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คํานํา
ปัจจุบนั กรมประมง ได้จดั ตั้งห้องปฏิบตั ิการ ตามศูนย์ฯ และ สถานี ในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ เพื่อ
ให้บริ การแก่เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เฉพาะสํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งเอง มีหอ้ งปฏิบตั ิการ
กระจายอยูต่ ามจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 20 แห่ง โดยให้บริ การตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างในผลผลิตกุง้ ทะเลจากฟาร์มเลี้ยง การตรวจโรค ไวรัสกุง้ ทะเลโดยเทคนิค
PCR (Polymerase Chain Reaction) รวมถึงการให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า และดินจากบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ าํ ทําให้มีการใช้สารเคมีในการตรวจวิเคราะห์เหล่านี้อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้บางตัวอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานได้ อันตรายดังกล่าวอาจที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
การกลืนกิน หรื อ การสู ดดมสารเคมี ผลที่ได้จากการรับสารเคมีอนั ตราย อาจเกิดอย่างเฉียบพลัน หรื อ แบบ
เรื้ อรัง สารเคมีบางตัวยังเป็ นสารก่อให้เกิดมะเร็ ง (Carcinogen) สารเคมีบางตัวมีปฏิกิริยาที่รุนแรงก่อให้เกิด
การระเบิด หรื อติดไฟซึ่งนอกจากเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สิน
ของราชการได้ ขณะเดียวกันของเสี ยที่เกิดจากการใช้สารเคมีจาก ห้องปฏิบตั ิการหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ การจัดทําคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ(Laboratory
ั ทัว่ ไปในห้องปฏิบตั ิการในต่างประเทศ ซึ่งเน้นให้ความสําคัญกับ
safety manual) นับเป็ นเรื่ องที่ปฏิบตั ิกน
สุ ขภาพ และความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องใหญ่ แต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ควรในประเทศไทย การ
จัดทําคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการในครั้งนี้ใช้แนวทางการจัดทําคู่มือความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นแนวทาง เพือ่ นํามา
ประยุกต์ ใช้กบั การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการของสํานักวิจยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่ง กรมประมง และใช้เป็ นเอกสารประกอบการสื บค้นข้อมูลด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
เพิม่ เติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งเป็ นการพัฒนา
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการของกรมประมงให้ได้มาตรฐานสากล และเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
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องค์ประกอบของคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
องค์ประกอบที่สาํ คัญของการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการได้แก่ การจัดทําแผน
สุ ขอนามัยสารเคมี (Chemical hygiene plan) ซึ่งมีองค์ประกอบ ที่สาํ คัญคือ
1. มีการกําหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเรื่ องของความปลอดภัยของบุคลากรใน
ห้องปฏิบตั ิการไว้อย่างชัดเจน
2. มีการกําหนดแนวทางดําเนินงานในห้องปฏิบตั ิการ ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
และสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. มีการระบุสารเคมีอนั ตรายทุกตัวที่มีใช้ในห้องปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน
4. มีการกําหนดแนวทางที่ชดั เจนสําหรับควบคุมการใช้สารเคมีอนั ตรายในห้องปฏิบตั ิการ
5. มีการตรวจสอบให้มีการใช้เครื่ องมือป้ องกันตนเองที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
6. จัดให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอด
ภัยในห้องปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอและพอเพียง
7. การปฏิบตั ิงานใดๆในห้องปฏิบตั ิการต้องผ่านความเห็นชอบจากผูค้ วบคุมห้องปฏิบตั ิ
การก่อนดําเนินการ
8. จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ(Laboratory safety manual)
และ แผนสุ ขอนามัยเคมี (Chemical hygiene plan)
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งผูเ้ ยีย่ มชม
2. เพื่อเตรี ยมอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยให้พอเพียงต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ
3. เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสต่อสารเคมีให้อยูใ่ นระดับตํ่าที่สุด
4. เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิภยั สารเคมีข้ ึนในห้องปฏิบตั ิการ
5. เพื่อป้ องกันสิ่ งแวดล้อมจากมลพิษสารเคมี และของเสี ยที่เกิดจากสารเคมีอนั ตราย
6. เพื่อให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอ
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การกําหนดตัวบุคคลผูร้ ับผิดชอบความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย เริ่ มแต่ผบู ้ ริ หารต้องให้
ความสําคัญ รวมทั้งให้การสนับสนุนทั้งเชิงนโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ควรได้มีการกําหนดผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
(Auditor) ในห้องปฏิบตั ิการต่างๆของสํานักฯให้เป็ นไปตามนโยบาย รวมทั้งในห้องปฏิบตั ิการแต่ละแห่ ง
ต้องกําหนดผูม้ ีหน้าที่ดูแลการปฏิบตั ิงานภายในห้องปฏิบตั ิการ(Laboratory supervisor) ให้เป็ นไปตาม
คู่มือความปลอดภัย
แผนสุ ขอนามัยเคมี (Chemical hygiene plan)
1. การจัดหาสารเคมี (Chemical procurement)
1.1 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับการรับสารเคมีเข้าห้องปฏิบตั ิการ จําเป็ นต้องรู ้ขอ้
มูลเกี่ยวกับสารเคมี รวมถึงวิธีการจัดเก็บ และการจัดการของเสี ยที่เกิดขึ้น
1.2 จัดให้มีการบันทึกวันที่ ที่ได้รับสารเคมีเข้ามาในห้องปฏิบตั ิการ
1.3 สารเคมี ที่ยอมรับเพื่อใช้ในห้องปฏิบตั ิการ ควรได้รับในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม มีฉลากระบุ
รายละเอียดที่ชดั เจน, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ (Material safety data sheets) หรื อ
MSDS ไม่ควรรับสารเคมี กรณี ที่บรรจุภณ
ั ฑ์มีการชํารุ ด เสี ยหาย ระหว่างการขนส่ ง
1.4 ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการได้ทราบกรณี เป็ นสารเคมีอนั ตราย หรื อ สารก่อมะเร็ ง ซึ่ง
จําเป็ นต้องมีวธิ ีการจัดเก็บเป็ นพิเศษ และมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
2. การดําเนินการทัว่ ไป
2.1 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการทุกคน ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัย รวมทั้งต้อง
อ่านคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
2.2 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการจะต้องทราบอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางป้ องกัน ก่อนเริ่ มลง
มือทํางาน โดยเฉพาะเมื่อต้องเริ่ มงานใหม่
2.3 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการจะต้องทราบตําแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และ วิธีการปฏิบตั ิตนที่
ถูกต้องเมื่อได้รับสารเคมี
2.4 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการจะต้องทราบวิธีการกําจัดของเสี ยที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
2.5 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบตั ิการจะต้องตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากที่
ถูกต้อง และชัดเจน
2.6 การใช้เครื่ องมือ ต้องเป็ นไปตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริ งของเครื่ องมือนั้นๆ
2.7 ไม่ควรปฏิบตั ิงานโดยลําพัง กรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย
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2.8 ห้ามมิให้นาํ เข้ามา เก็บ หรื อ รับประทานอาหารในห้องปฏิบตั ิการ
2.9 ห้ามมิให้นาํ เครื่ องแก้ว หรื อภาชนะที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ ไปใช้เพื่อการปรุ งอาหาร
2.10 กรณี เกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบตั ิการควรแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
2.11 ไม่ควรใช้ภาชนะแก้วที่มีรอยแตกร้าว
2.12 ควรสวมใส่ แว่นตา(Safety glasses) ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ ยกเว้นใน
การเทสารละลายสารเคมี ควรเปลี่ยนมาใช้ gogglesแทน
2.13ไม่ควรใช้มือในการเก็บ ภาชนะแก้วที่หล่นแตก ให้ใช้ไม้กวาดพื้น และอุปกรณ์ทาํ ความ
สะอาดที่เหมาะสม
2.14 ให้รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุใดๆที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบตั ิการแก่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยทันที
3.การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Chemical handling)
3.1 ข้อพึงปฏิบตั ิทวั่ ไป ในการปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ
3.1.1 ห้ามใช้เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรื อในขบวนการกลัน่
(distillation)

3.1.2 ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบตั ิการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควร
ปล่อยให้ไฟติดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู
3.1.3 ก่อนที่จะทําการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริ เวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่
ใจว่าได้ปิดภาชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
3.1.4 ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตูส้ าํ หรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
3.1.5 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณี ที่มีสารระเหยไวไฟ (Volatile
flammable material)

3.1.6 ควรใช้ตดู ้ ูดควันในการถ่ายเท ผสม หรื อ ให้ความร้อนสารเคมี
3.1.7 กรณี สามารถเลือกใช้สารเคมีได้ ควรเลือกใช้สารเคมี ที่มีความเป็ นพิษน้อยที่สุด ใน
ปริ มาณน้อยที่สุดเท่าที่พึงกระทําได้
3.1.8 อ่านคู่มือ และเพิ่มความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสารก่อ
มะเร็ ง
3.2 ข้อพึงปฏิบตั ิเมื่อต้องปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
3.2.1 ทราบอันตรายของสารเคมีที่ตนต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสามารถทราบได้จาก
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ (Material safety data sheets) หรื อ MSDS
3.2.2 ทราบสถานที่และวิธีการเก็บรักษาสารเคมีที่เหมาะสม
3.2.3 ทราบวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบตั ิการ
3.2.4 ทราบวิธีการใช้เครื่ องป้ องกันตนเองที่เหมาะสมต่อสารเคมี
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3.2.5 ทราบจุดเก็บ และวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณี สมั ผัสสารเคมี
3.2.6 ทราบแนวทางการปฏิบตั ิในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบตั ิการ
วิธีปฏิบตั ิตนเมื่อสัมผัสสารเคมีอนั ตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสี ย
4. สุ ขอนามัยบุคคล (Personal hygiene)
4.1 หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีดว้ ยนํ้าประปา หรื อนํ้าสะอาดอย่างน้อย
15 นาที
4.2 หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่นโดยตรง
อย่างเด็ดขาด
4.3 ห้ามใช้ปากดูดไปเป็ ต ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูกยาง
4.4 เมื่อเลิกปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และนํ้าสะอาด
4.5 ห้ามดื่ม กิน เคี้ยวหมากฝรั่ง สู บบุหรี่ หรื อ แม้แต่ทาเครื่ องสําอางในห้องปฏิบตั ิการ
4.6 ห้ามนําเครื่ องดื่ม อาหาร บุหรี่ และเครื่ องสําอางเข้ามาเก็บในบริ เวณห้องปฏิบตั ิการ
4.7 ห้ามใช้เครื่ องไมโครเวฟในห้องปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมกาแฟ อาหาร รวมทั้งห้ามใช้ตเู ้ ย็นใน
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อเก็บอาหาร เช่นกัน
5. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
ควรใส่ เครื่ องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม ไม่ควรใส่ เสื้ อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม ควรใส่ เสื้ อกาว
แขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันการกระเซ็นและปนเปื้ อนของสารเคมี ไม่ควรใส่ กางเกงขาสั้น
หรื อ กระโปรงสั้น รวมทั้งไม่ควรใส่ รองเท้าแตะในการปฏิบตั ิงาน ไม่ควรสวมเครื่ องประดับในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานเพราะอาจได้รับการปนเปื้ อนของสารเคมี
เมื่อต้องปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตรายควรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (Personal
protective equipment )เช่น เมื่อต้องปฏิบตั ิงานกับสารเคมีที่มีฤทธิ์ กัดกร่ อน ควรใส่ ถุงมือที่เหมาะสม
และสามารถป้ องกันการซึมผ่านของสารเคมีน้ นั ได้ ใส่ แว่นตาเพื่อป้ องกันการกระเซ็นของสารเคมีเข้าตา
อย่างไรก็ตามควรถอดถุงมือที่ใส่ ระหว่างปฏิบตั ิงาน เมื่อต้องรับโทรศัพท์เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
ของสารเคมี ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งควรถอดเสื้ อกาว เมื่อออกจากห้องปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันการ
แพร่ กระจายของสารเคมีจากห้องปฏิบตั ิการ
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6. การจัดการภายในอาคารปฏิบตั ิการ (House keeping)
6.1 ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ทาํ งาน ทําความสะอาดพื้นที่ทาํ งานทุกครั้งเมื่อเสร็ จ
ภารกิจในแต่ละวัน
6.2 ควรทิ้งขยะ และของเสี ยในภาชนะที่จดั เตรี ยมไว้
6.3 ควรแยกเครื่ องแก้วแตก ในภาชนะรองรับที่แยกต่างหากจากของเสี ยอื่นๆ
6.4 ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริ เวณทางเดิน บันได หรื อวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จดั ไว้โดยเฉพาะ
6.5 ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีป้ายฉลากที่ชดั เจน
6.6 เมื่อสิ้ นสุ ดภารกิจในแต่ละวันควรเก็บขวดสารเคมี กลับเข้าที่
6.7 ของเสี ยที่เป็ นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชดั เจน
6.8 จัดให้มีการทําความสะอาดห้องปฏิบตั ิการเป็ นประจํา กรณี ที่มีการหกของสารเคมีตอ้ งทําความ
สะอาดโดยทันที
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสารเคมี (General information about chemicals)
1.เกรดของสารเคมี (Chemical grade)
เกรดของสารเคมีสามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น
- ACS certified grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society ใช้
ในห้องปฏิบตั ิการโดยทัว่ ไป
- Reagent grade มีคุณภาพสู ง มีมาตรฐานเทียบเท่า ACS certified grade
- Technical grade นิยมใช้ในงานทางอุตสาหกรรม
- Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบ้าง มักใช้เฉพาะงานทาง การศึกษาและงาน
ทางอนินทรี ยเ์ คมี (Inorganic chemical)
- Primary standard grade มีคุณภาพสูงใช้ในการเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน
2. ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ (Material safety data sheet) หรื อ MSDS
ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นเอกสารที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตสารเคมี ให้มาพร้อมกับสารเคมี เพื่อที่ผซู ้ ้ือ
สามารถศึกษารายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ปฏิบตั ิงาน สามารถขอได้จากบริ ษทั ผูข้ ายเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง รวมทั้งสามารถสื บค้นได้จากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลวัตถุ
อันตรายและเคมีภณ
ั ฑ์ กรมควบคุมมลพิษ ที่ http://msds.pcd.go.th ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ที่ www.anamai.moph.go.th
ฐานข้อมูลการจัดการความรู ้เรื่ องความปลอดภัยด้านสารเคมี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่
http://www.chemtrack.org หรื อ สื บค้นจาก website ต่างประเทศที่ให้บริ การข้อมูล MSDS เช่น ที่
http://www.SIRI.org เป็ นต้น โดยทัว่ ไปข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ จะประกอบไปด้วย
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1.ข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสารเคมี
2. หมายเลขสารเคมี CAS registry number (Chemical Abstract Services)
3.ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของสารเคมี
4.อันตรายที่อาจเกิดจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งโอกาสและช่องทางที่อาจจะได้รับ
5.วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
6.แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.การจัดการของเสี ย
8.การเคลื่อนย้ายและขนส่ ง
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทุกคน ควรที่จะศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ ของ
สารเคมีทุกตัวที่ตอ้ งใช้ในห้องปฏิบตั ิการ การเก็บข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ ควรเก็บเข้าแฟ้ มเอกสาร
เรี ยงตามตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นหาภายหลัง

การแยกประเภทสารเคมี (Classification of chemicals)
สารเคมีสามารถแบ่งได้เป็ นหลายประเภท แต่เมื่อพิจารณาถึงอันตรายต่อสุ ขภาพ สามารถแบ่ง
ประเภทของสารเคมี ได้เป็ น
1.สารเคมีที่ไวไฟ (Flammable and combustible)
วัตถุไวไฟ (Flammable substances) หมายถึงวัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ และเผาไหม้ในที่ที่มีอากาศ
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิต่าํ กว่า 37.8 0ซ. ส่ วน
ของเหลวติดไฟได้ (Combustible liquid) หมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า หรื อเท่ากับ 37.8 0ซ.
บางกรณี มีการแยกประเภทสารไวไฟ ออกเป็ นของแข็ง และ ก๊าซ ตัวอย่างของก๊าซไวไฟ เช่น Acetylene,
Ethylene oxide และ Hydrogen เป็ นต้น
ในกลุ่มของสารเคมีที่ไวไฟ ยังสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ได้แก่
1.1 สารเคมีที่ระเบิดได้ (Explosive)
สารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดเมื่อได้รับความร้อน แสง หรื อตัวเร่ ง (catalyst) ได้ที่พบใน
ห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ สารประกอบในกลุ่ม nitrate, chlorate, perchlorates, picrate นอกจากนั้น
สารประกอบของโลหะเช่น ผงแมกนีเซียม หรื อผงสังกะสี เมื่อผสมกับอากาศ ก็สามารถระเบิดได้เช่นกัน
1.2 สารเคมีที่ติดไฟเองได้ (Pyrophorics)
สารเคมีกลุ่ม Pyrophorics ตามมาตรฐานของ US OSHA (United States Office of
Occupation Safety and Administation)ได้แก่สารเคมีที่สามารถติดไฟ(ignition)ได้เองที่อุณหภูมิเท่ากับ
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หรื อตํ่ากว่า 54.4 0ซ. สารในกลุ่มนี้มกั ทําปฏิกิริยารุ นแรงกับนํ้า (Water reative) และติดไฟเมื่อสัมผัสกับนํ้า
หรื ออากาศชื้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเร็วหรื อช้าขึ้นกับชนิดของสารเคมี ตัวอย่างสารเคมีประเภทนี้ได้แก่
calcium, magnesium สารเคมีบางตัวสามารถติดไฟขึ้นเองได้ เมื่ออุณหภูมิภายนอกถึงจุดสันดาปของ
สารเคมีน้ นั โดยไม่ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย สารเคมีเหล่านี้ได้แก่ sodium, potassium, phosphorus เป็ น
ต้น
1.3 สารที่ไวต่อการทําปฏิกิริยากับนํ้า (Water reactive substances)
สารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยากับนํ้า เกิดปฏิกิริยารุ นแรง โดยเฉพาะเมื่อมีน้ าํ อยูจ่ าํ กัด สารเคมีในกลุ่มนี้
เช่น สารAlkali และ สาร Alkali earth เช่น potassium, calcium สารในกลุ่ม Anhydrous metal
halides เช่น Aluminum bromide, Germanium chloride เป็ นต้น
1.4 สารเคมีที่เกิดเปอร์ออกไซด์ (Peroxidizable substances)
สารเคมีในกลุ่มนี้ ทําปฏิกิริยาอย่างช้าๆกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีแสง และความร้อนเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา เกิดเป็ นสารเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระเบิดรุ นแรงได้ การนําสารเคมีในกลุ่มนี้มาใช้
ต้องแน่ใจว่าปราศจากสารเปอร์ออกไซด์ บางห้องปฏิบตั ิการกําหนดระยะเวลาจัดเก็บสารเคมีในกลุ่มนี้เป็ น
รายสารเคมี รายละเอียดสารเคมีในกลุ่มที่เกิดเปอร์ออกไซด์
และระยะเวลาจัดเก็บในห้องปฏิบตั ิการ สามารถดูรายละเอียด จากตารางผนวกที่ 2 และ 3
2. สารเคมีที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน (Corrosives)
สารในกลุ่มนี้ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยือ่ บุผวิ หนัง และเยือ่ บุตา
สารในกลุ่มนี้ที่สาํ คัญ ได้แก่ กรดแก่, ด่างแก่, Dehydrating agent, และ Oxidizing agent
2.1 กรดแก่
กรดแก่ หรื อ กรดเข้มข้นทุกชนิด สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และ เยือ่ บุตา เฉพาะ
อย่างยิง่ กรดไนตริ ค กรดโครมิค และ กรดไฮโดรฟลูออริ ค ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายกรดเหล่านี้ควรใส่ ถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้ อน รวมทั้งควรใส่ หน้ากากป้ องกันไอระเหย
2.2 ด่างแก่
ด่างแก่ เช่น sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia สารเหล่านี้ มีฤทธิ์ระคาย
เคืองตาสู ง ดังนั้นการเคลื่อนย้ายสารเคมีในกลุ่มนี้ตอ้ งใส่ อุปกรณ์ป้องกันเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนย้ายกรด
แก่
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2.3 สารเคมีที่ดูดนํ้า (Dehydrating agent)
สารเคมีในกลุ่มนี้ที่สาํ คัญ ได้แก่ กรดกํามะถัน (sulfuric acid), sodium hydroxide,
Phosphorus pentoxide และ calcium oxide สารเหล่านี้ หากสัมผัสผิวหนังก่อให้เกิดอาการไหม้ของ
ผิวหนังได้
2.4 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent)
สารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) ได้แก่ สารที่เป็ นตัวรับอีเล็คตรอน (Electron acceptor)ใน
ปฏิกิริยา หรื ออีกความหมายหนึ่งเป็ นตัวให้ออกซิเจน สารเคมีในกลุ่มนี้ เช่น สารประกอบHypochlorite,
permanganate และ เปอร์ ออกไซด์ เป็ นต้น เนื่ องจากสารเคมีในกลุ่มนี้ เป็ นตัวให้ออกซิ เจน จึงสามารถเป็ น
ตัวเร่ งให้เกิดการสันดาป หรื อเผาไหม้ได้
การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control)
การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control) อย่างเหมาะสม นับว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับ
ห้องปฏิบตั ิการทุกแห่ง โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1.การจัดซื้อสารเคมีควรจัดซื้อเท่าที่จาํ เป็ น การจัดซื้ออาจกระทําเป็ นงวด เช่น งวดละ 6 เดือน เป็ น
ต้น
2.ควรตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีแต่ละตัว
3.ควรมีการบันทึกการซื้อสารเคมีแต่ละตัว เช่น วันที่ได้รับ ชื่อบริ ษทั ที่ผลิต ปริ มาณบรรจุ เป็ นต้น
4.การใช้สารเคมีควรเป็ นลักษณะ First-in, First-out ซึ่งเป็ นวิธีการที่ดีเพื่อป้ องกันการหมดอายุของ
สารเคมี
5.ควรมีการกําหนดตัวบุคคลที่ชดั เจน เพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บสารเคมี
6.ควรมีการตรวจสอบสารเคมีทุกๆครึ่ งปี ควรกําจัดสารเคมีที่เสื่ อมสภาพ เช่น สี เปลี่ยน เป็ นตะกอน
หรื อ สี ข่นุ รวมทั้งสารเคมีที่ฉลากลบเลือน หรื อ ภาชนะบรรจุเสี ยหาย
การจัดเก็บสารเคมี
การจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกวิธี ช่วยให้ง่ายในการทํางาน และเกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานใน
ห้องปฏิบตั ิการ การเก็บสารเคมี มีขอ้ พึงปฏิบตั ิทวั่ ไป ดังนี้
1. แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงค่อยวางเรี ยงตามลําดับตัวอักษร
2. ไม่ควรใช้ตดู ้ ูดควัน เป็ นที่เก็บสารเคมี
3. เก็บสารเคมีเข้าที่ ภายหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
4. สารเคมีไวไฟ ควรเก็บตูค้ วบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้ องกันการติดไฟ
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5. ไม่ควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับที่เหนือระดับสายตาขึ้นไป
6. ไม่ควรวางขวดสารเคมีซอ้ นกันในแนวตั้ง
7. ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริ เวณทางเดิน บันได หรื อวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จดั ไว้โดยเฉพาะ
8. สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึก วันที่ได้รับเข้ามาในห้องปฏิบตั ิการ และวันที่เปิ ดใช้
การแยกเก็บสารเคมี (Segregation)
การเก็บสารเคมี ควรมีการจัดแยกเก็บตามชนิด หรื อ ประเภทของสารเคมี รวมทั้งประเภทของ
อันตราย อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอาจดูได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ Material
Safety Data Sheets (MSDS) อย่างไรก็ตามสารเคมีชนิ ดหนึ่ งอาจถูกจัดเรื่ องของความอันตรายอยูใ่ นหลาย
หมวดหมู่ได้ ซึ่งในกรณี น้ ีควรจัดให้สารเคมีน้ นั อยูใ่ นกลุ่มที่เป็ นอันตรายสูงสุ ด
ข้อพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี
1. ควรมีการกําหนดปริ มาณสู งสุ ดที่จะเก็บสารเคมีประเภทของเหลวที่ไวไฟหรื อ ติดไฟ (Flammable and
combustible liquid ) ในห้องปฏิบตั ิการ ไม่ควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะที่ทาํ ด้วยแก้ว เนื่ องจากมี
โอกาสที่เกิดการตกแตก และเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย รวมทั้งควรแยกการเก็บสารเคมีประเภทนี้ออกจากสารเคมีที่
เป็ น Oxidizer เช่น ไม่ควรเก็บกรดอินทรี ย ์ (Organic acids)ที่มกั มีคุณสมบัติติดไฟได้ (combustible) ไว้
รวมกับกรดอนินทรี ย ์ (Inorganic acids) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น Oxidizer กรณี ของเหลวที่มีความไวไฟสูงอาจ
ต้องเก็บในตูเ้ ย็น ทั้งนี้ก่อนนําเข้าเก็บ ควรปิ ดฝาภาชนะให้แน่น เพื่อป้ องกันไอระเหยของสารเคมีเหล่านี้
2.การจัดเก็บสารเคมีประเภท Oxidizer
ไม่ควรเก็บสาร Oxidizer รวมกับสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟ โดยทัว่ ไปสารOxidizer ที่เป็ น
ก๊าซ จะมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งสามารถทําปฏิกิริยากับโลหะต่างๆ
การทําความสะอาดสารเคมีประเภทนี้ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ได้
3.สารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (Health hazard)
สารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (Health hazard ) ได้แก่สารพิษต่างๆ รวมถึงสารก่อมะเร็ ง
(Carcinogen) และสารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของพันธุ กรรม (Mutagen) ควรมีการแยกเก็บสารเคมี
ประเภทนี้ไว้เฉพาะส่ วน รวมทั้งควรมีการกําหนดบุคคลที่สามารถใช้งานสารประเภทนี้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
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4. สารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่ วมกัน (Incompatible chemicals)
สารเคมีหลายตัวเมื่อทําปฏิกิริยากัน จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และทรัพย์สิน ดังนั้น
ควรระมัดระวัง ในการจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้ให้แยกจากกัน เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่จะทําให้สารเคมี
เหล่านี้ทาํ ปฏิกิริยากัน รวมทั้งระมัดระวังในการนําขวดบรรจุสารเคมีเก่ามาใช้บรรจุสารเคมีตวั อื่นๆ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่ วมกัน
สารเคมี
ไม่ควรจัดเก็บร่ วมกับ
Cyanide salts,
กรด
กรด
กรด

Cyanide solution
Sulfide salts,
Sulfide solution
ผงฟอกสี (Bleach)
Alcolhol, solvent

Oxidizing acid (e.g.,nitric
acid)
Alkali
นํ้า
metals(e.g.,sodium,potassium)
Oxidizing agents (e.g.,nitric
Reducing agents
acid)
Hydrogen peroxide
Acetone

สาเหตุ
Highly toxic cyanide gas
Highly toxic hydrogen
sulfide gas
Highly toxic chlorine gas

อาจเกิดไฟไหม้
เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ติดไฟได้
อาจเกิดไฟไหม้ หรื อระเบิด

หากมีกรดและได้รับความร้อน
อาจเกิดการระเบิด
Hydrogen peroxide
Acetic acid
หากได้รับความร้อน อาจเกิด
การระเบิด
Hydrogen peroxide
Sulfuric acid
อาจเกิดการระเบิด
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการแยกเก็บสารเคมี ตามประเภทของสารเคมีอนั ตราย (ตารางที่ 4)
สามารถแยกเก็บสารเคมีได้ดงั นี้
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ตารางที่ 2 การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมีอนั ตราย (ตารางที่ 4)
Class 2.1
2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8
9
3.3
3.4
2.1 NA NA FS FS FS PR FS PR PR FS FS SG
2.2 NA NA SG SG SG FS SG SG FS SG SG SG
3.1 FS SG NA NA FS FS FS PR PR FS SG SG
3.2
FS
SG NA NA SG FS
FS
PR
PR
FS
SG SG
3.3
3.4
4.1 FS SG FS SG NA FS FS PR PR FS SG SG
4.2 PR FS FS FS FS NA FS PR PR FS SG SG
4.3 FS SG FS FS FS FS NA PR PR FS FS SG
5.1 PR SG PR PR PR PR PR NA FS FS FS FS
5.2 PR FS PR PR PR PR PR FS NA PR FS FS
6.1 FS SG FS FS FS FS FS FS PR NA SG SG
FS
SG SG SG SG SG FS
FS
FS
SG NA SG
8
SG SG SG SG SG SG SG FS
FS
SG SG NA
9
หมายเหตุ NA หมายถึง สามารถจัดเก็บบริ เวณเดียวกันได้; SG หมายถึง ต้องแยกจากกันอย่างน้อย 3 เมตร;
FS หมายถึง ต้องจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ; PR หมายถึง ห้ามอยูใ่ กล้เคียงกัน ต้องแยกจากกันอย่างน้อย 10
เมตร
สารเคมีอนั ตราย (Chemical harzard)
สารเคมีอนั ตราย หมายถึง สารเคมีที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้วา่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ ทั้ง
ผลกระทบอย่างฉับพลัน หรื อ เรื้ อรัง มักรวมถึงสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ ง (carcinogen) สารพิษ สารพิษที่
ก่อให้เกิดผลต่อระบบสื บพันธุ์ (Reproductive toxins) สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (Irritants) สารที่
ส่ งผลต่อระบบเลือด ระบบประสาท เป็ นต้น (Sharp, 2002)
ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่ องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย ได้ ให้ความหมายของ สารเคมีอนั ตราย ว่าหมายถึง สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยูใ่ นรู ปของ
ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
1. มีพิษ กัดกร่ อน ระคายเคือง ทําให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ ง หรื อ ทําให้เกิดอันตรายต่อ
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สุ ขภาพ อนามัย
2. ทําให้เกิดการระเบิด เป็ นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็ นตัวเพิ่มออกซิเจน หรื อ ไวไฟ
3. มีกมั มันตภาพรังสี
ในประกาศดังกล่าวได้กาํ หนดรายชื่อสารเคมีมากกว่า 1,500 ชนิด เป็ นสารเคมีอนั ตราย รายละเอียดสามารถดู
ได้จากhttp://www.ohseinstitute.org/ohs/thailand/pdf/2_7.pdf
ตารางที่ 3 ตัวอย่างสารเคมีในหน่วยงานของสํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งที่จดั เป็ นสาร
เคมีอนั ตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
Acetic acid
Acetone
Acetonitrile
Ammonia
Ammonium nitrate
Ammonium fluoride
Ethyl acetate
Ethyl alcolhol
Calcium chloride
Calcium hydroxide
Calcium hypochlorite
Calcium oxide
Cadmium dust
Chloroform
Hexane
Iodine
Hydrochloric acid
Methanol
Nitric acid
Oxalic acid
Phenol
Phosphoric acid
Potassium chromate
Potassium dichromate

Potassium hydroxide
Potassium nitrate
Potassium hydroxide
Potassium permanganate
Pyridine
Rotenone
Sodium azide
Sodium carbanate
Sodium dichromate
Sodium fluoride
Sodium hydroxide
Sodium hypochlorite
Sodium nitrate
Sodium sulphide
Sulfuric acid
Xylene
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ประเภทของสารเคมีอนั ตราย
ในประเทศไทยการแบ่งประเภทของสารเคมีอนั ตราย ได้ยดึ ระบบสหประชาชาติ ที่ใช้อยูแ่ ล้วกับ
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก (International Classification System) ซึ่งแบ่งสารเคมีอนั ตรายออกเป็ น 9 ประเภท
ตารางที่ 4 การจัดหมวดหมู่ของสารเคมีอนั ตราย
ประเภท
คําจํากัดความ
1. สารที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ (Explosives)
1.1
สาร หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดอันตราย จากการระเบิดอย่างรุ นแรง
1.2
สาร หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยการกระจายของสะเก็ด
เมื่อเกิดการระเบิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย จากการระเบิดอย่าง
รุ นแรง
1.3
สาร หรื อสิ่ งซึ่ งก่อให้เกิดอันตราย จากเพลิงไหม้ ตามด้วยการ
ระเบิด หรื ออันตราย จากการกระจายของสะเก็ดบ้าง หรื อเกิด
อันตรายทั้งสองอย่าง แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย จากการระเบิด
อย่างรุ นแรง
1.4
สาร หรื อสิ่ งซึ่ งไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนัก ผลของการระเบิด
จํากัดอยูใ่ นเฉพาะหี บห่อ ไม่มีการกระจายของสะเก็ด
1.5

ตัวอย่าง
วัตถุระเบิด, ยุทธภัณฑ์
พลุ, ดอกไม้ไฟบางชนิด

พลุ, ดอกไม้ไฟบางชนิด

ประทัด, ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ฝึ กซ้อม

Explosive slurries,
สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่ถา้ เกิดการระเบิด จะก่อให้เกิด
emulsion, water gel (type
อันตรายอย่างรุ นแรง เช่นเดียวกับสารในข้อ 1.1
E explosives)
1.6
สารที่ไม่วอ่ งไว หรื อเฉื่ อยชามาก ต่อการระเบิด ซึ่ งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายรุ นแรง จากการระเบิด
2. ก๊าซ : ในรู ปของเหลว อัดความดัน หรื ออยูใ่ นรู ปของสารละลาย ภายใต้ความดัน
2.1
ก๊าซไวไฟ
ก๊าซหุงต้ม
2.2
ก๊าซไม่ไวไฟ ไม่เป็ นพิษ และไม่กดั กร่ อน
ก๊าซไนโตรเจน
2.3
ก๊าซพิษ (Poisonous gas)
คลอไรด์, ไซยาไนด์
2.4
ก๊าซกัดกร่ อน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
3. ของเหลวไวไฟ
Gasoline
3.1
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟน้อยกว่า - 18 องศาเซลเซี ยส
3.2
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟน้อยกว่า - 18 ถึง 23 องศาเซลเซี ยส
อะซี โตน
เมธานอล
3.3
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 23 ถึง 61 องศาเซลเซี ยส
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ตารางที่ 4
(ต่อ)
ประเภท
คําจํากัดความ
ตัวอย่าง
4. ของแข็งไวไฟ ซึ่ งสามารถลุกไหม้ได้เอง และสารที่เมื่อสัมผัสกับนํ้าแล้ว จะปล่อยก๊าซไวไฟออกมา
4.1
ของแข็งซึ่ งขนส่ งในสภาวะปกติ เกิดติดไฟ และลุกไหม้อย่าง ฟอสฟอรัส หรื อไม้ขีดไฟ
รุ นแรง ซึ่ งมีสาเหตุจากการเสี ยดสี หรื อจากความร้อนที่ยงั
หลงเหลืออยู่ จากกระบวนการผลิต หรื อปฏิกิริยาของสารเอง
4.2
สารที่ลุกติดไฟได้เอง ภายใต้การขนส่ งในสภาวะปกติ หรื อเมื่อ ฟอสฟอรัสขาว
สัมผัสกับอากาศแล้ว เกิดความร้อน จนถึงลุกติดไฟ
4.3
สารที่เมื่อสัมผัสกับนํ้าแล้ว จะปล่อยก๊าซไวไฟออกมา หรื อเกิด แคลเซี ยมคาร์ไบด์
การลุกไหม้ได้เอง เมื่อสัมผัสกับนํ้า หรื อไอนํ้า
5. สารออกซิ ไดซ์ และสารเปอร์ ออกไซด์อินทรี ย ์
ไนเตรท, ไฮโดรเจนเปอร์
5.1
สารซึ่ งทําให้ หรื อช่วยให้สารอื่นติดไฟได้ โดยการให้
ออกซิ เจน หรื อสารออกซิ ไดซ์อื่น ซึ่ งตัวมันจะติดไฟหรื อไม่ก็ ออกไซด์
ตาม
5.2
สารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีโครงสร้าง "-O-O-" ซึ่ งเป็ นสาร
เมทธิล เอทธิล คีโตนเปอร์
ออกซิ ไดซ์ที่รุนแรง และสามารถระเบิดสลายตัว หรื อไวต่อ
ออกไซด์
ความร้อน การกระทบกระเทือน หรื อการเสี ยดสี
6. สารพิษ และสารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ
6.1 (a)
สารพิษ
ไซยาไนด์ อาเซนิค
6.1 (b)
สารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
สารประกอบของแคดเมี่ยม
6.2
สารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ
วัคซี น, จุลินทรี ย ์
7. สารกัมมันตรังสี
ยูเรเนี่ยม, ไอโซโทปของรังสี
ต่างๆ
8. สารที่ทาํ ให้เกิดการกัดกร่ อน
กรดซัลฟูริค กรดเกลือ
9. สาร หรื อวัตถุอื่น ที่อาจเป็ นอันตรายได้
9.1
สารที่เป็ นอันตราย ซึ่ งยังไม่จาํ กัดอยูใ่ นประเภทใด ใน 8
นํ้าแข็งแห้ง (Dry ice)
ประเภทข้างต้น แต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้
9.2
สารที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสภาวะแวดล้อม
9.3
ของเสี ยอันตราย

ที่มา: วราภรณ์ (2545)
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เครื่ องหมายเตือนสารเคมีอนั ตราย
เครื่ องหมายเตือนสารเคมีอนั ตราย ปกติเป็ นเครื่ องหมายสากล ที่เข้าใจง่าย อาจใช้สีพ้นื หรื อข้อความ
ที่แตกต่างกันได้บา้ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงอันตรายของสารเคมี หรื อ แจ้งให้ทราบว่าเป็ นพื้นที่
อันตราย

วัตถุระเบิด: ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสี ยดสี หรื อความ
ร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปื น พลุไฟ ดอกไม้ไฟ

ก๊าซไวไฟ: ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม
ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน

ก๊าซไม่ไวไฟ,ไม่เป็ นพิษ : อาจเกิดระเบิดได้ เมื่อถูก
กระแทกอย่างแรก หรื อได้รับความร้อนสูงจากภายนอก
เช่น ก๊าซออกซิ เจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซพิษ : อาจตายไปเมื่อสูดดม เช่น ก๊าซคลอรี น ก๊าซ
แอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

ของเหลวไวไฟ : ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น
นํ้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิ โตน ไซลิน
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ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟง่าย เมื่อถูกเสี ยดสี หรื อความ
ร้อนสูงภายใน 45 นาที เช่น ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัส
แดง ไม้ขีดไฟ

วัตถุที่ถูกนํ้าแล้วให้ก๊าซไวไฟ : เช่น แคลเซี ยมคาร์ไบด์
โซเดียม

วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง : ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับ
อากาศภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัส
เหลือง โซเดียมซัลไฟต์

วัตถุออกซิ ไดซ์ : ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิดการลุก
ไหม้ได้ดีข้ ึน เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โปแตสเซี ยมคลอเรต แอมโมเนียม ไนเตรท

ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ : อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูก
ความร้อนไวต่อการกระทบและเสี ยดสี ทาํ ปฏิกริ ยา
รุ นแรงกับสารอื่น ๆ เช่น อะซิ โตนเปอร์ออกไซด์
วัตถุติดเชื้อ : ;วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้ อนและทําให้เกิด
โรคได้ เช่น ของเสี ยอันตรายจากโรงพยาบาล เข็มฉี ดยา
ที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่าง ๆ

วัตถุมีพิษ: อาจทําให้เสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บอย่างรุ นแรง
จากการกิน การสูดดม หรื อจาการสัมผัสทางผิวหนัง
เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารฆ่าแมลง สารปราบ
ศัตรู พืช โลหะหนักเป็ นพิษ
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วัตถุก่อให้เกิดการระคายเคือง: อาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยือ่ บุผิวหนัง และ
เยือ่ บุตา เช่น กรดแก่, ด่างแก่

รู ปที่ 1 เครื่ องหมายเตือนสารเคมีอนั ตราย
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
ป้ ายกํากับสารเคมี
บริ ษทั ผูผ้ ลิตสารเคมีมกั ติดป้ ายกํากับสารเคมี เพื่อแสดงถึงลักษณะของอันตรายไว้ที่ฉลากของ
ภาชนะบรรจุสารเคมี ซึ่งมักประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆกันออกไป ระบบของป้ ายกํากับสารเคมีที่ควร
รู ้จกั มีดงั ต่อไปนี้
NFPA (National Fire Protection Agency) ได้กาํ หนดป้ ายกํากับสารเคมีเป็ น รู ปเพชร ภายใน
แบ่งเป็ น 4 สี ได้แก่ สี แดง สี น้ าํ เงิน สี เหลือง และ สี ขาว (Special hazard) โดยมี รายละเอียด คือ W
หมายถึง สารเคมีที่ทาํ ปฏิกิริยากับนํ้า (Water reactive); Ox หมายถึง Oxidizer; Cor หมายถึง สารเคมี
ที่มีฤทธิ์ Corrosive นอกจากนี้ ระบบ NFPA ยังแสดงตัวเลข 0-4 เพื่อแสดง ระดับความรุ นแรงอีกด้วย

รู ปที่ 2 ป้ ายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน NAPA
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ตารางที่ 5 รายละเอียดความรุ นแรงของสารเคมีโดยแบ่งตามสี และระดับตัวเลข ตามมาตรฐาน
NFPA( National Fire Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สี
ประเภทอันตราย
0=น้อยมาก 1=น้อย
2=ปานกลาง 3=มาก
ติดไฟที่
แดง
ติดไฟ
ไม่ติดไฟที่
ติดไฟที่ ติดไฟที่
(Flammability)
อุณหภูมิหอ้ ง Fp>930ซ. Fp>380ซ. Fp<23 0ซ.
แต่ <930ซ. Bp>=380ซ.
หรื อ
0
Fp>23 ซ.
แต่ <380ซ.
อันตราย
นํ้าเงิน อันตรายต่อสุ ขภาพ ไม่อนั ตราย อันตราย อันตราย
(Health hazard)
(Oral LD50
น้อย(Oral ปานกลาง มาก(Oral
(Oral LD50 LD50
>2000 มก./ LD50
>500>50-500
>5-50 มก./
กก.)
2000 มก./ มก./กก.)
กก.)
กก.)
เหลือง ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ไม่
เกิดปฏิกิริ เกิดปฏิกิริยา สามารถเกิด
(Reactivity
เกิดปฏิกิริยาที่ ยา หากมี รุ นแรง หาก การระเบิด
hazard)
อุณหภูมิหอ้ ง การเพิม่
มีการเพิม่
ได้หากมี
อุณหภูมิ อุณหภูมิ
การเพิ่ม
หรื อความ อุณหภูมิ
ดัน
หรื อความ
ดัน
ขาว
ลักษณะพิเศษ
(Special hazard)

หมายเหตุ Fp = จุดวาบไฟ (Flash point) ; Bp= จุดเดือด (Boiling point)
ที่มา: Sharp (2002)

4=ร้ายแรง
ติดไฟที่
0
Fp<22 ซ.
0
Bp<38 ซ.

อันตราย
ถึงชีวิต
(Oral LD50
<=5
มก./กก.)
สามารถ
เกิดการ
ระเบิดได้
ที่
อุณหภูมิห้
อง
-
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นอกจากระบบ NFPA ป้ ายสัญลักษณ์แบ่งประเภทสารอันตรายยังมีระบบอื่นๆที่เป็ นที่นิยมใช้ เช่น
HMIG (Hazardous material identification guide) เป็ นป้ ายแสดงอันตรายของสารเคมี ซึ่ งพัฒนาขึ้นมา
โดยบริ ษทั เอกชน Lab safety Supply, Inc. และระบบ HMIS (Hazardous material information
system) ซึ่ งพัฒนาโดย NPCA( National Paint and Coating Association) ทั้งระบบ HMIG และ
HMIS มีการใช้สี 4 สี โดยที่สามสี แรก ได้แก่ นํ้าเงิน แดง และเหลือง เป็ นการระบุถึงอันตรายของสารเคมี ที่
เกิดต่อสุ ขภาพ การติดไฟ และ ปฏิกิริยาของสารเคมี โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-4 (คะแนน 0 หมายถึง
สารเคมีน้ นั ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ขณะที่หมายเลข 4 แสดงความอันตรายสูงสุ ด) ขณะที่สีสุดท้ายได้แก่ สี ขาว
จะแสดงถึง เครื่ องป้ องกันส่ วนบุคคล ข้อแตกต่างของ HMIG และ HMIS ที่สาํ คัญได้แก่ ในระบบ ในช่อง
สี น้ าํ เงิน ได้มีการเพิม่ ช่องขึ้น หากในช่องที่เพิม่ ขึ้นนี้มีเครื่ องหมายดอกจัน แสดงว่าสารเคมีน้ นั ส่ งมีผลใน
ระยะยาว (Chronic or long term effect)

รู ปที่ 3 ป้ ายกํากับของสารเคมีตามมาตรฐาน HMIG
ป้ ายกํากับสารเคมีตามระบบ HAZCHEM
แผ่นป้ ายที่มีสญ
ั ลักษณ์ของรหัสสารเคมีแฮสเคม เป็ นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ เพือ่ ใช้ในการ
ขนส่ งสารเคมีอนั ตราย ป้ ายดังกล่าวเป็ นข้อเสนอแนะในกรณี ฉุกเฉิน เตือนให้ทราบ ถึงขนาดความรุ นแรง
ของสารเคมีอนั ตรายนั้นๆ สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การหก รั่วไหลของสารเคมี หรื อกรณี การเกิด
ไฟไหม้ ณ บริ เวณที่ทาํ การเก็บสารเคมี จําเป็ นต้องจัดเตรี ยมถังดับเพลิง และอุปกรณ์ สําหรับดูดซับสารเคมี
และสารที่ใช้เพื่อทําลายฤทธิ์ หรื อปรับสภาพของสารเคมี ที่เก็บหก หรื อรั่วไหลไว้ให้พร้อม และถูกประเภท
รวมถึงชุดป้ องกัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ในบริ เวณที่จดั เก็บสารเคมีต่างๆ เหล่านั้น
ในรหัส HAZCHEM ตัวเลข 1-4 บอกให้ทราบถึงวิธีการดับไฟ ที่เหมาะกับสารเคมีน้ นั ๆ
ขณะที่ตวั อักษรภาษาอังกฤษ แสดงถึงระดับความรุ นแรง เครื่ องป้ องกัน และวิธีการทําความสะอาด กรณี เกิด
หกรั่วไหล
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รู ปที่ 4 ตัวอย่างป้ ายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน HAZCHEM
ตารางที่ 6 แสดงความหมายของตัวเลขที่ใช้ในระบบ HAZCHEM
หมายเลข
ความหมาย
1
ให้ฉีดนํ้าเป็ นลําตรง (Water jet)
2
ให้ฉีดนํ้าเป็ นละอองคลุม (Fog)
3
ให้ใช้โฟม สําหรับดับเพลิงฉี ด (Foam)
4
ให้ใช้สารเคมี สําหรับดับไฟฉีด ห้ามใช้น้ าํ หรื อสารที่มีความชื้น (Dry Agent)
ตารางที่ 7 แสดงความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่แสดงอยูใ่ นระบบ HAZCHEM
ตัวอักษร
ความหมาย
อันตราย
เครื่ องป้ องกัน
การทําความสะอาด
P
R
S
T
W

X

อาจเกิดอันตรายร้ายแรง หรื ออาจเกิด
ระเบิดได้
อาจเกิดอันตรายร้ายแรง หรื ออาจเกิด
ระเบิดได้
อาจเกิดอันตรายร้ายแรง หรื ออาจเกิด
ระเบิดได้
-

Z

อาจเกิดอันตรายร้ายแรง หรื ออาจเกิด
ระเบิดได้
-

E

พิจารณาอพยพ ให้ห่างจากจุดเกิดเหตุ

Y

สวมเครื่ องช่วยหายใจ
และถุงมือ กันสารเคมี
เมื่อเกิดไฟไหม้
สวมเครื่ องช่วยหายใจ เมื่อ
เกิดไฟไหม้
สวมเครื่ องช่วยหายใจ เมื่อ
เกิดไฟไหม้
สวมชุดป้ องกัน ทั้ง
ร่ างกาย และสวม
เครื่ องช่วยหายใจ
สวมชุดป้ องกัน ทั้ง
ร่ างกาย
สวมเครื่ องช่วยหายใจ เมื่อ
เกิดไฟไหม้
สวมเครื่ องช่วยหายใจ
และถุงมือกันสารเคมี เมื่อ
เกิดไฟไหม้

ละลาย หรื อชะล้างด้วยนํ้า
ในปริ มาณมากๆ ให้เจือ
จาง ก่อนปล่อยทิ้งลงท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะ

เก็บกัก หรื อดูดซับด้วยตัว
ดูดซับ เพื่อเก็บไปทําลาย
ห้ามปล่อยทิ้ง
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การจัดการสารเคมีเฉพาะเรื่ อง
1.การจัดการสารเคมีที่เป็ นสารพิษ (Toxic chemicals)
การพิจารณาระดับความเป็ นพิษของสารเคมีอาจพิจารณาจากค่า TLV(Threshold limit values)
หรื อ PEL( Permissible exposure limits) ซึ่งกําหนดระดับความเข้มข้นของสารเคมีสูงสุ ดที่มีได้ใน
อากาศ โดยปกติสารเคมีถูกจัดเป็ นสารพิษ (Toxic chemicals)เมื่อมีค่า TLV หรื อ PEL ตํ่ากว่า 50 ppm
นอกจากนี้ยงั สามารถพิจารณาความเป็ นพิษของสารเคมีจากค่า LD50(Lethal dose) หรื อ LC50(Lethal
concentration) โดยที่ LD50เป็ นการระบุความเข้มข้นของสารเคมีที่ให้สต
ั ว์ทดลองตายลง 50 % โดย
สัตว์ทดลองได้รับสารเคมีน้ นั โดยการกิน การฉี ด หรื อการดูดซึม(Absorption) หรื อ การหายใจ ขณะที่
LC50 เป็ นการระบุความเข้มข้นของสารเคมีที่ให้สต
ั ว์ทดลองตายโดยการหายใจเท่านั้น ปกติค่าเหล่านี้จะมี
ระบุอยูใ่ นข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ (MSDS) ของสารเคมีน้ นั ๆ
ตารางที่ 8 ระดับความเป็ นพิษของสารเคมีพิจารณาจากค่า LD50หรื อ LC50
ระดับความเป็ นพิษ
การกิน (มก./กก.) *
ทางลมหายใจ
การดูดซึม (มก./กก.)*
รุ นแรง
<=1
<10 ppm
<=5
มาก
1-50
10-100 ppm
5-50
ปานกลาง
50-500
100-1,000 ppm
50-500
น้อย
500-5,000
1,000-10,000 ppm
500-5,000
หมายเหตุ * หมายถึง นํ้าหนักเป็ น มก.ของสารเคมี ต่อนํ้าหนัก 1 กก.ของสัตว์ทดลอง
ทั้งนี้การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษ ต้องทําในตูด้ ูดควันเท่านั้น รวมทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานต้องใช้
เครื่ องป้ องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
2.การจัดการสารเคมีไวไฟ (Flammable chemicals)
สารเคมีไวไฟหมายถึงสารเคมีที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิต่าํ กว่ากว่า 93.3 0ซ. ถือเป็ น
สารเสี่ ยงต่อการติดไฟ และอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายจากเพลิงไหม้ได้ การจัดเก็บสารเคมีไวไฟควรเก็บใน
ตูเ้ ก็บสารเคมีสาํ หรับสารเคมีไวไฟเท่านั้น ควรเปิ ดตูเ้ มื่อจําเป็ นเท่านั้น การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ไวไฟ ต้องทําในตูด้ ูดควันเท่านั้น หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
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ตารางที่ 9 ตัวอย่างจุดวาบไฟ และจุดชวาล ของสารเคมีบางชนิด
สารเคมี
จุดวาบไฟ 0ซ.
จุดชวาล 0ซ.
n-hexane
-22.7
260
Acetone
-9.4
537
Methanol
12.2
464
Ethanol
12.7
422
ที่มา สุ ทธิเวช (2547)
หมายเหตุ จุดวาบไฟ (Flash point) หมายถึง อุณหภูมิต่าํ สุ ดที่ของเหลว หรื อ ของแข็งติดไฟ โดย
อาศัยประกายไฟ
จุดชวาล (Autoignition point)หมายถึงอุณหภูมิต่าํ สุ ดที่ของเหลว หรื อ ของแข็งติดไฟ
โดยไม่ตอ้ งอาศัยประกายไฟ
3.การจัดการสารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactive chemicals)
สารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ สารจําพวก Oxidizer, Organic peroxide และสารที่ระเบิดได้
(Explosive) การเคลื่อนย้ายสารเหล่านี้ตอ้ งทําด้วยความระมัดระวัง ควรเก็บแยกจากสารประเภทอื่น
นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการผสมสารเหล่านี้ เข้ากับสารเคมีตวั อื่นโดยไม่จาํ เป็ น การปฏิบตั ิงานกับสารในกลุ่มนี้
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
4.การจัดการสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่ อน และอันตรายต่อการสัมผัส (Corrosive chemicals and contact
hazard chemicals)

สารเคมีที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน ในที่น้ ีหมายถึงสารเคมีที่มีผลทําลายหรื อเปลี่ยนแปลงเซลล์สิ่งมีชีวิต
นอกจากนี้ยงั หมายรวมถึงสารเคมีที่สามารถกัดกร่ อนโลหะอีกด้วยการปฏิบตั ิงานกับสารในกลุ่มนี้ควรทําใน
ตูด้ ูดควัน รวมทั้งควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
5.การจัดการสารที่ก่อมะเร็ ง (Carcinogens)
ข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ ง สามารถสื บค้นได้จากหน่วยงานที่ศึกษา และทําวิจยั เกี่ยวกับมะเร็ ง ที่
สําคัญ ได้แก่ IARC (The International Agency for Research on Cancer) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้
องค์กรอนามัยโลก ( World Health Organization) ทั้งนี้ IARC ได้แบ่งสารก่อมะเร็ งออกเป็ นหลาย
หมวดหมู่ ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถก่อมะเร็ งของสารนั้นๆ รายชื่อสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ ง ซึ่งสามารถ
ตรวจค้นได้ที่ http://www.iarc.fr นอกจากนี้อาจสื บค้นสารก่อมะเร็งได้จาก
http://www.cdc.gov/niosh/npotocca.html ซึ่ งเป็ นเว็บไซด์ของสถาบันความปลอดภัยในอาชีพและ
สุ ขภาพแห่งชาติ (National Institute for Occupational Safety and Health) หรื อ NIOSH หน่วยงาน
ภายใต้กรมสุ ขภาพและบริ การ (Department of Health and Human Service) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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ตารางที่ 10 สารก่อให้เกิดมะเร็ ง (Carcinogen) ตามมาตรฐาน NIOSH ที่พบในห้องปฏิบตั ิการ
สังกัดสํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ง
ชนิด
วัตถุประสงค์ในการใช้
แคดเมี่ยมผง
วิเคราะห์ไนเตรทในนํ้า
ใยแก้ว (Glass wool) *
วิเคราะห์ไนเตรทในนํ้า
Chloroform
-ยาสลบปลา
-สกัด DNA ในการทํา PCR
Potassium dichromate
-วิเคราะห์Organic carbon ในดิน
-วิเคราะห์ COD ในนํ้า
Formaldehyde
รักษาโรคพาราสิ ตปลา
* จัดอยูใ่ นกลุ่ม 2B ตามมาตรฐานของ IARC
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็ ง ควรทําในพื้นที่ที่กาํ หนดไว้ให้โดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่
ดังกล่าวต้องมีขอบเขตที่แน่ชดั และมีป้ายประกาศที่ชดั เจน การปฏิบตั ิงานทําได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ งเท่านั้น การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็ ง ควรใช้สารก่อมะเร็ งใน
ปริ มาณที่นอ้ ยที่สุด เท่าที่กาํ หนดในคู่มือปฏิบตั ิงานเท่านั้น รวมทั้งควรทําความสะอาด พื้นที่ทาํ งานทุกครั้ง
ภายหลังการปฏิบตั ิงาน
6.การจัดการท่อบรรจุก๊าซ (Compressed gas cylinders)
ห้องปฏิบตั ิการที่มีการใช้ท่อบรรจุก๊าซ ควรมีการระมัดระวังเป็ นพิเศษ เนื่องจากอันตรายซึ่งอาจเกิด
ได้จากตัวก๊าซเอง ก๊าซบางตัวอาจติดไฟง่าย บางตัวก่อให้เกิดการระเบิด นอกจากนี้การบรรจุก๊าซไว้ในท่อ
ความดันสู ง ก็เป็ นอันตรายเนื่องจากแรงดันของก๊าซภายในท่อ หากเกิดการเสี ยหายบริ เวณวาล์วเปิ ดปิ ด
แรงดันก๊าซที่พงุ่ ออกมาทําให้ท่อบรรจุก๊าซเปรี ยบได้กบั ท่อจรวดทีเดียว จําเป็ นต้องมีการป้ องกันการล้ม หรื อ
กระแทก โดยการผูกคล้องด้วยโซ่รัดกับฝาผนัง การเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซ ควรปิ ดฝาหุม้ วาล์วก่อนทุกครั้ง
ควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้าย เช่น รถเข็น ไม่ควรใช้มือยกบริ เวณวาล์วเพื่อป้ องกันการเสี ยหาย
ของวาล์ว

รู ปที่ 5 ท่อบรรจุก๊าซ
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อุปกรณ์จาํ เป็ นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
1.ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
ห้องปฏิบตั ิการที่มีการใช้สารเคมีควรมีการระบายอากาศที่ดี การระบายอากาศในห้องปฏิบตั ิการ
โดยทัว่ ไปไม่ควรน้อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้อง ต่อชัว่ โมง
2.ตูด้ ูดควัน (Fume hood)
การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอนั ตราย ต้องทําในตูด้ ูดควันเท่านั้น ตูด้ ูดควัน ต้องสามารถดูด
อากาศได้ไม่นอ้ ยกว่า 80-120 ฟุต /นาที เมื่อฝาตู ้ (Sash) เปิ ดที่ระดับ 18 นิ้ว
การใช้ตดู ้ ูดควันควรมีขอ้ พึงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ระหว่างปฏิบตั ิงาน ฝาตูด้ ูดควัน (Sash) ต้องเปิ ดไม่เกิน 18 นิ้ว
2. อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้ปฏิบตั ิงานในตูด้ ูดควัน ควรอยูห่ ่างจากขอบฝาตู ้ เข้าไปด้านใน
อย่างน้อย 6 นิ้ว
3. ควรเปิ ดพัดลมของตูด้ ูดควันให้ทาํ งานตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยูภ่ ายในตูด้ ูดควัน
4. ไม่ควรใช้ตดู ้ ูดควันเป็ นที่เก็บสารเคมี

รู ปที่ 6 ตูด้ ูดควัน

3. ตูเ้ ก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage)
สารเคมีที่ใช้เป็ นตัวทําละลาย เช่น Acetone, ether, alcohol รวมทั้งกรด Glacial acetic acid
ส่ วนใหญ่มกั เป็ นสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่ห่างจากประกายไฟ รวมทั้งควรแยกเก็บจากสารเคมีอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารเคมีในกลุ่มที่เป็ น oxidizer อุปกรณ์ที่ใช้เก็บสารเคมีในกลุ่มนี้ได้แก่ ตูเ้ ก็บสารละลาย
ไวไฟ ในส่ วนสารเคมีที่ง่ายต่อการเกิดระเบิดควรเก็บในตู ้ แต่แยกให้อยูบ่ ริ เวณนอกอาคาร
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รู ปที่ 7 ตูเ้ ก็บสารละลายไวไฟ
4.อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัวฉุกเฉิ น (Emergency eyewash fountain and safety shower)
อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัวฉุกเฉินเป็ นอุปกรณ์จาํ เป็ นสําหรับทุกห้องปฏิบตั ิการ ใช้ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
สารเคมีอนั ตรายหกราดตัว หรื อกระเด็นเข้าตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสี ยชีวิต หรื อ ทุพลภาพต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ สถานที่ติดตั้ง อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัว ควรอยูใ่ นระยะห่างไม่เกิน 10 วินาที จากจุด
ปฏิบตั ิงาน ไม่ควรวางสิ่ งของกีดขวางเส้นทาง เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ควรใช้
ระยะเวลาการล้างตา หรื อล้างตัวไม่ต่าํ กว่า 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีได้ถูกชะล้างจนหมด

รู ปที่ 8 อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัวฉุกเฉิน
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5.อ่างล้างอุปกรณ์ (Laboratory sink)
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ ต้องล้างมือ ด้วยสบู่และนํ้าสะอาดทุกครั้งภายหลังจากการ
ถอดถุงมือ และเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี อ่างล้างมือยังใช้ในการล้าง
อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการที่แปดเปื้ อนสารเคมีอีกด้วย

รู ปที่ 9 อ่างล้างอุปกรณ์
อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลในห้องปฏิบตั ิการ (Personal protective equipment) หรื อ PPE
อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลในห้องปฏิบตั ิการ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิด
กับลูกตา (Eye protection), เครื่ องป้ องกันหน้า เสื้ อ รองเท้า ถุงมือ และหน้ากากกันสารพิษ เป็ นต้น การใช้
อุปกรณ์เหล่านี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการจัดการและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆในห้องปฏิบตั ิการ
เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถป้ องกันอันตรายได้ 100 %
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection)
อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบ ไปด้วยแว่นตาประเภทต่างๆ (Glasses, goggles ,shield) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อป้ องกันอันตรายในระดับที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามควรมีการทําความ
สะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอ
บางห้องปฏิบตั ิการกําหนดให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องใส่ แว่นตาตลอดเวลา ยกเว้นหากมีการเทสารเคมีตอ้ ง
เปลี่ยนมาใช้ goggles

รู ปที่ 10 แว่นตาใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
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เสื้ อกาว (Laboratory coat)
เสื้ อกาว ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน จากฝุ่ น ผง ตลอดจนการ
หก กระเซ็นของสารเคมี เสื้ อกาวควรใช้เนื้อผ้าที่เป็ นผ้าฝ้ าย หรื อทําจากใยสังเคราะห์ประเภท Tyvek หรื อ
Nomex ไม่ควรใช้วส
ั ดุประเภท Rayon หรื อ Polyester เนื่องจากเป็ นวัสดุที่ติดไฟง่าย ซึ่งจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อผูส้ วมใส่ ควรได้มีการทําความสะอาดเสื้ อกาวอย่างสมํ่าเสมอ และควรถอดเสื้ อกาวออกทุกครั้ง
เมื่อออกจากห้องปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของสารเคมี

รู ปที่ 11 เสื้ อกาว
รองเท้า
ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ รองเท้าที่ใช้สวมใส่ ในห้องปฏิบตั ิการ
ควรเป็ นรองเท้าที่ปกปิ ดนิ้วเท้า อย่างน้อยด้านบนของรองเท้าควรทําจากหนังสัตว์ หรื อ วัสดุประเภท
Polymeric เพื่อป้ องกันเท้ากรณี เกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี้ ไม่ควรใส่ รองเท้าแตะ รองเท้าผ้า
หรื อรองเท้าส้นสู ง
ถุงมือ
ถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการแบ่งได้เป็ นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือประเภทใด ขึ้นอยูก่ บั
ชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะต้องปฏิบตั ิงานด้วย หลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือกันความร้อนหรื อความเย็นที่
ทําจากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเป็ นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ ง (carcinogen) ถุงมือที่ใช้กนั สารเคมี ควรทํา
จากยางธรรมชาติ หรื อ วัสดุประเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl ถุงมือที่ใช้กบั งาน
ทางชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรื อ Latex อย่างไรก็ตามหลักในทางปฏิบตั ิที่สาํ คัญ ก่อนใช้ถุงมือทุกครั้งควร
ตรวจสภาพของถุงมือก่อนใช้ นอกจากนี้เมื่อเลิกใช้ ก่อนที่จะถอดถุงมือออกควรล้างมือ ถอดถุงมือทุกครั้ง
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เมื่อออกจากห้องปฏิบตั ิการ และไม่ควรไปจับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา ขณะที่ยงั
สวมใส่ ถุงมือ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของสารเคมีไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น
อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ากากป้ องกันไอระเหย (Respirator and face mask)
อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ากากป้ องกันไอระเหย เป็ นอุปกรณ์ใช้เมื่อต้องปฏิบตั ิงานกับสารเคมี ที่มี
ไอ เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอร์มาลิน เป็ นต้น

รู ปที่ 12 หน้ากากป้ องกันไอระเหย
การจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการที่มีสารเคมีอนั ตราย ควรได้รับการฝึ กอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวของกับ
อันตราย และการป้ องกันตนเอง เช่น
1.การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ
2.สารก่อมะเร็ ง และการดําเนินงาน
3.ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์
ผลการอบรมของผูป้ ฏิบตั ิงานควรทําการจัดเก็บเอกสาร เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง
การตรวจสุ ขภาพประจําปี
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอนั ตราย ควรได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี หรื อได้รับการตรวจ
สุ ขภาพจากแพทย์โดยทันที เมื่อมีอาการผิดปกติ เกิดขึ้นกับร่ างกาย โดยเชื่อว่าอาจมีสาเหตุเกิดจากการได้รับ
สารเคมี
ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อเกิดการหกรั่วไหล(Spill) ของสารเคมีภายในห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในเมื่อต้องทําความสะอาดสารเคมีหกรั่วไหล
1.แว่นตาป้ องกันสารเคมี (Safety glasses)
2.เสื้ อกาว หรื อผ้ายางกันเปื้ อน

30

3.ถุงมือชนิดทนสารเคมี
4.รองเท้า ควรเป็ นรองเท้าชนิดหุม้ ส้น ไม่ควรใส่ รองเท้าแตะ
5.อุปกรณ์ช่วยหายใจ กรณี ที่สารเคมีที่หกราดก่อให้เกิดก๊าซพิษ จําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
หายใจในการเข้าไปทําความสะอาด
6.อุปกรณ์ทาํ ความสะอาด เช่น ไม้ถูพ้นื ฟองนํ้า กระป๋ องนํ้า
สารเคมีที่นิยมใช้ทาํ ความสะอาด เมื่อเกิดการหกรั่วไหล(Spill) ของสารเคมี
ั สารเคมีส่วนใหญ่ยกเว้น Hydro fluoric acid
Calcium bentonite ใช้ได้กบ
ั สารเคมีที่เป็ นด่าง
Sodium bisulfate , Monosodium phosphate ใช้กบ
ั สารเคมีที่เป็ นกรด
Sodium bicarbonate, Sodium carbonate, Calcium carbonateใช้กบ
ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) สามารถใช้กบั สารเคมีในกลุ่มที่เป็ นตัวทําละลาย
ั สารเคมีกลุ่มไซยาไนท์ (Cyanides)
Sodium thiosulfate ใช้กบ
ของเสี ยอันตราย (Hazardous waste)
ของเสี ยจากห้องปฏิบตั ิการที่ถือว่าเป็ นของเสี ยอันตราย ขึ้นอยูช่ นิดของสารเคมีที่นาํ มาใช้ ซึ่ง
โดยทัว่ ไปของเสี ยอันตรายมักมีลกั ษณะเป็ นของเสี ยที่ติดไฟง่าย (Ignitable waste) หรื อมีฤทธิ์กดั กร่ อน
(Corrosive waste) หรื อ ของเสี ยที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactive waste) เช่น ก่อให้เกิดการระเบิด
เป็ นต้น หรื อของเสี ยจากสารเคมีที่เป็ นพิษ (Toxic waste)
ของเสี ยไม่อนั ตราย(Non-hazardous waste)
อย่างไรก็ตามยังมีของเสี ยจากสารเคมีอีกหลายชนิดไม่ถกู จัดว่าเป็ นของเสี ยอันตราย (Nonhazardous waste) ซึ่ งได้แก่ของเสี ยที่เกิดจากสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดให้เกิดมะเร็ ง และเป็ นสารเคมีที่มีค่า
Oral rat LD50 toxicity สู งกว่า 500 มก./กก ซึ่ งของเสี ยที่เกิดขึ้นจากสารเหล่านี้ หากมีปริ มาณไม่มากนัก
สามารถทิ้งได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการบําบัดแต่อย่างใด รายชื่อสารเคมีที่ไม่ถูกจัดว่าเป็ นของเสี ยอันตราย ดูจาก
ตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 รายชื่อของเสี ยไม่อนั ตราย(Non-hazardous waste)
Agar
Albumen
Aluminum oxide
Aluminum
Aluminum
Amini acids
Ammonium phosphate
Ammonium lactate
Ammonium sulfamate
Ammoniumsulfate
Ammonium carbonate
Ammonium chloride
Ammonium bicarbonate
Ammonium acetate
Ammonium molybdate
Ascorbic acid
Beef extract
Benzoic acid
Blood agar base
Boric acid
Brain heart infusion
Brillant blue
Brom phenol blue
Broth nutrient
Buffer solution
Calcium floride
Calcium oxide
Calcium sulfate
Calcium lactate
Calcium chloride
Calcium citrate
Calcium phosphate
Calcium carbonate
Camphor
Casamino acid
Cellulase
Cerelose (Glucose)
Charcol , animal
Chloresterol
Chromatographic absorbent
Citric acid
Cobalt oxide
Copper oxide
Crystal violet
Cupric acetate
Methylene blue
Molybdic acid

Dextrose
Diethylene glycol
Exchange resin
Extract, malt
Extract, yeast
Ferric sulfate
Ferric nitrate
Ferric chloride
Ferrous chloride
Ferrous ammonium sulfate
Galactose
Glucose
Glutamic acid
Graphite
Gum arabic
Gum gualac
Hecadecane
Hematoxylin
Hemo-de
Iron oxide
Kaolin
Kodak stop bath
Lactic acid
Laryl sulfate
Lithium sulfate
Lithium chloride
Lithium carbonate
Lithmus mild
Lyson
Magnesium chloride
Magnesium citrate
Magnesium borate
Magnesium carbonate
Magnesium phosphate
Magnesium lactate
Magnesium oxide
Magnesium sulfate
Malic acid
Manganese sulfate
Manganese chloride
Manganese dioxide
Manganese acetate
Mannose
Methyl red
Methyl salicylate
Sodium tartrate
Sodium tungstate

32
Nitictinic acid
Sodium thiosulfate
Oleic acid
Sodium thioglycollate
Orcinol
Stearic acid
Pepsin
Strontium phosphate
Petrolatum
Strontium sulfate
Potassium bitartrate
Strontium carbonate
Potassium bisulfate
Succinic acid
Phosphotungstic acid
Sugars
Phthalic acid
Sulfur
Potassium bicarbonate
Tartaric acid
Potassium citrate
Thymol
Potassium bromate
Tin oxide
Potassium acetate
Trypticase
Potassium carbonate
Urea
Potassium bromide
Zinc oxide
Potassium phosphate
Potassium lactate
Potassium sodium tartate
Potassium iodide
Potassium sulfocyanate
Potassium sulfite
Potassium sulfate
Riboflavis
Salicylic acid
Sodium lactate
Sodium iodide
Sodium dodecyl sulfate
Sodium phosphate
Sodium formate
Sodium salicylate
Sodium sulfate
Sodium succinate
Sodium silicate
Sodium citrate
Sodium chloride
Sodium benzoate
Sodium ammonium phosphate
Sodium acetate
Sodium bicarbonate
Sodium bisulfate
Sodium bromide
Sodium borate
Sodium sulfite
ที่มา: Office of safety and environmental health hazardous materials management, Auburn
university (1997)
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การจัดเก็บของเสี ย
ของเสี ยอันตรายแต่ละประเภทควรทําการเก็บในขวดแก้วแยกจากกัน แต่ถา้ ของเสี ยที่มี
ส่ วนประกอบเป็ นนํ้า ควรเก็บไว้ในขวดพลาสติก ชนิด Polyethylene (สุ ทธิเวช,2547) ไม่ใช้ขวดโลหะใน
การเก็บของเสี ยที่เป็ นกรด หรื อ ด่าง ภาชนะที่บรรจุของเสี ยควรมีจุกปิ ดแน่น ปิ ดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงการใช้
ฝาปิ ดที่ไม่คงทน เช่น จุกคอร์ก หรื อ แผ่นพาราฟิ ล์ม ไม่ควรใส่ ของเสี ยในภาชนะจนเต็ม เพื่อป้ องกันการ
ขยายตัวของของเสี ย ภาชนะที่ใช้บรรจุของเสี ยควรมีฉลากระบุชนิดของของเสี ย พร้อมทั้งระบุวนั ที่เก็บของ
เสี ย จากนั้นนําไปเก็บในสถานที่ที่จดั ไว้ เพือ่ รอการกําจัดต่อไป ทั้งนี้ สุ ทธิเวช (2547) ได้เสนอผังการกําจัด
ของเสี ยอันตรายไว้ดงั นี้
Hazardous waste

Solvent

Fractional distillation

Recycling

Separation

Residual waste

Solid waste

Chemical treatment

Incineration

Disposal

รู ปที่ 13 ผังการกําจัดของเสี ยอันตราย

Secure landfill
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การจัดการของเสี ยสารเคมีบางชนิด
กรด และ ด่าง (Acid/Base)
ของเสี ยที่เป็ นกรด และด่างสามารถกําจัดความเป็ นพิษโดยทําให้เป็ นกลาง (Neutralization) ก่อน
ปล่อยทิ้ง ข้อควรระวัง การกําจัดของเสี ยประเภทนี้ควรทําในตูด้ ูดควันที่มีกระจกกั้น รวมทั้งควรสวมเครื่ อง
ป้ องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้ อกาว แว่นตาเพื่อป้ องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา
Acetonitrile
Acetonitrile เป็ นสารทําละลายนิ ยมใช้ในห้องปฏิบตั ิการ HPLC เช่น ในการตรวจสารปฏิชีวนะ

ตกค้างในเนื้อกุง้ เป็ นต้น จัดเป็ นสารที่อนั ตรายและติดไฟได้ (Flammable) Acetonitrile สามารถเป็ น
อันตรายต่อร่ างกาย จากการสัมผัสทางผิวหนัง การเข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจากการหายใจ นอกจากนี้
ร่ างกายยังสามารถเปลี่ยน Acetonitrile เป็ น Cyanide ได้
การกําจัดการปนเปื้ อนของ Acetonitrile
ควรทําในตูด้ ูดควัน เพื่อไล่แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
ขั้นตอนปฏิกิริยา
H2O, OHCH3CONH2
CH3CN
NaOH
CH3COO-Na+

CH3CONH2

+ NH3

HCl
CH3COO-Na+

CH3COOH + NaCl

ขั้นตอน
เจือจางสารละลาย Acetonitrile ด้วยนํ้าให้มีความเข้มข้นตํ่ากว่า 10% (V/V)
เติมสารละลาย 10 M Sodium hydroxide ในสัดส่ วน 2.5 mol Sodium hydroxide ต่อ 1 mol
Acetonitrile

คนให้เข้ากัน
ปรับอุณหภูมิสารละลายให้เป็ น 80 C นาน 70 นาที
ทิ้งให้เย็น ปรับให้เป็ นกลาง pH 5-9 โดยใช้กรดเกลือ (Hydro chloric acid )
ผลท้ายสุ ดของปฏิกิริยาได้เป็ นกรดนํ้าส้มเจือจาง และเกลือ สามารถทิ้งได้ตามปกติ
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Ethidium bromide
Ethidium bromide (EB) เป็ นสารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen) ใช้ใน

ห้องปฏิบตั ิการตรวจโรคไวรัสกุง้ ทะเล โดยวิธี PCR โดยปกติใช้ EB ในการเตรี ยม
Electrophoresis gel ซึ่ งในกรณี น้ ี EB ที่ใช้มีปริ มาณน้อย และไม่ถือว่าเป็ นของเสี ยอันตราย ยกเว้น
กรณี การใช้ในความเข้มข้นสู ง โดยทัว่ ไปถือหลักว่าหากมีปริ มาณน้อยกว่า 0.1% สามารถทิ้งได้ หาก
ปริ มาณมากกว่า หรื อ เท่ากับ 0.1 % ต้องกําจัดโดยการเผา (Incineration)
การกําจัดการปนเปื้ อนของ EB ในสารละลาย
เดิมนิยมใช้คลอร็ อก Clorox (Sodium hypochlorite, 5%) ปัจจุบนั มีรายงานว่าวิธีการดังกล่าวไม่
สามารถลดพิษได้ดีเท่าที่ควร จึงเปลี่ยนมาใช้วิธี S&S Extractor และการใช้สารเคมีชนิดอื่นทดแทน
การกําจัดการปนเปื้ อนโดยใช้ S&S Extractor
S&S Extractor หรื อ Schleicher and Schuell Filter Kit เป็ นอุปกรณ์การกรอง ซึ่ งมีไส้กรองเป็ นถ่านกัม
มันต์ (Activated charcoal) เพื่อดูดซับ EB อย่างไรก็ตามแม้วา่ สามารถทิ้งสารละลายที่ผา่ นการกรอง
ได้ทนั ที แต่การกําจัดไส้กรองที่มีการปนเปื้ อนของ EB จําเป็ นต้องนําไปกําจัดโดยการเผา

รู ปที่ 14

S&S Extractor

การกําจัดการปนเปื้ อนโดยใช้สารเคมี
ทําในตูด้ ูดควัน ควรใส่ ถุงมือยาง เสื้ อ และแว่นตา
การเตรี ยมสารเคมี Decontamination Solution
เติม 20 มล. Hypophosphorus acid 50% ลงใน สารละลายที่มี Sodium nitrate 4.2 กรัม
ในนํ้ากลัน่ 300 มล.
คนสารละลายให้เข้ากัน
ควรเตรี ยมสารละลายนํ้าทุกครั้งก่อนใช้
การกําจัดการปนเปื้ อน (decontamination) ของ EB ในสารละลาย
สําหรับสารละลาย ที่มีความเข้มข้นของ EB มากกว่า 0.5 มก./มล. ให้เจือจางลงให้มีความเข้มข้นตํ่ากว่า 0.5
มก./มล.
เติมสารละลาย Decontamination Solution ลงไปจนได้ความเข้มข้น 25 % ( ยกตัวอย่างเติมสารละลาย
Decontamination Solution 25 มล. ในสารละลาย EB 75 มล.)
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คนให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้นาน 20 ชัว่ โมง
ตรวจว่ายังมี คงเหลือหรื อไม่ โดยใช้ Fluorescence ถ้าพบว่ายังมีสารตกค้างให้เริ่ มขั้นตอนใหม่
หากพบว่าไม่มีสารตกค้าง ให้ทาํ ให้เป็ นกลางโดยใส่ Sodium bicarbonate จากนั้นสามารถทิ้งของเสี ยนี้ได้
โดยถือเป็ นของเสี ยไม่อนั ตราย(Non-hazardous aqueous waste)
การกําจัดการปนเปื้ อน (decontamination) ของ EB ตามพื้นผิวภาชนะ
จุ่มกระดาษเช็ดมือลงใน สารละลาย Decontamination Solution แล้วนําไปเช็ดบริ เวณภาชนะ หรื อพื้นผิว
ที่มีการปนเปื้ อน จากนั้นเช็ดออกด้วยกระดาษเช็ดมือชุบนํ้า ไม่ต่าํ กว่า 5 ครั้ง (เปลี่ยนกระดาษเช็ดมือทุกครั้ง)
นํากระดาษเช็ดมือทั้งหมดไปแช่ในสารละลาย Decontamination Solution นาน 1 ชัว่ โมง
ตรวจว่ายังมี คงเหลือหรื อไม่ โดยใช้ Fluorescence ถ้าพบว่ายังมีสารตกค้างให้เริ่ มขั้นตอนใหม่
หากพบว่าไม่มีสารตกค้าง ให้ทาํ ให้เป็ นกลางโดยใส่ Sodium bicarbonate จากนั้นสามารถทิ้งของเสี ยนี้ได้โดย
ถือเป็ น ของเสี ยไม่อนั ตราย(Non-hazardous aqueous waste)
Potassium dichromate
Potassium dichromate (K2Cr2O7) ถือเป็ นสาร Oxidizing agent และ US EPA (United States
Environmental protection agency) ถือเป็ นของเสี ยที่เป็ นโลหะหนัก

ผงฝุ่ นของ Potassium
dichromate ถือเป็ นสารก่อมะเร็ ง (Carcinogen) ในการกําจัดใช้การตกตะกอนโครเมียม ออกจาก
สารละลาย อย่างไรก็ตามตะกอนโครเมียมที่เกิดขึ้นจําเป็ นต้องส่ งไปกําจัดโดยหน่วยงาน หรื อ บริ ษทั เอกชนที่
รับกําจัดของเสี ยที่เป็ นโลหะหนักโดยเฉพาะ
Formaldehyde
Formaldehyde และ Formalin (37-40 % Formaldehyde ใน 5-12 % Methanol) เป็ นสารที่นิยม

ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่าง และใช้ในการฆ่าเชื้อ หน่วยงาน EPA จัด Formaldehyde เป็ นสารพิษ เป็ น
สารที่ติดไฟ และมีฤทธิ์กดั กร่ อน (Corrosive) เป็ นพิษในระดับปานกลาง หากสูดดม หรื อสัมผัสทางผิวหนัง
การกําจัดการปนเปื้ อนของ Formaldehyde และ Formalin
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อ ALDEX ซึ่งสามารถปรับสภาพ Formaldehyde และ Formalin ให้อยูใ่ นสภาพ
ไม่เป็ นพิษได้
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ตารางผนวก ที่ 1 สารเคมีที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์
ก. สารเคมีที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์และเกิดการระเบิดจากโดยไม่คาํ นึงถึงระดับความเข้มข้น
(Chemicals that form explosive levels of peroxides without concentration)
Butadine
Choloprene

Divinylacetylene
Isopropyl ether

Tetrafluoroethylene

Vinylidene chloride

ข. สารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดจากเปอร์ออกไซด์เมื่อถึงระดับความเข้มข้น
(Chemicals that form explosive levels of peroxides on concentration. Note: may occur
through evaporation)
Acetal
Actealdehyde

Diacetylene
Dicyclopentadine

Benzyl alcohol

Diethyl ether

Diethylene glycol dimethyl
ether (diglyme)
Cumene
Dioxanes
Ethylene glycol dimethyl ether
Cyclohexanol
(glyme)
2-Cyclohexen-1-ol
4-Heptanol
Cyclohexene
2-Hexanol
Decahydronaphthalene Methylacetylene
2-Butanol

3-Methyl-1-butanol Tetrahydrofuran
Methylcyclopentane Tetrahydronaphthalene
Methyl isobutyl
Vinyl ethers
ketone
Other secondary
4-Methyl-2-pentanol
alcohols
2-pentanol
4-Penten-1-ol
1-Phenylethanol
2-Phenylethanol
2-Propanol

ค. สารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์
(Chemical that may autopolymerize as result of peroxide accumulation )
Acrylic acid
Acrylonitrile
Butadiene
Chloroprene

Chlorotrifluoroethylene
Methyl methacrylate
Styrene
Tetrafluoroethylene

Vinyl acetate
Vinylacetylene
Vinyl chloride
Vinylpyrdine

Vinyladiene chloride

ง. สารเคมีที่เชื่อว่าสามารถก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์
(Chemicals that may form peroxides but cannot clearly be placed in sections 1-3 )
Acrolein

n-Butyl phenyl ether

Allyl ether

n-Butyl vinyl ether

Allyl ethyl ether
Allyl phenyl ether

Chloroacetaldehyde
diethylacetal
2-Chlorobutadiene

Di-n-propoxynethane
1-2-Epoxy-3-isopropoxy
propane 1,2-Epoxy-3-phenoxy
propane
p-Ethoxyacetophenone

n-Methylpenetole
2-Methyltetrahydrofuran
3-Methoxy-1-butyl
acetate
3-Methoxyehtyl acetate
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p-(n-Amyloxy)
benzoyl chloride

1-(2-Chloroethoxy)-2phenoxyethane

1-(2-Ethoxyethoxy) ethyl 2-Methoxyethyl vinyl
acetate
ether
Methoxy-1,3,5,7n-Amyl ether
Chloroethylene
2-Ethoxyethyl acetate
cycloocta tetraene
(2-Ethoxyethyl)-obetaBenzyl n-butyl ether Chloromethyl methyl ether
benzoyl benzoate
Methoxyproponitrile
Benzyl ether
b-Chlorophenetole
3-Ethoxyopropionitrile
m-Nitrophenetole
2-Ethylacryladehyde
1-Octene
Benzyl ethyl ether o-Chlorophenetole
oxime
Benzyl methyl ether p-Chlorophenetole
2-Ethylbutanol
Oxybis(2-ethyl acetate)
Benzyl 1-napthyl
Ethyl betaOxybis(2-ethyl
Cyclooctene
ether
ethoxypropionate
benzoate)
1,2-Bis(2beta, betachloroethoxy)
Cyclopropyl methyl ether 2-Ethylhexanal
Oxydipropionitrile
ethane
Bis(2 ethoxyethyl)
Diallyl ether
Ethyl vinyl ether
1-Pentene
ether
Bis(2(methoxyethoxy)
p-Di-n-butoxybenzene
Furan
Phenoxyacetyl chloride
ethyl ether
alphaBis(2-chloroethyl)
1,2-Dibenzyloxyethane
2,5-Hexadiyn-1-ol
Phenoxypropionyl
ether
chloride
Bis(2-ethoxyethyl)
p-Dibenzyloxybenzene
4,5-Hexadien-2-yn-1-ol Phenyl o-propyl ether
adipate
Bis(2-ethoxyethyl) 1,2-Dichloroethyl ethyl
n-Hexyl ether
p-Phenylphenetone
phthalate
ether
Bis(2-methoxyethyl)
2,4-Dichlorophenetole
p,o-Iodophenetole
n-Propyl ether
carbonate
Bis(2-methoxyethyl)
Diethoxymethane
Isoamyl benzyl ether
n-Propyl isopropyl ether
ether
Bis(2-methoxyethyl)
Sodium 8,11,142,2-Diethoxypropane
Isoamyl ether
phthalate
eicosatetraenoate
Diethyl
Isobutyl vinyl ether
Sodium ethoxyacetylide
ethoxymethylenemalonate
Bis(2methoxymethyl)
Diethyl fumerate
Isophorone
Tetrahydropyran
adipate
Bis(2-nbetaTriethylene glycol
butoxyethyl)
Diethyl acetal
isopropoxypropionitrile diacetate
phthalate
Bis(2-phenoxyethyl)
Isopropyl 2,4,5-trichloro- Triethylene glycol
Diethylketene
ether
phenoxyacetaet
dipropionate Bis(4-chlorobuyl)
1,3,3m,o,p-Diethoxybenzene
Limonene
ether
Trimethoxypropene
Bis(chloromethyl)
1,1,2,3-Tetrachloro-1,31,2-Diethoxyethane
1,5-p-Methadiene
ether
buta diene 2-Bromomethyl
Methyl-p-(n-amyloxy)
Dimethoxymethane
4-Vinyl cyclohexene
ethyl ether
benzoate
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BetaBromophenetole
o-Bromophenetole
p-Bromophenetole
3-Bromopropyl
phenyl ether
1,3-Butadiyne
Buten-3-yne
Tert-Butyl ethyl
ether
Tert-Butyl methyl
ether

1,1-Dimethoxyethane

4-Methyl-2-pentanone

Vinylene carbonate

Dimethylketene
3,3-Dimethoxypropene

n-Methylpenetole

Vinylidene chloride

2,4-Dinitrophenetole
3,3-Dioxepane
Di(1-propynl) ether
Di(2-propynl) ether

ตารางผนวก ที่ 2 ระยะเวลาปลอดภัยในการเก็บสารเคมีที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์
รายละเอียด

ระยะเวลาจัดเก็บ

ยังไม่มีการเปิ ดใช้

18 เดือน

เมื่อมีการเปิ ดใช้
สารเคมีในกลุ่ม ก ตารางผนวก1

3 เดือน

สารเคมีในกลุ่ม ข และ ง ตารางผนวก 1

12 เดือน

Source: Kelly (1996).

