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บทน�า

1คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ เรียนวิชาปฏิบัติการ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อ

สวสัดภิำพสงัคมของชมุชนในมหำวทิยำลัยและพ้ืนทีโ่ดยรอบมหำวทิยำลัย จึงมนีโยบำยให้มรีะบบกำรบรหิำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับ 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
 

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

แต่ละองค์ประกอบชี้ให้เห็นควำมเสี่ยงหลักแต่ละด้ำนที่สัมพันธ์กับควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ องค์ประกอบ

ดังกล่ำวประกอบด้วย

7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย
(ที่มา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560)
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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
ต้องมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกข้อมลูจรงิในทกุ ๆ  ด้ำน มลี�ำดบัควำมคิดตัง้ต้นจำกกำรระบุ

ปัจจัยเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง มีแผนป้องกันและควำมพร้อมกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ต้องมกีำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรให้ควำมรูพ้ืน้ฐำนทีจ่�ำเป็น เหมำะสม และอย่ำงต่อเนือ่งแก่

ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งมีบทบำทต่ำงกัน

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร
ต้องมีระบบเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยซึ่งเน้นที่ตัวระบบมำกกว่ำบุคคล 

สำมำรถสือ่สำรให้เข้ำใจตรงกนัและส่งงำนต่อกันได้เมือ่เปลีย่นผูรั้บผดิชอบ 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 

ตลอดจนกำรให้ควำมรูแ้ละกำรส่งเสรมิให้เกดิควำมตระหนกัรู้ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน โดยหนึ่งในภำรกิจคือกำรให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมี

บทบำทต่ำงกันตั้งแต่ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักวิจัย นิสิต พนักงำนท�ำควำมสะอำด ผู้เข้ำเยี่ยมชม รวมทั้งผู้ที่เข้ำ

มำให้หรือรับบริกำรเป็นครั้งครำว มีกำรประเมินและก�ำหนดเงื่อนไขกำรผ่ำนประเมิน ในกำรนี้ ศปอส. จึงได้

พัฒนำหลักสูตรควำมปลอดภัยพื้นฐำนและหลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนเคมีของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 

หลักสูตร โดยมีคู่มือประกอบหลักสูตร ดังนี้

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

เป็นควำมรู้พื้นฐำนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำงำน ส�ำหรับนิสิต 

บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนท่ัวไปในมหำวิทยำลัย

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

(คู่มือฉบับนี้)

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

กำรท�ำวิจัย รวมถึงข้อควรระวัง และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เบื้องต้น
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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 โดยเฉพำะกำรเรียน

ปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี ควรท�ำควำมเข้ำใจกับระบบสีและสัญลักษณ์เตือนตำมป้ำย

ประกำศหรือฉลำกที่ภำชนะบรรจุสำรเคมี เม่ือไปในสถำนที่ใดควรท�ำควำมคุ้นเคยกับทิศทำง 

สังเกตทำงออกฉุกเฉิน ที่ตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และข้อควรปฏิบัติในที่นั้น ๆ

2. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เช่น ขั้นตอนกำรทดลอง ไม่ปฏิบัติ

นอกเหนือจำกที่ก�ำหนด ในห้องปฏิบัติกำรจะมีระเบียบปฏิบัติทั่วไป และคู่มือในกิจกรรมต่ำง ๆ 

เช่น กำรจัดเก็บสำรเคมี กำรจ�ำแนกประเภทของเสียทิ้งลงในภำชนะที่จัดหำไว้ให้

3. แต่งกายและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สวมเสือ้คลมุปฏบัิตกิำรและตดิกระดมุให้เรยีบร้อย 

ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ ให้ใส่รองเท้ำทีเ่หมำะสมกบักำรท�ำงำนในห้องปฏบิตักิำร อ่ำนคูม่อืกำรใช้เคร่ือง

มอืแต่ละชนดิให้เข้ำใจก่อนและปฏบิติัตำม สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัพ้ืนฐำนส่วนตัว ได้แก่ แว่นนริภยั 

และเสื้อคลุมปฏิบัติกำร

4. ประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือท�างานใด ๆ โดยเฉพำะก่อนท�ำกำรทดลอง ท�ำควำมเข้ำใจถงึ

เหตุและผลในแต่ละขั้นตอน สำมำรถระบุภัยที่แฝงอยู่ เช่น ก�ำลังใช้สำรอะไร มีอันตรำยประเภท

ไหน และควรมีวิธีใช้ที่ถูกต้องอย่ำงไร ก็สำมำรถประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้ และหำทำง

หลกีเลีย่งหรอืลดโอกำสทีอ่ำจเกดิอนัตรำย ควำมเป็นระเบยีบบนโต๊ะท�ำงำนและในห้องเป็นปัจจยั

หนึ่งของกำรลดควำมเสี่ยง

กำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภยัเป็นเรือ่งส�ำคญั และเป็นมำตรกำรทีจ่ฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัต้องกำรให้เกิด

ขึ้นในทุกที่และกับบุคลำกรทุกระดับ ทั้งนิสิต อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ ทุกคนพึงตระหนักว่ำสำรเคมีส่วนใหญ่

มีอันตรำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือมำกกว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นสำรอันตรำยทำงกำยภำพ (เช่น ติดไฟ ระเบิดได้           

ท�ำปฏิกิริยำรุนแรง กัดกร่อน) อันตรำยต่อสุขภำพทั้งแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่ต้องอำศัยเวลำจึงจะเห็น    

ผลกระทบ และอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม พึงระลึกเสมอว่ำกำรท�ำงำนกับสำรเคมีเป็นงำนที่มีควำมเสี่ยงที่ท�ำให้

เกิดอันตรำยได้สงู กำรท�ำปฏบิตักิำรโดยไม่ระมดัระวงัยงัอำจท�ำให้เกดิอบุตัเิหต ุทัง้ต่อตวับคุคลผูท้�ำปฏบิตักิำร

และผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้สุขภำพหรือทรัพย์สินเสียหำย รวมถึงเสียชื่อเสียงได้ กำรจัดกำรสำรเคมี     
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ที่ไม่เหมำะสม ยังอำจท�ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ใช้ และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ผู้เข้ำท�ำปฏิบัติกำรเคมีต้อง

ท�ำปฏิบัติกำรด้วยควำมใส่ใจ ระมัดระวัง และศึกษำข้อมูลก่อนเริ่มท�ำปฏิบัติกำร อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าใส่ใจ

และไม่ประมาท

ค�ำเตือนหรือข้อควรปฏิบัติท่ีแนะน�ำในเอกสำรนี้ เขียนขึ้นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐำนจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

โดยทั่วไป ในบำงกรณีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอำจเป็นสถำนกำรณ์พิเศษไม่สำมำรถใช้หลักกำรเบื้องต้นนี้ในกำร

แก้ไขได้ ดังนั้นผู้ท�ำปฏิบัติกำรทุกคนพึงระลึกเสมอว่ำต้องท�ำงำนและแก้ปัญหำโดยใช้วิจำรณญำณบนพื้นฐำน

ควำมรู้ทำงเคมีที่ท่ำนมีด้วยควำมไม่ประมำท เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้ตั้งสติและแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ       

อย่ำตื่นตระหนก ถ้ำไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ เช่น อำจำรย์ผู้ควบคุมปฏิบัติกำร
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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 ผ่ำนกำรให้ควำมรู้ 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) พบว่ำ 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�ำมำซึง่ควำมไม่ปลอดภยัเกดิได้จำกหลำยสำเหตุ 

เช่น นิสัยชอบควำมสะดวกสบำย จึงไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย ไม่ข้ำมสะพำนคนข้ำมถนน นิสัยอยำกประหยัดเวลำ

หรอืต้องเร่งรบี จงึไม่ปลดสะพำนเดนิไฟตำมขัน้ตอนก่อนท�ำกำรซ่อมไฟฟ้ำ กำรใช้เก้ำอีต่้อกนัสองตัวเพือ่หยบิ

ของในทีส่งูแทนทีจ่ะใช้บนัได เป็นต้น ทัง้ ๆ  ทีค่นส่วนใหญ่ทรำบว่ำ กำรกระท�ำดังกล่ำวอำจก่อให้เกดิอบัุตเิหตุ

ได้ แต่แล้วเหตุใดผู้คนจึงยังคงด�าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป ประเดน็หลกัคือ กำรกระท�ำ 

ที่ไม่ปลอดภัยเหล่ำน้ีไม่ได้น�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไป ท�ำให้เกิดควำมคิดที่ว่ำ “เคยท�ำมำตั้งหลำยครั้ง

แล้วไม่เหน็เป็นอะไร” “คงไม่เป็นไรหรอก ไม่น่ำจะมอีะไรเกดิขึน้” และหลำยครัง้กำรท�ำงำนให้ปลอดภัยอย่ำง

เคร่งครัดกลับท�ำให้ตนเองดูแปลกแยกไปจำกคนส่วนใหญ่ เนื่องจำกสังคมไทยโดยรวมยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญ

กบัเรือ่งปลอดภัยอย่ำงจรงิจงั ถึงเวลำหรอืยงัทีเ่รำจะต้องสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย 

หรืออย่ำงน้อยก็ในสังคมจุฬำฯ
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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 ลองมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่ำ มีอุบัติเหตุจำกหลำย

เหตุกำรณ์ น�ำไปสู่กำรสูญเสียที่กู้กลับไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุบนทำงด่วน อันเนื่องจำกผู้ขับรถไม่ได้ให้ควำมสนใจ

กบัสภำพจรำจร มวัแต่ส่งข้อควำมผ่ำนโทรศพัท์มอืถอื ส่งผลให้มผู้ีเสียชวีติหลำยคน กำรตกจำกทีสู่งเนือ่งจำก

ผูท้�ำงำนไม่ได้สวมอุปกรณ์นิรภัย ท�ำให้ร่ำงกำยกลำยเป็นอัมพำตไปทัง้ชวีติทีเ่หลอือยู ่กำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ

โดยไม่มอุีปกรณ์ทีเ่หมำะสม ท�ำให้เสยีชวีติ ผูท่ี้ตำมลงไปช่วยก็เสียชวีติไปด้วย 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 กำรปลกูฝังแนวคิด

ที่ดีงำมนี้ลงในตนเองจนพัฒนำเป็นนิสัยใหม่ขึ้นได้ คือควำมส�ำเร็จของกำรศึกษำ



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ เรียนวิชาปฏิบัติการ 9

2ข้อปฏิบัติท่ัวไป
ในการใช้ห้องปฏิบัติการ

๏ ผู้ท�ำปฏิบัติกำรต้องทรำบข้อมูลเรื่องควำมปลอดภัย กำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี อันตรำยที่

อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ข้อมูลกำรจัดกำรสำรอันตรำยเมื่อเกิด

อุบัติเหตุจำกเพลิงไหม้ และจำกกำรหกรั่วไหล รวมถึงกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้น

๏ สวมแว่นตำนิรภัย (safety glasses) ตลอดเวลำที่อยู่ในห้องปฏิบัติกำร ห้ามใส่คอนแทคเลนส์

๏ สวมเสื้อคลุมปฏิบัติกำรและติดกระดุมให้เรียบร้อยขณะท�ำปฏิบัติกำร

๏ สวมรองเท้ำหนังปิดเท้ำหุ้มส้นที่สำมำรถปกป้องเท้ำได้ทั้งหมดขณะท�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 และวำล์วแก๊สให้สนิททุกครั้งหลังกำรใช้งำน และตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจก่อน  

ออกจำกห้องปฏิบัติกำร

๏ ถอดถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติกำร และล้ำงมือให้สะอำดก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำร

๏ เม่ือเกิดอุบัติเหตุไม่ว่ำจะเล็กน้อยหรือรุนแรง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งอำจำรย์ หรือผู้ดูแล   

ห้องปฏิบัติกำรทันทีอย่ำพยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์เอง
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3สัญลักษณ์
แสดงอันตรายจากสารเคมี

ป้ำยหรือสัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมีที่ติดบนภำชนะบรรจุ หรือยำนพำหนะ แบ่งตำม

วัตถุประสงค์ได้ 3 แบบ ได้แก่

3.1 ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ป้ำยหรือสัญลักษณ์กำรขนส่งสำรเคมีในอุตสำหกรรม มำตรฐำนตำมประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก   

พ.ศ. 2555 แบ่งเป็น 9 ประเภทตำมหลักเกณฑ์ขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, UN)            

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ทั้ง 9 ประเภท สมบัติ และควำมเสี่ยงอันตรำย มีรำยละเอียดดังนี้

ตารางแสดงตัวอย่างป้ายหรือสัญลักษณ์การขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

ประเภทที่ 1  สำรระเบิดได้ (explosives)

 
สำรระเบิดได้

ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี หรือถูก
ควำมร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน ดอกไม้ไฟ

- รังสีควำมร้อน
- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดระเบิด

ประเภทที่ 2  แก๊ส (gases)

 
แก๊สไวไฟ

ติดไฟง่ำยเมื่อถูกประกำยไฟ เช่น แก๊สหุงต้ม 
แก๊สไฮโดรเจน แก๊สมีเทน แก๊สอะเซทิลีน

- รังสีควำมร้อน
- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภำชนะบรรจุ
- อำจท�ำให้เกิดภำวะขำดออกซิเจน
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ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

แก๊สไม่ไวไฟและ
ไม่เป็นพิษ

ไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ แต่อำจเกิดระเบิดได้  
หำกภำชนะบรรจุถูกกระแทกอย่ำงแรง 
หรือได้รับควำมร้อนสูง เช่น แก๊สออกซิเจน
แกส๊ไนโตรเจนเหลว แกส๊คำรบ์อนไดออกไซด์

- เกิดบำดแผลจำกกำรสัมผัสของเหลว  
เย็นจัด

- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภำชนะบรรจุ
- อำจท�ำให้เกิดภำวะขำดออกซิเจน

แก๊สพิษ

เมื่อสูดดมอำจมีอันตรำยถึงชีวิต เช่น 
แก๊สคลอรีน แก๊สแอมโมเนีย แก๊สไฮโดรเจน
คลอไรด์

- เป็นพิษหรือกัดกร่อน
- แรงอัดอำกำศ
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภำชนะบรรจุ
- อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)

ของเหลวไวไฟ

 ลุกติดไฟง่ำยเมื่อถูกประกำยไฟ เช่น
น�้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลีน

- รังสีควำมร้อน
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภำชนะบรรจุ
- อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ (flammable solids)

ของแข็งไวไฟ

ลุกติดไฟง่ำย เม่ือถูกเสียดสีหรือได้รับควำม
ร้อนสูง ภำยใน 45 วินำที เช่น ผงก�ำมะถัน 
ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ

- อำจก่อให้เกิดกำรระเบิดของผงฝุ่น   
สำรเคมี

- เมื่อลุกไหม้จะสลำยตัวให้แก๊สพิษ

วัตถุที่เกิดกำร
ลุกไหม้ได้เอง

ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับอำกำศภำยใน   
5 นำที เช่น ฟอสฟอรัสขำว

- เมื่อลุกไหม้จะสลำยตัวให้แก๊สพิษ
- เกิดกำรลุกไหม้อย่ำงรุนแรง 
 และมีควำมร้อนสูง
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ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

วัตถุที่ถูกน�้ำ
แล้วให้แก๊สไวไฟ

ถูกน�้ำแล้วให้แก๊สไวไฟหรือลุกติดไฟได้เอง 
เช่น โลหะโซเดียม ลิเธียม แมกนีเซียม 
แคลเซียมคำร์ไบด์

- ท�ำปฏิกิริยำรุนแรงกับน�้ำ เกิดแก๊ส
 และควำมร้อนสูง อำจลุกติดไฟ

ประเภทที่ 5  สำรออกซิไดซ์และสำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (oxidizing agents and organic peroxides)

สำรออกซิไดซ์

ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดแต่ช่วยให้สำรอื่นเกิดกำร
ลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โพแทสเซียมคลอเรต แอมโมเนียมไนเทรต

- เมื่อท�ำปฏิกิริยำกับสำรอินทรีย์ 
 อำจเกิดระเบิดหรือลุกไหม้
- เมื่อได้รับควำมร้อนสูงอำจสลำยตัว
 ให้แก๊สพิษ

สำรเปอร์ออกไซด์
อินทรีย์

อำจเกิดระเบิดได้เม่ือถูกควำมร้อน เสียดสี 
หรอืถกูกระแทกอยำ่งรนุแรง และสำมำรถท�ำ
ปฏิกิริยำรุนแรงกับสำรอื่น ๆ เช่น อะซิโตน
เปอรอ์อกไซด ์เมทลิเอทลิคโีตนเปอรอ์อกไซด ์
ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์

- ไวตอ่กำรระเบดิเมือ่ถกูกระแทกหรอืเสียดสี
- ท�ำปฏิกิริยำรุนแรงกับสำรอินทรีย์
- เ ม่ือลุกติดไฟจะเกิดกำรเผำไหม้อย่ำง

รวดเร็ว

ประเภทที่ 6  สำรพิษและสำรติดเชื้อ (toxic/poisonous and infectious substances)

วัตถุพิษ

ของแข็งหรือของเหลวปริมำณเล็กน้อยอำจ
ท�ำให้เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยอย่ำงรุนแรงจำก
กำรกิน สูดดม หรือสัมผัสทำงผิวหนัง เช่น 
อำร์เซนิก ไซยำไนด์ ปรอท สำรก�ำจัดศัตรู
พืช โลหะหนักเป็นพิษ

- เป็นพิษ
- อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุติดเชื้อ

วัตถุท่ีมีเช้ือโรคปนเปื้อนและอำจท�ำให้เกิด
โรคได้ เช่น ขยะติดเชื้อจำกโรงพยำบำล เข็ม
ฉีดยำใช้แล้ว เชื้อโรคแอนแทรกซ์ แบคทีเรีย 
ไวรัส

- แพร่เชื้อโรค
- อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม
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ชนิด สมบัติ ควำมเสี่ยงอันตรำย

ประเภทที่ 7  วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive)

วัสดุกัมมันตรังสี

วั ต ถุที่ ส ำมำรถแผ่ รั ง สีที่ เ ป็ นอั นตรำย
ต่อร่ำงกำย เช่น โคบอลต์-60 เรเดียม 
พลูโทเนียม ยูเรเนียม

- เป็นอันตรำยต่อผิวหนัง
- เป็นอันตรำยต่อระบบผลิตเม็ดเลือด
 และไขกระดูก ระบบทำงเดินอำหำร 
 ระบบทำงเดินโลหิต และระบบประสำท

ส่วนกลำง

ประเภทที่ 8  สำรกัดกร่อน (corrosives)

สำรกัดกร่อน

สำมำรถกัดกร่อนผิวหนัง ดวงตำ และเป็น
อันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ เช่น กรดเกลือ 
กรดก�ำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

- กัดกร่อนผิวหนังและระคำยเคืองต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจ

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

ประเภทที่ 9  สำรอันตรำยอื่น ๆ (miscellaneous dangerous goods)

สำรอันตรำยอื่น ๆ

สำรอันตรำยท่ีไม่จัดอยู่ในประเภท 1-8 หรือ
สำรทีม่กีำรควบคมุอณุหภูมใินขณะขนส่งไม่ต�ำ่
กว่ำ 100 OC ในสภำพของเหลว หรอืไม่ต�ำ่กว่ำ 
240 OC ในสภำพของแขง็ เช่น ยำงมะตอย
เหลว ก�ำมะถันเหลว ขีเ้ถ้ำจำกเตำหลอมโลหะ

- อำจเกิดอันตรำยต่อสุขภำพ
- อำจก่อให้เกิดควำมเป็นพิษ
- อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มำ: 1. คู่มือกำรขนส่งวัตถุอันตรำย - กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 2. สญัลกัษณท์ีต่ดิบนภำชนะบรรจสุำรเคมแีละวตัถอัุนตรำย (hazardous material) - สมำคมส่งเสรมิควำมปลอดภัย

  และอนำมัยในกำรท�ำงำน (ประเทศไทย) (http://www.shawpat.or.th)

สัญลักษณ์ในรูปที่ 1 จะปรำกฎบนรถขนส่งสำรอันตรำย ชุดตัวเลขที่แสดงรหัสบ่งชี้ควำมอันตรำย 

(hazard identification number) เป็นตวัเลขทีป่รำกฏอยูค่รึง่บนของแผน่ปำ้ยสส้ีมประกอบดว้ยตวัเลข 2 – 3 

หลกั เชน่ 80 หมำยถงึ สำรกดักรอ่นหรอืสำรกดักรอ่นเลก็นอ้ย (corrosive or slightly corrosive substance) 

และหมำยเลข UN (UN Number) เป็นตัวเลข 4 หลักที่อยู่ครึ่งล่ำงของแผ่นป้ำยสีส้มซึ่งแสดงชนิดของสำร
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สำมำรถค้นหำ hazard identification number และ UN Number ได้จำกเว็บไซต์ตำ่ง ๆ เช่น

- คูม่อืกำรระงบัอบัุตภิยัเบ้ืองตน้จำกวตัถอุนัตรำย ศูนยป์ฏบิตักิำรฉกุเฉนิสำรเคม ีกรมควบคุมมลพษิ

 (http://www.pcd.go.th/info_serv/hotline/ERG2008/Cod_Danger.htm)

- Category: Lists of UN numbers

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_UN_numbers)

ป้ำยสัญลักษณ์เพื่อกำรขนส่งในระบบ UN นี้ ใช้เพื่อสื่อสำรในกำรขนส่งสำรเคมี หำกมีเหตุรั่วไหล         

ผู้พบเห็นสำมำรถแจ้งสัญลักษณ์หรือ UN number (เลข 4 หลัก) ไปยังผู้มีหน้ำที่เผชิญเหตุให้ทรำบว่ำสำรนั้น

คืออะไร

รูปที่ 1  ชุดหมายเลขของ UN ส�าหรับแสดงประเภทและชนิดของสารเคมี
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 9 เม.ย. 2555 (https://www.thairath.co.th/content/251894)
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3.2 ป้ายแสดงระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

ป้ำยแสดงระดบัควำมเป็นอนัตรำยของสำรเคมขีองเอน็เอฟพเีอ (NFPA1 hazard rating signs) ทีแ่สดง

ด้วย code 7042  ดังรูปที่ 2 เป็นระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินควำมเสี่ยง

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

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

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

รูปที่ 2  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 มีจุดวำบไฟโดยประมำณอยู่ที่ 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 หรือท�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

3.3 สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมีบนฉลำกผลิตภัณฑ์ใช้ระบบชี้บ่งควำมเป็นอันตรำยของ GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) ดังรูปที่ 3 เพื่อให้

แต่ละประเทศสำมำรถสื่อสำรและเข้ำใจข้อมูลควำมเป็นอันตรำยท่ีเกิดจำกสำรเคมีในทิศทำงเดียวกัน ระบบ 

GHS ครอบคลุมสำรเคมีเดี่ยวและสำรผสมทุกชนิด แต่ไม่ครอบคลุมถึง ยำรักษำโรค เครื่องส�ำอำง วัตถุเจือปน

อำหำร และสำรเคมีตกค้ำงในอำหำร

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

ส่ิงแวดล้อม

- เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ

- เป็นอันตรำยต่อชั้นโอโซน

รูปที่ 3  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ GHS
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4เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย 
(Safety Data Sheet, SDS) 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือที่เคยถูกเรียกว่ำ 

Material Safety Data Sheet (MSDS) เป็นเอกสำรจำกผู้ผลิตท่ีแสดงข้อมูลของสำรเคมีหรือเคมีภัณฑ์      

เกี่ยวกับลักษณะควำมเป็นอันตรำย ควำมเป็นพิษ วิธีใช้ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรก�ำจัดและกำรจัดกำร

อื่น ๆ เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสำรเคมีนั้น ๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ในปัจจุบันตำมประกำศ

ขององค์กำรสหประชำชำติเรื่อง ระบบกำรจ�ำแนกและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The 

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

SDS เป็นองค์ประกอบหน่ึงในกำรสื่อสำรข้อมูลสำรเคมีนอกเหนือจำกข้อมูลบนฉลำกข้ำงขวดสำรเคมีและ   

เพือ่ให้เกดิควำมสอดคล้องและเป็นระบบเดยีวกนั จึงก�ำหนดให้เรยีกว่ำ Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกับ  

ได้ก�ำหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ส�าคัญและควรทราบมีดังนี้

๏ หัวข้อ 2 : ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (hazards identification) 
ให้ข้อมูลส�ำหรับประเภทของสำรเคมีตำมระบบ GHS เช่น เป็นของเหลวไวไฟ (flammable liquids) 

หรือลุกติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับอำกำศ (pyrophoric liquids) เป็นต้น และยังอำจมีข้อมูลตำมฉลำก

สำรเคมีและควำมเป็นอันตรำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในระบบ GHS

๏ หัวข้อ 4 : มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) 
ระบุมำตรกำรปฐมพยำบำลในกรณีต่ำง ๆ เช่น กรณีสัมผัสสำรเคมีโดยกำรสูดดม สัมผัสทำงผิวหนัง 

ดวงตำหรือกลืนสำรเคมี และยังระบุอำกำรที่เกิดขึ้นหลังจำกได้รับสำรเคมีทั้งในระยะเฉียบพลันและ

เรื้อรัง

๏ หัวข้อ 6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (accidental release 
measures) 
ระบุค�ำแนะน�ำในกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทำง

ปฏิบัติในกำรเก็บและท�ำควำมสะอำดหลังเกิดกำรหกรั่วไหล

๏ หัวข้อ 7 : ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (handling and storage) 
ให้ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนและกำรเก็บสำรเคมีอย่ำงปลอดภัยและระบุควำมไม่เข้ำกันของสำรเคมี 

(incompatibility) ซึ่งไม่ควรเก็บไว้ร่วมกันเพรำะอำจท�ำปฏิกิริยำกันได้เมื่อไอระเหยสัมผัสกัน หรือ

ภำชนะแตกและสำรหกรั่วไหลผสมกัน
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๏ หัวข้อ 11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) 
ให้ข้อมลูด้ำนพษิวิทยำอย่ำงย่อ เช่น ควำมเป็นพษิ ควำมระคำยเคอืงต่อระบบต่ำง ๆ  เช่น ผวิหนงั ดวงตำ 

ควำมเสี่ยงต่อกำรท�ำให้เกิดมะเร็ง เป็นต้น

๏ หัวข้อ 13 : มาตรการการก�าจัด (disposal considerations) 
ระบุวิธีกำรก�ำจัดของเสียที่เกิดขึ้น
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5ข้อปฏิบัติ
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) อ่ำนฉลำกสำรเคมีท่ีใช้ทุกคร้ัง และรินสำรเคมีที่เป็นของเหลวโดยหันฉลำกเข้ำด้ำนในฝ่ำมือ 

 เพื่อป้องกันฉลำกเลอะเลือน

3) แบ่งสำรเคมีมำใช้เฉพำะเท่ำที่จ�ำเป็น

4) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสหรือสูดดมสำรเคมีโดยตรง หำกจ�ำเป็นต้องทดสอบกลิ่น ให้ถือหลอดบรรจุ

ห่ำงออกไปอย่ำงน้อย 6 นิ้วแล้วใช้มือพัดโบกไอเข้ำมำ

5) ใส่ถุงมือท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำรเคมี พึงระวังไว้เสมอว่ำ        

ถุงมือยำงไม่สำมำรถป้องกันสำรเคมีได้ทุกชนิด สำรเคมีบำงชนิด จ�ำเป็นต้องใส่ถุงมือมำกกว่ำ   

หนึ่งชั้นหรือที่ท�ำจำกวัสดุพิเศษ

6) ขณะสวมถุงมือ ไม่ควรจับประตูหรือวัสดุอื่นที่ท�ำให้เกิดกำรปนเปื้อน เช่น ก๊อกน�้ำ คีย์บอร์ด       

ก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำรต้องถอดถุงมือออกและล้ำงมือทุกครั้ง

7) ถ้ำสำรเคมีหก ให้รีบท�ำควำมสะอำดทันที

8) รักษำบริเวณโต๊ะปฏิบัติกำรให้สะอำดตลอดเวลำกำรท�ำงำน เม่ือใช้เคร่ืองแก้วเสร็จแล้วควรล้ำง

และเก็บในที่เหมำะสมหลังกำรใช้งำน
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9) เมื่อใช้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ไวไฟควรปฏิบัติดังนี้

- ห้ามจุดไฟใกล้สำรไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ไดเอทิลอีเทอร์ เพรำะไอของสำรไวไฟเดินทำงได้

ในระยะทีไ่กลกว่ำทีค่ดิ ไอของตวัท�ำละลำยซึง่หนกักว่ำอำกำศจะแผ่ปกคลมุไปตำมโต๊ะหรือ

พืน้ห้องปฏบัิตกิำรจนถงึแหล่งก�ำเนดิไฟแล้วลกุเป็นไฟ และลกุลำมกลบัมำทีบ่กีเกอร์จนเกิด

ไฟไหม้รุนแรงได้ (flash back)

- เมื่อใช้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ต้องท�ำในตู้ดูดควัน เช่น กำรแบ่งถ่ำยสำรเคมี กำรระเหยตัวท�ำ

ละลำย

- หา้มเทตวัท�ำละลำยอนิทรีย์ลงในอ่ำงน�ำ้โดยเด็ดขำด เพรำะก่อให้เกดิอนัตรำยจำกควำมเป็น

พิษและอำจติดไฟได้หำกไอของตัวท�ำละลำยเคลื่อนที่ตำมระบบท่อน�้ำทิ้งไปยังบริเวณท่ีมี

เปลวไฟ

- ห้ามเปิดเตำให้ควำมร้อนหรือแหล่งก�ำเนิดควำมร้อนอื่น ๆ เช่น ตะเกียงแอลกอฮอล์ทิ้งไว้

ขณะที่ไปท�ำกิจกรรมอื่น ปิดอุปกรณ์ให้ควำมร้อนทุกครั้งที่สิ้นสุดกำรทดลอง

- ใช้ภำชนะปำกแคบ เช่น ขวดรูปชมพู ่ ในกำรให้ควำมร้อนกับตัวท�ำละลำยอินทรีย์              

เช่น กำรตกผลึก

- หา้มใช้เปลวไฟจำกตะเกียงหรือเตำให้ควำมร้อนแก่ตัวท�ำละลำยท่ีติดไฟได้และมจุีดเดือดต�ำ่

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

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอท

1) ใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอทด้วยควำมระมัดระวัง เพรำะหำกเทอร์โมมิเตอร์แตกและเกิดไอปรอท     

กำรได้รบัสำรปรอทอำจท�ำให้เป็นอนัตรำยถงึชวีติหรอืเกดิผลกระทบอย่ำงเรือ้รงัทีไ่ม่แสดงผลทนัที

2) หลังใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่อุณหภูมิสูงควรปล่อยให้เย็นก่อนและท�ำควำมสะอำด และเก็บโดยไม่ปน

กับเครื่องแก้วชนิดอื่น

3) ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีรอยแตกร้ำว รีบแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรเพื่อก�ำจัดทันที ห้ามน�ำกลับ

มำใช้อีก
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6อันตราย
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

ผลกระทบจำกอันตรำยแบบต่ำง 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 และรูปแบบกำรรับสำรสู่ร่ำงกำย

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 ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ในห้องปฏิบัติกำรมำจัดกำร

๏ อันตรายจากการกลืนกินสารเคมี
สำรเคมีเข้ำปำกอำจเกิดขึ้นจำกอำหำรที่ปนเปื้อนสำรเคมี มือที่สัมผัสสำรเคมีแล้วหยิบอำหำรเข้ำปำก 

หรือกำรใช้ปำกดูดสำรเคมีด้วยปิเปต กำรป้องกันคือ

• ไม่ใช้ปำกดูดสำรเคมีในกำรปิเปตสำร

• ห้ามน�ำอำหำรหรือเครื่องดื่มเก็บในตู้เย็นที่เก็บสำรเคมีหรือตู้น�้ำแข็ง

• ห้ามใช้อุปกรณ์จำกห้องปฏิบัติกำรไปผสมหรือปรุงอำหำร

• ห้ามรับประทำนน�้ำแข็งจำกตู้น�้ำแข็งในห้องปฏิบัติกำร

• ห้ามน�ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำมำในห้องปฏิบัติกำร

• ล้ำงมือทุกครั้งเมื่อเปื้อนสำรเคมีหรือมีกำรหยิบจับสิ่งของที่เปื้อนสำรเคมี

• ล้ำงมือให้สะอำดก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำรและก่อนรับประทำนอำหำร

อันตรายจากกายภาพที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

๏ อันตรายจากการสัมผัสของร้อน
กำรสมัผสักับอปุกรณ์ท่ีมอีณุหภมูสิงู ถกูลวกด้วยของเหลวทีม่คีวำมร้อนสูง อำจท�ำให้ผวิหนงัไหม้เกรียม

ข้อควรปฏิบัติ : 

ใช้ถุงมือกันความร้อนหรืออุปกรณ์ส�าหรับหยิบหรือจับของร้อน
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๏ อันตรายจากการสัมผัสของเหลวเย็นยิ่งยวด
ของเหลวเย็นยิ่งยวด (cryogenic liquids)3  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 นอกจำกนี้แก๊สที่รั่วซึมออกมำเนื่องจำกกำรขยำยตัวสำมำรถแทนที่ออกซิเจนใน

อำกำศท�ำให้ระดับแก๊สออกซิเจนลดลง ส่งผลให้กำรหำยใจขัดข้องไปจนถึงกำรเสียชีวิตเนื่องจำกขำดอำกำศ

หำยใจ ดังนั้นหำกต้องปฏิบัติงำนกับของเหลวเย็นยิ่งยวด ต้องหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสและระมัดระวังกำรรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติ : 

ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือกันความเย็น

3 Canadian Centre for Occupational Health and Safety

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



ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)28

ข้อควรปฏิบัติ : 

-  กรณีใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์ไวไฟ เช่น ไดเอทิลอีเทอร์ ให้ใช้ในอ่างน�้าร้อน
เท่านั้น ห้ามให้ความร้อนโดยตรงด้วยเปลวไฟหรือเตาให้ความร้อน (hot 
plate) และไม่ควรปล่อยตัวท�าละลายอินทรีย์ไวไฟไว้ในบีกเกอร์โดยไม่มี  
ฝาปิด เพราะไอของตัวท�าละลายซ่ึงหนักกว่าอากาศจะแผ่ปกคลุมไปตามโต๊ะ 
หรือพื้นห้องปฏิบัติการจนถึงแหล่งก�าเนิดไฟแล้วลุกเป็นไฟ และลุกลาม
กลับมาที่บีกเกอร์จนเกิดไฟไหม้รุนแรงได้ (flash back)

- กรณีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟไหม้อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใ ช้ไฟ     
เกินก�าลัง หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดความร้อนหรือประกายไฟไปติด  
เช้ือไฟท่ีอยู่ใกล้ ๆ ห้ามเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ เคร่ืองที่ เต้าเดียว 
หลีกเลี่ยงการใช้ปลัก๊พ่วงต่อ โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก�าลังไฟฟ้า
สูง และไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ให้ความร้อนใกล้สารเคมี  
ที่มีสมบัติไวไฟ หรือวัสดุที่ เป็นเช้ือไฟ ระวังสายไฟไม่ให้พาดไปบน hot 
plate เพราะสายไฟอาจไหม้ และท�าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

๏ อันตรายจากไฟไหม้
เกิดจำกกำรใหค้วำมรอ้นแกส่ำรไวไฟหรอืมแีหลง่ก�ำเนดิไฟอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง นอกจำกนีย้งัอำจเกดิ

จำกปฏิกิริยำเคมี หรืออำจเกิดจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำเกินก�ำลังหรือไฟฟ้ำลัดวงจร
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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 กำรต่อสำยยำงกับเครื่องแก้ว         

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 ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน
ห้องปฏิบัติการมาจัดการ พร้อมกับแจ้งชนิดของสารเคมีในขวดที่แตกต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้จัดการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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7อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่ขณะท�ำงำนเพ่ือป้องกัน

อนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้อนัเนือ่งมำจำกสภำพและสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วน

บุคคล เป็นหนึ่งในหลำยวิธีเพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำน ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ

น้อยกว่ำกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ปลอดภยัก่อน แต่ในสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนบำงอย่ำง 

เช่น ในห้องปฏิบัติกำรเคมี แม้จะมีกำรควบคุมดังกล่ำวแล้วก็ยังมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย

ส่วนบุคคลมำประกอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันกำรสูญเสียและลดควำมรุนแรงของควำมสูญเสียที่อำจเกิดต่อชีวิต

และทรัพย์สิน 

7.1 แว่นตานิรภัย (safety glasses)

แว่นตำนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อใบหน้ำและดวงตำจำกกำรกระเด็นของวัสดุต่ำง ๆ         

สำรเคมีเหลว กรด เบส และไอของสำรเคมี ผู้ปฏิบัติงำนกับสำรเคมีต้องสวมแว่นตำนิรภัย ซึ่งเป็นมำตรกำร

บังคับขั้นต�่ำส�ำหรับทุกห้องปฏิบัติกำรที่ใช้สำรเคมี ห้ามสวมคอนแทคเลนส์ในห้องปฎิบัติกำรเคมีหรือในพื้นที่

ที่มีสำรเคมีหรือฝุ่นละออง 

7.2 เสื้อคลุมปฏิบัติการ

เสื้อคลุมปฏิบัติกำรใช้ป้องกันอันตรำยจำกกำรกระเด็นหกของสำรเคมี โดยเลือกเสื้อคลุมปฏิบัติกำรท่ี

ท�ำจำกวัสดุทนต่อสำรเคมี เป็นเสื้อแขนยำวหรือแขนสั้นที่มีขนำดเหมำะสมกับร่ำงกำย มีควำมยำวประมำณ

ครึ่งแข้ง และต้องติดกระดุมทุกเม็ด ในกรณีที่ใช้เสื้อคลุมปฏิบัติกำรแขนยำวเกินไป ในขณะปฏิบัติงำนปลำย

แขนเสื้ออำจพลำดเกี่ยวเข้ำกับอุปกรณ์ เครื่องมือและสำรเคมีได้ ดังนั้นให้ระมัดระวังในกำรใช้งำน ควรแยก

ซักท�าความสะอาดเสื้อคลุมปฏิบัติการออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ
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7.3 ถุงมือ

ถุงมือเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีซึมเข้ำสู่ผิวหนัง กำรถูกบำดหรือถลอก กำรเผำไหม้จำก

ควำมร้อนหรือสำรเคมี ผู้ปฏิบัติงำนต้องเลือกประเภทของถุงมือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ระยะเวลำในกำร

สัมผัส และควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี ซึ่งตรวจสอบได้จำกเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data 

Sheet, SDS) ของสำรเคมีนั้น ๆ  ในห้องปฏิบัติการเคมีระดับพื้นฐานควรใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ประเภทไนไทรล์ 

มากกว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ (ลาเท็กซ์) ในกรณีที่ท�ำงำนกับควำมร้อนสูงหรือควำมเย็นยิ่งยวดให้

ใช้ถุงมือเฉพำะงำน

7.4 รองเท้า

รองเท้ำเป็นอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกกำรตกหล่นของเครือ่งแก้วหรอืของมคีมลงบนเท้ำ ป้องกนัเศษ

แก้วบนพื้น และป้องกันกำรหกหรือหยดของสำรเคมีลงบนเท้ำหรือบนพ้ืน รองเท้ำควรท�ำจำกวัสดุที่ทนต่อ  

สำรเคมี สำมำรถปกปิดฝ่ำเท้ำและนิ้วเท้ำทั้งหมด รองเท้ำผ้ำใบไม่เหมำะกับห้องปฏิบัติกำรเนื่องจำกสำรเคมี

สำมำรถซึมผ่ำนผ้ำได้ และไม่ควรสวมรองเท้ำส้นสูงในห้องปฏิบัติกำร

7.5 หน้ากาก

หน้ำกำกเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่งมีหลำยประเภทแล้วแต่ลักษณะกำร

ใช้งำน เช่น หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละออง หมอก ควัน ไอสำรเคมี กรด เบส ซึ่งหน้ำกำกป้องกันไอสำรเคมีจะมี

ตัวกรองที่มีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด ควรตรวจสอบข้อมูลจำกผู้ผลิตก่อนใช้
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8อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
และตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ

8.1 ตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสารเคมี

ในกำรท�ำงำนกบัสำรเคมทีีเ่ป็นอนัตรำย เช่น 

สำรไวไฟ สำรพิษ และสำรกัดกร่อนทุกครั้ง

ควรใช้ตู้ดูดควัน ซ่ึงออกแบบให้ดูดเอำไอ

ระเหยของสำรเคมีต่ำง ๆ ระหว่ำงท�ำกำร

ทดลองออกสู่ภำยนอกอำคำร โดยมีระบบ

ก�ำจัดไอสำรเคมีด้วยน�้ำหรือด้วยแผ่นกรอง

ดดูซบัไอสำรเคมก่ีอนจะปล่อยสูบ่รรยำกำศ

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 นอกจากอุปกรณ์ท่ี
จ�าเป็นกับการใช้งาน
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8.2 ที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

ห้ามมีของวางเกะกะในบริเวณใกล้เคียง 
และตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานอย่างสม�่ าเสมอ

ที่ ล้ างตัวฉุก เฉิน  เป็น

อปุกรณ์ช�ำระล้ำงร่ำงกำย

กรณฉีกุเฉนิ ควรตดิตัง้ใน

ที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำยภำยใน 

10 วินำที

อ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ล้ำงตำ

ที่มีกำรปรับควำมแรงของน�้ำส�ำหรับ

กำรล้ำงตำโดยเฉพำะ หำกไม่มีให้ใช้

ก๊อกน�้ำ ควรติดตั้งในที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำย

ภำยใน 10 วินำที
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8.3 ถังดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับดับไฟที่เริ่มก่อตัวขึ้นหรือไฟไหม้ขนำดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลำมต่อไป ในถัง

ดับเพลิงจะมีน�้ำยำดับเพลิงเพียงพอส�ำหรับดับเพลิงในเวลำสั้น ๆ นิสิตไม่ควรท�ำหน้ำที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินเอง 

ให้แจ้งเจ้ำหน้ำทีห้่องปฏบัิตกิำรหรอือำจำรย์ทีไ่ด้รบักำรฝึกฝนกำรใช้ถงัดบัเพลงิ รวมถงึใช้ชนดิของถงัดบัเพลงิ

ให้เหมำะสมกับประเภทของแหล่งก�ำเนิดไฟ 

8.4 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหม้

รูปที่ 4  แสดงประเภทของถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงประเภท
ผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงประเภท
สำรเหลวระเหย

ถังดับเพลิงประเภท
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

ถังดับเพลิงประเภท
เคมีเหลว

เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญำณเตือนภัย    

เมือ่เกิดอบุติัเหตุไฟไหม้ หำกพบเหน็ไฟ

ที่ควบคุมไม่ได้ให้ดึงเพื่อส่งสัญญำณ

พร้อมแจ้งผู ้ รับผิดชอบ หำกได้ยิน

สัญญำณเตือนภัยให้รีบออกจำกห้อง

ปฏิบัติกำรทันทีไปยังจุดรวมพล
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8.5 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหล

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจจับแก๊สรั่วไหลในบรรยำกำศ โดย

ส่งสัญญำณเสียงและ/ไฟกระพริบให้ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบ

กรณีที่มีแก๊สรั่วไหลเกินระดับที่ตั้งค่ำไว้

8.6 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เป็นอปุกรณ์ส�ำหรับปฐมพยำบำลเมือ่ได้รบับำดเจบ็

เลก็น้อย เช่น ของมคีมบำด แผลถลอก น�ำ้ร้อนลวก 

เป็นต้น อุปกรณ์ปฐมพยำบำลประกอบด้วย น�้ำยำ

เชด็แผล น�ำ้ยำล้ำงแผล น�ำ้ยำฆ่ำเช้ือ พลำสเตอร์ยำ 

ผ้ำพนัแผล เทปกำว เจลทำผวิหนงัน�ำ้ร้อนลวก ส�ำลี 

ถุงมือทำงกำรแพทย์ คีมคีบและกรรไกร อุปกรณ์

ปฐมพยำบำลควรได้รับกำรตรวจสอบสภำพอย่ำง

สม�่ำเสมอ

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

(ที่มำ: http://tq-supply.lnwshop.com)
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9ข้อปฏิบัติ
การทิ้งของเสีย

สำรเคมทีีใ่ช้แล้วจดัเป็นของเสยีทีต้่องถกูก�ำจดัอย่ำงถกูวธิเีพ่ือไม่ให้เป็นผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม กำรจ�ำแนก

ประเภทของเสียทำงเคมีและกำรจัดเก็บเพื่อรอกำรก�ำจัดด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ท�ำกำร

ทดลองทกุคนควรถอืปฏบิตั ิก่อนจะทิง้สำรเคมต้ีองรู้ว่ำสำรนัน้คอืสำรใด มวิีธท้ิีงท่ีถูกต้องอย่ำงไร ควรไตร่ตรอง

ให้รอบคอบโดยใช้วิจำรณญำณและท�ำอย่ำงมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและส่ิงแวดล้อม ก่อนทิ้งของเสียต้อง

จ�ำแนกประเภทตำมระบบกำรจัดกำรของเสียอันตรำย (WasteTrack) ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติม

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

ที่ห้องปฏิบัติกำรจัดเตรียมให้ กำรทิ้งของเสียจำกห้องปฏิบัติกำรในระดับนี้สำมำรถแบ่งได้ดังนี้

9.1 ของเสียที่เป็นของแข็ง (solid waste)

ของเสยีทีเ่ป็นของแขง็ เช่น กระดำษกรองใช้แล้วทีป่นเป้ือนสำรเคมีอนัตรำย ให้ทิง้ลงในภำชนะทีจ่ดัไว้

ส�ำหรับของเสียทำงเคมีเท่ำนั้น ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

9.2 ของเสียที่ละลายน�้าได้และไม่เป็นพิษ 
 (water-soluble waste and non-toxic)

ของเสียทำงเคมีที่ละลำยน�้ำและสำมำรถเททิ้งลงท่อน�้ำทิ้งได้ต้องเป็นของเสียที่ไม่เป็นพิษ มีฤทธ์ิเป็น 

กลำงและไม่มีกลิ่น กรดและด่ำงที่ละลำยน�้ำได้และไม่เป็นพิษ มีควำมเข้มข้นต�่ำ (<10% หรือ 2 M) และมี

ปริมำตรไม่เกิน 1 ลิตร สำมำรถก�ำจัดด้วยกำรเทลงอ่ำงน�้ำได้ โดยเทสำรอย่ำงระมัดระวังและเปิดน�้ำตำมลงไป

เป็นจ�ำนวนมำกเพื่อเจือจำงและลดกำรกดักรอ่น หา้มทิง้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ลงในอ่ำงน�้ำอย่ำงเด็ดขำดถึงแม้

จะเป็นตวัท�ำละลำยท่ีละลำยน�ำ้ได้กต็ำม หำกมขีองเสยีทีล่ะลำยน�ำ้และไม่เป็นพษิในปรมิำณมำก ต้องด�ำเนนิกำร 

ก่อนก�ำจัด เช่น ท�ำกำรสะเทิน
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9.3 ของเสียที่เป็นพิษ (toxic waste)

ของแข็งหรือสำรละลำยของสำรท่ีเป็นพิษ เช่น กลุ่มไซยำไนด์ กลุ่มโลหะหนักที่มีควำมเป็นพิษ อำทิ 

แคดเมยีม ทองแดง ต้องแยกทิง้ในภำชนะต่ำงหำกตำมประเภททีห้่องปฏบิติักำรจัดไว้ เพ่ือบ�ำบดัเบือ้งต้นหรอื

ส่งก�ำจัดให้เหมำะสมต่อไป

9.4 ตัวท�าละลายอินทรีย์ (organic solvents)

ตวัท�ำละลำยอนิทรย์ีส่วนใหญ่ไม่ละลำยน�ำ้และติดไฟได้ ดังนัน้ควรก�ำจดัด้วยกำรเทลงในภำชนะทีม่กีำร

ติดฉลำกไว้ส�ำหรับของเสียที่เป็นสำรอินทรีย์ โดยทิ้งในภำชนะที่แยกออกจำกกันคือ

- เก็บรวบรวมตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่เป็นสำรไฮโดรคำร์บอน และสำรอื่นที่ไม่มีคลอรีนเป็นองค์

ประกอบในภาชนะเดียวกันซึ่งจะถูกก�ำจัดด้วยกำรเผำ

- ทิ้งตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่มีคลอรีน และที่มี N, P, S เป็นองค์ประกอบในภาชนะแยกกันและแยก
จากตัวท�าละลายที่ไม่มีสารเหล่านี้ เนื่องจำกตัวท�ำละลำยประเภทนี้เม่ือเผำจะมีแก๊สซ่ึงมีฤทธิ์

เป็นกรดเกิดขึ้น จึงต้องก�ำจัดด้วยวิธีที่ต่ำงออกไปและมีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำตัวท�ำละลำยทั่วไป ดังนั้น

จงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกทีจ่ะต้องไม่ทิง้ตัวท�ำละลำยทัง้สองประเภทนีป้นกนัโดยเด็ดขำด กำรก�ำจดั

สำรบำงชนิดนอกเหนือจำกที่กล่ำวไปแล้ว จะมีรำยละเอียดเพิ่มเติมระบุในแต่ละกำรทดลอง

หำกมีของเสียประเภทอื่น เช่น ขยะติดเชื้อหรือขยะรังสี ต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรจ�ำแนกและทิ้ง

ของเสียแต่ละประเภทโดยเคร่งครัด
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10ข้อปฏิบัติเม่ือสารเคมี
เข้าสู่ร่างกายหรือสารเคมีหก

สำรเคมีมีโอกำสเข้ำสู่ร่ำงกำยได้หลำยช่องทำงได้แก่ ผ่ำนกำรหำยใจ (inhalation) กำรสัมผัสกับ

ผิวหนัง ดวงตำ หรือผ่ำนทำงบำดแผลที่ผิวหนัง (absorption) กำรกลืนกิน (ingestion) ซึ่งอำจท�ำให้เกิดพิษ            

และอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ผิวหนัง และดวงตำได้

10.1 สารเคมีหกรดร่างกาย

- แจ้งอำจำรย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทันที

- ถอดเสื้อผ้ำที่มีกำรหกรดของสำรเคมีออกทันที เช็ดหรือซับสำรเคมีออกจำกตัวให้มำกที่สุด

- ล้ำงบริเวณที่มีสำรเคมีหกรดด้วยน�้ำที่ไหลผ่ำนในปริมำณมำก ๆ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที

10.2 สารเคมีกระเด็นเข้าตา

- รีบล้ำงตำทันที โดยเปิดเปลือกตำและกลอกตำไปมำให้น�้ำไหลผ่ำนตำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย        

15 นำที ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์รีบแจ้งอำจำรย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้รีบพำไปพบแพทย์
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10.3 เครื่องแก้วแตกหักบาดมือ

แผลขนาดเล็ก: ให้ล้ำงด้วยน�้ำที่ไหลผ่ำนปริมำณมำกเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 – 15 นำที หรือจนแน่ใจ

ว่ำได้ล้ำงสำรเคมหีรอืเศษแก้วขนำดเล็กออกแล้ว จำกนัน้จงึใช้ผ้ำสะอำดกดเพือ่ห้ำมเลอืดจนหยดุไหล ใส่ยำใส่

แผลแล้วจึงปิดด้วยพลำสเตอร์หรือผ้ำปิดแผล

แผลขนาดใหญ่: ควรท�ำควำมสะอำด ห้ำมเลือดโดยขยุ้มผ้ำสะอำดกดปำกแผล พันด้วยผ้ำสะอำด 

แล้วน�ำส่งแพทย์ทันที

10.4 การสูดดมสารเคมี

เมื่อสูดดมสารเคมีควรปฏิบัติดังนี้

- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ออกจำกบริเวณที่มีไอสำรเคมีไปที่ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ทันที

- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยออกไปในที่ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ทันที และจัดให้อยู่

ในท่ำที่สบำยเพื่อให้หำยใจได้สะดวก

ในกรณีที่ท�างานกับแก๊ส (แก๊สอาจจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น) ให้ปฏิบัติดังนี้

- กรณีแก๊สมีกลิ่น

• หำกได้กลิ่น ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงำนในห้องออกจำกบริเวณดังกล่ำวทันที และแจ้งผู้ดูแลห้อง    

ปฏิบัติกำร

• ห้ำมฝืนท�ำงำนต่อเพรำะจมูกจะเสียสัมผัสกำรรับกลิ่นเมื่อสูดแก๊สเข้ำไปถึงระดับหนึ่ง

- กรณีแก๊สไม่มีกลิ่น

• ถ้ำรู้สึกตัวว่ำมีอำกำรไม่ปกติ เช่น มึนงง เวียนศีรษะ รีบบอกให้ผู้ร่วมงำนทรำบและออกจำก

บริเวณดังกล่ำว และแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร

• กรณท่ีีชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้ให้เคลือ่นยำ้ยผูป้ว่ยออกไปในทีท่ีม่อีำกำศบรสิทุธิท์นัท ีและจดัให้

อยู่ในท่ำที่สบำยเพื่อให้หำยใจได้สะดวก
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10.5 สารเคมีเข้าปาก

เมือ่สำรเคมเีขำ้สู่ปำก ซึง่โดยทัว่ไปจะไมเ่กดิขึน้ถำ้ไม่จงใจหรอืเขำ้ใจผดิอยำ่งรำ้ยแรง ใหน้�ำสง่โรงพยำบำล

ทันที โดยน�ำภำชนะบรรจุและจดชื่อสำรเคมีไปแจ้งแพทย์ ไม่ควรท�ำให้อำเจียนด้วยตัวเอง เพรำะอำจท�ำให้

เกิดอันตรำยมำกขึ้น

10.6 สารเคมีหก

กรณีสารเคมีหกลงบนพ้ืนหรือโต๊ะปฏิบัติการมีข้อปฏิบัติดังนี้

- แจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทันที

- หำกเป็นของแข็งให้กวำดไปรวมไว้แล้วทิ้งลงในภำชนะเก็บรวบรวมของเสียที่เหมำะสม

- ของเหลวใช้ตัวดูดซับที่เหมำะสม เช่น

• กรณีที่ เป็นกรด ใช้โซเดียมไบคำร์บอเนต (NaHCO
3
) หรือโซเดียมคำร์บอเนต (Na

2
CO

3
)

• กรณีที่ เป็นเบส ใช้โซเดียมไบซัลเฟต (NaHSO
4
)

• กรณตีวัท�าละลายอินทรยี ์ใช้วสัดดุดูซบัเฉือ่ย เช่น ทรำยแมว หรอืเบนโทไนต์ ระวงัแหล่งก�ำเนดิ

ไฟทุกชนิดที่อยู่ใกล้เคียง

• กรณีปรอท ให้โรยผงก�ำมะถันหรือวัสดุก�ำจัดปรอททำงกำรค้ำในบริเวณท่ีคำดว่ำมีปรอทปน

เปื้อนอยู่ แล้วจึงกวำดไปรวมทิ้งในภำชนะส�ำหรับของเสียปรอทที่เหมำะสมต่อไป
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11ข้อปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากไฟ

ผู้ท�าปฏิบัติการต้องท�าความคุ้นเคยกับสถานที่ปฏิบัติงาน
โดยสังเกตทิศทาง ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 

และจุดรวมพลประจ�าตึก

ข้อปฏิบัติทั่วไป

- หำกมีเปลวไฟเพียงเล็กน้อยเกิดจำกสำรเคมีหรือตัวท�ำละลำย ดับตะเกียงหรือปิดอุปกรณ์ให้     

ควำมร้อน ใช้กระจกนำฬิกำปิดปำกขวด หรือใช้ทรำยช่วยดับไฟได้

- ห้ามใช้น�้ำดับไฟที่เกิดจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เนื่องจำกจะท�ำให้ไฟดูด

- ห้ามใช้น�้ำดับไฟท่ีเกิดจำกตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่ติดไฟได้โดยเด็ดขำด เนื่องจำกท�ำให้เปลวไฟ    

ขยำยขนำด

- หำกไฟไหม้ขนำดใหญ่ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและออกจำกตึกทันที

- ถ้ำอยู่ใกล้สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ดึงสัญญำณเตือนภัยจำกไฟไหม้

- เมื่อได้ยินสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปิดวำล์วแก๊ส (ถ้ำมี) ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ก�ำลังใช้งำน  

และปิดสวิตซ์ไฟฟ้ำหลักหรือคัตเอำต์

- ห้ามใช้ลิฟต์โดยสำรออกจำกอำคำรเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โดยเด็ดขำด

- เดินออกจำกอำคำรตำมเส้นทำงที่มีป้ำยบอกทำงหนีไฟ (ตำมรูป) อย่ำงรวดเร็วและมีสติ อย่ำห่วง

เกบ็สมบตัส่ิวนตวั หา้มวิง่หรอืแย่งกนัลง เพรำะอำจท�ำให้เกดิอุบตัเิหตุได้ และหา้มเปิดประตหูนไีฟ 

ทิ้งไว้
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- ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต�่ำ ใช้ผ้ำชุบน�้ำ (ถ้ำมี) ปิดจมูกเพื่อป้องกันกำรส�ำลักควันไฟ

- เมื่ออพยพออกจำกอำคำรแล้วให้ไปรำยงำนตัวกับผู้ควบคุมปฏิบัติกำรที่จุดรวมพล

- ห้ามกลับเข้ำไปในอำคำรจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบอำคำร

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับร่างกาย

- หำกผวิหนงัถกูไฟลวกหรอืภำชนะทีร้่อน ลดอำกำรปวดแสบปวดร้อนด้วยยำส�ำหรบัทำแผลไฟไหม้

น�้ำร้อนลวก

- หากเสื้อผ้าลุกติดไฟ อย่าวิ่งไปหาน�้าเพื่อดับไฟ ให้นอนกลิ้งบนพื้นเพื่อให้ไฟดับ

ผู้ช่วยเหลือควรปฏิบัติดังนี้

- ห้ามใช้ถังดับเพลิงดับไฟที่ติดบนร่ำงกำยโดยเด็ดขำด

- ให้ใช้ผ้ำผนืใหญ่เปียกน�ำ้หรอืผ้ำห่มส�ำหรบัดบัไฟ (fire blanket) คลมุร่ำงกำยผูท้ีถ่กูไฟไหม้ จำกนัน้

พำไปพบแพทย์ทันที
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12ข้อปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

ในทุกกรณีต้องแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรและปฏิบัติดังนี้

กรณีไฟไหม้: ออกจำกห้องปฏิบัติกำรไปที่จุดรวมพล

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเ ก่ียวกับสารเคมี : ปฏิบัติตำมข้อมูลควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี             

(Safety Data Sheet, SDS) หัวข้อมำตรกำรปฐมพยำบำล (first aid measures)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ 

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

**เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกร่ัวไหล หรือเหตุการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. อภิรดี ศรีโอภำส.  การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ.  ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำร

งำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย, หน้ำ 1 – 66.  นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 

2558.

2. ฐำนควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี (http://www.chemtrack.org)

3. ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัสำรเคมแีละของเสยีอนัตรำย (http://chemsafe.chula.ac.th)

4. ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 (https://www.shecu.chula.ac.th)

45คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ เรียนวิชาปฏิบัติการ 



ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)46 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)46
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