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นโยบายด้านความปลอดภัยของภาควิชาเคมี 
 
 

นิสิตและบุคลากรของภาควิชาเคมีจะต้องมีความรูแ้ละตระหนักถึงความสําคัญของความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี และทําให้ห้องปฏบิัติการอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดเวลา 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. จัดทําแนวปฏิบัติท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี ซ่ึงรวมถึงการ

จัดเก็บ การใช้งาน การกําจัดของเสีย การบริหารความเสี่ยง และการตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน เป็นคู่มือใส่ในเว็บไซต์ของภาควิชา 
(http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safetymanual.pdf)  
และกําหนดให้ทุกห้องปฏิบัติการต้องมีคู่มือนี้ไว้เป็นแหล่งอ้างอิง โดยคู่มือจะมี
การปรับปรุงแก้ไขทุกๆ 2–3 ปี 

ภาควิชามีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้าน
สารเคมีท่ีชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

คู่มือความปลอดภัย
ท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
และทันสมัย และ
เข้าถึงได้สะดวก 

2. จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยด้านสารเคมีและการดับเพลิง และจัดสอบ
วัดความรู้สําหรับนิสิตและบุคลากรท่ีทําวิจัยเป็นประจําทุกปีเม่ือเร่ิมต้นภาค
การศึกษา ผู้ท่ีผ่านการสอบวัดความรู้จึงจะได้รับอนุญาตให้ทําปฏิบัติการ โดยมี
การสอบวัดความรู้ใหม่ทุกปีเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน 

นิสิตและบุคลากร
ของภาควิชามี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ความปลอดภัยด้าน
สารเคมี 

นิสิตและบุคลากร
ของภาควิชาท่ีได้
อ่านคู่มือความ
ปลอดภัย ผ่านการ
อบรม และสอบวัด
ความรู้ประจําปี 

3. จัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน โดยให้นิสิต
มีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม และมีการแจ้งผลการประเมินกลับไปท่ี
ผู้รับผิดชอบทุกภาคการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการของ
ภาควิชาอยู่ในสภาพ
ท่ีปลอดภัย
ตลอดเวลา 

ห้องปฏิบัติการท่ี
ผ่านการประเมิน 
รายงานผลการ
ประเมิน และ
รายงานอุบัติเหตุ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการจัดการความปลอดภัยของภาควิชาเคมี (ดูรายช่ือในภาคผนวก 7 หน้า 49) 
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1. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทั่วไป 

1) สวมแว่นตานิรภัย (safety glasses) และเสื้อคลุมปฏิบัติการขณะทํางานภายในห้องปฏิบัติการ  
2) สวมรองเท้าท่ีเหมาะสมขณะทําปฏิบัติการโดยสามารถปกป้องเท้าได้ท้ังหมด ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าส้นสูงเกิน 2 นิ้ว 
3) รวบผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่หมวกหรือผ้าพันคอ 
4) ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคาร 
5) ไม่อนุญาตให้เก็บอาหาร รับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเสี่ยงต่อการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในห้อง 

ปฏิบัติการ 
6) ห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผูดู้แล และแม้ได้รับอนุญาตแล้วก็ต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการ และมีผู้ท่ีได้รับมอบหมายดูแลอยู่ตลอดเวลา 
7) ไม่ให้นิสิตระดับปริญญาตรี รวมท้ัง visiting student เข้าห้องปฏิบัติการนอกเวลาท่ีกําหนดไว้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและมีนิสิตระดับปริญญาโท-เอกหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาดูแล  
8) ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทําการทดลองภายในห้องปฏิบัติการโดยลําพัง  
9) ในขณะทํางานภายในห้องปฏิบัติการ อย่าปิดล็อกประตูทางเข้า-ออกท้ังหมด 
10) ตรวจสอบการปิดน้ํา ไฟ และวาล์วแก๊สทุกคร้ังหลังการใช้งาน และตรวจสอบอีกคร้ังก่อนออกจากห้องปฏิบัติการเพ่ือให้

แน่ใจว่าน้ํา ไฟ และวาล์วแก๊สถูกปิดสนิท 
11) การตั้งการทดลองท้ิงไว้โดยไม่มีการเฝ้าระวังต้องมีคําแนะนําระบุไว้ว่าทําอะไร ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ฎทดลอง 

และบอกอย่างชัดเจนว่าให้ทําอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าเป็นการทดลองท่ีต้ังข้ามคืนและมีความเส่ียงสูงต้องได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน 

12) ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะต้องทราบข้อมูลเร่ืองความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี อันตรายท่ีอาจเกิด
จากการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อมูลการจัดการสารอันตรายเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ และจากการหก
ร่ัวไหล รวมถึงการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึน โดยผู้ท่ีทําวิจัยทุกระดับชั้นต้องผ่านการอบรมและสอบวัดความรู้เร่ืองความ
ปลอดภัยก่อนเร่ิมทําวิจัยและอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  ส่วนนิสิตท่ีทําปฏิบัติการในช่ัวโมงปฏิบัติการต้อง
ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านความปลอดภัยแบบออนไลน์ตามข้อกําหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องทําปฏิบัติการ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ 

13) ก่อนทํางานกับสารอันตรายหรือสารมีพิษ ควรมีการศึกษาข้อมูลจาก MSDS หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืน และเตรียมแผนการ
ป้องกันไว้ล่วงหน้า และหากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ถามอาจารย์ผู้ดูแลหรือกรรมการความปลอดภัย 

14) ห้ามทําการทดลองใดๆ ท่ียังไม่ได้ประเมินความเสี่ยงอย่างถ่ีถ้วน 
15) ให้มีการรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและประธานคณะกรรมการความ

ปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องการอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก  
16) การท้ิงสารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือความปลอดภัย 
17) ตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างสมํ่าเสมอ   อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีไม่ได้ใช้งานต้องปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กไฟออก   

การใช้ตลับต่อสายไฟ ให้ใช้ชนิดรางท่ีมีฟิวส์สําหรับตัดไฟเม่ือเกิน 10 Amp   และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกําลังของปลั๊กไฟ
หรือตลับต่อสายไฟฟ้า 

18) รักษาห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยต่อการทํางานอยู่ตลอดเวลา คณะกรรมการความปลอดภัยจะดําเนินการ
ตรวจสอบเป็นระยะ โดยอาจไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

19) ถอดถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติการ และล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
20) ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หัวหน้าชั้น/หัวหน้าตึก กรรมการความ

ปลอดภัย หรือ รปภ. อาคารมหามกุฏ (โทร. 0-2218-7500) ตามลําดับข้ันตอนท่ีระบุในคู่มือความปลอดภัย 
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 การเข้าออกอาคาร  
 ช่วงเวลาการเปิด – ปิด อาคารมหามกุฏ (ตึก MHMK) 

  วันจันทร์-เสาร์    06.00 – 21.00 น.  
  วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิด 
หากต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าวจะต้องเขียนคําร้องในแบบฟอร์มคําร้องล่วงหน้าโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชาลงนามรับรอง (ขอแบบฟอร์มได้ท่ีห้องสารบรรณเคมี) 

2.2  แหล่งข้อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี 
ข้อมูลความปลอดภัยหรือ Material Safety Data Sheets (MSDS) สามารถสืบค้นได้จาก 
1) ข้อมูลจากบริษัทผู้จําหน่ายสารเคมี 

http://www.sigmaaldrich.com 
http://www.merck.co.th 

2) Web site ต่าง ๆ เช่น 
http://www.msds.com 
http://msds.pcd.go.th 
http://www.chemtrack.org 
 

2.3  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีควรทราบ 
 

หมายเลขโทรศัพท์ 
 

หัวหน้าภาควิชาเคมี: รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข  02-218-7599 
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย: ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 02-218-7627, 083-986-8772 
เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย: อ. ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี 02-218-7621 
หัวหน้าตึก (เคมี): ผศ. ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 02-218-7642 
หัวหน้าตึก (คณะฯ): นายธงชัย ชาวพรหม 02-218-5240, 081-772-2611 
รปภ. อาคารมหามกุฏ (MHMK) 02-218-7500 
หน่วยรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ 02-218-5022 
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-0000 
สถานีอนามัย จุฬาฯ/รถพยาบาล 02-218-0568 
สน. ปทุมวัน 02-214-1050 

 
ชื่อสถานท่ี : อาคารมหามกุฏ (MHMK) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 

 
หมายเหตุ: การแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนในหัวข้อ 6 การรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 
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3. ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ 

3.1 ประเภทของเพลิง 

 

เพลิงประเภท A 
หมายถึงเพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง  
วิธีดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้น้ํา 

 

เพลิงประเภท B 
เพลิงท่ีเกิดจากแก๊ส ของเหลวติดไฟ ไขและน้ํามันต่างๆ 
วิธีดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้โฟม ผงเคมีแห้ง 

 

เพลิงประเภท C 
เพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ้า  
วิธีดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้ CO2, Halon 

 

เพลิงประเภท D 
เพลิงท่ีเกิดกับโลหะที่ติดไฟได้ 
วิธีดับเพลิงท่ีเหมาะสม: จํากัดอากาศหรือใช้สารเคมีดับเพลิงพิเศษข้ึนกับชนิดของโลหะ 

3.2 ประเภทของถังดับเพลิง 
3.2.1 ถังดับเพลิงประเภทผงเคมี (Dry Chemical Powder) 

ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC 
1) ชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นถังดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงท้ังสามประเภทคือ A, B และ C ได้ 

กล่าวคือ เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก เพลิงท่ีเกิดจากแก๊ส  ของเหลวติด
ไฟ  ไขและน้ํามันต่างๆ และเพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (แต่อุปกรณ์อาจเสียหาย) ซ่ึงในภาควิชาเคมี ถัง
ดับเพลิงชนิดนี้จะเป็นถังสีแดง ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งท่ีมีติดต้ังในภาควิชาเคมี 
 

2) ชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นเคร่ืองดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท B และ C เท่านั้น ไม่
สามารถดับเพลิงประเภท A ได้ 
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3.2.2 ถังดับเพลิงประเภทน้ํา (Water)  
ถังดับเพลิงประเภทน้ําเป็นถังดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงท่ัวไปเท่านั้น ไม่

สามารถดับเพลิงประเภทอื่นๆ ได้  ในภาควิชาเคมีไม่มีถังดับเพลิงประเภทนี้ แต่จะมีอยู่ในรูปของสายส่งน้ําแบบยางม้วน 
(fire hose reel) ในตู้ดับเพลิงภายในตึก (รูปท่ี 2) 

 

 
 

รูปท่ี 2 ตู้ดับเพลิงท่ีมีสายส่งน้ําแบบยางม้วน 
 

3.2.3 ถังดับเพลิงประเภทโฟม (Foam) 
ถังดับเพลิงประเภทโฟม เป็นถังดับเพลิงท่ีบรรจุด้วยน้ําผสมกับสารเคมี AFFF (Aqueous Film Forming 

Foam) ท่ีมีความดันสูง ใช้สําหรับเพลิงประเภท A และ B ไม่เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของนํ้าท่ี
เป็นสื่อทางไฟฟ้า 

 
3.2.4 ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon) 

ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย ดังรูปท่ี 3 (Halon หรือสารอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน) เป็นถังดับเพลิงท่ีเหมาะ
สําหรับการดับเพลิงท้ังสามประเภท คือ A, B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกค้างเหมาะกับอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูงหรือเสียหาย
ง่าย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 

 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหยที่มีติดต้ังในภาควิชาเคมี 
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3.2.5 ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 
ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นถังดับเพลิงท่ีบรรจุด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง 

เหมาะสําหรับการดับเพลิงประเภท B และ C แต่ไม่เหมาะท่ีจะใช้ในขณะไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ และไม่เหมาะกับประเภท A 
ข้อสังเกตของถังชนิดนี้จะมีปลายพลาสติกทรงกระบอกสีดํา เพ่ือป้องกันความเย็นจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (รูปท่ี 4)  

 

 

รูปท่ี 4 เคร่ืองดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีติดต้ังในภาควิชาเคมี 

3.3 เม่ือพบไฟไหม้ 
1) ต้ังสติและประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว 
2) หากสามารถดับไฟด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ให้ทําทันที (ดูหัวข้อ 3.4 – 3.5) 
3) ใช้เคร่ืองดับเพลิงประจําห้องปฏิบัติการ โดยเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
4) หากไม่สามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และรีบส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ 

(รูปท่ี 5)  จากจดุท่ีอยู่ใกล้มือท่ีสุด โดยการดึงคันบังคับลง (ตําแหน่งของสัญญาณเตือนไฟไหม้ดูได้ในแผนผังประจําแต่
ละชั้น) แล้วปฏิบติัตามวิธีการหนีไฟ (หัวข้อ 3.7) 

 

 
รูปท่ี 5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ของอาคารมหามกุฏ 

3.4 วิธีการดับเพลิง 
1) ระบุต้นตอของไฟ 
2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอ๊าต์ ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกห่างจากบริเวณไฟไหม้ 
3) ดับไฟโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสมกับชนิดของไฟ 
4) หากไฟลุกไหม้บนร่างกายให้นอนราบแล้วกลิ้งไปมาบนพื้นห้อง และช่วยกันเอาผ้าเปียกหรือผ้าหนาๆ คลุม อย่าว่ิง! 
5) หากไม่แน่ใจว่าจะดับไฟด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย อย่าทํา ! 
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3.5  การใช้ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers) 
1) ดูตําแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนผังของแต่ละชั้น ผูทํ้าปฏิบัติการควรทราบชนิดและตําแหน่งของ

อุปกรณ์ดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุด  
2) หันหน้าเข้าหากองไฟและยืนห่างจากไฟประมาณ 2-4 เมตร และทําตามข้ันตอนในรูปท่ี 6 

 

   

 

ดึงสายฉีดออกจากท่ี
เก็บ 

ดึงสลักท่ีหัวถังเพ่ือ
ปลดล็อกวาล์ว 

กดก้านฉีดลงให้สุดเพ่ือทําการฉีด 
พร้อมจับปลายสายให้แน่น 

เข้าใกล้ 2-4 เมตร ด้านเหนือลม 
พร้อมฉีดไปท่ีฐานของไฟ โดยส่าย

หัวฉีดไปมาซ้าย-ขวา 
รูปท่ี 6 การใช้ถังดับเพลิง 

3.6 เม่ือได้ยินสัญญาณเตือนไฟ 
ปฏิบัติตามกระบวนการหนีไฟในหัวข้อ 3.7 ทันที   ไม่ต้องรอตรวจสอบว่าจริงหรือซ้อม 

 

   
 

รูปท่ี 7 ป้ายบอกทางหนีไฟของอาคารมหามกุฏ 

3.7 วิธีการหนีไฟ 
1) เม่ือได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้ ต้องรีบปิดสวิตซ์ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอ๊าต์ ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส (ถ้ามี) 
2) เดินออกจากอาคารตามเส้นทางท่ีมีป้ายบอกทางหนีไฟ (รูปท่ี 7) อย่างรวดเร็ว อย่าห่วงเก็บสมบัติส่วนตัว  อย่าใช้

บันไดลงตรงกลางของอาคาร และห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด 
3) ขณะหนีไฟต้องก้มตัวตํ่าไว้และใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสําลักควันไฟ 
4) เดินลงไปยังด้านล่างของอาคารให้เร็วท่ีสุดและไปรวมกันท่ีบริเวณจุดรวมพล  
5) ห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบอาคาร 
6) ผู้อยู่ในเหตุการณ์อยู่รอแจ้งเหตุการณ์แก่ผู้รับผิดชอบท่ีจุดรวมพล 

 
จุดรวมพลของภาควิชาเคมี คือ จุดรวมพลหมายเลข  7/1 บริเวณลานจอดรถตึกอัญมณี  

(ด้านหลังอาคารมหามกุฏ) 
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รูปท่ี 8 จุดรวมพล 7/1 บริเวณลานจอดรถตึกอัญมณี 

3.8 ข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากไฟ 
 

    
 ไม้ขีดไฟ ประกายไฟ ปลั๊กไฟ 

รูปท่ี 9 แหล่งกําเนิดไฟประเภทต่างๆ 
 

1) ไม่วางวัสดุติดไฟง่ายใกล้แหล่งกําเนิดไฟ (รูปท่ี 9)  
2) ไม่วางของเกะกะบริเวณทางเดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางหนีไฟ ในกรณีของระเบียง หากจําเป็นให้วางเพียงด้านใน

และไม่เกินครึ่งหนึ่งของทางเดิน โดยตีเส้นแถบแดงให้ชัดเจน 
3) หม่ันฝึกซ้อมกระบวนการหนีไฟเป็นประจํา 
4) ควรมีผู้ได้รับการฝึกอบรมการผจญเพลิงเบื้องต้นอย่างน้อย 1 คนในแต่ละห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาจัดอบรมการผจญ

เพลิงให้เป็นรายปี) 
5) ไม่เก็บสารเคมี ตัวทําละลาย และแก๊สไวไฟในปริมาณมากเกินความจําเป็น 
6) จัดหาเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมไว้ประจําห้องปฏิบัติการ โดยติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
7) ผู้ทําปฏิบัติการทุกคนพึงทราบตําแหน่งท่ีต้ังและชนิดของเครื่องดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียง 
8) หม่ันตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ  
9) การตั้งปฏิกิริยาท่ีใช้ความร้อนท้ิงไว้โดยไม่มีการเฝ้าดูแลจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อน และต้องติดรายละเอียดของ

ปฏิกิริยาพร้อมแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ชัดเจน 
10) ใช้น้ํามันซิลิโคนสําหรับ oil bath หรือใช้ sand bath ห้ามใช้น้ํามันพืชหรือ mineral oil  
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11) หม่ันตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีชํารุดหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ท่ีมีมอเตอร์หมุน 

12) ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีไม่ได้ใช้งาน และดึงปลั๊กไฟออก 
13) ถ้าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อสายไฟ ให้ใช้ชนิดราง ไม่ใช่ชนิดตลับ และอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีฟิวส์สําหรับตัดไฟเม่ือ

เกิน 10 Amp  
14) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกําลังท่ีปลั๊กไฟหรือตลับต่อสายไฟฟ้าจะรับได้ (ไม่เกิน 1000 watt / 1 เต้าเสียบ) 
15) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุดเสียหายให้ติดต่อหน่วยซ่อมบํารุงคณะวิทยาศาสตร์ (โทร 02-218-7529) หรือบริษัทผู้จําหน่าย

อุปกรณ์ ห้ามทําการดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง  
16) วางอุปกรณ์ท่ีแผ่รังสีความร้อนได้ เช่น ตู้อบ ในบริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศได้ดี และมีขาต้ัง สูงจากพื้น อย่างน้อย 3 

เซนติเมตร 
17) ห้ามนําวัสดุท่ีติดไฟได้ง่าย เช่น ผ้า พลาสติก ไว้ในตู้อบ โดยไม่ดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด 
18) ห้ามใช้อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดเปลวไฟในอาคารก่อนได้รับอนุญาต จากผู้จัดการอาคาร 
19) ไม่ควรต้ัง hot plate ใกล้สารไวไฟ และระวังไม่ให้สายไฟพาดบนแผ่นร้อนของ hot plate ขณะใชง้าน 
20) เม่ือต้องการให้ความร้อนแก่สารไวไฟและหรือสารท่ีมีจุดเดือดตํ่ากว่า 100 oC ให้ทําโดยใช้อ่างน้ําร้อน หรืออ่างน้ํามัน 

อย่าให้ความร้อนโดยตรงจาก hotplate 
21) การทดลองท่ีต้องใช้ตัวทําละลายไวไฟปริมาณมากหรือสารท่ีไวต่อน้ําหรืออากาศ รวมทั้งปฏิกิริยาท่ีคายความร้อน

ปริมาณมากหรือรุนแรง ต้องทําแผนประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) รวมท้ังต้องปรึกษาและทบทวนข้อ
ปฏิบัติกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อนลงมือปฏิบัติการ 

22) จงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการท้ิงสารไวไฟ หากไม่แน่ใจว่าสารมีสมบัติอย่างไร ห้ามเทลงน้ําหรือเทน้ําใส่เป็น
อันขาด ให้ปรึกษาผู้รับผิดชอบประจําห้องปฏิบัติการทุกคร้ัง 

23) ห้ามท้ิงขยะท่ีเป็นผงโลหะหรือสารท่ีติดไฟได้ (pyrophoric) เม่ือสัมผัสอากาศหรือความชื้นลงในถังขยะโดยเด็ดขาด 
24) ห้ามท้ิงสารไวไฟลงท่อน้ํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีสารนั้นไม่ละลายน้ําและ/หรือมีปริมาณมาก 
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4. ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล 

4.1 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเม่ือเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 
1) ให้กันผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณท่ีมีสารเคมีร่ัวไหล  
2) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้ทราบทันที 
3) หากสารหกรดร่างกายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ปฏิบัติตามหัวข้อ 5 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
4) บ่งชี้ชนิดของสารที่หกร่ัวไหลและหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยศึกษาข้อควรปฏิบัติและอันตรายจาก MSDS 
5) ศึกษาถึงอันตรายที่อาจพึงมีจากกระบวนการหกร่ัวไหลหรือการทําความสะอาด และวางแผนรับมือในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
6) ทําความสะอาดบริเวณท่ีสารเคมีหกโดยด่วน ถ้าสารเป็นอันตรายมากหรือเกินกําลังความสามารถให้รีบอพยพผู้คน

จากบริเวณน้ันโดยเร็วท่ีสุดและแจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที 
7) ผู้ทําความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม ข้ึนอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสาร อย่างน้อยท่ีสุดควร

จะมีถุงมือยางหนาๆ และเคร่ืองป้องกันระบบทางเดินหายใจ สําหรับสารท่ีให้ไอพิษจะต้องสวมหน้ากากปิดตา-จมูก
และปาก 

8) ถ้ามีการใช้น้ําล้าง ควรระวังการร่ัวไหลลงสู่ท่อน้ําท้ิง แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับชนิดของสารเคมีท่ีหกด้วย หากเป็นกรด
หรือเบสท่ีผ่านการสะเทินหรือทําให้เจือจางแล้ว ก็สามารถปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อน้ําท้ิงได้ 

9) หากจัดการกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแบบรายงานอุบัติเหตุต่อประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ตามหัวข้อ 6 การรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 

10) ควรมีชุดวัสดุดูดซับสําหรับอุบัติเหตุจากสารเคมีหกร่ัวไหล (spill kit) ประจําห้องปฏิบัติการ ซ่ึงควรประกอบด้วยตัว
ดูดซับเฉื่อย  สารสําหรับสะเทินกรดและเบส ถุงมือยางหนา ท่ีตัก และถุงเปล่าสําหรับบรรจุของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดการสารเคมีท่ีหกร่ัวไหล 

4.2 กรณีสารหกเป็นของเหลว 
1) ใช้ตัวดูดซับเฉื่อยท่ีเหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite หรือทรายแมว (cat litter) 

ชนิดไม่ใส่สารดับกลิ่น เม่ือดูดซับแล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของเสียอันตราย โดยกวาดหรือ
โกยลงภาชนะสําหรับเก็บของเสียอันตรายที่เหมาะสม อย่าใช้น้ําล้างของเหลวจนกว่าจะแน่ใจว่าผลท่ีจะตามมาคือ
อะไร 

2) ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ถ้าเป็นเบส
แก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) ใช้กระดาษ pH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารละลายมีความเป็นกลางก่อน
กําจัดท้ิง 

3) หากตัวทําละลายอินทรีย์ไวไฟหกเป็นบริเวณกว้าง ให้ปิดแหล่งกําเนิดไฟหรือตู้อบบริเวณใกล้เคียง เพ่ือป้องกันการ
ลุกติดไฟ 

4) ในกรณีของปรอทหก ต้องจัดการทันทีเนื่องจากไอปรอทมีความเป็นพิษสูง โดยสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การใช้
ผงอะมัลกัม (amalgamation powder) เพ่ือให้เกิดเป็นโลหะอะมัลกัม การกลบด้วยผงกํามะถันหรือใช้เคร่ืองมือ
ดูดสุญญากาศ (mercury vacuum cleaner) ดูดเก็บรวบรวมไว้ ห้ามใช้เคร่ืองดูดฝุ่นท่ีใช้ตามบ้านเรือนดูดปรอท
โดยเด็ดขาดเนื่องจากจะทําให้ไอปรอทกระจายฟุ้งไปทั่ว หลังจากนั้นเก็บขยะท่ีมีปรอทเจือปนอยู่แยกจากขยะทั่วไป  
หมายเหตุ: เนื่องจากอุบัติเหตุของปรอทหกมักเกิดจากเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแตก ดังนั้น ควรเลือกใช้
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์ในการทํางาน และเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในกรณีท่ีจําเป็นเท่านั้น 
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4.3 กรณีสารหกเป็นของแข็ง  
1) สารท่ีเป็นอันตรายมาก เช่น ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําใน MSDS อย่าง

เคร่งครัด 
2) หากสารไม่เป็นสารอันตรายมาก เช่น เกลือของโลหะท่ีไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติ  

4.4 กรณีสารรั่วเป็นแก๊ส 
1) ปิด main regulator ท่ีถังแก๊สก่อน แจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที 
2) ถ้าเป็นแก๊สพิษให้ส่งสัญญาณเตือนภัยและอพยพคนออกจากบริเวณโดยด่วน 
3) หากไม่สามารถควบคุมไอแก๊สได้ ให้เคลื่อนย้ายถังแก๊สไปนอกบริเวณอาคารท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี แล้วปล่อยแก๊สออก

สู่บรรยากาศ ถ้าเป็นแก๊สพิษต้องกําจัดตามวิธีการในตารางท่ี 1 
4) แจ้งบริษัทผู้รับผดิชอบถังแก๊สโดยด่วน 
5) หากการรั่วเกิดใกล้วาล์วหรือ regulator ให้ใช้เทคนิค contain and divert vapour (รูปท่ี 10) และอาจเผาท้ิงหรือ

ใช้สารเคมีดูดซับท่ีเหมาะสม หากแก๊สละลายน้ําได้ให้ผ่านลงน้ําหรือฉีดด้วยน้ํา (ระวังอันตรายที่ตามมาจากปฏิกิริยา
ของแก๊สกับน้ํา) 

6) การทําลายแก๊สพิษบางชนิดเม่ือเกิดการร่ัวไหลในปริมาณเล็กน้อย ใช้แนวทางปฏิบัติตามตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 เทคนิคการทําลายแก๊สพิษบางชนิดเม่ือเกิดการร่ัวไหลในปริมาณเล็กน้อย  
ชนิดของแก๊สท่ีรั่วไหล วิธีทําลาย 

Ammonia, anhydrous ละลายในน้ํา ในอัตราส่วนน้ํา 100 ลิตรต่อแอมโมเนีย 1 ลิตร 
Arsine ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือตัวออกซิไดส์ท่ีแรง

อ่ืนๆ  
Boron trichloride ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15%  
Carbon monoxide จุดไฟเผาทําลายแก๊สท่ีร่ัวไหล 
Chlorine ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15% หรือสารละลายเบสแก่อ่ืนๆ 
Fluorine ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 – 15% 
Fluorocarbons พยายามกักเก็บไว้เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 
Hydrogen ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
Hydrogen fluoride ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 – 15% 
Hydrogen sulfide ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์)ความเข้มข้น 10 – 

20% 
Methyl bromide ดูดซับแก๊สท่ีร่ัวไหลด้วยตัวทําละลายอินทรีย์เช่นเอทานอลหรือโทลูอีน 
Nitric oxide ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต หรือโซดาไลม์ (ของผสม

ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และปูนขาว) 
Nitrous oxide ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
Phosgene ทําให้เป็นกลางด้วยปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์) หรือหินปูนทุบละเอียด 

(แคลเซียมคาร์บอเนต) 
Sulfur dioxide ปล่อยแก๊สท่ีร่ัวไหลผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 

(Source : J.E.Bowen, Emergency Management of Hazardous Materials Incidents, National Fire Protection Association, 
1995) 
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รูปท่ี 10 การใช้ "contain and divert technique" เพ่ือกําจัดแก๊สท่ีรั่วไหล 

 

4.5 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล 
1) ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีเสมอ เม่ือเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนภาชนะแล้วทําลายภาชนะทิ้งตามความเหมาะสม  
2) ควรตรวจสอบสภาพถังแก๊สทุกๆ 6 เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทผู้จําหน่ายถังหรือผู้

ตรวจสอบติดไว้ใกล้ถังแก๊สหรือโทรศัพท์เผื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีเป็นระยะทางใกล้ๆ (ในบริเวณห้องปฏิบัติการ) ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับท่ีคอขวดและมีมืออีก

ข้างหนึ่งรองท่ีก้นขวด หรือใช้ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี ดังรูปท่ี 11  อย่าจับขวดสารเคมีท่ีคอขวด
หรือห้ิวท่ีหูเพราะขวดอาจจะหล่นลงมาได้  

 
รูปท่ี 11 การเคลื่อนย้ายสารเคมีระยะทางใกล้ๆ 

4) ในการขนย้ายสารเคมีในระยะทางไกล (ออกนอกบริเวณห้องปฏิบัติการหรือจากสโตร์เคมี) จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลและภาชนะท่ีเหมาะสม (เช่น ถังสแตนเลสหรือถังพลาสติกท่ีสามารถเบิกได้จากสโตร์) มาใส่ขวดสารเคมี
เพ่ือป้องกันการหกร่ัวไหลระหว่างการขนย้ายทุกคร้ัง ห้ามใช้ตะกร้าเนื่องจากหากเกินการแตกของขวดสารจะเกิดการ
รั่วไหลได้ หากมีโอกาสท่ีขวดจะกระทบกระแทกกันต้องใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสมด้วย 

5) ภาชนะที่เป็นสเตนเลสควรใช้กับสารเคมีท่ีไม่กัดกร่อน เช่น ตัวทําละลายอินทรีย์ ในขณะที่ภาชนะที่เป็นพลาสติกให้
ใช้กับสารเคมีท่ีกัดกร่อนเช่น กรด  

6) หากมีสารเคมีเป็นจํานวนมากต้องใช้รถเข็นช่วยในการขนย้ายร่วมกับตะกร้าท่ีแข็งแรง อย่าวางขวดสารเคมีบนรถเข็น
โดยตรง และควรมีการเตรียมพร้อมสําหรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล 
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7) การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากๆ ให้ทําในตู้ดูดควัน วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าถ้าเกิดการหก
ร่ัวไหลข้ึนจะทําอย่างไร หลีกเลี่ยงการถ่ายเทสารไวไฟใกล้แหล่งกําเนิดไฟ 

8) ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์หรือภาชนะอ่ืนท่ีเหมาะสม 
9) มี MSDS ของสารเคมีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมท้ังอุปกรณ์ทําความสะอาดอยู่ใน

ห้องปฏิบัติการเสมอเพ่ือจะสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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5. ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 

5.1 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
1) ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

จํานวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องและระดับความเป็นอันตรายของงานที่ทํา 
2) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับระดับอันตรายของงานท่ีจะทําเสมอ ได้แก่ แว่นตานิรภัยหรือ goggles 

เสื้อคลุมปฏิบัติการ รองเท้าท่ีปิดมิดชิด หากผมยาวควรรวบผมให้เรียบร้อย และถุงมือท่ีเหมาะสมกับความเป็น
อันตรายของสาร (ตรวจสอบ MSDS) โดยท่ัวไปหากเป็นการทํางานในห้องปฏิบัติการเคมีควรใช้ถุงมือชนิดไนไตรล์ 
(nitrile gloves) ท่ีทนต่อการซึมผ่านของตัวทําละลายได้ดีกว่าถุงมือยาง (rubber/latex gloves) ท่ีใช้ทางการแพทย์ 

3) การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับแก๊สหรือสารระเหยที่เป็นพิษหรือมีกลิ่นเหม็นต้องทําในตู้ดูดควัน และสวมหน้ากาก
ป้องกันแก๊สหรือสารระเหย 

4) ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เช่น ลิฟต์โดยสาร  
5) ห้ามเก็บ รับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในห้องปฏิบัติการ และห้ามใช้อุปกรณ์เคร่ืองแก้วในห้องปฏิบัติการสําหรับ

ใส่อาหารและเครื่องด่ืม 
6) อย่าท้ิงสิ่งของเกะกะบริเวณอ่างน้ํา ถึงเวลาจําเป็นจะต้องใช้จะได้มีท่ีว่าง 
7) ตรวจสอบการทํางานของ safety shower และ eye wash อย่างสมํ่าเสมอ อย่าวางของเกะกะในบริเวณดังกล่าว 
8) ไม่อนุญาตให้ทํางานตามลาํพัง นําเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
9) ล้างมือทุกคร้ังก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

5.2 ข้อปฏิบัติเม่ือถูกแก้วบาด 
1) พยายามเข่ียเศษแก้วท่ีมองเห็นชัดเจนออกจากบริเวณแผล 
2) ห้ามเลือดโดยใช้น้ําแข็งประคบ กดท่ีเส้นเลือดหรือรัดท่ีบริเวณเส้นเลือดท่ีนําไปสู่บาดแผล ระวัง! อย่ารัดนานเกินไป 
3) ทําความสะอาดแผลและใส่ยา ปิดปากแผลให้มิดชิด  
4) หากแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้นําส่งหน่วยอนามัยหรือแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาฯ โดยเร็ว 

5.3  ข้อปฏิบัติเม่ือถูกของร้อนหรือไฟลวก 
1) แช่น้ําเย็นจัดหรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้ําจนหายอาการปวดแสบปวดร้อน 
2) ทายาข้ีผึ้งสําหรับไฟไหม้ และน้ําร้อนลวก 
3) หากเกิดบาดแผลไฟลวกขนาดใหญ่ให้นําส่งสถานีอนามัย จุฬาฯ หรือแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาฯ โดยเร็ว 

5.4  ข้อปฏิบัติเม่ือสารเคมีหกรดผิวหนัง 
1) ถอดเสื้อผา้บริเวณท่ีเปื้อนสารเคมีออกโดยเร็ว 
2) เช็ดหรือซับสารเคมีท่ีหกรดออกให้มากท่ีสุดโดยเร็ว 
3) กรณีสารละลายน้ําแต่ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํา ล้างบริเวณท่ีสารหกรดด้วยน้ําไหลปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 

นาที หรือจนแน่ใจว่าชําระล้างสารออกหมดแล้ว หากสารไม่ละลายน้ําให้ล้างด้วยสบู่ ใช้อ่างน้ํา หรือ Safety shower 
ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด 

4) หากทราบว่าสารท่ีหกรดคืออะไร ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม SDS หรือตามแนวทาง
ข้างล่าง ในกรณท่ีีรุนแรงควรพบแพทย์ทันที 
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กรณีทราบชนิดสารท่ีหกรดผิวหนัง 
1) ในกรณีกรด ล้างน้ําเปล่าปริมาณมากๆ  

ข้อควรระวัง: ในกรณีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นหกรด ต้องทําการเช็ดหรือซับออกด้วยผ้าให้ได้มากท่ีสุดก่อนการล้างด้วย
น้ําเปล่าปริมาณมากๆ 

2) ในกรณีเบส ล้างน้ําเปล่าปริมาณมากๆ  
3) สําหรับฟีนอล ล้างน้ําเปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยใช้กลีเซอรีนอ่ิมตัวด้วยโบรมีนทา ถ้าฟีนอลหกรดปริมาณมาก อาจ

มีอาการไตวาย (อันตรายถึงชีวิต) ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที 
4) สําหรับกรดไฮโดรฟลูออริก ทําให้เกิดแผลท่ีเจ็บปวดมาก กรดเจือจางจะเห็นผลช้ากว่า ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้าเป็นไป

ได้ ห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรดชนิดนี้ควรเตรียมติดต่อสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้ล้างด้วยน้ํามากๆ และนวดด้วย calcium gluconate gel 2 % และต้องพบแพทย์ในทุกกรณีท่ีเกิดการ
หกรดร่างกายไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

5.5 ข้อปฏิบัติเม่ือสารเคมีกระเด็นเข้าตา 
1) ล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างตาฉุกเฉิน (eye wash) หรือด้วยน้ําไหลปริมาณมาก ขณะล้างตาต้องพลิกเปลือกตา และ

กลอกตาไปมาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนแน่ใจว่าชําระสารออกหมดแล้ว ในกรณีสารเคมีกระเด็นเข้าตา 
ห้ามสะเทินด้วยสารละลายกรดหรือเบสโดยเด็ดขาด 

2) นําส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

5.6 ข้อปฏิบัติเม่ือสูดแก๊สท่ีเป็นพิษ 
1) นําผู้ประสบอุบติัเหตุออกจากบริเวณอันตรายทันที ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่เคร่ืองช่วย

หายใจ เป็นต้น แก๊สพิษบางชนิดเช่น CO, HCN, NO, COCl2 และ SO2 ซึมเข้าผิวหนังได้จึงต้องสวมชุดป้องกันท่ี
เหมาะสมด้วย 

2) ปลดเสื้อผ้าให้หลวม ให้ออกซิเจนถ้าทําได้ 
3) ถ้าหมดสติ ควรให้นอนควํ่าและตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือป้องกันโคนลิ้นกีดขวางทางเดินหายใจและสังเกต

ว่าหยุดหายใจหรือไม่ 
4) ถ้าหยุดหายใจ ให้ผายปอด ไม่ควรใช้วิธี mouth-to-mouth โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือสูดแก๊ส HCN เนื่องจากผู้

ช่วยเหลือมีโอกาสได้รับพิษสูง 
5) นําส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดโดยด่วน 

 

 
 
กรณีเฉพาะ 
กรณีสูดแก๊ส HCN ให้สูดอากาศบริสุทธ์ิ แล้วให้ดม amyl nitrite ทุกๆ 5 นาที  ผายปอดถ้าผู้ประสบอุบัติเหตุหยุดหายใจ 

ห้ามใช้วิธี mouth-to-mouth ฉีดยากระตุ้นหัวใจถ้าจําเป็น แล้วนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 
 

อุบตัเิหตุจากการสดูแก๊สทีเ่ป็นพษิสามารถป้องกนัไดโ้ดยการใชตู้ด้ดูควนั แก๊สพษิสว่นมาก (ยกเวน้ CO) จะมี
กลิน่เป็นสญัญาณเตอืนภยั แต่ผูป้ฏบิตัติอ้งทราบและอยา่ฝืนทาํงานต่อ เพราะโดยมากจมกูจะเสยีสมัผสัการรบั
กลิน่ไปเมือ่สดูแก๊สเขา้ไปถงึระดบัหน่ึง ถา้รูส้กึตวัวา่อาการไมด่ใีหร้บีบอกใหผู้ร้ว่มงานทราบและชีใ้หเ้หน็วา่

อาจเกดิการรัว่ไหลของแก๊ส แลว้ออกมาสดูอากาศบรสิทุธิท์นัที
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5.7 ข้อปฏิบัติเม่ือกลืนกินสารเคมี 
1) ควรทําตามคําแนะนํา SDS อย่างเคร่งครัด  
2) การกลืนกินสารทุกรูปแบบต้องนําส่งแพทย์ทันที 

 

 
  

ในทกุกรณีที่เกิดอบุตัิเหตกุบัผ ูป้ฏิบตัิงาน ต้องส่งแบบรายงานอบุตัิ เหตตุ่อประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภยั ตามหวัข้อ 6 การรายงานอบุตัิ เหตแุละเหตฉุุกเฉิน 
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6. การรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 

6.1 ลําดับขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 
6.1.1 กรณีไฟไหม้ 

 ให้ปฏิบัติตามหัวข้อ 3 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ (หน้า 6) 
6.1.2 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่เก่ียวกับสารเคมีหรือปฏิบัติการทางเคมี 
 โปรดแจ้ง รปภ. ของอาคารมหามกุฏ (02-218-7500) /คณะวิทยาศาสตร์ (02-218-5022) 
6.1.3 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมี 
 โปรดติดต่อบุคคลตามลําดับต่อไปน้ี 

1) อาจารย์ประจําห้องปฏิบัติการหรือผู้รับผิดชอบประจําห้องปฏิบัติการ ตามรายชื่อและหมายเลขติดต่อหน้าห้อง 
2) ถ้าเหตุเกิดนอกห้องปฏิบัติการ หรือเป็นเหตุฉุกเฉินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อห้องปฏิบัติการอ่ืน ให้แจ้งหัวหน้า

ชั้น/หัวหน้าตึก (ดูรายชื่อในภาคผนวก 8)  
3) ถ้าติดต่อผู้รับผิดชอบในข้อ 1-2 ไม่ได้ หรือเกินความสามารถของผู้รับผิดชอบในข้อ 1-2 ให้ผู้รับผิดชอบในข้อ 

1-2 หรือผู้ประสบเหตุติดต่อประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย 
หรือกรรมการความปลอดภัย (ดูรายชื่อในภาคผนวก 7) 

4) ในกรณีเหตุการณ์ลุกลามหรือรุนแรงมากให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามข้อ 1-3 พร้อมท้ังดําเนินการอพยพทันที 
5) ผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้องชี้แจงรายละเอียด สถานท่ี สารเคมีท่ีเกี่ยวข้อง และอันตรายอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นผลสืบเนื่อง

ให้แก่ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1-3 ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ในกรณีท่ีเหตุการณ์ไม่ลุกลาม หรือ สถานท่ีอ่ืนตามแต่จะ
ตกลงกับผู้รับผิดชอบในกรณีท่ีต้องมีการอพยพ 

ผู้รับผิดชอบในข้อ 1-2 มีหน้าท่ีประเมินสถานการณ์และตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไร ถ้าสามารถระงับเหตุได้
ให้ดําเนินการและแจ้งกรรมการความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบรายงานอุบัติเหตุ ถ้าเกินความสามารถของ
ผู้รับผิดชอบให้ติดต่อกรรมการความปลอดภัยเพ่ือทําหน้าท่ีตัดสินใจในลําดับถัดไป ถ้าเกินความสามารถของกรรมการความ
ปลอดภัยให้ติดต่อหน่วยรักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ ผู้ประสบเหตุไม่ควรแจ้งหน่วยงานภายนอกด้วยตนเอง 

6.2 แบบรายงานอุบัติเหตุ  
 ในการเกิดอุบัติเหตุท่ีร้ายแรงกว่าท่ีจะพบในห้องปฏิบัติการตามสภาพการทํางานปกติ ต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง 
โดยใช้แบบรายงานอุบัติเหตุตามภาคผนวก ซ่ึงขอได้จากผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการความปลอดภัย http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml ภายใต้เมนู Safety Forms > 
ฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ เม่ือกรอกแบบฟอร์มแล้วให้นําส่งประธานคณะกรรมการความปลอดภัย 1 ชุด และสําเนาเก็บไว้ใน
ห้องปฏิบัติการ 1 ชุด คณะกรรมการความปลอดภยัจะอัพโหลดฟอร์มท่ีกรอกแล้วในรูปแบบ PDF ข้ึนเว็บความปลอดภัย 
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml ภายใต้เมนู Safety Forms > แจง้อุบัติเหตุออนไลน์-ดูสถิติ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต อนึ่ง ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
จะใช้แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุใหม่ตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยกรรมการความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก 1)  

6.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หน้าห้องปฏิบัติการทุกห้องในภาควิชาต้องมีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

อย่างน้อย 2 คนติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ข้อมูลผู้รับผิดชอบต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน (up-to-date) สามารถติดต่อได้จริง โดย
ควรติดต่อรายชื่อแรกก่อนเพื่อให้บุคคลนั้นติดต่อประสานงานในลําดับข้ันตอนต่อไป  

user
Typewriter
หมายเหตุ: หัวข้อนี้ยกเลิกการใช้งาน การรายงานอุบัติเหตุให้แจ้งผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHECU) ที่: https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=67โดยทั่วไปผู้ดูแลห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แต่นิสิตสามารถรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือกรณีที่เกือบเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยตนเอง
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7. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างปลอดภัย 

7.1 การใช้งานถังแก๊ส 
7.1.1 อันตรายจากแก๊สบรรจุถัง 

อาจแบ่งออกได้เป็น 
1) ความดัน แก๊สบรรจุถังส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ภายใต้ความดันสูง หากวาล์วควบคุมเสียหาย (เช่น ในกรณีท่ีถังแก๊ส

ล้ม) หรือการปล่อยแก๊สจากถังลงไปในระบบปิด ไม่มีทางระบายแก๊ส จะทําให้เกิดอันตรายเนื่องจากแรงดัน
ของแก๊สได้ 

2) ตัวถังแก๊ส ถังแก๊สเป็นวัสดุท่ีมีน้ําหนักมาก เม่ือล้มจะทําให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บและทําให้
อุปกรณ์เสียหาย จึงต้องให้ความระมัดระวังในการเก็บและขนย้ายถังแก๊สเป็นพิเศษ 

3) แก๊สท่ีบรรจุ ตัวแก๊สท่ีบรรจุในถังมีอันตรายแตกต่างกัน บางชนิดไวไฟ (เช่นไฮโดรเจน บิวเทน) บางชนิดเป็น
พิษ (เช่น คลอรีน คาร์บอนมอนอกไซด์) บางชนิดแม้ไม่เป็นพิษโดยตรงแต่ก็ทําให้ขาดอากาศหายใจ (เช่น
ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์) 

7.1.2 ข้อปฏิบัติท่ัวไปในการใช้ถังแก๊ส 
1) ในการใช้งานปกติควรผูกถังแก๊สให้ติดอยู่กับท่ีในลักษณะท่ีต้ังตรง และใช้เข็มขัดผ้าหรือโซ่ ยึดรอบถัง ติดกับ

ผนังให้ม่ันคง 
2) ติดฉลากชื่อแก๊สให้เห็นชัดเจน เก็บถังแก๊สในท่ีแห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากแหล่งความร้อนหรือ

แหล่งกําเนิดไฟ 
3) ถ้าเป็นไปได้ควรติดต้ังถังแก๊สภายนอกและต่อท่อเข้ามาข้างในห้องปฏิบติัการ 
4) ในการเคล่ือนย้ายถังแก๊ส ควรใช้รถเข็นหรือการหมุนก้นถังในแนวต้ัง และต้องปิดฝาครอบวาล์วก่อน

เคลื่อนย้าย 
5) ใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันท่ีเหมาะสมกับชนิดของแก๊ส และต่อเข้ากับถังแก๊สโดยขันเกลียวให้พอดี ห้ามใช้

แรงฝืนการขันเกลียวหรือสารหล่อลื่นใดๆ 
6) ก่อนเปิดวาล์วควบคุมความดันของแก๊สเข้าสู่ระบบทํางาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดให้มีทางออกของ

แก๊สไว้แล้ว 
7) ถังแกส๊ท่ียังมีแก๊สและไม่มีวาล์วควบคุมความดันต่ออยู่ ควรปิดฝาครอบถังและขันสกรูเพ่ือความปลอดภัย 
8) เก็บถังแก๊สท่ีกําลังใช้งานหรือมีแก๊สบรรจุเต็มและถังแก๊สเปล่าออกจากกัน พร้อมท้ังติดป้ายให้ชัดเจนว่าเป็น

ถังท่ียังมีแก๊สหรือเป็นถังเปล่า 
9) กรณีมีถังแก๊สเป็นจํานวนมาก ควรเก็บไว้ในคอกท่ีม่ันคง หากไม่มีคอก ต้องให้ม่ันใจว่าโซ่รัดนั้นม่ันคงพอใน

การรองรับน้ําหนักถังท้ังหมด เช่น ใช้โซ่ท่ีมีความหนามากข้ึนหรือติดโซ่รัดสองตําแหน่ง 
7.1.3 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ/อาคาร 
2) กันบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณให้เร็วท่ีสุด 
3) พยายามปิด main valve ถ้าทําได้  
4) ตรวจสอบชนิดของแก๊ส (identify the gas) ข้อมูลมักอยู่ท่ีข้างถัง หรือท่ี pressure regulator แก๊สบางชนิด

อาจมีกลิ่นเฉพาะเช่นแอมโมเนีย หรือมีปฏิกิริยาเฉพาะอื่นๆ ท่ีตรวจสอบได้ 
5) ในกรณีของ non-toxic, non-flammable gas ระวังอาการขาดอากาศหายใจ (asphyxiation) เนื่องจากท่ี

บริเวณท่ีเกิดการร่ัวจะมีอากาศเจือจางกว่าปกติ เคร่ืองช่วยหายใจเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง 
6) แก๊สท่ีไวไฟต้องระวังแหล่งกําเนิดประกายไฟเป็นพิเศษ 
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7) ถ้าเป็นแก๊สพิษหรือกัดกร่อนจะต้องใช้ "contain and divert technique" (รูปท่ี 5) ดักแก๊สท่ีร่ัวออกมาแล้ว
ส่งผ่านไปยัง scrubber ท่ีเหมาะสม  

8) แจ้งบริษัทผู้จําหน่ายถังแก๊ส (ควรมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในบริเวณท่ีหาได้สะดวกเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน) 

7.2 การใช้ solvent still 
1) เลือกใช้ drying agent ให้เหมาะสมกับตัวทําละลายท่ีจะใช้  

Hexanes, CH2Cl2 ใช้ CaH2 
Toluene, Ether, THF ใช้ Na 

2) ในการใช้โซเดียมต้องทําลายเศษโซเดียมท่ีเหลือให้หมดทันที (ด้วย 2-โพรพานอล) อย่าต้ังท้ิงไว้ เพราะอาจเกิด
อันตรายได้ 

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

4) ห้ามใช้ LiAlH4 สาํหรับ dry solvent เนื่องจากไม่คุ้มกับความเสี่ยงต่ออันตราย 
5) ห้ามใช้ Na สําหรับ dry chlorinated solvent เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้ 
6) การกลั่น dry solvent ต้องทําภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ก่อนเปิดแก๊สให้ตรวจสอบว่า solvent still นั้นอยู่ใน

ระบบเปิด 
7) ขวดกลั่นท่ีมี solvent และ drying agent บรรจุอยู่เป็นอันตรายมาก ต้องติดป้ายบอกชนิดของตัวทําละลาย ชนิด

ของ drying agent และวันท่ีใช้งานคร้ังสุดท้ายให้ชัดเจน และผู้เตรียมควรจะมีหน้าท่ีทําลายท้ิงเม่ือไม่ใช้แล้ว 
8) ในการใช้ solvent still ต้องแน่ใจว่ามีระบบ overflow ในกรณีท่ีเก็บ solvent ไว้จนเต็ม และปริมาตรของ still 

ควรน้อยกว่าปริมาตรของเหลวในขวดกลั่นอยู่พอสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกล่ันจนแห้งซ่ึงจะเป็นอันตรายมาก 
9) อย่าต้ัง solvent still ท้ิงไว้โดยไม่มีคนเฝ้าดู 
10) การทําลายโลหะโซเดียม (ใน THF still) 
 คีบเอาชิ้นโลหะโซเดียมท่ีเหลืออยู่ในขวดหย่อนใส่บีกเกอร์ขนาดใหญ่ท่ีมี 2-propanol บรรจุอยู่อย่างนอ้ย 1/3 

ของบีกเกอร์ โดยพยายามคีบออกมาให้ได้มากท่ีสุด 
 เท 2-propanol ลงไปในขวดเพ่ือทําลายโซเดียมส่วนท่ีเหลือเล็กน้อย (อย่าเทลงไปโดยไม่ได้หยิบโซเดียมออก

บ้างก่อนเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงท่ีควบคมุไม่ได้) 
 รอจนโลหะโซเดียมละลายหมด (อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง) แล้วจึงเทสารละลายทิ้ง ถ้าช้าเกินไปอาจเติมเอทา

นอลเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ละลายเร็วข้ึนได้ 
 สารท่ีเหลือหลังจากโซเดียมละลายหมดแล้วให้จัดการทําลายตามขั้นตอนปกติ (ดูหัวข้อ 8) 

11) การทําลาย CaH2  
 ปฏิบัติเช่นเดียวกับโลหะโซเดียม แต่ใช้เมทานอลแทน (25 mL/g CaH2) ถ้าช้าเกินไปอาจเติมน้ําได้เล็กน้อย 

7.3 การต้ังรีฟลักซ์ 
1) ตรวจสอบอุณหภูมิของการรีฟลักซ์ท่ีถูกต้องเสมอ 
2) ต้องใช้ฮีตติงแมนเทิลท่ีมีขนาดพอดีกับขวดก้นกลมท่ีใช้รีฟลักซ์ 
3) ต้องใช้อ่างน้ํามันซิลิโคนสําหรับการรีฟลักซ์ท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่า 200 oC หากสูงกว่านั้นให้ใช้อ่างทรายสําหรับการรรีฟ

ลักซ์ ห้ามใช้น้ํามันพืชหรือ mineral oil ในทุกกรณี 
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4) ในการรีฟลักซ์ต้องแน่ใจว่าน้ําจะไหลผ่านคอนเดนเซอร์ตลอดเวลา หากเปิดน้ําจากก๊อก ผู้ทดลองจะต้องอยู่เฝ้า หรือมี
ระบบตัดความร้อนอัตโนมัติเม่ือน้ําหยุดไหล หรือมิฉะนั้นให้ใช้ปั๊มน้ําเป็นตัวทําให้น้ําไหลเวียน การท่ีน้ําหยุดไหลขณะ
รีฟลักซ์จะทําให้ตัวทําละลายระเหยไปหมด ซ่ึงอาจทําความเสียหายต่อปฏิกิริยาและยังอาจเกิดอันตรายอีกด้วย 

5) การต่อสายน้ําเข้ากับคอนเดนเซอร์โดยท่ีผู้ทดลองไม่ได้อยู่เฝ้าดูตลอดเวลาจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดย
ต้องมีลวดหรือวัสดุท่ีเหมาะสมผูกให้แน่นหนาเพ่ือให้แน่ใจว่าสายยางจะไม่หลุดระหว่างการทดลอง และต้องติด
รายละเอียดของปฏิกิริยาพร้อมแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ชัดเจน 

6) หลีกเลี่ยงการต้ังปฏิกิริยาท่ีมีการรีฟลักซ์ข้ามคืน ให้ปิดความร้อนไว้แล้วค่อยมารีฟลักซ์ในวันต่อไป 

7.4 ปฏิกิริยาท่ีพึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
1) ปฏิกิริยาสเกลใหญ่  
2) ปฏิกิริยาท่ีใช้สารท่ีไวต่อน้ําหรืออากาศ 

  alkali metals (Li, Na, K) 
  โลหะท่ีเป็นผงละเอียด (Pd, Ni, Al, Zn) 
  LiAlH4, NaH และโลหะไฮไดรด์อ่ืนๆ 
  RLi RMgX LDA และสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกอ่ืนๆ 
  แอซิดเฮไลด์ เช่น PCl3, POCl3, SOCl2, acetyl chloride 

3) ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับสารออกซิไดส์อย่างแรงหรือสารระเบิดได้ 
  azides 
  เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
  คลอเรตและเปอร์คลอเรต 
  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้น > 35 % 
  กรดไนตริกเข้มข้น 
  diazomethane 

4) ปฏิกิริยาท่ีใช้สารท่ีเป็นพิษร้ายแรง 
  arsenic compounds 
  mercury compounds 
  lead compounds 
  cadmium compounds 
  cyanides 

5) สารก่อมะเร็งหรือสารท่ีทําให้เกิด irreversible effect อ่ืนๆ 
  nickel compounds 
  formaldehyde 
  benzidine และ naphthylamine  
  acrylamide 
  acrylonitrile 
  epichlorohydrin และ epoxides 
  benzene  
  HMPTA 
  1,2-dibromoethane 
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  dimethyl sulfate  
  alkyl halides, sulfate, sulfonates โดยเฉพาะอย่างย่ิง alkyl iodides และ reactive halides 
  N-nitroso compounds 
  hydrazine และอนุพันธ์ 

6) ปฏิกิริยาท่ีทําภายใต้ความดันสูงหรือตํ่ากว่าปกติ 
7) ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี 
8) ปฏิกิริยาท่ีมีการใช้แก๊สไฮโดรเจน 
9) ปฏิกิริยาของสารท่ีเข้ากันไม่ได้ เช่นกรด-เบส (เข้มข้นหรือปริมาณมาก) สารออกซิไดส์-สารรีดิวซ์ 
10) ปฏิกิริยาท่ีมีการให้ความร้อนเป็นเวลานานเชน่ข้ามคืน หรือในช่วงท่ีไม่มีคนดูแล 

7.5 ระดับความเส่ียงของการทดลองและแนวทางการประเมินความเสี่ยง 
ก่อนกระทําปฏิบัติการใดๆ ท่ีเข้าข่าย "ปฏิกิริยาท่ีพึงให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ" ตามที่ระบุในข้อ 7.4 ให้จัดทําการ

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ทําการทดลองและผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน สามารถดูตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form) ได้ในภาคผนวก 2 เม่ือกรอก
แบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเก็บแบบประเมินความเสี่ยงนี้ไว้ 1 ใบ และผู้ทําการทดลองเก็บไว้อีก 
1 ใบ เย็บติดไว้กับสมุดโน้ตเพ่ือแสดงต่อผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับการทดลองตามปฏิกิริยา 1-10 ในหัวข้อ 7.4  
ให้ติดแบบประเมินความเสี่ยงไว้บริเวณท่ีทําปฏิกิริยาเพิ่มเติมอีก 1 แผ่น สําหรับกรณีเกิดเหตุ ผู้พบเหตุจะได้ตอบโต้เหตุฉุกเฉนิ
ได้อย่างเหมาะสม 

 
7.5.1 การทดลองที่มีความเสี่ยงระดับ A 

ปฏิกิริยาท่ีมีความเสี่ยงระดับ A ได้แก่ 
1) ปฏิกิริยา 1–10 ในหัวข้อ 7.4 ท่ีใช้สารไวต่อน้ําหรืออากาศ  
2) ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น ปริมาณต้ังแต่ 10 mmol ข้ึนไป  
3) ปฏิกิริยาท่ีใช้สารก่อมะเร็งหรือ irreversible effect อ่ืนๆ หรือเป็นพิษร้ายแรง  
4) ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี  
5) ปฏิกิริยาใดๆ ก็ตามที่ทําภายใต้ความดันสูงกว่า 5 บรรยากาศ หรือปฏิกิริยาท่ีทําภายใต้ความดันตํ่ากว่า 1 

mmHg (ยกเว้นการทําสารให้แห้งและกลั่นแบบลดความดัน)  
 

ปฏิกิริยาท่ีมีความเสี่ยงระดับ A นี้ ต้องให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองและอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายต้องอยู่ควบคุมขณะทดลอง 

 
7.5.2 การทดลองที่มีความเสี่ยงระดับ B 

ปฏิกิริยาท่ีมีความเสี่ยงระดับ B ได้แก่ ปฏิกิริยาท่ีจัดอยู่ในขอบเขตของปฏิกริิยา 1–10 ในหัวข้อ 7.4 แต่
นอกเหนือจากการทดลองท่ีระบุว่ามีความเสี่ยงระดับ A  

ปฏิกิริยาท่ีมีความเสี่ยงระดับ B นี้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามอบหมายเป็นผู้ลงนามรับรอง
และมีผู้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามอบหมายควบคุมการทดลอง 
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7.6 การใช้ตู้ดูดควัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ 
7.6.1 ตู้ดูดควัน (fume hood) 

ตู้ดูดควันเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไอระเหยของสารเคมี การใช้ตู้ดูดควันให้มีประสิทธิผล ให้
ยึดแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1) เม่ือทํางานกับสารเคมีอันตรายควรใช้งานตู้ดูดควันในทุกกรณีท่ีเป็นไปได้ 
2) ไม่วางของเกะกะภายในตู้ดูดควัน รวมท้ังไม่ใช้ตู้ควันเป็นท่ีเก็บสารเคมี 
3) ประตูตู้ดูดควันจะต้องอยู่ในระดับตํ่าๆ เพ่ือให้มีแรงดูด 
4) มีการตรวจสอบแรงดูดและซ่อมบํารุงตู้ดูดควันอย่างสมํ่าเสมอ 
5) ไม่ชะโงกหน้าเข้าไปในตู้ควัน 

7.6.2 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE) 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นปราการด่านสุดท้ายท่ีจะป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายผู้ปฏิบัติงาน 
1) อุปกรณ์ป้องกันตา 
 แว่นตานิรภัย (safety glasses) ใช้สําหรบัป้องกันหรือลดอันตรายจากสารกระเด็นเข้าตา เป็นอุปกรณ์

พ้ืนฐานท่ีต้องบังคับใช้ในห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมีทุกประเภท แว่นตานิรภัยจะต้องมีขอบก้ัน
ด้านข้าง ดังนั้นจงึไม่สามารถใช้แว่นสายตาแทนได้  

 safety goggles ให้การปกป้องได้ดีกว่าแว่นตานิรภัย แต่มีข้อเสียคือมักสะสมไอน้ําทําให้เป็นฝ้าได้ง่าย 
การจะเลือกใช้ safety glasses หรือ goggles ข้ึนกับความเสี่ยงของงานท่ีทํา เชน่ การเตรียม
สารละลายกรดเป็นปริมาณมากมีความเสี่ยงท่ีจะกระเด็นเข้าตาสูง การใช้ goggles น่าจะเหมาะสมกว่า
แว่นตานิรภัย 

 ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงมาก (เช่น อาจเกิดการระเบิด) จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
face shield ร่วมกับแว่นตานิรภัยหรือ safety goggles 

2) เสื้อคลุมปฏิบัติการ 
 นอกจากจะช่วยป้องกันเสื้อผ้าเลอะเทอะแล้ว เสื้อคลุมปฏิบัติการยังช่วยลดอันตรายจากไฟไหม้และสาร

หกใส่ร่างกาย โดยสามารถถอดท้ิงได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานอีกอย่าง
หนึ่งท่ีต้องบังคับใช้ในห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมีทุกประเภท 

3) ถุงมือ 
 การใช้หรือไม่ใช้ถุงมือย่อมข้ึนกับปริมาณและความเป็นอันตรายของสารเคมีท่ีต้องสัมผัส ควรศึกษา

ข้อมูลใน MSDS หรือขอคําแนะนําจากอาจารย์ผู้ควบคุมเสมอ 
 ถุงมือมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความเปน็อันตรายของสารที่จะใช้ เช่น ถุงมือยางหรือลา

เทกซ์ไม่ควรใช้กับสารกัดกร่อนหรือตัวทําละลายอินทรีย์ เป็นต้น ถุงมือไนไตรล์ใช้กันสารเคมีท่ัวๆ ไป 
ยกเว้นตัวทําละลายบางชนิด เช่น ไดคลอโรมีเทน ควรศึกษาข้อมูลใน MSDS หรือขอคําแนะนําจาก
อาจารย์ผู้ควบคมุ 

 พึงระลึกว่าถุงมืออาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ ดังนั้น จึงไม่ควรสวมถุงมือออกนอกห้องปฏิบัติการ และ
ไม่ใช้ถุงมือสัมผัสสิ่งต่างๆ ท่ีไม่ต้องการให้ปนเปื้อน เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ํา คีย์บอร์ด หรือโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

 การถอดถุงมือต้องมีเทคนิคการถอดท่ีจะไม่ทําให้มือสัมผัสกับภายนอกของถุงมือ 
 ไม่นําถุงมือแบบใช้แล้วท้ิง (disposable) กลับมาใช้ซํ้า  
 ถุงมือท่ีใช้แล้วควรท้ิงเป็นขยะปนเป้ือนสารเคมี (combustible waste) 
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7.6.3 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ 
ท่ีสําคัญคืออ่างลา้งตา (eye wash) และฝักบัวฉุกเฉิน (safety shower) ควรติดต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเข้าถึงได้ง่าย และไม่

มีสิ่งกีดขวาง และควรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจะต้องมีการตรวจสอบการไหลของนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ อย่าง
น้อยเป็นรายสัปดาห์ 
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8. แนวทางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี 
 

ของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี ได้แก่ สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีท่ีไม่ทราบชื่อ สารเคมีท่ีหมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพ สารเคมีท่ีหกร่ัวไหลและเก็บกลับคืนมา ตัวทําละลายอินทรีย์ กล่าวโดยสรุปคือทุกสิ่งท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้อีกต่อไปในห้องปฏิบัติการเคมีและจําเป็นต้องกําจัดท้ิงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจัดว่าเป็นของเสียอันตรายท้ังสิ้น  

 
ในท่ีนี้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปน้ีแสดงระดับการควบคมุของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี 

     => ท้ิงได้เลย 
   => ต้องมีการบําบัดก่อนท้ิง 
    => นําส่งเพ่ือกําจัด 

8.1 การนํากลับมาใช้ใหม่ 
วิธีกําจัดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการป้องกันมิให้เกิดของเสียท่ีไม่จําเป็นเสียต้ังแต่แรก วิธีการนํากลับมาใช้ซํ้า 

(reuse) หรือผ่านกระบวนการเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) จึงน่าจะเป็นสิ่งแรกท่ีจะต้องพิจารณาก่อนการท้ิง โดยอาศัย
แนวทางต่อไปน้ี 

1) ตัวทําละลายเพียงชนิดเดียวท่ีไม่มีสิ่งเจือปนท่ีระเหยง่ายอยู่มากนัก เช่น ตัวทําละลายจาก เคร่ือง rotary 
evaporator หรือ อะซิโตนท่ีใช้ล้างภาชนะสามารถเก็บรวบรวมเพ่ือนําไปกลั่นลําดับส่วนเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แม้
จะเป็นการยุ่งยากและสิ้นเปลืองพลังงานแต่ถ้ามีเป็นปริมาณมากก็คุ้มค่า 

2) สารเคมีท่ีคิดว่าเสื่อมสภาพควรจะลองทดสอบใช้ดูก่อน เช่น เกลือของโลหะต่างๆที่ละลายน้ําได้ดีมักดูดความชื้นจน
เย้ิมเหลว แต่ก็ไม่ได้ทําให้สมบัติทางเคมีของมันเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงยังอาจใช้ได้กับการทดลองประเภทอ่ืนท่ีไม่ต้องการ
ความเข้มข้นท่ีแน่นอน เช่น ในปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์  

3) สารเคมีท่ีเก่าเก็บบางอย่างท่ีดูเหมือนจะเสื่อมสภาพแล้วสามารถทําให้บริสุทธ์ิได้โดยวิธีการท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจหาได้
จากเอกสารอ้างอิง เช่น D. D. Perrin and W. L. F. Amarego, Purification of Laboratory Chemicals, 3rd 
Ed., Pergamon Press, Oxford, 1988  

4) สารเคมีท่ีไม่ทราบชื่อหรือฉลากลอกหลุดหรือลบเลือนไปแต่ยังมีคุณภาพดีอยู่ ควรนําไปทดสอบเชิงคุณภาพวิเคราะห์ 
(qualitative analysis) อย่างง่ายๆ เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นสารใด ขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการใช้ความพยายามให้เต็มท่ีก่อนท่ี
จะตัดสินใจว่ามันเป็นของเสีย เนื่องจากเม่ือจัดให้มันเป็นของเสียท่ีไม่ทราบชื่อแล้วค่าใช้จ่ายในการกําจัดจะสูงมาก  

5) ขวดและภาชนะบรรจุสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีทราบแน่นอนว่าไม่มีอันตรายเป็นพิเศษ ต้องล้างให้สะอาด ถ้าเป็นตัวทําละลาย
อินทรีย์ท่ีระเหยง่าย (จุดเดือดตํ่ากว่า 100 oC) การเปิดฝาท้ิงไว้ในตู้ดูดควันจนกระท่ังตัวทําละลายระเหยออกไปหมด
ก็น่าจะเพียงพอแล้ว จากนั้นจึงนําไปใช้เป็นภาชนะบรรจุของเสียอันตรายหรือนํากลับไปใช้ใหม่ ถ้าจะนําไปจําหน่าย
หรือใช้งานนอกภาควิชาฯ ควรติดป้ายแจ้งว่าภาชนะดังกล่าวได้ผ่านการล้างเรียบร้อยแล้ว 

6) การนําสารเคมีกลับมาใช้ ดังกล่าวจะช่วยประหยัดได้สองต่อ กล่าวคือ ไม่ต้องเสียเงินเพ่ือซ้ือของใหม่ และไม่ต้องเสีย
เงินเพ่ือกําจัดของเสียนั้น  

8.2 แนวทางการจัดการของเสียด้วยตนเอง 
 ของเสียบางอย่างจากห้องปฏิบัติการเคมีไม่ถือว่าเป็นของเสียอันตราย หรือเม่ือผ่านการบําบัดเพ่ือลดระดับอันตราย
ลงแล้ว สามารถนําไปกําจัดหรือท้ิงได้เช่นเดียวกับขยะตามบ้านเรือนท่ัวไปกล่าวคือ 
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8.2.1 การท้ิงของเสียลงถังขยะ 
 สิ่งต่อไปน้ีสามารถท้ิงลงถังขยะได้  

1) กระดาษกรองท่ีใช้แล้วท่ีปราศจากตัวทําละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ สารกัดกร่อน ตัว
ออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 

2) สารดูดความชื้น (drying agent) เช่น Na2SO4, MgSO4 ท่ีปราศจากตัวทําละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีท่ี
เป็นพิษ สารกัดกร่อน ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 

3) เกลือท่ีไม่เป็นอันตราย ได้แก่เกลือต่างๆ ท่ีไม่ใช่เกลือของโลหะหนัก (เช่น แคดเมียมและปรอท) และไม่ใช่
เกลือท่ีมีแอนไอออนท่ีเป็นอันตราย (เช่น ไนเตรต เปอร์คลอเรต และไซยาไนด์) เป็นต้น 

 ควรพิจารณาก่อนท้ิงสิ่งต่อไปน้ี 
1) ของเหลวท่ีรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ํา รวมท้ังสารเคมีท่ีอาจดูดความชื้นจากอากาศจนเย้ิมเหลว ถ้าพิจารณา

แล้วว่าไม่เป็นอันตราย (โปรดปรึกษา MSDS) ให้ท้ิงลงท่อน้ําท้ิง พร้อมท้ังเปิดน้ําให้ไหลตามมากๆ ถ้าเป็น
อันตรายต้องแยกเก็บตามประเภทเพื่อนําส่งไปกําจัดต่อไป  

2) เศษแก้วจากห้องปฏิบัติการเคมีท่ีสะอาด ให้แยกส่วนท่ีสามารถนําไปซ่อมได้ออก เช่น ส่วนท่ีเป็น ground 
glass joint หรือเคร่ืองแก้วท่ีมีรอยร้าวเพียงเล็กน้อย ส่วนท่ีเหลือให้ท้ิงในกล่องกระดาษตามท่ีภาควิชา
กําหนด แล้วจึงรวบรวมไปกําจัดต่อไป อย่าท้ิงรวมกับขยะปกติ 

3) เศษแก้วท่ีปนเปื้อนสารเคมีให้แยกท้ิงเป็น non-combustible solid waste 
4) เศษโลหะท่ีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด ควรใส่กล่องกระดาษหรือภาชนะพลาสติกท่ีมีฝาปิดมิดชิด แล้วนําส่ง

เพ่ือกําจัด อย่าท้ิงรวมกับขยะปกติ 
 สิ่งต่อไปน้ีต้องเก็บรวบรวมและนําส่งเพ่ือกําจัด ห้ามท้ิงลงถังขยะธรรมดา 

1) ซิลิก้าเจลหรืออะลูมิน่าท่ีได้จากการทําคอลัมน์โครมาโตกราฟีหรือท่ีเหลือจากการบรรจุคอลัมน์ให้ผึ่งในตู้ดูด
ควันเพ่ือปล่อยให้ไอตัวทําละลายอินทรีย์ระเหยออกไปก่อน 

2) เศษแก้วจากห้องปฏิบัติการเคมีท่ีปนเปื้อน เช่นหลอดหยดท่ีไม่ได้ล้างสะอาด เศษแก้วท่ีปนเปื้อนสารเคมี 
รวมท้ังขวดสารเคมีท่ีบรรจุสารท่ีเป็นอันตรายและยังไม่ได้ล้างสะอาด 

3) ขยะทุกชนิดท่ีเป็นของแข็งและปนเปื้อนด้วยตัวทําละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ สารกัดกร่อน 
ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 

4) ขยะของแข็งท่ีปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก 
 

8.2.2 การท้ิงของเสียลงท่อน้ําท้ิง 
 สิ่งต่อไปน้ีสามารถเทท้ิงลงท่อน้ําท้ิงได้เลย และให้เปิดน้ําตามลงไปมากๆ หลังการท้ิง 

1) ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีเป็นพิษน้อยและผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ํา เช่น กลีเซอรอล หรือเอทานอล ท่ีมีปริมาณ
น้อยกว่า 50 mL และไม่มีสารอ่ืนท่ีเป็นพิษละลายอยู่ 

2) สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ท่ีเป็นพิษน้อยและผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ํา และมีปริมาณไม่มากนัก เช่น สารท่ีใช้ใน
การทําคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

3) สารละลายกรดหรือเบสท่ีเจือจาง (<10 %) และมีปริมาตรไม่เกิน 1 L ถ้าเป็นสารละลายเข้มข้นปริมาณ
เล็กน้อยควรทําให้เจือจางก่อนท้ิง ถ้ามีปริมาณมากต้องทําให้เป็นกลางก่อน 

4) สารละลายท่ีประกอบด้วยไอออนของโลหะท่ีไม่เป็นพิษมากนัก เช่น Fe, Al, Mn, Zn และ/หรือไอออนของ
โลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์เอิร์ธ ยกเว้น Be2+ และ Ba2+ 
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 สิ่งต่อไปน้ีต้องผ่านการบําบัดท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะท้ิงหรือนําส่งเพ่ือกําจัด โดยอาจเก็บรวบรวมไว้ก่อนจนได้
ปริมาณมากพอจึงค่อยดําเนินการ เช่นเม่ือจบภาคการศึกษาแล้ว 
 กรด-เบส 

สารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ สารละลายกรดและเบสท่ัวไปท่ีละลายน้ําได้ดีและไม่มีไอออนของโลหะหนักเจือปนอยู่ 
การจัดการ ทําให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (กรด) หรือกรดอะซิติก (เบส) ก่อนเทลงท่อ

น้ําท้ิงพร้อมท้ังเปิดน้ําไหลตามปริมาณมาก วิธีท่ีประหยัดและได้ผลดีคือการใช้ของเสียท่ี
เป็นกรดและท่ีเป็นเบสมาสะเทินกันเอง (ระวังการเกิดความร้อนหรือปฏิกิริยารุนแรง
เม่ือทําในปริมาณมาก) 

 ไซยาไนด์ 
สารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เกลือไซยาไนด์ของโลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ธ รวมท้ังสารประกอบไซยาไนด์

เชิงซ้อนเช่น K3Fe(CN)6 และไซยาไนด์อินทรีย์ (organic cyanide) ท่ีสามารถสลายตัว
ให้ HCN เช่น cyanohydrin, trimethylsilyl cyanide (TMSCN) แต่ไม่รวม
สารประกอบประเภทไนไตรล์ (R-CN หรือ Ar-CN) 

การจัดการ ควรทําลายด้วยการออกซิไดส์ เช่น ให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์ในภาวะ
ท่ีเป็นเบส เป็นต้น แล้วทดสอบว่าไม่มีไซยาไนด์ไอออนเหลืออยู่โดยใช้ Prussian Blue 
Test ก่อนเทลงท่อน้ําท้ิง 

 สารท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําหรืออากาศ 
สารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. Acid halide, anhydrous inorganic halide เช่น PCl5, SOCl2, POCl3, AlCl3, BF3 

 2. Metal hydride (CaH2, LiAlH4, NaH)  
 3. Alkali metals (Li, Na, K) 
 4. Organometallic reagent เช่น BuLi, Grignard reagent 

การจัดการ ทําให้สลายตัวก่อนโดยให้ทําปฏิกิริยากับน้ํา (ระวังแก๊ส HX/H2 ทําในตู้ดูดควัน!) หรือ 
แอลกอฮอล์ และทําให้เป็นกลางก่อนเทท้ิงถ้าจําเป็น สําหรับลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ 
(LiAlH4) ควรกําจัดโดยการให้ทําปฏิกิริยากับเอทิลอะซิเตต เพราะระหว่างการ
เกิดปฏิกิริยาจะไม่เกิดแก๊ส H2 ทําให้ลดความเสี่ยงจากการติดไฟ 

 ซัลไฟด์หรือไทออล 
สารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. Organic sulfide 
 2. Thiols (mercaptans) 
การจัดการ ควรทําลายด้วยการออกซิไดส์ เช่น ให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์ในภาวะ

ท่ีเป็นเบสเช่นเดียวกับไซยาไนด์ 
 ตัวออกซิไดส์ 
สารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. organic peroxide  
 2. inorganic/hydrogen peroxide 
 3. chromate/dichromates 
 4. permanganates 
การจัดการ ควรทําลายด้วยการรีดิวส์ ให้ศึกษาหาวิธีเฉพาะสําหรับตัวออกซิไดส์แต่ละชนิดจาก

เอกสารอ้างอิง 
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 สิ่งต่อไปน้ีให้เก็บรวบรวมเพ่ือนําส่งไปกําจัด ห้ามท้ิงลงท่อน้ําท้ิงเด็ดขาด 
1) น้ํามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนๆ 
2) ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ํา 
3) ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
4) ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีละลายน้ําได้แต่มีความเป็นพิษสูง (TLV < 100 ppm) เช่น เมทานอล, ไดออกเซน, 

 อะซิโตไนไตรล์ 
5) ฟีนอลและอนุพันธ์เช่นครีซอล, รีซอร์สซินอล 
6) สารละลายท่ีมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกท่ีมีความเป็นพิษสูงได้แก่ Cr, Cu, Ba, Pb, 

Ni, As, Cd, Hg ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะออกซิเดชันใดก็ตาม  

8.3 แนวปฏิบัติเพ่ือส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปยังสถานท่ีเก็บของเสียส่วนกลางสําหรับรอการบําบัด 
8.3.1 แนวทางการจัดการของเสีย 
 กรณีท่ีทราบองค์ประกอบแล้ว 

1) ถ้าทราบองค์ประกอบให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การแยกประเภทในหัวข้อ 8.3.2 
2) สําหรบัสารเคมีท่ีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ และไม่สามารถนําไปใช้ได้อีกจริงๆ ให้ทําลายด้วยวิธี ท่ีเหมาะสม 

แล้วท้ิงตามประเภทของเสียท่ีเป็นของเหลวตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในหัวข้อ 8.3.2 สารประกอบของโลหะหนัก
ควรท้ิงตามประเภทของเสียท่ีเป็นของแข็งถ้าเป็นไปได้ ในกรณีนี้การท้ิงท้ังขวดแม้จะเปลืองเนื้อท่ีแต่ก็จะ
ปลอดภัยกว่า 

 กรณีท่ีไม่ทราบองค์ประกอบ 
1) สําหรับสารเคมีท่ียังอยู่ในสภาพดีแต่ฉลากหลุดลอกหรือลบเลือน ให้พยายามวิเคราะห์และพิสูจน์หา

องคป์ระกอบทางเคมีของมันโดยการทําคุณภาพวิเคราะห์ หรือใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีท่ีเหมาะสม 
2) สําหรับสารเคมีท่ีเป็นของเสียอาจพยายามจัดแยกประเภทโดยการตรวจสอบสมบัติดังต่อไปน้ี (ดูแผนภาพ

ประกอบในรูปท่ี 12) 
 การตรวจสอบเพื่อแบ่งประเภทของเสีย 

 ในการตรวจสอบให้แบ่งตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยสําหรับการทดสอบ และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีเหมาะสม
ได้แก่ ถุงมือ เสื้อคลุม แว่นตานิรภัย ฉากกั้น และ/หรือ face shield และที่กรองอากาศ โดยให้ปฏิบัติกับสารเคมีนั้นเสมือนว่า
เป็นสารอันตรายร้ายแรง พึงระลึกเสมอว่าอันตรายอาจเกิดข้ึนได้แม้เพียงการเปิดขวดเท่านั้น โดยทําการทดสอบตามลําดับ 
ดังนี้ 

1) ลักษณะทางกายภาพ  
2) การทําปฏิกิริยากับน้ํา : ค่อยๆ เติมสารตัวอย่างปริมาณเล็กน้อยลงในน้ํา สังเกตการเปล่ียนแปลงเช่น ความร้อน 

การเกิดแก๊ส หรือเปลวไฟ 
3) การละลายน้ํา : ถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาในข้อ 2 ให้สังเกตการละลายของสารตัวอย่างในน้ํา ถ้าไม่ละลายให้สงัเกตด้วยว่า

สารตัวอย่างหนักหรือเบากว่าน้ํา เช่น ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีมีเฮโลเจนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่จะหนักกว่าน้ํา 
4) pH : ถ้าสารทําปฏิกิริยาหรือละลายได้บ้างในน้ําให้ทดสอบ pH ของสารละลายที่ได้ 
5) ความไวไฟ : ใส่สารตัวอย่าง 5-6 หยดบนฝาครูซิเบิ้ลแล้วทดสอบการติดไฟด้วยความระมัดระวัง สังเกตลักษณะ

เปลวไฟ 
6) ตัวออกซิไดส์ : เติมสารตัวอย่างปริมาณเล็กน้อยในสารละลายโซเดียมไอโอไดด์ 10% ท่ีทําให้เป็นกรดด้วย 1 M 

HCl หรือทดสอบด้วยกระดาษแป้ง-ไอโอไดด์ท่ีทําให้เป็นกรดด้วย 1 M HCl  
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7) ซัลไฟด์อนินทรีย์ : ถ้าสารตัวอย่างละลายน้ําได้และมี pH>10 ให้ทดสอบซัลไฟด์โดยเติมกรด HCl เข้มข้น 2-3 หยด
และทดสอบแก๊สท่ีเกิดข้ึนด้วยกระดาษกรองชุบเลด(II)อะซิเตต (ทําในตู้ดูดควัน!) 

8) ไซยาไนด์อนินทรีย์ : ถ้าสารละลายน้ําได้และมี pH > 10 ทดสอบหาไซยาไนด์โดย Prussian Blue Test 
9) เฮโลเจน : ใช้ลวดทองแดงท่ีสะอาดเผาให้ร้อนแดงจนได้เปลวไฟไม่มีสี แล้วจุ่มลงในสารตัวอย่าง เผาให้ร้อนอีกคร้ัง 

ถ้ามีเฮโลเจนจะได้เปลวไฟสีเขียว ธาตุอ่ืนๆ เช่น N, S, P ก็อาจให้เปลวไฟสีเขียวด้วย 
หมายเหตุ: 

- เม่ือแยกประเภทได้แล้วจึงแยกเก็บตามเกณฑ์การแยกประเภทในหัวข้อ 8.3.2 หรือท้ิงโดยอาจผ่านการบําบัดก่อนหรือไม่
ข้ึนกับความเหมาะสม 

- ถ้าแยกประเภทไม่ได้จริงๆ จึงจัดประเภทเป็นของเสียไม่ทราบชื่อ พึงระลึกไว้เสมอว่าของเสียไม่ทราบชื่อมีค่าใช้จ่ายใน
การกําจัดสูงกว่าของเสียท่ีแยกประเภทได้หลายเท่า (หมายเหตุ: ระบบจัดการของเสียส่วนกลาง WasteTrack ไม่รับของ
เสียประเภทนี้) 

 
นับจากเริ่มโครงการเก็บของเสียโดยแยกประเภทแลว้ ไม่ควรมีของเสียท่ีไม่ระบุประเภทเกิดข้ึนอีกในภาควิชาเคมี 

ห้องปฏิบัติการใดที่ทําให้เกิดของเสียประเภทนี้จะต้องรับผิดชอบในการวิเคราะห์และตรวจหาองค์ประกอบของของเสียไม่ทราบ
ชื่อนั้นก่อนนําส่งเพ่ือกําจัด  
 

 
 

รูปท่ี 12 แนวทางการตรวจสอบเพื่อแบ่งประเภทของเสีย (แหล่งอ้างอิง : Prudent Practices in the Laboratory : 
Handling and Disposal of Chemicals, National Academy Press, 1995.) 
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8.3.2 การแยกประเภทของเสียอันตราย 
ให้แยกประเภทตามข้อกําหนดของระบบจัดการของเสียส่วนกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WaseTrack: 

http://chemsafe.chula.ac.th) ซ่ึงกําหนดให้แยกประเภทของเสียเป็น 14 ประเภท ดังนี้  
ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)  

ของเสียท่ีมีปฏิกิริยาต่อน้ําหรืออากาศ ของเสียท่ีอาจมีการระเบิด สารอินทรีย์ ของเสียท่ีไม่ทราบท่ีมา ของเสียท่ีเป็นชีว
พิษ และของเสียท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ 

ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ (II: Cyanide Waste)  
ของเสียท่ีมีไซยาไนด์หรือสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ หากผสมกับของเสียท่ีมีปรอท ให้จัดเป็น
ประเภท 1 ของเสียพิเศษ  

ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิแดนซ์ (III: Oxidizing Waste) 
ของเสียท่ีสารออกซิไดส์ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนและทําให้ระเบิดได้ หากผสมกับของเสียท่ีมีโครเมต ให้
จัดเป็นประเภท 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต  

ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste)  
ของเสียท่ีมีปรอทเป็นองค์ประกอบ หากผสมกับของเสียท่ีมีไซยาไนด์ ให้จัดเปน็ประเภท 1 ของเสียพิเศษ  

ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) 
ของเสียท่ีมีโครเมียม(VI) เป็นองค์ประกอบ ของเสียท่ีได้จากการวิเคราะห์ COD หากมีการใช้สารปรอทร่วมด้วยให้
จัดเป็นประเภท 4 ของเสียท่ีมีปรอท  

ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI: Heavy Metal Waste)  
ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักอ่ืนท่ีไม่ใช่ปรอทและโครเมียม(VI) เป็นส่วนผสม  

ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเป็นกรด (VII: Acid Waste)  
ของเสียท่ีมีค่าของ pH ตํ่ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารมากกว่า 5%  

ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII: Alkaline Waste) 
ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 8 และมีด่างปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%  

ประเภทท่ี9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX: Petroleum Products) 
ของเสียอินทรีย์ประเภทน้ํามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ํามัน  

ประเภทท่ี10 Oxygenated (X: Oxygenated) 
ของเสียอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยสารเคมีท่ีมีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง  

ประเภทท่ี11 NPS Containing (XI: NPS Containing) 
ของเสียท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ หากผสมกับของเสียประเภท 
12 Halogenated ให้จดัเป็นประเภท 1 ของเสียพิเศษ  

ประเภทท่ี12 Halogenated (XII: Halogenated) 
ของเสียท่ีมีสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน หากผสมกับของเสียประเภท 11 NPS Containing ให้จัดเป็น
ประเภท 1 ของเสียพิเศษ  

ประเภทท่ี 13(a): ของแข็งท่ีเผาไหม้ได้ (XIII (a): Combustible Solid) และ  
 13(b) : ของแข็งท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ (XIII (b): Incombustible Solid) 

ประเภทท่ี14 ของเสียท่ีมีน้ําเป็นตัวทําละลายอ่ืน ๆ (XIV: Miscellaneous Aqueous Waste) 
ของเสียท่ีมีสารอินทรีย์ท่ีไม่มีพิษน้อยกว่า 5% หากเป็นสารมีพิษให้จัดเป็นประเภท 1 ของเสียพิเศษ  
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แนวทางการแยกประเภทของเสีย ให้พิจารณาตามแผนผังในรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 แนวทางการแยกประเภทของเสียอันตรายตามข้อกําหนดของ WasteTrack  

 

หมายเหตุ: 
1. พยายามหลีกเลี่ยงการผสม Waste ต่างหมวดหมู่เข้าด้วยกัน (อาศัยแผนผังในรูปท่ี 13 เป็นแนวทาง) เช่น น้ํา-ตัวทํา

ละลายอินทรีย์ ตัวทําละลายท่ีมีคลอรีน-ไม่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ปรอท-โลหะหนักอ่ืน ของเสียท่ีมีไซยาไนด์-ของ
เสียท่ีไม่มีไซยาไนด์ เป็นต้น 

2. ของเสียท่ีเป็นของผสมจะต้องจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรายมากกว่า เช่น ของเสียท่ีมีไซยาไนด์-ของเสีย
ท่ีไม่มีไซยาไนด์ จะต้องจัดเป็นของเสียท่ีมีไซยาไนด์ (ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดแพงกว่า) พยายามหลีกเลี่ยงการทําให้
เกิดของเสียท่ีมีน้ําและตัวทําละลายอินทรีย์ผสมกันในอัตราส่วนระหว่าง 5–95% ซ่ึงจะต้องแยกเป็นของเสียพิเศษ 

3. สําหรับตัวทําละลายท่ีได้จาก HPLC ชนิด reverse phase ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ถ้ามีน้ําเป็นหลักให้ส่งเป็น 
miscellaneous aqueous waste (XIV) ถ้ามี organic เป็นหลักให้ส่งเป็น organic waste ตามชนิดของตัวทํา
ละลายที่ใช้ เช่น เมทานอล – Oxygenated (X), Acetonitrile – NPS (XI) 

4. การผสมของเสียต่างประเภทเข้าด้วยกันอาจทําให้เกิดอันตรายอื่นตามมาท่ีคาดไม่ถึง เช่น การผสมของเสียท่ี
ประกอบด้วยกรดไนตริกกับของเสียท่ีเป็นสารอินทรีย์ในขวดขนาด 2.5 ลิตร อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงถึงข้ันระเบิด 
และปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาในปริมาณมากพอท่ีจะทําให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
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8.3.3 ภาชนะสําหรับเก็บแยกของเสียอันตรายในภาควิชาเคมี 
1) ให้เลือกภาชนะท่ีเหมาะสมกับชนิดของของเสีย (เช่น ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะกับสารกัดกร่อน ภาชนะพลาสติก

กับสารออกซิไดซ์)  
2) ภาชนะมาตรฐานท่ีอนุญาตให้ใช้ คือ แกลลอนพลาสติก 20 L (GL20), ขวดแก้ว 1.0 L (GB1), 2.5 L 

(GB2.5), 4.0 L (GB4), ปี๊บโลหะ 18 L (MC18) หรือถุงพลาสติกหนา (BG1-BG5)  
หมายเหตุ กรณีถุงพลาสติกให้ระบุน้ําหนักของสารเป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้ปัดเป็นกิโลกรัมต่อไป 
และแต่ละถุงไม่ควรหนักเกิน 5 กิโลกรัม) 

3) ขนาดบรรจุจะถือตามขนาดภาชนะ ดังนั้น ไม่ควรทิ้ง waste ท่ียังไม่เต็มภาชนะ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่า
บรรจุจนล้นภาชนะ และอย่าปิดฝาภาชนะให้แน่นเกินไประหว่างเก็บรักษา เนื่องจากไอของตัวทําละลายอาจ
ขยายตัวจนทําให้ภาชนะบรรจุของเสียระเบิดได้ 

4) บนภาชนะบรรจขุองเสียให้ติดแบบฟอร์มรายงานองค์ประกอบและปริมาณของของเสียท่ีข้างภาชนะ 
(ภาคผนวก 3) และเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการจนกว่าจะมีการนัดหมายจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ WasteTrack) เพ่ือนําส่งของเสีย 
 

8.3.4 การนําส่งของเสียกับโครงการ WasteTrack 
โครงการ WasteTrack จะเก็บของเสียประมาณ 1–2 เดือนต่อคร้ัง โดยส่งใบรายการช่วงประมาณวันท่ี 20 ของ

เดือน และนัดหมายเก็บประมาณวันท่ี 25 ของเดือน แบบฟอร์มต่างๆ รวมท้ังวิธีการกรอกข้อมูลดูในภาคผนวกท้ายคู่มือหรือ
เว็บไซต์ของคณะกรรมการความปลอดภัย http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml ภายใต้เมนู 
Safety Forms > ฟอร์มข้อมูลของเสีย 

ข้ันตอนการนําส่งของเสียกับโครงการ WasteTrack มีดังนี้ 
1) ผู้นําส่งของเสียกรอกแบบฟอร์มนําสง่ของเสียของโครงการ WasteTrack (ภาคผนวก 4) และย่ืนต่อผู้

ประสานงานโครงการ WasteTrack ประจําภาควิชาเคมี (ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย) 
2) โครงการ WasteTrack ออกเลขอ้างอิง (WasteTrackID) ให้หลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนเลข

อ้างอิงนี้ในแบบฟอร์มท่ีจะติดข้างขวด และรอนําส่งตามวันนัดหมาย 
3) เม่ือถึงวันนัดหมายให้นําภาชนะของเสียไปรอ ณ สถานท่ีนัด ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบเป็นคร้ังๆ ไป  

หมายเหตุ ทางโครงการจะไม่รับเก็บขวด waste ท่ีไม่มีแบบฟอร์มของภาควิชาและ WasteTrackID 
 

ในการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุของเสียอันตราย ต้องแน่ใจว่าปิดฝาภาชนะสนิท ถ้าเป็นถังของเหลวต้องมีภาชนะ
รองรับเพ่ือกันการหกร่ัวไหล ให้ใช้รถเข็นและใช้ลิฟต์สําหรับขนของเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยสาร กรณีเกิดการหกรั่วไหลให้
ปฏิบัติตามหัวข้อ 4 และแจ้งผู้รับผิดชอบทันที  
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9. การจัดเก็บสารเคมี 

9.1 ข้อมูลและสัญลักษณ์แสดงอันตราย 
 การเก็บรักษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบหาง่าย และความปลอดภัยเป็นหลัก จะต้องทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิด จึงจะสามารถเลือกสถานท่ีและวิธีการเก็บได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลเหล่านี้
สามารถหาได้จาก  ฉลากสาร  MSDS แหล่งข้อมูลอ้างอิงอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ท่ีเชื่อถือได้ ถ้าไม่สามารถหาได้จึงใช้สามัญสํานึก
ของนักเคมีเข้าชว่ยตัดสินใจ หรือปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 

9.1.1 ระบบ NFPA 
 

 
 

รูปท่ี 14   สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามข้อกําหนดของ NFPA 
 

9.1.2 ระบบ UN 
ในระบบ UN แบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 9 คลาส ซ่ึงมีสัญลักษณ์แสดงอันตรายจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีวางเอา

ด้านมุมลง ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีตัวเลขกํากับเพ่ือบอกกลุ่มความเป็นอันตราย และอาจมีตัวเลขท่ีสองตามหลัง "." เพ่ือ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามระดับความเป็นอันตราย ดังรูปท่ี 15 
 

9.1.3 ระบบ EEC 
ตามข้อกําหนดของ EEC ท่ี 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตรายจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีตัว

สัญลักษณ์เป็นสีดํา ดังรูปท่ี 16 
 

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

 
ประเภทท่ี 1 สารระเบิดได้ (Explosives) 

  

 

ประเภทท่ี 2 แก๊ส (Gases) ประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable 
Liquids) 

  

 

ประเภทท่ี 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) ประเภทท่ี 5 สารให้ออกซิเจนและ
สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidising 
Agents and Organic Peroxides) 

 
ประเภทท่ี 6 สารพิษอันตราย (Toxic/Poisonous and Infectious Substances) 

 

ประเภทท่ี 7 สารกัมมันตรังสี (Radioactive) 

  

 

ประเภทท่ี 8 สารกัดกร่อน (Corrosives) ประเภทท่ี 9 สารอันตราย (Miscellaneous Dangerous Goods) 

 

   

 
รูปท่ี 15  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน UN  
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ประเภท สัญลักษณ์ ประเภท สัญลักษณ์ 

ระเบิดได้ 
(explosive) 

 

ไวไฟมาก 
(flammable) 

 

ให้ออกซิเจน 
(oxidizing) 

 

เป็นพิษ 
(toxic) 

อันตราย 
(harmful) 

ระคายเคือง 
(irritant) 

กัดกร่อน 
(corrosive) 

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
(dangerous for the 

environment) 

 
รูปท่ี 16  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ EEC 

 
9.1.4 ระบบ GHS 

ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) เป็นระบบ
ใหม่ในการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีมุ่งหมายจะให้เป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก โดยมติของสหประชาชาติเพ่ือให้
แทนระบบ UN เดิม โดยผู้ผลิต จําหน่าย และนําเข้าสารเคมี มีแนวโน้มท่ีจะหันมาใช้ระบบนี้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องทราบถึงการจัดจาํแนกและสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในระบบนี้ (รูปท่ี 17) ลักษณะการแบ่งกลุ่มจะคล้ายกับระบบ 
UN เดิม (หัวข้อ 9.1.2) แต่ยกเลิกการใช้ตัวเลขระบุคลาส/ระดับความเป็นอันตราย และเปลี่ยนเป็นรูปภาพกับข้อความที่สื่อ
ความหมายมากข้ึน สารบางกลุ่มมีการแบ่งย่อยบอกระดับความเป็นอันตราย เช่น ความเป็นพิษเฉียบพลัน แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ต้ังแต่ระดับ 1 (อันตรายมาก, LD50 < 5 mg/kg) ถึง 5 (อันตรายน้อย, 2000 < LD50 < 5000 mg/kg) โดยระดับ 1–3 
จะใช้สัญลักษณ์รูปกระโหลกไขว้ ระดับ 4 เป็นรูปเคร่ืองหมายตกใจ ระดับ 5 ไม่ใช้สัญลักษณ์เตือน ในแต่ละกรณีอาจมีข้อความ
กํากับเพ่ือระบุระดับความเป็นอันตราย (1,2 : อันตราย เสียชีวิตถ้ากลืนกิน/สูดดมเข้าไป; 3: อันตราย เป็นพิษถ้ากลืนกิน/สูด
ดมเข้าไป; 4: คําเตือน เป็นอันตรายถ้ากลืนกิน/สูดดมเข้าไป; 5: คาํเตือน อาจเป็นอันตรายถา้กลืนกิน/สูดดมเข้าไป)  
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รูปท่ี 17  สัญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามระบบ GHS  
 
(ที่มา แผ่นพับประชาสัมพันธ์เร่ือง GHS โครงการบริหารความเส่ียงในการจัดการวัสดุอันตรายโดย SMEs ในพ้ืนทีบางปู และกลุ่ม Responsible 
Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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9.2 ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาสารเคมี 
1) ห้องปฏิบัติการต้องมีบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีทุกชนิดท่ีมีอยู่ในความครอบครอง ในรูป hard copy หรือ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และภายในปี 2008 ทุกห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี
ท่ีมีการจัดซ้ือและ/หรือจัดเก็บสารเคมีจะต้องลงทะเบียนกับระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ChemTrack: http://chemtrack.chula.ac.th) และต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสารเคมีท่ีอยู่ในความ
ครอบครองอย่างสมํ่าเสมอ 

2) สารเคมีท่ีจัดเก็บต้องมีฉลากชัดเจน ข้อมูลท่ีจําเป็นในฉลากมักจัดเตรียมโดยบริษัทผู้ผลิตประกอบด้วย 
 ชื่อและสูตรเคมี และ CAS no. 
 คําเตือนอันตรายและลักษณะของอันตราย (Risk phrases) ซ่ึงบอกถึงประเภทความเป็นอันตราย เช่น สารกัด

กร่อน สารไวไฟ เป็นต้น  
 เคร่ืองหมายเตือนอันตราย 
 สิ่งท่ีควรระวังหรือหลีกเลี่ยง 
 คําแนะนําในการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉนิ 
 คําแนะนําในการเก็บรักษา 
 วันท่ีซ้ือหรือวันท่ีรับเข้ามาในห้องปฏิบัติ หรือวันหมดอายุ 

3) ควรจัดแฟ้มหรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีรวบรวม MSDS ของสารเคมีอันตรายทุกกชนิดในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้
อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน และตรวจสอบปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4) ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี 
 เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ท่ีมีวัสดุเหมาะสมกบัประเภทของสารเคมี 
 ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ีเหมาะสม 
 ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลากอย่างสมํ่าเสมอ 

5) แยกเก็บสารเคมีตามความลักษณะทางกายภาพ ความเป็นอันตราย และความเข้ากันไม่ได้ เช่น ตามเกณฑ์ของคู่มือ
เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย (2550) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 

1. วัตถุระเบิด (Explosive substances)  
2. แก๊สอัด แก๊สเหลว หรือแก๊สละลายภายใต้ความดัน (Compressed, liquefied and dissolved gases) 
3. ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) 
4. ของแข็งไวไฟ  (Flammable solids) สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Spontaneously 

combustible substances) และสารให้แก๊สไวไฟเม่ือสัมผัสน้ํา (Substances that emits flammable 
gases in contact with water) 

5. สารออกซิไดส์ (Oxidizing substances) และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)  
6. สารพิษ (Toxic Substances) และสารติดเชื้อ (Infectious substances) 
7. วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive substances) 
8. สารกัดกร่อน (Corrosive substances) 
9. (ไม่ใช้) 
10. ของเหลวติดไฟ (Combustible liquid) 
11. ของแข็งติดไฟ (Combustible solid) 
12. ของเหลวไม่ติดไฟ (Non-combustible liquid) 
13. ของแข็งไม่ติดไฟ (Non-combustible solid) 
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ในทางปฏิบัติ การแยกเก็บสารไวไฟ, สารกัดกร่อน, สารออกซิไดซ์, สารไวต่อน้ําและอากาศ และสารท่ีต้องการการเก็บรักษา
พิเศษ (เช่นในตู้เย็น) ออกจากกันก็เพียงพอแล้ว โดยอาจมีการแบ่งย่อยลงไปอีกตามสถานะของสาร 

6) ไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน และสารเคมีทุกชนิดควรจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามตําแหน่งท่ีแน่นอน 
7) มีป้ายบอกบริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ีเป็นอันตราย 
8) ห้ามใช้ตู้เย็นท่ีเก็บสารเคมีเป็นท่ีเก็บอาหารเด็ดขาด 
9) การจัดเกบ็สารไวไฟ  
 เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงอาทิตย์ 
 เก็บสารไวไฟแยกจากสารกลุ่มอ่ืน 
 เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะท่ีมีความจุไม่เกิน 20 ลิตร 
 เก็บสารไวไฟท่ีมีปริมาณรวมกันมากกว่า 50 ลิตร ในตู้เฉพาะท่ีใช้สาหรับเก็บสารไวไฟ 
 ถ้าสารไวไฟท่ีต้องเก็บในท่ีเย็นต้องเก็บในตู้เย็นท่ีปลอดภัยสาหรับสารไวไฟ 

10) การจัดเก็บสารกัดกร่อน 
 เก็บขวดสารกดักร่อน (ท้ังกรดและเบส) ไว้ในระดับตํ่า 
 เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับ 
 ไม่เก็บสารเคมีกัดกร่อนในตู้ดูดควัน ใต้ตู้ดูดควัน หรือใต้ซิงค์  

11) การจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (oxidizers) 
 เก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์และสารท่ีไหม้ไฟได้ 
 เก็บสารท่ีมีสมบัติออกซิไดซ์สูง (เช่น กรดโครมิก)ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะท่ีมีสมบัติเฉื่อย 
 ไม่ใช้จุกคอร์ก หรือจุกยางกับขวดท่ีใช้เก็บสารออกซิไดซ์ 

12) การจัดเก็บสารท่ีไวต่อปฏิกิริยา 
 ตู้เก็บสารท่ีไวต่อปฏิกิริยา มีป้ายคําเตือนท่ีชัดเจน (เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา –ห้ามใช้น้ํา”) 
 เก็บสารท่ีก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งกําเนิดประกายไฟ 
 ภาชนะบรรจุสารท่ีก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ต้องมีฝาปิดท่ีแน่นหนา และไม่ใช้จุกแก้ว 
 มีการตรวจสอบสารท่ีไวต่อปฏิกิริยาเช่น   สภาพการเก็บ และ การเกิดเปอร์ออกไซด์ อย่างสมํ่าเสมอ 

13) การจัดเก็บแก๊ส 
 เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดท่ีแข็งแรง 
 ถังแก๊สทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard ป้องกันหัวถัง 
 มีพ้ืนท่ีเก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สท่ีมีแก๊ส แยกจากกันและติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน 
 เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สไวไฟและวัสดุไหม้ไฟได้ หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ีไม่ติดไฟ 

14) แก๊สอัดความดันควรเก็บนอกห้องปฏิบัติการ และต่อท่อเข้ามา ถังแก๊สจะต้องวางอยู่ในลักษณะท่ีม่ันคง เช่น มีโซ่ยึด
ไว้กับผนังท่ีแข็งแรงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้ล้มได้ 

15) สารท่ีสลายตัวได้เม่ือโดนแสงหรือความร้อน หรือเกิดปฏิกริิยาต่อไปท่ีเป็นอันตรายควรเก็บในตู้เย็นหรือตามท่ีกําหนด
โดยบริษัทผู้ผลิต 

16) ตัวทําละลายท่ีมีจุดเดือดตํ่าควรเก็บไว้ในท่ีมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง 
17) ไม่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมากเกินความจําเป็น 
18) ใช้ ห้ิง/โต๊ะปฏิบัติการเป็นท่ีวางเฉพาะสารเคมีท่ีอยู่ระหว่างใช้งานเท่านั้น 
19) ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมี  
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20) ไม่ควรเก็บสารเคมีใต้ตู้ดูดควันหรือใต้ซิงค์ ในกรณีท่ีจําเป็นอาจพิจารณาเก็บสารท่ีไม่ใช่สารกัดกร่อนหรือสารทํา
ปฏิกิริยากับน้ําได้ถ้ามีมาตรการรองรับท่ีเหมาะสม (เช่นมีกล่องใส่อีกชั้นหนึ่ง) 

21) เก็บสารเคมีท่ีต้องควบคุมเป็นพิเศษไว้ในตู้ท่ีมีกุญแจล็อค 
22) สารท่ีมีวิธีการเก็บรักษาเฉพาะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ 
 กรดไฮโดรฟลูออริก : ภาชนะที่ไม่ใช่แก้วหรือโลหะ 
 ฟอสฟอรัสขาว : เก็บในน้ํา 
 โซเดียมและโลหะอัลคาไลอ่ืนๆ : เก็บในน้ํามัน 
 กรดพีคริก : เก็บในน้ํา 
 อีเทอร์ : ขวดสีชา 
 เปอร์ออกไซด์, organometallics : เก็บในตู้เย็น 

23) จัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมีและรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่นเคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองป้องกันส่วนบุคคล 
วัสดุดูดซับสารเคมี ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับชนิดและความเป็นอันตรายของสารเคมีท่ีเก็บ 

24) ดูตัวอย่างแบบสํารวจ “การเก็บสารเคมีกับความปลอดภัย” ในคู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย โดย  พิชัย โตวิวิชญ์  
ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และประไพพิศ แจ่มสุกใส ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
ESPReL: คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 (2557) และคําอธิบาย
ประกอบการกรอก ESPReL Checklist (ดาวน์โหลดได้จาก http://esprel.labsafety.nrct.go.th) 
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10. การประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

10.1 การสํารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL checklist 
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of 

Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สร้าง
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการสํารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีเรียกว่า ESPReL checklist ซ่ึงครอบคลุม
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมีรวม 7 ด้าน ซ่ึงเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ได้แก่  

1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย  
2) ระบบการจัดการสารเคมี  
3) ระบบการจัดการของเสีย  
4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  
6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร  
 

 
รูปท่ี 18 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามข้อกําหนดของ ESPReL 

 
 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในองค์กร และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเห็นช่องว่างหรือ
จุดอ่อนท่ีจะสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ในเรื่องของความปลอดภัย และ เพ่ือเป็นการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการท่ีจะพึงมีในอนาคต กรรมการดูแลความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ได้มีนโยบาย
ให้ห้องปฏิบัติการของคณะฯ ทุกห้องได้มีการประเมินตนเองตามระบบของ ESPReL เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยรอบ
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การประเมินจะอยู่ท่ีเดือนมิถุนายนของทุกปี (จะมีหนังสือแจ้งเตือนจากคณะกรรมการความปลอดภัย) ทุกห้องปฏิบัติการ
จะต้องลงทะเบียนท่ี http://esprel.labsafety.nrct.go.th และเข้าไปประเมินตนเองตาม checklist ท่ีอยู่ในระบบซ่ึงจะ
ครอบคลุมท้ัง 7 องค์ประกอบ โดยในการจัดทํา checklist ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หัวหน้าห้องปฏิบัติการและสมาชิกใน
ห้องปฏิบัติการทุกระดับควรประชุมทําความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบคําถามแต่ละข้อ และมีต้องให้คําอธิบาย
ประกอบในทุกข้อท่ีตอบว่ามี/ใช่ เม่ือกรอกเสร็จแล้ว ระบบจะสามารถประมวลผลเป็นกราฟแสดงคะแนนท่ีได้จากการสํารวจใน
แต่ละหัวข้อ เพ่ือดูว่าห้องปฏิบัติการของตนเองมีสถานภาพอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบ (7 องค์ประกอบ)  และสามารถ
เปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอ่ืนได้ในช่วงเวลาท่ีกําหนด ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://esprel.labsafety.nrct.go.th 

10.2 การตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัยของภาควิชาเคมี หนึ่งในพันธกิจหลักของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย ภาควิชาเคมี คือการจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการรวมท้ังผู้ท่ีทําปฏิบัติการในห้องนั้นๆ เป็นรายภาค
การศึกษา โดยเวลาและเกณฑ์การตรวจจะแจ้งไว้ล่วงหน้าทุกคร้ัง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจะต้องดูแลห้องปฏิบัติการและผู้ทํา
ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ (ดูตัวอย่างเกณฑ์การตรวจติดตามล่าสุดในภาคผนวก 5 และ 6) ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งผลการตรวจติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรทุกภาคการศึกษา ห้องปฏิบัติการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จะมี
บทลงโทษ เช่นการปรับเงินตามอัตราท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําภาควิชาเคมี 
 
 
 
 

เอกสารนี้จัดทําโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ภาควิชาเคมี 
1 มิถุนายน 2547 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 วันท่ี 8 สิงหาคม 2548 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2550 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2553 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 5 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2556  
ปรับปรุงคร้ังท่ี 6 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 6 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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ภาคผนวก 1: แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ  

 
 

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

user
Typewriter
หมายเหตุ: ฟอร์มนี้ยกเลิกการใช้แล้ว การรายงานอุบัติเหตุให้แจ้งผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHECU) ที่: https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=67โดยทั่วไปผู้ดูแลห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แต่นิสิตสามารถรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือกรณีที่เกือบเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยตนเอง
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ภาคผนวก 1: แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ (ด้านหลัง) 

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

user
Typewriter
หมายเหตุ: ฟอร์มนี้ยกเลิกการใช้แล้ว การรายงานอุบัติเหตุให้แจ้งผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHECU) ที่: https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=67โดยทั่วไปผู้ดูแลห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แต่นิสิตสามารถรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือกรณีที่เกือบเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยตนเอง
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ภาคผนวก 2: แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง 
 
ห้องปฏิบัติการ                                   ชั้น                      อาคารมหามกุฏ 
วัน-เวลาท่ีทําการทดลอง                                  ผู้ทดลอง                                                      . 
 
ชนิดของการทดลอง  
 ประเภท (1-10)                          
 ระดับความเสี่ยง (   ) A  (  ) B  
 (ดูคําจํากัดความในคู่มือความปลอดภัย หัวข้อ 7.4) 
 
รายละเอียดของการทดลองโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 

 
สารเคมีท่ีใช้ (ระบุชื่อ ปริมาณ และความเป็นอันตราย) 
   
   
   
   
  
  
 
การประเมินความเสี่ยงและแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
  
  
  
  
  
  
 
  ลงชื่อ       ลงชื่อ      
 (                                              )  (                                              ) 
  ผู้ทําการทดลอง     อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ท่ี http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml  
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ภาคผนวก 3: แบบฟอร์มติดข้างภาชนะบรรจุของเสีย  
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ภาคผนวก 4: แบบฟอร์มนําส่งของเสียของโครงการ WasteTrack  
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ภาคผนวก 4: แบบฟอร์มนําส่งของเสียของโครงการ WasteTrack (ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ท่ี http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml  
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ภาคผนวก 5: แบบตรวจติดตามห้องปฏบิัติการของภาควิชาเคมี (มีนาคม 2558) 
 

 
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ท่ี http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml  
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ภาคผนวก 6: แบบตรวจติดตามผู้ปฏบิัติงานในห้องปฏิบัติการภาควชิาเคมี (มีนาคม 2558) 
 

 
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ท่ี http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml  
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ภาคผนวก 7: รายชื่อคณะกรรมการจัดการความปลอดภัยของภาควิชาเคมี 
(คณะกรรมการชุดปัจจุบันแต่งต้ังตามคําสั่งภาควิชาเคมี ท่ี 27/2555 

มีวาระต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2563) 
 
หัวหน้าภาควิชาเคมี (รศ.ดร.วุฒิชยั พาราสุข ) ท่ีปรึกษา 
ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ประธานคณะกรรมการ 
อ. ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภาวีณา จันทร์แย้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รศ. ดร.สัมฤทธ์ิ วัชรสนิธ์ุ กรรมการ 
ผศ. ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต กรรมการ 
ผศ. ดร.เสาวรักษ์ เฟ่ืองสวัสด์ิ กรรมการ 
ผศ. ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ กรรมการ 
รศ. ดร.สัมฤทธ์ิ วัชรสินธ์ุ กรรมการ 
ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์ ผดุงรส กรรมการ 
ผศ. ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ กรรมการ 
อ.ดร. พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม กรรมการ 
นางสาววนิดา นิลโสม กรรมการ
นางสาวฐิรฉัตร ตรีทศ กรรมการ
 
คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ
การดําเนินการแบบบูรณาการ และประสานงานในระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและตอบสนอง
กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
ภาระงานกรรมการจัดการความปลอดภัยของภาควิชาเคมี  

1. วางนโยบายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและการจัดการของเสียของภาควิชา  
2. จัดทําและปรับปรุงคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสําหรับใช้งานในภาควิชา 
3. ตรวจติดตามห้องปฏิบัติการในภาควิชาให้มีสภาพท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางานเป็นประจําทุกภาคการศึกษา 
4. จัดอบรมเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการจัดการของเสียให้แก่นิสิตทุกต้นปีการศึกษา 
5. จัดสอบวัดความรู้เร่ืองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่นักวิจัยและนิสิตท่ีทําวิจัยในภาควิชา 
6. รับผิดชอบรายวิชา 2302704 Chem Safe Res Lab ซ่ึงเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบัณฑิตศกึษาของ ภาควิชา (มี

ประธานกรรมการฯ เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจกรณีมีปัญหา) ในระหว่างท่ียังไม่มีผู้รับผิดชอบ รายวิชานี้แน่นอน  
7. งานอ่ืนๆ ด้านความปลอดภัยท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภาคผนวก 8: รายชื่อผู้ดแูลตึกมหามกุฏประจําชัน้ต่างๆ ของภาควชิาเคมีและ 
หมายเลขติดต่อในกรณีฉกุเฉิน 

 
ชั้น ชื่อ ห้องทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ 

หัวหน้าตึก ผศ. ดร.บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1536 081-557-5370 
7 นางสาววนิดา นิลโสม 707/2 095-538-9900 
8 นางสาวภาวีณา จันทร์แย้ม 807/2 086-015-4578 
9 อ. ดร.ภัสสร์พล งามอุโฆษ 905/4 081-692-4049 
10 อ. ดร.สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย 1009 089-111-4158 
11 รศ. ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธ์ิ 1115 089-500-5795 
12 ผศ. ดร.อภิชาติ อ่ิมย้ิม 1203 085-358-6675 
13 อ. ดร.วิภาค อนุตรศักดา 1326/3 094-343-1088 
14 รศ. ดร.สัมฤทธ์ิ วัชรสินธ์ุ 1405/6 084-375-8009 
15 ศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ 1541 085-152-7701 

ประธานคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 

ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1340 02-218-7627 
083-986-8772 

เลขานุการคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 

อ. ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี 1326/5 02-218-7621 
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ภาคผนวก 10 บันทึกการแก้ไขเนื้อหาในคู่มือความปลอดภัย ฉบบัปรบัปรงุครั้งท่ี 7 
(สิงหาคม 2560) 

 
หน้า หัวข้อ การแก้ไขในฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 7 
3 2.3 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ท่ีควรทราบ ให้สอดคล้องกับรายชื่อกรรมการจัดการความปลอดภัยของ

ภาควิชาเคมี 
4 3.2 แก้ไขคํา จาก เคร่ืองดับเพลิง เป็น ถังดับเพลิง 
14 5.4 

ข้อ 1) - 2) 
ปรับแก้ไขข้อความเร่ืองข้อปฎิบัติเม่ือสารเคมีหกรดผิวหนัง โดยลบข้อความดังนี้ 

1) ในกรณีกรด ล้างน้ําเปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยชะล้างต่อด้วยสารละลายโซเดียมไบ
คาร์บอเนตเจือจาง 
ข้อควรระวัง: ในกรณีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นหกรด ต้องทําการเช็ดหรือซับออกด้วยผ้าให้
ได้มากท่ีสุดก่อนการล้างด้วยน้ําเปล่าปริมาณมากๆ 

2) ในกรณีเบส ล้างน้ําเปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยชะล้างต่อด้วยสารละลายกรดแอซิติกเจือ
จาง 

16 5.7 ปรับแก้ไขข้อความเร่ืองข้อปฎิบัติเม่ือกลืนกินสารเคมี โดยลบข้อความดังนี้ 
1) ควรทําตามคําแนะนํา SDS อย่างเคร่งครัด  
2) กรณียกเว้น เม่ือกลืนสารกัดกร่อนหรือระคายเคืองหรือถ้าระบุใน MSDS ว่าห้ามทําให้เกิด

การอาเจียนก็อย่าทําเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในกรณีนี้ต้องให้กินนม
หรือถ่านกัมมันต์เพ่ือเคลือบกระเพาะและทําให้พิษเจือจางลง 

3) กรณีกลืนกินไซยาไนด์ต้องทําให้อาเจียนแล้วให้ดม amyl nitrite ทุกๆ 2-3 นาที และดื่ม
กาแฟหรือชาแก่ๆ เพ่ือกระตุ้น  

4) การกลืนกินสารทุกรูปแบบต้องนําส่งแพทย์ทันที 
29 8.3.2 ปรับแก้ไขชื่อเว็บไซต์จาก http://chemtrack.chula.ac.th/wastetrack เป็น 

http://chemsafe.chula.ac.th  
แก้ไขประเภทของเสียอันตราย และยกตัวอย่างกรณีของเสียผสมให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของ 
WasteTrack ตามรายละเอียดใน 
http://chemsafe.chula.ac.th/images/FilesPDF/WasteTrack-2016.pdf (สิงหาคม 2560) 

30 8.3.2 ปรับแผนผังแนวทางการแยกของเสีย ให้สอดคล้องกับข้อมูลจาก WasteTrack ตามรายละเอียดใน 
http://chemsafe.chula.ac.th/images/FilesPDF/WasteTrack-2016.pdf (สิงหาคม 2560) 

49 ภาคผนวก 7 แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการจัดการความปลอดภัยของภาควิชาเคมี 
50 ภาคผนวก 8 แก้ไขรายชื่อผู้ดูแลตึกมหามกุฏประจําชั้นต่างๆ ของภาควิชาเคมีและหมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
51 ภาคผนวก 9 แก้ไขรายชิ่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการระดับคณะ 

เป็น คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําส่วน
งานคณะวิทยาศาสตร์ 

 


