ESPReL
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

เอกสารนี้จัดทาขึ้นสาหรับ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้ประเมิน เพือ่ พัฒนาให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

คานา
กรอบคิดขององค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วย 1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบการจัดการของเสีย 4) ลักษณะ
ทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร

องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารปลอดภั ย หมายถึ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะท าให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ เกิ ด ความปลอดภั ย และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย ดั ง นั้ น การท าให้
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย จึงต้องทราบว่าปัจจัยเสี่ยงในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างและเสี่ยงอย่างไร เพื่อนามาสร้างระบบการ
จัดการความปลอดภัยให้แก่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาองค์กรต้องแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ ด้วยการกาหนด
และประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าจะกระทาการ ตลอดจนกากับดูแลสนับสนุน
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือที่จะใช้ในการสารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1) เอกสาร “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” มีเนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีดาเนินงานใน
ภาพรวมขององค์ ป ระกอบซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พร้ อ มค าอธิ บ ายและความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
(http://www.chemtrack.org/Doc/F622.pdf)
2) เอกสาร “คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ซึ่งประกอบด้วย
2.1) ข้อกาหนดการตรวจสอบ (inspection criteria)
ซึ่งครอบคลุมทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยมีคาอธิบายชัดเจนเพียงพอทั้งสาหรับผู้ดาเนินการใน
ห้องปฏิบัติการ
และผู้ตรวจสอบ ตลอดจนเกณฑ์การประเมิน สาหรับวิเคราะห์ระดับความ ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2.2) รายการสารวจ (checklist) สถานภาพความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อ 2.1 ให้ผู้ดาเนินการใน
ห้องปฏิบัติการใช้สารวจห้องปฏิบัติการของตนเอง
2.3) ภาคผนวก คือ ความรู้และตัวอย่างเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบซึ่งอาจนาไปใช้ประโยชน์ได้
3) ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการผ่านระบบเว็บไซต์ www.chemtrack.org/esprel เป็นเว็บไซต์ให้
ห้องปฏิบัติการใช้บันทึกข้อมูลการสารวจ เพื่อประเมินด้วยตนเองเชิงวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของความปลอดภัยทั้ง 7
องค์ประกอบได้แบบทันที นอกจากจะได้ผลวิคราะห์ของตนเองแล้วยังสามารถเปรียบเทียบกับภาพรวมของห้องปฏิบัติการที่
เข้าร่วมใส่ข้อมูลได้ ให้เห็นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่าสุดของความถี่ด้านต่างๆของ checklist
ผู้อ่านที่สนใจใช้แบบประเมินในเอกสารนี้เพื่อพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ควรเริ่มทาความเข้าใจสาระ
ในเอกสาร “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ จึงจะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลการประเมิน ความปลอดภัย
ฉบับนี้ได้ด้วยความเข้าใจ และเกิดปัญญาพัฒนาห้องปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง การใช้ “คู่มือการประเมินความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ” เพียงอย่างเดียวอาจยากที่จะเข้าใจและเห็นประโยชน์ของแบบประเมิน ทาให้ไม่สามารถนาผลการประเมินไป
พัฒนาความปลอดภัยได้ดังใจ

คาแนะนาการสารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
1. สมาชิกในห้องปฏิบัติการทุกระดับควรประชุมทาความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบคาถามแต่ละข้อ
2. อ่านข้อกาหนดการตรวจสอบ (inspection criteria) เพื่อให้ทราบขอบเขต วัตถุประสงค์ และความหมายของแต่ละ
ข้อกาหนดที่จะใช้ในการสารวจสถานภาพให้ชัดเจน สาหรับความรู้และตัวอย่างเพิ่มเติมได้นาไปแสดงไว้ในภาคผนวก
3. เลือกคาตอบในรายการสารวจ (checklist) โดยทาเครื่องหมาย “” ในช่องว่างด้านขวามือ คาตอบในรายการ
สารวจ มี 3 แบบ คือ
 “ใช่ /ไม่ใช่”
“ใช่” หมายถึง ทาได้ครบถ้วนตามข้อกาหนด “ไม่ใช่” หมายถึง ทาได้ไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด
 “ไม่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ข้อคาถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนี้ เช่น คาถาม
เกี่ยวกับการเก็บถังแก๊สออกซิเจน ถ้าห้องปฏิบัติการไม่มีการใช้แก๊สออกซิเจน สามารถเลือกคาตอบ
“ไม่เกี่ยวข้อง” ได้
 “ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล” หมายถึง ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือทราบว่า ใช่แต่ไม่มีข้อมูล เช่น การไม่มีข้อมูล
เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับพื้นผิวทางเดิน เป็นต้น
4. กรณีตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่เกี่ยวข้อง” ต้องระบุเหตุผลหรือหลักฐาน ในช่องหมายเหตุด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าคาตอบ
คือ “ไม่ใช่”
5. ในกรณีที่รายการสารวจมีการแบ่งเป็นหัวข้ อย่อย ให้ทาเครื่องหมาย  ในแต่ละข้อย่อย และสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ช่อง
6. กรอกข้อมูลที่ได้ในข้อ 3-5 ลงใน www.chemtrack.org/ESPReL เพื่อทาการประมวลผลสถานภาพความปลอดภัย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยพิ จ ารณาความถี่ ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจในแต่ ล ะหั ว ข้ อ เพื่ อ ดู ว่ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ของตนเองมี
สถานภาพอย่างไรในแต่ละหัวข้อ (7 หัวข้อ)

ESPReL
ESPReL Checklists

ESPReL Checklists
1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ความจริ งจั ง ตั้งแต่ ร ะดั บ นโยบายที่ เ ห็ น ความส าคั ญ ของงานด้ า นความปลอดภั ย ของ
ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการกาหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตในด้าน
นี้ อาจมีได้ตั้งแต่คาสั่ง ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติที่ได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน
หัวข้อ
1. นโยบายและ/หรือแผนงานที่เกีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัย
 มีเอกสารเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ
 มีแผนงานในเรื่องความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ
2. มีนโยบาย และ/หรือ แผนงาน ในระดับอื่นดังนี้
 ภาควิชา
 คณะ
 มหาวิทยาลัย
 กอง
 กรม
 ศูนย์
 อื่นๆ (ระบุระดับโครงสร้างบริหาร
หน่วยงาน..........)
3. มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในระดับต่อไปนี้
 ห้องปฏิบัติการ
 ภาควิชา
 คณะ
 มหาวิทยาลัย
 กอง
 กรม
 ศูนย์
 อื่นๆ (ระบุระดับโครงสร้างบริหาร
หน่วยงาน……….)

มี ไม่มี

ไม่
เกี่ยวข้อง

ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1.1 นโยบาย
และแผน

ข้อ 1.2 โครงสร้าง
การบริหาร

หัวข้อ
4. ห้องปฏิบัติการได้กาหนดผูร้ ับผิดชอบดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้
 การจัดการสารเคมี
 การจัดการของเสีย
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์และเครื่องมือ
 การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 การจัดการข้อมูลและเอกสาร
อื่นๆ ระบุ……….

มี ไม่มี

ไม่
เกี่ยวข้อง

ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1.3 ผู้รับผิดชอบ
ระดับต่างๆ

ESPReL Checklists
2. ระบบการจัดการสารเคมี
เพื่อ ประเมินสถานภาพการจัด การสารเคมี ในห้ องปฏิ บัติก าร มองถึ งการมีร ะบบการจั ดการสารเคมี ที่ดี ภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ที่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจสาคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก
คือ “สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการทางานและการรับมือ
สารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดทารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี
2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล
หัวข้อ
1. มีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส์

2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลสารเคมี
ประกอบด้วย
 รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
 ชื่อสารเคมี (Chemical name)
 CAS no.
 ประเภทความเป็นอันตราย เช่น สารกัดกร่อน
สารไวไฟ เป็นต้น (ระบุระบบที่ใช้……….)
 ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight)
 Grade
 ราคา (Price)
 ที่จัดเก็บสารเคมี (Chemical storage)
 วันที่รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ (Received
date)
 ผู้ขาย/ผู้จาหน่าย (Supplier)
 ผู้ผลิต (Manufacturer)
 อื่น ๆ ระบุ………. (เช่น Expiry date)

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

อ้างอิง ขั้นตอนและ
วิธีการบันทึกข้อมูล
สารเคมีในรูปแบบ
เอกสาร/
อิเล็กทรอนิกส์ ที่
ดาเนินการเป็นประจา

ข้อ 2.1.1
ระบบบันทึกข้อมูล

2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory)
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีการบันทึกข้อมูลการนาเข้าสารเคมีสู่ห้องปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ
ระบุระบบที่ใช้
และความถี่ของ
การบันทึกข้อมูล

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ
3. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.1.2
สารบบสารเคมี

ระบุระบบที่ใช้และ
ความถี่ของการ
ตรวจสอบและปรับ
ฐานข้อมูล
ระบุระบบที่ใช้และ
มีข้อมูลครบตามที่
ระบุในหัวข้อ

4. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยใน
รายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
 ชื่อสารเคมี
 CAS no. (ถ้ามี)
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี
 ปริมาณ
 สถานที่เก็บ
2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance)
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีระบบการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่
 สารที่ไม่ต้องการใช้
 สารที่หมดอายุตามฉลาก
 สารที่หมดอายุตามสภาพ

หมายเหตุ
ระบุความถี่ในการ
สารวจและจัดการ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.1.3
การจัดการสารที่
ไม่ใช้แล้ว
(Clearance)

2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
หัวข้อ
1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ
 การจัดสรรงบประมาณ
 การแบ่งปันสารเคมี
 การประเมินความเสีย่ ง
 อื่นๆ ระบุ……….

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
ระบุวิธีใช้
ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.1.4 การใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ

2.2. การจัดเก็บสารเคมี
2.2.1 ข้อกาหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

1. มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้
ของสารเคมี (chemical incompatibility)
ระบุระบบที่ใช้……….
2. เก็บสารเคมีแยกตามสถานะของสาร
(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)
3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ
 ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย
4. ไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน และสารเคมีทุกชนิด
จัดเก็บอย่างปลอดภัยตามตาแหน่งที่แน่นอน
5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย
6. เก็บสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษไว้ในตู้ที่มี
กุญแจล็อค
7. ไม่ใช้ตู้ควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือสารใดๆ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.1
ข้อกาหนดทั่วไปใน
การจัดเก็บสารเคมี

ระดับคลัง/พื้นที่
เก็บสารเคมี
ระดับ
ห้องปฏิบัติการ

ระดับ
ห้องปฏิบัติการ
ระดับ
ห้องปฏิบัติการ

8. ใช้ หิ้ง/โต๊ะปฏิบตั ิการเป็นที่วางเฉพาะสารเคมีที่อยู่
ระหว่างใช้งานเท่านั้น
2.2.2 ข้อกาหนดสาหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
หัวข้อ
1. เก็บสารไวไฟให้หา่ งจากแหล่งความร้อน แหล่ง
กาเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงอาทิตย์
2. เก็บสารไวไฟแยกจากสารกลุม่ อื่น
3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตั ิการในภาชนะที่มีความจุ
ไม่เกิน 20 ลิตร
4. เก็บสารไวไฟที่มปี ริมาณรวมกันมากกว่า 50 ลิตร
ในตู้เฉพาะที่ใช้สาหรับเก็บสารไวไฟ
5. มีตู้เย็นที่ปลอดภัยสาหรับเก็บสารไวไฟที่ต้องเก็บ
ในที่เย็น

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.2
ข้อกาหนดสาหรับ
การจัดเก็บ
สารไวไฟ

ระดับ
ห้องปฏิบัติการ

2.2.3 ข้อกาหนดสาหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ใน
ระดับต่า
2. เก็บขวดกรดในตูเ้ ก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะ
รองรับ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.3
ข้อกาหนดสาหรับ
การจัดเก็บ
สารกัดกร่อน

2.2.4 ข้อกาหนดสาหรับการจัดเก็บแก๊ส
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง
2. ถังแก๊สทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard
ป้องกันหัวถัง
3. มีพื้นที่เก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่มีแก๊ส แยกจาก
กันและติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน
4. บริเวณทีเ่ ก็บถังแก๊สมีอุณหภูมไิ ม่เกิน 52 องศา
เซลเซียส
5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง
แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร
หรือมีฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.4
ข้อกาหนดสาหรับ
การจัดเก็บแก๊ส

ระดับคลัง/พื้นที่
เก็บสารเคมี

2.2.5 ข้อกาหนดสาหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers)
หัวข้อ
1. เก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์
และสารที่ไหม้ไฟได้
2. เก็บสารทีม่ ีสมบัติออกซิไดซ์สูง (เช่น กรดโครมิก)
ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อย
3. ไม่ใช้จุกคอร์ก หรือจุกยางกับขวดที่ใช้เก็บสาร
ออกซิไดซ์

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
เกี่ยวข้อง

ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.5
ข้อกาหนดสาหรับ
การจัดเก็บสาร
ออกซิไดซ์
(Oxidizers)

2.2.6 ข้อกาหนดสาหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

1. ตู้เก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา มีป้ายคาเตือนที่ชัดเจน
(เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา –ห้ามใช้น้า”)
2. เก็บสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน
แสง และแหล่งกาเนิดประกายไฟ
3. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ต้องมีฝา
ปิดที่แน่นหนา และไม่ใช้จุกแก้ว
4. มีการตรวจสอบสารทีไ่ วต่อปฏิกริ ยิ าในหัวข้อต่อไปนี้
 สภาพการเก็บ
 การเกิดเปอร์ออกไซด์

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.6
ข้อกาหนดสาหรับ
การจัดเก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา

2.2.7 ข้อกาหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

1. เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ทมี่ ีวัสดุเหมาะสมกับ
ประเภทของสารเคมี
2. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากที่
เหมาะสม
3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมี
และฉลากอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.7
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
และฉลากสารเคมี

2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
หัวข้อ
1. เก็บ SDS ในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส์
2. เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยง่าย
3. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ
4. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ
5. มี SDS ที่ทันสมัย

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.2.8
เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Safety
Data Sheet, SDS)

2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation)
2.3.1 การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

1. กาหนดให้ผู้ที่ทาการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
2. ปิดฝาภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีให้สนิท หากจาเป็น
อาจผนึกด้วยแผ่นพาราฟิล์ม
3. ใช้รถเข็นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีพร้อมกัน
หลายๆ ขวด
4. ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม
5. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้าย
สารเคมี
6. เคลื่อนย้ายสารเคมีพวกของเหลวไวไฟในภาชนะ
รองรับที่มีวัสดุกันกระแทก
7. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนพวกกรด
และตัวทาละลาย
8. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่
แยกกัน

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.3.1
การเคลื่อนย้าย
สารเคมีภายใน
ห้องปฏิบัติการ

2.3.2 การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ
1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลือ่ นย้ายที่มั่นคง
ปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีที่กนั ขวดสารเคมีล้ม
2. ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่
แยกกัน
4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ
วัตถุอันตรายระหว่างชั้น
5. ใช้ตัวดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะ
เคลื่อนย้าย

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.3.2
การเคลื่อนย้าย
สารเคมีภายนอก
ห้องปฏิบัติการ

ESPReL Checklists
3. ระบบการจัดการของเสีย
เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจาแนกและการจัดเก็บ เพื่อ
รอการกาจัด /บาบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การ
ประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกาจัด
3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีระบบบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ
 เอกสาร
 อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ
อ้างอิง ขั้นตอนและ
วิธีการบันทึกข้อมูล
ของเสียในรูปแบบ
เอกสาร/
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ดาเนินการเป็นประจา

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.1.1 ระบบ
บันทึกข้อมูล

2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลของเสีย
ประกอบด้วย
 ผู้รับผิดชอบ
 รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
 ประเภทของเสีย
 ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)
 ห้องที่จัดเก็บของเสีย (Storage room)
 อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)
 วันที่บันทึกข้อมูล (Input date)
 อื่น ๆ ระบุ……….
3.1.2 ระบบรายงานข้อมูล
หัวข้อ
1. มีระบบรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น
2. มีระบบรายงานข้อมูลของเสียที่กาจัดทิ้ง

3. มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่าเสมอ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ
อ้างถึง วัตถุประสงค์ของการ
รายงาน การสรุปบันทึก
ข้อมูลของเสียทั้งหมดตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
ความถี่ของการรายงานผล
และรายงานให้ใครทราบ

ระบุความถี่ในการปรับ
ข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.1.2 ระบบ
รายงานข้อมูล

หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

4. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงาน
ความเคลื่อนไหว
ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้
 ประเภทของเสีย
 ปริมาณ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

แจกแจงรูปแบบรายงาน ข้อ 3.1.2 ระบบ
ที่ใช้
รายงานข้อมูล

3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการ
จัดเตรียมงบประมาณในการกาจัด
2. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการ
ประเมินความเสี่ยง

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

ระบุวิธีใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล
ระบุวิธีใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล

ข้อ 3.1.3
การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

3.2 การจัดเก็บของเสีย
3.2.1 การจาแนกประเภทของเสีย
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีการจาแนกประเภทของเสีย
ระบุเกณฑ์ที่ใช้………

ข้อ 3.2.1 การจาแนก
ประเภทของเสีย

3.2.2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บของเสีย
หัวข้อ
1. การจาแนกประเภท/การจัดเก็บของเสียที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การจาแนก ระบุเกณฑ์ที่ใช้……….
2. ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท
3. มีการแยกประเภทถังขยะ เช่น ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ
หรือเพลทเพาะเชื้อ/ขยะเฉพาะอย่าง เช่น อุปกรณ์การ
ทดลองที่เป็นแก้วซึ่งแตกภายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
4. ติดฉลากภาชนะที่บรรจุของเสียทุกชนิดอย่างเหมาะสม
5. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม่าเสมอ
6. บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของ
ภาชนะ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.2.2 ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ของเสีย

หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

7. มีการกาหนดพื้นที่/บริเวณจัดเก็บของเสียที่แน่นอน

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.2.2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การจัดเก็บของเสีย

8. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม
9. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้
10. ไม่วางภาชนะบรรจุของเสียใกล้บริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน
11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน
แหล่งกาเนิดไฟ และเปลวไฟ
12. มีการกาหนดการจัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ ตาม
หัวข้อต่อไปนี้
 ของเสียประเภทไวไฟ ไม่เกิน 50 ลิตร
 ปริมาณของเสียสูงสุดที่อนุญาตให้เก็บ
 ระยะเวลาในการเก็บของเสีย (ไม่เกิน 90 วัน)

ระบุปริมาณ
สูงสุดและ
ระยะเวลาใน
การเก็บ

3.3 การกาจัดของเสีย
หัวข้อ

มี

ไม่มี

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

1. การบาบัดของเสียก่อนทิ้ง

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.3
การกาจัดของเสีย

2. การบาบัดของเสียก่อนส่งกาจัด
3. การลดปริมาณก่อนส่งกาจัด
4. การลดปริมาณของเสีย ด้วยการ
 Reuse
 Recovery
 Recycle
5. ส่งของเสียไปกาจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
3.4 การลดการเกิดของเสีย
หัวข้อ
1. การลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce)
2. การใช้สารทดแทน (Replace)

มี

ไม่มี

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 3.4
การลดการเกิดของเสีย

ESPReL Checklists
4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
เป็ น การประเมิ น ถึ งความสมบู ร ณ์เ หมาะสมของโครงสร้ างพื้ น ฐานทางกายภาพ อุ ปกรณ์ และเครื่อ งมื อภายใน
ห้องปฏิบัติการ ที่จะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้คานึงถึงการใช้งานในลั กษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ให้สารวจในรายการ
สารวจประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและการ
ระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน
4.1 งานสถาปัตยกรรม
หัวข้อ
1. มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
อันตราย (สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง/
สภาพภายในตัวอาคารที่อยูต่ ิดกับห้องปฏิบัติการ)
2. ไม่มีการวางของรกรุงรัง/สิ่งของที่ไม่จาเป็น หรือ ขยะจานวน
มาก ตั้งอยู่บนพื้นห้องหรือเก็บอยูภ่ ายในห้อง
3. ขนาดพื้นที่หอ้ งปฏิบัติการเหมาะสมและเพียงพอกับ
กิจกรรม/การใช้งาน/จานวนผู้ใช้/ปริมาณเครื่องมือ
และอุปกรณ์
4. ความสูงของห้องปฏิบัติการถูกต้องตามกฎหมายควบคุม
อาคาร โดยมีระยะดิ่ง (วัดจากพื้นถึงพื้น) ภายใน
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3.00 ม. และบริเวณทางเดิน
ความสูงในอาคารไม่น้อยกว่า 2.60 ม.
5. มีการแยกส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (lab) ออกจาก
พื้นที่อื่นๆ (non–Lab)
6. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดานอยู่ในสภาพที่ดี
ยังไม่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ไม่มีรอยแตกร้าว
7. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ
8. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน ได้รับการดูแลและ
บารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ
9. มีจานวนช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) เพียงพอและใช้งานได้ดี
มีขนาดประตูที่เหมาะสม
10. มีระบบควบคุมการปิด-เปิดบานประตู ปิดกลับสนิทได้เอง
สามารถปิดล็อคได้ และสามารถเปิดออกได้ง่ายในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
11. ประตูมีทิศทางการเปิดเป็นการเปิดออกสู่ทางออกฉุกเฉินได้

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 4.1.1

ข้อ 4.1.2
ข้อ 4.1.3

ข้อ 4.1.4

ข้อ 4.1.5
ข้อ 4.1.6
ข้อ 4.1.7
ข้อ 4.1.8
ข้อ 4.1.9
ข้อ 4.1.10

ข้อ 4.1.11

หัวข้อ

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

ใช่ ไม่ใช่

หมายเหตุ

12. ประตูมีช่องสาหรับมองจากภายนอก (vision panel)
13. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกได้ในกรณีฉุกเฉิน
14. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า
0.60 ม. สาหรับทางเดินทั่วไป และกว้างไม่น้อยกว่า
1.50 ม. สาหรับช่องทางเดินในอาคาร
15. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ตดิ กับโถงทางเข้า–ออก
ปราศจากสิ่งกีดขวาง
16. บริเวณเส้นทางเดินออกสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย
หรือผ่านครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บ
สารเคมี, ตู้ควัน เป็นต้น
17. ทางสัญจรสู่ส่วนห้องปฏิบัติการแยกออกจากส่วนทาง
สาธารณะหลักของอาคาร
18. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมทีส่ ื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น (floor plan)
แสดงตาแหน่งและเส้นทางหนีไฟและตาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
ฉุกเฉิน (ฝักบัวฉุกเฉิน/ทีล่ ้างตา/อ่างน้า/อุปกรณ์ดับเพลิง/
ชุดปฐมพยาบาล/โทรศัพท์ เป็นต้น)
19. มีการแสดงป้ายข้อมูลที่เป็นตัวอักษรแสดงชื่อห้องปฏิบัติการ
และระบุงานอยู่บน อาคาร ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น ป้ายห้าม หรือ ข้อบังคับ
หรือ ระบุข้อมูล (สารพิษ/สารกัมมันตรังสี/วัสดุติดเชื้อ/
เลเซอร์/อัลตราไวโอเลต วัตถุไวไฟ เป็นต้น)

เกณฑ์การ
ประเมิน
ข้อ 4.1.12
ข้อ 4.1.13
ข้อ 4.1.14

ข้อ 4.1.15
ข้อ 4.1.16

ข้อ 4.1.17
ข้อ 4.1.18

ข้อ 4.1.19

4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

1. ครุภณ
ั ฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ ควบคุมการ
เข้าถึงได้ หรือ มีอุปกรณ์ล็อคหรือควบคุมการปิด–เปิดได้

ข้อ 4.2.1

2. ครุภณ
ั ฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20
ม. มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนชั้นเก็บของหรือ
ตู้ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนา
และมั่นคง

ข้อ 4.2.2

หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

3. ครุภณ
ั ฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับ ขนาดและสัดส่วนร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ไม่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดอุบตั ิเหตุ
หรืออันตรายต่อผู้ใช้งาน
4. การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็น
ระเบียบและสะอาด
5. ระยะระหว่างโต๊ะปฏิบัติการมีระยะห่าง และมีการกาหนด
ตาแหน่งเหมาะสม
6. มีอ่างน้าตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการและมีอย่างน้อย 1 ตาแหน่ง
ที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางออกห้องปฏิบัติการ
7. ถังแก๊สมีที่วางและเก็บรักษาภายในอาคารที่ปลอดภัยห่าง
จากความร้อนและเส้นทางสัญจรหลักและมีมาตรการเก็บ
รักษาที่ดี/การเก็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย
8. ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ควัน ตู้ลามินาโฟล์ว หรือ ตู้ชีวนิรภัย
(biosafety cabinet) เป็นต้น อยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้
งานได้ด/ี ปราศจากความเสี่ยง หรือ ก่อให้เกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุ
9. ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ควัน ตู้ลามินาโฟล์ว หรือ ตู้ชีวนิรภัย
(biosafety cabinet) เป็นต้น ภายในห้องปฏิบัติการมีการ
ดูแลและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์การ
ประเมิน
ข้อ 4.2.3

ข้อ 4.2.4
ข้อ 4.2.5
ข้อ 4.2.6
ข้อ 4.2.7

ข้อ 4.2.8

ข้อ 4.2.9

4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

1. ไม่มีการชารุดเสียหายบริเวณโครงสร้าง/ไม่มีรอยแตกร้าว
ตามเสา - คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณ
โดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ ิดอยู่
กับห้องปฏิบัติการ)
2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้าหนักบรรทุกของอาคาร
(น้าหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได้

ข้อ 4.3.1

3. โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ
รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการต้านทาน
ความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้)

ข้อ 4.3.3

ข้อ 4.3.2

หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารอยู่เป็นประจา/
มีการดูแลและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 4.3.4

4.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

1. มีแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์พอเพียงและมี
คุณภาพเหมาะสมกับการทางานโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์ของสมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)
2. ปริมาณกาลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน/ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ใช้รวมกันไม่เกินขนาดมิเตอร์ของหน่วยงาน
3. อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ตรงตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ถูกยึดอยู่กับพื้น
ผนังหรือเพดาน และติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณ
ที่เหมาะสม
4. มีการต่อสายดิน

ข้อ 4.4.1

5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง

ข้อ 4.4.5

6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง

ข้อ 4.4.6

7. มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (switchgear) ขั้นต้น เช่น ฟิวส์
(fuse) เซอร์กติ เบรคเกอร์ (circuit breaker) เป็นต้น
ที่สามารถใช้งานได้
8. มีการติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ชุด

ข้อ 4.4.7

9. มีระบบไฟฟ้าสารองด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
10. มีการดูแลและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากาลัง
ระบบควบคุมไฟฟ้า และไฟฟ้าสารองของห้องปฏิบัติการ
อย่างสม่าเสมอ

ข้อ 4.4.9

ข้อ 4.4.2
ข้อ 4.4.3

ข้อ 4.4.4

ข้อ 4.4.8

ข้อ 4.4.10

4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

1. มีระบบน้าดี/น้าประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อน้าประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม
2. มีการแยกระบบน้าทิ้งทั่วไปกับระบบน้าทิ้งปนเปื้อนสารเคมี
ออกจากกัน
3. มีการระบายน้าเสียออกได้สะดวก

ข้อ 4.5.1

4. มีระบบบาบัดน้าเสียแยก เพื่อบาบัดน้าทิ้งทั่วไป กับน้าทิ้ง
ปนเปื้อนสารเคมีออกจากกัน ก่อนออกสู่รางระบายน้า
สาธารณะ
5. มีการดูแลและบารุงรักษาระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ

ข้อ 4.5.3

ข้อ 4.5.2
ข้อ 4.5.3

ข้อ 4.5.4

4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทางานและ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
2. มีการติดตั้งระบบปรับอากาศในตาแหน่งและปริมาณที่
เหมาะสมกับการทางานและสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ
3. มีการดูแลและบารุงรักษาระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศของห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 4.6.1
ข้อ 4.6.2

ข้อ 4.6.3

4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร
หัวข้อ
1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual fire alarm
system)
2. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน
(heat detector)
3. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ
(smoke detector)
4. มีทางหนีไฟ ตามมาตรฐานกฎหมายควบคุมอาคารและ
มาตรฐานของวสท.
5. มีป้ายบอกทางหนีไฟ ตามมาตรฐานของวสท.

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 4.7.1
ข้อ 4.7.2
ข้อ 4.7.3
ข้อ 4.7.4
ข้อ 4.7.5

หัวข้อ
6. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (portable fire
extinguisher)
7. มีระบบดับเพลิงด้วยน้าชนิดมีตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (fire
hose cabinet)
8. มีระบบดับเพลิงด้วยน้าชนิดระบบหัวกระจายน้าดับเพลิง/
ระบบสปริงเกลอร์ (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
9. มีการดูแลและบารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยของ
ห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอ
10. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น
โทรศัพท์สานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์
เนทและระบบไร้สายอื่นๆ
11. มีการดูแลและบารุงรักษาระบบติดต่อสื่อสารอย่างสม่าเสมอ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 4.7.6
ข้อ 4.7.7
ข้อ 4.7.8
ข้อ 4.7.9
ข้อ 4.7.10

ข้อ 4.7.11

ESPReL Checklists
5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
การจัดการความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีลาดับความคิดตั้งต้นจากการกาหนด
ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่เดียวกันกาลังทาอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้าน
กายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง
รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม คาถามในรายการสารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนัก
รู้ไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ความ
พร้อมและการตอบโต้กรณีฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน เช่น การมีผังพื้นที่ใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการกาหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติ
ขั้นต่าของแต่ละห้องปฏิบัติการ
5.1 การบริหารความเสี่ยง
5.1.1 การบ่งชี้อันตราย (Hazard identification)
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีการสารวจอันตรายจากข้อมูลของสารเคมี/วัสดุที่ใช้

หมายเหตุ
ระบุวิธีการ
สารวจและ
ผู้สารวจ
ระบุวิธีการ
สารวจและ
ผู้สารวจ
ระบุวิธีการ
สารวจและ
ผู้สารวจ

2. การสารวจอันตรายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละ
ประเภทที่เป็นรูปธรรม
3. มีการสารวจอันตรายทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.1.1 การบ่งชี้
อันตราย (Hazard
identification)

5.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
หัวข้อ
1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ
 บุคคล
 โครงการ
 ห้องปฏิบัติการ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.1.2
การประเมินความ
เสี่ยง

หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

2. การประเมินความเสีย่ งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
 ความเสีย่ งของสารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการทางานกับสารเคมี
 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)
 ความเสีย่ งของพื้นที่ในการทางาน/กายภาพ
 ความเสีย่ งของสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน
เช่น เสียงในห้องทางานหรือโดยรอบ
 ความเสีย่ งของระบบไฟฟ้าในที่ทางาน
 ความเสีย่ งของกิจกรรมที่ทาในห้องปฏิบัติการ
 ความเสีย่ งของกิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันได้ใน
ห้องปฏิบัติการ
 ความเสีย่ งของกิจกรรมที่ไม่สามารถทาร่วมกันได้
ในห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

ระบุวิธีการ
ประเมินที่
หน่วยงานใช้
สาหรับหัวข้อ
ต่างๆ ตาม
รายการที่กาหนด

5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
หัวข้อ
1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้
 มีการกาหนดพื้นที่เฉพาะ สาหรับกิจกรรมที่มี
ความเสีย่ งสูง
 มีการลดปริมาณการใช้สารอันตรายเท่าที่เป็นไปได้
 มีการใช้สาร/สิ่งของอื่นที่ปลอดภัยกว่าสาร/
สิ่งของเดิมที่มีความเสีย่ ง
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณ
พื้นทีท่ ปี่ ฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ
2. การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี้
 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อลด
การสัมผัสสาร
 มีการแทรกรูปแบบการทางานที่ปลอดภัยไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ระบุวิธีการ……….
 มีการประสานงานกับหน่วยงาน คณะ มหาวิทยาลัย
/องค์กรในเรื่องการจัดการความเสีย่ ง
 มีการบังคับใช้ข้อกาหนด และ/หรือแนวปฏิบัติความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 มีการประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ ระบุผปู้ ระเมิน……….

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

ระบุข้อกาหนด ข้อ 5.1.3.1
และแนวปฏิบตั ิที่ การป้องกันความ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน เสีย่ ง
รับทราบ

ระบุแนวปฏิบตั ิที่ ข้อ 5.1.3.2
ส่วนงานแจ้ง
การลดความเสี่ยง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ

หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย
 ปากเปล่า เช่น การบรรยาย การแนะนา การพูดคุย
 ป้าย, สัญลักษณ์
 เอกสารแนะนา, คู่มือ
4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับ
การตรวจสุขภาพเมื่อ
 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ทาปฏิบัติการมีอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทางานกับสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
 มีการสัมผัสสาร – ผู้ทาปฏิบัติการได้รับสารเคมีเกิน
กว่าปริมาณที่กาหนด เช่น ข้อกาหนดของ OSHA
 เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก รั่วไหล – ในกรณีสาร
หกรั่วไหลระเบิดหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ต้อง
สัมผัสสารอันตราย
 ถึงกาหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งของ
ผู้ปฏิบัติงาน
 ถึงกาหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยอื่น ๆ ระบุ….

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

ระบุแนวปฏิบตั ิที่
ส่วนงานแจ้ง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ
ระบุแนวปฏิบตั ิที่
ส่วนงานแจ้ง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ

ข้อ 5.1.3.3
การสื่อสารความ
เสี่ยง

ข้อ 5.1.3.4
การตรวจสุขภาพ

5.1.4 การรายงานการบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

1. มีการรายงานความเสี่ยงในระดับต่อไปนี้
 ระดับบุคคล
 ระดับโครงการ
 ระดับห้องปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

ระบุรายงานที่ใช้
ข้อ 5.1.4
ประเมินความเสี่ยง การรายงานการ
ประเด็นน่าจะ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวข้องกับ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก

5.1.5 การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ
1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
 การสอน แนะนา อบรม แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
 การประเมินผลและวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
 การเตรียมงบประมาณเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ใช่ ไม่ใช่

ไม่ ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

- - ระบุกระบวนการนาความรู้จาก
รายงานความเสี่ยงมาถ่ายทอด
- ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- - ระบุกลไกที่นาข้อมูลจากรายงาน
ความเสี่ยงมาใช้ในการประเมินผล
วางแผนการดาเนินงานและการ
จัดเตรียมงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.1.5
การใช้ประโยชน์
จากรายงานการ
บริหารความ
เสี่ยง

5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
5.2.1 การจัดการความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

1. การจัดเตรียมเครื่องมือ (เชิงกายภาพ)
 มีที่ล้างตาอยู่ในห้องปฏิบตั ิการ
 มีชุดฝักบัวฉุกเฉินอยู่ในห้องปฏิบตั กิ าร
หรือบริเวณทางเดินหรือระเบียง

ระบุอุปกรณ์และจานวน
ที่ใช้งานได้ตามรายการ
และรอบของการ
ตรวจสอบอุปกรณ์

2. มีการจัดหาเวชภัณฑ์สาหรับรับเหตุฉุกเฉิน

ระบุประเภทของ
เวชภัณฑ์ และรอบของ
การตรวจสอบเวชภัณฑ์

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.2.1 การ

จัดการความ
พร้อม/ตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน

5.2.2 แผนป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

1. มีแผนป้องกันกรณีฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม
2. มีการซ้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับ
หน่วยงาน
3. การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมรับกรณี
ฉุกเฉิน (เชิงกายภาพ)
 มีการทดสอบที่ล้างตาอย่างสม่าเสมอ
 มีการทดสอบฝักบัวฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
 มีการตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สาหรับรับ
เหตุฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
4. มีการตรวจสอบพื้นที่และสถานทีเ่ พื่อพร้อมรับกรณี
ฉุกเฉิน
5. การจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้กรณีฉุกเฉิน (สารเคมี
หกรั่วไหล น้าท่วม เพลิงไหม้ อัคคีภัย)
ในหัวข้อต่อไปนี้
 มีการเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาดที่เข้าถึงได้ง่าย
 มีการเตรียมตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น chemical
spill -absorbent pillows หรือ vermiculite
เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว
 มีการเตรียมผงกามะถันไว้กลบ หรือใช้เครื่องมือ
สุญญากาศดูดเก็บรวบรวมปรอทที่หกรั่วไหล
 เก็บสารที่ติดไฟง่ายออกห่างจากแหล่งกาเนิดไฟ

ระบุความถี่ของการ
ซ้อมการรับมือกรณี
ฉุกเฉิน
ระบุจานวนอุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง
ระบุความถี่ของการ
ตรวจสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ์ลงในใบ
ตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.2.2 แผน
ป้องกันและตอบ
โต้กรณีฉุกเฉิน

ระบุความถี่ของการ
ตรวจสอบพื้นที่

ข้อ 5.2.2 แผน
ป้องกันและตอบ
โต้กรณีฉุกเฉิน

หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

 ไม่มสี ิ่งกีดขวางการทางานของหัวสปริงเกลอร์
 เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้าออกห่างจากสปริงเกลอร์
 มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิดเมือ่ ทางานกับ
สารเคมีพวกของเหลวไวไฟ
6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
(น้าท่วม, เพลิงไหม้/อัคคีภยั ) ที่เป็นรูปธรรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
 การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน
 การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน
 การแจ้งเตือน
 การอพยพคน

เกณฑ์การประเมิน
สภาพปัจจุบันเป็น
จริงตามที่ระบุตาม
รายการใช่หรือไม่
เช่น มีการเตรียม
อุปกรณ์ หรือ
สารเคมีเพื่อรับมือกับ
ประเด็นปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้

5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety)
หัวข้อ
1. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)
 อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)
 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)
 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection)
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
(respiratory protection)
 อื่นๆ ระบุ………

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.3.1 ความ
ปลอดภัยส่วน
บุคคล

5.3.2 ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ
1. ระเบียบปฏิบัติของการทางานในห้องปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรม ในหัวข้อต่อไปนี้
 ไม่วิ่งเล่น ในห้องปฏิบตั ิการ
 ไม่เก็บอาหาร เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบตั ิการ
 ไม่ทากิจกรรมการแต่งใบหน้าในห้องปฏิบัติการ
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นที่ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการทาปฏิบัติการ
 ไม่อนุญาตให้มีการทางานตามลาพังในห้องปฏิบัติการ
 ไม่อนุญาตให้พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาใน
ห้องปฏิบัติการ
 รวบผมให้เรียบร้อยขณะทาปฏิบตั กิ าร
 สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
 สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ/หรือส้นเท้า
ตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ
 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
2. ระเบียบปฏิบัติของการทางานกับเครื่องมือ/สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในหัวข้อต่อไปนี้
 ไม่ใช้ปากดูดปิเปตต์หรือหลอดกาลักน้า
 ไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภท
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่กาลังทาปฏิบตั ิการที่เครื่องมือ
พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทาปฏิบัติการ
3. ระเบียบปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตให้มผี ู้เข้าเยี่ยม
ชม
 มีผู้รับผิดชอบนาเข้าไปในห้องปฏิบัติการ
 มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามา
ในห้องปฏิบัติการ
 ผู้มาเยี่ยมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสมก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัตกิ าร

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 5.3.2
ระเบียบปฏิบัติ
ของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ

ESPReL Checklists
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จาเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลใน
องค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้
การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือทางานเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้
หัวข้อ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง
 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง
 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 ระบบการจัดการสารเคมี
 ระบบการจัดการของเสีย
 สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย
 การประเมินความเสีย่ ง
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ
ความปลอดภัย
 การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและ
เหตุฉุกเฉิน
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 SDS
 ป้ายสัญลักษณ์
3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัตงิ านในเรื่อง
 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 ระบบการจัดการสารเคมี
 ระบบการจัดการของเสีย
 สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย
 การประเมินความเสีย่ ง
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ
ความปลอดภัย

เกณฑ์การประเมิน
6. การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

ระบุวิธีการ
ให้ความรู้

หัวข้อ
 การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 SDS
 ป้ายสัญลักษณ์
4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานทาความสะอาดใน
เรื่อง
 การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 ป้ายสัญลักษณ์
5. มีการให้คาแนะนาแก่ผู้เยี่ยมชมในเรื่องข้อควรระวังและ
ระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
6. การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ กรณีของการอบรมทีไ่ ม่ครอบคลุมทุกคน อาจระบุตัวเลขจานวนผูท้ ี่ได้รับการอบรมเทียบกับจานวนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด (อาจแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) หรือระบุบุคคลที่ไม่ได้รับการอบรม

ESPReL Checklists
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมทาให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ เอกสารที่จัดทาขึ้นในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐาน
บันทึกที่จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
หัวข้อ
1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารในหัวข้อต่อไปนี้
 ระบบการจัดกลุ่ม
 ระบบการจัดเก็บ
 ระบบการนาเข้า-ออก และติดตาม
 ระบบการทบทวนและปรับปรุง (update)
ให้ทันสมัย
2. มีเอกสารและบันทึก ในหัวข้อต่อไปนี้
 ระเบียบและข้อก าหนดความปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบัติการ
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
 ข้อมูลของเสียอันตราย และการส่งกาจัด
 ประวัติและคุณวุฒิ (รวมถึงประวัตสิ ุขภาพ
และการได้รับการอบรม) ของผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ
 เอกสารตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
 รายงานเชิงวิเคราะห์ /ถอดบทเรียนเพื่อใช้ ใน
การเรียนรู้
 เอกสารการตรวจติดตามเกี่ยวกับการป้องกัน
และลดความเสี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
 ข้อมูลการบารุงรักษาองค์ประกอบทาง
กายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
 ข้อมูลกิจกรรมการให้ความรู้
 คู่มือการใช้เครื่องมือ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ไม่ทราบ/
เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อมูล

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
7. การจัดการข้อมูล
และเอกสาร

