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 “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” นี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถาบัน องค์กร
และผู้ปฏิบัติการที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สาระในเอกสารนี้เป็นความรู้ที่ประมวลมาจากการร่วมกันทดลองปฏิบัติการวิจัยหาแนว
ทางการส ารวจ การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และวิธีแก้ไขป้องกันความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการของภาคีที่มีกิจกรรมการวิจัยหลากหลายสาขาจากหลายสถาบันและองค์กร ในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of 
Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

ประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภันั้นมี   
๔ ประการคือ “ฉันทะ” ความพอใจ ความมุ่งมั่นที่จะท าให้ห้องปฏิบัติการของตนดี ไม่ก่ออันตรายแก่ตนเอง 
ผู้เกี่ยวข้อง และต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์กรต้องประกาศนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ก าหนดงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนให้ความสนับสนุนทั้งในแง่การบริหารจัดการและอ่ืนๆ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจที่
ถูกต้องว่ากระบวนการพัฒนานี้เป็นกระบวนการพัฒนาด้านปัญญา ไม่ใช่ท าครั้งเดียวจบ แต่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ผู้ด าเนินการต้องประกอบด้วย “จิตตะ” เอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการของตนอยู่อย่างสม่ าเสมอ และ “วิริยะ” เพียรพยายามที่จะพัฒนาระบบคู่ไปกับการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้อง ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมิน มี “วิมังสา” ใช้ปัญญาวิเคราะห์
หาข้อดีขอ้ด้อย แล้วน ากลับลงสู่กระบวนการพัฒนาอีก ความผิดครั้งหนึ่งอาจเป็นบทเรียนให้แก่การพัฒนาก้าว
ต่อไป ผู้ที่เกิดความสุข รื่นเริงในความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ความปลอดภัย
เช่นนี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดอีกอันหนึ่งของกระบวนการ  

เพ่ือให้ผู้ อ่านสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีพัฒนาความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว จึงไดแ้บ่งสาระในเอกสารออกเป็นสองส่วน  
 ส่วนแรก มีเนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้น าเนื้อหาประกอบที่จ าเป็นส าหรับการท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและภาระงาน
ของการด าเนินงานต่างๆ ใส่ไว้ในกรอบ ซึ่งหากผู้อ่านต้องการทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย
อย่างคร่าวๆ ก็สามารถข้ามเนื้อหาส่วนนี้ไปก่อนได้  
 ส่วนที่สองของเอกสาร คือ เอกสารความรู้ เป็นรายละเอียดของวิธีด าเนินการของขั้นตอนต่างๆ โดย
จัดแบ่งเป็นเรื่องๆ เพื่อให้สามารถเลือกอ่านท าความเข้าใจเรื่องที่ต้องการมากขึ้นได้โดยสะดวก เช่น ระบบการ
จ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี จะช่วยให้ผู้อ่านทราบวิธีการจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet, SDS) จะช่วยให้สามารถน าข้อมูลในเอกสารไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสารเคมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ผู้อ่านที่สนใจจะพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามความรู้ในเอกสาร “แนวปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” สามารถใช้แบบประเมินที่ภาคีฯ ร่วมกันจัดท าขึ้นและรวบรวมอยู่ใน
เอกสาร “คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ซึ่งคู่มือฯ นี้ 
รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยงของทุกองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย (checklists) พร้อมกับ
เกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินแต่ละรายการ เพ่ือให้การประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ส ารวจสามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอและใช้ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ส าหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ของตน 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” และ “คู่มือการ
ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ชุดนี้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องปฏิบัติการของท่านอันจะ
เป็นส่วนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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 5.3 ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ อ.5-9 

 5.4 แหลงขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียด การจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุ    

     ของเสีย และ การบําบัดเบื้องตน 

อ.5-10 

 5.5 ความรูเก่ียวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย อ.5-11 

6. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ  อ.6-1 

 6.1 ขนาดพ้ืนท่ีสําหรับหองปฏิบัติการ อ.6-1 

 6.2 วัสดุพ้ืนผิวสําหรับหองปฏิบัติการ อ.6-2 

 6.3 ปายสัญลักษณ อ.6-3 

 6.4 การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ อ.6-4 

 6.5 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน อ.6-6 

 6.6 วงจรไฟฟาชวยชีวิต อ.6-7 

 6.7 ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ อ.6-8 

 6.8 มาตรฐานเสนทางหนีไฟ อ.6-11 

 6.9 ปายบอกทางหนีไฟ อ.6-13 

7. มาตรฐานและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ อ.7-1 

 7.1 ตูควัน อ.7-1 

 7.2 เครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี (Portable fire extinguisher) อ.7-3 

 7.3 อุปกรณปองกันสวนบุคคล อ.7-8 

 7.4  อุปกรณฉุกเฉิน  อ.7-13 

8. การจัดการความเสี่ยง อ.8-1 

 8.1 การบงชี้อันตราย (Hazard identification) อ.8-1 

 8.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) อ.8-2 

 8.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) อ.8-8 

 8.4 การรายงานความเสี่ยง อ.8-10 

 8.5 การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง อ.8-10 

9. ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report Form) อ.9-1 

10. ตัวอยางระเบียบของหองปฏิบัติการ อ.10-1 

11. การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน อ.11-1 

12. เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  (Standard Operating Procedure, SOP) อ.12-1 

13. รายการท่ีควรตรวจประเมิน อ.13-1 
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แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏบิัติการ  

(Safety Guideline for Laboratory) 

 

1. ความสําคัญของความปลอดภัยตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมของหองปฏิบัติการ 

  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมซ่ึงมีใหพบเห็นไดท่ัวไป เปนสิ่งท่ียากจะหลีกเลี่ยง และมีผลเสียตอ

สุขภาพอนามัยไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เชน การรั่วไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา นอกจากจะมีผล

เฉียบพลันทําใหสัตวน้ําตายแลว ยังทําใหคนท่ีใชน้ํานั้นในการอุปโภคบริโภคไดรับสารนั้นดวย การสะสมของ

สารในรางกายนานวันเขาก็ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บเพราะพิษของสารนั้น ผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก

มลพิษในสิ่งแวดลอมนับวันจะรุนแรงมากข้ึน หมูคนท่ัวโลกจึงเริ่มตระหนักวาตองปกปองรักษาสิ่งแวดลอม ดัง

จะเห็นไดจากการเกิดองคกรเครือขายของกลุมและกระบวนการรักษสิ่งแวดลอมข้ึนมากมายท่ัวโลก และมีการ

เรียกรองใหนําเอาประเด็นของสุขภาพกับสิ่งแวดลอมมาพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการ

ของทุกกิจกรรมท้ังในระดับสากลและระดับทองถ่ินดวยเสมอ การทํากิจกรรมใดๆ ในปจจุบันจึงตองคํานึงถึง

เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาวิจัยในหองปฏิบัติการ เพ่ือผลิตความรู และใชในการศึกษา

เรียนรู และคนควาวิจัยหาความรูและสิ่งใหมๆ ทางวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสุขภาพของผูเก่ียวของและสิ่งแวดลอมดวย เพราะการศึกษาวิจัยมักตองใชสารเคมีท่ีมีท้ังคุณและโทษ

มากมายหลายชนิด ผูทํางานและผูเก่ียวของจึงไดรับผลกระทบท้ังจากการเปนผูท่ีใชสารเคมีเองโดยตรงและ

หรือผลกระทบทางออมจากมลภาวะท่ีมีในหองปฏิบัติการ 

  การบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองคกรของรัฐและ

เอกชนในประเทศไทย สวนใหญยังเปนไปตามความรูความตระหนักและสํานึกของผูเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ

นั้นๆ การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองคกรเพ่ือใหหองปฏิบัติการเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับการ

ทํางานของผูเก่ียวของยังไมปรากฏชัดเจน เพราะในโครงสรางของสถาบันหรือองคกรไมมีหนวยงานรับผิดชอบ

กํากับดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน แมวา

จะมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการใชสารเคมี รวมท้ังการคุมครองแรงงานและการควบคุมอาคาร

ท่ีมีสาระมุงเนนความปลอดภัยในการทํางานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม แตการบังคับใชกฎหมายท่ี

กลาวมาท้ังหมดมิไดครอบคลุมถึงหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา  
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กฎหมายของไทยท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมกํากับดูแลการใชสารอันตรายและความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุงเนนการควบคุม การผลิต นําเขา สงออก 

และการมีไวในครอบครองสารเคมีตามบัญชีในประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ

วัตถุอันตราย 

• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มุงใชควบคุมโรงงานในการดําเนินการอยาง

ปลอดภัย การกําจัดของเสีย และการทําใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เนนท่ีการปองกันอันตรายผูใชแรงงานในสถาน

ประกอบการ ซ่ึงไดแกพิษภัยของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิต โดยกําหนดคา

มาตรฐานของการสัมผัสสารเคมีในชวงเวลาทํางานปกติภายใน 1 วันไมเกิน 8 ชั่วโมง 

หรือ 48  ชั่วโมงตอสัปดาห  

• ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะ

แวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520  กําหนดปริมาณความเขมขนของสารเคมีท่ีมีไดใน

บรรยากาศของการทํางาน 

• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)  ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540)  ฉบับท่ี 55 

(พ.ศ. 2543) และฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549)  และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2544 กําหนดใหตองมีลักษณะถูกตองและผานเกณฑขอกฎหมาย เพ่ือ

ความปลอดภัยของผูใชอาคาร โดยตองยื่นแบบใหพิจารณาเพ่ือขออนุญาตกอสราง 

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 

2554 แมวา มาตรา 3 (1) จะยกเวนการบังคับใชแกหนวยงานราชการ แตมาตรา 3 (2) 

ไดระบุไววา “ใหสวนราชการ ฯลฯ จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวา

มาตรฐานความปลอดภัย   อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตาม

พระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ภาคราชการและสถาบันการศึกษาแมจะมิตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตางๆ ของพระราชบัญญัติ ไดแก การรายงานการประเมินและระบบการ

จัดการความเสี่ยงตออันตรายในการทํางานของสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงการ

รายงานการ เ กิด เหตุ อันตรายและผลการตรวจติดตามความปลอดภัย  แต

สถาบันการศึกษาและองคกรของรัฐก็มีหนาท่ีท่ีจะตองทําใหมีความปลอดภัยในการ

ทํางานในหนวยงานของตน รวมถึงหองปฏิบัติการซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการใชสารเคมีดวย  
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  อยางไรก็ตาม หาก สถาบัน/องคกร/หนวยงานของรัฐ จะทําใหหองปฏิบัติการของตนเปนท่ีท่ีมีความ

ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรของสถาบัน/องคกร ยอมแสดงถึง 

1. ความใสใจและรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของบุคคลภายในองคกร   ซ่ึงชวยสรางความ

เชื่อม่ันและศรัทธาในสถาบัน/องคกร ท่ีนําไปสูการใหความรวมมือมุงม่ันและทุมเทท่ีจะ

ทํางานใหแกสถาบัน/องคกรได  

2. ความรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการบริหารจัดการดานนี้อยางเปน

รูปธรรม  

3. การเตรียมความพรอมมิใหหองปฏิบัติการเปนแหลงกอใหเกิดอันตรายซํ้าเติมตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรง เชน ไฟไหม การรั่วไหลของสารเคมี ไฟดับ และ

ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว หรือเหตุจลาจล/กอการราย 

4. ความมุงม่ันท่ีจะบมเพาะใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษามี

หนาท่ี สรางความสํานึกตระหนักในเรื่องความปลอดภัยใหแกผู เรียนท่ีจะออกไปสู

ตลาดแรงงาน โดยผานประสบการณตรงระหวางการศึกษา  

 

2. วัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

 วัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง การท่ีบุคคลในสังคมใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมาก

พอท่ีจะปฏิบัติและดูแลตนเองไดโดยไมมีใครบังคับ วัฒนธรรมความปลอดภัย เปนสิ่งจําเปนเพราะความ

เสียหายและอุบัติเหตุ สวนใหญเกิดข้ึนจากผูปฏิบัติงานขาดความตระหนักในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจากการ

ดําเนินการท่ีมีความเสี่ยง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมสามารถหาใครไปกํากับดูแลไดตลอดเวลา การสรางบรรยากาศใน

หองปฏิบัติการใหมีภาพความเปนระเบียบเรียบรอย และปายเตือนใหเห็นจนชินตา รวมถึงการฝกสํารวจความ

เสี่ยงจนมองเห็นไดเองตามธรรมชาติ การไดพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องความปลอดภัย  จะทําใหเกิดความตื่นตัว

เรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ เม่ือบรรยากาศโดยรอบและสภาพแวดลอมท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เอ้ือใหเกิด

เปนวัตรปฏิบัติของคนสวนใหญ  พฤติกรรมเสี่ยงก็จะไมเกิด หรือไมถูกทําตามโดยไมรูตัว การซึมซับวิธีคิดและ

พฤติกรรมจนเกิดเปนสํานึกไดอยางตอเนื่องนี้เองจะทําใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ซ่ึงทําใหหองปฏิบัติการ

ปลอดภัยไดอยางยั่งยืน 

 

3. ผูเกี่ยวของกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

 ผูเก่ียวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ อาจแบงไดหลายระดับ ดังตารางท่ี 1 แตละระดับมี

หนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในอันท่ีจะทําใหเกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืนในหองปฏิบัติการทุกหองขององคกร  
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ตารางท่ี 1  ผูเก่ียวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

 

ผูเกี่ยวของ ความเกี่ยวของ 

หัวหนาองคกร/สถาบัน 

(อธิการบดี/อธิบดี) 

กําหนดและประกาศใหเปนนโยบายขององคกรและ

รับผิดชอบตอความปลอดภัยในการทํางานของบุคคลใน

องคกรทุกคน 

หัวหนาหนวยงาน 

(คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก) 

บริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุนสงเสริมและกํากับ

ดูแลการดําเนินการดานตางๆ เพ่ือใหหองปฏิบัติการมีความ

ปลอดภัยในการทํางานและไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

หัวหนาหองปฏิบัติการ  

(หัวหนางาน/อาจารยประจําวิชา) 

กําหนดแผนการดําเนินงานและควบคุมกํากับดูแลความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ รวมท้ังแจงเตือนใหผูปฏิบัติงาน

ทราบถึงปจจัยเสี่ยงและขอบังคับตางๆ ในหองปฏิบัติการ 

ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

(อาจารย/เจาหนาท่ี/พนักงาน/ภารโรง/นิสิต

นักศึกษา) 

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและขอกําหนดเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ รับการอบรม การใหความรู

เก่ียวกับความปลอดภัย รายงานการเกิดภัยอันตรายและ

ความเสี่ยงท่ีพบ 

 

4.   หองปฏิบัติการปลอดภัย 

 หองปฏิบัติการปลอดภัย หมายถึงหองปฏิบัติการท่ีมีการปองกันและลดความเสี่ยงอยางเพียงพอท่ีจะทําให

ผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติตามขอบังคับเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น การทํา

ใหหองปฏิบัติการปลอดภัย จึงตองทราบวาปจจัยเสี่ยงในหองปฏิบัติการมีอะไรบางและเสี่ยงอยางไร เพ่ือนํามา

สรางระบบการจัดการความเสี่ยงใหแกหองปฏิบัติการ ซ่ึงจะบรรลุเปาหมายได ผูนําองคกรตองแสดง

เจตนารมณแนวแนท่ีจะทําใหเกิดความม่ันใจวาในสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย ดวยการกําหนดและประกาศ

นโยบายและแผนปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนขอยืนยันวาจะกระทําการ  
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5.   หัวใจของการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

  การพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เปนกระบวนการพัฒนาดวยปญญา เพราะมีหัวใจสําคัญ

อยูท่ี ตองอาศัย “กระบวนการเรียนรู” และ “เครื่องมือ”  จึงครอบคลุมท้ัง การพัฒนาคน (people 

approach) และ การพัฒนาระบบ (system approach) ท่ีใชไดจริง ระบบเชนนี้จะดําเนินไปไดเม่ือผูเก่ียวของ

ตระหนักรูวาตนอยูในความเสี่ยงจริง และตองฉลาดท่ีจะหาวิธีลดความเสี่ยงได ดังนั้นผูเก่ียวของตองลงมือ

สํารวจขอมูลในหองปฏิบัติการในความรับผิดชอบ และมีสวนสําคัญในการจัดการความเสี่ยงตามข้ันตอนตางๆ

ดวยตนเอง (รูปท่ี 1) 

 ข้ันตอนวิธีในการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการท่ีครบวงจร เปนกระบวนการท่ีทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของตองใหความสนใจอยางจริงจัง ท้ังการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ หากมีเพียงสวนใดสวนหนึ่ง

แลว การพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจะไมเกิดการตอเนื่องและไมสามารถแกไขปญหาหรือ

จุดออนท่ีเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณ   
 

ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการสรางไดดวยการมีสวนรวม 

 การใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการสํารวจปฏิบัติและประเมินความปลอดภัย จะทําใหเกิด

การเรียนรูและเขาใจจากสภาพจริงวา สิ่งท่ีอยูรอบขาง ไดแกสารเคมีท่ีตนตองใชและสัมผัสท้ัง

โดยตรงและโดยออม รวมท้ังเครื่องมืออุปกรณตางๆ สามารถทําอันตรายอะไรและอยางไรแกสุขภาพ

รางกาย การปฏิบัติและเห็นกับตาวา ตนกําลังเผชิญอยูกับความเสี่ยงเพราะรูวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง

และเสี่ยงอยางไรนี่เอง  จะชวยสรางสํานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน  

 นอกจากนี้การรวมกันสํารวจปฏิบัติและประเมินจะชวยใหมีขอมูลเก่ียวกับปจจัยเสี่ยง

สมบูรณ ทําใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันเรียนรู เนื่องจากภัยอันตรายในหองปฏิบัติการมีอยูหลายอยางหลาย

ลักษณะและเกิดจากปจจัยเสี่ยงหลายรูปแบบ อีกท้ังข้ึนอยูกับการปฏิบัติการ เพราะมีวิธีและการใช

สารเคมีรวมท้ังเครื่องมืออุปกรณแตกตางกัน  
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     1. การสํารวจและรวบรวมขอมูล (สถานภาพปจจุบัน) 

     2. การจัดการความเสี่ยง 

        2.1 การบงชี้อันตราย 

        2.2 การประเมินความเสี่ยง 

        2.3 การบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. การตรวจติดตามประเมินผล 

                                                    4. การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 

รูปท่ี 1  ข้ันตอนวิธีการสรางระบบและโครงสรางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแบบครบวงจร 

  

 

 

c 
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1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยตางๆ ในหองปฏิบัติการท้ังทางเคมีและกายภาพท่ีอาจทําให

เกิดภัยอันตรายแกสุขภาพและสิ่งแวดลอมได เพ่ือใหทราบวาหองปฏิบัติการมีปจจัยเสี่ยงอะไรบางท่ีตอง

ปองกันและแกไข  เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสํารวจ (checklists) ยิ่งแบบสํารวจมีองคประกอบท่ีครอบคลุม

ปจจัยดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการมาก ก็จะทําใหไดขอมูลสถานภาพปจจุบันท่ีครบถวน 

2) การจัดการความเสี่ยงดานตางๆ ของหองปฏิบัติการดวยขอมูลจริงท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือกําหนดแนวทาง

ปองกันและลดความเสี่ยง เชน การกําหนดกฎเกณฑมาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติการอยางปลอดภัย 

ประกอบดวย การบงชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมระบบการ

จัดการความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการ ท้ัง 7 ประเด็น (กรอบไขปลาในรูปท่ี 1) 

 ในการจัดการความเสี่ยงของระบบการจัดการความปลอดภัยสําหรับหองปฏิบัติการ ตองมองทุก

ประเด็นอยางเชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ระบบสําคัญในการเชื่อมโยงคือ การจัดการขอมูลและ

เอกสารท่ีดี เชน ขอมูลจากการจัดการสารเคมี เชน บัญชีสารเคมี เปนตน การจัดการของเสีย ลักษณะทาง

กายภาพ อุปกรณและเครื่องมือ การปองกันและแกไขภัยอันตราย และการใหความรูพ้ืนฐาน จะสงผลไปสู

การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยท่ีเนนกลับมายังการพัฒนาคนและระบบ เพ่ือยกระดับความ

ปลอดภัยท่ีครบทุกดาน  

3) การตรวจติดตามประเมินผลการปองกันและลดความเสี่ยง เพ่ือรวบรวมขอบกพรองและปญหาการ

ดําเนินการปองกันและลดความเสี่ยงดานตางๆ ของหองปฏิบัติการ ขอมูลท่ีรวบรวมยังเอ้ือตอการ ทบทวน 

เรียนรู วางแผนพัฒนา/ปรับปรุง และขยายผลใหความรูตอไปได เชน ใชในข้ันตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เปนตน 

4) การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการปองกันและลดความเสี่ยง ท่ีมองครอบคลุมท้ังการพัฒนาคน และการ

พัฒนาระบบ จึงจะสามารถพัฒนายกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการใหเปนกระบวนการท่ี

ขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

กรณีตัวอยาง การจัดการความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการท่ีใชกระบวนการท่ีกลาวขางตน 

แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  กรณีตัวอยาง การจัดการความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ 

สถานภาพปจจุบัน 
การจัดการความเสี่ยง 

การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 
การบงชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง 

หองปฏิบัติการมีปญหาเรื่องการ

จัดวางสารเคมีท่ีซื้อเขามาภายใน

หองปฏิบัติการ เน่ืองจาก ไมมีการ

แยกประเภทสารเคมีกอนการเก็บ 

และไมมีตูหรือบรเิวณท่ีเก็บ

สารเคมีเปนสัดสวนชัดเจน จึงวาง

ขวดสารเคมีบนโตะปฏิบัติการ

ท้ังหมด 

ดานกายภาพของหองปฏิบัติการ: 

บริเวณท่ีทําปฏิบัติการไมเพียงพอ 

ขวดสารเคมีอาจโดนปดตกลงมา

แตกได 

ดานสารเคม:ี 

- สารเคมีท่ีเปนอันตรายหลาย

ประเภท เชน สารออกซิไดซท่ีแรง

กับสารรีดิวซท่ีแรง ซึ่งวางรวมกัน

ไมได เมื่อวางใกลกันจึงเกิดระเบิด

ได 

- ผูท่ีอยูในหองปฏิบัติการไดสมัผสั

และสดูดมกลิ่นของสารเคมโีดยตรง 

เชน ตัวทําละลายท่ีระเหยไว มีผล

ตอระบบการหายใจ และสุขภาพ 

จากตัวแปรการประเมินความเสีย่ง 

(เอกสารความรู 8, ตารางท่ี 8.1-

8.4)  พบวา 

- ความเปนไปไดท่ีจะเกิด

เหตุการณ ท้ังดานกายภาพฯ 

และสารเคม ีอยูในระดับ A 

คือ เกิดข้ึนทุกป อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

- ผลดานสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม อยูในระดับ IV 

คือ มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิด

สภาวะทุพพลภาพรุนแรงและ

ถาวร (>30%) ตอคน 1 คน 

หรือมากกวา และทําใหระบบ

นิเวศเสื่อมโทรม 

ดังน้ันจึงมีระดับความเสี่ยงของ

หองปฏิบัติการในเร่ืองนี้ อยูท่ี 

“ระดับสูงมาก” 

การปองกันความเสีย่ง: 

- การจัดแบงสารเคมีตามประเภท 

และจัดหาตูเก็บ หรือบรเิวณพ้ืนท่ี

เก็บสารเคมีท่ีปลอดภยั 

- การจัดวางสารเคมีตามกลุม

ประเภทความเปนอันตราย 

- การจัดวางสารเคมีท่ีเขากันไมได

ออกจากกัน 

- การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติการ 

- การติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพ่ือ

ระบายอากาศในหองปฏิบัติการ 

การตอบโต/พรอมรับกรณีฉุกเฉิน: 

- จัดหาอุปกรณดับเพลิง ท่ี

เหมาะสมประจําหองปฏิบัติการ 

การสื่อสารความเสีย่ง: 

- แจงเตือน/ตดิสญัลักษณตาม

ความเปนอันตรายของสารเคมีท่ี

เก็บในหองปฏิบัติการ เปนตน 

การสรางระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ โดย

การใชเครื่องมือ เชน “แผนท่ีผลลพัธ” เพ่ือ

ปรับเปลีย่นวัฒนธรรมความปลอดภัยของ

ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ (people approach)  

และสรางระบบ (system approach) ในเรื่องของ 

1. ทีมงานท่ีรับผิดชอบ ดานการจัดการสารเคม ี

2. การจัดการสารเคม ี ท่ีมองท้ังดานการ

จัดระบบขอมูล (มีบัญชีสารเคมี) การจัดเก็บ 

และการเคลื่อนยายสารเคม ี

3. การจัดการของเสียสารเคมี ท้ังระบบขอมูล 

การจัดเก็บของเสีย และการกําจดัของเสีย 

4. ลักษณะทางกายภาพและเครื่องมือ ท่ี

เก่ียวของกับสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ 

5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย โดย

จัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ความพรอม

รับ/โตตอบเหตุฉุกเฉิน และขอปฏบัิติภายใน

หองปฏิบัติการ 

6. การใหการอบรม ในเรื่องการจดัการสารเคม ี

7. การจัดการดานเอกสาร เชน MSDS ของ

สารเคมี และการรายงานอุบัติเหต ุเปนตน 

 

8 
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6. ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

  เม่ือกําหนดแลววา “ความปลอดภัย” คือ เปาหมายหลักของการท่ีจะทําใหทุกหองปฏิบัติการมีความ

ปลอดภัย จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังมีโครงสรางการบริหารจัดการและผูรับผิดชอบ

งานดานตางๆ ท่ีชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทํางาน  

  การดําเนินการตางๆ เหลานี้ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน  จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุม

ตามลักษณะของงานและความรูท่ีใช เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตาม

ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงและแกไขไดทันกาล ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการปองกันและลดความเสี่ยง ระบบ

บริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน ดังรูปท่ี 2 

 
 

รูปท่ี 2 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย 

 

6.1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

 เม่ือกําหนดแลววาความปลอดภัยเปนเปาหมายหลักของเรื่องนี้ องคกรตองมีนโยบายในการบริหาร

จัดการมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ มีหนวยงานและผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายใหมีภาระหนาท่ี

ในดานนี้โดยเฉพาะ มีแผนงานหรือยุทธศาสตรท่ีตรงเปาและชัดเจน ดําเนินการไดจริง มีการกํากับดูแลความ

ปลอดภัยในทุกระดับ (มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หองปฏิบัติการ) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดมรรค

ผลไดจริง ท้ังหมดนี้เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันจริงจังขององคกร ซ่ึงสําคัญมากสําหรับการขับเคลื่อนระบบ

 การบริหารระบบฯ คือการขับเคลื่อนท้ังระบบสูธงชัยคือความปลอดภัย ควรประกอบดวยฝายท่ี

เก่ียวของ 3 ระดับ (ตารางท่ี 3, รูปท่ี 3) มีภาระหนาท่ีลดหลั่นแตสอดคลองเปนเนื้อเดียวกัน คือระดับ

อํานวยการ ระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ (อยางไรก็ตาม องคกรขนาดเล็กสามารถปรับลด 

โดยรวมภาระหนาท่ีของระดับอํานวยการเขากับระดับบริหารจัดการได) แลวกําหนดโครงสรางการบริหาร

จัดการฯ ตามตัวอยางในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3  การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ แบงเปน 3 ระดับ 

 

ระดับ ภาระหนาที ่

อํานวยการ 

 

 กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร โครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของ

องคกร/หนวยงาน  

 แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับบริหาร  ภาระหนาที่และขอบเขตการรับผิดชอบ ดูแล     

การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนฯ 

 ใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตางๆ เพื่อความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

ในองคกร/หนวยงาน 

 สื่อสารความสาํคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยของหองปฏิบัติการอยาง

ทั่วถึงภายในองคกร/หนวยงาน 

 ทําใหเกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ภายในองคกร/

หนวยงาน 

 ทบทวนการรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร 

บริหารจัดการ  บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินการดานตางๆตามนโยบายและแผน 

 แตงตั้งผูรับผิดชอบระดับหนวยงาน  ภาระหนาที่และขอบเขตการรับผิดชอบทุกดาน

เพื่อดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนฯ 

 จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการความปลอดภัย 

 กําหนดขอปฏิบัติความปลอดภัยภายในองคกร/หนวยงาน 

 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทุกดาน  

 สรางระบบการสรางความตระหนัก ระบบติดตาม และระบบรายงานความปลอดภัย 

 กําหนดหลักสูตรการสอน การอบรมที่เหมาะสมใหกับบุคลากรทุกระดับ 

ปฏิบัติการ 

 

 ปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของการปฏิบัติการทีด่ ี

 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดบับุคคล/โครงการ/

หองปฏิบัติการอยางสม่าํเสมอ 

 เขารวมกิจกรรมและรับการอบรมความรูที่เก่ียวของกับความปลอดภัยที่เหมาะสมของ

หนวยงาน/หองปฏิบัติการ เชน การจัดการความเสี่ยง การซอมรับมือเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ 

 จัดทําระบบเอกสารที่ครอบคลุมทุกองคประกอบความปลอดภัยใหทันสมัยอยูเสมอ 

 จัดทํารายงานการดําเนนิงานความปลอดภัย การเกิดภัยอันตราย และความเสี่ยงที่พบ

เสนอตอผูบริหาร 
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หัวหนาหนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการ 

(ตารางท่ี 4 ขอ 4) 

ระดับบริหารจัดการ 

ระดับปฏิบัติการ 

 

คณะทํางานเพ่ือความปลอดภัยฯ 

(ตารางท่ี 4 ขอ 6) 

หัวหนาหนวยรักษา 

ความปลอดภัยขององคกร 

(ตารางท่ี 4 ขอ 5) 

 

หัวหนาหองปฏิบัติการ 

(ตารางท่ี 4 ขอ 7) 

พนักงาน/เจาหนาท่ี 

ประจําหองปฏิบัติการ 

(ตารางท่ี 4 ขอ 8) 

ระดับอํานวยการ 

หัวหนาองคกร 

(ตารางท่ี 4 ขอ 1) 

ผูบริหารจัดการความปลอดภัยขององคกร 

(ตารางท่ี 4 ขอ 2) 

คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัย 

(ตารางท่ี 4 ขอ 3) 

 

ศูนย/สาํนักประสานงานกลางดาน

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม  
สํานักกายภาพ 

รูปท่ี 3 แนวคิดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

11 
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ตารางท่ี 4   ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ  

 

ตําแหนง บทบาทหนาที ่

1. หัวหนาองคกร 

 

แตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารจดัการความปลอดภัยขององคกร 

- กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร โครงสรางการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยขององคกร กําหนดผูรับผิดชอบ และภาระหนาที่ 

- สรางระบบสนับสนุนการดําเนินการตางๆ เพื่อความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการ 

- สื่อสารความสาํคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยและทาํใหเกิด

ความยั่งยืนในองคกร/หนวยงาน 

- ทบทวนการรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบาย 

2. ผูบริหารจัดการความปลอดภัยของ

องคกร 

 

- สงเสริมและสนับสนนุการดําเนนิการตามแผนบริหารจัดการความปลอดภัย

ขององคกร 

- แตงตั้งคณะอํานวยการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

3. คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัย

ในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 

- หัวหนาหนวยงานที่มี

หองปฏิบัติการ เชน คณบดี 

หัวหนากอง/ฝาย 

- หัวหนาหนวยรักษาความ

ปลอดภัยขององคกร 

- กําหนดนโยบาย และกลยทุธในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการ ใน 6 ดาน  ไดแก 

 ระบบการจัดการสารเคม ี

 ระบบการจัดการของเสีย 

 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเคร่ืองมือ 

 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย 

 ระบบการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

   ระบบการจัดการขอมูลและเอกสาร 

- สงเสริมและสนับสนนุการดําเนนิการของหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัย 
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ตารางท่ี 4   ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (ตอ) 

 

ตําแหนง บทบาทหนาที ่

4. หัวหนาหนวยงานที่มีหองปฏิบัตกิาร - กําหนดใหมีการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้งหมดของ

หนวยงาน 

- สนับสนนุและสงเสริมใหหองปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยใช

กลยุทธทั้ง 6 ดานในลักษณะบูรณาการระบบและกิจกรรม  

- สนับสนนุและสงเสริมใหหองปฏิบัติการใชระบบการจัดการขอมลูสารเคมี

และของเสียอันตรายรวมกัน 

- แตงตั้งคณะทาํงานดาํเนินการเพื่อความปลอดภัยฯ ของหนวยงาน 

- สงเสริมสนบัสนุนและติดตามการดําเนินการของคณะทาํงานฯ 

5. หัวหนาหนวยรักษาความปลอดภัยของ

องคกร  

- บริหารจัดการใหเกิดกลุมปฏิบัติดานการโตตอบเหตุฉุกเฉิน 

- จัดระบบรายงานและพัฒนาระบบการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 

- ประสานการดาํเนินงานรักษาความปลอดภัยระหวางหนวยงานในองคกร 

6. คณะทํางานเพื่อความปลอดภัยฯ  - บริหารจัดการใหเกิดกลุมดําเนินการจัดระบบและกิจกรรม เพื่อความ

ปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 6 ดาน  ตามนโยบายและเปาประสงคที่

คณะกรรมการอํานวยการฯ กําหนดไว 

- สงเสริมและสนับสนนุใหหองปฏิบัติการใชระบบและรวมกิจกรรมของทั้ง 6 

กลุม ดวยการถายทอดความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ

และผูเก่ียวของ 

7. หัวหนาหองปฏิบัติการ 

 

- ปองกันและลดความเสี่ยงของผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการดวยระบบการ

จัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบและดูแล

บํารุงรักษาลักษณะทางกายภาพใหอยูในสภาพปลอดภัย จัดหาและ

บํารุงรักษาเคร่ืองปองกันภัยสวนบุคคลไวใหพรอมสําหรับการปฏิบัติการที่มี

ความเสี่ยงสูง 

- กําหนดหนาที่ความรับผดิชอบใหผูเก่ียวของในการดําเนินการตามกลยุทธทัง้ 

6 ดาน   

- กําหนดมาตรการและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบงัคับของ

หองปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย 

- สื่อสารและแจงเตือนขอมูลปจจยัและความเสี่ยงตางๆ ของหองปฏิบัติการ

ใหผูเก่ียวของทราบ 

- อบรมใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยใหผูเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4   ตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (ตอ) 

 

ตําแหนง บทบาทหนาที ่

8. พนักงาน/เจาหนาที่ประจําหอง

หองปฏิบัติการ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและมาตรการความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการ 

- รับทราบขอมูลปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ของหองปฏิบัติการ 

- เขารับการอบรมความรูเก่ียวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการตามที่

กําหนด 

- รายงานภัยอันตรายที่เกิดข้ึนในการทํางานในหองปฏิบัติการ 

- แจงใหผูรับผิดชอบทราบถึงปจจยัหรือความเสี่ยงที่พบ 

 

6.2 ระบบการจัดการสารเคมี 

 สารเคมีเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีสุดของหองปฏิบัติการ เพราะหองปฏิบัติการมีสารเคมีเปนจํานวนมาก 

และความเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยอันตรายนั้น มาจากความเปนอันตรายและพิษ ตามสมบัติและปริมาณของสารท่ี

ไดรับ  

 การจัดการสารเคมีท่ีดีคือ ตองมีการควบคุมดูแลใหมีสารเคมีเทาท่ีจําเปน จัดเก็บอยางเหมาะสม

เคลื่อนยายอยางปลอดภัย และใชอยางระมัดระวัง ซ่ึงจะจัดการท้ังระบบไดตองทราบวา หองปฏิบัติการมี

สารเคมีอะไรบางและมีความเปนอันตรายอยางไร เพราะสารเคมีท่ีมีอยูท้ังหมด อาจเปนสารท่ีหามเก็บไว

ดวยกัน (incompatibility) บางอยางอาจตองมีภาชนะรองรับหรือเก็บในตูพิเศษ บัญชีขอมูลสารเคมีของหอง 

ปฏ ิบัติการจึงเปนหัวใจของการจัดการสารเคมีท้ังระบบ ตั้งแตการจัดหามาใช เตรียมพ้ืนท่ี จัดเก็บ และติดตาม

ตรวจสอบการเบิกจาย ซ่ึงอํานวยประโยชนแกการควบคุมกํากับดูแลสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการเปนอยางยิ่ง 

   การจัดการสารเคมี ตองมีระบบการจัดการอยางครบวงจรโดยมีการจัดการดานตางๆ ดังนี้ 

1. การจัดการขอมูลสารเคมี และเชื่อมโยงกับเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data 

Sheet, SDS)  

2. การจัดเก็บสารเคมี 

3. การสํารวจและคัดออกสารเคมีในหองปฏิบัติการท่ีหมดอายุและเลิกใชแลว 

4. การเคลื่อนยายสารเคมี 

5. การจัดการของเสีย (ดูรายละเอียดขอ 6.3) 

6. การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการ  

  

6.2.1 การจัดการขอมูลสารเคมี และเอกสารขอมูลความปลอดภัย ควรมีระบบบันทึกขอมูลสารเคมีของ

หองปฏิบัติการใหผูปฏิบัติงานฝายตางๆ บันทึกขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีบัญชีหรือสารบบขอมูล
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โครงสรางขอมูลของบัญชี/สารบบขอมูลสารเคมี ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

– ชื่อสารเคมี (Chemical name) 

– CAS no. 

– รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)  

– ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight) 

– Grade  

– ราคา (Price) 

– หองท่ีจัดเก็บสารเคมี (Storage room)  

– อาคารท่ีจัดเก็บสารเคมี (Storage building)  

– วันท่ีรับเขามาในหองปฏิบัติการ (Acquisition date) 

– ผูขาย/ผูจําหนาย (Supplier)   

– ผูผลิต (Manufacturer)   

– ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมี 

สารเคมีท้ังหมดของหองปฏิบัติการ (รายละเอียดในเอกสารความรู 1) ทําใหเรียกใชขอมูลในสวนท่ีตองการ

สําหรับการบริหารจัดการดานตางๆไดงาย ซ่ึงบูรณาการเขากับขอมูลความปลอดภัย (SDS) นอกจากจะนําสู

เปาหมายคือ การบริหารจัดการสูความปลอดภัยแลว ยังสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยง การแบงปน

สารเคมี และการจัดสรรงบประมาณอีกดวย 

 

 

 

   
 ควรมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและทันสมัยของเอกสารขอมูลความปลอดภัย (รายละเอียดใน

เอกสารความรู 2) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสารเคมีนั้นๆ ได

อยางถูกตอง และควรจัดเก็บเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีทุกรายการไวในตําแหนงท่ีผูปฏิบัติงาน

สามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วและทันกาล 
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6.2.2 การจัดเก็บสารเคมี ตองคํานึงถึงลักษณะของความเปนอันตราย และสมบัติท่ีเขากันไดและไมไดของ

สารเคมีตางๆท่ีจัดเก็บ กอนจัดเก็บจึงตองศึกษาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีและฉลาก เพ่ือ

จัดเตรียมสถานท่ีและภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม (ในกรณีท่ีจําเปน) 

  สําหรับการจําแนกความเปนอันตรายของสารเคมีนั้น ปจจุบันระบบท่ีใชกันอยางแพรหลายคือ ระบบ

การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเปนระบบเดียวกันท่ัวโลก (Globally Harmonised System 

for Classification and Labeling of Chemicals, GHS) ระบบนี้มีการจัดแบงความเปนอันตรายออกเปน 3 

 ขอกําหนดการจัดการเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  

1) มีการเก็บ SDS เปนเอกสาร  

2) มีการเก็บ SDS เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส  

3) ทุกคนในหองปฏิบัติการทราบท่ีเก็บ SDS และไดรับอนุญาตใหดู SDS ได 

4) เก็บ SDS ในท่ีท่ีเขาถึงและดูไดโดยงายและทันกาลเม่ือตองการใชหรือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

5) มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวท่ีอยูในหองปฏิบัติการ 

6) SDS มีขอมูลครบถวน มีรายละเอียดครบ 16 ขอ ดังหัวขอตอไปนี้  

(1) ขอมูลเก่ียวกับสารเคมี และบริษัทผูผลิตและหรือจําหนาย (Identification) 

(2) ขอมูลความเปนอันตราย (Hazards identification) 

(3) สวนประกอบและขอมูลเก่ียวกับสวนผสม (Composition/Information on ingredients) 

(4) มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures) 

(5) มาตรการผจญเพลิง (Fire fighting measures) 

(6) มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures) 

(7) การใชและการจัดเก็บ (Handling and storage) 

(8) การควบคุมการไดรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/Personal 

protection) 

(9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties) 

(10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 

(11) ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information) 

(12) ขอมูลดานระบบนิเวศ (Ecological information) 

(13) ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations) 

(14) ขอมูลสําหรับการขนสง (Transport information) 

(15) ขอมูลเก่ียวกับกฎขอบังคับ (Regulatory information) 

(16) ขอมูลอ่ืน ๆ (Other information) 

7) SDS ท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการตองทันสมัย หากจัดทําข้ึนกอนเวลาปจจุบัน ตองไมนานเกินกวา 5 ป  



17 

ดาน คือ ดานกายภาพ ดานสุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม แตละดานแบงยอยเปนชนิดตางๆ  และใชสัญลักษณ

แสดงความเปนอันตราย 9 รูป โดยแสดงนัยถึงความรุนแรงของอันตรายของสารดวย ดังนั้น สารท่ีอยูในกลุมท่ี

มีความเปนอันตรายอยางเดียวกัน อาจใชสัญลักษณไมเหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความรุนแรง (Category) 

ของอันตรายประเภทนั้นๆ เชน ความเปนอันตรายประเภทเปนพิษเฉียบพลัน มีการแบงระดับรุนแรงมาก 

(Category 1-3) จะใชสัญลักษณรูป “หัวกระโหลกกระดูกไขว” แตหากมีระดับความเปนอันตรายไมรุนแรง

มาก (Category 4) จะใชสัญลักษณรูป “เครื่องหมายตกใจ” และบางกรณีสารท่ีมีความเปนอันตรายคนละ

ประเภท อาจใชสัญลักษณรูปเดียวกันได ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ 

GHS แสดงในตารางท่ี 5 (รายละเอียดแสดงในเอกสารความรู 3) และตัวอยางการแสดงความเปนอันตราย

ของสารเคมี แสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 5  ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ GHS 

 

ความเปนอันตราย ประเภท / สัญลักษณ 

ดานกายภาพ • วัตถุระเบิด  

• สารเคมีท่ีทําปฏิกิริยาไดเอง**   

• สารเปอรออกไซดอินทรีย** 

• แกสไวไฟ 

• สารละอองลอยไวไฟ 

• ของเหลวไวไฟ 

• ของแข็งไวไฟ 

• สารเคมีท่ีทําปฏิกิริยาไดเอง**  

• ของเหลวท่ีลุกตดิไฟไดเองในอากาศ 

• ของแข็งท่ีลุกติดไฟไดเองในอากาศ  

• สารเคมีท่ีเกิดความรอนไดเอง  

• สารเคมีท่ีสมัผสันํ้าแลวใหแกสไวไฟ  

• สารเปอรออกไซดอินทรีย** 

• แกสออกซิไดซ  

• ของเหลวออกซิไดซ  

• ของแข็งออกซิไดซ 

 

• แกสภายใตความดัน 

 

 

• สารท่ีกัดกรอนโลหะ 

 

หมายเหตุ **ประเภทความเปนอันตรายท่ีมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป 
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ตารางท่ี 5  ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีและสัญลักษณตามระบบ GHS (ตอ) 

 

ความเปนอันตราย ประเภท / สัญลักษณ 

ดานสุขภาพ  

• ความเปนพิษเฉียบพลัน** 

 

• ความเปนพิษเฉียบพลัน** 

• ระคายเคืองผิวหนัง 

• ระคายเคืองตอดวงตา 

• ไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง 

• เปนพิษเจาะจงตออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผสัครั้งเดยีว** 

• กัดกรอนผวิหนัง 

• ทําลายดวงตาอยางรุนแรง 

 

• ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพของระบบทางเดินหายใจ 

• การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ 

• กอมะเร็ง 

• เปนพิษตอระบบสืบพันธุ 

• เปนพิษเจาะจงตออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผสัครั้งเดยีว** 

• เปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมาย-การไดรับสมัผสัซ้ํา 

• อันตรายตอระบบทางเดินหายใจสวนลางหรือทําใหปอดอักเสบ 

ดานสิ่งแวดลอม  

• อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

 

 

• อันตรายตอช้ันโอโซน 

 

หมายเหตุ **ประเภทความเปนอันตรายท่ีมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป 
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ตารางท่ี 6  ตัวอยางการแสดงความเปนอันตรายของสารเคมี  

 

ช่ือสารเคมี CAS no. ประเภทความเปนอันตราย สัญลักษณความเปนอันตราย 

bis (α, α -

dimethylbenzyl) 

peroxide 

80-43-3 สารเปอรออกไซดอินทรีย    

ประเภทยอย F 

 

 
 

ระคายเคืองผิวหนัง  

ประเภทยอย 2 

 

 ระคายเคืองตอดวงตา 

ประเภทยอย 2 

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา 

ประเภทยอย 2 

 

 
 

cyclohexanone, 

peroxide 

12262-58-7 สารเปอรออกไซดอินทรีย    

ประเภทยอย A 

 

 
 

เปนพิษเฉียบพลัน 

ประเภทยอย 4 

 

 
 

กัดกรอนผิวหนัง 

ประเภทยอย 1B 

 

 
 

ท่ีมา  Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation) 

[http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database] 
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 ดูตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บและขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารอันตราย

กลุมตางๆ รายละเอียดในเอกสารความรู 4 

ขอกําหนดท่ัวไปของการจัดเก็บสารเคมี ระดับหองปฏิบัติการ 

1) จัดเก็บสารเคมีเปนกลุมตามประเภทของสารเคมี หรือตามคําแนะนําใน SDS ของสารนั้นๆ  

2) ชั้นวางสารเคมีตองอยูในสภาพดี คือ แข็งแรง ไมผุหรือเปนสนิม ไมโคงงอ และมีขอบก้ัน 

3) ตูเก็บสารเคมีท่ีวางอยูในพ้ืนท่ีสวนกลาง ตองมีการระบุชื่อเจาของหรือผูดูแล พรอมท้ังติดสัญลักษณแสดง

ความเปนอันตรายของสารเคมีในตู  (ถาเปนไปไดใหแสดงชื่อสารเคมีท่ีอยูภายในตูดวย) 

4) สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการตองมีตําแหนงการเก็บท่ีแนนอน 

5) บริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ีเปนพิษตองมีปายแสดงอยางชัดเจน 

6) สารเคมีท่ีมีความเปนอันตรายสูงตองเก็บในตูท่ีมีกุญแจล็อค 

7) หามเก็บสารเคมีไวในตูควันอยางถาวร 

8) การเก็บสารเคมีท่ีเปนของเหลวในตูเย็นและตูแชแข็ง ขวดสารเคมีตองมีภาชนะรองรับ (secondary 

container) ท่ีเหมาะสม เชน ถาดพลาสติก ภาชนะรองรับตองสามารถปองกันการหกหรือรั่วไหลของสารเคมี

ได หรือสามารถรองรับปริมาณสารเคมีท่ีอยูในขวดไดอยางเพียงพอหากเกิดการหกหรือรั่วไหล 

9) หองปฏิบัติการควรกําหนดเง่ือนไขการวางขวดสารเคมีท่ีหิ้งหรือโตะการทดลอง เชน จํากัดประเภท ปริมาณ 

และเวลา เพ่ือความเปนระเบียบและปลอดภัย เชน หามวางขวดสารเคมีไวบนโตะปฏิบัติการนานกวา 1 วัน 

หากเปนของเหลวตองมีปริมาณไมเกิน 1 ลิตร ยกเวน ขวดสารเคมีท่ีเตรียมข้ึนเองสําหรับการทดลอง เชน 

stock solution 

10) หามวางสารเคมี (รวมถึงถังแกส) บริเวณระเบียงทางเดิน 

11) ในกรณีท่ีจําเปนตองวางขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีบนพ้ืนหองปฏิบัติการ ตองมีภาชนะรองรับท่ีมีความจุ

มากกวาปริมาณรวมของสารเคมีท่ีมีอยูในภาชนะทุกใบ และไมวางเกะกะการทํางานของผูปฏิบัติงานและ

ทางเดิน ในกรณีภาชนะเปนแกวตองอยูในตําแหนงท่ีไมแตกไดโดยงาย  

12) ไมวางสารเคมีใกลทอระบายน้ํา ใตหรือในอางน้ํา หากจําเปนตองมีภาชนะรองรับ เพ่ือปองกันสารเคมีรั่วไหล

สูสิ่งแวดลอม  
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6.2.3  การสํารวจและคัดออกสารเคมี เปนการกําจัดสารเคมีท่ีไมตองการใชและใชไม ไดออกจาก

หองปฏิบัติการ เพ่ือชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีท่ีไมจําเปน หองปฏิบัติการตองมีระบบการตรวจสอบสารท่ี

หมดอายุจริง0

1 และสารท่ีไมใชแลว1

2 ทุกๆ 6 เดือน รวมถึงการคัดชื่อสารท่ีกําจัดออกจากบัญชีหรือสารบบขอมูล

สารเคมีดวย เพ่ือใหขอมูลในสารบบมีความถูกตองทันสมัย สามารถใชในการบริหารจัดการความปลอดภัยได

ตามความเปนจริง 

6.2.4 การเคลื่อนยายสารเคมี เปนข้ันตอนท่ีสารเคมีอาจรั่วไหลหรือแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมไดมากท่ีสุด 

หากกระทําการโดยขาดความระมัดระวัง และหรือมิไดทําตามขอกําหนดของความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย

สารเคมี ซ่ึงประกอบดวย การใชเครื่องปองกันสวนบุคคลของผูเคลื่อนยาย ภาชนะบรรจุและอุปกรณสําหรับ

การเคลื่อนยายสารเคมี และวิธีเคลื่อนยายท่ีถูกตองเหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของสาร 

                                                           
1 สารที่หมดอายุจริง หมายถึง สารที่ไมสามารถใชงานไดจริง ซ่ึงอาจจะไมตรงกับวันหมดอายุที่ระบุอยูขางขวดสาร  
2 สารที่ไมใชแลว หมายถึง สารที่ไมตองการใชแลว แตอาจจะยังไมหมดอาย ุ

ภาชนะบรรจุภัณฑ และฉลากสารเคมี 

1) เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑท่ีมีวัสดุเหมาะสมกับประเภทของสารเคมี 

 ใชภาชนะเดิม (original container) 

 หามเก็บกรดไฮโดรฟลูออริก ในภาชนะแกว เพราะสามารถกัดกรอนแกวได 

 หามเก็บสารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซดในภาชนะแกวท่ีมีฝาเกลียวหรือฝาแกว เพราะหากมี

การเสียดสี จะทําใหเกิดการระเบิด 

 หามเก็บสารละลายดางท่ีมี pH สูงกวา 11 ในภาชนะแกว เพราะสามารถกัดกรอนแกวได 

2) ตรวจสอบการชํารุดเสียหายของภาชนะสารเคมีอยางสมํ่าเสมอ เชน การแตกราว รั่วซึม ของขวด

หรือฝาปด เปนตน 

3) ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุสารเคมีตองมีการติดฉลากท่ีเหมาะสม คือ 

 หากเปนภาชนะเดิม (original container) ของสารเคมีตองมีขอมูลบนฉลากสมบูรณและ

ชัดเจน  

 ใชชื่อเต็มของสารเคมี และมีคําเตือนเก่ียวกับอันตราย 

 ระบุวันท่ีไดรับสารเคมี และวันท่ีเปดใชสารเคมีเปนครั้งแรก  

 หากเปน stock solution หรือ working solution ท่ีเตรียมข้ึนเองใหระบุ ชื่อ สวนผสม 

ชื่อผูเตรียม และวันท่ีเตรียมดวย 

4) มีฉลากระบุชื่อสารแมไมใชสารอันตราย เชน น้ํา 

5) ตรวจสอบความสมบูรณของฉลากบนภาชนะสารเคมีอยางสมํ่าเสมอ   

 ฉลากสมบูรณ มีขอมูลครบถวน 

 ขอความบนฉลากมีความชัดเจน ไมจาง ไมเลือน 
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6.2.5 การจัดการของเสีย 

  รายละเอียดอยูในหัวขอ ระบบการจัดการของเสีย (ขอ 6.3) 

6.2.6 การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

  การติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ของการจัดการสารเคมีนั้น 

อาจจัดทําเปนรูปรายงานตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม เชน การรายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี หรือแผนภาพ

แสดงสัดสวนปริมาณสารเคมี (ตัวอยางท่ี 1.3 และแผนภาพท่ี 1.1 ในเอกสารความรู 1) 

 

 

การเคล่ือนยายสารเคมีภายนอกหองปฏิบัติการ 

1) สารเคมีท่ีเคลื่อนยายตองมีฉลากท่ีถูกตองชัดเจน 

2) ขวดสารเคมีท่ีตองการเคลื่อนยายตองวางในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ม่ันคงปลอดภัยและไม

แตกหักงาย  

3) มีวัสดุกันกระแทกและหรือมีตัวดูดซับสารเคมีระหวางขวดขณะเคลื่อนยายสาร เชน vermiculite 

เปนตน 

4) การเคลื่อนยายสารท่ีเขากันไมได ตองแยกภาชนะรองรับ  

5) รถเข็นตองมีขอบก้ันท่ีสูงเพียงพอสําหรับก้ันขวดสารเคมี 

6) การเคลื่อนยายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหวางชั้นใหใชลิฟตขนของ หลีกเลี่ยงการใชลิฟตท่ัวไป  

การเคล่ือนยายสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ  

1) ผูท่ีทําการเคลื่อนยายสารเคมี ตองสวมถุงมือ แวนตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ (เสื้อกาวน) และ

อุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีจําเปนอ่ืนๆ สําหรับการเคลื่อนยายสารเคมี  

2) การเคลื่อนยายสารประเภทกรดและตัวทําละลาย ตองใชถังยางท่ีทนตอการกัดกรอนหรือละลาย  

3) การเคลื่อนยายสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟตองใชภาชนะท่ีทนตอแรงดัน 

4) สารเคมีท่ีเคลื่อนยายตองอยูในภาชนะบรรจุท่ีปดฝาสนิท หากจําเปนอาจผนึกดวยแผนพาราฟลม 

5) รถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายสารเคมี ตองมีแนวก้ันท่ีสูงเพียงพอท่ีจะก้ันขวดสารเคมี 

6) การเคลื่อนยายสารเคมีตองมีภาชนะรองรับ (secondary container) ขวดบรรจุสาร โดยภาชนะ

รองรับตองไมแตกหักงาย เชน ทําดวยยาง เหล็ก หรือพลาสติก ท่ีมีขนาดท่ีสามารถบรรจุขวด

สารเคมีนั้นได   

7) การเคลื่อนยายสารท่ีเขากันไมไดตองแยกภาชนะรองรับ (secondary container)  

8) ดูแลและเฝาระวังสารเคมีท่ีเคลื่อนยายอยางเครงครัด 
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6.3 ระบบการจัดการของเสีย  

  ของเสียและขยะจากการปฏิบัติการ เปนปจจัยเสี่ยงอีกอยางหนึ่งท่ีตองมีการจัดการอยางเปนระบบ 

เพ่ือปองกันมิใหสารเคมีรั่วไหลและแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมภายนอกหองปฏิบัติการ  

  การดําเนินงานเก่ียวกับของเสียและขยะ ประกอบดวย 

1. การจัดการขอมูลของเสียสารเคมี 

2. การจําแนกประเภทของของเสีย 

3. การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย 

4. การบําบัดและกําจัดของเสีย 

5. การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการดานตางๆของการจัดการ 

ของเสีย 

6.3.1 การจัดการขอมูลของเสียสารเคมี การบริหารจัดการของเสียตองใชขอมูลท่ีเก่ียวของหลายอยาง 

นอกจากขอมูลเก่ียวกับของเสียแลว ยังมีรายงาน และ ขอมูลการขจัดของเสียออก (clearance) ดวยจึงตองมี

ระบบการบันทึกขอมูลใหผูเก่ียวของบันทึกขอมูลเหลานี้ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลท่ี

จําเปนสําหรับการกํากับดูแลติดตามและตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหระบบการจัดการของเสียอันตรายมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (รายละเอียดในเอกสารความรู 1) 

 

 
 

6.3.2  การจําแนกประเภทของของเสีย ตองมีการแยกเก็บของเสียท่ีมีท้ังของแข็งและของเหลว โดยของเสีย

เหลานั้นอาจเปนสารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งท่ีปนเปอนดวยสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ไดแก ภาชนะ

บรรจุภัณฑ และ ขยะอ่ืนๆ เชน  ทิชชู ถุงมือ เศษผา หนากาก ยิ่งกวานั้น การท้ิงขยะสารเคมีท่ีเปนอันตรายท่ี

ไมสามารถท้ิงลงระบบสุขาภิบาลไดนั้น จําเปนตองท้ิงลงขวดแยกตามประเภทของสารเคมี (รายละเอียด

เอกสารความรู 5) เพราะการท้ิงโดยไมแยกกลุมแยกประเภท อาจทําใหไดรับอันตรายจากของเสียนั้น เชน 

การระเบิดเพราะสารเคมีในของเสียทําปฏิกิริยากัน และอาจเปนชองทางของการรั่วไหลแพรกระจายสู

สิ่งแวดลอม เพราะไมไดผานการทําลายพิษดวยวิธีการเฉพาะท่ีจําเปนสําหรับสารนั้นกอนท่ีจะนําไปท้ิง 

นอกจากความปลอดภัยแลว การจําแนกประเภทของเสียยังทําใหการกําจัดทําไดงายข้ึนดวย  

โครงสรางของระบบบันทึกขอมูลของเสียสารเคมีควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้   

– ประเภทของเสีย 

– รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)  

– หองท่ีจัดเก็บของเสีย (Storage room)  

– อาคารท่ีจัดเก็บของเสีย (Storage building)  

– ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight) 

– วันท่ีบันทึกขอมูล (Input date) 
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6.3.3 การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย ควรดําเนินการดังนี้ 

1. จําแนกของเสียใหถูกตองตามเกณฑการจําแนก และจัดเก็บในภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสม

ตามประเภทความเปนอันตรายของของเสีย เชน ไมใชภาชนะโลหะในการเก็บของเสียประเภท

กรด หากใชขวดสารเคมีท่ีใชหมดแลวมาบรรจุของเสีย สารเคมีในขวดเดิมตองไมใชสารท่ีเขากัน

ไมไดกับของเสียนั้น เปนตน (ดูตัวอยางระบบการจําแนกของเสียในเอกสารความรู 5 ขอ 5.1) 

2. ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุของเสีย เชน รอยรั่ว หรือ แตกราวอยางสมํ่าเสมอ  

3. ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุของเสียตองมีฉลากท่ีเหมาะสม หากใชขวดสารเคมีเกาบรรจุของเสีย ตอง

ลอกฉลากเดิมออกกอนและติดฉลากใหมท่ีมีขอมูลครบถวน คือ 

 มีคําวา“ของเสีย”ระบุไวอยางชัดเจน 

 ระบุประเภทของเสีย/ประเภทความเปนอันตราย 

 สวนประกอบของของเสีย (ถาเปนไปได)  

 วันท่ีเริ่มบรรจุของเสีย 

 ชื่อหองปฏิบัติการ/ชื่อเจาของ 

  (ดูตัวอยางฉลากของเสียในเอกสารความรู 5 ขอ 5.2) 

4. ขอความบนฉลากมีความชัดเจน ไมจาง ไมเลือน 

5. ตรวจสอบสภาพของฉลากบนภาชนะของเสียอยางสมํ่าเสมอ  

6. หามบรรจุของเสียเกินกวา 80% ของความจุของภาชนะ หรือปริมาณของเสียตองอยูต่ํากวาปาก

ภาชนะอยางนอย 1 นิ้ว 

7. มีการกําหนดพ้ืนท่ี/บริเวณจัดเก็บของเสียอยางชัดเจน 

8. จัดเก็บ/จัดวางของเสียท่ีเขากันไมไดโดยอิงตามเกณฑการเขากันไมไดของสารเคมี (chemical 

incompatibility) สามารถใชเกณฑเดียวกับการจัดเก็บสารเคมีท่ีเขากันไมได  

9. มีภาชนะรองรับ (secondary container) ภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสม  

10. หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลทอระบายน้ํา ใต หรือ ในอางน้ํา หากจําเปนตองมีภาชนะรองรับ 

11. หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลบริเวณอุปกรณฉุกเฉิน เชน ฝกบัวฉุกเฉิน 

12. หามวางภาชนะบรรจุของเสียปดหรือขวางทาง เขา-ออก 

13. วางภาชนะบรรจุของเสียใหหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และเปลวไฟ 

14. หามเก็บของเสียประเภทไวไฟไวในหองปฏิบัติการมากกวา 50 ลิตร หากจําเปนตองเก็บไวในตู

สําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 

15. หามเก็บของเสียไวในตูควันอยางถาวร  

16. มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ 

 กรณีท่ีของเสียพรอมสงกําจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไมควรเก็บไวนานกวา 90 วัน 

 กรณีท่ีของเสียไมเต็มภาชนะ (ปริมาตรนอยกวา 80% ของภาชนะ) : ไมควรเก็บของเสียไว

นานกวา 1 ป  



25 

 
  

6.3.4 การบําบัดและกําจัดของเสีย หองปฏิบัติการควรมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอนท้ิงหรือสงกําจัด 

ไดแก  

1) การบําบัดของเสียกอนท้ิง หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีการบําบัดของเสียท่ีมีความเปนอันตราย

นอยท่ีสามารถกําจัดไดเองกอนท้ิงลงสูระบบสุขาภิบาลสาธารณะ เชน การสะเทินของเสียกรด

และเบสใหเปนกลางกอนท้ิงลงทอน้ําสุขาภิบาล เปนตน 

2) การบําบัดของเสียกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรบําบัดของเสียอันตรายท่ีไมสามารถ

กําจัดไดเองเบื้องตนกอนสงบริษัทหรือหนวยงานท่ีรับกําจัด เพ่ือลดความเปนอันตรายระหวางการ

เก็บรักษาและการขนสง (ตัวอยางการบําบัดของเสียเบื้องตนแสดงในตารางท่ี 5.1 เอกสารความรู 

5)   

3) การลดปริมาณกอนท้ิง หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางจัดการท่ีตนทางกอนเกิดของเสีย 

เพ่ือลดปริมาณของเสียปลายทางหรือทําใหเกิดของเสียอันตรายปลายทางนอยท่ีสุด เชน การใช

สารเคมีตั้งตนท่ีไมอันตรายทดแทนสารเคมีอันตราย และ/หรือ การลดปริมาณสารเคมีท่ีใชทํา

ปฏิกิริยา เปนตน  

4) การลดปริมาณกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางในการลดปริมาณของเสีย

อันตรายท่ีไมสามารถกําจัดไดเอง กอนสงบริษัทรับกําจัด เพ่ือประหยัดคาใชจายในการกําจัด เชน 

การทําใหของเสียท่ีมีโลหะหนักในปริมาณนอย ๆ เขมขนข้ึน เชน การทําใหตัวทําละลายระเหย 

 กฎหมายของรัฐ California กําหนดเวลาและปริมาณของเสียสูงสุดท่ีอนุญาตใหเก็บในหองปฏิบัติการ คือ 

ของเสียท่ีมีปริมาณไมเกิน 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร) อนุญาตใหเก็บไวในหองปฏิบัติการไดไมเกิน 90 วัน 

และท่ีมากกวา 55 แกลลอน ไมเกิน 3 วัน หากเปนของเสียท่ีมีความเปนอันตรายสูงเฉียบพลัน ไมควรเก็บไวมากกวา 

1 ลิตร เชน สารท่ีมีชื่ออยูใน p-list waste ของ US EPA (http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/listed.htm)  

        สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการของเสียสําหรับภาคอุตสาหกรรม (เนนสถานประกอบการ)  ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซ่ึงกําหนดไววา ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไมใชแลว และผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญตั้งแต 1,000 กก. /เดือน สามารถเก็บของเสียไวในพ้ืนท่ีตนเอง

ไดไมเกิน 90 วัน และผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ขนาดกลาง ตั้งแต 100 กก. /เดือน ถึง นอยกวา 1,000 กก./เดือน 

สามารถเก็บของเสียไวในพ้ืนท่ีตนเองไดไมเกิน 180 วัน ท้ังนี้หากกอกําเนิดของเสียอันตรายท่ีมีพิษเฉียบพลันมากกวา 1 

กก./เดือน สามารถเก็บของเสียไวในพ้ืนท่ีตนเองไดไมเกิน 90 วัน 

         แตอยางไรก็ดี สําหรับหองปฏิบัติการ ระยะเวลาในการสงออกของเสียไปกําจัด และปริมาณของเสียท่ีควรมีอยูใน

หองปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบตองพิจารณาปริมาณและเวลาในการจัดเก็บใหเหมาะสมกับสมบัติความเปนอันตรายของเสีย

นั้นๆ เนื่องจากประเภทของเสียจากหองปฏิบัติการมีความหลากหลาย ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย แมมีอยูปริมาณ

นอย 
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หรือตกตะกอนเพ่ือแยกสวนท่ีเปนโลหะหนักออกมาจากสารละลาย กอนสงกําจัดในสภาพ

สารละลายเขมขน หรือตะกอนของโลหะหนัก เปนตน 

5) การ Reuse, Recovery, Recycle ของเสียท่ีเกิดข้ึน 

5.1)   Reuse คือ การนําวัสดุท่ีเปนของเสียกลับมาใชใหม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทํา

การใด ๆ ยกเวนการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาตามวัตถุประสงคเดิม 

5.2)  Recovery คือ การแยกและการรวบรวมวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชไดจากวัสดุของเสีย 

เชน แรธาตุ พลังงาน หรือน้ํา โดยผานกระบวนการและ/หรือการสกัด ซ่ึงสิ่งท่ีไดมาไมจําเปนตอง

ใชตามวัตถุประสงคเดิม 

5.3)   Recycle คือ การนําวัสดุกลับมาใชใหมโดยท่ีมีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไป แตมี

องคประกอบทางเคมีเหมือนเดิม โดยการผานกระบวนการตาง ๆ (เชน การกลั่นตัวทําละลาย, 

แกว, โลหะมาหลอมใหม)  

 

 (ดูตัวอยางการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และแหลงความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบําบัดและกําจัด ใน

เอกสารความรู 5 ขอ 5.3 และ 5.4) 

  

 การสงกําจัด บริษัทท่ีกําจัดของเสียตองไดรับใบอนุญาตเก่ียวกับการจัดการของเสีย จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (รายละเอียดในเอกสารความรู 5 ขอ 5.5) 

 

แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสียแสดงในรูปท่ี 4 และ 5 
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รูปท่ี 4 แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเสียสารเคมแีละวัสดุปนเปอนสารเคม ี

ของเสยีอันตรายต่ํา ของเสยีท่ีสามารถ

บําบัดกอนท้ิง 
ของเสยีอันตราย 

 

ของเสยีกลุมพิเศษ 

• ถังขยะท่ัวไป  

• ทอนํ้าท้ิง

สุขาภิบาลท่ัวไป 

วิธีบําบัดของ

หนวยงาน (บําบัด

เบ้ืองตน และดู

ความเปนอันตราย

กอนท้ิง) 

จําแนกประเภทและระดับความเปนอันตราย  

ของเสีย

กัมมันตรังส ี

ของเสีย 

ติดเช้ือจุลินทรีย 

สงกําจัดท่ี 

สํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ (ปส.) 

กําจัดโดยการเผา

หรืออบฆาเช้ือท่ี

อุณหภูมิ 121˚ซ 15 

ปอนดตอตารางน้ิว 

เปนเวลา 30-70 

นาที 
กลุม

ไซยาไนด 
กลุม

ปรอท 

กลุม

สารอินทรีย 

ของแข็ง/เหลว อ่ืนๆ ของแข็ง/เหลวท่ีจัดกลุมได 

เผาไหมได ไมสามารถเผาไหมได 

สงบริษัทรับกําจดั

ของเสียท่ีมี

ใบอนุญาต  

สงบริษัทรับกําจดั

ของเสียท่ีมี

ใบอนุญาต  

หากมีสารปนเปอนอ่ืนท่ีเปนอันตราย

เหลืออยู เชน สารพิษ หรือโลหะหนัก ให

กําจัดโดยสงบริษัทรับกําจัด ตามระบบ

การจัดประเภทความเปนอันตรายท่ีตั้งไว 

กลุมออกซิ

แดนซ 

กลุม

โลหะ

 

กลุมกรด/

เบส 

ของเสีย 

ท่ีเปนสารพิษอ่ืนๆ 

สงบริษัทรับ

กําจัด ท่ีมี

วิธีการกําจัดท่ี

เหมาะสมตอ

ของเสียท่ีเปน

พิษ 

 

ภาชนะปนเปอน 

ทําความสะอาด Reuse/Recycle 

สงบริษัทรับกําจดัของเสียท่ีมีใบอนุญาตถูกตอง และ 

มีวิธีการกําจัดท่ีเหมาะสมตอของเสียประเภทน้ัน ๆ 

 

สงคืนผูขาย 

ของเสียจากหองปฏิบัติการ 

27 
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รูปท่ี 5 แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสียท่ีไมทราบขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ  1การทดสอบลักษณะความเปนอันตรายของของเสีย ตามวิธีของ US EPA  

(เขาถึงไดจาก http://www.epa.gov/epawaste/hazard/wastetypes/wasteid/index.htm สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555) 

ของเสีย 

ท่ีไมทราบขอมูล 

ทดสอบ1 

สงบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีมีใบอนุญาต กําจัดตามลักษณะความเปนอันตรายท่ีทดสอบได 

ของเสียจากหองปฏิบัติการ 

การลุกติดไฟได

(ignitability)  
กัดกรอน 

(corrosivity) 

ความไวตอปฏิกิริยา 

(reactivity) 

ความเปนพิษ 

(toxicity) 
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6.3.5 การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการดานตางๆของการจัดการของเสีย 

 หองปฏิบัติการควรมีการติดตามตรวจสอบฯ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพรวมเก่ียวกับ

การจัดการของเสีย การเตรียมงบประมาณสําหรับการกําจัด และการจัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บของเสียท่ี

เหมาะสม  

 
6.4 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ (Laboratory Physical Factors) 

  ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการหมายถึงลักษณะเชิงสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  

ประกอบดวย พ้ืนท่ีการใชงานจริง วัสดุท่ีใช ระบบสัญจร ระบบไฟและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค 

และระบบฉุกเฉิน เปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ  หากผูใชหองปฏิบัติการ 

สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบพ้ืนท่ีและงานระบบของหองปฏิบัติการ ไมไดมีการคํานึงถึงประเด็นความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนหลัก อาจสงผลตอการเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหวางการใชพ้ืนท่ี

หองปฏิบัติการ จากการระเบิด ไฟไหม การสูดดมสารเคมีท่ีมีพิษ ปริมาณการวางและปริมาณสิ่งของท่ีมีมาก

เกินความจําเปนก็อาจทําใหเกิดอันตรายได  
การออกแบบจะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานในหองปฏิบัติการในสภาวะการปฏิบัติงานปกติ

และเอ้ือใหมีความปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน  

 

6.4.1  ปจจัยทางกายภาพท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ แบงเปน 7 อยาง คือ 

 1)  งานสถาปตยกรรม 

  คํานึงถึงขอกําหนดท่ัวไปในดานขนาด ลักษณะการกอสราง และสถานท่ีตั้งของหองปฏิบัติการท่ี

เหมาะสม เพ่ือลดปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย (ตารางท่ี 7) โดยเนนท่ีการประเมินลักษณะการ

ใชสอยของพ้ืนท่ีท้ังทางดานขนาดของพ้ืนท่ีหองท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการใชงาน การแยกประเภทของชนิด

และการใชพ้ืนท่ีภายในหองปฏิบัติการ ลักษณะของวัสดุท่ีใชเปนพ้ืนผิวของหองปฏิบัติการในดานความสมบูรณ 

ความคงทน และการดูแลรักษา ลักษณะของชองเปด (ประตูและหนาตาง) ความกวาง ความสูง และระยะ

ตางๆ ภายในหองปฏิบัติการและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และลักษณะการแสดงขอมูลของหองปฏิบัติการผานการใช

ปายสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ 

 2) งานสถาปตยกรรมภายใน 

  คํานึงถึงลักษณะและกิจกรรมการใชงานในหองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดสวน

รางกายของผูปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร (ergonomics)  การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการจัดเก็บขยะและถัง

แกสอยางเหมาะสม รวมไปถึงมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ ให

มีความเท่ียงตรงและอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางสมบูรณ 
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ตารางท่ี 7  ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 

หัวขอ ลักษณะ ขอมูลเพ่ิมเติม 

สถานท่ีตั้ง ไมควรอยูใกลเคียงกับอาคารหรือสถานท่ีทํากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง

ตอการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยไดงาย เชน อาคารเก็บสารเคมี 

สถานท่ีตั้งหมอแปลงไฟฟา (transformer) เครื่องกําเนิดไฟฟา 

(generator) หรือ อาคารท่ีตั้งของ เครื่องตมน้ํา (boiler) ครัว 

(kitchen) หรือ โรงอาหาร (canteen) เปนตน 

- 

พ้ืนท่ี 1. ขนาดพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรม/

การใชงาน/จํานวนผูใช/ปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ มีความสูง

ภายในหองปฏิบัติการไมนอยกวา 3.00 ม. และบริเวณทางเดินใน

อาคารไมนอยกวา 2.60 ม.  

2. พ้ืนท่ีสวนสํานักงาน/สวนปฏิบัติการและทดลอง/สวนเก็บของ

และสารเคมี/ท่ีพักเจาหนาท่ี ตองแยกออกจากกัน พ้ืนท่ีสวน

ปฏิบัติการมีผนังก้ันท้ัง 4 ดานและมีการควบคุมการเขาออก 

3. แยกหองสําหรับการปฏิบัติการเคมีท่ัวไปออกจากการปฏิบัติการ

พิเศษดานกัมมันตรังสีและชีวนิรภัยและหองปฏิบัติการท่ีมีความ

เสี่ยงเฉพาะสูง เชน หองปฏิบัติการท่ีตองใชสารไวไฟจํานวนมาก 

4.  มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีใชงานไวเพียงพอและเหมาะสมกับการใช

งาน เชน พ้ืนท่ีเก็บของหรือเก็บสารเคมี 

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.1           

หนา อ.6-1  

วัสดุพ้ืนผิว ตองอยูในสภาพดี กันไฟ และทนไฟ สารเคมี น้ําและความชื้น และ

ทนทานตอการใชงานไดดี ทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย และ

ปลอดภัยในการทํางาน เชน ไมลื่น มีการปองกันไฟฟาสถิต 

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.2          

หนา อ.6-2 
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ตารางท่ี 7  ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย (ตอ) 

 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ปาย

สัญลักษณ 

1. มีปายแผนผังติดตั้งไวในท่ีเขาถึงไดงายและเห็นไดชัดเจน แสดง

ตําแหนงท่ีติดตั้งและเสนทางหนีไฟ รวมท้ังตําแหนงท่ีตั้งอุปกรณ

ฉุกเฉิน ไดแก อุปกรณแจงเพลิงไหม อุปกรณดับเพลิง ฝกบัว

ฉุกเฉิน ท่ีลางตา อางน้ํา ชุดปฐมพยาบาล และโทรศัพท  

2. มีปายหนาหองบอกใหทราบวาเปนหองปฏิบัติการ และ ปายบอก

ตําแหนง/คําเตือนในบริเวณติดตั้งหรือมีอุปกรณเครื่องมือตางๆ 

ส า ร พิ ษ  วั ต ถุ กั ม มั น ต รั ง สี  วั ส ดุ ติ ด เ ชื้ อ  เ ล เ ซอ ร  รั ง สี

อัลตราไวโอเลต เพ่ือใหทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากสิ่ง

เหลานั้นได 

3. ปายตองมีสภาพดีและขอมูลบนปายตองสอดคลองกับความเปน

จริงและชัดเจน  

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.3 หนา อ.6-3

และ ขอ 6.9    

หนา อ.6-13 

 

 

 

 

ประตู– 

หนาตาง 

1. ควรมีประตูเขา-ออก อยางนอย 2 ประตู เพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน 

หากมีเพียง 1 ประตู ควรมีหนาตางท่ีสามารถใชเพ่ือเปนทางออก

ฉุกเฉินออกไปยังพ้ืนท่ีภายนอกไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

2. ประตูควรมีขนาดอยางนอย 0.80 ม. (32 นิ้ว) เปดออกสูทางออก

ฉุกเฉิน และมีชองสําหรับมองจากภายนอก (vision panel) 

3. ประตูสามารถปดล็อคไดและมีระบบควบคุมการเขา–ออก ทิศ

ทางการเปดของประตูตองเปดออกสูทางออกฉุกเฉิน 

4. ควรมีบานหนาตางอยางนอย 2 ดานท่ีติดภายนอกอาคาร เพ่ือให

ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) ได หาก

มีเพียงดานเดียวควรมีพัดลมหรือพัดลมระบายอากาศชวยในการ

หมุนเวียนและระบายอากาศภายในหองปฏิบัติการ 

5. หนาตางตองปดล็อค และเปดออกไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

สามารถเปดออกไดเพ่ือระบายอากาศ 

6. ตรวจสอบสภาพและดูแลบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

- 
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ตารางท่ี 7  ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย (ตอ) 

 

หัวขอ ลักษณะ ขอมูลเพ่ิมเติม 

ทางสัญจร 1. ทางเดินสูสวนหองปฏิบัติการควรแยกออกจากสวนทาง

สาธารณะหลักของอาคาร เพ่ือกันบุคคลภายนอกท่ัวไปและแยก

ผูใชสอยอาคารท่ีไมเก่ียวของออก และลดความเสี่ยงของพ้ืนท่ีใช

งานอ่ืนๆของอาคารตออุบัติเหตุหรือการปนเปอนสารเคมีท่ีอาจ

เกิดข้ึนได  

2. ทางเดินภายในหอง (clearance) กวางอยางนอย 0.60 ม. สวน

เสนทางหนีไฟตองกวางไมนอยกวา 1.50 ม.  

3. บริเวณทางเดินและท่ีติดกับโถงทางเขา-ออกตองไมมีสิ่งกีดขวาง   

4. เสนทางเดินออกสูทางออก ตองไมผานพ้ืนท่ีหรือครุภัณฑท่ีมี

ความเสี่ยงตออันตราย เชน ตูเก็บสารเคมี ตูควัน เปนตน 

- 

ครุภัณฑ/

เฟอรนิเจอร/

เครื่องมือ

และอุปกรณ 

1. ตองเหมาะสมกับขนาดและสัดสวนรางกายของผูปฏิบัติงาน

หรือไมมีแนวโนมหรืออาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายตอ

ผูใชงาน หากมีความสูงเกินกวา 1.20 ม. ตองมีตัวยึดหรือมี

ฐานรองรับท่ีแข็งแรง 

2. ชั้นเก็บของ/ตูลอย ตองยึดเขากับโครงสรางหรือผนังอยางแนน

หนาและม่ันคง 

3. หามตอเติมเอง หรือนําสิ่งของตางๆ มาประยุกตใชเพ่ือเปนชั้น

เก็บของ ตูลอย ชั้นเก็บอุปกรณเครื่องแกว เพราะอาจเกิด

อุบัติ เหตุได เนื่องจากมีการกอสรางและติดตั้ง ท่ีไม ถูกตอง

เหมาะสม 

4. ชั้นวางของบนโตะปฏิบัติการหรือตูลอย ตองมีระยะไมเกิน     

30  ซม. จากระยะมือเอ้ือม (วัดความสูงจากหัวไหล) 

5. ตําแหนงท่ีวางโตะปฏิบัติการและระยะหางระหวางกันตอง

เหมาะสม 

6. โตะปฏิบัติการตองสะอาดและเครื่องมือและอุปกรณบนโตะตอง

วางใหเปนระเบียบ  

7. มีอางน้ําตั้งอยูในหองปฏิบัติการอยางนอย 1 แหงใกลบริเวณ

ทางออกหองปฏิบัติการ 

เอกสารความรู  6 

ขอ 6.4 หนา อ.6-4 
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ตารางท่ี 7  ตัวอยางลักษณะทางสถาปตยกรรมสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย (ตอ) 

 

หัวขอ ลักษณะ ขอมูลเพ่ิมเติม 

ครุภัณฑ/

เฟอรนิเจอร/

เครื่องมือ

และอุปกรณ 

8. มีถังขยะท่ีแยกประเภทการเก็บ เชน ขยะท่ัวไป ขยะติดเชื้อ หรือ

จานเพาะเชื้อ ขยะเฉพาะอยาง เชน เครื่องแกวแตกหรือชํารุด

เพราะการทําการทดลอง เปนตน 

9. มีท่ีวางถังแกสภายในอาคารท่ีหางจากความรอน และเสนทาง

สัญจรหลัก 

10. ดูแลและบํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ เชน  ตูควัน  ตูลามินาโฟลว  

หรือ  ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC) ภายใน

หองปฏบิัติการอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 3) งานวิศวกรรมโครงสราง 

  คํานึงถึงลักษณะของโครงสรางอาคารท่ีสงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (ตารางท่ี 8) อาทิ

ความสมบูรณของโครงสรางอาคาร ท่ีไมควรมีรอยแตกราวหรือความเสียหายในโครงสรางท่ีใชรับน้ําหนักของ

อาคาร (อาทิ เสาคานและพ้ืน) และความสามารถในการกันไฟและทนไฟท่ีตองเปนไปตามมาตรฐานโครงสราง

ของอาคารเพ่ือการปองกันอัคคีภัย โดยสามารถตรวจสอบไดเบื้องตนโดยวิธีพ้ืนฐาน อาทิการสํารวจดวยตา การ

ใชไมบรรทัดวัดระดับน้ํา 

ตารางท่ี 8  ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 

 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

โครงสราง 1. ไมมีการชํารุดเสียหาย ไมมีรอยแตกราวตามเสา/คาน และอาคาร

ขางเคียงหรือสวนของภายในอาคารท่ีอยูติดกับหองปฏิบัติการตองมี

สภาพดีไมกอใหเกิดอันตราย  

2. สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร (น้ําหนักของผูใชอาคาร 

อุปกรณและเครื่องมือ) ได 

3. มีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ สามารถตานทานความ

เสียหายของอาคารเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในชวงเวลาหนึ่งท่ีสามารถ

อพยพคนออกจากอาคารได 

4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรางอาคารอยูเปนประจําและดูแล

บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

- 
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ตารางท่ี 8  ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย (ตอ)  

หัวขอ ลักษณะ ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบไฟฟา 

แสงสวาง 

1. มีปริมาณแสงสวางธรรมชาติหรือแสงประดิษฐอยางเพียงพอตอการ

มองเห็นในการทํางานท่ีเหมาะสม  

2. แหลงกําเนิดแสงควรสองสวางโดยตรงลงบนพ้ืนท่ีทํางาน โดยไมถูก

บดบังหรือเกิดเงาของวัตถุหรืออุปกรณใดๆ ทอดลงบนพ้ืนท่ีทํางาน 

หรือโตะปฏิบัติการ 

3. มีไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟปายทางออกฉุกเฉินบนเสนทาง

หนีไฟ  และแสดงทิศทางการหนีไฟใหผูใชอาคารสามารถอพยพ

ออกจากอาคารท่ีกําลังเกิดเพลิงไหมไดดวยตนเอง 

4. มานหรือฉากปรับแสงท่ีใชงานตองไดมาตรฐาน อยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดดี และติดตั้งอยางถูกตองเหมาะสม  

5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางนอยปละครั้ง 

เอกสารความรู  6 

ขอ 6.5 หนา อ.6-6 

ระบบไฟฟา

กําลัง 

1. กระแสไฟฟาท่ีจายตองมีความสมํ่าเสมอ  

2. ปริมาณกําลังไฟพอเพียงตอการใชงานและปริมาณท่ีใชงานรวมกัน

ตองไมเกินขนาดของมิเตอรของสถาบัน 

3. อุปกรณสายไฟฟา เตารับ เตาเสียบมีจํานวนและคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)  

4. แหลงจายกระแสไฟฟา (ปลั๊กไฟ) ติดตั้งในท่ีท่ีเหมาะสม โดยสายไฟ

ตองยึดอยูกับผนังหรือเพดานอยางม่ันคงแข็งแรงและควรมีฝาครอบ

กันน้ําหากติดตั้งท่ีพ้ืนและมีการทําความสะอาดบอย หรืออยูใกล

อางน้ํา 

5. มีการตอสายดินสําหรับอุปกรณในหองปฏิบัติการบางประเภท

จําเปนตองมี รวมถึงแหลงจายกระแสไฟฟาและอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

6. หามใชสายไฟพวงนานเกินกวา 8 ชั่วโมง และสายไฟตองไมชํารุด

หรือเปนสายเปลือย 

7. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ 

- 

ระบบ

ควบคุม

ไฟฟา 

1.   หองปฏิบัติการแตละหองตองมีระบบควบคุมไฟฟา 

2.    มีอุปกรณตัดตอนไฟฟา (switchgear) ข้ันตน เชน ฟวส (fuse) 

เซอรกิตเบรคเกอร (circuit breaker) เปนตน ท่ีสามารถใชงานได

ตลอดเวลา 

3.    มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ 

- 
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ตารางท่ี 8  ตัวอยางลักษณะทางโครงสรางและระบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย (ตอ) 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบไฟฟา

สํารอง 

1. ตองมีระบบไฟฟาสํารองท่ีพรอมจายไฟไดเม่ือระบบจายไฟปกติหยุด

ทํางาน เพ่ือใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตทํางานได คือ 

 ระบบจายไฟฟาฉุกเฉิน  

 ระบบสัญญาณเตือนภัย 

 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

 ระบบอัดอากาศสําหรับบันไดหนีไฟ 

 ระบบดูดและระบายควันรวมท้ังระบบควบคุมการกระจายของ

เพลิงและควัน 

 ระบบเครื่องสูบน้ําและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน 

 ระบบลิฟตผจญเพลิง 

2. สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

โดยสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอสําหรับใชงานดังตอไปนี้ 

2.1 จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงสําหรับเครื่องหมาย

แสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือน

เพลิงไหม 

2.2  จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่อง

สูบน้ําดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสารเพ่ือความ

ปลอดภัยของสาธารณะเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ 

3. มีระบบไฟฟาสํารองแบบ UPS และหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา 

4. หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลงจายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสง

สวางฉุกเฉิน 

5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ 

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.6 หนา อ.6-7 

 

 4) งานวิศวกรรมไฟฟา 

  คํานึงถึงระบบไฟฟาท่ีเก่ียวเนื่องกับหองปฏิบัติการ ไดแก ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบการควบคุมไฟฟา และระบบไฟฟาสํารอง โดยเนนท่ีการประเมินในดานตางๆ อาทิ ปริมาณความเขมของ

แสงท่ีตองมีเพียงพอตอการใชงานในหองปฏิบัติการประเภทตางๆ ลักษณะของการจายไฟฟากําลังท่ีตองมี

ปริมาณเพียงพอตอการใชงาน การกําหนดตําแหนงของแหลงจายกระแสไฟฟาท่ีสอดคลองกับการใชงานของ
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พ้ืนท่ี การเลือกใชอุปกรณรวมถึงสายไฟฟาท่ีมีการติดตั้งตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดใหมีระบบไฟฟา

สํารองและระบบแสงสวางฉุกเฉินท่ีอยูในสภาพท่ีใชงานไดโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน 

 5) งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 

  คํานึงถึงการติดตั้งระบบน้ําดีและระบบน้ําท้ิงและการบําบัดน้ําเสียจากหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะของการใชงานหองปฏิบัติการ (ตารางท่ี 9) โดยระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมของ

หองปฏิบัติการสําหรับหองปฏิบัติการใหมและหองปฏิบัติการท่ีไดรับการปรับปรุงควรไดรับการออกแบบโดย

วิศวกรงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพการใช

งานอยางสมํ่าเสมอ 

ตารางท่ี 9  ตัวอยางลักษณะระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบน้ําดี/

น้ําประปา 

1. มีการวางผังการเดินทอน้ําประปาและเดินทอเปนระบบ  

2. ทอน้ําทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมไมรั่วซึม/ไมเปนสนิม ขอตอทุกสวน

ประสานกันสนิท 

3.  แรงดันน้ําในทอน้ําและคุณภาพอยูในเกณฑเหมาะสมสําหรับการใช

งานและไมทําความเสียหายแกอุปกรณ รวมท้ังไมมีสิ่งปนเปอนจาก

ภายนอกเขาไปในทอจายน้ํา 

4. มีท่ีเก็บน้ําประปาสํารอง 

5. การติดตั้งระบบน้ํารอน/ไอน้ํา (steam) ท่ีใชงานไดดีและเหมาะสม 

(หากจําเปน) 

6. ระบบน้ํากลั่น/น้ําบริสุทธิ์ ถังเก็บและทอน้ําทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมไม

รั่วซึม/ไมเปนสนิม ขอตอทุกสวนประสานกันอยางดี มีการปองกัน

การปนเปอนจากภายนอกและมีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

7. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ 

- 

ระบบน้ําท้ิง

และบําบัด

น้ําเสีย 

1. มีการแยกระบบน้ําท้ิงท่ัวไปกับระบบน้ําท้ิงปนเปอนสารเคมีออกจาก

กัน 

2. มีระบบบําบัดน้ําเสียแยก เพ่ือบําบัดน้ําท้ิงท่ัวไป กับน้ําท้ิงปนเปอน

สารเคมีออกจากกัน กอนออกสูรางระบายน้ําสาธารณะ 

3. น้ําเสียระบายออกไดสะดวก และมีท่ีพักน้ําท้ิงหากปริมาณน้ําท่ีจะ

ระบายจากอาคารในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุดมีปริมาณมากเกินกวา

แหลงรองรับน้ําท้ิงจะรับได 

4. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ 

- 
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 6) งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

  คํานึงถึงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของหองปฏิบัติการ (ตารางท่ี 10) โดยเนนท่ีการ

ติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศใหอยูในตําแหนงและปริมาณท่ีเหมาะสมกับการทํางานและ

สภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสภาวะแวดลอมภายในหองปฏิบัติการอยูในระดับท่ี

เอ้ือตอการปฏิบัติการไดอยางสะดวกสบายท้ังทางดานการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และอัตราการถายเท

อากาศภายในพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ และสภาวะแวดลอมโดยรอบหองปฏิบัติการท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจาก

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศของหอง 

ตารางท่ี 10  ตัวอยางลักษณะระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 

 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบปรับ

อากาศ 

1. การติดตั้งระบบปรับอากาศเพ่ือความสบายใหเปนไปตามความ

เหมาะสมสําหรับการทํางานและสภาพแวดลอม 

2. พ้ืนท่ีท่ีตองมีการปองกันการปนเปอนหรืออัคคีภัยตองมีการติดตั้ง

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

3. มีการดูแลบํารุงรักษาระบบตามกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.7 หนา อ.6-8 

ระบบ

ระบาย

อากาศ 

1. ติดตั้งระบบระบายอากาศดวยพัดลมในตําแหนงและจํานวนท่ี

เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ 

2. จัดใหมีระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี (ตูควัน) สําหรับการปฏิบัติการ

ทดลองท่ีกอใหเกิด กลิ่นควัน ละอองน้ํา แกส หรือ การแพรกระจาย

ของสารอันตราย ท่ีทําใหเกิดอาการระคายเคืองหรือเจ็บปวยแกผูท่ี

อยูในบริเวณใกลเคียงได  

3. มีการกักเก็บและกําจัดสารอันตรายท่ีปนเปอนในอากาศเสียกอน

ระบายออกสูภายนอก 

4. ระบบระบายอากาศตองทํางานอยางตอเนื่อง 

5. มีการดูแลและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศอยางสมํ่าเสมอ  

เอกสารความรู 6 

ขอ 6.7 หนา อ.6-8 

 

 

 7) งานระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษ  

  คํานึงถึงงานระบบในสภาวะการฉุกเฉินเชนระบบปองกันอัคคีภัย (ตารางท่ี 11) ระบบติดตอสื่อสาร 

(ตารางท่ี 12) และระบบฉุกเฉิน (ตารางท่ี 13) สําหรับหองปฏิบัติการอ่ืนๆ โดยระบบตางๆ ควรไดรับการดูแล

อยางสมํ่าเสมอใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
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6.4.2  การสํารวจปจจัยทางดานกายภาพของหองปฏิบัติการ สามารถใชแบบสํารวจ ท่ีแตละหัวขอในการ

ประเมินสวนใหญผูสํารวจไมจําเปนท่ีจะตองมีความเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ท้ังนี้หากผู

ประเมินตองการขอมูลท่ีเปนตัวเลขเพ่ืออางอิงกับเกณฑในการออกแบบ อาทิ การคํานวณอัตราการถายเท

อากาศ อาจจะตองมีการใชเครื่องมือเฉพาะในการวัดประสิทธิภาพดานตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ  

 

ตารางท่ี 11  ตัวอยางลักษณะระบบปองกันอัคคีภัย  

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบ

ปองกัน

อัคคีภัย 

1. มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ (manual fire alarm system) 

2. มีอุปกรณแจงเตือนอัคคีภัยดวยการตรวจวัดอุณหภูมิความรอน 

(heat  detector) 

3. มีอุปกรณแจงเตือนอัคคีภัยดวยการตรวจจับควันไฟ (smoke 

detector) 

4. มีทางหนีไฟท่ีถูกก้ันแยกออกจากสวนอ่ืนของอาคารและปายบอก

ทางหนีไฟ  

5. มีเครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี (portable fire extinguisher) 

ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีสามารถหยิบใชไดงาย 

6. มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดสายสงทอดับเพลิง (fire hose 

cabinet) 

7. มีระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง/ระบบ

สปริงเกลอรอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ  

8. ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย

ตามกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอ  

เอกสารความรู 6  

ขอ 6.8 และ 6.9 

หนา อ.6-11 และ  

อ.6-13 

 

 

 

เอกสารความรู 7  

ขอ 7.2 หนา อ.7-3 

 

ตารางท่ี 12  ตัวอยางลักษณะระบบติดตอสื่อสาร  

 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

ระบบ

ติดตอ 

สื่อสาร 

1. มีระบบติดตอทางโทรศัพทท้ังระบบภายในและภายนอก 

2. ระบบการติดตอทางคอมพิวเตอรผานเครือขายภายในหรือระบบ

อินเตอรเน็ต  

3. สามารถใชงานไดตลอดเวลา  

- 
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ตารางท่ี 13  ตัวอยางลักษณะอุปกรณสําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 

หัวขอ ลักษณะ  ขอมูลเพ่ิมเติม 

อุปกรณ

สําหรับกรณี

ฉุกเฉินตางๆ 

1. อุปกรณท่ีใชในกรณีฉุกเฉินท่ีตองจัดเตรียมไวในหองปฏิบัติการ 

ไดแก  

 ฝกบัวฉุกเฉิน  

 อางลางตา   

 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 โทรศัพทและปายบอกหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

2. อุปกรณเหลานี้ตองติดตั้งในท่ีและตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและ

ใชงานไดโดยสะดวก ปราศจากสิ่งกีดขวางและมีระยะทางใน

การเดินไปถึงท่ีเหมาะสม 

3. อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ 

เอกสารความรู 7  

ขอ 7.4 หนา อ.7-13 

 

6.5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย 

 การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมีลําดับความคิดตั้งตนจากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง  

ผูปฏิบัติงานตองรูวาใชสารใด มีอันตรายหรือไม อยางไร คนอ่ืนในท่ีเดียวกันกําลังทําอะไรท่ีเสี่ยงอยูหรือไม 

ปจจัยเสี่ยงดานกายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงดวยการ

ปองกัน หรือการลดความเสี่ยง รวมท้ังการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม การประเมินโดยใชแบบสํารวจ 

(checklists) จะชวยกระตุนความคิดไดอยางละเอียด  และสรางความตระหนักรูไปในตัว  รายงานความเสี่ยง

จะเปนประโยชนในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการไดบนฐานของขอมูลจริง  ความพรอมและ

การตอบโตกรณีฉุกเฉิน ภายใตหัวขอการจัดการความปลอดภัยเพ่ือเปนมาตรการปองกัน  เชน การมีผังพ้ืนท่ีใช

สอย ทางออก อุปกรณเครื่องมือสําหรับเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการมีแผนปองกันและตอบโตเหตุฉุกเฉิน ซ่ึง

หมายถึงการจัดการเบื้องตนและการแจงเหตุ ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไปเปนการกําหนดความ

ปลอดภัยสวนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติข้ันต่ําสําหรับแตละหองปฏิบัติการ ภัยอันตรายของหองปฏิบัติการ

เกิดจากสิ่งท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ การปองกันภัยจึงตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงท่ีมีอยูอยาง

รอบดาน การปองกันและแกไขภัยอันตรายนอกจากจะตองสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดแลวยังตองระวัง

มิใหเกิดผลกระทบท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดภัยซํ้าซอนหรือรุนแรงมากข้ึน เชน เกิดระเบิดเพราะสารเคมีทํา

ปฏิกิริยากับน้ําท่ีใชดับเพลิง หรือการรั่วไหลของสารประเภทตัวทําละลายทําใหเพลิงไหมขยายวงกวาง  

  ภัยอันตรายในหองปฏิบัติการมีหลายอยางและมีวิธีการปองกันและแกไขไดหลายรูปแบบ นอกจากนี้

ยังมีผูเก่ียวของหลายฝาย การดําเนินการปองกันแกไข ประกอบดวย 

1. การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง 

2. การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ 
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3. การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ 

4. แผนการปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน  

5. อุปกรณปองกันและระงับภัย 

6. การรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ 

7. การประเมินผลการปองกันและลดความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ 

 

6.5.1 การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง  

  แมวาหองปฏิบัติการโดยท่ัวไปจะมีการปองกันและแกไขพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัยแลวก็ตาม แต

เนื่องจากกิจกรรมของหองปฏิบัติการแตละแหงแตกตางกัน หองปฏิบัติการจึงมีระดับของความเสี่ยงตางๆ ไม

เทากัน การบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยงท้ังทางดานสารเคมีและกายภาพในระดับตางๆ ไดแก  ระดับ

บุคคล ระดับโครงการ และระดับหองปฏิบัติการ จะชวยใหสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับตางๆ

ไดอยางเหมาะสม และการใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการบงชี้อันตรายและประเมินปจจัยเสี่ยง เพ่ือใหรูถึง

ความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู จะทําใหเกิดความรวมมือในการปองกันและแกไขดวย (รายละเอียดในเอกสารความรู 8 

ขอ 8.1-8.2) 

  เครื่องมือสําคัญสําหรับการสํารวจเพ่ือบงชี้พฤติกรรม อุปกรณ/เครื่องมือ สภาพหองปฏิบัติการ และ

อาคารสถานท่ี  คือ แบบสํารวจ (checklists) และเกณฑการประเมิน (inspection criteria) (ใน “คูมือการ

ประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ”) จะชวยใหมีขอมูลท่ีตองการเพียงพอสําหรับการประเมิน และการ

ประเมินความเสี่ยงเปนไปในทิศทางท่ีกําหนด นอกจากแบบสํารวจแลว ขอมูลในบัญชีหรือสารบบขอมูล

สารเคมีและฐานขอมูลของเสียท่ีฝายตางๆ บันทึกไว ยังสามารถใชประเมินความเสี่ยงดานสารเคมีและของเสีย

อันตราย ท้ังในลักษณะภาพรวมท้ังองคกรหรือหองปฏิบัติการและรายบุคคลท่ีตองใช/สัมผัสสารนั้นๆ ไดเปน

อยางดี ดังสรุปไวในตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14  แหลงขอมูลบงชี้ความเสี่ยงดานตางๆ ของปจจัยในหองปฏิบัติการ 

ปจจัยเสี่ยง แหลงขอมลู ขอมูลบงชี้ความเสี่ยง 

1. กายภาพของหองปฏิบัติการ 

 

บันทึกผลจากการสํารวจ 

บันทึกการดูแลบํารุงรักษา 

รายงานอุบัติเหต ุ

ขอบกพรองท่ีพบ 

การชํารุดเสียหาย 

สาเหตุและภัยท่ีเกิด 

2. อุปกรณ/เครื่องมือ 

 

บันทึกผลจากการสํารวจ 

บันทึกการดูแลบํารุงรักษา 

รายงานอุบัติเหต ุ

ขอบกพรองท่ีพบ 

การชํารุดเสียหาย 

สาเหตุและภัยท่ีเกิด 

3. สารเคมี/วัสด ุและของเสีย 

3.1 สารเคมีและขยะ 

3.2 การสัมผสัสาร 

เอกสารขอมลูความปลอดภัย 

สารบบขอมลูสารเคม ี

ฐานขอมูลของเสีย 

รายงานอุบัติเหตุ สาเหตุและหองท่ีเกิด 

ประเภทความเปนอันตรายและพิษ 

ปริมาณสาร/ของเสีย 
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ตารางท่ี 14  แหลงขอมูลบงชี้ความเสี่ยงดานตางๆ ของปจจัยในหองปฏิบัติการ (ตอ) 

 

ปจจัยเสี่ยง แหลงขอมลู ขอมูลบงชี้ความเสี่ยง 

4. กิจกรรม/โครงการ 

4.1 ท่ีทํารวมกันได 

4.2 ท่ีทํารวมกันไมได 

วิธีการทดลอง สารเคมีและปรมิาณท่ีใช 

ของเสียท่ีเกิดจากการทดลอง 

อุปกรณเครื่องมือ 

 

6.5.2 การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ  

 การสื่อสารมีความสําคัญท่ีจะชวยทําใหการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปได

ดวยดี และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองอาศัยวิธีเผยแพรและกระจายขอมูลท่ีถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ การ

สื่อสารความเสี่ยงจะตองครอบคลุมบุคคลท่ีเก่ียวของทุกกลุม และอาจจะใชหลายวิธีประกอบกัน ไดแก 

 การแจงความเสี่ยงดวยปากเปลา เชน การสอน อบรม แนะนํา และชี้แจงเปนกิจลักษณะ 

 การแจงความเสี่ยงดวยสัญลักษณ/ปาย  เชน สัญลักษณ/ปาย แสดงความเปนอันตรายใน

พ้ืนท่ีเสี่ยงนั้น 

 การแจงความเสี่ยงดวยเอกสารแนะนํา, คูมือ เชน การทําเอกสารแนะนําหรือคูมือ ขอปฏิบัติ

ในการทํางานหรือทําปฏิบัติการ ท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง  

(รายละเอียดในเอกสารความรู 8 ขอ 8.3.4) 

 

6.5.3 การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติของหองปฏิบัติการ 

 การกําหนดขอบังคับและระเบียบปฏิบัติเปนวิธีหนึ่งท่ีจะลดความเสี่ยงจากการกระทําของบุคคล ซ่ึงทุก

คนในหองปฏิบัติการตองมีสวนรวมและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ขอกําหนดอาจแบงเปน 

1) ขอกําหนดท่ีตองทํา (Do) เปนขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยพ้ืนฐาน เชน ระเบียบท่ัวไปของ

หองปฏิบัติการ  

2) ขอหาม (Don’t) เปนระเบียบเฉพาะของแตละหองปฏิบัติการ เพ่ือปองกันการเกิดภัยจากปจจัย

ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง หรือภัยท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดมากท่ีสุดสําหรับหองปฏิบัติการนั้นๆ เชน 

การเกิดอัคคีภัยในหองปฏิบัติการท่ีมีสารไวไฟปริมาณมาก 

 ระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนตองสามารถปฏิบัติไดจริง และตองจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือไวใหตาม

ความจําเปน (รายละเอียดในเอกสารความรู 10) 

 

6.5.4 แผนการปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

 การปองกันภัยและแกไข เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยลดความเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึนได 

องคกร/หนวยงานตองกําหนดกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ หรือการจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน เพ่ือโตตอบ/พรอม

รับความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึง การปองกัน (prevention) การจัดทําแผน (planning) การเตรียมความพรอม 
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(preparedness) การตอบโตเหตุ (response) โดยฝกซอมเจาหนาท่ี/ผูเก่ียวของ/ผูปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการ รวมกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของหนวยงาน เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการปองกัน

แกไขและสามารถประสานความรวมมือกับฝายรักษาความปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดภัยจากการกอการราย 

จลาจล หรือภัยธรรมชาติ  และภายหลังจากการฝกซอมและการตอบโตเหตุการณจริงทุกครั้งตองมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแผนตอไป (รายละเอียดในเอกสารความรู 11)  

 

6.5.5 อุปกรณปองกันและระงับภัย 

 ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการรวมถึงผูมีหนาท่ีระงับภัยฉุกเฉินมีความเสี่ยงท่ีจะตองสัมผัสสารเคมีอยู

ตลอดเวลา แมจะปฏิบัติตามขอกําหนดของการปฏิบัติการท่ีดี ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงตองมีอุปกรณสําหรับการ

ปองกันสวนบุคคล เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal 

protective  equipments, PPE) สําหรับการปองกันอวัยวะสวนตางๆ ของผูปฏิบัติงาน ไดแก หนากาก 

แวนตา ถุงมือ เสื้อกาวน รองเทา อุปกรณปองกันการไดยิน (hearing protection) และอุปกรณปองกันระบบ

ทางเดินหายใจ (respiratory protection) ผูใชตองมีความรูเก่ียวกับคุณภาพ ขอจํากัดในการใชงานและวิธีใชท่ี

ถูกตอง นอกจากนี้อุปกรณบางอยางบางประเภทตองมีการบํารุงรักษาสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพรอมท่ีจะนําไปใชงาน 

กอนนําไปใชงานทุกครั้งตองตรวจสอบอุปกรณเสมอ เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถปองกันอันตรายไดจริง การ

อบรมจึงจําเปนท่ีตองใหความรูแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณ วิธีใชและการตรวจสอบเบื้องตน นอกจากนี้การ

จัดหาอุปกรณสํารองตองคํานึงถึงอายุการใชงานดวย (รายละเอียดในเอกสารความรู 7 ขอ 7.3)  

6.5.6 การรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ 

 การรายงานการเกิดภัยอันตรายตองมีข้ันตอน รูปแบบ และรายละเอียดชัดเจน (รูปท่ี 6) อาจรายงาน

ในรูปของเอกสาร หรือใชระบบอิเล็กทรอนิกส (ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ แสดงในเอกสาร

ความรู 9) ประโยชนท่ีไดรับจากรายงานแสดงในตารางท่ี 15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 แผนผังแสดงการรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ 

ผูประสบเหตุ 

(ผูปฏิบัติงาน/ผูเห็นเหตุการณ) 

 

ผูรับแจงเหตุ ตอบโตเหตุ 

รายงาน 

ระดับบคุคล ระดับหองปฏิบัติการ ระดับโครงการ 

ผูปฏิบัติงาน หัวหนาหองปฏิบัติการ หัวหนาโครงการ 

รวบรวมขอมูลเพ่ือถอดบทเรียนไปใชเตรียมความพรอมโตตอบกรณีฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 15  ประโยชนของรายงานการเกิดภัยอันตรายในหองปฏิบัติการ 

 

6.5.7 การประเมินผลการปองกันและลดความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ 

 การประเมินผลและทบทวนแผนการปองกันภัยในหองปฏิบัติการท้ังจากการรายงานการเกิดภัย

อันตราย รายงานความเสี่ยง (เอกสารความรู 8 ขอ 8.4 และ 8.5) และการตรวจติดตามการดําเนินการอ่ืนๆ  

จะชวยใหสามารถปรับปรุงแกไขการปองกันและระงับภัยใหสอดคลองกับปจจัยและสภาวะเสี่ยงท่ีมีอยูจริงไดดี

ยิ่งข้ึน รวมท้ังบริหารงบประมาณในการยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม 

 

6.6 การใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

  การฝกอบรมใหกับบุคลากรและนักวิจัยภายในองคกร/หนวยงานในเรื่องของความปลอดภัย เปนเรื่อง

จําเปนอยางยิ่ง แมวาจะมีระบบการบริหารจัดการอยางดี แตถาบุคคลในองคกร/หนวยงานขาดความรูและ

ทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแลวก็อาจทําใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได การฝกอบรม

ใหความรูจะชวยใหทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ หรือทํางานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีได

อยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยไดมาก 

 สาระความรูท่ีจําเปนสําหรับการอบรมผูเก่ียวของกับความปลอดภัยหองปฏิบัติการแตละระดับอาจจะ

แตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 16 

 

 

 

การรายงาน ผูรับรายงาน ประโยชน 

ระดับบุคคล คนทํางาน/ผูปฏิบัตงิาน มีความตระหนักในเรื่องของความ

ปลอดภัย และดูแลตัวเองมากข้ึน 

ระดับโครงการ หัวหนาโครงการ บริหารจัดการโครงการใหมีความ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ระดับ

หองปฏิบัติการ 

หัวหนาหองปฏิบัติการ บริหารจัดการหองปฏิบัติการใหมี

ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ขอมูลในรายงานประกอบดวย 

1. วันเวลาท่ีเกิดเหตุ  4.   สาเหตุ   7. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

2. ชื่อผูประสบเหตุ  5.   การแกไข  8. อ่ืนๆ 

3. ลักษณะของภัยท่ีเกิด 6.   ชื่อผูเผชิญเหตุ/รายงาน   
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ตารางท่ี 16  หลักสูตรการอบรบสําหรับผูเก่ียวของ 

 

รายการ ผูบริหาร 
หัวหนา

โครงการ 

ผูปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการ 

พนักงานทําความ

สะอาด/ภารโรง 
ผูเย่ียมชม 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ *** *** * *  

ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั *** *** *   

ระบบการจัดการสารเคม ี * *** *** **  

ระบบการจัดการของเสีย * *** *** **  

สารบบขอมลูสารเคมี/ของเสีย ** *** *** *  

การประเมินความเสีย่ง ** *** *** *  

ลักษณะทางกายภาพของ

หองปฏิบัติการกับความปลอดภัย 
*** *** ** *  

การปองกันและรบัมือกับภัยอันตราย

และเหตุฉุกเฉิน 
** *** *** *** * 

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล * *** *** *** * 

SDS/ปายสญัลักษณ   *** ***  

หมายเหตุ   ความละเอียดลึกซึ้งของเน้ือหามีเพ่ิมข้ึนตามจํานวนเครื่องหมาย * 

 

6.7 การจัดการขอมูลและเอกสาร 

  การดําเนินการดานตางๆ ของระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ตองมีการ

สํารวจรวบรวมรายงานและประมวลขอมูล เพ่ือการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินการตางๆ ของ

ระบบบริหารจัดการ ซ่ึงจําเปนสําหรับการทบทวนแนวทางการดําเนินการเพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจึงตองมีระบบการจัดการขอมูลและเอกสารท่ีใชใน

การดําเนินการดานตางๆ เพ่ือความสะดวกในการบันทึกเก็บรวบรวมประมวลผลและคนหามาใชไดทันกาล 

รวมถึงเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆเพ่ือประมวลผลรวมของการบริหารจัดการไดงายและรวดเร็ว เพ่ือใชในการ

ตัดสินใจบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการท่ีมิใชแตเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดวย เชน 

การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย เปนตน นอกจากนี้การดําเนินการตางๆ ของระบบบริหารจัดการความ

ปลอดภัยยังจําเปนตองใชขอมูลอางอิงทางวิชาการ เชน มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติการท่ีดีเพ่ือความ

ปลอดภัยของการใชสารเคมี เครื่องมืออุปกรณตางๆ ทางวิทยาศาสตร เปนตน ทําใหหองปฏิบัติการตอง

รวบรวมขอมูลเอกสารอางอิงไวใชงานอยูเปนจํานวนไมนอย จึงควรท่ีจะมีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวอยางเปน

ระบบเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล  

 การจัดการขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานของแตละหองปฏิบัติการอาจจะแตกตางกันไปตามลักษณะงาน

และความจําเปน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ีจะตองมีเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (standard operating 
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procedure, SOP) ท่ีชัดเจนและทันสมัยไวสําหรับชวยใหการจัดการตามระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

(ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน แสดงในเอกสารความรู 12) 

 

 
 

 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยจะชวยพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการได จะตองมีการ

ดําเนินการดานตางๆ ดังกลาวขางตนอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ เง่ือนไขของความสําเร็จจึงข้ึนอยูกับความ

รวมมือ ความกระตือรือรน และความมุงม่ันของผูเก่ียวของทุกฝาย ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดดวยการสื่อสารใหตระหนัก

ในความเสี่ยงและความใสใจในเรื่องความปลอดภัย หากทําไดจนเคยชินและเกิดเปนวัฒนธรรมของ 

หองปฏิบัติการ ความยั่งยืนของ “หองปฏิบัติการปลอดภัย” ยอมเปนไปไดอยางแนนอน  

 

ขอมูลและเอกสารท่ีควรมีระบบการจัดการ ไดแก 

• ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีในหองปฏิบัติการและเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

• ขอมูลและรายงานเก่ียวกับของเสียอันตราย และการสงกําจัด 

• ระเบียบและขอกําหนดความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

• รายงานอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ 

• ขอมูลการบํารุงรักษาองคประกอบทางกายภาพ อุปกรณและเครื่องมือ 

• เอกสารการตรวจติดตามภายในเก่ียวกับการปองกันและลดความเสี่ยง 

• ขอมูลกิจกรรมการใหความรู 

• ฐานความรูทางวิชาการท่ีจําเปนสําหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
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เอกสารความรู 1

ระบบบันทึกขอมูลสารเคมีและของเสีย และสารบบสารเคมี 
(Chemical Inventory)



 



อ.1-1 

เอกสารความรู 1 

ระบบบันทึกขอมูลสารเคมีและของเสีย และสารบบสารเคมี (Chemical Inventory) 

 

  หองปฏิบัติการ/หนวยงาน/องคกร ควรมีการจัดทําระบบบันทึกขอมูลและสารบบสารเคมีและของเสีย 

(chemical and waste inventory) ท่ีมีการนําเขา-นําออก และใชภายในหองปฏิบัติการ เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในดานการบริหารจัดการและติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีและของเสียท้ังหมดใน

หองปฏิบัติการ เชน การประเมินความเสี่ยงภายในหองปฏิบัติการ การแบงปนสารเคมีระหวางหองปฏิบัติการ 

และการจัดสรรงบประมาณ เปนตน 

 

ตัวอยางท่ี 1.1  รูปแบบสารบบสารเคมี 

 

ตัวอยางท่ี 1.2 รูปแบบสารบบของเสีย 

รหัสขวด ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะ ปริมาณความจุ ราคาคาบําบัด สถานท่ีเก็บ วันท่ีบันทึก 

W04001 Mercury waste Glass bottle  1 ลิตร  หอง 1411 31/12/2554 

W06001 Heavy metal 

waste 

Glass bottle 2.5 ลิตร  หอง 1411 31/12/2554 

W04002 Mercury waste Plastic gallon 10 ลิตร  หอง 1411 31/12/2554 

W07001 Acid waste Glass bottle 18 ลิตร  หอง 1411 31/12/2554 

W03001 Oxidizing waste Plastic gallon 10 ลิตร  หอง 1411 31/12/2554 

 

  ขอมูลในสารบบสารเคมีและของเสียในหองปฏิบัติการตองมีความทันสมัยเปนขอมูลปจจุบันและ

สามารถแสดงรายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมีและของเสียในหองปฏิบัติการได  

รหัสขวด ชื่อสารเคม ี CAS no. UN Class สถานะ มี SDS เกรด ขนาด

บรรจ ุ

ปริมาณ

คงเหลือ 

สถานที่

เก็บ 

ผูผลิต ผูขาย ราคา 

(บาท) 

วันที่รับเขา

มาใน Lab 

วันที่ปรับปรุง

ขอมูล 

AA5100001 Ethyl alcohol 64-17-5 3 ของเหลว  ACS reagent 2.50 

ลิตร 

1.00 ลิตร หอง 1411 Merck Merck 

Thailand 

500 25/1/2551 31/12/2554 

AA5100002 Sodium hydroxide 1310-73-2 8 ของเหลว  AnalaR 10.00 

ลิตร 

10.00 

ลิตร 

หอง 907 Merck Merck 

Thailand 

800 15/6/2551 31/12/2554 

AA5100003 Ammonium chloride 12125-02-9 - ของแข็ง  AnalaR 500.00 

กรัม 

100.00 

กรัม 

หอง 1411 Merck Merck 

Thailand 

3,300 15/6/2551 31/12/2554 

AA5100004 Ammonium iron (II) 

sulfate hexahydrate 

7783-85-9 - ของแข็ง  ACS reagent 100 กรัม  50 กรัม หอง 1411 Sigma SM 

chemical 

6,000 15/6/2551 31/12/2554 

AA5100005 Antimony trichloride 10025-91-9 8 ของแข็ง  Purum 100.00 

กรัม 

10.00 

กรัม 

หอง 1411 Fluka ไมทราบ 3,500 30/8/2551 31/12/2554 

AA5100006 Hydrogen  215-605-7 2.1 แกส  - 5 ลิตร - หอง 907 TIG TIG 2,500 30/8/2551 31/12/2554 

AA5100007 Nickel(II) sulfate 

hexahydrate 

10101-97-0 6.1 ของแข็ง  ACS reagent 1,000 

กรัม 

500 กรัม หอง 907 Sigma SM 

chemical 

9,500 3/10/2551 31/12/2554 

AA5200001 Ethyl alcohol 64-17-5 3 ของเหลว  ACS reagent 5.00 

ลิตร 

5.00 ลิตร หอง 1411 Merck Merck 

Thailand 

1,000 10/1/2552 31/12/2554 
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 ขอมูลในรายงานอยางนอยท่ีสุดตองประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

รายงานความเคล่ือนไหวสารเคมี รายงานความเคล่ือนไหวของเสีย 

 ชื่อสารเคมี 

 CAS no. 

 ปริมาณ 

 ประเภทความเปนอันตราย  

 ปริมาณของเสีย 

 ประเภทของเสีย 

 

 

ตัวอยางท่ี 1.3  รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี 

ชื่อสารเคม ี CAS no. UN Class สถานะ 
ปริมาณ

คงเหลือ 
สถานท่ีเก็บ 

วันท่ีปรับปรุง

ขอมูล 

Ethyl alcohol 64-17-5 3 ของเหลว

ไวไฟ 

ของเหลว 6.00 ลิตร หอง 1411 31/12/2554 

Sodium hydroxide 1310-73-2 8 กัดกรอน 

 

ของเหลว 10.00 ลิตร หอง 907 31/12/2554 

Ammonium chloride 12125-02-9 - - ของแข็ง 100.00 กรัม หอง 1411 31/12/2554 

Ammonium iron (II) 

sulfate hexahydrate 

7783-85-9 - - ของแข็ง 50 กรัม หอง 1411 31/12/2554 

Antimony trichloride 10025-91-9 8 กัดกรอน ของแข็ง 10.00 กรัม หอง 1411 31/12/2554 

Hydrogen  215-605-7 2.1 แกสไวไฟ แกส - หอง 907 31/12/2554 

Nickel(II) sulfate 

hexahydrate 

10101-97-0 6.1 สารพิษ ของแข็ง 500 กรัม หอง 907 31/12/2554 

 

 

 

 
 

* กําหนดให 1 หนวย = 1 kg. = 1 l. = 1 m3 หากสารมี

หนวยอื่นจะไมถูกคํานวณ เชน คิวรี, vials แผนภาพท่ี 1.1  สัดสวนเชิงปริมาณของประเภทสารเคมี 
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เอกสารขอมูลความปลอดภัย 
(Safety Data Sheet, SDS)
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เอกสารความรู 2 

เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS ) 

 

 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet: MSDS หรือ Safety Data Sheet: SDS) 

เปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญของสารเคมี ท่ีใชในการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย ท้ังนี้ขอมูลท่ีแสดงใน 

SDS ในบางหัวขอจะประกอบดวยคาตัวแปรตางๆ และขอมูลเชิงเทคนิค เชน ตัวแปรแสดงความเปนพิษ  (เชน 

LD50, LC5, NOEL ฯลฯ) คามาตรฐานดานอาชีวอนามัย (เชน TWA, TLV, STEL ฯลฯ) เปนตน ดังนั้นผูอาน

ควรทําความเขาใจเพ่ือท่ีจะสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน SDS ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ตามระบบสากล เชน GHS ขององคการสหประชาชาติ ขอมูลใน SDS จะประกอบดวย 16 หัวขอ0

1 ดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี บริษัทผูผลิตและหรือจําหนาย (identification) แสดงชื่อผลิตภัณฑท่ี

เหมือนกับท่ีแสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ ชื่อสารเคมี วัตถุประสงคการใชงานของผลิตภัณฑ ชื่อท่ีอยู

และหมายเลขโทรศัพทของผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจัดจําหนาย และหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

2. ขอมูลความเปนอันตราย (hazards identification) โดยระบุวา 

2.1 เปนสารเคมีหรือเคมีภัณฑอันตรายหรือไม และเปนสารประเภทใดตามเกณฑการจัดประเภท

ความเปนอันตราย และระบุความเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมดวย 

2.2 ลักษณะความเปนอันตรายท่ีสําคัญท่ีสุดของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย

และสิ่งแวดลอม และอาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชและการใชท่ีผิดวิธี 

2.3 ความเปนอันตรายอ่ืน ๆ ถึงแมวาสิ่งเหลานั้นจะไมไดจัดอยูในประเภทของความเปนอันตรายตาม

ขอกําหนด 

3. สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (composition/information on ingredients) ระบุ

สารเคมีท่ีเปนสวนประกอบในเคมีภัณฑ ปริมาณความเขมขนหรือชวงของความเขมขนของสารเคมีท่ีเปน

สวนผสมของเคมีภัณฑ แสดงสัญลักษณประเภทความเปนอันตราย และรหัสประจําตัวของสารเคมี  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) ระบุวิธีการปฐมพยาบาลท่ีพิจารณาถึงคุณสมบัติและ

ความเปนอันตรายของสาร และความเหมาะสมกับลักษณะของการไดรับหรือสัมผัสกับสารนั้น รวมท้ัง

การใชอุปกรณในการชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับเคมีภัณฑบางอยาง 

5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) แสดงขอมูลเก่ียวกับการดับเพลิงเม่ือเกิดเหตุเพลิง

ไหมอันเนื่องมาจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ประกอบดวย วัสดุท่ีเหมาะสมสําหรับการดับเพลิง วัสดุท่ีไม

เหมาะสมสําหรับการดับเพลิง ความเปนอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ความเปนอันตรายท่ี

เกิดจากการเผาไหมของผลิตภัณฑ อุปกรณท่ีใชในการปองกันภัยสําหรับผูผจญเพลิงหรือพนักงาน

ดับเพลิง และคําแนะนําอ่ืน ๆ ในการดับเพลิง  
                                                           
1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ Annex 4 : Guidance on the Preparation of Safety Data Sheets, Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals (GHS), 4thed., United Nations, 2011. [http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/04files_e.html] 
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6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหล (accidental release measures) ครอบคลุมถึง การปองกัน

สวนบุคคลเพ่ือไมใหไดรับอันตรายในการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑท่ีหกรั่วไหล การดําเนินการเพ่ือ

ไมใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และวิธีทําความสะอาด เชน การใชวัสดุในการดูดซับ เปนตน 

7. การใชและการจัดเก็บ (handling and storage) ครอบคลุมถึง ขอปฏิบัติในการใชท้ังเรื่องการ

จัดเก็บ สถานท่ีและการระบายอากาศ มาตรการปองกันการเกิดละอองของเหลว มาตรการเพ่ือการ

รักษาสิ่งแวดลอม การเก็บรักษาอยางปลอดภัย และขอบงใชพิเศษ  

8. การควบคุมการไดรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (exposure controls/personal 

protection) ครอบคุลมถึง ปริมาณท่ีจํากัดการไดรับสัมผัส สําหรับผูปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้น 

(exposure limit values)  การควบคุมการไดรับสัมผัสสาร (exposure controls) เชน หนากาก ถุง

มือท่ีใชปองกันขณะปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของผูใชสารเคมีตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกัน

สิ่งแวดลอม หากทํารั่วไหลปนเปอนสิ่งแวดลอม 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป 

เชน ลักษณะท่ีปรากฏ กลิ่น เปนตน ขอมูลท่ีสําคัญตอสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เชน ความ

เปนกรด-ดาง (pH) จุดเดือด/ชวงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการระเบิด ความดันไอ อัตรา

การระเหย เปนตน และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวแปรเก่ียวกับความปลอดภัย 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) แสดงขอมูลท่ีครอบคลุมถึง สภาวะท่ี

ควรหลีกเลี่ยง เชน รายการของสภาวะตาง ๆ ท่ีเปนสาเหตุใหสารเคมีหรือเคมีภัณฑเกิดปฏิกิริยาท่ี

อันตราย วัสดุท่ีควรหลีกเลี่ยง และสารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (toxicological information) คําอธิบายท่ีสั้นและชัดเจนถึงความเปนอันตราย

ท่ีมีตอสุขภาพจากการสัมผัสกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑท่ีไดจากการคนควาและบทสรุปของการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร จําแนกขอมูลตามลักษณะและชองทางการรับสัมผัสสารเขาสูรางกาย เชน ทางการ

หายใจทางปาก ทางผิวหนัง และทางดวงตา เปนตน และขอมูลผลจากพิษตาง ๆ เชน กอใหเกิดอาการ

แพ กอมะเร็ง เปนตน  

12. ขอมูลดานระบบนิเวศ (ecological information) ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงและการสลายตัวของ

สารเคมีในสิ่งแวดลอมและความเปนไปไดของผลกระทบ และผลลัพธตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลท่ีไดจาก

การทดสอบ เชน ขอมูลความเปนพิษท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ํา (ecotoxicity), ระดับปริมาณท่ีถูก

ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม (mobility) ระดับ/ความสามารถในการคงอยูและสลายตัวของสารเคมีหรือ

สวนประกอบเม่ืออยูในสิ่งแวดลอม (persistance and degradability) และ ระดับหรือปริมาณการ

สะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม (bioaccumulative potential) 

13. ขอพิจารณาในการกําจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการกําจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑ และ

บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม และถาการกําจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑมีความเปนอันตรายตองใหขอมูลเก่ียวกับ

สวนท่ีเหลือจากการกําจัด และขอมูลในการจัดการกากอยางปลอดภัย 
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14. ขอมูลสําหรับการขนสง (transport information) แสดงขอมูลเก่ียวกับการขนสงท่ีผูใชจําเปนตองรู 

หรือใชติดตอสื่อสารกับบริษัทขนสง  

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (regulatory information) แสดงขอมูลกฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอมของสารเคมี 

16. ขอมูลอ่ืนๆ (other information) แสดงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดเตรียม SDS ท่ีผูจัด

จําหนายประเมินแลวเห็นวาเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญ และไมไดแสดงอยูในหัวขอ 1-15 เชน ขอมูล

อางอิง แหลงขอมูลท่ีรวบรวม ขอมูลการปรับปรุงแกไข คํายอ เปนตน 
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ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก 

(Globally Harmonised System for Classification 
and Labeling of Chemicals, GHS)
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เอกสารความรู 3 

ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก  

 (Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS) 

 

  GHS เปนระบบการจําแนกประเภท การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดในเอกสารขอมูลความ

ปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีและเคมีภัณฑ ท่ีองคการสหประชาชาติพัฒนาข้ึน เพ่ือใหใช

สื่อสารและมีความเขาใจเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีนั้น ๆ ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะชวยลดความซํ้าซอน

และคาใชจายในการทดสอบและประเมินสารเคมี และม่ันใจวาการใชสารเคมีแตละประเภทจะถูกตองตามท่ี

ระบุ โดยไมเกิดผลเสียหรืออันตรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด 

   

  ระบบ GHS ประกอบดวยสัญลักษณแสดงความเปนอันตราย 9 รูป (pictograms) ดังนี้ 

 

Flame Flame over circle Exploding bomb 

   
Corrosion Gas cylinder Skull and crossbones 

   
Exclamation mark Environment Health Hazard 

   
 

  ระบบ GHS แบงประเภทความเปนอันตรายเปน 3 ดาน ดังนี้  

 ดานกายภาพ  16  ประเภท 

 ดานสุขภาพ 10 ประเภท 

 ดานสิ่งแวดลอม  2 ประเภท 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.1–3.3 
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ตารางท่ี 3.1  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ  

 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

1. วัตถุระเบิด 

(explosives)  

 สารในรูปของแข็งหรือของเหลวท่ีเม่ือทําปฏิกิริยาทาง

เคมีแลวเกิดแกสท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูงจนสามารถ

ทําความเสียหายใหกับสิ่งโดยรอบ  

 สารดอกไมเพลิง (pyrotechnic substance)  

 

 

2. แกสไวไฟ (flammable 

gases) 

แกสท่ีมีชวงความไวไฟกับอากาศท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส ท่ีความดันบรรยากาศ 101.3 กิโลปาสกาล  
3. สารละอองลอยไวไฟ 

(flammable 

aerosols) 

สารละอองลอยท่ีมีคุณสมบัติไวไฟ หรือมีสวนประกอบของ

สารไวไฟ  

4. แกสออกซิไดซ 

(oxidizing gases) 

แกสท่ีใหออกซิเจนได ซ่ึงเปนสาเหตุหรือมีสวนทําใหวัสดุอ่ืน

เกิดการเผาไหมมากกวาปกติ 
 

5. แกสภายใตความดัน 

(gases under 

pressure) 

แกสท่ีมีความดันไมต่ํากวา 200 กิโลปาสกาล ท่ีบรรจุอยูใน

ภาชนะบรรจุ ซ่ึงหมายรวมถึง แกสอัด (compressed gas) 

แกสเหลว (liquefied gas) แกสในสารละลาย (dissolved 

gas) และแกสเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquefied 

gas) 

 
 

 

6. ของเหลวไวไฟ 

(flammable liquids) 

ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน 93 องศาเซลเซียส 

 
7. ของแข็งไวไฟ 

(flammable solids) 

ของแข็งท่ีลุกติดไฟไดงาย หรืออาจเปนสาเหตุหรือชวยให

เกิดไฟดวยแรงเสียดทาน  
8. สารเคมีท่ีทําปฏิกิริยาได

เอง (self-reactive 

substances and 

mixtures) 

สารท่ีไมเสถียรทางความรอนซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดการ

สลายตัวระดับโมเลกุลทําใหเกิดความรอนข้ึนอยางรุนแรง 

แมไมมีออกซิเจน (อากาศ) เปนสวนรวม 

(ไมรวมถึงสารท่ีเปน วัตถุระเบิด สารเปอรออกไซดอินทรีย 

หรือ สารออกซิไดซ) 

 

 

9. ของเหลวท่ีลุกติดไฟได

เองในอากาศ 

(pyrophoric liquids) 

ของเหลวท่ีมีแนวโนมท่ีจะลุกติดไฟภายใน 5 นาที แมมีอยู

ในปริมาณนอย เม่ือสัมผัสกับอากาศ  
 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ข้ึนกับ

ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ



อ.3-3 

ตารางท่ี 3.1  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ (ตอ) 

 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

10. ของแข็งท่ีลุกติดไฟได

เองในอากาศ 

(pyrophoric solids) 

ของแข็งท่ีมีแนวโนมท่ีจะลุกติดไฟภายใน 5 นาที แมมีอยูใน

ปริมาณนอย เม่ือสัมผัสกับอากาศ 
 

11. สารเคมีท่ีเกิดความรอน

ไดเอง (self-heating 

substances and 

mixtures) 

สารท่ีทําปฏิกิริยากับอากาศโดยไมไดรับพลังงานจาก

ภายนอก จะทําใหเกิดความรอนไดเอง 

(สารประเภทนี้จะแตกตางจากสารท่ีลุกติดไฟไดเองใน

อากาศ คือ จะลุกติดไฟไดก็ตอเม่ือมีปริมาณมาก (หลาย

กิโลกรัม) และสะสมอยูดวยกันเปนระยะเวลานาน (หลาย

ชั่วโมงหรือหลายวัน) 

 
 

 

12. สารเคมีท่ีสัมผัสน้ําแลว

ใหแกสไวไฟ 

(substances and 

mixtures, which in 

contact with water, 

emit flammable 

gases) 

สารท่ีเปนของแข็งหรือของเหลวท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําแลว

สามารถลุกไหมไดโดยตัวเองหรือปลอยแกสไวไฟออกมาใน

ปริมาณท่ีเปนอันตราย 

 
 
 

 

13. ของเหลวออกซิไดซ 

(oxidizing liquids) 

ของเหลวท่ีโดยท่ัวไปจะปลอยแกสออกซิเจน ซ่ึงเปนสาเหตุ

หรือมีสวนทําใหวัสดุอ่ืนเกิดการเผาไหมไดมากกวาปกติ 

 
 

14. ของแข็งออกซิไดซ 

(oxidizing solids) 

ของแข็งท่ีโดยท่ัวไปจะปลอยแกสออกซิเจน ซ่ึงเปนสาเหตุ

หรือมีสวนทําใหวัสดุอ่ืนเกิดการเผาไหมไดมากกวาปกติ 

 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ข้ึนกับ

ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ



อ.3-4 

ตารางท่ี 3.1  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานกายภาพ (ตอ) 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

15. สารเปอรออกไซด

อินทรีย (organic 

peroxides) 

สารอินทรียท่ีเปนของเหลวและของแข็งท่ีประกอบดวย

โครงสรางท่ีมีออกซิเจนสองอะตอมเกาะกัน (bivalent-O-

O-structure) และอนุพันธของไฮโดรเจนเปอรออกไซดท่ี

อะตอมไฮโดรเจนถูกแทนท่ีดวยอนุมูลอินทรีย (organic 

radicals) และอาจมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

 เม่ือสลายตัวทําใหเกิดการระเบิดได 

 ลุกไหมไดอยางรวดเร็ว 

 ไวตอแรงกระแทกหรือการเสียดสี 

 เกิดปฏิกิริยาอันตรายกับสารอ่ืนๆ ได 

 

 
 
 

 

16. สารท่ีกัดกรอนโลหะ 

(corrosive to 

metals)  

สารท่ีทําความเสียหายหรือทําลายโลหะไดดวยผลจากการ

กระทําทางเคมี 
 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ข้ึนกับ

ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ 

ตารางท่ี 3.2   ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

1. ความเปนพิษเฉียบพลัน 

(acute toxicity) 

ทําใหเกิดผลกระทบรายแรงหลังจากการไดรับสารเคมีเขาสู

รางกายทางปากหรือทางผิวหนังเพียงครั้งเดียวหรือหลาย

ครั้งภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือทางการหายใจเปนเวลา  

4 ชั่วโมง 

 

 
2. การกัดกรอน/ระคาย

เคืองผิวหนัง  (skin 

corrosion/irritation) 

แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 กัดกรอนผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอผิวหนัง

ชนิดท่ีไมสามารถฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมได หรือมี

การตายของเซลลผิวหนังชั้นนอกจนถึงชั้นใน หลังการ

ทดสอบกับสารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง 

 ระคายเคืองผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายตอ

ผิวหนังชนิดท่ีสามารถฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมได 

หลังการทดสอบกับสารทดสอบเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง 

 
 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป 

ข้ึนกับระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ 

 



อ.3-5 

ตารางท่ี 3.2  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ (ตอ) 

 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

3. การทําลายดวงตาอยาง

รุนแรง/การระคายเคือง

ตอดวงตา (serious 

eye damage/eye 

irritation) 

 

แบงเปน 2 ประเภท คือ  

 ทําลายดวงตาอยางรุนแรง คือ ทําใหเนื้อเยื่อตา 

เสียหาย หรือเกิดความเสียหายทางกายภาพอยาง

รุนแรงตอการมองเห็น ท่ีไมสามารถฟนฟูกลับสูสภาพ

เดิมไดภายใน 21 วัน หลังการสัมผัส 

 ระคายเคืองตอดวงตา คือ การเปลี่ยนแปลงของดวงตา 

ท่ีสามารถฟนฟูกลับสูสภาพเดิมไดภายใน 21 วัน 

หลังการสัมผัส 

 
 
 

 
 
 

 

4. การทําใหไวตอการ

กระตุนอาการแพตอ

ระบบทางเดินหายใจ

หรือผิวหนัง 

(respiratory or skin 

sensitization) 

 ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพทางระบบทางเดิน

หายใจ หมายถึง ทําใหเกิดภาวะภูมิไวเกินในระบบ

ทางเดินหายใจหลังจากไดรับสารจากการหายใจ 
 

 

 ไวตอการกระตุนใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง หมายถึง 

ทําใหเกิดอาการภูมิแพหลังจากไดรับสารทางผิวหนัง 
 

5. การกลายพันธุของเซลล

สืบพันธุ  (germ cell 

mutagenicity) 

ทําใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุของมนุษยซ่ึง

สามารถถายทอดสูลูกหลานได 
 

6. ความสามารถในการกอ

มะเร็ง 

(carcinogenicity) 

ทําใหเกิดมะเร็งหรือเพ่ิมอุบัติการณของการเกิดมะเร็ง หรือ

ทําใหเกิดกอนเนื้องอกชนิดไมรุนแรงและรุนแรงลุกลามใน

สัตวทดลอง 
 

7. ความเปนพิษตอระบบ

สืบพันธุ 

(reproductive 

toxicity) 

เปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย อาจเกิดอันตรายตอการ

เจริญพันธุหรือทารกในครรภ รวมถึงอาจมีผลกระทบตอ

สุขภาพของเด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดวยน้ํานมมารดา 
 

8. ความเปนพิษตอระบบ

อวัยวะเปาหมาย-การ

ไดรับสัมผัสครั้งเดียว 

(specific target 

organ toxicity– 

single exposure) 

ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกาย ท้ังท่ี

สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสู

สภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แตไมถึง

ระดับทําใหเสียชีวิต) จากการไดรับสัมผัสครั้งเดียว  

 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป 

ข้ึนกับระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ 

 



อ.3-6 

ตารางท่ี 3.2  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสุขภาพ  (ตอ) 

 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ* 

9. ความเปนพิษตอระบบ

อวัยวะเปาหมาย-การ

ไดรับสัมผัสซํ้า 

(specific target 

organ toxicity - 

repeated exposure) 

ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบตางๆ ในรางกาย ท้ังท่ี

สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดและไมสามารถกลับคืนสู

สภาพเดิมได แบบเฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แตไมถึง

ระดับทําใหเสียชีวิต) จากการไดรับสัมผัสซํ้าๆ กัน 

 
 

 

10. อันตรายตอระบบ

ทางเดินหายใจสวนลาง

หรือทําใหปอดอักเสบ

จากการสําลัก   

(aspiration 

hazardous)  

เม่ือไดรับสารท่ีเปนของแข็ง/ของเหลวเขาสูระบบหายใจ 

โดยผานทางปาก จมูก หรือการสําลัก จะทําใหเกิดอาการ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน เชน ปอดบวมจากสารเคมี 

การบาดเจ็บท่ีเกิดตอปอด โดยมีความรุนแรงหลายระดับ

จนถึงเสียชีวิต  

หมายเหตุ การสําลัก คือการท่ีของเหลวหรือของแข็งเขาสู

หลอดลม และทางเดินหายใจสวนลาง โดยผานปากหรือ

จมูกโดยตรง หรือทางออมผานการอาเจียน 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเปนอันตรายบางประเภทสามารถมสีัญลักษณแสดงความเปนอันตรายไดมากกวา 1 รูป ข้ึนกับ

ระดับความเปนอันตรายยอย (category) ของประเภทความเปนอันตรายน้ันๆ 

 

ตารางท่ี 3.3  ประเภทและสัญลักษณความเปนอันตรายดานสิ่งแวดลอม 

 

ประเภทความเปนอันตราย คําอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ 

1. ความเปนอันตรายตอ

สิ่งแวดลอมทางน้ํา 

(hazardous to the 

aquatic 

environment) 

หมายรวมถึงปจจัยตอไปนี้ 

 เปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 เปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 ทําใหเกิดการสะสมสารเคมีในสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 สงผลกระทบตอระบบการยอยสลายสารเคมีในน้ําหรือ

ในสิ่งมีชีวิต 

 
 
 

 
 

2. ความเปนอันตรายตอ

ชั้นโอโซน (hazardous 

to the ozone layer) 

 สามารถทําลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศได  

 เปนสารท่ีมีอยูในรายการสารเคมีท่ีพิจารณาวาเปน

อันตรายตอชั้นโอโซน  ในภาคผนวกของ Montreal 

Protocol 
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 นอกจากระบบ GHS แลว ยังมีระบบประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีอีกหลายระบบ แตท่ีมักพบ

บนขวดสารเคมี คือ ระบบ UNRTDG (UN Class) ซ่ึงเปนระบบท่ีองคการสหประชาชาติกําหนดข้ึนสําหรับใช

ในการขนสงสินคาอันตราย ซ่ึงรวมถึงสารเคมีดวย ประกอบดวย 9 ประเภท0

1 และระบบของสหภาพยุโรป 

(เดิม)1

2 ซ่ึงเปนระบบท่ีใชในกลุมประเทศสหภาพยุโรป กอนท่ีสหภาพยุโรปจะนําระบบ GHS มาใช  

 

                                                           
1 http://www.chemtrack.org/unclass-intro.asp 
2 กฎหมายการจาํแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑสารเคมีและเคมีภัณฑ (Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC) 
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เอกสารความรู 4 

การจัดเก็บสารเคมี 

 

 ความรูเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมี ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) ขอแนะนําการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

2) ตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บ 

 การแยกเก็บสารกลุมท่ีไมควรจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน 

 การติดฉลากสีตามกลุมประเภทความเปนอันตรายท่ีขวดสารเคมี เพ่ือชวยใหงายแก

การสังเกตในการจัดเก็บอยางปลอดภัย 

 กลุมสารท่ีควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกลกัน 

 EPA's Chemical Compatibility Chart 

3) ขอกําหนดการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ 

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกรอน 

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บแกส 

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ (oxidizers)  

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารท่ีไวตอปฏิกิริยา 

 

4.1 ขอแนะนําการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

 

กลุมของสารเคมี คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา ตัวอยางสารเคมี 
สารท่ีเขากันไมได 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

แกสไวไฟภายใตความ

ดัน (รวมถึงแกสติดไฟ

ได) (compressed 

gases–flammable 

includes 

combustible) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแหง 

หางจากแกสออกซิไดซ 

อยางนอย 6 ม. (20 ฟุต) 

โดยมัดหรือลามถังไวกับผนัง

หรือโตะปฏิบัติการ 

แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน

ตูท่ีติดตั้งสปริงเกลอรหรือ

ระบบระบายอากาศ 

 

 

Methane, 

Acetylene, 

Hydrogen 

แกสพิษและออกซิไดซ

ภายใตความดัน,  

ของแข็งออกซิไดซ 

(oxidizing and toxic 

compressed gases, 

oxidizing solids) 
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กลุมของสารเคมี คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา ตัวอยางสารเคมี 
สารท่ีเขากันไมได 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

แกสเหลวไวไฟภายใต

ความดัน 

(compressed 

gases–liquefied 

flammable) 

เก็บรักษาในท่ีเย็น และแหง 

หางจากแกสออกซิไดซ 

อยางนอย 6 ม. (20 ฟุต) 

โดยมัดหรือลามถังไวกับผนัง

หรือโตะปฏิบัติการ 

แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน

ตูท่ีติดตั้งสปริงเกลอรหรือ

ระบบระบายอากาศ  

แกสท่ีเก็บในอาคาร ถังควร

มีขนาดบรรจุ ไมเกิน 16 

ออนซ (350 กรัม) หากมี

ขนาดใหญใหนําเขามาใช

ภายในอาคารเปนรายวัน

เทานั้น และเก็บถาวรอยู

ภายนอกอาคาร 

Propane, 

Butane 

แกสพิษและออกซิไดซ

ภายใตความดัน,  

ของแข็งออกซิไดซ 

(oxidizing and toxic 

compressed gases, 

oxidizing solids) 

แกสภายใตความดันท่ี

ไวตอปฏิกิริยา (รวมถึง 

แกสออกซิไดซ) 

(compressed 

gases–reactive, 

including oxidizing) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแหง 

หางจากแกสไวไฟอยางนอย 

6 ม. (20 ฟุต) มัดหรือลาม

ถังไวกับผนังหรือโตะ

ปฏิบัติการ  

แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน

ตูท่ีติดตั้งระบบระบาย

อากาศ 

Oxygen, 

Chlorine 

 

แกสไวไฟ 

(flammable gases) 

แกสภายใตความดันท่ี

คุกคามสุขภาพของคน 

รวมถึงแกสพิษและกัด

กรอน (compressed 

gases–threat to 

human health, 

includes toxic and 

corrosive) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแหง 

หางจากแกสและของเหลว

ไวไฟ โดยมัดหรือลามถังไว

กับผนังหรือโตะปฏิบัติการ  

แกสบางชนิดอาจตองเก็บใน

ตูท่ีติดตั้งระบบระบาย

อากาศ 

 

Carbon monoxide, 

Hydrogen sulfide, 

Hydrogen chloride 

แกสไวไฟ และ/หรือ

ออกซิไดซ 

(flammable and/or 

oxidizing gases) 
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กลุมของสารเคมี คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา ตัวอยางสารเคมี 
สารท่ีเขากันไมได 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

สารกัดกรอน–กรด 

อนินทรีย 

(corrosives–acids 

inorganic) 

เก็บในตูเก็บรักษากรดท่ี

ติดตั้งระบบปองกัน หรือมี

ภาชนะพลาสติกรองรับ 

Inorganic (mineral) 

acids, 

Hydrochloric acid, 

Sulfuric acid, 

Chromic acid, Nitric 

acid  

หมายเหตุ: Nitric acid 

เปนสารออกซิไดซท่ีแรง

และควรเก็บแยกจาก

กรดอ่ืน ๆ โดยเก็บใน

ภาชนะรองรับหรือตูกรด

ท่ีแยกออกจากกัน 

ของเหลวไวไฟ 

(flammable liquids) 

ของแข็งไวไฟ 

(flammable solids) 

เบส (bases) 

และ สารออกซิไดซ 

(oxidizers) 

กรดอินทรีย (organic 

acids) 

สารกัดกรอน–กรด

อินทรีย 

(corrosives–acids 

organic) 

เก็บในตูเก็บรักษากรดท่ี

ติดตั้งระบบปองกัน หรือมี

ภาชนะพลาสติกรองรับ 

Acetic acid, 

Trichloroacetic acid, 

Lactic acid 

ของเหลวไวไฟ 

(flammable liquids) 

ของแข็งไวไฟ 

(flammable solids) 

เบส (bases) 

และ สารออกซิไดซ 

(oxidizers) 

กรดอนินทรีย 

(inorganic acids) 

สารกัดกรอน–เบส 

(corrosives–bases) 

เก็บในตูท่ีแยกตางหาก Ammonium 

hydroxide,  

Potassium 

hydroxide,  

Sodium hydroxide 

สารออกซิไดซ และกรด 

(oxidizers and acids) 

สารระเบิดได 

(explosives) 

เก็บใหหางจากสารเคมีอ่ืน ๆ 

ท้ังหมด ในตําแหนงท่ี

ปลอดภัย เพ่ือมิใหพลัดตก

ลงมาได  

Ammonium nitrates, 

Nitrourea, Sodium 

azide, Trinitroaniline, 

Trinitroanisole, 

Trinitrobenzene, 

สารเคมีอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
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กลุมของสารเคมี คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา ตัวอยางสารเคมี 
สารท่ีเขากันไมได 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

Trinitrophenol (Picric 

acid), Trinitrotoluene 

(TNT) 

ของเหลวไวไฟ  

(flammable liquids) 

เก็บในตูเก็บเฉพาะสารไวไฟ  

หมายเหตุ: สารเคมีท่ีเกิด

เปอรออกไซดไดตองลงวันท่ี

ท่ีเปดขวด เชน Ether, 

Tetrahydrofuran, 

Dioxane  

Acetone, 

Benzene, 

Diethyl ether, 

Methanol, 

Ethanol, 

Hexanes, 

Toluene 

สารออกซิไดซ และกรด 

(oxidizers and acids) 

ของแข็งไวไฟ  

(flammable solids) 

เก็บในพ้ืนท่ีท่ีเย็นและแหง 

แยกหางออกไปจากสาร

ออกซิไดซ และสารกัดกรอน 

Phosphorus, 

Carbon, 

Charcoal 

สารออกซิไดซ และกรด 

(oxidizers and acids) 

สารเคมีท่ีไวปฏิกิริยา

ตอน้ํา 

(water reactive 

chemicals) 

เก็บในสถานท่ีท่ีเย็นและแหง 

และมีการปองกันสารเคมี

จากการสัมผัสน้ํา (รวมท้ัง

ระบบสปริงเกลอร) และติด

ปายเตือนในสถานท่ีนั้นวา 

“สารเคมีท่ีไวปฏิกิริยาตอ

น้ํา”, “หามใชน้ําดับไฟใน

ทุกกรณี” ไมเก็บบนพ้ืนเผื่อ

กรณีน้ําทวม (เชน ทอน้ํา

แตก) 

Sodium metal, 

Potassium metal, 

Lithium metal, 

Lithium aluminum 

hydride 

แยกจากสารละลายท่ีมี

น้ําเปนองคประกอบ

ท้ังหมด และสาร

ออกซิไดซ 

(all aqueous 

solutions and 

oxidizers) 

สารออกซิไดซ 

(oxidizers) 

วางบนถาดและเก็บไวในตู

ทนไฟ แยกตางหากจากสาร

ไวไฟ และวัสดุท่ีติดไฟได 

Sodium 

hypochlorite, 

Benzoyl peroxide, 

Potassium 

permanganate, 

Potassium chlorate, 

Potassium 

dichromate 

สารรีดิวซ, สารไวไฟ, 

สารไหมไฟได, วัสดุ

อินทรีย และโลหะสภาพ

เปนผงละเอียด 
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กลุมของสารเคมี คําแนะนําวิธีการเก็บรักษา ตัวอยางสารเคมี 
สารท่ีเขากันไมได 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

หมายเหตุ: กลุมสารเคมี

ตอไปนี้เปนสาร

ออกซิไดซ: Nitrates, 

Nitrites, Chromates, 

Dichromates, 

Chlorites, 

Permanganates, 

Persulfates, 

Peroxides, Picrates, 

Bromates, Iodates, 

Superoxides 

สารพิษ 

(poisons) 

แยกเก็บจากสารอ่ืน โดยมี

ภาชนะรองรับท่ีทนสารเคมี

ในพ้ืนท่ีท่ีแหง เย็น และมี

การระบายอากาศ 

Cyanides, สารประกอบ

โลหะหนัก เชน 

Cadmium, Mercury, 

Osmium 

ดู SDS 

สารเคมีท่ัวไปท่ีไมไวตอ

ปฏิกิริยา 

(general chemicals 

non–reactive) 

เก็บในตูหรือชั้นวาง  Agar, Sodium 

chloride, Sodium 

bicarbonate, และ

เกลือท่ีไมไวตอปฏิกิริยา

สวนใหญ 

ดู SDS 

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

 



อ.4–6 

4.2 ตัวอยางเกณฑการแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บ  

ตัวอยางท่ี 4.1 การแยกเก็บสารกลุมท่ีไมควรจัดเก็บไวในท่ีเดียวกัน 
  Acids, 

inorganic 

Acids, 

oxidizing 

Acids, 

organic 

Alkalis 

(bases) 

Oxidizers Poisons, 

inorganic 

Poisons, 

organic 

Water– 

reactives 

Organic 

solvents 

Acids, inorganic   X X  X X X X 

Acids, oxidizing   X X  X X X X 

Acids, organic X X  X X X X X  

Alkalis (bases) X X X    X X X 

Oxidizers   X    X X X 

Poisons, inorganic X X X    X X X 

Poisons, organic X X X X X X    

Water–reactives X X X X X X    

Organic solvents X X  X X X    

หมายเหต ุ   X  =  เขากันไมได 

ท่ีมา Chemical segregation  (Hazard class),  Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), U.S. 

Department of Energy [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/storage.shtml สืบคนเมื่อวันท่ี 

12 มีนาคม 2555 

ตัวอยางท่ี 4.2 การติดฉลากสีตามกลุมประเภทความเปนอันตรายท่ีขวดสารเคมี เพ่ือชวยใหงายแกการ 

  สังเกตในการจัดเก็บอยางปลอดภัย 

รหัสการเก็บรักษา ส ี ความหมาย เก็บใหหางจาก ขอกําหนดการเก็บรักษา 

R สีแดง 

 

สารไวไฟ  สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สี

ขาว และสเีทา 

 

เก็บในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับวัสดุ

ไวไฟ  

Y สีเหลือง สารไวตอปฏิกิริยาและสาร

ออกซิไดซ 

 

สีแดง เก็บใหหางจากวัสดไุวไฟและไหมไฟได 

B สีนํ้าเงิน 

 

สารอันตรายตอสุขภาพ 

(สารพิษ) 

  เก็บในพ้ืนท่ีปลอดภัย 

W สีขาว 

 

สารกัดกรอน 

 

สีแดง, สีเหลือง และสี

นํ้าเงิน 

เก็บใหหางจากสารไวไฟ, สารไวตอ

ปฏิกิริยา, สารออกซไิดซ, และสารพิษ 

G สีเทา ไมมสีารอันตรายตอ

สุขภาพมาก 

ไมมีขอกําหนดเฉพาะ ข้ึนกับสารเคมแีตละชนิด 

ท่ีมา  Department of Microbiology, University of Manitoba [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://umanitoba.ca/ 

science/ microbiology/WHMIS/WHMISincapatibility.htm สบืคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 
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ตัวอยางท่ี 4.3: กลุมสารท่ีควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกลกัน 

Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With: 

Acids 

Acetic acid Chromic acid, nitric acid, hydroxyl compounds, ethylene, glycogen, perchloric acid, 

peroxides, permanganate 

Hydrofluoric acid Ammonia (aqueous or anhydrous) 

Nitric acid (conc.) Acetic acid, aniline, chromic acid, acetone, alcohol, or other flammable liquids, 

hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, or other flammable gases, nitratable substances: 

copper, brass or any heavy metals (or will generate nitrogen dioxide/nitrous fumes) or 

organic products  such as wood and paper 

Sulfuric acid Light metals (Iithium, sodium, potassium), chlorates, perchlorates, permanganates 

Bases 

Ammonia Mercury, chlorine, bromine, iodine, hydrofluoric acid, calcium hypochlorite 

Calcium oxide Water 

Alkaline metals Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon  dioxide, carbon 

tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, halogens, water 

Bromine Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane (or other petroleum 

gases), hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals 

Carbon, activated Calcium hypochlorite, oxidizing agents 

Chlorine Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane, or other petroleum gases, 

hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals 

Copper Acetylene, hydrogen peroxide, nitric acid 

Fluorine Isolate from everything 

Iodine Acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen  

Mercury Acetylene, ammonia, fulminic acid (produced in nitric acid–ethanol mixtures) 

Oxygen Oils, grease, hydrogen, other flammable gases, liquids, or solids 

Phosphorous (white) Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agents (will generate phosphine) 

Potassium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water 

Silver Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid (produced in nitric acid-ethanol 

mixtures), and ammonium compounds 

Organics 

Acetone Concentrated nitric acid and sulfuric acid mixtures 

Acetylene Fluorine, chlorine, bromine, copper, silver, mercury 

Aniline Nitric acid, hydrogen peroxide 

Flammable liquids Ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, nitric acid, sodium  peroxide, 

halogens 
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Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With: 

Organics 

Hydrocarbons 

(propane, butane, 

etc.) 

Fluoride, chlorine, bromine, chromic acid,  sodium  peroxide 

Nitroparaffins Inorganic bases, amines 

Oxalic acid Silver, mercury 

Oxidizers 

Chlorates Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organics, or combustible 

materials 

Chromic acid (trioxide) Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, turpentine,  alcohol or flammable liquids 

Ammonium nitrate Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrates, sulfur, finely divided 

organics or combustible materials    

Chlorine dioxide Ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide 

Cumene 

hydroperoxide 

Organic or inorganic acids 

Hydrogen peroxide Copper, chromium, iron, most other metals or salts, alcohols, acetone, or other 

flammable liquids, aniline, nitromethane, or other organic or combustible materials  

Hypochlorites Acids  (will generate chlorine or hypochlorous acid) 

Nitrates Sulfuric acid (will generate nitrogen dioxide ) 

Perchloric acid Acetic acid, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease, oils 

Peroxides (organics) Organic or inorganic acids; also avoid friction and store cold 

Potassium chlorate  Acid, especially sulfuric acid 

Potassium 

permanganate 

Glycerol, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid 

Sodium peroxide Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, ethylene glycol, glacial 

acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate, 

carbon disulfide 

Alkaline metals Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon dioxide, carbon 

tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, halogens, water 

Calcium oxide Water 

Cyanides Acids (will generate hydrogen cyanide) 

Phosphorous  (white) Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agent (will generate phosphine) 

Potassium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water 

Sodium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water 
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Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With: 

Oxidizers 

Sodium peroxide Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, glacial acetic acid, acetic 

anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate, carbon disulfide 

Sulfides Acids (will generate hydrogen sulfide) 

Reducing Agents 

Hydrazine 

 

Hydrogen peroxide, nitric acid, other oxidants 

Nitrites Acids (will generate nitrous fumes)  

Sodium nitrite Ammonium nitrate and other ammonium salts 

Toxics/Poisons 

Arsenicals Reducing agents (will generate arsine) 

Azides Acids (will generate hydrogen azide) 

Cyanides Acids (will generate hydrogen cyanide) 

Hydrocyanic acid Nitric acid, alkalis 

Hydrogen sulfide Fuming nitric acid, oxidizing gases 

Selenides Reducing agents (will generate hydrogen selenide) 

Sulfides Acids (will generate hydrogen sulfide) 

Tellurides Reducing agents (will generate hydrogen telluride) 

 
ท่ีมา Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington [ออนไลน] 

เขาถึงไดจาก http://www.uta.edu/campus-ops/ehs/chemical/docs/chemical-segregation.pdf  สืบคนเมื่อวันท่ี 

12 มีนาคม 2555 
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ตัวอยางท่ี 4.4  EPA's Chemical Compatibility Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา  EPA's Chemical Compatibility Chart  [ออนไลน] เขาถึงไดจาก

http://www.uos.harvard.edu/ehs/environmental/EPAChemical

CompatibilityChart.pdf สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 
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4.3 ขอกําหนดการจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

 

4.3.1 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ  

1) สารไวไฟตองเก็บใหหางจากความรอน แหลงกําเนิดไฟ และเปลวไฟ 

2) สารไวไฟตองเก็บใหพนจากแสงอาทิตย 

3) ในหองปฏิบัติการตองมีการกําหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟไวโดยเฉพาะ และไมนําสารอ่ืน

มาเก็บไวในบริเวณท่ีเก็บสารไวไฟ 

4) ตองไมเก็บสารไวไฟไวในภาชนะท่ีใหญเกินจําเปน เชน ในภาชนะขนาดใหญเกิน 20 ลิตร 

(carboy) 

5) หามเก็บสารไวไฟหรือสารท่ีไหมไฟไดในหองปฏิบัติการไวมากกวา 50 ลิตร 

6) ในกรณีท่ีภายในหองปฏิบัติการจําเปนตองเก็บสารไวไฟหรือสารท่ีไหมไฟไดไวมากกวา 50 ลิตร 

ตองเก็บไวในตูเฉพาะท่ีใชสําหรับเก็บสารไวไฟ หากตองเก็บในท่ีเย็น ตูเย็นท่ีใชเก็บตองมีระบบ

ปองกันการเกิดประกายไฟหรือปจจัย อ่ืนๆ ท่ีอาจทําให เ กิดการติดไฟหรือระเบิดได 

(explosion–proof refrigerator)   

7) หามเก็บสารไวไฟในตูเย็นสําหรับใชในบาน เนื่องจากภายในตูเย็นท่ีใชในบานไมมีระบบปองกัน

การติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอยางท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟได เชน หลอดไฟภายในตูเย็น 

เปนตน 

 

4.3.2 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกรอน  

1) หามเก็บขวดสารกัดกรอน (ท้ังกรด และเบส) ขนาดใหญ (ปริมาณมากกวา 1 ลิตร หรือ 1.5 

กิโลกรัม) ไวในระดับท่ีสูงเกิน 60 เซนติเมตร (2 ฟุต)  

2) หามเก็บขวดสารกัดกรอน (ท้ังกรด และเบส) ทุกชนิดเหนือกวาระดับสายตา 

3) ขวดกรดตองเก็บไวในตูไม หรือตูสําหรับเก็บกรดโดยเฉพาะท่ีทําจากวัสดุปองกันการกัดกรอน 

เชน พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเคลือบดวยอีพอกซ่ี (epoxy enamel) และมีภาชนะรองรับ 

เชน ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุหอหุมปองกันการรั่วไหล  

4) การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณไมเกิน 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้นวาง ตองมี

ภาชนะรองรับ เชน ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุหอหุมปองกันการรั่วไหล 

 

4.3.3 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บแกส  

1) การเก็บถังแกสในหองปฏิบัติการตองมีอุปกรณยึดท่ีแข็งแรง ถังแกสทุกถังตองมีสายคาดหรือ

โซยึดกับผนัง โตะปฏิบัติการ หรือท่ีรองรับอ่ืนๆ ท่ีสามารถปองกันอันตรายใหกับผูปฏิบัติงาน

ในบริเวณใกลเคียงจากน้ําหนักของถังแกสท่ีลมมาทับได โดยท่ัวไปสายยึดตองคาดเหนือ

ก่ึงกลางถัง ในระดับประมาณ 2/3 ของถัง  
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2) ถังแกสทุกถังตองมีท่ีปดครอบหัวถัง  ถังแกสท่ีไมไดสวมมาตรวัดตองมีฝาปดครอบหัวถังท่ีมี 

สกรูครอบอยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตรายจากแกสภายในถังพุงออกมาอยางรุนแรงหาก

วาลวควบคุมท่ีคอถังเกิดความเสียหาย 

3) หามเก็บถังแกสเปลารวมอยูกับถังแกสท่ีมีแกส และตองติดปายระบุไวอยางชัดเจนวาเปนถัง

แกสเปลา หรือถังแกสท่ีมีแกส  

4) เก็บถังแกสในท่ีแหง อากาศถายเทไดดี หางจากความรอน ประกายไฟ แหลงกําเนิดไฟ 

วงจรไฟฟา 

5) ถังแกสท่ีบรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการดานลาง) ตองเก็บในตูเก็บถังแกสโดย

เฉพาะท่ีมีระบบระบายอากาศ หรือหากเปนถังแกสขนาดเล็ก (lecture cylinders หรือ 4–L 

tanks) ตองเก็บไวในตูควันและหามเก็บเกิน 2 ถัง  

6) เก็บถังแกสออกซิเจนหางจากถังแกสเชื้อเพลิง (เชน acetylene) แกสไวไฟ และวัสดุไหมไฟ

ได (combustible materials) อยางนอย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังดวยฉาก/ผนังก้ันท่ีทํา

ดวยวัสดุไมติดไฟ ท่ีมีความสูงอยางนอย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหนวงไฟไดอยางนอย

ครึ่งชั่วโมง 

 

  

 

 
 

แกสอันตราย 

Ammonia  

Arsenic pentafluoride 

Arsine  

Boron trifluoride  

1,3–Butadiene  

Carbon monoxide  

Carbon oxysulfide  

Chlorine  

Chlorine monoxide  

Cholrine trifluoride 

Chloroethane 

Cyanogen  

Diborane  

Dichloroborane  

Dichlorosilane  

Dimethylamine  

Ethylamine  

Ethylene oxide  

Fluorine  

Formaldehyde  

Germane  

Hydrogen chloride, anhydrous 

Hydrogen cyanide  

Hydrogen fluoride 

Hydrogen selenide  

 

Hydrogen sulfide  

Methylamine  

Methyl bromide  

Methyl chloride 

Methyl mercaptan  

Nitrogen oxides 

Phosgene  

Phosphine  

Silane  

Silicon tetrafluoride  

Stibine  

Trimethylamine  

Vinyl chloride  
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รูปท่ี 4.1 ตัวอยางการวางถังแกสท่ีเหมาะสมในหองปฏิบัติการ 

     

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ตัวอยางตูเก็บแกสอันตราย 

(ท่ีมา  เขาถึงไดจาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7e.htm  สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3  ตัวอยางการเก็บถังแกสท่ีเหมาะสมในคลัง 

 

 
(ท่ีมา  เขาถึงไดจาก  http://www.conney.com/Product_-Justrite-Cylinder-Storage-Locker_50001_10102_-

1_70560_11363_11362_11362. , http://www.colorado.edu/che/research/safety.html., 

http://www.hazmatchemicalstorage.com/HMB_CompressedGas.htm. สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555) 
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4.3.4 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ (Oxidizers)  

  สารออกซิไดซสามารถทําใหเกิดเพลิงไหมและการระเบิดไดเม่ือสัมผัสกับสารไวไฟและสารท่ีไหมไฟได 

เม่ือสารท่ีไหมไฟไดสัมผัสกับสารออกซิไดซจะทําใหอัตราในการลุกไหมเพ่ิมข้ึน ทําใหสารไหมไฟไดเกิดการลุก

ติดไฟข้ึนทันที หรืออาจเกิดการระเบิดเม่ือไดรับความรอน การสั่นสะเทือน (shock) หรือแรงเสียดทาน 

   

  ตัวอยางกลุมสารออกซิไดซ 

   Peroxides (O2
2-)    Chlorates (ClO3

-) 

   Nitrates (NO3
-)     Chlorites (ClO2

-) 

   Nitrites (NO2
-)     Hypochlorites (ClO-) 

   Perchlorates (ClO4
-)    Dichromates (Cr2O7

2-) 

   Permanganates (MnO4
-)   Persulfates (S2O8

2-) 

 

  ขอกําหนดในการจัดเก็บ 

1) เก็บสารออกซิไดซหางจากสารไวไฟ สารอินทรีย และสารท่ีไหมไฟได 

2) เก็บสารท่ีมีสมบัติออกซิไดซสูง (เชน กรดโครมิก) ไวในภาชนะแกวหรือภาชนะท่ีมีสมบัติเฉ่ือย 

3) หามใชขวดท่ีปดดวยจุกคอรกหรือจุกยางเก็บสารออกซิไดซ 

 

4.3.5 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารท่ีไวตอปฏิกิริยา 

  สารท่ีไวตอปฏิกิริยาสามารถแบงเปนกลุมได ดังนี้  

 สารท่ีไวตอปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reactions) เชน styrene สารกลุมนี้

เม่ือเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะทําใหเกิดความรอนสูงหรือไมสามารถควบคุมการ

ปลดปลอยความรอนออกมาได 

 สารท่ีไวตอปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน้ํา (water reactive materials) เชน alkali metals (lithium, 

sodium, potassium)  silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมท้ังสารประกอบ

อินทรียโลหะ เชน alkylaluminiums, alkylithiums เปนตน สารกลุมนี้เม่ือสัมผัสกับน้ําจะ

ปลดปลอยความรอนออกมาทําใหเกิดการลุกติดไฟข้ึนในกรณีท่ีตัวสารเปนสารไวไฟ หรือทําให

สารไวไฟท่ีอยูใกลเคียงลุกติดไฟ นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดการปลดปลอยสารไวไฟ สารพิษ ไอ

ของออกไซดของโลหะ กรด แกสท่ีทําใหเกิดการออกซิไดซไดดี  

 สาร Pyrophoric สวนใหญเปน tert–butyllithium, diethylzinc, triethylaluminum, 

สารประกอบอินทรียโลหะ (organometallics) สารกลุมนี้เม่ือสัมผัสกับอากาศจะทําใหเกิดการ

ลุกติดไฟ  

 สารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซด (Peroxide–forming materials) หมายถึง สารท่ีเม่ือทํา

ปฏิกิริยากับอากาศ ความชื้น หรือสิ่งปนเปอนตางๆ แลวทําใหเกิดสารเปอรออกไซด เชน 
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ether, dioxane, sodium amide, tetrahydrofuran (THF) เปนตน สารเปอรออกไซดเปน

สารท่ีไมเสถียรสามารถทําใหเกิดการระเบิดไดเม่ือมีการสั่นสะเทือน แรงเสียดทาน การ

กระแทก ความรอน ประกายไฟ หรือ แสง 

 สารท่ีไวตอปฏิกิริยาเม่ือเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (Shock–sensitive materials)  

เชน สารท่ีมีหมูไนโตร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates เปนตน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเม่ือมีสวนประกอบของสารอินทรียอยูดวย เม่ือสารกลุมนี้ถูกเสียดสีหรือกระทบ

กระแทกจะทําใหเกิดการระเบิดได 

 

  ขอกําหนดในการจัดเก็บ 

1) มีการกําหนดพ้ืนท่ีในหองปฏิบัติการไวเปนสัดสวนตางหาก เพ่ือแยกเก็บสารท่ีไวตอปฏิกิริยา

ตางๆ (พอลิเมอไรเซชัน สารท่ีไวตอปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน้ํา สาร pyrophoric หรือ สารท่ี

กอใหเกิดเปอรออกไซด และสารท่ีไวตอปฏิกิริยาเม่ือเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก) โดย

หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีทําใหสารเกิดปฏิกิริยา เชน น้ํ า แสง ความรอน วงจรไฟฟา ฯลฯ 

ตัวอยางเชน สารท่ีไวตอปฏิกิริยาเม่ือสัมผัสน้ําตองเก็บใหหางจากอางน้ํา ฝกบัวฉุกเฉิน เปนตน 

2) ตูเก็บสารไวตอปฏิกิริยาตางๆ ตองมีการติดคําเตือนชัดเจน เชน “สารไวตอปฏิกิริยา–หามใช

น้ํา” เปนตน 

3) เก็บสารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซดหางจากความรอน แสง และแหลงกําเนิดประกายไฟ 

4) ภาชนะบรรจุสารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซดตองมีฝาหรือจุกปดท่ีแนนหนา เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสอากาศ 

5) หามเก็บสารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซดในภาชนะท่ีมีฝาเกลียวหรือฝาแกว เนื่องจากแรงเสียด

ทานขณะเปดอาจทําใหเกิดการระเบิดได อาจใชเปนขวดพลาสติกท่ีเปนฝาเกลียวแทน 

(polyethylene bottles with screw–top lids) 

6) มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอรออกไซดของสารท่ีกําหนด  

 Dioxane 

 Ethers 

 Furans (e.g. tetrahydrofuran or THF) 

 Picric acid 

 Sodium amide 
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ตัวอยางเกณฑการพิจารณาในการท้ิงสารท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซด 

 

เปอรออกไซดท่ีเกิดอันตรายไดจากการเก็บ : ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน 

Divinyl acetylene  

Divinyl ether  

Isopropyl ether 

Potassium metal  

Sodium amide   

Vinylidene chloride 

เปอรออกไซดท่ีเกิดอันตรายไดจากความเขมขน : ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 1 ป 

Acetal   

Cumene   

Cyclohexene   

Cycloxyene  

Cyclopentene  

Diacetylene  

Dicyclopentadiene   

Diethyl ether  

Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme) 

Dioxane   

Ethylene glycol dimethyl ether (glyme)  

Furan  

Methyl acetylene  

Methylcyclopentane  

Methyl isobutyl ketone  

Tetrahydronaphtalene (Tetralin)  

Tetrahydrofuran  

Vinyl ethers 

อันตรายเนื่องจากเปอรออกไซดเกิดพอลิเมอไรเซชัน* : ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 1 ป 

Acrylic acid  

Acrylonitrile  

Butadiene  

Chloroprene   

Chlorotrifluoroethylene  

Methyl methacrylate 

Styrene  

Tetrafluoroethylene  

Vinyl acetylene  

Vinyl acetate  

Vinyl chloride  

Vinyl pyridine  

* หากเก็บในสภาวะของเหลว จะมีโอกาสเกิดเปอรออกไซดเพ่ิมข้ึน และมอนอเมอรบางชนิด (โดยเฉพาะอยางยิ่ง butadiene 

chloroprene และ tetrafluoroethylene) ควรท้ิงหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน  

ท่ีมา   Princeton University [ออนไลน] เขาถึงไดจากhttp://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7c. 

htm#removal สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 
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เอกสารความรู 5 

การจัดการของเสีย 

  

 ความรูเก่ียวกับการจัดการของเสีย ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) ตัวอยางระบบการจําแนกประเภทของเสีย 

2) ตัวอยางฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 

3) ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ 

4) แหลงขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียดการจําแนกและการบําบัดเบื้องตน 

5) ความรูเก่ียวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย 

 

 ของเสียจากหองปฏิบัติการอาจแยกประเภทไดหลายแบบข้ึนอยูกับชนิด และลักษณะอันตรายของสาร

ตั้งตน แตละหองปฏิบัติการอาจใชระบบการจําแนกของเสียท่ีแตกตางกัน เชน ตัวอยางเกณฑท่ีใชใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หัวขอ 5.1 ตัวอยางท่ี 5.1) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (หัวขอ 

5.1 ตัวอยางท่ี 5.2) ไมวาจะใชระบบแบบใดก็ตาม ของเสียท่ีรอการกําจัดควรมีการติดฉลากใหชัดเจน 

(ตัวอยางฉลากของเสีย หัวขอ 5.2) ท้ังนี้ ไดยกตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการเบื้องตนบางสวนไวใน

ตารางท่ี 5.1 (หัวขอ 5.3) และหากผูสนใจรายละเอียดของความรูเพ่ิมเติมสําหรับการจําแนก ภาชนะบรรจุ 

และการบําบัดเบื้องตน สามารถดูไดจากแหลงขอมูลในหัวขอ 5.4  

 นอกจากนี้ปญหาท่ีหองปฏิบัติการพบบอยคือ ไมทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัทรับกําจัดของเสีย ทําใหการ

จัดการทําไดไมครบวงจร ดังนั้น ความรูเก่ียวกับบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีแสดงในขอ 5.5 (หนา อ.5–10) อาจ

เปนประโยชนได 
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5.1 ตัวอยางระบบการจําแนกประเภทของเสีย 

ตัวอยางท่ี 5.1 ระบบการจําแนกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (WasteTrack) 

WasteTrack จําแนกของเสียอันตรายเปน 14 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยาตอน้ําหรืออากาศ 

ของเสียท่ีอาจมีการระเบิด (เชน azide, peroxides) สารอินทรีย ของเสียท่ีไมทราบท่ีมา ของเสียท่ี

เปนชีวพิษ และของเสียท่ีเปนสารกอมะเร็ง เชน เอทธิเดียมโบรไมด 

 ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไซยาไนด เปน

สวนประกอบ เชน โซเดียมไซยาไนด หรือเปนของเสียท่ีมีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด  หรือมีไซยา

โนคอมเพล็กซ เปนองคประกอบ เชน Ni(CN)4
2- เปนตน 

 ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิแดนซ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติ

ในการใหอิเล็กตรอน ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําใหเกิดระเบิดได เชน โพแทสเซียมเปอร

แมงกาเนต, โซเดียมคลอเรต, โซเดียมเปอรไอออเดต และโซเดียมเปอรซัลเฟต    

 ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทเปน

องคประกอบ เชน เมอรคิวรี (II) คลอไรด, อัลคิลเมอรคิวรี เปนตน 

 ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียม (VI) 

เปนองคประกอบ เชน สารประกอบ Cr6+, กรดโครมิก, ของเสียท่ีไดจากการวิเคราะห Chemical 

Oxygen Demand (COD) เปนตน 

 ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของ

โลหะหนักอ่ืนท่ีไมใชปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส 

สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เปนตน  

 ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเปนกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคาของ pH ต่ํากวา 7 และ

มีกรดแรปนอยูในสารมากกวา 5% เชน กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เปนตน 

 ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคา pH สูงกวา 8 

และมีดางปนอยูในสารละลายมากกวา 5% เชน คารบอเนต, ไฮดรอกไซด, แอมโมเนีย เปนตน 

 ประเภทท่ี 9 ผลิตภัณฑปโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทน้ํามัน

ปโตรเลียม และผลิตภัณฑท่ีไดจากน้ํามัน เชน น้ํามันเบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเครื่อง, 

น้ํามันหลอลื่น 

 ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวยสารเคมีท่ีมี

ออกซิเจนอยูในโครงสราง เชน เอทิลอาซิเตต อะซิโตน, เอสเทอร, อัลกอฮอล, คีโตน, อีเทอร เปนตน 

 ประเภทท่ี 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวย

สารอินทรียท่ีมีสวนประกอบของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร เชน สารเคมีท่ีมีสวนประกอบของ 

Dimethyl formamide (DMF), Dimethyl sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล, เอมีน, เอไมน 
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 ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII : Halogenated)  หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบอินทรีย

ของธาตุฮาโลเจน เชน คารบอนเตตราคลอไรด (CCl4),  คลอโรเอทิลีน 

 ประเภทท่ี 13     (a) : ของแข็งท่ีเผาไหมได (XIII (a) : Combustible Solid) 

      (b) : ของแข็งท่ีไมสามารถเผาไหมได (XIII (b) : Incombustible Solid) 

 ประเภทท่ี 14 ของเสียท่ีมีน้ําเปนตัวทําละลายอ่ืน ๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) 

หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบนอยกวา 5% ท่ีเปนสารอินทรียท่ีไมมีพิษ หากเปนสารมีพิษให

พิจารณาเสมือนวาเปนของเสียพิเศษ (I : Special Waste)   
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รูปท่ี 5.1 แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบ WasteTrack 

ท่ีมา   ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาถึงไดจาก http://chemsafe.chula.ac.th/waste/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=27 สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 

No 

No 

No 

No 

Yes 
Special Waste? 

Mercury?  

Solid? 

Organic? 

Oxidizing agents? 

Acidic or Basic? 

Heavy metals? 

Inorganic Cyanides? 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

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

Photographic waste, Unknown 

All types of waste containing mercury in 

any oxidation state 

Should be neutralized in small volume and discard  

VII: eg. Mineral acids soln with pH < 4            

VIII: eg. Alkali and alkaline earth hydroxides, 

carbonates, ammonia etc. with pH > 8  

           

Should require special treatment before storage 

& disposal                      

III: eg. KMnO4, H2O2, HNO3 (>6M), HClO4, nitrates, 

chlorates, perchlorates 

V: eg. COD waste, Cr (VI, III) waste 

Must not contain less than 5% water otherwise it must be 

classified as   

XIV (>95% water) or I (5–95%  water)                               

IX: eg. engine oil, kerosine diesel oil hydrocarbon solvents                                    

XII: eg. CHCl3, CH2Cl2, CDCl3, trichloroethylene, CCl4      

XI: eg. DMF, DMSO, acetonitrile, amines, amides        

X: eg. Ethyl acetate, acetone, esters, alcohols, ketones ethers 

All solid waste not containing special waste, 

mercury and cyanides  

All types of waste containing inorganic 

cyanides 

Should be fairly concentrate (>0.1 g/L)            

eg. Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Be, Ba, 

As, Sn, Pb, Bi, Lanthanides    

Should contain less than 5% of nontoxic organic 

materials. Toxic waste should be regarded as 

Special Waste (I). 

Special Waste (I) 

 
Mercury Waste (IV)  

 

Combustible Solid (XIIIa) 

Incombustible Solid (XIIIb) 

Petroleum Products (IX) 

Halogenated (XII)          

NPS containing (XI)       

Oxygenated (X) 

Cyanide Waste (II) 

 

Oxidizing Waste (III)    

Chromate Waste (V) 

Heavy Metal Waste (VI) 

 

Acid Waste (VII)     

Alkaline Waste (VIII)   

Miscellaneous    
Aqueous Waste (XIV)   
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ตัวอยางท่ี 5.2 ระบบการจําแนกของศูนยการจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย 

   และอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 18 ประเภท ดังนี้  

1. ของเสียท่ีเปนกรด หมายถึง ของเสียท่ีมีคา pH ต่ํากวา 7 และมีกรดแรปนอยูในสารละลายมากกวา 

5% เชน กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง Dissolved Oxygen 

(DO) 

2. ของเสียท่ีเปนเบส หมายถึง ของเสียท่ีมีคา pH สูงกวา 7 และมีเบสปนอยูในสารละลายมากกวา 5% 

เชน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด โซเดียมคารบอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด 

3. ของเสียท่ีเปนเกลือ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติเปนเกลือ หรือของเสียท่ีเปนผลิตผลจากการทํา

ปฏิกิริยาของกรดกับเบส เชน โซเดียมคลอไรด แอมโมเนียมไนเตรต 

4. ของเสียท่ีประกอบดวยฟอสฟอรัส หรือฟลูออไรด หมายถึง ของเสียท่ีเปนของเหลวท่ีประกอบดวย

ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด เชน กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด ซิลิคอนฟลูออไรด กรด

ฟอสฟอริก 

5. ของเสียท่ีประกอบดวย ไซยาไนดอนินทรีย/อินทรีย หมายถึง ของเสียท่ีมีโซเดียมไซยาไนดและของ

เสียท่ีมีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด หรือไซยาโนคอมเพล็กซเปนสวนประกอบ เชน โซเดียม

ไซยาไนด (NaCN), [Ni(CN4)]
2-, [Cu(CN)4]

2- 

6. ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมียม หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียมเปนองคประกอบ เชน สารประกอบ 

Cr6+, Cr3+, กรดโครมิก 

7. ของเสียท่ีเปนสารปรอทอนินทรีย/ปรอทอินทรีย หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทอนินทรียและปรอท

อินทรียเปนองคประกอบ เชน เมอคิวรี (II) คลอไรด, อัลคิลเมอรคิวรี 

8. ของเสียท่ีเปนสารอารเซนิก หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีอารเซนิกเปนองคประกอบ เชน อารเซนิกออก

ไซด อารเซนิกคลอไรด 

9. ของเสียท่ีเปนไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักอ่ืนซ่ึงไมใช

โครเมียม อารเซนิก ไซยาไนด และปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง 

10. ของเสียประเภทออกซิไดซิงเอเจนต หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการใหอิเล็กตรอนซ่ึงอาจ

เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําใหเกิดการระเบิดได เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปอรแมงกาเนต 

ไฮโปคลอไรต 

11. ของเสียประเภทรีดิวซิงเอเจนต หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซ่ึงอาจ

เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําใหเกิดการระเบิดได เชน กรดซัลฟูรัส ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 

12. ของเสียท่ีสามารถเผาไหมได หมายถึง ของเสียท่ีเปนของเหลวอินทรียท่ีสามารถเผาไหมได เชน ตัว

ทําละลายอินทรีย  อัลกอฮอลเอสเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดอินทรีย และสารอินทรียพวกไนโตรเจน

หรือกํามะถัน เชน เอมีน เอไมด ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมท้ังน้ํายาจากการลางรูป (developer) 
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13. ของเสียท่ีเปนน้ํามัน หมายถึง ของเสียท่ีเปนของเหลวอินทรียประเภทไขมันท่ีไดจากพืช และสัตว 

(เชน กรดไขมัน น้ํามันพืชและสัตว น้ํามันปโตรเลียม) และผลิตภัณฑท่ีไดจากน้ํามัน (เชน น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น) 

14. ของเสียท่ีเปนสารฮาโลเจน หมายถึง ของเสียท่ีเปนสารประกอบอินทรียของธาตุฮาโลเจน เชน 

คารบอนเตตราคลอไรด (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอทิลีน โบรมีนผสมตัวทําละลาย

อินทรีย 

15. ของเสียท่ีเปนของเหลวอินทรียท่ีประกอบดวยน้ํา หมายถึง ของเสียท่ีเปนของเหลวอินทรียท่ีมีน้ํา

ผสมอยูมากกวา 5% เชน น้ํามันผสมน้ํา สารท่ีเผาไหมไดผสมน้ํา เชน อัลกอฮอลผสมน้ํา ฟนอลผสม

น้ํา กรดอินทรียผสมน้ํา เอมีนหรืออัลดีไฮดผสมน้ํา 

16. ของเสียท่ีเปนสารไวไฟ หมายถึง ของเสียท่ีสามารถลุกติดไฟไดงาย ซ่ึงตองแยกใหหางจาก

แหลงกําเนิดไฟ ความรอน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟา ปลั๊กไฟ เชน อะซิโตน เบนซิน คารบอน

ไดซัลไฟด ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตต โทลูอีน ไซลีน 

ปโตรเลียมสปริต 

17. ของเสียท่ีมีสารท่ีทําใหสภาพคงตัว หมายถึง ของเสียท่ีเปนพวกน้ํายาลางรูป ซ่ึงประกอบไปดวย

สารเคมีอันตรายและสารอินทรีย เชน ของเสียจากหองมืด (Dark room) สําหรับลางรูป ซ่ึง

ประกอบดวยโลหะเงินและของเหลวอินทรีย  

18. ของเสียท่ีเปนสารระเบิดได หมายถึง ของเสียหรือสารประกอบท่ีเม่ือไดรับความรอน การเสียดสี แรง

กระแทก ผสมกับน้ํา หรือความดันสูงๆ สามารถระเบิดได เชน พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไน

โตรเปอรคลอเรต พิเครต (picrate) เอไซด ไดเอโซ เปอรออกไซด อะเซติไลด อะซิติคลอไรด 

 

ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง 5 ประเภท 

1. ขวดแกว ขวดสารเคมีท่ีใชหมดแลว หมายถึง ขวดแกวเปลาท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและ

ของแข็ง ขวดพลาสติกเปลาท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและของแข็ง 

2. เครื่องแกว หรือ ขวดสารเคมีแตก หมายถึง เครื่องแกว ขวดแกวท่ีแตก หักชํารุด หลอดทดลองท่ี

แตกหัก ชํารุด 

3. Toxic Waste หมายถึง สารพิษ สารเคมีอันตราย สารกอมะเร็ง เชน สารเคมีหมดอายุ สารเคมีท่ี

เสื่อมคุณภาพ สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

4. Organic Waste หมายถึง ของเสียชนิดของแข็งท่ีมีจุลินทรียปนเปอน หรือมีเชื้อกอโรคปนเปอน เชน 

อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง  

5. ขยะปนเปอนสารเคมี หมายถึง ขยะท่ีมีการปนเปอนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑท่ีปนเปอนสารเคมี เชน 

ทิชชู ถุงมือ เศษผา หนากาก หรือบรรจุภัณฑท่ีปนเปอนสารเคมี 
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ของเสียอันตรายพิเศษ 4 ประเภท 

1. ของเสียท่ีเปนสารกัมมันตรังสี หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวยสารกัมมันตรังสี ซ่ึงเปนสารท่ีไม

เสถียร สามารถแผรังสี ทําใหเกิดอันตรายตอท้ังสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน S35, P32, I125 

2. ของเสียท่ีมีจุลินทรีย หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบของสารจุลินทรียท่ีอาจมีอันตรายหรือ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน ของเสียท่ีไดจากการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ บมเพาะ

จุลินทรีย รา เชื้อในถังหมัก 

3. ของเสียจาก pilot plant หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมใน pilot plant ซ่ึงเปนเชื้อจุลินทรีย

หรือสารเคมี ซ่ึงหากมีการระบายของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียจํานวนมากจะทําใหระบบบําบัด

เสียหายได เชน ของเสียท่ีไดจากกิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใชถังหมักขนาดใหญหรือจาก

กิจกรรมของเครื่องมือในระดับตนแบบ 

4. ของเสีย Ethidium bromide (EtBr) หมายถึง ของเสียอันตรายท้ังชนิดของเหลวและของแข็งท่ีมี

การปนเปอน หรือมีสวนประกอบของ EtBr เชน EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุ

ภัณฑท่ีปนเปอน EtBr  
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รูปท่ี 5.2  แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบของ มจธ. 

ท่ีมา   คูมือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี สิงหาคม 2552 



อ.5-9 

5.2  ตัวอยางฉลากของเสีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ 

 

ตารางท่ี 5.1  ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ  

ประเภทของ

ของเสีย 
คําอธิบาย 

ตัวอยาง 

ของเสีย 

ภาชนะเก็บท่ี

เหมาะสม 

วิธีการบําบัด

เบ้ืองตน 
วิธีการกําจัด 

ของเสียท่ีเปน

กรด 

ของเสียท่ีมีคาของ 

pH ต่ํากวา 7 และมี

กรดแรปนอยูในสาร

มากกวา 5% 

กรดซลัฟูริก, 

กรดไนตริก, 

กรดไฮโดรคลอริก 

ใชภาชนะเดิมท่ี

บรรจสุารน้ัน หรือ

ภาชนะทําจาก

พลาสติก PP หรือ 

PE ท่ีมีฝาปดมดิชิด 

สะเทินกรดใหเปน

กลางดวยดาง และ

ท้ิงลงทอสุขาภิบาล 

หากเกิดตะกอน 

ใหกรองตะกอน

และสงกําจดัใน

กลุมของแข็ง 

 

ของเสียท่ีเปน

ดาง 

ของเสียท่ีมีคาของ 

pH สูงกวา 7 และมี

ดางปนอยูในสาร

มากกวา 5% 

คารบอเนต, 

ไฮดรอกไซด, 

แอมโมเนีย 

ใชภาชนะเดิมท่ี

บรรจสุารน้ัน หรือ

ภาชนะทําจาก

พลาสติก PP หรือ 

PE ท่ีมีฝาปดมดิชิด 

สะเทินดางใหเปน

กลางดวยกรด และ

ท้ิงลงทอสุขาภิบาล 

หากเกิดตะกอน 

ใหกรองตะกอน

และสงกําจดัใน

กลุมของแข็ง 

 

ฉลากของเสีย 
 

เครื่องหมายแสดงประเภท

ความเปนอันตรายของ

ของเสีย 

ประเภทของเสีย .................................................................... 

ช่ือหองปฏิบัติการ/ช่ือเจาของ........................................................... 

สถานท่ี................................................................................................ 

เบอรโทรติดตอ.................................................................................... 

 
สวนประกอบของของเสีย 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………….. 

ปริมาณของเสีย........................................................................... 

วันท่ีเริ่มบรรจุของเสีย…………………………………………………………. 

วันท่ีหยุดการบรรจุของเสีย......................................................... 

ผูรับผิดชอบ/เบอรโทร 

 

รหัสฉลาก/รหัสภาชนะ 
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ตารางท่ี 5.1  ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ (ตอ) 

ประเภทของ

ของเสีย 
คําอธิบาย 

ตัวอยาง 

ของเสีย 

ภาชนะเก็บท่ี

เหมาะสม 

วิธีการบําบัด

เบ้ืองตน 
วิธีการกําจัด 

ของเสียกลุม

ไซยาไนด 

ของเสียท่ีมี

ไซยาไนด เปน

สวนประกอบ 

โซเดียมไซยาไนด หรือ

เปนของเสียท่ีมี

สารประกอบเชิงซอน

ไซยาไนด  หรือมีไซยา-

โนคอมเพล็กซ เปน

องคประกอบ เชน 

Ni(CN)4 

ใชภาชนะเดิมท่ี

บรรจสุารน้ัน หรือ

ภาชนะทําจาก

พลาสติก PP หรือ 

PE ท่ีมีฝาปดมดิชิด 

หามผสมกับกรดทุก

ชนิด 

ทําลายพิษโดยการ

ออกซิไดซเปนไซยา-

เนตดวยสารฟอกส ี

(bleach) หรือ

สารละลายไฮโปคลอ-

ไรต (NaOCl) ท่ีความ

เขมขน 5% 

สงบริษัทรับกําจดั

ท่ีมีวิธีการกําจัดท่ี

เหมาะสม 

ของเสียกลุม

สารออกซ-ิ

แดนซ 

ของเสียท่ีมสีารออก

ซิแดนซเปน

องคประกอบ 

ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยา

รุนแรงกับสารอ่ืนทํา

ใหเกิดระเบิดได 

โปแตสเซียมเปอรแมง-

กาเนต, โซเดียมคลอ-

เรต, โซเดยีมเปอรไอโอ

เดต, และโซเดียมเปอร

ซัลเฟต 

ใชภาชนะเดิมท่ี

บรรจสุารน้ัน หรือ

ภาชนะทําจาก

พลาสติก PP หรือ 

PE ท่ีมีฝาปดมดิชิด 

บําบัดดวยการ

รีดักชันและการ

สะเทิน 

1) เติมสารละลาย 

10% โซเดยีมซลัไฟต

หรือเมตาไบซลัไฟตท่ี

เตรียมข้ึนมาใหม 

2) ปรับคา pH ให

เปนกลาง 

ภายหลังจากการ

บําบัดเบ้ืองตน 

หากไมมสีารพิษ

ชนิดอ่ืนปนเปอน

ใหสงบริษัทรับ

กําจัด ท่ีมีวิธีการ

กําจัดท่ีเหมาะสม 

5.4 แหลงขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียด การจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และ  

 การบําบัดเบ้ืองตน 

1. คูมือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนยการจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม  

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, สิงหาคม 2552. 

2. คูมือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ, คณะเภสัชศาสตร, มหาวิทยาลัย

นเรศวร, เมษายน 2553. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก

http://chemsafe.chula.ac.th/waste_NU/document.pdf สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

3. คูมือการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด, ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

มีนาคม 2550. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.erc.nu.ac.th/web/index.php/2011-02-

16-07-32-24. สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

4. ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก

http://chemsafe.chula.ac.th/waste/index.php?option=com_content&task=view&id=42

&Itemid=27 สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 
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5. Chemical Waste Disposal, Princeton University. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก

http://web.princeton.edu/sites/ehs/chemwaste/index.htm pdf สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 

2555. 

6. Waste Identification Guide, Environmental Health & Safety, Washington State 

University. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://ehs.wsu.edu/es/WasteIdentification.html  สืบคน

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

5.5  ความรูเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย 

  การสงของเสียจากหองปฏิบัติการไปกําจัดตองพิจารณาลักษณะและความสามารถในการจัดการของ

เสียของบริษัท ใหเหมาะสมกับประเภทของเสียท่ีสงกําจัดดวย ตามกฎกระทรวง ท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกาก

อุตสาหกรรมไว 3 ประเภท ตามลักษณะกิจการ ดังแสดงในตารางท่ี 5.2 โดยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบ

กิจการจัดการกากอุตสาหกรรมตองข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนการ

ประกอบกิจการ ผูสนใจสามารถสืบคนชื่อ ประเภท และลักษณะกิจการของโรงงานฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม

โรงงานอุตสาหกรรมไดท่ีเว็บไซตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมนู “บริการขอมูล” --- > “ขอมูลโรงงาน” --- > 

“คนหาโรงงานอุตสาหกรรม” [http://hawk.diw.go.th/content.php?mode=data1search] 

ตารางท่ี 5.2  ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ลําดับ

ประเภท 
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

101 โรงงานปรับคณุภาพของเสยีรวม 

(Central Waste Treatment) 

 โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวม : เปนการลด/กําจดั/บําบัด

มลพิษท่ีมีอยูในนํ้าเสียและนํากากตะกอนไปกําจดัอยาง

ถูกวิธีตอไป 

 โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) : 

เปนการบําบัดของเสียโดยการใชความรอนเพ่ือทําลาย

มลพิษ และลดความเปนอันตรายของสารบางอยาง โดยมี

ระบบบําบัดมลพิษอากาศและจดัการเถาท่ีเกิดข้ึนอยาง

ถูกตอง 

105 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัด

แยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไมใช

แลวท่ีมีลักษณะและคณุสมบัติตามท่ี

กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 

 โรงงานคัดแยกของเสยี : เปนการคัดแยกของเสีย โดยของ

เสียท่ีสามารถใชประโยชนไดอีกจะถูกสงไปยังโรงงาน

ตางๆ เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนอีก และจัดการสวนท่ี

เหลือจากการคัดแยกอยางถูกตองตอไป 

 โรงงานฝงกลบของเสยี : เปนการนําของเสียไปฝงกลบใน

หลุมฝงกลบ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

- หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

- หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) 
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ตารางท่ี 5.2  ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม (ตอ) 

ลําดับ

ประเภท 
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

106 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนํา

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือ

ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบ

หรือผลิตภณัฑใหมโดยผานกรรมวิธีการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม 

เปนการนําผลติภณัฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือของเสยีจาก

โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลติภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม เชน  

1) ทําสีนํ้ามันหรือผลิตภณัฑอ่ืนๆ จากนํ้ามันหลอลื่น 

ใชแลว (Waste Oil Refining) 

2) สกัดแยกผลติภณัฑปโตรเลียมจากกากหรือ 

ตะกอนนํ้ามันดิบ (Waste Oil Separation) 

3) สกัดแยกโลหะมีคา (Precious Metals Recovery) 

4) กลั่นตัวทําละลายใชงานแลวกลับมาใชใหม 

(Solvents Recovery) 

5) ทําเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 

6) ทําเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 

7) ซอมหรือลางบรรจภุัณฑ 

8) คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration) 

9) คืนสภาพถานกัมมันต (Activated Carbon 

Regeneration) 

10) ผลิตเคมภีัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภณัฑหรือ 

สารเคมีท่ีใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพมาเปน 

วัตถุดิบในการผลิต 

11) ซอมแซม ปรับปรุง บดยอยเครื่องใชไฟฟาและ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส บดหรือลางผลิตภัณฑแกว 

 

 

ท่ีมา คูมือหลักปฏิบัติท่ีดสีําหรับการใหบริการบําบัด กําจดักากอุตสาหกรรม, โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

ประเภท 101 105 และ 106, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มกราคม 2554. 
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ตารางท่ี 5.3 ตัวอยางการเลือกประเภทโรงงานฯ ในการสงกําจัด/บําบัดท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเสีย 

 

ลําดับประเภท

โรงงาน 
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

ลักษณะของเสียท่ีสง

กําจัด/บําบัด 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

(Central Waste Treatment) 

ปรับคุณภาพของเสียรวม 

(บําบัดหรือกําจัดวัสดุท่ีไม

ใชแลว เชน 

น้ํามันหลอลื่น และยาง

รถยนต เปนตน โดย

กระบวนการใชความรอน

ดวยการเผาในเตาเผา

ซีเมนต) 

ของเหลวอินทรียประเภท

ไขมันท่ีไดจากพืช และสัตว 

และผลิตภัณฑท่ีไดจาก

น้ํามัน 

105 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

ฝงกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุ

ท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสีย

อันตราย และไมอันตราย 

สารปรอทอินทรีย 

106 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

การนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี

ไมใชแลวหรือของเสียจาก

โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม 

กลั่นตัวทําละลายใชงาน

แลวกลับมาใชใหม 

(Solvents Recovery) 

ของเหลวอินทรียท่ี

ประกอบดวยน้ํา 

สกัดแยกโลหะมีคา 

(Precious Metals 

Recovery) 

ไอออนของโลหะหนัก เชน 

เงิน ทองแดง  
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เอกสารความรู 6 

ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัตกิาร 

 

 ความรูเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) ขนาดพ้ืนท่ีสําหรับหองปฏิบัติการ 

2) วัสดุพ้ืนผิวสําหรับหองปฏิบัติการ 

3) ปายสัญลักษณ 

4) การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ 

5) ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

6) วงจรไฟฟาชวยชีวิต 

7) ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ 

8) มาตรฐานเสนทางหนีไฟ 

9) ปายบอกทางหนีไฟ 

 

6.1 ขนาดพ้ืนท่ีสําหรับหองปฏิบัติการ 

 

ตารางท่ี 6.1 ขนาดความกวางของหองปฏิบัติการ ตามจํานวนหนวยยอย (มอดูล)  

จํานวนหนวยมอดูล 1 2 3 4 5 6 

จํานวนแถวท่ีขนานกัน       

      ทางเดิน 1 2 3 4 5 6 

      โตะปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ 2 4 6 8 10 12 

จํานวนแนวของระบบ

สาธารณูปโภค 

2 4 6 8 10 12 

ความกวางของแถวท่ีขนานกัน       

ทางเดิน–กวาง 1.50 ม. 1.50 ม.  3.00 ม. 4.50 ม. 4.50 ม. 7.50 ม. 9.00 ม. 

อุปกรณ–กวาง 1.50 ม. 1.50 ม. 3.00 ม. 4.50 ม. 4.50 ม. 7.50 ม. 9.00 ม. 

ระบบสาธารณูปโภค–กวาง 0.15 ม. 0.30 ม. 0.60 ม. 0.90 ม. 1.20 ม. 1.50 ม. 1.80 ม. 

ขนาดความกวางรวมเพ่ือการกอสราง (วัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางหนวย) 

       ผนังเบา        หนา  0.10 ม. 3.40 ม. 6.70 ม. 11.50 ม. 13.60 ม. 17.10 ม. 20.50 ม. 

       ผนังกอ/หนัก  หนา  0.15 ม. 3.45 ม. 6.70 ม. 11.50 ม. 13.75 ม. 17.20 ม. 20.65 ม. 

*   ผนังเบา หมายถึง ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.10 ม. ภายในมีโครงคราวโลหะแลวกรุผิวผนังสองดานดวยวัสดุแผนบางที่มีความหนาประมาณ 

12 มม. (ขางละ 6 มม.) เชน แผนยิบซ่ัมบอรด หรือ แผนไฟเบอรซีเมนต เปนตน 

**   ผนังกอ/ผนังหนัก หมายถึง ผนังที่มคีวามหนาประมาณ 0.15 ม. (สําหรับประเทศไทยมีความหนาอยูที่ประมาณ 0.10–0.20 ม.) กอสรางดวย

วัสดุกอจาํพวก อิฐ อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตบล็อค เปนตน 

ที่มา  Time–saver standard for building types, 2001: หนา 508 และ Guidelines for laboratory design, 2001: หนา 24 
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ตารางท่ี 6.2  ขนาดพ้ืนท่ีมาตรฐานสําหรับการทําวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแตละประเภท  

 

ประเภทของพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ (Laboratory area categories)  

(ตารางเมตรตอนักวิจัยหนึ่งคน) 

กิจกรรมหลกั สํานักงาน หองปฏิบัติการ สวนสนับสนุน Lab รวม ตร.ม.* 

 คานอยสุด–เฉลี่ย คานอยสุด–เฉลี่ย คานอยสุด–เฉลี่ย คานอยสุด–เฉลี่ย 

ชีววิทยาโมเลกุล 5.5–9.0  12.0–13.0 8.0 25.5–30.0 

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 5.5–9.0 9.5–13.0 9.5 24.5–31.5 

เคมีวิเคราะห 5.5–9.0 11.0–15.0 20.0–35.0 18.5–27.5 

ชีวเคม ี 5.5–9.0 13.0–17.5 60.0–80.0 24.5–34.5 

เคมีอินทรีย 5.5–9.0 15.0–19.0 40.0–50.0 24.5–33.0 

เคมีเชิงฟสิกส 5.5–9.0 17.0–20.0 30.0–40.0 25.5–33.0 

สรีรวิทยา 5.5–9.0 15.0–17.0 20.0–40.0 22.5–30.0 

 

หมายเหต ุ  ขนาดพ้ืนท่ีรวมยังไมรวมพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวทดลอง สวนบริหาร สวนเจาหนาท่ี หรือสวนสนับสนุนตางๆ

ของอาคาร 

ท่ีมา Time–saver standard for building types, 2001: หนา 507 และ Guidelines for laboratory design, 2001: 

หนา 9 

 

6.2 วัสดุพ้ืนผิวสําหรับหองปฏิบัติการ 

 วัสดุท่ีใชเปนพ้ืนผิวของพ้ืน/ผนัง/เพดาน มีความเหมาะสมตอการใชงานภายในหองปฏิบัติการ 

1) มีลักษณะพ้ืนผิวเปนเนื้อเดียวกัน/มีผิวเรียบ/ไมมีรูพรุน/ปราศจากรอยตอ เพ่ือปองกันการสะสม

ของคราบสกปรกและสารเคมีระหวางแนวรอยตอ 

2) มีความสามารถในการกันไฟ/ทนไฟ/ไมเปนอันตรายเม่ือเกิดไฟไหม ไมติดไฟเม่ือเกิดอัคคีภัย ไดแก 

วัสดุจําพวก คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก (ท่ีผานการจัดทําระบบกันไฟ) หรือ วัสดุกอ (อิฐประเภท

ตางๆ) เปนตน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551: 

หนา 51–57) 

3) มีความปลอดภัยในการทํางาน/การปองกันอุบัติเหตุ เชน การกันลื่นเพราะเปยกชื้น หรือ กันไฟฟา

สถิต เปนตน  

4) มีความคงทนและทนทานตอการใชงาน มีการปองกันการเกิดรอยขูดขีด และสามารถซอมแซมได

งายเม่ือเกิดความเสียหาย 

5) มีความทนทานตอสารเคมี/น้ําและความชื้น รวมถึงการกันน้ําและกันการรั่วซึม/ความรอน โดยไม

เกิดความเสียหายไดงายเม่ือเกิดการรั่วซึม หากเกิดความเสียหายข้ึนสามารถดําเนินการซอมแซมได

งาย และสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําหรือของเหลวจากภายในหองปฏิบัติการ เชน จากระบบ
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ทอน้ําตางๆ หรือ จากภายนอกหองปฏิบัติการ เชน จากการรั่วซึมของน้ําฝน หรือ จากหองปฏิบัติ 

การท่ีตั้งอยูบริเวณใกลเคียง เปนตน  

6) ความรอนท่ีเกิดจากอุปกรณและการทํางานเปนเวลานานหรือสภาพแวดลอมภายนอก อาจทําให

วัสดุพ้ืนผิวบางประเภทเชน กระเบื้องยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ดังนั้นในบริเวณท่ีมีเครื่องมือ 

กิจกรรมหรือสภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดความรอน จึงควรเลือกใชวัสดุโดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมดวย 

7) การดูแลรักษาทําความสะอาดและการฆาเชื้อสะดวกและงาย มีลักษณะพ้ืนผิวถูกสุขลักษณะ วัสดุ

ท่ีใชตองไมสะสมหรือเก็บคราบฝุนหรือสิ่งสกปรกตางๆ  

8) ควรมีการดูแลบํารุงรักษาวัสดุท่ีใชเปนพ้ืนผิวของพ้ืน/ผนัง/เพดานอยางสมํ่าเสมอ ตรวจสอบสภาพ

การใชงานอยางละเอียด และดําเนินการซอมแซมสวนท่ีเสียหายใหอยูในสภาพพรอมใชงาน อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

 

6.3 ปายสัญลักษณ 

 ขอกําหนดเก่ียวกับปายแผนผังของอาคาร มีดังนี้ 

1) ปายแผนผังของอาคารแตละชั้นใชในกรณีฉุกเฉินท้ังอพยพและบรรเทาเหตุ ตองติดตั้งในตําแหนงท่ี

ชัดเจนและเขาถึงไดงายบนพ้ืนท่ีสวนกลางและตองมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้ แปลนหองตางๆ 

ในชั้นนั้นๆ บันไดทุกแหง ตําแหนงอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ และตําแหนงอุปกรณดับเพลิง

พรอมแสดงเสนทางอพยพของชั้นนั้นๆ 

2) ปายแผนผังอาคารตองมีขนาดใหญพอเหมาะกับรายละเอียดท่ีตองแสดง และสามารถอานไดใน

ระยะประมาณ 1 เมตร แตตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.25 x 0.25 เมตร มีสีพ้ืนของปายแตกตางจากสี

ผนังบริเวณท่ีติดตั้งและตางจากสีรายละเอียดท่ีแสดงในปาย ใหติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางปายอยาง

นอย 1.20 เมตร แตไมเกิน 1.60 เมตร นอกจากนี้ ควรแสดงรายละเอียดตําแหนงท่ีตั้งอุปกรณ

ฉุกเฉิน สําหรับหองปฏิบัติการไวในแผนผังอาคารดวย 

 
 

รูปท่ี 6.1 ปายแผนผังของอาคาร 

(ท่ีมา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หนา 206) 
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6.4 การจัดวางครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ 

 ขนาดและระยะของครุภัณฑและอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดสวน

รางกายของผูปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร (ergonomic) มีดังนี้  

1) ขนาดและสัดสวนของเครื่องมือ โตะปฏิบัติการติดผนัง ตูเก็บอุปกรณ ตูลอย และอางลางมือ มี

ระยะตางๆ แบงตามเพศ ดังแสดงในรูปท่ี 6.2 และ รูปท่ี 6.3 

 

รูปท่ี  6.2 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน   

       หองปฏิบัติการสําหรับเพศชาย  (ท่ีมา Human dimension & interior space, 1979: หนา 236) 

 
รูปท่ี 6.3 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน 

         หองปฏิบัติการสําหรับเพศหญิง    (ท่ีมา Human dimension & interior space, 1979: หนา 236) 
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2) ขนาดและสัดสวนของมนุษย (Human scale & proportion) ตามลักษณะของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนภายในหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 6.4 และ รูปท่ี 6.5 

 
 

รูปท่ี 6.4 ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ขณะนั่งทํา

กิจกรรมตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ (ท่ีมา Human dimension & interior space, 1979: หนา 235) 
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รูปท่ี 6.5  ขนาดและระยะตางๆ ของรางกายมนุษยท่ีสัมพันธกับ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ขณะยืน กม

หรือเดิน เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ (ท่ีมา Human dimension & interior space, 1979: 

หนา 239) 

 

6.5 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

 แหลงจายไฟสําหรับระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองมีลักษณะตอไปนี้ 

1) มีแหลงจายไฟอิสระท่ีไมข้ึนกับแหลงจายไฟแสงสวางปกติ เพ่ือใหแสงสวางฉุกเฉินเม่ือแสงสวาง

จากแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว 

2) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลงจายไฟใหกับโคมไฟฟาฉุกเฉิน แบตเตอรี่สําหรับโคมสอง

สวางฉุกเฉิน ตองสามารถจายไฟฟาไดทันทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถประจุกลับเขาไปใหม

ไดเองโดยอัตโนมัติ  

3) ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองใชวงจรไฟฟาของวงจรไฟฟาแสงสวางของในพ้ืนท่ีนั้นๆ  

4) แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองสามารถทํางานไดเม่ือแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว หรือ เม่ือเครื่อง

ปองกันกระแสเกินเปดวงจร และแหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดอยางตอเนื่องและทํางาน

ไดอีกโดยอัตโนมัติ 

5) การเปลี่ยนจากแหลงจายไฟฟาปกติมาเปนแหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน ตองทําไดสมบูรณภายใน

เวลา 5 วินาที 
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ระบบหลอดไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน  

1) หลอดไฟตองสามารถติดสวางสูงสุดไดทันที (ควรเปนหลอดท่ีใชไสหลอด) 

2) ไมควรใชหลอดท่ีตองมีสตารทเตอรในการจุด 

3) โคมไฟฟาแบบตอพวงตองติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถสองสวางครอบคลุมพ้ืนท่ี

เสนทางอพยพ  สามารถมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหมและไมสองแสงบาดตาผู

อพยพ 

4) แสงสวางในเสนทางหนีไฟตองสองสวางตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะไฟฟาดับ  โดย

แสงสวางเฉลี่ยท่ีพ้ืนเม่ือใชไฟฟาจากไฟฟาสํารองฉุกเฉินตองสองสวางเฉลี่ยไมนอยกวา 10 ลักซ 

โดยไมมีจุดใดต่ํากวา 1 ลักซ  สามารถสองสวางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง   

 

6.6 วงจรไฟฟาชวยชีวิต 

 ขอกําหนดดานขอบเขตไดระบุขอกําหนดสําหรับวงจรไฟฟาท่ีจําเปนตองใชงานไดอยางดีและตอเนื่องใน

ภาวะฉุกเฉินดังนี้ 

 ●   ระบบจายไฟฟาฉุกเฉิน ●   ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ●   ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน  

 ●   ระบบสื่อสารฉุกเฉิน ●   ระบบอัดอากาศสําหรับบันไดหนีไฟ 

 ●   ระบบลิฟตผจญเพลิง ●   ระบบเครื่องสูบน้ําและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 ●   ระบบดูดและระบายควันรวมท้ังระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน   

 วงจรไฟฟาเหลานี้จึงตองออกแบบเปนพิเศษใหสามารถทนตอความรอนจากอัคคีภัย มีความแข็งแรงทาง

กลเปนพิเศษ คงสภาพความปลอดภัยตอกระแสไฟฟารั่วหรือลัดวงจร เพ่ือใหสามารถชวยชีวิตผูคนท่ีติดอยูใน

สถานท่ีนั้นๆ ไดทันการณ 

 การจายไฟฟาฉุกเฉินสําหรับวงจรไฟฟาชวยชีวิต คือ ตองมีแหลงไฟฟาจายไฟฟาฉุกเฉินท่ีอาจเปนเครื่อง

กําเนิดไฟฟา แบตเตอรี่ หรืออ่ืนใดท่ีสามารถจายไฟใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตอยางเหมาะสม และในระยะ

เวลานานพอเพียงท่ีจะสนองความตองการของระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตสวนท่ีตองมีไฟฟาใชท่ีนานท่ีสุดไดดวย 

และการมีไฟฟาจายใหระบบวงจรไฟฟาชวยชีวิตนี้จะตองไมถูกกระทบจากเหตุใดๆ ท่ีทําใหไมมีไฟฟาจายใหได 

เชน การปลดหรือการงดจายไฟฟาของการไฟฟาฯ หรือเกิดเพลิงไหม เปนตน 
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6.7 ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ 

 ระบบระบายอากาศสําหรับหองปฏิบัติการ ไดแก ระบบระบายอากาศเสียของหองปฏิบัติการ, ระบบ

ครอบดูดลม/ตูควัน (laboratory hoods), อุปกรณระบายอากาศเฉพาะท่ี และระบบอ่ืนๆ สําหรับระบาย

อากาศเสียในพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ ซ่ึงไดแก แกสติดไฟ, ไอระเหย หรืออนุภาคตางๆ ท่ีถูกปลดปลอยออกมา มี

ขอกําหนดตางๆ ดังนี้ 

ระบบสงจาย (Supply systems)  

1) อากาศท่ีมีไอของสารเคมีท่ีระบายออกตองไมกลับเขามาหมุนเวียนในหองปฏิบัติการอีก และสารเคมีท่ี

ปลอยออกมาตองกักเก็บหรือถูกกําจัดออกเพ่ือปองกันอันตรายจากการลุกติดไฟ 

2) หลีกเลี่ยงการนําอากาศท่ีมีสารเคมีหรือสารติดไฟจากสวนอ่ืนๆ เขามาในพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ 

3) หองปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีตองมีการระบายอากาศอยางตอเนื่อง 

4) ความดันอากาศภายในหองปฏิบัติการจะตองมีคานอยกวาภายนอก ยกเวน  

 หองสะอาด (clean room) ซ่ึงไมสามารถทําใหความดันภายในหองมีคานอยกวาภายนอกได 

ตองมีการจัดเตรียมระบบเพ่ือปองกันอากาศภายในหองรั่วสูบรรยากาศภายนอก 

 ระดับความดันท่ีเหมาะสมระหวางสวนโถงทางเดินและสวนท่ีไมใชหองปฏิบัติการ อาจ

เปลี่ยนแปลงไดชั่วขณะหากมีการเปดประตู มีการเปลี่ยนตําแหนงหัวดูดอากาศ หรือ กิจกรรม

อ่ืนๆ ในระยะเวลาอันสั้น 

5) ตําแหนงของหัวจายลมจะตองอยูในตําแหนงท่ีไมทําใหประสิทธิภาพของครอบดูดลม/ตูควัน ระบบ

ระบายอากาศ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมหรือระบบดับเพลิงลดลง 

การระบายอากาศเสีย (Exhaust air discharge) 

1) ตองไมนําอากาศเสียท่ีออกจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆ กลับมาหมุนเวียนใชอีก 

2) การระบายอากาศเสียจากหองปฏิบัติการผานพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไมใชหองปฏิบัติการตองใชทอลม 

3) ตองระบายอากาศจากพ้ืนท่ีท่ีมีสารเคมีปนเปอนท้ิงอยางตอเนื่อง และตองรักษาความดันในหองใหมี

คานอยกวาภายนอกอยูเสมอ 

4) ในระบบระบายอากาศเสียสวนท่ีมีความดันสูง เชน พัดลม, คอยล, ทอลมออน หรือทอลม จะตองมี

การอุดรอยรั่วเปนอยางดี 

5) ความเร็วของทอดูดและปริมาณลมจะตองเพียงพอตอการลําเลียงสิ่งปนเปอนเหลานั้นไดตลอดแนวทอ 

6) หามนําครอบดูดลมท่ัวไปมาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ  

7) หามนําตูชีวนิรภัย (biological safety cabinet) มาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ 

8) หามนํา laminar flow cabinet มาใชแทนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ 

9) อากาศเสียจากหองปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆ จะตองถูกระบายท้ิงเหนือระดับหลังคาโดย 

ระดับความสูงและความเร็วจะตองเพียงพอท่ีจะปองกันการไหลยอนกลับเขามาและสงผลถึงบุคคล

โดยท่ัวไป 
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10) ความเร็วอากาศตองมีความเร็วพอท่ีจะปองกันการสะสมของของเหลว หรือการเกาะตัวของวัสดุ ใน

ระบบระบายอากาศเสีย 

การเติมอากาศจากภายนอก 

 อากาศจากภายนอกท่ีเติมเขาหองเพ่ือชดเชยการระบายอากาศควรผานการลดความชื้นใหมีปริมาณไอน้ํา

ในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ําคาง0

1ต่ํากวาสภาวะภายในหอง กอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปในหอง

โดยตรง  

วัสดุอุปกรณและการติดตั้ง 

1) ทอลมและอุปกรณระบายอากาศเฉพาะท่ี (duct construction for hoods and local exhaust 

systems) ตองทําจากวัสดุไมติดไฟ  

2) อุปกรณระบายอากาศ, การควบคุม, ความเร็ว และการระบายท้ิง 

 พัดลมท่ีใชจะตองไมติดไฟงาย, ทนทานตอการใชงาน และการกัดกรอน 

 พัดลมท่ีใชกับวัสดุท่ีมีการกัดกรอนหรือติดไฟไดอาจเคลือบดวยวัสดุหรือทําจากวัสดุท่ีสามารถ

ตานทานการกัดกรอนซ่ึงมีดัชนีการลามไฟไมเกินกวา 25 ได 

 พัดลมจะตองติดตั้งในตําแหนงท่ีสามารถเขาทําการบํารุงรักษาไดอยางสะดวก 

 พัดลมท่ีใชระบายอากาศท่ีมีวัสดุหรือแกสท่ีสามารถติดไฟไดอุปกรณสวนหมุนตางๆ ตองไมทํา

ดวยเหล็กหรือไมมีสวนท่ีทําใหเกิดประกายไฟและความรอน 

 มอเตอรและอุปกรณควบคุมตางๆ จะตองติดตั้งภายนอกบริเวณท่ีมีสารไวไฟ ไอหรือวัสดุติดไฟ 

 ตองมีเครื่องหมายแสดงทิศการหมุนของพัดลม 

ตําแหนงการติดตั้งครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ 

1) ครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการตองอยูในตําแหนงท่ีทําใหลักษณะการไหลเวียนอากาศมี

ความปนปวนนอยท่ีสุด 

2) ครอบดูดลม/ตูควันสําหรับปฏิบัติการตองไมอยูในตําแหนงท่ีใกลกับทางเขาออก หรือสถานท่ีท่ีมีความ

พลุกพลาน 

3) สถานท่ีทํางานสวนบุคคลท่ีใชเวลาสวนใหญทํางานในแตละวัน เชน โตะทํางาน ตองไมอยูใกลบริเวณท่ี

เปนครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ 

 

                                         
1 อุณหภูมหิยาดนํ้าคาง คือ อุณหภูมิที่ไอน้ําในอากาศเร่ิมเกิดการกล่ันตัวขณะทีอุ่ณหภูมิของอากาศนั้นลดตํ่าลง (เมื่อปริมาณไอน้ําในอากาศยังคงที่) 

จุดที่ไอน้ําในอากาศเร่ิมเกิดการกล่ันตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศตํ่าลงเร่ือยๆ จนกระทั่งความชื้นสัมพัทธมีคาสูงขึ้นเร่ือยๆ จนเปน 100% 

(คืออากาศอิม่ตัวสมบูรณ) เมื่อใดที่ความชื้นสัมพัทธเปน 100% จะทําใหเกิดการกล่ันตัวขึ้น (ที่มา สาระนารู : ความชื้นสัมบูรณและความชื้นสัมพัทธ 

เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/247373 สืบคนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555) 
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ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติไมจําเปน

สําหรับครอบดูดลม/ตูควันสําหรับหองปฏิบัติการ หรือระบบระบายอากาศเสีย 

การตรวจสอบ, การทดสอบและการบํารุงรักษา จะตองมีการตรวจสอบสภาพครอบดูดลม/ตูควันสําหรับ

หองปฏิบัติการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง   

ตารางท่ี 6.3 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

 

สารมลพิษ 

คาเฉลี่ย 

ความเขมขน 

ในเวลา 

คามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด 

1. แกสคารบอนมอนนอกไซด (CO) 1 ช.ม. ไมเกิน 30 ppm 34.2 มก./ลบ.ม. Non–dispersive 

infrared detection 8 ช.ม. ไมเกิน 9 ppm 10.26 มก./ลบ.ม. 

2. แกสไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 1 ช.ม. ไมเกิน 0.17 ppm 0.32 มก./ลบ.ม. Chemiluminescence 

1 ป ไมเกิน 0.03 ppm 0.057 มก./ลบ.ม. 

3. แกสโอโซน (O3) 1 ช.ม. ไมเกิน 0.10 ppm 0.20 มก./ลบ.ม. Chemiluminescence 

8 ช.ม. ไมเกิน 0.07 ppm 0.14 มก./ลบ.ม. 

4. แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 1  ป ไมเกิน 0.04 ppm 0.10 มก./ลบ.ม. - UV–Fluorescence 

- Pararosaniline 24 ช.ม. ไมเกิน 0.12 ppm 0.30 มก./ลบ.ม. 

1 ช.ม. ไมเกิน 0.3 ppm 0.78 มก./ลบ.ม. 

5. ตะก่ัว (Pb) 1 เดือน ไมเกิน 1.15 ไมโครกรมั/ลบ.ม. Atomic absorption 

spectrometer 

6. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน  24 ช.ม. ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. - Gravimetric 

  (high volume) 

- Beta ray 

- Dichotomous 

- Tapered Element 

  Oscillating       

  Microbalance    

  (TEOM) 

1  ป ไมเกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 

7. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM10) 

24 ช.ม. ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 

1  ป ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

8. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน 24 ช.ม. ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. Gravimetric 

(high volume) 1  ป ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 

ที่มา  1. คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภยั, 2551:  หนา 146  

 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

     ในบรรยากาศทั่วไป 

 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 

    ในบรรยากาศทัว่ไป 
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ตารางท่ี 6.4 มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compounds) ในบรรยากาศ พ.ศ. 2550 

 

ลําดับ คาเฉลี่ยในเวลา 

1 ป 

ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

วิธีการตรวจวัด 

1. เบนซีน (benzene) 1.7 1. ใหนําผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง

อากาศแบบตอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมงของ

ทุกๆ เดือน อยางนอยเดือนละหน่ึงครั้งมา

หาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  

2. กรณีตัวอยางอากาศท่ีเก็บมาตรวจ

วิเคราะหตามขอ 1 ไมสามารถตรวจ

วิเคราะหไดใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหม

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเก็บตัวอยางท่ีไม

สามารถตรวจวิเคราะหได 

2. ไวนิลคลอไรด (vinyl chloride) 10 

3. 1,2–ไดคลอโรอีเทน (1,2 dichloroethane) 0.4 

4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene) 23 

5. ไดคลอโรมเีทน (dichloromethane) 22 

6. 1,2–ไดคลอโรโพรเพน (1,2–dichloropropane) 4 

7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (tetrachloroethylene) 200 

8. คลอโรฟอรม (chloroform) 0.43 

9. 1,3–บิวทาไดอีน (1,3–butadiene) 0.33 

ท่ีมา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภยั, 2551:  หนา 148 

 

6.8 มาตรฐานเสนทางหนีไฟ ตามหลักเกณฑ วสท. 3002–51 

1) ลักษณะท่ัวไปทางหนีไฟ (Fire exit): ทางหนีไฟตองถูกก้ันแยกออกจากสวนอ่ืนของอาคาร ดังนี้ 

 ถาทางหนีไฟเชื่อมตอกันไมเกิน 3 ชั้น ใหก้ันแยกทางหนีไฟออกจากสวนอ่ืนของอาคาร โดย

การปดลอมทางหนีไฟทุกดานดวยวัสดุท่ีมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

 ถาทางหนีไฟเชื่อมตอกันตั้งแต 4 ชั้น ใหก้ันแยกทางหนีไฟออกจากสวนอ่ืนของอาคาร โดย

การปดลอมทางหนีไฟทุกดานดวยอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึง

สวนประกอบของโครงสรางท่ีรองรับทางหนีไฟดวย 

 ชองเปดตางๆ ตองปองกันดวยประตูทนไฟ (fire doors) โดยตองติดตั้งอุปกรณดึงหรือผลัก

บานประตูใหกลับมาอยูในตําแหนงปดอยางสนิทไดเองโดยอัตโนมัติดวย 

 การปดลอมทางหนีไฟตองทําอยางตอเนื่องจนกระท่ังถึงทางออก 

 หามใชสวนปดลอมทางหนีไฟเพ่ือจุดประสงคอ่ืนท่ีอาจจะทําใหเกิดการกีดขวางในระหวาง

การอพยพหนีไฟ 

2) ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟ  

 สําหรับอาคารท่ีจะกอสรางใหม ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟตองไมนอยกวา 2.2 เมตร 

โดยวัดตามแนวดิ่งจากระดับผิวบนสุดของพ้ืน (finished floor) ในกรณีท่ีมีคานหรืออุปกรณ

ใดติดยื่นลงมาจากเพดาน ระยะความสูงตองไมนอยกวา 2.0 เมตร 



อ.6–12 

 

 สําหรับอาคารเดิม ระยะความสูงของเสนทางหนีไฟตองไมนอยกวา 2.1 เมตร โดยวัดตาม

แนวดิ่งจากระดับผิวบนสุดของพ้ืน (finished floor) ในกรณีท่ีมีคานหรืออุปกรณใดติดยื่นลง

มาจากเพดาน ระยะความสูงตองไมนอยกวา 2.0 เมตร 

 ระยะความสูงของบันไดจะตองไมนอยกวา 2.0 เมตร โดยวัดตามแนวดิ่งจากระดับลูกนอน

ของข้ันบันได 

3) ผิวทางเดินในเสนทางหนีไฟ 

 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟตองมีการปองกันการลื่นตลอดเสนทาง 

 ผิวทางเดินบนเสนทางหนีไฟตองราบเรียบ กรณีระดับผิวตางกันเกิน 6 มิลลิเมตร แตไมเกิน

13 มิลลิเมตร   ตองปรับระดับดวยความลาดเอียง 1 ตอ 2 กรณีตางระดับมากกวา 13 

มิลลิเมตร ใหอางอิงมาตรฐาน วสท. 3002–51 ขอ 3.1.7     

4) การเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟ 

 กรณีมีการเปลี่ยนระดับบนเสนทางหนีไฟ ตองใชทางลาดเอียงหรือบันได หรือวิธีอ่ืนๆ ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ 

 ถาใชบันได ลูกนอนจะตองมีความลึกไมนอยกวา 0.28 เมตร 

 ถามีการเปลี่ยนระดับในเสนทางหนีไฟเกิน 0.75 เมตร ดานท่ีเปดโลงตองทําราวกันตก  

5) ความนาเชื่อถือของเสนทางหนีไฟ 

 ตองไมทําการประดับตกแตง หรือมีวัตถุอ่ืนใด จนทําใหเกิดการกีดขวางในทางหนีไฟ ทางไปสู

ทางหนีไฟ ทางปลอยออก หรือทําใหบดบังการมองเห็นภายในเสนทางเหลานั้น 

 หามไมใหติดตั้งกระจกบนบานประตูทางหนีไฟ รวมท้ังหามไมใหติดตั้งกระจกในทางหนีไฟ

หรือบริเวณใกลกับทางหนีไฟท่ีอาจจะทําใหเกิดความสับสนในการอพยพหนีไฟ  

6) การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

 ถาขอกําหนดใดในหมวดนี้กลาวถึงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแลว หมายถึง ระบบหัว

กระจายน้ําดับเพลิงท่ีไดรับการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ 

ในหมวดของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

7) ขีดความสามารถของเสนทางหนีไฟ 

 ความกวางของเสนทางหนีไฟ ตองกวางสุทธิไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร โดยวัดท่ีจุดท่ีแคบ

ท่ีสุดในเสนทางหนีไฟ ยกเวนสวนท่ียื่นเขามาดานละไมเกิน 110 มิลลิเมตร และสูงไมเกิน 

950 มิลลิเมตร (ดูรายละเอียดในมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 หนา 76)   

 หองหรือพ้ืนท่ีกิจการชุมนุมคน เสนทางออกและประตูทางเขาออกหลักท่ีมีแหงเดียว ตอง

รองรับจํานวนคนไดไมนอยกวา 2/3 ของจํานวนคนท้ังหมดในหองหรือพ้ืนท่ีนั้น      
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8) ขอกําหนดเก่ียวกับจํานวนเสนทางหนีไฟ 

 จํานวนเสนทางหนีไฟจากชั้นของอาคาร ชั้นลอย หรือระเบียง ตองมีอยางนอย 2 เสนทาง 

ยกเวนแตขอกําหนดใดในมาตรฐานนี้ยินยอมใหมีเสนทางหนีไฟทางเดียว 

 ถาในพ้ืนท่ีใดของอาคารมีความจุคนมากกวา 500 คน แตไมเกิน 1,000 คน ตองมีเสนทางหนี

ไฟ 3 เสนทาง ถาความจุคนมากกวา 1,000 คน ตองมีเสนทางหนีไฟ 4 เสนทาง 

 

6.9 ปายบอกทางหนีไฟ 

1) รูปแบบปาย: ปายตองมีรูปแบบท่ีไดมาตรฐาน ท้ังในรูปแบบอักษรหรือสัญลักษณ ขนาดและสีตามท่ี

ปรากฏในรูปท่ี 6.6 และมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 ตองใชตัวอักษรท่ีอานงายและชัดเจน ขนาดตัวอักษร หรือสัญลักษณไมเล็กกวา 100 

มิลลิเมตร และหางจากขอบ 25 มิลลิเมตร โดยใชคําวา เชน FIRE EXIT หรือ ทางหนีไฟ 

 ตัวอักษรตองหางกันอยางนอย 10 มิลลิเมตร ความหนาอักษรไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร 

ความกวางตัวอักษรท่ัวไป 50–60 มิลลิเมตร 

 สีของปายใหใชอักษรหรือสัญลักษณสีขาวบนพ้ืนสีเขียว พ้ืนท่ีสีเขียวตองมีอยางนอย 50%  

ของพ้ืนท่ีปาย 

 
รูปท่ี 6.6 ขนาดอักษรหรือสัญลักษณแสดงทางหนีไฟท่ีไดมาตรฐาน 

(ท่ีมา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หนา 199) 
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2) ตําแหนงติดตั้งควรดําเนินการติดตั้งตามรูปแบบท่ีปรากฏในรูปท่ี 6.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตองติดตั้งเหนือประตูทางออกจากหองท่ีมีคนเกิน 50 คน 

 ตองติดตั้งเหนือประตูท่ีอยูบนทางเดินไปสูทางหนีไฟทุกบาน 

 ปายทางออกบน สูงจากพ้ืนระหวาง 2.0–2.7 เมตร 

 ปายทางออกลาง ขอบลางสูง 15 เซนติเมตร ไมเกิน 20 เซนติเมตร 

 ขอบปายหางขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร (ติดตั้งเสริม) 

 

 
รูปท่ี 6.7   ตําแหนงการติดตั้งปายบอกทางหนีไฟ 

(ท่ีมา คูมือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หนา 200) 

 

3) เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน  

 ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนี

ไฟ ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนี

ไฟสูภายนอกอาคารหรือชั้นท่ีมีทางหนีไฟไดปลอดภัยตอเนื่องโดยปายดังกลาวตองแสดง

ขอความหนีไฟเปนอักษรมีขนาดสูงไมนอยกวา 0.15 เมตร หรือเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปน

ทางหนีไฟและมีแสงสวางใหเห็นอยางชัดเจน 

 ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพ่ือใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิง

ไหมและมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟท่ีดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น 

ดวยตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 0.10 เมตร 

 เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ  

ตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟท่ีดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ดวย

ตัวอักษรท่ีมีขนาดไมเล็กกวา 0.10 เมตร พรอมระบบไฟสองสวางสํารองเพ่ือใหสามารถ

มองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม 
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เอกสารความรู 7 

มาตรฐานและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือและอุปกรณเก่ียวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

1) ตูควัน 

2) เครื่องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี (portable fire extinguisher) 

3) อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

4) อุปกรณฉุกเฉิน 

 

7.1 ตูควัน 

ตูควันเปนเครื่องมือระบายอากาศแบบปดสําหรับแกส ไอระเหย และควัน โดยพัดลมระบายอากาศจะ

ติดตั้งอยูดานบนของเครื่องดูดอากาศ สิ่งปนเปอนของอากาศในตูควันจะผานทอลมของตูควันออกไปสู

บรรยากาศภายนอก ตูควันท่ัวไปอากาศท่ีถูกดึงผานตูควันจะมีการไหลในอัตราคงท่ี แตเม่ือกรอบหนาตางตู

ควันลดต่ําลงหรือพ้ืนท่ีตัดขวางของชองหนาตางท่ีเปดอยูลดลง อัตราไหลของอากาศ (ความเร็วดานหนา, face 

velocity) จะเพ่ิมข้ึนอยางเปนสัดสวน ตูควันท่ีทํางานเต็มประสิทธิภาพจะมีการปลอยสารออกสูอากาศ

ภายนอกตูควันเพียงแค 0.0001% ถึง 0.001% เทานั้น 

 ผูใชตูควันตองทราบวา สารท่ีใชทําการทดลองเปนสารชนิดใด มีพิษหรือไม และใชปริมาณเทาไร สาร

ท่ีใชจะเกิดการระเหยในชวงใดของการทดลอง หรือมีความเปนไปไดในการปลดปลอยสารมากนอยเพียงใด มี

ทักษะการทํางานปฏิบัติการท่ีดีหรือไม รูปท่ี 7.1 แสดงภาพตําแหนงการวางภาชนะใสสารเคมีท่ีระเหยไดในตู

ควันแบบตาง ๆ การวางภาชนะใสสารเคมีบริเวณกลางตู หรือชิดดานในสุดของตูจะทําใหตูสามารถดูดควัน 

แกส หรือไอระเหยท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
     การวางภาชนะใสสารเคมีที่ไมดีในตูควัน              การวางภาชนะใสสารเคมีที่ดีในตูควัน            การวางภาชนะใสสารเคมีที่ดีที่สุดในตูควัน 

 

รูปท่ี 7.1  ตําแหนงการวางภาชนะใสสารเคมีในตูควัน 

(ท่ีมา เขาถึงไดจาก http://www.kewaunee.com/เมื่อวันท่ี 12 มนีาคม 2555) 
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7.1.1 ประโยชนของตูควัน 

1. ปองกันการไดรับสัมผัสควัน ไอ หรือแกสท่ีเปนอันตรายใหผูปฏิบัติงาน  

2. ปองกันการแพรกระจายของสารเคมีท่ีระเหยไดในหองปฏิบัติการ  

3. จํากัดพ้ืนท่ีการกระจายของหยดสารเคมีไมใหกระเด็นไปพ้ืนท่ีทํางานสวนอ่ืน 

 

7.1.2 ขอปฏิบัติท่ีดีในการใชตูควัน ข้ึนอยูกับลักษณะการทํางานและการดูแลรักษาตูควัน สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการทํางานของตูควัน โดย 

1. กอนปฏิบัติงานในตูควัน ควรตรวจสอบสติกเกอรบริเวณหนาตางตูควัน (hood survey sticker) 

วาหนาตางของตูควรเลื่อนลงมาถึงระดับใดท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 

2. ตรวจสอบมาตรวัดความดันสถิต (static pressure gauge หรือ magnehelic gauge) ดังรูปท่ี 

7.2 หรือตัวบงชี้สมรรถนะของตูควัน  ถามีคามากกวาหรือเทากับ 15% ของคาท่ีอานไดเม่ือเลื่อน

บานหนาตางลงมาท่ีระดับของสติกเกอรท่ีตั้งไว แสดงถึงการทํางานของตูควันท่ีมีประสิทธิภาพ

ลดลง 

 

 

 

  

 

 

 

3. ควรวางภาชนะตรงกลางหรือดานในของตูควัน เพ่ือใหควันถูกดูดออกไดมากท่ีสุด 

4. ปรับระดับของหนาตางตูควันใหต่ําเสมอ 

5. หามใชตูควันกับวัสดุหรือสารอันตรายท่ีไมไดรับการพิสูจนแลววาตูควันสามารถควบคุมการ

กระจายของวัสดุหรือสารอันตรายเหลานี้ได 

6. หามวางภาชนะปดชองการไหลของอากาศภายในตู 

7. หามใชตูควันเปนท่ีเก็บอุปกรณใด ๆ  

8. รักษาความสะอาดของตูควันและหนาตางตูควันสมํ่าเสมอ 

9. ดูแลแผนก้ัน (baffled) ภายในตูควัน ไมใหมีสิ่งใดไปปดก้ันได 

10. ขณะใชตูควัน ใหยื่นเฉพาะแขนและมือเขาไปในตูควันเทานั้น 

11. อุปกรณไฟฟาควรตอจากภายนอกตูควัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการจุดติดไฟของสารไวไฟหรือไวปฏิกิริยา 

12. หามใชตูควันในการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคการทํางานของตูควัน  

13. มีการตรวจสอบดูแลการทํางานของตูควันอยางสมํ่าเสมอ 

 

รูปท่ี 7.2  มาตรวัดความดันสถิต ซ่ึงติดตั้งเหนือ

หนาตางของตูควัน  

http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/mag_gage.jpg�
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7.1.3 ขอจํากัดของตูควัน  

1. หากมีสิ่งปนเปอนท่ีมีอนุภาคขนาดใหญปนอยูดวย ตูควันจะไมสามารถระบายอากาศดวย

ความเร็วท่ีสูงได 

2. ตูควันไมสามารถปองการการระเบิดได จึงตองจัดใหมีแผงก้ันหรือฝาก้ันท่ีแข็งแรงเพียงพอ แตตอง

ระวังวาไมใหปดก้ันการไหลของอากาศภายในตูควัน  

3. ไอของสารเคมีบางชนิด เชน ไอกรดเปอรคลอริกสามารถสะสมบริเวณพ้ืนผิวของตูควันสงผลให

เกิดผลึกเปอรคลอเรตท่ีสามารถระเบิดไดเม่ือสัมผัสเสียดสี (ตูควันสําหรับกรดเปอรคลอริกจึงตอง

ทําดวยเหล็กสแตนเลสท่ีติดตั้งระบบการลางเขาไปดวย)  

4. ตูควันไมสามารถควบคุมจุลชีพท่ีเปนอันตรายได ดังนั้นจึงควรใชตูชีวนิรภัย (biosafety cabinet) 

แทนตูควันธรรมดา 

5. ตูควันท่ีไมมีแผนกรอง ไมสามารถควบคุมมลพิษได เนื่องจากสิ่งปนเปอนท้ังหมดจะปลอยออกสู

บรรยากาศโดยตรง ดังนั้นจึงตองมีการติดตั้งเครื่องควบแนน (condensers) และสครัปเบอร 

(scrubber) ท่ีสามารถดักจับไอหรือฝุนของตัวทําละลายหรือสารพิษได 

6. ตูควันไมสามารถใชสําหรับกําจัดของเสียได เนื่องจากเปนการฝาฝนขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมท่ี

จงใจสงของเสียออกไปทางปลองตูควัน  
 

 

7.2 เครื่องมือดับเพลิงแบบเคล่ือนท่ี (Portable fire extinguisher) 

 
รูปท่ี 7.3  ประเภทของไฟ 

(ท่ีมา คูมือปองกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: หนา 22–23) 
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รูปท่ี 7.4  การเลือกใชชนิดของถังดับเพลิงประเภทตางๆ  

(ท่ีมา คูมือปองกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535: หนา 24 และ 28) 

 

ตารางท่ี 7.1 ความถ่ีในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

 

ลําดับท่ี รายการ ตรวจซํ้า

ขั้นตน 

ประจํา 

เดือน 

ทุก   

3 เดือน 

ทุก 

คร่ึงป 

ประจําป 

 1 อุปกรณแจงสญัญาณ      

(ก) เสียง X    X 

(ข) ลําโพง X    X 

(ค) แสง X    X 

  2 แบตเตอรี ่      

(ก) ชนิดนํ้ากรด      

- ทดสอบเครื่องประจ ุ

(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่มื่อจําเปน) 

X    X 

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที) X X    

- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด X X    

- ทดสอบความถวงจําเพาะนํ้ากรด X   X  
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ตารางท่ี 7.1 ความถ่ีในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ตอ) 

 

ลําดับท่ี รายการ 
ตรวจซํ้า

ขั้นตน 

ประจํา 

เดือน 

ทุก 

3 เดือน 

ทุก 

คร่ึงป 
ประจําป 

2 (ข) ชนิดนิกเกิล – แคดเมียม      

- ทดสอบเครื่องประจ ุ

(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่มื่อจําเปน) 

X    X 

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที) X    X 

- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด X X    

(ค) แบตเตอรี่แหงปฐมภูม ิ      

- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด X    X 

(ง) ชนิดนํ้ากรดแบบปด      

- ทดสอบเครื่องประจ ุ

(เปลี่ยนแบตเตอรีเ่มื่อจําเปน) 

X    X 

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที) X   X  

- ทดสอบคาแรงดันขณะมีโหลด X     

3 ตัวนํา/โลหะ X     

4 ตัวนํา/อโลหะ X     

5 บริภณัฑควบคุม: ระบบแจงเหตุเพลิงไหมชนิดมี

มอนิเตอรสําหรบัสัญญาณแจงเหตคุวบคุมและ

สัญญาณขัดของ 

      

(ก) การทํางาน  X    X 

(ข) ฟวส X    X 

(ค) บริภณัฑเช่ือมโยง X    X 

(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีด ี X    X 

(จ) แหลงจายไฟฟาหลัก X    X 

(ฉ) ทรานสปอนเดอร (Transponder)           X    X 
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ตารางท่ี 7.1 ความถ่ีในการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม (ตอ) 

 

ลําดับท่ี รายการ 
ตรวจซํ้า

ขั้นตน 

ประจํา 

เดือน 

ทุก 

3 เดือน 

ทุก 

คร่ึงป 
ประจําป 

6 บริภณัฑควบคุม: ระบบแจงเหตุเพลิงไหมชนิดไมมี

มอนิเตอรสําหรบัสัญญาณแจงเหตคุวบคุมและ

สัญญาณขัดของ 

     

(ก) การทํางาน X  X   

(ข) ฟวส X  X   

(ค) บริภณัฑเช่ือมโยง X  X   

(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีด ี X  X   

(จ) แหลงจายไฟฟาหลัก X  X   

(ฉ) ทรานสปอนเดอร (Transponder)           X  X   

7 ชุดควบคุมสญัญาณขัดของ X    X 

8 บริภณัฑเสียงประกาศฉุกเฉิน X    X 

9 เครื่องกําเนิดไฟฟา ทุกสัปดาห     

10 สายใยแกว X    X 

11 

  

อุปกรณเริ่มสัญญาณ      

(ก) อุปกรณตรวจจับควันในทอลม X    X 

(ข) อุปกรณปลดล็อกทางกลไฟฟา X    X 

(ค)   สวิตชระบบดับเพลิง X    X 

(ง)   อุปกรณตรวจจับไฟไหม แกสและอ่ืนๆ X    X 

(จ) อุปกรณตรวจจับความรอน X    X 

(ฉ) อุปกรณแจงเหตุดวยมือ X    X 

(ช) อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง X    X 

(ญ)   ตรวจการทํางานของอุปกรณตรวจจับควัน X    X 

(ด)   ตรวจความไวของอุปกรณตรวจจับควัน X    X 

(ต)   อุปกรณตรวจคมุสญัญาณ X  X   

(ถ)   อุปกรณตรวจการไหลของนํ้า X  X   

ท่ีมา มาตรฐาน วสท. 2002-49, 2543: หนา ช-3 ถึง ช-5 
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ตารางท่ี 7.2  ความถ่ีของการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณของระบบปองกันอัคคีภัย 

 

อุปกรณในระบบปองกันอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 

1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง   

- ขับดวยเครื่องยนต - ทดสอบเดินเครื่อง ทุกสัปดาห 

- ขับดวยมอเตอรไฟฟา - ทดสอบเดินเครื่อง ทุกเดือน 

- เครื่องสูบน้ํา - ทดสอบปริมาณการสูบน้ําและความดัน ทุกป 

2.  หัวรับน้ําดับเพลิง 

(Fire department connections) 

- หัวรับน้ําดับเพลิง 

 

 

- ตรวจสอบ 

 

 

ทุกเดือน 

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) 

- หัวดับเพลิง 

 

- ตรวจสอบ 

- ทดสอบ (เปดและปด) 

- บํารุงรักษา 

 

ทุกเดือน 

ทุกป 

ทุก  6 เดือน 

4. ถังน้ําดับเพลิง 

- ระดับน้ํา 

- สภาพถังน้ํา 

 

- ตรวจสอบ 

- ตรวจสอบ 

 

ทุกเดือน 

ทุก  6 เดือน 

5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด 

(Hose and hose station) 

- สายฉีดน้ําและอุปกรณ 

 

 

- ตรวจสอบ 

 

 

ทุกเดือน 

6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(Sprinkler system) 

  

- Main drain -ทดสอบการไหล ทุก 3 เดือน 

- มาตรวัดความดัน -ทดสอบคาความดัน ทุก 5 ป 

- หัวกระจายน้ําดับเพลิง -ทดสอบ ทุก 50 ป 

- สัญญาณวาลว -ทดสอบ ทุก 3 เดือน 

- สวิตชตรวจการไหลของน้ํา -ทดสอบ ทุก 3 เดือน 

- ลางทอ -ทดสอบ ทุก 5 ป 

- วาลวควบคุม -ตรวจสอบซีลวาลว ทุกสัปดาห 

 -ตรวจสอบอุปกรณล็อควาลว ทุกเดือน 

 -ตรวจสอบสวิตชสัญญาณปด-เปดวาลว ทุก 3 เดือน 

ท่ีมา  มาตรฐานการปองกันอัคคีภยั วสท. 3002-51, 2551: หนา 229 
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7.3 อุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) 

 อุปกรณปองกันสวนบุคคล  เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับปองกันผูสวมใสจากอันตรายท่ีเกิดจากการปฏิบัติการ 

อุปกรณเครื่องมือและสารเคมีอันตราย พึงระลึกอยูเสมอวาอุปกรณเหลานี้ ไมไดชวยลดหรือกําจัดความเปน

อันตรายของสารเคมีแตอยางใด เพียงแคทําหนาท่ีปองกันผูสวมใสเทานั้น  

 หองปฏิบัติการ ควรมีคําแนะนําการเลือกใช PPE ท่ีเหมาะสมใหแกผูปฏิบัติการ 

 

 

รูปท่ี 7.5 อุปกรณปองกันสวนบุคคลชนิดตางๆ  

(ท่ีมา  Princeton Lab Safety [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/ 

labsafetymanual/sec6c.htm#ppe สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555) 

 

 อุปกรณปองกันสวนบุคคล หมายถึง ถุงมือ, อุปกรณกรองอากาศ, อุปกรณปองกันตา และเสื้อผาท่ีปองกัน

รางกาย (รูปท่ี 7.5) ความตองการในการใช PPE ข้ึนกับชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน และธรรมชาติ/

ปริมาณของสารเคมีท่ีผูทําปฏิบัติการตองใช ซ่ึงตองมีการประเมินความเสี่ยงแตละกรณีเปนขอมูลพ้ืนฐาน

สําหรับการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณรวมกับความรูเก่ียวกับอุปกรณปองกันวาแตละชนิดแตละประเภทใช

สําหรับงานประเภทใดและมีขอจํากัดในการใชงานอยางไร เพ่ือใหสามารถเลือกแบบท่ีเหมาะสมและตองใชให

ถูกวิธีดวย จึงจะสามารถปองกันภัยได 

 

 

 



อ.7-9 

1) อุปกรณปองกันหนา (Face protection) หรือ หนากากปองกัน

ใบหนา (Face shield, รูปท่ี 7.6) 

เม่ือทํางานกับสารเคมีอันตราย ตองใสหนากากปองกันการกระเด็น

ของสารเคมีโดนใบหนา ซ่ึงสามารถใชรวมกันกับแวนตาได หนากากปองกัน

ใบหนาบางประเภท เชน หนากากท่ีมีกระบังหนาเลนสใส  

       

        

  2) อุปกรณปองกันตา (Eye protection) 

ควรสวมใสเพ่ือปองกันดวงตาจากอนุภาค แกว เศษเหล็ก และสารเคมี ลักษณะของแวนตาท่ีใชใน

หองปฏิบัติการมี 2 ประเภท คือ 

 แวนตากันฝุน/ลม/ไอระเหย (Goggles) เปนแวนตาท่ีปองกันตาและพ้ืนท่ีบริเวณรอบดวงตา

จากอนุภาค ของเหลวติดเชื้อ หรือสารเคมี/ไอสารเคมี (รูปท่ี 7.7) 

 

 

รูปท่ี 7.7    Infection control eye protection  

 แวนตานิรภัย (Safety glasses) จะคลายกับแวนตาปกติท่ีมีเลนสซ่ึงทนตอการกระแทกและมี

กรอบแวนตาท่ีแข็งแรงกวาแวนตาท่ัวไป แวนตานิรภัยมักมีการชี้บงดวยอักษรเครื่องหมาย 

"Z87" ตรงกรอบแวนตาหรือบนเลนส  

 

3) อุปกรณปองกันมือ (Hand protection) 

ถุงมือ (Gloves) มีหนาท่ีในการปองกันมือจากสิ่งตอไปนี้ 

 สารเคมี สิ่งปนเปอนและการติดเชื้อ (เชน ถุงมือลาเท็กซ/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล) 

 ไฟฟา เม่ือความตางศักยสูงมากเกินไป  

 อุณหภูมิท่ีสูง/รอนมาก (เชน ถุงมือท่ีใชสําหรับตูอบ) 

 อันตรายของเครื่องมือ/เครื่องกล สิ่งของมีคมซ่ึงอาจทําใหเกิดบาดแผลได 

รูปท่ี 7.6  หนากากปองกันใบหนา 

             (Face shield) 
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การปฏิบัติการทดลองจําเปนตองสวมถุงมือ เพราะสารเคมีหลายชนิดทําใหผิวหนังเกิดอาการระคาย

เคืองและไหมได และยังสามารถถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดวย  

อัตราการเกิดโรคผิวหนังอักเสบมีมากถึง 40-45% ของโรคท่ีเก่ียวของกับการทํางานในหองปฏิบัติการ

วิจัยท่ีมีสารเคมีอันตราย การใชถุงมือจึงจําเปนยิ่ง นอกจากนี้สารเคมีพวกไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethyl 

sulfoxide, DMSO), ไนโตรเบนซีน (nitrobenzene) และตัวทําละลายหลายๆ ชนิดสามารถถูกดูดซึมผาน

ผิวหนังและเขาสูกระแสโลหิตไดเชนกัน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูท่ีสัมผัสสารเคมีอันตราย

เหลานั้น  

ถุงมือแตละชนิดมีสมบัติและอายุการใชงานแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองพิจารณาเลือกใชใหถูกตอง 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

 

ตารางท่ี 7.3  ตัวอยางชนิดของถุงมือและการใชงาน 

วัสดุท่ีใชทําถุงมือ การใชงานท่ัวไป 

 

 

 

บิวทิล (Butyl) 

มีความทนทานสูงมากท่ีสุดตอการซึมผานของแกสและไอน้ํา จึงมักใชในการ

ทํางานกับสารเคมีพวกเอสเทอรและคีโตน  

 
นีโอพรีน (Neoprene) 

มีความทนทานตอการถลอกและขีดขวนปานกลาง แตทนแรงดึงและความ

รอนไดดี มักใชงานกับสารเคมีจําพวกกรด สารกัดกรอน และน้ํามัน  

 
ไนไทรล (Nitrile) 

ถุงมือท่ีใชทํางานท่ัวไปไดดีมาก สามารถปองกันสารเคมีพวกตัวทําละลาย 

น้ํามัน ผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารกัดกรอนบางชนิด และยังทนทานตอ

การฉีกขาด การแทงทะลุและการขีดขวน  

 
พอลีไวนิลคลอไรด  

(Polyvinyl chloride, PVC) 

ทนทานตอรอยขีดขวนไดดีมาก และสามารถปองกันมือจากพวกไขมัน กรด 

และสารเคมีจําพวกปโตรเลียมไฮโดรคารบอน  
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ตารางท่ี 7.3  ตัวอยางชนิดของถุงมือและการใชงาน (ตอ) 

 

วัสดุท่ีใชทําถุงมือ การใชงานท่ัวไป 

 
พอลีไวนิลแอลกอฮอล 

(Polyvinyl alcohol, PVA) 

สามารถปองกันการซึมผานของแกสไดดีมาก สามารถปองกันตัวทําละลาย

ชนิดแอโรมาติกและคลอรี เนตไดดีมาก แตไมสามารถใชกับน้ําหรือ

สารละลายท่ีละลายในน้ํา  

 
ไวทอน (Viton) 

มีความทนทานตอตัวทําละลายชนิดแอโรมาติกและคลอริเนตไดดีเยี่ยม มี

ความทนทานมากตอการฉีกขาดหรือการขีดขวน 

 
ซิลเวอรชิลด 

(Silver shield) 

ทนตอสารเคมีท่ีมีพิษและสารอันตรายหลายชนิด จัดเปนถุงมือท่ีทนทานตอ

สารเคมีระดับสูงท่ีสุด  

 
ยางธรรมชาติ 

มีความยืดหยุนและทนตอกรด สารกัดกรอน เกลือ สารลดแรงตึงผิว และ

แอลกอฮอล แตมีขอจํากัด เชน ไมสามารถใชกับ chlorinated solvents 

ได และสารบางอยางสามารถซึมผานถุงมือยางได เชน dimethylmercury  
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4) อุปกรณปองกันเทา (Foot protection) 

รองเทาท่ีใชสวมใสในหองปฏิบัติการ ตองเปนรองเทาท่ีปดนิ้วเทา (รูปท่ี 7.8) และสวมใสตลอดเวลา  

รองเทาควรทําจากวัสดุท่ีสามารถทนตอการกัดกรอนของสารเคมี ตัวทําละลาย หรือการซึมผานของน้ําได เชน 

รองเทายางท่ีสวมหุมรองเทาธรรมดา และรองเทาบูท สําหรับรองเทาหนังสามารถดูดซับสารเคมีได จึงไมควร

นํามาสวมอีกหากสารเคมีอันตรายหกรด  

 

 
 

รูปท่ี 7.8  ตัวอยางรองเทาท่ีปดนิ้วเทา 

 

5) อุปกรณปองกันรางกาย (Body protection) 

 เสื้อผาเพ่ือปองกัน (protective clothing) เม่ืออยูในหองปฏิบัติการตองสวมเสื้อคลุม

ปฏิบัติการ (lab coat) ตลอดเวลา เสื้อคลุมปฏิบัติการควรมีความทนทานตอสารเคมีและการฉีกขาด

มากกวาเสื้อผาโดยท่ัวไป นอกจากนี้ ผากันเปอนท่ีทําดวยพลาสติกหรือยางก็สามารถปองกันของเหลว

ท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนหรือระคายเคืองได 

 

หามสวมเสื้อผาท่ีหลวมไมพอดีตัว ใหญเกินไปหรือรัดมากเกินไป เสื้อผาท่ีมีรอยฉีกขาดอาจทําใหเกิด

อันตรายในหองปฏิบัติการได และควรติดกระดุมเสื้อคลุมปฏิบัติการตลอดเวลา 

 

6) อุปกรณปองกันการไดยิน (Hearing protection) 

เครื่องมือและการทําปฏิบัติการในหองปฏิบัติการสวนใหญจะ

ไมเกิดเสียงรบกวนมากจนตองใชอุปกรณปองกันการไดยิน (รูปท่ี 7.9) 

ยกเวนการทดลองกับอุปกรณ ultrasonicator ซ่ึงมีคลื่นความถ่ีของ

เสียงสูง โดยปกติแลว OSHA ไดกําหนดไววา คนท่ีทํางานใน

สภาพแวดลอมท่ีมีเสียงระดับ 85 เดซิเบล ไมควรทํางานเกิน 8 ชั่วโมง

ตอวัน (OSHA Occupational Noise Standard)  

 

รูปท่ี 7.9 อุปกรณปองกันการไดยิน 

https://ru.vwr.com/app/catalog/Catalog?parent_class_id=4&parent_class_cd=116195&frmls=x
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735
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7) อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)  

 ผูปฏิบัติการทดลองควรปองกันการหายใจเอาอนุภาคฝุนผงหรือไอสารเคมีเขาสูรางกายในขณะ

ปฏิบัติงานดวยการสวมหนากากท่ีสามารถกรองหรือมีตัวดูดจับสิ่งปนเปอนกอนท่ีจะหายใจเอาอากาศนั้นเขาสู

ปอด หรือใชอากาศบริสุทธิ์จากถังบรรจุ ซ่ึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีตองเผชิญ และการเลือกใช

หนากากแบบกรองอากาศตองคํานึงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวกรอง (filter) หรือตัวดูดซับ 

(Chemical cartridge) ในการขจัดสารอันตรายท่ีกําหนด เชน โครเม่ียม ตะก่ัว ออกดวย หนากากท่ีเลือกใช

ควรปองกันสิ่งท่ีกําหนดไดสูงกวาขีดจํากัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดลอมการทํางาน (Occupational Exposure 

Level, OEL) ท่ีกฎหมายกําหนด  

  หนากากกรองอากาศท่ีใชตองไมรั่วซึมและสวมไดกระชับกับใบหนา รวมท้ังมีการบํารุงรักษาทําความ

สะอาดตามกําหนดเวลา 

 

7.4 อุปกรณฉุกเฉิน 

1) ท่ีลางตาและอางลางตาฉุกเฉิน 

 ท่ีลางตา (รูปท่ี 7.10) ในหองปฏิบัติการควรเปนน้ําสะอาด หรือสารละลายน้ําเกลือท่ีใชกันท่ัวไปใน

การชะลางตา มาตรฐานท่ีลางตาและอางลางตาฉุกเฉิน (ANSI Z358.1-1998: American National 

Standard Institute) มีขอกําหนดท่ัวไปวา ท่ีลางตาฉุกเฉินมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเปนท่ี

ยอมรับได สามารถเขาถึงไดโดยงาย มีประสิทธิภาพท่ีสามารถชะลางสารอันตรายออกจากตาได ตองมี

สัญญาณเสียงหรือไฟกระพริบหากมีการใชงาน ตองมีการตรวจสอบและทดสอบการใชงานอยางนอยสัปดาหละ 

1 ครั้ง และตองมีการจัดทําคูมือวิธีการใช/อบรมใหแกคนทํางาน 

 

          
       

รูปท่ี 7.10  ตัวอยางปายบอกบริเวณท่ีลางตา  ชุดลางตาแบบติดผนัง และท่ีลางตา 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : เขาถึงไดจาก http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Sign_eyewash.svg, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2008-07-02_Eye_wash_station.jpg, 

http://www.plumbingsupply.com/eyewash_heaters.html. สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555.) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/2008-07-02_Eye_wash_station.jpg
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2) ชุดฝกบัวฉุกเฉิน (Emergency shower, รูปท่ี 7.11) 

 ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 กําหนดไวดังนี้ 

 น้ําท่ีถูกปลอยออกมาตองมีความแรงท่ีไมทําอันตรายตอผูใช โดยตองปลอยน้ําไดอยางนอย 

75.7 ลิตร/นาที หรือ 20 แกลลอน/นาที ท่ีแรงดัน 30 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลาไมนอย

กวา 15 นาที 

 อุปกรณสําหรับการควบคุมปด/เปด ตองเขาถึงไดงาย สามารถปลอยน้ําไดภายใน 1 วินาที

หรือนอยกวา 

 น้ํามีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอโดยไมตองใชมือบังคับ จนกวาจะปดโดยตั้งใจ 

 ตองมีปาย ณ บริเวณจุดติดตั้งชัดเจน 

 ฝกบัวฉุกเฉินตองสามารถเขาถึงไดโดยงายและรวดเร็ว มีระยะไมเกิน 30 เมตร (100 ฟุต) 

จากจุดเสี่ยง และตองไปถึงไดใน 10 วินาที เสนทางตองโลงไมมีสิ่งกีดขวาง (เปนเสนทาง

ตรงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และมีแสงสวางเพียงพอ) หากมีการใชสารเคมีท่ีมีอันตรายมาก ควร

ติดตั้งฝกบัวฉุกเฉินใหติดกับพ้ืนท่ีนั้น หรือใกลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 บริเวณท่ีติดตั้งอยูบนพ้ืนระดับเดียวกันกับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง ไมใชทางลาดลง 

 อุณหภูมิของน้ําควรรักษาใหคงท่ีอยูระหวาง 15-35 องศาเซลเซียส ในกรณีท่ีสารเคมีท่ีใชทํา

ใหเกิดแผลไหมท่ีผิวหนัง  ควรใหน้ํามีอุณหภูมิอยูท่ี 15 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรศึกษา

ขอมูลจาก SDS เพ่ือหาขอมูลอุณหภูมิน้ําท่ีจะใชกับฝกบัวฉุกเฉิน 

 ตําแหนงท่ีติดตั้งฝกบัวฉุกเฉิน ควรอยูในระยะ 82 – 96 นิ้ว (208.3 – 243.8 เซนติเมตร) 

จากระดับพ้ืน นอกจากนี้ ท่ีระดับสูงจากพ้ืน 60 นิ้ว (152.4 เซนติเมตร) ละอองน้ําจาก

ฝกบัวตองแผกวางเปนวงท่ีมีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 20 นิ้ว และคันชักเปดวาลวเขาถึง

ไดงาย และไมควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 เซนติเมตร) จากระดับพ้ืน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.11 ตัวอยางปายบอกบริเวณชุดฝกบัวฉุกเฉิน ชุดฝกบัวฉุกเฉิน และลักษณะการใชงาน 

 

 

 

(ทีม่า : เขาถึงไดจาก https://www.clarionsafety.com/Learning-Center/Topics/Emergency-Shower-

Signs.aspx , http://www.bigsafety.com.au/category9_1.htm. สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555.) 
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3) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม (Pull station, รูปท่ี 7.12) กรณีพบเหตุ 

เพลิงไหม สามารถใชกดแจงสัญญาณซ่ึงจะทําใหมีเสียงกระดิ่งเตือน 

ทันที   

 

4)   เครื่องรับแจงสัญญาณเพลิงไหมอัตโนมัติ (Fire alarm 

control panel, รูปท่ี 7.13) เปนเครื่องรับแจงเหตุเม่ือเกิด

อัคคีภัย โดยจะรับสัญญาณจากอุปกรณเตือนภัยตาง ๆ ท่ี

กลาวมาขางตน  

 

                     

5) อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat detector, รูปท่ี 7.14)  

อุปกรณตรวจจับความรอนแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ  

อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด ซ่ึงจะสามารถตรวจจับ  

ความรอนจากไอความรอนไดทันทีท่ีเกิดข้ึนในรัศมีทํางานของ 

อุปกรณ และอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน ซ่ึงสามารถ 

ตรวจจับความรอนจากไอความรอนท่ีเกิดข้ึนในแนวตลอดความยาวของอุปกรณตรวจจับ  โดยจะมี

การติดตั้งเม่ือพ้ืนท่ีนั้นมีเพดานสูงไมเกิน 4 เมตร ระบบจะทํางานเม่ือมีอุณหภูมิสูงเกิน 57 องศา

เซลเซียส  

 

รูปท่ี 7.15 อุปกรณตรวจจับควันไฟ 

6) อุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke detector, รูปท่ี 7.15) ทํา

หนาท่ีตรวจจับควันไฟ จะทํางานเม่ือมีควันหนาแนน โดยจะสง

สัญญาณตรวจจับไดภายใน 10 วินาที สงสัญญาณกระดิ่งใน

บริเวณท่ีตรวจจับควันได 

7) อุปกรณตัดกระแสไฟฟา (Breaker หรือ Circuit breaker, รูปท่ี 

7.16) เปนอุปกรณท่ีใชในการตัดกระแสไฟฟาเพ่ือปองกัน

วงจรไฟฟาจากความเสียหายท่ีเกิดจากการใชไฟเกินหรือเกิดการ

ลัดวงจร  

รูปท่ี 7.16 อุปกรณตัดกระแสไฟฟา 

 

รูปท่ี 7.13  เครื่องรับแจงสัญญาณ

เพลิงไหมอัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 7.12 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

 

รูปท่ี 7.14  อุปกรณตรวจจับ

ความรอน 

 

รูปท่ี 7.17 ไฟแสงสวางฉุกเฉิน 

 8)  ไฟแสงสวางฉุกเฉิน  (Emergency light, รูปท่ี 7.17) เม่ือ

ระบบ    ไฟฟาหลักดับแลว ไฟแสงสวางจะทํางานโดยอัตโนมัติ 

ควรติดตั้งบริเวณบันไดหนีไฟ และภายในหองสําคัญตาง ๆ      

 

 



 



ESPReL
เอกสารความรู 8

การจัดการความเส่ียง



 



 

อ.8-1 

เอกสารความรู 8 

การจัดการความเสี่ยง 

 

การจัดการความเส่ียง ประกอบดวย 

1) การบงชี้อันตราย (Hazard identification) 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

3) การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 

4) การรายงานความเสี่ยง  

5) การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 การบงช้ีอันตราย (Hazard identification)  

การบงชี้อันตราย คือการบงชี้ความเปนอันตรายของเหตุการณท่ีเม่ือถูกกระตุนแลวทําใหเกิดปญหาได 

ดังนั้นการเริ่มข้ันตอนบงชี้อันตรายสามารถเริ่มจากแหลงของปญหา หรือตัวปญหาเอง ในท่ีนี้ การบงชี้อันตราย

ภายในหองปฏิบัติการ ควรครอบคลุมท้ัง  

1. ลักษณะกายภาพของหองปฏิบัติการ  

2. อุปกรณ/เครื่องมือ  

3. สารเคมี/วัสดุ    

โดย 

• การวิเคราะหแหลงกําเนิดความเปนอันตราย แหลงกําเนิดความเปนอันตรายอาจอยูภายใน

หรือภายนอกหองปฏิบัติการก็ได  

• การวิเคราะหปญหา สามารถระบุไดจากปญหาความเปนอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได  

 

การบงช้ีอันตราย การประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียง 

การรายงานความเส่ียง 

การใชประโยชนจาก 

รายงานความเส่ียง 
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วิธีการบงชี้อาจมีตารางตนแบบ หรือพัฒนาตนแบบออกมา เพ่ือระบุแหลงกําเนิดความเปนอันตราย

จากปญหา หรือเหตุการณ ซ่ึงวิธีการบงชี้อันตรายโดยท่ัวไป เชน: 

• การบงช้ีอันตรายบนพ้ืนฐานของวัตถุประสงค (Objectives-based hazard identification) 

ยกตัวอยาง เชน วิธีการทดลองมีวัตถุประสงค ดังนั้นเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนอันตรายท่ี

เกิดข้ึนจากวัตถุประสงคนั้นอาจเปนสวนหนึ่งหรือสวนท้ังหมดท่ีสามารถถูกบงชี้วาเปนอันตราย

ได  

• การบงช้ีอันตรายบนพ้ืนฐานของสถานการณ (Scenario-based hazard identification) 

ในการวิเคราะหสถานการณท่ีแตกตางกัน ก็จะสามารถบงชี้อันตรายไดตางกัน เชน การ

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ กับการนั่งเลนคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ   บงชี้อันตรายได

ตางกัน เปนตน 

 

เราจะสามารถบงช้ีอันตรายไดดวยวิธีใดบาง? : ยกตัวอยางเชน   

• ในทางกายภาพหองปฏบิัติการ เราสามารถเดินรอบ ๆ สถานท่ีทํางาน/หองปฏิบัติการ และ

มองดูวาอะไรท่ีจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายได  

• สอบถามบุคคลในท่ีทํางานหรือหองปฏิบัติการถึงความผิดปกติ สิ่งท่ีสังเกตเห็นภายใน

หองปฏิบัติการท่ีสามารถกอใหเกิดอันตราย  

• ตรวจสอบวิธีการทําการปฏิบัติการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ วาสามารถกอใหเกิด

อันตรายไดหรือไม  

• ทบทวนและพิจารณาขอมูลอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดข้ึน และสุขภาพของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ

สารเคมี หรือหองปฏิบัติการ เพ่ือบงชี้อันตรายไดชัดเจน 

• คิดและมองถึงผลระยะยาวท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของผูปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการ หรือ

ผูท่ีสัมผัสสารเคมี โดยพิจารณาชองทางการสัมผัสสารเคมี เสียงรบกวน หรืออุปกรณ/

เครื่องมือ/สถานท่ี ท่ีเปนอันตราย  

• ตรวจสารบบสารเคมี (chemical inventory) เพ่ือทราบถึงขอมูลปริมาณและลักษณะความ

เปนอันตรายของสารเคมีท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการ 

 

8.2 การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) 

หัวใจของการประเมินความเสี่ยง ตองมีการประเมินสิ่งตอไปนี้  

 ความเขม/ความรุนแรงจาก อันตรายของสารเคมี สภาวะในการทําการทดลอง อุปกรณ/เครื่องมือ 

และสถานท่ีท่ีผูปฏิบัติงานจะไดรับ 

 ระยะเวลาท่ีไดรับ/สัมผัสกับความเปนอันตรายนั้น  และความถ่ีในการรับ/สัมผัส 

  โดยมีข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
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- มีการกําหนดความเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนในแตละกิจกรรม, 

อุปกรณ/เครื่องมือ หรือสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

- มีการกําหนดความสําคัญของแตละความเปนอันตรายโดยมีการจัดระดับความเสี่ยง (risk 

rating) หรือคะแนนของความเสี่ยง (risk score) 

- มีการสรางวิธีการควบคุมความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได ซ่ึงจะชวยลดระดับความ

เสี่ยงหรือคะแนนความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

- มีการจัดทํารายงานของทุกกระบวนการ โดยท่ัวไปมักจัดทําเปนแบบฟอรมการประเมิน

ความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ  

- ความเสี่ยงระดับบุคคล เครื่องมือท่ีใช คือ แบบฟอรมการประเมินตัวเอง (self-

evaluation form) 

- ความเสี่ยงระดับโครงการ เครื่องมือท่ีใช คือ แบบฟอรมการประเมินโครงการ (project 

evaluation form) 

- ความเสี่ยงระดับหองปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใช คือ แบบฟอรมการประเมินหองปฏิบัติการ  

(lab evaluation form) 

โดยควรครอบคลุมการประเมินในหัวขอตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงของสารเคมีท่ีใช, เก็บ และท้ิง 

2. สุขภาพจากการปฏิบัติงานกับสารเคมี 

3. เสนทางในการไดรับสัมผัส (exposure route) 

4. ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีในการทํางาน/กายภาพ  

5. ความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน  

6. ความเสี่ยงของการเขาถึงเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช สภาวะในการทําการทดลอง 

7. ความเสี่ยงของระบบไฟฟาในท่ีทํางาน 

8. ความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีทําในหองปฏิบัติการ 

8.1 กิจกรรมท่ีทําสามารถทํารวมกันได 

8.2 กิจกรรมท่ีทําไมสามารถทํารวมกันได 

 

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยงนั้น มักนิยมแบบเมทริกซ โดยมีตัวแปร 2-3 ตัว อาทิเชน อันตราย (hazard) 

กับความเปนไปไดในการรับสัมผัส (probability of exposure) หรือ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

(likelihood/probability) กับผลลัพธท่ีตามมาดานสุขภาพและความปลอดภัย (health and safety) เปนตน 

ยกตัวอยางดังนี้ 
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1) การนิยามความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

ตารางท่ี 8.1  ตัวอยางการนิยามความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

 

ระดับ 
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้น 

สิ่งท่ีอธิบาย การอธิบาย คาดหวังวาจะเกิดขึ้น 

A เกือบประจํา (almost certain) เหตุการณจะเกิดข้ึนทุกป หน่ึงครั้งตอป หรือมากกวา 

B เปนไปไดท่ีจะเกิดมาก (likely) 
เหตุการณเกิดข้ึนหลายครั้งหรือมากกวา

ในการทํางาน 
หน่ึงครั้งในทุก 3 ป 

C เปนไปไดปานกลาง (possible) เหตุการณอาจเกิดข้ึนในการทํางาน หน่ึงครั้งในทุก 10 ป 

D ไมคอยเกิดข้ึน (unlikely) 
เหตุการณเกิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงบางครัง้บาง

คราว 
หน่ึงครั้งในทุก 13 ป 

E เกิดข้ึนไดยาก (rare) 
เคยไดยินวาเหตุการณเกิดข้ึนมากอนท่ี

ไหนสักแหง 
หน่ึงครั้งในทุก 100 ป 

ท่ีมา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก 

http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 

2) การนิยามชนิดของผลลัพธท่ีตามมา ดานสุขภาพและความปลอดภัย 

 

ตารางท่ี 8.2  ตัวอยางการนิยามชนิดของผลลัพธท่ีตามมา ดานสุขภาพและความปลอดภัย 

ระดับความรุนแรง 
ชนิดผลลัพธท่ีตามมา 

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดลอม 

V  มากท่ีสุด    

    (มหันตภัย) 

มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก หรือเกิดอันตรายตอคน 

อยางชัดเจน มากกวา 50 คน 
มีความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศ ระยะยาวและรุนแรงมาก นาวิตกมาก 
IV  มาก 

มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพ

รุนแรงและถาวร (>30%) ตอคน 1 คน หรือ

มากกวา 

III  ปานกลาง 
เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความ

บกพรอง (<30%) ตอคน 1 คน หรือมากกวา 

ผลของสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงระยะเวลาปาน

กลาง 

II  นอย 
เกิดสภาวะทุพพลภาพท่ีรักษาได และตองการ

การรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผลระยะสั้นถึงปานกลาง และไมกระทบตอระบบ

นิเวศ 

I  นอยมาก 
มีผลกระทบเล็กนอย ไมจําเปนตองไดรับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาล 
ผลนอยมากตอชีวิตและกายภาพ 

ท่ีมา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก 

http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 
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3) การคํานวณความเสี่ยง (Risking rating) เปนการนําปจจัยท่ีกําหนด/นิยามไวขางตน (จากขอ 1)ตาราง

ท่ี 8.1 และขอ 2) ตารางท่ี 8.2) มาวางเปนระบบเมทริกซ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8.3  ตัวอยางการคํานวณความเสี่ยง (Risking rating)  

ระดับความ

เปนไปไดท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ระดับความรุนแรงจากผลลัพธท่ีตามมา 

I II III IV V 

A ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

B ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

C ตํ่า ปานกลาง สูง สงู สูง 

D ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

E ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ท่ีมา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน] เขาถึงไดจาก 

http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 

4) เม่ือกําหนดนิยามสําหรับตัวแปรแตละคาแลว นํามาเปรียบเทียบกับระบบเมทริกซ จะทําใหเราทราบ

ถึง “ระดับความเสี่ยง” ของท่ีทํางานนั้น ๆ บนเกณฑเดียวกัน  สําหรับความเปนอันตรายจากสารเคมี 

และความเปนไปไดในการไดรับสัมผัส ก็สามารถกําหนดนิยามสําหรับตัวแปรแตละตัวไดโดยใชวิธีการ

ในการตั้งเกณฑ/นิยามดังตัวอยางขางตน  นอกจากนี้ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยงสามารถทําเปน

รูปแบบตารางเพ่ือบันทึกผลการประเมินได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8.4  ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยง 

 

(1) การบงชี้อันตราย 

ของกิจกรรม 

(2) ระดับความเสี่ยง 

(ไดจากการ          

คํานวณขางตน) 
(3) หมายเหตุ 

(4) ลักษณะการบริหาร

ความเสี่ยง 

(5) คําอธิบายการ

บริหารความเสี่ยง 

A-E I-V ระดับ 

1. การตกหลนของขวด

สารเคม ี

B III สูง 

 

ช้ันวางไมแข็งแรง

และเบียดแนน 

กําจัดท้ิง เปลี่ยนช้ันวางใหม  

2. การระเบิดของตัวทํา

ละลายในตูควัน 

C IV สูง 

 

หลอดไฟขางตูช็อต

บอย เกิดประกายไฟ

บอย 

สรางใหม เปลี่ยนหลอดไฟใหม 

เดินไฟใหไกลจากตูดูด

ควัน 
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ตารางท่ี 8.4  ตัวอยางการเก็บขอมูลความเสี่ยง (ตอ) 

 

(1) การบงชี้อันตราย 

ของกิจกรรม 

(2) ระดับความเสี่ยง 

(ไดจากการ          

คํานวณขางตน) 
(3) หมายเหตุ 

(4) ลักษณะการ

บริหารความเสี่ยง 

(5) คําอธิบายการ

บริหารความเสี่ยง 

 
A-E I-V ระดับ 

3. การสูดดมสารพิษ เชน 

เบนซามิดีน 

A II สูง 

 

เบนซามิดีนเปน

สารพิษท่ีไว

ปฏิกิริยากับ

อากาศ 

ใช PPE ใชหนากากปดจมูก

แบบเต็มรูป และ

ทํางานในตูควัน 

เฝาตดิตาม ตรวจสุขภาพประจําป 

... ... … … ... ... ... 

  หมายเหต ุ  (3) การบงช้ีรายละเอียดสิ่งท่ีเห็นวาเปนอันตราย 

  (4) และ (5) เปนข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง  
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ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความเส่ียง  

 
 

 

ระดับ 
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้น 

สิ่งท่ีอธิบาย การอธิบาย คาดหวังวาจะเกิดขึ้น 

A เกือบประจํา  

(almost certain) 

เหตุการณจะเกิดข้ึนทุกป หน่ึงครัง้ตอป หรือ

มากกวา 

B เปนไปไดทีจ่ะเกิดมาก 

(likely) 

เหตุการณเกิดข้ึนหลายครัง้หรือ

มากกวาในการทํางาน 

หน่ึงครัง้ในทุก 3 ป 

C เปนไปไดปานกลาง 

(possible) 

เหตุการณอาจเกิดข้ึนในการ

ทํางาน 

หน่ึงครัง้ในทุก 10 ป 

D ไมคอยเกิดข้ึน 

(unlikely) 

เหตุการณเกิดข้ึนที่ใดทีห่น่ึง

บางครัง้บางคราว 

หน่ึงครัง้ในทุก 13 ป 

E เกิดข้ึนไดยาก  

(rare) 

เคยไดยินวาเหตุการณเกิดข้ึนมา

กอนที่ไหนสักแหง 

หน่ึงครัง้ในทุก 100 ป 

 

 

ระดับความ

รุนแรง 

ชนิดผลลัพธท่ีตามมา 

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดลอม 

V  มากทีสุ่ด    

    (มหันตภัย) 

มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก หรือเกิดอันตรายตอคน 

อยางชัดเจน มากกวา 50 คน 
มีความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

ระยะยาวและรุนแรงมาก นา

วิตกมาก 
IV  มาก 

มีผูเสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพ

รุนแรงและถาวร (>30%) ตอคน 1 คน หรือ

มากกวา 

III  ปานกลาง 

เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิด

ความบกพรอง (<30%) ตอคน 1 คน หรือ

มากกวา 

ผลของสิง่แวดลอมมีความ

รุนแรงระยะเวลาปานกลาง 

II  นอย 
เกิดสภาวะทุพพลภาพทีร่ักษาได และตองการ

การรกัษาตัวในโรงพยาบาล 

ผลระยะสั้นถึงปานกลาง 

และไมกระทบตอระบบนิเวศ 

I  นอยมาก 
มีผลกระทบเลก็นอย ไมจําเปนตองไดรับการ

รักษาที่โรงพยาบาล 

ผลนอยมากตอชีวิตและ

กายภาพ 
 

  

 
ระดับความ

เปนไปไดท่ี

จะเกิดขึ้น 

ระดับความรุนแรงจากผลลัพธท่ีตามมา 

I II III IV V 

A ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

B ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

C ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูง 

D ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

E ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 
 

(1) การระบุความเปนอันตราย

ของกิจกรรม 

(2) ระดับความเสี่ยง     

(ไดจากการคํานวณขางตน) (3) สาเหตุ (4) วิธีควบคุม (5) วิธีแกไข 

A-E I - V ระดับ 

การตกหลนของขวดสารเคม ี B III สูง 

 

ช้ันวางไมแข็งแรงและ

เบียดแนน 

กําจัดท้ิง เปลี่ยนช้ันวางใหม  
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8.3  การบริหารความเส่ียง (Risk management)  

  เปนกระบวนการเพ่ือปองกันภัยและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ท่ีมีใน

หองปฏิบัติการดวยการควบคุมและเตรียมพรอมท่ีจะรับมือ 

8.3.1 การปองกันความเสี่ยง (Risk prevention) ไดแก 

• การกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน  เม่ือมีการใชสารอันตราย ตองมี

การแยกคนทํางานหรือทรัพยสิ่งของออกหางจากสารอันตราย โดยอาจใชระยะหางหรือจํากัด

ขอบเขตบริเวณของพ้ืนท่ี หรือใชฉาก/ท่ีก้ัน  

• การลดปริมาณการใชสารอันตรายนอยลงเทาท่ีเปนไปได  

• มีการใชสาร/สิ่งของอ่ืนท่ีปลอดภัยกวาสาร/สิ่งของเดิมท่ีมีความเสี่ยง เชน การใชสารลดแรงตึง

ผิว (detergent) แทนตัวทําละลายท่ีมีคลอรีน (chlorinated solvent) สําหรับการทําความ

สะอาด, การใชสารเคมีท่ีละลายไดในน้ําแทนสารเคมีท่ีละลายไดในตัวทําละลาย, การใช

สารเคมีท่ีเขากันได (compatible chemicals) แทนสารเคมีท่ีเขากันไมได (incompatible 

chemicals) เปนตน 

• การขจัดสิ่งปนเปอน (decontamination):  ขจัดสิ่งปนเปอนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานภายหลัง

เสร็จปฏิบัติการ เพ่ือปองกันการทําปฏิกิริยาของสารเคมีท่ียังเหลือตกคางอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ท่ีอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน  

• สวมใสเครื่องปองกันขณะปฏิบัติงาน: โดยเลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal 

protective equipments, PPE) ท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน ใสถุงมือหนาขณะเท

ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เปนตน  

• การกําจัดของเสียสารเคมี: ตระเตรียมพ้ืนท่ี/ภาชนะตามคําแนะนําการกําจัดของเสียท่ีถูกตอง  

8.3.2 การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ยกตัวอยางเชน 

• เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือลดการสัมผัสสาร  

• แทรกรูปแบบการทํางานท่ีปลอดภัยไปในกิจกรรมตาง ๆ  

• ประสานงานกับหนวยงาน คณะ มหาวิทยาลัย/องคกรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง  

• สื่อสารใหมีความระมัดระวังดวยเอกสารขอมูล, การอบรม, การบรรยาย และ/หรือ การแนะนํา  

• บังคับใชกฎหมาย หรือขอกําหนด และ/หรือแนวปฏิบัติในหองปฏิบัติการ   

• มีการประเมิน/ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

8.3.3 การตอบโต/พรอมรับความเสี่ยง 

 หนวยงาน/องคกรมีกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ หรือการจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินท่ีกําหนดไว เพ่ือ

โตตอบ/พรอมรับความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึง การปองกัน (prevention) การจัดทําแผน (planning) การเตรียม

ความพรอม (preparedness) การตอบโตเหตุ (response) โดยมีเจาหนาท่ี/คนทํางานท่ีมีความรูและทักษะใน

ดานนี้ ภายหลังจากการตอบโตเหตุทุกครั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาเพ่ือปรับปรุงตอไป 
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8.3.4  การสื่อสารความเสี่ยง  

    การสื่อสารความเสี่ยงเปนสวนท่ีเชื่อมโยงอยูภายในกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง ซ่ึงเปนสวนสําคัญ

ในการสรางความตระหนัก (awareness) ใหกับคนทํางานและผูปฏิบัติงาน  โดยใชกลวิธีในการเผยแพรและ

กระจายขอมูลท่ีถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ ซ่ึงชวยใหผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดมีความเขาใจลักษณะของ

ภัยอันตรายและผลกระทบเชิงลบได การสื่อสารจึงมีความสําคัญท่ีสามารถทําใหการประเมินความเสี่ยงและ

การบริหารความเสี่ยงดําเนินไปไดดวยดี 

 

รูปท่ี 8.1 ความสัมพันธระหวาง Risk assessment, Risk management และ Risk communication 

(ท่ีมา เขาถึงไดจาก http://beid.ddc.moph.go.th/th/images/stories/pdf/bioweapons/26Aug08/riskcommuni 

cation_drnantika.pdf สืบคนเมือ่วันท่ี 12 มีนาคม 2555) 

 

 กลวิธีในการสื่อสารความเสี่ยง ตองครอบคลุมบุคคลท่ีเก่ียวของทุกกลุมโดยอาจจะใชหลายวิธีประกอบ

กัน ไดแก 

• การแจงใหทราบถึงความเสี่ยง ดวยปากเปลา  เชน การสอน อบรม แนะนํา และชี้แจง เปน

กิจลักษณะ 

• การแจงใหทราบถึงความเสี่ยง ดวยสัญลักษณ/ปาย เชน สัญลักษณ/ปายแสดงความเปนอันตราย

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงนั้น 

• การแจงใหทราบถึงความเสี่ยง ดวยเอกสารแนะนํา, คูมือ เชน การทําเอกสารแนะนําหรือคูมือ 

ขอปฏิบัติในการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

  

8.3.5 การตรวจสุขภาพ  

 การตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีอันตรายอยูดวยเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง

สําหรับการปองกันและลดปญหาความเสียหายท่ีเปนผลกระทบตอสุขภาพ ในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
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จึงควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจทางการแพทยและการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพรองรับไวดวย

เชนกัน ผูปฏิบัติงานจะไดรับการตรวจสุขภาพเม่ือ 

• มีอาการเตือน – เม่ือพบวา ผูปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานกับสารเคมี วัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

• มีการสัมผัสสาร – ผูปฏิบัติงานไดรับสารเคมีเกินกวาปริมาณท่ีกําหนด เชน ขอกําหนดของ 

OSHA 

• เผชิญกับเหตุการณสารเคมีหก รั่วไหล – ในกรณีสารหกรั่วไหล ระเบิดหรือเกิดเหตุการณท่ีทําให

ตองสัมผัสสารอันตราย 

• มีการตรวจสุขภาพเปนประจํา ตามปจจัยเสี่ยงของคนทํางาน/ผูปฏิบัติงาน 

• อ่ืน ๆ (เชน มีการตรวจสุขภาพ “กอน” และ “หลัง” โครงการเสร็จสิ้น เปนตน) 

 

8.4 การรายงานความเส่ียง 

 การรายงานความเสี่ยงมีลักษณะการรายงานท่ีเปนท้ังกระดาษเอกสาร และ/หรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงทําให

สะดวกในการสื่อสารความเสี่ยงในภาพรวม หรือระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงภายในหนวย 

งานหรือหองปฏิบัติการ 

ในท่ีนี้ควรมีการรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมท้ัง: 

• ระดับบุคคล  คนทํางาน/ผูปฏิบัติงานจะไดรับขอมูลความเสี่ยงจากรายงานความเสี่ยงของ

ตนเอง เปนการเพ่ิมความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และดูแลตัวเองมากข้ึน 

• ระดับโครงการ หัวหนาโครงการสามารถมองเห็นขอมูลความเสี่ยงของแตละโครงการท่ีเกิดข้ึน 

เปนขอมูลความเสี่ยงจริงท่ีชวยในการบริหารจัดการโครงการได 

• ระดับหองปฏิบัติการ หัวหนาหองปฏิบัติการจะไดรับขอมูลความเสี่ยงภายในหองปฏิบัติการท่ี

ดูแล ซ่ึงจะชวยในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการได 

 

8.5 การใชประโยชนจากรายงานความเส่ียง 

• การใชความรูจากรายงานความเสี่ยง  เปนสวนหนึ่งของการสื่อสารความเสี่ยง ท่ีสามารถนําไป

สอน แนะนํา อบรม ใหความรูแกคนทํางาน/ผูปฏิบัติงานได 

• ประเมินผลและวางแผนการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง 

• การบริหารดานงบประมาณพรอมรับความเสี่ยง เปนการใชรายงานความเสี่ยงใหเปนประโยชน

ในดานการบริหารจัดการ ทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยได

ถูกทางและจัดสรรงบประมาณไดตรงตามเปาหมายการพัฒนายกระดับความปลอดภัยได 
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เอกสารความรู 9 

ตัวอยางแบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report Form) 

ช่ือ-สกุล        ............................................................................................................................................................................. 

วันท่ีเกิดเหตุการณ   วัน……………...........……………วันท่ี………………………………………………….……………………………………………..… 

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ ............................................ เวลาคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  .................................................................... 

สถานท่ีทํางานปกติ ....................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิดเหตุการณ (ระบุช่ือสถานท่ี)......................................................................................................................................... 

ตําแหนงท่ีเกิดเหตุการณในสถานท่ีน้ัน (ระบุตําแหนง เชน ใกลประตูทางออก หองเก็บของ ลานจอดรถ เปนตน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

การบาดเจ็บหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (ระบุรายละเอียดของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เชน ลื่นหกลมบนพ้ืน เปนตน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

เหตุการณเกิดข้ึนไดอยางไร? ทานกําลังทําอะไรอยูเมื่อเหตุการณน้ันเกิดข้ึน (แนบรายละเอียดเพ่ิมเติมได) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ทานใชเครื่องมือปองกัน (protective equipment) ใดบาง ขณะท่ีเกิดเหตุการณ    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ทานไดรับการรักษาพยาบาล หรือตรวจตดิตามสุขภาพอะไรบาง ภายหลังเกิดเหตุการณน้ัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

มีใครบางท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ัน? ถามี กรุณาระบุรายละเอียด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลท่ีตามมาของเหตุการณ: 

การบาดเจ็บ บุคคลท่ีไดรับผลกระทบ ความเสียหายของทรัพยสิน 

 การปวยตาย  ลูกคา/ผูมาติดตองาน  อาคาร    .........................บาท 

 ไมสามารถมาทํางานได  ลูกจาง/ผูปฏิบัติงาน  เครื่องมือ .........................บาท 

 การรักษาพยาบาล  หัวหนางาน  อุปกรณ  .........................บาท 

 การปฐมพยาบาล   อ่ืน ๆ     .........................บาท 

 ไมไดรับบาดเจ็บ   
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ชื่อพยานและหมายเลขโทรศัพทติดตอ 

ชื่อ-สกลุ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 

  

  

 

ทานรายงานอุบัติเหตุถึงใคร  ........................................................................................................................ 

ทานรายงานอุบัติเหตุเมื่อใด    ........................................................................................................................ 

ในความคิดเห็นของทาน ควรมีวิธีการใดท่ีสามารถปองกันการเกิดซ้าํของเหตุการณน้ัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ทานโทรศัพทติดตอรถพยาบาลหรอืไม   ไม          ใช     หมายเลขติดตอ ................................................. 

ทานโทรศัพทแจงตํารวจหรือไม   ไม          ใช     หมายเลขติดตอ .............................................. 

ทานติดตอท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบาดเจ็บหรือไม     ไม             ใช     วันท่ีติดตอ ........................................................ 

ทานไดรับการรักษาพยาบาลหรือไม   ไม             ใช      สถานท่ี ............................................................ 

                 วันท่ีและเวลา.................................................... 

 

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

         (ช่ือผูรายงาน)        (ลายเซน็)                (วันท่ีรายงาน) 
 

สําหรับหัวหนางานเทานั้น 
 

ทานรายงานอุบัติเหตุถึงใคร?  ........................................................................................................................ 

วันท่ีและเวลาท่ีรายงานอุบัตเิหต ุ  ........................................................................................................................ 

ขอคิดเห็นและการสืบคนเบ้ืองตนของหัวหนางาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การติดตามผลของหัวหนางานตองการอะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันท่ีท่ีตั้งไวสําหรับการตดิตามผล    ........................................................................................................................ 

ใครคือผูปฏิบัติการติดตามผล  ........................................................................................................................ 

ลูกจาง/ผูปฏิบัติงานท่ีบาดเจ็บจะตองหยุดงานมากกวา 7 วันหรือไม    ไม          ใช 

การแกไขท่ีดําเนินการไปท้ังหมดสามารถปองกันการเกิดเหตุการณซ้าํไดหรือไม  ไมได          ได 

……………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………… 

        (ลายเซ็นหัวหนางาน และช่ือ-สกุล)     (วันท่ีเซ็น) 
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เอกสารความรู 10 

ตัวอยางระเบียบของหองปฏิบัติการ 

10.1  ระเบียบปฏิบัตขิองการทํางานในหองปฏิบัติการ 

 มีการเตรียมตัวกอนเขาปฏิบัติการ เชน ผูปฏิบัติงานตองทราบวาจะทําปฏิบัติการเก่ียวกับ

อะไร ใชเครื่องมืออะไร และตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของหองปฏิบัติการ

อยางเครงครัด 

 หามรบกวนผูท่ีกําลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง 

 ขณะอยูในหองปฏิบัติการ 

- หามวิ่งเลนหยอกลอกัน 

- หามรับประทานอาหาร  

- หามสูบบุหรี่ 

- หามทํากิจกรรมการแตงใบหนา 

- ตองสวมรองเทาท่ีปดหนาเทาและ/หรือสนเทาตลอดเวลา หามสวมรองเทาแตะ 

- รวบผมใหเรียบรอยขณะทําปฏิบัติการ 

- สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีพอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลา 

 หามสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการไปยังพ้ืนท่ีท่ีรับประทานอาหาร  

 หามเก็บอาหาร เครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ  

 หามใชปากดูดปเปตตหรือหลอดกาลักน้ํา  

 ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัติการ  

 หามใชตัวทําละลาย (solvents) ลางผิวหนัง  

 รักษาพ้ืนท่ีทําปฏิบัติการใหสะอาดและหามวางของเกะกะ  

10.2  ระเบียบปฏิบัตขิองการทํางานกับเครื่องมือ/สารเคมีในหองปฏิบัติการ 

 หามนําเด็กและสัตวเลี้ยงเขามาในหองปฏิบัติการ  

 กรณีท่ีหนวยงานอนุญาตบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ 

- ควรมีผูรับผิดชอบนําเขาไป 

- ตองอธิบาย แจงเตือนหรืออบรมเบื้องตนแกผูเขาเยี่ยมชม 

- ผูเขาเยี่ยมชมตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

 หามปดก้ันทางออก และทางเขาถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ  

 หามทํางานตามลําพังในหองปฏิบัติการ 

 หามใชเครื่องมือผิดประเภท 

 มีปายแจงกิจกรรมท่ีกําลังทําปฏิบัติการท่ีเครื่องมือ พรอมชื่อ และหมายเลขโทรศัพทของผูทํา

ปฏิบัติการ 
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เอกสารความรู 11  

การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

 

การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉินอยูภายใตการจัดการความปลอดภัย แบงออกเปน 2 หัวขอคือ 

1) การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

2) แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

 

11.1  การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

1) ระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน  หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการกําหนดระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน หมายถึง 

 หนวยงานมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีข้ันตอนปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีอุปกรณท่ีพรอมเพ่ือรับมือกับเหตุ

 ฉุกเฉิน บุคลากรและผูเก่ียวของทราบวาตองดําเนินการอยางไรเม่ือเกิดเหตุ 

2)  การจัดผังพ้ืนท่ีใชสอย และเสนทางหนีภัย  หนวยงาน/หองปฏิบัติการจัดพ้ืนท่ีใชสอยและเสนทาง

 หนีภัยท่ีปลอดภัย และสะดวกในการทํางานและการหนีภัย โดย 

• เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูประสบเหตุสามารถตรงไปหาอุปกรณชวยเหลือ เชน ท่ีลางตา (eyewash) 

และชุดฝกบัวฉุกเฉิน (emergency shower) ไดทันทวงที โดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

• ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกทุกทาง ชวยใหการอพยพหนีภัยเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ไมกอใหเกิดอันตรายเนื่องจากชนสิ่งกีดขวางขณะหนีภัย 

• ไมมีสิ่งกีดขวางถังดับเพลิง (fire extinguishers)/เครื่องมือดับเพลิง เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ

เขาถึงไดทันทวงที 

• มีทางหนีไฟท่ีไมมีสิ่งกีดขวางและพรอมใชงาน ชวยใหการอพยพหนีภัยเปนไปอยางสะดวกและ

รวดเร็ว  

• จัดวางแผนผังแสดงตําแหนงพ้ืนท่ีใชสอย ท่ีวางอุปกรณตอบโตเหตุฉุกเฉิน และเสนทางหนีภัยไว 

ณ ตําแหนงท่ีทุกคนผานเปนประจํา และทุกคนในหองปฏิบัติการรูจักเสนทางหนีภัย 

3)  การจัดเตรียมเครื่องมือ ในหองปฏิบัติการมีการจัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือพรอมรับกรณีฉุกเฉิน โดย 

• มีท่ีลางตาอยูในหองปฏิบัติการ    

• ทดสอบท่ีลางตาสมํ่าเสมอ จะทําใหรูวาน้ํายาลางตา หรือท่ีลางตายังพรอมใชงานได และมี

ตารางแสดงการตรวจสอบท่ีลางตาอยูในหองปฏิบัติการ   

• มีชุดฝกบัวฉุกเฉินอยูในหองปฏิบัติการ 

• มีชุดฝกบัวฉุกเฉินอยูบริเวณทางเดินหรือระเบียง 

• มีถังดับเพลิงภายในหองปฏิบัติการ   
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11.2  แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

1) แผนปองกันกรณีฉุกเฉินท่ีเปนรูปธรรม หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการวางแผนปองกันกรณีฉุกเฉินท่ี

เปนรูปธรรมปฏิบัติไดจริง หมายถึง มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีข้ันตอนปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีอุปกรณ

ท่ีพรอมเพ่ือรับมือกับเหตุฉุกเฉิน บุคลากรและผูเก่ียวของทราบวาตองดําเนินการอยางไรเม่ือเกิดเหตุ 

2) การซอมรับมือกรณีฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับหนวยงาน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการซอมรับมือกรณี

ฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับหนวยงาน เชน ซอมหนีไฟจากสถานท่ีจริง 

3) การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณพรอมรับกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการตรวจสอบ

เครื่องมือ/อุปกรณพรอมรับกรณีฉุกเฉินสมํ่าเสมอ และเครื่องมือ/อุปกรณมีความพรอมในการใชงาน  

โดย 

• มีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งกับผนังอยางปลอดภัย 

• ถังดับเพลิงตองใชงานไดจริง และติดปายพรอมใชงานดวย 

• มีการกําหนดตําแหนงและจํานวนอุปกรณลางตาอยางเพียงพอ 

• มีการทดสอบท่ีลางตาทุกสัปดาห 

• มีการรายงานการตรวจสอบท่ีลางตาทุกเดือน 

• สายไฟภายในหองปฏิบัติการตองอยูในสภาพดี 

• มีการตรวจสอบกําลังไฟท่ีใชกับเครื่องมือสมํ่าเสมอ 

• มีการกําหนดจํานวนปลั๊กและความสามารถในการรองรับของสายพวงใหเหมาะกับกําลังไฟ 

• สายพวงท่ีใชงานอยูในหองปฏิบัติการตองอยูในสภาพดี (กรณีท่ีใชสายพวงได) 

• มีการตรวจสอบสายพวงทุกสัปดาห 

• มีการรายงานการตรวจสอบสายพวงทุกเดือน 

• ติดตั้งเครื่องมือหรือวัสดุท่ีเปนอันตรายอยางปลอดภัย 

• มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน 

• มีการตรวจสอบไฟแสงสวางฉุกเฉิน 

4) การตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพ่ือพรอมรับกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีการตรวจสอบ

พ้ืนท่ีและสถานท่ีอยูสมํ่าเสมอ พรอมรับกรณีฉุกเฉิน 

5) ข้ันตอนการจัดการเบื้องตน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพ่ือตอบโตกรณีฉุกเฉิน หนวยงาน/

หองปฏิบัติการมีข้ันตอนการจัดการเบื้องตน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล อาทิเชน 

• มีการศึกษาถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหกรั่วไหลและวางแผนรับมือ 

• มีการเตรียมอุปกรณทําความสะอาดจัดวาง ณ ตําแหนงท่ีเขาถึงไดงายเม่ือเกิดเหตุ 

• มีการเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม ตามความเปนอันตรายของสาร เชน ถุงมือ

ยางหนา, อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ เปนตน ไวในหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ 

และเขาถึงไดงายเม่ือเกิดเหตุ 
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• มีการเตรียมตัวดูดซับท่ีเหมาะสมกับสารเคมีท่ีใชใน

หองปฏิบัติการ เชน chemical spill-absorbent 

pillows หรือ vermiculite  (รูปท่ี 11.1) ไวใน

หองปฏิบัติการอยางเพียงพอ และเขาถึงไดงายเม่ือเกิด

เหตุ เพ่ือดูดซับสารเคมีอันตรายท่ีเปนของเหลว  

• มีการเตรียมผงกํามะถันไวกลบ หรือใชเครื่องมือ

สุญญากาศดูดเก็บรวบรวมปรอทท่ีหกรั่วไหล ไวใน

หองปฏิบัติการ อยางเพียงพอ และสามารถเขาถึงได

งายเม่ือเกิดเหตุ 

• มีการศึกษาวิธีการทําลายแกสพิษ ท่ีมีการใชงานใน

หองปฏิบัติการนั้นๆ และเตรียมแผนรับมือ เม่ือเกิดการรั่วไหล 

 

6)  ข้ันตอนการจัดการเบื้องตน ดานสารเคมี เพ่ือตอบโตกรณีฉุกเฉิน กรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย 

หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีข้ันตอนการจัดการเบื้องตน ในกรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย ดาน

สารเคมี โดยมี 

• การเก็บสารท่ีติดไฟงายออกหางจากแหลงกําเนิดไฟ 

• การเก็บสารเคมีหางจากหัวสปริงเกลอรเปนระยะทางอยางนอย 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

• การเก็บสารไวปฏิกิริยาตอน้ําออกหางจากสปริงเกลอร 

• มีการกําหนดปริมาณของสารไวไฟท่ีจําเปนตองใชขณะทํางาน 

• มีการใชอุปกรณไฟฟากันระเบิดเม่ือทํางานกับสารเคมีพวกของเหลวไวไฟ 

 

7) ข้ันตอนการจัดการเบื้องตน ดานกายภาพ เพ่ือตอบโตกรณีฉุกเฉิน กรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย 

หนวยงาน/หองปฏิบัติการมีข้ันตอนการจัดการเบื้องตน ในกรณีน้ําทวม เพลิงไหม/อัคคีภัย ดาน

กายภาพ โดยมี 

• ประตูหนีไฟ (รูปท่ี 11.2) สามารถเปดออกไดจาก

ภายใน และประตูบันไดหนีไฟควรปดตลอดเวลา 

• ทุกคนรูตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องดับเพลิงและ

สัญญาณเตือนภัย  

• ไมมีสิ่งกีดขวางประตูทางออกทุกประตู 

• ข้ันตอนการแจงเหตุภายในหนวยงานในการตอบโต

กรณีฉุกเฉิน 

• ข้ันตอนการแจงเหตุภายนอกหนวยงานในการตอบ

โตกรณีฉุกเฉิน 

รปูที ่11.1 vermiculite 
(ท่ีมา  เขาถึงไดจาก http://www.epa.gov/ 

asbestos/pubs/verm.html สืบคนเมื่อวันท่ี 

12 มีนาคม 2555.) 

 

รปูที ่11.2 ประตูหนีไฟ 
(ท่ีมา  เขาถึงไดจาก http://www.tiresias. 

org/happytourist/emergency_escape.htm

สืบคนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555.) 
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• มีหมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉินท่ีติดไวตรงประตูหองปฏิบัติการชัดเจน ตัวอยางหมายเลข

โทรศัพทท่ีควรมีไวในหองปฏิบัติการ คือ ผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการ หนวยรักษาความ

ปลอดภัยของหนวยงาน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน 

• ข้ันตอนการแจงเตือนในการตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

• ข้ันตอนการอพยพคนเพ่ือพรอมรับ/ตอบโตกรณีฉุกเฉินท่ีเปนรูปธรรม 



ESPReL
เอกสารความรู 12
เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  

(Standard Operating Procedure, SOP)



 



 

อ.12-1 

เอกสารความรู 12 

เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) 

 

 SOP เปนเอกสารท่ีแนะนําวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและมีทิศทางในแนว

เดียวกัน โดยระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาไดตามความเหมาะสมของแตละ

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดผลจริงท่ีปฏิบัติได ซ่ึงวิธีการของหองปฏิบัติการแตละแหงอาจจะแตกตางกันไป 

 วัตถุประสงคหลักของ SOP คือ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด และสามารถใชเปนแนวทางขององคกร/

หนวยงานในการจัดการข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานได 

 สิ่งท่ีควรกําหนดในเอกสาร SOP มีดังนี้คือ 

1) รูปแบบ (Format) ประกอบดวย ชื่อเรื่อง แบบฟอรม และเนื้อหา 

 ชื่อเรื่อง  ควรสั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได เพ่ือใหทราบวาเปนคูมือการปฏิบัติงาน

อะไร เชน การใชเครื่องมือ การลงบันทึกขอมูลในสารบบสารเคมี เปนตน 

 แบบฟอรม ประกอบดวย ใบปะหนา สารบัญของเนื้อเรื่อง สารบัญเอกสารอางอิง สารบัญ

แบบฟอรม เนื้อหา SOP ท่ีเปนวิธีการปฏิบัติงาน (work procedure) หรือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (work instruction)  แบบฟอรมท่ีใชประกอบ เอกสารอางอิง และความหมาย

รหัสเอกสาร 

 เนื้อหา  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย และมีองคประกอบตามมาตรฐานสากล ท่ีประกอบดวยอยาง

นอย 8 หัวขอคือ วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ

และสารเคมี เอกสารอางอิง แผนภูมิการทํางาน รายละเอียดของข้ันตอนการทํางาน 

คําอธิบายศัพทหรือนิยาม และแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

2) การกําหนดหมายเลขเอกสาร (Number assignment) SOP แตละเรื่อง ตองระบุหมายเลข 

เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม โดยประกอบดวย 3 สวนหลักเรียงกัน (A-B-C) 

คือ (A) รหัสท่ีบงถึงหนวยงาน/หนวยปฏิบัตินั้น (code number), (B) รหัสท่ีบงถึงเรื่องท่ีทํา และ 

(C) หมายเลขลําดับ  

3) การตรวจทานและการรับรอง (Review and Approval) เม่ือเขียน SOP เสร็จ จะตองไดรับ

การตรวจทานและรับรองความถูกตองจากผูท่ีมีความชํานาญในงานนั้น และถูกตองในรูปแบบท่ี

กําหนด  

4) การแจกจายและการควบคุม (Distribution and Control) 

 การแจกจายเอกสารไปยังหนวยงาน/หนวยปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีระบบการแจกจายท่ี

สามารถตรวจสอบและควบคุมได เพ่ือใหทราบวา ทุกท่ีมีการใช SOP ลาสุดท่ีไดพัฒนาแกไข

แลว 

 การควบคุม ไดแก SOP ท่ีแจกจายไดตองผานการอนุมัติแลวเทานั้น มีระบบการแจกจายรับ-

สงเอกสารชัดเจน มีหมายเลขสําเนาของ SOP ทุกสําเนา มีการเรียก SOP ท่ียกเลิกไมใชแลว
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กลับคืนได ไมทําสําเนาข้ึนมาเอง/หมายเลขสําเนาพิมพดวยสีตางกัน มีการทําลายสําเนา SOP 

ท่ีเรียกกลับคืนทุกฉบับ/จะเก็บตนฉบับไวเทานั้น 

5) การทบทวนและแกไข (Review and Revision) SOP ท่ีใชตองมีการทบทวนเปนประจํา เพ่ือให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง เม่ือทบทวนแลวจะแกไขหรือไม ก็ตองมีระบบการกรอกขอมูลเก็บ

ไว เชน ไมแกไข (no revision) แกไข (revision) หรือเลิกใช (deletion) 
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เอกสารความรู 13 

รายการที่ควรตรวจประเมิน 

 

 หัวใจของการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คือการประเมินความเสี่ยงของปจจัยตางๆ เพ่ือ

บูรณาการใหเกิดภาพรวมในการดําเนินการ แตการมองภาพรวมเปนไปไดยากหากไมทราบความเสี่ยงของ

องคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในเอกสาร “คูมือประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ” ไดมีการจัดทํา

รายการตรวจประเมิน/แบบสํารวจ (checklists) ไวรวม 378 รายการ ตามหัวขอหลักในขอ 13.1-13.7 หัวขอ

เหลานี้จะทําใหผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการสามารถประเมินตนเองได หากไมเขาใจชัดเจนก็สามารถใช

ประโยชนจากเกณฑการประเมินท่ีจัดทําไวเพ่ือชวยการตัดสินใจ การตอบรายการประเมินจะชวยใหเกิดความ

ตระหนักมากข้ึน เนื่องจากมีรายการจํานวนมากท่ีมีการมองขามไป ทําใหเกิดความเสี่ยงโดยไมรูตัว หลังจาก

การประเมินตนเอง ผูปฏิบัติจะสามารถวิเคราะหชองวางเพ่ือปรับปรุงตนเองตอไป  

 

13.1  การบริหารระบบการจัดการความปลอดภยั ประเมินถึงการสงเสริมสนับสนุนและความชัดเจนของ

การดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยของหองปฏิบัติการของหนวยงาน ซ่ึงมีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนไปสู

จุดหมาย คือ ความปลอดภัย ประกอบดวยหัวขอดังนี้  

1) นโยบายและแผน 

2) โครงสรางบริหาร  

3) ผูรับผิดชอบระดับตางๆ 

13.2  ระบบการจัดการสารเคมี ประเมินถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีท่ีดีภายในหองปฏิบัติการ ท้ัง

ระบบขอมูล การจัดเก็บ และการเคลื่อนยายสารเคมี ท่ีสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี และ

ควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

  1) ระบบการจัดการขอมูลสารเคมี 

 ระบบบันทึกขอมูล 

 สารบบสารเคมี (chemical inventory) 

 ระบบ Clearance 

 การใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การจัดสรร

งบประมาณ การแบงปนสารเคมี การประเมินความเสี่ยง เปนตน 

  2) การจัดเก็บสารเคมี 

 ขอกําหนดท่ัวไปในการจัดเก็บสารเคมี 

 ขอกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารเคมีกลุมตางๆ เชน สารไวไฟ สารกัดกรอน แกส สาร

ออกซิไดซ สารท่ีไวตอปฏิกิริยา เปนตน 

 ภาชนะบรรจุภัณฑ และฉลากสารเคมี 
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 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 

  3) การเคลื่อนยายสารเคมี 

 ภายในหองปฏิบัติการ 

 ภายนอกหองปฏิบัติการ 

13.3 ระบบการจัดการของเสีย ประเมินถึงระบบการจัดการของเสียท่ีดีภายในหองปฏิบัติการ ท้ังระบบขอมูล 

การจัดเก็บ และการกําจัด/บําบัดของเสีย ซ่ึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเสีย การควบคุมความเสี่ยง

จากอันตรายของของเสีย จนถึงการบําบัดและกําจัดอยางเหมาะสม ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

 1) ระบบการจัดการขอมูลของเสีย 

 ระบบบันทึกขอมูล 

 ระบบรายงานขอมูล 

 ระบบ Clearance 

 การใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การจัดสรร

งบประมาณการกําจัด การประเมินความเสี่ยง เปนตน 

 2) การจัดเก็บของเสีย 

 การจําแนกประเภทของเสีย 

 ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บของเสีย  

 3) การกําจัดของเสีย 

 การจัดการเบื้องตน 

 การสงกําจัด 

13.4  ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ ประเมินถึงความสมบูรณเหมาะสม

ของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพอุปกรณและเครื่องมือภายในหองปฏิบัติการ ท่ีจะเอ้ือตอความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการ   

  1) งานสถาปตยกรรม 

 ขอกําหนดท่ัวไป 

 การแบงสวนพ้ืนท่ีการใชงาน (zoning) 

 รายละเอียดทางสถาปตยกรรม เชน วัสดุพ้ืนผิว (finish) ชองเปด (ประตู – หนาตาง) ทาง

สัญจร/ทางเดิน ปายสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ 

  2) งานสถาปตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ/เฟอรนิเจอร/เครื่องมือและอุปกรณ 

  3) งานวิศวกรรมโครงสราง 

  4) งานวิศวกรรมไฟฟา 

 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 ระบบไฟฟากําลัง 



อ.13-3 

 ระบบควบคุมไฟฟา 

 ระบบไฟฟาสํารอง 

  5) งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 

 ระบบน้ําดี/น้ําประปา 

 ระบบน้ําท้ิงและบําบัดน้ําเสีย 

  6) งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 ระบบระบายอากาศ 

 ระบบปรับอากาศ 

  7) งานระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษเฉพาะหองปฏิบัติการ 

 ระบบปองกันอัคคีภัย 

 ระบบติดตอสื่อสาร 

 ระบบฉุกเฉินตางๆ 

13.5  ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ประเมินถึงการมีระบบการจัดการความเสี่ยง ระบบปองกัน 

และระบบเตรียมความพรอม/ตอบโตเหตุฉุกเฉิน ภายในหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

สูงสุดในหองปฏิบัติการ ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

  1) การจัดการความเสี่ยง 

 การบงชี้อันตราย (hazard identification) 

 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 

 การบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย การปองกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การตอบ

โต/พรอมรับความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และการตรวจสุขภาพจากความเสี่ยง 

 การรายงานความเสี่ยงในระดับตางๆ เชน ระดับบุคคล โครงการ หองปฏิบัติการ เปนตน 

 การใชประโยชนจากรายงานความเสี่ยง เชน การใหความรูจากรายงานความเสี่ยง การ

บริหารดานงบประมาณ 

  2) การเตรียมความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

 การจัดการความพรอม/ตอบโตกรณีฉุกเฉิน เชน ระบบตอบโตกรณีฉุกเฉิน การจัดพ้ืนท่ี 

การจัดเตรียมเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ/เวชภัณฑ การจัดทําแผนปองกันและรองรับกรณี

ฉุกเฉิน การกําหนดผูรับผิดชอบ เปนตน 

 แผนปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน 

  3) ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไป 

 ระดับบุคคล 

 ระดับหองปฏิบัติการ 
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13.6  การใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ประเมินถึงการมีกระบวนการสราง

ความปลอดภัยอยางตอเนื่องตอบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ  และใหความรู พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับ

กลุมเปาหมายท่ีมีบทบาทตางกัน  

  1) หัวขอความรู  

 กฎหมายและขอกําหนดเก่ียวกับความปลอดภัย 

 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 

 ระบบการจัดการสารเคมี 

 ระบบการจัดการของเสีย 

 สารบบขอมูลสารเคมี/ของเสีย 

 การประเมินความเสี่ยง 

 ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการกับความปลอดภัย 

 การปองกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 

 อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

 SDS/ปายสัญลักษณ 

  2) กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร 

 หัวหนาโครงการ 

 ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

 พนักงานทําความสะอาด/ภารโรง 

 ผูเยี่ยมชม 

13.7  การจัดการขอมูลและเอกสาร ประเมินถึงการมีระบบการจัดการเอกสารท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ 

  1) การจัดการเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) 

  2) การจัดการเอกสาร SDS 

  3) การจัดเก็บประวัติและคุณวุฒิของผูปฏิบัติงาน 

  4) การจัดเก็บประวัติการรับการอบรมของผูปฏิบัติงาน 

  5) การจัดเก็บเอกสารตรวจประเมิน 

  6) รายงานเชิงวิเคราะห/ถอดบทเรียนเพ่ือใชในการเรียนรู 

  7) รายงานเชิงวิเคราะห/ถอดบทเรียนเพ่ือใชขยายผล 

 

 

 



คณะทํางาน 
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ผศ. ดร. วรภัทร  อิงคโรจนฤทธิ์ ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 



ภาคีหองปฏิบัติการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏบิัติการวิจัยในประเทศไทย 

 
ลําดับ หองปฏิบัติการ หัวหนาหองปฏิบัติการ หนวยงาน 

1 Plant Science and 

Analysis 

รศ.ดร. อรพิน เกิดชูช่ืน สายวิชาการจดัการทรัพยากรชีวภาพ  

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2 Plant extract and 

Essential Oil 

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจติต สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคม ี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

3 หนวยวิจัยเคมีอินทรีย

สังเคราะห 

รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 Cyanobacterial 

Biotechnology 

ศ.ดร. อรญั   อินเจริญศักดิ ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 หนวยปฏิบัติการวิจัยแปง

และไซโคลเดกซทริน 

ศ.ดร. เปยมสุข  พงษสวัสดิ ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางดานอณูชีววิทยา 

และจีโนมกุง 

ศ.ดร. อัญชลี   ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7 วิจัยดานการสกัด  

 

รศ.ดร. สมเกียรติ งามประเสริฐสทิธ์ิ ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8 วิจัยปโตรเคม ี ผศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 Environmental Chemical 

Engineering & 

Biochemical Engineering 

Laboratory 

รศ.ดร. ประเสริฐ ภวสันต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 วิจัยเคมสีังเคราะห รศ. ดร. สุภา หารหนองบัว   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

11 หนวยวิจัยมลพิษและการ

จัดการทรัพยากร 

ผศ.ดร. นเรศ  เช้ือสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักวิชา

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

12 หนวยปฏิบัติการวิจัย

เน้ือเยื่ออนินทรีย 

ศ.ทพ.ดร. ประสิทธ์ิ ภวสันต ภาควิชากายวิภาคศาสตร  

คณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13 วิจัย Cell signalling and 

Protein function 

ผศ.ทพ.ดร. จรีัสย สุจริตกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 



ภาคีหองปฏิบัติการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏบิัติการวิจัยในประเทศไทย 

 
ลําดับ หองปฏิบัติการ หัวหนาหองปฏิบัติการ หนวยงาน 

14 ฝายเภสัชและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ  

ดร.ชุลรีัตน บรรจงลขิิตกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว.) 

15 C306 อาคารเคม ี ผศ.ดร. นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 

ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรสีุข 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 สวนมาตรฐานและ 

รับรองระบบ 

น.ส. ศิรินภา  ศรีทองทิม        กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

17 ทดสอบสารอินทรีย 

ระเหยงายในอากาศ 

ดร. หทัยรตัน การีเวทย กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

18 ไดออกซิน น.ส. รุจยา บุณยทุมานนท กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

19 การวิจัย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

20 NCE-EHWM 

 

น.ส. ฉันทนา  อินทิม ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และของเสียอันตราย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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