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บทน า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสวัสดิภาพสังคม

ของชุมชนในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท างานและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจมีต่อ
สุขภาพของผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
ความเป็นมา 
 ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถือก าเนิดขึ้นตามมติ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 797/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ให้จัดตั้ง ศูนย์ความปลอดภัย อาชีว -
อนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) หรือ Center for Safety, Health and Environment of 
Chulalongkorn University (SHECU) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนความรู้ทางเทคนิคและก ากับดูแล
กิจกรรมในเร่ืองดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ นอกจากช่วยเสริมสร้างให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจในสภาพการท างานที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ จุฬาฯ จะเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (zero accident) 
7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย 
 ส าหรับการตั้งต้นภารกิจของ ศปอส. ที่ส าคัญ คือ การท าความเข้าใจกับประชาคมจุฬาฯ ทุกกลุ่มให้เห็นภาพรวมของ
การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าเอกสาร ‘ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสิ่งแวดล้อม’ ทั้งเป็นรูปเล่ม และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ http://www.shecu.chula.ac.th เพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการท างานด้วยแนวคิดของการจัดการที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน 

 
7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย 

(ที่มา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2560) 

http://www.shecu.chula.ac.th/
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แต่ละองค์ประกอบชี้ให้เห็นความเสี่ยงหลักแต่ละด้านที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ องค์ประกอบดังกล่าว
ประกอบด้วย 

1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 
องค์ประกอบแรกของการจัดการความปลอดภัยเริ่มต้นที่นโยบายมหาวิทยาลัยและแผนงานด้านความปลอดภัย 
ซึ่งถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันส าหรับการบริหารทุกระดับ แต่รายละเอียดของ
การปฏิบัติอาจมีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะงานของแต่ละแห่งได้ 

2) ระบบการจัดการวัสดุในห้องปฏิบัติการ 
มีระบบการจัดการที่ดี ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้จัดชุดบริหารจัดการ ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้ให้บริการ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสารได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การแบ่งปันสาร การจัดสรรงบประมาณ 

3) ระบบการจัดการของเสียอันตราย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดชุดบริหารจัดการ ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้รองรับข้อมูล ติดตาม
ความเคลื่อนไหวของของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องจ าแนกประเภทของเสียอันตราย
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างปลอดภัยทั้งในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน 

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลจริงในทุก ๆ ด้าน มีล าดับความคิดตั้งต้นจากการระบุปัจจัยเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยง มีแผนป้องกันและความพร้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ต้องมีการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น เหมาะสม และอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เก่ียวข้องแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีบทบาทต่างกัน 

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
ต้องมีระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยซึ่งเน้นที่ตัวระบบมากกว่าบุคคล สามารถสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกันและส่งงานต่อกันได้เมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และใช้ต่อยอดความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนา
ความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

เห็นได้ว่า 7 องค์ประกอบนี้เชื่อมโยงกัน และอยู่ภายใต้วัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งแสดงว่าทั้งหมดนี้
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าครั้งเดียวจะได้ผลเลิศ แต่เป็นวัฏจักรที่น าไปสู่ความปลอดภัยที่สูงขึ้น ๆ เป็นล าดับ อันเป็นหัวใจของการ
พัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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ภารกิจหลักของ ศปอส. คือ การสร้างระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย ตลอดจนการให้

ความรูแ้ละการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยหนึ่ง
ในภารกิจคือการให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้เก่ียวข้องแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีบทบาทต่างกันตั้งแต่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย 
นิสิต พนักงานท าความสะอาด ผู้เข้าเยี่ยมชม รวมทั้งผู้ที่เข้ามาให้หรือรับบริการเป็นครั้งคราว มีการประเมินและก าหนด
เงื่อนไขการผ่านประเมิน ในการนี้ ศปอส. จึงได้พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐานและหลักสูตรความปลอดภัยด้านเคมี
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายรวม 4 หลักสูตร โดยมีคู่มือประกอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) คู่มือความปลอดภัยพื้นฐาน ส าหรับนิสิตและบุคลากร (SHE-CH-SD-001) ซึ่งจัดว่าเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อ
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน ส าหรับนิสิต บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปใน
มหาวิทยาลัย 

2) คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาปฏิบัติการ (SHE-CH-SD-002) ซึ่งเน้น
การท างานในห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐานที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด 

3) คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย (SHE-CH-SD-003) ซึ่งผ่าน
ความรู้ระดับปฏิบัติการมาแล้ว แต่ต้องใช้เนื้อหาที่มีความลึกที่จ าเป็นต่อการท าวิจัย รวมถึงข้อควรระวัง และ
การแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น (คู่มือฉบับนี้) 

4) คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (SHE-CH-SD-004) ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทในการบริหารเชิงระบบด้วย จึงมีเนื้อหา วิธีปฏิบัติที่สามารถชี้บ่งและวางมาตรการควบคุม/รับมือปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักวิจัย และบุคคลอื่นที่อาจเก่ียวข้อง 
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หลักการ/แนวปฏิบัติทั่วไปของการป้องกันไว้ก่อน 
1. ศึกษาข้อมูล หาความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่จะท า เพื่อพร้อมรับเหตุการณ์ โดยเฉพาะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกั บ

สารเคมี เพราะงานวิจัยจะเก่ียวข้องกับสารเคมีที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงการใช้อยู่ตลอดเวลา ความรู้ลึก
ทางเคมีสามารถน ามาอธิบายและท าความเข้าใจได้ ข้อมูลที่จ าเป็นมีดังนี้ 

เกี่ยวกับสารเคมี - ระบบสี สัญลักษณ์ ประเภทอันตราย ความเข้ากันไม่ได้ วิธีใช้ ข้อควร
ระวัง การใช้ประโยชน์จาก Safety Data Sheet (SDS) 

- การจ าแนกประเภทของเสียอันตราย 
เกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - ระบบสี สัญลักษณ์ของป้ายประกาศ 

- แผนผังพื้นที่ ทางออกฉุกเฉิน 
- คู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
- ที่ตั้งอุปกรณ์ส าคัญ ๆ เช่น อ่างล้างตา เครื่องดับเพลิงประจ าห้อง 

ตู้ยาปฐมพยาบาล 
2. ปฏิบัติตามค าแนะน าและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เช่น ขั้นตอนการทดลอง ไม่ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนด 

หากจะต้องท าการทดลองที่เสี่ยงมากให้เร่ิมจากสารปริมาณน้อย ๆ 
ห้องปฏิบัติการจะมีคู่มือปฏิบัติที่ต้องศึกษาก่อนและปฏิบัติตาม เช่น 

- คู่มือการจัดเก็บ เบิกจ่าย เก็บข้อมูลสารเคมีเข้าระบบ 
- คู่มือการจ าแนกและจัดการกับของเสียอันตราย 
- คู่มือการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด 

3. แต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวที่เหมาะสม สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและติดกระดุมให้เรียบร้อย ห้ามใส่
รองเท้าแตะ ให้ใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการท างานในห้องปฏิบัติการ อ่านคู่มือการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้
เข้าใจก่อนและปฏิบัติตาม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานส่วนตัว (PPE) ได้แก่ แว่นนิรภัย และเสื้อคลุม
ปฏิบัติการ ส่วน PPE อ่ืนต้องใช้ให้เหมาะกับงาน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

4. ประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือท างานใด ๆ โดยเฉพาะก่อนท าการทดลอง ต้องวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม 
เช่น หลีกเลี่ยงสารหรือการทดลองที่อันตรายมาก ท าความเข้าใจถึงเหตุและผลในแต่ละขั้นตอน สามารถระบุ
ภัยที่แฝงอยู่ เมื่อเห็นอันตรายที่แฝงอยู่ก็สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือที่มหาวิทยาลัย จัดไว้ให้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ/ประเมินสภาพความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) ท าให้ผู้ประเมินเห็นสภาพการจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ตนเองท างานอยู่ได้ด้วยตนเอง ส าหรับนักวิจัยในห้องปฏิบัติการจะมี
ภารกิจบางส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้ระบบจัดการมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบ และท าข้อมูลสารเคมี
ให้เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ความเป็นระเบียบบนโต๊ะท างานและในห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยหนึ่งของการลดความ
เสี่ยง 

5. ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งและวิธีใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/
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1. พฤติกรรมและสภาพที่น าไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการท างานที่ปลอดภัยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ส่วนคือ 
1) คุณลักษณะของผู้ท างาน เช่น มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
2) สภาพการท างาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการท างาน สถานที่ท างาน และ 
3) พฤติกรรมการท างาน 
จากสถิติที่ได้มีผู้ศึกษามา ถึงแม้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรจะได้พยายามลดอุบัติเหตุโดยการพัฒนาคุณลักษณะของผู้

ท างาน ผ่านการให้ความรู้ การอบรม การสอนงาน การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานก็ตาม รวมไปถึงการลงทุนในการ
สร้างสภาพการท างานที่ดี ปรับปรุงพื้นที่ท างานให้มีความปลอดภัย มีแสงสว่างพอเหมาะ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้
ท างาน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังพบว่า อุบัติเหตุไม่ได้หมดไปหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น? 

จากการศึกษาด้านความปลอดภัย โดย Heinrich (ค.ศ. 1951) พบว่า ร้อยละ 80–85 ของอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการท างานไม่ปลอดภัย (ข้อ 3) มีเพียงร้อยละ 15–20 เท่านั้นที่สาเหตุมาจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (ข้อ 1-
2) ดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อการท างานที่ปลอดภัยมากที่สุดคือพฤติกรรมนั่นเอง พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย ที่มักพบเห็นได้
บ่อยครั้ง เช่น การท างานในที่สูงโดยไม่สวมอุปกรณ์นิรภัย การไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้จักรยานยนต์หรือจักรยาน การขับรถ
ฝ่าสัญญาณไฟแดง การคุยโทรศัพท์หรือส่งข้อความในขณะเดินหรือขับรถ เป็นต้น พฤติกรรมที่ เป็นเหตุน ามาซึ่งความไม่
ปลอดภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น นิสัยชอบความสะดวกสบาย จึงไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย ไม่ข้ามสะพานคนข้ามถนน นิสัย
อยากประหยัดเวลาหรือต้องเร่งรีบ จึงไม่ปลดสะพานเดินไฟตามขั้นตอนก่อนท าการซ่อมไฟฟ้า การใช้เก้าอ้ีต่อกันสองตัวเพื่อ
หยิบของในที่สูงแทนที่จะใช้บันได เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ทราบว่า การกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ แต่แล้ว
เหตุใดผู้คนจึงยังคงด าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป  ประเด็นหลักคือการกระท าที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ไม่ได้
น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไป ท าให้เกิดความคิดที่ว่า "เคยท ามาตั้งหลายครั้งแล้วไม่เห็นเป็นอะไร" "คงไม่เป็นไรหรอก ไม่
น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น" และหลายครั้งการท างานให้ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกลับท าให้ตนเองดูแปลกแยกไปจากคนส่วนใหญ่ 
เนื่องจากสังคมไทยโดยรวมยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องปลอดภัยอย่างจริงจัง ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย หรืออย่างน้อยก็ในสังคมจุฬาฯ 

อุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง และอาจไม่ได้เกิดกับผู้ก่อเหตุโดยตรงก็ได้ ใน
ขณะเดียวกัน เราเองก็อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เราไม่ได้เป็นคนก่อก็ได้ ดังนั้น การตระหนักรู้และให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัย
ของเรา ถ้าท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้ว่าจะมีโอกาสเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม อุบัติเหตุนั้นจะน ามาซึ่งความสูญเสียอะไรบ้างกับเรา 
กับผู้คน หรือสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา มีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเสี่ยงกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ ก็อาจจะท าให้เกิด
ความตระหนักรู้ในความส าคัญของความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเรามากขึ้น ลองมองย้อนกลับไปใน
อดีตจะพบว่า มีอุบัติเหตุจากหลายเหตุการณ์ น าไปสู่การสูญเสียที่กู้กลับไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุบนทางด่วน อันเนื่องจากผู้ขับรถ
ไม่ได้ให้ความสนใจกับสภาพจราจร มัวแต่ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายคน การตกจากที่สูง
เนื่องจากผู้ท างานไม่ได้สวมอุปกรณ์นริภัย ท าให้ร่างกายกลายเป็นอัมพาตไปทั้งชีวิตทีเ่หลืออยู่ การท างานในที่อับอากาศโดยไม่
มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ท าให้เสียชีวิต ผู้ที่ตามลงไปช่วยก็เสียชีวิตไปด้วย เป็นต้น ความสูญเสียเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ ป้องกันได้ 
หรือ ลดความรุนแรงได้ ถ้าทุกคนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการท างานอย่างความปลอดภัย และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างจริงจัง เช่น ทุกครั้งที่ขึ้นลงบันไดต้องจับราวบันได สวมเข็มขัดนิรภัยหรือหมวกนิรภัยทุกคร้ังที่ใช้ยานยนต์
ตามแต่กรณี สวมแว่นนิรภัยเมื่อเข้าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการกระเด็นของสิ่งแปลกปลอมเข้าตา สวมหน้ากากในพื้นที่มีฝุ่นละออง 
เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้จะต้องมีพื้นฐานมาจากการตระหนักในความส าคัญของความปลอดภัยจริง ๆ ไม่ใช่ท าเพราะเป็น
กฎเกณฑ์หรือกลัวถูกลงโทษ นอกจากนี้เราจะต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้คนรอบข้าง โดยการชี้ให้เห็นถึง
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พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั้นและตักเตือน และเราควรจะยินดีและขอบคุณหากมีผู้อื่นมาชี้ให้เห็นและตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่
ปลอดภัยของตัวเราเอง สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในสังคมใดก็น่าจะเรียกได้ว่าสังคมนั้นมีวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้ว 

แนวคิดของการป้องกันหรือระวังไว้ก่อน โดยการตรวจสอบและควบคุ มความเสี่ยงในกิจกรรม หน้าที่และ
กระบวนการท างาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยดีกว่าเสียใจภายหลัง จะ
ช่วยให้การท างานและการด าเนินชวีิตประจ าวันเป็นไปอย่างราบร่ืน การปลูกฝังแนวคิดที่ดีงามนี้ลงในตนเองจนพัฒนาเป็นนิสัย
ใหม่ขึ้นได้ คือความส าเร็จของการศึกษา 

2. การจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
2.1 ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี (ChemTrack) 

ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาศัยโปรแกรมการจัดการข้อมูล
สารเคมี (ChemTrack) ซึ่งเป็นระบบการบันทึกข้อมูลแบบ web-based และจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถ
ติดตามปริมาณสารเคมีที่น าเข้า ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี เพื่อให้
มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ในระดับห้องปฏิบัติการที่ลงทะเบียนจะเห็นเฉพาะ
ข้อมูลของตนเอง แต่ผู้ใช้ในระดับผู้บริหารจะเห็นข้อมูลทั้งหมดของส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบสามารถเห็น
ข้อมูลได้ทั้งหมด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็น และเป็นข้อก าหนดของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าทุกห้องปฏิบัติการ ทุกคลังสารเคมีที่มีการจัดซื้อและ/หรือจัดเก็บสารเคมีต้องลงทะเบียนกับระบบ 
ChemTrack ในการลงทะเบียนสารเคมีจะได้รหัสประจ าขวดสารเคมีในรูปแบบของบาร์โค้ด ซึ่งต้องน าไปติดไว้ที่ข้างขวด
สารเคมี และต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสารเคมีที่อยู่ในความครอบครองให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ กล่าวคือ เมื่อใช้สารหมด 
หรือมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองข้ามห้องปฏิบัติการหรือข้ามคลังสารเคมีต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วย 

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134 
2.2 ระบบการจัดการของเสียอันตราย (WasteTrack) 
 ระบบการจัดการข้อมูลของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยใช้ โปรแกรม
การจัดการของเสียอันตราย (WasteTrack) ซึ่งปัจจุบันได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมีและ
ของเสียอันตราย (ChemTrack & WasteTrack) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน ห้องปฏิบัติการที่จะใช้ โปรแกรม 
WasteTrack ต้องผ่านการลงทะเบียนและฝึกอบรมการใช้งานทั้งโปรแกรม ChemTrack และ WasteTrack การจัดการ
ข้อมูลของเสียด้วยโปรแกรม WasteTrack ช่วยให้หน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดเก็บของเสีย
อันตรายของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยัง
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสีย ความเป็นอันตราย ผู้รับก าจัดและงบประมาณ เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยผู้ใช้จะต้องจ าแนกประเภทของเสียสารเคมีตามที่ก าหนดโดยระบบ ติดฉลากให้ชัดเจน และเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการก่อน 
เมื่อต้องการทิ้งให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามรอบที่ก าหนดโดยส่วนกลาง (ประมาณเดือนละคร้ัง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะแจ้ง
รหัสก ากับขวดของเสียกลับมาให้ พร้อมทั้งนัดหมายวันเวลา และสถานที่จัดส่งเพื่อน าไปบ าบัดต่อไป 

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134 
2.3 การส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice 
of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้าง

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134
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เครื่องมือที่ช่วยในการส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ เรียกว่า ESPReL checklist ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีรวม 7 ด้าน  ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
(รูปในหน้า 5) ได้แก ่

1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย 
2) ระบบการจัดการสารเคมี 
3) ระบบการจัดการของเสีย 
4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
6) การให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในองค์กร และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเห็นช่องว่างหรือ
จุดอ่อนที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ในเรื่องของความปลอดภัย และเพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบั ติ การที่ จะพึ งมี ในอนาคต ทุ ก ห้องปฏิบั ติ การจะต้ องลงทะเบี ยน ตามระบบของ ESPReL ที่ เว็บ ไซต์ 
http://esprel.labsafety.nrct.go.th และเข้าไปประเมินตนเองตาม checklist ที่ อยู่ ในระบบซึ่ งครอบคลุมทั้ ง 7 
องค์ประกอบ ในการจัดท า checklist ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หัวหน้าห้องปฏิบัติการและสมาชิกในห้องปฏิบัติการทุกระดับ
ควรประชุมท าความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบค าถามแต่ละข้อ และควรให้ค าอธิบายประกอบในทุกข้อที่ตอบ
ว่ามี/ใช่ เม่ือกรอกเสร็จแล้ว ระบบจะสามารถประมวลผลเป็นกราฟแสดงคะแนนที่ได้จากการส ารวจในแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะชี้ว่า
ห้องปฏิบัติการของตนเองมีสภาพความปลอดภัยอย่างไร และมีจุดแข็งจุดอ่อนในองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านเป็นอย่างไร เพื่อจะได้
น าจุดอ่อนมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป  ผลการประมวลดังกล่าวยังแสดงการพัฒนาตนเองและสามารถเปรียบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการอ่ืนได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด (ควรมีการประเมินเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง) 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th 

3. อันตรายในห้องปฏิบัติการ 
อันตรายในห้องปฏิบัติการอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้ ดังนี้ 

1) อันตรายทางเคมี (chemical hazards) เกิดจากฤทธิ์ของสารเคมี เช่น การกัดกร่อน 
2) อันตรายทางกายภาพ (physical hazards) เช่น อุบัติเหตุจากไฟ การระเบิด เครื่องแก้วที่แตกหัก 

ไฟฟ้าลัดวงจร การยศาสตร์ (ergonomics) รังสี และ กัมมันตรังสี 
3) อันตรายทางชีวภาพ (biological hazards) เกิดจาก จุลินทรีย์ และ ไวรัส เป็นต้น 

ผลกระทบจากอันตรายแบบต่าง ๆ ข้างต้นที่มีต่อสุขภาพ (health hazards) แบ่งได้เป็น ผลกระทบแบบเฉียบพลัน 
(acute effect) และ ผลกระทบแบบเร้ือรัง (chronic effect) 

ส าหรับอันตรายทางเคมี สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ดังนี้ 
1) การสูดดม หรือ ระบบหายใจ 
2) การสัมผัสผ่านทางผิวหนังหรือดวงตา 
3) การกลืนกิน 

สารเคมีทุกชนิดอาจท าให้เกิดอันตรายได้ถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากพอ โดยความรุนแรงขึ้นกับชนิดและ
ปริมาณของสารที่ได้รับ ระยะเวลาของการที่ได้รับสาร และรูปแบบการรับสารสู่ร่างกาย 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้ 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/
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- อันตรายจากการสูดดมไอของสารเคมี 
การสูดดมไอของสารเคมีโดยตรงท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก ่จมูก คอ และปอด ความ

เป็นอันตรายขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย และระยะเวลาสัมผัส ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมไอของสารเคมีโดยตรง 

- อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี 
สารเคมีหลายประเภท เช่น กรดและเบส กัดกร่อนผิวหนังได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเหล่านี้โดยตรง หาก

สารเคมีหกเลอะบนพื้นโต๊ะปฏิบัติการหรือที่ ใดก็ตาม ให้ท าความสะอาดทันทีด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็น
อันตรายต่อผู้อื่น โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ในกรณีที่สารเคมีหกในปริมาณมาก ไม่ควรจัดการด้วย
ตัวเอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการมาจัดการ 

- อันตรายจากการกลืนกินสารเคมี 
สารเคมีเข้าปากอาจเกิดขึ้นจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี มือที่สัมผัสสารเคมีแล้วหยิบอาหารเข้าปาก หรือการใช้

ปากดูดสารเคมีด้วยปิเปต การป้องกันคือ 
 ไม่ใช้ปากดูดสารเคมีในการปิเปตสาร 
 ห้ามน าอาหารหรือเครื่องดื่มเก็บในตู้เย็นที่เก็บสารเคมีหรือตู้น้ าแข็ง 
 ห้ามใช้อุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปผสมหรือปรุงอาหาร 
 ห้ามรับประทานน้ าแข็งจากตู้น้ าแข็งในห้องปฏิบัติการ 
 ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
 ล้างมือทุกคร้ังเมื่อเปื้อนสารเคมีหรือมีการหยิบจับสิ่งของที่เปื้อนสารเคมี 
 ล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการและก่อนรบัประทานอาหาร 

อันตรายจากกายภาพที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้ 
- อันตรายจากการสัมผัสของร้อน 

การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง ถูกลวกด้วยของเหลวที่มีความร้อนสูง อาจท าให้ผิวหนังไหม้เกรียม 
ข้อควรปฏิบัติ : 

ใช้ถุงมือกันความร้อนหรืออุปกรณ์ส าหรับหยิบหรือจับของร้อน 

- อันตรายจากการสัมผัสของเหลวเย็นยิ่งยวด 
ของเหลวเย็นยิ่งยวด (cryogenic liquids)1 คือ แก๊สเหลวในภาชนะบรรจุ ภายใต้ความดันซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ า

มาก (ต่ ากว่า –150 C) เช่น แก๊สไนโตรเจนเหลว แก๊สฮีเลียมเหลว การสัมผัสของเหลวเย็นยิ่งยวดอาจท าให้เนื้อเยื่อเย็นจัดจน
แข็งตัว อาการเจ็บปวดจะไม่เกิดทันที แต่จะเกิดเมื่อเนื้อเยื่อที่เย็นแข็งตัวเร่ิมละลายเนื่องจากเนื้อเยื่อส่วนนั้นถูกท าลายไปแล้ว 
ผิวหนังบวมแดงคล้ายการสัมผัสของร้อน หรือเกิดการบวมเป็นน้ าเหลือง 

ข้อควรระวังอีกประการคือ เมื่อของเหลวเย็นยิ่งยวดสัมผัสกับโลหะจนโลหะนั้นมีอุณหภูมิลดต่ ามาก หากส่วนของ
ร่างกายไปสัมผัสกับโลหะเย็นจัดนี้ เนื้อเยื่อจะติดแน่นกับโลหะ เมื่อขยับหรือแกะออกจากโลหะ อาจท าให้ผิวหนังฉีกขาดได้ 
นอกจากนี้แก๊สที่รั่วซึมออกมาเนื่องจากการขยายตัวสามารถแทนที่ออกซิเจนในอากาศท าให้ระดับแก๊สออกซิเจนลดลง ส่งผล

                                           
 
1Canadian Centre for Occupational Health and Safety 
(https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/cryogenic/cryogen1.html) 

https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/cryogenic/cryogen1.html
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ให้การหายใจขัดข้องไปจนถึงการเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ดังนั้นหากต้องปฏิบัติงานกับของเหลวเย็นยิ่งยวด ต้อง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและระมัดระวังการร่ัวไหล 

ข้อควรปฏิบัติ : 
ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไดแ้ก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือกันความเย็น 

- อันตรายจากไฟไหม้ 
เกิดจากการให้ความร้อนแก่สารไวไฟหรือมีแหล่งก าเนิดไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากปฏิกิริยา

เคมี หรืออาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินก าลังหรือไฟฟ้าลัดวงจร 
ข้อควรปฏิบัติ : 

- กรณีใช้ตัวท ำละลำยอินทรีย์ไวไฟ เช่น ไดเอทิลอีเทอร์ ให้ใช้ในอ่างน้ าร้อนเท่านั้น ห้ามให้ความร้อนโดยตรงด้วยเปลวไฟหรือ
เตาให้ความร้อน (hot plate) และไม่ควรปล่อยตัวท าละลายอินทรีย์ไวไฟไว้ในบีกเกอร์โดยไม่มีฝาปิด เพราะไอของตัวท า
ละลายซึ่งหนักกว่าอากาศจะแผ่ปกคลุมไปตามโต๊ะหรือพื้นห้องปฏิบัติการจนถึงแหล่งก าเนิดไฟแล้วลุกเป็นไฟ และลุกลาม
กลับมาที่บีกเกอรจ์นเกิดไฟไหม้รุนแรงได้ (flash back) 
- กรณีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ไฟไหม้อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเกินก าลัง หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟไปติดเชื้อไฟที่อยู่ใกล้ ๆ ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ เครื่องที่เต้าเดียว หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กพ่วงต่ อ 
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก าลังไฟฟ้าสูง และไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนใกล้สารเคมีที่มีสมบัติไวไฟ 
หรือวัสดุที่เป็นเชื้อไฟ ระวังสายไฟไม่ให้พาดไปบน hot plate เพราะสายไฟอาจไหม้และท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

- อันตรายจากการระเบิด 
การระเบิดอาจเกิดจากการขยายตัวของสารเคมีในภาชนะปิดที่ไม่มีช่องระบายไอออกจากระบบ หรือเกิดจาก

ปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดแก๊สอย่างรุนแรงหรือให้ความร้อนสูง การระเบิดอาจท าให้เศษภาชนะ แก๊สหรือของเหลวที่กลายเป็นไอ
และสารเคมทีี่บรรจุอยู่กระเด็นถูกร่างกาย 

ข้อควรปฏิบัติ : 
ก่อนเร่ิมท าการกระท าใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการท าให้เกิดความดันสูง เช่น การต้มสารเคมี การใช้แก๊สอัดความดัน ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีช่องทางระบายไอออกจากระบบ การทดลองปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงต้องได้รับค าแนะน าจากอาจารย์หรือผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ ในการเตรียมสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนสูง เช่น การเจือจางกรดแก่ด้วยน้ า ต้องเทกรดลงน้ า และ
คนของผสมตลอดเวลา ห้ามเทน้ าลงกรดเพราะจะเกิดความร้อนที่รุนแรง กรดอาจกระเด็นถูกร่างกายและกัดกร่อนผิวหนังได้ 

- อันตรายจากของมีคม 
ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเครื่องแก้วแตกหักจากการใช้งาน เช่น การต่อสายยางกับเครื่องแก้ว เช่น 

คอนเดนเซอร์ หรือการใช้มือเปล่าเปิดจุกแก้วที่ปิดแน่นอาจเกิดการบาดและเป็นอันตรายรุนแรง 
ข้อควรปฏิบัติ : 

- การต่อเคร่ืองแก้วสองชิ้นเข้าด้วยกันให้ป้ายน้ าหรือกรีสบาง ๆ ที่บริเวณข้อต่อ ใช้ผ้าจับและหมุนเครื่องแก้วเข้าด้วยกัน 
- การดึงเครื่องแก้วออกจากกันให้ใช้ผ้าจับและใช้แรงเพียงเล็กน้อยเพื่อหมุนดึงเครื่องแก้วออกจากกัน หากจุกแก้วปิดแน่น 

ค่อย ๆ ขยับจุกแก้วซ้ายขวาเบา ๆ และออกแรงดึงเล็กน้อย อาจใช้ไม้เคาะเบา ๆ ที่รอยต่อของจุกกับตัวขวด หากยังไม่
สามารถเปิดออกได้ ให้แจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หากมีเศษแก้วแตกบนโต๊ะ หรือบนพื้น ให้เก็บเศษแก้วใส่
ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ด้วยความระมัดระวัง และท าความสะอาดสารเคมีที่หกบนพื้นโต๊ะปฏิบัติการหรือพื้นห้องอย่าง
เหมาะสม 
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- อันตรายจากแก๊สอัด 
แก๊สบรรจุถังส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ภายใต้ความดันสูง หากวาล์วควบคุมเสียหาย หรือการปล่อยแก๊สจากถังลงไปใน

ระบบปิดที่ไม่มีทางระบายออก จะท าให้เกิดอันตรายเนื่องจากแรงดันของแก๊สได้ ถังแก๊สเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักมาก หากล้มอาจ
เกิดการระเบิดและท าให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บและท าให้อุปกรณ์เสียหาย จึงต้องให้ความระมัดระวังในการ
เก็บและเคลื่อนย้ายถังแก๊สเป็นพิเศษ แก๊สที่บรรจุในถังมีอันตรายแตกต่างกัน บางชนิดไวไฟ (เช่น ไฮโดรเจน บิวเทน) บางชนิด
เป็นพิษ (เช่น คลอรีน คาร์บอนมอนอกไซด์) บางชนิดแม้ไม่เป็นพิษโดยตรงแต่ก็ท าให้ขาดอากาศหายใจ (เช่น ไนโตรเจน 
อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์) 

ข้อควรปฏิบัติ : 
ระบุในหัวขอ้ 12.4 ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว 

4. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงของการทดลอง คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการทดลองหรือการ
ปฏิบัติงาน มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้ท าการทดลองทราบและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น และมี
การวางแผนแก้ไขปัญหาหรือเตรียมตัวรับมือกับอันตรายนั้น ๆ หลักในการประเมินความเสี่ยงของการทดลอง มีดังนี้ 
4.1 การทดลองที่พึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

การทดลองที่พึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่การทดลองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) การทดลองที่มีสเกลใหญ่ ใช้สารปริมาณมาก 
2) การทดลองที่ใช้สารที่ไวต่อน้ าหรืออากาศ ได้แก่สารต่อไปนี้ 

- โลหะแอลคาไล เช่น Li, Na, K 
- โลหะที่เป็นผงละเอียด เช่น Pd, Ni, Al, Zn 
- LiAlH4, NaH และโลหะไฮไดรด์อ่ืน ๆ 
- RLi RMgX LDA และสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกอ่ืน ๆ 
- แอซิดเฮไลด์ เช่น PCl3, POCl3, SOCl2, acetyl chloride 

3) การทดลองที่เก่ียวข้องกับสารออกซิไดซอ์ย่างแรงหรือสารระเบิดได้ ได้แก่สารต่อไปนี้ 
- azides 
- เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
- คลอเรตและเปอร์คลอเรต 
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น >35% 
- กรดไนตริกเข้มข้น 
- diazomethane 

4) การท ดล องที่ ใช้ ส า รที่ เป็ น พิ ษ ร้ า ย แ รง  เช่ น  arsenic compounds, mercury compounds, lead 
compounds, cadmium compounds, cyanides 

5) การทดลองที่ใช้สารก่อมะเร็งหรือสารที่ท าให้เกิด irreversible effect อ่ืน 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) การทดลองที่ท าภายใต้ความดันสูงหรือต่ ากว่าปกติ 
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7) การทดลองที่เก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี 
8) การทดลองที่มีการใช้แก๊สไฮโดรเจน 
9) การทดลองที่มีสารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น กรด-เบส (เข้มข้นหรือปริมาณมาก) สารออกซิไดซ์-สารรีดิวซ์ 
10) การทดลองที่มีการให้ความร้อนเป็นเวลานาน เช่น ข้ามคืน หรือในช่วงที่ไม่มีคนดูแล 

4.2 ระดับความเสี่ยงของการทดลองและแนวทางการประเมินความเสี่ยง 
ก่อนท าปฏิบัติการใด ๆ ที่เข้าข่าย “การทดลองที่พึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ” ตามที่ระบุในข้อ 4.1 หรือการ

ทดลองอ่ืนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานควรจัดท าการประเมินความเสี่ยง ( risk assessment) ตามแนวทางที่ส่วนงาน
หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการก าหนด โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงของการทดลอง ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 1 ซึ่งแต่ละห้องปฏิบัติการสามารถออกแบบแบบฟอร์มดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของงานในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ 
ดังตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมจากห้องปฏิบัติการหนึ่ง (รูปที่ 2 (ก) และ (ข)) นอกจากนี้
ห้องปฏิบัติการควรมีมาตรการแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทราบและมีแนวทางการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่สามารถปฏิบัติ
ตามได้ทันท่วงที ณ บริเวณที่ท าการทดลอง 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบประเมนิความเสี่ยงของการทดลอง 
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รูปที่ 2 (ก) ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม (หน้า 1) จากห้องปฏิบัติการหนึ่ง 
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รูปที่ 2 (ข) ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม (หน้า 2) จากห้องปฏิบัติการหนึ่ง 
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5. การจัดการห้องปฏิบัติการให้มีสภาพเหมาะสม (housekeeping) 
ความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการโดยมีพื้นที่ท างานสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ สารเคมีจัดเป็นระเบียบถูกต้อง

ตามหลักการ จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน และท าให้ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือด้วย 
ข้อแนะน าการจัดห้องปฏิบัติการให้เป็นระเบียบมีดังนี้คือ 

1) บริเวณพื้นที่ใช้งาน บริเวณประตูทางเข้า-ออก บริเวณติดตั้งเครื่องมือ บริเวณเคร่ืองล้างตา บริเวณฝักบัวฉุกเฉิน 
โต๊ะปฏิบัติการ ตู้ดูดควัน โต๊ะท างาน อ่างล้างเคร่ืองแก้ว ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 

2) จัดวางเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สารเคมี ให้เป็นระเบียบ ในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ ห่างจากประตูเข้า-ออก ไม่วางบน
พื้น กีดขวางทางเดิน และบันได 

3) จัดเก็บสารเคมีตามค าแนะน าในหัวข้อ 12.1 และควรเก็บขวดสารเคมีกลับเข้าที่เมื่อสิ้นสุดภารกิจในแต่ละวัน 
ห้ามใช้ตู้ดูดควันเป็นตู้เก็บสารเคมี 

4) รักษาความสะอาดและท าความสะอาดพื้นที่ท างานทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน ท าความสะอาดพื้นห้อง
อย่างสม่ าเสมอ กรณีมีการหกของสารเคมีต้องท าความสะอาดโดยทันที โดยปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย 

6. การจัดการลักษณะกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
โดยทั่วไปเมื่อพูดเร่ืองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่มาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่ก าหนด

ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นหลักการความปลอดภัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการท างาน เครื่องมือ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่มี
อยู่แล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจะใช้การควบคุมทางวิศวกรรม (engineering 
controls) ซึ่งจะมีประสิทธิผลมากกว่าเพราะเป็นการออกแบบเพื่อขจัดอันตราย ณ จุดเกิดเหตุ กล่าวคือ ความปลอดภัยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เหมาะสมถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้ ใช้ เครื่องมือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการท างานลดลง  อุปกรณ์ที่มักพบใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

6.1 ตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสารเคมี 

 

ในการท างานกับสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารไวไฟ 
สารพิษ และสารกัดกร่อนทุกครั้งควรใช้ตู้ดูดควัน ซึ่ง
ออกแบบให้ดูดเอาไอระเหยของสารเคมีต่าง ๆ 
ระหว่างท าการทดลองออกสู่ภายนอกอาคาร โดยมี
ระบบก าจัดไอสารเคมีด้วยน้ าหรือด้วยแผ่นกรองดูด
ซับไอสารเคมีก่อนจะปล่อยสู่บรรยากาศ 

ข้อแนะน า 
- จัดตั้งอุปกรณ์และชุดการทดลองให้ลึกเข้าไปในตู้ดูดควัน ห่างจากด้านหน้าประมาณ 6 – 10 นิ้ว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูดไอระเหยของตู้ดูดควัน 
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- ขณะใช้งานให้ดึงหน้าต่างกระจกของตู้ดูดควันลงมาให้อยู่ในระดับที่สามารถสอดมือผ่านเข้าไปท างานได้สะดวก 
(ไม่สูงกว่า 1 ฟุต) ไม่ยื่นศีรษะเข้าไปในตู้ดูดควัน 

- หลังการใช้งาน เช็ดท าความสะอาดพื้นและหน้าต่างกระจกทันทีที่สารเคมีกระเด็นเปื้อน ดึงหน้าต่างกระจกลงมา
ให้อยู่เหนือพื้นตู้ประมาณ 1 – 2 นิ้ว 

- ไม่เก็บวางของและสารเคมีในตู้ดูดควันอย่างถาวร นอกจากอุปกรณ์ที่จ าเป็นกับการใช้งาน 
- ควรตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสารเคมีอย่างสม่ าเสมอ 

6.2 ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ หรือการถ่ายเทอากาศให้เหมาะต่อการ

หายใจ โดยเจือจางและขจัดมลภาวะในอากาศออกจากห้องปฏิบัติการ ระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถควบคุมระดับ
สิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่ส่งเสริมการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานให้รู้สึกสบาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดี นอกจากนี้ระบบระบายอากาศที่ดียังสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยหรือการระเบิดในกรณีที่มีไอของตัวท าละลายฟุ้งกระจายในปริมาณที่เข้าข่ายอันตราย เพราะความ
ร้อนหรือประกายไฟจะท าให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ได้ 

ในห้องปฏิบัติการควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศและ/หรือระบบปรับอากาศตาม “มาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. 3003-50”2 ตัวอย่าง เช่น ช่องลม พัดลมดูดอากาศ พัดลมเพดาน เครื่องปรับอากาศ ต้องติดตั้งใน
ต าแหน่งและจ านวนที่เหมาะสมกับการท างานและสภาพแวดล้อม ถ้าห้องปฏิบัติการไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ/ระบบ
ระบายอากาศ หรือไม่มีการถ่ายเทอากาศจากธรรมชาติ ให้ติดตั้งระบบเครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณที่
ลักษณะงานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ 

    
ช่องลม พัดลม 

ดูดอากาศ 
พัดลมเพดาน เครื่องปรับอากาศ 

รูปที่ 3 ตัวอย่างระบบระบายอากาศและปรับอากาศในห้องปฏบิัติการ 

ข้อแนะน า 
- ควรตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศและปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

6.3 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส าคัญ เนื่องจากอุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการต้องใช้ไฟฟ้าในการ

ท างาน รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างควรค านึงถึงความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใน

                                           
 
2คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (สิงหาคม 2558) และค าอธิบายประกอบการกรอก ESPReL 
Checklist (ดาวน์โหลดได้จาก http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf) 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf
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การใช้งาน หรือท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจนเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุในการท างาน ห้องปฏิบัติการควร
ออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างตรงตามมาตรฐานกฎหมาย โดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีปริมาณแสงสว่างพอเพียง ประมาณ 300 – 500 ลักซ์3 และมีคุณภาพเหมาะสมกับการท างาน 
- ระบบไฟฟ้าก าลังของห้องปฏิบัติการต้องมีปริมาณก าลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน  โดยเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

พร้อมกันแล้วไม่ก่อให้เกิดไฟดับ หรือการตัดไฟของเบรกเกอร์ 
- อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ต้องไม่ช ารุดและได้มาตรฐาน4 
- มีการติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณอ่างน้ า หรือถ้าหาก

จ าเป็นควรเลือกใช้ชนิดที่มีฝาครอบกันน้ า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดิน 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีการต่อสายพ่วง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ควรต่อสายพ่วงนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง และไม่ต่อสายพ่วง

หลายอันซ้อนกัน 
- ระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการต้องสามารถเข้าถึงเพื่อการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพได้ง่าย 
- อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าขั้นต้นในห้องปฏิบัติการ เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ต้องสามารถ

ใช้งานได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่โดยรวมของอาคาร และติดตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงเพื่อการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพได้ง่าย 

- ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ส่องสว่างบนเส้นทางหนีไฟและ
แสดงทิศทางการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 

- มีระบบไฟฟ้าส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่สามารถใช้ในการจ่ายไฟฟ้าส าหรับวงจรไฟฟ้าที่จ าเป็นในกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินได้ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดูดและระบายควัน ระบบ
อัดอากาศส าหรับบันไดหนีไฟ เป็นต้น 

ข้อแนะน า 
- ควรตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ าเสมอ 

7. ข้อปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
- ผู้ท าปฏิบัติการต้องทราบข้อมูลเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี อันตรายที่อาจเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อมูลการจัดการสารอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ และจากการหก
รั่วไหล รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น 

- สวมแว่นตานิรภัย (safety glasses) ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ 
- สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและติดกระดุมให้เรียบร้อยขณะท าปฏิบัติการ 
- สวมรองเท้าหนังปิดเท้าหุ้มส้นที่สามารถปกป้องเท้าได้ทั้งหมดขณะท าปฏิบัติการ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้า

ส้นสูง 
- ถอดเนคไทหรือเก็บปลายเนคไทเข้าไปในเสื้อ 

                                           
 
3ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 
(ดาวน์โหลดได้จาก http://www.oshthai.org/attachments/article/1264/1264.PDF) 
4มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า (เข้าถึงได้จาก https://www.tisi.go.th/) 

http://www.oshthai.org/attachments/article/1264/1264.PDF
https://www.tisi.go.th/
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- รวบผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่หมวกหรือผ้าพันคอ 
- ห้ามสูบบุหรี่ 
- ห้ามน าอาหาร เคร่ืองดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
- ห้ามท าปฏิบัติการโดยล าพัง 
- ห้ามท าปฏิบัติการนอกเวลาที่ก าหนด ยกเว้นอาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการอนุญาตและมีผู้ดูแลตลอดเวลา 

โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการ 
- ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในบริเวณห้องปฏิบัติการ ทั้งในเวลาและนอกเวลาที่ก าหนด ยกเว้นอาจารย์หรือผู้ดูแ ล

ห้องปฏิบัติการอนุญาตและมีผู้ดูแลตลอดเวลา โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการ 
- ห้ามหยอกล้อหรือวิ่งเล่นในห้องปฏิบัติการ 
- เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ไม่เกะกะขวางทางเดินหรือพื้นที่ท าปฏิบัติการ 
- ตรวจดูสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนใช้งานว่ามีสภาพสมบูรณ์ 
- ศึกษาเส้นทางและทางออกฉุกเฉิน รวมถึงต าแหน่งถังดับเพลิง อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น อ่างล้างตาฉุกเฉิน 

ที่ล้างตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
- ห้ามล็อกประตูทางเข้า-ออก ขณะท าปฏิบัติการ 
- ทิ้งของเสียสารเคมีตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการ 
- ปิดน้ า ปิดไฟ และวาล์วแก๊สให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน และตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
- ถอดถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติการ และล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งอาจารย์ หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทันทีอย่า

พยายามแก้ไขสถานการณ์เอง 

8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะท างานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในหลายวิธีเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการท างาน ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างานให้
ปลอดภัยก่อน แต่ในสภาพแวดล้อมของการท างานบางอย่าง เช่น ในห้องปฏิบัติการเคมี แม้จะมีการควบคุมดังกล่าวแล้วก็ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสูญเสียและลดความรุนแรงของ
ความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

8.1 แว่นตานิรภัย (safety glasses/safety goggles/face shield) 
แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อใบหน้าและดวงตาจากการกระเด็นของวัสดุต่าง ๆ สารเคมีเหลว กรด 

เบส และไอของสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีต้องสวมแว่นตานิรภัย ซึ่งเป็นมาตรการบังคับขั้นต่ าส าหรับทุกห้องปฏิบัติการ
ที่ใช้สารเคมี ห้ามสวมคอนแทคเลนส์ในห้องปฏิบัติการเคมีหรือในพื้นที่ที่มีสารเคมีหรือฝุ่นละออง 

แว่นตานิรภัยแบบครอบดวงตา (safety goggles) ให้การปกป้องได้ดีกว่าแว่นตานิรภัยทั่วไป (safety glasses) แต่มี
ข้อเสียคือมักสะสมไอน้ าท าให้เป็นฝ้าได้ง่าย การจะเลือกใช้ safety glasses หรือ goggles ขึ้นกับความเสี่ยงของงานที่ท า เช่น 
การเตรียมสารละลายกรดเป็นปริมาณมากมีความเสี่ยงที่จะกระเด็นเข้าตาสูง การใช้ goggles น่าจะเหมาะสมกว่าแว่นตา
นิรภัย ในกรณีที่มีความเสี่ยงมาก (เช่น การระเบิด) จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอ่ืนเพิ่มเติม เช่น face shield ร่วมกับแว่นตา
นิรภัยหรือ safety goggles แว่นตานิรภัยแบบต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 4 
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safety glasses safety goggles face shield 

รูปที่ 4 แว่นตานิรภัย 

8.2 เสื้อคลุมปฏิบัติการ 

 
รูปที่ 5 เสื้อคลุมปฏิบัติการ 

เสื้อคลุมปฏิบัติการใช้ป้องกันอันตรายจากการกระเด็นหกของสารเคมี  โดยเลือก
เสื้อคลุมปฏิบัติการที่ท าจากวัสดุทนต่อสารเคมี เป็นเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นที่มีขนาด
เหมาะสมกับร่างกาย มีความยาวประมาณครึ่งแข้ง และต้องติดกระดุมทุกเม็ด ในกรณีที่
ใช้เสื้อคลุมปฏิบัติการแขนยาวเกินไป ในขณะปฏิบัติงานปลายแขนเสื้ออาจพลาดเกี่ยว
เข้ากับอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีได้ ดังนั้นให้ระมัดระวังในการใช้งาน ควรแยกซัก
ท าความสะอาดเสื้อคลุมปฏิบัติการออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ 

นอกจากเสื้อคลุมปฏิบัติการจะช่วยป้องกันเสื้อผ้าเลอะเทอะแล้ว  ยังช่วยลด
อันตรายจากไฟไหม้และสารหกใส่ร่างกาย โดยสามารถถอดทิ้งได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้น ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องบังคับใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีทุก
ประเภท 

8.3 ถุงมือ 
ถุงมือเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีซึมเข้าสู่ผิวหนัง การถูกบาดหรือถลอก การเผาไหม้จากความร้อนหรือ

สารเคมี ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกประเภทของถุงมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ระยะเวลาในการสัมผัส และความเป็นอันตราย
ของสารเคมี ซึ่งตรวจสอบได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีนั้น ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการเคมีระดับพื้นฐานควรใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ประเภทไนไทรล์มากกว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ (ลา
เท็กซ์) ตัวอย่างประเภทถุงมือและการใช้งานแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ถุงมือและการใช้งาน 

ถุงมือ การใช้งาน รายละเอียด 

 
พลาสติกหรือยาง 

งานทั่วไป - ส าหรับงานท าความสะอาดทั่วไป ห้ามใช้จับของร้อนเพราะพลาสติกหรือยาง
อาจหลอมละลายได้ 

- เป็นถุงมือที่มีความคงทนสามารถใช้ได้นาน หลังใช้งานแล้วสามารถน าถุงมือมา
ท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ได้ใหม่ 
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ถุงมือ การใช้งาน รายละเอียด 

 

กันความร้อน ควรใช้ถุงมือส าหรับป้องกันงานที่ใช้ความร้อนสูง ตามมาตรฐาน EN Standards 
(European standard) รหัส EN407* 
ห้ามใช้ถุงมือกันความร้อนที่ท าด้วยใยหินกับสารเคมี 
*http://www.thai-safetywiki.com/ 

 

กันความเย็น ควรใช้ถุงมือส าหรับป้องกันความเย็น ตามมาตรฐาน EN Standards (European 
standard) รหัส EN511* 
*http://www.thai-safetywiki.com/ 

 
ยางบิวทิล 

(butyl rubber) 

กันสารเคมี5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความทนทานสูงมากที่สุดต่อการซึมผ่านของแก๊สและไอน้ า จึงมักใช้ในการ
ท างานกับสารกลุ่มเอสเทอร์และคีโตน 

 
นีโอพรีน (Neoprene) 

มีความทนทานต่อการถลอกและขีดข่วนปานกลาง ทนแรงดึงและความร้อนได้ดี 
มักใช้งานกับกรด สารกัดกร่อน และน้ ามัน 

 
ไนไทรล์ (nitrile) 

ถุงมือส าหรับใช้ป้องกันสารเคมีทั่วไป ทนทานต่อการฉีกขาด การแทง ทะลุ และ
การขีดข่วน สามารถป้องกันสารเคมีกลุ่มตัวท าละลาย (ยกเว้นตัวท าละลายบาง
ชนิด เช่น ไดคลอโรมีเทน) น้ ามัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารกัดกร่อนบางชนิด 

 
พอลิไวนลิคลอไรด ์

(polyvinyl chloride, 
PVC) 

ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาก และสามารถป้องกันมือจากไขมัน กรด และสาร
กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 

 

สามารถป้องกันการซึมผ่านของแก๊สได้ดีมาก สามารถป้องกันตัวท าละลายชนิดอะ
โรมาติก (aromatic) และคลอริเนต (chlorinated) ได้ดีมาก แต่ไม่สามารถใช้กับ
น้ าหรือสารที่ละลายในน้ า 

                                           
 
5การใชถุ้งมือกันสารเคมีควรใช้ครั้งเดียวท้ิง เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนสารเคมี 

http://www.thai-safetywiki.com/
http://www.thai-safetywiki.com/
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ถุงมือ การใช้งาน รายละเอียด 
พอลิไวนลิแอลกอฮอล์ 
(Polyvinyl alcohol, 

PVA) 

กันสารเคมี6 

 
ไวทอน (Viton) 

มีความทนทานต่อตัวท าละลายชนิดอะโรมาติกและคลอริเนตได้ดีเยี่ยม มีความ
ทนทานมากต่อการฉีกขาดหรือการขีดข่วน 

 
ซิลเวอร์ชิลด์ (silver 

shield) 

ทนต่อสารเคมีที่มีพิษและสารอันตรายหลายชนิด จัดเป็นถุงมือที่ทนทานต่อ
สารเคมีระดับสูงที่สุด 

ข้อแนะน า 
- แม้ว่าถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติจะมีความยืดหยุ่น สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีบางชนิด เช่น กรด -

เบสอ่อน เกลือ สารลดแรงตึงผิว และแอลกอฮอล์ แต่มีข้อจ ากัดเพราะสารเคมีหลายชนิดสามารถซึมผ่านถุงมือ
ยางได้ เช่น ตัวท าละลายคลอริเนต dimethyl mercury เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรสวมถุงมือที่ผลิตจากยาง
ธรรมชาติเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี 

- ห้ามสวมถุงมือออกนอกห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้ถุงมือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ า คีย์บอร์ด หรือ
โทรศัพท์ เป็นต้น 

- การถอดถุงมือต้องมีเทคนิคที่ไม่ท าให้มือสัมผัสกับสารปนเปื้อนภายนอกของถุงมือ (สามารถสืบค้นวิธีการถอดถุง
มือที่ ถูกต้องจากค 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) กลับมาใช้ซ้ า 
- ถุงมือที่ใช้แล้วให้ทิ้งเป็นขยะประเภทของแข็งที่เผาไหมได (combustible solid waste) 

                                           
 
6การใช้ถุงมือกันสารเคมีควรใช้ครั้งเดียวท้ิง เน่ืองจากเกิดการปนเปื้อนสารเคมี 
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8.4 รองเท้า 
รองเท้าเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

จากการตกหล่นของเครื่องแก้วหรือของมีคมลง
บนเท้า ป้องกันเศษแก้วบนพื้น และป้องกันการ
หกหรือหยดของสารเคมีลงบนเท้าหรือบนพื้น 
รองเท้าควรท าจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมี สามารถ
ปกปิดฝ่าเท้าและนิ้วเท้าทั้งหมด รองเท้าผ้าใบไม่
เหมาะกับห้องปฏิบัติการเนื่ องจากสารเคมี
สามารถซึมผ่านผ้าได้ และไม่ควรสวมรองเท้าส้น
สูงในห้องปฏิบัติการ 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างรองเท้าทีส่ามารถปกปิดฝ่าเทา้และนิ้วเท้าทัง้หมด 

8.5 หน้ากาก 
หน้ากากเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมฝุ่นละออง หมอก ควัน หน้ากากที่

สามารถกันไอสารเคมี กรด เบส จะมีตัวกรองไอสารหรือมีตัวดูดซับสิ่งปนเปื้อน การเลือกใช้ต้องค านึงถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของตัวกรอง (filter) หรือตัวดูดซับ (chemical adsorbent) เพื่อป้องกันสารอันตรายที่กฎหมายก าหนด เช่น 
โครเมียม ตะกั่ว ให้ต่ ากว่าระดับการได้รับสัมผัสสารจากการท างาน (Occupational Exposure Level, OEL)7 หน้ากากที่ใช้
ในหอ้งปฏิบัติการไม่เหมาะที่จะใช้ป้องกันตัวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แก๊สรั่วในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นแก๊สพิษหรือแก๊สที่
ไม่มีพิษ 

ข้อแนะน า 
- ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะน าการใช้จากผู้ผลิต 
- ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจให้ถูกประเภท ไม่ช ารุดและสวมได้กระชับกับใบหน้า 
- มีการบ ารุงรักษาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ หน้ากากป้องกันไอสารชนิดมีตัวกรองมีอายุการใช้งาน เมื่อ

หมดอายุใช้งานตัวกรองจะเสื่อมประสิทธิภาพ 

  

                                           
 
7ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
(ดาวน์โหลดได้จาก http://www.oshthai.org/images/PDF/2017/11/917-1.pdf) 

http://www.oshthai.org/images/PDF/2017/11/917-1.pdf
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หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หน้ากากป้องกันสารเคมี 

รูปที่ 7 ตัวอย่างหนา้กากประเภทต่าง ๆ 

9. อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ 
9.1 ที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 

 

ที่ล้างตัวฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ช าระ
ล้างร่างกายกรณีฉุกเฉิน ควรติดตั้งใน
ที่ที่เข้าถึงได้ง่ายภายใน 10 วินาที 
 
 
 
 
 
 
อ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ล้าง
ตาที่ มี การปรับความแรงของน้ า
ส าหรับการล้างตาโดยเฉพาะ หากไม่
มีให้ใช้ก๊อกน้ า ควรติดตั้งในที่ที่เข้าถึง
ได้ง่ายภายใน 10 วินาที  
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ข้อแนะน า 
- ห้ามมีของวางเกะกะในบริเวณใกล้เคียง ควรตรวจสอบการท างานของที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉินเป็นประจ า 
เช่น ความต่อเนื่องในการไหลของน้ า อุณหภูมิของน้ า การผ่านน้ าทิ้งเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ 

9.2 ถังดับเพลิง 
เป็นอุปกรณ์ส าหรับดับไฟที่เร่ิมก่อตัวขึ้นหรือไฟไหม้ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามต่อไป ในถังดับเพลิงจะมี

น้ ายาดับเพลิงเพียงพอส าหรับดับเพลิงในเวลาสั้น ๆ นิสิต/อาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการควรได้รับการฝึกฝนการใช้ถัง
ดับเพลิงที่เหมาะสมกับประเภทของแหล่งก าเนิดไฟ 
1) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง (dry chemical powder) 

ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC 
ชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นถังดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงประเภท A, 
B และ C ได้ กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา (เพลิงประเภท A) เช่น ไม้ 
ผ้า กระดาษ พลาสติก เพลิงที่เกิดจากแก๊ส ของเหลวติดไฟ ไขและน้ ามันต่าง ๆ 
(เพลิงประเภท B) และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (เพลิงประเภท C) (แต่อุปกรณ์
อาจเสียหาย) ถังดับเพลิงชนิดนี้จะเป็นถังสีแดง ดังรูปที่ 8 
ชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นถังดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท B 
และ C เท่านั้น ไม่สามารถดับเพลิงประเภท A ได้ 

 
รูปที่ 8 ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง 

2) เครื่องดับเพลิงประเภทน้ า (water) 
เครื่องดับเพลิงประเภทน้ าเป็นเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้
เฉพาะเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถดับเพลิง
ประเภทอ่ืน ๆ ได้ อาจอยู่ในรูปของสายส่งน้ าแบบยางม้วน (fire hose 
reel) ในตู้ดับเพลิง (รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9 ตู้ดับเพลิงที่มีสายส่งน้ าแบบยางม้วน 

3) ถังดับเพลิงประเภทโฟม (foam) 
ถังดับเพลิงประเภทโฟม เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุด้วยน้ าผสมกับสารเคมี 
AFFF (Aqueous Film Forming Foam) ที่มีความดันสูง ใช้ส าหรับ
เพลิงประเภท A และ B ไม่ เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมี
ส่วนประกอบของน้ าที่เป็นสื่อทางไฟฟ้า (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10 ถังดับเพลิงประเภทโฟม 
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4) ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (halon) 
ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย ดังรูปที่ 11 (halon หรือสารอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน) เป็นถังดับเพลิงที่เหมาะส าหรับการดับเพลิงทั้งสาม
ประเภท คือ A, B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกค้างเหมาะกับอุปกรณ์
ที่มีราคาสูงหรือเสียหายง่าย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
รูปที่ 11 ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย 

 

5) ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) 
ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุด้วย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง เหมาะส าหรับการดับเพลิง
ประเภท B และ C แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในขณะไฟฟ้าลดัวงจรอยู่ และไม่
เหมาะกับประเภท A ข้อสังเกตของถังชนิดนี้จะมีปลายพลาสติกคล้าย
กรวยสีด า เพื่อป้องกันความเย็นจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (รูปที่ 
12)  

รูปที่ 12 ถังดับเพลิงประเภท 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 

6) ถังดับเพลิงประเภทเคมีเหลว (wet chemical) 
เป็นถังดับเพลิงชนิดเคมีเหลว หรือเคมีดับเพลิงสูตรน้ า ดังรูปที่ 13 
น้ ายาที่ฉีดออกมา จะมีลักษณะเป็นละอองฝอย กระจายแผ่ออก เพื่อ
ดับไฟ และคลุมพื้นผิวให้เย็นลง โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ เหมาะส าหรับ
ดับไฟที่เกิดจากไขมัน น้ ามันปรุงอาหาร (เพลิงประเภท K) เช่น ในครัว 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน 

 
รูปที่ 13 ถังดับเพลิงประเภทเคมีเหลว 

ข้อแนะน า 
- ตรวจสอบถังดับเพลิงให้พร้อมใช้สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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9.3 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหม้ 

1) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 

  

เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิด
อุบัติ เหตุไฟไหม้  หากพบเห็นไฟที่ควบคุม
ไม่ ได้ ให้ ดึ ง เพื่ อ ส่ งสั ญ ญ าณ พ ร้อม แจ้ ง
ผู้รับผิดชอบ หากได้ยินสัญญาณเตือนภัยให้
รีบออกจากห้องปฏิบัติการทันทีไปยังจุดรวม
พล 

 
2) อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณอัตโนมัติ 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (smoke detector) 

  

 
เมื่อมีควันเกิดขึ้นจนถึงระดับที่ตัวจับสัญญาณสามารถตรวจวัดได้ 
จะส่งสัญญาณไปที่ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) 

  

 
เมื่อตัวตรวจจับความร้อนสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ถึงค่าที่ก าหนดไว้ 
จะส่งสัญญาณไปที่ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง 

ข้อแนะน า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหม้อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

9.4 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหล 

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

เป็นอุปกรณ์ส าหรับตรวจจับแก๊สรั่วไหลในบรรยากาศ โดยส่ง
สัญญาณเสียงและ/ไฟกระพริบให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกรณี
ที่มีแก๊สรั่วไหลเกินระดับที่ตั้งค่าไว้ 

ข้อแนะน า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลให้พร้อมใช้สม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
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9.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 
(ที่มา: http://tq-supply.lnwshop.com) 

เป็นอุปกรณ์ส าหรับปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
เช่น ของมีคมบาด แผลถลอก น้ าร้อนลวก เป็นต้น อุปกรณ์
ปฐมพยาบาลประกอบด้วย น้ ายาเช็ดแผล น้ ายาล้างแผล 
น้ ายาฆ่าเชื้อ พลาสเตอร์ยา ผ้าพันแผล เทปกาว เจลทาผิวหนัง
น้ าร้อนลวก ส าลี ถุงมือทางการแพทย์ คีมคีบและกรรไกร 

ข้อแนะน า 
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน 

10. สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี 
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีในคู่มือนี้ได้รวบรวมไว้ 4 ระบบ ดังนี้ 

10.1 ระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 
ระบบ GHS เป็นระบบการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย การสื่อสารข้อมูลความเป็นอันตราย ข้อควรระวังของ

การสารเคมีผ่านการติดฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถ
สื่อสารและเข้าใจข้อมูลความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ระบบ GHS ครอบคลุมสารเคมีเดี่ยวและสาร
ผสมทุกชนิด แต่ไม่ครอบคลุมถึง ยารักษาโรค เครื่องส าอาง วัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีตกค้างในอาหาร 

ระบบ GHS แบ่งกลุ่มความเป็นอันตรายเป็น 3 ด้าน คือ 
 ความเป็นอันตรายทางกายภาพ (17 ประเภท) เช่น การระเบิด สารไวไฟ ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊ส 
(aerosols) ที่อาจติดไฟ เป็นต้น 

 ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (10 ประเภท) เช่น ความเป็นพิษเฉียบพลัน ความระคายเคืองต่อผิวหนังหรือ
ดวงตา การก่อมะเร็ง เป็นต้น 

 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (2 ประเภท) ได้แก่ ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า และความเป็น
อันตรายต่อชั้นบรรยากาศ 

นอกจาก ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ/ที่เป็นอันตรายในผลิ ตภัณฑ์ที่ต้องแสดงบน
ฉลากของผลิตภัณฑ์แล้ว ระบบ GHS ก าหนดให้ต้องแสดงข้อมูลเหล่านี้บนฉลากด้วย 

1) ค าสัญญาณ (signal word) ตามระดับความเป็นอันตรายสาร ได้แก่ “Danger” (อันตราย) หรือ “Warning” 
(ระวัง) 

2) สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (hazard pictogram) ซึ่งตามระบบ GHS ก าหนดไว้ 9 รูป (รูป
ที่ 14) ตามประเภทความเป็นอันตราย 

3) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) เพื่อสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง 
4) ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บรักษา ก าจัดกาก และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (precautionary 

statement) 
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อันตรายดา้น
กายภาพ 

 

 

- สารไวไฟ 
- สารที่ท าปฏิกริิยาได้ด้วยตนเอง 
- สารที่ลุกติดไฟได้เอง 
- สารที่เกดิความร้อนไดเ้อง 
- สารที่ให้แก๊สไวไฟ 

 

 

- สารออกซิไดซ ์
- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย ์

 

- วัตถุระเบดิ 
- สารที่ท าปฏิกริิยาได้ด้วยตนเอง 
- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย ์

 

- แก๊สภายใตค้วามดัน 

อันตรายดา้น
สุขภาพ 

 

 
 

- เป็นอันตรายถึงชีวิต 
 

 
 

- กัดกร่อน 

 

- ระคายเคือง 
- ท าให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
- เป็นพิษเฉียบพลัน 
- ระคายเคืองทางเดินหายใจ  

- ก่อมะเร็ง 
- เกิดการแพ้หรือหอบหืดหรือ 

หายใจล าบากเมื่อสดูดม 
- เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ ์
- เป็นพิษต่อระบบอวัยวะ

เป้าหมาย 
- ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุ 
- อันตรายจากการส าลัก 

อันตรายดา้น
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
 

 
 

- เป็นอันตรายต่อช้ันโอโซน 

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

ตามข้อก าหนดของ EEC ที่ 67/548/EEC ของสหภาพยุโรป สัญลักษณ์แสดงอันตรายจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี
ส้ม และมีตัวสัญลักษณ์เป็นสีด า ดังรูปที่ 15 แต่อย่างไรก็ดี สัญลักษณ์ลักษณะนี้อาจจะพบเห็นน้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจาก
สหภาพยุโรปได้ประกาศยกเลิกการใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้สัญลักษณ์ตามระบบ GHS แทน 

คลาส E สารระเบิดได้ (explosive) สัญลักษณ์รูปแสดงการระเบิด 
คลาส F/F+ สารไวไฟ/ไวไฟสูงมาก (flammable/highly flammable) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟ 
คลาส O สารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟบนวงกลม 
คลาส T/T+ สารที่เป็นพิษ/เป็นพิษมาก (toxic/highly toxic) สัญลักษณ์รูปกระโหลกไขว้ 
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คลาส Xn สารที่เป็นอันตราย (harmful) สัญลักษณ์รูปกากบาท 
คลาส Xi สารระคายเคือง (irritant) สัญลักษณ์รูปกากบาท 
คลาส C สารกัดกร่อน (corrosive) สัญลักษณ์เป็นรูปของเหลวหกจากหลอดทดลองถูกมือและโลหะ 
คลาส N สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์เป็นรูปต้นไม้และปลาตาย 

สัญลักษณ ์ ประเภท สัญลักษณ ์ ประเภท 

 

ระเบิดได ้
(explosive) 

 

ไวไฟมาก 
(flammable) 

 

ให้ออกซิเจน 
(oxidizing) 

 

เป็นพิษ 
(toxic) 

 

อันตราย 
(harmful) 

 

ระคายเคือง 
(irritant) 

 

กัดกร่อน 
(corrosive) 

 

เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(dangerous for the 
environment) 

รูปที่ 15 สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ EEC 

10.3 ระบบ United Nations (UN) 
ระบบ UN เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าอันตราย หรือสารเคมีอันตราย โดยแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 9 

ประเภท มีสัญลักษณ์แสดงอันตรายอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางด้านมุมลง และมีตัวเลขก ากับเพื่อบอกกลุ่มความเป็น
อันตราย และมีตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามหลังทศนิยม เช่น 5.1 5.2 เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามระดับความเป็นอันตราย ดัง
รูปที่ 16 

ประเภทที่ 1 สารระเบิดได้ (explosives) 

    

 

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

     
ประเภทที่ 6 สารพิษและสารตดิเช้ือ (toxic/poisonous and infectious substances) 

    

 

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive) 

    

 

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (corrosives) ประเภทที่ 9 สารอันตราย (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 ชุดตัวเลขที่แสดงรหัสบ่งชี้ความอันตราย (hazard identification 
number) เป็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่ครึ่งบนของแผ่นป้ายสีส้มประกอบด้วยตัวเลข 2 – 3 หลัก เช่น 80 หมายถึง สารกัดกร่อน
หรือสารกัดกร่อนเล็กน้อย (corrosive or slightly corrosive substance) และหมายเลข UN (UN Number) เป็นตัวเลข 4 
หลักที่อยู่ครึ่งล่างของแผ่นป้ายสีส้มซึ่งแสดงชนิดของสาร ป้ายสัญลักษณ์เพื่อการขนส่งในระบบ UN นี้ ใช้เพื่อสื่อสารในการ
ขนส่งสารเคมี หากมีเหตุรั่วไหลผู้พบเห็นสามารถแจ้งสัญลักษณ์หรือ UN number (เลข 4 หลัก) ไปยังผู้มีหน้าที่เผชิญเหตุให้
ทราบว่าสารนั้นคืออะไร 

10.4 ระบบ National Fire Protection Association (NFPA) 
ป้ายแสดงระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีของเอ็นเอฟพีเอ (NFPA8 hazard rating signs) ที่แสดงด้วย code 

7049 ดังรูปที่ 17 เป็นระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงในการท างาน และการตอบ
โต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency response) ส าหรับพนักงานดับเพลิงให้มีความระมัดระวังระหว่างผจญเพลิง ป้ายเตือน
ตามระบบ NFPA นี้ไม่ใช่สัญลักษณ์สากลที่ใช้ทั่วไป แต่อาจพบในเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) หรือใช้ส าหรับติด
ภาชนะบรรจุ บริเวณที่เก็บสารเคมี หรือบริเวณที่มีคนงานปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้น ๆ เพื่อบอกระดับความรุนแรง
ของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ ความไวไฟ ความไวในปฏิกิริยา และข้อมูลที่บอกลักษณะพิเศษของสารเคมี เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะได้เกิดความระมัดระวังและปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้น ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

                                           
 
8NFPA คือ National Fire Protection Association ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
9Code/Standard NFPA 704 ห ม า ย ถึ ง  Standard system for the identification of the hazards of materials for emergency 
response (ท่ีมา: https://www.nfpa.org/) 

Hazard Identification Number 80 = สารกัดกร่อนหรือสารกัดกร่อนเล็กน้อย 
UN Number 1789 = กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก 

https://www.thairath.co.th/content/251894
https://www.nfpa.org/
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รูปที่ 17 สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามข้อก าหนดของ NFPA 

สีน้ าเงิน (H) บอกผลต่อสุขภาพ (health) โดย 
H4 ผลรุนแรงมาก แม้ได้รับเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อาจมีอาการสาหัสหรือท าให้เสียชีวิต เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) 
ฟอสจีน (phosgene) 
H3 ผลรุนแรง หากได้รับเพียงช่วงเวลาสั้น ท าให้เกิดอาการรุนแรงหรือทุพพลภาพถาวรได้ เช่น แก๊สคลอรีน (Cl2) 
กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) 
H2 ผลปานกลาง ได้รับเป็นช่วง ๆ หรือต่อเนื่องแต่ไม่ประจ า อาจเป็นสาเหตุให้ไร้ความสามารถชั่วคราวหรือเป็น
อันตรายแบบถาวรได้ เช่น เบนซีน (benzene) ไอโอดีน (iodine) 
H1 ผลเล็กน้อย ได้รับแล้วอาจท าให้เกิดระคายเคือง และอาจท าให้เกิดแผลเป็นเล็กน้อยเท่านั้น เช่น อะซิโตน 
(acetone) โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) 
H0 ไม่มีผลต่อสุขภาพ เช่น น้ ามันถั่วลิสง (peanut oil) กระดาษ 

สีแดง (F) บอกความไวไฟ (flammability) โดย 

F4 ไวไฟมากที่สุด มีจุดวาบไฟ (flash point) โดยประมาณต่ ากว่า 23 C เช่น แก๊สไฮโดรเจน (H2) โพรเพน 
(propane) 

F3 ไวไฟมาก มีจุดวาบไฟโดยประมาณอยู่ที่ 23 – 38 C เช่น อะซิโตน (acetone) น้ ามันเบนซิน (gasoline) 

F2 ไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟโดยประมาณอยู่ที่ 38 – 93 C เช่น น้ ามันดีเซล (diesel fuel) ก ามะถัน (sulfur) 

F1 ไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟโดยประมาณสูงกว่า 93 C เช่น แอมโมเนีย (ammonia) น้ ามันแร่ (mineral oil) 
F0 ไม่ติดไฟ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) 

สีเหลือง (R) บอกความไม่คงตัว/ความสามารถในการท าปฏิกิริยา (instability/reactivity) โดย 
R4 ความไม่คงตัวสูงมาก ในอุณหภูมิและความดันปกติก็สามารถสลายตัวหรือระเบิดรุนแรงได้เอง เช่น ไนโตรกลีเซอ
รีน (nitroglycerine) ไนโตรเจนไตรไอโอไดด์ (nitrogen triiodide) 
R3 ความไม่คงตัวสูง จะสลายตัวหรือระเบิดเมื่อได้รับความร้อนและความดันสูง หรือท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วเกิดการ
ระเบิดรุนแรงได้ เช่น แอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ซีเซียม (caesium) 
R2 ความไม่คงตัวปานกลาง มีโอกาสสลายตัวอย่างรุนแรง แต่ไม่ถึงกับระเบิดเมื่อได้รับความร้อนและความดันสูง 
หรือท าปฏิกิริยากับน้ าเกิดการระเบิดได้ เช่น ฟอสฟอรัสขาว (white phosphorus) โซเดียม (sodium) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
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R1 ปกติเสถียร แต่อาจท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนถ้าอุณหภูมิสูงหรือความดันสูง หรือท าปฏิกิริยากับน้ าเกิดความร้อนขึ้น
ได้ เช่น โพรพีน (propene) 
R0 สารเสถียร ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารอ่ืน เชน่ ฮีเลียม (helium) แก๊สไนโตรเจน (N2) 

สีขาว (W) สัญลักษณ์พิเศษ ความหมายดังนี ้
OXY เป็นสารออกซิไดซ์ (oxidizer) 
ACID เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด (acid) 
ALK เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นเบส (alkali) 
COR เป็นสารกัดกร่อน (corrosive) 
W เป็นสารท าปฏิกิริยากับน้ า 

11. ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือที่เคยถูกเรียกว่า Material Safety Data 

Sheet (MSDS) เป็นเอกสารจากผู้ผลิตที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เก่ียวกับลักษณะความเป็นอันตราย ความเป็น
พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัดและการจัดการอ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับสารเคมีนั้น  ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ในปัจจุบันตามประกาศขององค์การสหประชาชาติเรื่อง ระบบการจ าแนกและการติดฉลากสารเคมีที่
เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS) 
ก าหนดให้ใช้ SDS เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีนอกเหนือจากข้อมูลบนฉลากข้างขวดสารเคมีและเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกัน จึงก าหนดให้เรียกว่า Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกับได้ก าหนดรูปแบบและ
ข้อมูลใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ ยวกับสารเคมี /เคมีภัณฑ์ และบริษั ทผู้ ผลิตและหรือจ าหน่าย ( identification of the 
substance/mixture and of the company/undertake) แสดงข้อมูลชื่อสารเคมี หรือชื่อทางการค้าของสารเคมี 
วัตถุประสงค์หรือข้อจ ากัดในการใช้สารเคมี ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทผู้ผลิตหรือจ าหน่าย หมายเลขโทรศัพท์
ส าหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
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รูปที่ 18 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 1 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (hazards identification) แสดงข้อมูลประเภทความเป็นอันตรายของ
สารเคมีตามระบบ GHS ตัวอย่างเช่น สารละลาย n-butyl lithium เป็นสารไวไฟ (flammable liquids) และลุกติดไฟได้เอง
เมื่อสัมผัสกับอากาศ (pyrophoric liquids) เป็นต้น โดยมีตัวเลขก ากับระดับความเป็นอันตราย เช่น Category 1, 2, … (ยิ่ง
ตัวเลขน้อยความเป็นอันตรายยิ่งมาก) และแสดงข้อมูลรูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย (pictogram) ค าสัญญาณ (signal 
word) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) เช่น H225 และข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตราย 
(precautionary statement) เช่น P210 ของสารเคมีซึ่งจะต้องเหมือนกับข้อมูลที่แสดงอยู่บนฉลากขวดสารเคมีตามระบบ 
GHS นอกจากนี้ อาจแสดงข้อมูลความเป็นอันตรายอ่ืน ๆ ของสารเคมีที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ 
GHS เช่น ความเป็นอันตรายจากการระเบิดของผงฝุ่น (dust explosion hazard) เป็นต้น 
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รูปที่ 19 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 2 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients) ระบุข้อมูล
ของสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อสารเคมี รหัสประจ าตัวสารเคมี (เช่น 
CAS-No. (Chemical Abstract Service), EC no., Index no.10 เป็นต้น) ประเภทความเป็นอันตราย (classification) และ
ความเข้มข้นของสารเคมี ตัวอย่างเช่น สารละลาย n-butyl lithium มีตัวท าละลายเป็นไซโคลเฮกเซน ดังนั้นจึงมีข้อมูลทั้ง n-
butyl lithium และไซโคลเฮกเซน ดังตัวอย่างในรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 3 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

                                           
 
10EC no. และ Index no. คือ รหัสประจ าตัวสารเคมีตามระบบของสหภาพยุโรป 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) แสดงข้อมูลมาตรการปฐมพยาบาลตามลักษณะและช่องทาง
การได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ กรณีสัมผัสสารเคมีโดยการสูดดม สัมผัสทางผิวหนัง ดวงตา หรือกลืนสารเคมี และข้อมูล
อาการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสัมผัสสารเคมีทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือ
ผลกระทบจากการได้รับสัมผัสในบาง SDS จะอ้างถึงหรือแสดงอยู่หัวข้อที่ 2 ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย และ/หรือ หัวข้อที่ 
11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

 

 
รูปที่ 21 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 4 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) แสดงข้อมูลชนิดของวัสดุดับเพลิงที่เหมาะสม อันตรายที่
เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของสารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยและค าแนะน าอ่ืน ๆ ในการดับเพลิงส าหรับนักผจญเพลิง 

 
รูปที่ 22 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 5 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (accidental release measures) ระบุค าแนะน าในการ
จัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล ได้แก่ แนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การ
ด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติในการเก็บและท าความสะอาดหลังเกิดการหกรั่วไหล 
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รูปที่ 23 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 6 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (handling and storage) ให้ค าแนะน าในการใช้งานและการจัดเก็บ
สารเคมีอย่างปลอดภัย เช่น สภาวะที่เหมาะสมในการใช้งานและจัดเก็บ ข้อควรระวังในการเก็บรักษา เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 24 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 7 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

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

- การระบุค่าขีดจ ากัดที่ยอมให้ผู้ปฏิบัติงานรับสัมผัสสารเคมีได้ในระหว่างท างาน (occupational exposure 
limit values) 

- มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น ระบบระบายอากาศ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

- มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ผิวหนัง ร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
ดังตัวอย่างในรูปที่ 25 
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รูปที่ 25 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 8 ใน SDS ของ n-hexane (ที่มา: http://www.dhc-solvent.de/) 

9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ (physical and chemical properties) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เช่น 
สถานะของสารเคมี กลิ่น เป็นต้น ข้อมูลที่ส าคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) จุด
เดือด/ช่วงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการระเบิด ความดันไอ อัตราการระเหย เป็นต้น และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นตัว
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แปรเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การผสมกันได้ (miscibility) จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว อุณหภูมิที่ท าให้เกิดการติด
ไฟ เป็นต้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 26 

 

 
รูปที่ 26 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 9 ใน SDS ของ n-hexane (ที่มา: http://www.dhc-solvent.de/) 

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) ระบุถึงความไวในการ
เกิดปฏิกิริยาของสารเคมี ความเสถียรทางเคมี ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ความ
ร้อน แสง ประกายไฟ เป็นต้น สารที่ไม่เข้ากัน (incompatible material) และผลิตภัณฑ์/สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
ของสารเคมี จากตัวอย่างในรูปที่ 27 ข้อ 10.3 ระบุว่าสารนี้ท าปฏิกิริยารุนแรงกับน้ า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเก็บสารในที่มี
ความชื้นหรือสัมผัสกับน้ า 

 
รูปที่ 27 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 10 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) ระบุข้อมูลด้านพิษวิทยาของสารเคมีที่ได้จากการ
ค้นคว้าและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ระดับความเป็นพิษเฉียบพลัน (เช่น ค่า LD50

11) การระคายเคืองต่อผิวหนังและ
ดวงตา การก่อมะเร็ ง (carcinogenicity) การก่อการกลายพั น ธุ์  (mutagenicity) การเป็ นพิ ษต่ อระบบสืบพั น ธุ์ 
(reproductive toxicity) การเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเจาะจง (specific target organ toxicity, STOT) อันตราย
จากการส าลัก (aspiration hazard) เป็นต้น และผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับสัมผัสสาร ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 28 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 11 ใน SDS ของ acetone (ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

                                           
 
11LD50 (50% lethal dose) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีท่ีให้กับสัตว์ทดลองท้ังหมดเพียงครั้งเดียวแล้วท าให้กลุ่มของสัตว์ทดลองร้อยละ 50 
ตายลง (ท่ีมา: นางสาวกฤติยา เหมือนใจ, ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ตามระบบ GHS, ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย, กรมโรงงานอุตสากรรม, 
2557.) 
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12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (ecological information) ระบุความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งในดินและน้ า 
แสดงแนวโน้มการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (bioaccumulative potential) ดังตัวอย่างในรูปที่ 29 

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

13. มาตรการการก าจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการก าจัดหรือจัดการของเสียจากสารเคมีและ
ภาชนะบรรจุ ดังตัวอย่างในรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 (ก) ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 13 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

 
รูปที่ 30 (ข) ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 13 ใน SDS ของ n-hexane (ที่มา: http://www.dhc-solvent.de/) 
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14. ข้อมูลการขนส่ง (transport information) แสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการขนส่งตามระบบของ UN 
ดังตัวอย่างในรูปที่ 31 ข้อมูลนี้แสดงว่าสารนี้มีสมบัติไวต่อการเกิดปฏิกิยากับน้ า และไวไฟ 

 
รูปที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 14 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) แสดงข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับสารเคมี ดังตัวอย่างในรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 15 ใน SDS ของ n-butyl lithium solution 

(ที่มา: https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html) 

16. ข้อมูลอื่น (other information) แสดงข้อมูลขยายความหรือค าอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เช่น 
ความหมายของค าย่อต่าง ๆ ที่พบใน SDS วันที่หรือคร้ังที่ของการปรับปรุง SDS เป็นต้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 33 
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รูปที่ 33 ตัวอย่างข้อมูลหัวข้อที่ 16 ใน SDS ของ n-hexane (ทีม่า: http://www.dhc-solvent.de/) 

ข้อมูล SDS สามารถสืบค้นได้จากแหล่งอ้างอิง เช่น 
1) ข้อมูลจากบริษัทผู้จ าหน่ายสารเคมี เช่น https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html, 

http://www.merck.co.th 
2) Web site ต่าง ๆ เช่น http://www.chemtrack.org 
หากเป็นไปได้ควรขอข้อมูลหรือสืบค้นจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย เนื่องจากจะได้ข้อมูลตรงกับสารที่

มีอยู่จริง ถ้าไม่มีจึงสืบค้นจากแหล่งอ่ืน ที่ส าคัญคือต้องมั่นใจว่าข้อมูลใน SDS เป็นของสารเดียวกัน (ดูจากเลข CAS) และมี
ความเข้มข้นและรูปแบบที่ตรงกันกับสารที่มีอยู่ 

ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีต้องมีเอกสาร SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวเก็บไว้ 
และมีการสื่อสารถึงผู้ปฏิบตัิให้ศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเร่ิมท าปฏบิัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง 

12. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 
สารเคมีอาจเป็นอันตรายเนื่องจากสมบัติของสาร เช่น เป็นพิษ (toxic) กัดกร่อน (corrosive) ติดไฟ (flammable) 

ระเบิด (explosive) ก่อมะเร็งหรือต้องสงสัยว่าก่อมะเร็ง (carcinogenic or cancer suspect agents) และ/หรือ ก่อให้เกิด
การระคายเคือง (irritant) ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ เพื่อประกอบการวางแผนการ
ทดลองและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet, SDS) หรือจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากสารเคมีโดยทั่วไป รวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้เตือนความเป็น
อันตรายของสารเคมีบนภาชนะบรรจุเพื่อทราบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีเหล่านั้น 

ข้อปฏิบัติทั่วไปเก่ียวกับการใช้สารเคมี 
1) ไม่ท าการทดลองนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้โดยไม่

ปรึกษาหรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
2) อ่านฉลากสารเคมีที่ใช้ทุกครั้ง และรินสารเคมีที่เป็นของเหลวโดยหันฉลากเข้าด้านในฝ่ามือ เพื่อป้องกันฉลาก

เลอะเลือน 
3) แบ่งสารเคมีมาใช้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีโดยตรง หากจ าเป็นต้องทดสอบกลิ่น ให้ถือหลอดบรรจุห่างออกไปอย่าง

น้อย 6 นิ้วแล้วใช้มือพัดโบกไอเข้ามา 

https://www.sigmaaldrich.com/singapore.html
http://www.merck.co.th/
http://www.chemtrack.org/
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5) ใส่ถุงมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี พึงระวังไว้เสมอว่าถุงมือยางไม่สามารถ
ป้องกันสารเคมีได้ทุกชนิด สารเคมีบางชนิด จ าเป็นต้องใส่ถุงมือมากกว่าหนึ่งชั้นหรือที่ท าจากวัสดุพิเศษ 

6) ขณะสวมถุงมือ ไม่ควรจับประตูหรือวัสดุอ่ืนที่ท าให้เกิดการปนเปื้อน เช่น ก๊อกน้ า คีย์บอร์ด ก่อนออกจาก
ห้องปฏิบัติการต้องถอดถุงมือออกและล้างมือทุกคร้ัง 

7) ถ้าสารเคมีหก ให้รีบท าความสะอาดทันที 
8) รักษาบริเวณโต๊ะปฏิบัติการให้สะอาดตลอดเวลาการท างาน เมื่อใช้เครื่องแก้วเสร็จแล้วควรล้างและเก็บในที่

เหมาะสมหลังการใช้งาน 
ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 
1) ใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอทด้วยความระมัดระวัง เพราะหากเทอร์โมมิเตอร์แตกและเกิดไอปรอท การได้รับสาร

ปรอทอาจท าให้เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดผลกระทบอย่างเร้ือรังที่ไม่แสดงผลทันที 
2) หลังใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่อุณหภูมิสูงควรปล่อยให้เย็นก่อนและท าความสะอาด และเก็บโดยไม่ปนกับเครื่องแก้ว

ชนิดอื่น 
3) ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีรอยแตกร้าว รีบแจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการเพื่อก าจัดทันที ห้ามน ากลับมาใช้อีก 

12.1 การจัดเก็บสารเคมี 
การจัดเก็บสารเคมีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจากปฏิกิริยาเคมี มีหลักส าคัญคือ ภาชนะบรรจุสารเคมี

ต้องติดฉลากให้ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน และห้ามเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (incompatible) ไว้ด้วยกัน (ควรศึกษา EPA’s 
Chemical Compatibility Chart ตามรูปที่ 34 เพื่อการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง) 

วิธีการจัดเก็บสารเคมีตาม EPA’s Chemical Compatibility Chart มีขั้นตอนดังนี้ 
1) แยกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีว่าจัดอยู่ใน reactivity group ใด เช่น ถ้าต้องการเก็บกรดไฮโดร-

คลอริก กรดไนตริก กรดอะซิติก ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น อะซิโตน สามารถแยกประเภทความเป็นอันตรายได้
ดังตาราง 

สารเคมี # Reactivity group name 
กรดไฮโดรคลอริก 1 Acids, mineral, non-oxidizing 
กรดไนตริก 2 Acids, mineral, oxidizing 
กรดอะซิติก 3 Acids, organic 
อะซิโตน 29 Hydrocarbons, aliphatic, saturated 

2) จาก EPA’s Chemical Compatibility Chart สามารถลากเส้นจาก reactivity group ของสารเคมีแต่ละชนิด
ได้ดังรูป 
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จะเห็นว่าสามารถเก็บ 1) กรดไฮโดรคลอริกรวมกับกรดไนตริก 2) กรดไฮโดรคลอริกรวมกับกรดอะซิติก 3) กรดไฮโดรคลอริก-
รวมกับอะซิโตน 4) กรดอะซิติกรวมกับอะซิโตน ได้โดยไม่เกิดอันตราย แต่ไม่สามารถเก็บ 1) กรดไนตริกรวมกับกรดอะซิติก 
2) กรดไนตริกรวมกับอะซิโตน เนื่องจากจะเกิดอันตรายเมื่อเกิดการผสมกัน คือ ท าให้เกิดแก๊ส มีความร้อน หรือไฟไหม้ 

 
รูปที่ 34 EPA’s Chemical Compatibility Chart 

ที่มา https://www.ehs.harvard.edu/sites/ehs.harvard.edu/files/ 
chemical_waste_chemical_compatibility_chart.pdf 
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาสารเคมี มีดังนี้ 
1) สารเคมีที่จัดเก็บต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมี มีฉลากระบุชื่อที่ชัดเจน พร้อม

สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายจากบริษัทผู้ผลิต และมีองค์ประกอบของฉลากครบถ้วนตามระบบ GHS ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 35 และ 36 ได้แก ่
a) ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อสารเคมีที่ เป็นส่วนประกอบส าคัญ/ที่ เป็น อันตรายในผลิตภัณฑ์  (product 
name/identifier) 
b) ชื่อผู้ผลิต (supplier/manufacturer identification) 
c) สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (hazard pictogram) ในระบบ GHS (ดูรายละเอียดใน
หัวข้อ 10 สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี) 
d) ค าสัญญาณ (signal word) ซึ่งมีอยู่สองระดับคือ อันตราย (danger) และระวัง (warning) 
e) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) เช่น ละอองลอยไวไฟ ท าให้ผิวหนังไหม้ และท า
อันตรายต่อดวงตา อาจกัดกร่อนโลหะ อาจก่อให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
f) ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย และการจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (precautionary statement) เช่น 

- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ แสงแดดหรือที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 C 
- ห้ามสูบบุหรี่ 
- ใช้อปุกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ เสื้อ หน้ากาก และแว่นเพื่อความปลอดภัย 
- เก็บให้มิดชิด ใช้ถุงมือป้องกัน 

g) รายละเอียดอ่ืน ๆ (supplemental information) (ถ้ามี) เช่น วีธีการใช้ น้ าหนัก วันที่บรรจุ วันหมดอายุ 
เป็นต้น 

 
รูปที่ 35 รูปตัวอย่างแสดงองค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS 

(ที่มา: http://www.systemid.com/learn/ghs-hcs-standards-changing-chemical-drum-labels/) 

http://www.systemid.com/learn/ghs-hcs-standards-changing-chemical-drum-labels/
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รูปที่ 36 องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS 

(ที่มา: https://dymax.com/resources/ghs-globally-harmonized-system/) 

2) มีการตรวจสอบภาชนะบรรจุ ฉลาก อย่างสม่ าเสมอ 
3) มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีอันตรายทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ 

เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีฉุกเฉิน และจัดหาเอกสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
4) มีบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีทุกชนิดที่อยู่ในความครอบครอง และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

โดยทุกห้องปฏิบัติการจะต้องบันทึกข้อมูลสารเคมีในโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134 

5) ไม่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมากเกินความจ าเป็น 
6) แยกเก็บสารเคมีตามลักษณะทางกายภาพ ความเป็นอันตราย และความเข้ากันไม่ได้ ตามคู่มือการเก็บรักษา

สารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งการจ าแนกประเภทสารเคมีและวัตถุ
อันตรายเป็น 13 ประเภท ตามล าดับความเป็นอันตราย ดังนี้ 

1. วัตถุระเบิด (explosive substances) 
2. แก๊สอัด แก๊สเหลว หรือแก๊สที่ละลายภายใต้ความดัน (compressed, liquefied and dissolved 

gases) และแก๊สภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (Pressurized small gas 
containers; aerosol can/aerosol container) 

3. ของเหลวไวไฟ (flammable liquids) 
4. ของแข็งไวไฟ (flammable solids) สารที่ มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้ เอง (spontaneously 

combustible substances)  แ ล ะ ส า ร ใ ห้ แ ก๊ ส ไว ไฟ เมื่ อ สั ม ผั ส น้ า  (substances that emits 
flammable gases in contact with water) 

5. สารออกซิไดซ์ (oxidizing substances) และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (organic peroxides) 
6. สารพิษ (toxic substances) และสารติดเชื้อ (infectious substances) 
7. วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive substances) 
8. สารกัดกร่อน (corrosive substances) 
9. วัตถุอันตรายประเภทอื่น ๆ ตามการจ าแนกเพื่อการขนส่ง ไม่น ามาพิจารณาในกระบวนการจัดเก็บ 
10. ของเหลวติดไฟ (combustible liquids) 

https://dymax.com/resources/ghs-globally-harmonized-system/
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=134
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11. ของแข็งติดไฟ (combustible solids) 
12. ของเหลวไม่ติดไฟ (non-combustible liquids) 
13. ของแข็งไม่ติดไฟ (non-combustible solids) 

- ในทางปฏิบัติ กรณีที่สารมีอันตรายหลายประเภทให้จัดเก็บตามล าดับความเป็นอันตราย เช่น กรดอะซิติกเป็นทั้งสารไวไฟ
และกัดกร่อน ส่วนกรดไนตริกเป็นทั้งสารออกซิไดซ์และกัดกร่อน ดังนั้นตามล าดับความเป็นอันตรายข้างต้น ต้องเก็บกรดอะ -
ซิติกในกลุ่มสารไวไฟ และเก็บกรดไนตริกในกลุ่มสารออกซิไดซ์ 
- ควรแยกเก็บสารเป็นอย่างน้อย 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารออกซิไดซ์ สารไวต่อน้ าและอากาศ สารที่ลุก
ติดไฟได้เอง และสารที่ต้องการการเก็บรักษาพิเศษ (เช่น ในตู้เย็น) ออกจากกัน โดยอาจมีการแบ่งย่อยตามสถานะของสาร 
(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) ได้ 

7) เก็บสารเคมีในสถานที่เก็บเฉพาะ ไม่ปะปนกับสิ่งอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง และระบุสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย อาจ
เก็บสารเคมีทั่วไปบนชั้นวางที่มั่นคง มีขอบกั้น และมีความสูงไม่เกินมือเอ้ือมถึง หรือในตู้ที่ปิดมิดชิด ไม่เก็บ
สารเคมีในตู้ดูดควัน ตู้ใต้อ่างน้ า บนโต๊ะปฏิบัติการ หรือบริเวณทางเดิน 

8) เก็บสารเคมีที่ต้องควบคุมหรือขออนุญาตเป็นพิเศษไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อค 
9) สารเคมีที่ต้องเก็บในตู้เย็น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ให้ใช้ตู้เย็นเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ ไม่ใช้ปนกับตู้เย็นเก็บ

อาหาร 
10) มีภาชนะรองรับ (secondary container) ที่เหมาะสมส าหรับสารเคมีที่เป็นของเหลว 
11) จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมีและรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคล วัสดุดูดซับสารเคมี ในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดและความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เก็บ 

ข้อแนะน าในการจัดเก็บ 
สารไวไฟ 

- เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด 
- เก็บตัวท าละลายที่มีจุดเดือดต่ าในที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง 
- เก็บสารไวไฟแยกจากสารกลุ่มอื่น 
- เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร 
- เก็บสารไวไฟที่มีปริมาณรวมกันเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ในตู้ส าหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 
- สารไวไฟที่ต้องเก็บในที่เย็นควรเก็บในตู้เย็นที่ปลอดภัยส าหรับสารไวไฟ 

สารกัดกร่อน 
- เก็บสารกัดกร่อนทั้งกรดและเบสแยกออกจากกัน โดยไว้ในระดับต่ า 
- เก็บกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับที่ทนการกัดกร่อน 
- ไม่จัดเก็บกรดที่เข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกัน เช่น ไม่เก็บกรดอะซิติกไว้กับกรดไนตริก เพราะกรดอะซิติกเป็นสาร

ไวไฟ กรดไนตริกเป็นสารออกซิไดซ์ 
สารออกซิไดซ์ (oxidizers) และสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ 

- เก็บสารให้ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งก าเนิดประกายไฟ 
- เก็บสารให้ห่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์ และสารอ่ืน ๆ ที่ไหม้ไฟได้ 
- เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์สูง เช่น กรดโครมิก ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อย 
- ห้ามใช้จุกคอร์ก หรือจุกยางกับขวดที่ใช้เก็บสารออกซิไดซ์ 
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- มีการตรวจสอบการเกิดเปอร์ออกไซด์อย่างสม่ าเสมอ 
สารที่ไวต่อปฏิกิริยา 

- มีป้ายเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพื้นที่ที่เก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา – ห้าม
ใช้น้ า” 

- ไม่เก็บสารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าใกล้แหล่งน้ าที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ 
- มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของสารที่ไวต่อปฏิกิริยาอย่างสม่ าเสมอ 

สารที่มีวิธีการเก็บรักษาเฉพาะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น 
- เก็บสารที่สลายตัวได้เมื่อโดนแสงหรือความร้อน หรือเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายในตู้เย็นหรือตามที่ก าหนด

โดยบริษัทผู้ผลิต 
- กรดไฮโดรฟลูออริก: ภาชนะที่ไม่ใช่แก้วหรือโลหะ 
- ฟอสฟอรัสขาว: เก็บในน้ า 
- โซเดียมและโลหะอัลคาไลอื่น ๆ: เก็บในน้ ามัน 
- กรดพิคริก: เก็บในน้ า 
- อีเทอร:์ ขวดสีชา 
- เปอร์ออกไซด์ ออร์แกโนเมทัลลิก (organometallics): เกบ็ในตู้เย็น 

แก๊ส 
- โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ 12.4 ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว 

ศึกษาข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 
(สิงหาคม 2558) และค าอธิบายประกอบการกรอก ESPReL Checklist 

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

12.2 การเคลื่อนย้ายสารเคมีและการแบ่งถ่ายสารเคม ี
 ก่อนเคลื่อนย้ายหรือแบ่งถ่ายสารเคมีให้ศึกษา SDS ของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม
ค าแนะน า และเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดที่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ข้อแนะน าในการเคลื่อนย้ายสารเคมี 
1) ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีก่อนเคลื่อนย้ายหากภาชนะเสื่อมสภาพให้ถ่ายสารเคมีลงในภาชนะใหม่ที่

เหมาะสม แล้วท าลายภาชนะเก่าทิ้ง 
2) ไม่เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้พร้อมกัน 
3) ห้ามจับขวดสารเคมีที่คอขวดหรือห้ิวที่หูด้วยมือข้างเดียว 
4) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับที่คอขวดและมืออีกข้างรองที่ก้นขวด 

หรือใช้ภาชนะรองรับที่เหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี ดังรูปที่ 37 

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf)
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf)
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รูปที่ 37 การเคลื่อนย้ายสารเคมี 

5) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีนอกห้องฏิบัติการ ต้องใช้ภาชนะรองรับที่แข็งแรงและเหมาะสม 
- ถังสแตนเลส ส าหรับสารเคมีที่ไม่กัดกร่อน เช่น ตัวท าละลายอินทรีย์ 
- ถังพลาสติก ส าหรับสารเคมีกัดกร่อน เช่น กรด 

6) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีจ านวนมาก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
- ห้ามวางขวดสารเคมีบนรถเข็นโดยตรง 
- ใช้ภาชนะรองรับและวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม 
- ใช้รถเข็นสารเคมีที่มีที่กั้น โดยที่กั้นควรสูงอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของความสูงของขวดสารเคมี 

ข้อแนะน าในการเคลื่อนย้ายถังแก๊ส 
1) ปิดฝาครอบวาล์วให้แน่นก่อนเคลื่อนย้าย 
2) หากเคลื่อนย้ายภายในห้องปฏิบัติการ ให้ใช้วิธีหมุนก้นถังในแนวตั้ง 
3) หากเคลื่อนย้ายออกนอกห้องปฏิบัติการ ต้องใช้รถเข็นถังแก๊สที่มีสายรัดโดยเฉพาะ 
4) หากจ าเป็นต้องใช้ลิฟต์โดยสารเคลื่อนย้าย ต้องแสดงป้ายห้ามผู้โดยสารเข้าลิฟต์ในระหว่างการขนย้าย 
ข้อแนะน าในการแบ่งถ่ายสารเคมี 
1) ท าในตู้ดูดควัน 
2) ห้ามเทสารไวไฟใกล้แหล่งก าเนิดไฟ หรือแหล่งความร้อน 
3) ใช้กรวยในการเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบ บีกเกอร์หรือภาชนะอ่ืนที่เหมาะสม 

12.3 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารไวไฟ 
เมื่อใช้สารไวไฟควรปฏิบัติดังนี้ 
1) ระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ต้องใช้ร่วมกับสารออกซิไดซ์ 
2) ห้ามจุดไฟใกล้สารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ไดเอทิลอีเทอร์ เพราะไอของสารไวไฟเดินทางได้ในระยะที่ไกลกว่าที่

คิด ไอของตัวท าละลายซึ่งหนักกว่าอากาศจะแผ่ปกคลุมไปตามโต๊ะหรือพื้นห้องปฏิบัติการจนถึงแหล่งก าเนิดไฟ
แล้วลุกเป็นไฟ และลุกลามกลับมาที่บีกเกอร์จนเกิดไฟไหม้รุนแรงได้ (flash back) 

3) เมื่อใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ต้องท าในตู้ดูดควัน เช่น การแบ่งถ่ายสารเคมี การระเหยตัวท าละลาย 
4) ห้ามเทตัวท าละลายอินทรีย์ลงในอ่างน้ าโดยเด็ดขาด เพราะก่อให้เกิดอันตรายจากความเป็นพิษและอาจติดไฟ

ได้หากไอของตัวท าละลายเคลื่อนที่ตามระบบท่อน้ าทิ้งไปยังบริเวณที่มีเปลวไฟ 
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5) ห้ามเปิดเตาให้ความร้อนหรือแหล่งก าเนิดความร้อนอ่ืน ๆ เช่น ตะเกียงแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ขณะที่ไปท ากิจกรรม
อ่ืน ปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนทุกคร้ังที่สิ้นสุดการทดลอง 

6) ใช้ภาชนะปากแคบ เช่น ขวดรูปชมพู่ ในการให้ความร้อนกับตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น การตกผลึก 

7) ห้ามใช้เปลวไฟจากตะเกียงหรือเตาให้ความร้อนแก่ตัวท าละลายที่ติดไฟได้และมีจุดเดือดต่ ากว่า 80 – 85 C 
โดยตรง ให้ใช้อ่างน้ าร้อน (water bath) 

12.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แก๊สอัดและแก๊สเหลว 
1) ติดฉลากชื่อแก๊สให้ชัดเจน เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งก าเนิดไฟ 
2) ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งถังแก๊สภายนอกและต่อท่อเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการ 
3) มีโซ่หรือสายรัดสองต าแหน่งยึดติดกับโต๊ะปฏิบัติการ ผนัง หรืออุปกรณ์ยึดที่มั่นคง แข็งแรง กรณีมีถังแก๊ส

จ านวนมาก ควรเก็บไว้ในคอกที่มั่นคง หากไม่มีคอกกั้นต้องมั่นใจว่าโซ่หรือสายรัดนั้นมั่นคงพอในการรองรับ
น้ าหนักถังทั้งหมด ดังรูปที่ 38 

4) แยกเก็บถังแก๊สที่ก าลังใช้งาน แก๊สบรรจุเต็ม และถังแก๊สเปล่าออกจากกัน ติดป้ายให้ชัดเจนว่าเป็นถังที่ยังมีแก๊ส
หรือเป็นถังเปล่า 

5) ถังแก๊สที่ยังไม่ใช้งานต้องมีฝาครอบหัวถังหรือฝาครอบวาล์วหรือมี guard ป้องกันหัวถัง 
6) เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สไวไฟและวัสดุไหม้ไฟได้ หรือมีฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ 
7) ตรวจสอบสภาพถังแก๊สทุก 6 เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทผู้จ าหน่ายถังหรือผู้

ตรวจสอบติดไว้ใกล้ถังแก๊สหรือโทรศัพท์เผื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
8) ในการเคลื่อนย้ายถังแก๊สต้องปิดฝาครอบวาล์วก่อนเคลื่อนย้าย ควรใช้รถเข็นที่มีโซ่หรือสายรัด ดังรูปที่ 39 หาก

เคลื่อนย้ายระยะสั้นอาจใช้การหมุนก้นถังในแนวตั้ง 
9) ใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันที่เหมาะสมกับชนิดของแก๊ส และต่อเข้ากับถังแก๊สโดยขันเกลียวให้พอดี ห้ามใช้แรง

ฝืนการขันเกลียวหรือสารหล่อลื่นใด ๆ 
10) ก่อนเปิดวาล์วควบคุมความดันของแก๊สเข้าสู่ระบบท างาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทางออกของแก๊สไว้แล้ว  

เพื่อไม่ให้เกิดความดันสะสมจนระเบิด 

  
รูปที่ 38 การจัดเก็บแก๊สอัด 

 

  
 

รูปที่ 39 การเคลื่อนย้ายแก๊สอัด 
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ข้อแนะน าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สรั่ว : 
- ตรวจสอบชนิดของแก๊ส จากข้อมูลข้างถัง หรือที่ pressure 

regulator 
- พยายามปิด main valve และแหล่งก าเนิดความร้อน (ถ้ามี) 
- ออกจากบริเวณที่มีแก๊สรั่ว และกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออก

จากบริเวณให้เร็วที่สุด 
- แจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ/อาคาร 

การตอบโต้กรณีแก๊สรั่วส าหรับผูต้รวจสอบพื้นที่ : 
- ควรใส่เครื่องช่วยหายใจก่อนปฏิบัติงาน เนื่องจากใน

บริเวณที่เกิดการรั่วจะมีอากาศเจือจางกว่าปกติ 
- แจ้งบริษัทผู้จ าหน่ายถังแก๊ส (ควรมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ในบริเวณที่หาได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ) เพื่อขอ
ค าแนะน าเบื้องต้น 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของแก๊สพิษบางชนิดในปริมาณเล็กน้อย (ส าหรับผู้ตรวจสอบ
พื้นที่) ตามตารางที่ 2 เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ผู้ประสบเหตุที่ไม่ช านาญควรหลีกเลี่ยงการจัดการด้วยตนเอง 

ตารางที่ 2 เทคนิคการท าลายแก๊สพิษบางชนิดเมื่อเกิดการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย 

ชนิดของแก๊สที่รั่วไหล วิธีท าลาย 

Ammonia, 
anhydrous 

ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลในน้ า ในอัตราส่วนน้ า 100 ลิตรต่อแอมโมเนีย 1 ลิตร 

Arsine ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือตัวออกซิไดซ์ที่แรงอื่น ๆ 
Boron trichloride ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15% 
Carbon monoxide จุดไฟเผาท าลายแก๊สที่รั่วไหล 
Chlorine ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15% หรือสารละลายเบสแก่อ่ืน ๆ 
Fluorine ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 – 15% 
Fluorocarbons พยายามกักเก็บไว้เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
Hydrogen ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
Hydrogen fluoride ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 – 15% 
Hydrogen sulfide ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) ความเข้มข้น 10 – 20% 
Methyl bromide ดูดซับแก๊สที่รั่วไหลดว้ยตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอลหรือโทลูอีน 
Nitric oxide ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต หรือโซดาไลม์ (ของผสม

ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และปูนขาว) 
Nitrous oxide ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
Phosgene ท าให้เป็นกลางด้วยปนูขาว (แคลเซียมออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์) หรือหินปูนทุบละเอียด 

(แคลเซียมคาร์บอเนต) 
Sulfur dioxide ปล่อยแก๊สที่รั่วไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 

(ที่มา: J.E.Bowen, Emergency Management of Hazardous Materials Incidents, National Fire Protection Association, 1995) 
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13. ข้อปฏิบัติในการทิ้งของเสีย 
ของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี ได้แก่ สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีที่ไม่ทราบชื่อ สารเคมีที่หมดอายุหรือ

เสื่อมสภาพ สารเคมีที่หกรั่วไหลและเก็บกลับคืนมา ตัวท าละลายอินทรีย์ กล่าวโดยสรุปคือทุกสิ่งที่ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อีกต่อไปในห้องปฏิบัติการเคมีและมีอันตรายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องก าจัดทิ้งโดยวิธีการเฉพาะที่
ไม่เหมือนขยะตามบ้านเรือนจัดว่าเป็นของเสียอันตรายทั้งสิ้น 

 
รูปที่ 40 ตวัอย่างแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตราย 

13.1 การลดการเกิดของเสีย 
การลดของเสียเป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อของเสีย เพราะย่อมรู้ดีกว่าคนอ่ืนว่าของเสียที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้าง 

และต้องเริ่มคิดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการทดลองว่าจะลดการใช้สารตั้งต้นและพยายามใช้สารทด แทนที่มีความเป็น
อันตรายน้อยกว่าได้อย่างไร ห้องปฏิบัติการมีแนวปฏิบัติในการลดการใช้สารเคมีและลดการทิ้งของเสียอันตรายด้วยหลัก 3R 
และมาตรการ ดังนี้ 
 Reduce คือ การท าให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทาง โดยการ 

- ลดขนาดของการทดลอง (small scale, microscale experiments) 
- ลดการใช้สารเคมี ด้วยการสาธิตหรือการใช้สื่อการสอนแทนการทดลองจริง 
- ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องในการลดปริมาณของเสีย 

Reuse คือ การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม เช่น 
- การน าตัวท าละลายที่เหลือใช้มาล้างภาชนะ 
- การน า solid supported reagent/catalyst กลับมาใช้ใหม่ 
- การน าภาชนะบรรจุสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ 

Recycle/Recover คือ การน าของเสียมาปรับสภาพ/ท าให้บริสุทธิ์เพื่อน าหลับมาใช้ใหม่ เช่น 
- การ recover ตัวท าละลาย เช่น อะซีโตนล้างเคร่ืองแก้ว โดยการกลั่น 
- การ recover โลหะมีค่า เช่น แพลเลเดียม เงิน ทอง ฯลฯ 
- การท าสารเคมีที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุให้บริสุทธิ์เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
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ตัวอย่างมาตรการ “ลด” “เลิก/ทดแทน” “ใช้ซ้ า” ของเสียอนัตรายของห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง 
มาตรการ “ลด” 

1. ลดปริมาณการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์โดยการเทตัวท าละลายมาเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. ลดการท าคอลัมน์โครมาโทกราฟีประเภทที่ใช้ซิลิกาเจลและตัวท าละลาย เพราะเป็นการสิ้นเปลือง ถ้าเป็นไปได้

ควรเลือกวิธีอ่ืนในการท าให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การตกผลึก 
3. ถ้าจ าเป็นต้องท าโครมาโทกราฟี ให้เลือกขนาดคอลัมน์ที่เล็กที่สุดเท่าที่จะแยกสารได้ (ขึ้นกับปริมาณสารและ

ความยากง่ายในการแยก) ผสมตัวท าละลายอินทรีย์ส าหรับท าคอลัมน์โครมาโทกราฟีเท่าที่พอใช้ ถ้าไม่พอค่อย
ผสมใหม่ 

4. ในกรณีที่จ าเป็นต้องกลั่นตัวท าละลาย (เช่น THF) ให้ใส่ตัวท าละลายใน solvent still เฉพาะในปริมาณที่
ต้องการใช้หรือมากกว่าเล็กน้อย และต้องระวังไม่กลั่นจนแห้ง 

5. การใช้อะซิโตนล้างเคร่ืองแก้วควรท าเฉพาะเท่าที่จ าเป็น อย่าใช้อะซิโตนแทนน้ าในการล้างเคร่ืองแก้ว 
6. ตัวท าละลายส าหรับ NMR มีราคาแพงและมีอันตราย จึงไม่ควรใส่ตัวท าละลายให้มากเกินความจ าเป็น (4.3 – 

4.5 cm) 
7. ในการใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotavap) อย่าปรับความดันให้ต่ าเกินไป เนื่องจากจะมีการปลดปล่อยไอของ

ตัวท าละลายสู่บรรยากาศมาก 
8. ลดปริมาณของเสียที่เป็นของเหลว โดยไม่ทิ้งของเสียที่เจือจางมาก และไม่ใช้ตัวท าละลายชะล้างมากเกินความ

จ าเป็น ในกรณีที่ตัวท าละลายเป็นน้ าอาจทิ้งให้น้ าระเหยไปบ้าง 
มาตรการ “เลิก/ทดแทน” 

1. งดการใช้ตัวท าลายอินทรีย์ชนิด commercial ที่ต้องมีการกลั่นก่อนใช้ ให้เลือกเกรดของตัวท าละลายที่เหมาะสม
กับงานที่ท า 

2. ยกเลิกการใช้ HgO ส าหรับการเตรียม Diphenyl diazomethane โดยให้ใช้ KMnO4 เป็นตัวออกซิไดซ์แทน 
3. ทดแทนตัวท าละลายประเภท Chlorinated ด้วย Non-Chlorinated solvent หากเป็นไปได้ 

มาตรการ “ใช้ซ้ า” 
1. ตัวท าละลายอินทรีย์ที่เหลือใช้ หรือตัวท าลายจากเครื่อง rotary evaporator หรือตัวท าละลายผสมที่เหลือจาก

การท าโครมาโทกราฟี ให้เทใส่ขวดตัวท าละลายส ารองประจ าโต๊ะปฏิบัติการของตนเอง หรือใช้กลั้วภาชนะที่
เปื้อนสารอินทรีย์เพื่อให้ล้างง่ายขึ้น 

2. สารเคมีที่ (ดูเหมือน) เสื่อมสภาพให้น ามาไว้ในตะกร้าที่ก าหนด และลงบันทึกไว้ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาว่าจะ
น าไปก าจัดหรือน าไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เกลือของโลหะต่าง ๆ ที่ละลายน้ าได้มักดูดความชื้นจนเยิ้มเหลว 
แต่ไม่ได้ท าให้สมบัติทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป สามารถใช้ได้กับการทดลองประเภทอ่ืนที่ไม่ต้องการความเข้มข้น
แน่นอน เช่น ในปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์ เป็นต้น 

3. สารเคมีที่เก่าเก็บที่เหมือนจะเสื่อมสภาพแล้วสามารถท าให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการที่เหมาะสมซึ่งอาจหาได้จาก
เอกสารอ้างอิง เช่น D. D. Perrin and W. L. F. Amarego, Purification of Laboratory Chemicals, 3rd 
Ed., Pergamon Press, Oxford, 1988 

4. ขวดและภาชนะบรรจุสารเคมี ถ้าจะใช้ซ้ าต้องแน่ใจว่าไม่ได้ใช้บรรจุสารอันตรายพิเศษ (อันตรายต่อสุขภาพ

หรือสิ่งแวดล้อม) ถ้าเป็นขวดบรรจุตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (จุดเดือดต่ ากว่า 100 C) ให้เปิดฝาทิ้งไว้ใน
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ตู้ดูดควันจนกระทั่งตัวท าละลายระเหยออกไปหมด ล้างขวดให้สะอาดและท าให้แห้ง พร้อมติดป้ายแจ้งว่าภาชนะ
ดังกล่าวได้ผ่านการล้างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงน าไปใช้เป็นภาชนะบรรจุของเสียอันตรายหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 

13.2 การจ าแนกประเภทของเสีย 
 การจ าแนกประเภทของเสียเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการผสมของเสียที่ เข้ากัน ไม่ได้เข้าด้วยกัน เช่น 
เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน เกิดการระเบิด หรือเกิดเป็นสารอ่ืนที่มีอันตราย เช่น แก๊สพิษ การจ าแนกประเภทของเสียยังท าให้
ง่ายต่อการบ าบัดหรือก าจัด ในการจ าแนกประเภทของเสียอันตรายสามารถอิงระบบสากลหรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และ
ต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของของเสียที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงาน/องค์กรนั้น ๆ 
 ผู้ท าการทดลอง/ผู้วิจัย จะต้องจ าแนกประเภทของเสียอันตรายตามข้อก าหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
จ าแนกประเภทของเสียตามความเป็นอันตราย ความเข้ากันไม่ได้ และวิธีการบ าบัด ดังรูปที่ 41 ดังนี้ 

1) ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยากับน้ าหรืออากาศ ของเสียที่อาจ
มีการระเบิด (เชน azide, peroxides) สารอินทรีย ของเสียที่ไมทราบที่มา และของเสียที่เปนสารกอมะเร็ง เชน เอทธิเดียม-
โบรไมด เป็นต้น 

2) ประเภทที่ 2 ของเสียที่มีไซยาไนด (II: Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไซยาไนดเปนสวนประกอบ เช่น 
โซเดียมไซยาไนด โปแตสเซียมไซยาไนด หรือเปนของเสียที่มีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ เป็น
องคประกอบ เชน Ni(CN)42- เปนตน 

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

3) ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสารออกซิ ไดซ์ (III: Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียที่มีสมบัติในการรับ
อิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนท าใหเกิดระเบิดได เชน กรดไนตริก โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต โซเดียม
คลอเรต โซเดียมเปอรไอโอเดต และโซเดียมเปอรซัลเฟต 

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

4) ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV: Mercury Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปรอทเปนองคประกอบ เชน 
เมอรคิวร(ีII) คลอไรด อัลคิลเมอรคิวร ีเศษแก้วแตกจากเทอร์โมมิเตอรป์รอท เป็นต้น 

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

5) ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีสารโครเมต (V: Chromate Waste) หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียม(VI) เปนองค
ประกอบ เชน สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิก ของเสียที่ไดจากการวิเคราะห์ Chemical Oxygen Demand (COD) [ถามีการ
ใช้สารปรอทร่วมด้วยใหจัดเปนประเภทของเสียที่มีปรอท (IV: Mercury Waste)] เป็นต้น 

6) ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนัก (VI: Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอ่ืน
ที่ไมใชปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอลต์ นิเกิล เงิน ดีบุก 
แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เชน 

Lowry’s solution = copper sulfate (CuSO4) + sodium tungstate (Na2WO4) + lithium sulfate (Li2SO4) 
 Inhibitor assays = sodium vanadate (NaVO3) 

Silver staining = silver nitrate (AgNO3) 



คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย      59 

7) ประเภทที่ 7 ของเสียที่เปนกรด (VII: Acid Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคา pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร 
(mineral acid) ปนอยูในสารมากกวา 5% เชน กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก Bradford’s solution = 85% phosphoric 
acid + 95% ethanol 

8) ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคาไลน (VIII: Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 8 และมีดาง
ปนอยูในสารละลายมากกวา 5% เชน คารบอเนต ไฮดรอกไซด แอมโมเนีย เป็นต้น 

9) ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑปโตรเลียม (IX: Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทน้ ามันปโตรเลียม 
และผลิตภัณฑที่ไดจากน้ ามัน เชน น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันกาด น้ ามันเครื่อง น้ ามันหลอลื่น xylene solution เป็น
ต้น 

10) ประเภทที่ 10 Oxygenated (X: Oxygenated) หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวยสารเคมีที่มีออกซิเจนอยูใน
โครงสราง เชน เอทิลแอซีเทต อะซิโทน เอสเทอร อัลกอฮอล คีโตน อีเทอร แอลดีไฮด์ เป็นต้น 

11) ประเภทที่ 11 NPS Containing (XI: NPS Containing) หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวยสารอินทรียที่มี
ส่วนประกอบของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร เชน สารเคมีที่มีสวนประกอบของ Dimethyl formamide (DMF), 
Dimethyl sulfoxide (DMSO) อะซิโตไนไตรล์ เอมีน เอไมด์ 

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

12) ประเภทที่ 12 Halogenated (XII: Halogenated) หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบอินทรียของธาตุ 
ฮาโลเจน เชน คารบอนเททระคลอไรด (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3), BCIP solution (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 
phosphate p-toluide salt, C8H4BrClNO4P.2Na), phenol chloroform extraction 

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

13) ประเภทที่ 13 
(a): ของแข็งที่เผาไหมได (XIIIa: Combustible Solid) เช่น เศษซากพืชจากการสกัดด้วยตัวท าละลาย

อินทรีย์ ถุงมือปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น 
(b): ของแข็งที่ไมสามารถเผาไหมได (XIIIb: Incombustible Solid) เช่น silica gel เศษแก้ว เป็นต้น 

14) ประเภทที่ 14 ของเสียอื่น ๆ ที่มีน้ าเปนตัวท าละลาย (XIV: Miscellaneous Aqueous Waste) หมายถึง 
ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย และมีสารอินทรียที่ไมมีพิษนอยกวา 5% หากเปนสารอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม 

 
(ไม่จ ากัดความเข้มข้น) ใหพิจารณาเสมือนว่าเปนของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 

15) ประเภทที่  15 สารเคมีเสื่อมสภาพ (XV: Expired or Deteriorated Chemicals) หมายถึง สารเคมี
เสื่อมสภาพที่สามารถระบุ ชื่อ และประเภทความเป็นอันตรายของสารได้ 
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รูปที่ 41 แนวทางการจ าแนกประเภทของเสียอันตราย 15 ประเภท ตามข้อก าหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เมื่อจ าแนกประเภทของเสียแล้ว รวบรวมใส่ลงในภาชนะบรรจุของเสีย ติดฉลากของเสียที่มีข้อมูลครบถ้วน ดังรูปที่ 
42 โดยแยกเก็บของเสียออกจากสารเคมีชนิดอ่ืน ห่างจากความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ อ่างน้ า และบริเวณที่ตั้งของอุปกรณ์
ฉุกเฉิน ของเสียที่มีลักษณะเป็นของเหลวต้องมีภาชนะรองรับขวดของเสีย (secondary container) ที่เหมาะสม สามารถ
รองรับปริมาณของเสียได้ทั้งหมดหากเกิดการร่ัวไหล ไม่ควรเก็บของเสียประเภทของเหลวไวไฟไว้เกิน 50 ลิตร มหาวิทยาลัยมี
ระบบการจัดการของเสียอันตราย ซึ่งจะมีการกรอกข้อมูล ชนิด และปริมาณในระบบ ChemTrack & WasteTrack และมี
การนัดหมายหรือรวบรวมของเสียส่งก าจัดต่อไป 
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รูปที่ 42 ฉลากของเสีย ติดภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่มีข้อมูลครบถ้วน 

 ข้อควรระวัง 
1. หลีกเลี่ยงการผสมของเสียต่างหมวดหมู่เข้าด้วยกัน ให้ใช้แผนผังในรูปที่ 41 เป็นแนวทางในการจ าแนกประเภท

ของเสีย เช่น น้ า-ตัวท าละลายอินทรีย์ ตัวท าละลายที่มีคลอรีน-ไม่มีคลอรีน ปรอท-โลหะหนักอ่ืน ของเสียที่มีไซยาไนด์-ของ
เสียที่ไม่มีไซยาไนด์ เป็นต้น การผสมของเสียต่างประเภทเข้าด้วยกันอาจท าให้เกิดอันตรายอ่ืนตามมาที่คาดไม่ถึง เช่น การ
ผสมของเสียที่ประกอบด้วยกรดไนตริกกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ อาจท าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงถึงขั้นระเบิด และ
ปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาในปริมาณมาก อาจท าให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 

2. ของเสียที่เป็นของผสมต้องจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบที่เป็นอันตรายมากกว่า เช่น ของเสียที่มีไซยาไนด์ -ของ
เสียที่ไม่มีไซยาไนด์ ต้องจัดเป็นของเสียที่มีไซยาไนด์ หลีกเลี่ยงการท าให้เกิดของเสียที่มีน้ าและตัวท าละลายอินทรีย์ผสมกันใน
อัตราส่วนระหว่าง 5 – 95% ซึ่งจะต้องจ าแนกเป็นของเสียพิเศษ 

3. ตัวท าละลายที่ ได้จาก HPLC ชนิด reverse phase ให้พิจารณาองค์ประกอบ ถ้ามีน้ าเป็นหลักจัดเป็น 
miscellaneous aqueous waste (XIV) ถ้ามี organic เป็นหลักจัดเป็น organic waste ตามชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ เช่น 
เมทานอล – Oxygenated (X), acetonitrile – NPS (XI) 

4. ใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดของของเสีย เช่น ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะกับสารกัดกร่อน ภาชนะพลาสติกกับสาร
ออกซิไดซ์ 

5. ใช้ภาชนะขนาดมาตรฐาน คือ แกลลอนพลาสติก 20 ลิตร ขวดแก้วขนาด 1.0, 2.5, 4.0 ลิตร ปี๊บโลหะ 18 ลิตร 
ที่มีสภาพสมบูรณ์ หรือถุงพลาสติกหนา 
หมายเหตุ กรณีถุงพลาสติกให้ระบุน้ าหนักของสารเป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้ปัดเป็นกิโลกรัมต่อไป และแต่ละถุงไม่ควร
หนักเกิน 5 กิโลกรัม) 
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6. ห้ามบรรจุของเสียเกิน 80% ของภาชนะ และอย่าปิดฝาภาชนะให้แน่นเกินไประหว่างเก็บรักษา เนื่องจากไอของ
ตัวท าละลายอาจขยายตัวจนท าให้ภาชนะบรรจุของเสียระเบิดได้ 

7. ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลของเสียอันตรายที่ต้องการส่งก าจัด เข้าระบบโดยใช้โปรแกรม ChemTrack & 
WasteTrack2016 ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน ถ้าผ่านเงื่อนไขการรับก าจัดของเสียอันตราย จะได้รับ waste no. และวัน-
เวลานัดหมายจัดเก็บของเสีย 

8. ติดฉลากของเสียที่ข้างภาชนะบรรจุของเสีย (ตามรูปที่ 42) และเก็บภาชนะบรรจุของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการ
จนกว่าจะมีการนัดหมายจัดเก็บจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยตามกฎหมายจะต้องไม่เก็บของเสียอันตรายไว้เกิน 90 วัน 

9. ในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุของเสียอันตราย ต้องปิดฝาภาชนะให้สนิท ถ้าเป็นถังของเหลวต้องมีภาชนะ
รองรับเพื่อกันการหกร่ัวไหล ให้ใช้รถเข็นและใช้ลิฟท์ส าหรับขนของเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟท์โดยสาร 

13.3 แนวทางการจัดการของเสียด้วยตนเอง 
ของเสียบางอย่างจากห้องปฏิบัติการไม่ถือว่าเป็นของเสียอันตราย หรือเมื่อผ่านการบ าบัดเพื่อลดระดับอันตรายลง

แล้ว สามารถน าไปก าจัดหรือทิ้งได้เช่นเดียวกับขยะตามบ้านเรือนทั่วไปกล่าวคือ 
ก) ของเสียที่สำมำรถทิ้งลงท่อน้ ำทิ้ง/ถังขยะได้ มีดังนี้ 

1) ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย และมีสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่ไม่ เป็นอันตรายละลายอยู่ไม่เกิน 5% 
สามารถทิ้งลงท่อน้ าทิ้งได้ 

2) ของแข็งที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือมีอันตรายอย่างอ่ืน เช่น กระดาษกรอง สามารถทิ้งลงถังขยะได้ ส าหรับเศษ
แก้วที่สะอาดควรติดป้ายให้ชัดเจนและไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 

ข) ของเสียที่ควรบ ำบัดก่อนทิ้ง 
ของเสียที่ควรบ าบัดก่อนทิ้ง หมายรวมถึง ของเสียที่สามารถก าจัดได้เองแต่ควรมีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนทิ้ง และของ

เสียที่ต้องน าส่งเป็นของเสียอันตรายแต่มีปริมาณน้อย วิธีการบ าบัดของเสียอันตรายในเบื้องต้นดังตารางที่ 3 
ค) ของเสียอันตรำยที่ควรส่งก ำจัด 
ในกรณีของเสียไม่เข้าข่ายสารที่สามารถก าจัดหรือบ าบัดได้เอง ให้ถือว่าเป็นของเสียอันตรายและจัดส่งโดยปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในหัวข้อ 13.2 การจ าแนกประเภทของเสีย 

ตารางที่ 3 รายการของเสียที่ควรบ าบัดก่อนทิง้ 
รายการ วิธีการบ าบัดเบื้องต้น 

สารละลายกรดและเบส (VII, VIII) ท าให้เป็นกลางแล้วทิ้งลงท่อน้ าพร้อมเปิดน้ าตามในปริมาณมาก ๆ 
ตัวออกซิไดส์ (III) รีดิวส์ด้วยตัวรีดิวสท์ี่เหมาะสมกอ่นน าสง่เป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้ า

ตามความเหมาะสม 
สารไวต่อน้ าและ/หรืออากาศ ท าลายด้วยน้ า/กรดอ่อน เช่น สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ส าหรับสารที่

ไฮโดรไลซ์แล้วได้ผลิตภัณฑ์เปน็เบส เช่น โลหะไฮไดรด์หรือออร์แกโนเมทัลลิก 
รีเอเจนต์ หรือสารละลายโซเดียมไบคารบ์อเนต ส าหรับสารทีไ่ฮโดรไลซ์แล้วได้
ผลิตภัณฑ์เปน็กรด เช่น แอซิดเฮไลด์ แล้วน าส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลง
ท่อน้ าตามความเหมาะสม 

ของแข็งที่มีตัวท าละลายอนิทรียป์น เชน่ 
ซิลิกาจากการท าโครมาโทกราฟี 

ผึ่งให้แห้ง แล้วน าสง่ของเสียเปน็ของแข็งที่ไมสามารถเผาไหมได้ (XIIIb) 

สารละลายที่ประกอบด้วยโลหะหนักใน ท าให้เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยตัวท าละลาย หรือตกตะกอนด้วยวิธีที่เหมาะสม 
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รายการ วิธีการบ าบัดเบื้องต้น 
ปริมาณน้อย ๆ (<100 mg/L) แยกตัวท าละลาย น าส่งตะกอนโลหะหนักเป็นของเสียที่มโีลหะหนัก (VI) 

14. ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายหรือสารเคมีหก 
สารเคมีมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางได้แก่ ผ่านการหายใจ (inhalation) การสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือ

ผ่านทางบาดแผลที่ผิวหนัง (absorption) การกลืนกิน (ingestion) ซึ่งอาจท าให้เกิดพิษและอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง และดวงตาได้ 

14.1 สารเคมีหกรดร่างกาย 
- แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทันที 
- ถอดเสื้อผ้าที่มีการหกรดของสารเคมีออกทันที เช็ดหรือซับสารเคมีออกจากตัวให้มากที่สุด 
- ล้างบริเวณที่มีสารเคมีหกรดด้วยน้ าที่ไหลผ่านในปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที 

14.2 สารเคมีกระเด็นเข้าตา 
- รีบล้างตาทันที โดยเปิดเปลือกตาและกลอกตาไปมาให้น้ าไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที ผู้อยู่ใน

เหตุการณ์รีบแจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการเพื่อให้รีบพาไปพบแพทย์ 

14.3 เครื่องแก้วแตกหักบาดมือ 
แผลขนาดเล็ก: ให้ล้างด้วยน้ าที่ไหลผ่านปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 – 15 นาที หรือจนแน่ใจว่าได้ล้างสารเคมี

หรือเศษแก้วขนาดเล็กออกแล้ว จากนั้นจึงใช้ผ้าสะอาดกดเพื่อห้ามเลือดจนหยุดไหล ใส่ยาใส่แผลแล้วจึงปิดด้วยพลาสเตอร์
หรือผ้าปิดแผล 

แผลขนาดใหญ่: ควรท าความสะอาด ห้ามเลือดโดยขยุ้มผ้าสะอาดกดปากแผล พันด้วยผ้าสะอาด แล้วน าส่งแพทย์
ทันที 

14.4 การสูดดมสารเคมี 
เมื่อสูดดมสารเคมีควรปฏิบัติดังนี้ 

- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ออกจากบริเวณที่มีไอสารเคมีไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที 
- กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที และจัดให้อยู่ในท่าที่สบาย

เพื่อให้หายใจได้สะดวก 
ในกรณีที่ท างานกับแก๊ส (แก๊สอาจจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- กรณีแก๊สมีกลิ่น 
 หากได้กลิ่น ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงานในห้องออกจากบริเวณดังกล่าวทันที และแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
 ห้ามฝืนท างานต่อเพราะจมูกจะเสียสัมผัสการรับกลิ่นเมื่อสูดแก๊สเข้าไปถึงระดับหนึ่ง 

- กรณีแก๊สไม่มีกลิ่น 
 ถ้ารู้สึกตัวว่ามีอาการไม่ปกติ เช่น มึนงง เวียนศีรษะ รีบบอกให้ผู้ร่วมงานทราบและออกจากบริเวณดังกล่าว 
และแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 

 กรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที และจัดให้อยู่ในท่าที่
สบายเพื่อให้หายใจได้สะดวก 



คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย      64 

14.5 สารเคมีเข้าปาก 
เมื่อสารเคมีเข้าสู่ปาก ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่จงใจหรือเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ให้น าส่งโรงพยาบาลทันที โดย

น าภาชนะบรรจุและจดชื่อสารเคมีไปแจ้งแพทย์ ไม่ควรท าให้อาเจียนด้วยตัวเอง เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายมากข้ึน 

14.6 สารเคมีหก 
กรณีสารเคมีหกลงบนพื้นหรือโต๊ะปฏิบัติการมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

- แจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทันที 
- หากเป็นของแข็งให้กวาดไปรวมไว้แล้วทิ้งลงในภาชนะเก็บรวบรวมของเสียที่เหมาะสม 
- ของเหลวใช้ตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น 

 กรณีที่เป็นกรด ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
 กรณีที่เป็นเบส ใช้โซเดียมไบซัลเฟต (NaHSO4) 
 กรณีตัวท าละลายอินทรีย์ ใช้วัสดุดูดซับเฉื่อย เช่น ทรายแมว หรือเบนโทไนต์ ระวังแหล่งก าเนิดไฟทุกชนิดที่
อยู่ใกล้เคียง 

 กรณีปรอท ให้โรยผงก ามะถันหรือวัสดุก าจัดปรอททางการค้าในบริเวณที่คาดว่ามีปรอทปนเปื้อนอยู่ แล้วจึง
กวาดไปรวมทิ้งในภาชนะส าหรับของเสียปรอทที่เหมาะสมต่อไป 

15. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลเป็นปริมาณมาก 
 การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลเป็นมาตรการที่ควรค านึงถึงและปฏิบัติเป็นอันดับแรก แนวทางป้องกันอุบัติเหตุจาก
สารเคมีหกร่ัวไหลมีดังนี้ 

1) ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมี ถังแก๊สอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนภาชนะแล้วท าลายภาชนะทิ้ง
ตามความเหมาะสม 

2) เคลื่อนย้ายสารเคมีให้ถูกวิธีและด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามค าแนะน าในการเคลื่อนย้ายสารเคมี 
3) การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมาก ๆ ให้ท าในตู้ดูดควัน และใช้วิธีที่เหมาะสม วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อม

ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดการหกรั่วไหลขึ้นจะท าอย่างไร หลีกเลี่ยงการถ่ายเทสารไวไฟใกล้แหล่งก าเนิดไฟ 
4) ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์หรือภาชนะอ่ืนที่เหมาะสม 
5) มี SDS ของสารเคมีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ท าความสะอาด

อยู่ในห้องปฏิบัติการเสมอเพื่อจะสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดอุบัติเหตุสำรเคมีหกร่ัวไหลเป็นปริมำณมำก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
1) ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากบริเวณที่มีสารเคมีร่ัวไหล 
2) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้ทราบทันที 
3) หากสารหกรดร่างกายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
4) บ่งชี้ชนิดของสารที่หกรั่วไหลและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยศึกษาอันตราย ข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติจาก SDS 
5) ศึกษาถึงอันตรายที่อาจพึงมีจากกระบวนการหกรั่วไหลหรือการท าความสะอาด และวางแผนรับมือในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน 
6) ท าความสะอาดบริเวณที่สารเคมีหกโดยด่วน ผู้ท าความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

ระดับความเป็นอันตรายของสาร อย่างน้อยที่สุดควรจะมีถุงมือยางหนา และเครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
ส าหรับสารที่ให้ไอพิษจะต้องสวมหน้ากากปิดตา จมูก และปาก 
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7) สารที่เป็นอันตรายมากหรือเกินก าลังความสามารถให้แจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที และอพยพผู้คนจาก
บริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด 

8) ถ้ามีการใช้น้ าล้าง ควรระวังการรั่วไหลลงสู่ท่อน้ าทิ้ง หากเป็นกรดหรือเบสที่ผ่านการสะเทินหรือท าให้เจือจาง
แล้ว ก็สามารถปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อน้ าทิ้งได้ 

9) หากจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแบบรายงานอุบัติเหตุต่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
ตามหัวข้อการรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 

10) มีชุดวัสดุดูดซับส าหรับอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล (spill kit) ประจ าห้องปฏิบัติการ ซึ่งควรประกอบด้วยตัว
ดูดซับเฉ่ือย สารส าหรับสะเทินกรดและเบส ถุงมือยางหนา ที่ตัก และถุงเปล่าส าหรับบรรจุของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล 

11) กรณีสารหกเป็นของเหลว 
- ใช้ตัวดูดซับเฉ่ือยที่เหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite หรือทรายแมว (cat 

litter) ชนิดไม่ใส่สารดับกลิ่น เมื่อดูดซับแล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของเสียอันตราย 
โดยกวาดลงภาชนะส าหรับเก็บของเสียอันตรายที่เหมาะสม เช็ดซับบริเวณดังกล่าวด้วยน้ าปริมาณน้อย
หลาย ๆ คร้ัง 

- ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ถ้า
เป็นเบสแก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) ใช้กระดาษ pH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารละลายมีความ
เป็นกลางก่อนก าจัดทิ้ง 

- หากตัวท าละลายอินทรีย์ไวไฟหกเป็นบริเวณกว้าง ให้ปิดแหล่งก าเนิดไฟหรือตู้อบบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
ป้องกันการลุกติดไฟ 

- ในกรณีของปรอทหก ต้องจัดการทันทีเนื่องจากไอปรอทมีความเป็นพิษสูง โดยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การใช้ผงอะมัลกัม (amalgamation powder) เพื่อให้เกิดเป็นโลหะอะมัลกัม การกลบด้วยผงก ามะถันหรือ
ใช้เครื่องมือดูดสุญญากาศ (mercury vacuum cleaner) ดูดเก็บรวบรวมไว้ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ตาม
บ้านเรือนดูดปรอทโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะท าให้ไอปรอทกระจายฟุ้งไปทั่ว หลังจากนั้นเก็บขยะที่มีปรอท
เจือปนอยู่แยกจากขยะทั่วไป 
หมายเหตุ: เนื่องจากอุบัติเหตุของปรอทหกมักเกิดจากเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแตก ดังนั้น ควรเลือกใช้
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์ในการท างาน เลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น 

12) กรณีสารหกเป็นของแข็ง 
- สารที่เป็นอันตรายมาก เช่น ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าใน SDS 

อย่างเคร่งครัด 
- หากสารไม่เป็นสารอันตรายมาก เช่น เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติแล้วจ าแนก

ประเภทของเสียเพื่อส่งก าจัดต่อไป 

16. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
16.1 ประเภทของเพลิงและถังดับเพลิง 
 ประเภทของเพลิงมี 5 ประเภท ดังนี้ 

 

เพลิงประเภท A 
เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง 
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วิธีดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้น้ า 
ถังดับเพลิงที่เหมาะสม: ถังดับเพลิงชนิดน้ าสะสมแรงดัน ถังดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน ถัง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC และถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย 

 

เพลิงประเภท B 
เพลิงที่เกิดจากแก๊ส ของเหลวติดไฟ ไขและน้ ามันต่าง ๆ 
วิธีดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้โฟม ผงเคมีแห้ง 
ถังดับเพลิงที่เหมาะสม: ถังดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC หรือ 
BC ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย 

 

เพลิงประเภท C 
เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า  
วิธีดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ CO2, Halon หรือสารเหลวระเหยชนิดอื่น 
ถังดับเพลิงที่ เหมาะสม: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC หรือ BC ถังดับเพลิงชนิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย 

 

เพลิงประเภท D 
เพลิงที่เกิดกับโลหะที่ติดไฟได้ 
วิธีดับเพลิงที่เหมาะสม: จ ากัดอากาศหรือใช้ทรายกลบหรือใช้สารเคมีดับเพลิงพิเศษขึ้นกับชนิด
ของโลหะ 
ถังดับเพลิงที่เหมาะสม: ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีโซเดียมคลอไรด์ 

 

เพลิงประเภท K 
เพลิงที่เกิดจากน้ ามันที่ติดไฟยาก เช่น น้ ามันท าอาหาร น้ ามันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ 
วิธีดับเพลิงที่เหมาะสม: การก าจัดออกซิเจน การท าให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษ
ที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ 
ถังดับเพลิงที่ เหมาะสม: ถังดับเพลิงประเภทเคมีเหลว เช่น ถังดับเพลิงชนิดน้ าผสมสาร
โพแทสเซียมแอซิเทต 

16.2 เมื่อประสบเหตุไฟไหม้ 
1) ตั้งสติและประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว 
2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอาต์ ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกห่างจากบริเวณไฟไหม้ 
3) หากสามารถดับไฟด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ให้ท าทันที 
4) ใช้ถังดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการ โดยเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
5) หากไม่สามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และรีบส่งสัญญาณเตือนไฟ

ไหม้ (รูปที่ 43) จากจุดที่อยู่ใกล้มือที่สุด โดยการดึงคันบังคับลง (ต าแหน่งของสัญญาณเตือนไฟไหม้ดูได้ใน
แผนผังประจ าแต่ละชั้น) แล้วปฏิบัติตามวิธีการหนีไฟ 
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รูปที่ 43 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม ้

16.3 วิธีการดับเพลิง 
1) ระบุต้นตอของเพลิง 
2) ดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของไฟ 
3) หากไม่แน่ใจว่าจะดับเพลิงด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย อย่าท า! 
4) หากเพลิงลุกไหม้บนร่างกายให้นอนราบแล้วกลิ้งไปมาบนพื้นห้อง และน าผ้าเปียกหรือผ้าหนา ๆ คลุม อย่าว่ิง! 

16.4 การใช้ถังดับเพลิง (fire extinguishers) 
1) สังเกตต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนผังของแต่ละชั้น ผู้ท าปฏิบัติการควรทราบชนิดและต าแหน่ง

ของอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด 
2) หันหน้าเข้าหากองไฟและยืนห่างจากไฟประมาณ 2 – 4 เมตร และท าตามขั้นตอนในรูปที่ 44 

  
  

ดึงสายฉีดออกจากที่
เก็บ 

ดึ งสลั กที่ หั วถั ง เพื่ อ
ปลดล็อกวาล์ว 

กดก้านฉีดลงให้สุดเพื่อท า
การฉีด พร้อมจับปลายสาย
ให้แน่น 

เข้าใกล้ 2-4 เมตร ด้านเหนือลม 
พร้อมฉีดไปที่ฐานของไฟ โดยส่าย
หัวฉีดไปมาซ้าย-ขวา 

รูปที่ 44 การใช้ถังดับเพลิง 

3) ถังดับเพลิงมีเวลาใช้งานจ ากัดประมาณ 20 วินาที เท่านั้น จึงต้องดับเพลิงให้ได้ ภายในเวลาดังกล่าว หากไม่
แน่ใจว่าจะท าได้ อย่าท า! 

16.5 เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟ 
ปฏิบัติตามวิธีการหนีไฟทันที ไม่ต้องรอตรวจสอบว่าจริงหรือซ้อม ให้มองหาทางหนีไฟหรือทางออก ดังรูปที่ 45 

   
รูปที่ 45 ป้ายบอกทางหนไีฟ 
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16.6 วิธีการหนีไฟ 
1) เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปิดวาล์วแก๊ส (ถ้ามี) ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก าลังใช้งาน และปิดสวิตซ์

ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอาต์ 
2) ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โดยเด็ดขาด 
3) เดินออกจากอาคารตามเส้นทางที่มีป้ายบอกทางหนีไฟ (รูปที่ 45) อย่างรวดเร็วและมีสติ อย่าห่วงเก็บสมบัติ

ส่วนตัว ห้ามวิ่งหรือแย่งกันลง เพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ และห้ามเปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้ 
4) ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต่ า ใช้ผ้าชุบน้ า (ถ้ามี) ปิดจมูกเพื่อป้องกันการส าลักควันไฟ 
5) เมื่ออพยพออกจากอาคารแล้วให้ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล 
6) ห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบอาคาร 

16.7 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟ 

 
  

ไม้ขีดไฟ ประกายไฟ ปลั๊กไฟ 

รูปที่ 46 แหล่งก าเนิดไฟประเภทต่าง ๆ 

1) ไม่วางวัสดุติดไฟง่ายใกล้แหล่งก าเนิดไฟ (รูปที่ 46) 
2) ไม่วางของเกะกะบริเวณทางเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟ 
3) ร่วมฝึกซ้อมกระบวนการหนีไฟเป็นประจ าทุกคร้ังที่มีการจัด 
4) ควรมีผู้ได้รับการฝึกอบรมการผจญเพลิงเบื้องต้นอย่างน้อย 1 คนในแต่ละห้องปฏิบัติการ 
5) ไม่เก็บสารเคมี ตัวท าละลาย และแก๊สไวไฟในปริมาณมากเกินความจ าเป็น 
6) ผู้ท าปฏิบัติการทุกคนพึงทราบต าแหน่งที่ตั้งและชนิดของถังดับเพลิงซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในบริเวณใกล้เคียง 
7) การตั้งปฏิกิริยาที่ใช้ความร้อนทิ้งไว้โดยไม่มีการเฝ้าดูแลจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อน และต้องประกาศ

รายละเอียดของปฏิกิริยาพร้อมแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ชัดเจน 
8) ใช้น้ ามันซิลิโคนส าหรับ oil bath หรือใช้ sand bath ห้ามใช้น้ ามันพืชหรือ mineral oil 
9) ตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ 
10) ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการต้องปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้งาน และดึงปลั๊กไฟออก 
11) ถ้าจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อสายไฟ ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีฟิวส์ตัดไฟที่เหมาะสม 
12) ปลั๊กไฟจะต้องไม่มีการต่อพ่วงจากปลั๊กที่พ่วงต่อมาอีกที (ห้ามต่อหลายอันซ้อนกัน) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิน

ก าลังที่ปลั๊กไฟหรือตลับต่อสายไฟฟ้ารับได้ (ไม่เกิน 2000 watt/1 เต้าเสียบ) 
13) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดเสียหายให้ติดต่อหน่วยซ่อมบ ารุงหรือบริษัทผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ ห้ามท าการดัดแปลง

หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง 
14) วางอุปกรณ์ที่แผ่รังสีความร้อนได้ เช่น ตู้อบ ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และมีขาตั้ง สูงจากพื้น อย่าง

น้อย 3 เซนติเมตร 
15) ห้ามน าวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ผ้า พลาสติก ใส่เข้าไปในตู้อบ หรือวางไว้ข้างบนหรืออยู่ใกล้ตู้ 
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16) ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเปลวไฟในอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคาร 
17) ห้ามตั้ง hot plate ใกล้สารไวไฟ และระวังไม่ให้สายไฟพาดบนแผ่นร้อนของ hot plate ขณะใช้งาน 

18) เมื่อต้องการให้ความร้อนแก่สารไวไฟและหรือสารที่มีจุดเดือดต่ ากว่า 100 C ให้ท าโดยใช้อ่างน้ าร้อน หรืออ่าง
น้ ามัน อย่าให้ความร้อนโดยตรงจาก hotplate 

19) การทดลองที่ต้องใช้ตัวท าละลายไวไฟปริมาณมากหรือสารที่ไวต่อน้ าหรืออากาศ รวมทั้งปฏิกิริยาที่คายความ
ร้อนปริมาณมากหรือรุนแรง ต้องประเมินความเสี่ยง (risk assessment) รวมทั้งต้องปรึกษาและทบทวนข้อ
ปฏิบัติกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อนลงมือปฏิบัติการ 

20) ระมัดระวังเป็นพิเศษในการทิ้งสารไวไฟ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้รับผิดชอบประจ าห้องปฏิบัติการทุกคร้ัง 
21) ห้ามทิ้งขยะที่เป็นผงโลหะหรือสารที่ติดไฟได้ (pyrophoric) เมื่อสัมผัสอากาศหรือความชื้นลงในถังขยะโดย

เด็ดขาด 

17. การรายงานอุบัติการณ์ 
อุบัติการณ์ (incident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

(near miss) หรือ อุบัติเหตุ (accident) มหาวิทยาลัยมีระบบรายงานอุบัติการณ์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอียด ผู้เก่ียวข้องควรจะรายงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ การรายงานข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและเป็นระบบจะ
ช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการแก้ไข พัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยในอนาคต และ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ า ระบบรายงานอุบัติการณ์ของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

17.1 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกือบได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย 

เสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน เช่น เกือบหกล้มเนื่องจากพื้นลื่น หรือสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง เส้นทางหนีไฟถูกกีดขวาง อุปกรณ์
ไฟฟ้าช ารุด เป็นต้น 

ขั้นตอนการรายงาน 
นิสิต บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ประสบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่

ปลอดภัยในจุฬาฯ ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. กรอกแบบรายงานเหตุการณ์ เกือบเกิดอุบัติ เหตุหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ไม่ปลอดภัย 

(SHECU.NM.01) แบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th เมนู “รายงานอุบัติการณ์” 
หลังจากนั้นแบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุฯ จะถูกส่งเข้าไปที่ระบบฐานข้อมูลของ ศปอส. 

2. ศปอส. คัดกรองเร่ืองและประสานงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (จป. ประจ าส่วนงาน/จป. ส่วนกลาง) เพื่อ
แก้ปัญหา 

3. จป. ประจ าส่วนงาน/จป. ส่วนกลาง ด าเนินการแก้ไขและแจ้งผลต่อ ศปอส. 
4. ศปอส. รายงานผลการด าเนินงานแก้ไขกลับไปยังผู้รายงานเหตุ 

17.2 อุบัติเหตุ 
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม เมื่อเกิดข้ึนแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ 

เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน ตัวอย่างอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฏิบัติการ เช่น กรณีไฟไหม้ สามารถเกิดจากเชื้อเพลิงหลายประเภท ได้แก่ เศษวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งสารเคมี หรือกรณี

https://www.shecu.chula.ac.th/
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สารเคมี/ชีวภาพ/รังสี หกรั่วไหล เป็นต้น ผู้ประสบเหตุ/ผู้อยู่ในเหตุการณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติตามขั้นตอน
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ รวมถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการหลังเหตุการณ์จบสิ้นลง การมีระบบที่ดีเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสถิติในการเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นแนวทางใน
การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างานรวมทั้งอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้ประสบเหตุ/ผู้อยู่ในเหตุการณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/
ผู้รับผิดชอบควรจะให้ความร่วมมือกับส่วนกลางโดยกรอกข้อมูลในแบบรายงานอุบัติเหตุ (SHECU.ACC.01) เพื่อให้
ส่วนกลางรับทราบและน าข้อมูลไปใช้สืบสวนค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ในการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ก ากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการรายงาน12 
เมื่ออุบัติเหตุจบสิ้นลง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ผู้รายงานเหตุ คือ อาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจ าส่วน

งาน/ส่วนกลาง (ศปอส.) จะต้องกรอกข้อมูลในแบบรายงานอุบัติเหตุ (SHECU.ACC.01) (ในกรณีทางชีวภาพ
ให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับทางชีวภาพ (SHECU.ACC.Bio.01)) แบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th เมนู “รายงานอุบัติการณ์” ภายใน 3 วันหลังจากเกิด
อุบัติเหตุ หลังจากนั้นแบบรายงานอุบัติเหตุ จะถูกส่งเข้าไปที่ระบบฐานข้อมูลของ ศปอส. และอีเมลของ จป. 
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

2. ผูสืบสวนอุบัติเหตุ คือ เจาหนาที่ความปลอดภัยประจ าสวนงาน/สวนกลาง และเจาหนาที่ความปลอดภัย
เฉพาะดานที่เกี่ยวของ (กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรังสีหรือชีวภาพ) (ถามี) จะได้รับลิงก์ (link) แบบสืบสวน
อุบัติเหตุ (SHECU.ACC.02) ผ่านทางอีเมล 

3. หลังการสืบสวนผูสืบสวนอุบัติเหตุกรอกข้อมูลผลการสืบสวนลงในแบบสืบสวนอุบัติเหตุเข้าสู่ระบบ หลังจาก
นั้น ศปอส. ส่งแบบสืบสวนอุบัติเหตุ ให้กับผู้มีอ านาจในส่วนงานเพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

4. ผูมีอ านาจในสวนงานใหขอคิดเห็นและลงนามในแบบสืบสวนอุบัติเหตุ ตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
- ความรุนแรงระดับ 1 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน และคณบดี ตามล าดับ 
- ความรุนแรงระดับ 2 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน คณบดี และ รองอธิการบดีก ากับดูแล

ด้านบริหารทั่วไป* ตามล าดับ 
- ความรุนแรงระดับ 3 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน คณบดี รองอธิการบดีก ากับดูแลด้าน

บริหารทั่วไป* และอธิการบดี* ตามล าดับ 
หมายเหตุ *การรายงานเหตุการณความรุนแรงระดับ 2 และ 3 ตอรองอธิการบดีฯ และ อธิการบดี ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณบดี 

5. ศปอส. รายงานผลการสืบสวนเหตุและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีอ านาจในส่วนงานกลับไปยัง
ผู้รายงานเหตุและผู้สืบสวนอุบัติเหตุ และสรุปรายงานอุบัติเหตุประจ าป 

                                           
 
12การรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบโต้เหตุเฉพาะหน้า 

https://www.shecu.chula.ac.th/
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ภาพแสดงขั้นตอนการรายงานอุบัติเหต ุ

ตารางที่ 4 แสดงระดับความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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