
โดย: คณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
อ้างอิงจากข้อมูลการจัดการด้วยระบบ ESPRel Checklist/ ChemInvent 

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1: การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
1.1 นโยบายด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานยกระดับการสร้างความปลอดภัยในห้องวิจัยกลาง 
 1.1.1 หลักการปฏิบัติงานในห้องวิจัยกลาง 
  1. ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางจะต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง ภาควิชา
สัตววิทยาอย่างเคร่งครัด 
  2. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางควรสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Safety Wash) รวมทั้งทางหนีไฟ อยู่บริเวณใดของห้องวิจัย
กลาง 
  3. ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางควรศึกษาคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมี หรือจุลชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) ที่ใช้ก่อนเข้าทำปฏิบัติการ 
  4. ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางควรมีเครื่องป้องกันตนเองที่เหมาะสม โ ดยต้องสวมเสื้อกาวน์ 
(Gown) เเละใส่ถุงมือทุกครั้งที่เข้าทำปฏิบัติการเพื่อป้องกันร่างกายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง สวมแว่นตาป้องกัน 
(goggle) ถ้าทำงานกับสารเคมีที่มีความอันตรายสูง และสวมที่กรองอากาศเมื่อทำงานกับสารที่เป็นอันตรายต่อทางเดิน
หายใจ และควรสวมรองเท้าที่หุ้มเท้าอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีหกรดเท้า 
  5. ทำปฏิบัติการกับตัวทำละลาย หรือสารระเหย ในตู้ดูดควัน 
  6. ห้ามนำอาหารเเละเครื่องดื่มเข้าในห้องวิจัยกลาง 
  7. หากเข้าทำปฏิบัติการนอกเวลาราชการต้องขออนุญาตตามระเบียบห้องวิจัยกลาง และไม่ควรทำปฏิบัติ
การตามลำพังควรมีผู้อยู่ร่วมปฏิบัตงิานด้วย ทั้งนี้ ผู้อยู่ร่วมปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลาง 
  8. หากต้องการฝากสารเคมีไว้ในห้องวิจัยกลางต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้งต้องมี
เอกสารด้านข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของห้อง
วิจัยกลางแก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการกลางก่อนทุกครั้ง 

 1.1.2 การจัดการขยะ ของเสียที่เกิดขึ้นในห้องวิจัยกลาง  
  1. ภายในห้องวิจัยกลางจะจัดแบ่ง ถังขยะออกเป็น 3 ชนิด คือ ถังขยะธรรมดา ถังขยะอันตราย เเละ/หรือ 
ถังขยะชีวภาพ (ขึ้นกับประเภทของห้องปฏิบัติการกลาง) 
  2. สำหรับสารเคมีที่ต้องการกำจัด ต้องนำไปวางในบริเวณที่จัดเตรียมไว้สำหรับสารเคมีเพื่อรอการกำจัด
ของภาควิชา เเละต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีรวมทั้งชนิดเเละปริมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูเเลทราบก่อนนำไปวางในบริเวณที่จัดเตรียม
ไว้ก่อนทุกครั้ง 
     3. การปฏิบัติเมื่อทิ้งขยะในห้องวิจัยกลาง 
   1. สารที่เป็นขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ให้ทิ้งลงถังขยะธรรมดา 
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   2. ของมีคม เช่น เศษแก้ว ใ บมีดเข็มฉีดยาที่ (ไม่ปนเปื้อนหรือติดเชื้อ) ใ ห้ห่อด้วยกระดาษ ใ ส่ถุง
พลาสติกที่ระบุ “อันตราย ของมีคม” ให้เรียบร้อย ทิ้งลงถังขยะธรรมดา 
   3. สารที่มีลักษณะเป็นผง ฟุ้งกระจายได้ เช่น ผงซิลิกา ที่ใช้งานทางโครมาโตกราฟีจะต้องบรรจุใส่
ถุงพลาสติกที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุง ทิ้งลงถังขยะอันตราย 
   4. ขยะชีวภาพ หรือขยะติดเชื้อ ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ก่อน และทิ้งลงในถังขยะชีวภาพ  
   5. ขยะที่เป็นซากสัตว์ให้ทิ้งตามวิธีการกำจัดซากสัตว์ ภาควิชาสัตววิทยา  
   6. ห้ามทิ้งขยะสด เศษอาหาร และภาชนะบรรจุอาหารลงในถังขยะที่อยู่ในห้องกลางโดยเด็ดขาด 
 1.1.3 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการเบิกอุปกรณ์สำหรับทำปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องวิจัย
กลาง 

 1.2 แผนงานด้านความปลอดภัย  
 1.2.1 ระดับบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการเเละสนับสนุน: จัดทำโครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การเพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย โดยคณะกรรมการควบคุมระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ (ตามองค์ประกอบที่ 6) 
 1.2.2  ระดับนิสิต: จัดทำโครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เเละต้องสอบผ่านการฝึกอบรม
ก่อนได้รับอนุญาตให้เบิกคีย์การ์ด/กุญแจเพื่อใช้ห้องวิจัยกลาง โ ดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ห้องวิจัยกลาง และวิเทศสัมพันธ ์ 
(ตามองค์ประกอบที่ 6) 
 1.2.3 ระดับภาควิชา: มีคณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชา
สัตววิทยาเพื่อกำหนดนโยบายเเละเเผนปฏิบัติงานประจำปี และ คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ
การ ภาควิชาสัตววิทยา (ทั้งภายในเเละภายนอก) เพื่อตรวจสอบประจำปี 

1.3 มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  ภาควิชา เเต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ (ตามข้อ 1.2.3)  

องค์ประกอบที่ 2: ระบบการจัดการสารเคมี 
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี 
 2.1.1 โ ครงสร้างของข้อมูลของสารเคมีที่บันทึก:  เจ้าของสารเคมี ต้องมีการบันทึก เเละส่งข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมี (SDS) ที่ต้องการฝากเก็บไว้ในห้องวิจัยกลาง ในรูปเเบบเอกสารเเละอิเล็กทรอนิกส์ เเละกรอกในเเบบฟอร์มการ
ฝากสารเคมีในห้องวิจัยกลาง โดยจะต้องมีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ ตามระบบสากล (SDS) แก่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องวิจัย
กลางก่อนฝากเก็บทุกครั้ง 
 2.1.2 การบันทึกข้อมูลสารเคมี เเละการจัดทำสารบบของสารเคมี (Chemical Inventory): นักวิทยาศาสตร์
ประจำห้องวิจัยกลางมหีน้าที่บันทึกข้อมูลสารเคมีตามที่ได้จากข้อ 2.1.1 ในรูปแบบเอกสารเเละเเบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยจะ
มีการบันทึกข้อมูล (เช่น ชื่อสารเคมี, CAS No., ประเภทความเป็นอันตราย, ปริมาณคงเหลือ, สถานที่เก็บ) รวมทั้งการนำ
เข้าสารเคมี การจ่ายออกสารเคมี เเละรายงานเเสดงความเคลื่อนย้ายของสารเคมีในห้องวิจัยกลาง ทั้งนี้ผู้ใช้ห้องวิจัยกลาง 
สามารถสอบถามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ที่มีในห้องวิจัยกลางจากนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องวิจัยกลาง
นั้นๆได้ 
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 2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้เเล้ว (Clearance): มีการสำรวจเเละรวบรวมรายชื่อสารเคมีที่ไม่ต้องการ (เช่น สารที่
หมดความจำเป็น สารที่หมดอายุตามฉลาก เเละสารที่หมดอายุตามสภาพ เพื่อรอกำจัดทิ้งประจำปี  โดยมีห้องเก็บสารเคมีที่
แบ่งตามคุณสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมีเพื่อรอการกำจัด 

2.2 การจัดเก็บสารเคมี  
 2.2.1 มีข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี โดย 
     1. ภาควิชาจัดเตรียมห้องสำหรับเเยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (Chemical 
incompatibility) ได้เเก่ ห้องเก็บสารระเหย ห้องเก็บสารกรดเเก่ ห้องเก็บสารเบสเเก่ เเละห้องเก็บสารเคมีทั่วไป โดยมีการ
เเบ่งส่วนการพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เเละส่วนพื้นที่ของสารเคมีรอการกำจัดอยู่ภายในห้องเก็บสารเคมีนั้นๆ 
  2. เเยกเก็บสารเคมีของเเข็ง ออกจากของเหลวภายในห้องปฏิบัติการกลาง 
  3. สามารถบอกตำเเหน่งการเก็บได้เเน่นอน เเละห้ามวางสารเคมีบนทางเดิน (ตรงตามข้อมูลที่ระบุในข้อ 
2.1.2) 
  4. ผู้ที่ต้องการฝากสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ต้องบอกข้อมูลพร้อมทั้งระบุวิธีการควบคุมก่อนนำฝาก
ในห้องวิจัยกลาง 
  5. ห้ามจัดเก็บสารเคมีหรือของเสียภายในตู้ควัน  
  6. ห้ามวางขวดสารเคมีบนโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร 
 2.2.2 การจัดเก็บสารไวไฟ: ภาควิชาจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะและห้ามเก็บสารไวไฟในห้องวิจัย
กลาง 
 2.2.3 การจัดเก็บสารกัดกร่อน:  ภาควิชาจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสารกัดกร่อนโดยเฉพาะ เเละมีภาชนะรองรับที่
เหมาะสม (ไม่เก็บในที่สูง) 
 2.2.4 การจัดเก็บเเก๊ส: ภาควิชาจัดสรรพื้นที่ในการวางถังเเก๊ส ถังเเก๊สเปล่า หรือ ถังเเก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน พร้อมติด
ป้ายระบุ โดยเป็นพื้นที่ที่ห่างจากความร้อน เเหล่งกำเนิดไฟ เเละเส้นทางสัญจรหลัก โดยถังเเก๊สออกซิเจนจะห่างจากถังเเก๊ส
เชื้อเพลิง เเก๊สไวไฟเเละวัสดไุหม้ไฟได้อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ ทั้งนี้ ถังเเก๊สจะมีอุปกรณ์ยึดเเข็งเเรง โดย
ถังเเก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน จะมีฝาครอบหัวถัง หรือ guard ป้องกันหัวถัง พร้อมติดป้ายระบุ 
 2.2.5 การจัดเก็บสารออกซิไดซ์ เเละสารก่อเกิดเพอร์ออกไซด์:  ภาควิชาจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บโดยเฉพาะ โ ดย   
เเยกออกจากความร้อน เเสง เเละเเหล่งกำเนิดประกายไฟ การเก็บสารที่มีคุณสมบัติออกซิไดซ์ ต้องเก็บในภาชนะเเก้วหรือ
ภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อยเท่านั้น เเละต้องมีฝาปิดที่เเน่นหนา ทั้งนี้เจ้าของสารเคมีและนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องวิจัยกลาง มี
การตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาให้นำออกเเละรีบจัดการปัญหาต่อไป 
 2.2.6 การจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา: ภาควิชาจัดสรรพื้นที่จัดเก็บโดยเฉพาะ โดยเเยกออกจากเเหล่งน้ำ ในห้อง
วิจัยกลาง โดยใส่ในตู้จัดเก็บเเละพื้นที่จัดเก็บจะมีป้ายเตือนที่ชัดเจน“สารไวต่อปฏิกิริยา”เจ้าของสารเคมีและนักวิทยา- 
ศาสตร์ประจำห้องวิจัยกลาง มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของสารที่ไวต่อปฏิกิริยาอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหา
ให้นำออกเเละรีบจัดการปัญหาต่อไป   
 2.2.7 ลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ์เเละฉลากสารเคมี: ก่อนนำสารเคมีมาฝากเก็บ เจ้าของสารเคมีนั้นจะต้องจัด
เตรียมให้สารเคมีนั้น อยู่ในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภทของสารเคมีโดยให้ถูกหลักตามมาตรฐานสากลและจะต้องมีการ
ระบุชื่อเจ้าของ เเละสัญลักษณ์ รวมทั้งวันเริ่มเปิดใช้สารเคมีบนภาชนะสารเคมีนั้นๆก่อน ทั้งนี้เจ้าของสารเคมีและนัก



โดย: คณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

วิทยาศาสตร์ประจำห้องวิจัยกลางจะต้องมีการตรวจสอบสภาพ ความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีเเละฉลากอย่าง
สม่ำเสมอ หากมีปัญหา ให้นำออกเเละรีบจัดการปัญหาต่อไป 

2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี 
 2.3.1 ผู้ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีต้องสวมเสื้อกาว์น ถุงมือ หน้ากากป้องกันจมูก เเละใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสม 
 2.3.2 ภาชนะที่ต้องการเคลื่อนย้ายจะต้องปิดฝาให้สนิท โ ดยต้องมีการวางในภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสาร
เคมีทุกครั้ง 
 2.3.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมีของเหลวไวไฟจะต้องวางในภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระเเทก 
 2.3.4 การเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นสารกัดกร่อนที่เป็นกรดเเละตัวทำละลาย ภาชนะรองรับต้องเป็นถังยาง 
 2.3.5 แยกภาชนะเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ 
 2.3.6 การเคลื่อนย้ายภายนอกห้องวิจัยกลาง ให้ใช้รถเข็นที่มีเเนวกั้นกันขวดสารเคมีล้มทุกครั้ง เเละมีการใช้วัสดุดูด
ซับสารเคมีเเละวัสดุกันกระเเทกขณะเคลื่อนย้าย (ขอยืมได้ที่ห้องวิจัยกลาง สัตว. 306) 
 2.3.7 การใช้ลิฟต์ช่วยในการเคลื่อนย้ายสารเคมี ให้ใช้ลิฟต์สำหรับขนย้ายสารเคมีตามที่ภาควิชาฯกำหนดเท่านั้น  
   
องค์ประกอบที่ 3: ระบบการจัดการของเสีย 
3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย 
 3.1.1 นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องวิจัยกลางจะบันทึกข้อมูลของเสียตามเเบบฟอร์มมาตรฐานทั้งในรูปเอกสารเเละ
อิเล็กทรอนิกส์ เเละมีการรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่รอการกำจัดตาม
มาตรฐานการจัดการวัตถุอันตราย เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมีเเก่บุคลากรในภาควิชา 
 3.1.2 ภาควิชา มีการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการกำจัดสารเคมีของเสีย 

3.2 การจัดเก็บของเสีย 
 3.2.1 มีภาชนะทิ้งของเสียอันตรายจัดเตรียมไว้ในห้องวิจัยกลาง 
 3.2.2 สารเคมีของเสียที่ต้องการกำจัด ต้องมีการเเยกประเภทและรวบรวมตามที่ภาควิชากำหนดไว้แล้ว โ ดยมีการ
ติดฉลาก “รอกำจัด” พร้อมระบุชื่อสารเคมีลงบนภาชนะบรรจุ ทั้งนี้กำหนดให้มีการเก็บในปริมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 
ลิตร  
 3.2.3 กำหนดระยะเวลาในการกำจัดของเสียในห้องวิจัยกลาง คือ ตามกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมี
ปริมาณรวมเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ 

3.3 การลดการเกิดของเสีย 
 3.3.1 มีเเนวปฏิบัติเพื่อลดการเกิดของเสียสะสม โ ดยมีกำหนดระยะเวลาในการกำจัดของเสียในห้องวิจัยกลาง 
(ตามข้อ 3.2.3) 
 3.3.2  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดเเนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมี และสนับสนุนการหาสารที่ปลอดภัยกว่าทดเเทน เช่น 
ใช้เอธานอลเเทนเมธานอล 
 3.3.3 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการนำขวดสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายและใช้หมดเเล้ว มาจัดเก็บสารเคมีเพื่อรอ
การกำจัด 
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 3.3.4 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้นำสารเคมีบางชนิดมาใช้ใหม่ เช่น การใช้เครื่องกลั่นตัวทำละลายบริสุทธิ์ในการก
ลั่นเเอลกอฮอลล์ เพื่อมาใช้ซ้ำ 

3.4 การบำบัดเเละกำจัดของเสีย:  มีการบำบัดของเสีย อาหารเลี้ยงเชื้อ ขยะติดเชื้อหรือปนเปื้อน ก่อนทิ้ง หรือส่งกำจัด 
กับบริษัท  

องค์ประกอบที่ 4: ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เเละเครื่องมือ 
4.1  งานสถาปัตยกรรม 
 4.1.1 อาคารภาควิชา มีการเเยกพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory space) ออกจากพื้นที่อื่นๆ (non-laboratory 
space) เเละมีการเเบ่งส่วนทดลอง ส่วนสำนักงาน ส่วนเก็บของเเละสารเคมี เเละส่วนที่พักเจ้าหน้าที่ออกจากกัน  
 4.1.2 อาคารภาควิชา มีการเเยกประเภทเเละจัดกลุ่มเครื่องมือภายในห้องวิจัยกลาง โดยมีการกั้นพื้นที่ใช้สอย และ
การควบคุมการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยกลาง โ ดยเฉพาะห้องวิจัยกลางที่มีสารเคมีอันตราย หรือที่มีสาร
กัมมันตรังสี ผ่านทางระบบคีย์การ์ด หรือ กุญเเจ 
 4.1.3 อาคารภาควิชา มีความสูง  ขนาดพื้นที่หน้าต่าง ช่องทางเดินที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่มีช่องมองจาก
ภายนอก (Vision panel) ตรงตามมาตราฐานสากล เเละมีการตรวจเชควัสดุ ที่ใช้งานโดยนักวิทยาศาสตร์ประจำห้อง เพื่อ
ให้เกิดการดูเเลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 4.1.5 อาคารภาควิชา มแีผนผัง เพื่อเเสดงตำเเหน่งเเละเส้นทางหนีไฟเเละตำเเหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
 4.1.6 ห้องวิจัยกลาง มีขนาดและจำนวนช่องเปิด (ประตู-หน้าต่าง) ที่เหมาะสม โ ดยสามารถควบคุมการเข้าออก 
เเละเปิดออกง่าย ในกรณีฉุกเฉิน 
 4.1.7 อาคารภาควิชา มีการกำหนดลิฟต์สำหรับการเคลื่อนย้ายสารเคมีโดยเฉพาะ 

4.2  งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์ 
 4.2.1 ระยะห่างเเละขนาดพื้นที่ระหว่างโต๊ะปฏิบัติการ ตรงตามขนาดมาตรฐาน หรือมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน 
เเละต้องมีจำนวนอ่างน้ำตรงตามประเภทเเละความต้องการของห้องวิจัยกลาง 
 4.2.2 มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องวิจัยกลางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เเละบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
โดยเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 4.2.3 มีการควบคุมการเข้าถึง หรือมีอุปกรณ์เปิด-ปิด ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เเละอุปกรณ์ภายในห้องวิจัยกลาง และมี
ตู้เก็บสารเคมีที่ต้องควบคุมพิเศษซึ่งมีกุญเเจล็อคเเละต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้ 
 4.2.4 ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 เมตร มีตัวยึดหรือฐานรองรับที่เเข็งเเรง เเละชั้นตู้ลอย 
หรือชั้นเก็บของ ต้องมีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างเเน่นหนาเเละมั่นคง 
  
4.3  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
 4.3.1 มีการกำหนดให้คณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและ คณะ
กรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยา สำรวจ ตรวจสอบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โ ดย
ตรวจสอบสภาพ รอยร้าว  ทั้งภายในเเละภายนอกห้องวิจัยกลาง และอาคารภาควิชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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 4.3.2 ภาควิชา มีการเก็บข้อมูลลักษณะโครงสร้างอาคาร เช่น ความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกของ
อาคาร ความสามารถในการกันไฟเเละทนไฟ รวมถึง ตัวอาคารภาควิชา ต้องมีความสามารถรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น มีความ
สามารถในการต้านทานการเกิดความเสียหายของอาคาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง เเละมีการกำหนดพื้นที่ 
สำหรับอพยพคนออกจากอาคารได้ 

4.4  งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
   4.4.1 ห้องวิจัยกลาง มีปริมาณเเสงสว่าง กำลังไฟ ที่เพียงพอเหมาะสมกับการทำงาน รวมทั้งมีการต่อสายดิน เเละ
ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการต่อสายไฟพ่วง 
 4.4.2 ห้องวิจัยกลาง มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการเเยกเเต่ละห้อง  
 4.4.3 ห้องวิจัยกลาง มีการติดตั้งระบบเเสงสว่างฉุกเฉิน ในปริมาณเเละบริเวณที่เหมาะสม 
   4.4.4 ห้องวิจัยกลาง มีระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 4.4.5 ห้องวิจัยกลาง มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเละเเสงสว่าง รวมทั้งบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลเเละสิ่งเเวดล้อม 
 4.5.1  ภาควิชามีข้อมูลเอกสาร เเละระบบการจัดวางระบบน้ำของห้องวิจัยกลาง โดยจะต้องมีการเเยกระบบน้ำทิ้ง
ปนเปื้อนสารเคมี เเละมีระบบบำบัดที่เหมาะสมก่อนออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ 
 4.5.2  มีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล เเละมีการดูเเลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ เเละปรับอากาศ 
 4.6.1 ห้องวิจัยกลาง มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน เเละมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใน
ตำเเหน่งเเละปริมาณที่เหมาะสม 
 4.6.2  มีการตรวจสอบระบบระบายอากาศเเละปรับอากาศ เเละมีการดูเเล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
  
4.7 งานระบบฉุกเฉิน เเละระบบติดต่อสื่อสาร 
 4.7.1 ห้องวิจัยกลาง มีระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ป้ายบอกทางหนีไฟมาตรฐาน 
เครื่องดับเพลิงเเบบเคลื่อนที่ ระบบติดต่อสื่อสารของห้องวิจัยกลางในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือระบบอินเตอร์เนต เเละระบบไร้สายอื่นๆ 
 4.7.2 อาคารภาควิชา มีระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ป้ายบอกทางหนีไฟมาตรฐาน 
เครื่องดับเพลิงเเบบเคลื่อนที่ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีสายฉีดน้ำดับเพลิง และทางหนีไฟ 
 4.7.3  ภาควิชามีการตรวจสอบระบบฉุกเฉิน เเละระบบติดต่อสื่อสารรวมทั้งมีการดูเเล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 4.7.4 มีการเเสดงป้ายชื่อห้องวิจัยกลาง ผู้ดูเเลห้องปฏิบัติการกลาง เเละข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ที่จำเป็นของห้อง
ปฏิบัติการกลาง รวมทั้งมสีัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลเเสดงถึงอันตรายต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 5: ระบบการป้องกันเเละเเก้ไขภัยอันตราย 
5.1 การบริหารความเสี่ยง  
 5.1.1 มีการระบุอันตราย (Hazard identification) โ ดยมีการสำรวจความเป็นอันตรายของสารเคมี/วัสดุที่ใช้ 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เเละลักษณะทางกายภาพของห้องวิจัยกลาง 
 5.1.2 มีการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โ ดยมีการทำเเบบประเมินความเสี่ยงระดับบุคคลที่ใช้ภายใน
ห้องปฏิบัติการ เเละระดับโครงสร้างห้องวิจัยกลาง 
 5.1.3 มีการจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ภายในห้องวิจัยกลาง   โดย 
       5.1.3.1 ห้องวิจัยกลางมีการจัดพื้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เเยกบริเวณพื้นที่เครื่องมือความร้อนสูง  
     5.1.3.2 ห้องวิจัยกลาง มีมาตรการลดความเสี่ยง  โดยบังคับใช้ข้อกำหนด เเละเเนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานห้องวิจัยกลางทุกครั้ง 
  5.1.3.3 ห้องวิจัยกลางมีการบรรยาย ให้คำเเนะนำ ชี้เเจงแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มการใช้งานภายในห้องวิจัย
กลาง โ ดยนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องและมีเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือ เอกสารมาตรฐานความปลอดภัย เอกสารนโยบาย 
รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆประจำอยู่ในห้องวิจัยกลาง 
  5.1.3.4 ผู้ปฏิบัติงานในห้องวิจัยกลางได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (โดยมหาวิทยาลัย) เเละหากมี 
เหตุการณ์ผิดปกติของผู้ปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลาง ให้ลงข้อมูลความผิดปกติในสมุดรายงานความปลอดภัยทุกครั้ง  
  5.1.4 จัดทำรายงานบริหารเเละสรุปความเสี่ยง ในรูปเเบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานรับ
ทราบข้อมูลความเสี่ยงของตนเอง รวมไปถึงระดับห้องวิจัยกลางให้ภาควิชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
  5.1.5 มีการนำรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ 5.1.4 มาประเมิน ทบทวนเเละวางเเผนการปรับปรุง 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารความเสี่ยง เช่น การจัดฝึกอบรมหรือปรับปรุง โ ดยคณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตววิทยา และคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยาทุกปี 

5.2 การเตรียมพร้อม/ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 5.2.1 ห้องวิจัยกลาง มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น อุปกรณ์
ล้างตาฉุกเฉินพร้อมฝักบัวล้างตัว เวชภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เเละชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
 5.2.2 ห้องวิจัยกลาง มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน ตามกรอบนโยบายข้อกำหนดการใช้ห้องวิจัยกลาง มีเเบบเเสดงขั้น
ตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจัดไว้ในห้องวิจัยกลาง เเละมีการอบรมชี้เเจงให้ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติ
งานภายในห้องวิจัยกลางทุกครั้ง 
 5.2.3 ห้องวิจัยกลางมีการซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยภาควิชา เป็นประจำทุกปี 
 5.2.4  มีการตรวจสอบพื้นที่ เเละอุปกรณ์สำหรับรองรับภาวะฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยา ทุกปี 

5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป 
 5.3.1 ห้องวิจัยกลางการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้ภายในห้อง 
 5.3.2 ห้องวิจัยกลางมีระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องวิจัยกลาง (ตามองค์ประกอบข้อที่1)  
 5.3.3 มีระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เเก่ผู้เยี่ยมชมห้องวิจัยกลาง โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบนำเข้าไปในห้องวิจัยกลาง มีการ       



โดย: คณะกรรมการเพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

อธิบายเเละเเจ้งเตือนก่อนเข้าห้องวิจัยกลาง เเละ/หรือ มีการให้ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อน
เข้ามาในห้องวิจัยกลาง  

องค์ประกอบที่6: การให้ความรู้พื้นฐาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 6.1 ผู้บริหารภาควิชามีการผ่านการอบรมเเละมีความรู้ในเรื่องระบบจัดการด้านความปลอดภัย เเละกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  
 6.2 ภาควิชามีการจัดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องวิจัยกลางเป็นประจำทุกปีเเก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติ
งานภายในห้องวิจัยกลาง โ ดยเน้นในเรื่องกฎหมาย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสารเคมี ระบบจัดการ
ของเสีย สารบบข้อมูลสารเคมีเเละของเสีย การประเมินความเสี่ยง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความ
ปลอดภัย การป้องกันเเละตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล SDS และป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 6.3 ภาควิชา มีการจัดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกลางเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการให้ความ
รู้พื้นฐานเเก่พนักงานทำความสะอาดในเรื่องการป้องกัน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เเละป้าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัย  

องค์ประกอบที่7: การจัดการข้อมูลเเละเอกสาร 
 7.1  ห้องวิจัยกลางมีการจัดทำข้อมูลเเละเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดกลุ่มสารเคมี การจัดเก็บ การนำเข้า-
ออก การติดตามสารเคมี รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา (ตามข้อ 2.1)  
 7.2 ห้องวิจัยกลางมีการจัดเตรียมพื้นที่ ซึ่งผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สำหรับจัดเก็บเอกสารต่อไปนี้ 
  7.2.1 นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา  
  7.2.2 โครงสร้างบริหารด้านความปลอดภัยเเละเเผนการประจำปี 
  7.2.3 ระเบียบเเละข้อกำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกลาง 
  7.2.4 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) เรียงตามตัวอักษร 
  7.2.5 คู่มือการปฏิบัติงาน (standard operating procedure: SOP) ซึ่งต้องมีรายละเอียดการตรวจทาน
เเละรับรอง รวมทั้งการจัดทำหมายเลขเอกสาร และการทบทวนเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง  
  7.2.6 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 
  7.2.7 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน 
  7.2.8 ข้อมูลของเสียอันตรายเเละการส่งกำจัด 
  7.2.9 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องวิจัยกลาง 
  7.2.10 ข้อมูลการบำรุงรักษา องค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ เเละเครื่องมือ 
  7.2.11 เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
  7.2.12 คู่มือการใช้เครื่องมือภายในห้องวิจัยกลาง 

ประกาศ ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559


