
รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล

33  

การพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย
ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chatchai.Wi@chula.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอผลการศกึษาตามโครงการวจิยัการพฒันาตวัอย่างห้องปฏบิตักิารวจิยัปลอดภยั ซึง่มวีตัถปุระสงค์ของ
การวจิยั 2 ประการ คอื เพือ่พฒันาตวัอย่างห้องปฏบิตักิารวจิยัปลอดภยั และเพือ่ศกึษาและค้นหาแนวทางการขยายผล
การสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งด�าเนิน
การต่อเนือ่งมาจากโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบตักิารในประเทศไทย (Enhance of Safety 
Practices in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ด้วยการน�าห้องปฏิบัติการภาคีสมาชิกของโครงการยก
ระดับฯ จ�านวน 23 ห้องปฏิบัติการมาพัฒนาเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ผลการศึกษาและวิจัยพบว่า
สามารถพฒันาตวัอย่างห้องปฏบิตักิารวจิยัต้นแบบให้เกดิขึน้ทัง้หมด 4 ห้อง ซึง่คดัเลอืกจากห้องปฏบิตักิารทีม่ศีกัยภาพ
สูงแบบองค์รวมและผ่านเกณฑ์ในด้านความร่วมมือ เกณฑ์การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพ และเกณฑ์ความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงด�าเนินการพัฒนาองค์ประกอบของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบ
ทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้ 7 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย การบรหิารระบบจดัการความปลอดภยั  ระบบการจดัการสารเคม ี ระบบการ
จัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย   
การให้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร  และการจดัการข้อมลูและเอกสาร ร่วมกบัการปรบัปรงุ
ด้านกายภาพ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดและสภาวิจัยแห่งชาติ จนเกิดเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบที่มีรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตขององค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้านคล้ายคลึงกันในภาพรวม 
แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันในระดับความสามารถในการเป็นต้นแบบ จากความเป็นต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการไป
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ส�าหรับแนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถใช้ห้อง
ปฏิบัติการต้นแบบเพื่อพิจารณาและเปรียบเทียบรูปแบบของต้นแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วน�ากระบวนการและ
ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการพัฒนา         
องค์ประกอบ 7 ด้าน ร่วมกับข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานภาพรวมของประเทศ
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Abstract

This article presents findings from a research project on the development of research laboratory 
safety models. The main objectives of the research are twofold: to develop laboratory safety models, 
and to study and identify the methods and processes, in order to enhance safety standard in research 
laboratories in Thailand. Conducted as a research and development (R&D), the research is a sequel 
to an earlier research project, entitled “Enhancement of Safety Practices in Research Laboratory in 
Thailand, (ESPReL)”.  23 of the laboratories participated in the ESPReL  project were screened through 
the criteria of collaboration, supportiveness towards the laboratory’s physical improvement, and 
readiness.  Finally, four laboratories were selected to be developed into model labs with seven 
interrelated safety components: 1) Laboratory safety policy/ management roles and responsibility; 
2) chemical inventory and management; 3) waste categorization and management; 4) laboratory 
facilities and equipment; 5) emergency preparedness and response/ risk management; 6) education 
and training; and 7) document management.  Supported by their own institution as well as the 
National Research Council, physical improvement of the four model labs was undertaken. The study 
reveals that the development of the four laboratory safety models are similar in terms of development 
and outcome, as they were all based upon the same set of seven interrelated safety components. 
However, their potential and capabilities to become laboratory model vary, depending on the capacity 
of each laboratory to be a model from laboratory level to university-wide improvement of safety 
level. The research finding from the study, especially in terms of process and procedure, can be 
applied to the improvement of other laboratories in the future by complying with the suggestion on 
the development of seven interrelated safety components and on an overview of the implementation 
at the national level.
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บทน�า

ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั 
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพ เกิด
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการท�างานใน
ห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ความเป็น
อันตรายและความเป็นพิษจากสารเคมี การระเบิดหรือ 
ไฟไหม้ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ท�าให้ความปลอดภัย 
(safety) เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึง ในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการซ่ึงต้องค�านึงถึง เพื่อให้นัก
วิจัยและผู้ร่วมงานเกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(DiBerardinis et al. 2001; สุชาตา ชินะจิตร 2557) ใน
หนงัสอื Prudent Practices in the Laboratory (2011) 
โดยสภาวิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
Research Council, NRC) ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าการท�างานด้วย
ความปลอดภัยได้มีการด�าเนินการและพัฒนาจนเป็น
วัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้วยการปลูกฝังแนวปฏิบัติ
และวธิที�างานในทกุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จนเป็นส่วนหนึง่ของ
ชวีติประจ�าวนั มกีารอบรมให้ความรูต้ัง้แต่ระดบัขัน้ต้นจน
ไปถึงระดับที่สูงขึ้นจากในสถาบันการศึกษาต่อเนื่องมา
จนถึงในสถานที่ท�างานและประกอบวิชาชีพ โดยมีแนว
ปฏบิตัทิีด่ใีนห้องปฏบิตักิาร (Good Laboratory Practice, 
GLP) กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ พร้อมกบัมหีน่วยงาน
ด้านความปลอดภยั (Office of Environment, Health, 
and Safety, EHS)  ในการก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัในการท�างาน (OECD 1998; WHO 2009) ส่วน
ในประเทศไทยแม้ว่ามีการด�าเนินการเช่นเดียวกัน แต่ยัง
ไม่สามารถก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการท�างานด้วยความ
ปลอดภัย สืบเน่ืองมาจากการให้ความส�าคัญของความ
ปลอดภยัมน้ีอย ขาดความตระหนกัและการปลกูจติส�านกึ 
ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ขาดมาตรการและระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเป็น       
รูปธรรม และไม่เน้นการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
อย่างจริงจังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและจริยธรรมในการ
ท�างาน (สชุาตา ชนิะจติร 2557)  และแม้ว่าในปัจจบุนัได้
มกีารก�าหนดแนวทางในการพฒันาความปลอดภยั ทัง้ใน
ด้านกระบวนการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของห้อง
ปฏิบัติการ ร่วมกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาความ

ปลอดภัย ด้วยแนวปฏิบัติห ้องปฏิบัติการปลอดภัย 
(Safety Guideline) และเครื่องมือส�ารวจประเมิน
สถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL 
Checklists) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัย
แล้ว แต่ยังคงขาดเครื่องมือที่ส�าคัญ อีกอย่างคือ ตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ    
ในการศึกษาและปฏิบัติตาม (วราพรรณ ด่านอุตรา และ
คนอื่นๆ 2557)

แนวคิดเรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

จากงานวจิยัของวราพรรณ ด่านอตุรา และคนอืน่ๆ (2555, 
2556, 2557) ได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการน้ันขึ้นอยู ่กับองค์ประกอบของความ
ปลอดภยั 7 องค์ประกอบทีเ่ชือ่มโยงและสมัพนัธ์กนั (ภาพ
ที่ 1) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีส่วนส�าคัญในการท�าให้เกิด
ความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิาร ได้แก่ 1) กำรบรหิำร
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย ที่ต้องท�าหลายด้าน
สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความส�าคัญงาน
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูล
ระดับนโยบายและแผนงาน ทั้งเชิงโครงสร้างและการ
ก�าหนดผู้รับผิดชอบ 2) ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี ที่
สามารถติดตามความเคล่ือนไหวของสาร มีระบบการ
จดัการสารเคมทีีด่ทีัง้ระบบข้อมลู การจดัเกบ็ การเคลือ่น
ย้าย และการจดัการสารทีไ่ม่ใช้แล้ว 3) ระบบกำรจดักำร
ของเสียที่มีระบบข้อมูล การจ�าแนกและการเก็บที่ถูกวิธี 
เพื่อรอการก�าจัดโดยไม่มีการแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม    
4) ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์
และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการท�างานอย่างปลอดภัยทั้งใน
ภาวะปกติและฉุกเฉิน 5) ระบบกำรป้องกันและแก้ไข
ภัยอันตรำย ที่ต้องบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลจริง ซึ่งมี
ล�าดับความคิดตั้งต้นจากการก�าหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัย
เสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่เดียวกัน
ก�าลังท�าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ
คืออะไร มีการประเมินความเส่ียงหรือไม่ 6) กำรให้
ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในห้องปฏบิตักิำร  
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ที่จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยง ต้องมี
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ความรู้ 
พื้นฐานที่เหมาะสม จ�าเป็น และอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่ม       
เป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กรหรือหน่วยงาน
จะมรีะบบการบรหิารจดัการอย่างด ีหากบคุคลในองค์กร
หรอืหน่วยงานขาด  ความรูแ้ละทกัษะ ขาดความตระหนกั 
และเพกิเฉยแล้ว จะก่อให้เกดิอนัตรายและความเสยีหาย
ต่างๆ ได้ 7) กำรจดักำรข้อมลูและเอกสำร ทีส่ามารถใช้
เป็นหลักฐานบันทึกท่ีสามารถส่งงานต่อกันได้หากมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ใน
ทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ให้เป็นส่วนหนึง่ของการท�างานประจ�า และมกีารตรวจสอบ 
ตนเองเป็นระยะ เพือ่กระตุน้เตอืนต่อความเส่ียงทีอ่าจเกดิ
ขึ้นใหม่ ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยมีได้หลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการพัฒนา เงื่อนไขของระบบ
บริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเชิงสังคม และสภาพ-
แวดล้อมทางกายภาพ (วราพรรณ ด่านอตุรา และคนอืน่ๆ 
2557, ข) นอกจากนีห้้องปฏบิตักิารปลอดภยันัน้เกีย่วข้อง
กบัเรือ่งของอนัตรายและความเสีย่งเป็นหลกั โดยการระบุ
ถึงความเป็นอันตรายและความสามารถในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ถือเป็นหัวใจของความปลอดภัย     
(สุชาตา ชินะจิตร 2557, 11)

การพัฒนาความปลอดภัย 
ของห้องปฏิบัติการ
  
การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในประเทศ 
ไทย ได้ด�าเนินการภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบตักิารในประเทศไทย (Enhance 
of Safety Practices in Research Laboratory in 
Thailand, ESPReL) จ�านวน 3 ระยะ (พฤษภาคม 2554 
- สิงหาคม 2557) โดยระยะที ่1 ได้จดัตัง้ความร่วมมอืจาก
มหาวทิยาลัยต่างๆ จนเกดิเป็นภาคีสมาชิกรุน่ที ่1 ท�าการ
ศกึษาแนวปฏบิตัทิีม่อียูใ่นประเทศและต่างประเทศตลอด
จนองค์ ความรู้และประสบการณ์จนเกิดเป็นเครื่องมือ   
ในการพฒันาความปลอดภยั อนัประกอบด้วย แนวปฏบิตัิ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยและเครื่องมือส�ารวจประเมิน
สถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL 
Checklist) ภายใต้แนวคดิองค์ประกอบของความปลอดภยั 
7 ด้าน ส�าหรับใช้ส�ารวจสถานภาพความปลอดภัยด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความเสี่ยง
ต่างๆ (วราพรรณ ด่านอุตรา และคนอื่นๆ 2555)  ต่อมา
ในโครงการ ESPReL ระยะที ่2 ได้ท�าการปรบัปรงุเครือ่ง-
มอืส�ารวจประเมนิสถานภาพฯ (ESPReL Checklist) และ
เปิดรับภาคีสมาชิกรุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมของภาคี
สมาชิกไปสู่ความเป็นต้นแบบ มีการจัดอบรมและวาง
ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วย
เครือข่ายและเครื่องมือส�ารวจประเมินสถานภาพฯ ผ่าน

ภาพที่ 1  องค์ประกอบความปลอดภัย 7 ด้าน  
ที่มา : วราพรรณ และคนอื่นๆ 2555, 11

ลักษณะของห้องปฎิบัติการปลอดภัย
 
จากการศึกษาของวราพรรณ ด่านอุตรา และคนอื่นๆ 
(2557, 4-4) พบว่าลักษณะของห้องปฏิบัติการวิจัย
ปลอดภัยนั้นประกอบด้วยมีการจัดการความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสม ทราบข้อจ�ากดัและใช้มาตรการป้องกนัที่
ถกูต้องเพยีงพอ มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์พืน้-
ฐานความปลอดภัย มีการผนวกเรื่องของความปลอดภัย
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เวบ็ไซต์ (วราพรรณ  ด่านอตุรา และคนอืน่ๆ 2556)  การ
ด�าเนินงานโครงการ ESPReL ระยะที่ 3 ได้มีการพัฒนา
ความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารต่างๆ ประกอบด้วยการ
พัฒนาเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาระบบมาตรฐาน
ความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิาร การออกแบบและจดัท�า 
ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ การขยายผลการ
ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารและ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบ โดยได้เตรียมความ
พร้อมให้กับภาคีสมาชิกรุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อยกระดับ      
ไปเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย (วราพรรณ 
ด่านอุตรา และคนอื่นๆ 2557) และได้ขยายผลต่อใน
โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย  
ภายใต้กรอบคดิขององค์ประกอบด้านความปลอดภยั 
7 ด้าน 

2. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการขยายผลการสร้าง
ความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารอย่างเป็นรปูธรรม
ในกระบวนการและผลผลิตขององค์ประกอบด้าน
ความปลอดภัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  
โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นงาน    
วิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development, R&D) ที่หวังผลให้เกิดการพัฒนาความ
ปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ      
ขับเคลื่อน นโยบาย การสร้างความตระหนักรู ้ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นต้นแบบ 
(สชุาตา  ชนิะจติร, 2556) แล้วน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มาใช้พฒันา
ความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร และก�าหนดแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ความเป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลในการ
สร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ  
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทย (ESPReL) ทั้ง 3 ระยะ โดยได้เตรียมความ
พร้อมให้กับภาคีสมาชิกจากโครงการ จ�านวน 23 ห้อง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ มี
กจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม คอื 1) การจดัท�าข้อก�าหนดและ
ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู ่ห้อง
ปฏบิตักิารต้นแบบ   2) การส�ารวจและประเมนิสถานภาพ
ด้านความปลอดภัยผ่านรายการส�ารวจห้องปฏิบัติการ 
(ESPReL Checklist) ด้วยตนเองและผูป้ระเมนิภายนอก 
และ 3) การวิเคราะห์ศักยภาพของห้องปฏิบัติการภาคี
สมาชิกฯ โดยผู้ประเมินภายนอก 

จากผลการประเมนิพบว่าสามารถแบ่งกลุม่ห้องปฏบิตักิาร
ออกเป็น 3 กลุม่ได้แก่ 1) กลุม่ห้องปฏบิตักิารทีม่ศีกัยภาพ
สูงแบบองค์รวม 2) กลุ่มห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ      
สูงเฉพาะด้าน และ 3) กลุ่มห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนา  แล้วจึงท�าการคัดเลือกห้องปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดยอาศัยกรอบการคัดเลือกตาม
ศกัยภาพจากห้องปฏบิตักิารทีม่ศีกัยภาพสูงแบบองค์รวม 
ซึง่มศัีกยภาพในการขบัเคล่ือนสูงทกุด้าน ผลการประเมนิ
สงูทกุด้านสามารถผ่านเกณฑ์พืน้ฐานด้านความปลอดภยั 
รวม 148 ข้อ และสามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในทุกด้านจนเกิดเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติ
การต้นแบบได้ ร่วมกบัเกณฑ์การคดัเลอืกทีก่�าหนด 3 ด้าน
คอื เกณฑ์ความร่วมมอื เกณฑ์การสนบัสนนุการปรบัปรงุ
ด้านกายภาพ และเกณฑ์ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 
จากนั้นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือกจัดท�าข้อตกลง
และด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย
ต้นแบบโดยแสดงผลด้วยรูปธรรมของกระบวนการและ
รูปธรรมของผลผลิตขององค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 
7 ด้าน ซึง่ทัง้หมดสามารถสรปุเป็นขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
ตามแผนภาพที่ 1 
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ผลการศึกษาและวิจัย
 
จากผลการด�าเนินงานพบว่าจากภาคีสมาชิกจ�านวน 23 
ห้องปฏิบัติการที่เสนอโครงการเพื่อพัฒนาตัวอย่างห้อง
ปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มีเพียง 6 ห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
ตามกรอบการคัดเลือก โดยเป็นห้องปฏิบัติการท่ีมี
ศักยภาพสูงแบบองค์รวมขับเคลื่อนสูง ท่ีสามารถพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านจนเกิด
เป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการต้นแบบได้ แต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับเกณฑ์ที่ก�าหนด 3 ด้าน คือ เกณฑ์ความร่วมมือ 
เกณฑ์การสนบัสนนุการปรบัปรงุด้านกายภาพ และเกณฑ์

แผนภาพที ่1  ขัน้ตอนการคดัเลอืกห้องปฏบิตักิารเพือ่เป็นห้องปฏบิตักิารต้นแบบ

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ พบว่า มีจ�านวน 4 ห้อง 
ที่ได้รับเลือกเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ คือ 1. หน่วย
วิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2. ห้องวิจัยด้านการสกัด 
(Extraction) 3. ห้องปฏิบัติการ Plant Extract and 
Essential Oil และ 4. ห้องปฏิบัติการ Plant Science 
and Analysis

1. หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเครำะห์ เป็นห้องปฏิบัติ
การของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย มีขนาด 40 ตร.ม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ช้ันที่ 13 
ของอาคารมหามกุฎ ซึ่งมีอายุอาคารประมาณ 15 ปี 



รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล

39  

จากการส�ารวจประเมินด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญ พบ
ว่ามีปัญหาในด้านกายภาพได้แก่ 1) ด้านสถาปัตยกรรม      
มีความเสื่อมสภาพของวัสดุพื้นผิวของห้องปฏิบัติการ      
2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน มีการแบ่งส่วนพื้นท่ีใช้สอย 
(zoning) ที่ไม่เหมาะสมต่อการท�างาน มีครุภัณฑ์ที่ช�ารุด
จากการใช้งานและสารเคมี 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟฟ้าก�าลังมีปริมาณแสงสว ่างต�่ ากว ่าเกณฑ์
มาตรฐาน จ�านวนเต้ารับเต้าเสียบไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน สายไฟบางส่วนอยู่ในสภาพช�ารุด 4) ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ มีระบบท่ีไม่เหมาะสมกับการ
ท�างาน บางส่วนช�ารุดเสียหาย 5) ระบบฉุกเฉินและ
ระบบติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ขาดการดูแลรักษา ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และบางส่วน
ยังไม่มีการติดตั้ง
  
2. ห้องวจิยัด้ำนกำรสกดั (Extraction) เป็นห้องปฏบิตัิ
การขนาด 195 ตร.ม.  ตัง้อยูใ่นอาคารเดยีวกบัหน่วยวจิยั
เคมีอินทรีย์ บนพื้นที่ชั้นที่ 18 ของภาควิชาเคมีเทคนิค 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการ
ส�ารวจพบว่ามีปัญหาในด้านกายภาพได้แก่ 1) ด้าน
สถาปัตยกรรม มคีวามเสือ่มสภาพของวสัดพุืน้ผวิของห้อง
ปฏิบัติการ 2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน มีครุภัณฑ์บาง
ส่วนช�ารุดเนื่องจากขาดการบ�ารุงรักษา 3) ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้าก�าลงั มปีรมิาณแสงสว่างต�า่กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน และจ�านวนเต้ารับเต้าเสียบไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 4) ระบบระบายอากาศไม่เหมาะสมกบัขนาดห้อง
ปฏิบัติการและขาดการดูแลบ�ารุงรักษา 5) ระบบฉุกเฉิน
และระบบติดต่อสื่อสาร ที่มีอยู่ขาดการดูแลรักษาและไม่
รองรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. ห้องปฏิบัติกำร Plant Extract and Essential Oil 
เป็นห้องปฏิบัติการขนาด 110 ตร.ม. ขนาด 65 ตร.ม.   
ตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นที่ 5 ของอาคารเรียนและปฏิบัติการ    
ในคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุอาคารประมาณ 10 
ปี จากการส�ารวจพบว่ามปัีญหาในด้านกายภาพ ได้แก่ 1) 
ระบบระบายอากาศที่มีอยู ่ไม่เหมาะสมกับขนาดห้อง
ปฏิบัติการ 2) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ยัง

ขาดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด ้วยควัน (smoke 
detector) 

4. ห้องปฏิบัติกำร Plant Science and Analysis ขนาด 
65 ตร.ม. ตัง้อยูใ่นอาคารเดยีวกนักบัห้องปฏบิตักิาร Plant 
Extract and Essential Oil บนพืน้ทีช่ัน้ที ่ 1 ของคณะ
ทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ีอายอุาคารประมาณ 10 ปี จากการ
ส�ารวจพบว่ามีปัญหาในด้านกายภาพ ได้แก่ 1) ด้าน
สถาปัตยกรรม มกีารตัง้ครภุณัฑ์กดีขวางทางออกฉกุเฉนิ 
บางส่วนไม่มกีารแบ่งส่วนพืน้ทีใ่ช้สอยทีช่ดัเจน 2) ระบบ
ระบายอากาศที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับขนาดห้องปฏิบัติ
การ 3) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อส่ือสาร ยังขาด
อปุกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้ด้วยควนั (smoke detector) 

ภายใต้การสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
ของแต่ละห้องปฏบิตักิาร ผูว้จิยัและผูเ้ชีย่วชาญภายนอก
ได้ออกแบบและปรบัปรงุองค์ประกอบด้านกายภาพ ซึง่มี
ผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการดังนี้ 

1. หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย ์สังเครำะห์ ด�าเนินการ
ปรับปรุง 5 ส่วน คือ 1) ด้านสถาปัตยกรรม ด�าเนินการ
ปรับปรุงในส่วนของวัสดุพื้นผิวห้องปฏิบัติการที่เส่ือม-
สภาพ 2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ด�าเนินการปรับ-
เปลี่ยนส ่วนพื้นที่ ใช ้สอยและปรับปรุงในส ่วนของ
ครุภัณฑ์ที่ช�ารุด 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้า
ก�าลัง ด�าเนินการปรับปรุงในส่วนของปริมาณแสงสว่าง
จากดวงโคม และไฟฟ้าก�าลังจากอุปกรณ์สายไฟ เต้ารับ 
เต้าเสียบให้พอเพียงต่อการใช้งาน และติดตั้งระบบแสง
สว่างฉุกเฉิน 4) ด้านระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ ด�าเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิธี
แบบ Local Exhaust Method ในการระบายอากาศ
ผ่านตู ้ควัน และ 5) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อ
สื่อสาร ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วย
อณุหภมูคิวามร้อนและควนั (heat & smoke detector) 
ป้ายบอกทางหนีไฟระบบดับเพลิงด้วยน�้าชนิดมีสปริง
เกลอร์ ฝักบัวฉุกเฉิน และที่ล้างตา
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2. ห้องวิจัยด้ำนกำรสกัด (Extraction) ด�าเนินการ
ปรับปรุง 5 ส่วน คือ 1) ด้านสถาปัตยกรรมปรับปรุงใน
ส่วนของวัสดุพื้นผิวห้องปฏิบัติการที่เสื่อมสภาพ 2) ด้าน
สถาปัตยกรรมภายใน ปรับปรุงในส่วนของครุภัณฑ์ที่
ช�ารุด 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก�าลัง ปรับปรุง
ในส่วนของปรมิาณแสงสว่างจากดวงโคม อปุกรณ์สายไฟ 
เต้ารบั เต้าเสยีบ เพือ่ให้พอเพยีงต่อการใช้งาน และตดิตัง้
ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 4) ด้านระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิธีแบบ 
Dilution Method ในการระบายอากาศผ่านหัวจ่ายลม
เข้า-ออก 5) ระบบฉุกเฉนิและระบบตดิตอ่สือ่สาร ติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อนและ
ควัน (heat & smoke detector) ป้ายบอกทางหนีไฟ
และระบบดับเพลิงด้วยน�้าชนิดมีสปริงเกลอร์
  

ภาพที่ 2  สภาพก่อนและหลังการด�าเนินการปรับปรุง
องค์ประกอบด้านกายภาพ หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 
ที่มา : ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล 2557, ภ 5-2

3. ห้องปฏิบัติกำร Plant Extract and Essential Oil 
ด�าเนินการปรับปรุง 2 ส่วนคือ 1) ด้านสถาปัตยกรรม 
เป็นส่วนที่ไม่ต้องการแบบปรับปรุงและงบประมาณ โดย
เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางเข้าออก และปรับพื้นที่การ    
ใช้งานภายในห้องจากส่วนส�านกังานและส่วนห้องปฏบิตัิ
การที่อยู่รวมกันให้เหลือเพียงส่วนปฏิบัติการเท่านั้น 2) 
ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศด้วยวิธีแบบ Dilution Method ในการ
ระบายอากาศผ่านหัวจ่ายลมเข้า-ออก 3) ส�าหรับระบบ
ฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสารที่จะด�าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควัน (smoke detector) 
นั้น ไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบ-
ประมาณ

ภาพที่ 3  สภาพก่อนและหลังการด�าเนินการปรับปรุง
องค์ประกอบด้านกายภาพ ห้องวจิยัด้านการสกดั (Extraction)
ที่มา : ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล 2557, ภ 5-4
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4. ห้องปฏิบัติกำร Plant Science and Analysis 
ด�าเนนิการปรบัปรงุในลกัษณะเดยีวกนัทัง้สองห้องปฏบิตัิ
การซึง่ประกอบด้วย 2 ส่วนคอื 1) ด้านระบบปรบัอากาศ
และระบายอากาศ ปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิธี
แบบ Dilution Method ในการระบายอากาศผ่านหวัจ่าย
ลมเข้า-ออก ส�าหรับส่วนท่ี 2) ระบบฉุกเฉินและระบบ
ตดิต่อสือ่สารทีจ่ะด�าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิง-
ไหม้ด้วยควัน (smoke detector) นั้น ไม่สามารถด�าเนิน
การได้เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ

ในระหว่างการด�าเนินการห้องปฏิบัติการ Plant Extract 
and Essential Oil และห้องปฏิบัติการ Plant Science 
and Analysis ได้มกีารรวมหน่วยงานของห้องปฏบิตักิาร
ทั้งสองเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นห้องปฏิบัติการ 
Phytobioactives and Flavors

ภาพที่ 4  สภาพก่อนและหลังการด�าเนินการปรับปรุงองค์
ประกอบด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ Plant Extract and 
Essential Oil  
ที่มา: ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล 2557, ภ 5-6

ภาพที่ 5  สภาพก่อนและหลังการด�าเนินการปรับปรุงองค์
ประกอบด้านกายภาพ ห้องปฏบิัตกิาร Plant Science and 
Analysis  
ที่มา: ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล 2557, ภ 5-8

องค์ประกอบของความปลอดภัยใน 
7 ด้าน

ส�าหรับการพัฒนาองค์ประกอบของความปลอดภัยใน 7 
ด้าน เพื่อเป็นต้นแบบ ห้องปฏิบัติการทั้ง 4 ห้อง สามารถ
ด�าเนินการจนเกิดเป็นรูปธรรมของกระบวนการและ
ผลผลิตโดยมีรายละเอียดส�าคัญดังนี้

1) กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย มีการ
ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย มีโครงสร้างการ
บริหารการจัดการความปลอดภัยพร้อมประกาศหรือ    
ค�าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทุกระดับ 
และมีกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการ
ท�างาน ส่วนรปูแบบการด�าเนนิการม ี2 ลกัษณะ คอื กลุม่
ที่มีหน่วยงานกลางซึ่งท�าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการด้าน
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ความปลอดภัย กับกลุ่มท่ีไม่มีหน่วยงานกลางในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย

2) ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี มีการใช้ระบบการบันทึก
ข้อมูลและการจัดท�าฐานข้อมูลสารบบสารเคมีในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารบนฐานข้อมูลกลางของ
มหาวทิยาลยั คณะ ภาควชิาและห้องปฏบิตักิาร มกีารจดั
เก็บสารเคมีโดยแยกเก็บตามความเป็นอันตรายของสาร
และเกบ็ตามกลุม่สารเคมเีพือ่ความปลอดภยั มกีารจดัเกบ็
เอกสารข้อมลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) 
ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวก     
มีการก�าหนดพื้นที่การจัดเก็บสารเคมีตามลักษณะพื้นที่
ของแต่ละห้องปฏบิตักิาร มกีารก�าหนดวธิเีคลือ่นย้ายสาร
เคมี โดยมีการจัดการสารเคมีแตกต่างกันตามลักษณะ
องค์กร ซึ่งท�าให้แต่ละแห่งมีจุดเด่น-จุดด้อยแตกต่างกัน 
ส่วนรปูแบบการด�าเนนิการม ี2 ลกัษณะ เช่นเดยีวกับด้าน
การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย

3) ระบบกำรจดักำรของเสยี มข้ีอก�าหนดในการจดัการ
ของเสียด้วยการจัดแยกประเภทของเสียและปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดในทุกระดับอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง มีการก�าหนดประเภทภาชนะบรรจุ มีการ
ก�าหนดพ้ืนทีจ่ดัเกบ็ของเสยีตามความเหมาะสมและความ
ปลอดภยั มกีารรวบรวมและน�าส่งเพือ่การก�าจดัของเสยี
ร่วมกบัการบนัทกึข้อมลู ตลอดจนการก�าหนดแนวทางและ
ข้อปฏบิตัใินการลดของเสยีอย่างเป็นรปูธรรม ซ่ึงแต่ละแห่ง
มลีกัษณะการด�าเนนิงานเหมอืนกันคอื ใช้ระบบกลางของ
หน่วยงานร่วมกบัระบบของแต่ละห้องปฏบิตักิาร

4) ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอื มกีารปรบัปรงุและจดัการการใช้พืน้ทีอ่ย่าง
เหมาะสมตามเงือ่นไขสภาพแวดล้อมทีม่อียูข่องแต่ละห้อง
ปฏบิตักิาร มคีวามเป็นระเบยีบและปลอดภยั มกีารตดิตัง้
ระบบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคารและเพื่อให้งานระบบทุกอย่างท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน มีการจัดท�า    
ข้อตกลงร่วมมือของวิธีปฏิบัติในการใช้พื้นที่ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาวัสดุ 
อปุกรณ์ และเครือ่งมอืภายในห้องปฏบิตักิาร ส่วนรปูแบบ
การด�าเนินงานส่วนใหญ่ด�าเนินการโดยแต่ละห้องปฏิบัติ
การเป็นหลัก

5) ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย มีการ
บริหารความเส่ียงด้วยการจัดท�าแบบประเมินความเส่ียง
ที่ครอบคลุมในทุกระดับตาม ESPReL Checklist มีการ
จัดเตรียมความพร้อมและสามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน      
มกีารก�าหนดข้อปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัส�าหรบัในกรณี
ทั่วไปและในกรณีเหตุฉุกเฉิน มีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment, 
PPE) ที่พอเพียงและเหมาะสมกับการใช้งาน มีการ        
จัดเตรียมเครื่องมือเชิงกายภาพ เช่น ฝักบัวฉุกเฉินและที่
ล้างตาเพื่อรองรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน  และมีการ 
จัดท�าและจัดเก็บรายงานอุบัติเหตุที่มีการน�ามาถอด     
บทเรียนเพื่อเรียนรู้ และน�ามาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส่วนรูปแบบการด�าเนินงาน
ส่วนใหญ่ด�าเนินการโดยห้องปฏิบัติการเป็นหลัก

6) กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร มีการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการอบรมของหน่วยงานอยู่
เป็นประจ�าตลอดทั้งปี มีการจัดท�าเอกสารประวัติการฝึก
อบรมด้านความปลอดภัยรายบุคคล การด�าเนินการของ
แต่ละแห่งมีทั้งระบบที่มีหน่วยงานกลางท�าหน้าที่ดูแล
อบรมและด�าเนินการโดยแต่ละห้องปฏิบัติการ

7) กำรจดักำรข้อมลูและเอกสำร มกีารก�าหนดรปูแบบ
และวิธีในการจัดการข้อมูลและเอกสารร่วมกัน เช่น การ
จัดท�าเอกสารคู ่มือในการปฏิบัติการ (Standard 
Operating Procedure, SOP) และมกีารจดัเกบ็เอกสาร
ข้อมลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) ทีเ่ข้าถงึ 
และใช้งานได้ง่ายภายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การ
ด�าเนนิการส่วนใหญ่ม ี2 ลักษณะ คอื มกีารก�าหนดรปูแบบ 
เฉพาะของแต่ละห้องปฏิบัติการ ร่วมกับการก�าหนด      
รปูแบบจากระดบัทีส่งูขึน้ เช่น ภาควชิาหรอืมหาวทิยาลยั
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ สามารถเกิดขึ้นได้
หลายลักษณะโดยมีลักษณะในภาพรวมที่เหมือนกัน 
ได้แก่ สามารถผ่านเกณฑ์พื้นฐานด้านความปลอดภัย 
148 ข้อ มีการบริหารจัดการองค์ประกอบของความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั้ง 7 ด้าน พร้อมๆ กันในลักษณะที่
เป็นองค์รวม  มีการวางรากฐานอย่างเป็นระบบโดยเน้น
ที่องค์กรมากกว่าตัวบุคคล มีการจัดท�าระบบติดตาม
และตรวจสอบการด�าเนินการในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอจนเกิดเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจ�าของห้องปฏิบัติการ  มีการแลก-
เปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากรายงานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและวางแผนในการ
จัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อ
จ�ากัดในด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละห้อง
ปฏิบัติการ 

ส่วนลักษณะที่ต่างกันคือ มีรายละเอียดปลีกย่อยของข้อ
ก�าหนดขององค์ประกอบแต่ละด้านแตกต่างกันและถึง
แม้ว่าห้องปฏบิตักิารทัง้ 4 แห่งสามารถผ่านเกณฑ์พืน้ฐาน
ด้านความปลอดภัย แต่พบว่าห้องปฏิบัติการแต่ละห้องมี
จดุแขง็และจดุอ่อนแตกต่างกนัในแต่ละองค์ประกอบของ
ความปลอดภยั และความสามารถในการเป็นต้นแบบ ซึง่
พบว่า ห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 4 แห่งมีระดับความ
สามารถในการเป็นต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการได้ดี 
และบางแห่งสามารถเป็นต้นแบบได้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยส�าหรับโครงการนี้ 
เป็นเพยีงการเริม่ต้นของการสร้างต้นแบบของห้องปฏิบตัิ
การวจิยัปลอดภยั เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัห้องปฏบิตักิาร 
อื่นๆ ที่สนใจและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาห้องปฏิบัติ
การที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัย 
และเพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบตัวอย่างต้นแบบทั้ง 4 
แห่ง ว่าห้องปฏิบัติการใดมีรูปแบบที่เหมาะสม หรือมี
ลักษณะใกล้เคียงซึ่งสามารถน�ากระบวนการและขั้นตอน
ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยมาประยุกต์ใช้

กับการพัฒนาความปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการอื่นๆ 
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต
 
จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จัดท�าข้อเสนอแนะในการพัฒนา
องค์ประกอบของความปลอดภัยทั้ง 7 ด้านและข้อเสนอ
แนะในการด�าเนินงานภาพรวมของประเทศของแต่ละ
ระดับเพื่อการพัฒนาไปสู่ต้นแบบดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์ประกอบ 
7 ด้าน

1) กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย 

มีข้อเสนอแนะด้านการร่วมมือและสนับสนุนการวาง
นโยบายและแผนงานขององค์กรที่เป็นภาพรวมและการ
จัดตั้งหน่วยงานกลาง ซึ่งท�าหน้าที่บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและประสานงานในทุกระดับขององค์กร

2) ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี 

มีข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเครื่องมือและระบบ
โปรแกรมอเิลก็ทรอนกิส์ (software) ในการจดัท�าสารบบ
สารเคมีและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารเคมีได้เต็มที่ 
ผ่านการประสานงานจากหน่วยงานกลางขององค์กร

3) ระบบกำรจัดกำรของเสีย 

เช่นเดียวกับการจัดการสารเคมี มีข้อเสนอแนะในการจัด
เตรยีมเครือ่งมอืและระบบโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส์ในการ
จดัท�าฐานข้อมลูของเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถบรหิาร
จัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์ของข้อมูลของเสียได้เต็มที่ 
ผ่านการประสานงานจากหน่วยงานกลางขององค์กร

4) ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ    

เนือ่งจากมปัีจจยัในด้านความหลากหลายในลกัษณะทาง
กายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนรูปแบบการ
ท�างานของแต่ละห้องปฏิบัติการท�าให้มีแนวทางในการ
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พฒันาต่างกนัขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละแห่ง ข้อเสนอแนะ
จึงเกี่ยวกับความพร้อมในการพัฒนาองค์ประกอบด้านนี้
โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญขององค์
ประกอบทางกายภาพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ระบบต่างๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

5) ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย 

มีข้อแนะน�าเรื่องการเตรียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินที่เป็นองค์ประกอบเชิงกายภาพ การจัดท�าการ
ประเมนิความเสีย่งในระดบัหน่วยงานย่อย (ภาควชิา/ห้อง
ปฏิบัติการ) การวางแผนป้องกันและด�าเนินการตอบโต้
กรณีฉุกเฉินและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

6) กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

มข้ีอแนะน�าในเรือ่งการมหีน่วยงานกลางท�าหน้าทีร่บัผดิ-
ชอบในการให้ความรู้พื้นฐาน วางแผนและจัดอบรมร่วม-
กันทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

7) กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร 

มข้ีอแนะน�าเรือ่งการด�าเนนิการจดัการข้อมลูและเอกสาร
ร่วมกันตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับท้ังองค์กร 
โดยมหีน่วยงานกลางเป็นผูป้ระสานงานระบบการจดัการ
ข้อมูลและเอกสารขององค์กร

2. ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานภาพรวม
ของประเทศ
  
ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการด�าเนินการในลักษณะท่ีเป็นการ
ด�าเนินงานในภาพรวมของประเทศ (ส�านักงานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ วช.) ต่อเนือ่งลงมาในระดบัองค์กร 
(มหาวทิยาลยั/คณะ) จนไปถงึระดบัหน่วยงานย่อย (ภาค
วชิา/ห้องปฏบิตักิาร) ของแต่ละองค์กรจะท�าให้การพฒันา
ห้องปฏบิตักิารปลอดภยัต้นแบบเกดิได้อย่างเป็นรปูธรรม
และสามารถขยายผลออกไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดย
มีรายละเอียดของแต่ละระดับดังนี้

1) ระดับภำพรวม (วช.)

มคีวามจ�าเป็นในการสร้างมาตรการจงูใจทัง้ในด้านการให้
รางวัลและเครื่องหมายการยอมรับแก่ห้องปฏิบัติการที่
สามารถพฒันาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภยั และมกีาร
ผลักดันและขอความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติหรือบังคับใช้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยภายในองค์กรโดยผ่านสายการบังคับบัญชา
ระดับมหาวิทยาลัยลงไปยังระดับคณะ ภาควิชาและห้อง
ปฏบิตักิารตามล�าดบัด้วยการก�าหนดนโยบายระดบัต่างๆ 
ให้ชัดเจนรวมถึงการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยไปสักระยะหน่ึงจนกว่าการด�าเนินการของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มีความยั่งยืน

2) ระดับองค์กร (มหำวิทยำลัย/คณะ)

มคีวามจ�าเป็นในการก�าหนดนโยบายโดยเฉพาะการจดัท�า
แผนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical 
Hygiene Plan) เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการวางแผน   
ในการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  มีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางและบุคลากรที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการบรหิารจดัการและประสานงานและแก้ไขปัญหา
ด้านความปลอดภัย สร้างกฎกติกาในการท�างานร่วมกัน
และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย ซึ่งควรจัดตั้ง
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลัย และมกีารสนบัสนนุ
ด้านก�าลังคนและงบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติ
การต้นแบบของแต่ละองค์กรให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง 
และท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้แก่ห้องปฏบิตักิารอืน่ๆ ในการ
ยกระดับเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต่อไป

3) ระดับหน่วยงำนย่อย (ภำควิชำ/ห้องปฏิบัติกำร)

มีความจ�าเป็นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ด้วยการด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาความปลอดภยัใน
ด้านต่างๆ จนครบทัง้ 7 ด้าน เพือ่ยกระดบัห้องปฏบิตักิาร
ห้องใดห้องหน่ึงขึ้น เพื่อพัฒนาไปเป็นต้นแบบ จากน้ัน
ท�าการขยายผลการยกระดบัในแนวราบ โดยการขยายตวั
ไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ  และไปตามแนว
ดิ่งด้วยการขยายตัวไปยังภาควิชาอื่นๆ จนเกิดระบบ
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ประสานกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยบริหาร
จัดการกลางด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

เมื่อสามารถด�าเนินการได้ในทุกระดับแล้ว จะท�าให้
สามารถขยายผลไปในวงกว้างจนสามารถเกดิเป็นแม่ข่าย
ของห้องปฏบิตักิารปลอดภยัต้นแบบ เพือ่ให้เกดิการแลก-
เปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างองค์กรและสร้างความต่อเนือ่งย่ังยนื
ในการด�าเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ทุกๆ ด้านส�าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีมีอยู่และห้อง
ปฏบิตักิารวจิยัใหม่ทีจ่ะเกดิข้ึนให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
  
บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่งโครงการพฒันา
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย สนับสนุนการ
ด�าเนนิงานโดยศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการสารและ
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุน
อุดหนุนการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
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