
1. ผู้บริหารที่มี

สุขภาพ คว

ลักษณอ์กัษ

2. จัดตั้งคณะ

ประกอบ 

ทาํงาน ผู้บ

นักศึกษา โ

อย่างต่อเนื่

3. พัฒนาการ

นิสตินักศึก

4. สนับสนุนใ

ในเรื่องสขุภ

5. ให้ทุกคนมี

ทุกคนมีคว

6. จัดหาสิ่งก

นักเรียนนิสิ

7. ตั้งข้อกาํหน

ให้นักเรียน

พร้อมมีการ

ขบวนการแ

เป็นหลักฐา

 

 

 

มีความรับผิดชอบจั

วามปลอดภัย และสิ

ษร    

ะกรรมการ HS&E 

ด้วย บุคลากรจาก

บริหารจัดการ คณะ

โดยมีการประชุมพิจ

องเป็นประจาํสมํ่าเส

อบรมในเรื่อง HS&

ษาที่เข้ามาใหม่  

ห้พนักงานและนักเ ี

ภาพและความปลอด

มีส่วนเกี่ยวข้องในโป

ามรับผดิชอบในด้า

กระตุ้นเพื่อเป็นแร

สตินักศึกษาในเรื่องก

นดให้พนักงานอ่าน

นนิสิตนักศึกษาอ่าน

รเซน็ชื่อรับรองว่าได้

และวิธีปฏบิัติดังกล่า

าน 

 
ัดทาํเอกสารแถลงน

สิ่งแวดล้อม (HS&E

ของหน่วยงา

กหน่วยต่างๆ ทั้งพ

ครู อาจารย์ และนั

ารณาในเรื่องที่เกี่ยว

สมอ 

&E ให้กบัพนักงานแ

รียนนิสตินักศึกษามี

ดภัยของทั้งตนเองแ

ปรแกรมความปลอด

นใดด้านหนึ่ง  

รงจูงใจสําหรับพนั

การประพฤติปฏบิัติ

คู่มือความปลอดภัย

กฎระเบียบของห้อง

ด้อ่าน เข้าใจ และจะ

าว พร้อมเกบ็เอกส

นโยบายด้าน

E) เป็นลาย

าน/องค์กร 

พนักงาน ผู้

ักเรียนนิสิต

วกบั HS&E 

และนักเรียน

มีความใส่ใจ

และผู้อื่น  

ดภัยและให้

นักงานและ

ติที่ปลอดภัย 

ยที่เกี่ยวข้อง 

งปฏบิัติการ 

ะปฏบิัติตาม

สารเหล่านี้ไว้
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7. อนุญาตให้มีของ

น้อยที่สดุ 

8. ห้ามสบูบุหรี่ ดื่ม

9. ห้ามมีอาหารในต

0. จัดทาํแผนและฝึ

เช่น ไฟไหม้ การ

รั่วของสารเคมี ไ

การปนเปื้อนที่ตั

. ต้องมีการดูแลคว

2. แสดงหมายเลข

รถพยาบาลไว้ใก

3. แยกเกบ็กรดกบั

ใกล้กนั 

4. ทาํรายการสารเค

5. มีป้ายบอกถงึอนั

6. จัดทาํแผนปฏิบั

การทดลองที่ต้อ

การทดลองที่เกี่ย

การทดลองที่อนั

7. จัดสรรงบประมา

8. วางกฎเกณฑ์กา

ห้องปฏิบัติการ

สารเคม ี

งเหลวติดไฟไว้ในห้

ม หรือรับประทานใน

ตู้เยน็สาํหรับสารเคมี

ฝึกปฏิบัติ เพื่อเตรีย

รระเบิด การได้รับส

ไฟฟ้าชอ็ต การมีเลือ

ัวบุคคล 

วามเป็นระเบียบที่ดี

โทรศัพท์ของหน่ว

กล้ๆ โทรศัพท ์

บเบส เชื้อเพลิงกบัส

คมี เพื่อไม่ให้ซื้อสาร

นตราย ตรงจุดที่อาจ

ัติงานเฉพาะสาํหรับ

องทาํในตู้ดูดไอระเห

ยวข้องกบัอนัตรายเฉ

ตรายที่สดุควรทาํใน

าณสาํหรับใช้ในเรื่อง

ารใส่แว่นป้องกันต

ร และในบริเวณที่มี

ห้องปฏิบัติการจําน

นห้องปฏบิัติการ 

มี 

ยมพร้อมในกรณีฉุก

สารพิษ การหกหรือ

อดออกจาํนวนมาก 

ดีบริเวณที่ทาํงาน 

ยดับเพลิง ตาํรวจ 

สารออกซิไดซ์ ต้องไ

รเกนิจาํนวนที่จาํเป็น

จจะเกดิขึ้นได้ 

บแต่ละการทดลอง 

หยสารเคมีเท่านั้น 

ฉพาะอย่าง ถ้าเป็นไ

นตู้ดูดไอระเหยสารเ
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8. ดาํเนินการตรวจสอบห้องปฏบิัติการเป็นระยะๆ โดยไม่แจ้ง

 ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อค้นหาและแก้ไขสภาพอันตรายและ

 การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและ

 พนักงานผู้ทาํงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามรูปแบบ

 ของ OSHA ด้วย 

9. ทาํให้การเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง และเป็น

 ส่วนที่สาํคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การทาํงาน และ

 การดาํเนินชีวิต 

10. กาํหนดตารางเวลาการประชุม เรื่องความปลอดภัย สาํหรับ

 นักเรียนนิสิตนักศึกษา เพื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบ

 และหลักเกณฑด์้านความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 

11. เมื่อทาํการทดลองที่มีอนัตรายหรืออาจเกดิอนัตรายได้ ควร

 ถามตัวเองก่อนดังนี้ (ถ้าไม่รู้ ต้องถามผู้รู้ หรือค้นคว้าหา

 ความรู้) 

 อนัตรายดังกล่าวคืออะไร 

 อะไรที่แย่ที่สดุที่อาจจะเกดิขึ้นได้ 

 เราจะจัดการกบัมันได้อย่างไร 

 การปฏบิัติที่รอบคอบมีอะไรบ้าง และ 

 เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกนัที่จาํเป็น เพื่อลดความเสี่ยงใน

การได้รับอนัตรายเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

12. กาํหนดกฎเกณฑ์ให้มีการบันทึกรายละเอียดของอุบัติเหตุ

 ทั้งหมด (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น) เพื่อให้คณะกรรมการ

 ความปลอดภัยพิจารณาประเมินผล และปรึกษากันใน

 การประชุมครั้งต่อไป  

13. ต้องมีการพูดถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทุกครั้งที่มี

 การทาํ pre-lab หรือการปรึกษาก่อนเริ่มทาํการทดลอง 

14. ห้ามทําการทดลองโดยไม่มีผู้ดูแล ยกเว้นแต่จะเป็นการ

 ทดลองที่ไม่อาจเกดิความผดิพลาดขึ้นได้ 

15. ห้ามทาํงานคนเดียวในห้องปฏบิัติการ หรือทาํงานโดยไม่ได้

 ขออนุญาตจากหัวหน้าหรืออาจารย์ก่อน 

16. ขยายโปรแกรมความปลอดภัยให้ออกจากห้องปฏิบัติการ 

 ไปถงึการขบัขี่รถยนต์ และที่อยู่อาศัยด้วย 

29. จัดหาเครื่องป้องกันตัวส่วนบุคคลให้พอเพียง – แว่นตา

 นิรภัยที่ป้องกนัหน้า ถุงมือ เสื้อคลุม และแผ่นบังการระเบิด 

 ที่ใช้บนโตะ๊ปฏบิัติการ 

30. จัดเตรียมสิ่งของที่เหมาะสมสาํหรับชุดปฐมพยาบาล พร้อม

 คาํแนะนาํการใช้อย่างถูกต้อง 

31. จัดให้มีเครื่องดับเพลิง ที่ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน ชุดปฐม

 พยาบาล ผ้าห่มดับเพลิง และตู้ดูดไอระเหยสารเคมี สาํหรับ

 ห้องปฏิบั ติการทุกห้อง  พร้อมทั้ งมีการทดสอบหรือ

 ตรวจสอบการทาํงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

32. จัดหาตัวครอบป้องกนัสาํหรับ vacuum pump ทุกตัวและมี

 ที่ยึดถงัแกส๊ทุกถงั 

33. จัดหาตู้ป้องกันไฟ (Flammable cabinet) สาํหรับเกบ็

 สารเคมีไวไฟ 

34. จัดพื้นที่ สําหรับเป็นห้องสมุดกลางเก็บเอกสารความ

 ปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ 

35. หากนาํตู้เยน็ธรรมดามาใช้เกบ็สารเคมี ให้ถอดจุดต่อสายไฟ

 ภายในตู้ เยน็ธรรมดาออก และทาํระบบเปิด-ปิดประตูตู้ให้

 เป็นแบบใช้แม่เหลก็เท่านั้น 

36. เปลี่ยนปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ให้มีสายดิน พร้อม

 ติดตั้งตัวตัดไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟดูดเมื่ อมีไฟรั่วเกิดขึ้ น 

 (ground fault interrupters; GRI’s) ตามที่ที่เหมาะสม 

37. ติดฉลากแสดงชื่อสารเคมี คุณสมบัติ และระดับความ

 อันตราย ข้อควรระวังที่ เหมาะสม และชื่อของบุคคลที่

 รับผดิชอบภาชนะที่ใส่สารนั้น 

38. ขึ้ นทะเบียนลงวันที่ของการเก็บสาร และวันที่จะต้อง

 ตรวจสอบ และกาํจัดทิ้งเมื่อหมดอายุ 

39. จัดทาํระบบการทิ้งของเสยีเคมีให้ถูกต้องตามกฎหมาย มี

 ความปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

40. เตรียมสถานที่สําหรับเก็บสารเคมีที่แข็งแรงมั่นคง 

 เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี   

บริษทั นีโอแลบ อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ยึดมั่นปณิธานและ

อุดมการณ์การทาํงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็น

สาํคัญเช่นเดียวกัน จึงได้ร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถาบัน LSI ในประเทศไทย รวมทั้งการแปลข้อมูลความ

ปลอดภัยฉบับนี้ เผยแพร่ไปยังนักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง

ชาวไทยให้นําไปปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

บริษทั นีโอแลบ อินเตอรเ์นชัน่แนล  
จํากดั ผูอ้อกแบบ ผลิต และติดตั้ง 

ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์   ด้วย 

ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เฟอร์นิเจอร์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบแก๊ส ระบบไฟฟ้า 

รวมทั้ งอุปกรณ์ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน 

ตลอดจน LEED เพื่อ Green Building Lab ในทุกระดับ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมประชุมสัมมนาให้ความรู้นวัตกรรม 

และความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการทุกประเภทเป็นประจาํทุกปี 

   ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย

   ผู้เชี่ยวชาญเพาะด้าน  
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