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ค ำน ำ 

กรอบคิดขององค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบประกอบด้วย 1) การบริหารระบบจัดการด้านความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบการจัดการของ
เสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การ
ให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของห้องปฏบิัติกำรปลอดภัย 

  การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการปลอดภัย จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องได้ประจักษ์ในสภาพ
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการท างาน โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
จึงได้ออกแบบ “เครื่องมือ”  ในการส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้าน 
 ผู้สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารแนวปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร ให้ภำพรวมของ
องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในห้องปฎิบัติกำร และแบ่งสาระเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 

- เนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
- เอกสารความรู้เป็นรายละเอียดของวิธีด าเนินการของขั้นตอนต่างๆจัดแบ่งเป็นเรื่องๆ เช่น ระบบการจ าแนก

ประเภทและการติดฉลากสารเคมี ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 
เป็นต้น 
สืบค้นได้ที่ http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp 
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 ESPReL Checklist ส ำหรับใช้ในมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ ชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ห้องปฎิบัติการได้ใช้ประโยชน์
ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดอบรม ตามระยะเวลาที่ได้มีการวางแผนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 

- รายการส ารวจ (checklist)  รวม 162 รายการที่ครอบคลุม 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย ซึ่งคณะผู้จัดได้
ปรับปรุงล่าสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (ซึ่ง
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการประกาศใช้) 

-  ค าอธิบายประกอบการกรอก checklist ที่สอดคล้องกับรายการส ารวจ ซึ่งเป็นค าอธิบายเพิ่มเติมส าหรับผู้ด าเนินการ
ในห้องปฏิบัติการ และส าหรับผู้ตรวจสอบใช้ในการก าหนดเป็น “เกณฑ์การประเมิน” เพื่อวิเคราะห์ระดับความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วย  

 ส าหรับภาคผนวก ได้แก่ ความรู้และตัวอย่างเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบ อยู่ระหว่างการ 
ปรับปรุง แต่ผู้สนใจ ก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือกำรประเมินควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร” ฉบับ 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 1, มิถุนายน 2557 (หน้า ภ1-1 ถึง ภ7-11)  
 สืบค้นได้ที่ http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp 
 
 ESPReL Checklist ส าหรับใช้ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นเอกสารเบื้องต้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถ
ประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการบนเอกสาร และผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและคณะผู้จัดท าจะได้เปิด
ระบบออนไลน์ให้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในอันดับต่อไป 

 

           คณะผู้จัดท ำ  

  30 มีนำคม 2558 
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ค ำแนะน ำกำรส ำรวจสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 

สมาชิกในห้องปฏิบัติการทุกระดับควรประชุมท าความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบค าถามแต่ละข้อโดยตอบ
ค าถามในกระดาษด้วยกันแลว้จงึบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) 

ภายหลัง การบนัทึกข้อมูลลงเวบ็ไซต์อาจท าพร้อมกันหลายคนได้ โดยแต่ละคนท าแต่ละองคป์ระกอบ 
1. อ่านค าอธิบายประกอบการกรอก checklist เพื่อให้ทราบ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความหมายของแต่ละข้อที่จะ

ใช้ในการส ารวจสถานภาพให้ชัดเจน ส าหรับความรู้และตัวอย่างเพิ่มเติมได้น าไปแสดงไว้ในภาคผนวก  
2. เลือกค าตอบในรายการส ารวจ (checklist) โดยท าเครื่องหมาย “” ในช่องว่างด้านขวามือ  

ค าตอบในรายการส ารวจ มี 3 แบบ คือ  
 “ใช่ /ไม่ใช่”  
 “ใช่” หมายถึง ท าได้ครบถ้วนตามรายการข้อนั้น 

“ไม่ใช่”หมายถึง ท าได้ไม่ครบถ้วนตามรายการข้อนั้น 
 “ไม่เกี่ยวข้อง”หมายถึง  รายการข้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนี้ เช่น รายการเกี่ยวกับ

การเก็บถังแก๊สออกซิเจน ถ้าห้องปฏิบัติการไม่มีการใช้แก๊สออกซิเจน สามารถเลือกค าตอบ “ไม่เก่ียวข้อง” ได้  
 “ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล” หมายถึง ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือทราบว่า ใช่แต่ไม่มีข้อมูล เช่น การไม่มีข้อมูลเพื่อ

ตอบค าถามเก่ียวกับพื้นผิวทางเดิน เป็นต้น 
3. กรณีตอบว่า“ใช่” หรือ “ไม่เกี่ยวข้อง” ต้องระบุหลักฐานหรือเหตุผลด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าค าตอบคือ “ไม่ใช่” เช่น 

รายการเก่ียวกับถังออกซิเจนในข้อ 3 ต้องระบุเหตุผลด้วยว่า ไม่มีการใช้แก๊สออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
4. ในกรณีที่รายการส ารวจมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ให้ท าเครื่องหมาย  ในแต่ละข้อย่อย และสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ช่อง ในกรณีที่ข้อย่อยนั้นต้องระบุหลักฐาน หากไม่ระบุจะถือว่าค าตอบคือ ไม่มีข้อย่อยนั้น 
5. กรอกข้อมูลที่ได้ในข้อ 3-5 ลงใน http://esprel.labsafety.nrct.go.thเพื่อท าการประมวลผลสถานภาพความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาความถี่ที่ได้จากการส ารวจในแต่ละหัวข้อ เพื่อดูว่าห้องปฏิบัติการของตนเองมี
สถานภาพอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบ (7 องค์ประกอบ) 

6. ข้อที่มีเคร่ืองหมาย ก ากับอยู่ หมายถึง เป็นข้อที่มีความส าคัญและต้องท าก่อน 
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สำรบัญ 

หัวข้อ หน้ำ 

ค ำน ำ 1 

ค ำแนะน ำกำรส ำรวจสถำนภำพควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร 4 
สำรบัญ 5 
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ESPReL Checklist  
1. กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  

  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการก าหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตในด้านนี้ 
อาจมีได้ตั้งแต่ค าสั่ง ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติที่ได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน  
    

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีนโยบายดา้นความปลอดภยั ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้  
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน.....)  

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 

    ข้อ 1 มีนโยบายด้านความ
ปลอดภัย 

2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้ 
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 2  มีแผนงานด้านความ
ปลอดภัย 

3. มีโครงสร้างการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยในระดับ
ต่อไปนี้   
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์)  

    ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  
ระบุ ช่ือของระดับหน่วยงาน ลักษณะโครงสร้าง.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 

4. ห้องปฏิบัติการได้ก าหนดผู้รับผดิชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้   
 การจัดการสารเคมี  

ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  
 การจัดการของเสีย  

ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ.....  
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ

เครื่องมือ  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การป้องกันและแกไ้ขภัยอันตราย  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ    
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การจัดการข้อมูลและเอกสาร  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 อื่นๆ ระบ…ุ…  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

    ข้อ 4 ห้องปฏิบัติการได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ESPReL Checklist ส ำหรับใช้ในมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ                           ลขิสิทธิ ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, มีนำคม 2558                                                               

8 

 

ESPReL Checklist  
2. ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี 

   เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว  ที่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจส าคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก คือ 
“สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการท างานและการรับมือสารเคมี
อย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดท ารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 
 
2.1 กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี  

2.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบ 

1. มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ   
 เอกสาร   
 อิเล็กทรอนิกส์  

      ข้อ 2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบด้วย 
 รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ช่ือสารเคมี (chemical name)  
 CAS no.   
 ประเภทความเป็นอันตราย  

(ระบ ุระบบท่ีใช้……)   
 ขนาดบรรจุของขวด  
 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical 

volume/weight)  
 Grade 
 ราคา (price) 
 ที่จัดเก็บสารเคมี (location)   
 วันท่ีรับเข้ามา (received date) 
 วันท่ีเปิดใช้ขวด 
 ผู้ขาย/ผู้จ าหน่าย (supplier)   
 ผู้ผลิต (manufacturer) 
 วันหมดอายุ (expiry date) 
 อื่น ๆ ระบุ......   
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2.1.2 สำรบบสำรเคมี (Chemical inventory)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้าสารเคมี        ข้อ 2.1.2 สารบบสารเคม ี

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคม ี       

3. มีการปรับข้อมลูให้เป็นปจัจุบันอยา่งสม่ าเสมอ    
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบและปรับฐานข้อมลู...... 

      

4. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อ
ต่อไปนี ้   
 ช่ือสารเคม ี
 CAS  no.  
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคม ี
 ปริมาณคงเหลือ 
 สถานท่ีเก็บ 

ระบ ุตัวอย่างรายงานของสารเคมี......(พร้อมแนบไฟล์) 

    

 
2.1.3 กำรจัดกำรสำรที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไมใ่ช้แล้ว ดังนี ้ 
 สารที่ไม่ต้องการใช้  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามฉลาก  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามสภาพ  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 

      ข้อ 2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้
แล้ว 

 
2.1.4 กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ    
 การประเมินความเสีย่ง  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การจัดสรรงบประมาณ  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การแบ่งปันสารเคมี  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

      ข้อ 2.1.4 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
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2.2 กำรจัดเก็บสำรเคม ี
2.2.1 ข้อก ำหนดทั่วไปในกำรจัดเก็บสำรเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการแยกเก็บสารเคมตีามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของ
สารเคมี (chemical incompatibility)  
ระบุ ช่ือระบบท่ีใช้และตัวอย่างสารเคมีที่ใช้…… 

    ข้อ 2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการ
จัดเก็บสารเคม ี

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวท้ังในคลัง
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ   

    

3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนท่ีส่วนกลางมีการระบุ  
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ  
 ช่ือผู้รับผิดชอบดูแลตู ้ 
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย   

    

4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามต าแหน่งที่
แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน   

    

5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย       

6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ  
ระบุ ตัวอย่างสารและวิธีการควบคุม...... 

    

7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมีหรือของเสีย      

8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโตะ๊และชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการ
อย่างถาวร  

    

 
2.2.2 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรจัดเก็บสำรไวไฟ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บสารไวไฟให้หา่งจากแหล่งความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด  

    ข้อ 2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารไวไฟ 
 
 
 
 

2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการในภาชนะท่ีมีความจไุมเ่กิน 
20 L   

    

3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการไม่เกิน 10 gal (38 L) ถ้ามี
เกิน 10 gal (38 L) ต้องจัดเก็บไวใ้นตู้ส าหรับเก็บสารไวไฟ
โดยเฉพาะ  

    

4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม  
ระบุ ตัวอย่างสารไวไฟสูงที่มี...... 
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2.2.3 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรจัดเก็บสำรกัดกร่อน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ท้ังกรดและเบส) ไว้ในระดับต่ า      ข้อ 2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารกัดกร่อน 2. เก็บขวดกรดในตูเ้ก็บกรดโดยเฉพาะ และมภีาชนะรองรับที่

เหมาะสม   
ระบุ ชนิดของตู้ และภาชนะรองรบัท่ีใช้...... 

    

 
2.2.4 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรจัดเก็บแก๊ส 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง      ข้อ 2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บแก๊ส 
 

2. ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี 
guard ป้องกันหัวถัง  

    

3. มีพื้นท่ีเก็บถังแก๊สเปลา่กับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติด
ป้ายระบไุว้อย่างชัดเจน  

    

4. ถังแก๊สมีที่วางปลอดภยัห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเส้นทางสัญจรหลัก  

    

5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเช้ือเพลิง แก๊สไวไฟ 
และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 m หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ีไม่
ติดไฟ  
ระบุ ระยะห่าง หรือ วสัดุของผนังกั้น...... 

    

 
2.2.5 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรจัดเก็บสำรออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสำรก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บสารออกซไิดซ์และสารที่ก่อใหเ้กิดเพอร์ออกไซด์ห่างจาก
ความร้อน แสง และแหล่งก าเนดิประกายไฟ  
ระบุ ตัวอย่างสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์
ออกไซด์ที่มีในห้องปฏิบัติการและสถานท่ีเก็บ......   

    ข้อ 2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารออกซิไดซ์ และสาร
ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์  

 2. เก็บสารทีม่ีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มี
สมบัตเิฉื่อย  

    

3. ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม ส าหรับขวดทีใ่ช้เก็บสารออกซิไดซ์      

4. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอรอ์อกไซด์ต้องมฝีาปิดที่
แน่นหนา  

    

5. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 
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2.2.6 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรจัดเก็บสำรที่ไวต่อปฏิกิริยำ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีป้ายค าเตือนท่ีชัดเจนบรเิวณหนา้ตู้หรือพ้ืนท่ีทีเ่ก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา – ห้ามใช้น้ า”)  

    ข้อ 2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการ
เก็บสารทีไ่วต่อปฏิกริิยา 

2. เก็บสารไวปฏิกริิยาต่อน้ าออกห่างจากแหล่งน้ าท่ีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างสารไวปฏิกิรยิาต่อน้ าที่มีในห้องปฏิบัติการและ
สถานท่ีเก็บ......   

    

3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บท่ีเหมาะสมของสารทีไ่วต่อ
ปฏิกิริยาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 

    

 
2.2.7 ภำชนะบรรจุภัณฑ์และฉลำกสำรเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บสารเคมีในภาชนะทีเ่หมาะสมตามประเภทของสารเคมี      ข้อ 2.2.7 ภาชนะบรรจภุณัฑ์และ
ฉลากสารเคม ี2. ภาชนะท่ีบรรจสุารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ี

เหมาะสม  
    

3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจสุารเคมีและ
ฉลากอย่างสม่ าเสมอ  
ระบ ุขั้นตอนการตรวจสอบ หรือความถี่หรือวันเดือนปีท่ี
ตรวจสอบล่าสุด...... 

    

 
2.2.8 เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. เก็บ SDS ในรูปแบบ   
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส ์  

    ข้อ 2.2.8 เอกสารข้อมลูความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, 
SDS)   

2. เก็บ SDS อยู่ในท่ีที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดไูด้ทันที 
เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน  
ระบุ สถานท่ีเก็บ......  

    

3. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ตามระบบสากล      
4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ  

ระบุ จ านวนสารเคมีอันตรายที่มีในห้องปฏิบัติการ...... 
    

5. มี SDS ที่ทันสมัย  
ระบุ ความถี่ในการปรบัปรุง หรือวันเดือนปีท่ีปรับปรุงลา่สดุ...... 
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2.3 กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมี (Chemical transportation) 
2.3.1  กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมีภำยในห้องปฏิบัติกำร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม    
ระบ ุตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้...... 

    ข้อ 2.3.1 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายในห้องปฏิบัติการ 

2. ปิดฝาภาชนะทีบ่รรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายใหส้นิท      
3. ใช้รถเข็นที่มีแนวก้ันเมื่อมีการเคลือ่นย้ายสารเคมีพร้อมกัน

หลายๆ ขวด   
    

4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคม ี     
5. เคลื่อนย้ายสารเคมีทีเ่ป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มี

วัสดุกันกระแทก  
    

6. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนที่เป็นกรดและตัวท า
ละลาย  

    

7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน     
 
2.3.2  กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมีภำยนอกห้องปฏิบัติกำร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณเ์คลือ่นย้ายที่มั่นคงปลอดภัย 
ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีลม้    

    ข้อ 2.3.2 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายนอกห้องปฏิบัติการ 

2. ใช้รถเข็นมีแนวก้ันกันขวดสารเคมลี้ม      
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่แยกกัน      
4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ 

วัตถุอันตรายระหว่างช้ัน 
    

5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย 
ระบุ วัสดดุูดซบัหรือวัสดุกันกระแทกที่ใช้...... 
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ESPReL Checklist  
3. ระบบกำรจัดกำรของเสีย  

  เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ าแนกและการเก็บ เพื่อรอการ
ก าจัด/บ าบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

3.1 กำรจัดกำรข้อมลูของเสีย 
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ  
 เอกสาร  
 อิเล็กทรอนิกส ์

      ข้อ 3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

2. โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ  
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ประเภทของเสีย  
 ปริมาณของเสีย (waste volume/weight)  
 วันท่ีบันทึกข้อมูล (input date)  
 ห้องทีเ่ก็บของเสีย (storage room)  
 อาคารที่เก็บของเสีย (storage building)  
 อื่น ๆ ระบ…ุ…….   

    

 
3.1.2  กำรรำยงำนข้อมูล  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่เกิดขึ้น  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 

      ข้อ 3.1.2 การรายงานข้อมลู 

2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว 
ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี ้ 
 ประเภทของเสีย 
 ปริมาณของเสีย 

    

3. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่ก าจดัทิ้ง  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

      

4. มีการปรับข้อมลูเป็นปจัจุบันสม่ าเสมอ   
ระบุ ความถีห่รือหรือวันเดือนปีท่ีปรับข้อมูลล่าสดุ...... 
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3.1.3 กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ 
 การประเมินความเสี่ยง 

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 
 การจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 

      ข้อ 3.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

 
3.2 กำรเก็บของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการแยกของเสยีอันตรายออกจากของเสียทั่วไป  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก...... 

    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ช่ือเกณฑ์ที่ใช้...... (พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

    

3. แยกของเสียตามเกณฑ ์ที่ระบุในข้อ 2      

4. ใช้ภาชนะบรรจุของเสยีที่เหมาะสมตามประเภท  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก และภาชนะที่ใช้...... 

    

5. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสยีทุกชนิดอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

    

6. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    

7. บรรจุของเสยีในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุ 
ของภาชนะ  

    

8. มีพื้นท่ี/บริเวณที่เก็บของเสยีที่แน่นอน      

9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ตัวอย่างภาชนะที่ใช้..... 

    

10.  แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้       

11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน      

12. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเปลวไฟ   

    

13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 gal 
(38 L) ถ้ามีเกิน 10 gal (38 L) ต้องจัดเก็บไว้ในตูส้ าหรับ
เก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ   

    

14. ก าหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ปริมาณสูงสุดของของเสียทีเ่ก็บ...... 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

15. ก าหนดระยะเวลาเก็บของเสียในหอ้งปฏิบัติการ  
ระบุ ระยะเวลาเก็บของเสียที่ก าหนด... 

    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 

 
3.3 กำรลดกำรเกิดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสยีใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบ ุเอกสาร......(พร้อมแนบไฟล์ตวัอย่าง) 

    ข้อ 3.3 การลดการเกดิของเสีย 

2. ลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce) 
ระบุ ตัวอย่างการลดการใช้สารตั้งต้น...... 

    

3. ใช้สารทดแทน (Replace) 
ระบุ ตัวอย่างการใช้สารทดแทน...... 

    

4. ลดการเกิดของเสยี ด้วยการ 
 Reuse  

ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 

 Recovery/ Recycle  
ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 

    

 
3.4 กำรบ ำบัดและก ำจัดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. บ าบัดของเสียก่อนทิ้ง    
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 

    ข้อ 3.4 การบ าบัดและก าจดัของ
เสีย 

2. บ าบัดของเสียก่อนส่งก าจัด  
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 

    

3. ส่งของเสียไปก าจัดโดยบริษัทท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
ระบุ บริษัทรับก าจัด...... 
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ESPReL Checklist  
4. ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบตัิกำร อุปกรณ์และเครื่องมือ  

  เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ให้ส ารวจในรายการส ารวจ
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นท่ีการใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

4.1 งำนสถำปัตยกรรม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. สภาพภายในและภายนอกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย      ข้อ 4.1.1 

2. แยกส่วนท่ีเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) 
ออกจากพ้ืนท่ีอื่นๆ (non–laboratory space)  

    ข้อ 4.1.2 

3. ขนาดพื้นท่ีและความสูงของห้องปฏิบัติการและพื้นท่ี
เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน 
จ านวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ *  

    ข้อ 4.1.3  

4. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพท่ีดี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ *  

    ข้อ 4.1.4 

5. ช่องเปิด (ประต–ูหน้าต่าง) มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปดิออกได้ง่ายในกรณี
ฉุกเฉิน  

    ข้อ 4.1.5 

6. ประตมูีช่องส าหรับมองจากภายนอก (vision panel)      ข้อ 4.1.6 

7. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

    ข้อ 4.1.7 

8. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า   
0.60 m ส าหรับทางเดินทั่วไป และกว้างไม่น้อยกว่า  
1.50 m ส าหรับช่องทางเดินในอาคาร  

    ข้อ 4.1.8 

9. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ตดิกับโถงทางเข้า–ออก  
ปราศจากสิ่งกีดขวาง  

    ข้อ 4.1.9 

10. บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไมผ่า่นส่วนอันตราย หรือผา่น
ครุภณัฑ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บสารเคมี, ตู้
ดูดควัน เป็นต้น *  

    ข้อ 4.1.10 

11. ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลัก
ของอาคาร *  

    ข้อ 4.1.11 

12. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมทีส่ื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงต าแหน่ง
และเส้นทางหนีไฟและต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน  

    ข้อ 4.1.12 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.2 งำนสถำปัตยกรรมภำยใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคมุการปดิ–เปิด
ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์   

    ข้อ 4.2.1 

2. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 m 
มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนช้ันเก็บของหรือตู้
ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรอืผนังอย่างแน่นหนาและ
มั่นคง  

    ข้อ 4.2.2 

3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีความ
เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน *  

    ข้อ 4.2.3 

4. ก าหนดระยะห่างระหว่างโตะ๊ปฏิบตัิการและต าแหน่งโต๊ะ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม *  

    ข้อ 4.2.4 

5. มีอ่างน้ าตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง     ข้อ 4.2.5 

6. ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น ตูด้ดูควัน ตูล้ามนิาโฟล์ว อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  

    ข้อ 4.2.6 

 
4.3 งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. ไม่มีการช ารุดเสียหายบรเิวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าว
ตามเสา – คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณ
โดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ิดอยู่
กับห้องปฏิบัติการ) *   

    ข้อ 4.3.1 

2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกของอาคาร 
(น้ าหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได ้*  

    ข้อ 4.3.2 

3. โครงสร้างอาคารมคีวามสามารถในการกันไฟและทนไฟ 
รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการตา้นทาน
ความเสยีหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได)้ *  

    ข้อ 4.3.3 

4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรา้งอาคารอยู่เป็นประจ า 
มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.3.4 

 
 
 
 
 
 
 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.4 งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการ
ท างาน *  

    ข้อ 4.4.1 

2. ออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณ
ก าลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน *   

    ข้อ 4.4.2 

3. ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ไดม้าตรฐานและมี
การติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณทีเ่หมาะสม *   

    ข้อ 4.4.3 

4. ต่อสายดิน *       ข้อ 4.4.4 

5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง      ข้อ 4.4.5 

6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏบิัติการแตล่ะห้อง      ข้อ 4.4.6 

7. มีอุปกรณต์ัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัด
วงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้งานได้  

    ข้อ 4.4.7 

8. ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปรมิาณและบริเวณที่
เหมาะสม  

    ข้อ 4.4.8 

9. มีระบบไฟฟ้าส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน *   

    ข้อ 4.4.9 

10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.4.10 

 
4.5 งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีระบบน้ าดี น้ าประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อน้ าประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม *   

    ข้อ 4.5.1 

2. แยกระบบน้ าท้ิงทั่วไปกับระบบน้ าทิ้งปนเปื้อนสารเคมีออก
จากกัน และมรีะบบบ าบดัที่เหมาะสมก่อนออกสูร่างระบาย
น้ าสาธารณะ *  

    ข้อ 4.5.2 

3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมกีารดูแลและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.5.3 

 
 
 
 
 
 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 

 



ESPReL Checklist ส ำหรับใช้ในมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ                           ลขิสิทธิ ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, มีนำคม 2558                                                               

20 

 

4.6 งำนวิศวกรรมระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ  

1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการท างานและ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  

    ข้อ 4.6.1 

2. ติดตั้งระบบปรับอากาศในต าแหนง่และปริมาณที่เหมาะสม
กับการท างานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  

    ข้อ 4.6.2 

3. ในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการติดตั้งระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ให้ติดตั้งระบบ
เครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณทีล่ักษณะ
งานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พงึประสงค ์

    ข้อ 4.6.3 

4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมี
การดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.6.4 

 
4.7 งำนระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสำร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยมือ (manual fire alarm 
system)  

    ข้อ 4.7.1 

2. มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat  detector) หรืออุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector)  

    ข้อ 4.7.2 

3. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน *      ข้อ 4.7.3 

4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที ่     ข้อ 4.7.4 

5. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดมตีู้สายฉีดน้ าดับเพลิง      ข้อ 4.7.5 

6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) หรือเทียบเท่า *  
ระบ ุช่ือระบบเทียบเท่าท่ีใช้...... 

    ข้อ 4.7.6 

7. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบอินเตอร์เนต็
และระบบไร้สายอื่นๆ  

    ข้อ 4.7.7 

8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.7.8 

9. แสดงป้ายข้อมลูที่เป็นตัวอักษร เชน่ ช่ือห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ และข้อมลูจ าเพาะอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงสัญลักษณห์รือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือ
เครื่องหมายที่เกีย่วข้องตามที่กฎหมายก าหนด  

    ข้อ 4.7.9 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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ESPReL Checklist 
5. ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย 

  การจัดการด้านความปลอดภยัเป็นหัวใจของการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมีล าดับความคิดตั้งต้นจากการก าหนด
ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอื่นในที่เดียวกันก าลังท าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้าน
กายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง 
รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม ค าถามในรายการส ารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด  สร้างความตระหนักรู้
ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง  ความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน  เช่น การมีผังพื้นที่ใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการก าหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติขั้น
ต่ าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
5.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) 
5.1.1 กำรระบุอันตรำย (Hazard identification)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. ส ารวจความเป็นอันตรายจากปจัจยัต่อไปนี้ อย่างเป็น
รูปธรรม 
 สารเคมี/วสัดุที่ใช้  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด......  
 เครื่องมือหรืออุปกรณ์  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 อื่นๆ ระบุ................................. 

    ข้อ 5.1.1 การระบุอันตราย  

  
5.1.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ  
 บุคคล   

ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

 โครงการ  
ระบุ ตัวอย่างขั้นตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

 ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

2. การประเมินความเสีย่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี ้
 สารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง  
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท างานกับสารเคม ี
 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)  
 พื้นที่ในการท างาน/กายภาพ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  
 ระบบไฟฟ้าในท่ีท างาน  
 กิจกรรมที่ท าในห้องปฏิบตัิการ  
 กิจกรรมทีไ่มส่ามารถท าร่วมกันไดใ้นห้องปฏิบัติการ 

    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง 

5.1.3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk treatment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 มีพื้นท่ีเฉพาะ ส าหรับกิจกรรมที่มคีวามเสีย่งสูง  

ระบุ พ้ืนท่ีเฉพาะ........ 
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่

ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ  

    ข้อ 5.1.3.1  การป้องกันความ
เสี่ยง 

2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี ้
 เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อลดการสัมผัสสาร  

ระบุ วิธีใช้......................... 
 ประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรที่รับผดิชอบเรื่อง

การจัดการความเสี่ยง  
ระบุ หน่วยงานขององค์การ................... 

 บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ   
ระบุ ประกาศ หรือเอกสาร.................. 

 ประเมิน/ตรวจสอบการบรหิารจดัการ 
ความเสีย่งอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่.................... 

    ข้อ 5.1.3.2 การลดความเสี่ยง 

3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
 การบรรยาย การแนะน า การพูดคุย   

ระบุ วันที่ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง................................ 
 ป้าย, สัญลักษณ ์ 

ระบุ ตัวอย่างป้าย/สญัลักษณ์......... 
 เอกสารแนะน า, คู่มือ   

ระบุ ช่ือเอกสาร, คูม่ือ..............   

    ข้อ 5.1.3.3 การสื่อสารความเสี่ยง 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพเมื่อ  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพทั่วไปประจ าปี  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปจัจัยเสีย่งของ

ผู้ปฏิบัติงาน  
ระบ ุ1. ตัวอย่างปจัจัยเสีย่งที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ.......   
ระบ ุ2. ความถี่ในการตรวจสุขภาพ..... 

 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ท าปฏิบัติการมีอาการ
ผิดปกติที่เกดิขึ้นจากการท างานกับสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุอาการตัวอย่างที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ..  

 เผชิญกับเหตุการณส์ารเคมีหก รั่วไหล ระเบดิ หรือเกดิ
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสมัผสัสารอนัตราย 
ระบุ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพ....... 

    ข้อ 5.1.3.4 การตรวจสุขภาพ 

 
5.1.4  กำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับต่อไปนี ้ 
 บุคคล  

ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

 โครงการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

 ห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.1.4 การรายงานการบริหาร
ความเสีย่ง 

5.1.5  กำรใช้ประโยชน์จำกรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 
 การสอน แนะน า อบรม แก่ผู้ปฏบิตัิงาน  

ระบ ุกระบวนการน าความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
...... 

 การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง  
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 

 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง 
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 

    - ข้อ 5.1.5 การใช้ประโยชน์จาก
รายงานการบริหารความเสี่ยง 
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5.2 กำรเตรียมควำมพร้อม/ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบ 

1. มีอุปกรณต์่อไปนี ้ส าหรับตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก  
 ที่ล้างตา  
 ชุดฝักบัวฉุกเฉิน  
 เวชภัณฑ์   
 ชุดอุปกรณส์ าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
 อุปกรณ์ท าความสะอาด  

    ข้อ 5.2 การเตรียมความพร้อม/
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินท่ีเปน็รูปธรรม  
ระบุ เอกสารแผน......  

    

3. ซ้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน  
ระบุ ความถี่ หรือช่วงเวลาของการซ้อม หรือวันเดือนปีท่ี
ซ้อมล่าสุด...... 

    

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพื่อพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน  
ระบุ ความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด...... 

    

5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ต่อไปนี้ อย่างสม่ าเสมอ  
 ทดสอบที่ล้างตา  

ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  
 ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน  

ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด..... 
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑส์ าหรับตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน  
ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด.... 

 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ส าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  

 ตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด  

    

6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพือ่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท่ีเป็น
รูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้  
 การแจ้งเหตภุายในหน่วยงาน   

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ.....   
 การแจ้งเหตภุายนอกหน่วยงาน  

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ …… 
 การแจ้งเตือน   

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเตือน.... 
 การอพยพคน   

ระบ ุขั้นตอนการอพยพ…… 
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5.3 ข้อปฏบิัติเพ่ือควำมปลอดภัยโดยท่ัวไป 
5.3.1 ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal safety) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล (Personal Protective 
Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกบักิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  
 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory 

protection) 

    ข้อ 5.3.1 ความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

 
5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติกำร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ช่ือเอกสาร.....(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัตติามระเบียบ/ขอ้ปฏิบัติที่ก าหนดไว้  ใน
หัวข้อต่อไปนี ้ 
 จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโตะ๊ปฏิบัติการเป็น

ระเบียบและสะอาด   
 สวมเสื้อคลมุปฏิบัติการที่เหมาะสม  
 รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะท าปฏิบตักิาร  
 สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาใน

ห้องปฏิบัติการ  
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท าปฏิบตัิการที่เครื่องมือ 

พร้อมช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท าปฏิบัติการ 
 

 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  
 ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบตัิการ  
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการ  
 ไม่ท างานตามล าพังในห้องปฏิบัตกิาร  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

 ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่ใช้เครื่องมือผดิประเภท  
 ไม่ท ากิจกรรมอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 
 ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไมจ่ าเป็นภายใน

ห้องปฏิบัติการ   

ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 

3. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาต
ให้มีผู้เยีย่มชม ในข้อต่อไปนี้  
 มีผู้รับผิดชอบน าเข้าไปในห้องปฏบิัติการ  
 มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาใน

ห้องปฏิบัติการ  
 ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่เหมาะสม

ก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
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ESPReL Checklist 
6. กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิำร 

  การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/
หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ การให้
ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้ 
 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้.... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ท่ี

ได้รับความรู้.....  

    

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้...... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ที่

ได้รับความรู้........  

    

3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......   

 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...... 

 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  

 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.........  

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  

 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 SDS  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...   

 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 SDS   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

5. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานท าความสะอาดในเรื่อง  
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้... 
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7. กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร 

  การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ  เอกสารที่จัดท าข้ึนในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบนัทึก
ที่จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทรำบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค ำอธิบำยประกอบฯ 

1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
 ระบบการจัดกลุ่ม  

ระบุ ตัวอย่าง ช่ือกลุ่มเอกสาร.... 
 ระบบการจัดเก็บ  

ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการน าเข้า-ออก และติดตาม  

ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update)  

ระบุ ตัวอย่างช่ือเอกสาร และช่ือผู้ทบทวนหรือความถี่ใน
การทบทวน....  

    ข้อ 7 การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีเอกสารและบันทึก ต่อไปนี้ อยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือ
บริเวณที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารด้านความ

ปลอดภัย   
 ระเบียบและข้อก าหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)   
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  
 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน  
 ข้อมูลของเสียอันตราย และการสง่ก าจัด    
 ประวัติการศึกษาและคณุวุฒิ 
 ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย  
 ประวัติเกีย่วกับสุขภาพ  
 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ  
 ข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือ  
 เอกสารความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัย  
 คู่มือการใช้เครื่องมือ 

    

 


