เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๗๐๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม ๒ :
ข้อแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม ๒ : ข้อแนะนําทั่วไป
เกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 2 - 2558 ไว้
ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เลม 2 :
ขอแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ
และเทคนิคในทางปฏิบัติ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่
เกี่ ย วกั บ สารเคมี โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ให นํ า ไปใช พั ฒ นาระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมขอปฏิบัติเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี และวัตถุชีวภาพ

2. บทนิยาม
ความหมายของคํ าที่ใ ชใ นมาตรฐานผลิตภั ณ ฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปน ไปตาม มอก. 2677 เลม 1 และ
ดังตอไปนี้
2.1

เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการ (laboratory safety officer) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่
มีความรูความสามารถ และไดรับมอบหมายใหดําเนินการติดตามและประเมินผล การดําเนินการดานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

2.2

ของเสียอันตราย (hazardous waste) หมายถึง ของเสียในสถานะของแข็ง หรือกึ่งของแข็ง หรือของเหลวหรือ
กาซที่มีลัก ษณะสมบัติ หรื อปนเปอนกั บวั ต ถุอัน ตรายแลว ปรากฏลัก ษณะสมบัติ อย างใดอย างหนึ่ งหรื อ
มากกวาหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และวัตถุเพอรออกไซด วัตถุกัดกรอน
วัตถุทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี และวัตถุมีพิษรายแรง ไดแก สารกอมะเร็ง วัตถุกอใหเกิดอาการระคายเคือง
อาการภูมิแพ การกลายพันธุ และกอใหเกิดความบกพรองของการพัฒนาของทารกในครรภ เปนตน

2.3

อุบัติการณ (incident) หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่เกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ
เกือบเกิดอุบัติเหตุ
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2.4

เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (near miss) หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวมีแนวโนมที่
จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ

2.5

ระบบสุข าภิ บาล (sanitary system) หมายถึง ระบบสุข าภิ บาลสําหรั บ อาคารและหอ งปฏิบัติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร ประกอบไปด วยระบบหลัก สองระบบคือ ระบบน้ําดี ไดแก ระบบน้ํ าปะปา ระบบน้ํากลั่น
ระบบน้ํารอน เปนตน และระบบระบายและบําบัด น้ําเสีย ไดแก ระบบระบายน้ําทิ้ง ระบบระบายน้ํ าฝน
ระบบระบายอากาศ และระบบบําบัดน้ําเสีย (สําหรับน้ําทิ้งทั่วไปและน้ําทิ้งที่ปนเปอนสารเคมี) เปนตน

3. ขอแนะนําในการจัดทําระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
3.1

นโยบายดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการใหเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายองคกร โดยนโยบายดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ตองมีหลักการดังนี้
(1) กําหนดขึ้นโดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวม ซึ่งอาจทําไดโดยการฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน รวบรวม
และเสนอผูบริหารพิจารณา เพื่อตัดสินใจ
(2) จัดทําเปนลายลักษณอักษร ลงนามและเผยแพรแกผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของ

3.1.1

หลักการทั่วไป
เพื่ อ ให ก ารจั ด การด านความปลอดภั ย ของห อ งปฏิ บั ติ ก าร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลและ
ดํ า เนิ น การด า นความปลอดภั ย ของห อ งปฏิ บั ติ ก ารตามกรอบการบริ ห ารความปลอดภั ย ทั้ ง 7
องคประกอบอยางเปนระบบ มีการวางแผน นําไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และทบทวนการจัดการ
บนพื้นฐานของขอมูลจริง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

3.1.2

กระบวนการบริหารความปลอดภัย
ผูบริหารระดับสูงขององคกรควรแสดงถึงความเปนผูนําในการนําระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการไปใช โดยการสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบทั่วกัน และมีการผลักดันใหเกิด
ความรวมมือผานสายงานบริหารดานความปลอดภัย พรอมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
และเหมาะสม เชน มีการประชุมติดตามผลการจัดทําระบบหรือกําหนดใหมีการรายงานผลเปนระยะๆ
ทั้งนี้การดําเนินงานดานความปลอดภัยควรผานความเห็นชอบตามสายงานบริหารความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ
ผูบริ หารระดั บสูงขององค ก รควรตั้ งคณะทํางานความปลอดภั ยของหองปฏิบัติก ารที่ประกอบด ว ย
บุคลากรที่มีประสบการณจากหลากหลายกิจกรรม เพื่อรวมกันจัดระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการ
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คณะทํางานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการควรชวยกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นใน
องคกร
3.2
3.2.1

การวางแผน
การบริหารความเสี่ยง
ควรจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ โดยมีองคประกอบและรายละเอียดดังนี้
(1) มีเปาหมาย วั ต ถุประสงค ผูรั บผิด ชอบ งบประมาณดํ าเนิ น กิ จ กรรม และระบุชว งเวลาดํ าเนิ น
กิจกรรมนั้นๆ ใหชัดเจน
(2) องคประกอบของผูจัดทําแผนควรเปนบุคลากรที่มาจากสวนงานที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกัน และกอน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ควรผานความเห็นชอบตามโครงสรางการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย
(3) กิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของหองปฏิบัติ การอาจเปนกิจกรรมเดี่ยว หรือ เปนกระบวนการที่
ตอเนื่อง และมีการติดตาม ทบทวน และจัดใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม
(4) กิ จ กรรมการบริ หารความเสี่ย งของหองปฏิบั ติ ก ารมีค วามสัมพัน ธกั บกิ จ กรรมอื่น และ/หรื อ
สัมพันธกับกิจกรรมขององคกร
(5) มีวิธีการและเครื่องมือที่ใชประเมินความเสี่ยงที่เปนระบบ และมีองคประกอบที่ครอบคลุมปจจัย
ดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเพื่อใชในการประเมินผลและจัดการความเสี่ยงโดยใชแบบ
สํา รวจ (checklist) เป น เครื่ องมื อ (ดู ตั ว อย า งแบบสํ ารวจความปลอดภั ย ในหอ งปฏิบั ติ ก าร
ภาคผนวก ก.)
(6) มีวิธีวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน และประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
(7) มีวิธีรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจนตอผูบริหารขององคกร เพื่อการทบทวน
(8) ผูบริหารที่รับผิดชอบหองปฏิบัติการ ควรพิจารณากิจกรรมบริหารความเสี่ยง ติดตามดูแล ใหการ
สนับสนุนในดานงบประมาณและอื่นๆ ตลอดจนชวยทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.2.2

กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ
จัดทําและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการระบุและติดตามขอกําหนดตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดอื่นๆ เพื่อนํามาใชในการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เชน มาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือองคกรระหวางประเทศ
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ในการชี้บงกฎหมายและขอกํ าหนดอื่นๆ ควรชี้บงถึงมาตราที่เกี่ยวของ พรอมทั้งระบุถึงกิจกรรม และ
หนวยงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ แลวสอดแทรกสิ่งที่ตองปฏิบัติไวในขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของนั้น
พรอมทั้งสือ่ สารใหผูเกี่ยวของทราบ
หองปฏิบัติการควรกําหนดผูรับผิดชอบและความถี่ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆ ไวอยางเหมาะสมเพื่อใหกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ เปนปจจุบัน
3.3
3.3.1

การนําไปใชและการปฏิบัติ
โครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ
ผูบริ หารระดับสูงขององคก รต องตระหนั ก ว าการบริหารระบบการจั ด การด านความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติ ก ารที่มีประสิทธิผลนั้น ต องการการสนั บสนุ น และการยอมรั บจากบุค ลากรที่เกี่ย วข อง
ความรูและประสบการณของบุคลากรจะเปนทรัพยากรที่มีคาตอการพัฒนาและการนําระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการไปปฏิบัติ และตองกําหนดโครงสราง หนาที่ และผูรับผิดชอบ
เรื่องความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ อยางนอย 2 ระดับ ดังนี้
(1) ฝายบริหารจัดการดานความปลอดภัย
บุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อจากหนวยงานในองคกรควรไดรับการแตงตั้งโดยผูบริหารระดับสูง
ขององคกร
ผูบริ หารระดั บสูงขององค กรหรือผูที่ได รับมอบหมายที่รั บผิดชอบเกี่ย วกั บหองปฏิบัติก ารเปน
ประธานฝายบริ หารจัดการดานความปลอดภั ยขององค กร มีความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
ดังนี้
(1.1) กํากับดูแลใหระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่ไดจัดทําขึ้นไปปฏิบัติ
และรักษาใหเปนไปตามขอกําหนดอยางตอเนื่อง
(1.2) รายงานผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูง เพื่อนําไปทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
(2) เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการ
ได รั บการแต งตั้ งโดย ผูบริหารระดั บสูงขององคก รหรือประธานฝายบริ หารจั ด การด านความ
ปลอดภัยขององคกร และควรเปนกรรมการในฝายบริหารจัดการดานความปลอดภัยขององคกร มี
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
(2.1) จัดทําแผนระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการและดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย
(2.1.1) การปฐมนิเทศและการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ
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(2.1.2) การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย
(2.1.3) การตรวจประเมินภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัย
(2.1.4) การดูแลและรักษาประสิทธิผลของระบบซึ่งรวมถึงการทบทวนการจัดการ
(2.1.5) การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(2.2) กําหนดนโยบายและระบบการเขาออกของบุคคลที่ไมใชพนักงานของหองปฏิบัติการ เชน
พนั ก งานทําความสะอาด ผูรั บชวงงานซอมแซม ซอมบํารุ งจากภายนอก และผูเยี่ย มชม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน
(2.3) สั่งหยุดกิจกรรมใดๆ ที่ไมปลอดภัย
3.3.2

การจัดการสารเคมี
แนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมี ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) การจัดการขอมูลสารเคมี รวมถึงสารบบสารเคมี ใหปฏิบัติดังนี้
(1.1) มีโครงสรางระบบบันทึกขอมูลสารเคมีที่มีรายละเอียดของสารเคมี อยางนอยประกอบดวย
ชื่อสารเคมี CAS No. ประเภทของความเปน อัน ตราย ปริ มาณสารเคมี สถานที่เก็ บ
วันที่รับเขามาในหองปฏิบัติการ และวันหมดอายุ โดยอาจบันทึกในรูปแบบของเอกสาร
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(1.2) มีการบันทึกขอมูลการนําเขาและจายออกสารเคมีจากหองปฏิบัตกิ ารและมีการปรับขอมูล
ใหเปนปจจุบันและมีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน
(1.3) มีการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(2) เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
มีเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่มีการใชงานหรือเก็บไวในหองปฏิบัติการ ที่มี
ขอมูลครบถวน ทันสมัย และเขาถึงไดงาย
(3) การจัดเก็บสารเคมี ใหปฏิบัติดังนี้
(3.1) มีแผนผังการจัดเก็บสารเคมีโดยคํ านึงถึงอัน ตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บสารเคมี เชน
การเก็ บ สารเคมีต ามสมบัติ ก ารเข ากั น ไม ได (chemical incompatibility) สถานที่ เก็ บ
สารเคมีที่เหมาะสม และปายสัญลักษณบงบอกที่เก็บสารเคมีอันตราย
(3.2) มีฉลากระบุรายละเอียด คุณสมบัติ และความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุของสารเคมีแตละชนิด
โดยอางอิงระบบสากล เชน Globally Harmonized System (GHS) อยางชัดเจน
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(3.3) ชั้นวางขวดสารเคมีควรมีขอบกั้น
(3.4) มีมาตรการควบคุมอัน ตรายที่เกิ ด จากสารเคมี อัน ตรายจากลัก ษณะทางกายภาพ และ
อันตรายจากอัคคีภัย โดยมาตรการควบคุมเหลานี้ตองมีการเฝาระวังอยางสม่ําเสมอเพื่อให
แนใจถึงความปลอดภัย และมีการบันทึก
(3.5) มีมาตรการและเครื่องมือเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลของสารเคมี ที่สอดคลอง
กับปริมาณและความเปนอันตรายของสาร พรอมทั้งอุปกรณเตรียมความพรอมในภาวะ
ฉุกเฉินอื่นๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน กรณีเกิดการติดไฟของสารเคมี
(3.6) เก็ บของเหลวที่อาจก อใหเกิ ดอันตราย เชน สารที่เปนกรดหรื อดาง ไว ในระดั บต่ํ ากว า
สายตา ภาชนะบรรจุขนาดใหญควรเก็บไวอยางมั่นคงใกลระดับพื้นแตใหอยูในระดับที่
สามารถขนยายไดสะดวก และควรมีภาชนะรองรับเพื่อปองกันการหกรั่วไหล
(3.7) มีสถานที่เหมาะสมในการเก็ บรั กษา แก สอั ด (compressed gas) และสารเย็ น ยิ่ งยวด
(cryogenic material) ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
(3.8) ติดตั้งอุปกรณยึดถังแกสเพื่อความปลอดภัย เชน โซ
(3.9) เก็ บ แก ส และของเหลวไวไฟห า งจากความร อ นและสิ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ประกายไฟ เช น
แสงอาทิตย และมอเตอร
(3.10) เก็บแกสและของเหลวไวไฟในปริมาณที่นอยที่สุดในหองปฏิบัติการ
(3.11) ปดภาชนะเก็บของเหลวไวไฟใหมิดชิดอยูเสมอ
(3.12) เก็บของเหลวไวไฟที่ตองแชเย็นไวในตูแช explosion-safe
(3.13) ติด ตั้ งระบบปองกั น การเกิ ด การสะสมประจุ ไฟฟาสถิต สําหรั บภาชนะโลหะที่ใ ชเก็ บ
ของเหลวไวไฟในจํานวนมาก
(3.14) มีการระบายอากาศในหองเก็บสารเคมีอยางเหมาะสม
(4) การใชและเคลื่อนยายสารเคมี ใหปฏิบัติดังนี้
(4.1) การใชและเคลื่อนยายสารเคมีใหปฏิบัติตามเอกสารขอมูลความปลอดภัย
(4.2) ใชภาชนะและพาหนะที่เหมาะสมและสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม
ขณะเคลื่อนยายสารเคมี
(4.3) ปดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมีใหสนิท ขณะเคลื่อนยายสารเคมี
(4.4) แยกภาชนะรองรับ ในการเคลื่อนยายสารเคมีที่เขากันไมได
(4.5) ใชวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนยายสารเคมี
3.3.3 การจัดการของเสีย
แนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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(1) การจัดการขอมูลของเสีย ใหปฏิบัติดังนี้
(1.1) มีระบบบัน ทึกข อมูลเพื่อรายงานข อมูลของเสีย ที่เกิ ดขึ้ น ของเสียที่กําจัด ทิ้ง มีก ารปรั บ
ขอมูลแตละประเภทใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
(1.2) มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน โดยประกอบดวยประเภทและปริมาณของเสีย
(1.3) มีการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(2) การเก็บของเสีย ใหปฏิบัติดังนี้
(2.1) แยกของเสียอันตรายจากขยะทั่วไป
(2.2) ใชภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทความเปนอันตราย และมีฉลาก
ระบุขอมูลชนิดและประเภทความเปนอันตรายอยางชัดเจน
(2.3) แยกเก็บของเสียตามประเภท ในบริเวณที่เก็บเฉพาะ และเหมาะสมตามประเภทความเปน
อันตราย
(2.4) กําหนดปริมาณและระยะเวลาในการเก็บของเสีย
(2.5) มีแผนผังระบุตําแหนงการจัดเก็บของเสีย
(2.6) จัดเก็บของเสียในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเหมาะสม
(3) การกําจัดของเสีย ใหปฏิบัติดังนี้
(3.1) ของเสีย ที่ไมมีสารอัน ตรายและของเสียอัน ตรายที่ผานการบําบัดจนไมมีอันตรายแลว
ใหนําไปจัดการไดเชนเดียวกับของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย
(3.2) ของเสียที่กําจัดเองไมได ตองสงกําจัดผานบริษัทหรือหนวยงานที่ไดรับใบอนุญาต
(3.3) มีมาตรการลดปริมาณและความเปนอันตรายกอนสงกําจัด
(4) การลดการเกิดของเสีย
มีแนวทางจัดการที่ตนทางกอนเกิดของเสีย รวมถึงการลดการใชสารตั้งตน และการใชสารทดแทน
ที่มีอันตรายนอยกวา
3.3.4 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ
ควรกําหนดใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) งานสถาปตยกรรม
(1.1) สภาพภายในและภายนอกที่ไมกอใหเกิดอันตราย
(1.2) แยกส ว นที่ เ ป น พื้ น ที่ ห องปฏิ บั ติ ก าร (laboratory space) ออกจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ (nonlaboratory space)
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(1.3) ขนาดพื้น ที่และความสูงของหองปฏิบัติ การและพื้น ที่เกี่ย วเนื่อง มีค วามเหมาะสมและ
เพียงพอกับการใชงาน จํานวนผูปฏิบัติงาน ชนิดและปริมาณของเครื่องมือและอุปกรณ
(1.4) วัสดุที่ใชเปนพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดานอยูในสภาพที่ดี มีความเหมาะสมตอการใชงาน
และไดรับการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
(1.5) ชองเปด (ประตู – หนาตาง) มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม โดยสามารถควบคุมการเขาออก
และเปดออกไดงายในกรณีฉุกเฉิน
(1.6) มีการแสดงข อมูลที่ตั้ งและสถาปต ยกรรมที่สื่อสารถึงการเคลื่อนที่และลัก ษณะทางเดิ น
ไดแก ผังพื้น แสดงตําแหนง เสนทางหนีไฟ และตําแหนงที่ตั้งอุปกรณฉุกเฉิน
(2) งานสถาปตยกรรมภายใน : ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ
(2.1) มีการควบคุมการเขาถึง หรือมีอุปกรณควบคุมการปด–เปดครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือ
และอุปกรณ
(2.2) ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดสว น
รางกายของผูปฏิบัติงาน
(2.3) กําหนดระยะหางระหวางโตะปฏิบัติการและตําแหนงของโตะปฏิบัติการอยางเหมาะสม
(2.4) ครุภณ
ั ฑตางๆ เชน ตูดูดควัน ตูลามินาโฟลว อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีและมีการ
ดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
(3) งานระบบโครงสราง
(3.1) สภาพภายในและภายนอกห องไม ก อ ให เกิ ด อั น ตราย ไมมี ก ารชํ ารุ ด เสีย หายบริ เ วณ
โครงสราง ไมมีรอยแตกราวตามเสา หรือคาน
(3.2) โครงสรางอาคารสามารถรองรับน้ําหนั กบรรทุก ของอาคาร (น้ํ าหนัก บรรทุกคงที่และ
น้ําหนัก บรรทุกจร) และมีค วามสามารถในการกั นไฟและทนไฟ รวมถึงรองรั บภาวะ
ฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม
(3.3) มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรางอาคาร และมีการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
(4) งานระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง
(4.1) มีปริมาณแสงสวางพอเพียง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการทํางาน
(4.2) ออกแบบระบบไฟฟากําลังของหองปฏิบัติการใหมีปริมาณกําลังไฟพอเพียงตอการใชงาน
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชรวมกันไมเกินขนาดมิเตอรของหนวยงาน
(4.3) ใช อุ ป กรณ ส ายไฟฟ า เต า รั บ เต า เสี ย บ ที่ ไ ด ม าตรฐาน และมี ก ารติ ด ตั้ ง แหล ง จ า ย
กระแสไฟฟาในบริเวณที่เหมาะสม
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(4.4) ตอสายดิ น มีระบบควบคุมไฟฟาของหองปฏิบัติ การแต ละหอง มีอุปกรณตัดตอนไฟฟา
ขั้นตน เชน ฟวส (fuse) เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) เปนตน ที่สามารถใชงานได
(4.5) ติดตั้งระบบแสงสวางฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม
(4.6) ตรวจสอบระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง และดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
(5) งานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(5.1) มีระบบน้ําดี/น้ําประปา ที่ใชงานไดดี มีการเดินทอและวางแผนผังการเดินทอน้ําประปา
อยางเปนระบบ และไมรั่วซึม
(5.2) แยกระบบน้ําทิ้งทั่วไปกับระบบน้ําทิ้งปนเปอนสารเคมีออกจากกัน และมีระบบบําบัดที่
เหมาะสมกอนออกสูรางระบายน้ําสาธารณะ
(5.3) มีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
(6) งานระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
(6.1) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
(6.2) ติ ด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศในตํ า แหน ง และปริ ม าณที่ เ หมาะสมกั บ การทํ า งานและ
สภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
(6.3) ในกรณีหองปฏิบัติการไมมีการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ระบบ
ธรรมชาติ) ใหติดตั้งระบบเครื่องกลเพื่อชวยในการระบายอากาศในบริเวณที่ลักษณะงาน
กอใหเกิดสารพิษ หรือกลิ่นไมพึงประสงค
(6.4) ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรั บอากาศและมีก ารดู แลบํา รุ งรั ก ษาอย า ง
สม่ําเสมอ
(7) งานระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร
(7.1)
(7.2)
(7.3)
(7.4)
(7.5)
(7.6)

มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ (manual fire alarm system) และมีอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม
มีทางหนีไฟและปายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน
มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่
มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดมีตูสายฉีดน้ําดับเพลิง
ดูแลและบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยของหองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ
มี ร ะบบติ ด ต อ สื่ อ สารของห อ งปฏิ บั ติ ก ารในกรณี ฉุ ก เฉิ น เช น โทรศั พ ท สํ า นั ก งาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอรเน็ตและระบบไรสายอื่นๆ
(7.7) ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร และมีการดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
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(7.8) แสดงปายขอมูลที่เปนตัวอักษร เชน ชื่อหองปฏิบัติการ ผูดูแลหองปฏิบัติการ และขอมูล
จําเพาะอื่นๆ ของหองปฏิบัติการ รวมถึงสัญลักษณ หรือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย
หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
3.3.5 การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) การจัดการความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(1.1) มีการระบุภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ
(1.2) จัดเตรียมเครื่องมือที่ไดมาตรฐานเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน เชน ที่ลางตาและชุดฝกบัวฉุกเฉินใน
หองปฏิบัติการ
(1.3) จัดหาเวชภัณฑสําหรับรับภาวะฉุกเฉินที่พรอมใชและสามารถเขาถึงไดทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เชน แกวบาด ผิวหนังไหม
(1.4) จัดหายาแกพิษ (antidote) ที่จําเพาะสําหรับหองปฏิบัติการ
(2) แผนปองกัน และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(2.1) มีแผนปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉินรวมถึงการปฐมพยาบาลที่เปนรูปธรรม ปฏิบัติไดจริง
มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีอุปกรณที่พรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน บุคลากรและผูเกี่ยวของ
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดเหตุ
(2.2) ซอมรับมือภาวะฉุกเฉินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(2.3) ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณพรอมรับภาวะฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอเพื่อใหพรอมใชงาน
เชน การทดสอบที่ลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑสําหรับรั บ
ภาวะฉุกเฉิน
(2.4) ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพรอมรับภาวะฉุกเฉินสม่ําเสมอ เชน พื้นที่รวมพล บันได
และเสนทางหนีไฟ
(2.5) เตรีย มการจัด การเบื้องตน เพื่อปองกัน พร อมรับและตอบโต ภาวะฉุ กเฉิน (สารเคมีหก
รั่วไหล น้ําทวม เพลิงไหม อัคคีภัย) เชน
(1) เตรียมอุปกรณทําความสะอาดจัดวาง ณ ตําแหนงที่เขาถึงไดงายเมื่อเกิดเหตุ
(2) เตรีย มวั สดุดู ดซับที่เพีย งพอและเหมาะสมกั บสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติ ก าร เชน
เวอรมิควิ ไลต (vermiculite) เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เปนของเหลว เปนตน และ
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ตองมีการทดแทนอุปกรณที่ใชแลวหรือเสื่อมสภาพ พรอมทั้งมีการตรวจสอบจํานวน
เปนระยะๆ
(3) ตรวจสอบอุปกรณที่ตองใชในภาวะฉุกเฉินเปนประจําตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไว
ทั้งดานความพรอมใชงาน ปริมาณและการเขาถึงไดสะดวก
(2.6) มีระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ที่เปนรูปธรรมในหัวขอตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แจงเหตุภายในและภายนอกหนวยงาน
แจงเตือน
อพยพ
ตรวจสอบอุปกรณสื่อสารอยางสม่ําเสมอตามชวงเวลาที่กําหนดไววายังคงใชงานได
ตรวจสอบวาระบบการสื่อสารยังมีความเหมาะสม เชน หมายเลขโทรศัพทไมมีการ
เปลี่ยนแปลง คลื่นความถี่วิทยุยังใชงานได สัญญาณแจงเตือนภัยยังทํางาน

(3) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (personal protective equipment, PPE)
ควรใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ตามชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงานตามชนิด
และปริ ม าณของสารเคมี ที่ใ ช ใ นหอ งปฏิบั ติ ก าร โดยควรมีก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสม
(4) ระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ ควรประกอบดวย
(4.1) ระเบียบปฏิบัติของการทํางานในหองปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม เชน
-

สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
สวมรองเทาที่ปดหนาเทาและสนเทา ตลอดเวลาในหองปฏิบัติการ
ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัติการ
ไมทํางานตามลําพังในหองปฏิบัติการ
ไมทํากิจกรรมที่เสี่ยงตอการรับสารเคมีเขารางกาย เชน การแตงหนา
ไมเก็บหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ
ไมสูบบุหรี่ในหองปฏิบัติการ
ไมวางและเก็บสิ่งของที่ไมจําเปน หรือขยะจํานวนมากภายในหองปฏิบัติการ รวมถึง
บริเวณทางเดินและพื้นที่โถงทางเขาออก

(4.2) ระเบียบปฏิบัติของการทํางานกับเครื่องมือและสารเคมีในหองปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม เชน
-

มีระเบียบปฏิบัติในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารอันตรายสูง
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-

มีปายแจงกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติงานที่เครื่องมือ พรอมชื่อและหมายเลขโทรศัพทของ
ผูปฏิบัติงาน
จัดวางเครื่องมือและอุปกรณบนโตะปฏิบัติการใหเปนระเบียบและสะอาด และจัดวาง
อุปกรณหรือเครื่องมือใดๆ ที่มีแนวโนมวาจะกอใหเกิดควัน ไอระเหย หรือไอน้ําที่มี
ความรอนในระดับสูงมาก มีกลิ่นหรือมีพิษไวในพื้นที่ที่เหมาะสม

(4.3) ระเบียบปฏิบัติในกรณีที่มีผูเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ เชน
-

มีผูรับผิดชอบการเยี่ยมชม
มีขอมูลผูเขาเยี่ยมชม
มีการอธิบาย แจงเตือน หรืออบรมเบื้องตนกอนเขาหองปฏิบัติการ
ผูเขาเยี่ยมชมควรสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกอน
เขาหองปฏิบัติการ

3.3.6 การใหความรู และการสรางจิตสํานึก
แนวปฏิบัติในการใหความรูและการสรางจิตสํานึก ควรมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) จัดใหบุคลากรทุกคนทุกระดับ รวมถึงพนักงานขนสงและพนักงานทําความสะอาดไดรับความรู
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่สอดคลองกับลักษณะงาน
(2) จัดทําแผนการฝกอบรมที่มีการฝกอบรมเบื้องตนสําหรับบุคลากรใหม และการฝกอบรมเพือ่ ทบทวน
เปนระยะๆสําหรับบุคลากรเดิม โดยกําหนดใหทุกคนศึกษาและทําความเขาใจคูมือความปลอดภัย
และขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของกอนเริ่มงาน และมีหลักฐานยืนยันการเขารับการฝกอบรม
(3) แผนการฝกอบรมความปลอดภัยควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการปองกันและเตรียมความพรอมดาน
อัคคีภัยและความปลอดภัยดานสารเคมี โดยมีพื้นฐานจากการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงปจจัย
ดานพฤติกรรม
(4) มีระบบการประเมินผลวาบุคลากรแตละคนมีความเขาใจในขอมูลที่ให
3.3.7

การจัดการเอกสาร
ควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เพื่อใหเปนปจจุบัน และพรอมใชงาน
เชน
-

กําหนดวิธีก ารในการออกเอกสาร การแก ไข การทบทวน การรับรองและการอนุมัติ ใชเอกสาร
ตลอดจนวิธีการยกเลิกการใช โดยบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวในขอ 3.3.1
จัดทําบัญชีหลักของเอกสาร และวิธีการในการแจกจายเอกสาร
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-

-

มีเอกสารที่ใชปฏิบัติงานฉบับลาสุด ณ จุดปฏิบัติงานโดยมีการชี้บงสถานะปจจุ บันของเอกสาร
และเอกสารที่ยกเลิกตองนําออกไปจากสถานที่ใชงานโดยทันที เวนแตจะมีการปองกันมิใหมีการ
นําไปใชงานโดยไมไดตั้งใจ
เอกสารในระบบดานความปลอดภั ยของหองปฏิบัติ การที่จัด ทําขึ้น ควรอธิบายโครงสรางการ
บริหารงานและความสัมพันธของเอกสารในระบบ
ควรจั ด ทําเอกสารระบบการจั ดการด านความปลอดภั ย ของหองปฏิบัติ ก ารอย างเพีย งพอ และ
สอดคลองกับผลการประเมิน ความเสี่ยง ในรู ปสื่อสิ่งพิมพ หรื อสื่ออิเล็ก ทรอนิ ก ส เพื่อใหก าร
จัดการดานความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรจะตอง
เขาถึงขอมูลเหลานี้ไดตลอดเวลา

เอกสารที่ควรมี เชน
(1) คูมือความปลอดภัย ที่มีเนื้อหาในดาน ไดแก
- ขอบขายของระบบการจัดการ
- ขอกําหนดหรือมาตรฐานที่นํามาใชในการจัดทําระบบ
- โครงสรางการบริหารงาน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- วัตถุประสงค เปาหมายของหองปฏิบัติการในการจัดทําระบบพรอมทั้งตัวชี้วัด (ถามี)
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
(2) แผนเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉิน แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(3) คูมือการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณการทดสอบ
(4) คูมือการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)
(5) ขั้นตอนการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้ ไดแก
(5.1) ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเยี่ยมชมหรือผูรับเหมา
(5.2) การเฝาระวังทางดานสุขภาพ
(5.3) การจัดเตรียมและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
(5.4) การดูแลรายการสิ่งของเพื่อระบุสารเคมีและวัสดุอันตรายอื่นๆ รวมถึงขอกําหนดของฉลาก
การจัดเก็บและการทําลาย
(5.5) การปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอันตราย
(5.6) การปองกันการนําวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงไปใชในทางที่ผิด
(5.7) การฝกอบรม และการจัดเก็บเอกสาร
(5.8) การไดมา การดูแลรัก ษา และการกระจายวัสดุทุกชนิดที่ใช พรอมทั้งเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย
(5.9) การขจัดการปนเปอนและการดูแลรักษาอุปกรณ
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(5.10) การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(6) บันทึกอุบัติการณ รายงาน และการสืบสวน
บั น ทึ ก เป น เอกสารประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น ตามข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานนี้ และที่
หองปฏิบัติการเห็นวามีความจําเปนเพื่อใหการวางแผน การปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิผล
3.4

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
แนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ประกอบดวย
(1) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติในทุกกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการจัดการดานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ วาการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(2) ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ โดยเก็บขอมูลจากการเทียบผลที่ไมคาดหวังที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานกับแผนงาน
บันทึกความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอมูลจากรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุโดยนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุของขอผิดพลาดเพื่อแกไขและกําหนดแนวทางปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ําในอนาคต
(3) ตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานและตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานตามความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง
ทั้งนี้ ต องบัน ทึก การติ ด ตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนํ าไปใชประกอบการพิจ ารณา
ทบทวนการจัดการตอไป

3.5

การทบทวนการจัดการ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรควรนําผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ รวมถึงสภาวการณที่
เปลี่ ย นไปทั้ง บริ บ ทภายในและบริ บทภายนอก เช น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร างองค ก ร แนวทางการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่มีอยูในองคกร ขอปฏิบัติและการดําเนินงานที่ดีกวาซึ่ง
องคกรอื่นๆ หรือหนวยงานอื่นไดจัดทําไว การแกไขตามขอกําหนดของกฎหมาย การใชเทคโนโลยีใหมๆ
เปนตน มาใชในการปรับปรุงระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางแบบสํารวจความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ขอมูลที่เสนอนี้ เปนเพียงแนวทางการสํารวจ รวบรวม และประเมินขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการ โดยใชแบบสํารวจ (checklist) เปนเครื่องมือแนวทางหนึ่งเทานั้น องคกรอาจมีแนวทางหรือ
วิธีการอื่นที่จะนํามาใชในการสํารวจสถานภาพของหองปฏิบัติการก็ได โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน
คูมือการประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ (อางอิงตามวิธีที่เหมาะสม)

-15-

มอก. 2677 เลม 2-2558

ESPReL Checklist
1. การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความจริงจังตั้งแตระดับนโยบายที่เห็นความสําคัญของงานดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการ จึงควรมีขอมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบ รูปธรรม
ของผลผลิตในดานนี้ อาจมีไดตั้งแตคําสั่ง ประกาศแตงตั้งผูรับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติที่ไดมาจากกระบวนการ
พิจารณารวมกัน
ใช

หัวขอ
1. มีนโยบายดานความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับตอไปนี้
 มหาวิทยาลัย หรือ กรม
ระบุ ชื่อเอกสารนโยบาย....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
 คณะ หรือ กอง
ระบุ ชื่อเอกสารนโยบาย....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
 ภาควิชา หรือ หนวยงาน
ระบุ ชื่อเอกสารนโยบาย....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
 หองปฏิบัติการ
ระบุ ชื่อเอกสารนโยบาย....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหนวยงาน..........)
ระบุ ชื่อเอกสารนโยบาย....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
2. มีแผนงานดานความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับตอไปนี้
 มหาวิทยาลัย หรือ กรม
ระบุ ชื่อเอกสารแผนงาน....(พรอมแนบไฟล)
 คณะ หรือ กอง
ระบุ ชื่อเอกสารแผนงาน....(พรอมแนบไฟล)
 ภาควิชา หรือ หนวยงาน
ระบุ ชื่อเอกสารแผนงาน....(พรอมแนบไฟล)
 หองปฏิบัติการ
ระบุ ชื่อเอกสารแผนงาน....(พรอมแนบไฟล)
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหนวยงาน..........)
ระบุ ชื่อเอกสารแผนงาน....(พรอมแนบไฟล)
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ใช

หัวขอ
3. มีโครงสรางการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในระดับ
ตอไปนี้
 มหาวิทยาลัย หรือ กรม
ระบุ ชื่อลักษณะโครงสราง....(พรอมแนบไฟล)
 คณะ หรือ กอง
ระบุ ชื่อลักษณะโครงสราง....(พรอมแนบไฟล)
 ภาควิชา หรือ หนวยงาน
ระบุ ชื่อลักษณะโครงสราง....(พรอมแนบไฟล)
 หองปฏิบัติการ
ระบุ ชื่อลักษณะโครงสราง....(พรอมแนบไฟล)
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหนวยงาน..........)
ระบุ ชื่อของระดับหนวยงาน ลักษณะโครงสราง...(พรอม
แนบไฟล)
4. หองปฏิบัติการไดกําหนดผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัย
ในเรื่องตอไปนี้
 การจัดการสารเคมี
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูร ับผิดชอบ....
 การจัดการของเสีย
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ....
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัตกิ าร อุปกรณและเครื่องมือ
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ...
 การปองกันและแกไขภัยอันตราย
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ....
 การใหความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ....
 การจัดการขอมูลและเอกสาร
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ....
 อื่นๆ ระบุ……….
ระบุ ชื่อและตําแหนง ของผูรับผิดชอบ....
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ESPReL Checklist
2. ระบบการจัดการสารเคมี
เพื่อประเมินสถานภาพการจั ดการสารเคมีในหองปฏิบัติก าร มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดี
ภายในหอ งปฏิ บัติ ก าร ทั้ ง ระบบข อมู ล การจั ด เก็ บ การเคลื่อ นย า ยสารเคมี และการจั ด การสารที่ ไม ใ ชแ ล ว
ที่ ส ามารถติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของข อ มู ล สารเคมี และควบคุ ม ความเสี่ ย งจากอั น ตรายของสารเคมี
หัว ใจสําคัญ ของการจัด การสารเคมีใ นอันดั บแรก คื อ “สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเปน
จุดเริ่มตนแลว การบริหารจัดการเพื่อการทํางานและการรับมือสารเคมีอยางถูกตองจะเกิดไมได ขอมูลสารเคมีเมื่อ
ประมวลจัดทํารายงานเปนระยะๆ ก็สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการความเสี่ยง การแบงปนสารเคมี รวมทั้ง
การใชประโยชนในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณดวย
2.1 การจัดการขอมูลสารเคมี
2.1.1 ระบบบันทึกขอมูล
ใช

หัวขอ
1. มีการบันทึกขอมูลสารเคมีในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส
2. โครงสรางของขอมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบดวย
 รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID)
 ชื่อสารเคมี (chemical name)
 CAS no.
 ประเภทความเปนอันตราย
(ระบุ ระบบที่ใช....)
 ขนาดบรรจุของขวด
 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical volume/weight)
 grade
 ราคา (price)
 ที่จัดเก็บสารเคมี (location)
 วันที่รับเขามา (received date)
 วันที่เปดใชขวด
 ผูขาย/ผูจําหนาย (supplier)
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

 ผูผลิต (manufacturer)
 วันหมดอายุ (expiry date)
 อื่น ๆ ระบุ....
2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory)
หัวขอ
1. มีการบันทึกขอมูลการนําเขาสารเคมี
2. มีการบันทึกขอมูลการจายออกสารเคมี
3. มีการปรับขอมูลใหเปนปจจุบนั อยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบและปรับฐานขอมูล
4. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีในหองปฏิบตั ิการ
โดยอยางนอยตองประกอบดวยทุกหัวขอตอไปนี้
 ชื่อสารเคมี
 CAS no.
 ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมี
 ปริมาณคงเหลือ
 สถานที่เก็บ
ระบุ ตัวอยางรายงานของสารเคมี....(พรอมแนบไฟล)
2.1.3 การจัดการสารที่ไมใชแลว (Clearance)
หัวขอ
1. มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไมใชแลว ดังนี้
 สารที่ไมตองการใช
ระบุ ขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่....
 สารที่หมดอายุตามฉลาก
ระบุ ขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่....
 สารที่หมดอายุตามสภาพ
ระบุ ขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่....
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2.1.4 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
หัวขอ

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. มีการใชประโยชนจากขอมูลสารเคมีเพื่อ
 การประเมินความเสี่ยง
ระบุ วิธีใชประโยชน....(หรือแนบไฟลตัวอยาง)
 การจัดสรรงบประมาณ
ระบุ วิธีใชประโยชน....(หรือแนบไฟลตัวอยาง)
 การแบงปนสารเคมี
ระบุ วิธีใชประโยชน....(หรือแนบไฟลตัวอยาง)
2.2 การจัดเก็บสารเคมี
2.2.1 ขอกําหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
หัวขอ
1. มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัตกิ ารเขากันไมไดของสารเคมี
(chemical incompatibility)
ระบุ ชื่อระบบที่ใชและตัวอยางสารเคมีที่ใช....
2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งในคลังสารเคมี
และหองปฏิบัติการ
3. หนาตูเก็บสารเคมีในพื้นที่สว นกลางมีการระบุ
 รายชื่อสารเคมีและเจาของ
 ชื่อผูรับผิดชอบดูแลตู
 สัญลักษณตามความเปนอันตราย
4. จัดเก็บสารเคมีทกุ ชนิดอยางปลอดภัยตามตําแหนงที่แนนอน
และไมวางสารเคมีบริเวณทางเดิน
5. มีปายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เปนอันตราย
6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ตองควบคุมเปนพิเศษ
ระบุ ตัวอยางสารและวิธีการควบคุม....
7. ไมใชตูดดู ควันเปนที่เก็บสารเคมีหรือของเสีย
8. ไมวางขวดสารเคมีบนโตะและชัน้ วางของโตะปฏิบัตกิ ารอยางถาวร
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2.2.2 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. เก็บสารไวไฟใหหางจากแหลงความรอน แหลงกําเนิดไฟ เปลว
ไฟ ประกายไฟ และแสงแดด
2. เก็บสารไวไฟในหองปฏิบัติการในภาชนะที่มคี วามจุไมเกิน 20 L
3. เก็บสารไวไฟในหองปฏิบัติการไมเกิน 10 gal (38 L) ถามีเกิน 10
gal (38 L) ตองจัดเก็บไวในตูสําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
4. เก็บสารไวไฟสูงในตูที่เหมาะสม
ระบุ ตัวอยางสารไวไฟสูงที่ม.ี ...
2.2.3 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกรอน
หัวขอ
1. เก็บขวดสารกัดกรอน (ทั้งกรดและเบส) ไวในระดับต่ํา
2. เก็บขวดกรดในตูเก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับที่เหมาะสม
ระบุ ชนิดของตู และภาชนะรองรับทีใ่ ช....
2.2.4 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บแกส
หัวขอ
1. เก็บถังแกสโดยมีอุปกรณยึดที่แข็งแรง
2. ถังแกสที่ไมไดใชงานทุกถังตองมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard
ปองกันหัวถัง
3. มีพื้นที่เก็บถังแกสเปลากับถังแกสที่ยังไมไดใชงาน และติดปาย
ระบุไวอยางชัดเจน
4. ถังแกสมีที่วางปลอดภัยหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และ
เสนทางสัญจรหลัก
5. เก็บถังแกสออกซิเจนหางจากถังแกสเชือ้ เพลิง แกสไวไฟ และ
วัสดุไหมไฟได อยางนอย 6 m หรือมีฉาก/ผนังกัน้ ที่ไมติดไฟ
ระบุ ระยะหาง หรือ วัสดุของผนังกัน้ ....
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1.

2.
3.
4.
5.

2.2.5 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ (Oxidizers) และสารกอใหเกิดเพอรออกไซด
ใช
ไมใช
ไม
ไมทราบ/
หัวขอ
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล
เก็บสารออกซิไดซและสารที่กอใหเกิดเพอรออกไซดหางจาก
ความรอน แสง และแหลงกําเนิดประกายไฟ
ระบุ ตัวอยางสารออกซิไดซและสารที่กอใหเกิดเพอรออกไซดที่
มีในหองปฏิบัติการและสถานที่เก็บ
เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซไวในภาชนะแกวหรือภาชนะที่มี
สมบัตเิ ฉื่อย
ใชฝาปดที่เหมาะสม สําหรับขวดทีใ่ ชเก็บสารออกซิไดซ
ภาชนะบรรจุสารที่กอใหเกิดเพอรออกไซดตองมีฝาปดที่แนนหนา
มีการตรวจสอบการเกิดเพอรออกไซดอยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ
2.2.6 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารทีไ่ วตอปฏิกิริยา
ใช

หัวขอ
1. มีปายคําเตือนที่ชัดเจนบริเวณหนาตูหรือพื้นที่ที่เก็บสารที่ไวตอ

ปฏิกิริยา (เชน ปาย “สารไวตอปฏิกริ ิยา – หามใชน้ํา”)
2. เก็บสารไวปฏิกิริยาตอน้ําออกหางจากแหลงน้ําที่อยูในหองปฏิบัติการ
ระบุ ตัวอยางสารไวปฏิกิริยาตอน้ําที่มใี นหองปฏิบัติการและ
สถานที่เก็บ
3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของสารที่ไวตอ
ปฏิกิริยาอยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ
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2.2.7 ภาชนะบรรจุภัณฑและฉลากสารเคมี
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภทของสารเคมี
2. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดตองมีการติดฉลากที่เหมาะสม
3. ตรวจสอบความบกพรองของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลาก
อยางสม่ําเสมอ
ระบุ ขั้นตอนการตรวจสอบ หรือความถี่หรือวันเดือนปที่
ตรวจสอบลาสุด....
2.2.8 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
หัวขอ
1. เก็บ SDS ในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส
2. เก็บ SDS อยูในที่ที่ทุกคนในหองปฏิบัติการเขาดูไดทนั ที เมื่อ
ตองการใช หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระบุ สถานที่เก็บ....
3. SDS มีขอมูลครบทั้ง 16 หัวขอ ตามระบบสากล
4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยูในหองปฏิบัติการ
ระบุ จํานวนสารเคมีอันตรายที่มีในหองปฏิบัติการ....
5. มี SDS ที่ทันสมัย
ระบุ ความถีใ่ นการปรับปรุง หรือวันเดือนปทปี่ รับปรุงลาสุด....
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2.3 การเคลือ่ นยายสารเคมี (Chemical transportation)
2.3.1 การเคลือ่ นยายสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. ผูที่ทําการเคลื่อนยายสารเคมีใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่
เหมาะสม
ระบุ ตัวอยางอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ใช....
2. ปดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนยายใหสนิท
3. ใชรถเข็นที่มีแนวกัน้ เมื่อมีการเคลื่อนยายสารเคมีพรอมกัน
หลายๆ ขวด
4. ใชตะกราหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนยายสารเคมี
5. เคลื่อนยายสารเคมีที่เปนของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับทีม่ ี
วัสดุกันกระแทก
6. ใชถังยางในการเคลื่อนยายสารกัดกรอนที่เปนกรดและตัวทํา
ละลาย
7. เคลื่อนยายสารที่เขากันไมไดในภาชนะรองรับที่แยกกัน
2.3.2 การเคลือ่ นยายสารเคมีภายนอกหองปฏิบัตกิ าร
หัวขอ
1. ใชภาชนะรองรับและอุปกรณเคลื่อนยายที่มั่นคงปลอดภัย ไม
แตกหักงาย และมีที่กันขวดสารเคมีลม
2. ใชรถเข็นมีแนวกัน้ กันขวดสารเคมีลม
3. เคลื่อนยายสารที่เขากันไมได ในภาชนะรองรับที่แยกกัน
4. ใชลิฟทขนของในการเคลื่อนยายสารเคมีและ
วัตถุอันตรายระหวางชั้น
5. ใชวัสดุดดู ซับสารเคมีหรือวัสดุกนั กระแทกขณะเคลื่อนยาย
ระบุ วัสดุดูดซับหรือวัสดุกันกระแทกที่ใช....
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ESPReL Checklist
3. ระบบการจัดการของเสีย
เปนการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในหองปฏิบัติการ ทั้งระบบขอมูล การจําแนกและการเก็บ
เพื่อรอการกําจัด/บําบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด
3.1 การจัดการขอมูลของเสีย
3.1.1 ระบบบันทึกขอมูล
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. มีการบันทึกขอมูลของเสียในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส
2. โครงสรางของขอมูลของเสียที่บันทึก ประกอบดวย
 ผูรับผิดชอบ
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)
 ประเภทของเสีย
 ปริมาณของเสีย (waste volume/weight)
 วันที่บันทึกขอมูล (input date)
 หองที่เก็บของเสีย (storage room)
 อาคารที่เก็บของเสีย (storage building)
 อื่น ๆ ระบุ....
3.1.2 การรายงานขอมูล
หัวขอ
1. มีการรายงานขอมูลของเสียที่เกิดขึน้
ระบุ ตัวอยางรายงาน....(พรอมแนบไฟล)
2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว
ขอมูลในรายงานอยางนอยประกอบดวยทุกหัวขอตอไปนี้
 ประเภทของเสีย
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

 ปริมาณของเสีย
3. มีการรายงานขอมูลของเสียที่กําจัดทิ้ง
ระบุ ตัวอยางรายงาน....(พรอมแนบไฟลตวั อยาง)
4. มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่หรือหรือวันเดือนปที่ปรับขอมูลลาสุด....
3.1.3 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
หัวขอ
1. มีการใชประโยชนจากขอมูลของเสียเพือ่
 การประเมินความเสี่ยง
ระบุ วิธีใชประโยชน....(หรือแนบไฟลตัวอยาง)
 การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด
ระบุ วิธีใชประโยชน....(หรือแนบไฟลตัวอยาง)
3.2 การเก็บของเสีย
หัวขอ
1. มีการแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป
ระบุ ตัวอยางของเสียที่แยก....
2. มีเกณฑในการจําแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม
ระบุ ชื่อเกณฑทใี่ ช....(พรอมแนบไฟลตวั อยาง)
3. แยกของเสียตามเกณฑ ที่ระบุในขอ 2
4. ใชภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท
ระบุ ตัวอยางของเสียที่แยก และภาชนะทีใ่ ช....
5. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอยางถูกตองและเหมาะสม
6. ตรวจสอบความบกพรองของภาชนะและฉลากของเสียอยาง
สม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

7. บรรจุของเสียในปริมาณไมเกิน 80% ของความจุของภาชนะ
8. มีพื้นที/่ บริเวณที่เก็บของเสียที่แนนอน
9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม
ระบุ ตัวอยางภาชนะที่ใช....
10. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เขากันไมได
11. วางภาชนะบรรจุของเสียหางจากบริเวณอุปกรณฉกุ เฉิน
12. วางภาชนะบรรจุของเสียหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และ
เปลวไฟ
13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในหองปฏิบัตกิ าร ไมเกิน 10 gal (38 L)
ถามีเกิน 10 gal (38 L) ตองจัดเก็บไวในตูสําหรับเก็บสารไวไฟ
โดยเฉพาะ
14. กําหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตใหเก็บไดใน
หองปฏิบัติการ
ระบุ ปริมาณสูงสุดของของเสียที่เก็บ....
15. กําหนดระยะเวลาเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ
ระบุ ระยะเวลาเก็บของเสียที่กําหนด....
3.3 การลดการเกิดของเสีย
หัวขอ
1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสียในหองปฏิบัติการ
ระบุ เอกสาร....(พรอมแนบไฟลตัวอยาง)
2. ลดการใชสารตั้งตน (reduce)
ระบุ ตัวอยางการลดการใชสารตั้งตน....
3. ใชสารทดแทน (replace)
ระบุ ตัวอยางการใชสารทดแทน....
4. ลดการเกิดของเสีย ดวยการ
 reuse
ระบุ วิธีการและตัวอยางของเสีย....(หรือแนบไฟลวิธกี าร)
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

 recovery/recycle
ระบุ วิธีการและตัวอยางของเสีย....(หรือแนบไฟลวิธกี าร)
3.4 การบําบัดและกําจัดของเสีย
หัวขอ
1. บําบัดของเสียกอนทิ้ง
ระบุ ตัวอยางวิธกี ารบําบัด....(หรือแนบไฟลวิธีการ)
2. บําบัดของเสียกอนสงกําจัด
ระบุ ตัวอยางวิธกี ารบําบัด....(หรือแนบไฟลวิธีการ)
3. สงของเสียไปกําจัดโดยบริษัทที่ไดรับใบอนุญาต
ระบุ บริษัทรับกําจัด....
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ESPReL Checklist
4. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ
เปนการประเมิน ถึงความสมบูร ณเหมาะสมของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณและเครื่องมือ
ภายในหองปฏิบัติการ ที่จะเอื้อตอความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ และเปนปจจัยที่จัดใหสมบูรณเต็มที่ไดยาก
เนื่องจากอาจเปนโครงสรางเดิม หรือการออกแบบที่ไมไดคํานึงถึงการใชงานในลักษณะหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ
ขอมูลที่ใหสํารวจในรายการสํารวจประกอบดวยขอมูลเชิงสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นที่การใชงานจริง วัสดุ
ที่ใช ระบบสัญจร ระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน
4.1 งานสถาปตยกรรม
ใช

หัวขอ
1. สภาพภายในและภายนอกที่ไมกอใหเกิดอันตราย
2. แยกสวนที่เปนพืน้ ที่หองปฏิบัติการ (laboratory space) ออกจากพื้นที่
อื่นๆ (non–laboratory space)
3. ขนาดพืน้ ที่และความสูงของหองปฏิบัติการและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง มี
ความเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน จํานวนผูปฏิบัตกิ าร ชนิด
และปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ *
4. วัสดุที่ใชเปนพืน้ ผิวของพืน้ ผนัง เพดาน อยูใ นสภาพทีด่ ี มีความ
เหมาะสมตอการใชงานและไดรับการดูแลและบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ *
5. ชองเปด (ประตู–หนาตาง) มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม โดย
สามารถควบคุมการเขาออกและเปดออกไดงายในกรณีฉกุ เฉิน
6. ประตูมีชองสําหรับมองจากภายนอก (vision panel)
7. มีหนาตางที่สามารถเปดออกเพื่อระบายอากาศได สามารถปดล็อค
ไดและสามารถเปดออกไดในกรณีฉกุ เฉิน
8. ขนาดทางเดินภายในหอง (clearance) กวางไมนอยกวา 0.60 m
สําหรับทางเดินทั่วไป และกวางไมนอยกวา 1.50 m สําหรับชอง
ทางเดินในอาคาร
9. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ติดกับโถงทางเขา–ออก ปราศจากสิ่ง
กีดขวาง
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ไม
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

10. บริเวณเสนทางเดินสูทางออก ไมผานสวนอันตราย หรือผาน
ครุภัณฑตางๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เชน ตูเก็บสารเคมี, ตูด ูดควัน
เปนตน *
11. ทางสัญจรสูหองปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลักของ
อาคาร *
12. มีการแสดงขอมูลที่ตั้งและสถาปตยกรรมที่สื่อสารถึงการเคลื่อนที่
และลักษณะทางเดิน ไดแก ผังพื้น แสดงตําแหนงและเสนทางหนี
ไฟและตําแหนงที่ตั้งอุปกรณฉกุ เฉิน
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

4.2 งานสถาปตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครือ่ งมือและอุปกรณ
หัวขอ
1. มีการควบคุมการเขาถึงหรือมีอุปกรณควบคุมการปด–เปดครุภัณฑ
เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ
2. ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณที่สูงกวา 1.20 m มีตัว
ยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง สวนชัน้ เก็บของหรือตูลอย มีการ
ยึดเขากับโครงสรางหรือผนังอยางแนนหนาและมั่นคง
3. ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ ควรมีความเหมาะสมกับ
ขนาดและสัดสวนรางกายของผูปฏิบัติงาน *
4. กําหนดระยะหางระหวางโตะปฏิบัติการและตําแหนงโตะ
ปฏิบัติการอยางเหมาะสม *
5. มีอางน้ําตั้งอยูในหองปฏิบัติการอยางนอย 1 ตําแหนง
6. ครุภัณฑตางๆ เชน ตูดูดควัน ตูลามินาโฟลว อยูในสภาพที่สามารถใช
งานไดดีและมีการดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
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4.3 งานวิศวกรรมโครงสราง
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. ไมมีการชํารุดเสียหายบริเวณโครงสราง ไมมีรอยแตกราวตามเสา –
คาน มีสภาพภายนอกและภายในหองปฏิบัติการที่ไมกอใหเกิด
อันตราย (สภาพภายนอก ไดแก สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคาร
ขางเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ ิดอยูกบั หองปฏิบัตกิ าร) *
2. โครงสรางอาคารสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร
(น้ําหนักของผูใชอาคาร อุปกรณและเครื่องมือ) ได *
3. โครงสรางอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ รวมถึง
รองรับเหตุฉุกเฉินได (มีความสามารถในการตานทานความ
เสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินในชวงเวลาหนึ่งที่สามารถ
อพยพคนออกจากอาคารได) *
4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรางอาคารอยูเปนประจํา มีการ
ดูแลและบํารุงรักษาอยางนอยปละครั้ง
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

4.4 งานวิศวกรรมไฟฟา
หัวขอ
1. มีปริมาณแสงสวางพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการทํางาน *
2. ออกแบบระบบไฟฟากําลังของหองปฏิบัติการใหมีปริมาณกําลัง
ไฟพอเพียงตอการใชงาน *
3. ใชอุปกรณสายไฟฟา เตารับ เตาเสียบ ที่ไดมาตรฐานและมีการ
ติดตั้งแหลงจายกระแสไฟฟาในบริเวณที่เหมาะสม *
4. ตอสายดิน *
5. ไมมีการตอสายไฟพวง
6. มีระบบควบคุมไฟฟาของหองปฏิบัติการแตละหอง
7. มีอุปกรณตดั ตอนไฟฟาขั้นตน เชน ฟวส (fuse) เครื่องตัดวงจร
(circuit breaker) ที่สามารถใชงานได
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

8. ติดตั้งระบบแสงสวางฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม
9. มีระบบไฟฟาสํารองดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน *
10. ตรวจสอบระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง และดูแลและ
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
หัวขอ
1. มีระบบน้ําดี น้ําประปา ที่ใชงานไดดี มีการเดินทอและวางแผนผัง
การเดินทอน้ําประปาอยางเปนระบบ และไมรวั่ ซึม *
2. แยกระบบน้ําทิ้งทัว่ ไปกับระบบน้ําทิ้งปนเปอนสารเคมีออกจากกัน
และมีระบบบําบัดที่เหมาะสมกอนออกสูรางระบายน้ําสาธารณะ *
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลและบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
หัวขอ
1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอม
ของหองปฏิบัติการ *
2. ติดตั้งระบบปรับอากาศในตําแหนงและปริมาณที่เหมาะสมกับการ
ทํางานและสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ *
3. ในกรณีหองปฏิบัติการไมมีการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ใหติดตั้งระบบเครื่องกลเพื่อชวย
ในการระบายอากาศในบริเวณที่ลกั ษณะงานกอใหเกิดสารพิษหรือ
กลิ่นไมพึงประสงค
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการ
ดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร
หัวขอ
1. มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ (manual fire alarm system)
2. มีอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม เชน อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมดวย
อุณหภูมิความรอน (heat detector) หรืออุปกรณตรวจจับเพลิงไหม
ดวยควันไฟ (smoke detector)
3. มีทางหนีไฟและปายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน *
4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่
5. มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดมีตูสายฉีดน้ําดับเพลิง
6. มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) หรือเทียบเทา *
ระบุ ชื่อระบบเทียบเทาที่ใช....
7. มีระบบติดตอสื่อสารของหองปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เชน
โทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอรเน็ตและ
ระบบไรสายอื่นๆ
8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร และมีการดูแล
และบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
9. แสดงปายขอมูลที่เปนตัวอักษร เชน ชื่อหองปฏิบัติการ ผูดแู ล
หองปฏิบัติการ และขอมูลจําเพาะอื่นๆ ของหองปฏิบัติการ รวมถึง
สัญลักษณหรือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือ
เครื่องหมายที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
* หากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
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5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย
การจัดการดานความปลอดภัยเปนหัวใจของการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีลําดับความคิดตั้งตน
จากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง ผูปฏิบัติงานตองรูวาใชสารใด คนอื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยูหรือไม
ปจ จัย เสี่ยงด านกายภาพคื ออะไร มีก ารประเมินความเสี่ยงหรือไม จากนั้น จึงมีการบริหารความเสี่ยงดว ยการ
ปองกันหรือการลดความเสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม คําถามในรายการสํารวจจะชวยกระตุ น
ความคิดไดอยางละเอียดและสรางความตระหนักรูไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเปนประโยชนในการบริหาร
งบประมาณเพราะสามารถจัด การไดบนฐานของขอมูลจริง ความพร อมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินอยู ภายใต
หัวขอการจัดการดานความปลอดภัยเพื่อเปนมาตรการปองกัน เชน การมีผังพื้นที่ใชสอย ทางออก อุปกรณเครื่องมือ
สําหรับเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการมีแผนปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการเบื้องตนและการแจงเหตุ
ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเปนการกําหนดความปลอดภัยสวนบุคคลและระเบียบปฏิบัติขั้นต่ําของแตละ
หองปฏิบัตกิ าร
5.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
5.1.1 การระบุอันตราย (Hazard identification)
ใช

หัวขอ
1. สํารวจความเปนอันตรายจากปจจัยตอไปนี้ อยางเปนรูปธรรม
 สารเคมี/วัสดุที่ใช
ระบุ วันที่สํารวจลาสุด....
 เครื่องมือหรืออุปกรณ
ระบุ วันที่สํารวจลาสุด....
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ
ระบุ วันที่สํารวจลาสุด....
 อื่นๆ ระบุ....
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5.1.2 การประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment)
หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ
 บุคคล
ระบุ ตัวอยางขัน้ ตอน วิธกี าร หรือ เอกสารที่ใช....(พรอมแนบ
ไฟล)
 โครงการ
ระบุ ตัวอยางขัน้ ตอน วิธกี าร หรือ เอกสารที่ใช....(พรอมแนบ
ไฟล)
 หองปฏิบัติการ
ระบุ ตัวอยางขัน้ ตอน วิธกี าร หรือ เอกสารที่ใช....(พรอมแนบ
ไฟล)
2. การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวขอตอไปนี้
 สารเคมีที่ใช, เก็บ และทิ้ง
 ผลกระทบดานสุขภาพจากการทํางานกับสารเคมี
 เสนทางในการไดรับสัมผัส (exposure route)
 พื้นที่ในการทํางาน/กายภาพ
 เครื่องมือที่ใชในการทํางาน
 สิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
 ระบบไฟฟาในที่ทํางาน
 กิจกรรมที่ทําในหองปฏิบัติการ
 กิจกรรมที่ไมสามารถทํารวมกันไดในหองปฏิบัติการ
5.1.3 การจัดการความเสีย่ ง (Risk treatment)
หัวขอ
1. การปองกันความเสี่ยง ในหัวขอตอไปนี้
 มีพื้นที่เฉพาะ สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ระบุ พื้นที่เฉพาะ....
 มีการขจัดสิ่งปนเปอน (decontamination) บริเวณพืน้ ที่ที่
ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ
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ใช

หัวขอ
2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวขอตอไปนี้
 เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสสาร
ระบุ วิธีใช....
 ประสานงานกับหนวยงานขององคกรที่รับผิดชอบเรื่องการ
จัดการความเสี่ยง
ระบุ หนวยงานขององคการ....
 บังคับใชขอกําหนด และ/หรือแนวปฏิบัตดิ านความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ
ระบุ ประกาศ หรือเอกสาร....
 ประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ
ระบุ ความถี.่ ...
3. มีการสื่อสารความเสี่ยงดวย
 การบรรยาย การแนะนํา การพูดคุย
ระบุ วันที่ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ....
 ปาย, สัญลักษณ
ระบุ ตัวอยางปาย/สัญลักษณ....
 เอกสารแนะนํา, คูมือ
ระบุ ชื่อเอกสาร, คูมือ....
4. การตรวจสุขภาพ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการจะไดรับการตรวจ
สุขภาพเมือ่
 ถึงกําหนดการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป
 ถึงกําหนดการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน
ระบุ 1. ตัวอยางปจจัยเสี่ยงที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพ....
ระบุ 2. ความถีใ่ นการตรวจสุขภาพ....
 มีอาการเตือน – เมื่อพบวา ผูทําปฏิบัติการมีอาการผิดปกติที่
เกิดขึน้ จากการทํางานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือใน
หองปฏิบัติการ
ระบุ อาการตัวอยางที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพ....
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

 เผชิญกับเหตุการณสารเคมีหก รั่วไหล ระเบิด หรือเกิด
เหตุการณที่ทําใหตองสัมผัสสารอันตราย
ระบุ ตัวอยางเหตุการณที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพ....
5.1.4 การรายงานการบริหารความเสีย่ ง
หัวขอ
1. มีรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับตอไปนี้
 บุคคล
ระบุ รายงานทีใ่ ชประเมินความเสี่ยง เนนที่เกี่ยวของกับ
ผูปฏิบัติงาน....(พรอมแนบไฟล)
 โครงการ
ระบุ รายงานทีใ่ ชประเมินความเสี่ยง เนนที่เกี่ยวของกับ
ผูปฏิบัติงาน....(พรอมแนบไฟล)
 หองปฏิบัติการ
ระบุ รายงานทีใ่ ชประเมินความเสี่ยง เนนที่เกี่ยวของกับ
ผูปฏิบัติงาน....(พรอมแนบไฟล)
5.1.5 การใชประโยชนจากรายงานการบริหารความเสี่ยง
หัวขอ
1. มีการใชขอมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
 การสอน แนะนํา อบรม แกผูปฏิบัติงาน
ระบุ กระบวนการนําความรูมาถายทอดใหผูเกี่ยวของทราบ....
 การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยง
ระบุ วิธีการนําขอมูลมาใช....
 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง
ระบุ วิธีการนําขอมูลมาใช....
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5.2 การเตรียมความพรอม/ตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ใช

หัวขอ
1. มีอุปกรณตอไปนี้ สําหรับตอบโตภาวะฉุกเฉิน อยูใ นบริเวณที่
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
 ที่ลางตา
 ชุดฝกบัวฉุกเฉิน
 เวชภัณฑ
 ชุดอุปกรณสําหรับสารเคมีหกรั่วไหล
 อุปกรณทําความสะอาด
2. มีแผนปองกันภาวะฉุกเฉินที่เปนรูปธรรม
ระบุ เอกสารแผน....
3. ซอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหนวยงาน
ระบุ ความถี่ หรือชวงเวลาของการซอม หรือวันเดือนปที่ซอมลาสุด....
4. ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินตอไปนี้
อยางสม่ําเสมอ
 ทดสอบที่ลางตา
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปทตี่ รวจสอบลาสุด....
 ทดสอบฝกบัวฉุกเฉิน
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑสําหรับตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
 ตรวจสอบชุดอุปกรณสําหรับสารเคมีหกรั่วไหล
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปที่ตรวจสอบลาสุด....
 ตรวจสอบอุปกรณทําความสะอาด
6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องตนเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉิน ที่เปน
รูปธรรมในหัวขอตอไปนี้
 การแจงเหตุภายในหนวยงาน
ระบุ ขั้นตอนการแจงเหตุ....
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หัวขอ

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

ใช

ไมใช

ไม
ไมทราบ/
เกี่ยวของ ไมมขี อมูล

 การแจงเหตุภายนอกหนวยงาน
ระบุ ขั้นตอนการแจงเหตุ....
 การแจงเตือน
ระบุ ขั้นตอนการแจงเตือน....
 การอพยพคน
ระบุ ขั้นตอนการอพยพ....
5.3 ขอปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยโดยทั่วไป
5.3.1 ความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal safety)
หัวขอ
1. มีอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipments,
PPE) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมในหองปฏิบัติการ ไดแก
 อุปกรณปองกันหนา (face protection)
 อุปกรณปองกันตา (eye protection)
 อุปกรณปองกันมือ (hand protection)
 อุปกรณปองกันเทา (foot protection)
 อุปกรณปองกันรางกาย (body protection)
 อุปกรณปองกันการไดยิน (hearing protection)
 อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection)
5.3.2 ระเบียบปฏิบัตขิ องแตละหองปฏิบัตกิ าร
หัวขอ
1. มีการกําหนดระเบียบ/ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
ระบุ ชื่อเอกสาร....(พรอมแนบไฟล)
2. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/ขอปฏิบัติที่กําหนดไว ในหัวขอ
ตอไปนี้
-39-

มอก. 2677 เลม 2-2558
ใช

หัวขอ
 จัดวางเครื่องมือและอุปกรณบนโตะปฏิบัติการเปนระเบียบ

และสะอาด
 สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
 รวบผมใหเรียบรอยขณะทําปฏิบัตกิ าร
 สวมรองเทาที่ปดหนาเทาและสนเทาตลอดเวลาใน
หองปฏิบัติการ
 มีปายแจงกิจกรรมทีก่ ําลังทําปฏิบัติการที่เครื่องมือ พรอมชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทของผูทําปฏิบัติการ
 ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัตกิ าร
 ไมเก็บอาหารและเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ
 ไมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ
 ไมสูบบุหรี่ในหองปฏิบัติการ
 ไมสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นที่ซึ่งไม
เกี่ยวของกับการทําปฏิบัติการ
 ไมทํางานตามลําพังในหองปฏิบัตกิ าร
 ไมพาเด็กและสัตวเลี้ยงเขามาในหองปฏิบัติการ
 ไมใชเครื่องมือผิดประเภท
 ไมทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัตกิ าร
 ไมวางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไมจําเปนภายใน
หองปฏิบัติการ
3. มีการกําหนดระเบียบ/ขอปฏิบัติในกรณีที่หนวยงานอนุญาตใหมีผู
เยี่ยมชม ในขอตอไปนี้
 มีผูรับผิดชอบนําเขาไปในหองปฏิบัติการ
 มีการอธิบาย แจงเตือนหรืออบรมเบื้องตนกอนเขามาใน
หองปฏิบัติการ
 ผูเยี่ยมชมสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมกอน
เขามาในหองปฏิบัติการ
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6. การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
การสรางความปลอดภัยตองมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยใหความรูพื้นฐานที่เหมาะสม
จําเปน และตอเนื่องตอกลุมเปาหมายที่มีบทบาทตางกัน ถึงแมองคกร/หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการอยางดี
หากบุคคลในองคกร/หนวยงานขาดความรูและทักษะ ขาดความตระหนักและเพิกเฉยแลว จะกอใหเกิดอันตรายและ
ความเสียหายตางๆ การใหความรูดวยการฝกอบรมจะชวยใหทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
หรือทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีไดอยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได
ใช

หัวขอ
1. มีการใหความรูพ นื้ ฐานแกผูบริหารในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย
ระบุ 1. ชื่อหรือตําแหนงผูบริหารที่ไดรับความรู
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวขอความรู และวันเดือนป (ถามี) ที่ไดรบั ความรู
2. มีการใหความรูพนื้ ฐานแกผูบริหารในเรื่องกฎหมายที่เกีย่ วของ
ระบุ 1. ชื่อหรือตําแหนงผูบริหารที่ไดรับความรู
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวขอความรู และวันเดือนป (ถามี) ที่ไดรับ
ความรู
3. มีการใหความรูพนื้ ฐานแกหวั หนาหองปฏิบัติการในเรื่อง
 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรบั
ความรู. ..
 ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ระบบการจัดการสารเคมี
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ระบบการจัดการของเสีย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
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หัวขอ
 สารบบขอมูลสารเคมีและของเสีย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 การประเมินความเสี่ยง
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการกับความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 การปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 อุปกรณปองกันสวนบุคคล
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 SDS
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธีการ หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู...
 ปายสัญลักษณดานความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธีการ หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู...
4. มีการใหความรูพนื้ ฐานแกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอในเรื่อง
 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
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หัวขอ
 ระบบการจัดการสารเคมี
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ระบบการจัดการของเสีย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 สารบบขอมูลสารเคมีและของเสีย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปทไี่ ดรับ
ความรู. ..
 การประเมินความเสี่ยง
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการกับความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธีการ หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู...
 การปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธีการ หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู...
 อุปกรณปองกันสวนบุคคล
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 SDS
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ปายสัญลักษณดานความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธีการ หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู...
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หัวขอ
5. มีการใหความรูพนื้ ฐานแกพนักงานทําความสะอาดในเรื่อง
 การปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 อุปกรณปองกันสวนบุคคล
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
 ปายสัญลักษณดานความปลอดภัย
ระบุ หลักสูตร/หัวขอความรู วิธกี าร หรือวันเดือนปที่ไดรับ
ความรู. ..
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7. การจัดการขอมูลและเอกสาร
การเก็บขอมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคูมือการปฏิบัติงาน ยอมทําใหการ
ปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ เอกสารที่จัดทําขึ้นในรูปแบบรายงานตางๆ ควรใชเปนบทเรียนและขยายผลได ระบบเอกสาร
จะเปนหลักฐานบันทึกที่จะสงตอกันไดหากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอดของความรูในทางปฏิบัติ
ใหการพัฒนาความปลอดภัยเปนไปไดอยางตอเนื่อง
ใช
ไมใช
ไม
ไมทราบ/
หัวขอ
เกี่ยวของ ไมมีขอมูล
1. มีการจัดการขอมูลและเอกสารอยางเปนระบบ ดังนี้
 ระบบการจัดกลุม
ระบุ ตัวอยาง ชื่อกลุมเอกสาร....
 ระบบการจัดเก็บ
ระบุ ขั้นตอนและวิธีที่ใช....
 ระบบการนําเขา-ออก และติดตาม
ระบุ ขั้นตอนและวิธีที่ใช....
 ระบบการทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัย (update)
ระบุ ตัวอยางชื่อเอกสาร และชื่อผูทบทวนหรือความถี่ในการ
ทบทวน....
2. มีเอกสารและบันทึก ตอไปนี้ อยูในหองปฏิบัติการ หรือบริเวณที่ผู
ปฏิบัติการทุกคนสามารถเขาถึงได
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร า งบริ ห ารด า นความ
ปลอดภัย
 ระเบียบและขอกําหนดความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS)
 คูมือการปฏิบัติงาน (SOP)
 รายงานอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ
 รายงานเชิงวิเคราะห/ถอดบทเรียน
 ขอมูลของเสียอันตราย และการสงกําจัด
 ประวัตกิ ารศึกษาและคุณวุฒิ
 ประวัตกิ ารไดรับการอบรมดานความปลอดภัย
 ประวัติเกีย่ วกับสุขภาพ
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ไมใช
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ไมทราบ/
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 เอกสารตรวจประเมินดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
 ขอมูลการบํารุงรักษาองคประกอบทางกายภาพ อุปกรณ และ

เครื่องมือ
 เอกสารความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
 คูมือการใชเครื่องมือ

____________________________________________________

-46-

