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บทน�า

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อ

สวสัดภิำพสงัคมของชมุชนในมหำวทิยำลัยและพ้ืนทีโ่ดยรอบมหำวทิยำลัย จึงมนีโยบำยให้มรีะบบกำรบรหิำร

จัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำนและหลีกเลี่ยงอันตรำยท่ีอำจมีต่อสุขภำพของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพย์สิน       

และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและบริเวณรอบมหำวิทยำลัย

ความเป็นมา
 

ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ถือ

ก�ำเนิดข้ึนตำมมติสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 797/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม 2559            

ให้จัดตั้ง ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) หรือ Center 

for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn University (SHECU) เพือ่เป็นหน่วยงำนกลำง

ของมหำวิทยำลัยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมปลอดภัย 

อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม รวมถึงสนบัสนนุควำมรูท้ำงเทคนคิและก�ำกบัดูแลกิจกรรมในเร่ืองดังกล่ำวให้กับ

มหำวทิยำลยั ซึง่กำรด�ำเนนิกำรเหล่ำนี ้นอกจำกช่วยเสริมสร้ำงให้นสิิต คณำจำรย์และบคุลำกรมคีณุภำพชีวติ

ในมหำวิทยำลัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมกำรก้ำวไปสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยแห่งควำมยั่งยืน ตลอดจนสร้ำง

ควำมมัน่ใจในสภำพกำรท�ำงำนท่ีปลอดภยั โดยมีเป้ำหมำยหลกั คอื จฬุำฯ จะเป็นองค์กรปลอดอบัุติเหตุ (zero 

accident)
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7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย
(ที่มา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560)

แต่ละองค์ประกอบชี้ให้เห็นควำมเสี่ยงหลักแต่ละดำ้นที่สัมพันธ์กับควำมเสี่ยงดำ้นอื่น ๆ องค์ประกอบ

ดังกลำ่วประกอบด้วย

7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย
 

ส�ำหรับกำรตั้งต้นภำรกิจของ ศปอส. ที่ส�ำคัญ คือ กำรท�ำควำมเข้ำใจกับประชำคมจุฬำฯ ทุกกลุ่ม        

ให้เห็นภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท�ำเอกสำร  

‘ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม’ ทั้งเป็นรูปเล่ม และสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์  

http://www.shecu.chula.ac.th เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรท�ำงำนด้วยแนวคิดของกำรจัดกำร     

ที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน
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1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
องค์ประกอบแรกของกำรจัดกำรควำมปลอดภัยเริ่มต้นที่นโยบำยมหำวิทยำลัยและแผนงำนด้ำน

ควำมปลอดภยั ซ่ึงถ่ำยทอดลงมำเป็นนโยบำยและแผนปฏิบตัใินทิศทำงเดยีวกนัส�ำหรับกำรบริหำร

ทกุระดบั แต่รำยละเอยีดของกำรปฏิบัติอำจมีควำมเฉพำะเจำะจงตำมลักษณะงำนของแต่ละแห่งได้

2) ระบบการจัดการวัสดุในห้องปฏิบัติการ
มรีะบบกำรจัดกำรท่ีด ีทัง้ระบบข้อมูล กำรจัดเกบ็ กำรเคลือ่นย้ำย และกำรจัดกำรสำรท่ีไม่ใช้แล้ว 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัได้จดัชดุบรหิำรจดักำร ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้ให้บรกิำร 

เพื่อให้ผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรได้อย่ำง        

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรแบ่งปันสำร      

กำรจัดสรรงบประมำณ

3) ระบบการจัดการของเสียอันตราย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้จัดชุดบริหำรจัดกำร ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้รองรับ

ข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติกำรโดยห้องปฏิบัติกำรต้อง

จ�ำแนกประเภทของเสียอันตรำยตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ประกอบด้วยงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย  

ทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ต้องมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกข้อมูลจรงิในทกุ ๆ ด้ำน มลี�ำดับควำมคดิต้ังต้นจำกกำรระบุ

ปัจจัยเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง มีแผนป้องกันและควำมพร้อมกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ต้องมกีำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรให้ควำมรูพ้ืน้ฐำนทีจ่�ำเป็น เหมำะสม และอย่ำงต่อเนือ่งแก่

ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งมีบทบำทตำ่งกัน

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร
ต้องมีระบบเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอยำ่งปลอดภัยซึ่งเน้นที่ตัวระบบมำกกว่ำบุคคล 

สำมำรถสือ่สำรให้เข้ำใจตรงกนัและส่งงำนต่อกันได้เมือ่เปล่ียนผูรั้บผดิชอบ และใช้ต่อยอดควำมรู้   

ในทำงปฏิบัติ ให้กำรพัฒนำควำมปลอดภัยเป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่อง

เหน็ได้ว่ำ 7 องค์ประกอบนีเ้ช่ือมโยงกัน และอยูภ่ำยใต้วฏัจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงแสดง

ว่ำทั้งหมดนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่ท�ำครั้งเดียวจะได้ผลเลิศ แต่เป็นวัฏจักรที่น�ำไปสู่ควำมปลอดภัยท่ีสูงขึ้น ๆ เป็น

ล�ำดับ อันเป็นหัวใจของกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
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ภำรกิจหลักของ ศปอส. คือ กำรสร้ำงระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย 

ตลอดจนกำรให้ควำมรู้และกำรส่งเสรมิให้เกดิควำมตระหนกัรู้ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน โดยหนึ่งในภำรกิจคือกำรให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมี

บทบำทต่ำงกันตั้งแต่ อำจำรย์ เจ้ำหนำ้ที่ นักวิจัย นิสิต พนักงำนท�ำควำมสะอำด ผู้เขำ้เยี่ยมชม รวมทั้งผู้ที่เข้ำ

มำให้หรือรับบริกำรเป็นครั้งครำว มีกำรประเมินและก�ำหนดเงื่อนไขกำรผำ่นประเมิน ในกำรนี้ ศปอส. จึงได้

พัฒนำหลักสูตรควำมปลอดภัยพื้นฐำนและหลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนเคมีของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 

หลักสูตร โดยมีคู่มือประกอบหลักสูตร ดังนี้

1) คู่มือความปลอดภัยพื้นฐาน ส�าหรับนิสิตและบุคลากร (SHE-OSH-SD-001) ซึ่งจัดวำ่ 

เป็นควำมรู้พื้นฐำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำงำน ส�ำหรับนิสิต 

บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนท่ัวไปในมหำวิทยำลัย

2) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการ 
(SHE-CH-SD-001)  ซึ่งเน้นกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรระดับพื้นฐำนที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด

3) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย (SHE-
CH-SD-002)  ซึง่ผ่ำนควำมรูร้ะดบัปฏบิตักิำรมำแล้ว แต่ต้องใช้เนือ้หำทีม่คีวำมลกึท่ีจ�ำเป็นต่อ

กำรท�ำวิจัย รวมถึงข้อควรระวัง และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เบื้องต้น (คู่มือฉบับนี้)
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4) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (SHE-
CH-SD-003)  ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทในกำรบริหำรเชิงระบบด้วย จึงมีเนื้อหำ วิธีปฏิบัติที่สำมำรถ

ชีบ่้งและวำงมำตรกำรควบคมุ/รบัมอืปัจจยัเสีย่งต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิติั นสิติ 

นักวิจัย และบุคคลอื่นที่อำจเกี่ยวข้อง

หลักการ/แนวปฏิบัติทั่วไปของการป้องกันไว้ก่อน

1. ศึกษาข้อมูล หำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่จะท�ำ เพื่อพร้อมรับเหตุกำรณ์ โดยเฉพำะปฏิบัติกำรที่

เกี่ยวข้องกับสำรเคมี เพรำะงำนวิจัยจะเกี่ยวข้องกับสำรเคมีที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงกำรใช้อยู่

ตลอดเวลำ ควำมรู้ลึกทำงเคมีสำมำรถน�ำมำอธิบำยและท�ำควำมเข้ำใจได้ ข้อมูลที่จ�ำเป็นมีดังนี้

เกี่ยวกับสารเคมี - ระบบสี สัญลักษณ์ ประเภทอันตรำย ควำมเข้ำกันไม่ได้ วิธีใช้

ข้อควรระวัง กำรใช้ประโยชน์จำก Safety Data Sheet (SDS)

  - กำรจ�ำแนกประเภทของเสียอันตรำย

เกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - ระบบสี สัญลักษณ์ของป้ำยประกำศ

  - แผนผังพื้นที่ ทำงออกฉุกเฉิน

  - คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร

  - ทีต่ัง้อปุกรณ์ส�ำคญั ๆ  เช่น อ่ำงล้ำงตำ เครือ่งดบัเพลงิประจ�ำห้อง

ตู้ยำปฐมพยำบำล

2. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เช่น ขัน้ตอนกำรทดลอง ไม่ปฏบิติันอกเหนอื

จำกที่ก�ำหนด หำกจะต้องท�ำกำรทดลองที่เสี่ยงมำกให้เริ่มจำกสำรปริมำณน้อย ๆ

 ห้องปฏิบัติการจะมีคู่มือปฏิบัติที่ต้องศึกษาก่อนและปฏิบัติตาม เช่น

- คู่มือกำรจัดเก็บ เบิกจ่ำย เก็บข้อมูลสำรเคมีเข้ำระบบ

- คู่มือกำรจ�ำแนกและจัดกำรกับของเสียอันตรำย

- คู่มือกำรใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด

3. แต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวที่ เหมาะสม สวมเสื้อคลุมปฏิบัติกำรและติดกระดุมให้

เรียบร้อย ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ ให้ใส่รองเทำ้ที่เหมำะสมกับกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำร อ่ำนคู่มือกำรใช้

เครื่องมือแต่ละชนิดให้เข้ำใจก่อนและปฏิบัติตำม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันพื้นฐำนส่วนตัว (PPE) ได้แก่ 

แว่นนิรภัย และเสื้อคลุมปฏิบัติกำร ส่วน PPE อื่นต้องใช้ให้เหมำะกับงำน เช่น ถุงมือ หน้ำกำก เป็นต้น
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4. ประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือท�างานใด ๆ โดยเฉพำะก่อนท�ำกำรทดลอง ต้องวเิครำะห์หำทำงเลือก

ที่เหมำะสม เช่น หลีกเลี่ยงสำรหรือกำรทดลองที่อันตรำยมำก ท�ำควำมเข้ำใจถึงเหตุและผลในแต่ละขั้น

ตอน สำมำรถระบุภัยที่แฝงอยู่ เมื่อเห็นอันตรำยที่แฝงอยู่ก็สำมำรถประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้

ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือที่มหำวิทยำลัย จัดไว้ให้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ/ประเมินสภำพ     

ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) ท�ำให้ผู้ประเมินเห็น

สภำพกำรจดักำรควำมปลอดภยัในห้องปฏบิติักำรทีต่นเองท�ำงำนอยูไ่ด้ด้วยตนเอง ส�ำหรับนกัวจัิย

ในห้อง  ปฏิบัติกำรจะมีภำรกิจบำงส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะท�ำให้ระบบจัดกำรมีประสิทธิภำพ เช่น     

กำรตรวจสอบ และท�ำข้อมูลสำรเคมีให้เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ควำมเป็นระเบียบบนโต๊ะท�ำงำนและ     

ในห้องปฏิบัติกำรเป็นปัจจัยหนึ่งของกำรลดควำมเสี่ยง

5. ศึกษาต�าแหน่งที่ ตั ้งและวิธีใช้อุปกรณ์ตอบโต้ เหตุฉุกเฉินตลอดจนบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์                

อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ตลอดเวลำ
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1พฤติกรรมและสภาพ
ที่น�าไปสู่ความไม่ปลอดภัย

องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการท�างานที่ปลอดภัย สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 3 ส่วนคือ

1) คุณลักษณะของผู้ท�ำงำน เช่น มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ

2) สภำพกำรท�ำงำน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีกำรท�ำงำน สถำนที่ท�ำงำน และ

3) พฤติกรรมกำรท�ำงำน

จำกสถิติท่ีได้มีผู้ศึกษำมำ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำนหรือองค์กรจะได้พยำยำมลดอุบัติเหตุโดยกำรพัฒนำ

คุณลักษณะของผู้ท�ำงำน ผำ่นกำรให้ควำมรู้ กำรอบรม กำรสอนงำน กำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน

ก็ตำม รวมไปถึงกำรลงทุนในกำรสร้ำงสภำพกำรท�ำงำนที่ดี ปรับปรุงพ้ืนที่ท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย มีแสง

สว่ำงพอเหมำะ มีอุปกรณ์ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรใช้ท�ำงำน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังพบว่ำ อุบัติเหตุไม่ได้หมดไป      

หรือลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

จำกกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย โดย Heinrich (ค.ศ. 1951) พบวำ่ ร้อยละ 80 – 85 ของอุบัติเหตุ มี

สำเหตุมำจำกพฤติกรรมกำรท�ำงำนไม่ปลอดภัย (ข้อ 3) มีเพียงร้อยละ 15 – 20 เท่ำนั้นที่สำเหตุมำจำกสภำพ

กำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (ข้อ 1 – 2) ดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยมำกที่สุดคือ พฤติกรรมนั่นเอง 

พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย ที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น กำรท�ำงำนในที่สูงโดยไม่สวมอุปกรณ์นิรภัย 

กำรไม่สวมหมวกนริภยัเมือ่ใช้จกัรยำนยนต์หรอืจกัรยำน กำรขบัรถฝ่ำสญัญำณไฟแดง กำรคยุโทรศพัท์หรอืส่ง

ข้อควำมในขณะเดนิหรอืขบัรถ เป็นต้น พฤตกิรรมทีเ่ป็นเหตนุ�ำมำซ่ึงควำมไม่ปลอดภยัเกดิได้จำกหลำยสำเหตุ 

เช่น นิสัยชอบควำมสะดวกสบำย จึงไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย ไม่ขำ้มสะพำนคนข้ำมถนน นิสัยอยำกประหยัดเวลำ

หรอืต้องเร่งรบี จงึไม่ปลดสะพำนเดนิไฟตำมขัน้ตอนก่อนท�ำกำรซ่อมไฟฟ้ำ กำรใช้เก้ำอีต่้อกนัสองตัวเพือ่หยบิ

ของในทีส่งูแทนท่ีจะใช้บันได เป็นต้น ทัง้ ๆ ทีค่นส่วนใหญ่ทรำบว่ำ กำรกระท�ำดงักล่ำวอำจก่อให้เกดิอบุติัเหตไุด้ 

แต่แล้วเหตุใดผู้คนจึงยังคงด�าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป ประเด็นหลักคือ กำรกระท�ำ    

ที่ไม่ปลอดภัยเหล่ำน้ีไม่ได้น�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไป ท�ำให้เกิดควำมคิดที่ว่ำ “เคยท�ำมำตั้งหลำยครั้ง

แล้วไม่เหน็เป็นอะไร” “คงไม่เป็นไรหรอก ไม่น่ำจะมอีะไรเกดิขึน้” และหลำยครัง้กำรท�ำงำนให้ปลอดภัยอย่ำง

เคร่งครัดกลับท�ำให้ตนเองดูแปลกแยกไปจำกคนส่วนใหญ่ เนื่องจำกสังคมไทยโดยรวมยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญ

กบัเรือ่งปลอดภัยอย่ำงจรงิจงั ถึงเวลำหรอืยงัทีเ่รำจะต้องสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย 

หรืออยำ่งน้อยก็ในสังคมจุฬำฯ

คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย 7
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อบุตัเิหตเุมือ่เกดิขึน้แล้วอำจส่งผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และอำจไม่ได้เกดิกบัผู้ก่อเหตุโดยตรงกไ็ด้ 

ในขณะเดียวกนั เรำเองก็อำจเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกอบุติัเหตทุีเ่รำไม่ได้เป็นคนก่อกไ็ด้ ดงันัน้ กำรตระหนกั

รูแ้ละให้ควำมส�ำคญักับควำมปลอดภยัเป็นควำมรับผิดชอบทัง้ต่อตนเองและสังคม ถ้ำเรำพิจำรณำให้ลึกซ้ึงว่ำ 

กำรกระท�ำทีไ่ม่ปลอดภยัของเรำ ถ้ำท�ำให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ แม้ว่ำจะมโีอกำสเลก็น้อยเพยีงใดก็ตำม อบุตัเิหตนุัน้

จะน�ำมำซึง่ควำมสญูเสยีอะไรบ้ำงกบัเรำ กบัผูค้น หรอืสิง่แวดล้อมรอบ ๆ  ตวัเรำ มคีวำมคุม้ค่ำหรอืไม่ทีจ่ะเสีย่ง

กับพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยเหล่ำนี้ ก็อำจจะท�ำให้เกิดควำมตระหนักรู้ในควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัย       

และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเรำมำกขึ้น ลองมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบวำ่ มีอุบัติเหตุจำกหลำย

เหตุกำรณ์ น�ำไปสู่กำรสูญเสียที่กู้กลับไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุบนทำงด่วน อันเนื่องจำกผู้ขับรถไม่ได้ให้ควำมสนใจ

กบัสภำพจรำจร มวัแต่ส่งข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์มอืถอื ส่งผลให้มผู้ีเสียชวีติหลำยคน กำรตกจำกทีสู่งเนือ่งจำก

ผูท้�ำงำนไม่ได้สวมอุปกรณ์นิรภัย ท�ำให้ร่ำงกำยกลำยเป็นอัมพำตไปทัง้ชวีติทีเ่หลอือยู ่กำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ

โดยไม่มอุีปกรณ์ทีเ่หมำะสม ท�ำให้เสยีชวีติ ผู้ท่ีตำมลงไปช่วยก็เสียชวีติไปด้วย เป็นต้น ควำมสูญเสียเหล่ำนีห้ลกี

เลี่ยงได้ ป้องกันได้ หรือ ลดควำมรุนแรงได้ ถ้ำทุกคนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตและกำรท�ำงำนอย่ำง

ควำมปลอดภยั และน�ำไปปฏบิตัใินชวีติประจ�ำวนัอย่ำงจรงิจงั เช่น ทกุครัง้ทีข่ึน้ลงบนัไดต้องจบัรำวบนัได สวม

เขม็ขดันริภยัหรอืหมวกนริภยัทกุครัง้ทีใ่ช้ยำนยนต์ตำมแต่กรณ ีสวมแว่นนริภยัเมือ่เข้ำพ้ืนทีท่ีม่โีอกำสเกดิกำร

กระเดน็ของสิง่แปลกปลอมเข้ำตำ สวมหน้ำกำกในพ้ืนทีม่ฝุ่ีนละออง เป็นต้น โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องมพ้ืีนฐำนมำ

จำกกำรตระหนักในควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัยจริง ๆ ไม่ใช่ท�ำเพรำะเป็นกฎเกณฑ์หรือกลัวถูกลงโทษ 

นอกจำกนี้เรำจะต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้คนรอบข้ำง โดยกำรชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่       

ไม่ปลอดภัยนัน้และตกัเตอืน และเรำควรจะยนิดแีละขอบคณุหำกมผีูอ้ืน่มำชีใ้ห้เหน็และตักเตือนถงึพฤตกิรรม

ที่ไม่ปลอดภัยของตัวเรำเอง สิ่งเหล่ำนี้ถ้ำเกิดข้ึนในสังคมใดก็น่ำจะเรียกได้ว่ำสังคมนั้นมีวัฒนธรรมควำม

ปลอดภัยแล้ว

แนวคิดของกำรป้องกันหรือระวังไว้ก่อน โดยกำรตรวจสอบและควบคุมควำมเส่ียงในกิจกรรม หน้ำที่

และกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้มำกท่ีสุด เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยดี

กว่ำเสยีใจภำยหลงั จะช่วยให้กำรท�ำงำนและกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัเป็นไปอย่ำงรำบรืน่ กำรปลกูฝังแนวคดิ

ที่ดีงำมนี้ลงในตนเองจนพัฒนำเป็นนิสัยใหม่ขึ้นได้ คือควำมส�ำเร็จของกำรศึกษำ
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2การจัดการ
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

2.1 ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี (ChemTrack)

ระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีภำยในห้องปฏิบัติกำรในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อำศัยโปรแกรม     

กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี (ChemTrack) ซึ่งเป็นระบบกำรบันทึกข้อมูลแบบ web-based และจัดเก็บข้อมูล

บนฐำนข้อมลูออนไลน์ สำมำรถตดิตำมปรมิำณสำรเคมทีีน่�ำเข้ำ ปรมิำณคงเหลอื สถำนท่ีเกบ็ ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจน 

ข้อมลูด้ำนควำมปลอดภยัของสำรเคม ีเพ่ือให้มกีำรจัดกำรสำรเคมท่ีีเป็นระบบ มมีำตรฐำน และมปีระสิทธภิำพ 

โดยผู้ใช้ในระดับห้องปฏิบัติกำรที่ลงทะเบียนจะเห็นเฉพำะข้อมูลของตนเอง แต่ผู้ใช้ในระดับผู้บริหำรจะเห็น

ข้อมูลทั้งหมดของส่วนงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบสำมำรถเห็นข้อมูลได้ทั้งหมด เพื่อน�ำข้อมูลมำ

ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม จึงมีควำมจ�ำเป็น และเป็นข้อก�ำหนดของจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัยว่ำทุกห้องปฏิบัติกำร ทุกคลังสำรเคมีท่ีมีกำรจัดซ้ือและ/หรือจัดเก็บสำรเคมีต้องลงทะเบียนกับ

ระบบ ChemTrack ในกำรลงทะเบียนสำรเคมจีะได้รหสัประจ�ำขวดสำรเคมใีนรปูแบบของบำร์โค้ด ซึง่ต้องน�ำ

ไปติดไว้ที่ข้ำงขวดสำรเคมี และต้องมีกำรปรับปรุงข้อมูลสำรเคมีที่อยู่ในควำมครอบครองให้เป็นปัจจุบันอย่ำง

สม�ำ่เสมอ กล่ำวคอื เมือ่ใช้สำรหมด หรอืมกีำรเปลีย่นมอืผูค้รอบครองข้ำมห้องปฏบิตักิำรหรอืข้ำมคลงัสำรเคมี

ต้องเข้ำไปปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วย

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134

2.2 ระบบการจัดการของเสียอันตราย (WasteTrack)
 

ระบบกำรจดักำรข้อมลูของเสยีอนัตรำยจำกห้องปฏบิติักำรในจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ด�ำเนนิกำรโดย

ใช้โปรแกรมกำรจดักำรของเสยีอนัตรำย (WasteTrack) ซ่ึงปัจจบัุนได้ผนวกเป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรจดักำร

ควำมปลอดภยัสำรเคมแีละของเสยีอนัตรำย (ChemTrack & WasteTrack) โดยใช้ชือ่ผูใ้ช้และรหสัผ่ำนเดยีวกัน 

ห้องปฏิบัติกำรที่จะใช้โปรแกรม WasteTrack ต้องผ่ำนกำรลงทะเบียนและฝึกอบรมกำรใช้งำนทั้งโปรแกรม 

ChemTrack และ WasteTrack กำรจัดกำรข้อมูลของเสียด้วยโปรแกรม WasteTrack ช่วยให้หน่วยงำน    
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ภำยใต้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมีรูปแบบกำรจัดเก็บของเสียอันตรำยของห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ที่มี

ประสิทธิภำพ ปลอดภัย เป็นไปตำมมำตรฐำน และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน อีกทั้งยังสำมำรถเก็บรวบรวม

ข้อมูลปริมำณของเสีย ควำมเป็นอันตรำย ผู้รับก�ำจัดและงบประมำณ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร โดย

ผู้ใช้จะต้องจ�ำแนกประเภทของเสียตำมที่ก�ำหนดโดยระบบ ติดฉลำกให้ชัดเจน และเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติกำร

ก่อน เมื่อต้องกำรทิ้งให้บันทึกข้อมูลเข้ำระบบตำมรอบที่ก�ำหนดโดยส่วนกลำง (ประมำณเดือนละคร้ัง) ซึ่ง    

เจ้ำหน้ำทีส่่วนกลำงจะแจ้งรหสัก�ำกับขวดของเสียกลับมำให้ พร้อมทัง้นดัหมำยวนัเวลำ และสถำนทีจั่ดส่งเพือ่

น�ำไปบ�ำบัด ต่อไป

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134

2.3 การส�ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 

Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ได้รับกำรสนบัสนนุจำกส�ำนกังำนคณะ

กรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิเพือ่สร้ำงเครือ่งมอืทีช่่วยในกำรส�ำรวจสภำพควำมปลอดภยัของห้องปฏบิติักำรทีเ่รียก

ว่ำ ESPReL checklist ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตัิกำรที่มกีำรใช้

สำรเคมีรวม 7 ด้ำน ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ (รูปในหน้ำ 2) ได้แก่

1)  กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

2)  ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี

3)  ระบบกำรจัดกำรของเสีย

4)  ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือ

5)  ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย

6)  กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร

7)  กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร

 

เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยในองค์กร และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรเห็น

ช่องว่ำงหรือจุดอ่อนที่จะสำมำรถพัฒนำปรับปรุงได้ในเรื่องของควำมปลอดภัย และเพื่อเป็นกำรรองรับ

มำตรฐำนควำมปลอดภยัของห้องปฏบัิตกิำรทีจ่ะพงึมใีนอนำคต ทกุห้องปฏบิตักิำรจะต้องลงทะเบยีนตำมระบบ

ของ ESPReL ที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th และเขำ้ไปประเมินตนเองตำม checklist ที่

อยูใ่นระบบซึง่ครอบคลมุท้ัง 7 องค์ประกอบ ในกำรจดัท�ำ checklist ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ หวัหน้ำห้องปฏบิตัิ
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กำรและสมำชกิในห้องปฏบิตักิำรทกุระดบัควรประชมุท�ำควำมเข้ำใจและลงควำมเหน็ร่วมกนัในกำรตอบค�ำถำม

แต่ละข้อ และควรให้ค�ำอธบิำยประกอบในทกุข้อทีต่อบว่ำม/ีใช่ เมือ่กรอกเสรจ็แล้ว ระบบจะสำมำรถประมวล

ผลเป็นกรำฟแสดงคะแนนทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจในแต่ละหวัข้อ ซ่ึงจะชีว่้ำห้องปฏิบติักำรของตนเองมสีภำพควำม

ปลอดภัยอย่ำงไร และมีจุดแข็งจุดอ่อนในองค์ประกอบท้ัง 7 ด้ำนเป็นอย่ำงไร เพ่ือจะได้น�ำจุดอ่อนมำแก้ไข

ปรบัปรงุต่อไป ผลกำรประมวลดงักล่ำวยงัแสดงกำรพัฒนำตนเองและสำมำรถเปรียบเทยีบกบัห้องปฏิบตักิำร

อื่นได้ในช่วงเวลำที่ก�ำหนด (ควรมีกำรประเมินเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง)

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th
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3อันตราย
ในห้องปฏิบัติการ

อันตรายในห้องปฏิบัติการ อำจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้ ดังนี้

1)  อันตรำยทำงเคมี (chemical hazards) เกิดจำกฤทธิ์ของสำรเคมี เช่น กำรกัดกร่อน

2)  อันตรำยทำงกำยภำพ (physical hazards) เช่น อบุตัเิหตจุำกไฟ กำรระเบดิ เครือ่งแก้วทีแ่ตกหกั 

ไฟฟ้ำลัดวงจร กำรยศำสตร์ (ergonomics) รังสี และ กัมมันตรังสี

3)  อันตรำยทำงชีวภำพ (biological hazards) เกิดจำก จุลินทรีย์ และ ไวรัส เป็นต้น

ผลกระทบจำกอันตรำยแบบตำ่ง ๆ ข้ำงต้นที่มีต่อสุขภำพ (health hazards) แบ่งได้เป็น ผลกระทบ

แบบเฉียบพลัน (acute effect) และ ผลกระทบแบบเรื้อรัง (chronic effect)

ส�ำหรับอันตรำยทำงเคมี สำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ 3 ทำง ดังนี้

1)  กำรสูดดม หรือ ระบบหำยใจ

2)  กำรสัมผัสผ่ำนทำงผิวหนังหรือดวงตำ

3)  กำรกลืนกิน

สำรเคมีทุกชนิดอำจท�ำให้เกิดอันตรำยได้ถ้ำได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณมำกพอ โดยควำมรุนแรงขึ้น

กับชนิดและปริมำณของสำรที่ได้รับ ระยะเวลำของกำรที่ได้รับสำร และรูปแบบกำรรับสำรสู่รำ่งกำย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

๏ อันตรายจากการสูดดมไอของสารเคมี
กำรสูดดมไอของสำรเคมีโดยตรงท�ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ ได้แก่ จมูก คอ   

และปอด ควำมเป็นอันตรำยขึ้นอยู่กับชนิด ปริมำณที่ได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำย และระยะเวลำสัมผัส หลีกเลี่ยงกำร

สูดดมไอของสำรเคมีโดยตรง
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๏ อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี
สำรเคมีหลำยประเภท เช่น กรดและเบส กัดกร่อนผิวหนังได้ จึงควรหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรเหล่ำนี้

โดยตรง หำกสำรเคมหีกเลอะบนพืน้โต๊ะปฏบัิตกิำรหรอืทีใ่ดกต็ำม ให้ท�ำควำมสะอำดทนัทด้ีวยควำมระมดัระวงั 

เพือ่ป้องกันไม่ให้เป็นอนัตรำยต่อผูอ้ืน่ โดยต้องสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลทีเ่หมำะสม ในกรณทีีส่ำรเคมี

หกในปริมำณมำก ไม่ควรจัดกำรด้วยตัวเอง ให้แจ้งเจำ้หน้ำที่ในห้องปฏิบัติกำรมำจัดกำร

๏ อันตรายจากการกลืนกินสารเคมี
สำรเคมีเข้ำปำกอำจเกิดขึ้นจำกอำหำรที่ปนเปื้อนสำรเคมี มือที่สัมผัสสำรเคมีแล้วหยิบอำหำรเข้ำปำก 

หรือกำรใช้ปำกดูดสำรเคมีด้วยปิเปต กำรป้องกันคือ

• ไม่ใช้ปำกดูดสำรเคมีในกำรปิเปตสำร

• ห้ามน�ำอำหำรหรือเครื่องดื่มเก็บในตู้เย็นที่เก็บสำรเคมีหรือตู้น�้ำแข็ง

• ห้ามใช้อุปกรณ์จำกห้องปฏิบัติกำรไปผสมหรือปรุงอำหำร

• ห้ามรับประทำนน�้ำแข็งจำกตู้น�้ำแข็งในห้องปฏิบัติกำร

• ห้ามน�ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำมำในห้องปฏิบัติกำร

• ล้ำงมือทุกครั้งเมื่อเปื้อนสำรเคมีหรือมีกำรหยิบจับสิ่งของที่เปื้อนสำรเคมี

• ล้ำงมือให้สะอำดก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำรและก่อนรับประทำนอำหำร

อันตรายจากกายภาพที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

๏ อันตรายจากการสัมผัสของร้อน
กำรสมัผสักับอปุกรณ์ท่ีมอีณุหภูมสิงู ถกูลวกด้วยของเหลวทีม่คีวำมร้อนสูง อำจท�ำให้ผวิหนงัไหม้เกรียม

ข้อควรปฏิบัติ : 

ใช้ถุงมือกันความร้อนหรืออุปกรณ์ส�าหรับหยิบหรือจับของร้อน
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๏ อันตรายจากการสัมผัสของเหลวเย็นยิ่งยวด
ของเหลวเย็นยิ่งยวด (cryogenic liquids)1  คือ แก๊สเหลวในภำชนะบรรจุ ภำยใต้ควำมดันซึ่งเก็บไว้ที่

อณุหภูมติ�ำ่มำก (ต�ำ่กว่ำ – 150 OC) เช่น แก๊สไนโตรเจนเหลว แก๊สฮเีลียมเหลว กำรสมัผัสของเหลวเย็นยิง่ยวด

อำจท�ำให้เนือ้เยือ่เยน็จดัจนแขง็ตวั อำกำรเจบ็ปวดจะไม่เกดิทนัที แต่จะเกิดเมือ่เนือ้เยือ่ทีเ่ยน็แขง็ตวัเริม่ละลำย

เนื่องจำกเนื้อเยื่อส่วนนั้นถูกท�ำลำยไปแล้ว ผิวหนังบวมแดงคล้ำยกำรสัมผัสของร้อน หรือเกิดกำรบวมเป็น    

น�้ำเหลือง

ข้อควรระวังอีกประกำรคือ เมื่อของเหลวเย็นยิ่งยวดสัมผัสกับโลหะจนโลหะนั้นมีอุณหภูมิลดต�่ำมำก 

หำกส่วนของร่ำงกำยไปสัมผัสกับโลหะเย็นจัดนี้ เนื้อเยื่อจะติดแน่นกับโลหะ เมื่อขยับหรือแกะออกจำกโลหะ 

อำจท�ำให้ผิวหนังฉีกขำดได้ นอกจำกน้ีแก๊สที่รั่วซึมออกมำเน่ืองจำกกำรขยำยตัวสำมำรถแทนที่ออกซิเจน      

ในอำกำศท�ำให้ระดบัแก๊สออกซิเจนลดลง ส่งผลให้กำรหำยใจขดัข้องไปจนถงึกำรเสียชวีติเนือ่งจำกขำดอำกำศ

หำยใจ ดังนั้นหำกต้องปฏิบัติงำนกับของเหลวเย็นยิ่งยวด ต้องหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสและระมัดระวังกำรรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติ : 

ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือกันความเย็น

1 Canadian Centre for Occupational Health and Safety

 (https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/cryogenic/cryogen1.html)
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ข้อควรปฏิบัติ : 

- กรณีใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์ไวไฟ เช่น ไดเอทิลอีเทอร์ ให้ใช้ในอ่างน�้า
ร้อน เท่านั้น ห้ามให้ความร้อนโดยตรงด้วยเปลวไฟหรือเตาให้ความร้อน 
(hot plate) และไม่ควรปล่อยตัวท�าละลายอินทรีย์ไวไฟไว้ในบีกเกอร์โดย
ไม่มี ฝาปิด เพราะไอของตัวท�าละลายซ่ึงหนักกว่าอากาศจะแผ่ปกคลุมไป
ตามโต๊ะ หรือพ้ืนห้องปฏิบัติการจนถึงแหล่งก�าเนิดไฟแล้วลุกเป็นไฟ และ
ลุกลามกลับมาท่ีบีกเกอร์จนเกิดไฟไหม้รุนแรงได้ (flash back)

- กรณีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟไหม้อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเกิน
ก�าลัง หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดความร้อนหรือประกายไฟไปติด  
เช้ือไฟท่ีอยู่ใกล้ ๆ ห้ามเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ เคร่ืองที่ เต้าเดียว        
หลีกเลี่ยงการใช้ปลัก๊พ่วงต่อ โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก�าลังไฟฟ้า
สูง และไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ให้ความร้อนใกล้สารเคมี  
ที่มีสมบัติไวไฟ หรือวัสดุที่ เป็นเช้ือไฟ ระวังสายไฟไม่ให้พาดไปบน hot 
plate เพราะสายไฟอาจไหม้และท�าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

๏ อันตรายจากไฟไหม้
เกิดจำกกำรใหค้วำมรอ้นแกส่ำรไวไฟหรอืมแีหลง่ก�ำเนดิไฟอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง นอกจำกนีย้งัอำจเกิด

จำกปฏิกิริยำเคมี หรืออำจเกิดจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำเกินก�ำลังหรือไฟฟำ้ลัดวงจร
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๏ อันตรายจากการระเบิด
กำรระเบิดอำจเกิดจำกกำรขยำยตัวของสำรเคมีในภำชนะปิดที่ไม่มีช่องระบำยไอออกจำกระบบ       

หรือเกิดจำกปฏิกิริยำที่ก่อให้เกิดแก๊สอย่ำงรุนแรงหรือให้ควำมร้อนสูง กำรระเบิดอำจท�ำให้เศษภำชนะ แก๊ส

หรือของเหลวที่กลำยเป็นไอและสำรเคมีที่บรรจุอยู่กระเด็นถูกร่ำงกำย

ข้อควรปฏิบัติ : 

ก่อนเร่ิมท�าการกระท�าใด ๆ ที่ เสี่ยงต่อการท�าให้เกิดความดันสูง เช่น การต้ม
สารเคมี การใช้แก๊สอัดความดัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องทางระบาย
ไอออกจากระบบ การทดลองปฏิกิริยาเคมีที่ รุนแรงต้องได้รับค�าแนะน�าจาก
อาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ในการเตรียมสารเคมีที่ เกิดปฏิกิริยา    
คายความร้อนสูง เช่น การเจือจางกรดแก่ด้วยน�้า ต้องเทกรดลงน�้า และ
คนของผสมตลอดเวลา ห้ามเทน�้าลงกรดเพราะจะเกิดความร้อนที่ รุนแรง 
กรดอาจกระเด็นถูกร่างกายและกัดกร่อนผิวหนังได้
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๏ อันตรายจากของมีคม
ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเครื่องแก้วแตกหักจำกกำรใช้งำน เช่น กำรต่อสำยยำงกับเคร่ืองแก้ว         

เช่น คอนเดนเซอร์ หรือกำรใช้มือเปล่ำเปิดจุกแก้วที่ปิดแน่นอำจเกิดกำรบำดและเป็นอันตรำยรุนแรง

ข้อควรปฏิบัติ : 

- การต่อเครื่องแก้วสองช้ินเข้าด้วยกันให้ป้ายน�้าหรือกรีสบาง ๆ ที่บริเวณ
ข้อต่อ ใช้ผ้าจับและหมุนเคร่ืองแก้วเข้าด้วยกัน

- การดึงเครื่องแก้วออกจากกันให้ใช้ผ้าจับและใช้แรงเพียงเล็กน้อยเพื่อหมุน
ดึงเครื่องแก้วออกจากกัน หากจุกแก้วปิดแน่น ค่อย ๆ ขยับจุกแก้วซ้าย
ขวาเบา ๆ และออกแรงดึงเล็กน้อย อาจใช้ไม้เคาะเบา ๆ ที่รอยต่อของจุก
กับตัวขวด หากยังไม่สามารถเปิดออกได้ ให้แจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลห้อง
ปฏิบัติการ หากมีเศษแก้วแตกบนโต๊ะ หรือบนพื้น ให้เก็บเศษแก้วใส่ภาชนะ
ที่จัดเตรียมไว้ด้วยความระมัดระวัง และท�าความสะอาดสารเคมีที่หกบน
พื้นโต๊ะปฏิบัติการหรือพ้ืนห้องอย่างเหมาะสม

๏ อันตรายจากแก๊สอัด
แก๊สบรรจุถังส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ภำยใต้ควำมดันสูง หำกวำล์วควบคุมเสียหำย หรือกำรปล่อยแก๊ส       

จำกถังลงไปในระบบปิดที่ไม่มีทำงระบำยออก จะท�ำให้เกิดอันตรำยเนื่องจำกแรงดันของแก๊สได้ ถังแก๊สเป็น

วัสดุท่ีมีน�้ำหนักมำก หำกล้มอำจเกิดกำรระเบิดและท�ำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบำดเจ็บและท�ำให้

อุปกรณ์เสียหำย จึงต้องให้ควำมระมัดระวังในกำรเก็บและเคลื่อนย้ำยถังแก๊สเป็นพิเศษ แก๊สที่บรรจุในถังมี

อนัตรำยแตกต่ำงกนั บำงชนดิไวไฟ (เช่น ไฮโดรเจน บวิเทน) บำงชนดิเป็นพษิ (เช่น คลอรนี คำร์บอนมอนอกไซด์) 

บำงชนิดแม้ไม่เป็นพิษโดยตรงแต่ก็ท�ำให้ขำดอำกำศหำยใจ (เช่น ไนโตรเจน อำร์กอน คำร์บอนไดออกไซด์)

ข้อควรปฏิบัติ : 

ระบุในหัวข้อ 12.4 ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว
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4การประเมิน
ความเสี่ยง

กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรทดลอง คือ กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับกำร

ทดลองหรือกำรปฏิบัติงำน มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้ท�ำกำรทดลองทรำบและตระหนักถึงอันตรำยที่อำจ

เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน และมีกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำหรือเตรียมตัวรับมือกับอันตรำยนั้น ๆ หลักในกำร

ประเมินควำมเสี่ยงของกำรทดลอง มีดังนี้

4.1 การทดลองที่พึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

กำรทดลองที่พึงให้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่กำรทดลองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1) กำรทดลองที่มีสเกลใหญ่ ใช้สำรปริมำณมำก

2) กำรทดลองที่ใช้สำรที่ไวต่อน�้ำหรืออำกำศ ได้แก่สำรต่อไปนี้

- โลหะแอลคำไล เช่น Li, Na, K

- โลหะที่เป็นผงละเอียด เช่น Pd, Ni, Al, Zn

- LiAlH
4
, NaH และโลหะไฮไดรด์อื่น ๆ

- RLi, RMgX, LDA และสำรประกอบออร์แกโนเมทัลลิกอื่น ๆ

- แอซิดเฮไลด์ เช่น PCl
3
, POCl

3
, SOCl

2
, acetyl chloride

3) กำรทดลองที่เกี่ยวข้องกับสำรออกซิไดซ์อย่ำงแรงหรือสำรระเบิดได้ ได้แก่สำรต่อไปนี้

- azides

- เปอร์ออกไซด์อินทรีย์

- คลอเรตและเปอร์คลอเรต

- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ควำมเข้มข้น > 35%

- กรดไนตริกเข้มข้น

- diazomethane

4) กำรทดลองท่ีใช้สำรท่ีเป็นพิษร้ำยแรง เช่น arsenic compounds, mercury compounds,  

lead compounds, cadmium compounds, cyanides
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5) กำรทดลองที่ใช้สำรก่อมะเร็งหรือสำรท่ีท�ำให้เกิด irreversible effect อื่น ๆ เช่น nickel 

compounds, formaldehyde, benzidine และ naphthylamine, acrylamide, acrylonitrile, 

epichlorohydrin และ epoxides, benzene, HMPTA, 1, 2-dibromoethane, dimethyl 

sulfate, alkyl halides, alkyl sulfate, alkyl sulfonates, N-nitroso compounds, 

hydrazine และอนุพันธ์

6) กำรทดลองที่ท�ำภำยใต้ควำมดันสูงหรือต�่ำกว่ำปกติ

7) กำรทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี

8) กำรทดลองที่มีกำรใช้แก๊สไฮโดรเจน

9) กำรทดลองที่มีสำรที่เข้ำกันไม่ได้ เช่น กรด – เบส (เข้มข้นหรือปริมำณมำก) 

 สำรออกซิไดซ์ – สำรรีดิวซ์

10) กำรทดลองที่มีกำรให้ควำมร้อนเป็นเวลำนำน เช่น ข้ำมคืน หรือในช่วงที่ไม่มีคนดูแล

4.2 ระดับความเสี่ยงของการทดลองและแนวทางการประเมินความเสี่ยง

ก่อนท�ำปฏิบัติกำรใด ๆ ท่ีเข้ำข่ำย “กำรทดลองท่ีพึงให้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ” ตำมท่ีระบุในข้อ 

4.1 หรือกำรทดลองอืน่ทีเ่ข้ำข่ำยมคีวำมเสีย่ง ผู้ปฏบิติังำนควรจัดท�ำกำรประเมินควำมเส่ียง (risk assessment) 

ตำมแนวทำงทีส่่วนงำนหรอืผูด้แูลห้องปฏิบติักำรก�ำหนด โดยท�ำเป็นลำยลักษณ์อกัษร เช่น แบบฟอร์มประเมนิ

ควำมเสีย่งของกำรทดลอง ดงัตวัอย่ำงในรปูที ่1 ซ่ึงแต่ละห้องปฏบิติักำรสำมำรถออกแบบแบบฟอร์มดังกล่ำว

ให้เหมำะสมกับบริบทของงำนในห้องปฏิบัติกำรนั้น ๆ ดังตัวอย่ำงกำรกรอกแบบประเมินควำมเส่ียงของ

กิจกรรมจำกห้องปฏิบัติกำรหนึ่ง (รูปที่ 2 (ก) และ (ข)) นอกจำกนี้ห้องปฏิบัติกำรควรมีมำตรกำรแจ้งเตือน    

ผูท้ีอ่ำจได้รบัผลกระทบทรำบและมแีนวทำงกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินทีส่ำมำรถปฏบิติัตำมได้ทนัท่วงท ีณ บรเิวณ

ที่ท�ำกำรทดลอง
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รูปที่ 1  ตัวอย่างแบบประเมินความเส่ียงของการทดลอง
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รูปที่ 2 (ก)  ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความเส่ียงของกิจกรรม (หน้า 1) จากห้องปฏิบัติการหน่ึง
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รูปที่ 2 (ข)  ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความเส่ียงของกิจกรรม (หน้า 2) จากห้องปฏิบัติการหน่ึง
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5การจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพเหมาะสม 
(housekeeping)

ควำมเรียบร้อยของห้องปฏิบัติกำรโดยมีพื้นที่ท�ำงำนสะอำด เครื่องมือและอุปกรณ์ สำรเคมีจัดเป็น

ระเบยีบถกูต้องตำมหลกักำร จะชว่ยเสรมิสรำ้งควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัทีด่แีกผู่ป้ฏบิตังิำน และท�ำให้ผล

กำรทดลองมีควำมน่ำเชื่อถือด้วย ข้อแนะน�ำกำรจัดห้องปฏิบัติกำรให้เป็นระเบียบมีดังนี้คือ

1) บริเวณพื้นที่ใช้งาน บริเวณประตูทำงเข้ำ – ออก บริเวณติดต้ังเคร่ืองมือ บริเวณเคร่ืองล้ำงตำ 

บรเิวณฝักบวัฉกุเฉนิ โต๊ะปฏบิตักิำร ตูด้ดูควนั โต๊ะท�ำงำน อ่ำงล้ำงเครือ่งแก้ว ต้องไมม่สีิ่งกีดขวาง 
เพื่อให้เขำ้ใช้งำนได้อย่ำงสะดวก

2) จัดวางเครื่องมือ เครื่องใช้ สำรเคมี ให้เป็นระเบียบ ในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ หำ่งจำกประตู

เขำ้-ออก ไม่วำงบนพื้น กีดขวำงทำงเดิน และบันได

3) จัดเก็บสารเคมีตำมค�ำแนะน�ำในหัวขอ้ 12.1 และควรเกบ็ขวดสำรเคมกีลบัเขำ้ทีเ่ม่ือสิน้สดุภำรกจิ

ในแต่ละวัน ห้ามใช้ตู้ดูดควันเป็นตู้เก็บสำรเคมี

4) รักษาความสะอาดและท�ำควำมสะอำดพืน้ทีท่�ำงำนทกุครัง้เมือ่เสรจ็ภำรกจิในแต่ละวนั ท�ำควำม

สะอำดพืน้ห้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ กรณมีกีำรหกของสำรเคมต้ีองท�ำควำมสะอำดโดยทันที โดยปฏบิตัิ

ตำมคู่มือควำมปลอดภัย
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6การจัดการ
ลักษณะกายภาพของห้องปฏิบัติการ

โดยทั่วไปเมื่อพูดเร่ืองควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่มำตรกำรควบคุม

ต่ำง ๆ ท่ีก�ำหนดข้ึนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงกำรเลือกใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ซ่ึงแนวคิดเหล่ำนี้เป็นหลักกำรควำมปลอดภัยที่ต้ังอยู่บนพื้นฐำนของ

กระบวนกำรท�ำงำน เครือ่งมอื หรอืวธิกีำรปฏบิติังำนทีม่อียูแ่ล้ว กล่ำวอกีนยัหนึง่คอืเปน็กำรแกป้ญัหำทีป่ลำย

เหตุ กำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุจะใช้กำรควบคุมทำงวิศวกรรม (engineering controls) ซึ่งจะมีประสิทธิผล

มำกกวำ่เพรำะเป็นกำรออกแบบเพ่ือขจดัอนัตรำย ณ จดุเกดิเหต ุกลำ่วคอื ควำมปลอดภยัเริม่ตัง้แตก่ระบวนกำร

ออกแบบ กำรติดตั้งอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่เหมำะสมถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้ใช้

เครื่องมือท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้รับบำดเจ็บหรืออันตรำยจำกกำรท�ำงำนลดลง อุปกรณ์ที่มักพบใน

ห้องปฏิบัติกำร ได้แก่

6.1 ตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสารเคมี

ในกำรท�ำงำนกบัสำรเคมทีีเ่ป็นอนัตรำย เช่น 

สำรไวไฟ สำรพิษ และสำรกัดกร่อนทุกครั้ง

ควรใช้ตู้ดูดควัน ซ่ึงออกแบบให้ดูดเอำไอ

ระเหยของสำรเคมีต่ำง ๆ ระหว่ำงท�ำกำร

ทดลองออกสู่ภำยนอกอำคำร โดยมีระบบ

ก�ำจัดไอสำรเคมีด้วยน�้ำหรือด้วยแผ่นกรอง

ดดูซบัไอสำรเคมก่ีอนจะปล่อยสูบ่รรยำกำศ
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ข้อแนะน�า 

- จัดตั้งอุปกรณ์และชุดการทดลองให้ลึกเข้าไปในตู้ดูดควัน ห่างจากด้านหน้า
ประมาณ 6 – 10 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดไอระเหยของตู้ดูดควัน

- ขณะใช้งานให้ดึงหน้าต่างกระจกของตู้ดูดควันลงมาให้อยู่ในระดับที่สามารถ
สอดมือผ่านเข้าไปท�างานได้สะดวก (ไม่สูงกว่า 1 ฟุต) ไม่ยื่นศีรษะเข้าไปในตู้
ดูดควัน

- หลังการใช้งาน เชด็ท�าความสะอาดพ้ืนและหน้าต่างกระจกทันทีที่สารเคมี
กระเด็นเป้ือน ดึงหน้าต่างกระจกลงมาให้อยู่เหนือพื้นตู้ประมาณ 1 – 2 นิ้ว

- ไม่เก็บวางของและสารเคมีในตู้ดูดควันอย่างถาวร นอกจากอุปกรณ์ที่

จ�าเป็นกับการใช้งาน 

- ควรตรวจสอบ ดูแล และบ�ารุงรักษาตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสารเคมีอย่าง
สม�่ าเสมอ

6.2 ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของอำกำศ หรือกำรถ่ำยเทอำกำศ        

ให้เหมำะต่อกำรหำยใจ โดยเจือจำงและขจัดมลภำวะในอำกำศออกจำกห้องปฏิบัติกำร ระบบระบำยอำกำศ

ทีเ่หมำะสมสำมำรถควบคุมระดบัส่ิงปนเป้ือนในอำกำศให้อยูใ่นระดับทีไ่ม่เป็นอันตรำยต่อผูป้ฏบิติังำน ควบคุม

ควำมร้อน ควำมชื้นให้อยู่ในระดับที่ส่งเสริมกำรท�ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้รู้สึกสบำย ส่งผลให้มีประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำนทีด่ ีนอกจำกนีร้ะบบระบำยอำกำศทีด่ยีงัสำมำรถป้องกนัไม่ให้เกิดอคัคภียัหรอืกำรระเบดิในกรณทีี่

มีไอของตัวท�ำละลำยฟุ้งกระจำยในปริมำณที่เข้ำข่ำยอันตรำย เพรำะควำมร้อนหรือประกำยไฟจะท�ำให้เกิด

กำรติดไฟลุกไหม้ได้
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รูปที่ 3  ตัวอย่างระบบระบายอากาศและปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ

2 คู่มือกำรประเมินควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (สิงหำคม 2558) และค�ำอธิบำยประกอบ

กำรกรอก ESPReL Checklist (ดำวน์โหลดได้จำก http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf)

ในห้องปฏบิตักิำรควรมกีำรตดิตัง้ระบบระบำยอำกำศและ/หรือระบบปรับอำกำศตำม “มำตรฐำนระบบ
ปรับอำกำศและระบำยอำกำศ วสท. 3003 – 50”2  ตวัอย่ำง เช่น ช่องลม พดัลมดดูอำกำศ พดัลมเพดำน เครือ่ง 
ปรับอำกำศ ต้องตดิตัง้ในต�ำแหน่งและจ�ำนวนทีเ่หมำะสมกบักำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อม ถ้ำห้องปฏบิตักิำร
ไม่มีกำรตดิตัง้ระบบปรบัอำกำศ/ระบบระบำยอำกำศ หรอืไม่มกีำรถ่ำยเทอำกำศจำกธรรมชำต ิให้ตดิตัง้ระบบ

เครื่องกลเพื่อช่วยในกำรระบำยอำกำศในบริเวณที่ลักษณะงำนก่อให้เกิดสำรพิษหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์

6.3 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

เป็นระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่ส�ำคัญ เนื่องจำกอุปกรณ์/เครื่องมือต่ำง ๆ ในห้องปฏิบัติกำรต้องใช้
ไฟฟ้ำในกำรท�ำงำน รวมถึงกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงควรค�ำนึงถึงควำม
ปลอดภยั ไม่ก่อให้เกดิอนัตรำยในกำรใช้งำน หรอืท�ำให้เกดิผลกระทบต่อสขุภำพของผูป้ฏบิตังิำนจนเป็นผลให้
เกดิอบุตัเิหตใุนกำรท�ำงำน ห้องปฏบิตักิำรควรออกแบบระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงตรงตำมมำตรฐำนกฎหมำย 

โดยทั่วไปมีรำยละเอียดดังนี้

ช่องลม พัดลมดูดอำกำศ พัดลมเพดำน เครื่องปรับอำกำศ

ข้อแนะน�า

ควรตรวจสอบ ดูแล และบ�ารุงรักษาระบบระบายอากาศ
และปรับอากาศอย่างสม�่ าเสมอ
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3 ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง
4 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (เข้ำถึงได้จำก https://www.tisi.go.th)

ข้อแนะน�า

ควรตรวจสอบ ดูแล และบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก�าลังและ
ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม�่ าเสมอ

- มีปริมำณแสงสว่ำงพอเพียง ประมำณ 300 – 500 ลักซ์3  และมีคุณภำพเหมำะสมกับกำรท�ำงำน

- ระบบไฟฟำ้ก�ำลังของห้องปฏิบัติกำรต้องมีปริมำณก�ำลังไฟพอเพียงต่อกำรใช้งำน โดยเมื่อมีกำรใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้ำพร้อมกันแล้วไม่ก่อให้เกิดไฟดับ หรือกำรตัดไฟของเบรกเกอร์

- อุปกรณ์สำยไฟฟ้ำ เต้ำรับ เต้ำเสียบ ต้องไม่ช�ำรุดและได้มำตรฐำน4 

- มีกำรติดตั้งแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำในบริเวณที่เหมำะสม ควรหลีกเลี่ยงกำรติดตั้งในบริเวณอ่ำงน�้ำ 

หรือถ้ำหำกจ�ำเป็นควรเลือกใช้ชนิดที่มีฝำครอบกันน�้ำ

- อุปกรณ์ไฟฟ้ำและแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำต้องมีกำรต่อสำยดิน

- อุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่มีกำรต่อสำยพ่วง หำกหลีกเล่ียงไม่ได้ไม่ควรต่อสำยพ่วงนำนเกินกว่ำ 8 ชั่วโมง   

และไม่ต่อสำยพ่วงหลำยอันซ้อนกัน

- ระบบควบคมุไฟฟ้ำของห้องปฏบิตักิำรต้องสำมำรถเข้ำถงึเพือ่กำรซ่อมบ�ำรงุและตรวจสภำพได้ง่ำย

- อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้ำขั้นต้นในห้องปฏิบัติกำร เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) 

ต้องสำมำรถใช้งำนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ำในพื้นที่ข้ำงเคียงหรือพื้นที่โดยรวมของ

อำคำร และติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงเพื่อกำรซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภำพได้งำ่ย

- ติดตั้งระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินในปริมำณและบริเวณที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถใช้ส่องสวำ่งบนเส้น

ทำงหนีไฟและแสดงทิศทำงกำรหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้

- มีระบบไฟฟ้ำส�ำรองด้วยเครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำทีส่ำมำรถใช้ในกำรจ่ำยไฟฟ้ำส�ำหรบัวงจรไฟฟ้ำทีจ่�ำเป็น

ในกรณีเกิดภำวะฉุกเฉินได้ เช่น ระบบไฟฟำ้แสงสวำ่งฉุกเฉิน ระบบสัญญำณเตือนอัคคีภัย ระบบ

ดูดและระบำยควัน ระบบอัดอำกำศส�ำหรับบันไดหนีไฟ เป็นต้น
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ข้อปฏิบัติท่ัวไป
ในการใช้ห้องปฏิบัติการ

7
๏ ผู้ท�ำปฏิบัติกำรต้องทรำบข้อมูลเร่ืองควำมปลอดภัย กำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี อันตรำยที่

อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ข้อมูลกำรจัดกำรสำรอันตรำยเมื่อเกิด

อุบัติเหตุจำกเพลิงไหม้ และจำกกำรหกรั่วไหล รวมถึงกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้น

๏ สวมแว่นตำนิรภัย (safety glasses) ตลอดเวลำที่อยู่ในห้องปฏิบัติกำร ห้ามใส่คอนแทคเลนส์

๏ สวมเสื้อคลุมปฏิบัติกำรและติดกระดุมให้เรียบร้อยขณะท�ำปฏิบัติกำร

๏ สวมรองเท้ำหนังปิดเทำ้หุ้มส้นที่สำมำรถปกป้องเท้ำได้ทั้งหมดขณะท�ำปฏิบัติกำร 

 ห้ามสวมรองเท้ำแตะหรือรองเท้ำส้นสูง

๏ ถอดเนคไทหรือเก็บปลำยเนคไทเข้ำไปในเสื้อ

๏ รวบผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่หมวกหรือผ้ำพันคอ

๏ ห้ามสูบบุหรี่

๏ ห้ามน�ำอำหำร เครื่องดื่ม เข้ำมำในห้องปฏิบัติกำร

๏ ห้ามท�ำปฏิบัติกำรโดยล�ำพัง

๏ ห้ามท�ำปฏิบัติกำรนอกเวลำที่ก�ำหนด ยกเว้นอำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรอนุญำต

 และมีผู้ดูแลตลอดเวลำ โดยต้องปฏิบัติตำมระเบียบของห้องปฏิบัติกำร

๏ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้ำมำในบริเวณห้องปฏิบัติกำร ทั้งในเวลำและนอกเวลำที่ก�ำหนด ยกเว้น  

อำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรอนุญำต และมีผู้ดูแลตลอดเวลำ โดยต้องปฏิบัติตำมระเบียบ    

ของห้องปฏิบัติกำร

๏ ห้ามหยอกล้อหรือวิ่งเล่นในห้องปฏิบัติกำร

๏ เก็บสัมภำระให้เรียบร้อย ไม่เกะกะขวำงทำงเดินหรือพื้นที่ท�ำปฏิบัติกำร

๏ ตรวจดูสำยไฟหรือปลั๊กไฟที่ต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนใช้งำนว่ำมีสภำพสมบูรณ์

๏ ศึกษำเส้นทำงและทำงออกฉุกเฉิน รวมถึงต�ำแหน่งถังดับเพลิง อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน   

 เช่น อ่ำงล้ำงตำฉุกเฉิน ที่ล้ำงตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยำบำล เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

๏ ห้ามล็อกประตูทำงเข้ำ – ออก ขณะท�ำปฏิบัติกำร
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๏ ทิ้งของเสียสำรเคมีตำมข้อก�ำหนดของห้องปฏิบัติกำร

๏ ปิดน�้ำ ปิดไฟ และวำล์วแก๊สให้สนิททุกคร้ังหลังกำรใช้งำน และตรวจสอบอีกคร้ังให้แน่ใจก่อน    

ออกจำกห้องปฏิบัติกำร

๏ ถอดถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติกำร และลำ้งมือให้สะอำดก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำร

๏ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่ำจะเล็กน้อยหรือรุนแรง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งอำจำรย์ หรือผู้ดูแล      

ห้องปฏิบัติกำรทันทีอยำ่พยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์เอง
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8อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment, PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่ขณะท�ำงำนเพ่ือป้องกัน

อนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้อนัเนือ่งมำจำกสภำพและสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วน

บุคคล เป็นหนึ่งในหลำยวิธีเพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำน ซึ่งโดยทั่วไปจะถือวำ่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ

น้อยกว่ำกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ปลอดภยัก่อน แต่ในสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนบำงอย่ำง 

เช่น ในห้องปฏิบัติกำรเคมี แม้จะมีกำรควบคุมดังกล่ำวแล้วก็ยังมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย

ส่วนบุคคลมำประกอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันกำรสูญเสียและลดควำมรุนแรงของควำมสูญเสียที่อำจเกิดต่อชีวิต

และทรัพย์สิน

8.1 แว่นตานิรภัย (safety glasses/safety goggles/face shield)

แว่นตำนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อใบหน้ำและดวงตำจำกกำรกระเด็นของวัสดุต่ำง ๆ         

สำรเคมีเหลว กรด เบส และไอของสำรเคมี ผู้ปฏิบัติงำนกับสำรเคมีต้องสวมแว่นตำนิรภัย ซึ่งเป็นมำตรกำร

บังคับขั้นต่�ำส�ำหรับทุกห้องปฏิบัติกำรที่ใช้สำรเคมี ห้ามสวมคอนแทคเลนส์ในห้องปฏิบัติกำรเคมีหรือในพื้นที่

ที่มีสำรเคมีหรือฝุ่นละออง

แว่นตำนิรภัยแบบครอบดวงตำ (safety goggles) ให้กำรปกป้องได้ดีกว่ำแว่นตำนิรภัยทั่วไป (safety 

glasses) แต่มีข้อเสียคือมักสะสมไอน�้ำท�ำให้เป็นฝ้ำได้ง่ำย กำรจะเลือกใช้ safety glasses หรือ goggles ขึ้น

กบัควำมเสีย่งของงำนทีท่�ำ เช่น กำรเตรยีมสำรละลำยกรดเป็นปริมำณมำกมคีวำมเส่ียงทีจ่ะกระเด็นเข้ำตำสงู 

กำรใช้ goggles นำ่จะเหมำะสมกว่ำแว่นตำนิรภัย ในกรณีที่มีควำมเสี่ยงมำก (เช่น กำรระเบิด) จ�ำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันอื่นเพิ่มเติม เช่น face shield ร่วมกับแว่นตำนิรภัยหรือ safety goggles แว่นตำนิรภัยแบบ

ต่ำง ๆ แสดงดังรูปที่ 4
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safety glasses safety goggles face shield

รูปท่ี 4  แว่นตานิรภัย

8.2 เส้ือคลุมปฏิบัติการ

รูปที่ 5  เสื้อคลุมปฏิบัติการ

เสือ้คลุมปฏบิติักำรใช้ป้องกนัอนัตรำยจำกกำรกระเด็นหก

ของสำรเคม ีโดยเลอืกเสือ้คลมุปฏบิตักิำรทีท่�ำจำกวสัดทุนต่อสำร

เคม ี เป็นเสือ้แขนยำวหรอืแขนสัน้ทีม่ขีนำดเหมำะสมกับร่ำงกำย 

มคีวำมยำวประมำณครึง่แข้ง และต้องติดกระดุมทุกเม็ด ในกรณี

ท่ีใช้เส้ือคลมุปฏบิติักำรแขนยำวเกินไป ในขณะปฏบิติังำนปลำย

แขนเสือ้อำจพลำดเกีย่วเข้ำกบัอปุกรณ์ เคร่ืองมอืและสำรเคมไีด้ 

ดงันัน้ให้ระมดัระวงัในกำรใช้งำน ควรแยกซักท�าความสะอาด
เสื้อคลุมปฏิบัติการออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ

นอกจำกเสื้อคลุมปฏิบัติกำรจะช่วยป้องกันเสื้อผ้ำ

เลอะเทอะแล้ว ยังช่วยลดอันตรำยจำกไฟไหม้และสำรหก         

ใส่ร่ำงกำย โดยสำมำรถถอดท้ิงได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐำนที่ต้องบังคับใช้ในห้องปฏิบัติกำรท่ี

มีกำรใช้สำรเคมีทุกประเภท



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย 35

ตารางที่ 1  ถุงมือและการใช้งาน

ถุงมือ กำรใช้งำน รำยละเอียด

พลำสติกหรือยำง

งำนทั่วไป - ส�ำหรับงำนท�ำควำมสะอำดทั่วไป ห้ามใช้จับของร้อน
เพรำะพลำสติกหรือยำงอำจหลอมละลำยได้

- เป็นถงุมอืทีม่คีวำมคงทนสำมำรถใช้ได้นำน หลงัใช้งำน
แล้วสำมำรถน�ำถุงมือมำท�ำควำมสะอำดและน�ำกลับ
มำใช้ได้ใหม่

กันควำมร้อน ควรใช้ถุงมือส�ำหรับป้องกันงำนที่ใช้ควำมร้อนสูง 
ตำมมำตรฐำน EN Standards (European standard) 
รหัส EN407*

ห้ามใช้ถุงมือกันควำมร้อนที่ท�ำด้วยใยหินกับสำรเคมี
*http://www.thai-safetywiki.com

กันควำมเย็น ควรใช้ถงุมอืส�ำหรบัป้องกันควำมเยน็ ตำมมำตรฐำน EN 
Standards (European standard) รหัส EN511*
*http://www.thai-safetywiki.com

ยำงบิวทิล (butyl rubber)

กันสำรเคมี5 มีควำมทนทำนสูงมำกที่สุดต่อกำรซึมผ่ำนของแก๊สและ
ไอน�้ำ จึงมักใช้ในกำรท�ำงำนกับสำรกลุ่มเอสเทอร์และคี
โตน

5 กำรใช้ถุงมือกันสำรเคมีควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง เนื่องจำกเกิดกำรปนเปื้อนสำรเคมี

8.3 ถุงมือ

ถุงมือเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีซึมเข้ำสู่ผิวหนัง กำรถูกบำดหรือถลอก กำรเผำไหม้จำก 

ควำมร้อนหรือสำรเคมี ผู้ปฏิบัติงำนต้องเลือกประเภทของถุงมือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ระยะเวลำในกำร

สัมผัส และควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี ซึ่งตรวจสอบได้จำกเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data 

Sheet, SDS) ของสำรเคมีนั้น ๆ ในห้องปฏิบัติการเคมีระดับพื้นฐานควรใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ประเภท
ไนไทรล์มากกว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ (ลาเท็กซ์) ตัวอยำ่งประเภทถุงมือและกำรใช้งำนแสดง

ดังตำรำงที่ 1
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ถุงมือ กำรใช้งำน รำยละเอียด

นีโอพรีน (Neoprene)

กันสำรเคมี6 มีควำมทนทำนต่อกำรถลอกและขีดข่วนปำนกลำง   
ทนแรงดึงและควำมร ้อนได ้ดี  มักใช ้งำนกับกรด       
สำรกัดกร่อน และน�้ำมัน

ไนไทรล์ (nitrile)

ถงุมอืส�ำหรบัใช้ป้องกนัสำรเคมทีัว่ไป ทนทำนต่อกำรฉกี
ขำด กำรแทง ทะลุ และกำรขีดข่วน สำมำรถป้องกัน
สำรเคมกีลุ่มตวัท�ำละลำย (ยกเว้นตัวท�ำละลำยบำงชนดิ 
เช่น ไดคลอโรมีเทน) น�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
สำรกัดกร่อนบำงชนิด

พอลิไวนิลคลอไรด์
(polyvinyl chloride, PVC)

ทนทำนต่อรอยขดีข่วนได้ดมีำก และสำมำรถป้องกนัมอื
จำกไขมนั กรด และสำรกลุม่ปิโตรเลยีมไฮโดรคำร์บอน

พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
(Polyvinyl alcohol, PVA)

สำมำรถป้องกันกำรซึมผ่ำนของแก๊สได้ดีมำก สำมำรถ
ป้องกันตัวท�ำละลำยชนิดอะโรมำติก (aromatic) และ
คลอรเินต (chlorinated) ได้ดมีำก แต่ไม่สำมำรถใช้กบั
น�้ำหรือสำรที่ละลำยในน�้ำ

ไวทอน (Viton)

มคีวำมทนทำนต่อตวัท�ำละลำยชนดิอะโรมำตกิและคลอ
ริเนตได้ดีเยี่ยม มีควำมทนทำนมำกต่อกำรฉีกขำดหรือ
กำรขีดข่วน

ซิลเวอร์ชิลด์ (silver shield)

ทนต่อสำรเคมีที่มีพิษและสำรอันตรำยหลำยชนิด     
จัดเป็นถุงมือที่ทนทำนต่อสำรเคมีระดับสูงที่สุด

6 กำรใช้ถุงมือกันสำรเคมีควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง เนื่องจำกเกิดกำรปนเปื้อนสำรเคมี
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ข้อแนะน�า 

- แม้ว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติจะมีความยืดหยุ่น สามารถป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีบางชนิด เช่น กรด – เบสอ่อน เกลือ สารลดแรง  
ตึงผิว และแอลกอฮอล์ แต่มีข้อจ�ากัดเพราะสารเคมีหลายชนิดสามารถซึม
ผ่านถุงมือยางได้ เช่น ตัวท�าละลายคลอริเนต dimethyl mercury เป็นต้น 
ดังนั้นจึงไม่ควรสวมถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติเพื่อป้องกันอันตราย
จากสารเคมี

- ห้ามสวมถุงมือออกนอกห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้ถุงมือสัมผัสส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน�้า คีย์บอร์ด หรือโทรศัพท์ เป็นต้น

- การถอดถุงมือต้องมีเทคนิคที่ไม่ท�าให้มือสัมผัสกับสารปนเป้ือนภายนอก
ของถุงมือ (สามารถสืบค้นวิธีการถอดถุงมือที่ถูกต้องจากค�าส�าคัญ เช่น 
removing contaminated gloves, how to remove gloves, how to 
safely remove disposable gloves, proper way to take off 
contaminated gloves เป็นต้น)

- ไม่น�าถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง (disposable) กลับมาใช้ซ�้ า

- ถุงมือที่ใช้แล้วให้ทิ้งเป็นขยะประเภทของแข็งที่ เผาไหม้ได้ (combustible 
solid waste)
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8.4 รองเท้า

รองเท้ำเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกำรตกหล่นของเครื่องแก้วหรือของมีคมลงบนเท้ำ ป้องกันเศษ

แก้วบนพื้น และป้องกันกำรหกหรือหยดของสำรเคมีลงบนเท้ำหรือบนพ้ืน รองเท้ำควรท�ำจำกวัสดุที่ทนต่อ

สำรเคมี สำมำรถปกปิดฝ่ำเทำ้และนิ้วเท้ำทั้งหมด รองเทำ้ผำ้ใบไม่เหมำะกับห้องปฏิบัติกำรเนื่องจำกสำรเคมี

สำมำรถซึมผ่ำนผ้ำได้ และไม่ควรสวมรองเท้ำส้นสูงในห้องปฏิบัติกำร 

รูปที่ 6  ตัวอย่างรองเท้าท่ีสามารถปกปิดฝ่าเท้าและน้ิวเท้าทั้งหมด

8.5 หน้ากาก

หน้ำกำกเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจจำกกำรสูดดมฝุ่นละออง หมอก ควัน 

หน้ำกำกที่สำมำรถกันไอสำรเคมี กรด เบส จะมีตัวกรองไอสำรหรือมีตัวดูดซับสิ่งปนเปื้อน กำรเลือกใช้ต้อง

ค�ำนึงถึงศักยภำพและประสิทธิภำพของตัวกรอง (filter) หรือตัวดูดซับ (chemical adsorbent) เพื่อป้องกัน

สำรอันตรำยท่ีกฎหมำยก�ำหนด เช่น โครเมียม ตะกั่ว ให้ต�่ำกว่ำระดับกำรได้รับสัมผัสสำรจำกกำรท�ำงำน 

(Occupational Exposure Level, OEL)7  หน้ำกำกทีใ่ช้ในห้องปฏบิตักิำรไม่เหมำะท่ีจะใช้ป้องกนัตวัในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แก๊สรั่วในปริมำณมำก ไม่ว่ำจะเป็นแก๊สพิษหรือแก๊สที่ไม่มีพิษ

7 ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง ขีดจ�ำกัดควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำย
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ข้อแนะน�า 

- ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะน�าการใช้จากผู้ผลิต

- ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจให้ถูกประเภท    
ไม่ช� ารุดและสวมได้กระชับกับใบหน้า

- มีการบ�ารุงรักษาท�าความสะอาดอย่างสม�่ าเสมอ หน้ากากป้องกันไอสาร
ชนิดมีตัวกรองมีอายุการใช้งาน เมื่อหมดอายุใช้งานตัวกรองจะเส่ือม
ประสิทธิภาพ

รูปที่ 7  ตัวอย่างหน้ากากประเภทต่าง ๆ

หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละออง หนำ้กำกป้องกันสำรเคมี
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9อุปกรณ์ตอบโต้
เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ

9.1 ที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

ที่ ล้ างตัวฉุก เฉิน  เป็น

อปุกรณ์ช�ำระล้ำงร่ำงกำย

กรณฉีกุเฉนิ ควรตดิต้ังใน

ที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำยภำยใน 

10 วินำที

อ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ล้ำงตำ

ท่ีมีกำรปรับควำมแรงของน�้ำส�ำหรับ

กำรล้ำงตำโดยเฉพำะ หำกไม่มีให้ใช้

ก๊อกน�้ำ ควรติดตั้งในที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำย

ภำยใน 10 วินำที
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ข้อแนะน�า

ห้ามมีของวางเกะกะในบริเวณใกล้เคียง ควรตรวจสอบการท�างานของ
ที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉินเป็นประจ�า เช่น ความต่อเนื่องในการไหล
ของน�้า อุณหภูมิของน�้า การผ่านน�้าทิ้งเพื่อป้องกันส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ

9.2 ถังดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับดับไฟที่เริ่มก่อตัวขึ้นหรือไฟไหม้ขนำดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลำมต่อไป ในถัง

ดับเพลงิจะมนี�ำ้ยำดบัเพลงิเพยีงพอส�ำหรบัดบัเพลิงในเวลำส้ัน ๆ  นสิิต/อำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบติักำรควร

ได้รับกำรฝึกฝนกำรใช้ถังดับเพลิงที่เหมำะสมกับประเภทของแหล่งก�ำเนิดไฟ

รูปท่ี 8  ถังดับเพลิงประเภท
ผงเคมีแห้ง

1) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง 
 (dry chemical powder)

ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ 

BC ชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นถังดับเพลิงอเนกประสงค์สำมำรถ

ดบัเพลงิประเภท A, B และ C ได้ กล่ำวคอื เพลิงทีเ่กดิจำกเชือ้เพลิง

ธรรมดำ (เพลิงประเภท A) เช่น ไม้ ผ้ำ กระดำษ พลำสติก เพลิงที่

เกดิจำกแก๊ส ของเหลวตดิไฟ ไขและน�ำ้มนัต่ำง ๆ  (เพลิงประเภท B) 

และเพลงิทีเ่กดิกบัอปุกรณ์ไฟฟ้ำ (เพลงิประเภท C) (แต่อปุกรณ์อำจ

เสียหำย) ถังดับเพลิงชนิดนี้จะเป็นถังสีแดง ดังรูปที่ 8

ชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นถังดับเพลิงที่สำมำรถดับเพลิงได้เฉพำะ

เพลิงประเภท B และ C เท่ำนั้น ไม่สำมำรถดับเพลิงประเภท A ได้



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย 43

รูปท่ี 11  ถังดับเพลิงประเภท
สารเหลวระเหย

รูปท่ี 10  ถังดับเพลิงประเภทโฟม

รูปท่ี 9  ตู้ดับเพลิงท่ีมีสายส่งน�้า
แบบยางม้วน

2) เคร่ืองดับเพลิงประเภทน�้า (water)

เครื่องดับเพลิงประเภทน�้ำเป็นเครื่องดับเพลิงท่ีสำมำรถดับเพลิงได้

เฉพำะเพลิงประเภท A หรือเช้ือเพลิงท่ัวไปเท่ำนั้น ไม่สำมำรถดับ

เพลงิประเภทอืน่ ๆ  ได้ อำจอยูใ่นรปูของสำยส่งน�ำ้แบบยำงม้วน (fire 

hose reel) ในตู้ดับเพลิง (รูปที่ 9)

3) ถังดับเพลิงประเภทโฟม (foam)

ถังดับเพลิงประเภทโฟม เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุด้วยน�้ำผสมกับสำร

เคมี AFFF (Aqueous Film Forming Foam) ที่มีควำมดันสูง      

ใช้ส�ำหรับเพลิงประเภท A และ B ไม่เหมำะกับเพลิงประเภท C 

เพรำะมีส่วนประกอบของน�้ำที่เป็นสื่อทำงไฟฟำ้ (รูปที่ 10)

4) ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (halon)

ถังดับเพลิงประเภทสำรเหลวระเหย ดังรูปที่ 11 (halon หรือสำร

อื่นที่คล้ำยคลึงกัน) เป็นถังดับเพลิงที่เหมำะส�ำหรับกำรดับเพลิงทั้ง

สำมประเภท คือ A, B และ C เวลำฉีดจะไม่มีสำรตกคำ้งเหมำะกับ

อุปกรณ์ที่มีรำคำสูงหรือเสียหำยง่ำย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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5) ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 (carbon dioxide)

ถงัดบัเพลงิประเภทแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์เป็นถังดบัเพลงิทีบ่รรจุ

ด้วยแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ควำมดนัสงู เหมำะส�ำหรบักำรดบัเพลงิ

ประเภท B และ C แต่ไม่เหมำะท่ีจะใช้ในขณะไฟฟ้ำลดัวงจรอยู ่และ

ไม่เหมำะกับประเภท A ข้อสังเกตของถังชนิดนี้จะมีปลำยพลำสติก

คล้ำยกรวยสีด�ำ เพื่อป้องกันควำมเย็นจำกแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 

(รูปที่ 12)

6) ถังดับเพลิงประเภทเคมีเหลว (wet chemical)

เป็นถังดับเพลิงชนิดเคมีเหลว หรือเคมีดับเพลิงสูตรน�้ำ ดังรูปที่ 13 

น�้ำยำที่ฉีดออกมำ จะมีลักษณะเป็นละอองฝอย กระจำยแผ่ออก   

เพื่อดับไฟ และคลุมพื้นผิวให้เย็นลง โดยไม่ก่อให้เกิดสำรพิษ    

เหมำะส�ำหรับดับไฟที่เกิดจำกไขมัน น�้ำมันปรุงอำหำร (เพลิง

ประเภท K) เช่น ในครัว ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซื้อ      

โรงพยำบำล โรงแรม โรงเรียน

รูปท่ี 12  ถังดับเพลิงประเภท
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

รูปท่ี 13  ถังดับเพลิงประเภท
เคมีเหลว

ข้อแนะน�า

ตรวจสอบถังดับเพลิงให้พร้อมใช้สม�่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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9.3 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหม้

1) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

เป็นอปุกรณ์แจ้งสญัญำณเตอืนภยัเมือ่

เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ หำกพบเห็นไฟที่

ควบคุมไม่ได้ให้ดึงเพ่ือส่งสัญญำณ

พร้อมแจ้งผู ้รับผิดชอบ หำกได้ยิน

สัญญำณเตือนภัยให้รีบออกจำกห้อง

ปฏิบัติกำรทันทีไปยังจุดรวมพล

2) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (smoke detector)

ข้อแนะน�า

ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหม้อย่างสม�่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เมื่อตัวตรวจจับควำมร้อนสำมำรถตรวจวัดอุณหภูมิได้ถึงค่ำที่ก�ำหนดไว้ 

จะส่งสัญญำณไปที่ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง

เมื่อมีควันเกิดขึ้นจนถึงระดับที่ตัวจับสัญญำณสำมำรถตรวจวัดได้

จะส่งสัญญำณไปที่ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (smoke detector)
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9.4 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหล

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจจับแก๊สรั่วไหลในบรรยำกำศ 

โดยส่งสัญญำณเสียงและ/ไฟกระพริบให้ผู้ปฏิบัติงำน 

รับทรำบกรณีที่มีแก๊สรั่วไหลเกินระดับที่ตั้งค่ำไว้

ข้อแนะน�า

ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลให้พร้อมใช้สม�่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับปฐมพยำบำลเมื่อได้รับบำดเจ็บ  

เล็กน้อย เช่น ของมีคมบำด แผลถลอก น�้ำร้อนลวก 

เป็นต้น อุปกรณ์ปฐมพยำบำลประกอบด้วย น�้ำยำ    

เช็ดแผล น�้ำยำล้ำงแผล น�้ำยำฆ่ำเชื้อ พลำสเตอร์ยำ    

ผ้ำพันแผล เทปกำว เจลทำผิวหนังน�้ำร้อนลวก ส�ำลี 

ถุงมือทำงกำรแพทย์ คีมคีบและกรรไกร

ข้อแนะน�า

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างสม�่ าเสมอทุกเดือน

(ที่มำ: http://tq-supply.lnwshop.com)

(ที่มำ: https://www.nanasupplier.com/tag/12037)
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10สัญลักษณ์
แสดงอันตรายของสารเคมี

สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี ในคู่มือนี้ได้รวบรวมไว้ 4 ระบบ ดังนี้

10.1 ระบบ Globally Harmonized System of Classification 
 and Labeling of Chemicals (GHS)

ระบบ GHS เป็นระบบกำรจ�ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย กำรสื่อสำรข้อมูลควำมเป็นอันตรำย     

ข้อควรระวงัของกำรสำรเคมผ่ีำนกำรตดิฉลำก และเอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) 

เพื่อให้แต่ละประเทศสำมำรถสื่อสำรและเข้ำใจข้อมูลควำมเป็นอันตรำยท่ีเกิดจำกสำรเคมีในทิศทำงเดียวกัน 

ระบบ GHS ครอบคลุมสำรเคมีเดี่ยวและสำรผสมทุกชนิด แต่ไม่ครอบคลุมถึง ยำรักษำโรค เครื่องส�ำอำง วัตถุ

เจือปนอำหำร และสำรเคมีตกค้ำงในอำหำร

ระบบ GHS แบ่งกลุ่มควำมเป็นอันตรำยเป็น 3 ด้ำน คือ

๏ ควำมเป็นอันตรำยทำงกำยภำพ (17 ประเภท) เช่น กำรระเบิด สำรไวไฟ ของเหลวที่ถูกอัดใน

ภำชนะกับแก๊ส (aerosols) ที่อำจติดไฟ เป็นต้น

๏ ควำมเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (10 ประเภท) เช่น ควำมเป็นพิษเฉียบพลัน ควำมระคำยเคืองต่อ

ผิวหนังหรือดวงตำ กำรก่อมะเร็ง เป็นต้น

๏ ควำมเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม (2 ประเภท) ได้แก่ ควำมเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมทำงน�้ำ 

และควำมเป็นอันตรำยต่อชั้นบรรยำกำศ

นอกจำก ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต ชื่อสำรเคมีที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ/ที่เป็นอันตรำยในผลิตภัณฑ์    

ที่ต้องแสดงบนฉลำกของผลิตภัณฑ์แล้ว ระบบ GHS ก�ำหนดให้ต้องแสดงข้อมูลเหล่ำนี้บนฉลำกด้วย

1) ค�ำสัญญำณ (signal word) ตำมระดับควำมเป็นอันตรำยสำร ได้แก่ “Danger” (อันตรำย)       

หรือ “Warning” (ระวัง)

2) สญัลกัษณ์แสดงควำมเป็นอนัตรำยของสำรเคมี (hazard pictogram) ซ่ึงตำมระบบ GHS ก�ำหนด

ไว้ 9 รูป (รูปที่ 14) ตำมประเภทควำมเป็นอันตรำย
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3) ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) เพื่อสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยง

4) ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย เก็บรักษำ ก�ำจัดกำก และจัดกำรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

(precautionary statement)

อันตรำยด้ำน
กำยภำพ

- สำรไวไฟ
- สำรที่ท�ำปฏิกิริยำได้ด้วยตนเอง
- สำรที่ลุกติดไฟได้เอง
- สำรที่เกิดควำมร้อนได้เอง
- สำรที่ให้แก๊สไวไฟ

- สำรออกซิไดซ์
- สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

- วัตถุระเบิด
- สำรที่ท�ำปฏิกิริยำได้ด้วยตนเอง
- สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

- แก๊สภำยใต้ควำมดัน

อันตรำยด้ำน
สุขภำพ

- เป็นอันตรำยถึงชีวิต
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อันตรำยด้ำน
สุขภำพ

- กัดกร่อน

- ระคำยเคือง
- ท�ำให้เกิดกำรแพ้ที่ผิวหนัง
- เป็นพิษเฉียบพลัน
- ระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ

- ก่อมะเร็ง
- เกิดกำรแพ้หรือหอบหืด                     

หรือหำยใจล�ำบำกเมื่อสูดดม
- เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
- เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้ำหมำย
- ก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์
- อันตรำยจำกกำรส�ำลัก

อันตรำยด้ำน

สิ่งแวดล้อม

- เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ

- เป็นอันตรำยต่อชั้นโอโซน

รูปที่ 14  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ GHS
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10.2 ระบบ European Economic Community (EEC)

ตำมข้อก�ำหนดของ EEC ที่ 67/548/EEC ของสหภำพยุโรป สัญลักษณ์แสดงอันตรำยจะอยู่ในกรอบ

ส่ีเหลีย่มจัตรุสัสสีม้ และมตีวัสญัลกัษณเ์ป็นสดี�ำ ดงัรปูที ่15 แตอ่ยำ่งไรกด็ ีสญัลกัษณล์กัษณะนีอ้ำจจะพบเห็น

น้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจำกสหภำพยุโรปได้ประกำศยกเลิกกำรใช้งำนเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้สัญลักษณ์

ตำมระบบ GHS แทน

คลำส E สำรระเบิดได้ (explosive) สัญลักษณ์รูปแสดงกำรระเบิด

คลำส F/F+ สำรไวไฟ/ไวไฟสูงมำก (flammable/highly flammable) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟ

คลำส O สำรออกซิไดซ์ (oxidizing agent) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟบนวงกลม

คลำส T/T+ สำรที่เป็นพิษ/เป็นพิษมำก (toxic/highly toxic) สัญลักษณ์รูปกระโหลกไขว้

คลำส Xn สำรที่เป็นอันตรำย (harmful) สัญลักษณ์รูปกำกบำท

คลำส Xi สำรระคำยเคือง (irritant) สัญลักษณ์รูปกำกบำท

คลำส C สำรกัดกร่อน (corrosive) สัญลักษณ์เป็นรูปของเหลวหกจำกหลอดทดลองถูกมือ  

และโลหะ

คลำส N สำรที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์เป็นรูปต้นไม้และปลำตำย

สัญลักษณ์ ประเภท สัญลักษณ์ ประเภท

ระเบิดได้
(explosive)

ไวไฟมำก
(flammable)

ให้ออกซิเจน
(oxidizing)

เป็นพิษ
(toxic)

อันตรำย
(harmful)

ระคำยเคือง
(irritant)
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สัญลักษณ์ ประเภท สัญลักษณ์ ประเภท

กัดกร่อน
(corrosive)

เป็นอันตรำยต่อสิ่ง
แวดล้อม

(dangerous for the 
environment)

รูปที่ 15  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ EEC

10.3 ระบบ United Nations (UN)

ระบบ UN เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ส�ำหรับกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย หรือสำรเคมีอันตรำย โดยแบ่งวัตถุ

อนัตรำยออกเปน็ 9 ประเภท มสีญัลกัษณ์แสดงอนัตรำยอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสทีว่ำงด้ำนมมุลง และมตีวัเลข

ก�ำกับเพื่อบอกกลุ่มควำมเป็นอันตรำย และมีตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตำมหลังทศนิยม เช่น 5.1 5.2 เพื่อแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อยตำมระดับควำมเป็นอันตรำย ดังรูปที่ 16

ประเภทที่ 1  สำรระเบิดได้ (explosives)

ประเภทที่ 2  แก๊ส (gases)  ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ
(flammable liquids)
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ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ (flammable solids) ประเภทที่ 5  สำรออกซิไดซ์และสำรเปอร์
ออกไซด์อินทรีย์ (oxidizing agents and 
organic peroxides)

ประเภทที่ 6  สำรพิษและสำรติดเชื้อ (toxic/poisonous and infectious substances)

ประเภทที่ 7  วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive)

ประเภทที่ 8 สำรกัดกร่อน (corrosives) ประเภทท่ี 9 สำรอันตรำยอ่ืน ๆ (miscellaneous dangerous goods)

รูปที่ 16  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน UN
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ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 9 เม.ย. 2555 (https://www.thairath.co.th/content/251894)

สัญลักษณ์ดังรูปจะปรากฎบนรถขนส่งสารอันตราย ชุดตัวเลขที่แสดงรหัสบ่ง
ช้ีความอันตราย (hazard identification number) เป็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่
ครึ่งบนของแผ่นป้ายสีส้มประกอบด้วยตัวเลข 2 – 3 หลัก เช่น 80 หมายถึง  
สารกัดกร่อนหรือสารกัดกร่อนเล็กน้อย (corrosive or slightly corrosive 
substance) และหมายเลข UN (UN Number) เป็นตัวเลข 4 หลักที่อยู่   
ครึ่งล่างของแผ่นป้ายสีส้มซ่ึงแสดงชนิดของสาร ป้ายสัญลักษณ์เพื่อการ
ขนส่งในระบบ UN นี้ ใช้เพื่อสื่อสารในการขนส่งสารเคมี หากมีเหตุรั่วไหล   
ผู้พบเห็นสามารถแจ้งสัญลักษณ์หรือ UN number (เลข 4 หลัก) ไปยัง   
ผู้มีหน้าที่ เผชิญเหตุให้ทราบว่าสารนั้นคืออะไร
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10.4  ระบบ National Fire Protection Association (NFPA)

ป้ำยแสดงระดบัควำมเป็นอนัตรำยของสำรเคมขีองเอน็เอฟพเีอ (NFPA8 hazard rating signs) ทีแ่สดง

ด้วย code 7049  ดงัรปูที ่17 เป็นระบบทีใ่ช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ประเมนิควำมเสีย่ง

ในกำรท�ำงำน และกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (emergency response) ส�ำหรับพนักงำนดับเพลิงให้มี

ควำมระมัดระวังระหว่ำงผจญเพลิง ป้ำยเตือนตำมระบบ NFPA นี้ ไม่ใช่สัญลักษณ์สำกลที่ใช้ทั่วไป แต่อำจพบ

ในเอกสำร Safety Data Sheet (SDS) หรือใช้ส�ำหรับติดภำชนะบรรจุ บริเวณที่เก็บสำรเคมี หรือบริเวณที่มี

คนงำนปฏบิตังิำนซึง่เกีย่วข้องกบัสำรเคมน้ัีน ๆ  เพือ่บอกระดบัควำมรนุแรงของสำรเคมีทีม่ผีลต่อสขุภำพ ควำม

ไวไฟ ควำมไวในปฏิกิริยำ และข้อมูลที่บอกลักษณะพิเศษของสำรเคมี เพ่ือที่ผู้ปฏิบัติงำนจะได้เกิดควำม

ระมัดระวังและปฏิบัติงำนกับสำรเคมีนั้น ๆ ได้อย่ำงถูกวิธี

8 NFPA คือ National Fire Protection Association ของประเทศสหรัฐอเมริกำ
9 Code/Standard NFPA 704 หมำยถึง Standard system for the identification of the hazards of materials 

for emergency response (ที่มำ: https://www.nfpa.org)

รูปที่ 17  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามข้อก�าหนดของ NFPA
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�	สีน�้าเงิน (H) บอกผลต่อสุขภาพ (health) โดย

H4  ผลรุนแรงมำก แม้ได้รับเพียงช่วงเวลำสั้น ๆ อำจมีอำกำรสำหัสหรือท�ำให้เสียชีวิต            

เช่น ไฮโดรเจนไซยำไนด์ (HCN) ฟอสจีน (phosgene)

H3  ผลรุนแรง หำกได้รับเพียงช่วงเวลำสั้น ท�ำให้เกิดอำกำรรุนแรงหรือทุพพลภำพถำวรได้    

เช่น แก๊สคลอรีน (Cl
2
) กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid)

H2  ผลปำนกลำง ได้รบัเป็นช่วง ๆ  หรอืต่อเนือ่งแต่ไม่ประจ�ำ อำจเป็นสำเหตใุห้ไร้ควำมสำมำรถ

ชั่วครำวหรือเป็นอันตรำยแบบถำวรได้ เช่น เบนซีน (benzene) ไอโอดีน (iodine)

H1  ผลเลก็น้อย ได้รบัแล้วอำจท�ำให้เกดิระคำยเคอืง และอำจท�ำให้เกดิแผลเป็นเลก็น้อยเท่ำนัน้ 

เช่น อะซิโตน (acetone) โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride)

H0  ไม่มีผลต่อสุขภำพ เช่น น�้ำมันถั่วลิสง (peanut oil) กระดำษ

�	สีแดง (F) บอกความไวไฟ (flammability) โดย

F4  ไวไฟมำกทีส่ดุ มจีดุวำบไฟ (flash point) โดยประมำณต�ำ่กว่ำ 23 OC เช่น แก๊สไฮโดรเจน 

(H
2
) โพรเพน (propane)

F3  ไวไฟมำก มีจุดวำบไฟโดยประมำณอยู ่ท่ี 23 – 38 OC เช่น อะซิโตน (acetone)             

น�้ำมันเบนซิน (gasoline)

F2  ไวไฟปำนกลำง มจีดุวำบไฟโดยประมำณอยูท่ี ่38 – 93 OC เช่น น�ำ้มนัดีเซล (diesel fuel) 

ก�ำมะถัน (sulfur)

F1  ไวไฟน้อย มีจุดวำบไฟโดยประมำณสูงกว่ำ 93 OC เช่น แอมโมเนีย (ammonia)           

น�้ำมันแร่ (mineral oil)

F0  ไม่ติดไฟ เช่น คำร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride)

�	สีเหลือง (R) บอกความไม่คงตัว/ความสามารถในการท�าปฏิกิริยา (instability/
reactivity) โดย

R4  ควำมไม่คงตัวสูงมำก ในอุณหภูมิและควำมดันปกติก็สำมำรถสลำยตัวหรือระเบิดรุนแรง

ได้เอง เช่น ไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) ไนโตรเจนไตรไอโอไดด์ (nitrogen 

triiodide)

R3  ควำมไม่คงตัวสูง จะสลำยตัวหรือระเบิดเมื่อได้รับควำมร้อนและควำมดันสูง หรือท�ำ

ปฏิกิริยำกับน�้ำแล้วเกิดกำรระเบิดรุนแรงได้ เช่น แอมโมเนียมไนเตรท (ammonium 

nitrate) ซีเซียม (caesium)

R2  ควำมไม่คงตัวปำนกลำง มีโอกำสสลำยตัวอย่ำงรุนแรง แต่ไม่ถึงกับระเบิดเมื่อได้รับควำม

ร้อนและควำมดนัสงู หรอืท�ำปฏกิริยิำกบัน�ำ้เกดิกำรระเบดิได้ เช่น ฟอสฟอรัสขำว (white 

phosphorus) โซเดียม (sodium)
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R1  ปกติเสถียร แต่อำจท�ำปฏิกิริยำกับสำรอื่นถ้ำอุณหภูมิสูงหรือควำมดันสูง หรือท�ำปฏิกิริยำ

กับน�้ำเกิดควำมร้อนขึ้นได้ เช่น โพรพีน (propene)

R0  สำรเสถียร ไม่ท�ำปฏิกิริยำกับสำรอื่น เช่น ฮีเลียม (helium) แก๊สไนโตรเจน (N
2
)

�	สีขาว (W) สัญลักษณ์พิเศษ ควำมหมำยดังนี้

OXY เป็นสำรออกซิไดซ์ (oxidizer)

ACID เป็นสำรที่มีฤทธิ์เป็นกรด (acid)

ALK เป็นสำรที่มีฤทธิ์เป็นเบส (alkali)

COR เป็นสำรกัดกร่อน (corrosive)

W เป็นสำรท�ำปฏิกิริยำกับน�้ำ
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11ข้อมูลความปลอดภัย
เก่ียวกับสารเคมี 
(Safety Data Sheet, SDS)

ข้อมูลความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคม ี(Safety Data Sheet, SDS) หรอืท่ีเคยถกูเรยีกว่ำ Material 

Safety Data Sheet (MSDS) เป็นเอกสำรจำกผูผ้ลิตทีแ่สดงข้อมลูของสำรเคมหีรอืเคมภัีณฑ์เกีย่วกับลกัษณะ

ควำมเป็นอันตรำย ควำมเป็นพิษ วิธีใช้ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรก�ำจัดและกำรจัดกำรอื่น ๆ เพื่อให้กำร

ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสำรเคมีนั้น ๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ในปัจจุบันตำมประกำศขององค์กำร

สหประชำชำติเรื่อง ระบบกำรจ�ำแนกและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally 

Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS) ก�ำหนดให้ใช้ SDS เป็น

องค์ประกอบหนึ่งในกำรสื่อสำรข้อมูลสำรเคมีนอกเหนือจำกข้อมูลบนฉลำกข้ำงขวดสำรเคมีและเพ่ือให้เกิด

ควำมสอดคล้องและเป็นระบบเดยีวกนั จึงก�ำหนดให้เรียกว่ำ Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกบัได้ก�ำหนด

รูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ�าหน่าย (identification 
of the substance/mixture and of the company/undertake)  แสดงข้อมูลชื่อสำรเคมี        

หรือชื่อทำงกำรค้ำของสำรเคมี วัตถุประสงค์หรือข้อจ�ำกัดในกำรใช้สำรเคมี ชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์

ของบริษัทผู้ผลิตหรือจ�ำหน่ำย หมำยเลขโทรศัพท์ส�ำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

รูปที่ 18  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 1 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (hazards identification) แสดงข้อมูลประเภทควำมเป็น

อันตรำยของสำรเคมีตำมระบบ GHS ตัวอยำ่งเช่น สำรละลำย n-butyl lithium เป็นสำรไวไฟ (flammable 

liquids) และลกุตดิไฟได้เองเมือ่สมัผสักบัอำกำศ (pyrophoric liquids) เปน็ตน้ โดยมตีวัเลขก�ำกบัระดบัควำม

เปน็อันตรำย เช่น Category 1, 2, … (ยิ่งตัวเลขน้อยควำมเป็นอนัตรำยยิ่งมำก) และแสดงขอ้มูลรปูสัญลกัษณ์

ควำมเป็นอันตรำย (pictogram) ค�ำสัญญำณ (signal word) ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard 

statement) เช่น H225 และข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย (precautionary statement) เช่น P210 

ของสำรเคมีซึ่งจะต้องเหมือนกับข้อมูลที่แสดงอยู่บนฉลำกขวดสำรเคมีตำมระบบ GHS นอกจำกนี้ อำจแสดง

ข้อมูลควำมเป็นอันตรำยอื่น ๆ ของสำรเคมีที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS เช่น 

ควำมเป็นอันตรำยจำกกำรระเบิดของผงฝุ่น (dust explosion hazard) เป็นต้น
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รูปที่ 19  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 2 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม (composition/information on 
ingredients) ระบุข้อมูลของสำรเคมีอันตรำยทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะประกอบด้วย

ชื่อสำรเคมี รหัสประจ�ำตัวสำรเคมี (เช่น CAS-No. (Chemical Abstract Service), EC no., Index no.10 

เป็นต้น) ประเภทควำมเป็นอันตรำย (classification) และควำมเข้มข้นของสำรเคมี ตัวอย่ำงเช่น สำรละลำย 

n-butyl lithium มตีวัท�ำละลำยเป็นไซโคลเฮกเซน ดังนัน้จึงมข้ีอมลูทัง้ n-butyl lithium และไซโคลเฮกเซน 

ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 20

10 EC no. และ Index no. คือ รหัสประจ�ำตัวสำรเคมีตำมระบบของสหภำพยุโรป
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) แสดงข้อมูลมำตรกำรปฐมพยำบำล         

ตำมลกัษณะและชอ่งทำงกำรไดร้บัสำรเขำ้สูร่ำ่งกำย ได้แก ่กรณสัีมผสัสำรเคมโีดยกำรสูดดม สัมผัสทำงผิวหนงั 

ดวงตำ หรือกลืนสำรเคมี และข้อมูลอำกำรหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจำกได้รับสัมผัสสำรเคมีทั้งในระยะ

เฉยีบพลนัและเรือ้รงั ทัง้นีข้อ้มลูเกีย่วกบัอำกำรหรอืผลกระทบจำกกำรไดร้บัสมัผสัในบำง SDS จะอ้ำงถงึหรอื

แสดงอยู่หัวข้อที่ 2 ข้อมูลระบุควำมเป็นอันตรำย และ/หรือ หัวข้อที่ 11 ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ

รูปที่ 21  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 4 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

รูปที่ 20  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 3 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)
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5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) แสดงข้อมูลชนิดของวัสดุดับเพลิงท่ี

เหมำะสม อันตรำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้ของสำรเคมี อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรป้องกันภัยและค�ำแนะน�ำอื่น ๆ 

ในกำรดับเพลิงส�ำหรับนักผจญเพลิง

รูปที่ 22  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 5 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (accidental release measures)  
ระบคุ�ำแนะน�ำในกำรจดักำรสำรเคมีทีห่กร่ัวไหล ได้แก่ แนวทำงกำรป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมี กำรใช้อปุกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคล กำรด�ำเนินกำรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และแนวทำงปฏิบัติในกำรเก็บ

และท�ำควำมสะอำดหลังเกิดกำรหกรั่วไหล

รูปที่ 23  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 6 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)
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7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (handling and storage) ให้ค�ำแนะน�ำในกำรใช้

งำนและกำรจัดเก็บสำรเคมีอย่ำงปลอดภัย เช่น สภำวะที่เหมำะสมในกำรใช้งำนและจัดเก็บ ข้อควรระวังใน

กำรเก็บรักษำ เป็นต้น

รูปที่ 24  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 7 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (exposure controls/
personal protection) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรควบคุมกำรรับสัมผัสสำรเคมีเข้ำสู่รำ่งกำย ได้แก่ 

- กำรระบุค่ำขีดจ�ำกัดที่ยอมให้ผู้ปฏิบัติงำนรับสัมผัสสำรเคมีได้ในระหว่ำงท�ำงำน (occupational 

exposure limit values)

- มำตรกำรควบคุมทำงวิศวกรรม เช่น ระบบระบำยอำกำศ สภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมในกำร    

ปฏิบัติงำน เป็นต้น

- มำตรกำรป้องกันส่วนบุคคล เช่น กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ ผิวหนัง ร่ำงกำย ระบบทำงเดิน

หำยใจ เป็นต้น ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 25
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รูปที่ 25  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 8 ใน SDS ของ n-hexane (ท่ีมา: http://www.dhc-solvent.de)
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9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ (physical and chemical properties) ประกอบด้วย 

ข้อมูลทั่วไป เช่น สถำนะของสำรเคมี กลิ่น เป็นต้น ข้อมูลที่ส�ำคัญต่อสุขภำพควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

เช่น ควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) จุดเดือด/ช่วงกำรเดือด จุดวำบไฟ ควำมไวไฟ สมบัติกำรระเบิด ควำมดันไอ 

อัตรำกำรระเหย เป็นต้น และข้อมลูอืน่ ๆ  ท่ีเป็นตวัแปรเกีย่วกบัควำมปลอดภยั เช่น กำรผสมกนัได้ (miscibility) 

จุดหลอมเหลว/ช่วงกำรหลอมเหลว อุณหภูมิที่ท�ำให้เกิดกำรติดไฟ เป็นต้น ดังตัวอยำ่งในรูปที่ 26

รูปที่ 26  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 9 ใน SDS ของ n-hexane (ท่ีมา: http://www.dhc-solvent.de)
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10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) ระบถุงึควำม

ไวในกำรเกิดปฏิกิริยำของสำรเคมี ควำมเสถียรทำงเคมี ควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดปฏิกิริยำอันตรำย สภำวะที่

ควรหลีกเลี่ยง เช่น ควำมร้อน แสง ประกำยไฟ เป็นต้น สำรที่ไม่เข้ำกัน (incompatible material) และ

ผลิตภัณฑ์/สำรอันตรำยที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของสำรเคมี จำกตัวอย่ำงในรูปที่ 27 ข้อ 10.3 ระบุวำ่สำรนี้ท�ำ

ปฏิกิริยำรุนแรงกับน�้ำ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกำรเก็บสำรในที่มีควำมชื้นหรือสัมผัสกับน�้ำ

รูปที่ 27  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 10 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) ระบุข้อมูลด้ำนพิษวิทยำของสำรเคมี

ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำและกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ เช่น ระดับควำมเป็นพิษเฉียบพลัน (เช่น ค่ำ LD
50

11)    

กำรระคำยเคอืงต่อผวิหนงัและดวงตำ กำรก่อมะเรง็ (carcinogenicity) กำรก่อกำรกลำยพนัธุ ์(mutagenicity) 

กำรเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์(reproductive toxicity) กำรเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอย่ำงเจำะจง (specific 

target organ toxicity, STOT) อันตรำยจำกกำรส�ำลัก (aspiration hazard) เป็นต้น และผลกระทบต่อ

สุขภำพหรืออำกำรที่อำจเกิดขึ้นเมื่อได้รับสัมผัสสำร ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 28

11 LD
50
 (50% lethal dose) หมำยถึง ปริมำณของสำรเคมีที่ให้กับสัตว์ทดลองทั้งหมดเพียงครั้งเดียวแล้วท�ำให้กลุ่ม         

ของสัตว์ทดลองร้อยละ 50 ตำยลง (ที่มำ: นำงสำวกฤติยำ เหมือนใจ, ควำมเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ตำมระบบ GHS,    

ส�ำนักเทคโนโลยีควำมปลอดภัย, กรมโรงงำนอุตสำกรรม, 2557.)
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รูปที่ 28  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 11 ใน SDS ของ acetone 
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (ecological information) ระบคุวำมเป็นพิษต่อส่ิงมชีีวติและสิง่แวดล้อม

ทั้งในดินและน�้ำ แสดงแนวโน้มกำรสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (bioaccumulative potential) ดัง

ตัวอย่ำงในรูปที่ 29
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รูปที่ 29  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 12 ใน SDS ของ acetone 
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

13. มาตรการการก�าจัด (disposal considerations) ระบุวิธีกำรก�ำจัดหรือจัดกำรของเสีย

จำกสำรเคมีและภำชนะบรรจุ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 30

รูปที่ 30 (ก)  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 13 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)
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รูปที่ 30 (ข)  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 13 ใน SDS ของ n-hexane 
(ที่มา: http://www.dhc-solvent.de)

14. ข้อมูลการขนส่ง (transport information) แสดงข้อมูลท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในกำรขนส่ง  

ตำมระบบของ UN ดงัตวัอย่ำงในรปูที ่31 ข้อมลูนีแ้สดงว่ำสำรนีม้สีมบติัไวต่อกำรเกดิปฏกิยิำกบัน�ำ้ และไวไฟ

รูปที่ 31  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 14 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) แสดงข้อมลูกฎหมำยและข้อบงัคบั

ตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 32
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รูปที่ 32  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 15 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution
(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html)

16. ข้อมูลอื่น (other information) แสดงข้อมูลขยำยควำมหรือค�ำอธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติม

อืน่ ๆ  เช่น ควำมหมำยของค�ำย่อต่ำง ๆ  ทีพ่บใน SDS วนัทีห่รอืครัง้ทีข่องกำรปรบัปรงุ SDS เป็นต้น ดังตัวอย่ำง

ในรูปที่ 33

รูปที่ 33  ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อท่ี 16 ใน SDS ของ n-hexane 
(ที่มา: http://www.dhc-solvent.de)
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ข้อมูล SDS สำมำรถสืบค้นได้จำกแหล่งอ้ำงอิง เช่น

1) ข้อมูลจำกบริษัทผู้จ�ำหน่ำยสำรเคมี เช่น https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html,

 http://www.merck.co.th

2) Web site ต่ำง ๆ เช่น http://www.chemtrack.org

หำกเป็นไปไดค้วรขอข้อมลูหรอืสบืคน้จำกเว็บไซต์ของบรษิทัผูผ้ลิตหรอืผูจ้�ำหนำ่ย เนือ่งจำกจะได้ขอ้มลู

ตรงกบัสำรทีมี่อยูจ่รงิ ถำ้ไมม่จีงึสบืคน้จำกแหลง่อืน่ ทีส่�ำคญัคอืตอ้งมัน่ใจว่ำขอ้มลูใน SDS เปน็ของสำรเดยีวกนั 

(ดูจำกเลข CAS) และมีควำมเข้มข้นและรูปแบบที่ตรงกันกับสำรที่มีอยู่

ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีต้องมีเอกสาร SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัว
เก็บไว้ และมีการสื่อสารถึงผู้ปฏิบัติให้ศึกษาและท�าความเข้าใจก่อนเริ่มท�า
ปฏิบัติการเพ่ือประเมินความเส่ียง
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12ข้อปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้สารเคมี

สำรเคมีอำจเป็นอันตรำยเนื่องจำกสมบัติของสำร เช่น เป็นพิษ (toxic) กัดกร่อน (corrosive) ติดไฟ 

(flammable) ระเบดิ (explosive) ก่อมะเร็งหรือต้องสงสัยว่ำก่อมะเร็ง (carcinogenic or cancer suspect 

agents) และ/หรือ ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง (irritant) ผู้ปฏิบัติงำนควรมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรำย

จำกสำรเคมีท่ีใช้ เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรทดลองและกำรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยหำข้อมูลที่

เก่ียวข้องกบัสำรเคมจีำกเอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) หรอืจำกหนงัสอืทีเ่กีย่วข้อง

กบัอนัตรำยจำกสำรเคมโีดยทัว่ไป รวมถงึสัญลักษณ์ทีใ่ช้เตือนควำมเป็นอนัตรำยของสำรเคมบีนภำชนะบรรจุ

เพื่อทรำบอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมีเหล่ำนั้น

ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สารเคมี

1) ไม่ท�ำกำรทดลองนอกเหนือจำกที่ได้รับมอบหมำย ไม่เปลี่ยนแปลงชนิดและปริมำณของสำรเคมี

ที่ใช้โดยไม่ปรึกษำหรือได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร

2) อ่ำนฉลำกสำรเคมีที่ใช้ทุกคร้ัง และรินสำรเคมีที่เป็นของเหลวโดยหันฉลำกเข้ำด้ำนในฝ่ำมือ       

เพื่อป้องกันฉลำกเลอะเลือน

3) แบ่งสำรเคมีมำใช้เฉพำะเทำ่ที่จ�ำเป็น

4) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสหรือสูดดมสำรเคมีโดยตรง หำกจ�ำเป็นต้องทดสอบกลิ่น ให้ถือหลอดบรรจุ

ห่ำงออกไปอยำ่งน้อย 6 นิ้วแล้วใช้มือพัดโบกไอเข้ำมำ

5) ใส่ถุงมือที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำรเคมี พึงระวังไว้เสมอว่ำ        

ถุงมือยำงไม่สำมำรถป้องกันสำรเคมีได้ทุกชนิด สำรเคมีบำงชนิด จ�ำเป็นต้องใส่ถุงมือมำกกว่ำ   

หนึ่งชั้นหรือที่ท�ำจำกวัสดุพิเศษ

6) ขณะสวมถุงมือ ไม่ควรจับประตูหรือวัสดุอื่นที่ท�ำให้เกิดกำรปนเปื้อน เช่น ก๊อกน�้ำ คีย์บอร์ด      

ก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำรต้องถอดถุงมือออกและล้ำงมือทุกครั้ง

7) ถำ้สำรเคมีหก ให้รีบท�ำควำมสะอำดทันที

8) รักษำบริเวณโต๊ะปฏิบัติกำรให้สะอำดตลอดเวลำกำรท�ำงำน เม่ือใช้เคร่ืองแก้วเสร็จแล้วควรล้ำง

และเก็บในที่เหมำะสมหลังกำรใช้งำน
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ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอท

1) ใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอทด้วยควำมระมัดระวัง เพรำะหำกเทอร์โมมิเตอร์แตกและเกิดไอปรอท     

กำรได้รบัสำรปรอทอำจท�ำให้เป็นอนัตรำยถึงชวีติหรอืเกดิผลกระทบอย่ำงเรือ้รงัทีไ่ม่แสดงผลทนัที

2) หลังใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่อุณหภูมิสูงควรปล่อยให้เย็นก่อนและท�ำควำมสะอำด และเก็บโดยไม่ปน

กับเครื่องแก้วชนิดอื่น

3) ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีรอยแตกร้ำว รีบแจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติกำรเพื่อก�ำจัดทันที                 

ห้ามน�ำกลับมำใช้อีก

12.1 การจัดเก็บสารเคมี

กำรจัดเก็บสำรเคมีเพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจำกปฏิกิริยำเคมี มีหลักส�ำคัญคือ ภำชนะ

บรรจุสำรเคมีต้องติดฉลำกให้ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน และห้ามเก็บสำรเคมีที่เข้ำกันไม่ได้ (incompatible) 

ไว้ด้วยกัน (ควรศึกษำ EPA’s Chemical Compatibility Chart ตำมรูปที่ 34 เพื่อกำรจัดเก็บสำรเคมีอย่ำง

ถูกต้อง)

วิธีการจัดเก็บสารเคมีตาม EPA’s Chemical Compatibility Chart มีขั้นตอนดังนี้

1) แยกประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีว่ำจัดอยู่ใน reactivity group ใด เช่น ถ้ำต้องกำร

เก็บกรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดอะซิติก ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ เช่น อะซิโตน สำมำรถแยก

ประเภทควำมเป็นอันตรำยได้ดังตำรำง 

สำรเคมี # Reactivity group name

กรดไฮโดรคลอริก 1 Acids, mineral, non-oxidizing

กรดไนตริก 2 Acids, mineral, oxidizing

กรดอะซิติก 3 Acids, organic

อะซิโตน 29 Hydrocarbons, aliphatic, saturated
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2) จำก EPA’s Chemical Compatibility Chart สำมำรถลำกเส้นจำก reactivity group ของสำร

เคมีแต่ละชนิดได้ดังรูป 

จะเห็นว่ำสามารถเก็บ  1) กรดไฮโดรคลอริกรวมกับกรดไนตริก  2) กรดไฮโดรคลอริกรวมกับกรด    

อะซิติก  3) กรดไฮโดรคลอริกรวมกับอะซิโตน  4) กรดอะซิติกรวมกับอะซิโตน ได้โดยไม่เกิดอันตรำย แต่       

ไม่สามารถเก็บ  1) กรดไนตริกรวมกับกรดอะซิติก  2) กรดไนตริกรวมกับอะซิโตน เนื่องจำกจะเกิดอันตรำย

เมื่อเกิดกำรผสมกัน คือ ท�ำให้เกิดแก๊ส มีควำมร้อน หรือไฟไหม้
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รูปที่ 34  EPA’s Chemical Compatibility Chart
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ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาสารเคมี มีดังนี้

1) สำรเคมีที่จัดเก็บต้องบรรจุในภำชนะที่เหมำะสมกับประเภทของสำรเคมี มีฉลำกระบุชื่อที่

ชัดเจน พร้อมสัญลักษณ์ควำมเป็นอันตรำยจำกบริษัทผู้ผลิต และมีองค์ประกอบของฉลำกครบ

ถ้วนตำมระบบ GHS ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 35 และ 36 ได้แก่

a)  ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อสำรเคมีที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ/ที่เป็นอันตรำยในผลิตภัณฑ์ 

(product name/identifier)

b)  ชื่อผู้ผลิต (supplier/manufacturer identification)

c)  สัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี (hazard pictogram) ในระบบ GHS    

(ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 10 สัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมี)

d)  ค�ำสัญญำณ (signal word) ซึ่งมีอยู่สองระดับคือ อันตรำย (danger) และระวัง (warning)

e)  ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) เช่น ละอองลอยไวไฟ ท�ำให้

ผิวหนังไหม้ และท�ำอันตรำยต่อดวงตำ อำจกัดกร่อนโลหะ อำจก่อให้เกิดกำรแพ้ที่ผิวหนัง

f)  ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย และกำรจัดกำรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (precautionary 

statement) เช่น

- เก็บให้ห่ำงจำกเปลวไฟ แสงแดดหรือที่อุณหภูมิสูงกว่ำ 50 OC

- ห้ามสูบบุหรี่

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย เช่น ถุงมือ เสื้อ หน้ำกำก และแว่นเพื่อควำมปลอดภัย

- เก็บให้มิดชิด ใช้ถุงมือป้องกัน

g)  รำยละเอียดอื่น ๆ (supplemental information) (ถ้ำมี) เช่น วีธีกำรใช้ น�้ำหนัก        

วันที่บรรจุ วันหมดอำยุ เป็นต้น
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รูปที่ 35  รูปตัวอย่างแสดงองค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
(ที่มา: http://www.systemid.com/learn/ghs-hcs-standards-changing-chemical-drum-labels)

รูปที่ 36  องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
(ที่มา: https://dymax.com/resources/ghs-globally-harmonized-system)
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2) มีกำรตรวจสอบภำชนะบรรจุ ฉลำก อย่ำงสม�่ำเสมอ

3) มีเอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) ของสำรเคมอีนัตรำยทกุชนดิในห้อง

ปฏิบัติกำร เพื่อใช้อ้ำงอิงในกรณีฉุกเฉิน และจัดหำเอกสำรที่ทันสมัยอยู่เสมอ

4) มีบัญชีรำยช่ือและปริมำณสำรเคมีทุกชนิดที่อยู่ในควำมครอบครอง และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้

ทันสมัยอยู่เสมอ โดยทุกห้องปฏิบัติกำรจะต้องบันทึกข้อมูลสำรเคมีในโปรแกรม ChemTrack & 

WasteTrack ผ่ำนเวบ็ไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134

5) ไม่เก็บสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำรมำกเกินควำมจ�ำเป็น

6) แยกเก็บสำรเคมีตำมลักษณะทำงกำยภำพ ควำมเป็นอันตรำย และควำมเข้ำกันไม่ได้ ตำมคู่มือ

กำรเกบ็รกัษำสำรเคมแีละวตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2550 โดยกรมโรงงำนอตุสำหกรรม แบ่งกำรจ�ำแนก

ประเภทสำรเคมีและวัตถุอันตรำยเป็น 13 ประเภท ตำมล�ำดับควำมเป็นอันตรำย ดังนี้

1. วัตถุระเบิด (explosive substances)

2. แก๊สอัด แก๊สเหลว หรือแก๊สที่ละลำยภำยใต้ควำมดัน (compressed, liquefied and 

dissolved gases) และแก๊สภำยใต้ควำมดันในภำชนะบรรจุขนำดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) 

(Pressurized small gas containers; aerosol can/aerosol container)

3. ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)

4. ของแข็งไวไฟ (flammable solids) สำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรลุกไหม้ได ้เอง 

(spontaneously combustible substances) และสำรให้แก๊สไวไฟเมื่อสัมผัสน�้ำ 

(substances that emits flammable gases in contact with water)

5. สำรออกซไิดซ์ (oxidizing substances) และเปอร์ออกไซด์อนิทรย์ี (organic peroxides)

6. สำรพิษ (toxic substances) และสำรติดเชื้อ (infectious substances)

7. วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive substances)

8. สำรกัดกร่อน (corrosive substances)

9. วัตถุอันตรำยประเภทอื่น ๆ ตำมกำรจ�ำแนกเพื่อกำรขนส่ง ไม่น�ำมำพิจำรณำใน

กระบวนกำรจัดเก็บ

10. ของเหลวติดไฟ (combustible liquids)

11. ของแข็งติดไฟ (combustible solids)

12. ของเหลวไม่ติดไฟ (non-combustible liquids)

13. ของแข็งไม่ติดไฟ (non-combustible solids) 

7) เก็บสำรเคมีในสถำนที่เก็บเฉพำะ ไม่ปะปนกับสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และระบุสัญลักษณ์ควำมเป็น

อนัตรำย อำจเกบ็สำรเคมทีัว่ไปบนชัน้วำงท่ีมัน่คง มขีอบก้ัน และมคีวำมสงูไม่เกนิมอืเอือ้มถึง หรอื

ในตู้ที่ปิดมิดชิด ไม่เก็บสำรเคมีในตู้ดูดควัน ตู้ใต้อำ่งน�้ำ บนโต๊ะปฏิบัติกำร หรือบริเวณทำงเดิน

8) เก็บสำรเคมีที่ต้องควบคุมหรือขออนุญำตเป็นพิเศษไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อค
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- ในทางปฏิบัติ กรณีที่สารมีอันตรายหลายประเภทให้จัดเก็บตามล�าดับ
ความเป็นอันตราย เช่น กรดอะซิติกเป็นทั้งสารไวไฟและกัดกร่อน ส่วน
กรดไนตริกเป็นทั้งสารออกซิไดซ์และกัดกร่อน ดังนั้นตามล�าดับความเป็น
อันตรายข้างต้น ต้องเก็บกรดอะซิติกในกลุ่มสารไวไฟ และเก็บกรดไนตริก 
ในกลุ่มสารออกซิไดซ์

-  ควรแยกเก็บสารเป็นอย่างน้อย 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน 
สารออกซิไดซ์ สารไวต่อน�้าและอากาศ สารท่ีลุกติดไฟได้เอง และสารที่

ต้องการการเก็บรักษาพิเศษ (เช่น ในตู้เย็น) ออกจากกัน โดยอาจมีการ
แบ่งย่อยตามสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) ได้

9) สำรเคมีที่ต้องเก็บในตู้เย็น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ให้ใช้ตู้เย็นเก็บสำรเคมีโดยเฉพำะ            

ไม่ใช้ปนกับตู้เย็นเก็บอำหำร

10) มีภำชนะรองรับ (secondary container) ที่เหมำะสมส�ำหรับสำรเคมีที่เป็นของเหลว

11) จัดหำอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรจัดเก็บสำรเคมีและรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล วัสดุดูดซับสำรเคมี ในปริมำณที่เหมำะสมกับชนิดและควำมเป็นอันตรำยของ

สำรเคมีที่เก็บ 

ข้อแนะน�าในการจัดเก็บ

สารไวไฟ

- เก็บสำรไวไฟให้ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อน แหล่งก�ำเนิดไฟ เปลวไฟ ประกำยไฟ และแสงแดด

- เก็บตัวท�ำละลำยที่มีจุดเดือดต�่ำในที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง

- เก็บสำรไวไฟแยกจำกสำรกลุ่มอื่น

- เก็บสำรไวไฟในห้องปฏิบัติกำรในภำชนะที่มีควำมจุไม่เกิน 20 ลิตร

- เก็บสำรไวไฟที่มีปริมำณรวมกันเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ในตู้ส�ำหรับเก็บสำรไวไฟโดยเฉพำะ

- สำรไวไฟที่ต้องเก็บในที่เย็นควรเก็บในตู้เย็นที่ปลอดภัยส�ำหรับสำรไวไฟ
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สารกัดกร่อน

- เก็บสำรกัดกร่อนทั้งกรดและเบสแยกออกจำกกัน โดยไว้ในระดับต�่ำ

- เก็บกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพำะ และมีภำชนะรองรับที่ทนกำรกัดกร่อน

- ไม่จัดเก็บกรดที่เข้ำกันไม่ได้ไว้ด้วยกัน เช่น ไม่เก็บกรดอะซิติกไว้กับกรดไนตริก เพรำะกรดอะซิติก

เป็นสำรไวไฟ กรดไนตริกเป็นสำรออกซิไดซ์

สารออกซิไดซ์ (oxidizers) และสารท่ีก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์

- เก็บสำรให้ห่ำงจำกควำมร้อน แสง และแหล่งก�ำเนิดประกำยไฟ

- เก็บสำรให้ห่ำงจำกสำรไวไฟ สำรอินทรีย์ และสำรอื่น ๆ ที่ไหม้ไฟได้

- เก็บสำรที่มีสมบัติออกซิไดซ์สูง เช่น กรดโครมิก ไว้ในภำชนะแก้วหรือภำชนะที่มีสมบัติเฉื่อย

- ห้ามใช้จุกคอร์ก หรือจุกยำงกับขวดที่ใช้เก็บสำรออกซิไดซ์

- มีกำรตรวจสอบกำรเกิดเปอร์ออกไซด์อย่ำงสม�่ำเสมอ

สารที่ไวต่อปฏิกิริยา

- มีป้ำยเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้ำตู้หรือพื้นที่ที่เก็บสำรที่ไวต่อปฏิกิริยำ 

 เช่น ป้ำย “สำรไวต่อปฏิกิริยำ – ห้ำมใช้น�้ำ”

- ไม่เก็บสำรที่ท�ำปฏิกิริยำกับน�้ำใกล้แหล่งน�้ำที่อยู่ในห้องปฏิบัติกำร

- มีกำรตรวจสอบสภำพกำรเก็บที่เหมำะสมของสำรที่ไวต่อปฏิกิริยำอย่ำงสม�่ำเสมอ

สารที่มีวิธีการเก็บรักษาเฉพาะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น

- เก็บสำรที่สลำยตัวได้เมื่อโดนแสงหรือควำมร้อน หรือเกิดปฏิกิริยำที่เป็นอันตรำยในตู้เย็นหรือตำม

ที่ก�ำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต

- กรดไฮโดรฟลูออริก: ภำชนะที่ไม่ใช่แก้วหรือโลหะ

- ฟอสฟอรัสขำว: เก็บในน�้ำ

- โซเดียมและโลหะอัลคำไลอื่น ๆ : เก็บในน�้ำมัน

- กรดพิคริก: เก็บในน�้ำ

- อีเทอร์: ขวดสีชำ

- เปอร์ออกไซด์ ออร์แกโนเมทัลลิก (organometallics): เก็บในตู้เย็น

แก๊ส

- โปรดดูรำยละเอียดที่หัวข้อ 12.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว
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ศึกษาข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการประเมินความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2558) 
และค�าอธิบายประกอบการกรอก ESPReL Checklist

(ดาวน์โหลดได้จาก http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-
Book2.pdf)

12.2 การเคล่ือนย้ายสารเคมีและการแบ่งถ่ายสารเคมี

 ก่อนเคลื่อนย้ำยหรือแบ่งถ่ำยสำรเคมีให้ศึกษำ SDS ของสำรเคมีที่เกี่ยวข้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลตำมค�ำแนะน�ำ และเตรียมอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดที่สำมำรถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 ข้อแนะน�าในการเคล่ือนย้ายสารเคมี

1) ตรวจสอบภำชนะบรรจสุำรเคมก่ีอนเคล่ือนย้ำยหำกภำชนะเสือ่มสภำพให้ถ่ำยสำรเคมลีงในภำชนะ

ใหม่ที่เหมำะสม แล้วท�ำลำยภำชนะเก่ำทิ้ง

2) ไม่เคลื่อนย้ำยสำรเคมีที่เข้ำกันไม่ได้พร้อมกัน

3) ห้ามจับขวดสำรเคมีที่คอขวดหรือหิ้วที่หูด้วยมือข้ำงเดียว

4) กำรเคลือ่นย้ำยขวดสำรเคมภีำยในห้องปฏบิตักิำร ให้ใช้มอืข้ำงหนึง่จบัทีค่อขวดและมอือกีข้ำงรอง

ที่ก้นขวด หรือใช้ภำชนะรองรับที่เหมำะสมบรรจุขวดสำรเคมี ดังรูปที่ 37 

5) กำรเคลื่อนย้ำยขวดสำรเคมีนอกห้องฏิบัติกำร ต้องใช้ภำชนะรองรับที่แข็งแรงและเหมำะสม

- ถังสแตนเลส ส�ำหรับสำรเคมีที่ไม่กัดกร่อน เช่น ตัวท�ำละลำยอินทรีย์

- ถังพลำสติก ส�ำหรับสำรเคมีกัดกร่อน เช่น กรด

6) กำรเคลื่อนย้ำยขวดสำรเคมีจ�ำนวนมำก ให้ปฏิบัติดังนี้

- ห้ามวำงขวดสำรเคมีบนรถเข็นโดยตรง

- ใช้ภำชนะรองรับและวัสดุกันกระแทกที่เหมำะสม

- ใช้รถเข็นสำรเคมีที่มีที่กั้น โดยที่กั้นควรสูงอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งของควำมสูงของขวดสำรเคมี
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รูปท่ี 37  การเคล่ือนย้ายสารเคมี

 ข้อแนะน�าในการเคล่ือนย้ายถังแก๊ส

1) ปิดฝำครอบวำล์วให้แน่นก่อนเคลื่อนย้ำย

2) หำกเคลื่อนย้ำยภายในห้องปฏิบัติการ ให้ใช้วิธีหมุนก้นถังในแนวตั้ง

3) หำกเคลื่อนย้ำยออกนอกห้องปฏิบัติการ ต้องใช้รถเข็นถังแก๊สที่มีสำยรัดโดยเฉพำะ

4) หำกจ�ำเป็นต้องใช้ลิฟต์โดยสำรเคล่ือนย้ำย ต้องแสดงป้ำยห้ามผู้โดยสำรเข้ำลิฟต์ในระหว่ำง       

กำรขนย้ำย

 ข้อแนะน�าในการแบ่งถ่ายสารเคมี

1) ท�ำในตู้ดูดควัน

2) ห้ามเทสำรไวไฟใกล้แหล่งก�ำเนิดไฟ หรือแหล่งควำมร้อน

3) ใช้กรวยในกำรเทสำรจำกขวดบรรจุสู่ภำชนะปำกแคบ บีกเกอร์หรือภำชนะอื่นที่เหมำะสม
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12.3 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารไวไฟ

เม่ือใช้สารไวไฟควรปฏิบัติดังนี้

1) ระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ต้องใช้ร่วมกับสำรออกซิไดซ์

2) ห้ามจุดไฟใกล้สำรไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ไดเอทิลอีเทอร์ เพรำะไอของสำรไวไฟเดินทำงได้ใน

ระยะทีไ่กลกว่ำทีค่ดิ ไอของตวัท�ำละลำยซ่ึงหนกักว่ำอำกำศจะแผ่ปกคลุมไปตำมโต๊ะหรือพ้ืนห้อง

ปฏบัิตกิำรจนถงึแหล่งก�ำเนดิไฟแล้วลกุเป็นไฟ และลกุลำมกลบัมำทีบ่กีเกอร์จนเกดิไฟไหม้รนุแรง

ได้ (flash back)

3) เมือ่ใช้ตวัท�ำละลำยอนิทรย์ีต้องท�ำในตู้ดูดควนั เช่น กำรแบ่งถ่ำยสำรเคม ีกำรระเหยตัวท�ำละลำย

4) ห้ามเทตัวท�ำละลำยอินทรีย์ลงในอ่ำงน�้ำโดยเด็ดขำด เพรำะก่อให้เกิดอันตรำยจำกควำมเป็นพิษ

และอำจติดไฟได้หำกไอของตัวท�ำละลำยเคลื่อนที่ตำมระบบท่อน�้ำทิ้งไปยังบริเวณที่มีเปลวไฟ

5) ห้ามเปิดเตำให้ควำมร้อนหรือแหล่งก�ำเนิดควำมร้อนอื่น ๆ เช่น ตะเกียงแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ขณะที่

ไปท�ำกิจกรรมอื่น ปิดอุปกรณ์ให้ควำมร้อนทุกครั้งที่สิ้นสุดกำรทดลอง

6) ใช้ภำชนะปำกแคบ เช่น ขวดรปูชมพู ่ในกำรให้ควำมร้อนกบัตวัท�ำละลำยอนิทรย์ี เช่น กำรตกผลกึ

7) ห้ามใช้เปลวไฟจำกตะเกียงหรือเตำให้ควำมร้อนแก่ตัวท�ำละลำยที่ติดไฟได้และมีจุดเดือดต�่ำกวำ่ 

80 – 85 OC โดยตรง ให้ใช้อ่ำงน�้ำร้อน (water bath)

12.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว

1) ติดฉลำกชื่อแก๊สให้ชัดเจน เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อำกำศถ่ำยเทได้ดี ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อน       

หรือแหล่งก�ำเนิดไฟ

2) ถ้ำเป็นไปได้ควรติดตั้งถังแก๊สภำยนอกและต่อท่อเข้ำมำภำยในห้องปฏิบัติกำร

3) มีโซ่หรือสำยรัดสองต�ำแหน่งยึดติดกับโต๊ะปฏิบัติกำร ผนัง หรืออุปกรณ์ยึดที่มั่นคง แข็งแรง กรณี

มีถังแก๊สจ�ำนวนมำก ควรเก็บไว้ในคอกที่มั่นคง หำกไม่มีคอกกั้นต้องมั่นใจว่ำโซ่หรือสำยรัดนั้น

มั่นคงพอในกำรรองรับน�้ำหนักถังทั้งหมด ดังรูปที่ 38

4) แยกเก็บถังแก๊สที่ก�ำลังใช้งำน แก๊สบรรจุเต็ม และถังแก๊สเปลำ่ออกจำกกัน ติดป้ำยให้ชัดเจนว่ำ

เป็นถังที่ยังมีแก๊สหรือเป็นถังเปล่ำ

5) ถังแก๊สที่ยังไม่ใช้งำนต้องมีฝำครอบหัวถังหรือฝำครอบวำล์วหรือมี guard ป้องกันหัวถัง

6) เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่ำงจำกถังแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สไวไฟและวัสดุไหม้ไฟได้ หรือมีฉำก/ผนังกั้น   

ที่ไม่ติดไฟ
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7) ตรวจสอบสภำพถังแก๊สทกุ 6 เดอืนโดยผูเ้ช่ียวชำญ และมหีมำยเลขโทรศพัท์ของบรษิทัผูจ้�ำหน่ำย

ถังหรือผู้ตรวจสอบติดไว้ใกล้ถังแก๊สหรือโทรศัพท์เผื่อยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน

8) ในกำรเคลื่อนย้ำยถังแก๊สต้องปิดฝำครอบวำล์วก่อนเคลื่อนย้ำย ควรใช้รถเข็นที่มีโซ่หรือสำยรัด 

ดังรูปที่ 39 หำกเคลื่อนย้ำยระยะสั้นอำจใช้กำรหมุนก้นถังในแนวตั้ง

9) ใช้อุปกรณ์ควบคุมควำมดันที่เหมำะสมกับชนิดของแก๊ส และต่อเข้ำกับถังแก๊สโดยขันเกลียว        

ให้พอดี ห้ำมใช้แรงฝืนกำรขันเกลียวหรือสำรหล่อลื่นใด ๆ

10) ก่อนเปิดวำล์วควบคุมควำมดันของแก๊สเข้ำสู่ระบบท�ำงำน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีทำงออก

ของแก๊สไว้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมดันสะสมจนระเบิด

รูปที่ 38  การจัดเก็บแก๊สอัด รูปท่ี 39  การเคล่ือนย้ายแก๊สอัด

ข้อแนะน�ำ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สรั่ว

กำรตอบโต้กรณีแก๊สรั่ว
ส�ำหรับผู้ตรวจสอบพื้นที่

- ตรวจสอบชนิดของแก๊ส จำกข้อมูลข้ำงถัง 

หรือที่ pressure regulator

- พยำยำมปิด main valve และแหล่งก�ำเนิด

ควำมร้อน (ถ้ำมี)

- ออกจำกบริเวณที่มีแก๊สรั่ว และกันบุคคลที่

ไม่เกี่ยวข้องออกจำกบริเวณให้เร็วที่สุด

- แจ้งอำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร/

อำคำร

- ควรใส่เครื่องช่วยหำยใจก่อนปฏิบัติงำน 

เนื่องจำกในบริเวณที่เกิดกำรรั่วจะมีอำกำศ

เจือจำงกว่ำปกติ

- แจ้งบริษัทผู้จ�ำหน่ำยถังแก๊ส (ควรมีเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อในบริเวณที่หำได้สะดวกเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน) เพื่อขอค�ำแนะน�ำเบื้องต้น
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ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักำรจดักำรเมือ่เกดิกำรรัว่ไหลของแกส๊พษิบำงชนดิในปรมิำณเลก็นอ้ย (ส�ำหรบั

ผู้ตรวจสอบพื้นที่) ตำมตำรำงที่ 2 เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ผู้ประสบเหตุที่ไม่ช�ำนำญควรหลีกเลี่ยงกำรจัดกำร

ด้วยตนเอง

ชนิดของแก๊สที่รั่วไหล วิธีท�ำลำย

Ammonia,
anhydrous

Arsine

Boron trichloride

Carbon monoxide

Chlorine

Fluorine

Fluorocarbons

Hydrogen

Hydrogen fluoride

Hydrogen sulfide

Methyl bromide

Nitric oxide

Nitrous oxide

Phosgene

Sulfur dioxide

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลในน�้ำ ในอัตรำส่วนน�้ำ 100 ลิตรต่อแอมโมเนีย 1 ลิตร

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนตหรือตัว
ออกซิไดซ์ท่ีแรงอื่น ๆ

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15%

จุดไฟเผำท�ำลำยแก๊สที่รั่วไหล

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15% หรือ
สำรละลำยเบสแก่อื่น ๆ

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 
5 – 15%

พยำยำมกักเก็บไว้เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่

ปล่อยออกสู่บรรยำกำศ

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 
5 – 15%

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยฟอกขำว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) 
ควำมเข้มข้น 10 – 20%

ดูดซับแก๊สท่ีรั่วไหลด้วยตัวท�ำละลำยอินทรีย์ เช่น เอทำนอลหรือโทลูอีน

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนต 
หรือโซดำไลม์ (ของผสมระหว่ำงโซเดียมไฮดรอกไซด์และปูนขำว)

ปล่อยออกสู่บรรยำกำศ

ท�ำให้เป็นกลำงด้วยปูนขำว (แคลเซียมออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์) 
หรือหินปูนทุบละเอียด (แคลเซียมคำร์บอเนต)

ปล่อยแก๊สท่ีรั่วไหลผ่ำนสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น

ตารางท่ี 2  เทคนิคการท�าลายแก๊สพิษบางชนิดเมื่อเกิดการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย

ที่มำ: J.E.Bowen, Emergency Management of Hazardous Materials Incidents, National Fire Protection 
Association, 1995
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13ข้อปฏิบัติ
การทิ้งของเสีย

ของเสียจำกห้องปฏิบัติกำรเคมี ได้แก่ สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติกำรเคมี สำรเคมีที่ไม่ทรำบชื่อ สำรเคมี

ท่ีหมดอำยหุรอืเสือ่มสภำพ สำรเคมทีีห่กร่ัวไหลและเกบ็กลับคนืมำ ตวัท�ำละลำยอนิทรีย์ กล่ำวโดยสรุปคือทกุ

สิ่งที่ไม่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปในห้องปฏิบัติกำรเคมีและมีอันตรำยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ซึ่งจ�ำเป็นต้องก�ำจัดทิ้งโดยวิธีกำรเฉพำะที่ไม่เหมือนขยะตำมบ้ำนเรือนจัดว่ำเป็นของเสียอันตรำยทั้งสิ้น

รูปที่ 40  ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตราย
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13.1  การลดการเกิดของเสีย

กำรลดของเสียเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ก่อของเสีย เพรำะย่อมรู้ดีกว่ำคนอื่นว่ำของเสียที่เกิดขึ้นน้ัน

คืออะไรบ้ำง และต้องเริ่มคิดตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรทดลองว่ำจะลดกำรใช้สำรตั้งต้นและพยำยำมใช้

สำรทดแทนทีม่คีวำมเป็นอนัตรำยน้อยกว่ำได้อย่ำงไร ห้องปฏบิติักำรมแีนวปฏบัิติในกำรลดกำรใช้สำรเคมแีละ

ลดกำรทิ้งของเสียอันตรำยด้วยหลัก 3R และมำตรกำร ดังนี้

Reduce คือ กำรท�ำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทำง โดยกำร

- ลดขนำดของกำรทดลอง (small scale, microscale experiments)

- ลดกำรใช้สำรเคมี ด้วยกำรสำธิตหรือกำรใช้สื่อกำรสอนแทนกำรทดลองจริง

- ให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องในกำรลดปริมำณของเสีย

Reuse คือ กำรน�ำของเสียกลับมำใช้ใหม่ในสภำพเดิม เช่น

- กำรน�ำตัวท�ำละลำยที่เหลือใช้มำล้ำงภำชนะ

- กำรน�ำ solid supported reagent/catalyst กลับมำใช้ใหม่

- กำรน�ำภำชนะบรรจุสำรเคมีกลับมำใช้ใหม่

Recycle/Recover คือ กำรน�ำของเสียมำปรับสภำพ/ท�ำให้บริสุทธิ์เพื่อน�ำหลับมำใช้ใหม่ เช่น

- กำร recover ตัวท�ำละลำย เช่น อะซีโตนล้ำงเครื่องแก้ว โดยกำรกลั่น

- กำร recover โลหะมีค่ำ เช่น แพลเลเดียม เงิน ทอง ฯลฯ

- กำรท�ำสำรเคมีที่เสื่อมสภำพ/หมดอำยุให้บริสุทธิ์เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่

ตวัอยา่งมาตรการ “ ลด ” “ เลกิ/ทดแทน ” “ ใช้ซ�้ า” ของเสียอนัตรายของหอ้งปฏบิตักิาร 
แห่งหน่ึง

มาตรการ “ ลด ”

1. ลดปริมำณกำรใช้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์โดยกำรเทตัวท�ำละลำยมำเท่ำที่จ�ำเป็นต้องใช้

2. ลดกำรท�ำคอลมัน์โครมำโทกรำฟีประเภททีใ่ช้ซลิกิำเจลและตวัท�ำละลำย เพรำะเป็นกำรสิน้เปลอืง 

ถำ้เป็นไปได้ควรเลือกวิธีอื่นในกำรท�ำให้บริสุทธิ์ เช่น กำรสกัด กำรตกผลึก

3. ถ้ำจ�ำเป็นต้องท�ำโครมำโทกรำฟี ให้เลือกขนำดคอลัมน์ที่เล็กที่สุดเท่ำที่จะแยกสำรได้ (ขึ้นกับ

ปรมิำณสำรและควำมยำกง่ำยในกำรแยก) ผสมตวัท�ำละลำยอนิทรย์ีส�ำหรบัท�ำคอลมัน์โครมำโท- 

กรำฟีเท่ำที่พอใช้ ถ้ำไม่พอค่อยผสมใหม่
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4. ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องกลั่นตัวท�ำละลำย (เช่น THF) ให้ใส่ตัวท�ำละลำยใน solvent still เฉพำะใน

ปริมำณที่ต้องกำรใช้หรือมำกกว่ำเล็กน้อย และต้องระวังไม่กลั่นจนแห้ง

5. กำรใช้อะซโิตนล้ำงเครือ่งแก้วควรท�ำเฉพำะเท่ำทีจ่�ำเป็น อย่ำใช้อะซิโตนแทนน�ำ้ในกำรล้ำงเคร่ืองแก้ว

6. ตัวท�ำละลำยส�ำหรับ NMR มีรำคำแพงและมีอันตรำย จึงไม่ควรใส่ตัวท�ำละลำยให้มำกเกินควำม

จ�ำเป็น (4.3 – 4.5 cm)

7. ในกำรใช้เครื่องระเหยสุญญำกำศ (Rotavap) อย่ำปรับควำมดันให้ต�่ำเกินไป เนื่องจำกจะมีกำร

ปลดปล่อยไอของตัวท�ำละลำยสู่บรรยำกำศมำก

8. ลดปริมำณของเสียที่เป็นของเหลว โดยไม่ทิ้งของเสียที่เจือจำงมำก และไม่ใช้ตัวท�ำละลำยชะล้ำง

มำกเกินควำมจ�ำเป็น ในกรณีที่ตัวท�ำละลำยเป็นน�้ำอำจทิ้งให้น�้ำระเหยไปบ้ำง

มาตรการ “ เลิก/ทดแทน ”

1. งดกำรใช้ตัวท�ำลำยอินทรีย์ชนิด commercial ที่ต้องมีกำรกลั่นก่อนใช้ ให้เลือกเกรดของตัวท�ำ

ละลำยที่เหมำะสมกับงำนที่ท�ำ

2. ยกเลิกกำรใช้ HgO ส�ำหรับกำรเตรียม Diphenyl diazomethane โดยให้ใช้ KMnO
4
 เป็นตัว

ออกซิไดซ์แทน

3. ทดแทนตัวท�ำละลำยประเภท Chlorinated ด้วย Non-Chlorinated solvent หำกเป็นไปได้

มาตรการ “ ใช้ซ�้ า ”

1. ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่เหลือใช้ หรือตัวท�ำลำยจำกเครื่อง rotary evaporator หรือตัวท�ำละลำย

ผสมทีเ่หลอืจำกกำรท�ำโครมำโทกรำฟี ให้เทใส่ขวดตัวท�ำละลำยส�ำรองประจ�ำโต๊ะปฏิบติักำรของ

ตนเอง หรือใช้กลั้วภำชนะที่เปื้อนสำรอินทรีย์เพื่อให้ล้ำงงำ่ยขึ้น

2. สำรเคมีที่ (ดูเหมือน) เสื่อมสภำพให้น�ำมำไว้ในตะกร้ำที่ก�ำหนด และลงบันทึกไว้ ผู้รับผิดชอบจะ

พิจำรณำว่ำจะน�ำไปก�ำจัดหรือน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เกลือของโลหะต่ำง ๆ ที่ละลำย

น�้ำได้มักดูดควำมช้ืนจนเยิ้มเหลว แต่ไม่ได้ท�ำให้สมบัติทำงเคมีเปลี่ยนแปลงไป สำมำรถใช้ได้กับ

กำรทดลองประเภทอื่นที่ไม่ต้องกำรควำมเข้มข้นแน่นอน เช่น ในปฏิบัติกำรคุณภำพวิเครำะห ์

เป็นต้น

3. สำรเคมีท่ีเก่ำเก็บท่ีเหมือนจะเสื่อมสภำพแล้วสำมำรถท�ำให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีกำรที่เหมำะสมซึ่ง

อำจหำได้จำกเอกสำรอ้ำงอิง เช่น D. D. Perrin and W. L. F. Amarego, Purification of 

Laboratory Chemicals, 3rd Ed., Pergamon Press, Oxford, 1988

4. ขวดและภำชนะบรรจุสำรเคมี ถ้าจะใช้ซ�้ าต้องแน่ใจว่าไม่ได้ใช้บรรจุสารอันตรายพิเศษ 
(อันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม) ถ้ำเป็นขวดบรรจุตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่ระเหยง่ำย 

(จุดเดือดต�่ำกว่ำ 100 OC) ให้เปิดฝำทิ้งไว้ในตู้ดูดควันจนกระทั่งตัวท�ำละลำยระเหยออกไปหมด 

ล้ำงขวดให้สะอำดและท�ำให้แห้ง พร้อมติดป้ำยแจ้งว่ำภำชนะดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรล้ำงเรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นจึงน�ำไปใช้เป็นภำชนะบรรจุของเสียอันตรำยหรือน�ำกลับมำใช้ใหม่
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13.2 การจ�าแนกประเภทของเสีย

 กำรจ�ำแนกประเภทของเสียเพื่อป้องกันอันตรำยท่ีจะเกิดจำกกำรผสมของเสียท่ีเข้ำกันไม่ได้เข้ำด้วย

กนั เช่น เกดิปฏกิริยิำคำยควำมร้อน เกดิกำรระเบิด หรือเกดิเป็นสำรอืน่ทีม่อีนัตรำย เช่น แก๊สพิษ กำรจ�ำแนก

ประเภทของเสยียังท�ำให้ง่ำยต่อกำรบ�ำบัดหรอืก�ำจัด ในกำรจ�ำแนกประเภทของเสยีอนัตรำยสำมำรถองิระบบ

สำกลหรือมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับ และต้องเหมำะสมกับธรรมชำติของของเสียท่ีเกิดขึ้นจริงของหน่วยงำน/

องค์กรนั้น ๆ

 ผู้ท�ำกำรทดลอง/ผู้วิจัย จะต้องจ�ำแนกประเภทของเสียอันตรำยตำมข้อก�ำหนดของจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย ซึ่งจ�ำแนกประเภทของเสียตำมควำมเป็นอันตรำย ควำมเข้ำกันไม่ได้ และวิธีกำรบ�ำบัด ดังรูปที่ 

41 ดังนี้

1) ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยำกับน�้ำหรืออำกำศ 

ของเสียที่อำจมีกำรระเบิด (เช่น azide, peroxides) สำรอินทรีย์ ของเสียที่ไม่ทรำบที่มำ และของเสียที่เป็น

สำรก่อมะเร็ง เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ เป็นต้น

2) ประเภทที่ 2 ของเสียที่มีไซยาไนด์ (II: Cyanide Waste) หมำยถงึ ของเสียทีม่ไีซยำไนด์เป็นส่วน

ประกอบ เช่น โซเดียมไซยำไนด์ โปแตสเซียมไซยำไนด์ หรือเป็นของเสียท่ีมีสำรประกอบเชิงซ้อนไซยำไนด ์

หรือมีไซยำโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบ เช่น Ni(CN)
4
2- เป็นต้น 

ถ้าผสมกับ ของเสียที่มีปรอท (IV: Mercury Waste)
ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)

3) ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสารออกซิไดซ์ (III: Oxidizing Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีสมบัติใน

กำรรับอิเล็กตรอน ซึ่งอำจเกิดปฏิกิริยำรุนแรงกับสำรอื่นท�ำให้เกิดระเบิดได้ เช่น กรดไนตริก โซเดียมคลอเรต 

โพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนต โซเดียมเปอร์ไอโอเดต และโซเดียมเปอร์ซัลเฟต 
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4) ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV: Mercury Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีปรอทเป็น 

องค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี(II) คลอไรด์ อัลคิลเมอร์คิวรี เศษแก้วแตกจำกเทอร์โมมิเตอร์ปรอท เป็นต้น 

ถ้าผสมกับ ของเสียที่มีสารโครเมต (V: Chromate Waste)
ให้จัดเป็นประเภท ของเสียที่มีสารโครเมต (V: Chromate Waste)

ถ้าผสมกับ ของเสียที่มีไซยาไนด์ (II: Cyanide Waste)
ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)

5) ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีสารโครเมต (V: Chromate Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีโครเมียม

(VI) เป็นองคป์ระกอบ เช่น สำรประกอบ Cr6+ กรดโครมกิ ของเสยีทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ Chemical Oxygen 

Demand (COD) [ถ้ามกีารใช้สารปรอทรว่มดว้ยใหจ้ดัเป็นประเภทของเสยีที่มปีรอท (IV: Mercury Waste)] 
เป็นต้น

6) ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนัก (VI: Heavy Metal Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีไอออน

ของโลหะหนกัอืน่ทีไ่ม่ใช่ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมยีม ตะกัว่ ทองแดง เหล็ก แมงกำนสี สังกะสี 

โคบอลต์ นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วำเนเดียม เช่น

Lowry’s solution = copper sulfate (CuSO
4
) + sodium tungstate (Na

2
WO

4
) 

                           + lithium sulfate (Li
2
SO

4
)

Inhibitor assays = sodium vanadate (NaVO
3
)

Silver staining = silver nitrate (AgNO
3
)

7) ประเภทที่ 7 ของเสียที่ เป็นกรด (VII: Acid Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีค่ำ pH ต�่ำกว่ำ 7 และ

มกีรดแร่ (mineral acid) ปนอยูใ่นสำรมำกกว่ำ 5% เช่น กรดซลัฟรูกิ กรดไฮโดรคลอรกิ Bradford’s solution 

= 85% phosphoric acid + 95% ethanol
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8) ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII: Alkaline Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีค่ำ pH สูงกว่ำ 8 

และมีด่ำงปนอยู่ในสำรละลำยมำกกว่ำ 5% เช่น คำร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น

9) ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX: Petroleum Products) หมำยถึง ของเสียประเภท    

น�้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน�้ำมัน เช่น น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันก๊ำด น�้ำมันเคร่ือง      

น�้ำมันหล่อลื่น xylene solution เป็นต้น

10) ประเภทที่ 10 Oxygenated (X: Oxygenated) หมำยถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสำรเคมีที่มี

ออกซิเจนอยู่ในโครงสร้ำง เช่น เอทิลแอซีเทต อะซิโทน เอสเทอร์ อัลกอฮอล์ คีโตน อีเทอร์ แอลดีไฮด์ เป็นต้น

11) ประเภทที่ 11 NPS Containing (XI: NPS Containing) หมำยถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสำร

อินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ เช่น สำรเคมีที่มีส่วนประกอบของ Dimethyl 

formamide (DMF), Dimethyl sulfoxide (DMSO) อะซิโตไนไตรล์ เอมีน เอไมด์ 

ถ้าผสมกับ Halogenated (XII: Halogenated)
ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)

12) ประเภทที่ 12 Halogenated (XII: Halogenated) หมำยถงึ ของเสยีทีม่สีำรประกอบอนิทรย์ีของ

ธำตุฮำโลเจน เช่น คำร์บอนเททระคลอไรด์ (CCl
4
) ไตรคลอโรเอทิลีน (C

2
HCl

3
), BCIP solution (5-Bromo-

4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluide salt, C
8
H

4
BrClNO

4
P.2Na), phenol chloroform extraction 

ถ้าผสมกับ NPS Containing (XI: NPS Containing)
ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)
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13) ประเภทที่ 13

(a): ของแข็งที่ เผาไหม้ได้ (XIIIa: Combustible Solid) เช่น เศษซำกพืชจำกกำรสกัดด้วยตัวท�ำ

ละลำยอินทรีย์ ถุงมือปนเปื้อนสำรเคมี เป็นต้น

(b): ของแข็งที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (XIIIb: Incombustible Solid) เช่น silica gel เศษแก้ว 

เป็นต้น

14) ประเภทที่ 14 ของเสียอื่น ๆ ที่มีน�้าเป็นตัวท�าละลาย (XIV: Miscellaneous Aqueous Waste) 
หมำยถึง ของเสียที่มีน�้ำเป็นตัวท�ำละลำย และมีสำรอินทรียที่์ไม่มีพิษน้อยกว่ำ 5% หำกเป็นสำรอันตรำยต่อ

สุขภำพหรือสิ่งแวดล้อม  (ไม่จ�ำกัดควำมเข้มข้น) ให้พิจำรณำเสมือนว่ำเป็นของเสียพิเศษ          

(I: Special Waste)

15) ประเภทที่ 15 สารเคมีเสื่อมสภาพ (XV: Expired or Deteriorated Chemicals) หมำยถึง 

สำรเคมีเสื่อมสภำพที่สำมำรถระบุ ชื่อ และประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรได้ 

เมื่อจ�ำแนกประเภทของเสียแล้ว รวบรวมใส่ลงในภำชนะบรรจุของเสีย ติดฉลำกของเสียที่มีข้อมูลครบ

ถ้วน ดงัรปูที ่42 โดยแยกเกบ็ของเสยีออกจำกสำรเคมชีนดิอืน่ ห่ำงจำกควำมร้อน แหล่งก�ำเนดิไฟ อ่ำงน�ำ้ และ

บรเิวณทีต่ัง้ของอปุกรณ์ฉกุเฉนิ ของเสยีทีม่ลัีกษณะเป็นของเหลวต้องมภีำชนะรองรับขวดของเสีย (secondary 

container) ที่เหมำะสม สำมำรถรองรับปริมำณของเสียได้ทั้งหมดหำกเกิดกำรรั่วไหล ไม่ควรเก็บของเสีย

ประเภทของเหลวไวไฟไว้เกิน 50 ลิตร มหำวิทยำลัยมีระบบกำรจัดกำรของเสียอันตรำย ซึ่งจะมีกำรกรอก

ข้อมูล ชนิด และปริมำณในระบบ ChemTrack & WasteTrack และมีกำรนัดหมำยหรือรวบรวมของเสียส่ง

ก�ำจัดต่อไป
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รูปที่ 41  แนวทางการจ�าแนกประเภทของเสียอันตราย 15 ประเภท 
ตามข้อก�าหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 42  ฉลากของเสีย ติดภาชนะบรรจุของเสียอันตรายท่ีมีข้อมูลครบถ้วน

ข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงกำรผสมของเสียต่ำงหมวดหมู่เข้ำด้วยกัน ให้ใช้แผนผังในรูปท่ี 41 เป็นแนวทำงในกำร

จ�ำแนกประเภทของเสีย เช่น น�้ำ – ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ ตัวท�ำละลำยที่มีคลอรีน – ไม่มีคลอรีน ปรอท – โลหะ

หนักอื่น ของเสียที่มีไซยำไนด์ – ของเสียที่ไม่มีไซยำไนด์ เป็นต้น กำรผสมของเสียตำ่งประเภทเข้ำด้วยกันอำจ

ท�ำให้เกิดอนัตรำยอืน่ตำมมำทีค่ำดไม่ถงึ เช่น การผสมของเสียที่ประกอบด้วยกรดไนตริกกับของเสียที่เป็น   
สารอินทรีย์ อาจท�าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงถึงขั้นระเบิด และปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาในปริมาณมาก 
อาจท�าให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

2. ของเสียท่ีเป็นของผสมต้องจัดหมวดหมู่ตำมองค์ประกอบที่เป็นอันตรำยมำกกว่ำ เช่น ของเสียที่มี

ไซยำไนด์ – ของเสยีท่ีไม่มไีซยำไนด์ ต้องจดัเป็นของเสยีทีม่ไีซยำไนด์ หลกีเลีย่งกำรท�ำให้เกิดของเสยีทีม่นี�ำ้และ

ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ผสมกันในอัตรำส่วนระหว่ำง 5 – 95% ซึ่งจะต้องจ�ำแนกเป็นของเสียพิเศษ

3. ตัวท�ำละลำยที่ได้จำก HPLC ชนิด reverse phase ให้พิจำรณำองค์ประกอบ ถำ้มีน�้ำเป็นหลักจัด

เป็น miscellaneous aqueous waste (XIV) ถ้ำมี organic เป็นหลักจัดเป็น organic waste ตำมชนิดของ

ตัวท�ำละลำยที่ใช้ เช่น เมทำนอล – Oxygenated (X), acetonitrile – NPS (XI)
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4. ใช้ภำชนะท่ีเหมำะสมกับชนิดของของเสีย เช่น ไม่ควรใช้ภำชนะโลหะกับสำรกัดกร่อน ภำชนะ

พลำสติกกับสำรออกซิไดซ์

5. ใช้ภำชนะขนำดมำตรฐำน คือ แกลลอนพลำสติก 20 ลิตร ขวดแก้วขนำด 1.0, 2.5, 4.0 ลิตร         

ปี๊บโลหะ 18 ลิตร ที่มีสภำพสมบูรณ์ หรือถุงพลำสติกหนำ

หมายเหตุ กรณถีงุพลำสตกิให้ระบนุ�ำ้หนกัของสำรเป็นกโิลกรัม เศษของกโิลกรัมให้ปัดเป็นกโิลกรัมต่อไป และ

แต่ละถุงไม่ควรหนักเกิน 5 กิโลกรัม)

6. ห้ามบรรจุของเสียเกิน 80% ของภำชนะ และอย่ำปิดฝำภำชนะให้แน่นเกินไประหว่ำงเก็บรักษำ 

เนื่องจำกไอของตัวท�ำละลำยอำจขยำยตัวจนท�ำให้ภำชนะบรรจุของเสียระเบิดได้

7. ผู้รบัผดิชอบกรอกข้อมลูของเสยีอนัตรำยท่ีต้องกำรส่งก�ำจดัเข้ำระบบโดยใช้โปรแกรม ChemTrack 

& WasteTrack2016 ภำยในวันที่ 12 ของทุกเดือน ถ้ำผ่ำนเงื่อนไขกำรรับก�ำจัดของเสียอันตรำย จะได้รับ 

waste no. และวัน-เวลำนัดหมำยจัดเก็บของเสีย

8. ติดฉลำกของเสียที่ข้ำงภำชนะบรรจุของเสีย (ตำมรูปที่ 42) และเก็บภำชนะบรรจุของเสียไว้ในห้อง

ปฏบิตักิำรจนกว่ำจะมกีำรนดัหมำยจดัเกบ็จำกส่วนกลำงของมหำวทิยำลัย โดยตำมกฎหมำยจะต้องไม่เกบ็ของ

เสียอันตรำยไว้เกิน 90 วัน

9. ในกำรเคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุของเสียอันตรำย ต้องปิดฝำภำชนะให้สนิท ถ้ำเป็นถังของเหลวต้อง

มีภำชนะรองรับเพื่อกันกำรหกรั่วไหล ให้ใช้รถเข็นและใช้ลิฟท์ส�ำหรับขนของเท่ำนั้น ห้ามใช้ลิฟท์โดยสำร

13.3  แนวทางการจัดการของเสียด้วยตนเอง

ของเสยีบำงอย่ำงจำกห้องปฏบิตักิำรไม่ถอืว่ำเป็นของเสยีอนัตรำย หรอืเมือ่ผ่ำนกำรบ�ำบดัเพือ่ลดระดบั

อันตรำยลงแล้ว สำมำรถน�ำไปก�ำจัดหรือทิ้งได้เช่นเดียวกับขยะตำมบ้ำนเรือนทั่วไปกล่ำวคือ

ก)  ของเสียที่สามารถทิ้งลงท่อน�้าทิ้ง/ถังขยะได้ มีดังนี้

1) ของเสียที่มีน�้ำเป็นตัวท�ำละลำย และมีสำรอินทรีย์หรืออนินทรีย์ท่ีไม่เป็นอันตรำยละลำย

อยู่ไม่เกิน 5% สำมำรถทิ้งลงท่อน�้ำทิ้งได้

2) ของแข็งที่ไม่ปนเปื้อนสำรเคมีหรือมีอันตรำยอย่ำงอ่ืน เช่น กระดำษกรอง สำมำรถทิ้ง       

ลงถงัขยะได้ ส�ำหรบัเศษแก้วท่ีสะอำดควรติดป้ำยให้ชดัเจนและไม่ควรทิง้รวมกบัขยะท่ัวไป
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ข)  ของเสียที่ควรบ�าบัดก่อนทิ้ง

ของเสียที่ควรบ�ำบัดก่อนทิ้ง หมำยรวมถึง ของเสียท่ีสำมำรถก�ำจัดได้เองแต่ควรมีกำรบ�ำบัดเบื้องต้น

ก่อนทิ้ง และของเสียที่ต้องน�ำส่งเป็นของเสียอันตรำยแต่มีปริมำณน้อย วิธีกำรบ�ำบัดของเสียอันตรำยในเบื้อง

ต้นดังตำรำงที่ 3

ค)  ของเสียอันตรายที่ควรส่งก�าจัด

ในกรณขีองเสยีไม่เข้ำข่ำยสำรทีส่ำมำรถก�ำจดัหรอืบ�ำบดัได้เอง ให้ถอืว่ำเป็นของเสยีอนัตรำยและจดัส่ง

โดยปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียดในหัวข้อ 13.2 กำรจ�ำแนกประเภทของเสีย

รำยกำร วิธีกำรบ�ำบัดเบื้องต้น

สำรละลำยกรดและเบส (VII, VIII) ท�ำให้เป็นกลำงแล้วทิ้งลงท่อน�้ำพร้อมเปิดน�้ำตำมในปริมำณ

มำก ๆ

ตัวออกซิไดซ์ (III) รีดิวซ์ด้วยตัวรีดิวซ์ที่เหมำะสมก่อนน�ำส่งเป็นของเสีย

ประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน�้ำตำมควำมเหมำะสม

สำรไวต่อน�้ำและ/หรืออำกำศ ท�ำลำยด้วยน�้ำ/กรดอ่อน เช่น สำรละลำยแอมโมเนียมคลอ-

ไรด์ ส�ำหรับสำรที่ไฮโดรไลซ์แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นเบส เช่น 

โลหะไฮไดรด์หรือออร์แกโนเมทัลลิกรีเอเจนต์ หรือ

สำรละลำยโซเดียมไบคำร์บอเนต ส�ำหรับสำรที่ไฮโดรไลซ์

แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรด เช่น แอซิดเฮไลด์ น�ำส่งเป็น  

ของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน�้ำตำมควำมเหมำะสม

ของแข็งท่ีมีตัวท�ำละลำยอินทรีย์ปน 

เช่น ซิลิกำจำกกำรท�ำโครมำโทกรำฟี

ผึ่งให้แห้ง แล้วน�ำส่งของเสียเป็นของแข็งที่ไม่สำมำรถเผำ

ไหม้ได้ (XIIIb)

สำรละลำยท่ีประกอบด้วยโลหะหนัก

ในปริมำณน้อย ๆ (<100 mg/L)

ท�ำให้เข้มข้นขึ้นโดยกำรระเหยตัวท�ำละลำย หรือตกตะกอน

ด้วยวิธีที่เหมำะสม แยกตัวท�ำละลำย น�ำส่งตะกอนโลหะ

หนักเป็นของเสียที่มีโลหะหนัก (VI)

ตารางที่ 3  รายการของเสียที่ควรบ�าบัดก่อนทิ้ง
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14ข้อปฏิบัติเม่ือสารเคมี
เข้าสู่ร่างกายหรือสารเคมีหก

สำรเคมมีีโอกำสเข้ำสูร่่ำงกำยได้หลำยช่องทำงได้แก่ ผ่ำนกำรหำยใจ (inhalation) กำรสมัผสักบัผวิหนัง 

ดวงตำ หรือผ่ำนทำงบำดแผลท่ีผิวหนัง (absorption) กำรกลืนกิน (ingestion) ซ่ึงอำจท�ำให้เกิดพิษ            

และอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ผิวหนัง และดวงตำได้

14.1 สารเคมีหกรดร่างกาย

- แจ้งอำจำรย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทันที

- ถอดเสื้อผ้ำที่มีกำรหกรดของสำรเคมีออกทันที เช็ดหรือซับสำรเคมีออกจำกตัวให้มำกที่สุด

- ล้ำงบริเวณที่มีสำรเคมีหกรดด้วยน�้ำที่ไหลผ่ำนในปริมำณมำก ๆ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที

14.2 สารเคมีกระเด็นเข้าตา

- รีบล้ำงตำทันที โดยเปิดเปลือกตำและกลอกตำไปมำให้น�้ำไหลผ่ำนตำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย        

15 นำที ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์รีบแจ้งอำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้รีบพำไปพบแพทย์
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14.3 เครื่องแก้วแตกหักบาดมือ

แผลขนาดเล็ก: ให้ลำ้งด้วยน�้ำที่ไหลผ่ำนปริมำณมำกเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 – 15 นำที หรือจนแน่ใจ

ว่ำได้ล้ำงสำรเคมหีรอืเศษแก้วขนำดเล็กออกแล้ว จำกนัน้จงึใช้ผ้ำสะอำดกดเพือ่ห้ำมเลอืดจนหยดุไหล ใส่ยำใส่

แผลแล้วจึงปิดด้วยพลำสเตอร์หรือผ้ำปิดแผล

แผลขนาดใหญ่: ควรท�ำควำมสะอำด ห้ำมเลือดโดยขยุ้มผ้ำสะอำดกดปำกแผล พันด้วยผ้ำสะอำด 

แล้วน�ำส่งแพทย์ทันที

14.4 การสูดดมสารเคมี

เม่ือสูดดมสารเคมีควรปฏิบัติดังนี้

- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ออกจำกบริเวณที่มีไอสำรเคมีไปที่ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ทันที

- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยออกไปในที่ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ทันที และจัดให้อยู่

ในท่ำที่สบำยเพื่อให้หำยใจได้สะดวก

ในกรณีที่ท�างานกับแก๊ส (แก๊สอาจจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น) ให้ปฏิบัติดังนี้

- กรณีแก๊สมีกลิ่น

๏ หำกได้กลิ่น ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงำนในห้องออกจำกบริเวณดังกล่ำวทันที และแจ้งผู้ดูแลห้อง    

ปฏิบัติกำร

๏ ห้ำมฝืนท�ำงำนต่อเพรำะจมูกจะเสียสัมผัสกำรรับกลิ่นเมื่อสูดแก๊สเข้ำไปถึงระดับหนึ่ง

- กรณีแก๊สไม่มีกลิ่น

๏ ถำ้รู้สึกตัวว่ำมีอำกำรไม่ปกติ เช่น มึนงง เวียนศีรษะ รีบบอกให้ผู้ร่วมงำนทรำบและออกจำก

บริเวณดังกล่ำว และแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร

๏ กรณทีีช่่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ ให้เคลือ่นย้ำยผูป่้วยออกไปในทีท่ีม่อีำกำศบริสทุธิท์นัท ีและจดัให้

อยู่ในท่ำที่สบำยเพื่อให้หำยใจได้สะดวก
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14.5 สารเคมีเข้าปาก

เมื่อสำรเคมีเข้ำสู ่ปำก ซ่ึงโดยทั่วไปจะไม่เกิดขึ้นถ้ำไม่จงใจหรือเข้ำใจผิดอย่ำงร้ำยแรง ให้น�ำส่ง             

โรงพยำบำลทันที โดยน�ำภำชนะบรรจุและจดชื่อสำรเคมีไปแจ้งแพทย์ ไม่ควรท�ำให้อำเจียนด้วยตัวเอง       

เพรำะอำจท�ำให้เกิดอันตรำยมำกขึ้น

14.6 สารเคมีหก

กรณีสารเคมีหกลงบนพื้นหรือโต๊ะปฏิบัติการมีข้อปฏิบัติดังนี้

- แจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทันที

- หำกเป็นของแข็งให้กวำดไปรวมไว้แล้วทิ้งลงในภำชนะเก็บรวบรวมของเสียที่เหมำะสม

- ของเหลวใช้ตัวดูดซับที่เหมำะสม เช่น

๏ กรณีที่เป็นกรด ใช้โซเดียมไบคำร์บอเนต (NaHCO
3
) หรือโซเดียมคำร์บอเนต (Na

2
CO

3
)

๏ กรณีที่ เป็นเบส ใช้โซเดียมไบซัลเฟต (NaHSO
4
)

๏ กรณีตวัท�าละลายอนิทรยี ์ใช้วสัดุดูดซับเฉ่ือย เช่น ทรำยแมว หรอืเบนโทไนต์ ระวงัแหล่งก�ำเนดิ 

ไฟทุกชนิดที่อยู่ใกล้เคียง

๏ กรณีปรอท ให้โรยผงก�ำมะถันหรือวัสดุก�ำจัดปรอททำงกำรค้ำในบริเวณที่คำดว่ำมีปรอท      

ปนเปื้อนอยู่ แล้วจึงกวำดไปรวมทิ้งในภำชนะส�ำหรับของเสียปรอทที่เหมำะสมต่อไป
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15ข้อปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
เป็นปริมาณมาก

การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหล เป็นมำตรกำรท่ีควรค�ำนงึถึงและปฏบิติัเป็นอนัดับแรก แนวทำงป้องกนั

อุบัติเหตุจำกสำรเคมีหกรั่วไหลมีดังนี้

1) ตรวจสอบภำชนะบรรจุสำรเคมี ถังแก๊สอย่ำงสม�่ำเสมอ เมื่อเสื่อมสภำพให้เปลี่ยนภำชนะ          

แล้วท�ำลำยภำชนะทิ้งตำมควำมเหมำะสม

2) เคลือ่นย้ำยสำรเคมใีห้ถกูวธิแีละด้วยควำมระมดัระวงั และปฏบิติัตำมค�ำแนะน�ำในกำรเคล่ือนย้ำย

สำรเคมี

3) กำรถ่ำยเทสำรเคมีในปริมำณมำก ๆ ให้ท�ำในตู้ดูดควัน และใช้วิธีท่ีเหมำะสม วำงแผนล่วงหน้ำ

และเตรยีมพร้อมตลอดเวลำว่ำถ้ำเกดิกำรหกร่ัวไหลขึน้จะท�ำอย่ำงไร หลีกเล่ียงกำรถ่ำยเทสำรไวไฟ

ใกล้แหล่งก�ำเนิดไฟ

4) ไม่ถ่ำยเทสำรจำกขวดบรรจุสู่ภำชนะปำกแคบโดยตรง ให้เทผำ่นกรวย บีกเกอร์หรือภำชนะอื่นที่

เหมำะสม

5) มี SDS ของสำรเคมีตำ่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมท้ังอุปกรณ์

ท�ำควำมสะอำดอยู่ในห้องปฏิบัติกำรเสมอเพื่อจะสำมำรถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหลเป็นปริมาณมาก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1) ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจำกบริเวณที่มีสำรเคมีรั่วไหล

2) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติกำรให้ทรำบทันที

3) หำกสำรหกรดร่ำงกำยหรือมีผู้ได้รับบำดเจ็บให้ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล

4) บ่งชี้ชนิดของสำรที่หกรั่วไหลและหำข้อมูลเพิ่มเติม โดยศึกษำอันตรำย ข้อควรระวัง และข้อควร

ปฏิบัติจำก SDS

5) ศึกษำถึงอันตรำยท่ีอำจพึงมีจำกกระบวนกำรหกรั่วไหลหรือกำรท�ำควำมสะอำด และวำงแผน

รับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

6) ท�ำควำมสะอำดบรเิวณท่ีสำรเคมหีกโดยด่วน ผูท้�ำควำมสะอำดต้องใช้อปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมำะสม 

ขึ้นอยู่กับระดับควำมเป็นอันตรำยของสำร อย่ำงน้อยที่สุดควรจะมีถุงมือยำงหนำ และเครื่อง

ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ ส�ำหรับสำรที่ให้ไอพิษจะต้องสวมหนำ้กำกปิดตำ จมูก และปำก
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7) สำรที่เป็นอันตรำยมำกหรือเกินก�ำลังควำมสำมำรถให้แจ้งอำจำรย์หรือผู ้รับผิดชอบทันที           

และอพยพผู้คนจำกบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด

8) ถ้ำมีกำรใช้น�้ำล้ำง ควรระวังกำรร่ัวไหลลงสู่ท่อน�้ำทิ้ง หำกเป็นกรดหรือเบสที่ผ่ำนกำรสะเทิน      

หรือท�ำให้เจือจำงแล้ว ก็สำมำรถปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อน�้ำทิ้งได้

9) หำกจัดกำรกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแบบรำยงำนอุบัติเหตุต่อผู้รับผิดชอบด้ำน

ควำมปลอดภัย ตำมหัวข้อกำรรำยงำนอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน

10) มีชุดวัสดุดูดซับส�ำหรับอุบัติเหตุจำกสำรเคมีหกรั่วไหล (spill kit) ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร ซึ่งควร

ประกอบด้วยตัวดูดซับเฉื่อย สำรส�ำหรับสะเทินกรดและเบส ถุงมือยำงหนำ ที่ตัก และถุงเปล่ำ

ส�ำหรับบรรจุของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรสำรเคมีที่หกรั่วไหล

11) กรณีสำรหกเป็นของเหลว

- ใช้ตัวดูดซับเฉ่ือยท่ีเหมำะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite       

หรอืทรำยแมว (cat litter) ชนดิไม่ใส่สำรดบักลิน่ เมือ่ดดูซับแล้วต้องปฏบิตักัิบตวัดดูซับเหล่ำนี้ 

เสมือนว่ำเป็นของเสียอันตรำย โดยกวำดลงภำชนะส�ำหรับเก็บของเสียอันตรำยท่ีเหมำะสม 

เช็ดซับบริเวณดังกลำ่วด้วยน�้ำปริมำณน้อยหลำย ๆ ครั้ง

- ถ้ำเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคำร์บอเนต (NaHCO
3
) หรือโซเดียมคำร์บอเนต 

(Na
2
CO

3
) ถ้ำเป็นเบสแก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) ใช้กระดำษ pH ตรวจสอบให้

แน่ใจวำ่สำรละลำยมีควำมเป็นกลำงก่อนก�ำจัดทิ้ง

- หำกตวัท�ำละลำยอนิทรย์ีไวไฟหกเป็นบรเิวณกว้ำง ให้ปิดแหล่งก�ำเนดิไฟหรอืตู้อบบรเิวณใกล้

เคียง เพื่อป้องกันกำรลุกติดไฟ

- ในกรณขีองปรอทหก ต้องจดักำรทนัทเีนือ่งจำกไอปรอทมคีวำมเป็นพษิสงู โดยสำมำรถท�ำได้

หลำยวิธี เช่น กำรใช้ผงอะมัลกัม (amalgamation powder) เพื่อให้เกิดเป็นโลหะอะมัลกัม 

กำรกลบด้วยผงก�ำมะถันหรือใช้เครื่องมือดูดสุญญำกำศ (mercury vacuum cleaner) ดูด

เกบ็รวบรวมไว้ หา้มใช้เครือ่งดูดฝุน่ทีใ่ช้ตำมบ้ำนเรือนดูดปรอทโดยเด็ดขำดเนือ่งจำกจะท�ำให้

ไอปรอทกระจำยฟุ้งไปทั่ว หลังจำกนั้นเก็บขยะที่มีปรอทเจือปนอยู่แยกจำกขยะทั่วไป

หมายเหตุ: เนื่องจำกอุบัติเหตุของปรอทหกมักเกิดจำกเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแตก ดังนั้น 

ควรเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์ในกำรท�ำงำน เลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอท

ในกรณีที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น

12) กรณีสำรหกเป็นของแข็ง

- สำรที่เป็นอันตรำยมำก เช่น ว่องไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำรุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตำม  

ค�ำแนะน�ำใน SDS อยำ่งเคร่งครัด

- หำกสำรไม่เป็นสำรอันตรำยมำก เช่น เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวำดรวบรวมตำม

ปกติแล้วจ�ำแนกประเภทของเสียเพื่อส่งก�ำจัดต่อไป
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16ข้อปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

16.1 ประเภทของเพลิงและถังดับเพลิง

 ประเภทของเพลิงมี 5 ประเภท ดังนี้

เพลิงประเภท A
เพลิงที่เกิดจำกเชื้อเพลิงธรรมดำ เช่น ไม้ ผ้ำ กระดำษ พลำสติก ยำง

วิธีดับเพลิงที่เหมำะสม: ใช้น�้ำ

ถังดับเพลิงที่เหมำะสม: ถังดับเพลิงชนิดน�้ำสะสมแรงดัน ถังดับเพลิงชนิด

โฟมสะสมแรงดัน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC และถังดับเพลิงชนิด

สำรเหลวระเหย

เพลิงประเภท B
เพลิงที่เกิดจำกแก๊ส ของเหลวติดไฟ ไขและน�้ำมันตำ่ง ๆ

วิธีดับเพลิงที่เหมำะสม: ใช้โฟม ผงเคมีแห้ง

ถงัดบัเพลงิท่ีเหมำะสม: ถังดบัเพลิงชนดิโฟมสะสมแรงดนั ถงัดบัเพลงิชนดิ

ผงเคมีแห้ง ABC หรือ BC ถังดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ และถังดับ

เพลิงชนิดสำรเหลวระเหย

เพลิงประเภท C
เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ำ 

วิธีดับเพลิงที่เหมำะสม: ใช้ CO
2
, Halon หรือสำรเหลวระเหยชนิดอื่น

ถังดับเพลิงที่เหมำะสม: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC หรือ BC          

ถงัดบัเพลงิชนดิแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ และถงัดบัเพลิงชนดิสำรเหลวระเหย

เพลิงประเภท D
เพลิงที่เกิดกับโลหะที่ติดไฟได้

วิธีดับเพลิงที่เหมำะสม: จ�ำกัดอำกำศหรือใช้ทรำยกลบหรือใช้สำรเคมี     

ดับเพลิงพิเศษขึ้นกับชนิดของโลหะ

ถังดับเพลิงที่เหมำะสม: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีโซเดียมคลอไรด์

C

B
A

D
COMBUSTIBLE 

METALS
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เพลิงประเภท K
เพลิงที่เกิดจำกน�้ำมันท่ีติดไฟยำก เช่น น�้ำมันท�ำอำหำร น�้ำมันพืช               

ไขมันสัตว์ติดไฟ

วิธีดับเพลิงที่เหมำะสม: กำรก�ำจัดออกซิเจน กำรท�ำให้อับอำกำศ ซึ่งจะมี

ถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สำมำรถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพำะ

ถงัดบัเพลงิทีเ่หมำะสม: ถงัดบัเพลงิประเภทเคมเีหลว เช่น ถงัดบัเพลงิชนดิ

น�้ำผสมสำรโพแทสเซียมแอซิเทต

16.2 เมื่อประสบเหตุไฟไหม้

1) ตั้งสติและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรวดเร็ว

2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้ำหลักหรือคัตเอำต์ ปิดวำล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนยำ้ยเชื้อเพลิงออกห่ำงจำก

บริเวณไฟไหม้

3) หำกสำมำรถดับไฟด้วยตัวเองได้อย่ำงปลอดภัย ให้ท�ำทันที

4) ใช้ถังดับเพลิงประจ�ำห้องปฏิบัติกำร โดยเลือกให้เหมำะสมกับชนิดของเพลิง

5) หำกไม่สำมำรถดับไฟได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งอำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติกำร และรีบส่ง

สัญญำณเตือนไฟไหม้ (รูปที่ 43) จำกจุดที่อยู่ใกล้มือที่สุด โดยกำรดึงคันบังคับลง (ต�ำแหน่งของ

สัญญำณเตือนไฟไหม้ดูได้ในแผนผังประจ�ำแต่ละชั้น) แล้วปฏิบัติตำมวิธีกำรหนีไฟ

K

รูปที่ 43  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย 105

16.3 วิธีการดับเพลิง

1) ระบุต้นตอของเพลิง

2) ดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมกับชนิดของไฟ

3) หำกไม่แน่ใจว่ำจะดับเพลิงด้วยตนเองได้อย่ำงปลอดภัย อย่าท�า!
4) หำกเพลิงลุกไหม้บนร่ำงกำยให้นอนรำบแล้วกลิ้งไปมำบนพื้นห้อง และน�ำผ้ำเปียกหรือผำ้หนำ ๆ 

คลุม อย่าวิ่ง!

16.4 การใช้ถังดับเพลิง (fire extinguishers)

1) สงัเกตต�ำแหน่งกำรตดิตัง้อปุกรณ์ดับเพลิงตำมแผนผังของแต่ละชัน้ ผู้ท�ำปฏบิติักำรควรทรำบชนดิ

และต�ำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมำกที่สุด

2) หันหน้ำเขำ้หำกองไฟและยืนห่ำงจำกไฟประมำณ 2 – 4 เมตร และท�ำตำมขั้นตอนในรูปที่ 44

ดึงสำยฉีด
ออกจำกที่เก็บ

ดึงสลักที่หัวถัง
เพื่อปลดล็อกวำล์ว

กดก้ำนฉีดลงให้สุด
เพื่อท�ำกำรฉีด พร้อมจับ

ปลำยสำยให้แน่น

เข้ำใกล้ 2 – 4 เมตร ด้ำนเหนือลม 
พร้อมฉีดไปที่ฐำนของไฟ โดยส่ำย

หัวฉีดไปมำซ้ำย – ขวำ

รูปท่ี 44  การใช้ถังดับเพลิง

3) ถังดับเพลิงมีเวลำใช้งำนจ�ำกัดประมำณ 20 วินำที เท่ำนั้น จึงต้องดับเพลิงให้ได้ภำยในเวลำ          

ดังกล่ำว หำกไม่แน่ใจว่ำจะท�ำได้ อย่าท�า!
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16.5 เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟ

ปฏิบัติตำมวิธีกำรหนีไฟทันที ไม่ต้องรอตรวจสอบว่ำจริงหรือซ้อม ให้มองหำทำงหนีไฟหรือทำงออก 

ดังรูปที่ 45

รูปท่ี 45  ป้ายบอกทางหนีไฟ

16.6 วิธีการหนีไฟ

1) เมื่อได้ยินสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปิดวำล์วแก๊ส (ถำ้มี) ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ก�ำลังใช้งำน 

และปิดสวิตซ์ไฟฟ้ำหลักหรือคัตเอำต์

2) ห้ามใช้ลิฟต์โดยสำรออกจำกอำคำรเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โดยเด็ดขำด

3) เดินออกจำกอำคำรตำมเส้นทำงที่มีป้ำยบอกทำงหนีไฟ (รูปที่ 45) อย่ำงรวดเร็วและมีสติ 

 อย่ำห่วงเก็บสมบัติส่วนตัว ห้ามวิ่งหรือแย่งกันลง เพรำะอำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 และห้ามเปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้

4) ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต�่ำ ใช้ผ้ำชุบน�้ำ (ถ้ำมี) ปิดจมูกเพื่อป้องกันกำรส�ำลักควันไฟ

5) เมื่ออพยพออกจำกอำคำรแล้วให้ไปรำยงำนตัวที่จุดรวมพล

6) ห้ามกลับเข้ำไปในอำคำรจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบอำคำร
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16.7 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟ

รูปที่ 46  แหล่งก�าเนิดไฟประเภทต่าง ๆ

ไม้ขีดไฟ ประกำยไฟ ปลั๊กไฟ

1) ไม่วำงวัสดุติดไฟง่ำยใกล้แหล่งก�ำเนิดไฟ (รูปที่ 46)

2) ไม่วำงของเกะกะบริเวณทำงเดิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงหนีไฟ

3) ร่วมฝึกซ้อมกระบวนกำรหนีไฟเป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีกำรจัด

4) ควรมีผู้ได้รับกำรฝึกอบรมกำรผจญเพลิงเบื้องต้นอย่ำงน้อย 1 คนในแต่ละห้องปฏิบัติกำร

5) ไม่เก็บสำรเคมี ตัวท�ำละลำย และแก๊สไวไฟในปริมำณมำกเกินควำมจ�ำเป็น

6) ผู้ท�ำปฏิบัติกำรทุกคนพึงทรำบต�ำแหน่งที่ตั้งและชนิดของถังดับเพลิงซึ่งอยู่ในสภำพพร้อมใช้ใน

บริเวณใกล้เคียง

7) กำรตั้งปฏิกิริยำที่ใช้ควำมร้อนทิ้งไว้โดยไม่มีกำรเฝ้ำดูแลจะต้องประเมินควำมเสี่ยงก่อน และต้อง

ประกำศรำยละเอียดของปฏิกิริยำพร้อมแนวทำงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ชัดเจน

8) ใช้น�้ำมันซิลิโคนส�ำหรับ oil bath หรือใช้ sand bath ห้ามใช้น�้ำมันพืชหรือ mineral oil

9) ตรวจสภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ อย่ำใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ช�ำรุดหรือไม่อยู่ในสภำพ       

ที่ปลอดภัย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์

10) ก่อนออกจำกห้องปฏบิตักิำรต้องปิดสวติซ์อปุกรณ์ไฟฟ้ำทกุชนดิทีไ่ม่ได้ใช้งำน และดงึปลัก๊ไฟออก

11) ถำ้จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อสำยไฟ ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีฟิวส์ตัดไฟที่เหมำะสม

12) ปลัก๊ไฟจะต้องไม่มกีำรต่อพ่วงจำกปลัก๊ทีพ่่วงต่อมำอกีท ี(ห้ำมต่อหลำยอันซ้อนกนั) อย่ำใช้อปุกรณ์

ไฟฟำ้เกินก�ำลังที่ปลั๊กไฟหรือตลับต่อสำยไฟฟ้ำรับได้ (ไม่เกิน 2000 watt/1 เต้ำเสียบ)

13) หำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำช�ำรุดเสียหำยให้ติดต่อหน่วยซ่อมบ�ำรุงหรือบริษัทผู้จ�ำหนำ่ยอุปกรณ์ 

 ห้ามท�ำกำรดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำด้วยตนเอง

14) วำงอุปกรณ์ท่ีแผ่รังสีควำมร้อนได้ เช่น ตู้อบ ในบริเวณที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี และมีขำตั้ง       

สูงจำกพื้น อย่ำงน้อย 3 เซนติเมตร
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15) ห้ามน�ำวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำย เช่น ผ้ำ พลำสติก ใส่เข้ำไปในตู้อบ หรือวำงไว้ข้ำงบนหรืออยู่ใกล้ตู้

16) ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเปลวไฟในอำคำรก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรอำคำร

17) ห้ามตั้ง hot plate ใกล้สำรไวไฟ และระวังไม่ให้สำยไฟพำดบนแผ่นร้อนของ hot plate          

ขณะใช้งำน

18) เมือ่ต้องกำรให้ควำมร้อนแก่สำรไวไฟและหรอืสำรทีม่จีดุเดอืดต�ำ่กว่ำ 100 OC ให้ท�ำโดยใช้อ่ำงน�ำ้

ร้อน หรืออ่ำงน�้ำมัน อย่ำให้ควำมร้อนโดยตรงจำก hotplate

19) กำรทดลองทีต้่องใช้ตวัท�ำละลำยไวไฟปรมิำณมำกหรอืสำรทีไ่วต่อน�ำ้หรอือำกำศ รวมทัง้ปฏกิริยิำ

ที่คำยควำมร้อนปริมำณมำกหรือรุนแรง ต้องประเมินควำมเสี่ยง (risk assessment) รวมทั้งต้อง

ปรึกษำและทบทวนข้อปฏิบัติกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบก่อนลงมือปฏิบัติกำร

20) ระมดัระวงัเป็นพเิศษในกำรทิง้สำรไวไฟ หำกไม่แน่ใจให้ปรึกษำผูรั้บผิดชอบประจ�ำห้องปฏิบติักำร

ทุกครั้ง

21) หา้มทิง้ขยะทีเ่ป็นผงโลหะหรอืสำรทีติ่ดไฟได้ (pyrophoric) เมือ่สัมผัสอำกำศหรือควำมชืน้ลงใน

ถังขยะโดยเด็ดขำด
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17การรายงาน
อุบัติการณ์

อุบัติการณ์ (incident) คือ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คำดคิดเป็นเหตุน�ำไปสู่กำรเกิดเหตุกำรณ์เกือบ

เกิดอุบัติเหตุ (near miss) หรือ อุบัติเหตุ (accident) มหำวิทยำลัยมีระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์เพื่อบันทึก

เหตกุำรณ์ผดิปกตท่ีิเกดิข้ึนอย่ำงละเอียด ผู้เกีย่วข้องควรจะรำยงำนให้เรว็ทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท�ำได้ กำรรำยงำนข้อมลู

ตำมควำมเป็นจริงให้ครบถ้วนและเป็นระบบจะช่วยให้ทรำบถึงสำเหตุของปัญหำ เพื่อจะได้น�ำข้อมูลดังกลำ่ว

ไปด�ำเนนิกำรแก้ไข พัฒนำปรบัปรงุควำมปลอดภยัในอนำคต และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุกำรณ์ซ�ำ้ ระบบรำยงำน

อุบัติกำรณ์ของมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

17.1 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่ปลอดภัย

ขัน้ตอนการรายงาน

นิสิต บุคลำกร หรือบุคคลภำยนอก พบเห็นสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัยในจุฬำฯ           

ควรปฏิบัติดังนี้

1. กรอกแบบรายงานสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) 
(SHECU.USC.01) แบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th เมนู “รำยงำน

อุบัติกำรณ์” หลังจำกน้ันแบบรายงานสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่ปลอดภัย จะถูกส่ง

เขำ้ไปที่ระบบฐำนข้อมูลของ ศปอส.

2. ศปอส. คัดกรองเรื่องและประสำนงำนไปยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องผ่ำนทำง จป. ประจ�าส่วนงาน/
จป. ส่วนกลาง เพื่อแก้ปัญหำ

3. จป. ประจ�าส่วนงาน/จป. ส่วนกลาง ด�ำเนินกำรแก้ไขและแจ้งผลกำรด�ำเนินงำนเข้ำสู่ระบบ

4. ศปอส. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแก้ไขกลับไปยังผู้รำยงำน



ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)110

17.2 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุ

เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หมำยถึง เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว              

ยังไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะ

น�ำมำสู่กำรได้รับบำดเจ็บ เสียชีวิต หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน สภำพแวดล้อม หรือสำธำรณชน เช่น 

เกือบหกล้ม เนื่องจำกพื้นลื่น พบแก๊สรั่วแต่ปิดวำล์วได้ทันไม่เกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์หล่นใส่เท้ำแต่หลบได้ทัน 

(อุปกรณ์ไม่ได้รับควำมเสียหำยและเทำ้ไม่ได้รับบำดเจ็บ) เป็นต้น

อบุตัเิหต ุ(Accident) หมำยถงึ เหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์ทีไ่ม่ได้คำดคดิไว้ล่วงหน้ำ หรือขำดกำรควบคุม 

เมื่อเกิดข้ึนแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือ
สาธารณชน เช่น อุปกรณ์หล่นใส่เท้ำได้รบับำดเจบ็ สำรเคมหีกรัว่ไหลกดักร่อนพืน้ได้รบัควำมเสยีหำย เป็นต้น 

ตัวอย่ำงอุบัติเหตุในสถำบันกำรศึกษำที่มีห้องปฏิบัติกำร เช่น กรณีไฟไหม้ สำมำรถเกิดจำกเชื้อเพลิงหลำย

ประเภท ได้แก่ เศษวัสดุต่ำง ๆ รวมทั้งสำรเคมี หรือกรณีสำรเคมี/ชีวภำพ/รังสี หกร่ัวไหล ผู้ประสบเหตุ/         

ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ

เหตุกำรณ์ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรหลังเหตุกำรณ์จบสิ้นลง

กำรมีระบบที่ดีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติของเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุ จะเป็น

ประโยชน์แก่มหำวทิยำลยั กล่ำวคอื เป็นแหล่งข้อมลูและเป็นแนวทำงในกำรป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กิดขึน้จำกกำร

ท�ำงำนรวมทั้งอุบัติเหตุอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย โดยกรอกข้อมูลใน

แบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) (SHECU.NM.01) หรืออุบัติเหตุ (Accident) 
(SHECU.ACC.01) เพื่อให้มหำวิทยำลัยรับทรำบ ประสำนงำนด�ำเนินกำรแก้ไข และน�ำข้อมูลไปใช้สืบสวน

ค้นหำสำเหตขุองกำรเกดิอุบตัเิหต ุรวมถงึกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมลูน�ำมำวเิครำะห์ในกำรควบคมุป้องกนั

กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ สำมำรถวิเครำะห์แนวโน้มกำรเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ก�ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนภำยในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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12  กำรรำยงำนดังกล่ำวไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรตอบโต้เหตุเฉพำะหน้ำ

ขัน้ตอนการรายงาน12

ผู้ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี้

ผู้รายงานเหตุ คอื อำจำรย์ หรือ เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏบิติักำร หรือ เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน 

(จป.) ประจ�ำส่วนงำน/ส่วนกลำง (ศปอส.) หรือบุคลำกรอื่น ๆ  จะต้องกรอกข้อมูลในแบบรายงานเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) (SHECU.NM.01) หรือ อุบัติเหตุ (Accident) (SHECU.ACC.01) (ใน
กรณทีำงชวีภำพหรือรงัสใีห้กรอกข้อมลูในแบบรายงานอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับทางชีวภาพ (SHECU.
ACC.Bio.01) หรือรังสี (SHECU.ACC.RS.01)) แบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th 

เมนู “รำยงำนอุบัติกำรณ์” ภำยใน 3 วันหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุ หลังจำกนั้น

แบบรายงานฯ จะถูกส่งเข้ำไปท่ีระบบฐำนข้อมลูของ ศปอส. เพ่ือคดักรองเรือ่งและประสำนงำนไปยงัส่วนงำน

ที่เกี่ยวข้องผ่ำนทำง จป. ประจ�าส่วนงาน/จป. ส่วนกลาง

ตารางที่ 4  แสดงระดับความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน
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เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ

ขั้นตอน

1. ศปอส. คัดกรองเรื่องและประสำนงำนไปยัง     

ส่วนงำนท่ีเก่ียวข้อง ผ่ำนทำง จป. ประจ�าส่วนงาน/ 
จป. ส่วนกลาง เพื่อส�ำรวจเหตุ

2. จป. ประจ�าสว่นงาน/จป. สว่นกลาง ด�ำเนินกำร

ส�ำรวจเหตุและรำยงำนแนวทำงกำรป้องกันกำร

เกิดอุบัติเหตุเข้ำสู่ระบบ

3. ศปอส. สง่ข้อมลูเหตกุำรณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหตแุละ

แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ ให้หัวหน้า

หน่วยงานรบัทรำบ (หวัหนำ้ภำควชิำ/กลุม่/ฝำ่ย) 

และให้ข้อคิดเห็น

4. ศปอส. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและแนวทำง

กำรป้องกันกลับไปยังผู้รำยงำนเหตุ

ขั้นตอน

1. ศปอส. คัดกรองเรื่องและประสำนงำนไปยัง     

ส่วนงำนทีเ่กีย่วข้อง ผ่ำนทำง จป. ประจ�าส่วนงาน/ 
จป. ส่วนกลาง เพื่อสืบสวนอุบัติเหตุ

2. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนประจ�ำ 

ส่วนงำน/ส่วนกลำง และเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั

เฉพำะด้ำนทีเ่กีย่วข้อง (กรณเีกิดอบุตัเิหตจุำกรงัสี

หรือชีวภำพ) (ถ้ำมี) สืบสวนอุบัติเหตุ และกรอก

ข้อมูลผลกำรสืบสวนในแบบสืบสวนอุบัติเหตุ 
(SHECU.ACC.02) เข้ำสู่ระบบ

3. ศปอส. ส่งรายงานอุบัติเหตุ และแบบสืบสวน

อุบัติเหตุ ให้กับผู้บริหารส่วนงานเพื่อขอข้อ      

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตำมระดับควำมรุนแรง

ของอุบัติเหตุ ตำมล�ำดับดังนี้

-  ความรุนแรงระดับ 1 ---> หัวหน้ำภำควิชำ 

ประธำน คปอ. ส่วนงำน และคณบด ีตำมล�ำดบั

-  ความรุนแรงระดบั 2 ---> หวัหน้ำภำควชิำ 

ประธำน คปอ. ส่วนงำน คณบดี และ รอง-

อธิการบดี ก�ากับดูแลด้านบริหารทั่วไป*     
ตำมล�ำดับ

-  ความรุนแรงระดับ 3 ---> หวัหน้ำภำควชิำ 

ประธำน คปอ. ส่วนงำน คณบด ีรองอธกิารบด ี

ก�ากับดแูลด้านบริหารทั่วไป* และ อธกิารบด*ี 
ตำมล�ำดับ

หมำยเหตุ* กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงระดับ 

2 และ 3 ต่อรองอธิกำรบดีฯ และ อธิกำรบดี ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณบดี

4. ศปอส. รำยงำนผลกำรสืบสวนเหตแุละข้อคิดเหน็ 

และข้อเสนอแนะของผู้บรหิารสว่นงานกลับไปยงั          

ผู้รายงานเหตุและผู้สืบสวนอุบัติเหตุ 
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