
 

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

ความเปนมาและความสําคัญ 
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กรอบแนวความคิดเก่ียวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

สิ่งกออันตรายที่เปนชีวภาพ(biological hazard) 

แบคทีเรีย ไวรัส รา และยีสต 

สิ่งกออันตรายที่เปนสารเคมี(chemical hazard) 

สารเคมี สารกอมะเร็ง สิ่งระคายเคือง 

สิ่งกออันตรายทางดานกายภาพ(physical harzard) 

ความรอน แสง เสียง รังสี 

เหตุผล:  

1.หองปฏิบัติการมีการใชอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร สารเคมี 

สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี นิวเคลียร และสารพษิอ่ืน ๆ เปนจํานวนมาก 

และมีแนวโนมที่สูงขึ้น 
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เหตุผล:  

2. เกิดอันตรายและมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

 

3. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและประชาชนที่อาศยัอยูใกลบริเวณที่ต้ังของ

หองปฏิบัติการ 

กรอบแนวความคิดเก่ียวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

4. ยังไมมีมาตรการหรือระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการใน

ประเทศไทย 

 

5. ควรกําหนดมาตรการควบคมุ กํากับดูแล และจัดใหมีระบบการจัดการดาน

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของ

ผูปฏิบัติงานและสาธารณะ 3 



   ภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวทิยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2545  

“ การใหบริการทางวิทยาศาสตร โดยการดําเนินการกํากับ ดูแล สงเสรมิ 

วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเปนสถานปฏิบัติการ

กลางทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสรมิสรางการเพิม่ 

ประสิทธิภาพการผลติ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางยั่งยืน” 
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“(๑) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยการสงเสริมสนับสนุน และดําเนินการ

รับรองระบบงานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานเคมี ดานฟสิกส และดานวิทยาศาสตร

ชีวภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถหองปฏิบัติการใหเปน

ที่ยอมรับของนานาประเทศทําใหผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ” 

อํานาจหนาท่ี 
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“(๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ โดยการบริหารจัด

การศึกษาและฝกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อ

เพิ่มพูนความรูและทักษะ       ใหแกบุคลากรหองปฏิบัติการของภาครัฐและ

ภาคเอกชนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ” 

อํานาจหนาท่ี 
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 “(๕)เปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศโดยใหบริการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางดานฟสิกส เคมี 

เคมีเชิงฟสิกส  ฟสิกสเชิงกลและวิศวกรรม และวิทยาศาสตรชีวภาพ และ

วิเคราะหทดสอบมลพิษในสิ่งแวดลอมทางดานฟสิกส  เคมีเชิงฟสิกส และฟสิกส

เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกตองเที่ยงตรงของเครื่องมือและ

อุปกรณวัดแกหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป” 

อํานาจหนาท่ี 
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“(ก) ดําเนินการเก่ียวกับการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

รวมทั้งดําเนินการประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดการ

ยอมรับซ่ึงกันและกันในเรื่องดังกลาว 

  (ข) บริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

  (ค) จัดทําทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาหองปฏิบัติการของประเทศ 

  (ง) ติดตาม และประเมินผลความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

  (จ) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยการ

ใหคําแนะนําทางวิชาการและเผยแพรความรูดานเทคนิคเก่ียวกับหองปฏิบัติการ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมงานดานหองปฏิบัติการ” 

อํานาจหนาที่ 

ของสํานักบริหารและรบัรองหองปฏิบัติการ 
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      สาขาสิ่งแวดลอม 

      สาขาอาหาร อาหารสัตว และ  

      ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

      สาขาภาชนะบรรจุอาหารและ 

      วัสดุที่เกี่ยวของ  

      สาขาเคมีภัณฑ(เฉพาะที่ไมใชทํายา)  

      สาขาน้ําตาลและผลิตภัณฑน้ําตาล  

      สาขายางพาราและผลิตภัณฑยาง  

      สาขาพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก 

การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรม 

การทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 

สาขาการทดสอบทางการแพทย  

 

สาขาการทดสอบ 

 

สาขาสอบเทียบ 
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     หนวยงานที่ใหการรับรอง/ขึ้นทะเบียน หองปฏิบัติการ  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กรมวิทยาศาสตรบริการ  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กรมวิชาการเกษตร  

กรมประมง  

กรมปศุสัตว  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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จํานวนห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการรับรอง ถึงเดือนเมษายน 2556 

 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

              กรมวทิยาศาสตร์บริการ 96 ห้องปฏิบัติการ 

              กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 235 ห้องปฏิบัติการ 

              สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 225ห้องปฏิบัติการ 

              2. ห้องปฏิบัติการสอบเทยีบ 

              สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 134 ห้องปฏิบัติการ 

              3. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัตกิาร 

              กรมวทิยาศาสตร์บริการ 6 หน่วยงาน 

             4. ผู้ผลติวสัดุอ้างองิ 

              กรมวทิยาศาสตร์บริการ อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน 1 หน่วยงาน 
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แผนภมูิแสดงจาํนวนห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน 

 ISO/IEC 17025 จาก 3 หน่วยรับรอง จาํแนกตามสาขา 

13 



17 24 34 
36 

98 

339 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
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แผนภมูิแสดงจาํนวนห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

จาก 3 หน่วยรับรอง จาํแนกตามภาค 
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แผนภูมแิสดงจาํนวนห้องปฏบัิตกิารที่ได้รับการรับรอง 

ความสามารถห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

จาก 3 หน่วยรับรอง จาํแนกตามหน่วยรับรอง 
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แผนภูมแิสดงจํานวนห้องปฏิบัตกิารทดสอบทีไ่ด้รับการรับรอง 

ความสามารถห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

จากกรมวทิยาศาสตร์บริการ จําแนกตามสาขา 
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แผนภมูิแสดงจาํนวนห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จาํแนกตามภาค 
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กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิารของประเทศไทย 

กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัทางกายภาพของห้องปฏิบัตกิาร  

พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

พระราชบัญญตัิการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  

19 



ความปลอดภยัเกีย่วกบัสารเคมี  

พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

พระราชบัญญตัิเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
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 กฎหมายความปลอดภยัเกีย่วกบัสารชีวภาพ  

พระราชบัญญตัิเช้ือโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พระราชบัญญตัิกกัพชื พ.ศ. ๒๕๐๗  
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 กฎหมายเกีย่วกบัอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภยัของผู้ปฏิบัตงิานในห้องปฏิบตักิาร  
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 กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของสภาพแวดล้อม 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากมลพษิทีม่ีแหล่งกาํเนิดจากห้องปฏิบตักิาร 

       พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

       พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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รางพระราชบัญญัติ 

การสัมมนาประชาพิจารณ 

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 ครั้งที่ 1 

วันที่ 17 ธันวาคม 2555 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 กรมวทิยาศาสตร์บริการได้จัดการสัมมนาประชาพจิารณ์ร่างพระราชบัญญตัิ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร พ.ศ. .... คร้ังที ่1 เม่ือวนัที ่17 ธันวาคม 2555 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 145 คน  

 

สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. นโยบายเกีย่วกบัความปลอดภัยของห้องปฏบิัติการในประเทศไทยยงัไม่มี

ความชัดเจน  ไม่มีกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการโดยตรง 

 

2. ความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการเป็นเร่ืองทีมี่ความสําคญั มีความจําเป็นที่

ต้องตรากฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

3. ควรศึกษาประเภทของห้องปฏิบัติการและกาํหนดขอบเขตให้ชัดเจน ไม่ให้

ซ้ําซ้อนกบักฎหมายฉบับอืน่  มีผลบังคบัใช้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

 

4. มีมาตรการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคญั

ของระบบความปลอดภัยของห้องปฏบิัติการ 

 

5. ควรคาํนึงถึงการเปิดเขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซ่ึงอาจมี

ผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาเปิดดําเนินการห้องปฏิบัติการ

เพิม่ขึน้ ทาํให้ปัญหาเกีย่วกบัอนัตรายทีเ่กดิจากห้องปฏิบัติการมีความรุนแรง

ยิง่ขึน้ 26 



รางพระราชบัญญัติ 

การสัมมนาประชาพิจารณ 

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 มีนาคม 2556 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 กรมวทิยาศาสตร์บริการได้จัดการสัมมนาประชาพจิารณ์ร่างพระราชบัญญตัิ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร พ.ศ. .... คร้ังที ่2 เม่ือวนัที ่13 มีนาคม  2555 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 164 คน  

 

ประเด็นความเห็นจากการสัมมนา 

1. กลไกการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ 

2. นิยามคาํว่า “ห้องปฏิบัติการ” 
3. นิยามคาํว่า “ผู้ประกอบกจิการ” 

4. ห้องปฏิบัติการหน่วยงานของรัฐ 

5. ความซ้ําซ้อนของมาตรฐานความปลอดภยัของห้องปฏบิัติการ 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

 ประเด็นความเห็นจากการสัมมนา 

6. ประเภทของห้องปฏิบัติการ 

7. หลกัเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร 

8. ผู้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ 

10. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล 

11. ผู้จัดการห้องปฏิบัตกิาร 

12. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

กรมวทิยาศาสตร์บริการได้แต่งตั้ง คณะกรรมการยกร่าง

พระราชบัญญตัคิวามปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิาร พ.ศ. ....  

ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานระบบการมาตรฐาน  และด้าน

ห้องปฏิบัตกิาร จดัประชุมรวม 4 คร้ัง (มกราคม -กมุภาพนัธ์ 2556) 

 

พจิารณาข้อเสนอโครงสร้างร่าง พรบ. ฯ 

1. ตรากฎหมายระดบัพระราชบัญญตัเิพือ่ควบคุมห้องปฏิบัตกิารให้มี

ความปลอดภยั  
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

2. ให้กรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานผู้รับผดิชองภารกจิตาม

กฎหมาย โดย 

- หน่วยรับรอง(AB/RB)  มีอาํนาจในการออกใบอนุญาตการเป็นผู้

รับรองมาตรฐานความปลอดภยั(CB) 

- ผู้รับรองมาตรฐานความปลอดภยั(CB)ให้การรับรอง

ห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐานความปลอดภยัทีก่าํหนดโดย

กฎหมายนี ้ 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

3. มาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบัตกิารมีระดบัแตกต่างกนั ตาม

ระดบั ประเภท และขนาด ของปฏิบัตกิาร 

4. ให้ห้องปฏิบัตกิารในหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตัติามมาตรฐาน

ความปลอดภยัตามกฎหมายนี ้แต่ไม่ต้องดาํเนินการขอรับใบรับรอง

จากผู้รับรอง 

5. มาตรฐานความปลอดภยัเกีย่วข้องกบัสถานที ่ระบบการจดัการ และ

ผู้ปฏิบัตงิานของห้องปฏิบตักิาร 
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

6. คณะกรรมการตามกฎหมายนีม้ีปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีป็นประธาน  

กรรมการ: ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้แทนองค์กร

ภาคเอกชน ทีเ่กีย่วข้องกบัห้องปฏิบัตกิาร  
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญตัคิวามปลอดภยัของห้องปฏิบัตกิาร พ.ศ. ....  

มีสาระสําคญั 

1. ระบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของห้องปฏิบตักิาร  

2. ขอบเขตของห้องปฏิบตักิารทีต้่องมีมาตรฐานความปลอดภยั 

3. หมวด 1 คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภยัของห้องปฏบิัตกิาร  

4. หมวด 2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  

5. หมวด 3 การรับรองมาตรฐานความปลอดภยั  

6. หมวด 4 หน้าทีข่องผู้รับรอง ผู้รับใบรับรองและผู้ปฏิบัตงิาน  
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ความกาวหนาการศึกษา 

และยกรางพระราชบญัญัติความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ พ.ศ. .... 

7. หมวด 5 การควบคุมและกาํกบัดูแล 

8. หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที ่ 

9. หมวด 7 การเพกิถอนใบอนุญาต และการพกัใช้หรือการเพกิถอน

ใบรับรอง  

10. หมวด 8 การอุทธรณ์  

11. หมวด 9 บทกาํหนดโทษ  

12. บทเฉพาะกาล  
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