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บทน�า
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จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยัใหค้วำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัและตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบ

ที่มีต่อสวัสดิภำพสังคมของชุมชนในมหำวิทยำลัยและพื้นที่โดยรอบมหำวิทยำลัย จึงมีนโยบำยให้มี

ระบบกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและมำตรฐำนอนัเปน็ทีย่อมรบั 

เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนและหลีกเลี่ยงอันตรำยที่อำจมีต่อสุขภำพของผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพย์สิน และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและบริเวณรอบมหำวิทยำลัย

ความเป็นมา

 ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั ได้ถอืก�ำเนิดขึน้ตำมมติสภำจุฬำลงกรณม์หำวทิยำลยั ครัง้ที ่797/2559 ในวนัพฤหสับดี

ที่ 27 ตุลำคม 2559 ให้จัดต้ัง ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย (ศปอส.) หรอื Center for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn 

University (SHECU) เพือ่เปน็หนว่ยงำนกลำงของมหำวิทยำลยัในกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลู พัฒนำ

บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

สนบัสนนุควำมรูท้ำงเทคนิคและก�ำกบัดแูลกจิกรรมในเรือ่งดงักลำ่วให้กบัมหำวทิยำลยั ซ่ึงกำรด�ำเนนิ

กำรเหล่ำนี้ นอกจำกช่วยเสริมสร้ำงให้นิสิต คณำจำรย์และบุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย

ทีด่ขีึน้แล้ว ยงัชว่ยสง่เสรมิกำรกำ้วไปสูค่วำมเปน็มหำวทิยำลยัแหง่ควำมยัง่ยนื ตลอดจนสรำ้งควำม

มั่นใจในสภำพกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย โดยมีเป้ำหมำยหลัก คือ จุฬำฯ จะเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ 

(zero accident)
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ภำรกิจหลักของ ศปอส. คือ กำรสร้ำงระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำม

ปลอดภัย ตลอดจนกำรให้ควำมรู้และกำรส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักรู้ในด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน โดยหนึ่งในภำรกิจคือกำรให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็น               

แก่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมีบทบำทต่ำงกันตั้งแต่ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักวิจัย นิสิต 

พนักงำนท�ำควำมสะอำด ผู้เข้ำเยี่ยมชม รวมทั้งผู้ที่เข้ำมำให้หรือรับบริกำรเป็นครั้งครำว มีกำร

ประเมนิและก�ำหนดเงือ่นไขกำรผำ่นประเมนิ ในกำรนี ้ศปอส. จงึได้พฒันำหลกัสตูรควำมปลอดภยั

พื้นฐำนและหลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนเคมีของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 หลักสูตร โดยมีคู่มือ

ประกอบหลักสูตร ดังนี้

1) คูมื่อความปลอดภัยพืน้ฐาน ส�าหรบันิสติและบุคลากร (SHE-OSH-SD-001) 
ซ่ึงจัดว่ำเป็นควำมรู้พื้นฐำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำร

ท�ำงำน ส�ำหรับนิสิต บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนทั่วไปในมหำวิทยำลัย (คู่มือฉบับนี้)

2) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่เรียนวิชาปฏิบัติ
การ (SHE-CH-SD-001) ซึ่งเน้นกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรระดับพื้นฐำนท่ีมี     

ผู้ดูแลใกล้ชิด

3) คูมื่อความปลอดภยัในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรบันิสติท่ีท�าวิจยัและนักวิจยั 
(SHE-CH-SD-002) ซึ่งผ่ำนควำมรู้ระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว แต่ต้องใช้เนื้อหำท่ีมี

ควำมลกึทีจ่�ำเป็นต่อกำรท�ำวจัิย รวมถึงข้อควรระวัง และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เบ้ืองต้น
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4) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
 (SHE-CH-SD-003) ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทในกำรบริหำรเชิงระบบด้วย จึงมีเนื้อหำ 

 วธิปีฏบิตัทิีส่ำมำรถชีบ้ง่และวำงมำตรกำรควบคมุ/รบัมอืปจัจยัเสีย่งตำ่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิ

ควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักวิจัย และบุคคลอื่นที่อำจเกี่ยวข้อง

หลักการ/แนวปฏิบัติทั่วไปของการป้องกันไว้ก่อน

1. ท�ำควำมคุ้นเคยกับสถำนที่และสภำพแวดล้อมรอบตัว ให้ควำมใส่ใจกับระบบสีและ

สัญลักษณ์เตือน ท�ำควำมคุ้นเคยกับทิศทำง สังเกตทำงออกฉุกเฉิน ท่ีต้ังอุปกรณ์รองรับ 

เหตุฉุกเฉิน และข้อควรปฏิบัติในอำคำรนั้น ๆ

2. ศึกษำข้อมูล หำควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับสิ่งของหรือกิจกรรมท่ีจะท�ำ อ่ำนค�ำแนะน�ำ

และข้อควรระวังจำกคู่มือ ป้ำยเตือน หรือฉลำก และปฏิบัติตำม เช่น ฉลำกบนขวด

ผลิตภัณฑ์เคมีในบ้ำนซ่ึงมีกำรระบุวิธีใช้และค�ำเตือนอันตรำย รวมท้ังกำรก�ำจัดอย่ำง

ถูกต้อง

3. แต่งกำยและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับกิจกรรมที่ท�ำ เช่น 

กำรรวบผมเวลำเข้ำครัว กำรสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน๊อคขณะเดินทำงด้วย   

รถจักรยำนยนต์ กำรแต่งตัวในกำรสัญจรไปมำ ต้องระวังกระโปรงยำวที่อำจพริ้วไป

ติดล้อรถ เชือกรองเท้ำที่อำจติดกับบันไดเลื่อน

4. มสีตขิณะปฏบิตังิำน หมัน่สงัเกตสิง่คกุคำมหรอืสภำพกำรณท์ีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิเหตไุมพ่งึ

ประสงค ์และประเมนิควำมเสีย่งจำกโอกำสและผลกระทบใหเ้ป็นนสิยั เพือ่หลกีเลีย่ง 

หรือเตรียมกำรตอบโต้เหตุไม่พึงประสงค์เหล่ำนั้น

กำรปลอดจำกอุบัติเหตุและควำมเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเป็นเป้ำหมำยที่จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัยต้องกำรใหบ้รรล ุอยำ่งไรกต็ำม แมจ้ะมกีำรรกัษำสภำพแวดล้อมใหเ้หมำะสมเพือ่ควำม

ปลอดภัยแล้ว อันตรำยยังมีโอกำสเกิดได้กับทุกคน ทุกเวลำ และทุกสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็นอันตรำย

ตอ่รำ่งกำยจำกสิง่รอบขำ้ง อบัุตเิหตไุฟไหม ้แผน่ดนิไหว อนัตรำยจำกสำรเคม ีสำรชวีภำพ รงัส ีเมือ่

เกิดอุบัติเหตุให้ตั้งสติ และรับมือกับปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
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คู่มือควำมปลอดภัยพ้ืนฐำนเล่มน้ีให้ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยพ้ืนฐำน กำรรักษำ  

สิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย ควำมปลอดภัยในอำคำรและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน              

ภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย สำรชีวภำพ และรังสีท่ีอำจประสบได้ในมหำวิทยำลัยตลอดจน  

ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงกำรปฏิบัติตนเพื่อให้มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยพื้นฐำนที่ดี

หมายเลขติดต่อส�าคัญ 

แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0000 
(ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

**เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกร่ัวไหล หรือเหตุการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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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

จำกสถิติที่ได้มีผู้ศึกษำมำ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำนหรือองค์กรจะได้พยำยำมลดอุบัติเหตุโดยกำร

พัฒนำคุณลักษณะของผู้ท�ำงำน ผ่ำนกำรให้ควำมรู้ กำรอบรม กำรสอนงำน กำรพัฒนำทักษะท่ี

จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนก็ตำม รวมไปถึงกำรลงทุนในกำรสร้ำงสภำพกำรท�ำงำนท่ีดี ปรับปรุงพื้นท่ี

ท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภัย มแีสงสว่ำงพอเหมำะ มอีปุกรณ์ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรใช้ท�ำงำน แต่ส่วน

ใหญ่ก็ยังพบว่ำ อุบัติเหตุไม่ได้หมดไปหรือลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

จำกกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย โดย Heinrich (ค.ศ. 1951) พบว่ำ ร้อยละ 80 – 85 

ของอุบัติเหตุ มีสำเหตุมำจำกพฤติกรรมกำรท�ำงำนไม่ปลอดภัย (ข้อ 3) มีเพียงร้อยละ 15 – 20 

เท่ำนั้นที่สำเหตุมำจำกสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (ข้อ 1 – 2) ดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อกำรท�ำงำนที่

ปลอดภัยมำกที่สุดคือ พฤติกรรมนั่นเอง พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย ที่มักพบเห็นได้บ่อย

ครั้ง เช่น กำรท�ำงำนในที่สูงโดยไม่สวมอุปกรณ์นิรภัย กำรไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้จักรยำนยนต์

หรือจักรยำน กำรขับรถฝ่ำสัญญำณไฟแดง กำรคุยโทรศัพท์หรือส่งข้อควำมในขณะเดินหรือขับ

รถ เป็นต้น พฤติกรรมที่เป็นเหตุน�ำมำซึ่งควำมไม่ปลอดภัยเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น นิสัยชอบ

ควำมสะดวกสบำย จึงไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย ไม่ข้ำมสะพำนคนข้ำมถนน นิสัยอยำกประหยัดเวลำหรือ

ต้องเร่งรีบ จึงไม่ปลดสะพำนเดินไฟตำมขั้นตอนก่อนท�ำกำรซ่อมไฟฟ้ำ กำรใช้เก้ำอี้ต่อกันสองตัว

เพื่อหยิบของในที่สูงแทนที่จะใช้บันได เป็นต้น ท้ัง ๆ ท่ีคนส่วนใหญ่ทรำบว่ำ กำรกระท�ำดังกล่ำว

อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ แต่แล้วเหตุใดผู้คนจึงยังคงด�าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้
ต่อไป ประเด็นหลักคือ กำรกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยเหล่ำนี้ไม่ได้น�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไป 

ท�ำให้เกิดควำมคิดที่ว่ำ "เคยท�ำมำตั้งหลำยครั้งแล้วไม่เห็นเป็นอะไร" "คงไม่เป็นไรหรอก ไม่น่ำจะ

มีอะไรเกิดขึ้น" และหลำยครั้งกำรท�ำงำนให้ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัดกลับท�ำให้ตนเองดูแปลกแยก

ไปจำกคนส่วนใหญ่ เน่ืองจำกสังคมไทยโดยรวมยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องปลอดภัยอย่ำง
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จริงจัง ถึงเวลำหรือยังที่เรำจะต้องสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย หรือ

อย่ำงน้อยก็ในสังคมจุฬำฯ

อุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วอำจส่งผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และอำจไม่ได้เกิดกับผู้ก่อเหตุ

โดยตรงก็ได้ ในขณะเดียวกัน เรำเองก็อำจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกอุบัติเหตุที่เรำไม่ได้เป็นคนก่อ

กไ็ด ้ดงันัน้ กำรตระหนักรู้และใหค้วำมส�ำคัญกบัควำมปลอดภยัเปน็ควำมรบัผดิชอบทัง้ตอ่ตนเองและ

สงัคม ถำ้เรำพิจำรณำใหล้กึซึง้วำ่ กำรกระท�ำทีไ่มป่ลอดภยัของเรำ ถ้ำท�ำใหเ้กดิอบัุตเิหตข้ึุน แมว้ำ่จะ

มีโอกำสเล็กน้อยเพียงใดก็ตำม อุบัติเหตุนั้นจะน�ำมำซึ่งควำมสูญเสียอะไรบ้ำงกับเรำ กับผู้คน หรือ

สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตัวเรำ มคีวำมคุม้คำ่หรอืไมท่ีจ่ะเสีย่งกบัพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัเหลำ่นี ้กอ็ำจจะ

ท�ำใหเ้กดิควำมตระหนกัรูใ้นควำมส�ำคญัของควำมปลอดภยั และควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมของพวก

เรำมำกขึน้ ลองมองยอ้นกลบัไปในอดตีจะพบวำ่ มอีบุตัเิหตจุำกหลำยเหตกุำรณ ์น�ำไปสูก่ำรสญูเสยี

ทีกู่ก้ลบัไมไ่ด ้เช่น อบุตัเิหตบุนทำงดว่น อนัเนือ่งจำกผูข้บัรถไมไ่ดใ้หค้วำมสนใจกบัสภำพจรำจร มวั

แต่ส่งข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลำยคน กำรตกจำกที่สูงเนื่องจำกผู้ท�ำงำน

ไมไ่ดส้วมอปุกรณน์ริภยั ท�ำให้รำ่งกำยกลำยเปน็อมัพำตไปทัง้ชวีติท่ีเหลอือยู ่กำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ

โดยไมม่อีปุกรณท์ีเ่หมำะสม ท�ำใหเ้สยีชวีติ ผูท้ีต่ำมลงไปชว่ยกเ็สยีชวีติไปดว้ย เปน็ตน้ ควำมสญูเสยี

เหล่ำนี้หลีกเลี่ยงได้ ป้องกันได้ หรือ ลดควำมรุนแรงได้ ถ้ำทุกคนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิต

และกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย และน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงจริงจัง เช่น ทุกครั้งที่ขึ้นลง

บนัไดตอ้งจบัรำวบนัได สวมเขม็ขัดนิรภยัหรอืหมวกนริภยัทกุครัง้ทีใ่ชย้ำนยนตต์ำมแตก่รณ ีสวมแว่น

นิรภัยเมื่อเข้ำพื้นที่ที่มีโอกำสเกิดกำรกระเด็นของสิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ สวมหน้ำกำกในพ้ืนที่มีฝุ่น

ละออง เปน็ตน้ โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องมพีืน้ฐำนมำจำกกำรตระหนกัในควำมส�ำคัญของควำมปลอดภยั

จริง ๆ ไม่ใช่ท�ำเพรำะเป็นกฎเกณฑ์หรือกลัวถูกลงโทษ นอกจำกนี้เรำจะต้องไม่ยอมรับพฤติกรรม

ที่ไม่ปลอดภัยของผู้คนรอบข้ำง โดยกำรชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั้นและตักเตือน และ

เรำควรจะยินดีและขอบคุณหำกมีผู้อ่ืนมำชี้ให้เห็นและตักเตือนถึงพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยของตัว

เรำเอง สิ่งเหล่ำนี้ถ้ำเกิดขึ้นในสังคมใดก็น่ำจะเรียกได้ว่ำสังคมนั้นมีวัฒนธรรมควำมปลอดภัยแล้ว

แนวคดิของกำรปอ้งกนัหรอืระวงัไวก้อ่น โดยกำรตรวจสอบและควบคมุควำมเสีย่งในกจิกรรม 

หน้ำที่และกระบวนกำรท�ำงำน เพ่ือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้มำกท่ีสุด เพ่ือให้เกิด

ควำมปลอดภัยดีกว่ำเสียใจภำยหลัง จะช่วยให้กำรท�ำงำนและกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเป็นไป

อย่ำงรำบรื่น กำรปลูกฝังแนวคิดที่ดีงำมนี้ลงในตนเองจนพัฒนำเป็นนิสัยใหม่ขึ้นได้ คือควำมส�ำเร็จ

ของกำรศึกษำ
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2อาชีวอนามัย
ในมหาวิทยาลัย

ความส�าคัญของอาชีวอนามัย (Occupational health)

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัได้ประกำศนโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ณ วนัที ่24 มกรำคม 2560 ซึง่สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัคิวำมปลอดภัย 

อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. 2554 โดยมเีป้ำหมำยให้มกีำรด�ำเนนิงำนด้ำน

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้นิสิตและ

บคุลำกรมคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของควำมปลอดภยัฯ ในกำรปฏบิตังิำน    

ในมหำวทิยำลยั รวมถงึสำมำรถป้องกนัหรอืลดสำเหตทุีอ่ำจท�ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรปฏบิตังิำนได้ 

โดยสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนให้เกิดจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยฯ เพื่อสร้ำง

วัฒนธรรมควำมปลอดภัยที่จะส่งเสริมให้นิสิตและบุคลำกรมีสุขภำพอนำมัยแข็งแรง ปรำศจำก

อบุตัเิหตแุละกำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏบิติังำน มสีิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม ซึง่จะเป็นผลดี 

ต่อประสิทธิภำพกำรเรียนและกำรท�ำงำนอย่ำงยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย        

กำรป้องกันกำรบำดเจ็บหรือกำรประสบอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน กำรป้องกันและควบคุมโรคจำก

กำรท�ำงำน และกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของนิสิตและบุคลำกรทั้งร่ำงกำยและจิตใจให้แข็งแรง

สมบูรณ์ รวมถึงกำรมีสภำพกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยและปรำศจำกกำรเกิดโรค
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ขอบเขตของอาชีวอนามัย

กำรด�ำเนินงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัยมีขอบเขตงำน ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย หมำยถึง กำรจัดให้มีสภำพกำรท�ำงำนที่ปรำศจำกสิ่งคุกคำม 

อันตรำยและควำมเสี่ยง โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำน (คปอ.) ตำมขนำดของส่วนงำน และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ให้

ปฏบิตัหิน้ำทีด่แูลรบัผดิชอบงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนและให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

2.  ด้านอาชีวสุขศาสตร์ หมำยถึง กำรตรวจวัด และประเมินอันตรำยจำกสิ่งแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำน โดยใช้เครือ่งมอืทีถ่กูต้องเหมำะสมตำมหลกัวชิำกำร เพือ่หำมำตรกำรควบคมุ ป้องกัน

อันตรำยจำกสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน ทั้งจำกสำรเคมี กำยภำพ และชีวภำพ

3.  ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย หมำยถึง กำรออกแบบ กำรตรวจสอบ และป้องกัน

เชิงวิศวกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรประสบอันตรำยจำกกำรท�ำงำน

4.  ด้านการยศาสตร์ หมำยถงึ กำรประเมนิท่ำทำงในกำรท�ำงำน ออกแบบ หรอืปรบัปรงุ

สภำพกำรท�ำงำนให้เหมำะสม เพื่อป้องกันหรือลดควำมไม่สะดวกสบำย ควำมเมื่อยล้ำ                   

หรือควำมเครียด ซึ่งมีผลต่อระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ

5.  ด้านจิตวิทยา เช่น กำรน�ำหลักกำรทำงจิตวิทยำสังคมมำใช้ในกำรสื่อสำร กระตุ้น    

หรือจูงใจ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ดี

6.  ด้านอาชีวเวชศาสตร์ หมำยถึง กำรดูแลและรักษำสุขภำพอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำน 

โดยกำรตรวจ วินิจฉัย และรักษำโรคและกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน บุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

แพทย์อำชีวเวชศำสตร์ พยำบำลอำชีวเวชศำสตร์ นักกำยภำพบ�ำบัด

กำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมขอบเขตดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องมีบุคลำกรจำกหลำยสำขำ              

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น เคม ีสำธำรณสขุ สิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่จ�ำเป็นต้องบรูณำกำรควำมรูแ้ละผูเ้ชีย่วชำญ

จำกหลำยด้ำน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพสำมำรถท�ำได้โดย ช้ีบ่งส่ิงคุกคาม ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 
และเฝ้าระวังทางสุขภาพ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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ช้ีบ่งสิ่งคุกคาม

สิ่งคุกคำม (Hazard) หมำยถึง สิ่งใด ๆ หรือสภำวกำรณ์ใด ๆ ที่สำมำรถก่อปัญหำสุขภำพ

ต่อคนได้ จ�ำแนกได้เป็น

1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ (Physical hazard) เช่น อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปท�ำให้

คนท�ำงำนเป็นลมหมดสติได้ หลกีเลีย่งโดยท�ำงำนในทีอ่ำกำศเหมำะสม กำรสมัผสัเสยีง

ดังมำกเป็นเวลำนำนอำจท�ำให้หูตึง หลีกเลี่ยงบริเวณที่ก่อเสียง หรือหำกจ�ำเป็น ควร

ลดเวลำกำรท�ำงำนที่ต้องสัมผัสเสียงดัง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ear plug 

เป็นต้น

2) สิ่งคุกคามทางเคมี (Chemical hazard) เช่น สำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักร่อนในน�ำ้ยำ

ล้ำงห้องน�ำ้ หลกีเลีย่งกำรใช้หรอืเปลีย่นไปใช้ผลติภณัฑ์อืน่ นสิติทีเ่รยีนปฏบิตักิำรเคมี

ต้องศึกษำวิธีป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีท่ีใช้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน

บุคคลที่เหมำะสมตำมค�ำแนะน�ำของอำจำรย์

3) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (Biological hazard) คอื สิง่คกุคำมทีเ่ป็นสิง่มชีวีติ เช่น 

จุลินทรีย์ (เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ วัณโรค เป็นต้น) แมลง สัตว์ก่อโรค เนื้อเยื่อ และ  

สำรคัดหลั่งของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสิ่งคุกคำมและผู้ป่วย    

โรคติดต่อข้ำงต้นโดยไม่มีกำรป้องกัน

4) สิ่งคุกคามทางด้านสังคมจิตวิทยา (Psychosocial hazard) คอื สภำวกำรณ์

หรอืสถำนกำรณ์ใด ๆ กต็ำม ทีอ่ำจกระตุน้ให้เกิดปัญหำทำงด้ำนจติใจและสงัคม หรอื

ในสงัคมของผูท้ีท่�ำงำนอยูใ่นสภำวกำรณ์ นัน้ ๆ เช่น งำนทีท่�ำไม่เป็นเวลำต้องอดหลบั

อดนอน งำนที่มีควำมรีบเร่งสูง งำนที่มีควำมรับผิดชอบสูง งำนที่มีปัญหำสังคม       

ภำยในที่ท�ำงำน งำนที่มีควำมกดดันจำกผู้ร่วมงำน เหล่ำนี้เป็นต้น

5) สิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomic hazard) เช่น กำรนั่งท�ำงำน

หน้ำคอมพวิเตอร์เป็นเวลำนำนเป็นปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรเกดิโรค (WMSDs: Work-

related musculoskeletal disorder) ป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคำมประเภทนี้โดย

กำรปรับท่ำนั่งให้ถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน และจัดให้มี

เวลำพักสั้น ๆ เพื่อผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ
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ประเมินความเส่ียง

กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk assessment) หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัย      

หรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ทีเ่ป็นสำเหตุท�ำให้สิง่คุกคำมหรอือนัตรำยทีม่แีละแอบแฝงอยู ่อำจก่อให้เกดิ

อบุตัภิยั/เหตกุำรณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ โดยควำมเสีย่ง (Risk) ขึน้อยูก่บัระดบัควำมรนุแรงของเหตกุำรณ์

ที่เกิดขึ้น (Severity) และโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ (Probability) กำรประเมินควำมเสี่ยงคือ    

เครื่องมือทำงอำชีวอนำมัยที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย

- กำรวัดขนำดสิ่งคุกคำม ควำมถี่หรือระยะเวลำกำรสัมผัส ว่ำเป็นอันตรำยหรือไม่

- กำรประเมินกำรรับสัมผัส ว่ำมีวิธีที่จะสัมผัสอย่ำงไร มีกำรป้องกันหรือไม่

- กำรประเมินทั้งหมดว่ำท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงหรือไม่

จัดการความเสี่ยง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management) โดยทั่วไปประกอบด้วยกำรออกแบบระบบ

ป้องกันอันตรำยหรืออุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน โดยน�ำกิจกรรม/งำนท้ังหมดท่ีด�ำเนินกำรประเมิน

ควำมเส่ียงแล้วมำจดัเรยีงตำมล�ำดบัจำกความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงเล็กน้อย โดยกำรจดักำร

ควำมเสี่ยงตำมล�ำดับชั้นของกำรควบคุมซึ่งเรียงล�ำดับตำมประสิทธิภำพดังนี้

เมื่อสามารถช้ีบ่งสิ่งคุกคามที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้ว
ผู้เกี่ยวข้องควรมีความตระหนักในการป้องกันตนเองจากสิ่งคุกคาม 

หรือมีมาตรการลดสิ่งคุกคาม
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1) การขจัด (Elimination) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงที่สุด 

โดยกำรน�ำสิ่งคุกคำมหรืออันตรำยออกไป

2) การทดแทน (Substitution) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูง 

โดยเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์ แทนวิธีเดิมที่มีสิ่งคุกคำมหรืออันตรำยมำกกว่ำ

3) การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering controls) โดยใช้เครือ่งมอื อปุกรณ์ 

หรือเครื่องจักรในกำรป้องกันหรือลดสิ่งคุกคำมหรืออันตรำยท่ีแหล่งก�ำเนิด หรือเส้น

ทำงกำรรับสัมผัส (Route of exposure)

4) การควบคุมด้านการบริหารจัดการ (Administrative controls) โดยก�ำหนด

วิธีกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันสิ่งคุกคำมหรืออันตรำย

5) การใช้อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (Personal Protective Equipment; 
PPE) เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพในกำรจดักำรควำมเสีย่งน้อยทีส่ดุ เพรำะเป็นกำรป้องกนั

ที่ตัวผู้ปฏิบัติงำนเท่ำนั้น

น�ำเฉพำะกิจกรรม/งำนที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางข้ึนไปมำพิจำรณำจัดท�ำแผน

ควบคุมควำมเสี่ยงหรือแผนลดควำมเสี่ยง ซึ่งต้องมีมำตรกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพและ     

ตรวจสอบได้

การจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรหลายระดับ 
ส�าหรับนิสิตและบุคลากรที่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยงสามารถช่วยได้โดยรายงานผู้ที่รับผิดชอบ
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เฝ้าระวังทางสุขภาพ

มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี และตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง เฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อม จัดคน

ให้พร้อมในกำรเข้ำท�ำงำน โดยกำรประเมินสมรรถภำพร่ำงกำยก่อนท�ำงำนเพื่อจัดสรรงำนที่    

เหมำะสมกับขดีควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยของแต่ละคน (Fit to work) และกำรประเมินสมรรถภำพ

ร่ำงกำยของคนที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกหยุดพักฟื้น (Return to work)

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาวะแก่นิสิตและบุคลากร

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยตระหนักดีว่ำ กำรป้องกันรักษำโรคต่ำง ๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจำก

กำรท�ำงำนเป็นปัจจัยหลักของอำชีวอนำมัย จึงได้จัดตั้ง

๏ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บรกิำรด้ำนสุขภำพแก่นสิติ 

บุคลำกรและครอบครัว รวมถึงผู้เกษียณอำยุรำชกำร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 9 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

 http://www.cuhc.chula.ac.th/th/

๏ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลำง     

กำรให้บริกำรด้ำนจิตวิทยำแก่นิสิต และบุคลำกรให้มีควำมสมบูรณ์พร้อมท้ังร่ำงกำย 

จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 311 ชั้น 3 อำคำรจำมจุรี 9 จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

 http://www.sa.chula.ac.th/wellness/
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3การรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ขยะที่เรำทิ้งในแต่ละวันมีวัฏจักรชีวิต (Life cycle) เร่ิมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ำย ผู้บริโภค     

ผู้เก็บและผู้ก�ำจัดขยะ ขยะที่มีปริมำณมำกขึ้นท�ำให้เกิดปัญหำขยะ กำรแยกขยะและท้ิงในถังขยะ

ที่จัดไว้ตำมประเภท เป็นกำรช่วยลดปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่ำงมำก

ตารางที่ 1  ประเภทขยะและการแยกก�าจัด*

ประเภท
ขยะย่อยสลำย

(Compostable waste)
ขยะรีไซเคิล

(Recyclable waste)
ขยะอันตรำย

(Hazardous waste)
ขยะทั่วไป

(General waste)

ควำมหมำย ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน�ามาหมัก
ท�าปุ๋ยได้

ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถน�ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุ
อันตรายชนิดต่าง ๆ 
ที่อาจท�าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน 
หรือสิ่งแวดล้อม

ขยะประเภทอื่น
นอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย 
มีลักษณะที่ย่อย
สลายยากและ
ไม่คุ้มค่าส�าหรับ
การน�ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่

ปริมำณ	
(ร้อยละ) 64 30 3 3

ถังขยะ
ในจุฬำฯ**

หมำยเหตุ * กรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm)
  ** ที่มำ: http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/
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ประเภท
ขยะย่อยสลำย

(Compostable waste)
ขยะรีไซเคิล

(Recyclable waste)
ขยะอันตรำย

(Hazardous waste)
ขยะทั่วไป

(General waste)

ตัวอย่ำงขยะ
ในชีวิตประจ�ำวัน

เศษผัก เปลือกผลไม้ 
เศษอำหำร ใบไม้ 
เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

แก้ว กระดำษ 
เศษพลำสติก 
กล่องเครื่องดื่ม
แบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม 
เศษโลหะ อะลูมิเนียม 
ยำงรถยนต์ เป็นต้น

ถ่ำนไฟฉำย 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภำชนะบรรจุสำร
ก�ำจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสำรเคมี 
เป็นต้น

ห่อพลำสติกใส่ขนม
ถุงพลำสติกบรรจุ
ผงซักฟอก 
พลำสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมีก่ึง่ส�ำเรจ็รูป 
ถุงพลำสติก/โฟม/
ฟอล์ยที่เปื้อนอำหำร 
เป็นต้น

จะเห็นว่ำขยะย่อยสลำยได้ ซึ่งจัดกำรได้ง่ำยกว่ำขยะประเภทอื่น มีอยู่ถึงกว่ำร้อยละ 60   

และขยะรีไซเคิล ซึ่งสำมำรถน�ำกลับมำใช้ซ�้ำหรือขำยได้มีอีกถึงร้อยละ 30 ของปริมำณขยะทั้งหมด 

หำกเรำแยกขยะได้อย่ำงสมบูรณ์จะลดขยะลงได้กว่ำร้อยละ 90 แต่ถ้ำเรำไม่แยกขยะ ขยะทั้งหมด

จะถูกเจือปนด้วยขยะอันตรำย ซึ่งก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยจึงได้จัดถังไว้รองรับกำรแยกขยะและด�ำเนินกำรก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง
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ส�ำหรบัขยะหรอืสิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้จำกบ้ำนเรอืน ส�ำนกังำน ท่ีประกอบดว้ยสำรเคมท่ีีเป็นสำร

อนัตรำย เชน่ แบตเตอรี ่ขยะอเิลก็ทรอนกิส ์มหำวทิยำลยัไดจ้ดัวำงกลอ่งเฉพำะไวต้ำมอำคำรตำ่ง ๆ  

เพื่อกำรรวบรวมส่งก�ำจัด ดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1  กล่องส�าหรับทิ้งแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกส์
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส�าหรับขยะอันตรายจากห้องปฏิบัติการ เช่น ขยะสารเคมี ขยะติดเช้ือ 
มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการต่างหากไม่รวมกับระบบ กทม.
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4ความปลอดภัยในอาคาร
และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เตรียมควำมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อเข้ำไปในอำคำรใด ๆ  โดยเฉพำะสถำนที่ที่มีคนจ�ำนวน

มำก เชน่ อำคำรเรยีนรวม หำ้งสรรพสนิค้ำ หรอืโรงภำพยนตร ์ฯลฯ ทุกคนตอ้งสงัเกตป้ำย สญัลกัษณ์

เตือนต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญคือ ทำงออกฉุกเฉิน และที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

ศึกษำข้อปฏิบัติเม่ือประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว พร้อมท่ีจะปฎิบัติได้

อย่ำงถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ สร้ำงควำมปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นได้ ดังนี้

4.1 ไฟไหม้

1) เมื่อได้ยินสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ออกจำกอำคำรทันที ไม่ต้องรอตรวจสอบว่ำ

สัญญำณจริงหรือไม่ กว่ำจะรู้ว่ำจริงหรือไม่ก็อำจจะสำยไปแล้ว

2) เดินออกจำกอำคำรตำมเสน้ทำงทีม่ป้ีำยบอกทำงหนไีฟอยำ่งรวดเรว็ (รปูที ่2) อยำ่หว่ง

เก็บสมบัติส่วนตัว และห้ามใช้ลิฟต์โดยสำรเด็ดขำด

3) ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต�่ำไว้และใช้ผ้ำชุบน�้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันกำรส�ำลักควันไฟ และ

ไม่เปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้

4) เมื่ออพยพออกจำกตึกแล้วให้ไปรำยงำนตัวที่จุดรวมพล

5) ห้ามกลับเข้ำไปในอำคำรจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบอำคำร
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รูปที่ 2  ป้ายบอกทางหนีไฟ

4.2 แผ่นดินไหว

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว พยายามคุมสติและป้องกันตนเอง ดังนี้

1) ถ้ำอยูใ่นอำคำรให้ระวงัสิง่ของทีอ่ยูส่งูตกใส่ เช่น โคมไฟ ชิน้ส่วนอำคำร ชิน้ส่วนเพดำน 

ระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวำงของ และเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เลื่อนชนหรือล้มทับ ควรอยู่

ห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง และกระจก

2) ถ้ำกำรสั่นไหวรุนแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หรือมุมห้อง อย่ำวิ่งออกนอกอำคำร

3) ไม่ใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท�ำให้เกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟ เพรำะอำจมีแก๊สรั่ว

อยู่บริเวณนั้น

4) เมื่อกำรสั่นไหวลดระดับควำมรุนแรงลง รีบออกจำกอำคำรโดยเร็ว ห้ามใช้ลิฟท์โดย

เดด็ขำด ใส่รองเท้ำหุม้ส้นเสมอ เพรำะอำจมีเศษแก้วหรอืวสัดุแหลมคมอ่ืน ๆ ท่ิมต�ำเท้ำ

5) ถ้ำอยูใ่นทีโ่ล่งแจ้ง ให้อยูห่่ำงจำกเสำไฟฟ้ำและสิง่ห้อยแขวนต่ำง ๆ  บรเิวณทีป่ลอดภยั

ที่สุดขณะเกิดแผ่นดินไหวคือ ที่โล่งแจ้ง

6) ถ้ำก�ำลังขับรถ ให้หยุดรถและอยู่ภำยในรถจนกระทั่งกำรสั่นสะเทือนหยุด

7) หำกอยู่ชำยหำด ให้อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่ง เพรำะอำจเกิดคลื่นขนำดใหญ่ซัดเข้ำหำฝั่ง
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หลังเกิดแผ่นดินไหว ให้ปฏิบัติดังนี้

1) ตรวจตนเองและคนข้ำงเคียงว่ำได้รับบำดเจ็บหรือไม่ หำกบำดเจ็บให้ท�ำกำร

ปฐมพยำบำลขั้นต้นก่อน

2) ออกจำกอำคำรที่เสียหำยทันที เพรำะหำกเกิดแผ่นดินไหวตำมมำ (Aftershock) 

อำคำรอำจพังทลำยได้

3) ใส่รองเท้ำหุ้มส้นเสมอ เพรำะอำจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ ทิ่มต�ำเท้ำ

4) ให้ออกจำกบริเวณที่มีสำยไฟขำด และบริเวณที่สำยไฟพำดถึง

5) เปิดวิทยุฟังค�ำแนะน�ำฉุกเฉิน ไม่ควรใช้โทรศัพท์ (นอกจำกจ�ำเป็นจริง ๆ) เพื่อรักษำ

สำยให้ว่ำงไว้ส�ำหรบัรบัโทรศัพท์ฉกุเฉนิ ควรส่งข้อควำมแทน และช่วงทีเ่กดิเหตมุคีวำม

เป็นไปได้ว่ำช่องสัญญำณอำจจะไม่พอถ้ำทุกคนใช้โทรศัพท์พร้อมกัน

6) ห้ามเข้ำไปในเขตที่มีควำมเสียหำยสูง หรืออำคำรพัง
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ข้อแนะน�าเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

ข้อมูลจาก:  คู่มือ ป้องกัน-ระงับ-รับมืออัคคีภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
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5สารเคมีในชีวิตประจ�าวัน
และสัญลักษณ์แสดงอันตราย
บนฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ในชวีติประจ�ำวนั เช่น น�ำ้ยำล้ำงห้องน�ำ้ น�ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรคและท�ำควำมสะอำด 

ยำฆ่ำแมลง/สัตว์ น�้ำยำซักผ้ำขำว รวมทั้งแก๊สเช้ือเพลิงต่ำง ๆ มีองค์ประกอบของสำรเคมีท่ีก่อให้

เกิดอันตรำยได้ถ้ำใช้ไม่ถูกวิธี ในบำงกรณี หำกสำร 2 ชนิดสัมผัสกันอำจเกิดปฏิกิริยำและก่อให้เกิด

อันตรำยเพิ่มขึ้นได้ เช่น น�้ำยำล้ำงเล็บและน�้ำยำย้อมผม

สำรเคมีมีโอกำสเข้ำสู ่ร ่ำงกำยได้หลำยช่องทำง (ดังรูปท่ี 3) ได้แก่ ผ่ำนกำรหำยใจ 

(Inhalation) กำรสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำ หรือผ่ำนทำงบำดแผลที่ผิวหนัง (Absorption) กำร

กลนืกนิ (Ingestion) ซ่ึงอำจท�ำให้เกดิพษิและอนัตรำยต่อระบบทำงเดนิหำยใจ ระบบทำงเดนิอำหำร 

ผิวหนัง และดวงตำได้

ลักษณะควำมเป็นพิษ แบ่งออกเป็น

1) ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ได้แก่

๏ กำรระคำยเคือง

๏ กำรกัดกร่อน

๏ กำรกดประสำทและกำรกระตุ้นประสำท

รูปที่ 3  ช่องทางการรับสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

โดยการหายใจ
(Inhalation)

ทางผิวหนัง
(Absorption)

โดยการกิน
(Ingestion)
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2)  ความเป็นพิษแบบเรื้อรัง เช่น กำรก่อมะเร็ง กำรก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ 

หรือโรคอื่น ๆ 

เราจึงต้องศึกษาข้อมูลความเป็นพิษ ค�าเตือน และวิธีแก้พิษ ดังนี้

5.1 สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภัณฑ์

ภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันเหล่ำนี้ ปกติจะมีสัญลักษณ์แสดงควำมเป็น

อันตรำย ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4 (ซ้ำย) แสดงให้เห็นว่ำ ผลิตภัณฑ์นี้มีสำรเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและ  

มีพิษร้ำยแรง และรูปที่ 4 (ขวำ) แสดงให้เห็นว่ำ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติไวไฟ ดังนั้นในกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เหล่ำนี้ต้องระมัดระวังและค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลัก ควรอ่ำนฉลำก

บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 5

รูปที่ 4  ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
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รูปที่ 5  ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนที่แสดงค�าเตือนด้านความปลอดภัยและวิธีแก้พิษเบื้องต้น

สัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมีบนฉลำกผลิตภัณฑ์ใช้ระบบบ่งช้ีควำมเป็นอันตรำย

ของ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) 

ดังรูปที่ 6

อันตรำยด้ำน
กำยภำพ

- สำรไวไฟ

- สำรที่ท�ำปฏิกิริยำได้ด้วยตนเอง

- สำรที่ลุกติดไฟได้เอง

- สำรที่เกิดควำมร้อนได้เอง

- สำรที่ให้แก๊สไวไฟ

- สำรออกซิไดซ์

- สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
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อันตรำยด้ำน
กำยภำพ

- วัตถุระเบิด

- สำรที่ท�ำปฏิกิริยำได้ด้วยตนเอง

- สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

- แก๊สภำยใต้ควำมดัน

อันตรำยด้ำน
สุขภำพ

- เป็นอันตรำยถึงชีวิต

- กัดกร่อน

- ระคำยเคือง
- ท�ำให้เกิดกำรแพ้ที่ผิวหนัง
- เป็นพิษเฉียบพลัน
- ระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ

- ก่อมะเร็ง
- เกิดกำรแพ้หรือหอบหืด                     

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

- เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ

- เป็นอันตรำยต่อชั้นโอโซน

รูปที่ 6  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ GHS

5.2 แนวทางการแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เคมีหรือสารเคมี

1) สำรเข้ำตำ ล้ำงตำทันทีด้วยน�้ำสะอำดโดยเปิดเปลือกตำและกลอกตำไปมำ ให้น�้ำไหล

ผ่ำนตำอย่ำงน้อย 15 นำที

2) สำรสมัผสัผวิหนงั ให้ถอดเสือ้ผ้ำทีเ่ป้ือนออก ล้ำงบรเิวณท่ีสมัผสัสำรเคมด้ีวยน�ำ้สะอำด

มำก ๆ อย่ำขัดถู ซับตัวให้แห้ง ใช้ผ้ำสะอำดคลุมตัว ห้ำมทำยำอื่น และน�ำส่ง             

โรงพยำบำลทันที

3) สำรเข้ำระบบทำงเดินหำยใจ รีบออกจำกบริเวณทันที

4) สำรเข้ำสู่ระบบทำงเดินอำหำร ให้ท�ำตำมฉลำกข้ำงขวด บำงกรณีห้ำมท�ำให้อำเจียน 

เช่น กำรกลืนกินสำรกัดกร่อน เพรำะจะท�ำลำยทำงเดินอำหำรซ�้ำสอง

ทุกกรณี รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด พร้อมบรรจุภัณฑ์และฉลาก
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6ระบบสีและสัญลักษณ์
ที่ เก่ียวข้องกับความปลอดภัยพื้นฐาน

สัญลักษณ์และป้ำยเตือนเพื่อควำมปลอดภัยแบบสำกลใช้ระบบสี 4 สี ตำมมำตรฐำน    

ISO 3864 Graphical symbols -- Safety colors and safety signs และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม มอก. 635 เล่ม 1 ตำมตำรำงที่ 2 มักพบบริเวณเขตก่อสร้ำง หรือพื้นที่ที่มีกำรกั้นเขต 

ที่ต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

ตารางที่ 2  ระบบสีและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

สีเหลือง	

ใช้กับกลุ่มป้ำย
เครื่องหมำยเตือน 

ระวังอันตรำย

สีฟ้ำ	

ใช้กับกลุ่มป้ำย
เครื่องหมำยบังคับ

ให้ต้องปฏิบัติ 
ระวังเป็นพิเศษ

สีเขียว	

ใช้กับกลุ่มป้ำย
เครื่องหมำยปลอดภัย

สีแดง	

ใช้กับกลุ่มป้ำย
เครื่องหมำยหยุด/
ห้ำม และป้องกัน

อัคคีภัย
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2. ตัวอย่างป้ายเครื่องหมายบังคับ

สัญลักษณ์สีต่ำง ๆ ใช้กับกลุ่มป้ำยดังนี้

1. ตัวอย่างป้ายเครื่องหมายเตือน



คู่มือความปลอดภัยพื้นฐาน ส�าหรับนิสิตและบุคลากร 31

3. ตัวอย่างป้ายเครื่องหมายปลอดภัย

4. ตัวอย่างป้ายเครื่องหมายห้ามและป้องกันอัคคีภัย
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7อันตรายจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย

สำรเคมี 1  หมำยถึง ธำตุและส่วนประกอบที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ หรือที่เกิดจำกกระบวนกำร

ผลิต ซ่ึงรวมถงึสำรเจอืปนทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรคงตวัของสำรและสำรปนเป้ือนจำกกระบวนกำรผลติ 

แต่ไม่รวมตัวท�ำละลำยที่สำมำรถแยกออกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรคงตัวของสำรหรือท�ำให้    

องค์ประกอบของสำรนัน้เปลีย่นแปลงไป สำรเคมบีำงชนดิไม่มอีนัตรำยหรอืมอีนัตรำยต�ำ่ถ้ำใช้อย่ำง

ถูกวิธี เช่น น�้ำหอม เครื่องส�ำอำง บำงชนิดมีอันตรำยสูง เช่น ยำฆ่ำแมลง

วตัถุอนัตรำย 2  หมำยถงึ วตัถรุะเบดิได้ ไวไฟ ออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์ มพิีษ ท�ำให้เกดิโรค 

กัมมนัตรังส ีก่อให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงพนัธกุรรม กดักร่อน ก่อให้เกดิกำรระคำยเคอืง หรอืวตัถุ

อย่ำงอื่น ไม่ว่ำจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อำจท�ำให้เกิดอันตรำยแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน 

หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ปุ๋ยยูเรีย แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

7.1 ระบบสีและสัญลักษณ์ของป้ายแสดงอันตรายจากสารเคมี

ในชีวิตประจ�ำวันเรำมีโอกำสเจอสำรเคมีหรือรถขนส่งสำรเคมีได้ตลอดเวลำ ดังน้ันเรำควร

รู้จักสัญลักษณ์หรือป้ำยที่แสดงอันตรำยของสำรเคมีที่ติดบนภำชนะบรรจุ หรือยำนพำหนะที่ใช้ใน

กำรขนส่งหรือขนย้ำย เพื่อระมัดระวังและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงกำรเข้ำใกล้ หลีกหนีหรืออพยพ

เมือ่พบอุบตัเิหตสุำรเคมหีกรัว่ไหล ในทีน่ีจ้ะยกตวัอย่ำงป้ำยหรอืสญัลกัษณ์แบ่งตำมวตัถปุระสงค์ได้ 

2 แบบ ได้แก่

  1 ที่มำ:  ระเบียบ REACH ฉบับภำษำไทย (http://www.chemtrack.org/Board-Detail.
asp?TID=0&ID=1080)

  2 ที่มำ:  พระรำชบัญญัติ วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 มำตรำ 4
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7.1.1   ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ป้ำยหรือสัญลักษณ์กำรขนส่งสำรเคมีในอุตสำหกรรมตำมประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก 

พ.ศ. 2555 ตำมหลักเกณฑ์ขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, UN) ที่พบบ่อย              

ใช้สัญลักษณ์แสดงในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3  ตัวอย่างป้ายหรือสัญลักษณ์ส�าหรับแสดงความเป็นอันตรายของสาร

ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

สำรระเบิดได้ ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี
หรือถูกควำมร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน 
ดอกไม้ไฟ

- รังสีควำมร้อน
- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดระเบิด

สำรไวไฟ แก๊สไวไฟ
ติดไฟง่ำยเมื่อถูกประกำยไฟ 
เช่น แก๊สหุงต้ม แก๊สไฮโดรเจน

- รังสีควำมร้อน
- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภำชนะบรรจุ
- เมื่อลุกไหม้จะสลำยตัวให้แก๊สพิษ

ของเหลวไวไฟ
 ลุกติดไฟง่ำยเมื่อถูกประกำยไฟ
เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์

ของแข็งไวไฟ
ลุกติดไฟง่ำย เมื่อถูกเสียดสีหรือได้รับ
ควำมร้อนสูง เช่น ผงก�ำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง 
ไม้ขีดไฟ 
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ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

วัสดุกัมมันตรังสี วัตถุที่สำมำรถแผ่รังสีที่เป็นอันตรำยต่อ
ร่ำงกำย เช่น โคบอลต์-60 เรเดียม พลูโตเนียม 
ยูเรเนียม

- อันตรำยต่อผิวหนัง
- อันตรำยต่อระบบผลิตเม็ดเลือด

และไขกระดูก ระบบทำงเดินอำหำร 
ระบบทำงเดินโลหิตและระบบประสำท
ส่วนกลำง

สำรกัดกร่อน สำมำรถกัดกร่อนผิวหนัง ดวงตำ
และเป็นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
เช่น กรดเกลือ กรดก�ำมะถัน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

- กัดกร่อนผิวหนังและระคำยเคือง 
ต่อระบบทำงเดินหำยใจ

- ท�ำลำยและระคำยเคืองต่อดวงตำ
- ท�ำปฏิกิริยำกับโลหะท�ำให้เกิดแก๊สไวไฟ
- อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 7  ตัวอย่างสัญลักษณ์การขนส่งบนรถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทสารกัดกร่อน
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 9 เม.ย. 2555 (https://www.thairath.co.th/content/251894)
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 7.1.2   ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

ใชส้�ำหรบัติดภำชนะบรรจุ บริเวณทีเ่กบ็สำรเคม ีหรอืบรเิวณทีม่คีนงำนปฏบิตังิำนซึง่เกีย่วขอ้ง

กับสำรเคมีนั้น ๆ เพื่อบอกระดับควำมรุนแรงของสำรเคมีที่มีผลต่อสุขภำพ ควำมไวไฟ ควำมไวใน

ปฏิกิริยำ และข้อมูลที่บอกลักษณะพิเศษของสำรเคมี เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงำนจะได้เกิดควำมระมัดระวัง

และปฏิบัติงำนกับสำรเคมีนั้น ๆ ได้อย่ำงถูกวิธี ดังรูปที่ 8

NFPA 704   LABEL

สีในสัญลักษณ์บอกระดับควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี	 มีควำมหมำยดังนี้

• สีน�้ำเงิน (H) บอกผลต่อสุขภำพ (Health)

• สีแดง (F) บอกควำมไวไฟ (Flammability)

• สีเหลือง (R) บอกควำมไม่คงตัว/ ควำมสำมำรถในกำรท�ำปฏิกิริยำ (Instability/Reactivity)

• สีขำว (W) สัญลักษณ์พิเศษ

รูปที่ 8  สัญลักษณ์บอกระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี
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7.2 ข้อปฏิบัติทั่วไปเม่ือพบยานพาหนะหรือบรรจุภัณฑ์
 ที่มีสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี

1) หลีกเลี่ยงอย่ำเข้ำใกล้ หำกมีอุบัติเหตุสำรหกรั่วไหล ให้หลีกเลี่ยงกำรสัมผัส       

หรือสูดดมสำรเคมีโดยตรง

2) ห้ามสูบบุหรี่หรือท�ำให้เกิดประกำยไฟในบริเวณใกล้เคียง

3) หำกต้องสัมผัสสำรเคมี อำทิ ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด ควรสวมใส่ถุงมือยำง        

ที่เหมำะสม แต่พึงระวังไว้ว่ำไม่มีถุงมือชนิดใดสำมำรถป้องกันสำรเคมีได้ทุกชนิด 

สำรเคมีบำงชนิดสำมำรถซึมผ่ำนถุงมือเข้ำท�ำอันตรำยต่อผิวหนังได้

4) กรณีแก๊สรั่วไหล ให้รีบออกจำกพื้นที่ ๆ เกิดเหตุไปยังบริเวณที่มีกำรถ่ำยเทของ

อำกำศดีโดยทันที และอยู่ในต�ำแหน่งเหนือลมอย่ำงน้อย 150 เมตร

บนป้ายบอกระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีในช่องสีน�้าเงิน แดง และ
เหลือง จะระบุตัวเลขแสดงระดับความเป็นอันตราย 0 – 4 เรียงตามระดับความ
อันตรายจากน้อยสุดไปมากสุด ส�าหรับช่องสีขาว จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
หรือภาพ เพื่อแสดงข้อควรระวังพิเศษของสารเคมี
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8อันตรายอื่น ๆ

8.1 อันตรายจากรังสี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี

รงัสเีป็นพลังงำนชนิดหน่ึงทีแ่ผ่ออกมำจำกต้นก�ำเนดิในรปูของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำและอนภุำค 

สำมำรถเดินทำงผ่ำนตัวกลำงซึ่งอำจเป็นอำกำศหรือวัสดุต่ำง ๆ ได้ รังสีมีท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตำม

ธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเรำจะสัมผัสกับรังสีในระดับสูงท่ีมำจำกแหล่งท่ี

มนุษย์สร้ำงขึ้น รังสีสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) หรือรังสีที่พบในชีวิตประจ�ำวัน 

เป็นรังสีที่มีพลังงำนต�่ำกว่ำรังสีอัลตรำไวโอเลต รังสีประเภทนี้ ได้แก่ คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ      

รังสีอินฟรำเรด เป็นต้น ซึ่งเรำจะสัมผัสกับรังสีเหล่ำนี้ได้จำกอุปกรณ์มำกมำยที่อยู่รอบตัว เช่น 

โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น mp3 โทรทัศน์ สำยไฟ เป็นต้น

2. รังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation) เป็นรงัสทีีม่พีลงังำนสงู เกดิจำกอะตอม

หรือธำตุที่ไม่เสถียร ได้แก่ รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมำ รังสีบีตำ รังสีแอลฟำ รังสีนิวตรอน ฯลฯ              

รังสีประเภทนี้สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยมำกแม้จะได้รับในปริมำณน้อย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน         

เรำมกัจะไม่ค่อยได้สัมผสักบัรังสเีหล่ำน้ีเว้นเมือ่มเีหตจุ�ำเป็น เช่น กำรใช้เครือ่ง X-Ray ในโรงพยำบำล

เพื่อท�ำให้เกิดภำพอวัยวะต่ำง ๆ ภำยในร่ำงกำย ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวินิจฉัยทำง        

กำรแพทย์ กำรใช้เครื่อง X-Ray ตำมสนำมบินเพื่อตรวจอำวุธ วัตถุระเบิด เป็นต้น แต่ถ้ำท�ำงำน     

ในห้องปฏิบัติกำรที่ใช้สำรรังสีก็จะมีโอกำสสัมผัสมำกขึ้น
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ผลกระทบของรังสี

รังสีชนิดก่อไอออน เป็นรังสีที่ก่อให้เกิดกำรแตกตัวของสิ่งที่รังสีผ่ำนเข้ำมำซึ่งเป็นกำร      

แตกตัวในระดับโมเลกุล หรืออะตอม รังสีชนิดนี้เมื่อผ่ำนไปในตัวกลำงของสิ่งมีชีวิตจะท�ำให้น�้ำ       

ในเซลล์แตกตัวเกิดเป็นประจุ หรืออนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เซลล์ที่มีน�้ำน้อย      

(พบได้ในผู้สูงอำยุ) จะไวต่อรังสีน้อยกว่ำเด็กทำรก ดังนั้น จึงไม่ควรให้เด็กที่อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี หรือ 

สตรีมีครรภ์สัมผัสรังสีโดยไม่จ�ำเป็น นอกจำกนั้น เซลล์อ่อนในคน เช่น เม็ดเลือดขำว เม็ดเลือดแดง     

เยื่อบุดวงตำ ผนังล�ำไส้เล็ก จะไวต่อรังสีมำกกว่ำมือและเท้ำ บุคคลท่ีได้รับรังสีควำมเข้มสูง จะมี

อำกำร คลืน่ไส้ อำเจียน ท้องเสยี บำงครัง้พบว่ำผวิหนงัเหมอืนถกูไฟไหม้ มปีรมิำณเมด็เลอืดขำวต�ำ่ 

ถ้ำได้รับรังสีติดต่อเป็นเวลำนำนอำจจะส่งผลท�ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์

 วสัดกัุมมนัตรังส ีจัดเป็นวตัถอัุนตรำยประเภทหนึง่สำมำรถแผ่รงัสีชนดิก่อไอออน มลีกัษณะ

แตกต่ำงจำกวัสดุประเภทสำรเคมีหรือวัสดุอันตรำยประเภทอ่ืน คือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สำมำรถ

สังเกตเห็นได้ด้วยตำ จึงจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพำะในกำรตรวจสอบ ดังนั้น กำรมีสัญลักษณ์หรือ

ป้ำยเตอืนตดิไว้ทีว่สัดกุมัมนัตรงัส ีหรอืบรเิวณทีมี่กำรใช้งำนเครือ่งก�ำเนดิรงัสจีงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำง

ยิ่งเพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับส่วนรวม สัญลักษณ์เตือนภัยจำกรังสีท่ีใช้เป็นมำตรฐำน

สำกลได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทรำบว่ำมีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วย รูปใบพัด (Cross-

hatched) 3 แฉก และวงกลมตรงกลำง มีสีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม หรือสีด�ำ อยู่บนพื้นสีเหลือง            

ดังตัวอย่ำงรูปที่ 9

รูปที่ 9  สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี
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นอกจำกสีที่ใช้ในสัญลักษณ์มำตรฐำนนี้แล้ว สำมำรถใช้วิธีอื่น เช่น ประทับด้วยควำมร้อน 

ประทับตรำด้วยแรงกด กำรกัดรอยลงในเนื้อวัสดุ หรือใช้สีอื่นในกำรติดตรำสัญลักษณ์ของรังสี      

ลงบนภำชนะบรรจุสำรรังสี หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสำรรังสี

 

ป้ำยเตือนทำงรังสี สำมำรถจ�ำแนกตำมลักษณะกำรใช้งำนออกเป็น 3 ประเภท คือ

๏ ป้ำยเตือนที่ติดอยู่กับวัสดุกัมมันตรังสี

๏ ป้ำยเตือนบริเวณที่มีกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสีและห้องปฏิบัติกำรทำงรังสี

๏ ป้ำยขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

ตัวอย่างป้ายเตือนทางรังสีตามลักษณะการใช้งานสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ 
https://www.mysafetysign.com/radiation-signs

อย่ำงไรกต็ำม ป้ำยเตือนวสัดุกมัมนัตรงัสทีีเ่ป็น

สัญลักษณ์ใบพัดสำมแฉกข้ำงต้น ยังสื่อควำมหมำยได้   

ไม่ชดัเจนและรบัรูไ้ด้เฉพำะบคุคลทีม่กีำรศกึษำหรอืมี

กำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วข้องกบัรงัสเีท่ำนัน้ ดงันัน้ ทบวง

กำรพลงังำนปรมำณรูะหว่ำงประเทศ (International 

Atomic Energy Agency หรือ IAEA) และ องค์กำร

ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International 

Organization for Standardization หรือ ISO) จึง

น�ำเสนอสญัลักษณ์เม่ือปี พ.ศ. 2550 แสดงด้วยรปูคลืน่

รังสี หัวกะโหลกไขว้ และคนก�ำลังวิ่ง (รูปที่ 10) โดย

สัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นป้ายติดคู่กับป้ายเตือน
รังสีในรูปที่ 9

  

รูปที่ 10  ป้ายเตือนรังสีแบบใหม่
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8.2 อันตรายจากสารชีวภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวภาพ

สำรชวีภำพ หมำยถงึ สิง่มชีวีติ หรือสำรทีม่ต้ีนก�ำเนดิจำกสิง่มชีวีติ ได้แก่ จลุนิทรย์ี (แบคทเีรยี 

ไวรัส รำ) พืช หรือสัตว์รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้ เช่น สำรพิษ (Toxin) สำรก่อภูมิแพ้ 

(Allergen) หรือฝุ่นพืชต่ำง ๆ เช่น ฝุ่นไม้ ฝุ่นฝ้ำย และฝุ่นเมล็ดพืชต่ำง ๆ เป็นต้น

ผลกระทบจากสารชีวภาพ

สำรชวีภำพ สำมำรถก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสขุภำพของมนษุย์ เข้ำสูร่่ำงกำยได้โดยกำรหำยใจ 

กำรกลืนกิน และสัมผัสทำงผิวหนัง ผลกระทบต่อสุขภำพที่ส�ำคัญจำกสำรชีวภำพอันตรำย คือ      

กำรติดเชื้อ บุคคลทั่วไปอำจได้รับอันตรำยจำกสำรชีวภำพได้ถ้ำมีกำรแพร่กระจำยของวัตถุติดเชื้อ

ออกสูส่ิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไวรัสตับอกัเสบ วณัโรค ไข้ไทฟอยด์ เยือ่หุม้สมองอกัเสบ และกำรตดิเช้ือไวรสั

เครื่องหมำยชีวภัยสำกล (Universal biohazard symbol) แสดงด้วยสีด�ำบนพื้นหลังสีส้ม

ฟลอูอเรสเซนต์ (fluorescent orange) ดังรูปที ่11 มกัพบสัญลกัษณ์นีใ้นบรเิวณท่ีมกีจิกรรมต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสำรชีวภำพอันตรำย เช่น ห้องปฏิบัติกำร ถังบรรจุของเสีย ตู้เย็น ตู้แช่แข็งที่เป็นที่

เก็บสำรชีวภำพอันตรำยจึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่ำว

รูปที่ 11  สัญลักษณ์เครื่องหมายชีวภัยสากล
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(http://www.ibc.research.chula.ac.th)

8. กองควำมปลอดภัยแรงงำน (http://osh.labour.go.th)

9. ศูนย์กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (http://www.eesh.kmutt.ac.th)
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