ESPReL
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)

พฤษภาคม 2555
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประสานงานโดย ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย

ชื่อหนังสือ

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)

ผู้เขียน

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand
“ESPReL”
พฤษภาคม 2555 จานวน 300 เล่ม

พิมพ์ครั้งแรก
 สงวนลิขสิทธิ์
ISBN:
978-974-326-613-3
จัดทำโดย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชำติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ .
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ.-- กรุงเทพฯ : สานักงาน..., 2555.
180 หน้า.
1. วิศวกรรมความปลอดภัย. I. .
620.86
ISBN 978-974-326-613-3

เอกสารนีเ้ ปนเพียงคําแนะนําสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางยั่งยืน
ไมสามารถใชอา งอิงเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางานและการจัดการสารเคมีและ
ของเสียอันตรายตามขอบังคับของกฎหมาย

แนวปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และคูมือการประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)
คณะที่ปรึกษา
รศ. สุชาตา ชินะจิตร
รศ. ดร. พรพจน เปยมสมบูรณ
รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส
รศ. ดร. วราพรรณ ดานอุตรา

ผศ. ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร

นายวินิต ณ ระนอง

ที่ปรึกษาโครงการฯ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ
หัวหนาหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาโครงการฯ
ผูอํานวยการ
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ

คณะผูจัดทํา
นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
ผศ. ดร. เสาวรัตน จันทะโร
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
ผศ. ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล
ผศ. ดร. วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์
รศ. ดร. เอมอร เบญจวงศกุลชัย
รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย
รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษาทร
นางสาวสุทธิรัตน ลิศนันท

ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คานา
“แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” นี้เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อให้สถาบัน องค์กร
และผู้ปฏิบัติการที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สาระในเอกสารนี้เป็นความรู้ ที่ประมวลมาจากการร่วมกันทดลองปฏิบัติการวิจัยหาแนว
ทางการสารวจ การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และวิธีแก้ไขป้องกันความเสี่ยง เพื่อพัฒนาความปลอดภัย ใน
ห้ องปฏิบั ติการของภาคีที่ มีกิจ กรรมการวิ จัยหลากหลายสาขาจากหลายสถาบันและองค์ก ร ในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of
Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ ของการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภั นั้นมี
๔ ประการคือ “ฉันทะ” ความพอใจ ความมุ่งมั่นที่จะทาให้ห้องปฏิบัติการของตนดี ไม่ก่ออันตรายแก่ตนเอง
ผู้เกี่ยวข้อง และต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์กรต้องประกาศนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน กาหนดงาน กาหนด
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนให้ความสนับสนุนทั้งในแง่การบริ หารจัดการและอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้องต้ องมีความเข้าใจที่
ถูกต้องว่ากระบวนการพัฒนานี้ เป็นกระบวนการพัฒนาด้านปัญญา ไม่ใช่ทาครั้งเดียวจบ แต่เป็น กระบวนการ
เรียนรู้ ที่ผู้ ดาเนินการต้องประกอบด้วย “จิตตะ” เอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการของตนอยู่อย่างสม่าเสมอ และ “วิริยะ” เพียรพยายามที่จะพัฒนาระบบคู่ไปกับการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้อง ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมิน มี “วิมังสา” ใช้ปัญญาวิเคราะห์
หาข้อดีขอ้ ด้อย แล้วนากลับลงสู่กระบวนการพัฒนาอีก ความผิดครั้งหนึ่งอาจเป็นบทเรียนให้แก่การพัฒนาก้าว
ต่อไป ผู้ที่เกิดความสุข รื่นเริงในความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความปลอดภัย
เช่นนี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดอีกอันหนึ่งของกระบวนการ
เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสามารถท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการและวิ ธี พั ฒ นาความปลอดภั ย ของ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว จึงได้แบ่งสาระในเอกสารออกเป็นสองส่วน
ส่ว นแรก มีเ นื้ อหาโดยสรุ ป ของกระบวนการและวิ ธี ดาเนิน งานด้ า นต่ า งๆ ของการพั ฒ นาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้นาเนื้อหาประกอบที่จาเป็นสาหรับการทาให้ผู้อ่านเห็นภาพและภาระงาน
ของการดาเนินงานต่างๆ ใส่ไว้ในกรอบ ซึ่งหากผู้อ่านต้องการทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย
อย่างคร่าวๆ ก็สามารถข้ามเนื้อหาส่วนนี้ไปก่อนได้
ส่วนที่สองของเอกสาร คือ เอกสารความรู้ เป็นรายละเอียดของวิธีดาเนินการของขั้นตอนต่างๆ โดย
จัดแบ่งเป็นเรื่องๆ เพื่อให้สามารถเลือกอ่านทาความเข้าใจเรื่องที่ต้องการมากขึ้นได้โดยสะดวก เช่น ระบบการ
จาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี จะช่วยให้ผู้อ่านทราบวิธีการจาแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety
Data Sheet, SDS) จะช่วยให้สามารถนาข้อมู ลในเอกสารไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสารเคมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ก

ผู้อ่านที่สนใจจะพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ การตามความรู้ในเอกสาร “แนวปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ การ” สามารถใช้แบบประเมินที่ภ าคีฯ ร่ว มกันจัดทาขึ้น และรวบรวมอยู่ใน
เอกสาร “คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ซึ่งคู่มือฯ นี้
รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยงของทุกองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย (checklists) พร้อมกับ
เกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน แต่ล ะรายการ เพื่อให้การประเมิน เป็นไปในแนวทางเดียวกั น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้สารวจสามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอและใช้ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ สาหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ของตน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” และ “คู่มือการ
ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ชุดนี้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องปฏิบัติการของท่านอันจะ
เป็นส่วนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ
แหลงขอมูลเพิ่มเติมสําหรับรายละเอียด การจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุ
ของเสีย และ การบําบัดเบื้องตน
5.5 ความรูเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ
6.1 ขนาดพื้นที่สําหรับหองปฏิบัติการ
6.2 วัสดุพื้นผิวสําหรับหองปฏิบัติการ
6.3 ปายสัญลักษณ
6.4 การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ
6.5 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
6.6 วงจรไฟฟาชวยชีวิต
6.7 ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ
6.8 มาตรฐานเสนทางหนีไฟ
6.9 ปายบอกทางหนีไฟ
มาตรฐานและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
7.1 ตูค วัน
7.2 เครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Portable fire extinguisher)
7.3 อุปกรณปองกันสวนบุคคล
7.4 อุปกรณฉุกเฉิน
การจัดการความเสี่ยง
8.1 การบงชี้อันตราย (Hazard identification)
8.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
8.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
8.4 การรายงานความเสี่ยง
8.5 การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง
ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report Form)
ตัวอยางระเบียบของหองปฏิบัติการ
การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน
เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
รายการที่ควรตรวจประเมิน

หนา
อ.5-9
อ.5-10
อ.5-11
อ.6-1
อ.6-1
อ.6-2
อ.6-3
อ.6-4
อ.6-6
อ.6-7
อ.6-8
อ.6-11
อ.6-13
อ.7-1
อ.7-1
อ.7-3
อ.7-8
อ.7-13
อ.8-1
อ.8-1
อ.8-2
อ.8-8
อ.8-10
อ.8-10
อ.9-1
อ.10-1
อ.11-1
อ.12-1
อ.13-1

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)
1. ความสําคัญของความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมซึ่งมีใหพบเห็นไดทั่วไป เปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง และมีผลเสียตอ
สุขภาพอนามัยไดทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เชน การรั่วไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา นอกจากจะมีผ ล
เฉียบพลันทําใหสัตวน้ําตายแลว ยังทําใหคนที่ใชน้ํานั้นในการอุปโภคบริโภคไดรับสารนั้นดวย การสะสมของ
สารในรางกายนานวันเขาก็ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บเพราะพิษของสารนั้น ผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก
มลพิษในสิ่งแวดลอมนับวันจะรุนแรงมากขึ้น หมูคนทั่วโลกจึงเริ่มตระหนักวาตองปกปองรักษาสิ่งแวดลอม ดัง
จะเห็นไดจากการเกิดองคกรเครือขายของกลุมและกระบวนการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นมากมายทั่วโลก และมีการ
เรียกรองใหนําเอาประเด็นของสุขภาพกับสิ่งแวดลอมมาพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการ
ของทุกกิจกรรมทั้งในระดับสากลและระดับทองถิ่นดวยเสมอ การทํากิจกรรมใดๆ ในปจจุบันจึงตองคํานึงถึง
เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาวิจัยในหองปฏิบัติการ เพื่อผลิตความรู และใชในการศึกษา
เรียนรู และคนควาวิจัยหาความรูและสิ่งใหมๆ ทางวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมดว ย เพราะการศึกษาวิจัยมักตองใชส ารเคมีที่มีทั้งคุณและโทษ
มากมายหลายชนิด ผูทํางานและผูเกี่ยวของจึงไดรับผลกระทบทั้งจากการเปนผูที่ใชสารเคมีเองโดยตรงและ
หรือผลกระทบทางออมจากมลภาวะที่มีในหองปฏิบัติการ
การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองคกรของรัฐและ
เอกชนในประเทศไทย สวนใหญยังเปนไปตามความรูความตระหนักและสํานึกของผูเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ
นั้นๆ การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองคกรเพื่อใหหองปฏิบัติการเปนสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับการ
ทํางานของผูเกี่ยวของยังไมปรากฏชัดเจน เพราะในโครงสรางของสถาบันหรือองคกรไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
กํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน แมวา
จะมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการใชสารเคมี รวมทั้งการคุมครองแรงงานและการควบคุมอาคาร
ที่มีสาระมุงเนนความปลอดภัยในการทํางานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม แตการบังคับใชกฎหมายที่
กลาวมาทั้งหมดมิไดครอบคลุมถึงหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา
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กฎหมายของไทยที่ เ กี่ ยวข องกั บการควบคุ มกํา กับดูแ ลการใชส ารอัน ตรายและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุงเนนการควบคุม การผลิต นําเขา สงออก
และการมีไวในครอบครองสารเคมีตามบัญชีในประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย
• พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 มุ ง ใช ค วบคุ ม โรงงานในการดํ า เนิ น การอย า ง
ปลอดภัย การกําจัดของเสีย และการทําใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม
• พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน เน น ที่ ก ารป อ งกั น อั น ตรายผู ใ ช แ รงงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง ได แ ก พิ ษภั ย ของสารเคมี ที่ ใช ใ นกระบวนการผลิ ต โดยกํ าหนดค า
มาตรฐานของการสัมผัสสารเคมีในชวงเวลาทํางานปกติภายใน 1 วันไมเกิน 8 ชั่วโมง
หรือ 48 ชั่วโมงตอสัปดาห
• ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภั ย ในการทํ า งานเกี่ย วกั บ ภาวะ
แวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 กําหนดปริมาณความเขมขน ของสารเคมีที่ มีไดใน
บรรยากาศของการทํางาน
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 กําหนดใหตองมีลักษณะถูกตองและผานเกณฑขอกฎหมาย เพื่อ
ความปลอดภัยของผูใชอาคาร โดยตองยื่นแบบใหพิจารณาเพื่อขออนุญาตกอสราง
• พระราชบั ญญั ติความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล อมในการทํางาน พ.ศ.
2554 แมวา มาตรา 3 (1) จะยกเวนการบังคับใชแกหนวยงานราชการ แตมาตรา 3 (2)
ได ร ะบุ ไ ว ว า “ให ส ว นราชการ ฯลฯ จั ด ให มี ม าตรฐานในการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวา
มาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานตาม
พระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ภาคราชการและสถาบันการศึกษาแมจะมิตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ของพระราชบัญญัติ ไดแก การรายงานการประเมินและระบบการ
จัดการความเสี่ยงตออันตรายในการทํางานของสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงการ
รายงานการเกิ ด เหตุ อั น ตรายและผลการตรวจติ ด ตามความปลอดภั ย แต
สถาบันการศึกษาและองคกรของรัฐก็มีหนาที่ที่จะตองทําใหมีความปลอดภัยในการ
ทํางานในหนวยงานของตน รวมถึงหองปฏิบัติการซึ่งเปนสถานที่ที่มีการใชสารเคมีดวย
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อยางไรก็ตาม หาก สถาบัน/องคกร/หนวยงานของรัฐ จะทําใหหองปฏิบัติการของตนเปนที่ที่มีความ
ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรของสถาบัน/องคกร ยอมแสดงถึง
1. ความใสใจและรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของบุคคลภายในองคกร ซึ่งชวยสรางความ
เชื่ อมั่ น และศรั ทธาในสถาบัน /องคกร ที่นําไปสูการใหความรว มมือมุงมั่น และทุมเทที่จ ะ
ทํางานใหแกสถาบัน/องคกรได
2. ความรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการบริหารจัดการดานนี้อยางเปน
รูปธรรม
3. การเตรียมความพรอมมิใหหองปฏิบัติการเปนแหลงกอใหเกิดอันตรายซ้ําเติมตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรง เชน ไฟไหม การรั่วไหลของสารเคมี ไฟดับ และ
ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว หรือเหตุจลาจล/กอการราย
4. ความมุงมั่นที่จะบมเพาะใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษามี
หน า ที่ สร า งความสํ า นึ ก ตระหนั ก ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ให แ ก ผู เ รี ย นที่ จ ะออกไปสู
ตลาดแรงงาน โดยผานประสบการณตรงระหวางการศึกษา
2. วัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
วัฒ นธรรมความปลอดภัย หมายถึง การที่บุคคลในสังคมใหความสําคัญ เรื่องความปลอดภั ย มาก
พอที่ จะปฏิบัติ และดู แลตนเองได โดยไมมีใครบังคับ วัฒ นธรรมความปลอดภัย เปน สิ่งจําเปน เพราะความ
เสียหายและอุบัติเหตุ สวนใหญเกิดขึ้นจากผูปฏิบัติงานขาดความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นไดจากการ
ดําเนินการที่มีความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถหาใครไปกํากับดูแลไดตลอดเวลา การสรางบรรยากาศใน
หองปฏิบัติการใหมีภาพความเปนระเบียบเรียบรอย และปายเตือนใหเห็นจนชินตา รวมถึงการฝกสํารวจความ
เสี่ยงจนมองเห็นไดเองตามธรรมชาติ การไดพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องความปลอดภัย จะทําใหเกิดความตื่นตัว
เรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ เมื่อบรรยากาศโดยรอบและสภาพแวดลอมที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เอื้อใหเกิด
เปนวัตรปฏิบัติของคนสวนใหญ พฤติกรรมเสี่ยงก็จะไมเกิด หรือไมถูกทําตามโดยไมรูตัว การซึมซับวิธีคิดและ
พฤติกรรมจนเกิดเปนสํานึกไดอยางตอเนื่องนี้เองจะทําใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งทําใหหองปฏิบัติการ
ปลอดภัยไดอยางยั่งยืน
3. ผูเกี่ยวของกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ผูเกี่ยวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ อาจแบงไดหลายระดับ ดังตารางที่ 1 แตละระดับมี
หนาที่รับผิดชอบรวมกันในอันที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืนในหองปฏิบัติการทุกหองขององคกร
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ตารางที่ 1 ผูเกี่ยวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ผูเกี่ยวของ
หัวหนาองคกร/สถาบัน
(อธิการบดี/อธิบดี)
หัวหนาหนวยงาน
(คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก)
หัวหนาหองปฏิบัติการ
(หัวหนางาน/อาจารยประจําวิชา)
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
(อาจารย/เจาหนาที่/พนักงาน/ภารโรง/นิสิต
นักศึกษา)

ความเกี่ยวของ
กําหนดและประกาศใหเปนนโยบายขององคกรและ
รับผิดชอบตอความปลอดภัยในการทํางานของบุคคลใน
องคกรทุกคน
บริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุนสงเสริมและกํากับ
ดูแลการดําเนินการดานตางๆ เพื่อใหหองปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัยในการทํางานและไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม
กําหนดแผนการดําเนินงานและควบคุมกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ รวมทั้งแจงเตือนใหผูปฏิบัติงาน
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงและขอบังคับตางๆ ในหองปฏิบัติการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ รับการอบรม การใหความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานการเกิดภัยอันตรายและ
ความเสี่ยงที่พบ

4. หองปฏิบัติการปลอดภัย
หองปฏิบัติการปลอดภัย หมายถึงหองปฏิบัติการที่มีการปองกันและลดความเสี่ยงอยางเพียงพอที่จะทําให
ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามขอบังคับเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น การทํา
ใหหองปฏิบัติการปลอดภัย จึงตองทราบวาปจจัยเสี่ยงในหองปฏิบัติการมีอะไรบางและเสี่ยงอยางไร เพื่อนํามา
สร า งระบบการจั ด การความเสี่ ย งให แ ก ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง จะบรรลุ เ ป า หมายได ผู นํ า องค ก รต อ งแสดง
เจตนารมณแนวแนที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวาในสถานที่ทํางานมีความปลอดภัย ดวยการกําหนดและประกาศ
นโยบายและแผนปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนขอยืนยันวาจะกระทําการ
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ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการสรางไดดวยการมีสวนรวม
การใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการสํารวจปฏิบัติและประเมินความปลอดภัย จะทําใหเกิด
การเรี ย นรู และเข า ใจจากสภาพจริ งว า สิ่งที่อยูร อบขาง ไดแกส ารเคมีที่ตนตองใชและสัมผัส ทั้ง
โดยตรงและโดยออม รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณตางๆ สามารถทําอันตรายอะไรและอยางไรแกสุขภาพ
รางกาย การปฏิบัติและเห็นกับตาวา ตนกําลังเผชิญอยูกับความเสี่ยงเพราะรูวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง
และเสี่ยงอยางไรนี่เอง จะชวยสรางสํานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
นอกจากนี้ การร ว มกั น สํ า รวจปฏิบัติ และประเมิ น จะช ว ยใหมี ขอมูล เกี่ย วกับ ป จ จัย เสี่ย ง
สมบู ร ณ ทํ า ให ส ามารถบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะทํ า ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันเรียนรู เนื่องจากภัยอันตรายในหองปฏิบัติการมีอยูหลายอยางหลาย
ลักษณะและเกิดจากปจจัยเสี่ยงหลายรูปแบบ อีกทั้งขึ้นอยูกับการปฏิบัติการ เพราะมีวิธีและการใช
สารเคมีรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณแตกตางกัน
5. หัวใจของการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
การพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เปนกระบวนการพัฒนาดวยปญญา เพราะมีหัวใจสําคัญ
อยูที่ ตองอาศัย “กระบวนการเรียนรู” และ “เครื่องมือ”
จึงครอบคลุมทั้ง การพัฒนาคน (people
approach) และ การพัฒนาระบบ (system approach) ที่ใชไดจริง ระบบเชนนี้จะดําเนินไปไดเมื่อผูเกี่ยวของ
ตระหนักรูวาตนอยูในความเสี่ยงจริง และตองฉลาดที่จะหาวิธีลดความเสี่ยงได ดังนั้นผูเกี่ยวของตองลงมือ
สํารวจขอมูลในหองปฏิบัติการในความรับผิดชอบ และมีสวนสําคัญในการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนตางๆ
ดวยตนเอง (รูปที่ 1)
ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่ครบวงจร เปนกระบวนการที่ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของตองใหความสนใจอยางจริงจัง ทั้งการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ หากมีเพียงสวนใดสวนหนึ่ง
แล ว การพั ฒ นาความปลอดภั ยของห องปฏิบัติการจะไมเกิดการตอเนื่องและไมสามารถแกไขปญ หาหรือ
จุดออนที่เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ
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1. การสํารวจและรวบรวมขอมูล (สถานภาพปจจุบัน)
2. การจัดการความเสี่ยง
2.1 การบงชี้อันตราย
2.2 การประเมินความเสี่ยง
2.3 การบริหารความเสี่ยง

c

3. การตรวจติดตามประเมินผล
4. การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีการสรางระบบและโครงสรางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแบบครบวงจร
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1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ในหองปฏิบัติการทั้งทางเคมีและกายภาพที่อาจทําให
เกิดภัยอันตรายแกสุขภาพและสิ่งแวดลอมได เพื่อใหทราบวาหองปฏิบัติการมีปจจัยเสี่ยงอะไรบางที่ตอง
ปองกันและแกไข เครื่องมือที่ใช คือ แบบสํารวจ (checklists) ยิ่งแบบสํารวจมีองคประกอบที่ครอบคลุม
ปจจัยดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการมาก ก็จะทําใหไดขอมูลสถานภาพปจจุบันที่ครบถวน
2) การจัดการความเสี่ยงดานตางๆ ของหองปฏิบัติการดวยขอมูลจริงที่ไดจากการสํารวจ เพื่อกําหนดแนวทาง
ปองกันและลดความเสี่ยง เชน การกําหนดกฎเกณฑมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการอยางปลอดภัย
ประกอบดวย การบงชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบการ
จัดการความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการ ทั้ง 7 ประเด็น (กรอบไขปลาในรูปที่ 1)
ในการจั ดการความเสี่ ยงของระบบการจัดการความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการ ต องมองทุก
ประเด็นอยางเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระบบสําคัญในการเชื่อมโยงคือ การจัดการขอมูลและ
เอกสารที่ดี เชน ขอมูลจากการจัดการสารเคมี เชน บัญชีสารเคมี เปนตน การจัดการของเสีย ลักษณะทาง
กายภาพ อุปกรณและเครื่องมือ การปองกันและแกไขภัยอันตราย และการใหความรูพื้นฐาน จะสงผลไปสู
การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยที่เนนกลับมายังการพัฒนาคนและระบบ เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยที่ครบทุกดาน
3) การตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการป องกัน และลดความเสี่ ย ง เพื่อรวบรวมขอบกพรองและปญ หาการ
ดําเนินการปองกันและลดความเสี่ยงดานตางๆ ของหองปฏิบัติการ ขอมูลที่รวบรวมยังเอื้อตอการ ทบทวน
เรียนรู วางแผนพัฒนา/ปรับปรุง และขยายผลใหความรูตอไปได เชน ใชในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เปนตน
4) การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการปองกันและลดความเสี่ยง ที่มองครอบคลุมทั้งการพัฒนาคน และการ
พั ฒ นาระบบ จึ งจะสามารถพั ฒ นายกระดับ ความปลอดภั ย ของหองปฏิบัติก ารให เปน กระบวนการที่
ขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
กรณีตัวอยาง การจัดการความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการที่ใชกระบวนการที่กลาวขางตน
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กรณีตัวอยาง การจัดการความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ
การจัดการความเสี่ยง
การบงชี้อันตราย
การประเมินความเสี่ยง
หองปฏิบัติการมีปญหาเรื่องการ ดานกายภาพของหองปฏิบัติการ: จากตัวแปรการประเมินความเสีย่ ง
จัดวางสารเคมีที่ซื้อเขามาภายใน บริเวณที่ทําปฏิบัติการไมเพียงพอ (เอกสารความรู 8, ตารางที่ 8.1หองปฏิบัติการ เนื่องจาก ไมมีการ ขวดสารเคมีอาจโดนปดตกลงมา 8.4) พบวา
แยกประเภทสารเคมีกอนการเก็บ แตกได
- ความเปนไปไดที่จะเกิด
ดานสารเคมี:
และไมมีตหู รือบริเวณที่เก็บ
เหตุการณ ทั้งดานกายภาพฯ
สารเคมีเปนสัดสวนชัดเจน จึงวาง - สารเคมีที่เปนอันตรายหลาย
และสารเคมี อยูในระดับ A
ประเภท เชน สารออกซิไดซที่แรง
ขวดสารเคมีบนโตะปฏิบัติการ
คือ เกิดขึ้นทุกป อยางนอยป
กับสารรีดิวซที่แรง ซึ่งวางรวมกัน
ทั้งหมด
ละ 1 ครั้ง
ไมได เมื่อวางใกลกันจึงเกิดระเบิด - ผลดานสุขภาพและ
ได
สิ่งแวดลอม อยูในระดับ IV
- ผูที่อยูในหองปฏิบัติการไดสมั ผัส
คือ มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิด
และสูดดมกลิ่นของสารเคมีโดยตรง
สภาวะทุพพลภาพรุนแรงและ
เชน ตัวทําละลายที่ระเหยไว มีผล
ถาวร (>30%) ตอคน 1 คน
ตอระบบการหายใจ และสุขภาพ
หรือมากกวา และทําใหระบบ
นิเวศเสื่อมโทรม
ดังนั้นจึงมีระดับความเสี่ยงของ
หองปฏิบัติการในเรื่องนี้ อยูที่
“ระดับสูงมาก”
สถานภาพปจจุบนั
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การบริหารความเสี่ยง
การปองกันความเสีย่ ง:
- การจัดแบงสารเคมีตามประเภท
และจัดหาตูเก็บ หรือบริเวณพื้นที่
เก็บสารเคมีที่ปลอดภัย
- การจัดวางสารเคมีตามกลุม
ประเภทความเปนอันตราย
- การจัดวางสารเคมีที่เขากันไมได
ออกจากกัน
- การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติการ
- การติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อ
ระบายอากาศในหองปฏิบตั ิการ
การตอบโต/พรอมรับกรณีฉุกเฉิน:
- จัดหาอุปกรณดับเพลิง ที่
เหมาะสมประจําหองปฏิบัติการ
การสื่อสารความเสีย่ ง:
- แจงเตือน/ติดสัญลักษณตาม
ความเปนอันตรายของสารเคมีที่
เก็บในหองปฏิบัติการ เปนตน

การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
การสรางระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ โดย
การใชเครื่องมือ เชน “แผนที่ผลลัพธ” เพื่อ
ปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบตั ิการ (people approach)
และสรางระบบ (system approach) ในเรื่องของ
1. ทีมงานที่รับผิดชอบ ดานการจัดการสารเคมี
2. การจัดการสารเคมี ที่มองทั้งดานการ
จัดระบบขอมูล (มีบญ
ั ชีสารเคมี) การจัดเก็บ
และการเคลื่อนยายสารเคมี
3. การจัดการของเสียสารเคมี ทั้งระบบขอมูล
การจัดเก็บของเสีย และการกําจัดของเสีย
4. ลักษณะทางกายภาพและเครื่องมือ ที่
เกี่ยวของกับสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ
5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย โดย
จัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ความพรอม
รับ/โตตอบเหตุฉุกเฉิน และขอปฏิบัติภายใน
หองปฏิบัติการ
6. การใหการอบรม ในเรื่องการจัดการสารเคมี
7. การจัดการดานเอกสาร เชน MSDS ของ
สารเคมี และการรายงานอุบัติเหตุ เปนตน

6. ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
เมื่อกําหนดแลววา “ความปลอดภัย” คือ เปาหมายหลักของการที่จะทําใหทุกหองปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมทั้งมีโครงสรางการบริหารจัดการและผูรับผิดชอบ
งานดานตางๆ ที่ชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทํางาน
การดําเนินการตางๆ เหลานี้ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุม
ตามลักษณะของงานและความรูที่ใช เพื่อใหสามารถดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแก ไขได ทันกาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ ของการปองกันและลดความเสี่ยง ระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย
6.1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
เมื่อกําหนดแลววาความปลอดภัยเปนเปาหมายหลักของเรื่องนี้ องคกรตองมีนโยบายในการบริหาร
จัดการมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ มีหนวยงานและผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหมีภาระหนาที่
ในดานนี้โดยเฉพาะ มีแผนงานหรือยุทธศาสตรที่ตรงเปาและชัดเจน ดําเนินการไดจริง มีการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในทุกระดับ (มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หองปฏิบัติการ) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดมรรค
ผลไดจริง ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่สะทอนถึงความมุงมั่นจริงจังขององคกร ซึ่งสําคัญมากสําหรับการขับเคลื่อนระบบ
การบริห ารระบบฯ คื อการขั บเคลื่ อนทั้งระบบสูธ งชั ยคือความปลอดภัย ควรประกอบดวยฝายที่
เกี่ย วของ 3 ระดับ (ตารางที่ 3, รูป ที่ 3) มีภาระหนาที่ล ดหลั่นแตสอดคลองเปน เนื้อเดียวกัน คือระดับ
อํ า นวยการ ระดั บ บริ ห ารจั ดการ และระดั บ ปฏิบัติการ (อยางไรก็ตาม องคกรขนาดเล็กสามารถปรับ ลด
โดยรวมภาระหนาที่ของระดับอํานวยการเขากับระดับบริหารจัดการได) แลวกําหนดโครงสรางการบริหาร
จัดการฯ ตามตัวอยางในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ แบงเปน 3 ระดับ
ระดับ
อํานวยการ

บริหารจัดการ

ปฏิบัติการ
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ภาระหนาที่
 กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร โครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
องคกร/หนวยงาน
 แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับบริหาร ภาระหนาที่และขอบเขตการรับผิดชอบ ดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนฯ
 ใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตางๆ เพื่อความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ในองคกร/หนวยงาน
 สื่อสารความสําคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยของหองปฏิบัติการอยาง
ทั่วถึงภายในองคกร/หนวยงาน
 ทําใหเกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ภายในองคกร/
หนวยงาน
 ทบทวนการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร
 บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินการดานตางๆตามนโยบายและแผน
 แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับหนวยงาน ภาระหนาที่และขอบเขตการรับผิดชอบทุกดาน
เพื่อดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนฯ
 จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการความปลอดภัย
 กําหนดขอปฏิบัติความปลอดภัยภายในองคกร/หนวยงาน
 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทุกดาน
 สรางระบบการสรางความตระหนัก ระบบติดตาม และระบบรายงานความปลอดภัย
 กําหนดหลักสูตรการสอน การอบรมที่เหมาะสมใหกับบุคลากรทุกระดับ
 ปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรบั มอบหมาย
 ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของการปฏิบัติการทีด่ ี
 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/โครงการ/
หองปฏิบัติการอยางสม่าํ เสมอ
 เขารวมกิจกรรมและรับการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยที่เหมาะสมของ
หนวยงาน/หองปฏิบัติการ เชน การจัดการความเสี่ยง การซอมรับมือเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ
 จัดทําระบบเอกสารที่ครอบคลุมทุกองคประกอบความปลอดภัยใหทันสมัยอยูเสมอ
 จัดทํารายงานการดําเนินงานความปลอดภัย การเกิดภัยอันตราย และความเสี่ยงที่พบ
เสนอตอผูบริหาร

ระดับอํานวยการ
ระดับปฏิบัติการ

หัวหนาองคกร
(ตารางที่ 4 ขอ 1)
สํานักกายภาพ

ศูนย/สํานักประสานงานกลางดาน
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม

คณะทํางานเพื่อความปลอดภัยฯ
(ตารางที่ 4 ขอ 6)

หัวหนาหนวยรักษา
ความปลอดภัยขององคกร
(ตารางที่ 4 ขอ 5)

ผูบริหารจัดการความปลอดภัยขององคกร
(ตารางที่ 4 ขอ 2)

คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัย
(ตารางที่ 4 ขอ 3)

หัวหนาหองปฏิบัติการ
(ตารางที่ 4 ขอ 7)
หัวหนาหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ
(ตารางที่ 4 ขอ 4)
ระดับบริหารจัดการ

พนักงาน/เจาหนาที่
ประจําหองปฏิบตั ิการ
(ตารางที่ 4 ขอ 8)

รูปที่ 3 แนวคิดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
11

11

ตารางที่ 4 ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ตําแหนง
1. หัวหนาองคกร

2. ผูบริหารจัดการความปลอดภัยของ
องคกร
3. คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย
- หัวหนาหนวยงานที่มี
หองปฏิบัติการ เชน คณบดี
หัวหนากอง/ฝาย
- หัวหนาหนวยรักษาความ
ปลอดภัยขององคกร
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บทบาทหนาที่
แตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารจัดการความปลอดภัยขององคกร
- กํ า หนดนโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยขององคกร กําหนดผูรับผิดชอบ และภาระหนาที่
- สร า งระบบสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การต า งๆ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ
- สื่อสารความสําคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยและทําใหเกิด
ความยั่งยืนในองคกร/หนวยงาน
- ทบทวนการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความปลอดภัย
ขององคกร
- แตงตั้งคณะอํานวยการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กําหนดนโยบาย และกลยุทธในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ ใน 6 ดาน ไดแก
 ระบบการจัดการสารเคมี
 ระบบการจัดการของเสีย
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ
 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย
 ระบบการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
 ระบบการจัดการขอมูลและเอกสาร
- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย

ตารางที่ 4 ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (ตอ)
ตําแหนง

บทบาทหนาที่

4. หัวหนาหนวยงานที่มีหองปฏิบัตกิ าร

- กําหนดใหมีการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้งหมดของ
หนวยงาน
- สนับสนุนและสงเสริมใหหองปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยใช
กลยุทธทั้ง 6 ดานในลักษณะบูรณาการระบบและกิจกรรม
- สนับสนุนและสงเสริมใหหองปฏิบัติการใชระบบการจัดการขอมูลสารเคมี
และของเสียอันตรายรวมกัน
- แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการเพื่อความปลอดภัยฯ ของหนวยงาน
- สงเสริมสนับสนุนและติดตามการดําเนินการของคณะทํางานฯ
5. หัวหนาหนวยรักษาความปลอดภัยของ - บริหารจัดการใหเกิดกลุมปฏิบัติดานการโตตอบเหตุฉุกเฉิน
องคกร
- จัดระบบรายงานและพัฒนาระบบการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน
- ประสานการดําเนินงานรักษาความปลอดภัยระหวางหนวยงานในองคกร
6. คณะทํางานเพื่อความปลอดภัยฯ
- บริหารจัดการใหเกิดกลุมดําเนินการจัดระบบและกิจกรรม เพื่อความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 6 ดาน ตามนโยบายและเปาประสงคที่
คณะกรรมการอํานวยการฯ กําหนดไว
- สงเสริมและสนับสนุนใหหองปฏิบัติการใชระบบและรวมกิจกรรมของทั้ง 6
กลุม ดวยการถายทอดความรูและฝกอบรมผูป ฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
และผูเกี่ยวของ
7. หัวหนาหองปฏิบัติการ
- ปองกันและลดความเสี่ยงของผูป ฏิบัติงานในหองปฏิบัติการดวยระบบการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบและดูแล
บํารุงรักษาลักษณะทางกายภาพใหอยูในสภาพปลอดภัย จัดหาและ
บํารุงรักษาเครื่องปองกันภัยสวนบุคคลไวใหพรอมสําหรับการปฏิบัติการที่มี
ความเสี่ยงสูง
- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหผูเกี่ยวของในการดําเนินการตามกลยุทธทงั้
6 ดาน
- กําหนดมาตรการและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
หองปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย
- สื่อสารและแจงเตือนขอมูลปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ของหองปฏิบัติการ
ใหผูเกี่ยวของทราบ
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใหผูเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ
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ตารางที่ 4 ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (ตอ)
ตําแหนง
8. พนักงาน/เจาหนาที่ประจําหอง
หองปฏิบัติการ

บทบาทหนาที่
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและมาตรการความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ
- รับทราบขอมูลปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ของหองปฏิบัติการ
- เขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการตามที่
กําหนด
- รายงานภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในการทํางานในหองปฏิบัติการ
- แจงใหผูรับผิดชอบทราบถึงปจจัยหรือความเสี่ยงที่พบ

6.2 ระบบการจัดการสารเคมี
สารเคมีเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของหองปฏิบัติการ เพราะหองปฏิบัติการมีสารเคมีเปนจํานวนมาก
และความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายนั้น มาจากความเปนอันตรายและพิษ ตามสมบัติและปริมาณของสารที่
ไดรับ
การจั ด การสารเคมี ที่ ดี คื อ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลให มี ส ารเคมี เ ท า ที่ จํ า เป น จั ด เก็ บ อย า งเหมาะสม
เคลื่อนยายอยางปลอดภัย และใชอยางระมัดระวัง ซึ่งจะจัดการทั้งระบบไดตองทราบวา หองปฏิบัติการมี
สารเคมีอะไรบ างและมีความเปนอั นตรายอยางไร เพราะสารเคมีที่มีอยูทั้งหมด อาจเปนสารที่หามเก็บไว
ดวยกัน (incompatibility) บางอยางอาจตองมีภาชนะรองรับหรือเก็บในตูพิเศษ บัญชีขอมูลสารเคมีของหอง
ปฏิบัติการจึงเปนหัวใจของการจัดการสารเคมีทั้งระบบ ตั้งแตการจัดหามาใช เตรียมพื้นที่ จัดเก็บ และติดตาม
ตรวจสอบการเบิ ก จ า ย ซึ่ ง อํ า นวยประโยชน แ ก ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลสารเคมี เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการเปนอยางยิ่ง
การจัดการสารเคมี ตองมีระบบการจัดการอยางครบวงจรโดยมีการจัดการดานตางๆ ดังนี้
1. การจัดการขอมูลสารเคมี และเชื่อมโยงกับเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data
Sheet, SDS)
2. การจัดเก็บสารเคมี
3. การสํารวจและคัดออกสารเคมีในหองปฏิบัติการที่หมดอายุและเลิกใชแลว
4. การเคลื่อนยายสารเคมี
5. การจัดการของเสีย (ดูรายละเอียดขอ 6.3)
6. การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการ
6.2.1 การจัดการขอมูลสารเคมี และเอกสารขอมูลความปลอดภัย ควรมีระบบบันทึกขอมูลสารเคมีของ
หองปฏิบั ติการให ผูปฏิบัติงานฝ ายต างๆ บัน ทึกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีบัญชีหรือสารบบขอมู ล
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สารเคมีทั้งหมดของหองปฏิบัติการ (รายละเอียดในเอกสารความรู 1) ทําใหเรียกใชขอมูลในสวนที่ตองการ
สําหรับการบริหารจัดการดานตางๆไดงาย ซึ่งบูรณาการเขากับขอมูลความปลอดภัย (SDS) นอกจากจะนําสู
เปาหมายคือ การบริหารจัดการสูความปลอดภัยแลว ยังสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยง การแบงปน
สารเคมี และการจัดสรรงบประมาณอีกดวย
โครงสรางขอมูลของบัญชี/สารบบขอมูลสารเคมี ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
– ชื่อสารเคมี (Chemical name)
– CAS no.
– รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
– ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight)
– Grade
– ราคา (Price)
– หองที่จัดเก็บสารเคมี (Storage room)
– อาคารที่จัดเก็บสารเคมี (Storage building)
– วันที่รับเขามาในหองปฏิบัติการ (Acquisition date)
– ผูขาย/ผูจําหนาย (Supplier)
– ผูผลิต (Manufacturer)
– ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมี
ควรมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและทันสมัยของเอกสารขอมูลความปลอดภัย (รายละเอียดใน
เอกสารความรู 2) ซึ่งเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากสารเคมีนั้นๆ ได
อยางถูกตอง และควรจัดเก็บเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกรายการไวในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงาน
สามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วและทันกาล
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ขอกําหนดการจัดการเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
1) มีการเก็บ SDS เปนเอกสาร
2) มีการเก็บ SDS เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส
3) ทุกคนในหองปฏิบัติการทราบที่เก็บ SDS และไดรับอนุญาตใหดู SDS ได
4) เก็บ SDS ในที่ที่เขาถึงและดูไดโดยงายและทันกาลเมื่อตองการใชหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5) มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยูในหองปฏิบัติการ
6) SDS มีขอมูลครบถวน มีรายละเอียดครบ 16 ขอ ดังหัวขอตอไปนี้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผูผลิตและหรือจําหนาย (Identification)
(2) ขอมูลความเปนอันตราย (Hazards identification)
(3) สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/Information on ingredients)
(4) มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures)
(5) มาตรการผจญเพลิง (Fire fighting measures)
(6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
(7) การใชและการจัดเก็บ (Handling and storage)
(8) การควบคุมการไดรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/Personal
protection)
(9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties)
(10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
(11) ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
(12) ขอมูลดานระบบนิเวศ (Ecological information)
(13) ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
(14) ขอมูลสําหรับการขนสง (Transport information)
(15) ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory information)
(16) ขอมูลอื่น ๆ (Other information)
7) SDS ที่มีอยูในหองปฏิบัติการตองทันสมัย หากจัดทําขึ้นกอนเวลาปจจุบัน ตองไมนานเกินกวา 5 ป
6.2.2 การจัดเก็บสารเคมี ตองคํานึงถึงลักษณะของความเปนอันตราย และสมบัติที่เขากันไดและไมไดของ
สารเคมีตางๆที่จัดเก็บ กอนจัดเก็บจึงตองศึกษาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีและฉลาก เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่และภาชนะรองรับที่เหมาะสม (ในกรณีที่จําเปน)
สําหรับการจําแนกความเปนอันตรายของสารเคมีนั้น ปจจุบันระบบที่ใชกันอยางแพรหลายคือ ระบบ
การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonised System
for Classification and Labeling of Chemicals, GHS) ระบบนี้มีการจัดแบงความเปนอันตรายออกเปน 3
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ดาน คือ ดานกายภาพ ดานสุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม แตละดานแบงยอยเปนชนิดตางๆ และใชสัญลักษณ
แสดงความเปนอันตราย 9 รูป โดยแสดงนัยถึงความรุนแรงของอันตรายของสารดวย ดังนั้น สารที่อยูในกลุมที่
มีความเปนอันตรายอยางเดียวกัน อาจใชสัญลักษณไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรง (Category)
ของอันตรายประเภทนั้นๆ เชน ความเปนอันตรายประเภทเปนพิษเฉียบพลัน มีการแบงระดับรุนแรงมาก
(Category 1-3) จะใชสัญลักษณรูป “หัวกระโหลกกระดูกไขว” แตหากมีระดับความเปนอันตรายไมรุนแรง
มาก (Category 4) จะใชสัญลักษณรูป “เครื่องหมายตกใจ” และบางกรณีสารที่มีความเปนอันตรายคนละ
ประเภท อาจใชสัญลักษณรูปเดียวกันได ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ
GHS แสดงในตารางที่ 5 (รายละเอียดแสดงในเอกสารความรู 3) และตัวอยางการแสดงความเปนอันตราย
ของสารเคมี แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ GHS
ความเปนอันตราย
ดานกายภาพ

ประเภท / สัญลักษณ

•

วัตถุระเบิด
สารเคมีที่ทําปฏิกริ ิยาไดเอง**
สารเปอรออกไซดอินทรีย* *
แกสไวไฟ
สารละอองลอยไวไฟ
ของเหลวไวไฟ
ของแข็งไวไฟ
สารเคมีที่ทําปฏิกริ ิยาไดเอง**
แกสออกซิไดซ
ของเหลวออกซิไดซ
ของแข็งออกซิไดซ

•

แกสภายใตความดัน

•

สารที่กัดกรอนโลหะ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ของเหลวที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเองในอากาศ
สารเคมีที่เกิดความรอนไดเอง
สารเคมีที่สมั ผัสน้ําแลวใหแกสไวไฟ
สารเปอรออกไซดอินทรีย* *

หมายเหตุ **ประเภทความเปนอันตรายที่มสี ัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป
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ตารางที่ 5 ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ GHS (ตอ)
ความเปนอันตราย
ดานสุขภาพ

ประเภท / สัญลักษณ
•

•
•
•
•
•
•
•

ความเปนพิษเฉียบพลัน**
ระคายเคืองผิวหนัง
ระคายเคืองตอดวงตา
ไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง
เปนพิษเจาะจงตออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
กัดกรอนผิวหนัง
ทําลายดวงตาอยางรุนแรง

•

ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพของระบบทางเดินหายใจ
การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ
กอมะเร็ง
เปนพิษตอระบบสืบพันธุ
เปนพิษเจาะจงตออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
เปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมาย-การไดรับสัมผัสซ้ํา
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจสวนลางหรือทําใหปอดอักเสบ

•

อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา

•

อันตรายตอชั้นโอโซน

•
•
•
•
•
•

ดานสิ่งแวดลอม

ความเปนพิษเฉียบพลัน**

หมายเหตุ **ประเภทความเปนอันตรายที่มสี ัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป
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ตารางที่ 6 ตัวอยางการแสดงความเปนอันตรายของสารเคมี
ชื่อสารเคมี
bis (α, α dimethylbenzyl)
peroxide

CAS no.
80-43-3

ประเภทความเปนอันตราย
สารเปอรออกไซดอินทรีย
ประเภทยอย F

สัญลักษณความเปนอันตราย

ระคายเคืองผิวหนัง
ประเภทยอย 2
ระคายเคืองตอดวงตา
ประเภทยอย 2
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
ประเภทยอย 2
cyclohexanone,
peroxide

12262-58-7 สารเปอรออกไซดอินทรีย
ประเภทยอย A
เปนพิษเฉียบพลัน
ประเภทยอย 4
กัดกรอนผิวหนัง
ประเภทยอย 1B

ที่มา Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
[http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database]
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ขอกําหนดทั่วไปของการจัดเก็บสารเคมี ระดับหองปฏิบัติการ
1) จัดเก็บสารเคมีเปนกลุมตามประเภทของสารเคมี หรือตามคําแนะนําใน SDS ของสารนั้นๆ
2) ชั้นวางสารเคมีตองอยูในสภาพดี คือ แข็งแรง ไมผุหรือเปนสนิม ไมโคงงอ และมีขอบกั้น
3) ตูเก็บสารเคมีที่วางอยูในพื้นที่สวนกลาง ตองมีการระบุชื่อเจาของหรือผูดูแล พรอมทั้งติดสัญลักษณแสดง
ความเปนอันตรายของสารเคมีในตู (ถาเปนไปไดใหแสดงชื่อสารเคมีที่อยูภายในตูดวย)
4) สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการตองมีตําแหนงการเก็บที่แนนอน
5) บริเวณที่เก็บสารเคมีที่เปนพิษตองมีปายแสดงอยางชัดเจน
6) สารเคมีที่มีความเปนอันตรายสูงตองเก็บในตูที่มีกุญแจล็อค
7) หามเก็บสารเคมีไวในตูควันอยางถาวร
8) การเก็บสารเคมีที่เปนของเหลวในตูเย็นและตูแชแข็ง ขวดสารเคมีตองมีภาชนะรองรับ (secondary
container) ที่เหมาะสม เชน ถาดพลาสติก ภาชนะรองรับตองสามารถปองกันการหกหรือรั่วไหลของสารเคมี
ได หรือสามารถรองรับปริมาณสารเคมีที่อยูในขวดไดอยางเพียงพอหากเกิดการหกหรือรั่วไหล
9) หองปฏิบัติการควรกําหนดเงื่อนไขการวางขวดสารเคมีที่หิ้งหรือโตะการทดลอง เชน จํากัดประเภท ปริมาณ
และเวลา เพื่อความเปนระเบียบและปลอดภัย เชน หามวางขวดสารเคมีไวบนโตะปฏิบัติการนานกวา 1 วัน
หากเปนของเหลวตองมีปริมาณไมเกิน 1 ลิตร ยกเวน ขวดสารเคมีที่เตรียมขึ้นเองสําหรับการทดลอง เชน
stock solution
10) หามวางสารเคมี (รวมถึงถังแกส) บริเวณระเบียงทางเดิน
11) ในกรณีที่จําเปนตองวางขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีบนพื้นหองปฏิบัติการ ตองมีภาชนะรองรับที่มีความจุ
มากกวาปริมาณรวมของสารเคมีที่มีอยูในภาชนะทุกใบ และไมวางเกะกะการทํางานของผูปฏิบัติงานและ
ทางเดิน ในกรณีภาชนะเปนแกวตองอยูในตําแหนงที่ไมแตกไดโดยงาย
12) ไมวางสารเคมีใกลทอระบายน้ํา ใตหรือในอางน้ํา หากจําเปนตองมีภาชนะรองรับ เพื่อปองกันสารเคมีรั่วไหล
สูสิ่งแวดลอม
ดูตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บและขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารอันตราย
กลุมตางๆ รายละเอียดในเอกสารความรู 4
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ภาชนะบรรจุภัณฑ และฉลากสารเคมี
1) เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑที่มีวัสดุเหมาะสมกับประเภทของสารเคมี
 ใชภาชนะเดิม (original container)
 หามเก็บกรดไฮโดรฟลูออริก ในภาชนะแกว เพราะสามารถกัดกรอนแกวได
 หามเก็บสารที่กอใหเกิดเปอรออกไซดในภาชนะแกวที่มีฝาเกลียวหรือฝาแกว เพราะหากมี
การเสียดสี จะทําใหเกิดการระเบิด
 หามเก็บสารละลายดางที่มี pH สูงกวา 11 ในภาชนะแกว เพราะสามารถกัดกรอนแกวได
2) ตรวจสอบการชํารุดเสียหายของภาชนะสารเคมีอยางสม่ําเสมอ เชน การแตกราว รั่วซึม ของขวด
หรือฝาปด เปนตน
3) ภาชนะทุกชนิดที่บรรจุสารเคมีตองมีการติดฉลากที่เหมาะสม คือ
 หากเปนภาชนะเดิม (original container) ของสารเคมีตองมีขอมูลบนฉลากสมบูรณและ
ชัดเจน
 ใชชื่อเต็มของสารเคมี และมีคําเตือนเกี่ยวกับอันตราย
 ระบุวันที่ไดรับสารเคมี และวันที่เปดใชสารเคมีเปนครั้งแรก
 หากเปน stock solution หรือ working solution ที่เตรียมขึ้นเองใหระบุ ชื่อ สวนผสม
ชื่อผูเตรียม และวันที่เตรียมดวย
4) มีฉลากระบุชื่อสารแมไมใชสารอันตราย เชน น้ํา
5) ตรวจสอบความสมบูรณของฉลากบนภาชนะสารเคมีอยางสม่ําเสมอ
 ฉลากสมบูรณ มีขอมูลครบถวน
 ขอความบนฉลากมีความชัดเจน ไมจาง ไมเลือน
6.2.3 การสํ า รวจและคั ด ออกสารเคมี เป น การกํ า จั ด สารเคมี ที่ ไ ม ต อ งการใช แ ละใช ไ ม ไ ด อ อกจาก
หองปฏิบัติการ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่ไมจําเปน หองปฏิบัติการตองมีระบบการตรวจสอบสารที่
หมดอายุจริง 1 และสารที่ไมใชแลว 2 ทุกๆ 6 เดือน รวมถึงการคัดชื่อสารที่กําจัดออกจากบัญชีหรือสารบบขอมูล
สารเคมีดวย เพื่อใหขอมูลในสารบบมีความถูกตองทันสมัย สามารถใชในการบริหารจัดการความปลอดภัยได
ตามความเปนจริง
0

1

6.2.4 การเคลื่อนยายสารเคมี เปนขั้นตอนที่สารเคมีอาจรั่วไหลหรือแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมไดมากที่สุด
หากกระทําการโดยขาดความระมัดระวัง และหรือมิไดทําตามขอกําหนดของความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย
สารเคมี ซึ่งประกอบดวย การใชเครื่องปองกันสวนบุคคลของผูเคลื่อนยาย ภาชนะบรรจุและอุปกรณสําหรับ
การเคลื่อนยายสารเคมี และวิธีเคลื่อนยายที่ถูกตองเหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของสาร
1

สารที่หมดอายุจริง หมายถึง สารที่ไมสามารถใชงานไดจริง ซึ่งอาจจะไมตรงกับวันหมดอายุที่ระบุอยูขา งขวดสาร
2
สารที่ไมใชแลว หมายถึง สารที่ไมตองการใชแลว แตอาจจะยังไมหมดอายุ
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การเคลื่อนยายสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ
1) ผูที่ทําการเคลื่อนยายสารเคมี ตองสวมถุงมือ แวนตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ (เสื้อกาวน) และ
อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่จําเปนอื่นๆ สําหรับการเคลื่อนยายสารเคมี
2) การเคลื่อนยายสารประเภทกรดและตัวทําละลาย ตองใชถังยางที่ทนตอการกัดกรอนหรือละลาย
3) การเคลื่อนยายสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟตองใชภาชนะที่ทนตอแรงดัน
4) สารเคมีที่เคลื่อนยายตองอยูในภาชนะบรรจุที่ปดฝาสนิท หากจําเปนอาจผนึกดวยแผนพาราฟลม
5) รถเข็นที่ใชเคลื่อนยายสารเคมี ตองมีแนวกั้นที่สูงเพียงพอที่จะกั้นขวดสารเคมี
6) การเคลื่อนยายสารเคมีตองมีภาชนะรองรับ (secondary container) ขวดบรรจุสาร โดยภาชนะ
รองรับตองไมแตกหักงาย เชน ทําดวยยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่มีขนาดที่สามารถบรรจุขวด
สารเคมีนั้นได
7) การเคลื่อนยายสารที่เขากันไมไดตองแยกภาชนะรองรับ (secondary container)
8) ดูแลและเฝาระวังสารเคมีที่เคลื่อนยายอยางเครงครัด
การเคลื่อนยายสารเคมีภายนอกหองปฏิบัติการ
1) สารเคมีที่เคลื่อนยายตองมีฉลากที่ถูกตองชัดเจน
2) ขวดสารเคมีที่ตองการเคลื่อนยายตองวางในภาชนะรองรับที่เหมาะสม มั่นคงปลอดภัยและไม
แตกหักงาย
3) มีวัสดุกันกระแทกและหรือมีตัวดูดซับสารเคมีระหวางขวดขณะเคลื่อนยายสาร เชน vermiculite
เปนตน
4) การเคลื่อนยายสารที่เขากันไมได ตองแยกภาชนะรองรับ
5) รถเข็นตองมีขอบกั้นที่สูงเพียงพอสําหรับกั้นขวดสารเคมี
6) การเคลื่อนยายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหวางชั้นใหใชลิฟตขนของ หลีกเลี่ยงการใชลิฟตทั่วไป
6.2.5 การจัดการของเสีย
รายละเอียดอยูในหัวขอ ระบบการจัดการของเสีย (ขอ 6.3)
6.2.6 การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
การติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ของการจัดการสารเคมีนั้น
อาจจัดทําเปนรูปรายงานตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม เชน การรายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี หรือแผนภาพ
แสดงสัดสวนปริมาณสารเคมี (ตัวอยางที่ 1.3 และแผนภาพที่ 1.1 ในเอกสารความรู 1)
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6.3 ระบบการจัดการของเสีย
ของเสียและขยะจากการปฏิบัติการ เปนปจจัยเสี่ยงอีกอยางหนึ่งที่ตองมีการจัดการอยางเปนระบบ
เพื่อปองกันมิใหสารเคมีรั่วไหลและแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมภายนอกหองปฏิบัติการ
การดําเนินงานเกี่ยวกับของเสียและขยะ ประกอบดวย
1. การจัดการขอมูลของเสียสารเคมี
2. การจําแนกประเภทของของเสีย
3. การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย
4. การบําบัดและกําจัดของเสีย
5. การตรวจติ ด ตามประเมิ น และรายงานผลการดํ า เนิ น การด า นต างๆของการจั ด การ
ของเสีย
6.3.1 การจั ดการข อมู ล ของเสี ย สารเคมี การบริห ารจัดการของเสียตองใชขอมูล ที่เกี่ย วของหลายอยาง
นอกจากขอมูลเกี่ยวกับของเสียแลว ยังมีรายงาน และ ขอมูลการขจัดของเสียออก (clearance) ดวยจึงตองมี
ระบบการบันทึกขอมูลใหผูเกี่ยวของบันทึกขอมูลเหลานี้ เพื่อความสะดวกในการเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลที่
จํ า เป น สํ า หรั บ การกํ า กั บ ดู แ ลติ ด ตามและตรวจสอบ ซึ่ ง จะช ว ยให ร ะบบการจั ด การของเสี ย อั น ตรายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (รายละเอียดในเอกสารความรู 1)
โครงสรางของระบบบันทึกขอมูลของเสียสารเคมีควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
– ประเภทของเสีย
– รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
– หองที่จัดเก็บของเสีย (Storage room)
– อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)
– ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)
– วันที่บันทึกขอมูล (Input date)
6.3.2 การจําแนกประเภทของของเสีย ตองมีการแยกเก็บของเสียที่มีทั้งของแข็งและของเหลว โดยของเสีย
เหลานั้นอาจเปนสารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งที่ปนเปอนดวยสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ไดแก ภาชนะ
บรรจุภัณฑ และ ขยะอื่นๆ เชน ทิชชู ถุงมือ เศษผา หนากาก ยิ่งกวานั้น การทิ้งขยะสารเคมีที่เปนอันตรายที่
ไมสามารถทิ้งลงระบบสุขาภิบาลไดนั้น จําเปนตองทิ้งลงขวดแยกตามประเภทของสารเคมี (รายละเอียด
เอกสารความรู 5) เพราะการทิ้งโดยไมแยกกลุมแยกประเภท อาจทําใหไดรับอันตรายจากของเสียนั้น เชน
การระเบิ ด เพราะสารเคมี ในของเสี ย ทํ า ปฏิกิ ริย ากัน และอาจเป น ช องทางของการรั่ ว ไหลแพร กระจายสู
สิ่ง แวดลอ ม เพราะไม ไ ด ผ า นการทํ า ลายพิ ษ ด ว ยวิ ธี ก ารเฉพาะที่ จํ า เป น สํา หรับ สารนั้ น ก อ นที่ จ ะนํ า ไปทิ้ ง
นอกจากความปลอดภัยแลว การจําแนกประเภทของเสียยังทําใหการกําจัดทําไดงายขึ้นดวย
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6.3.3 การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย ควรดําเนินการดังนี้
1. จําแนกของเสียใหถูกตองตามเกณฑการจําแนก และจัดเก็บในภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสม
ตามประเภทความเปนอันตรายของของเสีย เชน ไมใชภาชนะโลหะในการเก็บของเสียประเภท
กรด หากใชขวดสารเคมีที่ใชหมดแลวมาบรรจุของเสีย สารเคมีในขวดเดิมตองไมใชสารที่เขากัน
ไมไดกับของเสียนั้น เปนตน (ดูตัวอยางระบบการจําแนกของเสียในเอกสารความรู 5 ขอ 5.1)
2. ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุของเสีย เชน รอยรั่ว หรือ แตกราวอยางสม่ําเสมอ
3. ภาชนะทุกชนิดที่บรรจุของเสียตองมีฉลากที่เหมาะสม หากใชขวดสารเคมีเกาบรรจุของเสีย ตอง
ลอกฉลากเดิมออกกอนและติดฉลากใหมที่มีขอมูลครบถวน คือ
 มีคําวา“ของเสีย”ระบุไวอยางชัดเจน
 ระบุประเภทของเสีย/ประเภทความเปนอันตราย
 สวนประกอบของของเสีย (ถาเปนไปได)
 วันที่เริ่มบรรจุของเสีย
 ชื่อหองปฏิบัติการ/ชื่อเจาของ
(ดูตัวอยางฉลากของเสียในเอกสารความรู 5 ขอ 5.2)
4. ขอความบนฉลากมีความชัดเจน ไมจาง ไมเลือน
5. ตรวจสอบสภาพของฉลากบนภาชนะของเสียอยางสม่ําเสมอ
6. หามบรรจุของเสียเกินกวา 80% ของความจุของภาชนะ หรือปริมาณของเสียตองอยูต่ํากวาปาก
ภาชนะอยางนอย 1 นิ้ว
7. มีการกําหนดพื้นที่/บริเวณจัดเก็บของเสียอยางชัดเจน
8. จัดเก็บ/จัดวางของเสียที่เขากันไมไดโดยอิงตามเกณฑการเขากันไมไดของสารเคมี (chemical
incompatibility) สามารถใชเกณฑเดียวกับการจัดเก็บสารเคมีที่เขากันไมได
9. มีภาชนะรองรับ (secondary container) ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสม
10. หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลทอระบายน้ํา ใต หรือ ในอางน้ํา หากจําเปนตองมีภาชนะรองรับ
11. หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลบริเวณอุปกรณฉุกเฉิน เชน ฝกบัวฉุกเฉิน
12. หามวางภาชนะบรรจุของเสียปดหรือขวางทาง เขา-ออก
13. วางภาชนะบรรจุของเสียใหหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และเปลวไฟ
14. หามเก็บของเสียประเภทไวไฟไวในหองปฏิบัติการมากกวา 50 ลิตร หากจําเปนตองเก็บไวในตู
สําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
15. หามเก็บของเสียไวในตูควันอยางถาวร
16. มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ
 กรณีที่ของเสียพรอมสงกําจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไมควรเก็บไวนานกวา 90 วัน
 กรณีที่ของเสียไมเต็มภาชนะ (ปริมาตรนอยกวา 80% ของภาชนะ) : ไมควรเก็บของเสียไว
นานกวา 1 ป
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กฎหมายของรัฐ California กําหนดเวลาและปริมาณของเสียสูงสุดที่อนุญาตใหเก็บในหองปฏิบัติการ คือ
ของเสียที่มีปริมาณไมเกิน 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร) อนุญาตใหเก็บไวในหองปฏิบัติการไดไมเกิน 90 วัน
และที่มากกวา 55 แกลลอน ไมเกิน 3 วัน หากเปนของเสียที่มีความเปนอันตรายสูงเฉียบพลัน ไมควรเก็บไวมากกวา
1 ลิตร เชน สารที่มีชื่ออยูใน p-list waste ของ US EPA (http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/listed.htm)
สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียสําหรับภาคอุตสาหกรรม (เนนสถานประกอบการ) ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกํ าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดไววา ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว และผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญตั้งแต 1,000 กก. /เดือน สามารถเก็บของเสียไวในพื้นที่ตนเอง
ไดไมเกิน 90 วัน และผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ขนาดกลาง ตั้งแต 100 กก. /เดือน ถึง นอยกวา 1,000 กก./เดือน
สามารถเก็บของเสียไวในพื้นที่ตนเองไดไมเกิน 180 วัน ทั้งนี้หากกอกําเนิดของเสียอันตรายที่มีพิษเฉียบพลันมากกวา 1
กก./เดือน สามารถเก็บของเสียไวในพื้นที่ตนเองไดไมเกิน 90 วัน
แตอยางไรก็ดี สําหรับหองปฏิบัติการ ระยะเวลาในการสงออกของเสียไปกําจัด และปริมาณของเสียที่ควรมีอยูใน
หองปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบตองพิจารณาปริมาณและเวลาในการจัดเก็บใหเหมาะสมกับสมบัติความเปนอันตรายของเสีย
นั้นๆ เนื่องจากประเภทของเสียจากหองปฏิบัติการมีความหลากหลาย ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย แมมีอยูปริมาณ
นอย
6.3.4 การบําบัดและกําจัดของเสีย หองปฏิบัติการควรมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอนทิ้งหรือสงกําจัด
ไดแก
1) การบําบัดของเสียกอนทิ้ง หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีการบําบัดของเสียที่มีความเปนอันตราย
นอยที่สามารถกําจัดไดเองกอนทิ้งลงสูระบบสุขาภิบาลสาธารณะ เชน การสะเทินของเสียกรด
และเบสใหเปนกลางกอนทิ้งลงทอน้ําสุขาภิบาล เปนตน
2) การบําบัดของเสียกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรบําบัดของเสียอันตรายที่ไมสามารถ
กําจัดไดเองเบื้องตนกอนสงบริษัทหรือหนวยงานที่รับกําจัด เพื่อลดความเปนอันตรายระหวางการ
เก็บรักษาและการขนสง (ตัวอยางการบําบัดของเสียเบื้องตนแสดงในตารางที่ 5.1 เอกสารความรู
5)
3) การลดปริมาณกอนทิ้ง หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางจัดการที่ตนทางกอนเกิดของเสีย
เพื่อลดปริมาณของเสียปลายทางหรือทําใหเกิดของเสียอันตรายปลายทางนอยที่สุด เชน การใช
สารเคมีตั้งตนที่ไมอันตรายทดแทนสารเคมีอันตราย และ/หรือ การลดปริมาณสารเคมีที่ใชทํา
ปฏิกิริยา เปนตน
4) การลดปริมาณกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางในการลดปริมาณของเสีย
อันตรายที่ไมสามารถกําจัดไดเอง กอนสงบริษัทรับกําจัด เพื่อประหยัดคาใชจายในการกําจัด เชน
การทําใหของเสียที่มีโลหะหนักในปริมาณนอย ๆ เขมขนขึ้น เชน การทําใหตัวทําละลายระเหย
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หรื อตกตะกอนเพื่ อ แยกส ว นที่ เ ปน โลหะหนั กออกมาจากสารละลาย กอ นสง กํ าจั ดในสภาพ
สารละลายเขมขน หรือตะกอนของโลหะหนัก เปนตน
5) การ Reuse, Recovery, Recycle ของเสียที่เกิดขึ้น
5.1) Reuse คือ การนําวัสดุที่เปนของเสียกลับมาใชใหม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทํา
การใด ๆ ยกเวนการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาตามวัตถุประสงคเดิม
5.2) Recovery คือ การแยกและการรวบรวมวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชไดจากวัสดุของเสีย
เชน แรธาตุ พลังงาน หรือน้ํา โดยผานกระบวนการและ/หรือการสกัด ซึ่งสิ่งที่ไดมาไมจําเปนตอง
ใชตามวัตถุประสงคเดิม
5.3) Recycle คือ การนําวัสดุกลับมาใชใหมโดยที่มีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไป แตมี
องคประกอบทางเคมีเหมือนเดิม โดยการผานกระบวนการตาง ๆ (เชน การกลั่นตัวทําละลาย,
แกว, โลหะมาหลอมใหม)
(ดูตัวอยางการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และแหลงความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบําบัดและกําจัด ใน
เอกสารความรู 5 ขอ 5.3 และ 5.4)
การสงกําจัด บริษัทที่กําจัดของเสียตองไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการของเสีย จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (รายละเอียดในเอกสารความรู 5 ขอ 5.5)
แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสียแสดงในรูปที่ 4 และ 5
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รูปที่ 4 แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสีย

ของเสียจากหองปฏิบัติการ
สงคืนผูขาย

ของเสียสารเคมีและวัสดุปนเปอนสารเคมี

ภาชนะปนเปอน
ทําความสะอาด

Reuse/Recycle

จําแนกประเภทและระดับความเปนอันตราย

ของเสียอันตรายต่ํา

ของเสียที่สามารถ
บําบัดกอนทิ้ง

ถังขยะทั่วไป
ทอน้ําทิ้ง
สุขาภิบาลทั่วไป

วิธีบําบัดของ
หนวยงาน (บําบัด
เบื้องตน และดู
ความเปนอันตราย
กอนทิ้ง)

•
•

ของเสียอันตราย

ของเสีย
ติดเชื้อจุลินทรีย

ของแข็ง/เหลวที่จัดกลุม ได

กลุม
ไซยาไนด

กลุม
ปรอท

กลุม
สารอินทรีย

กลุมออกซิ
แดนซ

กลุม
โลหะ
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สงบริษัทรับกําจัดของเสียที่มีใบอนุญาตถูกตอง และ
มีวิธีการกําจัดที่เหมาะสมตอของเสียประเภทนั้น ๆ

ของเสียกลุมพิเศษ

กลุมกรด/
เบส

ของแข็ง/เหลว อื่นๆ

เผาไหมได
สงบริษัทรับกําจัด
ของเสียที่มี
ใบอนุญาต

กําจัดโดยการเผา
หรืออบฆาเชื้อที่
อุณหภูมิ 121˚ซ 15
ปอนดตอตารางนิ้ว
เปนเวลา 30-70
นาที

ของเสีย
ที่เปนสารพิษอื่นๆ
สงบริษัทรับ
กําจัด ที่มี
วิธีการกําจัดที่
เหมาะสมตอ
ของเสียที่เปน
พิษ

ของเสีย
กัมมันตรังสี
สงกําจัดที่
สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.)

ไมสามารถเผาไหมได
สงบริษัทรับกําจัด
ของเสียที่มี
ใบอนุญาต

หากมีสารปนเปอ นอื่นที่เปนอันตราย
เหลืออยู เชน สารพิษ หรือโลหะหนัก ให
กําจัดโดยสงบริษัทรับกําจัด ตามระบบ
การจัดประเภทความเปนอันตรายที่ตั้งไว
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รูปที่ 5 แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสียที่ไมทราบขอมูล
ของเสียจากหองปฏิบัติการ

ของเสีย
ที่ไมทราบขอมูล

ทดสอบ1

การลุกติดไฟได
(ignitability)

กัดกรอน
(corrosivity)

ความไวตอปฏิกิริยา
(reactivity)

ความเปนพิษ
(toxicity)

สงบริษัทรับกําจัดของเสียที่มีใบอนุญาต กําจัดตามลักษณะความเปนอันตรายที่ทดสอบได
หมายเหตุ 1การทดสอบลักษณะความเปนอันตรายของของเสีย ตามวิธีของ US EPA
(เขาถึงไดจาก http://www.epa.gov/epawaste/hazard/wastetypes/wasteid/index.htm สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)
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6.3.5 การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการดานตางๆของการจัดการของเสีย
หองปฏิบัติการควรมีการติดตามตรวจสอบฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับ
การจั ด การของเสี ย การเตรี ย มงบประมาณสําหรับ การกําจัด และการจัดเตรีย มสถานที่จัดเก็บ ของเสีย ที่
เหมาะสม
6.4 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ (Laboratory Physical Factors)
ลั ก ษณะทางกายภาพของห อ งปฏิ บั ติ ก ารหมายถึ ง ลั ก ษณะเชิ ง สถาป ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม
ประกอบดวย พื้นที่การใชงานจริง วัสดุที่ใช ระบบสัญจร ระบบไฟและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค
และระบบฉุกเฉิน เปนโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ หากผูใชหองปฏิบัติการ
สถาปนิ กและวิ ศวกรผู ออกแบบพื้ นที่ และงานระบบของหองปฏิบัติการ ไมไดมีการคํานึงถึงประเด็น ความ
ปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติก ารเป น หลั ก อาจสงผลตอ การเกิดการบาดเจ็บ หรือเสีย ชี วิตระหว างการใชพื้น ที่
หองปฏิบัติการ จากการระเบิด ไฟไหม การสูดดมสารเคมีที่มีพิษ ปริมาณการวางและปริมาณสิ่งของที่มีมาก
เกินความจําเปนก็อาจทําใหเกิดอันตรายได
การออกแบบจะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานในหองปฏิบัติการในสภาวะการปฏิบัติงานปกติ
และเอื้อใหมีความปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน
6.4.1 ปจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ แบงเปน 7 อยาง คือ
1) งานสถาปตยกรรม
คํา นึ งถึ งข อกํา หนดทั่ ว ไปในด า นขนาด ลักษณะการกอสราง และสถานที่ตั้งของหองปฏิบัติการที่
เหมาะสม เพื่อลดปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย (ตารางที่ 7) โดยเนนที่การประเมินลักษณะการ
ใชสอยของพื้นที่ทั้งทางดานขนาดของพื้นที่หองที่เหมาะสมกับกิจกรรมการใชงาน การแยกประเภทของชนิด
และการใชพื้นที่ภายในหองปฏิบัติการ ลักษณะของวัสดุที่ใชเปนพื้นผิวของหองปฏิบัติการในดานความสมบูรณ
ความคงทน และการดูแลรักษา ลักษณะของชองเปด (ประตูและหนาตาง) ความกวาง ความสูง และระยะ
ตางๆ ภายในหองปฏิบัติการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง และลักษณะการแสดงขอมูลของหองปฏิบัติการผานการใช
ปายสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ
2) งานสถาปตยกรรมภายใน
คํานึงถึงลักษณะและกิจกรรมการใชงานในหองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดสวน
รางกายของผูปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร (ergonomics) การเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดเก็บขยะและถัง
แกสอยางเหมาะสม รวมไปถึงมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ ให
มีความเที่ยงตรงและอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสมบูรณ
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ตารางที่ 7 ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย
หัวขอ
ลักษณะ
สถานที่ตั้ง ไมควรอยูใกลเคียงกับอาคารหรือสถานที่ทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยไดงาย เชน อาคารเก็บสารเคมี
สถานที่ตั้งหมอแปลงไฟฟา (transformer) เครื่องกําเนิดไฟฟา
(generator) หรือ อาคารที่ตั้งของ เครื่องตมน้ํา (boiler) ครัว
(kitchen) หรือ โรงอาหาร (canteen) เปนตน
พื้นที่
1. ขนาดพื้นที่หองปฏิบัติการเหมาะสมและเพียงพอกับกิจ กรรม/
การใชงาน/จํานวนผูใช/ปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ มีความสูง
ภายในหองปฏิบัติการไมนอยกวา 3.00 ม. และบริเวณทางเดินใน
อาคารไมนอยกวา 2.60 ม.
2. พื้น ที่สวนสํานักงาน/สวนปฏิบัติการและทดลอง/สวนเก็บของ
และสารเคมี/ที่พักเจาหนาที่ ตองแยกออกจากกัน พื้นที่สวน
ปฏิบัติการมีผนังกั้นทั้ง 4 ดานและมีการควบคุมการเขาออก
3. แยกหองสําหรับการปฏิบัติการเคมีทั่วไปออกจากการปฏิบัติการ
พิเศษดานกัมมันตรังสีและชีวนิรภัยและหองปฏิบัติการที่มีความ
เสี่ยงเฉพาะสูง เชน หองปฏิบัติการที่ตองใชสารไวไฟจํานวนมาก
4. มีการจัดเตรียมพื้นที่ใชงานไวเพียงพอและเหมาะสมกับการใช
งาน เชน พื้นที่เก็บของหรือเก็บสารเคมี
วัสดุพื้นผิว ตองอยูในสภาพดี กันไฟ และทนไฟ สารเคมี น้ําและความชื้น และ
ทนทานตอการใชงานไดดี ทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย และ
ปลอดภัยในการทํางาน เชน ไมลื่น มีการปองกันไฟฟาสถิต
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ขอมูลเพิ่มเติม
-

เอกสารความรู 6
ขอ 6.1
หนา อ.6-1

เอกสารความรู 6
ขอ 6.2
หนา อ.6-2

ตารางที่ 7 ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย (ตอ)
หัวขอ
ปาย
สัญลักษณ

1.

2.

3.
ประตู–
หนาตาง

1.

2.
3.
4.

5.
6.

ลักษณะ
มีปายแผนผังติดตั้งไวในที่เขาถึงไดงายและเห็นไดชัดเจน แสดง
ตําแหนงที่ติดตั้งและเสนทางหนีไฟ รวมทั้งตําแหนงที่ตั้งอุปกรณ
ฉุ กเฉิ น ได แก อุ ป กรณ แจง เพลิงไหม อุ ป กรณดั บ เพลิง ฝกบั ว
ฉุกเฉิน ที่ลางตา อางน้ํา ชุดปฐมพยาบาล และโทรศัพท
มีปายหนาหองบอกใหทราบวาเปนหองปฏิบัติการ และ ปายบอก
ตําแหนง/คําเตือนในบริเวณติดตั้งหรือมีอุปกรณเครื่องมือตางๆ
ส า ร พิ ษ วั ต ถุ กั ม มั น ต รั ง สี วั ส ดุ ติ ด เ ชื้ อ เ ล เ ซ อ ร รั ง สี
อั ล ตราไวโอเลต เพื่ อ ให ท ราบถึ ง อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากสิ่ ง
เหลานั้นได
ปายตองมีสภาพดีและขอมูลบนปายตองสอดคลองกับความเปน
จริงและชัดเจน
ควรมีประตูเขา-ออก อยางนอย 2 ประตู เพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน
หากมีเพียง 1 ประตู ควรมีหนาตางที่สามารถใชเพื่อเปนทางออก
ฉุกเฉินออกไปยังพื้นที่ภายนอกไดโดยสะดวกและปลอดภัย
ประตูควรมีขนาดอยางนอย 0.80 ม. (32 นิ้ว) เปดออกสูทางออก
ฉุกเฉิน และมีชองสําหรับมองจากภายนอก (vision panel)
ประตูสามารถปดล็อคไดและมีระบบควบคุมการเขา–ออก ทิศ
ทางการเปดของประตูตองเปดออกสูทางออกฉุกเฉิน
ควรมีบานหนาตางอยางนอย 2 ดานที่ติดภายนอกอาคาร เพื่อให
ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) ได หาก
มีเพียงดานเดียวควรมีพัดลมหรือพัดลมระบายอากาศชวยในการ
หมุนเวียนและระบายอากาศภายในหองปฏิบัติการ
หนาตางตองปดล็อค และเปดออกไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
สามารถเปดออกไดเพื่อระบายอากาศ
ตรวจสอบสภาพและดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลเพิ่มเติม
เอกสารความรู 6
ขอ 6.3 หนา อ.6-3
และ ขอ 6.9
หนา อ.6-13

-
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ตารางที่ 7 ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย (ตอ)
หัวขอ
ทางสัญจร

1.

2.
3.
4.
ครุภัณฑ/
1.
เฟอรนิเจอร/
เครื่องมือ
และอุปกรณ
2.
3.

4.
5.
6.
7.

32

ลักษณะ
ขอมูลเพิ่มเติม
ทางเดินสูสวนหองปฏิบัติการควรแยกออกจากสวนทาง
สาธารณะหลักของอาคาร เพื่อกันบุคคลภายนอกทั่วไปและแยก
ผูใชสอยอาคารที่ไมเกี่ยวของออก และลดความเสี่ยงของพื้นที่ใช
งานอื่นๆของอาคารตออุบัติเหตุหรือการปนเปอนสารเคมีที่อาจ
เกิดขึ้นได
ทางเดินภายในหอง (clearance) กวางอยางนอย 0.60 ม. สวน
เสนทางหนีไฟตองกวางไมนอยกวา 1.50 ม.
บริเวณทางเดินและที่ติดกับโถงทางเขา-ออกตองไมมีสิ่งกีดขวาง
เส น ทางเดิ น ออกสู ทางออก ตอ งไม ผานพื้น ที่ ห รือ ครุภั ณฑที่ มี
ความเสี่ยงตออันตราย เชน ตูเก็บสารเคมี ตูควัน เปนตน
ต อ งเหมาะสมกั บ ขนาดและสั ด ส ว นรา งกายของผู ป ฏิ บั ติ ง าน เอกสารความรู 6
หรื อไม มีแนวโน มหรื ออาจกอใหเกิดอุบัติเหตุห รืออันตรายตอ ขอ 6.4 หนา อ.6-4
ผูใชงาน หากมีความสูงเกินกวา 1.20 ม. ตองมีตัวยึดหรือมี
ฐานรองรับที่แข็งแรง
ชั้นเก็บของ/ตูลอย ตองยึดเขากับโครงสรางหรือผนังอยางแนน
หนาและมั่นคง
หามตอเติมเอง หรือนําสิ่งของตางๆ มาประยุกตใชเพื่อเปนชั้น
เก็ บ ของ ตู ล อย ชั้ น เก็ บ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งแก ว เพราะอาจเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ไ ด เนื่ อ งจากมี ก ารก อ สร า งและติ ด ตั้ ง ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง
เหมาะสม
ชั้ น วางของบนโต ะ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ตู ล อย ต อ งมี ร ะยะไม เ กิ น
30 ซม. จากระยะมือเอื้อม (วัดความสูงจากหัวไหล)
ตํ า แหน ง ที่ ว างโต ะ ปฏิ บั ติ ก ารและระยะห า งระหว า งกั น ต อ ง
เหมาะสม
โตะปฏิบัติการตองสะอาดและเครื่องมือและอุปกรณบนโตะตอง
วางใหเปนระเบียบ
มีอา งน้ํา ตั้ งอยู ในหองปฏิบัติการอยางนอย 1 แหงใกลบ ริเวณ
ทางออกหองปฏิบัติการ

ตารางที่ 7 ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย (ตอ)
หัวขอ
ลักษณะ
ครุภัณฑ/
8. มีถังขยะที่แยกประเภทการเก็บ เชน ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ หรือ
เฟอรนิเจอร/
จานเพาะเชื้อ ขยะเฉพาะอยาง เชน เครื่องแกวแตกหรือชํารุด
เครื่องมือ
เพราะการทําการทดลอง เปนตน
และอุปกรณ 9. มีที่วางถังแกสภายในอาคารที่หางจากความรอน และเสนทาง
สัญจรหลัก
10. ดูแลและบํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ เชน ตูควัน ตูลามินาโฟลว
หรือ ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC) ภายใน
หองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลเพิ่มเติม

3) งานวิศวกรรมโครงสราง
คํานึงถึงลักษณะของโครงสรางอาคารที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (ตารางที่ 8) อาทิ
ความสมบูรณของโครงสรางอาคาร ที่ไมควรมีรอยแตกราวหรือความเสียหายในโครงสรางที่ใชรับน้ําหนักของ
อาคาร (อาทิ เสาคานและพื้น) และความสามารถในการกันไฟและทนไฟที่ตองเปนไปตามมาตรฐานโครงสราง
ของอาคารเพื่อการปองกันอัคคีภัย โดยสามารถตรวจสอบไดเบื้องตนโดยวิธีพื้นฐาน อาทิการสํารวจดวยตา การ
ใชไมบรรทัดวัดระดับน้ํา
ตารางที่ 8 ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย
หัวขอ
โครงสราง

1.

2.
3.

4.

ลักษณะ
ไมมีการชํารุดเสียหาย ไมมีรอยแตกราวตามเสา/คาน และอาคาร
ขางเคียงหรือสวนของภายในอาคารที่อยูติดกับหองปฏิบัติการตองมี
สภาพดีไมกอใหเกิดอันตราย
สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร (น้ําหนักของผูใชอาคาร
อุปกรณและเครื่องมือ) ได
มี ความสามารถในการกั น ไฟและทนไฟ สามารถต านทานความ
เสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชวงเวลาหนึ่งที่สามารถ
อพยพคนออกจากอาคารได
มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรางอาคารอยูเปนประจําและดูแล
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลเพิ่มเติม
-
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ตารางที่ 8 ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย (ตอ)
หัวขอ
ลักษณะ
ขอมูลเพิ่มเติม
ระบบไฟฟา 1. มีปริมาณแสงสวางธรรมชาติหรือแสงประดิษฐอยางเพียงพอตอการ เอกสารความรู 6
แสงสวาง
มองเห็นในการทํางานที่เหมาะสม
ขอ 6.5 หนา อ.6-6
2. แหลงกําเนิดแสงควรสองสวางโดยตรงลงบนพื้นที่ทํางาน โดยไมถูก
บดบังหรือเกิดเงาของวัตถุหรืออุปกรณใดๆ ทอดลงบนพื้นที่ทํางาน
หรือโตะปฏิบัติการ
3. มีไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟปายทางออกฉุกเฉินบนเสนทาง
หนีไฟ และแสดงทิศทางการหนีไฟใหผูใชอาคารสามารถอพยพ
ออกจากอาคารที่กําลังเกิดเพลิงไหมไดดวยตนเอง
4. มานหรือฉากปรับแสงที่ใชงานตองไดมาตรฐาน อยูในสภาพที่ใชงาน
ไดดี และติดตั้งอยางถูกตองเหมาะสม
5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางนอยปละครั้ง
ระบบไฟฟา 1. กระแสไฟฟาที่จายตองมีความสม่ําเสมอ
กําลัง
2. ปริมาณกําลังไฟพอเพียงตอการใชงานและปริมาณที่ใชงานรวมกัน
ตองไมเกินขนาดของมิเตอรของสถาบัน
3. อุปกรณสายไฟฟา เตารับ เตาเสียบมีจํานวนและคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)
4. แหลงจายกระแสไฟฟา (ปลั๊กไฟ) ติดตั้งในที่ที่เหมาะสม โดยสายไฟ
ตองยึดอยูกับผนังหรือเพดานอยางมั่นคงแข็งแรงและควรมีฝาครอบ
กันน้ําหากติดตั้งที่พื้นและมีการทําความสะอาดบอย หรืออยูใกล
อางน้ํา
5. มี ก ารต อ สายดิ น สํ า หรั บ อุ ป กรณ ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารบางประเภท
จําเปนตองมี รวมถึงแหลงจายกระแสไฟฟาและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
6. หามใชสายไฟพวงนานเกินกวา 8 ชั่วโมง และสายไฟตองไมชํารุด
หรือเปนสายเปลือย
7. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
ระบบ
1. หองปฏิบัติการแตละหองตองมีระบบควบคุมไฟฟา
ควบคุม
2. มีอุปกรณตัดตอนไฟฟา (switchgear) ขั้นตน เชน ฟวส (fuse)
ไฟฟา
เซอรกิตเบรคเกอร (circuit breaker) เปนตน ที่สามารถใชงานได
ตลอดเวลา
3. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
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ตารางที่ 8 ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย (ตอ)
หัวขอ
ลักษณะ
ขอมูลเพิ่มเติม
ระบบไฟฟา 1. ตองมีระบบไฟฟาสํารองที่พรอมจายไฟไดเมื่อระบบจายไฟปกติหยุด เอกสารความรู 6
สํารอง
ทํางาน เพื่อใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตทํางานได คือ
ขอ 6.6 หนา อ.6-7
 ระบบจายไฟฟาฉุกเฉิน
 ระบบสัญญาณเตือนภัย
 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
 ระบบอัดอากาศสําหรับบันไดหนีไฟ
 ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของ
เพลิงและควัน
 ระบบเครื่องสูบน้ําและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
 ระบบลิฟตผจญเพลิง
2. สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน
โดยสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอสําหรับใชงานดังตอไปนี้
2.1 จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงสําหรับเครื่องหมาย
แสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม
2.2 จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่อง
สูบน้ําดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสารเพื่อความ
ปลอดภัยของสาธารณะเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
3. มีระบบไฟฟาสํารองแบบ UPS และหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา
4. หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลงจายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสง
สวางฉุกเฉิน
5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
4) งานวิศวกรรมไฟฟา
คํานึงถึงระบบไฟฟาที่เกี่ยวเนื่องกับหองปฏิบัติการ ไดแก ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง
ระบบการควบคุมไฟฟา และระบบไฟฟาสํารอง โดยเนนที่การประเมินในดานตางๆ อาทิ ปริมาณความเขมของ
แสงที่ตองมีเพียงพอตอการใชงานในหองปฏิบัติการประเภทตางๆ ลักษณะของการจายไฟฟากําลังที่ตองมี
ปริมาณเพียงพอตอการใชงาน การกําหนดตําแหนงของแหลงจายกระแสไฟฟาที่สอดคลองกับการใชงานของ
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พื้นที่ การเลือกใชอุปกรณรวมถึงสายไฟฟาที่มีการติดตั้งตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดใหมีระบบไฟฟา
สํารองและระบบแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพที่ใชงานไดโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
5) งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
คํานึงถึงการติดตั้งระบบน้ําดีและระบบน้ําทิ้งและการบําบัดน้ําเสียจากหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะของการใช ง านห อ งปฏิ บั ติ การ (ตารางที่ 9) โดยระบบวิ ศวกรรมสุ ขาภิ บ าลและสิ่ ง แวดล อ มของ
หองปฏิบัติการสําหรับหองปฏิบัติการใหมและหองปฏิบัติการที่ไดรับการปรับปรุงควรไดรับการออกแบบโดย
วิศวกรงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพการใช
งานอยางสม่ําเสมอ
ตารางที่ 9 ตัวอยางลักษณะระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย
หัวขอ
ลักษณะ
ระบบน้ําดี/ 1. มีการวางผังการเดินทอน้ําประปาและเดินทอเปนระบบ
น้ําประปา 2. ทอน้ําทําจากวัสดุที่เหมาะสมไมรั่วซึม/ไมเปนสนิม ขอตอทุกสวน
ประสานกันสนิท
3. แรงดันน้ําในทอน้ําและคุณภาพอยูในเกณฑเหมาะสมสําหรับการใช
งานและไมทําความเสียหายแกอุปกรณ รวมทั้งไมมีสิ่งปนเปอนจาก
ภายนอกเขาไปในทอจายน้ํา
4. มีที่เก็บน้ําประปาสํารอง
5. การติดตั้งระบบน้ํารอน/ไอน้ํา (steam) ที่ใชงานไดดีและเหมาะสม
(หากจําเปน)
6. ระบบน้ํากลั่น/น้ําบริสุทธิ์ ถังเก็บและทอน้ําทําจากวัสดุที่เหมาะสมไม
รั่วซึม/ไมเปนสนิม ขอตอทุกสวนประสานกันอยางดี มีการปองกัน
การปนเปอนจากภายนอกและมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
7. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
ระบบน้ําทิ้ง 1. มีการแยกระบบน้ําทิ้งทั่วไปกับระบบน้ําทิ้งปนเปอนสารเคมีออกจาก
และบํ า บั ด
กัน
2. มีระบบบําบัดน้ําเสียแยก เพื่อบําบัดน้ําทิ้งทั่วไป กับน้ําทิ้งปนเปอน
น้ําเสีย
สารเคมีออกจากกัน กอนออกสูรางระบายน้ําสาธารณะ
3. น้ําเสียระบายออกไดสะดวก และมีที่พักน้ําทิ้งหากปริมาณน้ําที่จะ
ระบายจากอาคารในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุดมีปริมาณมากเกินกวา
แหลงรองรับน้ําทิ้งจะรับได
4. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
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ขอมูลเพิ่มเติม
-

-

6) งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
คํานึงถึงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของหองปฏิบัติการ (ตารางที่ 10) โดยเนนที่การ
ติด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศให อ ยู ใ นตํ า แหน ง และปริ ม าณที่ เ หมาะสมกั บ การทํ า งานและ
สภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสภาวะแวดลอมภายในหองปฏิบัติการอยูในระดับที่
เอื้อตอการปฏิบัติการไดอยางสะดวกสบายทั้งทางดานการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และอัตราการถายเท
อากาศภายในพื้นที่หองปฏิบัติการ และสภาวะแวดลอมโดยรอบหองปฏิบัติการที่อาจจะไดรับผลกระทบจาก
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศของหอง
ตารางที่ 10 ตัวอยางลักษณะระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการที่ปลอดภัย
หัวขอ
ลักษณะ
ระบบปรั บ 1. การติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อความสบายใหเปนไปตามความ
อากาศ
เหมาะสมสําหรับการทํางานและสภาพแวดลอม
2. พื้นที่ที่ตองมีการปองกันการปนเปอนหรืออัคคีภัยตองมีการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
3. มีการดูแลบํารุงรักษาระบบตามกําหนดเวลาอยางสม่ําเสมอ
ระบบ
1. ติดตั้งระบบระบายอากาศดวยพัดลมในตําแหนงและจํานวนที่
ระบาย
เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
2. จัดใหมีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (ตูควัน) สําหรับการปฏิบัติการ
อากาศ
ทดลองที่กอใหเกิด กลิ่นควัน ละอองน้ํา แกส หรือ การแพรกระจาย
ของสารอันตราย ที่ทําใหเกิดอาการระคายเคืองหรือเจ็บปวยแกผูที่
อยูในบริเวณใกลเคียงได
3. มีการกักเก็บและกําจัดสารอันตรายที่ปนเปอนในอากาศเสียกอน
ระบายออกสูภายนอก
4. ระบบระบายอากาศตองทํางานอยางตอเนื่อง
5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลเพิ่มเติม
เอกสารความรู 6
ขอ 6.7 หนา อ.6-8

เอกสารความรู 6
ขอ 6.7 หนา อ.6-8

7) งานระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษ
คํานึงถึงงานระบบในสภาวะการฉุกเฉินเชนระบบปองกันอัคคีภัย (ตารางที่ 11) ระบบติดตอสื่อสาร
(ตารางที่ 12) และระบบฉุกเฉิน (ตารางที่ 13) สําหรับหองปฏิบัติการอื่นๆ โดยระบบตางๆ ควรไดรับการดูแล
อยางสม่ําเสมอใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
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6.4.2 การสํารวจปจจัยทางดานกายภาพของหองปฏิบัติการ สามารถใชแบบสํารวจ ที่แตละหัวขอในการ
ประเมินสวนใหญผูสํารวจไมจําเปนที่จะตองมีความเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ทั้งนี้หากผู
ประเมินตองการขอมูลที่เปนตัวเลขเพื่ออางอิงกับเกณฑในการออกแบบ อาทิ การคํานวณอัตราการถายเท
อากาศ อาจจะตองมีการใชเครื่องมือเฉพาะในการวัดประสิทธิภาพดานตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ
ตารางที่ 11 ตัวอยางลักษณะระบบปองกันอัคคีภัย
หัวขอ
ระบบ
ปองกัน
อัคคีภัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลักษณะ
มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ (manual fire alarm system)
มีอุปกรณแจงเตือนอัคคีภัยดวยการตรวจวัดอุณหภูมิความรอน
(heat detector)
มีอุปกรณแจงเตือนอัคคีภัยดวยการตรวจจับควันไฟ (smoke
detector)
มีทางหนีไฟที่ถูกกั้นแยกออกจากสวนอื่นของอาคารและปายบอก
ทางหนีไฟ
มีเครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (portable fire extinguisher)
ติดตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบใชไดงาย
มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดสายสงทอดับเพลิง (fire hose
cabinet)
มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง/ระบบ
สปริงเกลอรอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย
ตามกําหนดเวลาอยางสม่ําเสมอ

ขอมูลเพิ่มเติม
เอกสารความรู 6
ขอ 6.8 และ 6.9
หนา อ.6-11 และ
อ.6-13

เอกสารความรู 7
ขอ 7.2 หนา อ.7-3

ตารางที่ 12 ตัวอยางลักษณะระบบติดตอสื่อสาร
หัวขอ
ระบบ
ติดตอ
สื่อสาร
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ลักษณะ
1. มีระบบติดตอทางโทรศัพททั้งระบบภายในและภายนอก
2. ระบบการติดตอทางคอมพิวเตอรผานเครือขายภายในหรือระบบ
อินเตอรเน็ต
3. สามารถใชงานไดตลอดเวลา

ขอมูลเพิ่มเติม
-

ตารางที่ 13 ตัวอยางลักษณะอุปกรณสําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หัวขอ
อุปกรณ
สําหรับกรณี
ฉุกเฉินตางๆ

ลักษณะ
ขอมูลเพิ่มเติม
1. อุปกรณที่ใชในกรณีฉุกเฉินที่ตองจัดเตรียมไวในหองปฏิบัติการ เอกสารความรู 7
ไดแก
ขอ 7.4 หนา อ.7-13
 ฝกบัวฉุกเฉิน
 อางลางตา
 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
 โทรศัพทและปายบอกหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
2. อุปกรณเหลานี้ตองติดตั้งในที่และตําแหนงที่สามารถเขาถึงและ
ใชงานไดโดยสะดวก ปราศจากสิ่งกีดขวางและมีระยะทางใน
การเดินไปถึงที่เหมาะสม
3. อยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ

6.5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย
การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีลําดับความคิดตั้งตนจากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง
ผูปฏิบัติงานตองรูวาใชสารใด มีอันตรายหรือไม อยางไร คนอื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยูหรือไม
ปจจัยเสี่ยงดานกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงดวยการ
ปองกั น หรื อการลดความเสี่ ย ง รวมทั้ งการสื่อสารความเสี่ย งที่เหมาะสม การประเมินโดยใชแบบสํารวจ
(checklists) จะชวยกระตุนความคิดไดอยางละเอียด และสรางความตระหนักรูไปในตัว รายงานความเสี่ยง
จะเปนประโยชนในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการไดบนฐานของขอมูลจริง ความพรอมและ
การตอบโตกรณีฉุกเฉิน ภายใตหัวขอการจัดการความปลอดภัยเพื่อเปนมาตรการปองกัน เชน การมีผังพื้นที่ใช
สอย ทางออก อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อสํ า หรั บ เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนปองกั น และตอบโตเ หตุฉุกเฉิน ซึ่ ง
หมายถึงการจัดการเบื้องตนและการแจงเหตุ ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเปนการกําหนดความ
ปลอดภัยสวนบุคคล และระเบียบปฏิบัติขั้นต่ําสําหรับแตละหองปฏิบัติการ ภัยอันตรายของหองปฏิบัติการ
เกิดจากสิ่งที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ การปองกันภัยจึงตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงที่มีอยูอยาง
รอบดาน การปองกันและแกไขภัยอันตรายนอกจากจะตองสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดแลวยังตองระวัง
มิใหเกิดผลกระทบที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดภัยซ้ําซอนหรือรุนแรงมากขึ้น เชน เกิดระเบิดเพราะสารเคมีทํา
ปฏิกิริยากับน้ําที่ใชดับเพลิง หรือการรั่วไหลของสารประเภทตัวทําละลายทําใหเพลิงไหมขยายวงกวาง
ภัยอันตรายในหองปฏิบัติการมีหลายอยางและมีวิธีการปองกันและแกไขไดหลายรูปแบบ นอกจากนี้
ยังมีผูเกี่ยวของหลายฝาย การดําเนินการปองกันแกไข ประกอบดวย
1. การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง
2. การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ
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3.
4.
5.
6.
7.

การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ
แผนการปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณปองกันและระงับภัย
การรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ
การประเมินผลการปองกันและลดความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ

6.5.1 การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง
แมวาหองปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีการปองกันและแกไขพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยแลวก็ตาม แต
เนื่องจากกิจกรรมของหองปฏิบัติการแตละแหงแตกตางกัน หองปฏิบัติการจึงมีระดับของความเสี่ยงตางๆ ไม
เทากัน การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยงทั้งทางดานสารเคมีและกายภาพในระดับตางๆ ไดแก ระดับ
บุคคล ระดับโครงการ และระดับหองปฏิบัติการ จะชวยใหสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับตางๆ
ไดอยางเหมาะสม และการใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง เพื่อใหรูถึง
ความเสี่ยงที่เผชิญอยู จะทําใหเกิดความรวมมือในการปองกันและแกไขดวย (รายละเอียดในเอกสารความรู 8
ขอ 8.1-8.2)
เครื่องมือสําคัญสําหรับการสํารวจเพื่อบงชี้พฤติกรรม อุปกรณ/เครื่องมือ สภาพหองปฏิบัติการ และ
อาคารสถานที่ คือ แบบสํารวจ (checklists) และเกณฑการประเมิน (inspection criteria) (ใน “คูมือการ
ประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ”) จะชวยใหมีขอมูลที่ตองการเพียงพอสําหรับการประเมิน และการ
ประเมิ น ความเสี่ย งเปน ไปในทิ ศทางที่ กําหนด นอกจากแบบสํารวจแลว ขอมูล ในบัญ ชีห รือสารบบขอมูล
สารเคมีและฐานขอมูลของเสียที่ฝายตางๆ บันทึกไว ยังสามารถใชประเมินความเสี่ยงดานสารเคมีและของเสีย
อันตราย ทั้งในลักษณะภาพรวมทั้งองคกรหรือหองปฏิบัติการและรายบุคคลที่ตองใช/สัมผัสสารนั้นๆ ไดเปน
อยางดี ดังสรุปไวในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แหลงขอมูลบงชี้ความเสี่ยงดานตางๆ ของปจจัยในหองปฏิบัติการ
ปจจัยเสี่ยง
1. กายภาพของหองปฏิบัติการ

2. อุปกรณ/เครื่องมือ

3. สารเคมี/วัสดุ และของเสีย
3.1 สารเคมีและขยะ
3.2 การสัมผัสสาร
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แหลงขอมูล
บันทึกผลจากการสํารวจ
บันทึกการดูแลบํารุงรักษา
รายงานอุบัติเหตุ
บันทึกผลจากการสํารวจ
บันทึกการดูแลบํารุงรักษา
รายงานอุบัติเหตุ
เอกสารขอมูลความปลอดภัย
สารบบขอมูลสารเคมี
ฐานขอมูลของเสีย
รายงานอุบัติเหตุ สาเหตุและหองที่เกิด

ขอมูลบงชี้ความเสี่ยง
ขอบกพรองที่พบ
การชํารุดเสียหาย
สาเหตุและภัยที่เกิด
ขอบกพรองที่พบ
การชํารุดเสียหาย
สาเหตุและภัยที่เกิด
ประเภทความเปนอันตรายและพิษ
ปริมาณสาร/ของเสีย

ตารางที่ 14 แหลงขอมูลบงชี้ความเสี่ยงดานตางๆ ของปจจัยในหองปฏิบัติการ (ตอ)
ปจจัยเสี่ยง
4. กิจกรรม/โครงการ
4.1 ที่ทํารวมกันได
4.2 ที่ทํารวมกันไมได

แหลงขอมูล
วิธีการทดลอง

ขอมูลบงชี้ความเสี่ยง
สารเคมีและปริมาณที่ใช
ของเสียทีเ่ กิดจากการทดลอง
อุปกรณเครื่องมือ

6.5.2 การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ
การสื่อสารมีความสําคัญที่จะชวยทําใหการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปได
ดวยดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองอาศัยวิธีเผยแพรและกระจายขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ การ
สื่อสารความเสี่ยงจะตองครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุม และอาจจะใชหลายวิธีประกอบกัน ไดแก
 การแจงความเสี่ยงดวยปากเปลา เชน การสอน อบรม แนะนํา และชี้แจงเปนกิจลักษณะ
 การแจงความเสี่ ยงดว ยสัญลั กษณ/ ปาย เช น สัญลักษณ/ป าย แสดงความเปน อัน ตรายใน
พื้นที่เสี่ยงนั้น
 การแจงความเสี่ยงดวยเอกสารแนะนํา, คูมือ เชน การทําเอกสารแนะนําหรือคูมือ ขอปฏิบัติ
ในการทํางานหรือทําปฏิบัติการ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
(รายละเอียดในเอกสารความรู 8 ขอ 8.3.4)
6.5.3 การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ
การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติเปนวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงจากการกระทําของบุคคล ซึ่งทุก
คนในหองปฏิบัติการตองมีสวนรวมและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ขอกําหนดอาจแบงเปน
1) ขอกําหนดที่ตองทํา (Do) เปนขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยพื้นฐาน เชน ระเบียบทั่วไปของ
หองปฏิบัติการ
2) ขอหาม (Don’t) เปนระเบียบเฉพาะของแตละหองปฏิบัติการ เพื่อปองกันการเกิดภัยจากปจจัย
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง หรือภัยที่มีแนวโนมที่จะเกิดมากที่สุดสําหรับหองปฏิบัติการนั้นๆ เชน
การเกิดอัคคีภัยในหองปฏิบัติการที่มีสารไวไฟปริมาณมาก
ระเบียบปฏิบัติที่กําหนดขึ้นตองสามารถปฏิบัติไดจริง และตองจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือไวใหตาม
ความจําเปน (รายละเอียดในเอกสารความรู 10)
6.5.4 แผนการปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน
การปองกันภัยและแกไข เปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดความเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นได
องคกร/หนวยงานตองกําหนดกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ หรือการจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน เพื่อโตตอบ/พรอม
รับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง การปองกัน (prevention) การจัดทําแผน (planning) การเตรียมความพรอม
41

(preparedness) การตอบโต เ หตุ (response) โดยฝ กซ อ มเจ าหน า ที่/ ผู เกี่ ย วข อ ง/ผู ป ฏิบั ติ งานใน
หองปฏิบัติการ รวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของหนวยงาน เพื่อใหมีความรูและทักษะในการปองกัน
แก ไขและสามารถประสานความร ว มมื อกั บฝายรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดภัย จากการกอการราย
จลาจล หรื อภั ย ธรรมชาติ และภายหลั งจากการฝ กซ อมและการตอบโตเหตุการณจ ริงทุ กครั้ งตองมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงแผนตอไป (รายละเอียดในเอกสารความรู 11)
6.5.5 อุปกรณปองกันและระงับภัย
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการรวมถึงผูมีหนาที่ระงับภัยฉุกเฉินมีความเสี่ยงที่จะตองสัมผัสสารเคมีอยู
ตลอดเวลา แมจะปฏิบัติตามขอกําหนดของการปฏิบัติการที่ดี ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงตองมีอุปกรณสําหรับการ
ปองกันส วนบุคคล เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal
protective equipments, PPE) สําหรับการปองกันอวัยวะสวนตางๆ ของผูปฏิบัติงาน ไดแก หนากาก
แวนตา ถุงมือ เสื้อกาวน รองเทา อุปกรณปองกันการไดยิน (hearing protection) และอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ (respiratory protection) ผูใชตองมีความรูเกี่ยวกับคุณภาพ ขอจํากัดในการใชงานและวิธีใชที่
ถูกตอง นอกจากนี้อุปกรณบางอยางบางประเภทตองมีการบํารุงรักษาสม่ําเสมอ เพื่อใหพรอมที่จะนําไปใชงาน
กอนนําไปใชงานทุกครั้งตองตรวจสอบอุปกรณเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถปองกันอันตรายไดจริง การ
อบรมจึงจําเปนที่ตองใหความรูแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ วิธีใชและการตรวจสอบเบื้องตน นอกจากนี้การ
จัดหาอุปกรณสํารองตองคํานึงถึงอายุการใชงานดวย (รายละเอียดในเอกสารความรู 7 ขอ 7.3)
6.5.6 การรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ
การรายงานการเกิดภัยอันตรายตองมีขั้นตอน รูปแบบ และรายละเอียดชัดเจน (รูปที่ 6) อาจรายงาน
ในรูปของเอกสาร หรือใชระบบอิเล็กทรอนิกส (ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ แสดงในเอกสาร
ความรู 9) ประโยชนที่ไดรับจากรายงานแสดงในตารางที่ 15
ผูประสบเหตุ
(ผูปฏิบัติงาน/ผูเห็นเหตุการณ)

ผูรับแจงเหตุ

ตอบโตเหตุ

รายงาน
ระดับบุคคล

ระดับโครงการ

ระดับหองปฏิบัติการ

ผูปฏิบัติงาน

หัวหนาโครงการ

หัวหนาหองปฏิบัติการ

รวบรวมขอมูลเพื่อถอดบทเรียนไปใชเตรียมความพรอมโตตอบกรณีฉุกเฉิน
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รูปที่ 6 แผนผังแสดงการรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ

ขอมูลในรายงานประกอบดวย
1. วันเวลาที่เกิดเหตุ
2. ชื่อผูประสบเหตุ
3. ลักษณะของภัยที่เกิด

4. สาเหตุ
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้น
5. การแกไข
8. อื่นๆ
6. ชื่อผูเผชิญเหตุ/รายงาน

ตารางที่ 15 ประโยชนของรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ
การรายงาน
ระดับบุคคล

ผูรับรายงาน
คนทํางาน/ผูปฏิบัตงิ าน

ระดับโครงการ

หัวหนาโครงการ

ระดับ
หองปฏิบัติการ

หัวหนาหองปฏิบัติการ

ประโยชน
มีความตระหนักในเรื่องของความ
ปลอดภัย และดูแลตัวเองมากขึ้น
บริ ห ารจั ด การโครงการให มี ความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
บริหารจัดการหองปฏิบัติการใหมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

6.5.7 การประเมินผลการปองกันและลดความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ
การประเมิ น ผลและทบทวนแผนการปองกัน ภัย ในหองปฏิบัติการทั้งจากการรายงานการเกิดภัย
อันตราย รายงานความเสี่ยง (เอกสารความรู 8 ขอ 8.4 และ 8.5) และการตรวจติดตามการดําเนินการอื่นๆ
จะชวยใหสามารถปรับปรุงแกไขการปองกันและระงับภัยใหสอดคลองกับปจจัยและสภาวะเสี่ยงที่มีอยูจริงไดดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งบริหารงบประมาณในการยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม
6.6 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
การฝกอบรมใหกับบุคลากรและนักวิจัยภายในองคกร/หนวยงานในเรื่องของความปลอดภัย เปนเรื่อง
จําเปนอยางยิ่ง แมวาจะมีระบบการบริหารจัดการอยางดี แตถาบุคคลในองคกร/หนวยงานขาดความรูและ
ทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแลวก็อาจทําใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได การฝกอบรม
ใหความรูจะชวยใหทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ หรือทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีได
อยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยไดมาก
สาระความรูที่จําเปนสําหรับการอบรมผูเกี่ยวของกับความปลอดภัยหองปฏิบัติการแตละระดับอาจจะ
แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 หลักสูตรการอบรบสําหรับผูเกี่ยวของ
รายการ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการของเสีย
สารบบขอมูลสารเคมี/ของเสีย
การประเมินความเสีย่ ง
ลักษณะทางกายภาพของ
หองปฏิบัติการกับความปลอดภัย
การปองกันและรับมือกับภัยอันตราย
และเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

ผูบริหาร

หัวหนา
โครงการ

ผูปฏิบัติงานใน พนักงานทําความ
ผูเยี่ยมชม
หองปฏิบัติการ สะอาด/ภารโรง

***
***
*
*
**
**

***
***
***
***
***
***

*
*
***
***
***
***

**
**
*
*

***

***

**

*

**

***

***

***

*

*

***

***
***

***
***

*

SDS/ปายสัญลักษณ

*

หมายเหตุ ความละเอียดลึกซึ้งของเนื้อหามีเพิ่มขึ้นตามจํานวนเครื่องหมาย *

6.7 การจัดการขอมูลและเอกสาร
การดําเนินการดานตางๆ ของระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ตองมีการ
สํารวจรวบรวมรายงานและประมวลขอมูล เพื่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินการตางๆ ของ
ระบบบริหารจัดการ ซึ่งจําเปนสําหรับการทบทวนแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจึงตองมีระบบการจัดการขอมูลและเอกสารที่ใชใน
การดําเนินการดานตางๆ เพื่อความสะดวกในการบันทึกเก็บรวบรวมประมวลผลและคนหามาใชไดทันกาล
รวมถึงเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆเพื่อประมวลผลรวมของการบริหารจัดการไดงายและรวดเร็ว เพื่อใชในการ
ตัดสินใจบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการที่มิใชแตเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดวย เชน
การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย เปนตน นอกจากนี้การดําเนินการตางๆ ของระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภั ย ยั งจํ า เป น ต องใช ขอมู ล อ า งอิ ง ทางวิช าการ เชน มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติการที่ดีเพื่อความ
ปลอดภั ย ของการใช ส ารเคมี เครื่ องมื ออุ ป กรณตางๆ ทางวิทยาศาสตร เปน ตน ทําใหหองปฏิบัติการตอง
รวบรวมขอมูลเอกสารอางอิงไวใชงานอยูเปนจํานวนไมนอย จึงควรที่จะมีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวอยางเปน
ระบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล
การจัดการขอมูลที่ใชในการดําเนินงานของแตละหองปฏิบัติการอาจจะแตกตางกันไปตามลักษณะงาน
และความจําเปน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่จะตองมีเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (standard operating
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procedure, SOP) ที่ชัดเจนและทันสมัยไวสําหรับชวยใหการจัดการตามระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(ขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน แสดงในเอกสารความรู 12)
ขอมูลและเอกสารที่ควรมีระบบการจัดการ ไดแก
• ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในหองปฏิบัติการและเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS)
• ขอมูลและรายงานเกี่ยวกับของเสียอันตราย และการสงกําจัด
• ระเบียบและขอกําหนดความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
• รายงานอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ
• ขอมูลการบํารุงรักษาองคประกอบทางกายภาพ อุปกรณและเครื่องมือ
• เอกสารการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการปองกันและลดความเสี่ยง
• ขอมูลกิจกรรมการใหความรู
• ฐานความรูทางวิชาการที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยจะชวยพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการได จะตองมีการ
ดําเนินการดานตางๆ ดังกลาวขางตนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เงื่อนไขของความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับความ
รวมมือ ความกระตือรือรน และความมุงมั่นของผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งจะเกิดขึ้นไดดวยการสื่อสารใหตระหนัก
ในความเสี่ ย งและความใส ใ จในเรื่ อ งความปลอดภั ย หากทํ า ได จ นเคยชิ น และเกิ ด เป น วั ฒ นธรรมของ
หองปฏิบัติการ ความยั่งยืนของ “หองปฏิบัติการปลอดภัย” ยอมเปนไปไดอยางแนนอน
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ESPReL
เอกสารความรู 1
ระบบบันทึกขอมูลสารเคมีและของเสีย และสารบบสารเคมี
(Chemical Inventory)

เอกสารความรู 1
ระบบบันทึกขอมูลสารเคมีและของเสีย และสารบบสารเคมี (Chemical Inventory)
หองปฏิบัติการ/หนวยงาน/องคกร ควรมีการจัดทําระบบบันทึกขอมูลและสารบบสารเคมีและของเสีย
(chemical and waste inventory) ที่มีการนําเขา-นําออก และใชภายในหองปฏิบัติการ เพื่อนําไปใช
ประโยชน ใ นด า นการบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของสารเคมี แ ละของเสี ย ทั้ ง หมดใน
หองปฏิบัติการ เชน การประเมินความเสี่ยงภายในหองปฏิบัติการ การแบงปนสารเคมีระหวางหองปฏิบัติการ
และการจัดสรรงบประมาณ เปนตน
ตัวอยางที่ 1.1 รูปแบบสารบบสารเคมี
รหัสขวด

ชื่อสารเคมี

ขนาด
ปริมาณ
บรรจุ
คงเหลือ
ACS reagent
2.50
1.00 ลิตร
ลิตร
AnalaR
10.00
10.00
ลิตร
ลิตร
AnalaR
500.00 100.00
กรัม
กรัม
ACS reagent 100 กรัม 50 กรัม

CAS no.

UN Class

สถานะ

มี SDS

64-17-5

3

ของเหลว



1310-73-2

8

ของเหลว



AA5100003 Ammonium chloride 12125-02-9

-

ของแข็ง



AA5100004 Ammonium iron (II)
7783-85-9
sulfate hexahydrate
AA5100005 Antimony trichloride 10025-91-9

-

ของแข็ง



8

ของแข็ง



Purum

AA5100006 Hydrogen

215-605-7

2.1

แกส



-

AA5100007 Nickel(II) sulfate
hexahydrate
AA5200001 Ethyl alcohol

10101-97-0

6.1

ของแข็ง



ACS reagent

64-17-5

3

ของเหลว



ACS reagent

AA5100001 Ethyl alcohol
AA5100002 Sodium hydroxide

เกรด

สถานที่
เก็บ
หอง 1411
หอง 907
หอง 1411
หอง 1411

ผูผลิต

ผูขาย

Merck

Merck
Thailand
Merck Merck
Thailand
Merck Merck
Thailand
Sigma
SM
chemical
Fluka ไมทราบ

100.00
กรัม
5 ลิตร

10.00
กรัม
-

หอง 1411
หอง 907

TIG

1,000
กรัม
5.00
ลิตร

500 กรัม

หอง 907

Sigma

5.00 ลิตร

หอง 1411

TIG

SM
chemical
Merck Merck
Thailand

ราคา
(บาท)
500

วันที่รับเขา
มาใน Lab
25/1/2551

วันที่ปรับปรุง
ขอมูล
31/12/2554

800

15/6/2551

31/12/2554

3,300

15/6/2551

31/12/2554

6,000

15/6/2551

31/12/2554

3,500

30/8/2551

31/12/2554

2,500

30/8/2551

31/12/2554

9,500

3/10/2551

31/12/2554

1,000

10/1/2552

31/12/2554

ตัวอยางที่ 1.2 รูปแบบสารบบของเสีย
รหัสขวด

ประเภทของเสีย

ประเภทภาชนะ

ปริมาณความจุ ราคาคาบําบัด

สถานที่เก็บ

วันที่บันทึก

W04001

Mercury waste

Glass bottle

1 ลิตร

หอง 1411

31/12/2554

W06001

Glass bottle

2.5 ลิตร

หอง 1411

31/12/2554

W04002

Heavy metal
waste
Mercury waste

Plastic gallon

10 ลิตร

หอง 1411

31/12/2554

W07001

Acid waste

Glass bottle

18 ลิตร

หอง 1411

31/12/2554

W03001

Oxidizing waste

Plastic gallon

10 ลิตร

หอง 1411

31/12/2554

ขอมู ลในสารบบสารเคมีและของเสีย ในหองปฏิบัติการตองมีความทัน สมัยเปนขอมูลปจจุบัน และ
สามารถแสดงรายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมีและของเสียในหองปฏิบัติการได
อ.1-1

ขอมูลในรายงานอยางนอยที่สุดตองประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี รายงานความเคลื่อนไหวของเสีย
 ชื่อสารเคมี
 ปริมาณของเสีย
 CAS no.
 ประเภทของเสีย
 ปริมาณ
 ประเภทความเปนอันตราย
ตัวอยางที่ 1.3 รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี
ชื่อสารเคมี
Ethyl alcohol

หอง 1411

วันทีป่ รับปรุง
ขอมูล
31/12/2554

10.00 ลิตร

หอง 907

31/12/2554

ของแข็ง

100.00 กรัม

หอง 1411

31/12/2554

-

ของแข็ง

50 กรัม

หอง 1411

31/12/2554

8

กัดกรอน

ของแข็ง

10.00 กรัม

หอง 1411

31/12/2554

215-605-7

2.1

แกสไวไฟ

แกส

-

หอง 907

31/12/2554

10101-97-0

6.1

สารพิษ

ของแข็ง

500 กรัม

หอง 907

31/12/2554

CAS no.

UN Class

สถานะ

64-17-5

3

1310-73-2

8

Ammonium chloride 12125-02-9

-

-

Ammonium iron (II)
7783-85-9
sulfate hexahydrate
Antimony trichloride 10025-91-9

-

Hydrogen
Nickel(II) sulfate
hexahydrate

Sodium hydroxide

* กําหนดให 1 หนวย = 1 kg. = 1 l. = 1 m3 หากสารมี
หนวยอื่นจะไมถูกคํานวณ เชน คิวรี, vials

อ.1-2

ของเหลว ของเหลว
ไวไฟ
กัดกรอน ของเหลว

ปริมาณ
คงเหลือ
6.00 ลิตร

สถานที่เก็บ

แผนภาพที่ 1.1 สัดสวนเชิงปริมาณของประเภทสารเคมี

ESPReL
เอกสารความรู 2
เอกสารขอมูลความปลอดภัย
(Safety Data Sheet, SDS)

เอกสารความรู 2
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS )
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet: MSDS หรือ Safety Data Sheet: SDS)
เปนแหลงขอมูลที่สําคัญของสารเคมี ที่ใชในการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ขอมูลที่แสดงใน
SDS ในบางหัวขอจะประกอบดวยคาตัวแปรตางๆ และขอมูลเชิงเทคนิค เชน ตัวแปรแสดงความเปนพิษ (เชน
LD50, LC5, NOEL ฯลฯ) คามาตรฐานดานอาชีวอนามัย (เชน TWA, TLV, STEL ฯลฯ) เปนตน ดังนั้นผูอาน
ควรทําความเขาใจเพื่อที่จะสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน SDS ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามระบบสากล เชน GHS ขององคการสหประชาชาติ ขอมูลใน SDS จะประกอบดวย 16 หัวขอ 1 ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี บริษัทผูผลิตและหรือจําหนาย (identification) แสดงชื่อผลิตภัณฑที่
เหมือนกับที่แสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ ชื่อสารเคมี วัตถุประสงคการใชงานของผลิตภัณฑ ชื่อที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทของผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจัดจําหนาย และหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
2. ขอมูลความเปนอันตราย (hazards identification) โดยระบุวา
2.1 เปนสารเคมีหรือเคมีภัณฑอันตรายหรือไม และเปนสารประเภทใดตามเกณฑการจัดประเภท
ความเปนอันตราย และระบุความเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมดวย
2.2 ลักษณะความเปนอันตรายที่สําคัญที่สุดของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
และสิ่งแวดลอม และอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการใชและการใชที่ผิดวิธี
2.3 ความเปนอันตรายอื่น ๆ ถึงแมวาสิ่งเหลานั้นจะไมไดจัดอยูในประเภทของความเปนอันตรายตาม
ขอกําหนด
3. สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (composition/information on ingredients) ระบุ
สารเคมีที่เปนสวนประกอบในเคมีภัณฑ ปริมาณความเขมขนหรือชวงของความเขมขนของสารเคมีที่เปน
สวนผสมของเคมีภัณฑ แสดงสัญลักษณประเภทความเปนอันตราย และรหัสประจําตัวของสารเคมี
4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) ระบุวิธีการปฐมพยาบาลที่พิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ความเปนอันตรายของสาร และความเหมาะสมกับลักษณะของการไดรับหรือสัมผัสกับสารนั้น รวมทั้ง
การใชอุปกรณในการชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับเคมีภัณฑบางอยาง
5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) แสดงขอมูลเกี่ยวกับการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหมอันเนื่องมาจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ประกอบดวย วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการดับเพลิง วัสดุที่ไม
เหมาะสมสําหรับการดับเพลิง ความเปนอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ความเปนอันตรายที่
เกิ ด จากการเผาไหม ของผลิตภั ณฑ อุปกรณที่ใชในการปองกัน ภัย สําหรับ ผูผ จญเพลิงหรือพนักงาน
ดับเพลิง และคําแนะนําอื่น ๆ ในการดับเพลิง
0

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Annex 4 : Guidance on the Preparation of Safety Data Sheets, Globally Harmonized System of Classification
and Labeling of Chemicals (GHS), 4thed., United Nations, 2011. [http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/04files_e.html]
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (accidental release measures) ครอบคลุมถึง การปองกัน
สวนบุคคลเพื่อไมใหไดรับอันตรายในการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่หกรั่วไหล การดําเนินการเพื่อ
ไมใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และวิธีทําความสะอาด เชน การใชวัสดุในการดูดซับ เปนตน
7. การใชและการจัดเก็บ (handling and storage) ครอบคลุมถึง ขอปฏิบัติในการใชทั้งเรื่องการ
จัดเก็บ สถานที่และการระบายอากาศ มาตรการปองกันการเกิดละอองของเหลว มาตรการเพื่อการ
รักษาสิ่งแวดลอม การเก็บรักษาอยางปลอดภัย และขอบงใชพิเศษ
8. การควบคุ มการได รั บสั มผั ส และการปองกั น สวนบุค คล (exposure controls/personal
protection) ครอบคุ ล มถึ ง ปริ มาณที่จํากัดการไดรับ สัมผัส สําหรับ ผูป ฏิบัติงานกับ สารเคมีนั้น
(exposure limit values) การควบคุมการไดรับสัมผัสสาร (exposure controls) เชน หนากาก ถุง
มือที่ใชปองกันขณะปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของผูใชสารเคมีตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน
สิ่งแวดลอม หากทํารั่วไหลปนเปอนสิ่งแวดลอม
9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
เชน ลักษณะที่ปรากฏ กลิ่น เปนตน ขอมูลที่สําคัญตอสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เชน ความ
เปนกรด-ดาง (pH) จุดเดือด/ชวงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการระเบิด ความดันไอ อัตรา
การระเหย เปนตน และขอมูลอื่น ๆ ที่เปนตัวแปรเกี่ยวกับความปลอดภัย
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) แสดงขอมูลที่ครอบคลุมถึง สภาวะที่
ควรหลีกเลี่ยง เชน รายการของสภาวะตาง ๆ ที่เปนสาเหตุใหสารเคมีห รือเคมีภัณฑเกิดปฏิกิริยาที่
อันตราย วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
11. ขอมูลดานพิษวิทยา (toxicological information) คําอธิบายที่สั้นและชัดเจนถึงความเปนอันตราย
ที่มีตอสุขภาพจากการสัมผัสกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ไดจากการคนควาและบทสรุปของการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร จําแนกขอมูลตามลักษณะและชองทางการรับสัมผัสสารเขาสูรางกาย เชน ทางการ
หายใจทางปาก ทางผิวหนัง และทางดวงตา เปนตน และขอมูลผลจากพิษตาง ๆ เชน กอใหเกิดอาการ
แพ กอมะเร็ง เปนตน
12. ขอมูลดานระบบนิเวศ (ecological information) ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงและการสลายตัวของ
สารเคมีในสิ่งแวดลอมและความเปนไปไดของผลกระทบ และผลลัพธตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลที่ไดจาก
การทดสอบ เชน ขอมูลความเปนพิษที่มีตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ํา (ecotoxicity), ระดับปริมาณที่ถูก
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม (mobility) ระดับ/ความสามารถในการคงอยูและสลายตัวของสารเคมีหรือ
สวนประกอบเมื่ออยูในสิ่งแวดลอม (persistance and degradability) และ ระดับหรือปริมาณการ
สะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม (bioaccumulative potential)
13. ขอพิจารณาในการกําจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการกําจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑ และ
บรรจุภัณฑที่เหมาะสม และถาการกําจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑมีความเปนอันตรายตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
สวนที่เหลือจากการกําจัด และขอมูลในการจัดการกากอยางปลอดภัย
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14. ขอมูลสําหรับการขนสง (transport information) แสดงขอมูลเกี่ยวกับการขนสงที่ผูใชจําเปนตองรู
หรือใชติดตอสื่อสารกับบริษัทขนสง
15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (regulatory information) แสดงขอมูลกฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอมของสารเคมี
16. ขอมูลอื่นๆ (other information) แสดงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียม SDS ที่ผูจัด
จําหนายประเมินแลวเห็นวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญ และไมไดแสดงอยูในหัวขอ 1-15 เชน ขอมูล
อางอิง แหลงขอมูลที่รวบรวม ขอมูลการปรับปรุงแกไข คํายอ เปนตน
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ESPReL
เอกสารความรู 3
ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
(Globally Harmonised System for Classification
and Labeling of Chemicals, GHS)

เอกสารความรู 3
ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
(Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS)
GHS เปนระบบการจําแนกประเภท การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดในเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีและเคมีภัณฑ ที่องคการสหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพื่อใหใช
สื่อสารและมีความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั้น ๆ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดความซ้ําซอน
และคาใชจายในการทดสอบและประเมินสารเคมี และมั่นใจวาการใชสารเคมีแตละประเภทจะถูกตองตามที่
ระบุ โดยไมเกิดผลเสียหรืออันตรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
ระบบ GHS ประกอบดวยสัญลักษณแสดงความเปนอันตราย 9 รูป (pictograms) ดังนี้
Flame

Flame over circle

Exploding bomb

Corrosion

Gas cylinder

Skull and crossbones

Exclamation mark

Environment

Health Hazard

ระบบ GHS แบงประเภทความเปนอันตรายเปน 3 ดาน ดังนี้
 ดานกายภาพ 16
ประเภท
 ดานสุขภาพ 10
ประเภท
 ดานสิ่งแวดลอม 2
ประเภท
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1–3.3
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ตารางที่ 3.1 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ
ประเภทความเปนอันตราย
คําอธิบายโดยสังเขป
1. วัตถุระเบิด
 สารในรูปของแข็งหรือของเหลวที่เมื่อทําปฏิกิริยาทาง
(explosives)
เคมีแลวเกิดแกสที่มีอุณหภูมิและความดันสูงจนสามารถ
ทําความเสียหายใหกับสิ่งโดยรอบ
 สารดอกไมเพลิง (pyrotechnic substance)
2. แกสไวไฟ (flammable แกสที่มีชวงความไวไฟกับอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศา
gases)
เซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ 101.3 กิโลปาสกาล
3. สารละอองลอยไวไฟ
สารละอองลอยที่มีคุณสมบัติไวไฟ หรือมีสวนประกอบของ
(flammable
สารไวไฟ
aerosols)
4. แกสออกซิไดซ
แกสที่ใหออกซิเจนได ซึ่งเปนสาเหตุหรือมีสวนทําใหวัสดุอื่น
(oxidizing gases)
เกิดการเผาไหมมากกวาปกติ
5. แกสภายใตความดัน
แกสที่มีความดันไมต่ํากวา 200 กิโลปาสกาล ที่บรรจุอยูใน
(gases under
ภาชนะบรรจุ ซึ่งหมายรวมถึง แกสอัด (compressed gas)
pressure)
แกสเหลว (liquefied gas) แกสในสารละลาย (dissolved
gas) และแกสเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquefied
gas)
6. ของเหลวไวไฟ
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 93 องศาเซลเซียส
(flammable liquids)
7. ของแข็งไวไฟ
ของแข็งที่ลุกติดไฟไดงาย หรืออาจเปนสาเหตุหรือชวยให
(flammable solids) เกิดไฟดวยแรงเสียดทาน
8. สารเคมีที่ทําปฏิกิริยาได สารที่ไมเสถียรทางความรอนซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดการ
เอง (self-reactive
สลายตัวระดับโมเลกุลทําใหเกิดความรอนขึ้นอยางรุนแรง
substances and
แมไมมีออกซิเจน (อากาศ) เปนสวนรวม
(ไมรวมถึงสารที่เปน วัตถุระเบิด สารเปอรออกไซดอินทรีย
mixtures)
หรือ สารออกซิไดซ)
9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได ของเหลวที่มีแนวโนมที่จะลุกติดไฟภายใน 5 นาที แมมีอยู
เองในอากาศ
ในปริมาณนอย เมื่อสัมผัสกับอากาศ
(pyrophoric liquids)

สัญลักษณ*

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ขึ้นกับ
ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ
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ตารางที่ 3.1 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ (ตอ)
ประเภทความเปนอันตราย
10. ของแข็งที่ลุกติดไฟได
เองในอากาศ
(pyrophoric solids)
11. สารเคมีที่เกิดความรอน
ไดเอง (self-heating
substances and
mixtures)

คําอธิบายโดยสังเขป
ของแข็งที่มีแนวโนมที่จะลุกติดไฟภายใน 5 นาที แมมีอยูใน
ปริมาณนอย เมื่อสัมผัสกับอากาศ

14. ของแข็งออกซิไดซ
(oxidizing solids)

ของแข็งที่โดยทั่วไปจะปลอยแกสออกซิเจน ซึ่งเปนสาเหตุ
หรือมีสวนทําใหวัสดุอื่นเกิดการเผาไหมไดมากกวาปกติ

สัญลักษณ*

สารที่ทําปฏิกิริยากับอากาศโดยไมไดรับพลังงานจาก
ภายนอก จะทําใหเกิดความรอนไดเอง
(สารประเภทนี้จะแตกตางจากสารที่ลุกติดไฟไดเองใน
อากาศ คือ จะลุกติดไฟไดก็ตอเมื่อมีปริมาณมาก (หลาย
กิโลกรัม) และสะสมอยูดวยกันเปนระยะเวลานาน (หลาย
ชั่วโมงหรือหลายวัน)
12. สารเคมีที่สัมผัสน้ําแลว สารที่เปนของแข็งหรือของเหลวที่ทําปฏิกิริยากับน้ําแลว
ใหแกสไวไฟ
สามารถลุกไหมไดโดยตัวเองหรือปลอยแกสไวไฟออกมาใน
(substances and
ปริมาณที่เปนอันตราย
mixtures, which in
contact with water,
emit flammable
gases)
13. ของเหลวออกซิไดซ
ของเหลวที่โดยทั่วไปจะปลอยแกสออกซิเจน ซึ่งเปนสาเหตุ
(oxidizing liquids)
หรือมีสวนทําใหวัสดุอื่นเกิดการเผาไหมไดมากกวาปกติ

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ขึ้นกับ
ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ

อ.3-3

ตารางที่ 3.1 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ (ตอ)
ประเภทความเปนอันตราย
คําอธิบายโดยสังเขป
15. สารเปอรออกไซด
สารอินทรียที่เปนของเหลวและของแข็งที่ประกอบดวย
อินทรีย (organic
โครงสรางที่มีออกซิเจนสองอะตอมเกาะกัน (bivalent-Operoxides)
O-structure) และอนุพันธของไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่
อะตอมไฮโดรเจนถูกแทนที่ดวยอนุมูลอินทรีย (organic
radicals) และอาจมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
 เมื่อสลายตัวทําใหเกิดการระเบิดได
 ลุกไหมไดอยางรวดเร็ว
 ไวตอแรงกระแทกหรือการเสียดสี
 เกิดปฏิกิริยาอันตรายกับสารอื่นๆ ได
16. สารที่กัดกรอนโลหะ
สารที่ทําความเสียหายหรือทําลายโลหะไดดวยผลจากการ
(corrosive to
กระทําทางเคมี
metals)

สัญลักษณ*

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ขึ้นกับ
ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ

ตารางที่ 3.2 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ
ประเภทความเปนอันตราย
คําอธิบายโดยสังเขป
1. ความเปนพิษเฉียบพลัน ทําใหเกิดผลกระทบรายแรงหลังจากการไดรับสารเคมีเขาสู
(acute toxicity)
รางกายทางปากหรือทางผิวหนังเพียงครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือทางการหายใจเปนเวลา
4 ชั่วโมง
2. การกัดกรอน/ระคาย
เคืองผิวหนัง (skin
corrosion/irritation)

สัญลักษณ*

แบงเปน 2 ประเภท คือ
 กัดกรอนผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอผิวหนัง
ชนิดที่ไมสามารถฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมได หรือมี
การตายของเซลลผิวหนังชั้นนอกจนถึงชั้นใน หลังการ
ทดสอบกับสารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง
 ระคายเคืองผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอ
ผิวหนังชนิดที่สามารถฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
หลังการทดสอบกับสารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป
ขึ้นกับระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ
อ.3-4

ตารางที่ 3.2 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ (ตอ)
ประเภทความเปนอันตราย
คําอธิบายโดยสังเขป
3. การทําลายดวงตาอยาง แบงเปน 2 ประเภท คือ
รุนแรง/การระคายเคือง  ทําลายดวงตาอยางรุนแรง คือ ทําใหเนื้อเยื่อตา
ตอดวงตา (serious
เสียหาย หรือเกิดความเสียหายทางกายภาพอยาง
eye damage/eye
รุนแรงตอการมองเห็น ที่ไมสามารถฟนฟูกลับสูสภาพ
irritation)
เดิมไดภายใน 21 วัน หลังการสัมผัส
 ระคายเคืองตอดวงตา คือ การเปลี่ยนแปลงของดวงตา
ที่สามารถฟนฟูกลับสูสภาพเดิมไดภายใน 21 วัน
หลังการสัมผัส
4. การทําใหไวตอการ
 ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพทางระบบทางเดิน
กระตุนอาการแพตอ
หายใจ หมายถึง ทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินในระบบ
ระบบทางเดินหายใจ
ทางเดินหายใจหลังจากไดรับสารจากการหายใจ
หรือผิวหนัง
 ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง หมายถึง
(respiratory or skin
ทําใหเกิดอาการภูมิแพหลังจากไดรับสารทางผิวหนัง
sensitization)
5. การกลายพันธุของเซลล ทําใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุของมนุษยซึ่ง
สืบพันธุ (germ cell สามารถถายทอดสูลูกหลานได
mutagenicity)
6. ความสามารถในการกอ ทําใหเกิดมะเร็งหรือเพิ่มอุบัติการณของการเกิดมะเร็ง หรือ
มะเร็ง
ทําใหเกิดกอนเนื้องอกชนิดไมรุนแรงและรุนแรงลุกลามใน
(carcinogenicity)
สัตวทดลอง
7. ความเปนพิษตอระบบ เปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย อาจเกิดอันตรายตอการ
สืบพันธุ
เจริญพันธุหรือทารกในครรภ รวมถึงอาจมีผลกระทบตอ
(reproductive
สุขภาพของเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดวยน้ํานมมารดา
toxicity)
8. ความเปนพิษตอระบบ ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกาย ทั้งที่
อวัยวะเปาหมาย-การ สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสู
ไดรับสัมผัสครั้งเดียว
สภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แตไมถึง
(specific target
ระดับทําใหเสียชีวิต) จากการไดรับสัมผัสครั้งเดียว
organ toxicity–
single exposure)

สัญลักษณ*

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป
ขึ้นกับระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ

อ.3-5

ตารางที่ 3.2 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ (ตอ)
ประเภทความเปนอันตราย
9. ความเปนพิษตอระบบ
อวัยวะเปาหมาย-การ
ไดรับสัมผัสซ้ํา
(specific target
organ toxicity repeated exposure)
10. อันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจสวนลาง
หรือทําใหปอดอักเสบ
จากการสําลัก
(aspiration
hazardous)

คําอธิบายโดยสังเขป
ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบตางๆ ในรางกาย ทั้งที่
สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสู
สภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แตไมถึง
ระดับทําใหเสียชีวิต) จากการไดรับสัมผัสซ้ําๆ กัน

สัญลักษณ*

เมื่อไดรับสารที่เปนของแข็ง/ของเหลวเขาสูระบบหายใจ
โดยผานทางปาก จมูก หรือการสําลัก จะทําใหเกิดอาการ
รุนแรงที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน เชน ปอดบวมจากสารเคมี
การบาดเจ็บที่เกิดตอปอด โดยมีความรุนแรงหลายระดับ
จนถึงเสียชีวิต
หมายเหตุ การสําลัก คือการที่ของเหลวหรือของแข็งเขาสู
หลอดลม และทางเดินหายใจสวนลาง โดยผานปากหรือ
จมูกโดยตรง หรือทางออมผานการอาเจียน

หมายเหตุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ขึ้นกับ
ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายนั้นๆ

ตารางที่ 3.3 ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสิ่งแวดลอม
ประเภทความเปนอันตราย
1. ความเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา
(hazardous to the
aquatic
environment)

คําอธิบายโดยสังเขป
หมายรวมถึงปจจัยตอไปนี้
 เปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
 เปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
 ทําใหเกิดการสะสมสารเคมีในสิ่งมีชีวิตในน้ํา
 สงผลกระทบตอระบบการยอยสลายสารเคมีในน้ําหรือ
ในสิ่งมีชีวิต
2. ความเปนอันตรายตอ
 สามารถทําลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศได
ชั้นโอโซน (hazardous  เปนสารที่มีอยูในรายการสารเคมีที่พิจารณาวาเปน
to the ozone layer)
อันตรายตอชั้นโอโซน ในภาคผนวกของ Montreal
Protocol
อ.3-6

สัญลักษณ

นอกจากระบบ GHS แลว ยังมีระบบประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีอีกหลายระบบ แตที่มักพบ
บนขวดสารเคมี คือ ระบบ UNRTDG (UN Class) ซึ่งเปนระบบที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้นสําหรับใช
ในการขนสงสินคาอันตราย ซึ่งรวมถึงสารเคมีดวย ประกอบดวย 9 ประเภท 1 และระบบของสหภาพยุโรป
(เดิม) 2 ซึ่งเปนระบบที่ใชในกลุมประเทศสหภาพยุโรป กอนที่สหภาพยุโรปจะนําระบบ GHS มาใช
0

1

1
2

http://www.chemtrack.org/unclass-intro.asp
กฎหมายการจําแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑสารเคมีและเคมีภัณฑ (Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC)
อ.3-7

ESPReL
เอกสารความรู 4
การจัดเก็บสารเคมี

เอกสารความรู 4
การจัดเก็บสารเคมี
ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) ขอแนะนําการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ
2) ตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ
 การแยกเก็บสารกลุมที่ไมควรจัดเก็บไวในที่เดียวกัน
 การติดฉลากสีตามกลุมประเภทความเปนอันตรายที่ขวดสารเคมี เพื่อชวยใหงายแก
การสังเกตในการจัดเก็บอยางปลอดภัย
 กลุมสารที่ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกลกัน
 EPA's Chemical Compatibility Chart
3) ขอกําหนดการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกรอน
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บแกส
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ (oxidizers)
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารที่ไวตอปฏิกิริยา
4.1 ขอแนะนําการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ
กลุมของสารเคมี
แกสไวไฟภายใตความ
ดัน (รวมถึงแกสติดไฟ
ได) (compressed
gases–flammable
includes
combustible)

คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา

ตัวอยางสารเคมี

เก็บรักษาในที่เย็นและแหง Methane,
หางจากแกสออกซิไดซ
Acetylene,
อยางนอย 6 ม. (20 ฟุต)
Hydrogen
โดยมัดหรือลามถังไวกับผนัง
หรือโตะปฏิบัติการ
แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน
ตูที่ติดตั้งสปริงเกลอรหรือ
ระบบระบายอากาศ

สารที่เขากันไมได
(ดู SDS ในทุกกรณี)
แกสพิษและออกซิไดซ
ภายใตความดัน,
ของแข็งออกซิไดซ
(oxidizing and toxic
compressed gases,
oxidizing solids)

อ.4–1

กลุมของสารเคมี
แกสเหลวไวไฟภายใต
ความดัน
(compressed
gases–liquefied
flammable)

คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา

เก็บรักษาในที่เย็น และแหง
หางจากแกสออกซิไดซ
อยางนอย 6 ม. (20 ฟุต)
โดยมัดหรือลามถังไวกับผนัง
หรือโตะปฏิบัติการ
แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน
ตูที่ติดตั้งสปริงเกลอรหรือ
ระบบระบายอากาศ
แกสที่เก็บในอาคาร ถังควร
มีขนาดบรรจุ ไมเกิน 16
ออนซ (350 กรัม) หากมี
ขนาดใหญใหนําเขามาใช
ภายในอาคารเปนรายวัน
เทานั้น และเก็บถาวรอยู
ภายนอกอาคาร
แกสภายใตความดันที่ เก็บรักษาในที่เย็นและแหง
ไวตอปฏิกิริยา (รวมถึง หางจากแกสไวไฟอยางนอย
แกสออกซิไดซ)
6 ม. (20 ฟุต) มัดหรือลาม
(compressed
ถังไวกับผนังหรือโตะ
gases–reactive,
ปฏิบัติการ
including oxidizing) แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน
ตูที่ติดตั้งระบบระบาย
อากาศ
แกสภายใตความดันที่ เก็บรักษาในที่เย็นและแหง
คุกคามสุขภาพของคน หางจากแกสและของเหลว
รวมถึงแกสพิษและกัด ไวไฟ โดยมัดหรือลามถังไว
กรอน (compressed กับผนังหรือโตะปฏิบัติการ
แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน
gases–threat to
ตูที่ติดตั้งระบบระบาย
human health,
includes toxic and อากาศ
corrosive)
อ.4–2

ตัวอยางสารเคมี
Propane,
Butane

สารที่เขากันไมได
(ดู SDS ในทุกกรณี)
แกสพิษและออกซิไดซ
ภายใตความดัน,
ของแข็งออกซิไดซ
(oxidizing and toxic
compressed gases,
oxidizing solids)

Oxygen,
Chlorine

แกสไวไฟ
(flammable gases)

Carbon monoxide,
Hydrogen sulfide,
Hydrogen chloride

แกสไวไฟ และ/หรือ
ออกซิไดซ
(flammable and/or
oxidizing gases)

กลุมของสารเคมี
สารกัดกรอน–กรด
อนินทรีย
(corrosives–acids
inorganic)

สารกัดกรอน–กรด
อินทรีย
(corrosives–acids
organic)

สารกัดกรอน–เบส
(corrosives–bases)

สารระเบิดได
(explosives)

คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา
เก็บในตูเก็บรักษากรดที่
ติดตั้งระบบปองกัน หรือมี
ภาชนะพลาสติกรองรับ

ตัวอยางสารเคมี

สารที่เขากันไมได
(ดู SDS ในทุกกรณี)
ของเหลวไวไฟ
(flammable liquids)
ของแข็งไวไฟ
(flammable solids)
เบส (bases)
และ สารออกซิไดซ
(oxidizers)
กรดอินทรีย (organic
acids)

Inorganic (mineral)
acids,
Hydrochloric acid,
Sulfuric acid,
Chromic acid, Nitric
acid
หมายเหตุ: Nitric acid
เปนสารออกซิไดซที่แรง
และควรเก็บแยกจาก
กรดอื่น ๆ โดยเก็บใน
ภาชนะรองรับหรือตูกรด
ที่แยกออกจากกัน
เก็บในตูเก็บรักษากรดที่
Acetic acid,
ของเหลวไวไฟ
ติดตั้งระบบปองกัน หรือมี Trichloroacetic acid, (flammable liquids)
ภาชนะพลาสติกรองรับ
Lactic acid
ของแข็งไวไฟ
(flammable solids)
เบส (bases)
และ สารออกซิไดซ
(oxidizers)
กรดอนินทรีย
(inorganic acids)
เก็บในตูที่แยกตางหาก
Ammonium
สารออกซิไดซ และกรด
hydroxide,
(oxidizers and acids)
Potassium
hydroxide,
Sodium hydroxide
เก็บใหหางจากสารเคมีอื่น ๆ Ammonium nitrates, สารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด
ทั้งหมด ในตําแหนงที่
Nitrourea, Sodium
ปลอดภัย เพื่อมิใหพลัดตก azide, Trinitroaniline,
ลงมาได
Trinitroanisole,
Trinitrobenzene,
อ.4–3

กลุมของสารเคมี

คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา

ของเหลวไวไฟ
เก็บในตูเก็บเฉพาะสารไวไฟ
(flammable liquids) หมายเหตุ: สารเคมีที่เกิด
เปอรออกไซดไดตองลงวันที่
ที่เปดขวด เชน Ether,
Tetrahydrofuran,
Dioxane
ของแข็งไวไฟ
(flammable solids)
สารเคมีที่ไวปฏิกิริยา
ตอน้ํา
(water reactive
chemicals)

สารออกซิไดซ
(oxidizers)

อ.4–4

ตัวอยางสารเคมี
Trinitrophenol (Picric
acid), Trinitrotoluene
(TNT)
Acetone,
Benzene,
Diethyl ether,
Methanol,
Ethanol,
Hexanes,
Toluene
Phosphorus,
Carbon,
Charcoal
Sodium metal,
Potassium metal,
Lithium metal,
Lithium aluminum
hydride

เก็บในพื้นที่ที่เย็นและแหง
แยกหางออกไปจากสาร
ออกซิไดซ และสารกัดกรอน
เก็บในสถานที่ที่เย็นและแหง
และมีการปองกันสารเคมี
จากการสัมผัสน้ํา (รวมทั้ง
ระบบสปริงเกลอร) และติด
ปายเตือนในสถานที่นั้นวา
“สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาตอ
น้ํา”, “หามใชน้ําดับไฟใน
ทุกกรณี” ไมเก็บบนพื้นเผื่อ
กรณีน้ําทวม (เชน ทอน้ํา
แตก)
วางบนถาดและเก็บไวในตู Sodium
ทนไฟ แยกตางหากจากสาร hypochlorite,
Benzoyl peroxide,
ไวไฟ และวัสดุที่ติดไฟได
Potassium
permanganate,
Potassium chlorate,
Potassium
dichromate

สารที่เขากันไมได
(ดู SDS ในทุกกรณี)

สารออกซิไดซ และกรด
(oxidizers and acids)

สารออกซิไดซ และกรด
(oxidizers and acids)
แยกจากสารละลายที่มี
น้ําเปนองคประกอบ
ทั้งหมด และสาร
ออกซิไดซ
(all aqueous
solutions and
oxidizers)

สารรีดิวซ, สารไวไฟ,
สารไหมไฟได, วัสดุ
อินทรีย และโลหะสภาพ
เปนผงละเอียด

กลุมของสารเคมี

สารพิษ
(poisons)

คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา

แยกเก็บจากสารอื่น โดยมี
ภาชนะรองรับที่ทนสารเคมี
ในพื้นที่ที่แหง เย็น และมี
การระบายอากาศ
สารเคมีทั่วไปที่ไมไวตอ เก็บในตูหรือชั้นวาง
ปฏิกิริยา
(general chemicals
non–reactive)

ตัวอยางสารเคมี

สารที่เขากันไมได
(ดู SDS ในทุกกรณี)

หมายเหตุ: กลุมสารเคมี
ตอไปนี้เปนสาร
ออกซิไดซ: Nitrates,
Nitrites, Chromates,
Dichromates,
Chlorites,
Permanganates,
Persulfates,
Peroxides, Picrates,
Bromates, Iodates,
Superoxides
Cyanides, สารประกอบ ดู SDS
โลหะหนัก เชน
Cadmium, Mercury,
Osmium
Agar, Sodium
ดู SDS
chloride, Sodium
bicarbonate, และ
เกลือที่ไมไวตอปฏิกิริยา
สวนใหญ

ที่มา ดัดแปลงจาก Laboratory Safety Manual, The University of Texas at Austin, January 2011

อ.4–5

4.2 ตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพื่อการจัดเก็บ
ตัวอยางที่ 4.1 การแยกเก็บสารกลุมที่ไมควรจัดเก็บไวในที่เดียวกัน
Acids,
inorganic

Acids,
oxidizing

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Acids, inorganic
Acids, oxidizing
Acids, organic
Alkalis (bases)
Oxidizers
Poisons, inorganic
Poisons, organic
Water–reactives
Organic solvents

Acids,
organic
X
X
X
X
X
X
X

Alkalis
(bases)
X
X
X

X
X
X

Oxidizers

X

X
X
X

Poisons,
inorganic
X
X
X

Poisons,
organic
X
X
X
X
X
X

Water–
reactives
X
X
X
X
X
X

Organic
solvents
X
X

X
X
X

หมายเหตุ X = เขากันไมได
ที่มา Chemical segregation (Hazard class), Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), U.S.
Department of Energy [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/storage.shtml สืบคนเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2555

ตัวอยางที่ 4.2 การติดฉลากสีตามกลุมประเภทความเปนอันตรายที่ขวดสารเคมี เพื่อชวยใหงายแกการ
สังเกตในการจัดเก็บอยางปลอดภัย
รหัสการเก็บรักษา
สี
R
สีแดง

ความหมาย
สารไวไฟ

เก็บใหหางจาก
สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สี
ขาว และสีเทา

ขอกําหนดการเก็บรักษา
เก็บในพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับวัสดุ
ไวไฟ

Y

สีเหลือง

สารไวตอปฏิกริ ิยาและสาร สีแดง
ออกซิไดซ

เก็บใหหางจากวัสดุไวไฟและไหมไฟได

B

สีน้ําเงิน

เก็บในพื้นที่ปลอดภัย

W

สีขาว

สารอันตรายตอสุขภาพ
(สารพิษ)
สารกัดกรอน

G

สีเทา

สีแดง, สีเหลือง และสี
น้ําเงิน
ไมมีขอกําหนดเฉพาะ

เก็บใหหางจากสารไวไฟ, สารไวตอ
ปฏิกิริยา, สารออกซิไดซ, และสารพิษ
ขึ้นกับสารเคมีแตละชนิด

ไมมสี ารอันตรายตอ
สุขภาพมาก
ที่มา Department of Microbiology, University of Manitoba [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://umanitoba.ca/
science/ microbiology/WHMIS/WHMISincapatibility.htm สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

อ.4–6

X
X
X

ตัวอยางที่ 4.3: กลุมสารที่ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกลกัน
Compound/Class
Acids
Acetic acid
Hydrofluoric acid
Nitric acid (conc.)

Sulfuric acid
Bases
Ammonia
Calcium oxide
Alkaline metals
Bromine
Carbon, activated
Chlorine
Copper
Fluorine
Iodine
Mercury
Oxygen
Phosphorous (white)
Potassium
Silver

Avoid Storage Near or Contact With:
Chromic acid, nitric acid, hydroxyl compounds, ethylene, glycogen, perchloric acid,
peroxides, permanganate
Ammonia (aqueous or anhydrous)
Acetic acid, aniline, chromic acid, acetone, alcohol, or other flammable liquids,
hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, or other flammable gases, nitratable substances:
copper, brass or any heavy metals (or will generate nitrogen dioxide/nitrous fumes) or
organic products such as wood and paper
Light metals (Iithium, sodium, potassium), chlorates, perchlorates, permanganates
Mercury, chlorine, bromine, iodine, hydrofluoric acid, calcium hypochlorite
Water
Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon dioxide, carbon
tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, halogens, water
Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane (or other petroleum
gases), hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals
Calcium hypochlorite, oxidizing agents
Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane, or other petroleum gases,
hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals
Acetylene, hydrogen peroxide, nitric acid
Isolate from everything
Acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen
Acetylene, ammonia, fulminic acid (produced in nitric acid–ethanol mixtures)
Oils, grease, hydrogen, other flammable gases, liquids, or solids
Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agents (will generate phosphine)
Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid (produced in nitric acid-ethanol
mixtures), and ammonium compounds

Organics
Acetone
Acetylene
Aniline
Flammable liquids

Concentrated nitric acid and sulfuric acid mixtures
Fluorine, chlorine, bromine, copper, silver, mercury
Nitric acid, hydrogen peroxide
Ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, nitric acid, sodium peroxide,
halogens
อ.4–7

Compound/Class
Organics
Hydrocarbons
(propane, butane,
etc.)
Nitroparaffins
Oxalic acid
Oxidizers
Chlorates

Avoid Storage Near or Contact With:
Fluoride, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide

Inorganic bases, amines
Silver, mercury

Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organics, or combustible
materials
Chromic acid (trioxide) Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, turpentine, alcohol or flammable liquids
Ammonium nitrate
Chlorine dioxide
Cumene
hydroperoxide
Hydrogen peroxide
Hypochlorites
Nitrates
Perchloric acid
Peroxides (organics)
Potassium chlorate
Potassium
permanganate
Sodium peroxide

Alkaline metals
Calcium oxide
Cyanides
Phosphorous (white)
Potassium
Sodium
อ.4–8

Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrates, sulfur, finely divided
organics or combustible materials
Ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide
Organic or inorganic acids
Copper, chromium, iron, most other metals or salts, alcohols, acetone, or other
flammable liquids, aniline, nitromethane, or other organic or combustible materials
Acids (will generate chlorine or hypochlorous acid)
Sulfuric acid (will generate nitrogen dioxide )
Acetic acid, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease, oils
Organic or inorganic acids; also avoid friction and store cold
Acid, especially sulfuric acid
Glycerol, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid
Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, ethylene glycol, glacial
acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate,
carbon disulfide
Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon dioxide, carbon
tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, halogens, water
Water
Acids (will generate hydrogen cyanide)
Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agent (will generate phosphine)
Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water

Compound/Class
Oxidizers
Sodium peroxide

Avoid Storage Near or Contact With:

Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, glacial acetic acid, acetic
anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate, carbon disulfide
Sulfides
Acids (will generate hydrogen sulfide)
Reducing Agents
Hydrazine
Hydrogen peroxide, nitric acid, other oxidants
Nitrites
Sodium nitrite
Toxics/Poisons
Arsenicals
Azides
Cyanides
Hydrocyanic acid
Hydrogen sulfide
Selenides
Sulfides
Tellurides

Acids (will generate nitrous fumes)
Ammonium nitrate and other ammonium salts
Reducing agents (will generate arsine)
Acids (will generate hydrogen azide)
Acids (will generate hydrogen cyanide)
Nitric acid, alkalis
Fuming nitric acid, oxidizing gases
Reducing agents (will generate hydrogen selenide)
Acids (will generate hydrogen sulfide)
Reducing agents (will generate hydrogen telluride)

ที่มา
Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington [ออนไลน]
เขาถึงไดจาก http://www.uta.edu/campus-ops/ehs/chemical/docs/chemical-segregation.pdf สืบคนเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2555

อ.4–9

อ.4–10

ตัวอยางที่ 4.4 EPA's Chemical Compatibility Chart

ที่มา EPA's Chemical Compatibility Chart [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://www.uos.harvard.edu/ehs/environmental/EPAChemical
CompatibilityChart.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

อ.4–10

4.3 ขอกําหนดการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ
4.3.1 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
1) สารไวไฟตองเก็บใหหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และเปลวไฟ
2) สารไวไฟตองเก็บใหพนจากแสงอาทิตย
3) ในหองปฏิบัติการตองมีการกําหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟไวโดยเฉพาะ และไมนําสารอื่น
มาเก็บไวในบริเวณที่เก็บสารไวไฟ
4) ตองไม เ ก็ บสารไวไฟไว ในภาชนะที่ใหญเกิน จําเปน เชน ในภาชนะขนาดใหญเกิน 20 ลิตร
(carboy)
5) หามเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหมไฟไดในหองปฏิบัติการไวมากกวา 50 ลิตร
6) ในกรณีที่ภายในหองปฏิบัติการจําเปนตองเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหมไฟไดไวมากกวา 50 ลิตร
ตองเก็บไวในตูเฉพาะที่ใชสําหรับเก็บสารไวไฟ หากตองเก็บในที่เย็น ตูเย็นที่ใชเก็บตองมีระบบ
ป อ งกั น การเกิ ด ประกายไฟหรื อ ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด การติ ด ไฟหรื อ ระเบิ ด ได
(explosion–proof refrigerator)
7) หามเก็บสารไวไฟในตูเย็นสําหรับใชในบาน เนื่องจากภายในตูเย็นที่ใชในบานไมมีระบบปองกัน
การติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอยางที่เปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟได เชน หลอดไฟภายในตูเย็น
เปนตน
4.3.2 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกรอน
1) หามเก็บขวดสารกัดกรอน (ทั้งกรด และเบส) ขนาดใหญ (ปริมาณมากกวา 1 ลิตร หรือ 1.5
กิโลกรัม) ไวในระดับที่สูงเกิน 60 เซนติเมตร (2 ฟุต)
2) หามเก็บขวดสารกัดกรอน (ทั้งกรด และเบส) ทุกชนิดเหนือกวาระดับสายตา
3) ขวดกรดตองเก็บไวในตูไม หรือตูสําหรับเก็บกรดโดยเฉพาะที่ทําจากวัสดุปองกันการกัดกรอน
เชน พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่เคลือบดวยอีพอกซี่ (epoxy enamel) และมีภาชนะรองรับ
เชน ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุหอหุมปองกันการรั่วไหล
4) การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณไมเกิน 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้นวาง ตองมี
ภาชนะรองรับ เชน ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุหอหุมปองกันการรั่วไหล
4.3.3 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บแกส
1) การเก็บถังแกสในหองปฏิบัติการตองมีอุปกรณยึดที่แข็งแรง ถังแกสทุกถังตองมีสายคาดหรือ
โซยึดกับผนัง โตะปฏิบัติการ หรือที่รองรับอื่นๆ ที่สามารถปองกันอันตรายใหกับผูปฏิบัติงาน
ในบริ เวณใกลเ คี ยงจากน้ํา หนักของถังแกสที่ลมมาทับได โดยทั่ว ไปสายยึดตองคาดเหนือ
กึ่งกลางถัง ในระดับประมาณ 2/3 ของถัง
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2) ถังแกสทุกถังตองมีที่ปดครอบหัวถัง ถังแกสที่ไมไดสวมมาตรวัดตองมีฝาปดครอบหัวถังที่มี
สกรูครอบอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายจากแกสภายในถังพุงออกมาอยางรุนแรงหาก
วาลวควบคุมที่คอถังเกิดความเสียหาย
3) หามเก็บถังแกสเปลารวมอยูกับถังแกสที่มีแกส และตองติดปายระบุไวอยางชัดเจนวาเปนถัง
แกสเปลา หรือถังแกสที่มีแกส
4) เก็บ ถั งแก ส ในที่ แห ง อากาศถา ยเทไดดี หา งจากความรอ น ประกายไฟ แหลง กําเนิดไฟ
วงจรไฟฟา
5) ถังแกสที่บรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการดานลาง) ตองเก็บในตูเก็บถังแกสโดย
เฉพาะที่มีระบบระบายอากาศ หรือหากเปนถังแกสขนาดเล็ก (lecture cylinders หรือ 4–L
tanks) ตองเก็บไวในตูควันและหามเก็บเกิน 2 ถัง
6) เก็บถังแกสออกซิเจนหางจากถังแกสเชื้อเพลิง (เชน acetylene) แกสไวไฟ และวัสดุไหมไฟ
ได (combustible materials) อยางนอย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังดวยฉาก/ผนังกั้นที่ทํา
ดวยวัสดุไมติดไฟ ที่มีความสูงอยางนอย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหนวงไฟไดอยางนอย
ครึ่งชั่วโมง
แกสอันตราย
Ammonia
Arsenic pentafluoride
Arsine
Boron trifluoride
1,3–Butadiene
Carbon monoxide
Carbon oxysulfide
Chlorine
Chlorine monoxide
Cholrine trifluoride
Chloroethane
Cyanogen
Diborane
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Dichloroborane
Dichlorosilane
Dimethylamine
Ethylamine
Ethylene oxide
Fluorine
Formaldehyde
Germane
Hydrogen chloride, anhydrous
Hydrogen cyanide
Hydrogen fluoride
Hydrogen selenide

Hydrogen sulfide
Methylamine
Methyl bromide
Methyl chloride
Methyl mercaptan
Nitrogen oxides
Phosgene
Phosphine
Silane
Silicon tetrafluoride
Stibine
Trimethylamine
Vinyl chloride

รูปที่ 4.1 ตัวอยางการวางถังแกสที่เหมาะสมในหองปฏิบัติการ

รูปที่ 4.2 ตัวอยางตูเก็บแกสอันตราย
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7e.htm สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

รูปที่ 4.3 ตัวอยางการเก็บถังแกสที่เหมาะสมในคลัง
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://www.conney.com/Product_-Justrite-Cylinder-Storage-Locker_50001_10102_1_70560_11363_11362_11362. , http://www.colorado.edu/che/research/safety.html.,
http://www.hazmatchemicalstorage.com/HMB_CompressedGas.htm. สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)
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4.3.4 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ (Oxidizers)
สารออกซิไดซสามารถทําใหเกิดเพลิงไหมและการระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับสารไวไฟและสารที่ไหมไฟได
เมื่อสารที่ไหมไฟไดสัมผัสกับสารออกซิไดซจะทําใหอัตราในการลุกไหมเพิ่มขึ้น ทําใหสารไหมไฟไดเกิดการลุก
ติดไฟขึ้นทันที หรืออาจเกิดการระเบิดเมื่อไดรับความรอน การสั่นสะเทือน (shock) หรือแรงเสียดทาน
ตัวอยางกลุมสารออกซิไดซ
Peroxides (O22-)
Nitrates (NO3-)
Nitrites (NO2-)
Perchlorates (ClO4-)
Permanganates (MnO4-)

Chlorates (ClO3-)
Chlorites (ClO2-)
Hypochlorites (ClO-)
Dichromates (Cr2O72-)
Persulfates (S2O82-)

ขอกําหนดในการจัดเก็บ
1) เก็บสารออกซิไดซหางจากสารไวไฟ สารอินทรีย และสารที่ไหมไฟได
2) เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซสูง (เชน กรดโครมิก) ไวในภาชนะแกวหรือภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อย
3) หามใชขวดที่ปดดวยจุกคอรกหรือจุกยางเก็บสารออกซิไดซ
4.3.5 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารที่ไวตอปฏิกิริยา
สารที่ไวตอปฏิกิริยาสามารถแบงเปนกลุมได ดังนี้
 สารที่ไวตอปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reactions) เชน styrene สารกลุมนี้
เมื่ อ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น จะทํ า ให เ กิ ด ความร อ นสู ง หรื อ ไม ส ามารถควบคุ ม การ
ปลดปลอยความรอนออกมาได
 สารที่ไวตอปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ํา (water reactive materials) เชน alkali metals (lithium,
sodium, potassium) silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมทั้งสารประกอบ
อินทรียโลหะ เชน alkylaluminiums, alkylithiums เปนตน สารกลุมนี้เมื่อสัมผัสกับน้ําจะ
ปลดปลอยความรอนออกมาทําใหเกิดการลุกติดไฟขึ้นในกรณีที่ตัวสารเปนสารไวไฟ หรือทําให
สารไวไฟที่อยูใกลเคียงลุกติดไฟ นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดการปลดปลอยสารไวไฟ สารพิษ ไอ
ของออกไซดของโลหะ กรด แกสที่ทําใหเกิดการออกซิไดซไดดี
 สาร Pyrophoric สวนใหญเปน tert–butyllithium, diethylzinc, triethylaluminum,
สารประกอบอินทรียโลหะ (organometallics) สารกลุมนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศจะทําใหเกิดการ
ลุกติดไฟ
 สารที่กอใหเกิดเปอรออกไซด (Peroxide–forming materials) หมายถึง สารที่เมื่อทํ า
ปฏิ กิริ ยากั บ อากาศ ความชื้ น หรือสิ่งปนเปอนตางๆ แลว ทําใหเกิดสารเปอรออกไซด เชน
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ether, dioxane, sodium amide, tetrahydrofuran (THF) เปนตน สารเปอรออกไซดเปน
สารที่ ไ ม เ สถี ย รสามารถทํ า ให เ กิ ด การระเบิ ด ได เ มื่ อมี ก ารสั่ น สะเทื อ น แรงเสีย ดทาน การ
กระแทก ความรอน ประกายไฟ หรือ แสง
 สารที่ไวตอปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (Shock–sensitive materials)
เชน สารที่มีหมูไนโตร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates เปนตน โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เมื่ อ มี ส ว นประกอบของสารอิ น ทรี ย อยู ด ว ย เมื่ อ สารกลุ ม นี้ ถู ก เสี ย ดสี ห รือ กระทบ
กระแทกจะทําใหเกิดการระเบิดได
ขอกําหนดในการจัดเก็บ
1) มีการกําหนดพื้นที่ในหองปฏิบัติการไวเปนสัดสวนตางหาก เพื่อแยกเก็บสารที่ไวตอปฏิกิริยา
ตางๆ (พอลิเ มอไรเซชัน สารที่ไวตอปฏิกิริยาเมื่อสั มผัส น้ํา สาร pyrophoric หรือ สารที่
กอใหเกิดเปอรออกไซด และสารที่ไวตอปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก) โดย
หลี ก เลี่ ย งสภาวะที่ ทํ า ให ส ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า เช น น้ํ า แสง ความร อ น วงจรไฟฟ า ฯลฯ
ตัวอยางเชน สารที่ไวตอปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ําตองเก็บใหหางจากอางน้ํา ฝกบัวฉุกเฉิน เปนตน
2) ตูเก็บสารไวตอปฏิกิริยาตางๆ ตองมีการติดคําเตือนชัดเจน เชน “สารไวตอปฏิกิริยา–หามใช
น้ํา” เปนตน
3) เก็บสารที่กอใหเกิดเปอรออกไซดหางจากความรอน แสง และแหลงกําเนิดประกายไฟ
4) ภาชนะบรรจุสารที่กอใหเกิดเปอรออกไซดตองมีฝาหรือจุกปดที่แนนหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสอากาศ
5) หามเก็บสารที่กอใหเกิดเปอรออกไซดในภาชนะที่มีฝาเกลียวหรือฝาแกว เนื่องจากแรงเสียด
ทานขณะเป ด อาจทํ า ให เ กิ ด การระเบิ ด ได อาจใช เ ป น ขวดพลาสติ ก ที่ เ ป น ฝาเกลี ย วแทน
(polyethylene bottles with screw–top lids)
6) มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอรออกไซดของสารที่กําหนด
 Dioxane
 Ethers
 Furans (e.g. tetrahydrofuran or THF)
 Picric acid
 Sodium amide
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ตัวอยางเกณฑการพิจารณาในการทิ้งสารที่กอใหเกิดเปอรออกไซด
เปอรออกไซดที่เกิดอันตรายไดจากการเก็บ : ทิ้งหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน
Divinyl acetylene
Potassium metal
Divinyl ether
Sodium amide
Isopropyl ether
Vinylidene chloride
เปอรออกไซดที่เกิดอันตรายไดจากความเขมขน : ทิ้งหลังจากเก็บเกิน 1 ป
Acetal
Dioxane
Cumene
Ethylene glycol dimethyl ether (glyme)
Cyclohexene
Furan
Cycloxyene
Methyl acetylene
Cyclopentene
Methylcyclopentane
Diacetylene
Methyl isobutyl ketone
Dicyclopentadiene
Tetrahydronaphtalene (Tetralin)
Diethyl ether
Tetrahydrofuran
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme)
Vinyl ethers
อันตรายเนื่องจากเปอรออกไซดเกิดพอลิเมอไรเซชัน* : ทิ้งหลังจากเก็บเกิน 1 ป
Acrylic acid
Styrene
Acrylonitrile
Tetrafluoroethylene
Butadiene
Vinyl acetylene
Chloroprene
Vinyl acetate
Chlorotrifluoroethylene
Vinyl chloride
Methyl methacrylate
Vinyl pyridine
* หากเก็บในสภาวะของเหลว จะมีโอกาสเกิดเปอรออกไซดเพิ่มขึ้น และมอนอเมอรบางชนิด (โดยเฉพาะอยางยิ่ง butadiene
chloroprene และ tetrafluoroethylene) ควรทิ้งหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน
ที่มา Princeton University [ออนไลน] เขาถึงไดจากhttp://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7c.
htm#removal สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
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เอกสารความรู 5
การจัดการของเสีย
ความรูเกี่ยวกับการจัดการของเสีย ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) ตัวอยางระบบการจําแนกประเภทของเสีย
2) ตัวอยางฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย
3) ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ
4) แหลงขอมูลเพิ่มเติมสําหรับรายละเอียดการจําแนกและการบําบัดเบื้องตน
5) ความรูเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย
ของเสียจากหองปฏิบัติการอาจแยกประเภทไดหลายแบบขึ้นอยูกับชนิด และลักษณะอันตรายของสาร
ตั้ ง ต น แต ล ะห อ งปฏิ บั ติ ก ารอาจใช ร ะบบการจํ า แนกของเสี ย ที่ แ ตกต า งกั น เช น ตั ว อย า งเกณฑ ที่ ใ ช ใ น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หัวขอ 5.1 ตัวอยางที่ 5.1) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (หัวขอ
5.1 ตัวอยางที่ 5.2) ไมวาจะใชระบบแบบใดก็ตาม ของเสียที่รอการกําจัดควรมีการติดฉลากใหชัดเจน
(ตัวอยางฉลากของเสีย หัวขอ 5.2) ทั้งนี้ ไดยกตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการเบื้องตนบางสวนไวใน
ตารางที่ 5.1 (หัวขอ 5.3) และหากผูสนใจรายละเอียดของความรูเพิ่มเติมสําหรับการจําแนก ภาชนะบรรจุ
และการบําบัดเบื้องตน สามารถดูไดจากแหลงขอมูลในหัวขอ 5.4
นอกจากนี้ปญหาที่หองปฏิบัติการพบบอยคือ ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสีย ทําใหการ
จัดการทําไดไมครบวงจร ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียที่แสดงในขอ 5.5 (หนา อ.5–10) อาจ
เปนประโยชนได
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5.1 ตัวอยางระบบการจําแนกประเภทของเสีย
ตัวอยางที่ 5.1 ระบบการจําแนกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (WasteTrack)
WasteTrack จําแนกของเสียอันตรายเปน 14 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยาตอน้ําหรืออากาศ
ของเสียที่อาจมีการระเบิด (เชน azide, peroxides) สารอินทรีย ของเสียที่ไมทราบที่มา ของเสียที่
เปนชีวพิษ และของเสียที่เปนสารกอมะเร็ง เชน เอทธิเดียมโบรไมด
 ประเภทที่ 2 ของเสียที่มีไซยาไนด (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไซยาไนด เปน
สวนประกอบ เชน โซเดียมไซยาไนด หรือเปนของเสียที่มีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด หรือมีไซยา
โนคอมเพล็กซ เปนองคประกอบ เชน Ni(CN)42- เปนตน
 ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติ
ในการใหอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทําใหเกิดระเบิดได เชน โพแทสเซียมเปอร
แมงกาเนต, โซเดียมคลอเรต, โซเดียมเปอรไอออเดต และโซเดียมเปอรซัลเฟต
 ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทเปน
องคประกอบ เชน เมอรคิวรี (II) คลอไรด, อัลคิลเมอรคิวรี เปนตน
 ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียม (VI)
เปนองคประกอบ เชน สารประกอบ Cr6+, กรดโครมิก, ของเสียที่ไดจากการวิเคราะห Chemical
Oxygen Demand (COD) เปนตน
 ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไอออนของ
โลหะหนักอื่นที่ไมใชปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส
สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เปนตน
 ประเภทที่ 7 ของเสียที่เปนกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคาของ pH ต่ํากวา 7 และ
มีกรดแรปนอยูในสารมากกวา 5% เชน กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เปนตน
 ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคาไลน (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 8
และมีดางปนอยูในสารละลายมากกวา 5% เชน คารบอเนต, ไฮดรอกไซด, แอมโมเนีย เปนตน
 ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑปโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทน้ํามัน
ปโตรเลียม และผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามัน เชน น้ํามันเบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเครื่อง,
น้ํามันหลอลื่น
 ประเภทที่ 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวยสารเคมีที่มี
ออกซิเจนอยูในโครงสราง เชน เอทิลอาซิเตต อะซิโตน, เอสเทอร, อัลกอฮอล, คีโตน, อีเทอร เปนตน
 ประเภทที่ 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวย
สารอินทรียที่มีสวนประกอบของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร เชน สารเคมีที่มีสวนประกอบของ
Dimethyl formamide (DMF), Dimethyl sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล, เอมีน, เอไมน
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 ประเภทที่ 12 Halogenated (XII : Halogenated) หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบอินทรีย
ของธาตุฮาโลเจน เชน คารบอนเตตราคลอไรด (CCl4), คลอโรเอทิลีน
 ประเภทที่ 13 (a) : ของแข็งที่เผาไหมได (XIII (a) : Combustible Solid)
(b) : ของแข็งที่ไมสามารถเผาไหมได (XIII (b) : Incombustible Solid)
 ประเภทที่ 14 ของเสียที่มีน้ําเปนตัวทําละลายอื่น ๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste)
หมายถึง ของเสี ยที่ มีส ารประกอบนอยกวา 5% ที่เปน สารอินทรียที่ไมมีพิษ หากเปน สารมีพิษให
พิจารณาเสมือนวาเปนของเสียพิเศษ (I : Special Waste)
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Yes

Special Waste?

eg. Water/air sensitives, Explosives (azide, peroxides),
Photographic waste, Unknown

Special Waste (I)

No
Yes

Mercury?
No

Inorganic Cyanides?

All types of waste containing mercury in

Mercury Waste (IV)
Yes

any oxidation state
All types of waste containing inorganic
cyanides

Cyanide Waste (II)

No
Yes

Solid?
No

Organic?

Yes

Combustible Solid (XIIIa)
Incombustible Solid (XIIIb)
Petroleum Products (IX)
Halogenated (XII)
NPS containing (XI)
Oxygenated (X)

No

Oxidizing agents?

Yes

Must not contain less than 5% water otherwise it must be
classified as
XIV (>95% water) or I (5–95% water)
IX: eg. engine oil, kerosine diesel oil hydrocarbon solvents
XII: eg. CHCl3, CH2Cl2, CDCl3, trichloroethylene, CCl4
XI: eg. DMF, DMSO, acetonitrile, amines, amides
X: eg. Ethyl acetate, acetone, esters, alcohols, ketones ethers

Oxidizing Waste (III)
Chromate Waste (V)

No

Heavy metals?

Yes

Heavy Metal Waste (VI)

No

Acidic or Basic?
No

Yes

Acid Waste (VII)
Alkaline Waste (VIII)
Miscellaneous
Aqueous Waste (XIV)

All solid waste not containing special waste,
mercury and cyanides

Should require special treatment before storage
& disposal
III: eg. KMnO4, H2O2, HNO3 (>6M), HClO4, nitrates,
chlorates, perchlorates
V: eg. COD waste, Cr (VI, III) waste
Should be fairly concentrate (>0.1 g/L)
eg. Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Be, Ba,
As, Sn, Pb, Bi, Lanthanides
Should be neutralized in small volume and discard
VII: eg. Mineral acids soln with pH < 4
VIII: eg. Alkali and alkaline earth hydroxides,
carbonates, ammonia etc. with pH > 8
Should contain less than 5% of nontoxic organic
materials. Toxic waste should be regarded as
Special Waste (I).

รูปที่ 5.1 แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบ WasteTrack
ที่มา ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาถึงไดจาก http://chemsafe.chula.ac.th/waste/
index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=27 สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
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ตัวอยางที่ 5.2 ระบบการจําแนกของศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 18 ประเภท ดังนี้
1. ของเสียที่เปนกรด หมายถึง ของเสียที่มีคา pH ต่ํากวา 7 และมีกรดแรปนอยูในสารละลายมากกวา
5% เชน กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง Dissolved Oxygen
(DO)
2. ของเสียที่เปนเบส หมายถึง ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 7 และมีเบสปนอยูในสารละลายมากกวา 5%
เชน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด โซเดียมคารบอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด
3. ของเสียที่เปนเกลือ หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติเปนเกลือ หรือของเสียที่เปนผลิตผลจากการทํา
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส เชน โซเดียมคลอไรด แอมโมเนียมไนเตรต
4. ของเสียที่ประกอบดวยฟอสฟอรัส หรือฟลูออไรด หมายถึง ของเสียที่เปนของเหลวที่ประกอบดวย
ฟอสฟอรัส /ฟลูออไรด เชน กรดไฮโดรฟลู ออริ ก สารประกอบฟลู ออไรด ซิ ลิ คอนฟลู ออไรด กรด
ฟอสฟอริก
5. ของเสียที่ประกอบดวย ไซยาไนดอนินทรีย/อินทรีย หมายถึง ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนดและของ
เสี ย ที่ มี ส ารประกอบเชิ งซ อนไซยาไนด หรื อไซยาโนคอมเพล็ กซ เป น สว นประกอบ เชน โซเดีย ม
ไซยาไนด (NaCN), [Ni(CN4)]2-, [Cu(CN)4]26. ของเสียที่ประกอบดวยโครเมียม หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียมเปนองคประกอบ เชน สารประกอบ
Cr6+, Cr3+, กรดโครมิก
7. ของเสียที่เปนสารปรอทอนินทรีย/ปรอทอินทรีย หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทอนินทรียและปรอท
อินทรียเปนองคประกอบ เชน เมอคิวรี (II) คลอไรด, อัลคิลเมอรคิวรี
8. ของเสียที่เปนสารอารเซนิก หมายถึง ของเสียชนิดที่มีอารเซนิกเปนองคประกอบ เชน อารเซนิกออก
ไซด อารเซนิกคลอไรด
9. ของเสียที่เ ป นไอออนของโลหะหนักอื่น ๆ หมายถึง ของเสีย ที่มีไอออนของโลหะหนักอื่น ซึ่งไมใช
โครเมียม อารเซนิก ไซยาไนด และปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง
10. ของเสียประเภทออกซิไ ดซิ งเอเจนต หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติในการใหอิเล็กตรอนซึ่งอาจ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทําใหเกิดการระเบิดได เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปอรแมงกาเนต
ไฮโปคลอไรต
11. ของเสี ย ประเภทรี ดิ ว ซิ ง เอเจนต หมายถึ ง ของเสี ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ อิ เ ล็ ก ตรอน ซึ่ ง อาจ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทําใหเกิดการระเบิดได เชน กรดซัลฟูรัส ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน
12. ของเสียที่สามารถเผาไหมได หมายถึง ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียที่สามารถเผาไหมได เชน ตัว
ทําละลายอินทรีย อัลกอฮอลเอสเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดอินทรีย และสารอินทรียพวกไนโตรเจน
หรือกํามะถัน เชน เอมีน เอไมด ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้งน้ํายาจากการลางรูป (developer)
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13. ของเสียที่เปนน้ํามัน หมายถึง ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียประเภทไขมันที่ไดจากพืช และสัตว
(เช น กรดไขมัน น้ํามัน พืช และสัตว น้ํามันปโตรเลียม) และผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามัน (เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น)
14. ของเสี ยที่ เป น สารฮาโลเจน หมายถึง ของเสีย ที่เปน สารประกอบอิน ทรียของธาตุฮาโลเจน เชน
คารบอนเตตราคลอไรด (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอทิลีน โบรมีนผสมตัวทําละลาย
อินทรีย
15. ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียที่ประกอบดวยน้ํา หมายถึง ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียที่มีน้ํา
ผสมอยูมากกวา 5% เชน น้ํามันผสมน้ํา สารที่เผาไหมไดผสมน้ํา เชน อัลกอฮอลผสมน้ํา ฟนอลผสม
น้ํา กรดอินทรียผสมน้ํา เอมีนหรืออัลดีไฮดผสมน้ํา
16. ของเสี ย ที่ เ ป น สารไวไฟ หมายถึ ง ของเสี ย ที่ ส ามารถลุ ก ติ ด ไฟได ง า ย ซึ่ ง ต อ งแยกให ห า งจาก
แหลงกําเนิดไฟ ความรอน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟา ปลั๊กไฟ เชน อะซิโตน เบนซิน คารบอน
ไดซัล ไฟด ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิล อีเทอร เอทธานอล เมทธานอล เมธิล อะซีเตต โทลูอีน ไซลีน
ปโตรเลียมสปริต
17. ของเสียที่มีสารที่ทําใหสภาพคงตัว หมายถึง ของเสียที่เปนพวกน้ํายาลางรูป ซึ่งประกอบไปดวย
สารเคมี อั น ตรายและสารอิ น ทรี ย เช น ของเสี ย จากหองมืด (Dark room) สํ าหรับ ล างรูป ซึ่ ง
ประกอบดวยโลหะเงินและของเหลวอินทรีย
18. ของเสียที่เปนสารระเบิดได หมายถึง ของเสียหรือสารประกอบที่เมื่อไดรับความรอน การเสียดสี แรง
กระแทก ผสมกับน้ํา หรือความดันสูงๆ สามารถระเบิดได เชน พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไน
โตรเปอรคลอเรต พิเครต (picrate) เอไซด ไดเอโซ เปอรออกไซด อะเซติไลด อะซิติคลอไรด
ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง 5 ประเภท
1. ขวดแกว ขวดสารเคมีที่ใชหมดแลว หมายถึง ขวดแกวเปลาที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของเหลวและ
ของแข็ง ขวดพลาสติกเปลาที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของเหลวและของแข็ง
2. เครื่องแกว หรือ ขวดสารเคมีแตก หมายถึง เครื่องแกว ขวดแกวที่แตก หักชํารุด หลอดทดลองที่
แตกหัก ชํารุด
3. Toxic Waste หมายถึง สารพิษ สารเคมีอันตราย สารกอมะเร็ง เชน สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่
เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4. Organic Waste หมายถึง ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรียปนเปอน หรือมีเชื้อกอโรคปนเปอน เชน
อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง
5. ขยะปนเปอนสารเคมี หมายถึง ขยะที่มีการปนเปอนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑที่ปนเปอนสารเคมี เชน
ทิชชู ถุงมือ เศษผา หนากาก หรือบรรจุภัณฑที่ปนเปอนสารเคมี
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ของเสียอันตรายพิเศษ 4 ประเภท
1. ของเสียที่เปนสารกัมมันตรังสี หมายถึง ของเสียที่ประกอบดวยสารกัมมันตรังสี ซึ่งเปนสารที่ไม
เสถียร สามารถแผรังสี ทําใหเกิดอันตรายตอทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน S35, P32, I125
2. ของเสียที่มีจุลินทรีย หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรียที่อาจมีอันตรายหรือ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน ของเสียที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ บมเพาะ
จุลินทรีย รา เชื้อในถังหมัก
3. ของเสียจาก pilot plant หมายถึง ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใน pilot plant ซึ่งเปนเชื้อจุลินทรีย
หรือสารเคมี ซึ่งหากมีการระบายของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียจํานวนมากจะทําใหระบบบําบัด
เสียหายได เชน ของเสียที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใชถังหมักขนาดใหญหรือจาก
กิจกรรมของเครื่องมือในระดับตนแบบ
4. ของเสีย Ethidium bromide (EtBr) หมายถึง ของเสียอันตรายทั้งชนิดของเหลวและของแข็งที่มี
การปนเปอน หรือมีสวนประกอบของ EtBr เชน EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุ
ภัณฑที่ปนเปอน EtBr
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รูปที่ 5.2 แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบของ มจธ.
ที่มา คูมือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี สิงหาคม 2552
อ.5-8

5.2 ตัวอยางฉลากของเสีย

ฉลากของเสีย
เครื่องหมายแสดงประเภท
ความเปนอันตรายของ
ของเสีย

ผูรับผิดชอบ/เบอรโทร

รหัสฉลาก/รหัสภาชนะ

ประเภทของเสีย ....................................................................
ชื่อหองปฏิบัติการ/ชื่อเจาของ...........................................................
สถานที่................................................................................................
เบอรโทรติดตอ....................................................................................
สวนประกอบของของเสีย
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………..
ปริมาณของเสีย...........................................................................
วันที่เริ่มบรรจุของเสีย………………………………………………………….
วันที่หยุดการบรรจุของเสีย.........................................................

5.3 ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ
ตารางที่ 5.1 ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ
ประเภทของ
ตัวอยาง
คําอธิบาย
ของเสีย
ของเสีย
ของเสียที่เปน ของเสียที่มีคาของ กรดซัลฟูริก,
กรด
pH ต่ํากวา 7 และมี กรดไนตริก,
กรดแรปนอยูในสาร กรดไฮโดรคลอริก
มากกวา 5%
ของเสียที่เปน ของเสียที่มีคาของ คารบอเนต,
ดาง
pH สูงกวา 7 และมี ไฮดรอกไซด,
ดางปนอยูในสาร
แอมโมเนีย
มากกวา 5%

ภาชนะเก็บที่
เหมาะสม
ใชภาชนะเดิมที่
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ
PE ที่มีฝาปดมิดชิด
ใชภาชนะเดิมที่
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ
PE ที่มีฝาปดมิดชิด

วิธีการบําบัด
เบื้องตน
สะเทินกรดใหเปน
กลางดวยดาง และ
ทิ้งลงทอสุขาภิบาล

สะเทินดางใหเปน
กลางดวยกรด และ
ทิ้งลงทอสุขาภิบาล

วิธีการกําจัด
หากเกิดตะกอน
ใหกรองตะกอน
และสงกําจัดใน
กลุมของแข็ง
หากเกิดตะกอน
ใหกรองตะกอน
และสงกําจัดใน
กลุมของแข็ง
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ตารางที่ 5.1 ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ (ตอ)
ประเภทของ
คําอธิบาย
ของเสีย
ของเสียกลุม ของเสียที่มี
ไซยาไนด
ไซยาไนด เปน
สวนประกอบ

ของเสียกลุม
สารออกซิแดนซ

ตัวอยาง
ของเสีย
โซเดียมไซยาไนด หรือ
เปนของเสียที่มี
สารประกอบเชิงซอน
ไซยาไนด หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ เปน
องคประกอบ เชน
Ni(CN)4
ของเสียที่มสี ารออก โปแตสเซียมเปอรแมงซิแดนซเปน
กาเนต, โซเดียมคลอองคประกอบ
เรต, โซเดียมเปอรไอโอ
ซึ่งอาจเกิดปฏิกริ ิยา เดต, และโซเดียมเปอร
รุนแรงกับสารอื่นทํา ซัลเฟต
ใหเกิดระเบิดได

ภาชนะเก็บที่
เหมาะสม
ใชภาชนะเดิมที่
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ
PE ที่มีฝาปดมิดชิด
หามผสมกับกรดทุก
ชนิด
ใชภาชนะเดิมที่
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ
PE ที่มีฝาปดมิดชิด

วิธีการบําบัด
เบื้องตน
ทําลายพิษโดยการ
ออกซิไดซเปนไซยาเนตดวยสารฟอกสี
(bleach) หรือ
สารละลายไฮโปคลอไรต (NaOCl) ที่ความ
เขมขน 5%
บําบัดดวยการ
รีดักชันและการ
สะเทิน
1) เติมสารละลาย
10% โซเดียมซัลไฟต
หรือเมตาไบซัลไฟตที่
เตรียมขึ้นมาใหม
2) ปรับคา pH ให
เปนกลาง

วิธีการกําจัด
สงบริษัทรับกําจัด
ที่มีวิธีการกําจัดที่
เหมาะสม

ภายหลังจากการ
บําบัดเบื้องตน
หากไมมสี ารพิษ
ชนิดอื่นปนเปอน
ใหสงบริษัทรับ
กําจัด ที่มีวิธีการ
กําจัดที่เหมาะสม

5.4 แหลงขอมูลเพิ่มเติมสําหรับรายละเอียด การจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และ
การบําบัดเบื้องตน
1. คูมือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, สิงหาคม 2552.
2. คูมือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ, คณะเภสัชศาสตร, มหาวิทยาลัย
นเรศวร, เมษายน 2553. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://chemsafe.chula.ac.th/waste_NU/document.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.
3. คูมือการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายที่แหลงกําเนิด, ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
มีนาคม 2550. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.erc.nu.ac.th/web/index.php/2011-0216-07-32-24. สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.
4. ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://chemsafe.chula.ac.th/waste/index.php?option=com_content&task=view&id=42
&Itemid=27 สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.
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5. Chemical Waste Disposal, Princeton University. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://web.princeton.edu/sites/ehs/chemwaste/index.htm pdf สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2555.
6. Waste Identification Guide, Environmental Health & Safety, Washington State
University. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://ehs.wsu.edu/es/WasteIdentification.html สืบคน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.
5.5 ความรูเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย
การสงของเสียจากหองปฏิบัติการไปกําจัดตองพิจารณาลักษณะและความสามารถในการจัดการของ
เสี ย ของบริ ษั ท ให เ หมาะสมกั บ ประเภทของเสี ย ที่ ส ง กํ า จั ด ด ว ย ตามกฎกระทรวง ที่ อ อกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 จํ า แนกประเภทโรงงานอุต สาหกรรมที่ ป ระกอบกิ จ การจั ด การกาก
อุตสาหกรรมไว 3 ประเภท ตามลักษณะกิจการ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจ การจั ด การกากอุ ตสาหกรรมต องขึ้ น ทะเบีย นและไดรับ อนุญ าตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนการ
ประกอบกิจการ ผูสนใจสามารถสืบคนชื่อ ประเภท และลักษณะกิจการของโรงงานฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมไดที่เว็บไซตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมนู “บริการขอมูล” --- > “ขอมูลโรงงาน” --- >
“คนหาโรงงานอุตสาหกรรม” [http://hawk.diw.go.th/content.php?mode=data1search]
ตารางที่ 5.2 ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม
ลําดับ
ประเภท
101

105

ประเภทหรือชนิดโรงงาน
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(Central Waste Treatment)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัด
แยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535

ลักษณะกิจการ
 โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม : เปนการลด/กําจัด/บําบัด
มลพิษที่มีอยูในน้ําเสียและนํากากตะกอนไปกําจัดอยาง
ถูกวิธีตอไป
 โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) :
เปนการบําบัดของเสียโดยการใชความรอนเพื่อทําลาย
มลพิษ และลดความเปนอันตรายของสารบางอยาง โดยมี
ระบบบําบัดมลพิษอากาศและจัดการเถาที่เกิดขึ้นอยาง
ถูกตอง
 โรงงานคัดแยกของเสีย : เปนการคัดแยกของเสีย โดยของ
เสียที่สามารถใชประโยชนไดอีกจะถูกสงไปยังโรงงาน
ตางๆ เพื่อนํากลับมาใชประโยชนอีก และจัดการสวนที่
เหลือจากการคัดแยกอยางถูกตองตอไป
 โรงงานฝงกลบของเสีย : เปนการนําของเสียไปฝงกลบใน
หลุมฝงกลบ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
- หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
- หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill)
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ตารางที่ 5.2 ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม (ตอ)
ลําดับ
ประเภท
106

ประเภทหรือชนิดโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม

ลักษณะกิจการ
เปนการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เชน
1) ทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากน้ํามันหลอลื่น
ใชแลว (Waste Oil Refining)
2) สกัดแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมจากกากหรือ
ตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil Separation)
3) สกัดแยกโลหะมีคา (Precious Metals Recovery)
4) กลั่นตัวทําละลายใชงานแลวกลับมาใชใหม
(Solvents Recovery)
5) ทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)
6) ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)
7) ซอมหรือลางบรรจุภัณฑ
8) คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration)
9) คืนสภาพถานกัมมันต (Activated Carbon
Regeneration)
10) ผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภณ
ั ฑหรือ
สารเคมีที่ใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพมาเปน
วัตถุดิบในการผลิต
11) ซอมแซม ปรับปรุง บดยอยเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส บดหรือลางผลิตภัณฑแกว

ที่มา คูมือหลักปฏิบัติที่ดสี ําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม, โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ประเภท 101 105 และ 106, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มกราคม 2554.
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ตารางที่ 5.3

ตัวอยางการเลือกประเภทโรงงานฯ ในการสงกําจัด/บําบัดที่เหมาะสมกับลักษณะของเสีย

ลําดับประเภท
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ลักษณะกิจการ
โรงงาน
101
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ปรับคุณภาพของเสียรวม
(Central Waste Treatment) (บําบัดหรือกําจัดวัสดุที่ไม
ใชแลว เชน
น้ํามันหลอลื่น และยาง
รถยนต เปนตน โดย
กระบวนการใชความรอน
ดวยการเผาในเตาเผา
ซีเมนต)
105
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ฝงกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุ
การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล ที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
หรือวัสดุที่ไมใชแลว
อันตราย และไมอันตราย
106
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ กลั่นตัวทําละลายใชงาน
การนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ แลวกลับมาใชใหม
(Solvents Recovery)
ไมใชแลวหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ สกัดแยกโลหะมีคา
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี (Precious Metals
การผลิตทางอุตสาหกรรม
Recovery)

ลักษณะของเสียที่สง
กําจัด/บําบัด
ของเหลวอินทรียประเภท
ไขมันที่ไดจากพืช และสัตว
และผลิตภัณฑที่ไดจาก
น้ํามัน

สารปรอทอินทรีย

ของเหลวอินทรียที่
ประกอบดวยน้ํา
ไอออนของโลหะหนัก เชน
เงิน ทองแดง
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เอกสารความรู 6
ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัตกิ าร
ความรูเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) ขนาดพื้นที่สําหรับหองปฏิบัติการ
2) วัสดุพื้นผิวสําหรับหองปฏิบัติการ
3) ปายสัญลักษณ
4) การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ
5) ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
6) วงจรไฟฟาชวยชีวิต
7) ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ
8) มาตรฐานเสนทางหนีไฟ
9) ปายบอกทางหนีไฟ
6.1 ขนาดพื้นที่สําหรับหองปฏิบัติการ
ตารางที่ 6.1

ขนาดความกวางของหองปฏิบัติการ ตามจํานวนหนวยยอย (มอดูล)

จํานวนหนวยมอดูล
1
2
จํานวนแถวทีข่ นานกัน
ทางเดิน
1
2
โตะปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ
2
4
จํานวนแนวของระบบ
2
4
สาธารณูปโภค
ความกวางของแถวที่ขนานกัน
ทางเดิน–กวาง 1.50 ม.
1.50 ม.
3.00 ม.
อุปกรณ–กวาง 1.50 ม.
1.50 ม.
3.00 ม.
ระบบสาธารณูปโภค–กวาง 0.15 ม. 0.30 ม.
0.60 ม.
ขนาดความกวางรวมเพื่อการกอสราง (วัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางหนวย)
ผนังเบา
หนา 0.10 ม.
3.40 ม.
6.70 ม.
ผนังกอ/หนัก หนา 0.15 ม.
3.45 ม.
6.70 ม.

3

4

5

6

3
6
6

4
8
8

5
10
10

6
12
12

4.50 ม.
4.50 ม.
0.90 ม.

4.50 ม.
4.50 ม.
1.20 ม.

7.50 ม.
7.50 ม.
1.50 ม.

9.00 ม.
9.00 ม.
1.80 ม.

11.50 ม.
11.50 ม.

13.60 ม.
13.75 ม.

17.10 ม.
17.20 ม.

20.50 ม.
20.65 ม.

* ผนังเบา หมายถึง ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.10 ม. ภายในมีโครงคราวโลหะแลวกรุผิวผนังสองดานดวยวัสดุแผนบางที่มีความหนาประมาณ
12 มม. (ขางละ 6 มม.) เชน แผนยิบซั่มบอรด หรือ แผนไฟเบอรซีเมนต เปนตน
** ผนังกอ/ผนังหนัก หมายถึง ผนังที่มคี วามหนาประมาณ 0.15 ม. (สําหรับประเทศไทยมีความหนาอยูที่ประมาณ 0.10–0.20 ม.) กอสรางดวย
วัสดุกอจําพวก อิฐ อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตบล็อค เปนตน
ที่มา Time–saver standard for building types, 2001: หนา 508 และ Guidelines for laboratory design, 2001: หนา 24

อ.6–1

ตารางที่ 6.2 ขนาดพื้นที่มาตรฐานสําหรับการทําวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแตละประเภท

กิจกรรมหลัก
ชีววิทยาโมเลกุล
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เคมีวิเคราะห
ชีวเคมี
เคมีอินทรีย
เคมีเชิงฟสิกส
สรีรวิทยา

ประเภทของพื้นที่หองปฏิบัติการ (Laboratory area categories)
(ตารางเมตรตอนักวิจัยหนึ่งคน)
สํานักงาน
หองปฏิบัติการ
สวนสนับสนุน Lab
คานอยสุด–เฉลี่ย
คานอยสุด–เฉลี่ย
คานอยสุด–เฉลี่ย
5.5–9.0
12.0–13.0
8.0
5.5–9.0
9.5–13.0
9.5
5.5–9.0
11.0–15.0
20.0–35.0
5.5–9.0
13.0–17.5
60.0–80.0
5.5–9.0
15.0–19.0
40.0–50.0
5.5–9.0
17.0–20.0
30.0–40.0
5.5–9.0
15.0–17.0
20.0–40.0

รวม ตร.ม.*
คานอยสุด–เฉลี่ย
25.5–30.0
24.5–31.5
18.5–27.5
24.5–34.5
24.5–33.0
25.5–33.0
22.5–30.0

หมายเหตุ ขนาดพื้นที่รวมยังไมรวมพื้นที่อื่นๆ เชน พื้นที่เลี้ยงสัตวทดลอง สวนบริหาร สวนเจาหนาที่ หรือสวนสนับสนุนตางๆ
ของอาคาร
ที่มา Time–saver standard for building types, 2001: หนา 507 และ Guidelines for laboratory design, 2001:
หนา 9

6.2 วัสดุพื้นผิวสําหรับหองปฏิบัติการ
วัสดุที่ใชเปนพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน มีความเหมาะสมตอการใชงานภายในหองปฏิบัติการ
1) มีลักษณะพื้นผิวเปนเนื้อเดียวกัน/มีผิวเรียบ/ไมมีรูพรุน/ปราศจากรอยตอ เพื่อปองกันการสะสม
ของคราบสกปรกและสารเคมีระหวางแนวรอยตอ
2) มีความสามารถในการกันไฟ/ทนไฟ/ไมเปนอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม ไมติดไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย ไดแก
วัสดุจําพวก คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก (ที่ผานการจัดทําระบบกันไฟ) หรือ วัสดุกอ (อิฐประเภท
ตางๆ) เปนตน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551:
หนา 51–57)
3) มีความปลอดภัยในการทํางาน/การปองกันอุบัติเหตุ เชน การกันลื่นเพราะเปยกชื้น หรือ กันไฟฟา
สถิต เปนตน
4) มีความคงทนและทนทานตอการใชงาน มีการปองกันการเกิดรอยขูดขีด และสามารถซอมแซมได
งายเมื่อเกิดความเสียหาย
5) มีความทนทานตอสารเคมี/น้ําและความชื้น รวมถึงการกันน้ําและกันการรั่วซึม/ความรอน โดยไม
เกิดความเสียหายไดงายเมื่อเกิดการรั่วซึม หากเกิดความเสียหายขึ้นสามารถดําเนินการซอมแซมได
งาย และสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําหรือของเหลวจากภายในหองปฏิบัติการ เชน จากระบบ
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ทอน้ําตางๆ หรือ จากภายนอกหองปฏิบัติการ เชน จากการรั่วซึมของน้ําฝน หรือ จากหองปฏิบัติ
การที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียง เปนตน
6) ความรอนที่เกิดจากอุปกรณและการทํางานเปนเวลานานหรือสภาพแวดลอมภายนอก อาจทําให
วัสดุพื้นผิวบางประเภทเชน กระเบื้องยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ดังนั้นในบริเวณที่มีเครื่องมือ
กิจกรรมหรือสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรอน จึงควรเลือกใชวัสดุโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมดวย
7) การดูแลรักษาทําความสะอาดและการฆาเชื้อสะดวกและงาย มีลักษณะพื้นผิวถูกสุขลักษณะ วัสดุ
ที่ใชตองไมสะสมหรือเก็บคราบฝุนหรือสิ่งสกปรกตางๆ
8) ควรมีการดูแลบํารุงรักษาวัสดุที่ใชเปนพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดานอยางสม่ําเสมอ ตรวจสอบสภาพ
การใชงานอยางละเอียด และดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหายใหอยูในสภาพพรอมใชงาน อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
6.3 ปายสัญลักษณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับปายแผนผังของอาคาร มีดังนี้
1) ปายแผนผังของอาคารแตละชั้นใชในกรณีฉุกเฉินทั้งอพยพและบรรเทาเหตุ ตองติดตั้งในตําแหนงที่
ชัดเจนและเขาถึงไดงายบนพื้นที่สวนกลางและตองมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้ แปลนหองตางๆ
ในชั้นนั้นๆ บันไดทุกแหง ตําแหนงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ และตําแหนงอุปกรณดับเพลิง
พรอมแสดงเสนทางอพยพของชั้นนั้นๆ
2) ปายแผนผังอาคารตองมีขนาดใหญพอเหมาะกับรายละเอียดที่ตองแสดง และสามารถอานไดใน
ระยะประมาณ 1 เมตร แตตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.25 x 0.25 เมตร มีสีพื้นของปายแตกตางจากสี
ผนังบริเวณที่ติดตั้งและตางจากสีรายละเอียดที่แสดงในปาย ใหติดตั้งสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางปายอยาง
นอย 1.20 เมตร แตไมเกิน 1.60 เมตร นอกจากนี้ ควรแสดงรายละเอียดตําแหนงที่ตั้งอุปกรณ
ฉุกเฉิน สําหรับหองปฏิบัติการไวในแผนผังอาคารดวย

รูปที่ 6.1 ปายแผนผังของอาคาร
(ที่มา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551: หนา 206)
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6.4 การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ
ขนาดและระยะของครุภัณฑและอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสัดสวน
รางกายของผูปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร (ergonomic) มีดังนี้
1) ขนาดและสัดสวนของเครื่องมือ โตะปฏิบัติการติดผนัง ตูเก็บอุปกรณ ตูลอย และอางลางมือ มี
ระยะตางๆ แบงตามเพศ ดังแสดงในรูปที่ 6.2 และ รูปที่ 6.3

รูปที่ 6.2 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยที่สัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน
หองปฏิบัติการสําหรับเพศชาย (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หนา 236)

รูปที่ 6.3 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยที่สัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน
หองปฏิบัติการสําหรับเพศหญิง (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หนา 236)
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2) ขนาดและสัดสวนของมนุษย (Human scale & proportion) ตามลักษณะของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6.4 และ รูปที่ 6.5

รูปที่ 6.4 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยที่สัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ขณะนั่งทํา
กิจกรรมตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หนา 235)
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รูปที่ 6.5 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยที่สัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ขณะยืน กม
หรือเดิน เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979:
หนา 239)

6.5 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
แหลงจายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองมีลักษณะตอไปนี้
1) มีแหลงจายไฟอิสระที่ไมขึ้นกับแหลงจายไฟแสงสวางปกติ เพื่อใหแสงสวางฉุกเฉินเมื่อแสงสวาง
จากแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว
2) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลงจายไฟใหกับโคมไฟฟาฉุกเฉิน แบตเตอรี่สําหรับโคมสอง
สวางฉุกเฉิน ตองสามารถจายไฟฟาไดทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถประจุกลับเขาไปใหม
ไดเองโดยอัตโนมัติ
3) ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองใชวงจรไฟฟาของวงจรไฟฟาแสงสวางของในพื้นที่นั้นๆ
4) แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองสามารถทํางานไดเมื่อแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว หรือ เมื่อเครื่อง
ปองกันกระแสเกินเปดวงจร และแหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดอยางตอเนื่องและทํางาน
ไดอีกโดยอัตโนมัติ
5) การเปลี่ยนจากแหลงจายไฟฟาปกติมาเปนแหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ตองทําไดสมบูรณภายใน
เวลา 5 วินาที
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ระบบหลอดไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน
1) หลอดไฟตองสามารถติดสวางสูงสุดไดทันที (ควรเปนหลอดที่ใชไสหลอด)
2) ไมควรใชหลอดที่ตองมีสตารทเตอรในการจุด
3) โคมไฟฟาแบบตอพวงตองติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถสองสวางครอบคลุมพื้นที่
เสนทางอพยพ สามารถมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหมและไมสองแสงบาดตาผู
อพยพ
4) แสงสวางในเสนทางหนีไฟตองสองสวางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะไฟฟาดับ โดย
แสงสวางเฉลี่ยที่พื้นเมื่อใชไฟฟาจากไฟฟาสํารองฉุกเฉินตองสองสวางเฉลี่ยไมนอยกวา 10 ลักซ
โดยไมมีจุดใดต่ํากวา 1 ลักซ สามารถสองสวางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
6.6 วงจรไฟฟาชวยชีวิต
ขอกําหนดดานขอบเขตไดระบุขอกําหนดสําหรับวงจรไฟฟาที่จําเปนตองใชงานไดอยางดีและตอเนื่องใน
ภาวะฉุกเฉินดังนี้
● ระบบจายไฟฟาฉุกเฉิน ● ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ● ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
● ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
● ระบบอัดอากาศสําหรับบันไดหนีไฟ
● ระบบลิฟตผจญเพลิง
● ระบบเครื่องสูบน้ําและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
● ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
วงจรไฟฟาเหลานี้จึงตองออกแบบเปนพิเศษใหสามารถทนตอความรอนจากอัคคีภัย มีความแข็งแรงทาง
กลเปนพิเศษ คงสภาพความปลอดภัยตอกระแสไฟฟารั่วหรือลัดวงจร เพื่อใหสามารถชวยชีวิตผูคนที่ติดอยูใน
สถานที่นั้นๆ ไดทันการณ
การจายไฟฟาฉุกเฉินสําหรับวงจรไฟฟาชวยชีวิต คือ ตองมีแหลงไฟฟาจายไฟฟาฉุกเฉินที่อาจเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา แบตเตอรี่ หรืออื่นใดที่สามารถจายไฟใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตอยางเหมาะสม และในระยะ
เวลานานพอเพียงที่จะสนองความตองการของระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตสวนที่ตองมีไฟฟาใชที่นานที่สุดไดดวย
และการมีไฟฟาจายใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตนี้จะตองไมถูกกระทบจากเหตุใดๆ ที่ทําใหไมมีไฟฟาจายใหได
เชน การปลดหรือการงดจายไฟฟาของการไฟฟาฯ หรือเกิดเพลิงไหม เปนตน
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6.7 ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ
ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ ไดแก ระบบระบายอากาศเสียของหองปฏิบัติการ, ระบบ
ครอบดูดลม/ตูควัน (laboratory hoods), อุปกรณระบายอากาศเฉพาะที่ และระบบอื่นๆ สําหรับระบาย
อากาศเสียในพื้นที่หองปฏิบัติการ ซึ่งไดแก แกสติดไฟ, ไอระเหย หรืออนุภาคตางๆ ที่ถูกปลดปลอยออกมา มี
ขอกําหนดตางๆ ดังนี้
ระบบสงจาย (Supply systems)
1) อากาศที่มีไอของสารเคมีที่ระบายออกตองไมกลับเขามาหมุนเวียนในหองปฏิบัติการอีก และสารเคมีที่
ปลอยออกมาตองกักเก็บหรือถูกกําจัดออกเพื่อปองกันอันตรายจากการลุกติดไฟ
2) หลีกเลี่ยงการนําอากาศที่มีสารเคมีหรือสารติดไฟจากสวนอื่นๆ เขามาในพื้นที่หองปฏิบัติการ
3) หองปฏิบัติการที่มีสารเคมีตองมีการระบายอากาศอยางตอเนื่อง
4) ความดันอากาศภายในหองปฏิบัติการจะตองมีคานอยกวาภายนอก ยกเวน
 หองสะอาด (clean room) ซึ่งไมสามารถทําใหความดันภายในหองมีคานอยกวาภายนอกได
ตองมีการจัดเตรียมระบบเพื่อปองกันอากาศภายในหองรั่วสูบรรยากาศภายนอก
 ระดับความดันที่เหมาะสมระหวางสวนโถงทางเดินและสวนที่ไมใชหองปฏิบัติการ อาจ
เปลี่ยนแปลงไดชั่วขณะหากมีการเปดประตู มีการเปลี่ยนตําแหนงหัวดูดอากาศ หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ในระยะเวลาอันสั้น
5) ตําแหนงของหัวจายลมจะตองอยูในตําแหนงที่ไมทําใหประสิทธิภาพของครอบดูดลม/ตูควัน ระบบ
ระบายอากาศ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมหรือระบบดับเพลิงลดลง
การระบายอากาศเสีย (Exhaust air discharge)
1) ตองไมนําอากาศเสียที่ออกจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่นๆ กลับมาหมุนเวียนใชอีก
2) การระบายอากาศเสียจากหองปฏิบัติการผานพื้นที่อื่นที่ไมใชหองปฏิบัติการตองใชทอลม
3) ตองระบายอากาศจากพื้นที่ที่มีสารเคมีปนเปอนทิ้งอยางตอเนื่อง และตองรักษาความดันในหองใหมี
คานอยกวาภายนอกอยูเสมอ
4) ในระบบระบายอากาศเสียสวนที่มีความดันสูง เชน พัดลม, คอยล, ทอลมออน หรือทอลม จะตองมี
การอุดรอยรั่วเปนอยางดี
5) ความเร็วของทอดูดและปริมาณลมจะตองเพียงพอตอการลําเลียงสิ่งปนเปอนเหลานั้นไดตลอดแนวทอ
6) หามนําครอบดูดลมทั่วไปมาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ
7) หามนําตูชีวนิรภัย (biological safety cabinet) มาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ
8) หามนํา laminar flow cabinet มาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ
9) อากาศเสียจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่นๆ จะตองถูกระบายทิ้งเหนือระดับหลังคาโดย
ระดับความสูงและความเร็วจะตองเพียงพอที่จะปองกันการไหลยอนกลับเขามาและสงผลถึงบุคคล
โดยทั่วไป
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10) ความเร็วอากาศตองมีความเร็วพอที่จะปองกันการสะสมของของเหลว หรือการเกาะตัวของวัสดุ ใน
ระบบระบายอากาศเสีย
การเติมอากาศจากภายนอก
อากาศจากภายนอกที่เติมเขาหองเพื่อชดเชยการระบายอากาศควรผานการลดความชื้นใหมีปริมาณไอน้ํา
ในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ําคาง 1ต่ํากวาสภาวะภายในหอง กอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปในหอง
โดยตรง
0

วัสดุอุปกรณและการติดตั้ง
1) ทอลมและอุปกรณระบายอากาศเฉพาะที่ (duct construction for hoods and local exhaust
systems) ตองทําจากวัสดุไมติดไฟ
2) อุปกรณระบายอากาศ, การควบคุม, ความเร็ว และการระบายทิ้ง
 พัดลมที่ใชจะตองไมติดไฟงาย, ทนทานตอการใชงาน และการกัดกรอน
 พัดลมที่ใชกับวัสดุที่มีการกัดกรอนหรือติดไฟไดอาจเคลือบดวยวัสดุหรือทําจากวัสดุที่สามารถ
ตานทานการกัดกรอนซึ่งมีดัชนีการลามไฟไมเกินกวา 25 ได
 พัดลมจะตองติดตั้งในตําแหนงที่สามารถเขาทําการบํารุงรักษาไดอยางสะดวก
 พัดลมที่ใชระบายอากาศที่มีวัสดุหรือแกสที่สามารถติดไฟไดอุปกรณสวนหมุนตางๆ ตองไมทํา
ดวยเหล็กหรือไมมีสวนที่ทําใหเกิดประกายไฟและความรอน
 มอเตอรและอุปกรณควบคุมตางๆ จะตองติดตั้งภายนอกบริเวณที่มีสารไวไฟ ไอหรือวัสดุติดไฟ
 ตองมีเครื่องหมายแสดงทิศการหมุนของพัดลม
ตําแหนงการติดตั้งครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ
1) ครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการตองอยูในตําแหนงที่ทําใหลักษณะการไหลเวียนอากาศมี
ความปนปวนนอยที่สุด
2) ครอบดูดลม/ตูควันสําหรับปฏิบัติการตองไมอยูในตําแหนงที่ใกลกับทางเขาออก หรือสถานที่ที่มีความ
พลุกพลาน
3) สถานที่ทํางานสวนบุคคลที่ใชเวลาสวนใหญทํางานในแตละวัน เชน โตะทํางาน ตองไมอยูใกลบริเวณที่
เปนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ

1

อุณหภูมหิ ยาดน้ําคาง คือ อุณหภูมิที่ไอน้ําในอากาศเริ่มเกิดการกลั่นตัวขณะทีอ่ ุณหภูมิของอากาศนั้นลดต่ําลง (เมื่อปริมาณไอน้ําในอากาศยังคงที่)
จุดที่ไอน้ําในอากาศเริ่มเกิดการกลั่นตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ําลงเรื่อยๆ จนกระทั่งความชื้นสัมพัทธมีคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเปน 100%
(คืออากาศอิ่มตัวสมบูรณ) เมื่อใดที่ความชื้นสัมพัทธเปน 100% จะทําใหเกิดการกลั่นตัวขึ้น (ที่มา สาระนารู : ความชื้นสัมบูรณและความชื้นสัมพัทธ
เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/247373 สืบคนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555)
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ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติไมจําเปน
สําหรับครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ หรือระบบระบายอากาศเสีย
การตรวจสอบ, การทดสอบและการบํารุงรักษา จะตองมีการตรวจสอบสภาพครอบดูดลม/ตูควันสําหรับ
หองปฏิบัติการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ตารางที่ 6.3 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สารมลพิษ
1. แกสคารบอนมอนนอกไซด (CO)
2. แกสไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
3. แกสโอโซน (O3)
4. แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

5. ตะกั่ว (Pb)
6. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
7. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10)

คาเฉลี่ย
ความเขมขน
ในเวลา
1 ช.ม.
8 ช.ม.
1 ช.ม.
1 ป
1 ช.ม.
8 ช.ม.
1 ป
24 ช.ม.
1 ช.ม.
1 เดือน
24 ช.ม.
1 ป
24 ช.ม.
1 ป

คามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

ไมเกิน 30 ppm 34.2 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 9 ppm
10.26 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.17 ppm 0.32 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.03 ppm 0.057 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.10 ppm 0.20 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.07 ppm 0.14 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.04 ppm 0.10 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.12 ppm 0.30 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.3 ppm 0.78 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 1.15 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

Non–dispersive
infrared detection
Chemiluminescence

ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.025 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

Chemiluminescence
- UV–Fluorescence
- Pararosaniline
Atomic absorption
spectrometer
- Gravimetric
(high volume)
- Beta ray
- Dichotomous
- Tapered Element
Oscillating
Microbalance
(TEOM)

8. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน
ที่มา
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24 ช.ม.
1 ป

ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

Gravimetric
(high volume)

1. คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551: หนา 146
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด
ในบรรยากาศทั่วไป
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศทัว่ ไป

ตารางที่ 6.4 มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compounds) ในบรรยากาศ พ.ศ. 2550
ลําดับ

1. เบนซีน (benzene)
2. ไวนิลคลอไรด (vinyl chloride)
3. 1,2–ไดคลอโรอีเทน (1,2 dichloroethane)
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene)
5. ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)
6. 1,2–ไดคลอโรโพรเพน (1,2–dichloropropane)
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (tetrachloroethylene)
8. คลอโรฟอรม (chloroform)
9. 1,3–บิวทาไดอีน (1,3–butadiene)

คาเฉลี่ยในเวลา
1 ป
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1.7
10
0.4
23
22
4
200
0.43
0.33

วิธีการตรวจวัด

1. ให นํ า ผลการตรวจวิ เ คราะห ตั ว อย า ง
อากาศแบบตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของ
ทุกๆ เดือน อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งมา
หาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean)
2. กรณีตัวอยางอากาศที่เก็บมาตรวจ
วิเคราะหตามขอ 1 ไมสามารถตรวจ
วิเคราะหไดใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหม
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เก็บตัวอยางที่ไม
สามารถตรวจวิเคราะหได

ที่มา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551: หนา 148

6.8 มาตรฐานเสนทางหนีไฟ ตามหลักเกณฑ วสท. 3002–51
1) ลักษณะทั่วไปทางหนีไฟ (Fire exit): ทางหนีไฟตองถูกกั้นแยกออกจากสวนอื่นของอาคาร ดังนี้
 ถาทางหนีไฟเชื่อมตอกันไมเกิน 3 ชั้น ใหกั้นแยกทางหนีไฟออกจากสวนอื่นของอาคาร โดย
การปดลอมทางหนีไฟทุกดานดวยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
 ถาทางหนีไฟเชื่อมตอกันตั้งแต 4 ชั้น ใหกั้นแยกทางหนีไฟออกจากสวนอื่นของอาคาร โดย
การปดล อมทางหนี ไฟทุ กดานดว ยอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่ว โมง ซึ่งรวมถึง
สวนประกอบของโครงสรางที่รองรับทางหนีไฟดวย
 ชองเปดตางๆ ตองปองกันดวยประตูทนไฟ (fire doors) โดยตองติดตั้งอุปกรณดึงหรือผลัก
บานประตูใหกลับมาอยูในตําแหนงปดอยางสนิทไดเองโดยอัตโนมัติดวย
 การปดลอมทางหนีไฟตองทําอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงทางออก
 หามใชสวนปดลอมทางหนีไฟเพื่อจุดประสงคอื่นที่อาจจะทําใหเกิดการกีดขวางในระหวาง
การอพยพหนีไฟ
2) ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟ
 สําหรับอาคารที่จะกอสรางใหม ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟตองไมนอยกวา 2.2 เมตร
โดยวัดตามแนวดิ่งจากระดับผิวบนสุดของพื้น (finished floor) ในกรณีที่มีคานหรืออุปกรณ
ใดติดยื่นลงมาจากเพดาน ระยะความสูงตองไมนอยกวา 2.0 เมตร
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3)

4)

5)

6)

7)
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 สําหรับอาคารเดิม ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟตองไมนอยกวา 2.1 เมตร โดยวัดตาม
แนวดิ่งจากระดับผิวบนสุดของพื้น (finished floor) ในกรณีที่มีคานหรืออุปกรณใดติดยื่นลง
มาจากเพดาน ระยะความสูงตองไมนอยกวา 2.0 เมตร
 ระยะความสูงของบันไดจะตองไมนอยกวา 2.0 เมตร โดยวัดตามแนวดิ่งจากระดับลูกนอน
ของขั้นบันได
ผิวทางเดินในเสนทางหนีไฟ
 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟตองมีการปองกันการลื่นตลอดเสนทาง
 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟตองราบเรียบ กรณีระดับผิวตางกันเกิน 6 มิลลิเมตร แตไมเกิน
13 มิลลิเมตร ตองปรับระดับดวยความลาดเอียง 1 ตอ 2 กรณีตางระดับมากกวา 13
มิลลิเมตร ใหอางอิงมาตรฐาน วสท. 3002–51 ขอ 3.1.7
การเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟ
 กรณีมีการเปลี่ยนระดับบนเสนทางหนีไฟ ตองใชทางลาดเอียงหรือบันได หรือวิธีอื่นๆ ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในมาตรฐานนี้
 ถาใชบันได ลูกนอนจะตองมีความลึกไมนอยกวา 0.28 เมตร
 ถามีการเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟเกิน 0.75 เมตร ดานที่เปดโลงตองทําราวกันตก
ความนาเชื่อถือของเสนทางหนีไฟ
 ตองไมทําการประดับตกแตง หรือมีวัตถุอื่นใด จนทําใหเกิดการกีดขวางในทางหนีไฟ ทางไปสู
ทางหนีไฟ ทางปลอยออก หรือทําใหบดบังการมองเห็นภายในเสนทางเหลานั้น
 หามไมใหติดตั้งกระจกบนบานประตูทางหนีไฟ รวมทั้งหามไมใหติดตั้งกระจกในทางหนีไฟ
หรือบริเวณใกลกับทางหนีไฟที่อาจจะทําใหเกิดความสับสนในการอพยพหนีไฟ
การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ถา ข อกํา หนดใดในหมวดนี้กลาวถึงระบบหัว กระจายน้ําดับ เพลิงแลว หมายถึง ระบบหัว
กระจายน้ําดับเพลิงที่ไดรับการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา ตามที่กําหนดในมาตรฐานนี้
ในหมวดของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ
 ความกวางของเสนทางหนีไฟ ตองกวางสุทธิไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร โดยวัดที่จุดที่แคบ
ที่สุดในเสนทางหนีไฟ ยกเวนสวนที่ยื่นเขามาดานละไมเกิน 110 มิลลิเมตร และสูงไมเกิน
950 มิลลิเมตร (ดูรายละเอียดในมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 หนา 76)
 หองหรือพื้นที่กิจการชุมนุมคน เสนทางออกและประตูทางเขาออกหลักที่มีแหงเดียว ตอง
รองรับจํานวนคนไดไมนอยกวา 2/3 ของจํานวนคนทั้งหมดในหองหรือพื้นที่นั้น

8) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเสนทางหนีไฟ
 จํานวนเสนทางหนีไฟจากชั้นของอาคาร ชั้นลอย หรือระเบียง ตองมีอยางนอย 2 เสนทาง
ยกเวนแตขอกําหนดใดในมาตรฐานนี้ยินยอมใหมีเสนทางหนีไฟทางเดียว
 ถาในพื้นที่ใดของอาคารมีความจุคนมากกวา 500 คน แตไมเกิน 1,000 คน ตองมีเสนทางหนี
ไฟ 3 เสนทาง ถาความจุคนมากกวา 1,000 คน ตองมีเสนทางหนีไฟ 4 เสนทาง
6.9 ปายบอกทางหนีไฟ
1) รูปแบบปาย: ปายตองมีรูปแบบที่ไดมาตรฐาน ทั้งในรูปแบบอักษรหรือสัญลักษณ ขนาดและสีตามที่
ปรากฏในรูปที่ 6.6 และมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
 ต อ งใช ตั ว อั ก ษรที่ อ า นง า ยและชั ด เจน ขนาดตั ว อั ก ษร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ไ ม เ ล็ ก กว า 100
มิลลิเมตร และหางจากขอบ 25 มิลลิเมตร โดยใชคําวา เชน FIRE EXIT หรือ ทางหนีไฟ
 ตัว อักษรตองหางกัน อยางนอย 10 มิลลิเมตร ความหนาอักษรไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร
ความกวางตัวอักษรทั่วไป 50–60 มิลลิเมตร
 สีของปายใหใชอักษรหรือสัญ ลักษณสีขาวบนพื้นสีเขียว พื้นที่สีเขียวตองมีอยางนอย 50%
ของพื้นที่ปาย

รูปที่ 6.6 ขนาดอักษรหรือสัญลักษณแสดงทางหนีไฟที่ไดมาตรฐาน
(ที่มา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551: หนา 199)
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2) ตําแหนงติดตั้งควรดําเนินการติดตั้งตามรูปแบบที่ปรากฏในรูปที่ 6.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตองติดตั้งเหนือประตูทางออกจากหองที่มีคนเกิน 50 คน
 ตองติดตั้งเหนือประตูที่อยูบนทางเดินไปสูทางหนีไฟทุกบาน
 ปายทางออกบน สูงจากพื้นระหวาง 2.0–2.7 เมตร
 ปายทางออกลาง ขอบลางสูง 15 เซนติเมตร ไมเกิน 20 เซนติเมตร
 ขอบปายหางขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร (ติดตั้งเสริม)

รูปที่ 6.7 ตําแหนงการติดตั้งปายบอกทางหนีไฟ
(ที่มา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551: หนา 200)

3) เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน
 ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนี
ไฟ ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนี
ไฟสูภ ายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟไดปลอดภัย ตอเนื่องโดยปายดังกลาวตองแสดง
ขอความหนีไฟเปนอักษรมีขนาดสูงไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือเครื่องหมายที่แสดงวาเปน
ทางหนีไฟและมีแสงสวางใหเห็นอยางชัดเจน
 ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิง
ไหมและมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น
ดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.10 เมตร
 เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ
ตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ดวย
ตัว อั กษรที่มีขนาดไมเ ล็ กกวา 0.10 เมตร พรอมระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อใหส ามารถ
มองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม
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ESPReL
เอกสารความรู 7
มาตรฐานและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ

เอกสารความรู 7
มาตรฐานและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
1) ตูควัน
2) เครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (portable fire extinguisher)
3) อุปกรณปองกันสวนบุคคล
4) อุปกรณฉุกเฉิน
7.1 ตูควัน
ตูควันเปนเครื่องมือระบายอากาศแบบปดสําหรับแกส ไอระเหย และควัน โดยพัดลมระบายอากาศจะ
ติ ด ตั้ ง อยู ด า นบนของเครื่ อ งดู ดอากาศ สิ่ ง ปนเป อนของอากาศในตูค วัน จะผา นทอ ลมของตู ค วัน ออกไปสู
บรรยากาศภายนอก ตูควันทั่วไปอากาศที่ถูกดึงผานตูควันจะมีการไหลในอัตราคงที่ แตเมื่อกรอบหนาตางตู
ควันลดต่ําลงหรือพื้นที่ตัดขวางของชองหนาตางที่เปดอยูลดลง อัตราไหลของอากาศ (ความเร็วดานหนา, face
velocity) จะเพิ่ มขึ้ น อย า งเป น สั ดส ว น ตู ค วัน ที่ทํ างานเต็ม ประสิ ทธิ ภ าพจะมีก ารปล อยสารออกสู อากาศ
ภายนอกตูควันเพียงแค 0.0001% ถึง 0.001% เทานั้น
ผูใชตูควันตองทราบวา สารที่ใชทําการทดลองเปนสารชนิดใด มีพิษหรือไม และใชปริมาณเทาไร สาร
ที่ใชจะเกิดการระเหยในชวงใดของการทดลอง หรือมีความเปนไปไดในการปลดปลอยสารมากนอยเพียงใด มี
ทักษะการทํางานปฏิบัติการที่ดีหรือไม รูปที่ 7.1 แสดงภาพตําแหนงการวางภาชนะใสสารเคมีที่ระเหยไดในตู
ควันแบบตาง ๆ การวางภาชนะใสสารเคมีบริเวณกลางตู หรือชิดดานในสุดของตูจะทําใหตูสามารถดูดควัน
แกส หรือไอระเหยที่เกิดขึ้นจากการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวางภาชนะใสสารเคมีที่ไมดีในตูควัน

การวางภาชนะใสสารเคมีที่ดีในตูควัน

การวางภาชนะใสสารเคมีที่ดีที่สุดในตูควัน

รูปที่ 7.1 ตําแหนงการวางภาชนะใสสารเคมีในตูควัน
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://www.kewaunee.com/เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)
อ.7-1

7.1.1 ประโยชนของตูควัน
1. ปองกันการไดรับสัมผัสควัน ไอ หรือแกสที่เปนอันตรายใหผูปฏิบัติงาน
2. ปองกันการแพรกระจายของสารเคมีที่ระเหยไดในหองปฏิบัติการ
3. จํากัดพื้นที่การกระจายของหยดสารเคมีไมใหกระเด็นไปพื้นที่ทํางานสวนอื่น
7.1.2 ขอปฏิบัติที่ดีในการใชตูควัน ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานและการดูแลรักษาตูควัน สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของตูควัน โดย
1. กอนปฏิบัติงานในตูควัน ควรตรวจสอบสติกเกอรบริเวณหนาตางตูควัน (hood survey sticker)
วาหนาตางของตูควรเลื่อนลงมาถึงระดับใดที่เหมาะสมกับการทํางาน
2. ตรวจสอบมาตรวัดความดันสถิต (static pressure gauge หรือ magnehelic gauge) ดังรูปที่
7.2 หรือตัวบงชี้สมรรถนะของตูควัน ถามีคามากกวาหรือเทากับ 15% ของคาที่อานไดเมื่อเลื่อน
บานหนาตางลงมาที่ระดับของสติกเกอรที่ตั้งไว แสดงถึงการทํางานของตูควันที่มีประสิทธิภาพ
ลดลง
รูปที่ 7.2 มาตรวัดความดันสถิต ซึ่งติดตั้งเหนือ
หนาตางของตูควัน

3. ควรวางภาชนะตรงกลางหรือดานในของตูควัน เพื่อใหควันถูกดูดออกไดมากที่สุด
4. ปรับระดับของหนาตางตูควันใหต่ําเสมอ
5. หา มใช ตูควั น กั บ วั สดุ ห รื อสารอัน ตรายที่ไมไดรับ การพิสูจ นแลว วาตูควัน สามารถควบคุมการ
กระจายของวัสดุหรือสารอันตรายเหลานี้ได
6. หามวางภาชนะปดชองการไหลของอากาศภายในตู
7. หามใชตูควันเปนที่เก็บอุปกรณใด ๆ
8. รักษาความสะอาดของตูควันและหนาตางตูควันสม่ําเสมอ
9. ดูแลแผนกั้น (baffled) ภายในตูควัน ไมใหมีสิ่งใดไปปดกั้นได
10. ขณะใชตูควัน ใหยื่นเฉพาะแขนและมือเขาไปในตูควันเทานั้น
11. อุปกรณไฟฟาควรตอจากภายนอกตูควัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดติดไฟของสารไวไฟหรือไวปฏิกิริยา
12. หามใชตูควันในการปฏิบัติงานอื่นที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคการทํางานของตูควัน
13. มีการตรวจสอบดูแลการทํางานของตูควันอยางสม่ําเสมอ
อ.7-2

7.1.3 ขอจํากัดของตูควัน
1. หากมี สิ่ ง ปนเป อ นที่ มี อ นุ ภ าคขนาดใหญ ป นอยู ด ว ย ตู ค วั น จะไม ส ามารถระบายอากาศด ว ย
ความเร็วที่สูงได
2. ตูควันไมสามารถปองการการระเบิดได จึงตองจัดใหมีแผงกั้นหรือฝากั้นที่แข็งแรงเพียงพอ แตตอง
ระวังวาไมใหปดกั้นการไหลของอากาศภายในตูควัน
3. ไอของสารเคมีบางชนิด เชน ไอกรดเปอรคลอริกสามารถสะสมบริเวณพื้นผิวของตูควันสงผลให
เกิดผลึกเปอรคลอเรตที่สามารถระเบิดไดเมื่อสัมผัสเสียดสี (ตูควันสําหรับกรดเปอรคลอริกจึงตอง
ทําดวยเหล็กสแตนเลสที่ติดตั้งระบบการลางเขาไปดวย)
4. ตูควันไมสามารถควบคุมจุลชีพที่เปนอันตรายได ดังนั้นจึงควรใชตูชีวนิรภัย (biosafety cabinet)
แทนตูควันธรรมดา
5. ตูควันที่ไมมีแผนกรอง ไมสามารถควบคุมมลพิษได เนื่องจากสิ่งปนเปอนทั้งหมดจะปลอยออกสู
บรรยากาศโดยตรง ดังนั้นจึงตองมีการติดตั้งเครื่องควบแนน (condensers) และสครัปเบอร
(scrubber) ที่สามารถดักจับไอหรือฝุนของตัวทําละลายหรือสารพิษได
6. ตูควันไมสามารถใชสําหรับกําจัดของเสียได เนื่องจากเปนการฝาฝนขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่
จงใจสงของเสียออกไปทางปลองตูควัน
7.2 เครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Portable fire extinguisher)

รูปที่ 7.3 ประเภทของไฟ
(ที่มา คูมือปองกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: หนา 22–23)
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รูปที่ 7.4 การเลือกใชชนิดของถังดับเพลิงประเภทตางๆ
(ที่มา คูมือปองกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535: หนา 24 และ 28)

ตารางที่ 7.1 ความถี่ในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ลําดับที่
1

2
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รายการ
อุปกรณแจงสัญญาณ
(ก) เสียง
(ข) ลําโพง
(ค) แสง
แบตเตอรี่
(ก) ชนิดน้ํากรด
- ทดสอบเครื่องประจุ
(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่ มื่อจําเปน)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด
- ทดสอบความถวงจําเพาะน้ํากรด

ตรวจซ้ํา
ขั้นตน

ประจํา
เดือน

ทุก
3 เดือน

ทุก
ครึ่งป

ประจําป

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

ตารางที่ 7.1 ความถี่ในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ตอ)
ลําดับที่
2

3
4
5

รายการ
(ข) ชนิดนิกเกิล – แคดเมียม
- ทดสอบเครื่องประจุ
(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่ มื่อจําเปน)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด
(ค) แบตเตอรี่แหงปฐมภูมิ
- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด
(ง) ชนิดน้ํากรดแบบปด
- ทดสอบเครื่องประจุ
(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่ มื่อจําเปน)
- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)
- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด
ตัวนํา/โลหะ
ตัวนํา/อโลหะ
บริภณ
ั ฑควบคุม: ระบบแจงเหตุเพลิงไหมชนิดมี
มอนิเตอรสําหรับสัญญาณแจงเหตุควบคุมและ
สัญญาณขัดของ
(ก) การทํางาน
(ข) ฟวส
(ค) บริภณ
ั ฑเชื่อมโยง
(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีดี
(จ) แหลงจายไฟฟาหลัก
(ฉ) ทรานสปอนเดอร (Transponder)

ตรวจซ้ํา
ขั้นตน

ประจํา
เดือน

ทุก
3 เดือน

ทุก
ครึ่งป

ประจําป

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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ตารางที่ 7.1 ความถี่ในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ตอ)
ลําดับที่
6

7
8
9
10
11

รายการ
บริภณ
ั ฑควบคุม: ระบบแจงเหตุเพลิงไหมชนิดไมมี
มอนิเตอรสําหรับสัญญาณแจงเหตุควบคุมและ
สัญญาณขัดของ
(ก) การทํางาน
(ข) ฟวส
(ค) บริภณ
ั ฑเชื่อมโยง
(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีดี
(จ) แหลงจายไฟฟาหลัก
(ฉ) ทรานสปอนเดอร (Transponder)
ชุดควบคุมสัญญาณขัดของ
บริภณ
ั ฑเสียงประกาศฉุกเฉิน
เครื่องกําเนิดไฟฟา
สายใยแกว
อุปกรณเริ่มสัญญาณ
(ก) อุปกรณตรวจจับควันในทอลม
(ข) อุปกรณปลดล็อกทางกลไฟฟา
(ค) สวิตชระบบดับเพลิง
(ง) อุปกรณตรวจจับไฟไหม แกสและอื่นๆ
(จ) อุปกรณตรวจจับความรอน
(ฉ) อุปกรณแจงเหตุดวยมือ
(ช) อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
(ญ) ตรวจการทํางานของอุปกรณตรวจจับควัน
(ด) ตรวจความไวของอุปกรณตรวจจับควัน
(ต) อุปกรณตรวจคุมสัญญาณ
(ถ) อุปกรณตรวจการไหลของน้ํา

ที่มา มาตรฐาน วสท. 2002-49, 2543: หนา ช-3 ถึง ช-5
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ตรวจซ้ํา
ขั้นตน

X
X
X
X
X
X
X
X
ทุกสัปดาห
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ประจํา
เดือน

ทุก
3 เดือน

ทุก
ครึ่งป

ประจําป

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ตารางที่ 7.2 ความถี่ของการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณของระบบปองกันอัคคีภัย

1.
2.
3.
-

อุปกรณในระบบปองกันอัคคีภัย
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ขับดวยเครื่องยนต
ขับดวยมอเตอรไฟฟา
เครื่องสูบน้ํา
หัวรับน้ําดับเพลิง
(Fire department connections)
หัวรับน้ําดับเพลิง
หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
หัวดับเพลิง

4. ถังน้ําดับเพลิง
- ระดับน้ํา
- สภาพถังน้ํา
5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด
(Hose and hose station)
- สายฉีดน้ําและอุปกรณ
6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Sprinkler system)
- Main drain
- มาตรวัดความดัน
- หัวกระจายน้ําดับเพลิง
- สัญญาณวาลว
- สวิตชตรวจการไหลของน้ํา
- ลางทอ
- วาลวควบคุม

วิธีการ

ระยะเวลา

- ทดสอบเดินเครื่อง
ทุกสัปดาห
- ทดสอบเดินเครื่อง
ทุกเดือน
- ทดสอบปริมาณการสูบน้ําและความดัน ทุกป

- ตรวจสอบ

ทุกเดือน

- ตรวจสอบ
- ทดสอบ (เปดและปด)
- บํารุงรักษา

ทุกเดือน
ทุกป
ทุก 6 เดือน

- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ

ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน

- ตรวจสอบ

ทุกเดือน

-ทดสอบการไหล
-ทดสอบคาความดัน
-ทดสอบ
-ทดสอบ
-ทดสอบ
-ทดสอบ
-ตรวจสอบซีลวาลว
-ตรวจสอบอุปกรณล็อควาลว
-ตรวจสอบสวิตชสัญญาณปด-เปดวาลว

ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุก 50 ป
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน

ที่มา มาตรฐานการปองกันอัคคีภยั วสท. 3002-51, 2551: หนา 229
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7.3 อุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)
อุปกรณปองกันสวนบุคคล เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับปองกันผูสวมใสจากอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการ
อุปกรณเครื่องมือและสารเคมีอันตราย พึงระลึกอยูเสมอวาอุปกรณเหลานี้ ไมไดชวยลดหรือกําจัดความเปน
อันตรายของสารเคมีแตอยางใด เพียงแคทําหนาที่ปองกันผูสวมใสเทานั้น
หองปฏิบัติการ ควรมีคําแนะนําการเลือกใช PPE ที่เหมาะสมใหแกผูปฏิบัติการ

รูปที่ 7.5 อุปกรณปองกันสวนบุคคลชนิดตางๆ
(ที่มา Princeton Lab Safety [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/
labsafetymanual/sec6c.htm#ppe สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

อุปกรณปองกันสวนบุคคล หมายถึง ถุงมือ, อุปกรณกรองอากาศ, อุปกรณปองกันตา และเสื้อผาที่ปองกัน
รางกาย (รูปที่ 7.5) ความตองการในการใช PPE ขึ้นกับชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน และธรรมชาติ/
ปริมาณของสารเคมีที่ผูทําปฏิบัติการตองใช
ซึ่งตองมีการประเมินความเสี่ยงแตละกรณีเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณรวมกับความรูเกี่ยวกับอุปกรณปองกันวาแตละชนิดแตละประเภทใช
สําหรับงานประเภทใดและมีขอจํากัดในการใชงานอยางไร เพื่อใหสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตองใชให
ถูกวิธีดวย จึงจะสามารถปองกันภัยได
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1) อุปกรณปองกันหนา (Face protection) หรือ หนากากปองกัน
ใบหนา (Face shield, รูปที่ 7.6)
เมื่อทํางานกับสารเคมีอันตราย ตองใสหนากากปองกันการกระเด็น
ของสารเคมีโดนใบหนา ซึ่งสามารถใชรวมกันกับแวนตาได หนากากปองกัน
ใบหนาบางประเภท เชน หนากากที่มีกระบังหนาเลนสใส

รูปที่ 7.6 หนากากปองกันใบหนา
(Face shield)

2) อุปกรณปองกันตา (Eye protection)
ควรสวมใสเพื่อปองกันดวงตาจากอนุภาค แกว เศษเหล็ก และสารเคมี ลักษณะของแวนตาที่ใชใน
หองปฏิบัติการมี 2 ประเภท คือ
 แวนตากันฝุน/ลม/ไอระเหย (Goggles) เปนแวนตาที่ปองกันตาและพื้นที่บริเวณรอบดวงตา
จากอนุภาค ของเหลวติดเชื้อ หรือสารเคมี/ไอสารเคมี (รูปที่ 7.7)

รูปที่ 7.7 Infection control eye protection
 แวนตานิรภัย (Safety glasses) จะคลายกับแวนตาปกติที่มีเลนสซึ่งทนตอการกระแทกและมี
กรอบแวน ตาที่แข็งแรงกวาแวนตาทั่วไป แวนตานิรภัย มักมีการชี้บงดวยอักษรเครื่องหมาย
"Z87" ตรงกรอบแวนตาหรือบนเลนส
3) อุปกรณปองกันมือ (Hand protection)
ถุงมือ (Gloves) มีหนาที่ในการปองกันมือจากสิ่งตอไปนี้
 สารเคมี สิ่งปนเปอนและการติดเชื้อ (เชน ถุงมือลาเท็กซ/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล)
 ไฟฟา เมื่อความตางศักยสูงมากเกินไป
 อุณหภูมิที่สูง/รอนมาก (เชน ถุงมือที่ใชสําหรับตูอบ)
 อันตรายของเครื่องมือ/เครื่องกล สิ่งของมีคมซึ่งอาจทําใหเกิดบาดแผลได

อ.7-9

การปฏิบัติการทดลองจําเปนตองสวมถุงมือ เพราะสารเคมีหลายชนิดทําใหผิวหนังเกิดอาการระคาย
เคืองและไหมได และยังสามารถถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดวย
อัตราการเกิดโรคผิวหนังอักเสบมีมากถึง 40-45% ของโรคที่เกี่ยวของกับการทํางานในหองปฏิบัติการ
วิจัยที่มีสารเคมีอันตราย การใชถุงมือจึงจําเปนยิ่ง นอกจากนี้สารเคมีพวกไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethyl
sulfoxide, DMSO), ไนโตรเบนซีน (nitrobenzene) และตัวทําละลายหลายๆ ชนิดสามารถถูกดูดซึมผาน
ผิ ว หนั งและเข า สู กระแสโลหิ ต ได เ ช น กั น ซึ่ งจะกอใหเกิดผลเสีย ตอสุขภาพของผูที่สัมผัส สารเคมีอัน ตราย
เหลานั้น
ถุงมือแตละชนิดมีสมบัติและอายุการใชงานแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองพิจารณาเลือกใชใหถูกตอง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ตารางที่ 7.3

ตัวอยางชนิดของถุงมือและการใชงาน

วัสดุที่ใชทําถุงมือ

การใชงานทั่วไป
มีความทนทานสูงมากที่สุดตอการซึมผานของแกสและไอน้ํา จึงมักใชในการ
ทํางานกับสารเคมีพวกเอสเทอรและคีโตน

บิวทิล (Butyl)
มีความทนทานตอการถลอกและขีดขวนปานกลาง แตทนแรงดึงและความ
รอนไดดี มักใชงานกับสารเคมีจําพวกกรด สารกัดกรอน และน้ํามัน
นีโอพรีน (Neoprene)
ถุงมือที่ใชทํางานทั่วไปไดดีมาก สามารถปองกันสารเคมีพวกตัวทําละลาย
น้ํามัน ผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารกัดกรอนบางชนิด และยังทนทานตอ
การฉีกขาด การแทงทะลุและการขีดขวน
ไนไทรล (Nitrile)
ทนทานตอรอยขีดขวนไดดีมาก และสามารถปองกันมือจากพวกไขมัน กรด
และสารเคมีจําพวกปโตรเลียมไฮโดรคารบอน
พอลีไวนิลคลอไรด
(Polyvinyl chloride, PVC)
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ตารางที่ 7.3

ตัวอยางชนิดของถุงมือและการใชงาน (ตอ)

วัสดุที่ใชทําถุงมือ

การใชงานทั่วไป
สามารถปองกันการซึมผานของแกสไดดีมาก สามารถปองกันตัวทําละลาย
ชนิ ด แอโรมาติ ก และคลอรี เ นตได ดี ม าก แต ไ ม ส ามารถใช กั บ น้ํ า หรื อ
สารละลายที่ละลายในน้ํา

พอลีไวนิลแอลกอฮอล
(Polyvinyl alcohol, PVA)
มีความทนทานตอตัวทําละลายชนิดแอโรมาติกและคลอริเนตไดดีเยี่ยม มี
ความทนทานมากตอการฉีกขาดหรือการขีดขวน
ไวทอน (Viton)
ทนตอสารเคมีที่มีพิษและสารอันตรายหลายชนิด จัดเปนถุงมือที่ทนทานตอ
สารเคมีระดับสูงที่สุด

ซิลเวอรชิลด
(Silver shield)
มีความยืดหยุนและทนตอกรด สารกัดกรอน เกลือ สารลดแรงตึงผิว และ
แอลกอฮอล แตมีขอจํากัด เชน ไมสามารถใชกับ chlorinated solvents
ได และสารบางอยางสามารถซึมผานถุงมือยางได เชน dimethylmercury

ยางธรรมชาติ
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4) อุปกรณปองกันเทา (Foot protection)
รองเทาที่ใชสวมใสในหองปฏิบัติการ ตองเปนรองเทาที่ปดนิ้วเทา (รูปที่ 7.8) และสวมใสตลอดเวลา
รองเทาควรทําจากวัสดุที่สามารถทนตอการกัดกรอนของสารเคมี ตัวทําละลาย หรือการซึมผานของน้ําได เชน
รองเทายางที่สวมหุมรองเทาธรรมดา และรองเทาบูท สําหรับรองเทาหนังสามารถดูดซับสารเคมีได จึงไมควร
นํามาสวมอีกหากสารเคมีอันตรายหกรด

รูปที่ 7.8 ตัวอยางรองเทาที่ปดนิ้วเทา
5) อุปกรณปองกันรางกาย (Body protection)
เสื้อผาเพื่อปองกัน (protective clothing) เมื่ออยูในหองปฏิบัติการตองสวมเสื้อคลุม
ปฏิบัติการ (lab coat) ตลอดเวลา เสื้อคลุมปฏิบัติการควรมีความทนทานตอสารเคมีและการฉีกขาด
มากกวาเสื้อผาโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผากันเปอนที่ทําดวยพลาสติกหรือยางก็สามารถปองกันของเหลว
ที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือระคายเคืองได
หามสวมเสื้อผาที่หลวมไมพอดีตัว ใหญเกินไปหรือรัดมากเกินไป เสื้อผาที่มีรอยฉีกขาดอาจทําใหเกิด
อันตรายในหองปฏิบัติการได และควรติดกระดุมเสื้อคลุมปฏิบัติการตลอดเวลา
6) อุปกรณปองกันการไดยิน (Hearing protection)
เครื่องมือและการทําปฏิบัติการในหองปฏิบัติการสวนใหญจะ
ไมเกิดเสียงรบกวนมากจนตองใชอุปกรณปองกันการไดยิน (รูปที่ 7.9)
ยกเวนการทดลองกับอุปกรณ ultrasonicator ซึ่งมีคลื่นความถี่ของ
เสียงสูง โดยปกติแลว OSHA ไดกําหนดไววา คนที่ทํางานใน
สภาพแวดลอมที่มีเสียงระดับ 85 เดซิเบล ไมควรทํางานเกิน 8 ชั่วโมง
ตอวัน (OSHA Occupational Noise Standard)
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รูปที่ 7.9 อุปกรณปองกันการไดยิน

7) อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)
ผูปฏิบัติการทดลองควรปองกันการหายใจเอาอนุภาคฝุนผงหรือไอสารเคมีเขาสูรางกายในขณะ
ปฏิบัติงานดวยการสวมหนากากที่สามารถกรองหรือมีตัวดูดจับสิ่งปนเปอนกอนที่จะหายใจเอาอากาศนั้นเขาสู
ปอด หรือใชอากาศบริสุทธิ์จากถังบรรจุ ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตองเผชิญ และการเลือกใช
หนากากแบบกรองอากาศตองคํานึงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวกรอง
(filter)
หรือตัวดูดซับ
(Chemical cartridge) ในการขจัดสารอันตรายที่กําหนด เชน โครเมี่ยม ตะกั่ว ออกดวย หนากากที่เลือกใช
ควรปองกันสิ่งที่กําหนดไดสูงกวาขีดจํากัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดลอมการทํางาน (Occupational Exposure
Level, OEL) ที่กฎหมายกําหนด
หนากากกรองอากาศที่ใชตองไมรั่วซึมและสวมไดกระชับกับใบหนา รวมทั้งมีการบํารุงรักษาทําความ
สะอาดตามกําหนดเวลา
7.4 อุปกรณฉุกเฉิน
1) ที่ลางตาและอางลางตาฉุกเฉิน
ที่ลางตา (รูปที่ 7.10) ในหองปฏิบัติการควรเปนน้ําสะอาด หรือสารละลายน้ําเกลือที่ใชกันทั่วไปใน
การชะลางตา มาตรฐานที่ลางตาและอางลางตาฉุกเฉิน (ANSI Z358.1-1998: American National
Standard Institute) มีขอกําหนดทั่วไปวา ที่ลางตาฉุกเฉินมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเปนที่
ยอมรั บ ได สามารถเข า ถึ งได โ ดยง า ย มี ป ระสิ ทธิภ าพที่ส ามารถชะล างสารอัน ตรายออกจากตาได ต องมี
สัญญาณเสียงหรือไฟกระพริบหากมีการใชงาน ตองมีการตรวจสอบและทดสอบการใชงานอยางนอยสัปดาหละ
1 ครั้ง และตองมีการจัดทําคูมือวิธีการใช/อบรมใหแกคนทํางาน

รูปที่ 7.10 ตัวอยางปายบอกบริเวณที่ลางตา ชุดลางตาแบบติดผนัง และที่ลางตา
(ที่มา : เขาถึงไดจาก http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Sign_eyewash.svg,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2008-07-02_Eye_wash_station.jpg,
http://www.plumbingsupply.com/eyewash_heaters.html. สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.)
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2)

ชุดฝกบัวฉุกเฉิน (Emergency shower, รูปที่ 7.11)
ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 กําหนดไวดังนี้
 น้ําที่ถูกปลอยออกมาตองมีความแรงที่ไมทําอันตรายตอผูใช โดยตองปลอยน้ําไดอยางนอย
75.7 ลิตร/นาที หรือ 20 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 30 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลาไมนอย
กวา 15 นาที
 อุปกรณสําหรับการควบคุมปด/เปด ตองเขาถึงไดงาย สามารถปลอยน้ําไดภายใน 1 วินาที
หรือนอยกวา
 น้ํามีอัตราการไหลอยางสม่ําเสมอโดยไมตองใชมือบังคับ จนกวาจะปดโดยตั้งใจ
 ตองมีปาย ณ บริเวณจุดติดตั้งชัดเจน
 ฝกบัวฉุกเฉินตองสามารถเขาถึงไดโดยงายและรวดเร็ว มีระยะไมเกิน 30 เมตร (100 ฟุต)
จากจุดเสี่ยง และตองไปถึงไดใน 10 วินาที เสนทางตองโลงไมมีสิ่งกีดขวาง (เปนเสนทาง
ตรงที่สุดเทาที่จะทําได และมีแสงสวางเพียงพอ) หากมีการใชสารเคมีที่มีอันตรายมาก ควร
ติดตั้งฝกบัวฉุกเฉินใหติดกับพื้นที่นั้น หรือใกลที่สุดเทาที่จะทําได
 บริเวณที่ติดตั้งอยูบนพื้นระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไมใชทางลาดลง
 อุณหภูมิของน้ําควรรักษาใหคงที่อยูระหวาง 15-35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่สารเคมีที่ใชทํา
ใหเกิดแผลไหมที่ผิวหนัง ควรใหน้ํามีอุณหภูมิอยูที่ 15 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรศึกษา
ขอมูลจาก SDS เพื่อหาขอมูลอุณหภูมิน้ําที่จะใชกับฝกบัวฉุกเฉิน
 ตําแหนงที่ติดตั้งฝกบัวฉุกเฉิน ควรอยูในระยะ 82 – 96 นิ้ว (208.3 – 243.8 เซนติเมตร)
จากระดับพื้น นอกจากนี้ ที่ระดับสูงจากพื้น 60 นิ้ว (152.4 เซนติเมตร) ละอองน้ําจาก
ฝกบัวตองแผกวางเปนวงที่มีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 20 นิ้ว และคันชักเปดวาลวเขาถึง
ไดงาย และไมควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 เซนติเมตร) จากระดับพื้น

รูปที่ 7.11 ตัวอยางปายบอกบริเวณชุดฝกบัวฉุกเฉิน ชุดฝกบัวฉุกเฉิน และลักษณะการใชงาน
(ทีม่ า : เขาถึงไดจาก https://www.clarionsafety.com/Learning-Center/Topics/Emergency-ShowerSigns.aspx , http://www.bigsafety.com.au/category9_1.htm. สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.)
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3) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม (Pull station, รูปที่ 7.12) กรณีพบเหตุ
เพลิงไหม สามารถใชกดแจงสัญญาณซึ่งจะทําใหมีเสียงกระดิ่งเตือน
ทันที
รูปที่ 7.12 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม

รูปที่ 7.13 เครื่องรับแจงสัญญาณ
เพลิงไหมอัตโนมัติ

4) เครื่องรับแจงสัญญาณเพลิงไหมอัตโนมัติ (Fire alarm
control panel, รูปที่ 7.13) เปนเครื่องรับแจงเหตุเมื่อเกิด
อัคคีภัย โดยจะรับสัญญาณจากอุปกรณเตือนภัยตาง ๆ ที่
กลาวมาขางตน

5) อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat detector, รูปที่ 7.14)
อุปกรณตรวจจับความรอนแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด ซึ่งจะสามารถตรวจจับ
ความรอนจากไอความรอนไดทันทีที่เกิดขึ้นในรัศมีทํางานของ
รูปที่ 7.14 อุปกรณตรวจจับ
อุปกรณ และอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน ซึ่งสามารถ
ความรอน
ตรวจจับความรอนจากไอความรอนที่เกิดขึ้นในแนวตลอดความยาวของอุปกรณตรวจจับ โดยจะมี
การติดตั้งเมื่อพื้นที่นั้นมีเพดานสูงไมเกิน 4 เมตร ระบบจะทํางานเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน 57 องศา
เซลเซียส

รูปที่ 7.15 อุปกรณตรวจจับควันไฟ

6) อุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke detector, รูปที่ 7.15) ทํา
หนาที่ตรวจจับควันไฟ จะทํางานเมื่อมีควันหนาแนน โดยจะสง
สั ญ ญาณตรวจจั บ ได ภ ายใน 10 วิ น าที ส ง สั ญ ญาณกระดิ่ ง ใน
บริเวณที่ตรวจจับควันได

7) อุปกรณตัดกระแสไฟฟา (Breaker หรือ Circuit breaker, รูปที่
7.16) เป น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการตั ด กระแสไฟฟ า เพื่ อ ป อ งกั น
วงจรไฟฟาจากความเสียหายที่เกิดจากการใชไฟเกินหรือเกิดการ
ลัดวงจร
รูปที่ 7.16 อุปกรณตัดกระแสไฟฟา
8) ไฟแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency light, รูปที่ 7.17) เมื่อ
ระบบ ไฟฟาหลักดับแลว ไฟแสงสวางจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ควรติดตั้งบริเวณบันไดหนีไฟ และภายในหองสําคัญตาง ๆ
รูปที่ 7.17 ไฟแสงสวางฉุกเฉิน
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ESPReL
เอกสารความรู 8
การจัดการความเสี่ยง

เอกสารความรู 8
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย
1) การบงชี้อันตราย (Hazard identification)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
3) การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
4) การรายงานความเสี่ยง
5) การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง

การบงชี้อันตราย

การประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

การรายงานความเสี่ยง
การใชประโยชนจาก
รายงานความเสี่ยง

8.1 การบงชี้อันตราย (Hazard identification)
การบงชี้อันตราย คือการบงชี้ความเปนอันตรายของเหตุการณที่เมื่อถูกกระตุนแลวทําใหเกิดปญหาได
ดังนั้นการเริ่มขั้นตอนบงชี้อันตรายสามารถเริ่มจากแหลงของปญหา หรือตัวปญหาเอง ในที่นี้ การบงชี้อันตราย
ภายในหองปฏิบัติการ ควรครอบคลุมทั้ง
1. ลักษณะกายภาพของหองปฏิบัติการ
2. อุปกรณ/เครื่องมือ
3. สารเคมี/วัสดุ
โดย
• การวิเคราะหแหลงกําเนิดความเปนอันตราย แหลงกําเนิดความเปนอันตรายอาจอยูภายใน
หรือภายนอกหองปฏิบัติการก็ได
• การวิเคราะหปญหา สามารถระบุไดจากปญหาความเปนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
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วิธีการบงชี้อาจมีตารางตนแบบ หรือพัฒนาตนแบบออกมา เพื่อระบุแหลงกําเนิดความเปนอันตราย
จากปญหา หรือเหตุการณ ซึ่งวิธีการบงชี้อันตรายโดยทั่วไป เชน:
• การบ งชี้ อั นตรายบนพื้ นฐานของวั ตถุ ประสงค (Objectives-based hazard
identification)
ยกตัวอยาง เชน วิธีการทดลองมีวัตถุประสงค ดังนั้นเหตุการณใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายที่
เกิดขึ้นจากวัตถุประสงคนั้นอาจเปนสวนหนึ่งหรือสวนทั้งหมดที่สามารถถูกบงชี้วาเปนอันตราย
ได
• การบงชี้อันตรายบนพื้นฐานของสถานการณ (Scenario-based hazard identification)
ในการวิ เ คราะห ส ถานการณที่แตกตางกัน ก็จ ะสามารถบงชี้อัน ตรายไดตางกัน เชน การ
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ กับการนั่งเลนคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ บงชี้อันตรายได
ตางกัน เปนตน
เราจะสามารถบงชี้อันตรายไดดวยวิธีใดบาง? : ยกตัวอยางเชน
• ในทางกายภาพหองปฏิบัติการ เราสามารถเดินรอบ ๆ สถานที่ทํางาน/หองปฏิบัติการ และ
มองดูวาอะไรที่จะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายได
• สอบถามบุคคลในที่ทํางานหรือหองปฏิบัติการถึงความผิดปกติ สิ่งที่สังเกตเห็นภายใน
หองปฏิบัติการที่สามารถกอใหเกิดอันตราย
• ตรวจสอบวิธีการทําการปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ วาสามารถกอใหเกิด
อันตรายไดหรือไม
• ทบทวนและพิจารณาขอมูลอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น และสุขภาพของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
สารเคมี หรือหองปฏิบัติการ เพื่อบงชี้อันตรายไดชัดเจน
• คิดและมองถึงผลระยะยาวที่เกี่ยวของกับสุขภาพของผูปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการ หรือ
ผูที่สัมผัสสารเคมี โดยพิจารณาชองทางการสัมผัสสารเคมี เสียงรบกวน หรืออุปกรณ/
เครื่องมือ/สถานที่ ที่เปนอันตราย
• ตรวจสารบบสารเคมี (chemical inventory) เพื่อทราบถึงขอมูลปริมาณและลักษณะความ
เปนอันตรายของสารเคมีที่มีอยูในหองปฏิบัติการ
8.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
หัวใจของการประเมินความเสี่ยง ตองมีการประเมินสิ่งตอไปนี้
 ความเขม/ความรุนแรงจาก อันตรายของสารเคมี สภาวะในการทําการทดลอง อุปกรณ/เครื่องมือ
และสถานที่ที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับ
 ระยะเวลาที่ไดรับ/สัมผัสกับความเปนอันตรายนั้น และความถี่ในการรับ/สัมผัส
โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้
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- มีการกําหนดความเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม,
อุปกรณ/เครื่องมือ หรือสิ่งแวดลอมในการทํางาน
- มีการกําหนดความสําคัญของแตละความเปนอันตรายโดยมีการจัดระดับความเสี่ยง (risk
rating) หรือคะแนนของความเสี่ยง (risk score)
- มีการสรางวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติได ซึ่งจะชวยลดระดับความ
เสี่ยงหรือคะแนนความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
- มีการจัดทํารายงานของทุกกระบวนการ โดยทั่วไปมักจัดทําเปนแบบฟอรมการประเมิน
ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
ความเสี่ยงระดับบุคคล เครื่องมือที่ใช คือ แบบฟอรมการประเมินตัวเอง (selfevaluation form)
ความเสี่ยงระดับโครงการ เครื่องมือที่ใช คือ แบบฟอรมการประเมินโครงการ (project
evaluation form)
ความเสี่ยงระดับหองปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช คือ แบบฟอรมการประเมินหองปฏิบัติการ
(lab evaluation form)
โดยควรครอบคลุมการประเมินในหัวขอตอไปนี้
1. ความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช, เก็บ และทิ้ง
2. สุขภาพจากการปฏิบัติงานกับสารเคมี
3. เสนทางในการไดรับสัมผัส (exposure route)
4. ความเสี่ยงของพื้นที่ในการทํางาน/กายภาพ
5. ความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน
6. ความเสี่ยงของการเขาถึงเครื่องมือ/อุปกรณที่ใช สภาวะในการทําการทดลอง
7. ความเสี่ยงของระบบไฟฟาในที่ทํางาน
8. ความเสี่ยงของกิจกรรมที่ทําในหองปฏิบัติการ
8.1 กิจกรรมที่ทําสามารถทํารวมกันได
8.2 กิจกรรมที่ทําไมสามารถทํารวมกันได
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงนั้น มักนิยมแบบเมทริกซ โดยมีตัวแปร 2-3 ตัว อาทิเชน อันตราย (hazard)
กับความเปนไปไดในการรับสัมผัส (probability of exposure) หรือ ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
(likelihood/probability) กับผลลัพธที่ตามมาดานสุขภาพและความปลอดภัย (health and safety) เปนตน
ยกตัวอยางดังนี้
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1) การนิยามความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
ตารางที่ 8.1 ตัวอยางการนิยามความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
สิ่งที่อธิบาย
การอธิบาย
คาดหวังวาจะเกิดขึ้น
A
เกือบประจํา (almost certain)
เหตุการณจะเกิดขึ้นทุกป
หนึ่งครั้งตอป หรือมากกวา
เหตุการณเกิดขึ้นหลายครั้งหรือมากกวา
B
เปนไปไดที่จะเกิดมาก (likely)
หนึ่งครั้งในทุก 3 ป
ในการทํางาน
C
เปนไปไดปานกลาง (possible)
เหตุการณอาจเกิดขึ้นในการทํางาน
หนึ่งครั้งในทุก 10 ป
เหตุการณเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งบางครัง้ บาง
D
ไมคอยเกิดขึ้น (unlikely)
หนึ่งครั้งในทุก 13 ป
คราว
เคยไดยินวาเหตุการณเกิดขึ้นมากอนที่
E
เกิดขึ้นไดยาก (rare)
หนึ่งครั้งในทุก 100 ป
ไหนสักแหง
ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
ระดับ

2) การนิยามชนิดของผลลัพธที่ตามมา ดานสุขภาพและความปลอดภัย
ตารางที่ 8.2 ตัวอยางการนิยามชนิดของผลลัพธที่ตามมา ดานสุขภาพและความปลอดภัย
ระดับความรุนแรง

ชนิดผลลัพธที่ตามมา

สุขภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
V มากที่สุด
มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก หรือเกิดอันตรายตอคน
(มหันตภัย)
อยางชัดเจน มากกวา 50 คน
มีความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและระบบ
มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพ
นิเวศ ระยะยาวและรุนแรงมาก นาวิตกมาก
IV มาก
รุนแรงและถาวร (>30%) ตอคน 1 คน หรือ
มากกวา
เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความ ผลของสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงระยะเวลาปาน
III ปานกลาง
บกพรอง (<30%) ตอคน 1 คน หรือมากกวา กลาง
เกิดสภาวะทุพพลภาพที่รักษาได และตองการ ผลระยะสั้นถึงปานกลาง และไมกระทบตอระบบ
II นอย
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
นิเวศ
มีผลกระทบเล็กนอย ไมจําเปนตองไดรับการ
I นอยมาก
ผลนอยมากตอชีวิตและกายภาพ
รักษาที่โรงพยาบาล
ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
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3) การคํานวณความเสี่ยง (Risking rating) เปนการนําปจจัยที่กําหนด/นิยามไวขางตน (จากขอ 1)ตาราง
ที่ 8.1 และขอ 2) ตารางที่ 8.2) มาวางเปนระบบเมทริกซ ดังนี้
ตารางที่ 8.3

ตัวอยางการคํานวณความเสี่ยง (Risking rating)

ระดับความ
ระดับความรุนแรงจากผลลัพธที่ตามมา
เปนไปไดที่จะ
I
II
III
IV
V
เกิดขึ้น
A
ปานกลาง
สูง
สูง
สูงมาก
สูงมาก
B
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูงมาก
C
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
D
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
E
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

4) เมื่อกําหนดนิยามสําหรับตัวแปรแตละคาแลว นํามาเปรียบเทียบกับระบบเมทริกซ จะทําใหเราทราบ
ถึง “ระดับความเสี่ยง” ของที่ทํางานนั้น ๆ บนเกณฑเดียวกัน สําหรับความเปนอันตรายจากสารเคมี
และความเปนไปไดในการไดรับสัมผัส ก็สามารถกําหนดนิยามสําหรับตัวแปรแตละตัวไดโดยใชวิธีการ
ในการตั้งเกณฑ/นิยามดังตัวอยางขางตน นอกจากนี้ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยงสามารถทําเปน
รูปแบบตารางเพื่อบันทึกผลการประเมินได ดังนี้
ตารางที่ 8.4 ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยง

(1) การบงชี้อันตราย
ของกิจกรรม
1. การตกหลนของขวด
สารเคมี
2. การระเบิดของตัวทํา
ละลายในตูควัน

(2) ระดับความเสี่ยง
(ไดจากการ
คํานวณขางตน)
A-E
I-V ระดับ
B
III
สูง
C

IV

สูง

(3) หมายเหตุ
ชั้นวางไมแข็งแรง
และเบียดแนน
หลอดไฟขางตูช็อต
บอย เกิดประกายไฟ
บอย

(4) ลักษณะการบริหาร
ความเสี่ยง

(5) คําอธิบายการ
บริหารความเสี่ยง

กําจัดทิ้ง

เปลี่ยนชั้นวางใหม

สรางใหม

เปลี่ยนหลอดไฟใหม
เดินไฟใหไกลจากตูดูด
ควัน
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ตารางที่ 8.4 ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยง (ตอ)

(1) การบงชี้อันตราย
ของกิจกรรม
3. การสูดดมสารพิษ เชน
เบนซามิดีน

...
หมายเหตุ
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(2) ระดับความเสี่ยง
(ไดจากการ
คํานวณขางตน)
A-E
I-V ระดับ
A
II
สูง

(3) หมายเหตุ

เบนซามิดีนเปน
สารพิษที่ไว
ปฏิกิริยากับ
อากาศ
...
…
…
...
(3) การบงชี้รายละเอียดสิ่งที่เห็นวาเปนอันตราย
(4) และ (5) เปนขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

(4) ลักษณะการ
บริหารความเสี่ยง
ใช PPE

เฝาติดตาม
...

(5) คําอธิบายการ
บริหารความเสี่ยง
ใชหนากากปดจมูก
แบบเต็มรูป และ
ทํางานในตูควัน
ตรวจสุขภาพประจําป
...

ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยง

ระดับ
A
B
C
D
E

สิ่งที่อธิบาย
เกือบประจํา
(almost certain)
เปนไปไดทจี่ ะเกิดมาก
(likely)
เปนไปไดปานกลาง
(possible)
ไมคอยเกิดขึ้น
(unlikely)
เกิดขึ้นไดยาก
(rare)

ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
การอธิบาย
เหตุการณจะเกิดขึ้นทุกป
เหตุการณเกิดขึ้นหลายครัง้ หรือ
มากกวาในการทํางาน
เหตุการณอาจเกิดขึ้นในการ
ทํางาน
เหตุการณเกิดขึ้นที่ใดทีห่ นึ่ง
บางครัง้ บางคราว
เคยไดยินวาเหตุการณเกิดขึ้นมา
กอนที่ไหนสักแหง

(1) การระบุความเปนอันตราย
ของกิจกรรม
การตกหลนของขวดสารเคมี

คาดหวังวาจะเกิดขึ้น
หนึ่งครัง้ ตอป หรือ
มากกวา
หนึ่งครัง้ ในทุก 3 ป

ระดับความ
รุนแรง
V มากทีส่ ุด
(มหันตภัย)
IV มาก

หนึ่งครัง้ ในทุก 10 ป
หนึ่งครัง้ ในทุก 13 ป
หนึ่งครัง้ ในทุก 100 ป

III ปานกลาง
II นอย
I นอยมาก

ชนิดผลลัพธที่ตามมา
สุขภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก หรือเกิดอันตรายตอคน
มีความเสื่อมโทรมของ
อยางชัดเจน มากกวา 50 คน
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาวและรุนแรงมาก นา
รุนแรงและถาวร (>30%) ตอคน 1 คน หรือ
วิตกมาก
มากกวา
เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิด
ผลของสิง่ แวดลอมมีความ
ความบกพรอง (<30%) ตอคน 1 คน หรือ
รุนแรงระยะเวลาปานกลาง
มากกวา
เกิดสภาวะทุพพลภาพทีร่ ักษาได และตองการ
ผลระยะสั้นถึงปานกลาง
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
และไมกระทบตอระบบนิเวศ
มีผลกระทบเล็กนอย ไมจําเปนตองไดรับการ
ผลนอยมากตอชีวิตและ
รักษาที่โรงพยาบาล
กายภาพ

(2) ระดับความเสี่ยง
(ไดจากการคํานวณขางตน)
(3) สาเหตุ
A-E
I - V ระดับ
B
III
สูง ชั้นวางไมแข็งแรงและ
เบียดแนน

(4) วิธีควบคุม
กําจัดทิ้ง

ระดับความ
เปนไปไดที่
จะเกิดขึ้น
A
B
C
D
E

ระดับความรุนแรงจากผลลัพธที่ตามมา
I

II

III

IV

V

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

(5) วิธีแกไข
เปลี่ยนชั้นวางใหม
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8.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
เป น กระบวนการเพื่ อ ป อ งกั น ภั ย และลดความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด จากป จ จั ย เสี่ ย งต า งๆ ที่ มี ใ น
หองปฏิบัติการดวยการควบคุมและเตรียมพรอมที่จะรับมือ
8.3.1 การปองกันความเสี่ยง (Risk prevention) ไดแก
• การกําหนดพื้นที่เฉพาะสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เชน เมื่อมีการใชสารอันตราย ตองมี
การแยกคนทํางานหรือทรัพยสิ่งของออกหางจากสารอันตราย โดยอาจใชระยะหางหรือจํากัด
ขอบเขตบริเวณของพื้นที่ หรือใชฉาก/ที่กั้น
• การลดปริมาณการใชสารอันตรายนอยลงเทาที่เปนไปได
• มีการใชสาร/สิ่งของอื่นที่ปลอดภัยกวาสาร/สิ่งของเดิมที่มีความเสี่ยง เชน การใชสารลดแรงตึง
ผิว (detergent) แทนตัวทําละลายที่มีคลอรีน (chlorinated solvent) สําหรับการทําความ
สะอาด, การใช ส ารเคมี ที่ล ะลายไดในน้ําแทนสารเคมีที่ ล ะลายไดใ นตัว ทํ าละลาย, การใช
สารเคมีที่เขากันได (compatible chemicals) แทนสารเคมีที่เขากันไมได (incompatible
chemicals) เปนตน
• การขจัดสิ่งปนเปอน (decontamination): ขจัดสิ่งปนเปอนบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายหลัง
เสร็จปฏิบัติการ เพื่อปองกันการทําปฏิกิริยาของสารเคมีที่ยังเหลือตกคางอยูในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ที่อาจเปนอันตรายตอผูอื่น
• สวมใส เ ครื่ อ งป อ งกั น ขณะปฏิ บั ติ ง าน:
โดยเลือ กอุป กรณป องกั น สว นบุคคล (personal
protective equipments, PPE) ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน ใสถุงมือหนาขณะเท
ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เปนตน
• การกําจัดของเสียสารเคมี: ตระเตรียมพื้นที่/ภาชนะตามคําแนะนําการกําจัดของเสียที่ถูกตอง
8.3.2 การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ยกตัวอยางเชน
• เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสสาร
• แทรกรูปแบบการทํางานที่ปลอดภัยไปในกิจกรรมตาง ๆ
• ประสานงานกับหนวยงาน คณะ มหาวิทยาลัย/องคกรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง
• สื่อสารใหมีความระมัดระวังดวยเอกสารขอมูล, การอบรม, การบรรยาย และ/หรือ การแนะนํา
• บังคับใชกฎหมาย หรือขอกําหนด และ/หรือแนวปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
• มีการประเมิน/ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
8.3.3 การตอบโต/พรอมรับความเสี่ยง
หนวยงาน/องคกรมีกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ หรือการจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินที่กําหนดไว เพื่อ
โตตอบ/พรอมรับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง การปองกัน (prevention) การจัดทําแผน (planning) การเตรียม
ความพรอม (preparedness) การตอบโตเหตุ (response) โดยมีเจาหนาที่/คนทํางานที่มีความรูและทักษะใน
ดานนี้ ภายหลังจากการตอบโตเหตุทุกครั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาเพื่อปรับปรุงตอไป
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8.3.4 การสื่อสารความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงเปนสวนที่เชื่อมโยงอยูภายในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ในการสรางความตระหนัก (awareness) ใหกับคนทํางานและผูปฏิบัติงาน โดยใชกลวิธีในการเผยแพรและ
กระจายขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ ซึ่งชวยใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมดมีความเขาใจลักษณะของ
ภัยอันตรายและผลกระทบเชิงลบได การสื่อสารจึงมีความสําคัญที่สามารถทําใหการประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงดําเนินไปไดดวยดี

รูปที่ 8.1 ความสัมพันธระหวาง Risk assessment, Risk management และ Risk communication
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://beid.ddc.moph.go.th/th/images/stories/pdf/bioweapons/26Aug08/riskcommuni
cation_drnantika.pdf สืบคนเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2555)

กลวิธีในการสื่อสารความเสี่ยง ตองครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุมโดยอาจจะใชหลายวิธีประกอบ
กัน ไดแก
• การแจ งใหท ราบถึ งความเสี่ย ง ดว ยปากเปลา เชน การสอน อบรม แนะนํ า และชี้แจง เป น
กิจลักษณะ
• การแจงใหทราบถึงความเสี่ยง ดวยสัญลักษณ/ปาย เชน สัญลักษณ/ปายแสดงความเปนอันตราย
ในพื้นที่เสี่ยงนั้น
• การแจงใหทราบถึงความเสี่ยง ดวยเอกสารแนะนํา, คูมือ เชน การทําเอกสารแนะนําหรือคูมือ
ขอปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง
8.3.5 การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการที่มีสารเคมีอันตรายอยูดวยเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการปองกันและลดปญหาความเสียหายที่เปนผลกระทบตอสุขภาพ ในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
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จึงควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจทางการแพทยและการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพรองรับไวดว ย
เชนกัน ผูปฏิบัติงานจะไดรับการตรวจสุขภาพเมื่อ
• มีอาการเตือน – เมื่อพบวา ผูปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทํางานกับสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือในหองปฏิบัติการ
• มีการสัมผัสสาร – ผูปฏิบัติ งานไดรับสารเคมีเกิ นกวาปริมาณที่กําหนด เชน ขอกําหนดของ
OSHA
• เผชิญกับเหตุการณสารเคมีหก รั่วไหล – ในกรณีสารหกรั่วไหล ระเบิดหรือเกิดเหตุการณที่ทําให
ตองสัมผัสสารอันตราย
• มีการตรวจสุขภาพเปนประจํา ตามปจจัยเสี่ยงของคนทํางาน/ผูปฏิบัติงาน
• อื่น ๆ (เชน มีการตรวจสุขภาพ “กอน” และ “หลัง” โครงการเสร็จสิ้น เปนตน)
8.4 การรายงานความเสี่ยง
การรายงานความเสี่ยงมีลักษณะการรายงานที่เปนทั้งกระดาษเอกสาร และ/หรืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําให
สะดวกในการสื่อสารความเสี่ยงในภาพรวม หรือระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในหนวย
งานหรือหองปฏิบัติการ
ในที่นี้ควรมีการรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง:
• ระดับบุคคล คนทํางาน/ผูปฏิบัติงานจะไดรับขอมูลความเสี่ยงจากรายงานความเสี่ยงของ
ตนเอง เปนการเพิ่มความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และดูแลตัวเองมากขึ้น
• ระดับโครงการ หัวหนาโครงการสามารถมองเห็นขอมูลความเสี่ยงของแตละโครงการที่เกิดขึ้น
เปนขอมูลความเสี่ยงจริงที่ชวยในการบริหารจัดการโครงการได
• ระดับหองปฏิบัติการ หัวหนาหองปฏิบัติการจะไดรับขอมูลความเสี่ยงภายในหองปฏิบัติการที่
ดูแล ซึ่งจะชวยในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการได
8.5 การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง
• การใชความรูจากรายงานความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการสื่อสารความเสี่ยง ที่สามารถนําไป
สอน แนะนํา อบรม ใหความรูแกคนทํางาน/ผูปฏิบัติงานได
• ประเมินผลและวางแผนการดําเนินงานเพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
• การบริหารดานงบประมาณพรอมรับความเสี่ยง เปนการใชรายงานความเสี่ยงใหเปนประโยชน
ในดานการบริหารจัดการ ทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยได
ถูกทางและจัดสรรงบประมาณไดตรงตามเปาหมายการพัฒนายกระดับความปลอดภัยได
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ESPReL
เอกสารความรู 9
ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ
(Accident Report Form)

เอกสารความรู 9
ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report Form)
ชื่อ-สกุล

.............................................................................................................................................................................

วันที่เกิดเหตุการณ วัน……………...........……………วันที่………………………………………………….……………………………………………..…
เวลาที่เกิดเหตุการณ ............................................ เวลาคลาดเคลื่อนโดยประมาณ ....................................................................
สถานที่ทํางานปกติ .......................................................................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุการณ (ระบุชื่อสถานที่).........................................................................................................................................
ตําแหนงที่เกิดเหตุการณในสถานที่นั้น (ระบุตําแหนง เชน ใกลประตูทางออก หองเก็บของ ลานจอดรถ เปนตน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
การบาดเจ็บหรือเหตุการณที่เกิดขึน้ (ระบุรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ลื่นหกลมบนพื้น เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
เหตุการณเกิดขึ้นไดอยางไร? ทานกําลังทําอะไรอยูเมื่อเหตุการณนั้นเกิดขึ้น (แนบรายละเอียดเพิ่มเติมได)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทานใชเครื่องมือปองกัน (protective equipment) ใดบาง ขณะที่เกิดเหตุการณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทานไดรับการรักษาพยาบาล หรือตรวจติดตามสุขภาพอะไรบาง ภายหลังเกิดเหตุการณนั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
มีใครบางที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น? ถามี กรุณาระบุรายละเอียด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลทีต่ ามมาของเหตุการณ:
การบาดเจ็บ
 การปวยตาย
 ไมสามารถมาทํางานได
 การรักษาพยาบาล
 การปฐมพยาบาล
 ไมไดรับบาดเจ็บ

บุคคลที่ไดรับผลกระทบ
 ลูกคา/ผูมาติดตองาน
 ลูกจาง/ผูปฏิบัติงาน
 หัวหนางาน

ความเสียหายของทรัพยสิน
 อาคาร .........................บาท
 เครื่องมือ .........................บาท
 อุปกรณ .........................บาท
 อื่น ๆ .........................บาท

แบบฟอรมรายงานอุบัติเหตุ หนา 1/2
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ชื่อพยานและหมายเลขโทรศัพทติดตอ
ชื่อ-สกุล

ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได

ทานรายงานอุบัติเหตุถึงใคร

........................................................................................................................

ทานรายงานอุบัติเหตุเมื่อใด

........................................................................................................................

ในความคิดเห็นของทาน ควรมีวิธกี ารใดที่สามารถปองกันการเกิดซ้าํ ของเหตุการณนั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ทานโทรศัพทติดตอรถพยาบาลหรือไม
ทานโทรศัพทแจงตํารวจหรือไม
ทานติดตอที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือไม
ทานไดรับการรักษาพยาบาลหรือไม

...................................................
(ชื่อผูรายงาน)

 ไม
 ไม
 ไม
 ไม

 ใช
 ใช
 ใช
 ใช

...................................................
(ลายเซ็น)

หมายเลขติดตอ .................................................
หมายเลขติดตอ ..............................................
วันที่ติดตอ ........................................................
สถานที่ ............................................................
วันที่และเวลา....................................................
...................................................
(วันที่รายงาน)

สําหรับหัวหนางานเทานั้น
ทานรายงานอุบัติเหตุถึงใคร?
........................................................................................................................
วันที่และเวลาที่รายงานอุบัตเิ หตุ
........................................................................................................................
ขอคิดเห็นและการสืบคนเบื้องตนของหัวหนางาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามผลของหัวหนางานตองการอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันที่ที่ตั้งไวสําหรับการติดตามผล
........................................................................................................................
ใครคือผูปฏิบตั ิการติดตามผล
........................................................................................................................
ลูกจาง/ผูปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจะตองหยุดงานมากกวา 7 วันหรือไม
 ไม
 ใช
การแกไขที่ดําเนินการไปทั้งหมดสามารถปองกันการเกิดเหตุการณซา้ํ ไดหรือไม  ไมได
 ได
……………………………………………………………………………
(ลายเซ็นหัวหนางาน และชื่อ-สกุล)

……………………………………………………………………………
(วันที่เซ็น)

แบบฟอรมรายงานอุบัติเหตุ หนา 2/2
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ESPReL
เอกสารความรู 10
ตัวอยางระเบียบของหองปฏิบัติการ

เอกสารความรู 10
ตัวอยางระเบียบของหองปฏิบัติการ
10.1 ระเบียบปฏิบัตขิ องการทํางานในหองปฏิบัติการ
 มีการเตรีย มตัว ก อนเข าปฏิ บัติ การ เชน ผูป ฏิ บัติ ง านต องทราบว าจะทํา ปฏิ บัติ การเกี่ย วกั บ
อะไร ใชเครื่องมืออะไร และตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของหองปฏิบัติการ
อยางเครงครัด
 หามรบกวนผูที่กําลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง
 ขณะอยูในหองปฏิบัติการ
- หามวิ่งเลนหยอกลอกัน
- หามรับประทานอาหาร
- หามสูบบุหรี่
- หามทํากิจกรรมการแตงใบหนา
- ตองสวมรองเทาที่ปดหนาเทาและ/หรือสนเทาตลอดเวลา หามสวมรองเทาแตะ
- รวบผมใหเรียบรอยขณะทําปฏิบัติการ
- สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่พอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลา
 หามสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่รับประทานอาหาร
 หามเก็บอาหาร เครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ
 หามใชปากดูดปเปตตหรือหลอดกาลักน้ํา
 ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัติการ
 หามใชตัวทําละลาย (solvents) ลางผิวหนัง
 รักษาพื้นที่ทําปฏิบัติการใหสะอาดและหามวางของเกะกะ
10.2 ระเบียบปฏิบัตขิ องการทํางานกับเครื่องมือ/สารเคมีในหองปฏิบัติการ
 หามนําเด็กและสัตวเลี้ยงเขามาในหองปฏิบัติการ
 กรณีที่หนวยงานอนุญาตบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
- ควรมีผูรับผิดชอบนําเขาไป
- ตองอธิบาย แจงเตือนหรืออบรมเบื้องตนแกผูเขาเยี่ยมชม
- ผูเขาเยี่ยมชมตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
 หามปดกั้นทางออก และทางเขาถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ
 หามทํางานตามลําพังในหองปฏิบัติการ
 หามใชเครื่องมือผิดประเภท
 มีปายแจงกิจกรรมที่กําลังทําปฏิบัติการที่เครื่องมือ พรอมชื่อ และหมายเลขโทรศัพทของผูทํา
ปฏิบัติการ
อ.10-1

ESPReL
เอกสารความรู 11
การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน

เอกสารความรู 11
การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน
การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉินอยูภายใตการจัดการความปลอดภัย แบงออกเปน 2 หัวขอคือ
1) การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน
2) แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน
11.1 การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน
1) ระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการกําหนดระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน หมายถึง
หนวยงานมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีขั้นตอนปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มีอุปกรณที่พรอมเพื่อรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉิน บุคลากรและผูเกี่ยวของทราบวาตองดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดเหตุ
2) การจัดผังพื้นที่ใชสอย และเสนทางหนีภัย หนวยงาน/หองปฏิบัติการจัดพื้นที่ใชสอยและเสนทาง
หนีภัยที่ปลอดภัย และสะดวกในการทํางานและการหนีภัย โดย
• เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูประสบเหตุสามารถตรงไปหาอุปกรณชวยเหลือ เชน ที่ลางตา (eyewash)
และชุดฝกบัวฉุกเฉิน (emergency shower) ไดทันทวงที โดยไมมีสิ่งกีดขวาง
• ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกทุกทาง ชวยใหการอพยพหนีภัยเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
ไมกอใหเกิดอันตรายเนื่องจากชนสิ่งกีดขวางขณะหนีภัย
• ไมมีสิ่งกีดขวางถังดับเพลิง (fire extinguishers)/เครื่องมือดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ
เขาถึงไดทันทวงที
• มีทางหนีไฟที่ไมมีสิ่งกีดขวางและพรอมใชงาน ชวยใหการอพยพหนีภัยเปนไปอยางสะดวกและ
รวดเร็ว
• จัดวางแผนผังแสดงตําแหนงพื้นที่ใชสอย ที่วางอุปกรณตอบโตเหตุฉุกเฉิน และเสนทางหนีภัยไว
ณ ตําแหนงที่ทุกคนผานเปนประจํา และทุกคนในหองปฏิบัติการรูจักเสนทางหนีภัย
3) การจัดเตรียมเครื่องมือ ในหองปฏิบัติการมีการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อพรอมรับกรณีฉุกเฉิน โดย
• มีที่ลางตาอยูในหองปฏิบัติการ
• ทดสอบที่ลางตาสม่ําเสมอ จะทําใหรูวาน้ํายาลางตา หรือที่ลางตายังพรอมใชงานได และมี
ตารางแสดงการตรวจสอบที่ลางตาอยูในหองปฏิบัติการ
• มีชุดฝกบัวฉุกเฉินอยูในหองปฏิบัติการ
• มีชุดฝกบัวฉุกเฉินอยูบริเวณทางเดินหรือระเบียง
• มีถังดับเพลิงภายในหองปฏิบัติการ
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11.2 แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน
1) แผนปองกันกรณีฉุกเฉินที่เปนรูปธรรม หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการวางแผนปองกันกรณีฉุกเฉินที่
เปนรูปธรรมปฏิบัติไดจริง หมายถึง มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีขั้นตอนปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มีอุปกรณ
ที่พรอมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน บุคลากรและผูเกี่ยวของทราบวาตองดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดเหตุ
2) การซอมรับมือกรณีฉุกเฉินที่เหมาะสมกับหนวยงาน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการซอมรับมือกรณี
ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับหนวยงาน เชน ซอมหนีไฟจากสถานที่จริง
3) การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณพรอมรับกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการตรวจสอบ
เครื่องมือ/อุปกรณพรอมรับกรณีฉุกเฉินสม่ําเสมอ และเครื่องมือ/อุปกรณมีความพรอมในการใชงาน
โดย
• มีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งกับผนังอยางปลอดภัย
• ถังดับเพลิงตองใชงานไดจริง และติดปายพรอมใชงานดวย
• มีการกําหนดตําแหนงและจํานวนอุปกรณลางตาอยางเพียงพอ
• มีการทดสอบที่ลางตาทุกสัปดาห
• มีการรายงานการตรวจสอบที่ลางตาทุกเดือน
• สายไฟภายในหองปฏิบัติการตองอยูในสภาพดี
• มีการตรวจสอบกําลังไฟที่ใชกับเครื่องมือสม่ําเสมอ
• มีการกําหนดจํานวนปลั๊กและความสามารถในการรองรับของสายพวงใหเหมาะกับกําลังไฟ
• สายพวงที่ใชงานอยูในหองปฏิบัติการตองอยูในสภาพดี (กรณีที่ใชสายพวงได)
• มีการตรวจสอบสายพวงทุกสัปดาห
• มีการรายงานการตรวจสอบสายพวงทุกเดือน
• ติดตั้งเครื่องมือหรือวัสดุที่เปนอันตรายอยางปลอดภัย
• มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
• มีการตรวจสอบไฟแสงสวางฉุกเฉิน
4) การตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพรอมรับกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการตรวจสอบ
พื้นที่และสถานที่อยูสม่ําเสมอ พรอมรับกรณีฉุกเฉิน
5) ขั้นตอนการจัดการเบื้องตน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อตอบโตกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/
หองปฏิบัติการมีขั้นตอนการจัดการเบื้องตน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล อาทิเชน
• มีการศึกษาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการหกรั่วไหลและวางแผนรับมือ
• มีการเตรียมอุปกรณทําความสะอาดจัดวาง ณ ตําแหนงที่เขาถึงไดงายเมื่อเกิดเหตุ
• มีการเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม ตามความเปนอันตรายของสาร เชน ถุงมือ
ยางหนา, อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ เปนตน ไวในหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ
และเขาถึงไดงายเมื่อเกิดเหตุ
อ.11-2

•

•

•

มีการเตรียมตัวดูดซับที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใชใน
หองปฏิบัติการ เชน chemical spill-absorbent
pillows หรือ vermiculite (รูปที่ 11.1) ไวใน
หองปฏิบัติการอยางเพียงพอ และเขาถึงไดงายเมื่อเกิด
เหตุ เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เปนของเหลว
มีการเตรียมผงกํามะถันไวกลบ หรือใชเครื่องมือ
รูปที่ 11.1 vermiculite
สุญญากาศดูดเก็บรวบรวมปรอทที่หกรั่วไหล ไวใน
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://www.epa.gov/
หองปฏิบัติการ อยางเพียงพอ และสามารถเขาถึงได
asbestos/pubs/verm.html สืบคนเมื่อวันที่
งายเมื่อเกิดเหตุ
12 มีนาคม 2555.)
มีการศึกษาวิธีการทําลายแกสพิษ ทีม่ ีการใชงานใน
หองปฏิบัติการนั้นๆ และเตรียมแผนรับมือ เมื่อเกิดการรั่วไหล

6) ขั้นตอนการจัดการเบื้องตน ดานสารเคมี เพื่อตอบโตกรณีฉุกเฉิน กรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย
หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีขั้นตอนการจัดการเบื้องตน ในกรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย ดาน
สารเคมี โดยมี
• การเก็บสารที่ติดไฟงายออกหางจากแหลงกําเนิดไฟ
• การเก็บสารเคมีหางจากหัวสปริงเกลอรเปนระยะทางอยางนอย 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• การเก็บสารไวปฏิกิริยาตอน้ําออกหางจากสปริงเกลอร
• มีการกําหนดปริมาณของสารไวไฟที่จําเปนตองใชขณะทํางาน
• มีการใชอุปกรณไฟฟากันระเบิดเมื่อทํางานกับสารเคมีพวกของเหลวไวไฟ
7) ขั้นตอนการจัดการเบื้องตน ดานกายภาพ เพื่อตอบโตกรณีฉุกเฉิน กรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย
หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีขั้นตอนการจัดการเบื้องตน ในกรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย ดาน
กายภาพ โดยมี
• ประตูหนีไฟ (รูปที่ 11.2) สามารถเปดออกไดจาก
ภายใน และประตูบันไดหนีไฟควรปดตลอดเวลา
• ทุกคนรูตําแหนงที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงและ
สัญญาณเตือนภัย
• ไมมีสิ่งกีดขวางประตูทางออกทุกประตู
• ขั้นตอนการแจงเหตุภายในหนวยงานในการตอบโต
รูปที่ 11.2 ประตูหนีไฟ
กรณีฉุกเฉิน
(ที่มา เขาถึงไดจาก http://www.tiresias.
• ขั้นตอนการแจงเหตุภายนอกหนวยงานในการตอบ
org/happytourist/emergency_escape.htm
โตกรณีฉุกเฉิน
สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555.)
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•
•
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มีหมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉินที่ติดไวตรงประตูหองปฏิบัติการชัดเจน ตัวอยางหมายเลข
โทรศัพทที่ควรมีไวในหองปฏิบัติการ คือ ผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการ หนวยรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงาน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน
ขั้นตอนการแจงเตือนในการตอบโตกรณีฉุกเฉิน
ขั้นตอนการอพยพคนเพื่อพรอมรับ/ตอบโตกรณีฉุกเฉินที่เปนรูปธรรม
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เอกสารความรู 12
เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
SOP เปนเอกสารที่แนะนําวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและมีทิศทางในแนว
เดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาไดตามความเหมาะสมของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดผลจริงที่ปฏิบัติได ซึ่งวิธีการของหองปฏิบัติการแตละแหงอาจจะแตกตางกันไป
วัตถุประสงคหลักของ SOP คือ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด และสามารถใชเปนแนวทางขององคกร/
หนวยงานในการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได
สิ่งที่ควรกําหนดในเอกสาร SOP มีดังนี้คือ
1) รูปแบบ (Format) ประกอบดวย ชื่อเรื่อง แบบฟอรม และเนื้อหา
 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได เพื่อใหทราบวาเปนคูมือการปฏิบัติงาน
อะไร เชน การใชเครื่องมือ การลงบันทึกขอมูลในสารบบสารเคมี เปนตน
 แบบฟอรม ประกอบดวย ใบปะหนา สารบัญของเนื้อเรื่อง สารบัญเอกสารอางอิง สารบัญ
แบบฟอรม เนื้อหา SOP ที่เปนวิธีการปฏิบัติงาน (work procedure) หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (work instruction) แบบฟอรมที่ใชประกอบ เอกสารอางอิง และความหมาย
รหัสเอกสาร
 เนื้อหา ใชภาษาที่เขาใจงาย และมีองคประกอบตามมาตรฐานสากล ที่ประกอบดวยอยาง
นอย 8 หัวขอคือ วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ
และสารเคมี เอกสารอ า งอิ ง แผนภู มิ ก ารทํ า งาน รายละเอี ย ดของขั้ น ตอนการทํ า งาน
คําอธิบายศัพทหรือนิยาม และแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
2) การกําหนดหมายเลขเอกสาร (Number assignment) SOP แตละเรื่อง ตองระบุหมายเลข
เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม โดยประกอบดวย 3 สวนหลักเรียงกัน (A-B-C)
คือ (A) รหัสที่บงถึงหนวยงาน/หนวยปฏิบัตินั้น (code number), (B) รหัสที่บงถึงเรื่องที่ทํา และ
(C) หมายเลขลําดับ
3) การตรวจทานและการรับรอง (Review and Approval) เมื่อเขียน SOP เสร็จ จะตองไดรับ
การตรวจทานและรับรองความถูกตองจากผูที่มีความชํานาญในงานนั้น และถูกตองในรูปแบบที่
กําหนด
4) การแจกจายและการควบคุม (Distribution and Control)
 การแจกจายเอกสารไปยังหนวยงาน/หนวยปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีระบบการแจกจายที่
สามารถตรวจสอบและควบคุมได เพื่อใหทราบวา ทุกที่มีการใช SOP ลาสุดที่ไดพัฒนาแกไข
แลว
 การควบคุม ไดแก SOP ที่แจกจายไดตองผานการอนุมัติแลวเทานั้น มีระบบการแจกจายรับสงเอกสารชัดเจน มีหมายเลขสําเนาของ SOP ทุกสําเนา มีการเรียก SOP ที่ยกเลิกไมใชแลว
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กลับคืนได ไมทําสําเนาขึ้นมาเอง/หมายเลขสําเนาพิมพดวยสีตางกัน มีการทําลายสําเนา SOP
ที่เรียกกลับคืนทุกฉบับ/จะเก็บตนฉบับไวเทานั้น
5) การทบทวนและแกไข (Review and Revision) SOP ที่ใชตองมีการทบทวนเปนประจํา เพื่อให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง เมื่อทบทวนแลวจะแกไขหรือไม ก็ตองมีระบบการกรอกขอมูลเก็บ
ไว เชน ไมแกไข (no revision) แกไข (revision) หรือเลิกใช (deletion)
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เอกสารความรู 13
รายการที่ควรตรวจประเมิน
หัวใจของการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คือการประเมินความเสี่ยงของปจจัยตางๆ เพื่อ
บูรณาการใหเกิดภาพรวมในการดําเนินการ
แตการมองภาพรวมเปนไปไดยากหากไมทราบความเสี่ยงของ
องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ ในเอกสาร “คูมือประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ” ไดมีการจัดทํา
รายการตรวจประเมิน/แบบสํารวจ (checklists) ไวรวม 378 รายการ ตามหัวขอหลักในขอ 13.1-13.7 หัวขอ
เหลานี้จะทําใหผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการสามารถประเมินตนเองได
หากไมเขาใจชัดเจนก็สามารถใช
ประโยชนจากเกณฑการประเมินที่จัดทําไวเพื่อชวยการตัดสินใจ การตอบรายการประเมินจะชวยใหเกิดความ
ตระหนักมากขึ้น เนื่องจากมีรายการจํานวนมากที่มีการมองขามไป ทําใหเกิดความเสี่ยงโดยไมรูตัว หลังจาก
การประเมินตนเอง ผูปฏิบัติจะสามารถวิเคราะหชองวางเพื่อปรับปรุงตนเองตอไป
13.1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ประเมินถึงการสงเสริมสนับสนุนและความชัดเจนของ
การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของหองปฏิบัติการของหนวยงาน ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนไปสู
จุดหมาย คือ ความปลอดภัย ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) นโยบายและแผน
2) โครงสรางบริหาร
3) ผูรับผิดชอบระดับตางๆ
13.2 ระบบการจัดการสารเคมี ประเมินถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีภายในหองปฏิบัติการ ทั้ง
ระบบขอมูล การจัดเก็บ และการเคลื่อนยายสารเคมี ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี และ
ควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) ระบบการจัดการขอมูลสารเคมี
 ระบบบันทึกขอมูล
 สารบบสารเคมี (chemical inventory)
 ระบบ Clearance
 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การจัดสรร
งบประมาณ การแบงปนสารเคมี การประเมินความเสี่ยง เปนตน
2) การจัดเก็บสารเคมี
 ขอกําหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารเคมีกลุมตางๆ เชน สารไวไฟ สารกัดกรอน แกส สาร
ออกซิไดซ สารที่ไวตอปฏิกิริยา เปนตน
 ภาชนะบรรจุภัณฑ และฉลากสารเคมี
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 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
3) การเคลื่อนยายสารเคมี
 ภายในหองปฏิบัติการ
 ภายนอกหองปฏิบัติการ
13.3 ระบบการจัดการของเสีย ประเมินถึงระบบการจัดการของเสียที่ดีภายในหองปฏิบัติการ ทั้งระบบขอมูล
การจัดเก็บ และการกําจัด/บําบัดของเสีย ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเสีย การควบคุมความเสี่ยง
จากอันตรายของของเสีย จนถึงการบําบัดและกําจัดอยางเหมาะสม ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) ระบบการจัดการขอมูลของเสีย
 ระบบบันทึกขอมูล
 ระบบรายงานขอมูล
 ระบบ Clearance
 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การจัดสรร
งบประมาณการกําจัด การประเมินความเสี่ยง เปนตน
2) การจัดเก็บของเสีย
 การจําแนกประเภทของเสีย
 ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บของเสีย
3) การกําจัดของเสีย
 การจัดการเบื้องตน
 การสงกําจัด
13.4 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ ประเมินถึงความสมบูรณเหมาะสม
ของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพอุปกรณและเครื่องมือภายในหองปฏิบัติการ ที่จะเอื้อตอความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ
1) งานสถาปตยกรรม
 ขอกําหนดทั่วไป
 การแบงสวนพื้นที่การใชงาน (zoning)
 รายละเอียดทางสถาปตยกรรม เชน วัสดุพื้นผิว (finish) ชองเปด (ประตู – หนาตาง) ทาง
สัญจร/ทางเดิน ปายสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ
2) งานสถาปตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ
3) งานวิศวกรรมโครงสราง
4) งานวิศวกรรมไฟฟา
 ระบบไฟฟาแสงสวาง
 ระบบไฟฟากําลัง
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 ระบบควบคุมไฟฟา
 ระบบไฟฟาสํารอง
5) งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
 ระบบน้ําดี/น้ําประปา
 ระบบน้ําทิ้งและบําบัดน้ําเสีย
6) งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 ระบบระบายอากาศ
 ระบบปรับอากาศ
7) งานระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษเฉพาะหองปฏิบัติการ
 ระบบปองกันอัคคีภัย
 ระบบติดตอสื่อสาร
 ระบบฉุกเฉินตางๆ
13.5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ประเมินถึงการมีระบบการจัดการความเสี่ยง ระบบปองกัน
และระบบเตรียมความพรอม/ตอบโตเหตุฉุกเฉิน ภายในหองปฏิบัติการที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
สูงสุดในหองปฏิบัติการ ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) การจัดการความเสี่ยง
 การบงชี้อันตราย (hazard identification)
 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
 การบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย การปองกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การตอบ
โต/พรอมรับความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และการตรวจสุขภาพจากความเสี่ยง
 การรายงานความเสี่ยงในระดับตางๆ เชน ระดับบุคคล โครงการ หองปฏิบัติการ เปนตน
 การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง เชน การใหความรูจากรายงานความเสี่ยง การ
บริหารดานงบประมาณ
2) การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน
 การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน เชน ระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน การจัดพื้นที่
การจัดเตรียมเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ/เวชภัณฑ การจัดทําแผนปองกันและรองรับกรณี
ฉุกเฉิน การกําหนดผูรับผิดชอบ เปนตน
 แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน
3) ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
 ระดับบุคคล
 ระดับหองปฏิบัติการ
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13.6 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ประเมินถึงการมีกระบวนการสราง
ความปลอดภั ย อย า งต อ เนื่ อ งต อ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และให ค วามรู พื้ น ฐานที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
กลุมเปาหมายที่มีบทบาทตางกัน
1) หัวขอความรู
 กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย
 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 ระบบการจัดการสารเคมี
 ระบบการจัดการของเสีย
 สารบบขอมูลสารเคมี/ของเสีย
 การประเมินความเสี่ยง
 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการกับความปลอดภัย
 การปองกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
 อุปกรณปองกันสวนบุคคล
 SDS/ปายสัญลักษณ
2) กลุมเปาหมาย
 ผูบริหาร
 หัวหนาโครงการ
 ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
 พนักงานทําความสะอาด/ภารโรง
 ผูเยี่ยมชม
13.7 การจัดการขอมูลและเอกสาร ประเมินถึงการมีระบบการจัดการเอกสารที่เหมาะสม เพื่อใชในการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ
1) การจัดการเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (SOP)
2) การจัดการเอกสาร SDS
3) การจัดเก็บประวัติและคุณวุฒิของผูปฏิบัติงาน
4) การจัดเก็บประวัติการรับการอบรมของผูปฏิบัติงาน
5) การจัดเก็บเอกสารตรวจประเมิน
6) รายงานเชิงวิเคราะห/ถอดบทเรียนเพื่อใชในการเรียนรู
7) รายงานเชิงวิเคราะห/ถอดบทเรียนเพื่อใชขยายผล
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คณะทํางาน
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
ที่ปรึกษา
รศ. ดร. วราพรรณ ดานอุตรา

รศ. สุชาตา ชินะจิตร
รศ. ดร. พรพจน เปยมสมบูรณ

หัวหนาหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการฐานขอมูลและความรูเรื่องความปลอดภัย
ดานสารเคมีและของเสียอันตราย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร

นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
รศ. ดร. เอมอร เบญจวงศกุลชัย
นายวินิต ณ ระนอง
รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษาทร
รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส
นางสาววรรณี พฤฒิถาวร

ผูอํานวยการ
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ
ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโครงการฯ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะทํางาน
ผศ. ดร. เสาวรัตน จันทะโร
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
ผศ. ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล
ผศ. ดร. วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาคีหองปฏิบัติการ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
ลําดับ
หองปฏิบัติการ
1
Plant Science and
Analysis

หัวหนาหองปฏิบัติการ
รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น

2

Plant extract and
Essential Oil

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต

3

รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย

7

หนวยวิจัยเคมีอินทรีย
สังเคราะห
Cyanobacterial
Biotechnology
หนวยปฏิบัติการวิจัยแปง
และไซโคลเดกซทริน
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานอณูชีววิทยา
และจีโนมกุง
วิจัยดานการสกัด

8

วิจัยปโตรเคมี

ผศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน

9

Environmental Chemical รศ.ดร. ประเสริฐ ภวสันต
Engineering &
Biochemical Engineering
Laboratory
วิจัยเคมีสังเคราะห
รศ. ดร. สุภา หารหนองบัว

4
5
6

10
11
12

13

ศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์
ศ.ดร. เปย มสุข พงษสวัสดิ์
ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

รศ.ดร. สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์

หนวยวิจัยมลพิษและการ
จัดการทรัพยากร
หนวยปฏิบัติการวิจัย
เนื้อเยื่ออนินทรีย

ผศ.ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ

วิจัย Cell signalling and
Protein function

ผศ.ทพ.ดร. จีรัสย สุจริตกุล

ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต

หนวยงาน
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักวิชา
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาคีหองปฏิบัติการ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
ลําดับ
หองปฏิบัติการ
14 ฝายเภสัชและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ
15 C306 อาคารเคมี
16
17
18

สวนมาตรฐานและ
รับรองระบบ
ทดสอบสารอินทรีย
ระเหยงายในอากาศ
ไดออกซิน

หัวหนาหองปฏิบัติการ
ดร.ชุลรี ัตน บรรจงลิขิตกุล
ผศ.ดร. นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
น.ส. ศิรินภา ศรีทองทิม
ดร. หทัยรัตน การีเวทย
น.ส. รุจยา บุณยทุมานนท

19

การวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร

20

NCE-EHWM

น.ส. ฉันทนา อินทิม

หนวยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

