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หัวข้อในการอบรม 
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เครื่องมือในการบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

ฐานข้อมูลความรู้
และเอกสาร

เผยแพร่ กิจกรรม
ด้านมาตรฐาน

ความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 
ส ารวจสภาพความ

ปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 
 

 
 

ระบบจัดการข้อมูล
สารเคมี 

 
 

 
การจัดสรรทุนวิจัย
ที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 

 

ENoP : ESPReL Knowlage platform 
ESPReL : Enhancement of safety practice of Research Laboratory in Thailand 
NRMS : National Research Management System 



7 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

กรอบแนวคิดแนวปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 

“คิดทั้งระบบ” 
PDCA 



7 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารระบบ 
การจัดการความปลอดภัย 

1.1 นโยบายและแผน 
1.2 โครงสร้างและการบริหาร 
1.3 ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ 



องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

1.1 นโยบายและแผน  
 - การก าหนดกลยุทธ์การจัดการ การบริหาร ระบบการรายงานและตรวจติดตาม 

1.2 โครงสร้างและการบริหาร 
 - ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนอ านวยการ ส่วนบริหารจัดการ และส่วนปฏิบัติการ  

1.3 ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ 
 - การจัดการสารเคมี 
 - การจัดการของเสีย 
 - อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 - การป้องกันอัตราย 
 - การจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ 

ควรระบุบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ต้องมีการรายงานการ
ปฏิบัติการ เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 2 
ระบบการจัดการสารเคมี 

2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี 
2.2 การเก็บสารเคมี 
2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคม ี



องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี 

2.1 การจัดการข้อมูลสารเคม ี
 - ระบบบันทึกข้อมูล 
 - ชื่อสารเคมี 
 - CAS no.  
 - ประเภทสารเคมี 
 - ปริมาณ  

2.2 การเก็บสารเคมี 
 - ความเป็นอันตรายของ
 สารเคม ี
 - ความเข้ากันไม่ได ้
  (Incompatibility) 



โปรแกรม ChemInvent 



องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี 

2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี 
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องค์ประกอบที่ 3 
ระบบการจัดการของเสีย 

3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย 
3.2 การเก็บของเสีย 
3.3 การก าจัดของเสีย 
3.4 การลดการเกิดของเสีย 



องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย 

3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย 
 - ระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

3.2 การเก็บของเสีย 
 - การจ าแนกประเภทของเสียสารเคมี เพื่อการบ าบัดและก าจัดที่ปลอดภัย 

3.3 การก าจัดของเสีย 
 - การบ าบัดก่อนทิ้ง/การส่งบ าบัดและก าจัด  

3.4 การลดการเกิดของเสีย 
 - การลดการใช้สารเคมี และสารตั้งต้นต่างๆ หรือการ
ใช้สารทดแทน 
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องค์ประกอบที่ 4 
ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และเครื่องมือ 

4.1 งานสถาปัตยกรรม 
4.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า 
4.3 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 
4.4 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
4.5 งานระบบฉุกเฉิน 



องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

4.1 งานสถาปัตยกรรม 
- สภาพภายนอกและภายในไม่ก่ออันตราย 
- มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ 
- ขนาดของพื้นที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

4.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง และไฟฟ้า 
- โครงสร้างไม่มีการช ารุด เสียหาย แตกหัก หรือรอย

ร้าวตามเสาและอาคาร 
- โครงสร้างสามารถรับน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม 
- แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน  



องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

4.3 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
- ระบบน้ า และการวางท่ออย่างเป็นระบบไม่รั่วซึม 
- ระบบน้ าทิ้งที่ปนเปื้อนสารเคมีแยกกับน้ าทิ้งทั่วไป 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งสู่สาธารณะ 

4.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- ระบบระบายอากาศมีต าแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพ

การท างาน 
- การติดตั้งระบบปรับอากาศในต าแหน่งที่เหมาะสม 



องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

4.5 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 
- มีระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ 
- มีทางหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ 
- มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
- มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ 
- มีการฝึก แจ้งเตือน การซ้อมในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

 



องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์  และเครื่องมือ 

ป้ายบอกบริเวณล้างตา และชุดฝักบัวฉุกเฉิน 
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องค์ประกอบที่ 5 
ระบบป้องกันและแก้ไข
อันตราย 

5.1 การบริหารความเสี่ยง 
5.2 ความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 
5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 



องค์ประกอบที่ 5 ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย 

5.1 การบริหารความเสีย่ง 

เกิดบ่อย 
 
 
 
 
 

เกิดยาก 



องค์ประกอบที่ 5 ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย 

5.1 การบริหารความเสีย่ง 

ความ
เสี่ยง 

คน 

เวลา สถาน
ท่ี 

รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง 
 - การบรรยาย การแนะน า การพูดคุย 
 และการปรึกษา 
 - ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ 
 - เอกสารแนะน า 
 - สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ 



องค์ประกอบที่ 5 ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย 

5.2 ความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 

“ท างานได้ และพร้อมใช้งาน” 

- การซ้อมรับมือ/ซ้อมหนีไฟ 
- มีแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



องค์ประกอบที่ 5 ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย 

5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

ปฏิบัติตามระเบียบ
ห้องปฏิบัติการอย่าเคร่งครัด 
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องค์ประกอบที่ 6 
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 



องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

การอบรม การสัมมนา  
และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ผู้บริหาร 
 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานท า
ความสะอาด 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 
 

ฐานข้อมูล ในการอบรม 
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องค์ประกอบที่ 7 
การจัดการข้อมูล และเอกสาร 



องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูล และเอกสาร 

การจัดการข้อมูล และเอกสาร (อย่างเป็นระบบ) 
 1. ระบบการจัดกลุ่ม 
 2. ระบบการจัดเก็บ 
 3. ระบบการน าเข้า-ออก และติดตาม 
 4. ระบบการทบทวนและปรับปรุง 
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ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการต้นแบบ 



เอกสารเพิ่มเติม 




