
ทาํงานกับสารเคมอีย่างไรให้ปลอดภัยทาํงานกับสารเคมอีย่างไรให้ปลอดภัย??

คณะกรรมการความปลอดภยัคณะกรรมการความปลอดภยั
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ความปลอดภยัความปลอดภยั??

~ ~ ความเสี!ยงที!ยอมรบัได้ความเสี!ยงที!ยอมรบัได้
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จดุมุ่งหมายของการทาํงานอย่างปลอดภยัจดุมุ่งหมายของการทาํงานอย่างปลอดภยั
คือการหลีกเลี!ยงการเกิดอบุติัเหตุคือการหลีกเลี!ยงการเกิดอบุติัเหตุ

อุบัติเหตุทําใหเกิดการสูญเสียทางตรง ไดแก�ทรัพย�สิน
อุปกรณ� เวลา อวัยวะ หรือแมแต�ชีวิต ซ่ึงไม�อาจหาอะไรมาทดแทน
ได และทางออม เช�น ค�ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันท่ีเพิ่มขึ้น ได และทางออม เช�น ค�ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันท่ีเพิ่มขึ้น 
ผลกระทบต�อสิ่งแวดลอม สูญเสียลูกคา เสียชื่อเสียงของสถาบัน 
เป0นตน

ดังน้ันการป1องกันไม�ใหเกิดอุบัติเหตุตั้งแต�แรกจึงดีกว�าการ
แกไขภายหลัง หรือการปล�อยใหเกิดอุบัติเหตุเสียก�อนแลวค�อยวาง
มาตรการเพื่อป1องกันในภายหลัง (วัวหายแลวลอมคอก) 
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สาเหตสุาํคญัของอบุติัเหตุสาเหตสุาํคญัของอบุติัเหตุ
• การกระทําท่ีไม�ปลอดภัย (>80%)

• ความไม�รู
• ความประมาท• ความประมาท

• สภาพการณ�ท่ีไม�ปลอดภัย (<20%)
• ระบบไม�ดี - องค�กรไม�ใหความสําคัญ
• ตองทํางานท้ังๆ ท่ีอุปกรณ�ไม�พรอม

 ในทุกกรณีอยู�ในวิสยัท่ีสามารถป1องกันได
4



นโยบายความปลอดภยัของภาควิชาเคมีนโยบายความปลอดภยัของภาควิชาเคมี

“นิสิตและบุคลากรของภาควิชาเคมีจะต�องมี
ความรู�และตระหนักถึงความสําคัญของความ
ปลอดภัยด�านสารเคมี และทําให�ห�องปฏิบัติการปลอดภัยด�านสารเคมี และทําให�ห�องปฏิบัติการ
อยู(ในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดเวลา”

ขับเคล่ือนโดย: คณะกรรมการจัดความปลอดภัย ภาควิชาเคมี5

คณะกรรมการจดัการความปลอดภยัคณะกรรมการจดัการความปลอดภยั
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• การจัดทําคู�มือความปลอดภัย
• การสื่อสาร จัดอบรม และสอบวัดความรู
ดานความปลอดภัย (สอบใหม�ทุกป=)

กิจกรรมกิจกรรม

ดานความปลอดภัย (สอบใหม�ทุกป=)
• การตรวจติดตามหองปฏิบติัการเป0นราย
ภาคการศึกษา
• กิจกรรมอื่นๆ เช�น จัดอบรมการดับเพลิง

7

แหล่งข้อมลูด้านความปลอดภยัของภาควิชาเคมีแหล่งข้อมลูด้านความปลอดภยัของภาควิชาเคมี
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml
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คู่มือความปลอดภยัของภาควิชาเคมีคู่มือความปลอดภยัของภาควิชาเคมี

ฉบบัลา่สุดคอืฉบบัปรบัปรุงคร ั�งท ี� 7 (สงิหาคม 2560)
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คู่มือความปลอดภยัของภาควิชาเคมีคู่มือความปลอดภยัของภาควิชาเคมี
• ขอปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยท่ัวไป
• ขอมูลเก่ียวกับอาคารและหมายเลขโทรศพัท�ท่ีสาํคัญ
• ขอปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม
• ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล
• ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต�อตัวบุคคล• ขอปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต�อตัวบุคคล
• การรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
• การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัย
• แนวทางจัดการของเสียอันตราย
• การจัดเก็บสารเคมี
• การประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
• ตัวอย�างแบบฟอร�มต�างๆ
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ข้อปฏิบติัเพื!อความปลอดภยัทั !วไปข้อปฏิบติัเพื!อความปลอดภยัทั !วไป
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การแต่งกายในห้องปฏิบติัการการแต่งกายในห้องปฏิบติัการ

No long, untied hair

No shorts

No garments
No sleeveless

No sandals and

other inappro-

priate shoes
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การใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลที!เหมาะสมการใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลที!เหมาะสม

Safety glassesSafety glasses

Laboratory coatLaboratory coat

Safety glassesSafety glasses

/goggles/goggles

maskmask

protective shoesprotective shoes

glovesgloves
“PPE”“PPE” 13

The Texas Tech Explosion (The Texas Tech Explosion (20102010))
On Jan. 7, 2010, Texas Tech University graduate student Preston 

Brown was working with another graduate student to synthesize 

and characterize an energetic material, most likely nickel 

hydrazine perchlorate. Despite being told by their adviser, 

chemistry professor Louisa J. Hope-Weeks, to make no more 

than 100 mg of the material, the students synthesized 10 g.

They then divided up the product: Brown took half to prepare 

the sample to run characterization tests, and the other student 

took half for solubility studies. Because the product was lumpy, 

Brown placed his portion into a mortar. He believed that the 

compound was safe when “wet,” so he added some hexane compound was safe when “wet,” so he added some hexane 

and—wearing safety goggles but working at a bench in the 

middle of the lab, with no blast shield—“very gently, very, very 

gently” used a pestle to try to break up the chunks, Brown told 

TTU environmental health and safety (EH&S) officers, according 

to an interview transcript.

When Brown thought he was done, he set down the mortar and took off his goggles. Then he decided 

to give the compound one last stir. The mortar exploded in Brown’s hands. Brown “lost three digits on 

his left hand, severely lacerated his right hand, perforated his left eye, scratched his right eye and had 

superficial cuts to the parts of his body that were exposed,” says an investigation report prepared by 

Randy Nix, TTU’s EH&S director. The other student was not injured.

None of the researchers interviewed by EH&S officials, including Brown and the student he was training, reported 

receiving either general safety training or specific instruction on how to handle energetic materials. 

The Hope-Weeks lab had neither blast shields nor a safe in which to store energetic materials. Read the full story at: 

cen.acs.org/articles/88/i34/Texas-Tech-Lessons.html
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Negligence Caused UCLA DeathNegligence Caused UCLA Death  ((20082008))

Read the full story at: 

http://cen.acs.org/articles/87/i31/Learning-UCLA.html
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Death by Just a Few Drops of MeDeath by Just a Few Drops of Me22Hg (Hg (19971997))

The New England Journal of Medicine 1998, 338, 1672.

Karen Wetterhahn

Dartmouth College (1948-1997)
16



http://youtu.be/ALBWxGik64A
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อปุกรณ์เพื!อความปลอดภยัประจาํห้องปฏิบติัการอปุกรณ์เพื!อความปลอดภยัประจาํห้องปฏิบติัการ
Fume hoodFume hood First aid kitFirst aid kit

Fire extinguisherFire extinguisherSpill kitSpill kit

Safety showerSafety shower

eye washeye wash
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• มีการติดต้ังอย�างถูกตอง เป0นไปตามมาตรฐาน
• ผูปฏิบัติงานทุกคนรูว�ามีอุปกรณ�ดังกล�าวอยู�ท่ีไหน
• ผูปฏิบัติงานทุกคนรูวิธีการใชงานมีอุปกรณ�เหล�าน้ี

อปุกรณ์เพื!อความปลอดภยัประจาํห้องปฏิบติัการอปุกรณ์เพื!อความปลอดภยัประจาํห้องปฏิบติัการ

• ผูปฏิบัติงานทุกคนรูวิธีการใชงานมีอุปกรณ�เหล�าน้ี
• มีการตรวจสอบอย�างสมํ่าเสมอ
• สามารถเขาถึงไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

19
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ก่อนการใช้สารเคมีควรศึกษาข้อมลูมาล่วงหน้าก่อนการใช้สารเคมีควรศึกษาข้อมลูมาล่วงหน้า

EUEU

UNUN

GHSGHS

22



• ก�อนเริ่มตนทําปฏิบัติการ ควรศึกษาเอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมี 
รวมท้ังคู�มือของอุปกรณ�ต�างๆ ล�วงหนา เพ่ือประเมินความเส่ียง และการวางแผนในการ
ป1องกัน และรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ขอมูลสําคัญใน ขอมูลสําคัญใน MSDS/SDSMSDS/SDS

•• First aid measures First aid measures •• First aid measures First aid measures 
•• Fire fighting measuresFire fighting measures
•• Accidental release measuresAccidental release measures
•• Handling and storageHandling and storage
•• Exposure controlExposure control
•• Stability & reactivityStability & reactivity
•• Toxicological informationToxicological information
•• Disposal, Transport etc.Disposal, Transport etc.

23

The Four Principles of SafetyThe Four Principles of Safety

• R: Recognize Hazards
• A: Assess Risks

24

A: Assess Risks
• M: Minimize Risks
• P: Prepare for Emergencies

Hill & Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, 2nd Ed (2016)



ตวัอย่างกิจกรรมที!ต้องมีการประเมินความเสี!ยงเป็นพิเศษตวัอย่างกิจกรรมที!ต้องมีการประเมินความเสี!ยงเป็นพิเศษ

• Large scale experiments

• Activities involving water- and/or air-sensitive chemicals

• Activities involving strong oxidizing agents and/or 

explosive chemicals

• Activities involving highly toxic chemicals

• Activities involving carcinogens or chemicals with long-• Activities involving carcinogens or chemicals with long-

term effects

• Activities involving extreme pressures and/or 

temperatures

• Activities involving radioactive and/or infectious 

substances

• Activities involving incompatible chemicals

• Unattended experiments
25

ตวัอย่างแบบฟอรม์ตวัอย่างแบบฟอรม์
ประเมินความเสี!ยงประเมินความเสี!ยง
• Some kinds of written risk 

assessment should be made 

using the information from 

MSDS. 

• The risk assessment should • The risk assessment should 

include the hazards involved, 

how to prevent/minimize the 

hazard and emergency plan. 

• The risk assessment must be 

approved by the supervisor 

before performing the 

experiments. 26



อบุติัเหตทีุ!พบบอ่ยในห้องปฏิบติัการเคมีอบุติัเหตทีุ!พบบอ่ยในห้องปฏิบติัการเคมี

• อุบัติเหตุจากไฟ 
• อุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล• อุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล
• อุบัติเหตุต�อตัวบุคคล

• ทั้งหมดน้ีเกี่ยวเน่ืองกับการจัดเก็บ ใชงาน ขนส�ง และทิ้ง สารเคมีอย�างไม�เหมาะสม 
• บ�อยคร้ังอุบัติเหตุเหล�าน้ีก็เกิดร�วมกันหรืออุบัติเหตุหน่ึงเป0นเหตุของอุบัติเหตุอื่น

27

ข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัอบุติัเหตจุากไฟข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัอบุติัเหตจุากไฟ

Hot surface
Naked flame

O2

• อย�าสรางแหล�งกําเนิดไฟ และอย�าใหเช้ือเพลงิอยู�ใกลแหล�งกําเนิดไฟ

• อย�าวางสิง่ของเกะกะทางเดินและทางหนีไฟ
• ตรวจสอบสภาพอุปกรณ�ไฟฟ1าอยู�เสมอ
• อย�าทําอะไรท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟโดยปราศจากการประเมินความเสี่ยง

Chemical reactions

28



ตวัอย่างสภาวการณ์ที!เสี!ยงต่อการเกิดไฟตวัอย่างสภาวการณ์ที!เสี!ยงต่อการเกิดไฟ

29

สภาวการณ์ที!เป็นอปุสรรคต่อการตอบโต้เหตฉุุกเฉินสภาวการณ์ที!เป็นอปุสรรคต่อการตอบโต้เหตฉุุกเฉิน
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ข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟ
ตนเหตุของไฟเกิดจากตัวนิสิตเอง
แผนผจญเพลงิ

• ต้ังสติ ประเมินความเส่ียง 
• ถาไฟอยู�ในวิสัยท่ีจะดับได และนิสิตหรือผูอยู�ในเหตุการณ�มีความสามารถท่ีจะทําได 
ใหดับทันที โดยตองเลือกใชประเภทของเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสม ใหดับทันที โดยตองเลือกใชประเภทของเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสม 
ไฟจากสารเคมีส�วนใหญ�ไม�สามารถดับดวยนํ้า
• ไฟท่ีลุกท�วมตัวใหดับโดยการนอนกล้ิงไปกับพ้ืน อย�าว่ิง
ผูอยู�ในเหตุการณ�ใหเอาผาเป=ยกหรือผาหนาคลุม
• ถาดับไฟไม�ไดใหส�งสัญญาณเตือนภัยและอพยพทันที
• ผูอยู�ในเหตุการณ�ตองแจงขอมูลแก�ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ไดแก� อาจารย�ผูควบคุมปฏิบัติการ หรือ รปภ. เพ่ือดําเนินการต�อไป
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ประเภทของไฟ และเครือ่งดับเพลิง water

Halon

ข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟ

water: A

foam: A, B

dry chemical: A,B,C

CO2: B,C

Halon: A,B,C

sand: D

dry chemical

CO2

Halon
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ตนเหตุของไฟเกิดจากท่ีอ่ืน

• ทําความคุนเคยกับป1ายบอกทางหนีไฟไวในยามปกติ 
• ออกจากอาคารทันทีท่ีไดยินสัญญาณเตือนภัยโดยใชทางหนีไฟ หามใชลิฟต� 
• ผาเป=ยกชุบนํ้าเป0นอุปกรณ�ท่ีควรพกติดตัวไปดวย 
• ไปรวมตัวกันท่ีจุดรวมพล (7/1 ลานจอดรถตึกอัญมณี)

แผนอพยพหนีไฟ

ข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟข้อปฏิบติัเมื!อพบอบุติัเหตจุากไฟ

• ไปรวมตัวกันท่ีจุดรวมพล (7/1 ลานจอดรถตึกอัญมณี)
• หามกลับเขาอาคารจนกว�าจะไดรับอนุญาต

33

การฝึกอบรมด้านอคัคีภยัการฝึกอบรมด้านอคัคีภยั
ภาควิชาเคมีไดขอความอนุเคราะห�จากสํานักป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม จัดอบรมเรื่องอัคคีภัย
และการใชเครื่องดับเพลิงแก�นิสิตที่ทําวิจัยและบุคลากรเป0นประจําทุกป= (ตามความสมัครใจ ยกเวนนิสิตที่
ลงทะเบียนวิชา 2302704 Chem Safe Res Lab บังคบัใหเขาร�วม)

34



• ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมีและถังแกnสอย�างสมํ่าเสมอ 
• จัดเก็บสารเคมีและ waste แยกประเภทตามความเป0นอันตราย
• ของเหลวควรมีภาชนะรองรับ (secondary containment)
• การหกรั่วไหลมักเกิดขณะขนยายสารเคมีและขณะใชงาน พึงใชความระมัดระวังเป0นพิเศษ

ข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัการหกรั !วไหลของสารเคมีข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัการหกรั !วไหลของสารเคมี

35

โปรดนาํภาชนะรองรับที�เหมาะสมมาใส่ขวดสารเคมีเพื�อ

ป้องกันการหกรั�วไหลระหว่างการขนย้ายทุกครั$ง

ถ้าไม่มีภาชนะสามารถเบิกได้จากสโตร์

สโตรเ์คมจีะไม่อนุญาตใหเ้คลื*อนยา้ยขวดสารเคมอีอกนอกสโตรโ์ดยไม่มภีาชนะรองรบัที*
เหมาะสม กรณีขนยา้ยสารเคมเีป็นจํานวนมากโปรดใช้รถเขน็ร่วมกบัภาชนะรองรบั

หวัหน้าสโตรเ์คมี
36



• แจงอาจารย�ผูรับผิดชอบทันที
• กันผูท่ีไม�เก่ียวของออกจากบริเวณ 
• ขอมูลท่ีจําเป0นตองทราบคือสารชนิดใดหกร่ัวไหล และ
ในปริมาณมากนอยเพยีงใด
• ปฏิบัตติามเอกสาร MSDS ของสารน้ันๆ 
• ผูทําความสะอาดสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลตองมีอุปกรณ�
ป1องกันส�วนบุคคลท่ีเหมาะสม

ข้อปฏิบติัเมื!อเกิดการหกรั !วไหลของสารเคมีข้อปฏิบติัเมื!อเกิดการหกรั !วไหลของสารเคมี

ป1องกันส�วนบุคคลท่ีเหมาะสม
• ในกรณีสารท่ีหกเป0นอันตรายรายแรง หรือประเมินแลว
ว�ามีปริมาณมากจนไม�สามารถ ทําความสะอาดไดดวย
ตัวเองใหอพยพออกจากบริเวณท่ีปนเปpqอนโดยด�วน
• ในการทําความสะอาดใหระวังการปนเปpqอนสู�
สิ่งแวดลอม
• ในกรณีท่ีสารเคมีหกรดร�างกายดวยใหดูหัวขอถัดไปท่ี
เก่ียวกับอุบัติเหตุต�อตัวบุคคล 37

อบุติัเหตตุ่อตวับคุคลอบุติัเหตตุ่อตวับคุคล

• ไฟและของรอน 
• ไดรับสารเคมี

• เขาตา
• หกรดผิวหนัง
• สูดดม
• กลืนกิน

• อุบัติเหตุทางกายภาพอื่นๆ
38



ข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัอบุติัเหตตุ่อตวับคุคลข้อปฏิบติัเพื!อป้องกนัอบุติัเหตตุ่อตวับคุคล
• ไม�เก็บและรับประทานอาหาร, เคร่ืองด่ืมในหองปฏิบัติการ
• ไม�หยอกลอหรือเล�นกันในหองปฏิบัติการ
• ไม�ทําการทดลองนอกเหนือจากที่ระบุในคู�มือปฏิบัติการ
• ไม�ทําปฏิบัติการโดยลําพัง
• แต�งกายใหเหมาะสมในระหว�างทําปฏิบัติการ• แต�งกายใหเหมาะสมในระหว�างทําปฏิบัติการ
• ใชอุปกรณ�ป1องกันส�วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่อยู�ในหองปฏิบัติการ
• ใชสารเคมีเฉพาะในบริเวณที่กําหนดในหองปฏิบัติการ
• หลีกเลีย่งการสูดดม สัมผัส หรือชิมสารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการ
• ศึกษาสถานที่จัดวางอุปกรณ�เพื่อความปลอดภัยต�างๆ ในหองปฏิบัติการ
• ลางมือใหสะอาดหลังทําปฏิบัติการเสมอ
• มีสติอยู�เสมอในเวลาทําปฏิบัติการ และโปรดใชสามัญสํานึกเพื่อความปลอดภัย
• ศึกษาขอมูลใหพรอมก�อนเร่ิมทําปฏิบัติการ โดยเฉพาะเม่ือใชสารที่อันตรายมาก39

ข้อปฏิบติัเมื!อเกิดอบุติัเหตตุ่อตวับคุคลข้อปฏิบติัเมื!อเกิดอบุติัเหตตุ่อตวับคุคล
••  สารเคมีเข้าตาสารเคมีเข้าตา

ไม�ควรใหเกิดเด็ดขาด ใหลางตาทันทีดวยนํ้ามากๆ โดยพยายามกลอกตาเพ่ือให
นํ้าชะสารเคมีออกใหมากท่ีสุด พบแพทย�โดยด�วน

••  หกรดผิวหนังหกรดผิวหนัง
ถอดเส้ือผาท่ีเปpqอนออก เช็ดหรือซับสารเคมีออก ลางดวยนํ้าไหลมากๆ ใชสบู�ช�วย

••  สดูดมสดูดม

ถอดเส้ือผาท่ีเปpqอนออก เช็ดหรือซับสารเคมีออก ลางดวยนํ้าไหลมากๆ ใชสบู�ช�วย
ถาเป0นสารท่ีไม�ละลายนํ้า ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย�ในกรณีท่ีจําเป0น สารบาง
ชนิดมีอันตรายถึงตายแมเพียงการซึมผ�านผิวหนัง (เช�น dimethylmercury)

••  กลืนกินกลืนกิน
นําออกมารับอากาศบริสุทธ์ิ ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย�โดยด�วน

ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย�โดยด�วน อย�าลืมเอาฉลากสารติดไปดวย

ในทุกกรณีตองแจงอาจารย�ผูรับผิดชอบเพื่อแกไขและทํารายงานเป0นหลักฐานในทุกกรณีตองแจงอาจารย�ผูรับผิดชอบเพื่อแกไขและทํารายงานเป0นหลักฐาน40



แนวปฏิบติัในการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการแนวปฏิบติัในการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการ

ควรเนนการลดการเกิดของเสียท่ีตนทางมากกว�าการส�งกําจัด
41

เกณฑก์ารแยกของเสียจากห้องปฏิบติัการเกณฑก์ารแยกของเสียจากห้องปฏิบติัการ
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ผลของการไม่แยกประเภทของเสียอย่างถกูต้องผลของการไม่แยกประเภทของเสียอย่างถกูต้อง

HNOHNO33 + acetone  + acetone  �������� Exothermic reactionExothermic reaction

43

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บของเสียอันตราย
• ภาชนะจัดเก็บ

• มีฝาปwดมิดชิด 
• อยู�ในสภาพดี ไม�หกรั่วไหล
• เหมาะสมกับชนิดของของเสีย (ไม�ใชภาชนะโลหะบรรจุของเสียที่มีน้ําเป0นตัวทําละลาย สารกัด
กร�อน ตัวออกซิไดส� หรือ halogenated waste ไม�ใชภาชนะพลาสติกกับตัวออกซิไดส� เป0นตน)

ระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการ

กร�อน ตัวออกซิไดส� หรือ halogenated waste ไม�ใชภาชนะพลาสติกกับตัวออกซิไดส� เป0นตน)
• ไม�บรรจุเต็มเกินไป (ไม�เกิน 80% ของความจุของภาชนะ)
• มีภาชนะรองรบั (secondary container) เพ่ือป1องกันการหกรั่วไหล คํานึงถึงการเขากันไดของ 
waste ที่ใช secondary container ร�วมกันดวย

• ฉลาก 
• แข็งแรง ไม�หลุดลอก 
• มีขอมูลครบถวน อย�างนอยคือ ขอความแสดงว�าเป0นของเสียอันตราย (Hazardous waste) ระบุ
ชนิด-ปริมาณของสารที่เป0นองค�ประกอบ ปริมาตร/น้ําหนัก ขอมูล/สัญลักษณ�แสดงความเป0น
อันตราย วันที่เริ่มเก็บ วันที่บรรจุเต็ม ผูรบัผิดชอบ

44



ตัวอย�างฉลากปwดภาชนะของเสียท่ีมีขอมูลครบถวน
ระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการ

45
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ระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการระบบการจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการ
• ผูรับผิดชอบเรื่องของเสียนํา

รายการของเสียอันตรายเขา
ระบบกําจัดของเสียอันตราย
ของจุฬา (WasteTrack) 
ภายในวันท่ี 12 ของทุกเดือน

• เจาหนาท่ีดูแลระบบ • เจาหนาท่ีดูแลระบบ 
WasteTrack จะส�งรหัส
อางอิงกลับมาพรอมนัดหมาย
วันเก็บของเสีย

• นําภาชนะบรรจุของเสียท่ีติด
รหัสแลวไปส�ง ณ วัน-เวลา 
และสถานท่ีท่ีนัดหมาย

47
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หลกัการทั !วไปในการเกบ็สารเคมีอย่างปลอดภยัหลกัการทั !วไปในการเกบ็สารเคมีอย่างปลอดภยั
• รูว�ามีอะไรเก็บอยู�บาง มีมากเท�าไหร� และมีความเสี่ยงอย�างไร
• เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม มีฉลากที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบ
สมํ่าเสมอ
• เก็บสารเคมีแยกตามความเป0นอันตราย/ความเขากันไม�ได 
• เก็บสารเคมีในชั้น/ตู/บริเวณที่เหมาะสม และมีป1ายเตือนอันตรายที่ชัดเจน ไม�
วางขวดสารเคมีบนพื้นหรือโตnะปฏิบัติการวางขวดสารเคมีบนพื้นหรือโตnะปฏิบัติการ
• ภาชนะบรรจุของเหลวที่เสี่ยงต�อการหกร่ัวไหลตองมีภาชนะรองรับอีกชั้นหน่ึง
• ไม�เก็บสารเคมี (โดยเฉพาะสารไวไฟ) ไวมากเกินความจําเป0น
• มีเอกสาร SDS ของสารเคมีทุกชนิด
• มีการประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม 
เช�น ชุดทําความสะอาด เคร่ืองดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล
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53

ลาํดบัขั Xนตอนการจดัการเมื!อเกิดเหตฉุุกเฉินลาํดบัขั Xนตอนการจดัการเมื!อเกิดเหตฉุุกเฉิน
จัดการดวยตัวเองไดหรือไม�จัดการดวยตัวเองไดหรือไม�

จัดการอย�างถูกวิธีจัดการอย�างถูกวิธี
และรายงานอุบัติเหตุและรายงานอุบัติเหตุ

แจงผูรบัผิดชอบประจําแจงผูรบัผิดชอบประจํา
หองปฏิบัติการหองปฏิบัติการ//หัวหนาช้ันหัวหนาช้ัน--ตึกตึก

yesyes nono

จัดการไดหรือไม�จัดการไดหรือไม�

จัดการอย�างถูกวิธีจัดการอย�างถูกวิธี
และรายงานอุบัติเหตุและรายงานอุบัติเหตุ

แจงกรรมการความแจงกรรมการความ
ปลอดภัยปลอดภัย

yesyes nono

ถาเหตุการณ�รุนแรงเม่ือแจงผูรับผิดชอบถาเหตุการณ�รุนแรงเม่ือแจงผูรับผิดชอบ
แลวใหดําเนินการอพยพทันทีแลวใหดําเนินการอพยพทันที

ดําเนินการจัดการอย�างถูกวิธีหรือดําเนินการจัดการอย�างถูกวิธีหรือ
ประสานงานกับหน�วยงานภายนอกต�อไปประสานงานกับหน�วยงานภายนอกต�อไป54



หมายเลขห้องปฏบิตักิาร MHMK หมายเลขห้อง 
ปรับปรุงข้อมูล: 
เดือน/ปี ที ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัตกิาร ชื ออาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ 

 ชื อนิสิต/เจ้าหน้าที  เบอร์โทรศัพท์ 

 ชื อนิสิต/เจ้าหน้าที  เบอร์โทรศัพท์ 

บุคคลตดิต่อกรณีฉุกเฉิน   
หัวหน้าภาควิชาเคมี รศ.ดร.วุฒชิัย พาราสุข 02-218-7599 
หัวหน้าตึก (ส่วนภาควิชาเคมี)  ผศ.ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 02-218-7619 
ประธานคณะกรรมการจัดการความปลอดภยัของ ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์  02-218-7627,  

ลาํดบัขั Xนตอนการจดัการเมื!อเกิดเหตฉุุกเฉินลาํดบัขั Xนตอนการจดัการเมื!อเกิดเหตฉุุกเฉิน

ประธานคณะกรรมการจัดการความปลอดภยัของ
ภาควิชาเคมี 

เลขานุการคณะกรรมการจัดการความปลอดภยัของ
ภาควิชาเคมี 

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์  
 
อ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล 

02-218-7627,  
083-986-8772 
02-218-7612, 
089-1887043 

ผู้ดูแลความปลอดภยัประจาํชั Fนกรณีเหตุฉุกเฉิน  

(ส่วนภาควิชาเคมี) 
ชื อผู้ดูแลประจาํชั Fน  
(ดูคู่ มือฯฉบับล่าสุดได้) 

เบอร์โทรศัพท์ 

รปภ. อาคารมหามกุฏ (MHMK) 02-218-7500  
หน่วยรักษาความปลอดภยั คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 02-218-5022  
ศูนย์รักษาความปลอดภยัและจัดการจราจร จุฬาฯ 02-218-3570  
สน. ปทุมวัน 02-215-9104  
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แบบฟอรม์รายงานอบุติัเหตุแบบฟอรม์รายงานอบุติัเหตุ
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ระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการ

59

ระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการ
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ระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบติัการ
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พวกเราต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตาพวกเราต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตา

ความปลอดภยัเป็นหน้าที!ของทกุคนความปลอดภยัเป็นหน้าที!ของทกุคน

พวกเราต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตาพวกเราต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตา
เพื!อทาํให้ที!ทาํงานของเราเป็นสถานที!ปลอดภยัเพื!อทาํให้ที!ทาํงานของเราเป็นสถานที!ปลอดภยั
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ความปลอดภยัเริ!มต้นที!ตวัท่านความปลอดภยัเริ!มต้นที!ตวัท่าน!!
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https://youtu.be/dBf6BTX1bmM
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