
                                                                                             

 

ESPReL Checklists  
2. ระบบการจัดการสารเคมี 

   เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ที่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจส าคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก 
คือ “สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการท างานและการรับมือ
สารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดท ารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 
 
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี  
2.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบบันทึกข้อมลูสารเคมีในรูปแบบ  
 เอกสาร   
 อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

      อ้างอิง ขั้นตอนและ
วิธีการบันทึกขอ้มูล
สารเคมีในรูปแบบ
เอกสาร/
อิเล็กทรอนิกส์ ที่
ด าเนินการเป็นประจ า 

ข้อ 2.1.1  
ระบบบันทึกข้อมูล  

2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลสารเคมี 
ประกอบด้วย 
 รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)   

 ช่ือสารเคมี (Chemical name)   
 CAS no.   
 ประเภทความเป็นอันตราย เช่น สารกัดกร่อน  

สารไวไฟ เป็นต้น (ระบุระบบที่ใช้……….)   
 ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight)  
 Grade 
 ราคา (Price) 
 ที่จัดเก็บสารเคมี (Chemical storage)    
 วันท่ีรับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ (Received 

date)  
 ผู้ขาย/ผู้จ าหน่าย (Supplier)   
 ผู้ผลิต (Manufacturer) 
 อื่น ๆ ระบ…ุ…….  (เช่น Expiry date) 

        

 
 
 



 

2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้าสารเคมีสู่ห้องปฏิบตัิการ         ระบุระบบที่ใช ้
และความถี่ของ
การบันทึกขอ้มูล 

ข้อ 2.1.2  
สารบบสารเคมี  2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมีจาก

ห้องปฏิบัติการ   
      

3. มีการปรับข้อมลูให้เป็นปจัจุบันอยา่งสม่ าเสมอ    
 

      ระบุระบบที่ใช้และ
ความถี่ของการ
ตรวจสอบและปรับ
ฐานข้อมูล 

4. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีในห้องปฏบิัติการ  โดยใน
รายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้   
 ช่ือสารเคม ี
 CAS  no. (ถ้ามี) 
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคม ี
 ปริมาณ 
 สถานท่ีเก็บ 

    ระบุระบบที่ใช้และ
มีข้อมูลครบตามที่
ระบุในหัวข้อ 

 
2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่   
 สารที่ไม่ต้องการใช้ 
 สารที่หมดอายุตามฉลาก 
 สารที่หมดอายุตามสภาพ 

      ระบุความถี่ในการ
ส ารวจและจัดการ 

ข้อ 2.1.3  
การจัดการสารที ่
ไม่ใช้แล้ว 
(Clearance) 
 

 
2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ    
 การจัดสรรงบประมาณ   
 การแบ่งปันสารเคม ี  
 การประเมินความเสีย่ง   
 อื่นๆ ระบ…ุ…….     

      ระบุวิธีใช้
ประโยชน ์

 

ข้อ 2.1.4 การใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ  

 
 



                                                                                             

 

2.2. การจัดเก็บสารเคมี 
2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการแยกเก็บสารเคมตีามสมบัติการเข้ากันไม่ได้
ของสารเคมี (chemical incompatibility)  
ระบุระบบที่ใช้……….   

     ข้อ 2.2.1  
ข้อก าหนดทั่วไปใน
การจัดเก็บสารเคม ี
 
 

2. เก็บสารเคมีแยกตามสถานะของสาร  
(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)   

    ระดับคลัง/พื้นที่
เก็บสารเคม ี

3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนท่ีส่วนกลางมีการระบุ  
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ   
 ช่ือผู้รับผิดชอบดูแลตู้    
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย   

    ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 
  

4. ไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน และสารเคมีทุกชนิด
จัดเก็บอย่างปลอดภัยตามต าแหนง่ที่แน่นอน  

     

5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย        

6. เก็บสารเคมีที่ต้องควบคมุเป็นพิเศษไว้ในตู้ที่มี
กุญแจล็อค    

      

7. ไม่ใช้ตู้ควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือสารใดๆ        ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

8. ใช้ หิ้ง/โต๊ะปฏิบตัิการเป็นท่ีวางเฉพาะสารเคมีที่อยู่
ระหว่างใช้งานเท่านั้น  

    ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 
2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารไวไฟ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บสารไวไฟให้หา่งจากแหล่งความร้อน แหล่ง 
ก าเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงอาทิตย ์ 

     ข้อ 2.2.2 
ข้อก าหนดส าหรับ
การจัดเก็บ 
สารไวไฟ  
 

2. เก็บสารไวไฟแยกจากสารกลุม่อื่น       
3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการในภาชนะท่ีมีความจุ

ไม่เกิน 20 ลิตร   
     

4. เก็บสารไวไฟท่ีมปีริมาณรวมกันมากกว่า 50 ลิตร 
ในตู้เฉพาะที่ใช้ส าหรับเก็บสารไวไฟ   

    ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

5. มีตู้เย็นท่ีปลอดภยัส าหรับเก็บสารไวไฟท่ีต้องเก็บ 
ในที่เย็น  

     

 
 
 



 

2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ใน 
ระดับต่ า  

     ข้อ 2.2.3 
ข้อก าหนดส าหรับ
การจัดเก็บ 
สารกัดกร่อน 

2. เก็บขวดกรดในตูเ้ก็บกรดโดยเฉพาะ และมภีาชนะ
รองรับ    

     

 
2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บแก๊ส 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง         ข้อ 2.2.4 
ข้อก าหนดส าหรับ
การจัดเก็บแกส๊ 

2. ถังแก๊สทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard 
ป้องกันหัวถัง   

     

3. มีพื้นท่ีเก็บถังแก๊สเปลา่กับถังแก๊สที่มีแก๊ส แยกจาก
กันและตดิป้ายระบุไว้อยา่งชัดเจน  

     

4. บริเวณทีเ่ก็บถังแก๊สมีอุณหภูมไิมเ่กิน 52 องศา
เซลเซียส    

    ระดับคลัง/พื้นที่
เก็บสารเคม ี

5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเช้ือเพลิง  
แก๊สไวไฟ และวสัดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร 
หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ีไมต่ิดไฟ    

     

 
2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บสารออกซไิดซห์่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์  
และสารที่ไหม้ไฟได ้ 

     ข้อ 2.2.5 
ข้อก าหนดส าหรับ
การจัดเก็บสาร
ออกซิไดซ์ 
(Oxidizers) 

2. เก็บสารทีม่ีสมบัติออกซิไดซ์สูง (เชน่ กรดโครมิก)  
ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะท่ีมีสมบัติเฉื่อย   

     

3. ไม่ใช้จุกคอร์ก หรือจุกยางกับขวดที่ใช้เก็บสาร
ออกซิไดซ ์ 

     

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 

2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ตู้เก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา มีป้ายค าเตือนที่ชัดเจน  
(เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา –ห้ามใช้น้ า”)  

     ข้อ 2.2.6 
ข้อก าหนดส าหรับ
การจัดเก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา 

2. เก็บสารที่ก่อให้เกดิเปอร์ออกไซดห์่างจากความร้อน 
แสง และแหล่งก าเนิดประกายไฟ  

     

3. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเปอรอ์อกไซด์ต้องมฝีา
ปิดที่แน่นหนา และไม่ใช้จุกแก้ว  

     

4. มีการตรวจสอบสารทีไ่วต่อปฏิกริยิาในหัวข้อต่อไปนี ้  
 สภาพการเก็บ 
 การเกิดเปอร์ออกไซด ์

     

 
2.2.7 ข้อก าหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคม ี

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บสารเคมีในบรรจภุัณฑ์ทีม่ีวัสดเุหมาะสมกับ
ประเภทของสารเคมี   

     ข้อ 2.2.7  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ภาชนะบรรจุภณัฑ์
และฉลากสารเคม ี

2. ภาชนะท่ีบรรจสุารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ี
เหมาะสม  

     

3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจสุารเคมี
และฉลากอย่างสม่ าเสมอ  

     

 
2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. เก็บ SDS ในรูปแบบ   
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส ์  

     ข้อ 2.2.8  
เอกสารข้อมลูความ
ปลอดภัย (Safety 
Data Sheet, SDS) 2. เก็บ SDS อยู่ในท่ีที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยง่าย        

3. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตวัท่ีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ   

     

4. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ        
5. มี SDS ที่ทันสมัย       

 
 
 
 



 

2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) 
2.3.1  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ก าหนดให้ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม    

     ข้อ 2.3.1 
การเคลื่อนย้าย
สารเคมีภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

2. ปิดฝาภาชนะท่ีใช้บรรจสุารเคมีใหส้นิท หากจ าเป็น
อาจผนึกด้วยแผ่นพาราฟลิ์ม    

     

3. ใช้รถเข็นเมื่อมีการเคลื่อนยา้ยสารเคมีพร้อมกัน
หลายๆ ขวด    

     

4. ใช้รถเข็นมีแนวก้ันกันขวดสารเคมลี้ม         
5. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้าย

สารเคมี    
     

6. เคลื่อนย้ายสารเคมีพวกของเหลวไวไฟในภาชนะ
รองรับที่มีวัสดุกันกระแทก  

     

7. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนพวกกรด
และตัวท าละลาย  

     

8. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่
แยกกัน 

     

 
2.3.2  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณเ์คลือ่นย้ายที่มั่นคง
ปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีที่กนัขวดสารเคมลี้ม   

     ข้อ 2.3.2 
การเคลื่อนย้าย
สารเคมีภายนอก
ห้องปฏิบัติการ 
 

2. ใช้รถเข็นมีแนวก้ันกันขวดสารเคมลี้ม      
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่

แยกกัน  
     

4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายระหว่างช้ัน 

     

5. ใช้ตัวดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะ
เคลื่อนย้าย 
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3. ระบบการจัดการของเสีย  

  เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ าแนกและการจัดเก็บ เพื่อ
รอการก าจัด/บ าบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การ
ประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

3.1 การจัดการข้อมลูของเสีย 
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบบันทึกข้อมลูของเสียในรปูแบบ   
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส ์

 

      อ้างอิง ขั้นตอนและ
วิธีการบันทึกขอ้มูล
ของเสียในรูปแบบ
เอกสาร/
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการเป็นประจ า 

ข้อ 3.1.1 ระบบ
บันทึกข้อมูล  
 

2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลของเสีย 
ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ   
 รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)  
 ประเภทของเสีย   
 ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)   
 ห้องที่จัดเก็บของเสีย (Storage room)  
 อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)  
 วันท่ีบันทึกข้อมูล (Input date)   
 อื่น ๆ ระบ…ุ…….   

     

 
3.1.2  ระบบรายงานข้อมูล 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบรายงานข้อมูลของเสียที่เกดิขึ้น  
 

      อ้างถึง วัตถุประสงค์ของการ
รายงาน การสรุปบันทึก
ข้อมูลของเสียทั้งหมดตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
ความถี่ของการรายงานผล 
และรายงานให้ใครทราบ 

ข้อ 3.1.2  ระบบ
รายงานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

2. มีระบบรายงานข้อมูลของเสียที่ก าจัดทิ้ง        

3. มีการปรับข้อมลูเป็นปจัจุบันสม่ าเสมอ         ระบุความถี่ในการปรับ
ข้อมูล 



 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

4. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงาน
ความเคลื่อนไหว  
ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี ้  
 ประเภทของเสีย 
 ปริมาณ 

    แจกแจงรูปแบบรายงาน
ที่ใช้ 

ข้อ 3.1.2  ระบบ
รายงานข้อมูล 
 

 
3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการ
จัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด  

      ระบุวิธีใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล 

ข้อ 3.1.3  
การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ  

2. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการ
ประเมินความเสี่ยง  

      ระบุวิธีใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล 

 
3.2 การจัดเก็บของเสีย 
3.2.1 การจ าแนกประเภทของเสยี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการจ าแนกประเภทของเสีย  
ระบุเกณฑ์ที่ใช้……… 

     ข้อ 3.2.1 การจ าแนก
ประเภทของเสีย 

 
3.2.2 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. การจ าแนกประเภท/การจดัเก็บของเสียที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การจ าแนก  ระบุเกณฑ์ที่ใช้……….   

     ข้อ 3.2.2 ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
ของเสีย 
 

 

 

 

 

2. ใช้ภาชนะบรรจุของเสยีที่เหมาะสมตามประเภท      

3. มีการแยกประเภทถังขยะ เช่น ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ 
หรือเพลทเพาะเช้ือ/ขยะเฉพาะอยา่ง เช่น อุปกรณ์การ
ทดลองที่เป็นแก้วซึ่งแตกภายในหอ้งปฏิบัติการ เป็นต้น   

     

4. ติดฉลากภาชนะท่ีบรรจุของเสียทกุชนิดอย่างเหมาะสม       

5. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม่ าเสมอ  

     

6. บรรจุของเสยีในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของ
ภาชนะ  

     



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

7. มีการก าหนดพื้นท่ี/บรเิวณจดัเก็บของเสียที่แน่นอน       ข้อ 3.2.2 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดเก็บของเสีย 

8. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม        

9. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้        

10. ไม่วางภาชนะบรรจุของเสียใกล้บริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน      

11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน 
แหล่งก าเนิดไฟ และเปลวไฟ  

     

12. มีการก าหนดการจดัเก็บของเสยีในห้องปฏิบัติการ ตาม
หัวข้อต่อไปนี้   
 ของเสียประเภทไวไฟ ไมเ่กิน  50 ลิตร 
 ปริมาณของเสียสูงสุดที่อนุญาตใหเ้ก็บ  
 ระยะเวลาในการเก็บของเสีย (ไม่เกิน 90 วัน) 

    ระบุปรมิาณ
สูงสุดและ
ระยะเวลาใน 
การเก็บ 

 
3.3 การก าจัดของเสีย 

หัวข้อ มี ไม่มี 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. การบ าบัดของเสยีก่อนทิ้ง         ข้อ 3.3 
การก าจัดของเสยี 2. การบ าบัดของเสยีก่อนส่งก าจัด       

3. การลดปริมาณก่อนส่งก าจดั                                        

4. การลดปริมาณของเสยี ด้วยการ 
 Reuse 
 Recovery 
 Recycle  

     

5. ส่งของเสียไปก าจัดโดยบริษัทท่ีไดร้ับใบอนุญาต      

 
3.4 การลดการเกิดของเสีย 

หัวข้อ มี ไม่มี 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. การลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce)      ข้อ 3.4  
การลดการเกดิของเสีย 2. การใช้สารทดแทน (Replace)      
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4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  

  เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก  เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ  ข้อมูลที่ให้ส ารวจในรายการ
ส ารวจประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ดูพื้นที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและการ
ระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

4.1 งานสถาปัตยกรรม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการทีไ่ม่ก่อให้เกดิ
อันตราย (สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง/ 
สภาพภายในตัวอาคารที่อยูต่ิดกับห้องปฏิบัติการ)  

     ข้อ 4.1.1 
 

2. ไม่มีการวางของรกรุงรัง/สิ่งของที่ไม่จ าเป็น หรือ ขยะจ านวน
มาก ตั้งอยู่บนพื้นห้องหรือเก็บอยูภ่ายในห้อง  

     ข้อ 4.1.2 
 

3. ขนาดพื้นท่ีหอ้งปฏิบัติการเหมาะสมและเพียงพอกับ
กิจกรรม/การใช้งาน/จ านวนผู้ใช้/ปริมาณเครื่องมือ 
และอุปกรณ ์ 

     ข้อ 4.1.3 
 

4. ความสูงของห้องปฏิบัติการถูกต้องตามกฎหมายควบคุม
อาคาร โดยมีระยะดิ่ง (วัดจากพื้นถึงพื้น) ภายใน
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3.00 ม. และบรเิวณทางเดิน 
ความสูงในอาคารไม่น้อยกว่า 2.60 ม.  

     ข้อ 4.1.4 
 

5. มีการแยกส่วนท่ีเป็นพื้นที่ห้องปฏบิัติการ (lab) ออกจาก 
พื้นที่อ่ืนๆ (non–Lab)   

     ข้อ 4.1.5 
 

6. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดานอยู่ในสภาพท่ีดี  
ยังไม่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ไม่มีรอยแตกร้าว 

     ข้อ 4.1.6 
 

7. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ   

     ข้อ 4.1.7 
 

8. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน ไดร้ับการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ   

     ข้อ 4.1.8 
 

9. มีจ านวนช่องเปิด (ประต–ูหน้าต่าง) เพียงพอและใช้งานได้ดี 
มีขนาดประตูที่เหมาะสม   

     ข้อ 4.1.9 
 

10. มีระบบควบคุมการปดิ-เปิดบานประตู ปิดกลับสนิทไดเ้อง 
สามารถปิดล็อคได้ และสามารถเปิดออกได้ง่ายในกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉิน  

     ข้อ 4.1.10 
 

11. ประตูมีทิศทางการเปิดเป็นการเปิดออกสู่ทางออกฉุกเฉินได้       ข้อ 4.1.11 



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

12. ประตมูีช่องส าหรับมองจากภายนอก (vision panel)       ข้อ 4.1.12 

13. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

     ข้อ 4.1.13 

14. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า   
0.60 ม. ส าหรับทางเดินท่ัวไป และกว้างไม่น้อยกว่า  
1.50 ม. ส าหรับช่องทางเดินในอาคาร  

     ข้อ 4.1.14 
 

15. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ตดิกับโถงทางเข้า–ออก  
ปราศจากสิ่งกีดขวาง  

     ข้อ 4.1.15 
 

16. บริเวณเส้นทางเดินออกสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย  
หรือผ่านครุภณัฑ์ตา่งๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บ
สารเคมี, ตู้ควัน เป็นต้น 

     ข้อ 4.1.16 
 

17. ทางสัญจรสู่ส่วนห้องปฏบิัติการแยกออกจากส่วนทาง
สาธารณะหลักของอาคาร 

     ข้อ 4.1.17 
 

18. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมทีส่ื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น (floor plan) 
แสดงต าแหน่งและเส้นทางหนีไฟและต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
ฉุกเฉิน (ฝักบัวฉุกเฉิน/ทีล่้างตา/อา่งน้ า/อุปกรณด์ับเพลิง/ 
ชุดปฐมพยาบาล/โทรศัพท์ เป็นตน้)  

     ข้อ 4.1.18 
 

19. มีการแสดงป้ายข้อมลูที่เป็นตัวอักษรแสดงช่ือห้องปฏิบัติการ
และระบุงานอยู่บน อาคาร ครุภณัฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ตามมาตรฐานที่ก าหนด เชน่ ป้ายห้าม หรือ ข้อบังคับ  
หรือ ระบุข้อมลู (สารพิษ/สารกัมมันตรังส/ีวัสดุติดเชื้อ/
เลเซอร์/อลัตราไวโอเลต วัตถไุวไฟ เป็นต้น)  

     ข้อ 4.1.19 
 

 
4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ครุภณัฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ ควบคุมการ
เข้าถึงได้  หรือ มีอุปกรณล์็อคหรือควบคุมการปดิ–เปิดได ้ 

     ข้อ 4.2.1 
 

2. ครุภณัฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 
ม. มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนช้ันเก็บของหรือ
ตู้ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนา
และมั่นคง  
 
 

     ข้อ 4.2.2 
 



 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3. ครุภณัฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ีใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับ ขนาดและสัดส่วนร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ไม่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
หรืออันตรายต่อผู้ใช้งาน  

     ข้อ 4.2.3 
 

4. การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็น
ระเบียบและสะอาด  

     ข้อ 4.2.4 
 

5. ระยะระหว่างโต๊ะปฏิบัติการมีระยะห่าง และมีการก าหนด
ต าแหน่งเหมาะสม  

     ข้อ 4.2.5 
 

6. มีอ่างน้ าตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการและมีอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง
ที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางออกห้องปฏิบัติการ 

     ข้อ 4.2.6 
 

7. ถังแก๊สมีที่วางและเก็บรักษาภายในอาคารที่ปลอดภัยห่าง
จากความร้อนและเส้นทางสญัจรหลักและมีมาตรการเก็บ
รักษาท่ีดี/การเก็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

     ข้อ 4.2.7 
 

8. ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ควัน ตู้ลามินาโฟล์ว หรือ ตู้ชีวนิรภัย 
(biosafety cabinet) เป็นต้น อยู่ในสภาพท่ียังสามารถใช้
งานได้ด/ีปราศจากความเสี่ยง หรอื ก่อให้เกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหต ุ 

     ข้อ 4.2.8 
 

9. ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ควัน ตู้ลามินาโฟล์ว หรือ ตู้ชีวนิรภัย              
(biosafety cabinet) เป็นต้น ภายในห้องปฏิบัติการมีการ
ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  

     ข้อ 4.2.9 
 

 
4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ไม่มีการช ารุดเสียหายบรเิวณโครงสร้าง/ไมม่ีรอยแตกร้าว
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 
 



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรา้งอาคารอยู่เป็นประจ า/ 
มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ   

     ข้อ 4.3.4 
 

 
4.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์พอเพียงและมี
คุณภาพเหมาะสมกับการท างานโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์ของสมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)   

     ข้อ 4.4.1 
 

2. ปริมาณก าลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน/ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ใช้รวมกันไม่เกินขนาดมิเตอร์ของหน่วยงาน   

     ข้อ 4.4.2  
 

3. อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ตรงตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ถูกยึดอยู่กับพื้น
ผนังหรือเพดาน และตดิตั้งแหล่งจา่ยกระแสไฟฟ้าในบรเิวณ
ที่เหมาะสม  

     ข้อ 4.4.3  
 

4. มีการต่อสายดิน         ข้อ 4.4.4  

5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง         ข้อ 4.4.5 

6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏบิัติการแตล่ะห้อง       ข้อ 4.4.6 

7. มีอุปกรณต์ัดตอนไฟฟ้า (switchgear) ขั้นต้น เช่น ฟิวส์ 
(fuse) เซอร์กติเบรคเกอร์  (circuit breaker) เป็นต้น  
ที่สามารถใช้งานได ้  

     ข้อ 4.4.7 
 

8. มีการตดิตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ชุด       ข้อ 4.4.8 

9. มีระบบไฟฟ้าส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

     ข้อ 4.4.9 
 

10. มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าก าลัง 
ระบบควบคมุไฟฟ้า และไฟฟ้าส ารองของห้องปฏิบัติการ
อย่างสม่ าเสมอ  

     ข้อ 4.4.10  
 

 
 
 
 
 
 



 

4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบน้ าดี/น้ าประปา ท่ีใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อน้ าประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซมึ 

     ข้อ 4.5.1 
 

2. มีการแยกระบบน้ าท้ิงทั่วไปกับระบบน้ าท้ิงปนเปื้อนสารเคมี
ออกจากกัน 

     ข้อ 4.5.2  
 

3. มีการระบายน้ าเสียออกได้สะดวก        ข้อ 4.5.3 

4. มีระบบบ าบดัน้ าเสียแยก เพื่อบ าบดัน้ าทิ้งทั่วไป กับน้ าท้ิง
ปนเปื้อนสารเคมีออกจากกัน ก่อนออกสู่รางระบายน้ า
สาธารณะ 

     ข้อ 4.5.3  
 

5. มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบวศิวกรรมสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสม่ าเสมอ  

     ข้อ 4.5.4   
 

 
4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการท างานและ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ  

     ข้อ 4.6.1 
 

2. มีการตดิตั้งระบบปรับอากาศในต าแหน่งและปรมิาณที่
เหมาะสมกับการท างานและสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ   

     ข้อ 4.6.2  
 

3. มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศของห้องปฏิบัติการอยา่งสม่ าเสมอ   

     ข้อ 4.6.3 
 

  
4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยมือ (manual fire alarm 
system)  

     ข้อ 4.7.1 
 

2. มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ด้วยอณุหภมูิความร้อน  
(heat  detector)  

     ข้อ 4.7.2 
 

3. มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ  
(smoke detector) 

     ข้อ 4.7.3  
 

4. มีทางหนีไฟ ตามมาตรฐานกฎหมายควบคุมอาคารและ
มาตรฐานของวสท.   

     ข้อ 4.7.4  
 

5. มีป้ายบอกทางหนีไฟ ตามมาตรฐานของวสท.        ข้อ 4.7.5  



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

6. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (portable fire 
extinguisher)   

     ข้อ 4.7.6  
 

7. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดมตีู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (fire 
hose cabinet)   

     ข้อ 4.7.7  
 

8. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง/
ระบบสปริงเกลอร์ (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) 

     ข้อ 4.7.8  
 

9. มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบปอ้งกันอัคคีภัยของ
ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ   

     ข้อ 4.7.9  
 

10. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบอินเตอร์
เนทและระบบไร้สายอ่ืนๆ  

     ข้อ 4.7.10 
 

11. มีการดูแลและบ ารุงรักษาระบบตดิต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ       ข้อ 4.7.11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPReL Checklists 
5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

  การจัดการความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  ที่มีล าดับความคิดตั้งต้นจากการก าหนด
ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอื่นในที่เดียวกันก าลังท าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้าน
กายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง 
รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ค าถามในรายการส ารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด  สร้างความตระหนัก
รู้ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง  ความ
พร้อมและการตอบโต้กรณีฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน  เช่น การมีผังพื้นที่ใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการก าหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติ
ขั้นต่ าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
5.1 การบริหารความเสี่ยง 
5.1.1 การบ่งชี้อันตราย (Hazard identification) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการส ารวจอันตรายจากข้อมลูของสารเคมี/วสัดุที่ใช้ 
 

    ระบุวิธีการ
ส ารวจและ
ผู้ส ารวจ 

ข้อ 5.1.1 การบ่งช้ี
อันตราย (Hazard 
identification) 
 2. การส ารวจอันตรายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละ

ประเภทที่เป็นรูปธรรม     
 

    ระบุวิธีการ
ส ารวจและ
ผู้ส ารวจ 

3. มีการส ารวจอันตรายทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม   
 

    ระบุวิธีการ
ส ารวจและ
ผู้ส ารวจ 

 
5.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ  
 บุคคล 
 โครงการ 
 ห้องปฏิบัติการ 

 

     
 
 
 
 

ข้อ 5.1.2 
การประเมินความ
เสี่ยง  
 
 



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 

2. การประเมินความเสีย่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี ้
 ความเสีย่งของสารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง  
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท างานกับสารเคม ี
 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)   
 ความเสีย่งของพื้นที่ในการท างาน/กายภาพ  
 ความเสีย่งของสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  

เช่น เสียงในห้องท างานหรือโดยรอบ 
 ความเสีย่งของระบบไฟฟ้าในท่ีท างาน  
 ความเสีย่งของกิจกรรมที่ท าในห้องปฏิบัติการ  
 ความเสีย่งของกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันได้ใน

ห้องปฏิบัติการ  
 ความเสีย่งของกิจกรรมที่ไม่สามารถท าร่วมกันได้

ในห้องปฏิบัติการ 

    ระบุวิธีการ
ประเมินท่ี
หน่วยงานใช้
ส าหรับหัวข้อ
ต่างๆ ตาม
รายการที่ก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk management)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 มีการก าหนดพื้นท่ีเฉพาะ ส าหรับกิจกรรมที่ม ี

ความเสีย่งสูง  
 มีการลดปรมิาณการใช้สารอันตรายเท่าท่ีเป็นไปได้  
 มีการใช้สาร/สิ่งของอื่นที่ปลอดภัยกว่าสาร/ 

สิ่งของเดิมที่มีความเสีย่ง 
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณ

พื้นทีท่ีป่ฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ  

    ระบุข้อก าหนด
และแนวปฏิบตัิที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ 

ข้อ 5.1.3.1 
การป้องกันความ
เสี่ยง 

2. การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี ้
 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อลด 

การสัมผัสสาร  
 มีการแทรกรูปแบบการท างานท่ีปลอดภัยไปใน

กิจกรรมต่าง ๆ ระบุวิธีการ………. 
 มีการประสานงานกับหน่วยงาน คณะ มหาวิทยาลัย 

/องค์กรในเรื่องการจดัการความเสีย่ง  
 มีการบังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรอืแนวปฏิบัติความ

ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ  
 มีการประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

ความเสีย่งอย่างสม่ าเสมอ ระบุผูป้ระเมิน……….  

    ระบุแนวปฏิบตัิที่
ส่วนงานแจ้ง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ 

ข้อ 5.1.3.2 
การลดความเสี่ยง 
 



 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
 ปากเปล่า เช่น การบรรยาย การแนะน า การพูดคุย  
 ป้าย, สัญลักษณ ์  
 เอกสารแนะน า, คู่มือ   

    ระบุแนวปฏิบตัิที่
ส่วนงานแจ้ง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ 

ข้อ 5.1.3.3 
การสื่อสารความ
เสี่ยง 
 

4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับ
การตรวจสุขภาพเมื่อ  
 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ท าปฏิบัติการมีอาการ

ผิดปกติที่เกดิขึ้นจากการท างานกับสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

 มีการสมัผสัสาร – ผู้ท าปฏิบัติการได้รับสารเคมเีกิน
กว่าปริมาณที่ก าหนด เช่น ข้อก าหนดของ OSHA 

 เผชิญกับเหตุการณส์ารเคมีหก รั่วไหล – ในกรณีสาร
หกรั่วไหลระเบิดหรือเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ต้อง
สัมผสัสารอันตราย 

 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปจัจัยเสีย่งของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปจัจัยอื่น ๆ ระบ…ุ. 

    ระบุแนวปฏิบตัิที่
ส่วนงานแจ้ง
วิธีการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบ 

ข้อ 5.1.3.4 
การตรวจสุขภาพ 
 

 

5.1.4  การรายงานการบริหารความเสี่ยง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการรายงานความเสี่ยงในระดับตอ่ไปนี้  
 ระดับบุคคล 
 ระดับโครงการ 
 ระดับห้องปฏิบตัิการ 

    ระบุรายงานที่ใช้
ประเมินความเส่ียง 
ประเด็นน่าจะ
เกี่ยวขอ้งกับ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

ข้อ 5.1.4  
การรายงานการ
บริหารความเสี่ยง  

 
5.1.5  การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 
 การสอน แนะน า อบรม แก่ผู้ปฏบิตัิงาน  
 การประเมินผลและวางแผนการด าเนินงาน  

เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
 การเตรียมงบประมาณเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

    - - ระบุกระบวนการน าความรู้จาก
รายงานความเสี่ยงมาถ่ายทอด 

- ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- - ระบุกลไกที่น าข้อมูลจากรายงาน

ความเสี่ยงมาใช้ในการประเมินผล 
วางแผนการด าเนินงานและการ
จัดเตรียมงบประมาณ 

ข้อ 5.1.5  
การใช้ประโยชน์
จากรายงานการ
บริหารความ
เสี่ยง 
 



                                                                                             

 

5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
5.2.1 การจัดการความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่
เกี่ยวข้อง 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. การจัดเตรียมเครื่องมือ (เชิงกายภาพ)  
 มีที่ล้างตาอยู่ในห้องปฏิบตัิการ  
 มีชุดฝักบัวฉุกเฉินอยู่ในห้องปฏิบตักิาร 

หรือบริเวณทางเดินหรือระเบียง  
 

    ระบุอุปกรณ์และจ านวน
ที่ใช้งานได้ตามรายการ 
และรอบของการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

ข้อ 5.2.1 การ
จัดการความ
พร้อม/ตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน  
 

2. มีการจัดหาเวชภณัฑ์ส าหรับรับเหตุฉุกเฉิน      ระบุประเภทของ
เวชภัณฑ์ และรอบของ
การตรวจสอบเวชภัณฑ์ 

 
5.2.2 แผนป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีแผนป้องกันกรณีฉุกเฉินท่ีเป็นรปูธรรม   
 

     ข้อ 5.2.2 แผน
ป้องกันและตอบ
โต้กรณีฉุกเฉิน 
 

2. มีการซ้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับ
หน่วยงาน   

    ระบุความถี่ของการ
ซ้อมการรับมือกรณี
ฉุกเฉิน 

3. การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณพ์ร้อมรับกรณี
ฉุกเฉิน (เชิงกายภาพ) 
 มีการทดสอบที่ล้างตาอย่างสม่ าเสมอ   
 มีการทดสอบฝักบัวฉุกเฉินอยา่งสม่ าเสมอ  
 มีการตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์ส าหรับรับ

เหตุฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ  

    ระบุจ านวนอุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่
เกี่ยวขอ้ง  
ระบุความถี่ของการ
ตรวจสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ์ลงในใบ
ตรวจสอบ 

4. มีการตรวจสอบพื้นที่และสถานท่ีเพื่อพร้อมรับกรณี
ฉุกเฉิน   

    ระบุความถี่ของการ
ตรวจสอบพื้นที ่

5. การจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้กรณีฉุกเฉิน (สารเคมี
หกรั่วไหล น้ าท่วม เพลิงไหม้ อัคคภีัย)  
ในหัวข้อต่อไปนี ้
 มีการเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดที่เข้าถึงได้ง่าย 
 มีการเตรียมตัวดดูซับที่เหมาะสม เช่น chemical 

spill -absorbent pillows หรือ vermiculite 
เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว  

 มีการเตรียมผงก ามะถันไว้กลบ หรือใช้เครื่องมือ
สุญญากาศดดูเก็บรวบรวมปรอทท่ีหกรั่วไหล  

 เก็บสารที่ติดไฟง่ายออกห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ  

     ข้อ 5.2.2 แผน
ป้องกันและตอบ
โต้กรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

 ไม่มสีิ่งกีดขวางการท างานของหัวสปริงเกลอร ์ 
 เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ าออกห่างจากสปริงเกลอร์  
 มีการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้ากันระเบิดเมือ่ท างานกับ

สารเคมีพวกของเหลวไวไฟ    

สภาพปจัจุบันเป็น
จริงตามที่ระบุตาม
รายการใช่หรือไม่ 
เช่น มีการเตรียม
อุปกรณ์ หรือ 
สารเคมีเพื่อรับมือกับ
ประเด็นปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 

 

6. มีขั้นตอนการจดัการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 
(น้ าท่วม, เพลิงไหม/้อัคคีภยั) ที่เปน็รูปธรรมในหัวข้อ
ต่อไปนี ้
 การแจ้งเหตภุายในหน่วยงาน   
 การแจ้งเหตภุายนอกหน่วยงาน   
 การแจ้งเตือน   
 การอพยพคน   

     

 
5.3 ข้อปฏบิัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไป 
5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal safety) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

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) 
 อื่นๆ ระบ…ุ…… 

     ข้อ 5.3.1 ความ
ปลอดภัยส่วน
บุคคล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 

5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระเบียบปฏิบัติของการท างานในหอ้งปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรม ในหัวข้อต่อไปนี ้
 ไม่วิ่งเล่น ในห้องปฏิบตัิการ  
 ไม่เก็บอาหาร เครื่องดื่มในห้องปฏบิัติการ  
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบตัิการ  
 ไม่ท ากิจกรรมการแต่งใบหน้าในหอ้งปฏิบัติการ   
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการ  
 ไม่อนุญาตให้มีการท างานตามล าพังในห้องปฏิบัติการ    
 ไม่อนุญาตให้พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาใน

ห้องปฏิบัติการ  
 รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะท าปฏิบตักิาร  
 สวมเสื้อคลมุปฏิบัติการที่เหมาะสม  
 สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ/หรอืส้นเท้า  

ตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ   
 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  

     ข้อ 5.3.2  
ระเบียบปฏิบัติ
ของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระเบียบปฏิบัติของการท างานกับเครื่องมือ/สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 ไม่ใช้ปากดูดปเิปตตห์รือหลอดกาลักน้ า  
 ไม่ใช้เครื่องมือผดิประเภท   
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท าปฏิบตัิการที่เครื่องมือ 

พร้อมช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท าปฏิบัติการ 

     

3. ระเบียบปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตให้มผีู้เข้าเยี่ยม
ชม 
 มีผู้รับผิดชอบน าเข้าไปในห้องปฏบิัติการ   
 มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามา

ในห้องปฏิบัติการ  
 ผู้มาเยี่ยมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่

เหมาะสมก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัตกิาร  

     

 
 

 
 



 

ESPReL Checklists 
6. การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร 

  การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลใน
องค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ 
การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือท างานเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้ 
 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง 
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
 ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั  

     6. การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง 
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
 ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั  
 ระบบการจัดการสารเคม ี 
 ระบบการจัดการของเสีย  
 สารบบข้อมลูสารเคมี/ของเสีย   
 การประเมินความเสีย่ง  
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 

ความปลอดภัย  
 การป้องกันและรบัมือกับภัยอันตรายและ 

เหตุฉุกเฉิน  
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 SDS  
 ป้ายสัญลักษณ์  

     

3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัตงิานในเรื่อง 
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง   
 ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั  
 ระบบการจัดการสารเคม ี 
 ระบบการจัดการของเสีย  
 สารบบข้อมลูสารเคมี/ของเสีย    
 การประเมินความเสีย่ง   
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 

ความปลอดภัย 

    ระบุวิธีการ
ให้ความรู ้
 



                                                                                             

 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

 การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 SDS  
 ป้ายสัญลักษณ์  

 
6. การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
 

4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานท าความสะอาดใน
เรื่อง 
 การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน  
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 ป้ายสัญลักษณ์  

     

5. มีการใหค้ าแนะน าแก่ผู้เยี่ยมชมในเรื่องข้อควรระวังและ
ระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ  

     

หมายเหต ุ  กรณีของการอบรมทีไ่ม่ครอบคลมุทุกคน อาจระบุตัวเลขจ านวนผูท้ี่ได้รับการอบรมเทียบกับจ านวนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด (อาจแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) หรือระบุบุคคลที่ไม่ไดร้ับการอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPReL Checklists  
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

  การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ  เอกสารที่จัดท าขึ้นในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้  ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐาน
บันทึกท่ีจะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารในหัวข้อต่อไปนี้ 
 ระบบการจัดกลุ่ม   
 ระบบการจัดเก็บ 
 ระบบการน าเข้า-ออก และติดตาม 
 ระบบการทบทวนและปรับปรุง (update)  

ให้ทันสมัย   

     7. การจัดการข้อมลู 
และเอกสาร  

2. มีเอกสารและบันทึก ในหัวข้อต่อไปนี้  
 ระเบียบและข้อก าหนดความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ   
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)   
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)   
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  
 ข้อมูลของเสียอันตราย และการสง่ก าจัด   
 ประวัติและคณุวุฒิ (รวมถึงประวตัสิุขภาพ

และการไดร้ับการอบรม) ของผู้ปฏิบัติงาน 
ในห้องปฏิบัติการ   

 เอกสารตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ 
 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียนเพื่อใช้ใน

การเรียนรู้ 
 เอกสารการตรวจติดตามเกี่ยวกับการป้องกัน

และลดความเสี่ยงข้อมลูเกี่ยวกับสารเคม ี
 ข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบทาง

กายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
 ข้อมูลกิจกรรมการใหค้วามรู ้
 คู่มือการใช้เครื่องมือ 

     

 

 


