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กรอบคิดของห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 1) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบการ
จัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบการป้องกันและ
แก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการ
ข้อมูลและเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของห้องปฏิบัติกำรปลอดภัย 

  การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องได้ประจักษ์ในสภาพ
ความเสี่ยงในการท างาน โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย จึงได้
ออกแบบ “เครื่องมือ”  ในการส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามองค์ประกอบความปลอดภัย
ทั้ง 7 ด้านดังกล่าว ซึ่งได้จัดท าเป็นเอกสาร 2 เล่มใช้ประกอบกัน และสามารถสืบค้นการใช้เอกสารบนระบบ
เว็บไซต์ที่ http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp 
   
 
 
 
 

กำรบริหำรระบบ
กำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย 

ลักษณะทำง
กำยภำพของ
ห้องปฏิบตัิกำร 
อุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

กำรจัดกำรข้อมูล
และเอกสำร 

ระบบกำรจดักำร
สำรเคม ี

ควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติกำร 

ระบบกำรจดักำร
ของเสีย 

ระบบกำรป้องกัน
และแก้ไขภัย

อันตรำย 

กำรให้ควำมรู้
พื้นฐำนเกี่ยวกับ

ด้ำนควำมปลอดภยั 
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 เอกสำรเล่มที่ 1 แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้ภาพรวมขององค์ประกอบที่ท าให้เกิด
ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ และแบ่งสาระเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 

- เนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  

- เอกสารความรู้ เป็นรายละเอียดของวิธีด าเนินการของขั้นตอนต่างๆ จัดแบ่งเป็นเรื่องๆ เช่น ระบบ
การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet, SDS) เป็นต้น 

 เอกสำรเล่มที่ 2 คู่มือการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการส ารวจสถานภาพใน
ลักษณะของ   

-  รายการส ารวจ (checklist)  รวม 162 รายการที่ครอบคลุม 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย 
-  ค าอธิบายประกอบการกรอก checklist ที่สอดคล้องกับรายการส ารวจ ซึ่งเป็นค าอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับ

ผู้ด าเนินการในห้องปฏิบัติการ และส าหรับผู้ตรวจสอบใช้ในการก าหนดเป็น “เกณฑ์การประเมิน” เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วย 

-  ภาคผนวก คือ ความรู้และตัวอย่างเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องของแต่ละองค์ประกอบ 

 เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ได้ผ่านการทดลองใช้แล้วโดยภาคีสมาชิกห้องปฏิบัติการ จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ มีการปรับปรุงคู่มือการประเมิน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอีก 2 ครั้ง คือ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

 คู่มือการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
1. ลดความซ้ าซ้อนของรายการส ารวจ 

2. เพ่ิมความชัดเจนของรายการส ารวจและค าอธิบายประกอบฯ ให้มากขึ้น 

3. ปรับค าให้สอดคล้องกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

4. ให้ผู้ตอบสามารถตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดให้มีการแสดงหลักฐานเบื้องต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การยืนยัน และทวนสอบตนเองด้วย 

 

 ผู้อ่านที่สนใจใช้แบบประเมินในเอกสารเล่มนี้ เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ควรเริ่มท า
ความเข้าใจสาระในเอกสาร “แนวปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร” ก่อน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ จึงจะช่วยให้
สามารถใช้ข้อมูลการประเมินความปลอดภัยฉบับนี้ด้วยความเข้าใจ และเกิดปัญญาพัฒนาห้องปฏิบัติการได้อย่าง
แท้จริง การใช้  “คู่มือกำรประเมินควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร” เพียงอย่างเดียวอาจยากที่จะเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ของแบบประเมิน ท าให้ไม่สามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาความปลอดภัยได้ดังใจ 

 
           คณะผู้จัดท ำ 

สิงหำคม 2558 



ค 

ค ำแนะน ำกำรส ำรวจสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 

1. ผลการส ารวจสภาพความปลอดภัยจะได้ประโยชน์สูงสุด สมาชิกในห้องปฏิบัติการทุกคนทุกระดับต้องร่วมกันท า
ความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบค าถามแต่ละข้อโดยตอบค าถามในกระดาษเป็นชุดเดียวกันแล้ว
จึงบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) ภายหลัง การบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์อาจ
ท าพร้อมกันหลายคนได้ โดยแต่ละคนท าแต่ละองค์ประกอบ 

2. อ่านค าอธิบายประกอบการกรอก checklist เพ่ือให้ทราบ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความหมายของแต่ละ
ข้อที่จะใช้ในการส ารวจสภาพให้ชัดเจนเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด ส าหรับความรู้และ
ตัวอย่างเพ่ิมเติมได้น าไปแสดงไว้ในภาคผนวก  

3. เลือกค าตอบในรายการส ารวจ (checklist) โดยท าเครื่องหมาย “” ในช่องว่างด้านขวามือ  
ค าตอบในรายการส ารวจ มี 3 แบบ คือ  
 “ใช่ /ไม่ใช่”  
 “ใช่” หมายถึง ท าได้ครบถ้วนตามรายการข้อนั้น 

“ไม่ใช่”หมายถึง ท าได้ไม่ครบถ้วนตามรายการข้อนั้น 
 “ไม่เกี่ยวข้อง”หมายถึง  รายการข้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนี้ เช่น รายการ

เกี่ยวกับการเก็บถังแก๊สออกซิเจน ถ้าห้องปฏิบัติการไม่มีการใช้แก๊สออกซิเจน สามารถเลือกค าตอบ “ไม่
เกี่ยวข้อง” ได้  

 “ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล” หมายถึง ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือทราบว่า ใช่แต่ไม่มีข้อมูล เช่น การไม่มี
ข้อมูลเพื่อตอบค าถามเก่ียวกับพ้ืนผิวทางเดิน เป็นต้น 

4. กรณีตอบว่า “ไม่เกี่ยวข้อง” ต้องระบุเหตุผลด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าค าตอบคือ “ไม่ใช่” เช่น รายการเกี่ยวกับ
ถังออกซิเจนในข้อ 3 ต้องระบุเหตุผลด้วยว่า ไม่มีการใช้แก๊สออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

5. ในกรณีที่รายการส ารวจมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยหากมีรายการนั้น ให้ท าเครื่องหมาย  ในแต่ละข้อย่อย 
และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่อง  

6. ในกรณีที่ตอบว่า “ใช่” หรือ “มี” ต้องระบุหลักฐานยืนยัน เช่น ชื่อเอกสาร ชื่อผู้รับผิดชอบ และวิธีการ
ด าเนินการ เป็นต้น หากไม่ระบุหลักฐาน จะถือว่าค าตอบในข้อนี้ คือ “ไม่ใช่” หรือ “ไม่มี”  

7. กรอกข้อมูลที่ได้ในข้อ 3-5 ลงใน http://esprel.labsafety.nrct.go.th เพ่ือท าการประมวลผลสถานภาพ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาความถี่ที่ ได้จากการส ารวจในแต่ละหัวข้อ เพ่ือดูว่า
ห้องปฏิบัติการของตนเองมีสภาพอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบ (7 องค์ประกอบ) 

8. ข้อที่มีเครื่องหมาย ก ากับอยู่ หมายถึง เป็นข้อที่มีความส าคัญและต้องท าก่อน 
 

การประมวลผลให้น้ าหนักกับค าตอบที่มีเหตุผลประกอบ ดังนั้นการตอบว่า “ใช”่ โดยไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลไม่
เหมาะสม จะเทียบเท่ากับค าตอบว่า “ไม่ใช่” ดังนั้น ผลการส ารวจความปลอดภัยที่ใกล้สภาพความเป็นจริงมาก
ที่สุด จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงที่จุดอ่อน ส่วนผลส ารวจที่อาจดูดีแต่ห่างไกลจากความเป็นจริงจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเลย  



 

ง 

สารบัญ 

   

 
 

หัวข้อ หน้า 

ค าน า ก 

ค าแนะน าการส ารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏบิัติการ ค 

สารบัญ ง 
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ESPReL Checklist  
1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  

  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการก าหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตในด้านนี้ 
อาจมีได้ตั้งแต่ค าสั่ง ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติที่ได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน  
    

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีนโยบายดา้นความปลอดภยั ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้  
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน.....)  

ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 

    ข้อ 1 มีนโยบายด้านความ
ปลอดภัย 

2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้ 
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  

ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 2  มีแผนงานด้านความ
ปลอดภัย 

3. มีโครงสร้างการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยในระดับ
ต่อไปนี้   
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   

ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์)  

    ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  
ระบุ ช่ือของระดับหน่วยงาน ลักษณะโครงสร้าง.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 

4. ห้องปฏิบัติการได้ก าหนดผู้รับผดิชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้   
 การจัดการสารเคมี  

ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  
 การจัดการของเสีย  

ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ.....  
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ

เครื่องมือ  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การป้องกันและแกไ้ขภัยอันตราย  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ    
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 การจัดการข้อมูลและเอกสาร  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

 อื่นๆ ระบ…ุ…  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  

    ข้อ 4 ห้องปฏิบัติการได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัย 
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ESPReL Checklist  
2. ระบบการจัดการสารเคมี 

   เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว  ที่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจส าคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก คือ 
“สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการท างานและการรับมือสารเคมี
อย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดท ารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 
 
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี  

2.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบ 

1. มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ   
 เอกสาร   
 อิเล็กทรอนิกส์  

      ข้อ 2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบด้วย 
 รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ช่ือสารเคมี (chemical name)  
 CAS no.   
 ประเภทความเป็นอันตราย  

(ระบ ุระบบท่ีใช้……)   
 ขนาดบรรจุของขวด  
 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical 

volume/weight)  
 Grade 
 ราคา (price) 
 ที่จัดเก็บสารเคมี (location)   
 วันท่ีรับเข้ามา (received date) 
 วันท่ีเปิดใช้ขวด 
 ผู้ขาย/ผู้จ าหน่าย (supplier)   
 ผู้ผลิต (manufacturer) 
 วันหมดอายุ (expiry date) 
 อื่น ๆ ระบุ......   
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2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้าสารเคมี        ข้อ 2.1.2 สารบบสารเคม ี

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคม ี       

3. มีการปรับข้อมลูให้เป็นปจัจุบันอยา่งสม่ าเสมอ    
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบและปรับฐานข้อมลู...... 

      

4. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อ
ต่อไปนี ้   
 ช่ือสารเคม ี
 CAS  no.  
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคม ี
 ปริมาณคงเหลือ 
 สถานท่ีเก็บ 

ระบ ุตัวอย่างรายงานของสารเคมี......(พร้อมแนบไฟล์) 

    

 
2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไมใ่ช้แล้ว ดังนี ้ 
 สารที่ไม่ต้องการใช้  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามฉลาก  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามสภาพ  

ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 

      ข้อ 2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้
แล้ว 

 
2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ    
 การประเมินความเสีย่ง  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การจัดสรรงบประมาณ  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การแบ่งปันสารเคมี  

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

      ข้อ 2.1.4 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
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2.2 การจัดเก็บสารเคม ี
2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการแยกเก็บสารเคมตีามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของ
สารเคมี (chemical incompatibility)  
ระบุ ช่ือระบบท่ีใช้และตัวอย่างสารเคมีที่ใช้…… 

    ข้อ 2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการ
จัดเก็บสารเคม ี

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวท้ังในคลัง
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ   

    

3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนท่ีส่วนกลางมีการระบุ  
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ  
 ช่ือผู้รับผิดชอบดูแลตู ้ 
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย   

    

4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามต าแหน่งที่
แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน   

    

5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย       

6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ  
ระบุ ตัวอย่างสารและวิธีการควบคุม...... 

    

7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมีหรือของเสีย      

8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโตะ๊และชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการ
อย่างถาวร  

    

 
2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารไวไฟ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บสารไวไฟให้หา่งจากแหล่งความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด  

    ข้อ 2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารไวไฟ 
 
 
 
 

2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการในภาชนะท่ีมีความจไุมเ่กิน 
20 ลิตร   

    

3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 
ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้
ส าหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ  

    

4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม  
ระบุ ตัวอย่างสารไวไฟสูงที่มี...... 
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2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ท้ังกรดและเบส) ไว้ในระดับต่ า      ข้อ 2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารกัดกร่อน 2. เก็บขวดกรดในตูเ้ก็บกรดโดยเฉพาะ และมภีาชนะรองรับที่

เหมาะสม   
ระบุ ชนิดของตู้ และภาชนะรองรบัท่ีใช้...... 

    

 
2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บแก๊ส 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง      ข้อ 2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บแก๊ส 
 

2. ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี 
guard ป้องกันหัวถัง  

    

3. มีพื้นท่ีเก็บถังแก๊สเปลา่กับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติด
ป้ายระบไุว้อย่างชัดเจน  

    

4. ถังแก๊สมีที่วางปลอดภยัห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเส้นทางสัญจรหลัก  

    

5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเช้ือเพลิง แก๊สไวไฟ 
และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ี
ไม่ตดิไฟ  
ระบุ ระยะห่าง หรือ วสัดุของผนังกั้น...... 

    

 
2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บสารออกซไิดซ์และสารที่ก่อใหเ้กิดเพอร์ออกไซด์ห่างจาก
ความร้อน แสง และแหล่งก าเนดิประกายไฟ  
ระบุ ตัวอย่างสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์
ออกไซด์ที่มีในห้องปฏิบัติการและสถานท่ีเก็บ......   

    ข้อ 2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารออกซิไดซ์ และสาร
ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์  

 2. เก็บสารทีม่ีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มี
สมบัตเิฉื่อย  

    

3. ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม ส าหรับขวดทีใ่ช้เก็บสารออกซิไดซ์      

4. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอรอ์อกไซด์ต้องมฝีาปิดที่
แน่นหนา  

    

5. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 
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2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีป้ายค าเตือนท่ีชัดเจนบรเิวณหนา้ตู้หรือพ้ืนท่ีทีเ่ก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา – ห้ามใช้น้ า”)  

    ข้อ 2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการ
เก็บสารทีไ่วต่อปฏิกริิยา 

2. เก็บสารไวปฏิกริิยาต่อน้ าออกห่างจากแหล่งน้ าท่ีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างสารไวปฏิกิรยิาต่อน้ าที่มีในห้องปฏิบัติการและ
สถานท่ีเก็บ......   

    

3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บท่ีเหมาะสมของสารทีไ่วต่อ
ปฏิกิริยาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 

    

 
2.2.7 ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บสารเคมีในภาชนะทีเ่หมาะสมตามประเภทของสารเคมี      ข้อ 2.2.7 ภาชนะบรรจภุณัฑ์และ
ฉลากสารเคม ี2. ภาชนะท่ีบรรจสุารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ี

เหมาะสม  
    

3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจสุารเคมีและ
ฉลากอย่างสม่ าเสมอ  
ระบ ุขั้นตอนการตรวจสอบ หรือความถี่หรือวันเดือนปีท่ี
ตรวจสอบล่าสุด...... 

    

 
2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. เก็บ SDS ในรูปแบบ   
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส ์  

    ข้อ 2.2.8 เอกสารข้อมลูความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, 
SDS)   

2. เก็บ SDS อยู่ในท่ีที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดไูด้ทันที 
เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน  
ระบุ สถานท่ีเก็บ......  

    

3. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ตามระบบสากล      
4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ  

ระบุ จ านวนสารเคมีอันตรายที่มีในห้องปฏิบัติการ...... 
    

5. มี SDS ที่ทันสมัย  
ระบุ ความถี่ในการปรบัปรุง หรือวันเดือนปีท่ีปรับปรุงลา่สดุ...... 
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2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) 
2.3.1  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม    
ระบ ุตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้...... 

    ข้อ 2.3.1 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายในห้องปฏิบัติการ 

2. ปิดฝาภาชนะทีบ่รรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายใหส้นิท      
3. ใช้รถเข็นที่มีแนวก้ันเมื่อมีการเคลือ่นย้ายสารเคมีพร้อมกัน

หลายๆ ขวด   
    

4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคม ี     
5. เคลื่อนย้ายสารเคมีทีเ่ป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มี

วัสดุกันกระแทก  
    

6. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนที่เป็นกรดและตัวท า
ละลาย  

    

7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน     
 
2.3.2  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณเ์คลือ่นย้ายที่มั่นคงปลอดภัย 
ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีลม้    

    ข้อ 2.3.2 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายนอกห้องปฏิบัติการ 

2. ใช้รถเข็นมีแนวก้ันกันขวดสารเคมลี้ม      
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่แยกกัน      
4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ 

วัตถุอันตรายระหว่างช้ัน 
    

5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย 
ระบุ วัสดดุูดซบัหรือวัสดุกันกระแทกที่ใช้...... 
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3. ระบบการจัดการของเสีย  

  เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ าแนกและการเก็บ เพื่อรอการ
ก าจัด/บ าบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

3.1 การจัดการข้อมลูของเสีย 
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ  
 เอกสาร  
 อิเล็กทรอนิกส ์

      ข้อ 3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

2. โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ  
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ประเภทของเสีย  
 ปริมาณของเสีย (waste volume/weight)  
 วันท่ีบันทึกข้อมูล (input date)  
 ห้องทีเ่ก็บของเสีย (storage room)  
 อาคารที่เก็บของเสีย (storage building)  
 อื่น ๆ ระบ…ุ…….   

    

 
3.1.2  การรายงานข้อมูล  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่เกิดขึ้น  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 

      ข้อ 3.1.2 การรายงานข้อมลู 

2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว 
ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี ้ 
 ประเภทของเสีย 
 ปริมาณของเสีย 

    

3. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่ก าจดัทิ้ง  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

      

4. มีการปรับข้อมลูเป็นปจัจุบันสม่ าเสมอ   
ระบุ ความถีห่รือหรือวันเดือนปีท่ีปรับข้อมูลล่าสดุ...... 
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3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ 
 การประเมินความเสี่ยง 

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 
 การจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 

      ข้อ 3.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

 
3.2 การเก็บของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการแยกของเสยีอันตรายออกจากของเสียทั่วไป  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก...... 

    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ช่ือเกณฑ์ที่ใช้...... (พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 

    

3. แยกของเสียตามเกณฑ ์ที่ระบุในข้อ 2      

4. ใช้ภาชนะบรรจุของเสยีที่เหมาะสมตามประเภท  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก และภาชนะที่ใช้...... 

    

5. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสยีทุกชนิดอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

    

6. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    

7. บรรจุของเสยีในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุ 
ของภาชนะ  

    

8. มีพื้นท่ี/บริเวณที่เก็บของเสยีที่แน่นอน      

9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ตัวอย่างภาชนะที่ใช้..... 

    

10.  แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้       

11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน      

12. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเปลวไฟ   

    

13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 
แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามเีกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้อง
จัดเก็บไว้ในตูส้ าหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ   

    

14. ก าหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ปริมาณสูงสุดของของเสียทีเ่ก็บ...... 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

15. ก าหนดระยะเวลาเก็บของเสียในหอ้งปฏิบัติการ  
ระบุ ระยะเวลาเก็บของเสียที่ก าหนด... 

    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 

 
3.3 การลดการเกิดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสยีใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบ ุเอกสาร......(พร้อมแนบไฟล์ตวัอย่าง) 

    ข้อ 3.3 การลดการเกดิของเสีย 

2. ลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce) 
ระบุ ตัวอย่างการลดการใช้สารตั้งต้น...... 

    

3. ใช้สารทดแทน (Replace) 
ระบุ ตัวอย่างการใช้สารทดแทน...... 

    

4. ลดการเกิดของเสยี ด้วยการ 
 Reuse  

ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 

 Recovery/ Recycle  
ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 

    

 
3.4 การบ าบัดและก าจัดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. บ าบัดของเสียก่อนทิ้ง    
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 

    ข้อ 3.4 การบ าบัดและก าจดัของ
เสีย 

2. บ าบัดของเสียก่อนส่งก าจัด  
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 

    

3. ส่งของเสียไปก าจัดโดยบริษัทท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
ระบุ บริษัทรับก าจัด...... 
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4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  

  เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ให้ส ารวจในรายการส ารวจ
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นท่ีการใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

4.1 งานสถาปัตยกรรม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. สภาพภายในและภายนอกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย      ข้อ 4.1.1 

2. แยกส่วนท่ีเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) 
ออกจากพ้ืนท่ีอื่นๆ (non–laboratory space)  

    ข้อ 4.1.2 

3. ขนาดพื้นท่ีและความสูงของห้องปฏิบัติการและพื้นท่ี
เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน 
จ านวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ *  

    ข้อ 4.1.3  

4. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพท่ีดี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ *  

    ข้อ 4.1.4 

5. ช่องเปิด (ประต–ูหน้าต่าง) มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปดิออกได้ง่ายในกรณี
ฉุกเฉิน  

    ข้อ 4.1.5 

6. ประตมูีช่องส าหรับมองจากภายนอก (vision panel)      ข้อ 4.1.6 

7. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

    ข้อ 4.1.7 

8. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า   
0.60 เมตร ส าหรับทางเดินท่ัวไป และกว้างไม่น้อยกว่า  
1.50 เมตร ส าหรับช่องทางเดินในอาคาร  

    ข้อ 4.1.8 

9. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ตดิกับโถงทางเข้า–ออก  
ปราศจากสิ่งกีดขวาง  

    ข้อ 4.1.9 

10. บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไมผ่า่นส่วนอันตราย หรือผา่น
ครุภณัฑ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บสารเคมี, ตู้
ดูดควัน เป็นต้น *  

    ข้อ 4.1.10 

11. ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลัก
ของอาคาร *  

    ข้อ 4.1.11 

12. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมทีส่ื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงต าแหน่ง
และเส้นทางหนีไฟและต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน  

    ข้อ 4.1.12 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคมุการปดิ–เปิด
ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์   

    ข้อ 4.2.1 

2. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 
เมตร มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนช้ันเก็บของ
หรือตู้ลอย มีการยดึเข้ากับโครงสรา้งหรือผนังอย่างแน่น
หนาและมั่นคง  

    ข้อ 4.2.2 

3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีความ
เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน *  

    ข้อ 4.2.3 

4. ก าหนดระยะห่างระหว่างโตะ๊ปฏิบตัิการและต าแหน่งโต๊ะ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม *  

    ข้อ 4.2.4 

5. มีอ่างน้ าตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง     ข้อ 4.2.5 

6. ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น ตูด้ดูควัน ตูล้ามนิาโฟล์ว อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  

    ข้อ 4.2.6 

 
4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. ไม่มีการช ารุดเสียหายบรเิวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าว
ตามเสา – คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณ
โดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ิดอยู่
กับห้องปฏิบัติการ) *   

    ข้อ 4.3.1 

2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกของอาคาร 
(น้ าหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได ้*  

    ข้อ 4.3.2 

3. โครงสร้างอาคารมคีวามสามารถในการกันไฟและทนไฟ 
รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการตา้นทาน
ความเสยีหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได)้ *  

    ข้อ 4.3.3 

4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรา้งอาคารอยู่เป็นประจ า 
มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.3.4 

 
 
 
 
 
 
 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการ
ท างาน *  

    ข้อ 4.4.1 

2. ออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณ
ก าลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน *   

    ข้อ 4.4.2 

3. ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ไดม้าตรฐานและมี
การติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณทีเ่หมาะสม *   

    ข้อ 4.4.3 

4. ต่อสายดิน *       ข้อ 4.4.4 

5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง      ข้อ 4.4.5 

6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏบิัติการแตล่ะห้อง      ข้อ 4.4.6 

7. มีอุปกรณต์ัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัด
วงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้งานได้  

    ข้อ 4.4.7 

8. ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปรมิาณและบริเวณที่
เหมาะสม  

    ข้อ 4.4.8 

9. มีระบบไฟฟ้าส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน *   

    ข้อ 4.4.9 

10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.4.10 

 
4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีระบบน้ าดี น้ าประปา ท่ีใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อน้ าประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม *   

    ข้อ 4.5.1 

2. แยกระบบน้ าท้ิงทั่วไปกับระบบน้ าทิ้งปนเปื้อนสารเคมีออก
จากกัน และมรีะบบบ าบดัที่เหมาะสมก่อนออกสูร่างระบาย
น้ าสาธารณะ *  

    ข้อ 4.5.2 

3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมกีารดูแลและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.5.3 

 
 
 
 
 
 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ  

1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการท างานและ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  

    ข้อ 4.6.1 

2. ติดตั้งระบบปรับอากาศในต าแหนง่และปริมาณที่เหมาะสม
กับการท างานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  

    ข้อ 4.6.2 

3. ในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการติดตั้งระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ให้ติดตั้งระบบ
เครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณทีล่ักษณะ
งานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พงึประสงค ์

    ข้อ 4.6.3 

4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมี
การดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.6.4 

 
4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยมือ (manual fire alarm 
system)  

    ข้อ 4.7.1 

2. มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat  detector) หรืออุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector)  

    ข้อ 4.7.2 

3. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน *      ข้อ 4.7.3 

4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที ่     ข้อ 4.7.4 

5. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดมตีู้สายฉีดน้ าดับเพลิง      ข้อ 4.7.5 

6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) หรือเทียบเท่า *  
ระบ ุช่ือระบบเทียบเท่าท่ีใช้...... 

    ข้อ 4.7.6 

7. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบอินเตอร์เนต็
และระบบไร้สายอื่นๆ  

    ข้อ 4.7.7 

8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  

    ข้อ 4.7.8 

9. แสดงป้ายข้อมลูที่เป็นตัวอักษร เชน่ ช่ือห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ และข้อมลูจ าเพาะอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงสัญลักษณห์รือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือ
เครื่องหมายที่เกีย่วข้องตามที่กฎหมายก าหนด  

    ข้อ 4.7.9 

* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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ESPReL Checklist 
5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

  การจัดการด้านความปลอดภยัเป็นหัวใจของการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมีล าดับความคิดตั้งต้นจากการก าหนด
ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอื่นในที่เดียวกันก าลังท าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้าน
กายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง 
รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม ค าถามในรายการส ารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด  สร้างความตระหนักรู้
ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง  ความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน  เช่น การมีผังพื้นที่ใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการก าหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติขั้น
ต่ าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
5.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
5.1.1 การระบุอันตราย (Hazard identification)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. ส ารวจความเป็นอันตรายจากปจัจยัต่อไปนี้ อย่างเป็น
รูปธรรม 
 สารเคมี/วสัดุที่ใช้  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด......  
 เครื่องมือหรืออุปกรณ์  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  

ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 อื่นๆ ระบุ................................. 

    ข้อ 5.1.1 การระบุอันตราย  

  
5.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ  
 บุคคล   

ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

 โครงการ  
ระบุ ตัวอย่างขั้นตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

 ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

2. การประเมินความเสีย่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี ้
 สารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง  
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท างานกับสารเคม ี
 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)  
 พื้นที่ในการท างาน/กายภาพ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  
 ระบบไฟฟ้าในท่ีท างาน  
 กิจกรรมที่ท าในห้องปฏิบตัิการ  
 กิจกรรมทีไ่มส่ามารถท าร่วมกันไดใ้นห้องปฏิบัติการ 

    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง 

5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 มีพื้นท่ีเฉพาะ ส าหรับกิจกรรมที่มคีวามเสีย่งสูง  

ระบุ พ้ืนท่ีเฉพาะ........ 
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่

ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ  

    ข้อ 5.1.3.1  การป้องกันความ
เสี่ยง 

2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี ้
 เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อลดการสัมผัสสาร  

ระบุ วิธีใช้......................... 
 ประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรที่รับผดิชอบเรื่อง

การจัดการความเสี่ยง  
ระบุ หน่วยงานขององค์การ................... 

 บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ   
ระบุ ประกาศ หรือเอกสาร.................. 

 ประเมิน/ตรวจสอบการบรหิารจดัการความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่.................... 

    ข้อ 5.1.3.2 การลดความเสี่ยง 

3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
 การบรรยาย การแนะน า การพูดคุย   

ระบุ วันที่ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง................................ 
 ป้าย, สัญลักษณ ์ 

ระบุ ตัวอย่างป้าย/สญัลักษณ์......... 
 เอกสารแนะน า, คู่มือ   

ระบุ ช่ือเอกสาร, คูม่ือ..............   

    ข้อ 5.1.3.3 การสื่อสารความเสี่ยง 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพเมื่อ  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพทั่วไปประจ าปี  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปจัจัยเสีย่งของ

ผู้ปฏิบัติงาน  
ระบ ุ1. ตัวอย่างปจัจัยเสีย่งที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ.......   
ระบ ุ2. ความถี่ในการตรวจสุขภาพ..... 

 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ท าปฏิบัติการมีอาการ
ผิดปกติที่เกดิขึ้นจากการท างานกับสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุอาการตัวอย่างที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ..  

 เผชิญกับเหตุการณส์ารเคมีหก รั่วไหล ระเบดิ หรือเกดิ
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสมัผสัสารอนัตราย 
ระบุ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพ....... 

    ข้อ 5.1.3.4 การตรวจสุขภาพ 

 
5.1.4  การรายงานการบริหารความเสี่ยง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับต่อไปนี ้ 
 บุคคล  

ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

 โครงการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

 ห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.1.4 การรายงานการบริหาร
ความเสีย่ง 

5.1.5  การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 
 การสอน แนะน า อบรม แก่ผู้ปฏบิตัิงาน  

ระบ ุกระบวนการน าความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
...... 

 การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง  
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 

 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง 
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 

    - ข้อ 5.1.5 การใช้ประโยชน์จาก
รายงานการบริหารความเสี่ยง 



20 

 

5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบ 

1. มีอุปกรณต์่อไปนี ้ส าหรับตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก  
 ที่ล้างตา  
 ชุดฝักบัวฉุกเฉิน  
 เวชภัณฑ์   
 ชุดอุปกรณส์ าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
 อุปกรณ์ท าความสะอาด  

    ข้อ 5.2 การเตรียมความพร้อม/
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินท่ีเปน็รูปธรรม  
ระบุ เอกสารแผน......  

    

3. ซ้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน  
ระบุ ความถี่ หรือช่วงเวลาของการซ้อม หรือวันเดือนปีท่ี
ซ้อมล่าสุด...... 

    

4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพื่อพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน  
ระบุ ความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด...... 

    

5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ต่อไปนี้ อย่างสม่ าเสมอ  
 ทดสอบที่ล้างตา  

ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  
 ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน  

ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด..... 
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑส์ าหรับตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน  
ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด.... 

 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ส าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  

 ตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด  

    

6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพือ่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท่ีเป็น
รูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้  
 การแจ้งเหตภุายในหน่วยงาน   

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ.....   
 การแจ้งเหตภุายนอกหน่วยงาน  

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ …… 
 การแจ้งเตือน   

ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเตือน.... 
 การอพยพคน   

ระบ ุขั้นตอนการอพยพ…… 

    

 
 



21 

 

5.3 ข้อปฏบิัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไป 
5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal safety) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล (Personal Protective 
Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกบักิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  
 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory 

protection) 

    ข้อ 5.3.1 ความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

 
5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ช่ือเอกสาร.....(พร้อมแนบไฟล์) 

    ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัตติามระเบียบ/ขอ้ปฏิบัติที่ก าหนดไว้  ใน
หัวข้อต่อไปนี ้ 
 จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโตะ๊ปฏิบัติการเป็น

ระเบียบและสะอาด   
 สวมเสื้อคลมุปฏิบัติการที่เหมาะสม  
 รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะท าปฏิบตักิาร  
 สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาใน

ห้องปฏิบัติการ  
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท าปฏิบตัิการที่เครื่องมือ 

พร้อมช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท าปฏิบัติการ 
 

 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  
 ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบตัิการ  
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการ  
 ไม่ท างานตามล าพังในห้องปฏิบัตกิาร  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

 ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่ใช้เครื่องมือผดิประเภท  
 ไม่ท ากิจกรรมอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 
 ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไมจ่ าเป็นภายใน

ห้องปฏิบัติการ   

ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 

3. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาต
ให้มีผู้เยีย่มชม ในข้อต่อไปนี้  
 มีผู้รับผิดชอบน าเข้าไปในห้องปฏบิัติการ  
 มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาใน

ห้องปฏิบัติการ  
 ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่เหมาะสม

ก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
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ESPReL Checklist 
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิาร 

  การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/
หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ การให้
ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้ 
 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้.... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ท่ี

ได้รับความรู้.....  

    

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้...... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ที่

ได้รับความรู้........  

    

3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......   

 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...... 

 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  

 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้......... 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  

 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 SDS  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...   

 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 SDS   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

5. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานท าความสะอาดในเรื่อง  
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  

 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้... 
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ESPReL Checklist  
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

  การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ  เอกสารที่จัดท าข้ึนในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบนัทึก
ที่จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 

ค าอธิบายประกอบฯ 

1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
 ระบบการจัดกลุ่ม  

ระบุ ตัวอย่าง ช่ือกลุ่มเอกสาร.... 
 ระบบการจัดเก็บ  

ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการน าเข้า-ออก และติดตาม  

ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update)  

ระบุ ตัวอย่างช่ือเอกสาร และช่ือผู้ทบทวนหรือความถี่ใน
การทบทวน....  

    ข้อ 7 การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีเอกสารและบันทึก ต่อไปนี้ อยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือ
บริเวณที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารด้านความ

ปลอดภัย   
 ระเบียบและข้อก าหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)   
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  
 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน  
 ข้อมูลของเสียอันตราย และการสง่ก าจัด    
 ประวัติการศึกษาและคณุวุฒิ 
 ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย  
 ประวัติเกีย่วกับสุขภาพ  
 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ  
 ข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือ  
 เอกสารความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัย  
 คู่มือการใช้เครื่องมือ 
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist 
1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภยั 

 
  วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความจริงจังต้ังแต่ระดับนโยบายท่ีเห็นความสําคัญของงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานท้ังเชิงโครงสร้างและการกําหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตในด้านนี้ 
อาจมีได้ต้ังแต่คําสั่ง ประกาศแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติท่ีได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน  
 
1. มีนโยบายด้านความปลอดภัย  

องค์กร/หน่วยงานควรมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร รวมท้ังห้องปฏิบัติการ 
เช่น ในมหาวิทยาลัย นโยบายควรครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และห้องปฏิบัติการ หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นโยบายควรครอบคลุมท้ังหน่วยงาน กรม กอง ศูนย์ เป็นต้น โดยสนับสนุนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น
ในระดับองค์กร/หน่วยงาน เพ่ือการดําเนินการและกํากับดูแลความปลอดภัย การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการจะมีความชัดเจนเมื่อมี 

 เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ประกาศของหน่วยงานเร่ือง
นโยบายด้านความปลอดภัย มติจากรายงานการประชุมภาควิชา เป็นต้น 

 
2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย  
 องค์กร/หน่วยงานควรกําหนดแผนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
เป็นต้น เป็นแผนงานท่ีแสดงความจริงจังของนโยบายและควรมีการขยายผล โดยครอบคลุมในระดับอ่ืนด้วย  เช่น ใน
สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ กรม กอง ศูนย์ 
เป็นต้น ท้ังนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่างจริงจัง ในเรื่องของ  

 กลยุทธ์ในการจัดการ/บริหาร ท่ีรวมถึง ระบบการบริหารจัดการ ระบบการรายงานและระบบการตรวจติดตาม 
 แผนปฏิบัติการ ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย 
 ระบบการกํากับดูแลท่ีเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
 การสื่อสารให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ  
 การเพ่ิมพูนความรู้ และฝึกทักษะด้วยการฝึกอบรมสมํ่าเสมอ 

 
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนอํานวยการ 
ส่วนบริหารจัดการ และส่วนปฏิบัติการ ซ่ึงมีภาระหน้าท่ีดังแสดงในตารางท่ี 1.1 ภาคผนวก 1 แต่ละองค์กร/หน่วยงานอาจปรับใช้
ตามความเหมาะสมได้ตามขนาดและจํานวนบุคลากร หากหน่วยงานมีขนาดเล็ก อาจรวมภาระหน้าท่ีของส่วนอํานวยการและ
ส่วนบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เช่น หน่วยงานระดับห้องปฏิบัติการ อาจมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการและหัวหน้าโครงการย่อยเป็นท้ัง
ส่วนอํานวยการและส่วนบริหารจัดการท่ีรวมเข้าด้วยกัน และมีนักวิจัย เจ้าหน้าท่ี และนิสิต/นักศึกษาเป็นส่วนปฏิบัติการ หรือ
หน่วยงานระดับภาควิชา อาจมีหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นท้ังส่วนอํานวยการและส่วนบริหารจัดการท่ีรวมเข้า
ด้วยกัน และมีนักวิจัย เจ้าหน้าท่ี นิสิตและนักศึกษาเป็นส่วนปฏิบัติการ เป็นต้น การแสดงโครงสร้างการบริหาร อาจแสดงเป็น
รูปแบบเอกสารแต่งต้ัง หรือแผนผังของโครงสร้างการบริหารท่ียอมรับร่วมกันในหน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ควรมีในระดับองค์กร และระดับอ่ืนๆ จนถึงระดับห้องปฏิบัติการ เช่น 
ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก ่กรม กอง ศูนย์ 
เป็นต้น  

ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แสดงในแผนภาพท่ี 1.1 ภาคผนวก 1 
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4.  ห้องปฏิบัติการได้กําหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย 

 องค์กร/หน่วยงาน ควรกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีดูแลด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ท้ังโดยภาพรวม และในแต่ละ 
องค์ประกอบ รวมท้ังกําหนดผู้ประสานงานความปลอดภัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก และผู้ตรวจประเมินจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ท้ังนี้ การกําหนดผู้รับผิดชอบนั้น ควรครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปน้ี 

 การจัดการสารเคมี 
 การจัดการของเสีย 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
 การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

 
 องค์กร/หน่วยงาน ควรระบุบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ดังตัวอย่างในตารางท่ี 
1.2  ภาคผนวก 1 และ ต้องมีรายงานการปฏิบัติการ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist  
2. ระบบการจัดการสารเคมี 

 
  เพ่ือประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีท่ีดีภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท้ังระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคล่ือนย้ายสารเคมี และการจัดการสารท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจสําคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก 
คือ “สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการทํางานและการรับมือ
สารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเม่ือประมวลจัดทํารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมท้ังการใชป้ระโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 
 
2.1  การจัดการข้อมูลสารเคมี  
2.1.1  ระบบบันทึกข้อมูล หมายถึง ระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร เพ่ือใช้ในการบันทึกและ
ติดตามสารเคมี โดย 

1. มีการบันทึกข้อมูลสารเคมี ในรูปแบบ 
 เอกสาร   
 อิเล็กทรอนิกส์ 

2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีท่ีบันทึก ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ชื่อสารเคมี (chemical name) 
 CAS no.1 
 ประเภทความเป็นอันตราย (hazard 

classification) 
 ขนาดบรรจุของขวด (bottle volume) 
 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด  

(chemical volume/weight) 
 Grade 

 ราคา (price) 
 ท่ีจัดเก็บสารเคมี 

(location)    
 วันท่ีรับเข้ามา (received date) 
 วันท่ีเปิดใช้ขวด (open date) 
 ผู้ขาย/ผู้จําหน่าย (supplier)   
 ผู้ผลิต (manufacturer)   
 วันหมดอายุ (expiry date) 

 
2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory) หมายถึง การจัดทําสารบบสารเคมีในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ให้มี
ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมท้ังสามารถแสดงรายงานการติดตามสารเคมีในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ซ่ึงสารบบ
สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่อไปน้ี  

1. มีการบันทึกข้อมูลการนําเข้าสารเคมีสู่ห้องปฏิบัติการ 
2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 
3. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 
4. มีรายงานท่ีแสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ  โดยอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปน้ี   
 ชื่อสารเคมี 
 CAS no. 
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี 
 ปริมาณคงเหลือ 
 สถานท่ีเก็บ 

                                              
1 CAS-Number  หรือ  CAS  Registry  Number  เป็นชุดตัวเลขที่กําหนดโดย  Chemical  Abstracts  Service ประกอบด้วยชุดตัวเลข 3 ส่วน (xxxxxx-xx-x) ส่วนแรก
ประกอบด้วยตัวเลขต้ังแต่ 2 หลักข้ึนไป ส่วนที่สองประกอบด้วยตัวเลข  2  หลัก   ส่วนสุดท้ายเป็นตัวเลข  1  หลัก  ซ่ึงใช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทั้งชุดด้วย
คอมพิวเตอร์ เช่น CAS no. ของ m-Xylene คือ 108-38-3 CAS no. ของ o-Xylene 95-47-6 เป็นต้น สารเคมีในห้องปฏิบัติการบางชนิดอาจไม่มี CAS no. เช่น 
แก๊สผสม, สารเคมีที่สังเคราะห์ข้ึนใหม่, สารผสม (mixture) เป็นต้น 
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ตัวอย่างรูปแบบสารบบสารเคมีแสดงในตารางที่ 2.1 รายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี แสดงในตารางที่ 2.2 และสถานภาพ
สัดส่วนเชิงปริมาณของสารเคมีจําแนกตามประเภทความเป็นอันตราย แสดงในแผนภาพท่ี 2.1 ภาคผนวก 2 
 
2.1.3 การจัดการสารท่ีไม่ใช้แล้ว (Clearance) หมายถึง การตรวจสอบสารท่ีไม่ใช้แล้วออกจากสารบบสารเคมีเพ่ือนําไปกําจัด
ต่อไป โดยห้องปฏิบัติการอาจทําการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น  

สารเคมีท่ีไม่ใช้แล้ว มีนิยามครอบคลุม สิ่งต่อไปน้ีคือ 
 สารท่ีไม่ต้องการใช้ หมายถึง สารท่ีหมดความต้องการแล้ว แต่เป็นสารท่ียังไม่หมดอายุและยังสามารถใช้งานได้ 
 สารท่ีหมดอายุตามฉลาก หมายถึง สารท่ีหมดอายุตามที่ผู้ผลิตกําหนดซ่ึงแสดงอยู่บนฉลากขวดสารเคมี 
 สารท่ีหมดอายุตามสภาพ หมายถึง สารท่ีไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว โดยพิจารณาจากสมบัติทางเคมีและ

กายภาพของสาร เช่น สารเคมีเปลี่ยนสีไปจากเดิม หรือเปล่ียนสถานะไปจากเดิม เป็นต้น  
 

2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ หมายถึง การนําข้อมูลสารเคมีไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการ เช่น  
 การประเมินความเสี่ยง ข้อมูลจากสารบบสารเคมี สามารถนําไปใช้ในการประเมินความเป็นอันตรายและความ

เสี่ยงของห้องปฏิบัติการ ทําให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมองเห็นภาพรวมของอันตรายและความเสี่ยงของ
ห้องปฏิบัติการในหน่วยงาน และนําไปสร้าง/พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงได้ 

 การจัดสรรงบประมาณ  อาทิเช่น การจัดซ้ือสารเคมีของหน่วยงาน/โครงการ หรือการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซ้ืออุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับสารเคมีท่ีใช้ในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 

 การแบ่งปันสารเคมี สารบบสารเคมีและการจัดการสารท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นรูปธรรม สามารถเอื้อให้เกิดการ
แบ่งปันสารเคมีระหว่างห้องปฏิบัติการซ่ึงช่วยลดการซ้ือสารเคมีซํ้าซ้อนได้ 

 
2.2 การจัดเก็บสารเคมี 
 การจัดเก็บสารเคมีท่ีไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอันตรายต่างๆ ดังนั้นข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมีจึง
เป็นอีกหัวข้อหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยควรพิจารณาการจัดเก็บท้ังในระดับห้องปฏิบัติการและระดับคลังหรือพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี 

 

2.2.1 ข้อกําหนดท่ัวไปในการจัดเก็บสารเคมี คือ ข้อกําหนดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นสําหรับการจัดเก็บสารเคมีทุกกลุ่ม 

1.   การแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (Chemical incompatibility) หมายถึง การจัดเก็บ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ควรมีการแยกตามกลุ่มสารเคมี โดยคํานึงถึงสมบัติของสารเคมีท่ีเข้ากันได้และไม่ได้ เช่น สารกัดกร่อน
ประเภทกรดและด่างไม่ควรจัดเก็บไว้ด้วยกัน หากจําเป็นต้องจัดเกบ็ไว้ในตู้เดียวกันต้องมีภาชนะรองรับ (secondary container) 
แยกจากกัน ไม่ควรเก็บกรดอินทรีย์ (organic acid) ร่วมกับกรดอนินทรีย์ท่ีมีฤทธ์ิออกซิไดซ์ (oxidizing inorganic acids) เช่น 
กรดไนตริก กรดซัลฟูริก เป็นต้น การจัดเก็บสารเคมีเรียงตามตัวอักษร ต้องพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมีก่อน 
ตัวอย่างเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บ แสดงในหัวข้อ 2.3 ภาคผนวก 2 

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวท้ังในคลังสารเคมีและห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นสัดส่วน 
3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนท่ีส่วนกลางมีการระบุ  
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้  
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย 

4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามตําแหน่งท่ีแน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน เช่น ชั้นวางสารเคมีมี
ความแข็งแรง มีท่ีกั้น ห่างจากแหล่งน้ํา มีภาชนะรองรับขวดสารเคมีเพ่ือป้องกันสารเคมีร่ัวไหลสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5. มีป้ายบอกบริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ีเป็นอันตราย อย่างชัดเจน 
6. มีระบบการควบคุมสารเคมีท่ีต้องควบคุมเป็นพิเศษ สารเคมีท่ีต้องควบคุมเป็นพิเศษ หมายถึง สารท่ีมีความเป็น

อันตรายสูงต่อสุขภาพ เช่น สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นพิษเฉียบพลันสูง สารท่ีมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลาย
พันธ์ุ สารท่ีเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ เป็นต้น ซ่ึงจะระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ในหัวข้อ 2 
ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) และหัวข้อ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) สาร
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เหล่านี้ต้องมีระบบการควบคุมเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เช่น เก็บอยู่ในตู้ท่ีมีกุญแจล็อค และผู้ปฏิบัติงานต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ดูแลรับผิดชอบก่อนจึงจะสามารถนํามาใช้ได้ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างสารที่มีฤทธ์ิเป็นพิษเฉียบพลันสูง สารท่ีมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธ์ุ 
และสารท่ีเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ 

ประเภทความเป็นอันตราย ตัวอย่างสารเคมี 
สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นพิษเฉียบพลันสูง cyanide, sodium fluoroacetate, ethyleneimine 

aziridine, organic compounds of mercury, nicotine and salts of 
nicotine 

สารก่อมะเร็ง nickel oxide, arsenic trioxide, benzidine and salts of benzidine, 
asbestos, benzene 

สารก่อการกลายพันธ์ุ acrylamide, colchicines, carbendazim, benomyl, 2-nitrotoluene 
สารท่ีเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ mercury, lead hexafluorosilicate, lead acetate, lead nickel 

silicate, warfarin 
ที่ ม า  C&L Inventory database, harmonized classification, Annex VI of Regualation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation), 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 

 
7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมีหรือของเสีย แต่หากมีการจัดเก็บอุปกรณ์ใดๆ ท่ีไม่ใช่สารเคมีและของเสียใต้ตู้ดูดควัน

ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ 
8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร ยกเว้นขวดสารเคมีท่ีอยู่ระหว่างการใช้งานในแต่

ละวัน  
 

ข้อกําหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มสาร  
 เป็นข้อกําหนดเพิ่มเติมจากข้อกําหนดท่ัวไป เนื่องจากสารเคมีบางกลุ่มจําเป็นต้องมีวิธีการและข้อกําหนดในการจัดเก็บท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ข้อกําหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ่มสารอาจแบ่งได้ดังนี้ 

 2.2.2  ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารไวไฟ ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด อย่างน้อย 25 ฟุต2 (7.6 

เมตร) ท้ังนี้ควรพิจารณาจากปริมาณสารไวไฟ และขนาดของแหล่งความร้อน/แหล่งกําเนิดประกายไฟในห้องปฏิบัติการประกอบ
กันด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีแหล่งท่ีให้ความร้อนสูงอยู่ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดเก็บสารไวไฟห่างจากแหล่งความร้อนมากกว่า 25 
ฟุต (7.6 เมตร) 

2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบติัการในภาชนะท่ีมีความจุไม่เกิน 20 ลิตร (carboy) 
3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร )3 ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้

สําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ ตามมาตรฐานกําหนด เช่น ANSI/UL 1275, NFPA 30, BS EN 14470-1:2004, AS 1940-2004 
เป็นต้น  

 

                                              
2 Flammable and Combustible Liquid Safety Guide, Environmental Health and Safety Office, George Mason University. 
(http://ehs.gmu.edu/guides/FlammableandCombustibleLiquidSafetyGuide.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) 
3 Table 9.6.2.1, NFPA 30: Flammable and combustible liquids code, 2015. (http://www.nfpa.org/codes-and-
standards/document-information-pages?mode=code&code=30 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) 
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a b c d 

รูปที่ 2.1 ตัวอยา่งตู้เก็บสารไวไฟ  
(ที่มา เข้าถึงได้จาก a. https://www.safetyequipmentsolutions.com/safety-products/hazmat-containment/eagle-safety-storage-

cabinets/flammable-liquid-storage-cabinets  
b. https://www.wisconsin.edu/ehs/osh/lab-flam/ 

c. http://www.herbertwilliams.com/products/product/61/  
d. http://www.utexas.edu/safety/ehs/lab/manual/3_fundamentals.html  

สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558)  
 
4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ท่ีเหมาะสม  

 สารไวไฟท่ีต้องเก็บในตู้เย็น ไม่ควรเก็บในตู้เย็นแบบธรรมดาท่ีใช้ในบ้าน เนื่องจากภายในตู้เย็นท่ีใช้ในบ้านไม่มี
ระบบป้องกันการติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอย่างท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟได้ เช่น หลอดไฟภายในตู้เย็น เป็นต้น ใน
ห้องปฏิบัติการและคลัง/พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี ควรมีตู้เย็นท่ีปลอดภัย เช่น explosion–proof refrigerator สําหรับใช้เก็บสารไวไฟที่
ต้องเก็บไว้ในท่ีเย็น เช่น 1,1-dichloroethylene, 2-Methylbutane, acetaldehyde, trichlorosilane เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตู้เย็นท่ี
ออกแบบให้มีระบบป้องกันการเกิดประกายไฟหรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้  
 เกณฑ์การจําแนกประเภทสารไวไฟตามระบบ NFPA หรือ ระบบ GHS4 แสดงในข้อ 2.4 ภาคผนวก 2 
นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บมีระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  หัวข้อ 7 การใช้และการ
จัดเก็บ (handling and storage)  
 
2.2.3  ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน ตัวอย่างเช่น 

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ท้ังกรดและเบส) ไว้ในระดับตํ่า และเก็บขวดขนาดใหญ่ (ปริมาณมากกว่า 1 ลิตร หรือ 1.5 
กิโลกรัม) ไว้ในระดับท่ีสูงจากพื้นไม่เกิน 60 เซนติเมตร (2 ฟุต)  

2. เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ตู้สําหรับเก็บกรดควรทําจากวัสดุป้องกันการกัด
กร่อน เช่น ไม้ พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเคลือบด้วยอีพ๊อกซ่ี (epoxy enamel) ภาชนะรองรับ เช่น ถาดพลาสติก หรือ
มีวัสดุห่อหุ้มขวดเพื่อป้องกันการร่ัวไหล สําหรับการเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณน้อยกว่า 1 ลิตร หรือ 1.5 
กิโลกรัม) บนชั้นวางต้องมีภาชนะรองรับ หรือมีวัสดุห่อหุ้มป้องกันการร่ัวไหลด้วย 
 

2.2.4   ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บแก๊ส  ตัวอย่างเช่น 
1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดท่ีแข็งแรง ถังแก๊สทุกถังต้องมีสายคาด 2 ระดับ หรือโซ่ยึดกับผนัง โต๊ะปฏิบัติการ หรือท่ี

รองรับอ่ืนๆ ท่ีสามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงจากน้ําหนักของถังแก๊สท่ีอาจล้มมาทับได้ 
ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2.2 
 

                                              
4 Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS) คือ ระบบการจําแนกประเภท การติดฉลาก และการ
ส่ือสารข้อมูลสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่องค์การสหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกิดการส่ือสารและเข้าใจเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั้นๆ ได้ใน
ทิศทางเดียวกัน 
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รูปท่ี 2.2 ตัวอย่างการวางถังแก๊สท่ีเหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
(ที่มา เข้าถึงได้จาก http://blink.ucsd.edu/safety/research-lab/chemical/gas/storage.html#Basic-storage-guidelines-for-al  

สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556) 
 
 

2. ถังแก๊สท่ีไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาปิดครอบหัวถัง หรือมี guard ป้องกันหัวถัง ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2.3 ท้ังนี้เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากแก๊สภายในถังพุ่งออกมาอย่างรุนแรงหากวาล์วควบคุมท่ีคอถังเกิดความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 ตัวอย่างถังแก๊สท่ีมี guard ป้องกันหัวถัง ขณะใช้งาน 

(ที่มา เข้าถึงได้จาก http://proactivegassafety.com/gas-safety-training-workshops/laboratory-gas-
users-workshop สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556) 

 
3. มีพ้ืนท่ีเก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สท่ียังไม่ได้ใช้งาน และติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน  
4. ถังแก๊สมีท่ีวางปลอดภัย ห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ และเส้นทางสัญจรหลัก โดยบริเวณท่ีเก็บถังแก๊สควรเป็น

ท่ีแห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี มีอุณหภูมิไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส5 
5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง (เช่น acetylene) แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ (combustible 

materials) อย่างน้อย 6 m หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ีไม่ติดไฟ มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร (5 ฟุต)  และสามารถหน่วง
ไฟได้อย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง  
 
สําหรับถังแก๊สท่ีบรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการต่อไปนี้) ต้องเก็บในตู้เก็บถังแก๊สโดยเฉพาะท่ีมีระบบ
ระบายอากาศ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2.4  
 
 
 
 

                                              
5  How Do I Work Safely with Compressed Gases?, Prevention & Control of Hazards, Canadian Centre for Occupational Health 
and Safety. (http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/comp_gas.html สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) 

guard ป้องกันหัวถัง 
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รายการแก๊สอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2.4 ตัวอย่างตู้เก็บแก๊สอันตราย  
(ที่มา เข้าถึงได้จาก 
http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7e.htm 
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ammonia  
 Arsenic pentafluoride 
 Arsine  
 Boron trifluoride  
 1,3–Butadiene  
 Carbon monoxide  
 Carbon oxysulfide  
 Chlorine  
 Chlorine monoxide  
 Chlorine trifluoride  
 Chloroethane 
 Cyanogen  
 Dichloroborane  

 Dimethylamine  
 Dichlorosilane  
 Diborane 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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2.2.5  ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers)  และสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ 
 สารออกซิไดซ์ สามารถทําให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได้เม่ือสัมผัสกับสารไวไฟและสารท่ีไหม้ไฟได้ เม่ือสารท่ีไหม้ไฟได้
สัมผัสกับสารออกซิไดซ์จะทําให้อัตราในการลุกไหม้เพ่ิมข้ึน ทําให้สารไหม้ไฟได้เกิดการลุกติดไฟข้ึนทันที หรือทําให้เกิดการระเบิด
เม่ือได้รับความร้อน การสั่นสะเทือน (shock) หรือแรงเสียดทาน (ตัวอย่างกลุ่มสารออกซิไดซ์แสดงดังตารางด้านล่าง) การจัดเก็บ
สารออกซิไดซ์มีข้อกําหนดดังนี้  

1. เก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากความร้อน แสง แหล่งกําเนิดประกายไฟ อย่างน้อย 25 ฟุต (7.6 เมตร) ท้ังนี้ควรพิจารณา
จากปริมาณสารออกซิไดซ์ และขนาดของแหล่งความร้อน/แหล่งกําเนิดประกายไฟในห้องปฏิบัติการประกอบกันด้วย 
ตัวอย่างเช่น หากมีแหล่งท่ีให้ความร้อนสูงมากอยู่ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดเก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากแหล่งความร้อน
มากกว่า 25 ฟุต (7.6 เมตร)  

2. เก็บสารท่ีมีสมบัติออกซิไดซ์ ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะท่ีมีสมบัติเฉื่อย 
3. ใช้ฝาปิดท่ีเหมาะสม สําหรับขวดท่ีใช้เก็บสารออกซิไดซ์ ไม่ควรใช้จุกคอร์ก หรือจุกยาง เนื่องจากจุกคอร์ก หรือจุกยาง 

สามารถทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์ได้  
 

  

 

 

 
              
  
 
 
 
 สารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ (Peroxide–forming materials) หมายถึง สารท่ีเม่ือทําปฏิกิริยากับอากาศ ความชื้น หรือสิ่ง
ปนเปื้อนต่างๆ แล้วทําให้เกิดสารเพอร์ออกไซด์ เช่น ether, dioxane, sodium amide, tetrahydrofuran (THF) เป็นต้น สาร
เพอร์ออกไซด์เป็นสารท่ีไม่เสถียรสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้เม่ือมีการส่ันสะเทือน แรงเสียดทาน การกระแทก ความร้อน 
ประกายไฟ หรือ แสงแดด ตัวอย่างสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ ดังตารางท่ี 2.2 
 การจัดเก็บสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์มีข้อกําหนดดังนี้  
  1. เก็บสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งกําเนิดประกายไฟ อย่างน้อย 25 ฟุต (7.6 เมตร) 
ท้ังนี้ควรพิจารณาจากปริมาณสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ และขนาดของแหล่งความร้อน/แหล่งกําเนิดประกายไฟใน
ห้องปฏิบัติการประกอบกันด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีแหล่งท่ีให้ความร้อนสูงมากอยู่ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดเก็บสารท่ีก่อให้เกิด
เพอร์ออกไซด์ห่างจากแหล่งความร้อนมากกว่า 25 ฟุต (7.6 เมตร) 
  2. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ต้องมีฝาปิดท่ีแน่นหนา และไม่ใช้จุกแก้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศ 
เนื่องจากแรงเสียดทานขณะเปิดอาจทําให้เกิดการระเบิดได้   
  3. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสมํ่าเสมอ รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการเกิดเพอร์
ออกไซด์สามารถดูได้ท่ี  

 6.G.3.2 Peroxide Detection Tests, Prudent Practices in the Laboratory, the National 
Academy of Sciences, US, 2011 

 Peroxide Forming Solvents (http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/solvents/learning-
center/peroxide-formation.html) 

 EH&S Guidelines for Peroxide Forming Chemicals, Environmental Health & Safety, 
University of Washington 
(http://www.ehs.washington.edu/forms/epo/peroxideguidelines.pdf) 

 

ตัวอย่างกลุ่มสารออกซิไดซ์ 

Peroxides (O2
2-)    Chlorates (ClO3

-) 
Nitrates (NO3

-)    Chlorites (ClO2
-) 

Nitrites (NO2
-)    Hypochlorites (ClO-) 

Perchlorates (ClO4
-)   Dichromates (Cr2O7

2-) 
Permanganates (MnO4

-)   Persulfates (S2O8
2-) 

Chromates (CrO4
2-) 
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ตารางท่ี 2.2 ประเภทของสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์  
Class A : Chemicals that form explosive levels of peroxides without concentration 
Isopropyl ether 
Butadiene 
Chlorobutadiene (Chloroprene) 
Potassium amide 
Potassium metal 

Sodium amide (Sodamide) 
Tetrafluoroethylene 
Divinyl acetylene 
Vinylidene Chloride 

Class B : These chemicals are peroxide hazard on concentration (distillation/evaporation). A test 
for peroxide should be performed if concentration is intended or suspected. 
Acetal 
Cumene 
Cyclohexane 
Cyclooctene 
Cyclopentene 
Diacetylene 
Dicyclopentadiene 
Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme) 
Diethyl ether 

Dioxane (p-dioxane) 
Ethylene glycol dimethyl ether (glyme) 
Furan 
Methyl acetylene 
Methyl cyclopentane 
Methyl-Isobutyl ketone 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalene 
Vinyl ethers 

Class C : Unsaturated monomers that may autopolymerize as a result of peroxide accumulation if 
inhibitors have been removed or are depleted. 
Acrylic acid 
Butadiene 
Chlorotrifluoroethylene 
Ethyl acrylate 
Methyl methaacrylate 

Styrene 
Vinyl acetate 
Vinyl chloride 
Vinyl pyridine 

ที่ ม า  Table 4.8 Classes of chemicals that can form peroxides, Prudent Practices in the Laboratory, the National Academy of 
Sciences, US, 2011 
 

ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาในการท้ิงสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ 

เพอร์ออกไซด์ท่ีเกิดอันตรายได้จากการเก็บ : ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน 
Divinyl acetylene  
Divinyl ether  
Isopropyl ether 

Potassium metal  
Sodium amide   
Vinylidene chloride 

เพอร์ออกไซด์ท่ีเกิดอันตรายได้จากความเข้มข้น : ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 1 ปี 
Acetal   
Cumene   
Cyclohexene   
Cyclooxyene  
Cyclopentene  
Diacetylene  
Dicyclopentadiene   
Diethyl ether  
Diethylene glycol dimethyl ether  

Dioxane   
Ethylene glycol dimethyl ether  
Furan  
Methyl acetylene  
Methyl cyclopentane  
Methyl isobutyl ketone  
Tetrahydronaphtalene (Tetralin)  
Tetrahydrofuran  
Vinyl ethers 
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อันตรายเนื่องจากเพอร์ออกไซด์เกิดพอลิเมอไรเซชัน*: ท้ิงหลังจากเก็บเกิน 1 ปี 
Acrylic acid  
Acrylonitrile  
Butadiene*  
Chloroprene*   
Chlorotrifluoroethylene  
Methyl methacrylate 

Styrene  
Tetrafluoroethylene*  
Vinyl acetylene  
Vinyl acetate  
Vinyl chloride  
Vinyl pyridine 

* หากเก็บในสภาวะของเหลว จะมีโอกาสเกิดเพอร์ออกไซด์เพ่ิมข้ึน และมอนอเมอร์บางชนิด (โดยเฉพาะอย่างย่ิง butadiene, 
chloroprene, และtetrafluoroethylene) ควรท้ิงหลังจากเก็บเกิน 3 เดือน  
ที่มา  Princeton University [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7c.htm#removal  
สืบค้นเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2555 
 
2.2.6  ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บสารท่ีไวต่อปฏิกิริยา  
 สารท่ีไวต่อปฏิกิริยาสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้  

1) สารท่ีไวต่อปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization reactions) เช่น styrene สารกลุ่มนี้เม่ือเกิดปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชันจะทําให้เกิดความร้อนสูงหรือไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยความร้อนออกมาได้ 

2) สารท่ีไวต่อปฏิกิ ริยาเม่ือสัมผัสน้ํา (Water reactive materials) เช่น alkali metals (lithium, sodium, 
potassium) silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมท้ังสารประกอบอินทรีย์โลหะ (organometallics) 
เช่น alkylaluminiums, alkyllithiums เป็นต้น สารกลุ่มนี้เม่ือสัมผัสกับน้ําจะปลดปล่อยความร้อนออกมาทํา
ให้เกิดการลุกติดไฟขึ้นในกรณีท่ีตัวสารเป็นสารไวไฟ หรือทําให้สารไวไฟที่อยู่ใกล้เคียงลุกติดไฟ นอกจากนี้
อาจจะทําให้เกิดการปลดปล่อยสารไวไฟ สารพิษ ไอของออกไซด์ของโลหะ กรด และแก๊สท่ีทําให้เกิดการ
ออกซิไดซ์ได้ดี  

3) สาร Pyrophoric ส่วนใหญ่เป็น tert–butyllithium, diethylzinc, triethylaluminum, สารประกอบอินทรีย์
โลหะ สารกลุ่มนี้เม่ือสัมผัสกับอากาศจะทําให้เกิดการลุกติดไฟ  

4) สารท่ีไวต่อปฏิกิริยาเม่ือเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (Shock–sensitive materials)  เช่น สารท่ีมีหมู่ไน
โตร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีส่วนประกอบของ
สารอินทรีย์อยู่ด้วย เม่ือสารกลุ่มนี้ถูกเสียดสหีรือกระทบกระแทกจะทําให้เกิดการระเบิดได้ 

 
การจัดเก็บสารท่ีไวต่อปฏิกิริยามีข้อกําหนดดังนี้  

1. มีป้ายคําเตือนท่ีชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพ้ืนท่ีท่ีเก็บสารท่ีไวต่อปฏิกิริยา เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา–ห้ามใช้น้ํา” 
และ “สารไวต่อปฏิกิริยา-ห้ามสัมผัสอากาศ” เป็นต้น  

2. เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ําออกห่างจากแหล่งน้ําท่ีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เช่น อ่างน้ํา ฝักบัวฉุกเฉิน หัวสปริงเกลอร์ เป็นต้น 
เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีทําให้สารเกิดปฏิกิริยา  

3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บท่ีเหมาะสมของสารท่ีไวต่อปฏิกิริยาอย่างสมํ่าเสมอ  
 
2.2.7  ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี  

1. เก็บสารเคมีในภาชนะท่ีเหมาะสมตามประเภทของสารเคมี โดย 
- ใช้ภาชนะเดิม (original container) 
- ห้ามเก็บกรดไฮโดรฟลูออริกในภาชนะแก้ว เพราะสามารถกัดกร่อนแก้วได้ ควรเก็บในภาชนะพลาสติก  
- ห้ามเก็บสารท่ีก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ในภาชนะแก้วท่ีมีฝาเกลียวหรือฝาแก้ว เพราะหากมีการเสียดสี จะ

ทําให้เกิดการระเบิดได้ 
- ห้ามเก็บสารละลายด่างท่ีมี pH สูงกว่า 11 ในภาชนะแก้ว เพราะสามารถกัดกร่อนแก้วได้ 

2. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ีเหมาะสม  
- ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุสารเคมีต้องระบุชื่อสารแม้ไม่ใช่สารอันตราย เช่น น้ํา 
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- หากเป็นภาชนะเดิม (original container) ของสารเคมีต้องมีฉลากสมบูรณ์และชัดเจน  
- ใช้ชื่อเต็มของสารเคมีบนฉลาก และมีคําเตือนเกี่ยวกับอันตราย 
- ระบุวันท่ีได้รับสารเคมี วันท่ีเปิดใช้สารเคมีเป็นคร้ังแรก  
- หากเป็น stock solution หรือ working solution ท่ีเตรียมข้ึนเองให้ระบุ ชื่อสารละลาย ส่วนผสม (ถ้า

เป็นไปได้) ชื่อผู้เตรียม และวันท่ีเตรียม 
3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลากสารเคมีอย่างสมํ่าเสมอ เชน่  

- ความสมบูรณ์ของฝาปิด การแตกร้าวร่ัวซึมของภาชนะ  
- ฉลากสมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน 
- ข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน 

2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 
 Safety Data Sheet (SDS) หรือในบางคร้ังเรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้น หมายถึงเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยสารเคมี ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การ
เก็บรักษา การขนส่ง การกําจัดและการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดการ SDS มีดังนี้  

1. เก็บ SDS ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เก็บ SDS อยู่ในท่ีท่ีทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดูได้ทันที เม่ือต้องการใช้ หรือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  
3. SDS มีข้อมูลครบท้ัง 16 หัวข้อ 6ตามระบบสากล  

1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจําหน่าย (Identification) 
2) ข้อมูลความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
3) ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients) 
4) มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
5) มาตรการผจญเพลิง (Fire fighting measures) 
6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures) 
7) การใช้และการจัดเก็บ (Handling and storage) 
8) การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection) 
9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties) 
10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
12) ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (Ecological information) 
13) ข้อพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations) 
14) ข้อมูลสําหรับการขนส่ง (Transport information) 
15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
16) ข้อมูลอ่ืน ๆ (Other information) 

4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวท่ีอยู่ในห้องปฏิบัติการ   
5. มี SDS ท่ีทันสมัย โดยตรวจสอบจากข้อมูล SDS ของบริษัทผู้ผลิตในช่วงเวลาท่ีซ้ือจากบริษัทผู้ขายสารเคมีนั้นๆ 

ไม่ควรใช้ SDS ของบริษัทผู้ผลิตอ่ืนเนื่องจากอาจมีความคลาดเคล่ือนของข้อมูลสารเคมีได้ และไม่ควรใช้ SDS ท่ี
เก่ากว่า 5 ปี    
 

 
 
 
 
                                              
6 รายละเอียดแสดงในข้อ 2.5 ภาคผนวก 2  

ผู้ซ้ือสารเคมีควรถือเป็นหลักปฏิบัติในการขอข้อมูล SDS ของผู้ผลิต จากบริษัทผู้ขาย  
ส่วนการปรับปรุงใหท้ันสมัย ควรทําตามเหมาะสม 
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2.3 การเคล่ือนย้ายสารเคมี (Chemical transportation)  
2.3.1  การเคล่ือนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ ควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ท่ีทําการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสม  

2. ปิดฝาภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีจะเคลื่อนย้ายให้สนิท หาก
จําเป็นอาจผนึกด้วยแผ่นพาราฟิล์ม (รูปท่ี 2.5) 

3. ใช้รถเข็นท่ีมีแนวกั้น เม่ือมีการเคล่ือนย้ายสารเคมี พร้อมกัน
หลายๆ ขวด (รูปท่ี 2.6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              รูปท่ี 2.6  รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายสารเคมี 
 

4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับ (secondary container) ในการเคล่ือนย้ายสารเคมี โดยต้องเป็นภาชนะท่ีไม่แตกหัก
ง่าย ทํามาจากยาง เหล็ก หรือพลาสติก ท่ีสามารถบรรจุขวดสารเคมี  (รูปท่ี 2.7) 

5. เคลื่อนย้ายสารเคมีท่ีเป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับท่ีมีวัสดุกันกระแทก 
6. ใช้ถังยางในการเคล่ือนย้ายสารกัดกร่อนท่ีเป็นกรดและตัวทําละลาย (รูปท่ี 2.8) 
7. เคลื่อนย้ายสารท่ีเข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรบัท่ีแยกกนั ตัวอย่างกลุ่มสารท่ีเข้ากันไม่ได้แสดงใน ข้อ 2.3 ภาคผนวก 2

  
  

รูปท่ี 2.7 ภาชนะรองรับท่ีเป็นพลาสติก รูปท่ี 2.8  ถังยางท่ีทนกรดและตัวทําละลาย 

(ที่มา  เข้าถงึได้จาก http://web.princeton. edu/sites/ehs/labpage/spills.htm สืบค้นเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2555) 
 
 
2.3.2  การเคล่ือนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ ควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายท่ีม่ันคงปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีท่ีกันขวดสารเคมีล้ม 
2. ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม 
3. เคลื่อนย้ายสารท่ีเข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับท่ีแยกกัน ตัวอย่างกลุ่มสารท่ีเข้ากันไม่ได้แสดงใน ข้อ 2.3 ภาคผนวก 

2  
4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหว่างชั้น 
5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย เช่น vermiculite โฟมกันกระแทก เป็นต้น (รูปท่ี 2.9) 

รูปท่ี 2.5 การใช้แผ่นพาราฟิล์มปิดฝาภาชนะ 
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รูปท่ี 2.9 ตัวอย่างตัวดูดซับสารเคมีและวัสดุกันกระแทก 
ท่ีใช้ในการกั้นระหว่างขวดสารเคมีขณะเคล่ือนย้าย 
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist  
3. ระบบการจัดการของเสีย 

 
 เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ท้ังระบบข้อมูล การจําแนกและการเก็บ เพ่ือรอการ
กําจัด/บําบัด ซ่ึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด 

3.1  การจัดการข้อมูลของเสีย  
3.1.1 ระบบบนัทึกข้อมูล หมายถึง ระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร เพ่ือใช้ในการ
บันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของเสียสารเคมีท้ังหมด โดย   
 1. มีการบันทึกข้อมูลของเสีย ในรูปแบบ 

▪ เอกสาร   
▪ อิเล็กทรอนิกส์ 

 2. โครงสร้างของข้อมูลของเสียท่ีบันทึก ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ควรประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปน้ี  
 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ผลิต/ผู้ทําให้เกิด/ผู้ดูแล ของเสียในขวดนั้นๆ  
 รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID) 
 ประเภทของเสยี (รายละเอียดแสดงในข้อ 3.2) 
 ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight) 
 วันท่ีบันทึกข้อมูล (Input date) 
 ห้องท่ีเก็บของเสีย (Storage room)  
 อาคารท่ีเก็บของเสีย (Storage building)  

3.1.2  การรายงานข้อมูล หมายถึง การรายงานข้อมูลของเสียท่ีเกิดข้ึนและท่ีกําจัดท้ิงของห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร โดย
มีการจัดทําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมท้ังสามารถรายงานความเคล่ือนไหวของของเสียในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กรได้
ด้วย การรายงานข้อมูลท่ีครบวงจรนั้น ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี  

1. มีการรายงานข้อมูลของเสียท่ีเกิดข้ึน  
2. มีรูปแบบการรายงานท่ีชัดเจน เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหวข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี   
 ประเภทของเสีย (รายละเอียดแสดงในข้อ 3.2) 
 ปริมาณของเสีย 

3. มีการรายงานข้อมูลของเสียท่ีกําจัดท้ิง 
4. มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสมํ่าเสมอ   
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1  ตัวอย่างบัญชีและรายงานข้อมูลของเสีย  

รหัสขวด ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะ 
ปริมาณความจุ

ของขวด 
ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีเก็บ วันท่ีบันทึก 

W04001 Mercury waste Glass bottle  1 ลิตร นาย ก ห้อง 1411 
ตึก A 

22/12/2554 

W06001 Heavy metal 
waste 

Glass bottle 2.5 ลิตร นางสาว ข ห้อง 1411 
ตึก A 

11/1/2555 

W04002 Mercury waste Plastic gallon 1 ลิตร นาย ก ห้อง 1411 
ตึก A 

6/2/2555 

W07001 Acid waste Glass bottle 2.5 ลิตร นาย ค ห้อง 1411 
ตึก A 

26/2/2555 

W03001 Oxidizing waste Plastic gallon 5 ลิตร นางสาว ง ห้อง 1411 
ตึก A 

1/3/2555 

 
3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ หมายถึง การนําข้อมูลของเสียไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร ในเรื่องต่อไปน้ี 

1. การประเมินความเสี่ยง โดยการนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เพ่ือประเมินอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีของเสีย
เหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากส่วนงาน เช่น มีรายงานการประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลปริมาณ ประเภท
ของเสีย และสถานท่ีเก็บภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

2. การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด โดยการประมาณค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากข้อมูลปริมาณของเสียท่ีส่ง
กําจัดในแต่ละคร้ัง เช่น รายงานค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียย้อนหลัง เพ่ือนํามาจัดเตรียมงบประมาณ เป็นต้น 
 

3.2 การเก็บของเสีย  
  ห้องปฏิบัติการควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. มีการแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียท่ัวไป 
  2. มีเกณฑ์ใการจําแนกประเภทของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือการเก็บรอการบําบัด และกําจัดท่ีปลอดภัย ท้ังนี้อาจอิงเกณฑ์
ตามระบบมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น ระบบการจําแนกประเภทของเสียของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(WasteTrack) ระบบการจําแนกประเภทของเสียของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(EESH) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น (ดังรายละเอียดในตัวอย่างท่ี 3.1 และ 3.2 ภาคผนวก 3) 
 3. แยกของเสียตามเกณฑ์ท่ีใช้ในข้อ 2  
 4. ใช้ภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสมตามประเภท เช่น ไม่ใช้ภาชนะโลหะในการเก็บของเสียประเภทกรด หรือ 
chlorinated solvents ซ่ึงสามารถเกิดปฏิกิริยากับโลหะได้ ในกรณีท่ีนําขวดสารเคมีท่ีใช้หมดแล้วมาบรรจุของเสีย สารเคมีใน
ขวดเดิมต้องไม่ใช่สารท่ีเข้ากันไม่ได้กับของเสียนั้น เป็นต้น (ดังตารางท่ี 3.1 ภาคผนวก 3) 
 5. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และในกรณีท่ีใช้ขวดสารเคมีเก่ามาบรรจุของเสีย 
ต้องลอกฉลากเดิมออกก่อน ฉลากของภาชนะบรรจุของเสียควรมีข้อมูลดังนี้ (ตัวอย่างฉลาก แสดงในหัวข้อท่ี 3.3 ภาคผนวก 3) 

 ข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น “ของเสีย” 
 ชื่อห้องปฏิบัติการ/ชื่อเจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ 
 ประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอันตราย 
 ส่วนประกอบของของเสีย (ถ้าเป็นไปได้)     
 ปริมาณของเสีย 
 วันท่ีเร่ิมบรรจุของเสีย              
 วันท่ีหยุดการบรรจุของเสีย 

 6. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสมํ่าเสมอ เช่น  
- ไม่มีรอยรั่ว หรือรอยแตกร้าว 
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- ฉลากสมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน 
- ข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน 

 7. บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ  
 8. มีพ้ืนท่ี/บริเวณท่ีเก็บของเสียท่ีแน่นอน 
 9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียท่ีเหมาะสม โดยสามารถทนและรองรับปริมาณของเสียได้ท้ังหมด หากเกิดการร่ัวไหล  
 10. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียท่ีเข้ากันไม่ได้ และควรเก็บ/จัดวางของเสียท่ีเข้ากันไม่ได้ตามเกณฑ์การเข้ากันไม่ได้
ของสารเคมี (chemical incompatibility) โดยสามารถใช้เกณฑ์เดียวกบัการจัดเก็บสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ (หัวข้อท่ี 2.3 
ภาคผนวก 2) 
 11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณ์สําหรับสารเคมีหกร่ัวไหล 
อุปกรณ์ทําความสะอาด เป็นต้น หากเกิดการหก/ร่ัวไหลของของเสีย จะไม่ทําให้อุปกรณ์ฉุกเฉินเหล่านั้นเกิดการปนเปื้อน 
 12. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ และเปลวไฟ อย่างน้อย 25 ฟุต (7.6 เมตร) ท้ังนี้ควร
พิจารณาจากขนาดของแหล่งความร้อน/แหล่งกําเนิดประกายไฟในห้องปฏิบัติการประกอบกันด้วย เช่น หากมีแหล่งท่ีให้ความ
ร้อนสูงมากอยู่ในห้องปฏิบัติการ ควรจัดวางภาชนะของเสียห่างจากแหล่งความร้อนมากกว่า 25 ฟุต (7.6 เมตร)  เป็นต้น 
 13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้อง
จัดเก็บไว้ในตู้สําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 
 14. กําหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียท่ีอนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการท่ีมีปริมาณน้อยกว่า 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร) ได้ไม่เกิน 90 วัน 
และที่มากกว่า 55 แกลลอน ได้ไม่เกิน 3 วัน ท้ังนีห้ากเป็นของเสียท่ีมีความเป็นอันตรายสูงเฉียบพลัน เช่น สารใน p–listed 
waste ของ US EPA ไม่ควรเก็บไว้มากกว่า 1 ลิตร (http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/listed.htm)  
 15. กําหนดระยะเวลาเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ 

- กรณีท่ีของเสียพร้อมส่งกําจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 90 วัน  
- กรณีท่ีของเสยีไม่เต็มภาชนะ (ปริมาตรน้อยกว่า 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 1 ปี  
 

3.3 การลดการเกิดของเสีย   
 ห้องปฏิบัติการควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสียในห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการจัดการของเสียท่ีต้นทาง และลด
ปริมาณของเสียปลายทางหรือทําให้เกิดของเสียอันตรายปลายทางน้อยท่ีสุด แนวปฏิบัติหรือมาตรการดังกล่าวควรประกาศให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบท่ัวกัน 
 2. ลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce) 
 การลดการใช้สารต้ังต้น หมายถึง การลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ทําปฏิกิริยาท้ังหมด (small scale reaction) โดยยังคง
ให้ผลการทดสอบตามท่ีต้องการได้ อาทิเช่น ลดปริมาตรสารผสมของปฏิกิริยาจาก 10 มิลลิลิตร เหลือ 300 ไมโครลิตร โดยคง
ความเข้มข้นของทุกองค์ประกอบไว้ได้ เป็นต้น 
 3. ใช้สารทดแทน (Replace) 

การใช้สารทดแทน หมายถึง การใชส้ารเคมีท่ีไม่อันตรายทดแทนสารเคมีอันตราย อาทิเช่น การใช้เอทานอลแทน 
เมทานอลท่ีเป็นอันตรายในสารผสมสําหรับการล้างสีย้อมคูแมสซีบลู (Coomassie blue) เป็นต้น 
  4. ลดการเกิดของเสีย ด้วยกระบวนการ Reuse, Recovery/Recycle      

▪ Reuse คือ การนําวัสดุท่ีเป็นของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทําการใด ๆ ยกเว้นการ
ทําความสะอาดและการบํารุงรักษาตามวัตถุประสงค์เดิม เช่น การนําขวดสารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายมาล้างเพื่อ
ใช้เป็นภาชนะบรรจุของเสียในห้องปฏิบัติการ การใช้สีย้อมคูแมสซีบลู (Coomasie blue) ซํ้า เพ่ือย้อมโปรตีน
ในเจล เป็นต้น 

▪ Recovery คือ การแยกและการรวบรวมวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ได้จากวัสดุของเสีย เช่น แร่ธาตุ พลังงาน 
หรือน้ํา โดยผ่านกระบวนการและ/หรือการสกัด ซ่ึงสิ่งท่ีได้มาไม่จําเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม เช่น การ
กลั่นตัวทําละลาย เช่น ethanol, hexane เป็นต้น 
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▪ Recycle คือ การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยที่มีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไป แต่มีองค์ประกอบทางเคมี
เหมือนเดิม โดยการผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหลอมแก้วมาใช้ใหม่ การนําโลหะมาหลอมใหม่ เป็นต้น 

 
3.4 การบําบัดและกําจัดของเสีย  
 ในการบําบัดและกําจัดของเสียนั้นข้ึนกับประเภทของเสีย โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถบําบัดของเสียเบื้องต้นก่อนท้ิง และ
ก่อนส่งกําจัด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 3) ในห้องปฏิบัติการควรมีระบบการจัดการซ่ึงครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1. บําบัดของเสียก่อนท้ิง หมายถึง ห้องปฏิบัติการควรมีการบําบัดของเสียท่ีมีความเป็นอันตรายน้อยท่ีสามารถกําจัดได้
เองก่อนท้ิงลงสู่รางระบายน้ําสาธารณะ เช่น การสะเทินของเสียกรดและเบสให้เป็นกลางก่อนท้ิงลงท่อน้ํา เป็นต้น 
(ตัวอย่างการบําบัดของเสียเบื้องต้นแสดงในตารางท่ี 3.1 ภาคผนวก 3)   

2. บําบัดของเสียก่อนส่งกําจัด หมายถึง ห้องปฏิบัติการควรบําบัดของเสียอันตรายท่ีไม่สามารถกําจัดได้เองเบื้องต้น
ก่อนส่งบริษัทหรือหน่วยงานท่ีรับกําจัด เพ่ือลดความเป็นอันตรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง (ตัวอย่างการ
บําบัดของเสียเบื้องต้นแสดงในตารางท่ี 3.1 ภาคผนวก 3)   

(ดูตัวอย่างการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และแหล่งความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบาํบัดและกําจัดในข้อ 3.4 และ 3.5 ภาคผนวก 
3) 

3. ส่งของเสียไปกําจัดโดยบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตในการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม  (ข้อมูลเพ่ิมเติมแสดงในข้อ 3.6 ภาคผนวก 3)    
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist  
4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  

  เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเคร่ืองมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยท่ีจัดให้สมบูรณ์เต็มท่ีได้ยาก  เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบท่ีไม่ได้คํานึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ  ข้อมูลท่ีให้สํารวจใน checklist 
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ดูพ้ืนท่ีการใช้งานจริง วัสดุท่ีใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและระบบระบาย
อากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

4.1  งานสถาปัตยกรรม 
  4.1.1 สภาพภายในและภายนอกท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง/สภาพภายในตัว
อาคารท่ีอยู่ติดกับห้องปฏิบัติการ) 
    1) ตามเกณฑ์ของ OSHA7 laboratory standard, GLP8 handbook ของ WHO9 และ OECD10 series on GLP 
and compliance monitoring ได้นําเสนอรายละเอียดไว้เกี่ยวกับในเร่ืองอาคารไว้ดังนี้  
   ห้องปฏิบัติการควรมี ขนาด ลักษณะการก่อสร้างและสถานท่ีต้ัง ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติการเพ่ือลดปัจจัยท่ีอาจจะ
ส่งผลต่อผลการทดลองโดยห้องปฏิบัติการควรได้รับการออกแบบให้มีการแยกส่วนระหว่างงานส่วนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.1.1 ภาคผนวก 4) 
   2) สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง/สภาพภายในตัวอาคารท่ีอยู่ติดกับห้องปฏิบัติการ หมายรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วย เช่น บริเวณข้างเคียงเป็นส่วนท่ีมีการทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อ
ห้องปฏิบัติการ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.1.2 ภาคผนวก 4) 

  4.1.2 แยกส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ (laboratory space) ออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (non–laboratory space) 
   1) ส่วนห้องปฏิบัติการแยกจากพื้นท่ีภายนอกอย่างชัดเจน/มีผนังกั้นท้ัง 4 ด้าน/มีการควบคุมการเข้าออก 
  2) แบ่งพ้ืนท่ีส่วนห้องปฏิบัติการและทดลอง/ส่วนสํานักงาน/ส่วนเก็บของและสารเคมี/ส่วนท่ีพักเจ้าหน้าท่ี ออกจากกัน 

3) ควรมีส่วนพ้ืนท่ีต่างๆ สําหรบัเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัยเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี 
  3.1) การทํางานสําหรับจดบันทึกข้อมูล โดยมีพ้ืนท่ีทํางานซ่ึงเหมาะสมกับจํานวนคนและปริมาณงาน  
  3.2) การพักผ่อน สําหรับ การรับประทานอาหาร การทํากิจกรรมส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น พ้ืนท่ีดังกล่าวควรแบ่ง
พ้ืนท่ีออกจากส่วนพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกัน 
   4) มีการจัดพ้ืนท่ีใช้งาน เช่น พ้ืนท่ีเก็บของหรือเก็บสารเคมี มีขนาดเพียงพอ และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม  
      4.1) ตามเกณฑ์ของ OSHA laboratory standard, GLP handbook ของ WHO และ OECD series on 
GLP and compliance monitoring ได้นําเสนอรายละเอียดไว้เกี่ยวกับในเร่ืองการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้งาน (zoning) ไว้ว่า การมี
ห้องปฏิบัติการท่ีมีการกั้นพ้ืนท่ีใช้สอยจะช่วยในการควบคุมการเข้าถึงของบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะใน
ห้องปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีอันตราย หรือห้องปฏิบัติการท่ีมีสารกัมมันตรังสี 
      4.2) ควรดูรายละเอียดในข้อ 4.1.1  
      4.3) เพียงพอและใช้งานอย่างเหมาะสม หมายถึง มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับเก็บของและสารเคมีท่ี
จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ (ดูรายละเอียดใน คําอธิบายประกอบการกรอก checklist 2. ระบบการจัดการสารเคมี) ไม่มีการเก็บของ
หรือสารเคมีนอกเหนือไปจากบริเวณท่ีกําหนดไว้ ท้ังบริเวณภายนอกห้อง เช่น ตามทางเดิน หรือภายในห้อง เช่น ใต้ตู้ดูดควัน 
หรือ อ่างน้ํา เป็นต้น 
    นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว หากเป็นไปได้ห้องปฏิบัติการควรมีการแยกประเภทห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการ
เคมีท่ัวไปหรือห้องปฏิบัติการพิเศษ รวมท้ังมีอาจมีการแยกประเภทห้องปฏิบัติการตามความเสี่ยง เป็นต้น 

                                              
7 OSHA ย่อมาจาก  Occupational Safety & Health Administration, U.S. Department of Labor 
8 GLP ย่อมาจาก Good Laboratory Practice 
9 WHO ย่อมาจาก World Health Organization 
10 OECD ย่อมาจาก Organization for Economic Co–operation and Development 
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 (ดูเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงใน คําอธิบายประกอบการกรอก checklist 5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย และดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.1.3 และ 4.1.4 ภาคผนวก 4) 

  4.1.3  ขนาดพ้ืนท่ีและความสูงของห้องปฏิบัติการและพ้ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน จํานวนผู้
ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
    การกําหนดพ้ืนท่ีห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน จํานวนผู้ใช้และปริมาณเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มี
การกําหนดไว้ ดังนี้ 
     ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51ได้กําหนดขนาดพ้ืนท่ีต่อคนสําหรับห้องปฏิบัติการ ตามตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ลักษณะกิจกรรมการใช้แบบเฉพาะ กับขนาดพ้ืนท่ีต่อคนเพ่ือคํานวณความจุคน      

ลักษณะกิจกรรมการใช้แบบเฉพาะ 
ขนาดพ้ืนท่ีต่อคน 

(หน่วย : ตารางเมตรต่อคน) 
สถานศึกษา  
ห้องทดลอง (laboratory) 5.0 

 (ที่มา มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002-51, 2551: หน้า 73)  

 การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ นอกจากกําหนดตามมาตรฐาน วสท. 3002 – 51 แล้ว ยังสามารถกําหนด
ได้ในรูปแบบอ่ืนๆ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบของต่างประเทศ (ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.5  ภาคผนวก 4) 
     สําหรับความสูงของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 22. ได้มีการกําหนดขนาดความสูงของ
อาคาร (ดูรายละเอียดเร่ืองการวัดระยะด่ิงในข้อ 4.1.6 ภาคผนวก 4) ห้องหรือส่วนของอาคารท่ีใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ ต้องมี
ระยะด่ิงไม่น้อยกว่าตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 4.2   
 

ตารางท่ี 4.2   ขนาดความสูงของอาคาร 

ประเภทการใช้อาคาร ระยะด่ิง 
1. ช่องทางเดินในอาคาร  2.60 เมตร 
2. สํานักงาน ห้องเรียน   3.00 เมตร  

(ที่มา กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548: หน้า 3–211) 
 ส่วนการกําหนดขนาดและระยะต่างๆ ของพ้ืนท่ีและทางเดินภายในห้องปฏิบัติการ สามารถกําหนดได้ตามเกณฑ์

และมาตรฐานในต่างประเทศ (ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.7 ภาคผนวก 4) 
 

  4.1.4 วัสดุท่ีใช้เป็นพ้ืนผิวของพ้ืน ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพท่ีดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและ
บํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
    วัสดุอยู่ในสภาพท่ีดี หมายถึง วัสดุยังไม่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ไม่มีการหลุดร่อนจากพ้ืนผิว หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดแตกหัก หลุดร่อนออกจากผิวพ้ืนด้านล่าง ไม่มีการเปล่ียนลักษณะทางกายภาพเดิมของวัสดุ เช่น สี หรือ ผิวสัมผัส 
(texture) เป็นต้น 
     วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน หมายถึง มีลักษณะพ้ืนผิวเป็นเนื้อเดียวกัน มีผิวเรียบ ไม่มีรูพรุน มี
ความสามารถในการกันไฟ ทนไฟ ไม่เป็นอันตรายเม่ือเกิดไฟไหม้ มีความปลอดภัยในการทํางาน การป้องกันอุบัติเหตุ มีความ
คงทน (ทนทาน) ในการใช้งาน มีความทนทานต่อสารเคมี น้ําและความชื้น สามารถซ่อมแซมได้ง่ายเม่ือเกิดความเสียหาย และมี
ความสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษา (ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.8 ภาคผนวก 4) 
    ได้รับการดูแลและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ หมายถึง ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด 
ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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  4.1.5 ช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) มีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปิดออกได้ง่ายใน
กรณีฉุกเฉิน 
   มีประตูอย่างน้อย 2 ประตูเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากมีเพียง 1 ประตู ควรมีหน้าต่างท่ีสามารถใช้เพ่ือเป็นทางออก
ฉุกเฉินออกไปยังพ้ืนท่ีภายนอกได้โดยสะดวกและปลอดภัย ตามมาตรฐาน NFPA Standard 101 กําหนดให้ประตูท่ีใช้เป็นประตู
ทางเข้าออกหลักของห้องปฏิบัติการ รวมถึงประตูใช้งานอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีติดกับทางสัญจรหลักนับเป็นประตูท่ีใช้ในการอพยพหนีไฟ 
(egress door) ควรมีขนาดอย่างน้อย 0.80 เมตร  
     มีอุปกรณ์ประกอบบานประตูอย่างน้อย 1 ชุดท่ีใช้ในการควบคุมการปิด-เปดิ และรักษาความปลอดภัย บานประตูปิด
กลับสนิทได้เองสามารถปิดล็อคได้ภายหลังการใช้งาน อาจเป็นระบบธรรมดาท่ีใช้มือควบคุมการทํางาน (manual) หรือ ระบบ
อัตโนมัติ (automatic) แบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังสองอย่างร่วมกัน ถ้าเป็นประตูอัตโนมัติท่ีใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม เม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เชน่ ไฟดับ หรือ เกิดอัคคีภัยต้องสามารถปลดล็อคเองโดยอัตโนมัติเพ่ือความปลอดภัย 
    หากประตูมีทิศทางการเปิดเข้าเพียงอย่างเดียวอาจเกิดอุบัติเหตุได้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีเปิดเข้าให้ทําการ
ปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ประกอบบานประตู (door fitting) ใหม่เพ่ือให้สามารถเปิดออก หรือ เปลี่ยนเป็นแบบบานสวิง (สามารถ
เปิดเข้า–ออก ได้ท้ังสองด้าน) หรือแบบบานเลื่อน เพ่ือความปลอดภัย 

   4.1.6 ประตูมีช่องสําหรับมองจากภายนอก (Vision panel) 
     การมีช่องสําหรับมองจากภายนอกท่ีประตู เพ่ือความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าเม่ือเกิดอุบัติเหตุภายในห้องขณะ
ทํางานคนเดียว บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น และเข้าไปช่วยเหลือได้  

  4.1.7 มีหน้าต่างท่ีสามารถเปิดออกเพ่ือระบายอากาศได้ สามารถปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกได้ในกรณีฉุกเฉิน
     เนื่องจากบางกรณีมีความจําเป็นต้องมีการเปิดหน้าต่างระบายอากาศเน่ืองจากการทดลองสารเคมี เป็นต้น หากไม่
มีหน้าต่างแต่มีการระบายอากาศด้วยวิธีอ่ืนๆ ก็อาจไม่จําเป็นต้องมีหน้าต่างก็ได้ (ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.9 ภาคผนวก 4) 

  4.1.8 ขนาดทางเดินภายในห้อง (Clearance) กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สําหรับทางเดินท่ัวไป และกว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร  สําหรับช่องทางเดินในอาคาร  
   ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 21 ได้มีการกําหนดขนาดความกว้างช่องทางเดินในอาคารตามตาราง
ท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ขนาดช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามท่ีกําหนด 

ประเภทการใช้อาคาร ความกว้าง 
สํานักงาน อาคารสาธารณะ    1.50 เมตร 

(ที่มา กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548: หน้า 3–210 ) 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543)  ข้อ 21 ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548 หน้า 3–207  ถึง  3–215   

  4.1.9 บริเวณทางเดินและบริเวณพ้ืนท่ีติดกับโถงทางเข้า–ออก ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
     หากมีสิ่งของหรืออุปกรณ์กีดขวางบริเวณทางเดินและโถงทางเข้า–ออก อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุท้ังในภาวะปกติและ
ในกรณีฉุกเฉินได้ เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนเส้นทางสัญจรหลักซ่ึงมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

  4.1.10  บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย หรือผ่านครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บ
สารเคมี, ตู้ดูดควัน เป็นต้น 
     ครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเสี่ยงอันตรายและสามารถเกิดอัคคีภัย เช่น ตู้เก็บสารเคมี หรือ ตู้ดูดควัน มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายกว่าครุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ และเม่ือเกิดเหตุแล้วหากต้ังอยู่ในบริเวณทางสัญจรหลักจะทําให้กีดขวางเส้นทางเดินท่ีใช้ในกรณี
ฉุกเฉินได้ 

  4.1.11 ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลักของอาคาร 
     เนื่องจากห้องปฏิบัติการจําเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกท่ัวไป และเป็นห้องท่ีมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ ได้ ดังนั้นการแยกทางสัญจรออกจากส่วนทางสาธารณะหลักของอาคารจะช่วยให้แยกผู้ใช้สอยอาคารท่ีไม่เกี่ยวข้อง
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ออกไปได้สะดวก และทําให้พ้ืนท่ีใช้งานอื่นๆ ของอาคารมีความเสี่ยงน้อยลงจากอุบัติเหตุหรือการปนเปื้อนสารเคมีท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
เป็นต้น 

   4.1.12 มีการแสดงข้อมูลท่ีต้ังและสถาปัตยกรรมท่ีสื่อสารถึงการเคลื่อนท่ีและลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพ้ืน แสดงตําแหน่ง
และเส้นทางหนีไฟและตําแหน่งท่ีต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ฝักบัวฉุกเฉิน ท่ีล้างตา อ่างน้ํา อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาลโทรศัพท์ 
เป็นต้น) 
   การกําหนดแบบผังพ้ืน (Floor plan) ของอาคารแต่ละชั้น ให้ใช้ตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี  
    1) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540)  
   2) ตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษาและการมีไว้ครอบครอง ซ่ึงสิ่งท่ีทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
และกิจการอันอาจทําให้เกิดอัคคภัียได้ง่ายและการจัดการให้มีบุคคลและสิ่งจําเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548  
   3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) โดย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)  
   (ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.10 ภาคผนวก 4) 

4.2  งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  4.2.1.  มีการควบคุมการเข้าถึง หรือมีอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิด ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
    โดยการควบคุมสามารถครอบคลุมถึง การมีข้อปฏิบัติก่อนเข้าใช้งานท่ีถูกต้องและเหมาะสม เช่น ตู้เก็บสารเคมีท่ีใช้
เก็บสารเคมีท่ีต้องควบคุมพิเศษ ต้องมีกุญแจล็อคและต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้ (องค์ประกอบ 2.2.1 ข้อ 6) เป็นต้น 
  4.2.2  ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสูงกว่า 1.20 เมตร มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับท่ีแข็งแรง ส่วนชั้นเก็บ
ของ หรือตู้ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและมั่นคง 

   1) ฐานท่ีรองรับควรได้มาตรฐาน (ตรวจสอบกับตัวแทนหรือผู้จําหน่ายครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
เหล่านั้น) ไม่ควรใช้ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะเรียน โต๊ะทํางาน หรือเก้าอ้ีทํางาน รองรับอุปกรณ์ท่ีมีน้ําหนักมากๆ เนื่องจากอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ เพราะเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้มิได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้งานในลักษณะดังกล่าว 
    2) การต่อเติมชั้นเก็บของ ตู้ลอย ชั้นเก็บอุปกรณ์เคร่ืองแก้ว ชั้นสําหรับวางหรือท่ีตากเคร่ืองแก้วเหล่านี้ ควรมีลักษณะ
ท่ีแข็งแรง ได้มาตรฐานมีการตรวจสอบด้านความแข็งแรงและการรับน้ําหนัก (ตรวจสอบเบื้องต้นกับวิศวกร หรือสถาปนิก หรือกับ
ตัวแทนหรือผู้จําหน่ายครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เหล่านั้น) ไม่ควรต่อเติมเอง หรือนําสิ่งของต่างๆ มาประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นชั้นเก็บของ ตู้ลอย ชั้นเก็บอุปกรณ์เคร่ืองแก้ว เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากมีการก่อสร้างและติดต้ังท่ีไม่ถูกต้อง
เหมาะสม 

  4.2.3  ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
     การกําหนดรายละเอียดต่างๆ ไม่มีข้อกําหนดตามกฎหมายมีเพียงข้อแนะนําและข้อพิจารณาต่างๆ เพ่ือตรวจสอบ
ขนาดและระยะรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีใช้งานในห้องปฏิบัติการว่ามีความ
เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร์ (ergonomics) ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มท่ีอาจ
เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อผู้ใช้งาน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.2.1 ภาคผนวก 4) 

  4.2.4 กําหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการและตําแหนง่โต๊ะปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
    ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.7 ภาคผนวก 4 หรือ ดูรายละเอียดจากเรื่อง Building: general principles หัวข้อ 
Facilities: building and equipment ใน GLP handbook หน้า 18–19 

  4.2.5 มีอ่างน้ําต้ังอยู่ในห้องปฏิบัติการและมีอย่างน้อย 1 ตําแหน่ง 
    ควรต้ังอยู่ใกล้บริเวณทางออกห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นตําแหน่งท่ีสามารถจดจําได้ง่าย และเข้าถึงได้สะดวกใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีหก หรือเกิดไฟไหม้ และใช้ทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้า–ออกจากห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดีและลดการปนเปื้อนทางสารเคมีจากภายในห้องปฏิบัติการสู่ภายนอก 

   4.2.6 ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาโฟล์ว อยู่ในสภาพท่ียังสามารถใช้งานได้ดี และมีการดูแลบํารุงรักษาอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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    ควรมีการตรวจลักษณะการทํางานของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอ โดยตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบ
การดูดอากาศ การระบายอากาศ ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต และการทํางานของช่องเปิด (sash) ด้านหน้า โดยอ้างอิงจาก
คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ 
      การดูแลและบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ หมายถึง มีการดูแลและบํารุงรักษาตามเกณฑ์ของ OSHA laboratory 
standard, GLP handbook ของ WHO และ OECD series on GLP and compliance monitoring ในบทท่ี 2 เร่ือง Good 
laboratory practice training หัวข้อ Building and equipment หัวข้อย่อย equipment ( ดูรายละเอียดในข้อ 4.2.2
ภาคผนวก 4) และควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

4.3  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  4.3.1 ไม่มีการชํารุดเสียหายบริเวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าวตามเสา - คานมีสภาพภายนอกและภายใน
ห้องปฏิบัติการท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียงและสภาพภายในตัว
อาคารท่ีอยู่ติดกับห้องปฏิบัติการ) 
     ดูรายละเอียดจากข้อ 4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อย่อยท่ี 4.3.2  

  4.3.2 โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร (น้ําหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ) ได้
      การตรวจสอบโครงสร้างอาคารทางด้านความม่ันคงแข็งแรง จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพ่ือความ
ปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้มีข้อแนะนําเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภาคสนาม  ไว้ดังนี้ การตรวจอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคารเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้นโดยมีแนวทางการสํารวจ
เบื้องต้นแสดงดังรูปท่ี 4.1  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1  แนวทางการตรวจสอบอาคารในภาคสนามเบื้องต้น 

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพ่ือความปลอดภัย, 2551: หน้า 333) 
 

ส่วนรายละเอียดการตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงสร้าง ให้ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.3.1 ภาคผนวก 4 

  4.3.3 โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการ
ต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่งท่ีสามารถอพยพคนออกจากอาคารได้)  
     ให้ใช้ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ในภาคท่ี 2 หมวดท่ี 3 เร่ืองมาตรฐานโครงสร้างของ
อาคารเพ่ือป้องกันอัคคีภัย (ดูรายละเอียดในข้อ 4.3.2 ภาคผนวก 4) 

  4.3.4 มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารอยู่เป็นประจํา มีการดูแลและบํารุงรักษาอย่างน้อยปีละคร้ัง 
      ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
อย่างน้อยปีละคร้ังตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) ภาคท่ี 4 
การตรวจสอบด้านความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร (ดูรายละเอียดในข้อ 4.3.3 ภาคผนวก 4) 

 

ส่ิงที่ควรสํารวจตรวจสอบ 

 

 

 

 

สํารวจเบื้องต้น 
(ตรวจสอบขั้นพ้ืนฐาน) 
 

รูปทรง 
 
 
 
 
 

กายภาพ 
 

ชิ้นส่วนโครงสร้าง 
ที่เสียรูป 
 
การเสียรูปของอาคาร 
 
ความเส่ือมสภาพ 
ของวัสดุ 
 
การแตกร้าว 
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4.4  งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
  4.4.1 มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการทํางาน 
   1) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ได้มีการกําหนดปริมาณความเข้มของแสง สําหรับสถานท่ี หรือ
กระบวนการใช้งานต่างๆ ดังนี้  
   ความเข้มแสง (หน่วยเป็น Lux) สําหรับสถานท่ี หรือประเภทการใช้งานต่างๆ กําหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ท่ี 39 พ.ศ. 2537 กําหนด ดังตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4  ความเข้มของแสงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 พ.ศ. 2537 

ลําดับ สถานท่ี  
(ประเภทการใช้) 

หน่วยความเข้มของ 
แสงสว่าง (Lux) 

1 ช่องทางเดินภายใน โรงเรียน สํานักงาน  200 
2 ห้องเรียน 300 
3 บริเวณท่ีทํางานในสํานักงาน 300 

       (ที่มา กฎหมายอาคาร อาษา 2548 เล่ม 1, 2548: หน้า 3–155) 

   2) มาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) ได้มีการกําหนดปริมาณความเข้มของแสง สําหรับ
สถานท่ี ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับห้องปฏิบัติการไว้ตามที่ปรากฏในตารางท่ี 4.5  

 

ตารางท่ี 4.5  ข้อแนะนําระดับความส่องสว่าง (Illuminance) สําหรับพ้ืนท่ีทํางานและกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารตาม TIEA–
GD 003 ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม หน่วยความเข้มของแสงสว่าง (Lux) UGRL
11 Ra

12
 (นาที) 

อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน    
 1 พ้ืนท่ีสําหรับการเรียนการศึกษาท่ัวๆ ไป 300 19 80 
 2 ห้องบรรยาย 500 19 80 
 3 พ้ืนท่ีโต๊ะสาธิตงาน 500 19 80 

(ที่มา ข้อแนะนําระดับความส่องสว่างภายในอาคารของประเทศไทย TIEA–GD 003: 2003, 2546: หน้า 18)  

 
   3) แสงประดิษฐ์ในท่ีนี้ได้แก่ ดวงโคมและหลอดไฟ ควรเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการทํางาน ไม่ดัดแปลงหรือต่อ
เติมดวงโคมเอง หรือติดต้ังหลอดไฟท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่น การติดต้ังหลอดไฟแบบชั่วคราว (หลอดไฟเปลือย หลอดไฟท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายไปมา หรือหลอดไฟท่ีใช้เทปยึดตัวหลอดไว้ชั่วคราว เป็นต้น) แหล่งกําเนิดแสงควรส่องสว่างโดยตรงลงบนพ้ืนท่ีทํางาน 
โดยไม่ถูกบดบังหรือเกิดเงาของวัตถุหรืออุปกรณ์ใดๆ ทอดลงบนพ้ืนท่ีทํางาน หรือโต๊ะปฏิบัติการ 

  4.4.2. ออกแบบระบบไฟฟ้ากําลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณกําลังไฟฟ้าพอเพียงต่อการใช้งาน 
     ปริมาณกําลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน หมายถึง เม่ือมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้กําลังไฟฟ้าในปริมาณท่ีมาก
พร้อมๆ กันแล้วไม่กอ่ให้เกิดไฟดับ หรือการตัดไฟของเบรคเกอร์ เป็นต้น 

  4.4.3 ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ท่ีได้มาตรฐานและมีการติดต้ังแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณท่ีเหมาะสม 

                                              
11 UGRL  (Unified Glare Rating System) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ในการประเมินแสงบาดตา ของการให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยมีสเกลค่าของ UGR คือ 
13 16 19 22 25 และ 28 ซึ่งหากค่า UGR เป็น 13 หมายความว่า มีแสงบาดตาน้อย ส่วนหากมีค่า 28 แสดงว่ามีแสงบาดตามาก โดยในการใช้งานแต่ละกิจกรรม 
ผู้ออกแบบควรอ้างอิงเกณฑ์ ตามข้อแนะนําระดับความส่องสว่าง (Illuminance) และค่า UGR สูงสุดของแต่ละกิจกรรมตามมาตรฐาน TIEA-GD 003 
12 Ra ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI หรือ Ra) เป็นค่าท่ีบอกว่าแสงที่ส่องไปถูกวัตถุ ทําให้เห็นสีของวัตถุได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ค่า 
Ra ไม่มีหน่วย มีค่าต้ังแต่ 0–100 โดยกําหนดให้แสงอาทิตย์กลางวัน เป็นดัชนีอ้างอิงเปรียบเทียบ ที่มีค่า Ra = 100 เพราะแสงอาทิตย์กลางวันประกอบด้วย
สเปกตรัมครบทุกสี เมื่อใช้แสงน้ีส่องวัตถุ แล้วสีของวัตถุที่เห็นจะไม่มีความเพ้ียนของสี แต่หากเลือกหลอดที่มีค่า Ra ตํ่า ก็จะทําให้เห็นสีเพ้ียนไปได้ การเลือก
หลอดไฟแต่ละกิจกรรมจะมีข้อแนะนําว่าควรเลือกหลอดท่ีให้ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่าค่าที่แนะนําไว้ในมาตรฐาน TIEA-GD 003 
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   1) ในมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. 2001–51 บทท่ี 2 มาตรฐานสายไฟฟ้า และบริภัณฑ์
ไฟฟ้า ได้กําหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ดังนี้ บริภัณฑ์และสายไฟฟ้าทุกชนิด ต้องมีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด หรือมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าฯ ยอมรับ เช่น มาตรฐาน วสท. หรือเป็นชนิดท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทท่ี 2  มาตรฐานสายไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้า 2–1 ถึง 2–7 ในมาตรฐานการติดต้ัง
ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 วสท. 2001–51 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี 
www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี 
www.pea.co.th ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
    2) สายไฟถูกยึดอยู่กับพ้ืนผนังหรือเพดาน ไม่ควรมีสายไฟที่อยู่ในสภาพการเดินสายไม่เรียบร้อย เช่น บางส่วนหรือ
ท้ังหมดของสายไฟมิได้มีการยึดติดให้ม่ันคงแข็งแรง หรือยึดติดแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่น การใช้เทปกาวในการยึดติด เป็นต้น 
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและมีความเสี่ยงอันตรายสูง 
   การติดต้ังสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 วสท. 2001–51 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของเคร่ืองอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี www.pea.co.th ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   3) ไม่มีสายไฟชํารุดหรือสายเปลือย สายไฟชํารุดหรือสายเปลือยรวมถึงสายไฟท่ีมิได้มีการใช้งานแล้ว มีความเสี่ยงสูง
ในการก่อให้เกิดความอันตรายและอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ เช่น การเกิดอัคคีภัยเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจาก
สายไฟฟ้าเก่าชํารุด เป็นต้น ดังนั้นถ้าหากไม่มีการใช้งานของสายไฟดังกล่าวควรดําเนินการร้ือถอนหรือดําเนินการติดต้ังใหม่ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 วสท. 2001–51 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี  www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของ
เคร่ืองอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี www.pea.co.th ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   4) แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม หมายถึง ตําแหน่งและระดับความสูงที่เหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน โดยปกติแล้ว การติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านิยมติดตั้งใน 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งที่ระดับพื้นห้อง 
และการติดตั้งที่ระดับเหนือโต๊ะปฏิบัติการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.4.1 ภาคผนวก 4) 
 5) ส่วนรูปแบบและประเภทของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศ
ไทย 2545 วสท. 2001–51 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติ
ในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี www.pea.co.th ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 4.4.4 ต่อสายดิน 
   1) สําหรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการบางประเภทจําเป็นต้องมีการต่อสายดินเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังควรมีการต่อสายดินสําหรับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ  
   2) การต่อสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 วสท. 2001–51 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของเคร่ืองอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี www.pea.co.th ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  4.4.5 ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง 
    ในห้องปฏิบัติการไม่ควรใช้สายไฟพ่วง ในกรณีท่ีจําเป็นการต่อสายพ่วงไม่ควรนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือ
ว่าเป็นการใช้งานแบบกึ่งถาวร ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและมีความเสี่ยงอันตรายสูง 

 4.4.6 มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง 
   1) มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง สามารถเข้าถึงเพ่ือการซ่อมบํารุงและตรวจสภาพได้ง่ายและ
รวดเร็ว เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ  
   2) สามารถควบคุมความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนของแต่ละส่วนพ้ืนท่ี แยกการควบคุมระบบไฟฟ้าออก
จากกันอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมของอาคาร หรือเกิดผลกระทบข้างเคียงต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน 
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   4.4.7 มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าข้ันต้น เช่น ฟิวส์ (Fuse) เคร่ืองตัดวงจร (Circuit breaker) ท่ีสามารถใช้งานได้ 
   1) มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าข้ันต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เคร่ืองตัดวงจร (circuit breaker) ท่ีสามารถใช้งานได้ หมายถึง 
แต่ละห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดต้ังอยู่ภายในห้อง สามารถเข้าถึงเพ่ือการซ่อมบํารุงและตรวจสภาพได้ง่ายและรวดเร็ว 
เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ สามารถควบคุมความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนของแต่ละส่วนพ้ืนท่ี แยกการควบคุมระบบไฟฟ้าออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
โดยรวมของอาคาร หรือเกิดผลกระทบข้างเคียงต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนั 
   2) ในมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. 2001–51 บทท่ี 2 มาตรฐานสายไฟฟ้า และบริภัณฑ์
ไฟฟ้า ได้กําหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ดังนี้ บริภัณฑ์และสายไฟฟ้าทุกชนิด ต้องมีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด หรือมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าฯ ยอมรับ เช่น มาตรฐาน วสท. หรือเป็นชนิดท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน  
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทท่ี 2  มาตรฐานสายไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้า 2–1 ถึง 2–7 ในมาตรฐานการติดต้ัง
ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 วสท. 2001–51 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี 
www.tisi.go.th และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า บทท่ี 2 มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และสายไฟฟ้าท่ี 
www.pea.co.th ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.4.8 ติดต้ังระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณท่ีเหมาะสม 
     ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 4 หมวดท่ี 7 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟ  
ป้ายทางออกฉุกเฉนิตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 2004 – 51  ภาคท่ี 2  ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
    2) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 7 ข้อ 7.4 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
   3) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.4.2 ภาคผนวก 4 

  4.4.9 มีระบบไฟฟ้าสํารองด้วยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 
    ระบบไฟฟ้าสํารองด้วยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในกรณฉีุกเฉิน  ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 4 หมวดท่ี 6 ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
2) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 2001 – 51  ภาคท่ี 12  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต 
3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 7 ข้อ 7.4 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

   4) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.4.3 ภาคผนวก 4 

  4.4.10 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากําลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแลและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
    ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละคร้ัง  
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4.5.  งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
   4.5.1   มีระบบน้ําดี น้ําประปาท่ีใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวางแผนผังการเดินท่อน้ําประปาอย่างเป็นระบบ และไม่
ร่ัวซึม  
   1) ระบบน้ําดี น้ําประปา ท่ีใช้งานได้ดีและเหมาะสม หมายถึง มีปริมาณนํ้าใช้เพียงพอ แรงดันน้ําในท่อและคุณภาพ
ของนํ้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ทําความเสียหายแก่อุปกรณ์ ไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปในท่อจ่ายน้ําได้
รวมถึงมีปริมาณนํ้าสํารองตามกฎหมาย (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) หมวด 4 ข้อ 36 – 37 กําหนดให้อาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีท่ีเก็บน้ําใช้สํารองซ่ึงสามารถจ่ายน้ําในชั่วโมงการใช้น้ําสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
   2) หากมีการติดต้ังระบบน้ําร้อน ไอน้ํา (steam) หรือ ระบบน้ํากลั่น น้ําบริสุทธ์ิ ต้องสามารถใช้งานได้ดีและเหมาะสม 
มีความปลอดภัยของระบบ ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการต่อเติม ดัดแปลง หรือ
ติดต้ังระบบด้วยตนเอง โดยช่างท่ัวไป หรือ ผู้ท่ีมิได้มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 
หากบรรจุใส่ภาชนะแล้วนํามาใช้ภายในห้องควรมีการยึดภาชนะเหล่านั้นให้ม่ันคงแข็งแรงแน่นหนา และปลอดภัย เพ่ือหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
   3) มีการเดินท่อและวางแผนผังการเดินท่ออย่างเป็นระบบมีความปลอดภัยของระบบ ซ่ึงได้รับการออกแบบโดย
วิศวกรงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการตอ่เติม ดัดแปลง หรือติดต้ังระบบด้วยตนเอง โดยช่างท่ัวไป หรือ ผู้ท่ีมิได้มีใบ
ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
    4) ท่อน้ําทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมไม่ร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม ข้อต่อทุกส่วนประสานกันอย่างดี ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ หลุดออก
จากกัน หากชํารุดมีการดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีดังเดิม ไม่ดําเนินการซ่อมแซมเองแบบชั่วคราว เช่นใช้เทป
กาวหรือเชือกมัดชิ้นส่วน หรือ ข้อต่อท่ีหลุดออกจากกัน เข้าด้วยกัน 

  4.5.2. แยกระบบนํ้าท้ิงท่ัวไปกับระบบนํ้าท้ิงปนเป้ือนสารเคมีออกจากกัน และมีระบบบําบัดท่ีเหมาะสมก่อนออกสู่ราง
ระบายน้ําสาธารณะ 
    เนื่องจากการบําบัดน้ําท้ิงท่ัวไปและน้ําท้ิงท่ีปนเปื้อนสารเคมีมีวิธีการดูแลและบริหารจัดการแตกต่างกัน จึงควรมี
การแยกระบบออกจากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) หมวด 3 ข้อ 31 – 35 กําหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือ สิ่งอ่ืนใดท่ีเกิดจากการบําบัดนั้นจนถึงขนาดท่ีอาจก่อให้เกิด 
อันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือความเดือดร้อนรําคาญ
แก่ประชาชนผู้อยู่อาศยัใกล้เคียง  
    2) คุณภาพน้ําท้ิงก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ําท้ิงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม เร่ืองการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากอาคาร  
    3) กรณีแหล่งรองรับน้ําท้ิงมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับน้ําท้ิงท่ีจะระบายจากอาคารในชั่วโมงการใช้น้ําสูงสุด ให้มีท่ี
พักน้ําท้ิงเพ่ือรองรับน้ําท้ิงท่ีเกินกว่าแหล่งรองรับน้ําท้ิงจะรับได้ก่อนจะระบายสู่แหล่งรองรับน้ําท้ิง 

  4.5.3 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
    ท่อระบายน้ํามีความสามารถในการระบายน้ําออกได้โดยไม่อุดตัน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละคร้ัง  

4.6  งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
  4.6.1 มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 
      หากมีการระบายอากาศด้วยพัดลม ให้มีการดําเนินการติดต้ังในตําแหน่งและปริมาณท่ีเหมาะสม โดยพัดลมท่ี
เลือกใช้ควรเป็นลักษณะท่ีติดต้ังบนผนังหรือเพดานแบบถาวร มากกว่าจะเป็นแบบต้ังพ้ืนแบบชั่วคราว ซ่ึงมีแนวโน้มในการ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ หากมีความจําเป็นต้องใช้งานพัดลมตั้งพ้ืนหรือชนิดท่ีเคลื่อนย้ายได้ควร
ใช้งานในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้นรวมท้ังพัดลมท่ีติดต้ังอยู่ภายในห้องสามารถใช้งานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะทํางาน
หรือไม่รบกวนการทดลองท่ีเกิดข้ึน  
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      หากมีการติดต้ังระบบระบายอากาศด้วยพัดลมดูดอากาศให้มีการดําเนินการติดต้ังในตําแหน่งและปริมาณท่ี
เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

1) ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003 - 50 
    2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535)  ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.5.1 ภาคผนวก 4 

  4.6.2 ติดต้ังระบบปรับอากาศในตําแหน่งและปริมาณท่ีเหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 
     หากมีการติดต้ังระบบปรับอากาศให้มีการดําเนินการติดต้ังในตําแหน่งและปริมาณท่ีเหมาะสมกับการทํางานและ
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้  
    1) ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003 – 50 
    2) ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ส.ว.ป.ท. 04 – 2549 
    3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 6 เทคนิคการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและ
       สิ่งแวดล้อม 
    4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศในประเทศไทย 
     ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.5.2 ภาคผนวก 4 และอ่านควบคู่กับข้อ 4.6.1 ระบบระบายอากาศของห้องปฏิบัติการ  

   4.6.3 ในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการติดต้ังระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ให้ติดต้ังระบบ
เคร่ืองกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณท่ีลักษณะงานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.5.1 ภาคผนวก 4 และอ่านควบคู่กับข้อ 4.6.1 ระบบระบายอากาศของห้องปฏิบัติการ 

  4.6.4 ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

     ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน อย่างน้อยปีละคร้ัง หรือตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน 

4.7  งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 
  4.7.1 มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual fire alarm system) 
    ดูรายละเอียดใน ข้อท่ี 4.7.2 และ ในคําอธิบายประกอบฯ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  

  4.7.2 มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (Heat detector) หรือ
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (Smoke detector)  
    ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manaual fire alarm system)  อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน 
(Heat detector) และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (Smoke detector) ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

1) ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002 - 49 
2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) 

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.1 ภาคผนวก 4 และ ในคําอธิบายประกอบฯ 5. ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
ข้อ 5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

4.7.3 มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน 
 เส้นทางหนีไฟ เป็นไปตามมาตรฐานงานต่างๆ ดังนี้ 
 1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 3 มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ 
 2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) 
      ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.2 ภาคผนวก 4 

    ป้ายบอกทางหนีไฟในอาคาร เป็นไปตามมาตรฐานงานต่างๆ ดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 3  หมวดท่ี 7 ส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟ 
    2) ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 2004 – 51 ภาคท่ี 3 โคมไฟ
       ป้ายทางออกฉุกเฉิน 
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    3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับ
       อัคคีภัย 
    4) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.3 ภาคผนวก 4 

  4.7.4 มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี  
     เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี Portable fire extinguisher ในอาคารให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดท่ี 3 เคร่ืองดับเพลิง
       แบบเคลื่อนท่ี 
    2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
   3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   4) ตามคู่มือป้องกัน – ระงับ – รับมืออัคคีภัย ของสํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.4 ภาคผนวก 4 

  4.7.5 มีระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดมีตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง  
    ระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดมีตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire hose cabinet) ให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดท่ี 6 ระบบท่อยืนและ
       สายฉีดน้ําดับเพลิง  
   2) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
    3) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.5 ภาคผนวก 4 

  4.7.6 มีระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) หรือ เทียบเท่า 
     ระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ระบบสปริงเกลอร์) ให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคท่ี 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดท่ี 7 ระบบหัวกระจาย
       น้ําดับเพลิง 
    2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.6.6 ภาคผนวก 4 
3) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือไม่สามารถใช้ระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ระบบสปริง
เกลอร์) ให้ระบุระบบดับเพลิงแบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าแทน เช่น ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็น
ต้น 

  4.7.7 มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอื่นๆ 
   การติดต้ังระบบโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอ่ืนๆ มีเป้าหมายหลัก คือ 
ทําหน้าท่ีเป็นระบบติดต่อสื่อสารพ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉิน 
   ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  4.7.8 ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแลและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
   1) มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002–49 มีการกําหนดรายละเอียดการตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาไว้
       ตามตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีในการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

ลําดับท่ี รายการ 
ตรวจซํ้า 
ขั้นต้น 

ประจํา 
เดือน 

ทุก 
3 เดือน 

ทุก 
ครึ่งปี 

ประจําปี

1 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ      
(ก) เสียง     

(ข) ลําโพง     

(ค) แสง     

2 แบตเตอรี่      
(ก) ชนิดน้ํากรด      
- ทดสอบเคร่ืองประจุ 
- (เปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือจําเป็น) 

     

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)      
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด      
- ทดสอบความถ่วงจําเพาะน้ํากรด      
(ข) ชนิดนิเกิล – แคดเมียม      
- ทดสอบเคร่ืองประจุ 
- (เปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือจําเป็น) 

     

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)     

- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด      
(ค) แบตเตอรี่แห้งปฐมภูมิ      
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด     

(ง) ชนิดน้ํากรดแบบปิด      
- ทดสอบเคร่ืองประจุ 
(เปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือจําเป็น) 

     

- ทดสอบการคายประจุ (30 นาที)      
- ทดสอบค่าแรงดันขณะมีโหลด      

3 ตัวนํา/โลหะ      
4 ตัวนํา/อโลหะ      
5 บริภัณฑ์ควบคุม: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดมี

มอนิเตอร์สําหรับสัญญาณแจ้งเหตุควบคุมและ
สัญญาณขัดข้อง 

     

(ก) การทํางาน     

(ข) ฟิวส์     

(ค) บริภัณฑ์เชื่อมโยง     

(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีดี     

(จ) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก     

(ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)     
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ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีในการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

ลําดับท่ี รายการ 
ตรวจซํ้า 
ขั้นต้น 

ประจํา 
เดือน 

ทุก 
3 เดือน 

ทุก 
ครึ่งปี 

ประจําปี

6 บริภัณฑ์ควบคุม: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดไม่มี
มอนิเตอร์สําหรับสัญญาณแจ้งเหตุควบคุมและ
สัญญาณขัดข้อง 

     

(ก) การทํางาน      
(ข) ฟิวส์      
(ค) บริภัณฑ์เชื่อมโยง      
(ง) หลอดไฟและหลอดแอลอีดี      
(จ) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก      
(ฉ) ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)      

7 ชุดควบคุมสัญญาณขัดข้อง     

8 บริภัณฑ์เสียงประกาศฉุกเฉิน     

9 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ทุกสัปดาห์     
10 สายใยแก้ว     

11 อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ      
(ก) อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อลม     

(ข) อุปกรณ์ปลดล็อคทางกลไฟฟ้า     

(ค) สวิตซ์ระบบดับเพลิง     

(ง) อุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้ แก๊สและอ่ืนๆ     

 (จ) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน     

 (ฉ) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ     

 (ช) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง     

 (ญ) ตรวจการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน     

 (ด) ตรวจความไวของอุปกรณ์ตรวจจับควัน     

 (ต) อุปกรณ์ตรวจคุมสัญญาณ      
 (ถ) อุปกรณ์ตรวจการไหลของนํ้า      

(ที่มา มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.2002-49, 2543: หน้า ช-3 ถึง ช-5) 

   2) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 หมวดท่ี 10 การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบ
ดับเพลิงได้มีการสรุปวิธีและระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละประเภทดังตารางท่ี 4.7  
 
ตารางท่ี 4.7  ตารางสรุปการตรวจสอบ, การทดสอบและการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย 

อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 

1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง   
- ขับด้วยเคร่ืองยนต์ - ทดสอบเดินเคร่ือง ทุกสัปดาห์ 
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - ทดสอบเดินเคร่ือง ทุกเดือน 
- เคร่ืองสูบน้ํา - ทดสอบปริมาณการสูบน้ําและความดัน ทุกปี 
2. หัวรับน้ําดับเพลิง 
(Fire department connections) 

  

- หัวรับน้ําดับเพลิง - ตรวจสอบ ทุกเดือน 
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ตารางท่ี 4.7 ตารางสรุปการตรวจสอบ, การทดสอบและการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)   
- หัวดับเพลิง - ตรวจสอบ 

- ทดสอบ (เปิดและปิด) 
- บํารุงรักษา 

ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุก  6 เดือน 

4. ถังน้ําดับเพลิง   
- ระดับน้ํา - ตรวจสอบ ทุกเดือน 
- สภาพถังน้ํา - ตรวจสอบ ทุก  6 เดือน 
5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(Hose and hose station) 

  

- สายฉีดน้ําและอุปกรณ์ - ตรวจสอบ ทุกเดือน 
6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
(Sprinkler system) 

  

- Main drain - ทดสอบการไหล ทุก 3 เดือน 
- มาตรวัดความดัน - ทดสอบค่าความดัน ทุก 5 ปี 
- หัวกระจายน้ําดับเพลิง - ทดสอบ ทุก 50 ปี 
- สัญญาณวาล์ว - ทดสอบ ทุก 3 เดือน 
- สวิตซ์ตรวจการไหลของนํ้า - ทดสอบ ทุก 3 เดือน 
- ล้างท่อ - ทดสอบ ทุก 5 ปี 
- วาล์วควบคุม - ตรวจสอบซีลวาล์ว 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อควาล์ว 
- ตรวจสอบสวิตซ์สัญญาณปิด-เปิดวาล์ว 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุก 3 เดือน 

(ที่มา  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551: หน้า  229) 

  ส่วนระบบติดต่อสื่อสาร ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดําเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละคร้ัง 

 4.7.9  แสดงป้ายข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษร เช่น ชื่อห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ และข้อมูลจําเพาะอ่ืนๆ ของ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือเคร่ืองหมายท่ีเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 
 ดูรายละเอียดจากข้อ 4.1.12 
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist  
5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

  
 การจัดการด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมีลําดับความคิดต้ังต้นจากการ
กําหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอ่ืนในท่ีเดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยง
ด้านกายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเส่ียง 
รวมท้ังการสื่อสารความเส่ียงท่ีเหมาะสม คําถามในรายการสํารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด  สร้างความตระหนักรู้
ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง  ความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน  เช่น การมีผังพ้ืนท่ีใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เคร่ืองมือสําหรับเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไปเป็นการกําหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติ
ข้ันตํ่าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

 
5.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้ในการทําปฏิบัติการ หัวใจสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นหลักท่ีเชื่อมโยง
ประสานกันแบบครบวงจร ผู้ท่ีจะเริ่มทําการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าใจแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน
ในทุกประเด็น ซ่ึงประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ 

1) การระบุอันตราย (Hazard identification) 
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
3) การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) 
4) การรายงานการบริหารความเสี่ยง  
5) การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

5.1.1  การระบุอันตราย (Hazard identification)  
  การระบุอันตราย หมายถึง การระบุความเป็นอันตรายของวัตถุหรือสถานการณ์ท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วอาจเป็นอันตรายได้ 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังได้ปรับเอากลวิธีด้าน “การระบุความเสี่ยง” มาใช้เป็นอีกแนวทางสําหรับการบริหารความเสี่ยงได้
เช่นเดียวกัน โดยการระบุความเสี่ยงคือ การระบุอันตรายที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  
  ยกตัวอย่างเช่น ตัวทําละลายคลอโรฟอร์ม สามารถระบุอันตรายได้ดังนี้ มีความเป็นอันตรายอยู่ในประเภทท่ี 6 สารพิษ 
(UN Class/UN No. 1888) เม่ือสัมผัสโดยการหายใจ ไอคลอโรฟอร์มจะทําให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบหายใจและระบบ

การระบุอันตราย การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

การรายงานการบริหารความเสี่ยง 

การใช้ประโยชน์จาก 
รายงานการบริหารความเสี่ยง 
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ประสาทส่วนกลาง เม่ือสัมผัสทางผิวหนังจะทําให้เกิดความระคายเคืองผิวหนังและอาจมีอาการเจ็บปวด เม่ือสัมผัสโดยการ
รับประทานจะทําให้เกิดแผลไหม้บริเวณปาก ลําคอ มีอาการเจ็บหน้าอกและอาเจียน เม่ือสัมผัสทางตาจะทําให้ตาระคายเคือง
และปวด หากรุนแรงอาจทําให้ตาบอดได้ เป็นต้น 
  เม่ือต้องการ ระบุความเสี่ยง ต้องอาศัยข้อมูลช่วงเวลาเข้ามาพิจารณาร่วมกับความเป็นอันตรายด้วย ยกตัวอย่างเช่น ไอ
ระเหยของคลอโรฟอร์มข้างต้น ค่า PEL-TWA (permissible exposure limit – time weighted average) เท่ากับ 2 พีพีเอ็ม 
กล่าวคือ การสูดดมไอคลอโรฟอร์ม ท่ีมีความเข้มข้นประมาณ 2 พีพีเอ็ม มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพได้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จนถึงเสียชีวิตได้ คลอโรฟอร์มอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วย (ดู ข้อมูลประกอบได้จาก 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของคลอโรฟอร์ม CAS No. 67-66-3)  ดังนั้น ในการระบุอันตราย หรือการระบุความเสี่ยง 
จึงเร่ิมจากการสํารวจความเป็นอันตรายที่เป็นรูปธรรม จากปัจจัยต่อไปน้ี 

 สารเคมี/วัสดุท่ีใช้ เช่น ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี/วัสดุท่ีใช้งาน ตรวจสอบได้จาก 
 ฉลาก/สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายข้างขวด และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีนั้น ๆ 

เช่น ethidium bromide (EtBr) จัดเป็นสารก่อกลายพันธ์ุ เนื่องจากสามารถทําให้โครงสร้าง DNA หรือ
สารพันธุกรรมเปลี่ยนได้ เป็นต้น 

 ข้ันตอนการทํางานกับสารเคมีชนิดนั้น หรือ ผลิตผลท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมีชนิดนั้น ๆ เช่น การ
ใช้ EtBr ต้องเจือจางเป็น working solution ได้สารละลายสีแดง ไม่มีกลิ่น ซ่ึงแม้จะเจือจางแล้ว หากผู้
ทํางานสัมผัสโดยตรงก็สามารถก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุได้ เป็นต้น 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ มีการสํารวจว่าสถานภาพของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์และขั้นตอนการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
นั้น สามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรได้บ้าง เช่น เคร่ืองมือเก่าจนเป็นสนิมและมีความคมอาจบาดผิวหนังทําให้
เป็นแผลและติดเชื้อได้ หรือ การใช้เคร่ือง sonicator เพ่ือทําให้เซลล์แตกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงอาจเป็นอันตราย
ต่อแก้วหูได้ เป็นต้น 

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ มีการสํารวจอันตรายจากลักษณะทางกายภาพโดยรอบบริเวณท่ี
ปฏิบัติงานว่ามีอะไรท่ีจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้ เช่น บริเวณท่ีทํางานมีการวางของกีดขวางการทํางานท่ีอาจ
ทําให้ผู้ปฏิบัติการเดินชนและหกล้ม หรือพ้ืนของห้องปฏิบัติการขัดเป็นมันทําให้ผู้ปฏิบัติการอาจลื่นหกล้มได้ เป็นต้น  

 
5.1.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

หัวใจของการประเมินความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ คือการกําหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด
อันตรายแล้วนํามาเชื่อมโยงกันซ่ึงนิยมใช้เป็นแบบเมทริกซ์ โดยให้มีตัวแปร 2–3 ตัว เช่น ความเป็นอันตราย (hazard) กับความ
เป็นไปได้ในการรับสัมผัส (probability of exposure) หรือ ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึน (likelihood/probability) กับผลลัพธ์ท่ี
ตามมาด้านสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย (health and/or safety) เป็นต้น ดังนั้นหลักการของการประเมินความเสี่ยง ไม่
เหมือนกับการประเมินความเป็นอันตราย (hazard assessment) เนื่องจากต้องมองความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมากกว่า 1 ตัว 
(ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง แสดงในตารางท่ี 5.1 – 5.4 ภาคผนวก 5) 

 
ในการปฏิบัติงาน ควร 
1. มีการประเมินความเสี่ยง ท่ีครบถ้วนครอบคลุมท้ัง 3 ระดับ คือ  

1.1 บุคคล  ผู้ปฏิบัติงาน (เช่น นักศึกษา นักวิจัยท่ีทําปฏิบัติการ) ต้องสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองขณะ
ทํางานหรืออยู่ในห้องปฏิบัติการได้ เช่น ความเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีกับสุขภาพของตนเอง เป็นต้น ใน
บางหน่วยงานจะมีการกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของตนเอง (risk self–
assessment form) และมีสําเนาให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บด้วย  

1.2 โครงการ  ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานหลายคนปฏิบัติงานภายใต้โครงการเดียวกัน ต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ระดับโครงการ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบกับทุกคนท่ีปฏิบัติงาน โดยใช้
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของโครงการ (risk project–assessment form) ซ่ึงอาจวิเคราะห์ได้จาก
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับบุคคลของผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดในโครงการ 

1.3 ห้องปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงในระดับห้องปฏิบัติการนี้ สามารถนําผลการประเมินความเสี่ยงระดับ
บุคคล หรือระดับโครงการมารวมกันเพ่ือวิเคราะห์ภาพความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการได้ แต่จะมีหัวข้อการ
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ประเมินเพ่ิมข้ึน คือ ความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีสามารถทําร่วมกันได้หรือไม่ได้ภายในห้องปฏิบัติการเดียวกัน 
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ  (risk laboratory-assessment form) 

(หลักการการประเมินความเสี่ยงและตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงในข้อ 5.1 ภาคผนวก 5 สามารถนําไปปรับใช้ได้ใน
ทุกระดับ) 

   
2. การประเมินความเสี่ยง โดยท่ัวไปแล้ว หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน สามารถกําหนดหัวข้อหรือตัวแปรให้เหมาะสม

ได้ตามบริบทของตนเอง ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงควรครอบคลุมหัวข้อสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
2.1 สารเคมีท่ีใช้, เก็บ และท้ิง  ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระดับความเป็นอันตราย ปริมาณของสารเคมี ระยะเวลา

ท่ีสัมผัส และเส้นทางท่ีได้รับสัมผัส  
2.2 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการทํางานกับสารเคมี ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อาการปวดศีรษะธรรมดา การเข้า

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล อาการป่วยเฉียบพลัน อาการป่วยเรื้อรัง การเสียชีวิต เป็นต้น 
2.3 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route) ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การได้รับสัมผัสทางปาก ทางผิวหนัง 

ทางการหายใจ เป็นต้น 
2.4 พ้ืนท่ีในการทํางาน/กายภาพ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณพ้ืนท่ีในการทํางานต่อคน สภาพพ้ืนผิว สิ่งกีด

ขวาง เป็นต้น 
2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทํางาน ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาพของเคร่ืองมือ อายุการใช้งาน เป็นต้น 
2.6 สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เสียง แสง ระบบระบายอากาศ เป็นต้น 
2.7 ระบบไฟฟ้าในท่ีทํางาน ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความเข้มแสง กําลังไฟ เป็นต้น 
2.8 กิจกรรมท่ีทําในห้องปฏิบัติการ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของกิจกรรมที่ทํา  ความถ่ีของการเกิด

กิจกรรมนั้น เป็นต้น 
2.9 กิจกรรมท่ีไม่สามารถทําร่วมกันได้ในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น การทําการทดลองของสารเคมีท่ีเข้ากัน

ไม่ได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การทําการทดลองกับสารไวไฟ เช่น เอทานอล กับการทําการทดลองกับสาร
ออกซิไดซ์ เช่น กรดไนตริก ถ้าสารเคมีท้ังสองชนิดทําปฏิกิริยากันจะทําให้เกิดการระเบิดได้ จึงต้องทําการ
ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะกิจกรรมท่ีทําใน
ห้องปฏิบัติการร่วมกันไม่ได้ ความถ่ีของกิจกรรม จํานวนกิจกรรม เป็นต้น  

 
5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) เป็นกระบวนการเพื่อป้องกันภัยและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดจากปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ท่ีมีในห้องปฏิบัติการด้วยการควบคุมและเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือ (ตารางท่ี 5.4 ภาคผนวก 5) โดยท่ัวไปหลักการใน
การจัดการความเสี่ยงต้องมีการควบคุมตามหัวข้อต่อไปน้ี  
 5.1.3.1 การป้องกันความเสี่ยง (Risk prevention) สามารถทําได้ในหลายรูปแบบท่ีมีเป้าหมายในเชิงป้องกัน โดยการ
ป้องกันความเสี่ยงหลัก ๆ ท่ีควรทําก่อน มีดังนี้  

▪ มีพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น  เม่ือมีการใช้สารอันตราย ต้องมีการแยกคนทํางานหรือของ
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานออกห่างจากสารอันตราย โดยจํากัดขอบเขตของพ้ืนท่ี หรือใช้ฉาก/ท่ีกั้น  

▪ มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการ
เกิดปฏิกิริยาของสารเคมีท่ียังเหลือตกค้างอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน  

 5.1.3.2 การลดความเสี่ยง (Risk reduction) สามารถทําได้ในหลายรูปแบบท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
โดยการลดความเสี่ยงหลัก ๆ ท่ีควรทําก่อน มีดังนี้  

▪ เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือลดการสัมผัสสาร  เช่น การทาสีด้วยแปรงแทนการใช้สีสเปรย์ เป็นต้น 
▪ ประสานงานกับหน่วยงานกลางขององค์กรท่ีรับผิดชอบในเรื่องการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดการจัดการ

ความเสี่ยงและรับรู้ร่วมกัน ทําให้เห็นภาพรวมของการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ คณะ และ
มหาวิทยาลัย/องค์กร ได้ ตัวอย่างการประสานงาน เช่น เม่ือเกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการมีช่องทางในการติดต่อกับผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกลางขององค์กรท่ีรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยได้ทันที ทําให้สามารถเรียกรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บได้รวดเร็ว เป็นการลดความเสี่ยงจากการ
เสียชีวิต เป็นต้น 
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▪ บังคับใช้ข้อกําหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือให้เกิดความตระหนักใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ลดความเส่ียงของห้องปฏิบัติการได้อย่างเป็นระบบ เช่น การนําข้อกําหนดอาชีวอนามัย 
หรือเคร่ืองมือและความรู้จาก ESPReL มาใช้ในการกําหนดแนวปฏิบัติฯ ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

▪ ประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เช่น มีการกําหนดตารางเวลาท่ีชัดเจนสําหรับ
การตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการ ระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นต้น  

 5.1.3.3 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) 
 การสื่อสารความเสี่ยงเป็นส่วนท่ีเชื่อมโยงกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความ
ตระหนัก (awareness) ให้กับคนทํางานและผู้ปฏิบัติงาน  โดยใช้กลวิธีในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม
กับเหตุการณ์ ซ่ึงช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมีความเข้าใจลักษณะของภัยอันตรายและผลกระทบเชิงลบได้ การสื่อสารจึงมี
ความสําคัญท่ีสามารถทําให้การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปได้ด้วยดี 

 กลวิธีในการสื่อสารความเสี่ยง ต้องครอบคลุมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยอาจใช้หลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ 
▪    การบรรยาย การแนะนํา การพูดคุย  เช่น การพูดคุยกัน หรือการแจ้งเร่ืองความเสี่ยงหรือความปลอดภัยใน

หน่วยงานทุกคร้ังก่อนการประชุม เป็นต้น 
▪    ป้าย, สัญลักษณ์  เช่น สญัลักษณ์/ป้าย แสดงความเป็นอันตรายในพ้ืนท่ีเสี่ยงนั้น เป็นต้น 
▪    เอกสารแนะนํา, คู่มือ เช่น การทําเอกสารแนะนําหรือคู่มือ ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง เป็นต้น 

 5.1.3.4  การตรวจสุขภาพ  
  การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีอันตรายอยู่ด้วยเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิงสําหรับ
การป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจึงควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจและการ
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพรองรับไว้ด้วย ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจสุขภาพเม่ือ 

▪ ถึงกําหนดการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําปี เพ่ือทราบผลสุขภาพท่ัวไปของร่างกาย  
▪ ถึงกําหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานทํางานกับสารปรอท13 มีปัจจัย

เสี่ยงในด้านสุขภาพสูง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพทางประสาท หัวใจ ระบบเลือด และอวัยวะท่ีสะสมสารพิษ 
เป็นต้น โดยกําหนดช่วงเวลาเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพประจําปี 

▪ มีอาการเตือน – เม่ือพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ เช่น เม่ือทํางานกับสารปรอทแล้วเกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ
รุนแรง มีการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัดหรือปวดศรีษะ หรืออาจเกิดผื่นแดงปวดแสบปวดร้อนเม่ือผิวหนังสัมผัส
ปรอท ต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว เป็นต้น 

▪ เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก ร่ัวไหล ระเบิด หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ต้องสัมผัสสารอันตราย เช่น การตรวจ
สุขภาพร่างกายผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าไปจัดการกับสารปรอทรั่วไหลบนพ้ืน หรือเกิดไฟไหม้ห้องเก็บสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดแก๊สพิษคลอรีนปริมาณมาก เป็นต้น 

  
 
 
 
 
 
 

                                              
13 ตามข้อกําหนดของ OSHA สําหรับปรอทที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์และสารประกอบเอริล มีค่าขีดจํากัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงต่อ
วัน (8-Hour TWA) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปรอทที่เป็นสารประกอบอัลคิล มีค่า 8-Hour TWA เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น (ที่มา: เข้าถึงได้จาก https://www.osha.gov/SLTC/mercury/standards.html สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558) 
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5.1.4 การรายงานการบริหารความเสี่ยง 
  1. มีรายงานการบริหารความเสี่ยง การรายงานท้ังท่ีเป็นกระดาษเอกสาร และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสื่อสารระดับ
ความเสี่ยงในภาพรวม รายงานมีได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสรุปการบริหารความเสี่ยง (แผนภาพ 5.1 ภาคผนวก 5) หรือ
การสร้าง worksheet เป็นแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของแต่ละห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน 
(แผนภาพ 5.2 ภาคผนวก 5) เป็นต้น  

ท้ังนี้ควรมีการรายงานการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมในระดับต่อไปน้ี 
▪ บุคคล  คนทํางาน/ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับข้อมูลความเสี่ยงจากรายงานความเสี่ยงของตนเอง เป็นการเพิ่มความ

ตระหนักในเร่ืองของความปลอดภัย และดูแลตัวเองมากข้ึน  
▪ โครงการ หัวหน้าโครงการสามารถมองเห็นข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละโครงการท่ีเกิดข้ึน เป็นข้อมูลความเสี่ยง

จริงท่ีช่วยในการบริหารจัดการโครงการได้  
▪ ห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการจะได้รับข้อมูลความเสี่ยงภายในห้องปฏิบัติการท่ีดูแล ซ่ึงจะช่วยในการ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการได้  
 

5.1.5 การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง  
1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานการบริหารความเสี่ยง (ตัวอย่างในแผนภาพ 5.2 

ภาคผนวก 5)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
▪ การสอน แนะนํา อบรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นกลไกสําคัญท่ีอิงบริบทการทํางานจริงในหน่วยงานนั้น ๆ เป็น

กรณีตัวอย่าง และต่อยอดการเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร 
▪ การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การประเมินผล ทบทวนและวางแผน 

เป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของการ
ทํางานของแต่ละหน่วยงานมากข้ึน 

▪ การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานจะมีการกําหนดทิศทาง
ท่ีชัดเจนข้ึน ไม่ใช้งบประมาณมากเกินกว่าขีดจํากัดท่ียอมรับได้ของหน่วยงานนั้น 

 
5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมท้ัง การจัดการความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนป้องกัน
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1.  มีอุปกรณ์สําหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดเตรียม
เคร่ืองมือเพ่ือรับภาวะฉุกเฉิน  โดยเฉพาะ 

▪ ท่ีล้างตา   ดู มาตรฐานท่ีล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ข้อ 5.2 ภาคผนวก 5 
▪ ชุดฝักบัวฉุกเฉิน   ดู มาตรฐานชุดฝักบัวฉุกเฉิน ข้อ 5.3 ภาคผนวก 5 
▪ เวชภัณฑ์   นอกจากยาสามัญประจําบ้านท่ีควรมีแล้ว ควรมีเวชภัณฑ์ท่ีพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เช่น แก้วบาด 

ผิวหนังไหม้ ตาระคายเคือง เป็นต้น และสิ่งสําคัญคือ ควรมี “antidote” ท่ีจําเพาะกับความเสี่ยงของ
ห้องปฏิบัติการด้วย เช่น calcium gluconate สามารถลดพิษของ hydrofluoric acid ได้ เป็นต้น และต้องจัด
วางในบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

▪ ชุดอุปกรณ์สําหรับสารเคมีหกร่ัวไหล เช่น มีวัสดุดูดซับท่ีเหมาะสมกับสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ (เช่น 
chemical spill–absorbent pillows หรือ vermiculite (รูปท่ี 5.1)) ไว้ในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ และ
เข้าถึงได้ง่ายเม่ือเกิดเหตุ เพ่ือดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว เป็นต้น 

▪ ชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด ท่ีเข้าถึงได้สะดวก ผู้ปฏิบัติการต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดท่ีจัดวาง 
ณ ตําแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีอะไรกีดขวางเม่ือเกิดเหตุ 
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a. chemical spill–absorbent pillow b. vermiculite 
รูปท่ี 5.1 ชุดอุปกรณ์สําหรับสารเคมีหกร่ัวไหล  

(ที่มา  เข้าถงึได้จาก a. http://www.absorbentsonline.com/pillows.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
b. http://inspectapedia.com/sickhouse/asbestoslookC.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556) 

 
  2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินท่ีเป็นรูปธรรม หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการวางแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินท่ีเป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้จริง หมายถึง มีข้ันตอนปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ  
  3. ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับหน่วยงาน หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินท่ี
เหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น ซ้อมหนีไฟจากสถานท่ีจริงท่ีผู้ปฏิบัติงานทํางานอยู่ เป็นต้น 
  4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพ่ือพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีและ
สถานท่ีอยู่สมํ่าเสมอ เช่น ประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ จุดรวมพล เป็นต้น 

5. ตรวจสอบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ  หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ มีการกําหนดช่วงเวลา
การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ ์พร้อมรับภาวะฉุกเฉิน อย่างสมํ่าเสมอ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์นั้น 
โดยครอบคลุม สิ่งต่อไปน้ี 

 ทดสอบท่ีล้างตา อย่างน้อยเดือนละคร้ัง ข้ึนกับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางตา 
 ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน อย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง ข้ึนกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีต้องใช้ฝักบัวฉุกเฉิน 
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สําหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อย่างน้อยเดือนละคร้ังเพ่ือจัดสรรทดแทนส่วนท่ีใช้ไป 
 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สําหรับสารเคมีหกร่ัวไหล อย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง หรือภายหลังจากการใช้ชุดอุปกรณ์ต้อง

ตรวจสอบเพ่ือจัดสรรทดแทนส่วนท่ีใช้ไป 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ทําความสะอาด อย่างน้อยเดือนละคร้ัง  

6.  มีข้ันตอนการจัดการเบื้องต้นเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี 
▪ การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน  เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินข้ึน ข้ันตอนปฏิบัติเป็นสิ่งแรก คือการแจ้งเหตุท่ีเกิดข้ึนไปยัง

เจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุของหน่วยงานภายในได้ทันที เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบและเพ่ือ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไปได้  

▪ การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน เช่น องค์กรท่ีหน่วยงานสังกัด ควรมีหน่วยงาน
กลางท่ีรับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน และ/หรือเจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ ท่ีสามารถติดต่อได้ทันทีโดยไม่ต้อง
เสียเวลาในการแจ้งตามลําดับข้ัน นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังสถานพยาบาล สถานี
ตํารวจ และสถานีดับเพลงิท่ีใกล้ท่ีสุดด้วย  

▪ การแจ้งเตือน หน่วยงานต้องมีระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินท่ีแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความ
เชื่อถือได้สูง ให้ทุกคนท่ีอยู่ในหน่วยงานทราบเหตุโดยทันที สัญญาณเตือนภัยอาจเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซ่ึงสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ หรือเป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือ ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณให้ทํางานโดยใช้การกระตุ้นจากบุคคล เช่น โดยการดึง หรือทุบกระจกให้แตก เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้อาศัยในอาคารหนีไปยังท่ีปลอดภัย 

▪ การอพยพคน  หน่วยงานมีข้ันตอนการอพยพคนออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล โดยทุกคนรับทราบข้ันตอน
และสามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที ท้ังนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบจํานวนคน ณ จุดรวมพลด้วย  
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5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป 
 ครอบคลุม 2 ประเด็น คือ 

 5.3.1  ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (personal safety) 
 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

 
5.3.1   ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal safety) 

 ความปลอดภัยระดับบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม จะเน้นในเร่ืองของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment, PPE) ในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นกุญแจสําคัญท่ีใช้ป้องกันผู้สวมใส่จากอันตราย (ไม่ได้ช่วยลดหรือกําจัดความเป็น
อันตรายของสารเคมี) โดยการจัดสรร PPE เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการทํางานหรือในห้องปฏิบัติการ อาจสามารถดําเนินการได้
โดยการจัดสรรจากงบประมาณส่วนกลางให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง  
 

 
 

รูปท่ี 5.2 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลชนิดต่างๆ  
(ที่มา Princeton Lab Safety [ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec6c.htm#ppe   

สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555) 
  

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หมายถึง ถุงมือ, อุปกรณ์กรองอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันตา และเสื้อผ้าท่ีป้องกันร่างกาย (รูป
ท่ี 5.2) การใช้ PPE ข้ึนกับชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน และธรรมชาติ/ปริมาณของสารเคมีท่ีใช้ โดยต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม ได้แก่  

▪ อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)  
▪ อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection) 
▪ อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection) 
▪ อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection) 
▪ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection) 
▪ อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection) 
▪ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection) 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของ PPE แสดงในข้อ 5.4 ภาคผนวก 5 
 
5.3.2    ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

1. มีการกําหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต้องมีการ
กําหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบ และปฏิบัติตามได้ โดย



 

67 

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวควรมีเนื้อหาครอบคลุมพฤติกรรมท่ีปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน (ตามรายละเอียด ในข้อ 2) และสําหรับผู้
เย่ียมชม (ตามรายละเอียด ในข้อ 3) 

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติท่ีกําหนดไว้  ตามระเบียบปฏิบัติของการทํางานในห้องปฏิบัติการท่ีเป็น
รูปธรรม ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปน้ี 

 จัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็นระเบียบและสะอาด  
 สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีเหมาะสม เสื้อคลุมไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป (รายละเอียดในข้อ 5.4 ภาคผนวก 5) 
 รวบผมให้เรียบร้อยขณะทําปฏิบัติการ เ พ่ือป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีขณะปฏิบัติงาน และป้องกัน

อุบัติเหตุจากการยึดติดของผมกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 สวมรองเท้าท่ีปิดหน้าเท้าและส้นเท้า  ตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือป้องกันเท้าจากการหกรดของ

สารเคมี (รายละเอียดในข้อ 5.4 ภาคผนวก 5)  
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมท่ีกําลังทําปฏิบัติการท่ีเคร่ืองมือ พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทําปฏิบัติการ  
 ล้างมือทุกคร้ังก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  ป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายและการปนเปื้อนของ

สารเคมีสู่บุคคล/สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องปฏิบัติการ  
 ไม่เก็บอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องปฏิบัติการ เพ่ือลดการดูดซับและปนเปื้อนไอระเหยสารเคมีในอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ซ่ึงไม่ใช่วัตถุประสงค์การใช้งานของห้องปฏิบัติการ 
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือลดความเสี่ยงในการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และ

การรับประทานอาหารเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์การใช้งานของห้องปฏิบัติการ 
 ไม่สูบบุหร่ีในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากบุหร่ีเป็นแหล่งกําเนิดไฟท่ีเสี่ยงต่อการลุกไหม้ของสารเคมีไวไฟใน

ห้องปฏิบติัการ 
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการทําปฏิบัติการ เพ่ือลดการปนเปื้อน

สารเคมีออกไปนอกห้องปฏิบัติการ และลดการปนเปื้อนจากภายนอกเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
 ไม่ทํางานตามลําพังในห้องปฏิบัติการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ เพ่ือนท่ีทําปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการด้วยจะช่วยเหลือได้เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการท่ีใช้

เฉพาะผู้ทําปฏิบัติการท่ีได้รับการอบรมแล้ว และป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการไปสู่เด็กและสัตว์เลี้ยง  

 ไม่ใช้เคร่ืองมือผิดประเภท  การใช้เคร่ืองมือผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ทําให้เกิดอันตรายได้ เช่น การนํา
ขวดพลาสติกน้ําด่ืมมาใส่สารละลายกรดหรือบัพเฟอร์ ซ่ึงถูกกัดกร่อนและแตกร่ัวไหลได้ การใช้บีกเกอร์ เป็น
ภาชนะเก็บสารละลายแทนท่ีจะใช้ขวดเก็บใส่สารละลาย เป็นต้น 

 ไม่ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เช่น ไม่ว่ิงในห้องปฏิบัติการในขณะทําปฏิบัติการ เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการหกล้มหรืบรบกวนผู้อ่ืนในห้องปฏิบัติการ ไม่ทํากิจกรรมการแต่งใบหน้าในห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากไอระเหยสารเคมีอาจทําปฏิกิริยากับเคร่ืองสําอางได้ และสามารถปนเปื้อนผู้ทําปฏิบัติการออกไปสู่
ภายนอกได้ เป็นต้น 

 ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของท่ีไม่จําเป็นบริเวณภายในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เคร่ืองมือหรือสิ่งต่างๆ ท่ีมิได้
ใช้งานควรนําไปจัดเก็บในพ้ืนท่ีเก็บซ่ึงได้จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และเคลื่อนย้ายของท่ีไม่จําเป็น เช่น กล่อง
หรือภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีไม่ได้มีการใช้งาน หรือขยะต่างๆ เป็นต้น ออกจากห้องปฏิบัติการ  
 

3. มีการกําหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีท่ีหน่วยงานอนุญาตให้มีผู้ เ ย่ียมชม โดย “ผู้เ ย่ียมชม” หมายถึง 
บุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าเย่ียมชมหรือเข้ามาทําปฏิบัติการจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ผู้บริหาร
หน่วยงานอย่างถูกต้องเป็นทางการ โดยทางหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการ มีการดําเนินการหลัก ๆ ต่อไปน้ี 

▪ มีผู้รับผิดชอบนําเข้าไปในห้องปฏิบัติการ  ผู้รับผิดชอบนําเข้าไปในห้องปฏิบัติการต้องมีความรู้เบื้องต้นว่า
ห้องปฏิบัติการนั้นทํางานกับสารเคมีอย่างไร และสามารถดูแลผู้เย่ียมชมขณะนําเย่ียมชมได้ 
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▪ มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการ มี
ระบบการให้ความรู้ อธิบาย แจ้งเตือน หรืออบรมเบื้องต้น ถึงข้อควรระวังและแนะนําห้องปฏิบัติการก่อนท่ี
จะเข้าชม เพ่ือชี้แจงให้ผู้เย่ียมชมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติความปลอดภัยของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  

▪ ผู้เย่ียมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ หน่วยงานหรือ
ห้องปฏิบัติการจัดสรรอุปกรณ์ PPE ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เย่ียมชม ก่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการ เช่น หากผู้ทํา
ปฏิบัติการกําลังสกัดสารละลายที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ  PPE ท่ีใช้กับผู้เย่ียมชมก็ควรเป็น
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจท่ีสามารถป้องกันได้แทนหน้ากากปิดจมูกแบบท่ัวไป เป็นต้น 
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist  
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ 

 
 การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง  โดยให้ความรู้พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม จําเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/
หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ การให้
ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้  
 ในการให้ความรู้พ้ืนฐานนั้น ควรครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พนักงานทําความสะอาด ตามหัวข้อความรู้ในตารางท่ี 6.1 
 
 “ผู้บริหาร” ในท่ีนี้หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับคณะท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณบดี หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้น  
 
ตารางท่ี 6.1  ความรู้พ้ืนฐานสําหรับผู้เกี่ยวข้อง 

รายการ ผู้บริหาร 
หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

พนักงานทํา
ความสะอาด 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  *** *** * * 
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย *** *** *  
ระบบการจัดการสารเคมี * *** *** * 
ระบบการจัดการของเสีย * *** *** * 
สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย * *** *** * 
การประเมินความเสี่ยง ** *** *** * 
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย ** *** ** * 
การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ** *** *** * 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล * *** *** * 
SDS  *** ***  
ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย * *** *** * 

หมายเหตุ    ความละเอียดลึกซึ้งของเน้ือหามีเพ่ิมขึ้นตามจํานวนเคร่ืองหมาย * (หรือปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน) 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 6) 
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ความรู้ด้านความปลอดภัย 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ข้อกําหนดอาชีวอนามัย (OSHA), กฎหมายของ National Fire 

Protection Association (NFPA) และมาตรฐานฯ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  เป็นองค์ความรู้หลักการการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ที่ครอบคลุมด้านนโยบาย แผนงาน โครงสร้างการบริหาร และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการบริการจัดการฯ 
ของ ESPReL เป็นต้น 

 ระบบการจัดการสารเคมี ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลากหลาย  ความปลอดภัยจะ
เกิดข้ึนได้  ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ว่ากําลังเกี่ยวข้องกับสารตัวใด  และเป็นอันตรายอย่างไร  การทําสารบบข้อมูลจะช่วยให้ติดตามความ
เคลื่อนไหวและการจัดเก็บได้ อาศัยความรู้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ในการจําแนกและการ
แยกเก็บ การเคล่ือนย้าย ท่ีถูกหลัก โดยกําหนดให้มีการ clearance เพ่ือกันการถูกลืมด้วย ข้อมูลเหล่านี้เม่ือประมวลจัดทําเป็น
รายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นยังใช้รายงานให้เป็นประโยชน์เพ่ือการ
แบ่งปันสารเคมี รวมท้ังการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณได้ด้วย 

 ระบบการจัดการของเสีย หลักคิดของการเก็บข้อมูลของเสียเป็นไปในทางเดียวกันกับการจัดการสารเคมี คือ
ให้มีระบบบันทึกข้อมูลท่ีติดตามได้  โดยมีหลักในการแยกของเสียในเบื้องต้น  มีการเก็บอย่างไร  ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ  เช่น การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด และการประเมินความเสี่ยง 

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
น่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะเอ้ือต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  และเป็นปัจจัยท่ีจัดให้สมบูรณ์เต็มท่ีได้ยาก  เนื่องจาก
อาจเป็นโครงสร้างเดิม หรือการออกแบบท่ีไม่ได้คํานึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ  ข้อมูลท่ีให้สํารวจใน 
checklist ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ดูพ้ืนท่ีการใช้งานจริง วัสดุท่ีใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟและระบบ
ระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท่ีรวมถึง การประเมินความเสี่ยง การป้องกันและตอบโต้ภัยอันตรายและ
ภาวะฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมี
ลําดับความคิดต้ังต้นจากการกําหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอ่ืนในท่ีเดียวกันกําลังทําอะไรที่
เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการ
ป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง รวมท้ังการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม คําถามใน checklist จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่าง
ละเอียด  สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้
บนฐานของข้อมูลจริง  ความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกัน  เช่น การมีผังพ้ืนท่ีใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เคร่ืองมือสําหรับเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน ซ่ึงหมายถึงการจัดการเบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไปเป็นการกําหนดความปลอดภัย
ส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติข้ันตํ่าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
รูปแบบการได้รบัการอบรม 
 การได้รับการอบรมสามารถดําเนินการได้ ท้ังการเข้าร่วมอบรม การอบรมหรือการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) หรือการอ่านหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยมีหลักฐาน เช่น ประกาศนียบัตร บันทึกการอบรม เป็นต้น  
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คําอธิบายประกอบการกรอก checklist 
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

 
 การเก็บข้อมูลและการจัดการท้ังหลายหากขาดซ่ึงระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมทําให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ  เอกสารท่ีจัดทําข้ึนในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐาน
บันทึกท่ีจะส่งต่อกันได้หากมีการเปล่ียนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  
 การจัดการข้อมูลและเอกสารท่ีใช้ในการดําเนินการด้านต่างๆ มีไว้เพ่ือความสะดวกในการบันทึกเก็บรวบรวม
ประมวลผลและค้นหามาใช้ได้ทันกาล รวมถึงสามารถนําไปเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือประมวลผลรวมของการบริหารจัดการ
ได้ง่ายและรวดเร็ว เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการด้านความ
ปลอดภัย การบริหารงบประมาณโครงการวิจัย เป็นต้น ท้ังนี้การจัดการข้อมูลท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ
อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและความจําเป็น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure, SOP หรือ Procedure Manual, PM ซ่ึงปัจจุบันนิยมคําว่า Procedure คําเดียว) ท่ีชัดเจนและทันสมัย
สําหรับช่วยให้การจัดการตามระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 1. การจัดการข้อมูลและเอกสาร ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

 ระบบการจัดกลุ่ม  หมายถึง การจัดกลุ่มของข้อมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีมีในห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ชัดเจน ไม่ปะปนกันเพ่ือให้การเข้าถึงหรือค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว เช่น กลุ่มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย กลุ่ม
เอกสารคู่มือการใช้เคร่ืองมือ กลุ่มเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ระบบการจัดเก็บ  หมายถึง วิธีในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบเอกสาร และ/หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลท่ีง่าย สะดวก รับรู้ร่วมกันแม้เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือขณะ
ไฟฟ้าดับด้วย เช่น มีตู้เก็บเอกสารหรือคอมพิวเตอร์ท่ีจัดไฟล์เป็นหมวดอย่างชัดเจน การสํารอง (back up) 
ข้อมูล การให้รหัสเอกสาร เป็นต้น 

 ระบบการนําเข้า-ออก และติดตาม หมายถึง วิธีการนําเข้า-ออกของข้อมูลหรือเอกสารท่ีเป็นระบบ และ
สามารถตรวจติดตามได้ว่า มีการนําเข้า-ออกข้อมูลหรือเอกสารในช่วงเวลาใด และใครเป็นผู้ดําเนินการเร่ือง
นั้น ๆ โดยข้อมูลหรือเอกสารต้องมีท่ีมา ท่ีไป ไม่สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น มีบันทึกหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใน การยืม-คืนเอกสาร การบันทึกแก้ไขและการปรับปรุงข้อมูล โดยลงชื่อและระบุวัน เวลา กํากับไว้ 
เป็นต้น 

 ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update) หมายถึง การทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยบน
พ้ืนฐานความคิดในเชิงพัฒนา ให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น เช่น มีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การทบทวน ระบุความถ่ีในการทบทวน เป็นต้น หลังการทบทวนข้อมูลหรือเอกสารไม่จําเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงเสมอไปหากข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังทันสมัยอยู่ 
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 2. การมีเอกสารและบันทึกประจําห้องปฏิบัติการ ท่ีผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ กลุ่มเอกสารต่อไปน้ี 
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหาร

ด้านความปลอดภัย  
 ระเบียบและข้อกําหนดความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ ควรเป็นลายลักษณ์อักษร 
และติดประกาศเพ่ือเตือนยํ้าให้ผู้ปฏิบัติ 

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ดูรายละเอียด 

“คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure, SOP)” ด้านล่าง 

 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ควร
บันทึกรายละเอียดของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
พร้อมท้ังการแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซํ้า 

 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน เพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้และนําไปใช้ 

 ข้อมูลของเสียอันตราย และการส่งกําจัด 
 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ โดยเฉพาะของ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติงาน 
  

 ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย  
 ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะของผู้ทํา

ปฏิบัติงาน ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังจากปฏิบัติงาน 
 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ เช่น รายงานการตรวจประเมิน 
ESPReL รายงานการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 
เป็นต้น 

 ข้อมูลการบํารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เช่น การบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ การตรวจสอบการทํางานของตู้
ดูดควัน เป็นต้น 

 เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น เอกสาร
จากการอบรม คู่มือการใช้เคร่ืองดับเพลิง เป็นต้น 

 คู่มือการใช้เคร่ืองมือ ได้แก่ คู่มือท่ีมาพร้อมกับ
เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงอาจมีรายละเอียด
มาก ส่วนใหญ่มักจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมี
เฉพาะขั้นตอนท่ีจําเป็นเท่านั้น 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) 
  SOP เป็นเอกสารท่ีแนะนําวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดย
ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดผลจริงท่ี
ปฏิบัติได้ ซ่ึงวิธีการของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันไป 
  วัตถุประสงค์หลักของ SOP คือ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด และสามารถใช้เป็นแนวทางขององคก์ร/หน่วยงานในการ
จัดการข้ันตอนการปฏิบติังานมาตรฐานได้ 

สิ่งท่ีควรกําหนดในเอกสาร SOP มีดังนี้คือ 
1) รูปแบบ (Format) ประกอบด้วย ชื่อเร่ือง แบบฟอร์ม และเนื้อหา 

 ชื่อเร่ือง  ควรสั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้ เพ่ือให้ทราบว่าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานอะไร เช่น การใช้
เคร่ืองมือ การลงบันทึกข้อมูลในสารบบสารเคมี เป็นต้น 

 แบบฟอร์ม ประกอบด้วย ใบปะหน้า สารบัญของเนื้อเร่ือง สารบัญเอกสารอ้างอิง สารบัญแบบฟอร์ม 
เนื้อหา SOP ท่ีเป็นวิธีการปฏิบัติงาน (work procedure) หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work instruction)  
แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบ เอกสารอ้างอิง และความหมายรหัสเอกสาร 

 เนื้อหา  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และมีองค์ประกอบตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 9 หัวข้อคือ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และสารเคมี เอกสารอ้างอิง 
แผนภูมิการทํางาน รายละเอียดของข้ันตอนการทํางาน คําอธิบายศัพท์หรือนิยาม และแบบฟอร์มท่ี
เกี่ยวข้อง 

2) การกําหนดหมายเลขเอกสาร (Number assignment) SOP แต่ละเรื่อง ต้องระบุหมายเลข เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลักเรียงกัน (A-B-C) คือ (A) รหัสท่ีบ่งถึงหน่วยงาน/
หน่วยปฏิบัตินั้น, (B) รหัสท่ีบ่งถึงเร่ืองท่ีทํา และ (C) หมายเลขลําดับ  

3) การตรวจทานและการรับรอง (Review and Approval) เม่ือเขียน SOP เสร็จ จะต้องได้รับการตรวจทานและ
รับรองความถูกต้องจากผู้ท่ีมีความชํานาญในงานนั้น และถูกต้องในรูปแบบท่ีกาํหนด 

4) การแจกจ่ายและการควบคุม (Distribution and Control) 
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 การแจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีระบบการแจกจ่ายท่ีสามารถตรวจสอบ
และควบคุมได้ เพ่ือให้ทราบว่า ทุกท่ีมีการใช้ SOP ล่าสุดท่ีได้พัฒนาแก้ไขแล้ว 

 การควบคุม ได้แก่ SOP ท่ีแจกจ่ายได้ต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น มีระบบการแจกจ่ายรับ-ส่งเอกสาร
ชัดเจน มีหมายเลขสําเนาของ SOP ทุกสําเนา มีการเรียก SOP ท่ียกเลิกไม่ใช้แล้วกลับคืนได้ ไม่ทําสําเนา
ข้ึนมาเอง มีการทําลายสําเนา SOP ท่ีเรียกกลับคืนทุกฉบับ จะเก็บเฉพาะต้นฉบับไว้เท่านั้น 

5) การทบทวนและแก้ไข (Review and Revision) SOP ท่ีใช้ต้องมีการทบทวนเป็นประจํา เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง เม่ือทบทวนแล้วจะแก้ไขหรือไม่ ก็ต้องมีระบบการกรอกข้อมูลเก็บไว้ เช่น ไม่แก้ไข (no revision) 
แก้ไข (revision) หรือเลิกใช้ (deletion)  

ตัวอย่าง SOP แสดงในภาคผนวก 7  
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003: 2003. กรุงเทพฯ: สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, 2546. 

11. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย. มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร.  กรุงเทพฯ: จุด
ทอง, 2549. 

12. สมาคมสถาปนิกสยาม. กฎหมายอาคาร อาษา 2548. เล่ม 1 – 3 กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2548. 
13. ศูนย์ความเป็นเลิศการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย. ESPReL Inspection Criteria & Checklists. 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย. รายงานความก้าวหน้าวิจัย สํานัก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554. 

14. Joseph De Chiara and Michael J. Crosbie, (Eds.) Time – Saver Standards for Building Types. 4th ed. 
Singapore: McGraw – Hill, 2001. 

15. Louis J. DiBerardinis, Janet S. Baum, Melvin First, Gari T. Gatwood and Anand K. Seth. Guidelines for 
Laboratory Design: Health and Safety Consideration. 3rd ed. New York: John Wiley & Son, 2001. 

16. OECD (Organization for Economic Co – operation and Development) Environment Directorate, 
Environmental Health and Safety Division. OECD Principles of Good Laboratory Practice. Paris: 
OECD, 1998. 

17. Julius Panero and Martin Zelnik. Human Dimension & Interior Space: a source book for design 
reference standards. New York: Watson – Guptill, 1979. 

18. World Health Organization, Handbook: good laboratory practice (GLP): quality practice for regulate 
non – clinical research and development. 2nd ed. Switzerland: W.H.O., 2009. 

 
5. ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
5.1 การจัดการความเสี่ยง 

1. The University of Melbourne. Risk Assessment. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://safety.unimelb.edu.au 
/tools/risk/assessment/. สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 

2. นันทิกา สุนทรไชยกุล. Risk Communication. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิงหาคม 2551. 
[ออน ไลน์ ] เข้ า ถึ งได้ จ าก  http://beid.ddc.moph.go.th/th/images/stories/pdf/bioweapons/26Aug08 
/riskcommunication_drnantika.pdf. สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

3. The University of Melbourne. Chemical Risk Assessment form. [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://safety.unimelb.edu.au/tools/risk/ สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 
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4. University of Arizona. Risk Management. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://risk.arizona.edu/. สืบค้นเม่ือวันท่ี 
6 พฤษภาคม 2557. 

5. United States Department of Labor. OSHA Standard: Mercury. [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
https://www.osha.gov/SLTC/mercury/standards.html สืบค้นเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558. 

6. The Environmental, Health & Safety, California State University. CSULA Risk Management. Los 
Angeles. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.calstatela.edu/univ/ehs/. สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 

5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 
1. Michigan State University (MSU). Safety Rules and Guidelines. [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

https://www.msu.edu/~nixonjos/teaching/bio/safety/safety05.html. สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 
2. Robert Friedel and Paul Israel. Edison's Electric Light: Biography of an Invention, Rutgers University 

Press. New Brunswick New Jersey USA, 1986 ISBN 0-8135-1118-6 pp.65-66. 
3. Bentley University. Campus Fire Safety Procedures. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.bentley.edu/ 

offices/facilities-management/campus-fire-safety-procedures สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 
 
5.3 ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไป 

1. Princeton University. Laboratory Safety Manual: Controlling Chemical Exposure. [ออนไลน์] เข้าถึงได้
จ า ก  http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec6c.htm#ppe. สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  6 
พฤษภาคม 2557. 

2. U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration. Occupational Safety and 
Health Standards. [อ อ น ไล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_ 
document?p_table=STANDARDS&p_id=10051. สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 

3. Wikipedia, the free encyclopedia. Usage of Personal Protective Equipment. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_personal_protective_equipment_by_body_area. สืบค้นเม่ือวันท่ี 
6 พฤษภาคม 2557. 

 
6. การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 - 
 
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

1. หน่วยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
คู่มือการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.ctalro.com/images/SOP.pdf.
สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 

ภ1-1 

ภาคผนวก 1 
การบริหารระบบการจดัการด้านความปลอดภัย 

 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 
ตารางท่ี 1.1 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหารและภาระหน้าท่ี 
 

องค์ประกอบ ภาระหน้าท่ี 

ส่วนอํานวยการ 
 

 กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
องค์กร/หน่วยงาน  

 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบระดับบริหาร  ภาระหน้าท่ีและขอบเขตการรับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนฯ 

 ให้งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน
องค์กร/หน่วยงาน 

 สื่อสารความสําคญัของการมีระบบบริหารความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างท่ัวถึง
ภายในองค์กร/หน่วยงาน 

 ทําให้เกิดความย่ังยืนของระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภายในองค์กร/หน่วยงาน 
 ทบทวนการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ส่วนบริหารจัดการ  บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินการด้านต่างๆตามนโยบายและแผน 
 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน  ภาระหน้าท่ีและขอบเขตการรับผิดชอบทุกด้านเพ่ือ

ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ 
 จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการความปลอดภัย 
 กําหนดข้อปฏิบัติความปลอดภัยภายในองค์กร/หน่วยงาน 
 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบทุกด้าน  
 สร้างระบบการสร้างความตระหนัก ระบบติดตาม และระบบรายงานความปลอดภัย 
 กําหนดหลักสูตรการสอน การอบรมท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกระดับ 

ส่วนปฏิบัติการ 
 

 ปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของการปฏิบัติการท่ีดี 
 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/โครงการ/

ห้องปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ 
 เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยท่ีเหมาะสมของ

หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการความเสี่ยง การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ 
 จัดทําระบบเอกสารท่ีครอบคลุมทุกองค์ประกอบความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 จัดทํารายงานการดําเนินงานความปลอดภัย การเกิดภัยอันตราย และความเสี่ยงท่ีพบเสนอ

ต่อผู้บริหาร 
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แผนภาพที่ 1.1 ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

หัวหน้าหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 4) 

ส่วนบริหารจัดการ 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

คณะทํางานเพื่อความปลอดภัยฯ 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 6) 

หัวหน้าหน่วยรักษา 
ความปลอดภัยขององค์กร 

(ตารางที่ 1.2  ข้อ 5) 

 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 7) 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
ประจําห้องปฏิบัติการ 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 8) 

ส่วนอํานวยการ 

หัวหน้าองค์กร 
(ตารางที่ 1.2 ข้อ 1) 

ผู้บริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 2) 

คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัย 
(ตารางที่ 1.2  ข้อ 3) 

ศูนย์/สํานักประสานงานกลางด้าน
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  สํานักกายภาพ 
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1.2 ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1.2    ตัวอย่างการกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง  

ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
1. หัวหน้าองค์กร 

 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร 
- กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยขององค์กร กําหนดผู้รับผิดชอบ และภาระหน้าท่ี 
- สร้างระบบสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
- สื่อสารความสําคญัของการมีระบบบริหารความปลอดภัยและทําให้เกิดความ

ย่ังยืนในองค์กร/หน่วยงาน 
- ทบทวนการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

2. ผู้บริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความปลอดภัยของ
องค์กร 

- แต่งต้ังคณะอํานวยการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
3. คณะอํานวยการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย 
- หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบัติการ 

เช่น คณบดี หัวหน้ากอง/ฝ่าย 
- หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

ขององค์กร 

- กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ ใน 6 ด้าน  ได้แก่ 

 ระบบการจัดการสารเคมี 
 ระบบการจัดการของเสีย 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
 ระบบการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 ระบบการจัดการข้อมูลและเอกสาร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
4. หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบัติการ - กําหนดให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท้ังหมดของ

หน่วยงาน 
- สนับสนนุและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยใช้กล

ยุทธ์ท้ัง 6 ด้านในลักษณะบูรณาการระบบและกิจกรรม  
- สนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมีและ 

ของเสียอันตรายร่วมกัน 
- แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการเพื่อความปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดําเนินการของคณะทํางานฯ 

5. หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
องค์กร  

- บริหารจัดการให้เกิดกลุ่มปฏิบัติด้านการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน 
- จัดระบบรายงานและพัฒนาระบบการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- ประสานการดําเนินงานรักษาความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
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ตารางท่ี 1.2  ตัวอย่างการกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
6. คณะทํางานเพื่อความปลอดภัยฯ  - บริหารจัดการให้เกิดกลุ่มดําเนินการจัดระบบและกิจกรรม เพ่ือความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการทั้ง 6 ด้าน  ตามนโยบายและเป้าประสงค์ท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการฯ กําหนดไว้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการใช้ระบบและร่วมกิจกรรมของท้ัง 6 กลุ่ม 
ด้วยการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

7. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
 

- ป้องกันและลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยระบบการจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาลักษณะ
ทางกายภาพให้อยู่ในสภาพปลอดภัย จัดหาและบํารุงรักษาเคร่ืองป้องกันภัยส่วน
บุคคลไว้ให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติการท่ีมีความเส่ียงสูง 

- กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผูเ้กี่ยวข้องในการดําเนินการตามกลยุทธ์ท้ัง 6 ด้าน  
- กําหนดมาตรการและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือความปลอดภัย 
- สื่อสารและแจ้งเตือนข้อมูลปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ของห้องปฏิบัติการให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 

8. พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีประจําห้อง
ห้องปฏิบัติการ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
- รับทราบข้อมูลปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ 
- เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามท่ีกําหนด 
- รายงานภัยอันตรายที่เกิดข้ึนในการทํางานในห้องปฏิบัติการ 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงท่ีพบ 
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ภาคผนวก 2 
ระบบการจัดการสารเคมี 

 
2.1 สารบบสารเคม ี 
 
ตารางที่ 2.1  ตัวอย่างรูปแบบสารบบสารเคม ี
 

รหัสขวด ช่ือสารเคมี CAS no. UN 
Class 

สถานะ มี SDS เกรด วันหมดอายุ ขนาด
บรรจุ 

ปริมาณ
คงเหลือ 

สถานที่
เก็บ 

ผู้ผลิต ผู้ขาย ราคา 
(บาท) 

วันท่ีรับ 
เข้ามา 
ใน Lab 

วันท่ี 
ปรับปรุง 
ข้อมูล 

AA5100001 Ethyl 
alcohol 

64-17-5 3 ของเหลว  ACS 
reagent 

31/12/2556 2.50 ลิตร 1.00 ลิตร ห้อง 
1411 

Merck Merck 
Thailand 

500 25/1/2551 22/12/2554 

AA5100002 Sodium 
hydroxide 

1310-73-2 8 ของเหลว  AnalaR 31/12/2556 10.00 
ลิตร 

10.00 ลิตร ห้อง 
907 

Merck Merck 
Thailand 

800 15/6/2551 23/12/2554 

AA5100003 Ammonium 
chloride 

12125-02-9 - ของแข็ง  AnalaR 31/12/2556 500.00 
กรัม 

100.00 
กรัม 

ห้อง 
1411 

Merck Merck 
Thailand 

3,300 15/6/2551 23/12/2554 

AA5100004 Ammonium 
iron (II) 
sulfate 
hexahydrate 

7783-85-9 - ของแข็ง  ACS 
reagent 

31/12/2556 100 กรัม  50 กรัม ห้อง 
1411 

Sigma SM 
chemical 

6,000 15/6/2551 23/12/2554 

AA5100005 Antimony 
trichloride 

10025-91-9 8 ของแข็ง  Purum 31/12/2556 100.00 
กรัม 

10.00 กรัม ห้อง 
1411 

Fluka ไม่ทราบ 3,500 30/8/2551  26/12/2554 

AA5100006 Hydrogen 215-605-7 2.1 แก๊ส  - 31/12/2556 5 ลิตร - ห้อง 
907 

TIG TIG 2,500 30/8/2551 26/12/2554 

AA5100007 Nickel(II) 
sulfate 
hexahydrate 

10101-97-0 6.1 ของแข็ง  ACS 
reagent 

31/12/2556 1,000 
กรัม 

500 กรัม ห้อง 
907 

Sigma SM 
chemical 

9,500 3/10/2551 26/12/2554 

AA5200001 Ethyl 
alcohol 

64-17-5 3 ของเหลว  ACS 
reagent 

31/12/2556 5.00 ลิตร 5.00 ลิตร ห้อง 
1411 

Merck Merck 
Thailand 

1,000 10/1/2552 26/12/2554 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างรายงานความเคลื่อนไหวสารเคม ี

ชื่อสารเคม ี CAS no. UN Class สถานะ 
ปริมาณ
คงเหลือ 

สถานที่เก็บ 
วันที่ปรับปรุง

ข้อมูล 
Ethyl alcohol 64–17–5 3 ของเหลว

ไวไฟ 
ของเหลว 6.00 ลิตร ห้อง 1411 22/12/2554 

Sodium hydroxide 1310–73–2 8 กัดกร่อน 
 

ของเหลว 10.00 ลิตร ห้อง 907 23/12/2554 

Ammonium chloride 12125–02–9 - - ของแข็ง 100.00 กรัม ห้อง 1411 23/12/2554 

Ammonium iron (II) 
sulfate hexahydrate 

7783–85–9 - - ของแข็ง 50 กรัม ห้อง 1411 23/12/2554 

Antimony trichloride 10025–91–9 8 กัดกร่อน ของแข็ง 10.00 กรัม ห้อง 1411 26/12/2554 

Hydrogen  215–605–7 2.1 แก๊สไวไฟ แก๊ส - ห้อง 907 26/12/2554 

Nickel (II) sulfate 
hexahydrate 

10101–97–0 6.1 สารพิษ ของแข็ง 500 กรัม ห้อง 907 26/12/2554 
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2.2 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคม ี
 
2.2.1 ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก  
 (Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS) 
 GHS เป็นระบบการจ าแนกประเภท การติดฉลาก และการแสดงรายละเอยีดในเอกสารข้อมลูความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet, SDS) ของสารเคมแีละเคมีภณัฑ์ ที่องค์การสหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพื่อให้ใช้สื่อสารและมีความเข้าใจเกีย่วกับ
อันตรายที่เกดิจากสารเคมีนั้นๆ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทดสอบและประเมินสารเคม ี
และมั่นใจว่าการใช้สารเคมีแตล่ะประเภทจะถูกต้องตามที่ระบุ โดยไม่เกดิผลเสยีหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างใด 
 
ระบบ GHS ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการ 

1. ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกประเภทสารเคมีและเคมีภณัฑ์ ตามความเป็นอันตรายดา้นกายภาพ สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 

2. ก าหนดองค์ประกอบในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีและเคมีภณัฑ์ผา่นทางฉลาก และเอกสารข้อมลูความปลอดภัย 
(SDS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 สัดส่วนเชิงปริมาณของสารเคมีจ าแนกตาม
ประเภทความเป็นอันตราย 

* ก าหนดให้ 1 หน่วย = 1 kg. = 1 l. = 1 m3 หากสารมี
หน่วยอื่นจะไม่ถูกค านวณ เช่น คิวร,ี vials 
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ระบบ GHS ประกอบด้วยสญัลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 9 รูป (pictograms) ดังนี ้
 

Flame Flame over circle Exploding bomb 
   

Corrosion Gas cylinder Skull and crossbones 
   

Exclamation mark Environment Health Hazard 
   

 

ระบบ GHS แบ่งประเภทความเปน็อันตรายเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 ด้านกายภาพ  16  ประเภท 
 ด้านสุขภาพ 10 ประเภท 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  2 ประเภท 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.3–2.5 
 
ตารางที ่2.3 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านกายภาพ  

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 
1. วัตถุระเบดิ (Explosives)   สารในรูปของแข็งหรือของเหลวท่ีเมื่อท าปฏิกิริยาทางเคมีแล้ว

เกิดแก๊สที่มีอุณหภมูิและความดันสูงจนสามารถท าความเสียหาย
ให้กับสิ่งโดยรอบ  

 สารดอกไม้เพลิง (pyrotechnic substance)  

 

 
2. แก๊สไวไฟ (Flammable 

gases) 
แก๊สที่มีช่วงความไวไฟกับอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ท่ี
ความดันบรรยากาศ 101.3 กิโลปาสกาล 

 

3. สารละอองลอยไวไฟ 
(Flammable aerosols) 

สารละอองลอยท่ีมีคณุสมบัตไิวไฟ หรือมีส่วนประกอบของสารไวไฟ  

4. แก๊สออกซิไดซ์ (Oxidizing 
gases) 

แก๊สที่ให้ออกซิเจนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหรือมสี่วนท าให้วัสดุอื่นเกิดการ
เผาไหม้มากกว่าปกต ิ

 

5. แก๊สภายใตค้วามดัน 
(Gases under pressure) 

แก๊สที่มีความดันไมต่่ ากว่า 200 กิโลปาสกาล ที่บรรจุอยู่ในภาชนะ
บรรจุ ซึ่งหมายรวมถึง แก๊สอดั (compressed gas) แก๊สเหลว 
(liquefied gas) แก๊สในสารละลาย (dissolved gas) และแก๊สเหลว
อุณหภูมติ่ า (refrigerated liquefied gas) 

 

 
หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็นอันตราย
ย่อย (category) ของประเภทความเปน็อันตรายนั้นๆ
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ตารางที ่2.3 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านกายภาพ (ต่อ) 

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 
6. ของเหลวไวไฟ 

(Flammable liquids) 
ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟไมเ่กิน 93 องศาเซลเซยีส  

7. ของแข็งไวไฟ 
(Flammable solids) 

ของแข็งที่ลุกติดไฟได้ง่าย หรืออาจเป็นสาเหตุหรือช่วยให้เกิดไฟด้วย
แรงเสียดทาน 

 

8. สารเคมีที่ท าปฏิกริิยาได้เอง 
(Self-reactive 
substances and 
mixtures) 

สารที่ไม่เสถียรทางความร้อนซึ่งมแีนวโน้มที่จะเกดิการสลายตัว
ระดับโมเลกุลท าใหเ้กิดความร้อนขึ้นอย่างรุนแรง แม้ไมม่ีออกซิเจน 
(อากาศ) เป็นส่วนร่วม 
(ไม่รวมถึงสารที่เป็น วัตถรุะเบดิ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หรือ สาร
ออกซิไดซ์) 

 
 

9. ของเหลวท่ีลุกตดิไฟได้เอง
ในอากาศ (Pyrophoric 
liquids) 

ของเหลวท่ีมีแนวโน้มที่จะลุกตดิไฟภายใน 5 นาที แม้มีอยู่ในปริมาณ
น้อย เมื่อสัมผัสกับอากาศ  

 

10. ของแข็งที่ลุกติดไฟไดเ้องใน
อากาศ (Pyrophoric 
solids) 

ของแข็งที่มีแนวโน้มที่จะลุกติดไฟภายใน 5 นาที แม้มีอยู่ในปริมาณ
น้อย เมื่อสัมผัสกับอากาศ 

 

11. สารเคมีที่เกิดความร้อนได้
เอง (Self-heating 
substances and 
mixtures) 

สารที่ท าปฏิกริิยากับอากาศโดยไมไ่ด้รับพลังงานจากภายนอก จะท า
ให้เกิดความร้อนไดเ้อง 
(สารประเภทนี้จะแตกต่างจากสารที่ลุกติดไฟไดเ้องในอากาศ คือ จะ
ลุกติดไฟได้ก็ต่อเมื่อมีปริมาณมาก (หลายกิโลกรมั) และสะสมอยู่
ด้วยกันเป็นระยะเวลานาน (หลายช่ัวโมงหรือหลายวัน) 

 

 

12. สารเคมีที่สมัผสัน้ าแล้วให้
แก๊สไวไฟ (Substances 
and mixtures, which in 
contact with water, 
emit flammable gases) 

สารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวท่ีท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วสามารถลุก
ไหมไ้ด้โดยตัวเองหรือปล่อยแก๊สไวไฟออกมาในปริมาณที่เป็น
อันตราย 

 

 

13. ของเหลวออกซิไดซ์ 
(Oxidizing liquids) 

ของเหลวท่ีโดยทั่วไปจะปล่อยแก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหรือมี
ส่วนท าให้วัสดุอื่นเกดิการเผาไหมไ้ด้มากกว่าปกต ิ
 

 

14. ของแข็งออกซิไดซ์ 
(Oxidizing solids) 

ของแข็งที่โดยทั่วไปจะปล่อยแกส๊ออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหรือมีส่วน
ท าให้วัสดุอื่นเกิดการเผาไหม้ได้มากกว่าปกติ 
 

 
 

หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็นอันตราย
ย่อย (category) ของประเภทความเปน็อันตรายนั้นๆ
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ตารางที ่2.3 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านกายภาพ (ต่อ) 

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 
15. สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

(Organic peroxides) 
สารอินทรีย์ทีเ่ป็นของเหลวและของแข็งที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่มี
ออกซิเจนสองอะตอมเกาะกัน (bivalent-O-O-structure) และ
อนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่อะตอมไฮโดรเจนถูกแทนท่ี
ด้วยอนุมูลอินทรยี์ (organic radicals) และอาจมีคณุสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี ้
 เมื่อสลายตัวท าให้เกดิการระเบิดได้ 
 ลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว 
 ไวต่อแรงกระแทกหรือการเสียดส ี
 เกิดปฏิกริิยาอันตรายกับสารอื่นๆ ได ้

 

 
 
 

 

16. สารที่กัดกร่อนโลหะ 
(Corrosive to metals)  

สารที่ท าความเสยีหายหรือท าลายโลหะไดด้้วยผลจากการกระท า
ทางเคมี 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็นอันตราย
ย่อย (category) ของประเภทความเปน็อันตรายนั้นๆ 

ตารางที ่2.4 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านสุขภาพ 
ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 

1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
(Acute toxicity) 

ท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงหลังจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ทางปากหรือทางผิวหนังเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งภายในเวลา 24 
ช่ัวโมง หรือทางการหายใจเป็นเวลา  
4 ช่ัวโมง 

 
 

2. การกัดกร่อน/ระคายเคือง
ผิวหนัง  (Skin 
corrosion/irritation) 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 กัดกร่อนผิวหนัง หมายถึง การเกดิอันตรายต่อผิวหนังชนิดที่ไม่

สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสูส่ภาพเดมิได้ หรือมีการตายของเซลล์
ผิวหนังช้ันนอกจนถึงช้ันใน หลังการทดสอบกับสารทดสอบเป็น
ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง 

 ระคายเคืองผิวหนัง หมายถึง การเกิดอันตรายต่อผิวหนังชนิดที่
สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสูส่ภาพเดมิได้ หลังการทดสอบกับสาร
ทดสอบเป็นระยะเวลา 4 ช่ัวโมง 

 
 

 
 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็น
อันตรายยอ่ย (category) ของประเภทความเป็นอันตรายนั้นๆ 
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ตารางที่ 2.4 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านสุขภาพ (ต่อ) 

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 
3. การท าลายดวงตาอย่าง

รุนแรง/การระคายเคืองต่อ
ดวงตา (Serious eye 
damage/eye irritation) 

 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง คือ ท าให้เนื้อเยื่อตา เสียหาย หรือ

เกิดความเสียหายทางกายภาพอยา่งรุนแรงต่อการมองเห็น ที่ไม่
สามารถฟื้นฟูกลับสูส่ภาพเดิมไดภ้ายใน 21 วัน หลังการสมัผสั 

 ระคายเคืองต่อดวงตา คือ การเปลี่ยนแปลงของดวงตา ท่ี
สามารถฟื้นฟูกลับสูส่ภาพเดิมไดภ้ายใน 21 วัน หลังการสมัผสั 

 

 
 

 
 

4. การท าให้ไวต่อการกระตุ้น
อาการแพ้ต่อระบบทางเดิน
หายใจหรือผิวหนัง 
(Respiratory or skin 
sensitization) 

 ไวต่อการกระตุ้นใหเ้กิดอาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ 
หมายถึง ท าให้เกิดภาวะภูมไิวเกินในระบบทางเดินหายใจ
หลังจากได้รับสารจากการหายใจ 

 
 

 ไวต่อการกระตุ้นใหเ้กิดอาการแพ้ทางผิวหนัง หมายถึง ท าให้
เกิดอาการภูมิแพ้หลังจากไดร้ับสารทางผิวหนัง 

 

5. การกลายพันธ์ุของเซลล์
สืบพันธุ์  (Germ cell 
mutagenicity) 

ท าให้เกิดการกลายพันธ์ุของเซลลส์ืบพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดสู่ลูกหลานได ้

 

6. ความสามารถในการก่อ
มะเร็ง (Carcinogenicity) 

ท าให้เกิดมะเร็งหรือเพิม่อุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็ง หรือท าให้เกดิ
ก้อนเนื้องอกชนิดไม่รุนแรงและรุนแรงลุกลามในสัตว์ทดลอง 

 

7. ความเป็นพิษต่อระบบ
สืบพันธุ์ (Reproductive 
toxicity) 

เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญ
พันธุ์หรือทารกในครรภ์ รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กท่ี
ได้รับการเลี้ยงด้วยน้ านมมารดา 

 

8. ความเป็นพิษต่อระบบ
อวัยวะเป้าหมาย-การได้รับ
สัมผสัครั้งเดียว (Specific 
target organ toxicity - 
Single exposure) 

ท าให้เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย ท้ังที่สามารถ
กลับคืนสูส่ภาพเดิมได้และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดมิได้ แบบ
เฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แต่ไมถ่ึงระดับท าให้เสียชีวิต) จากการ
ได้รับสัมผัสครั้งเดยีว  

 
 
 

หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็น
อันตรายยอ่ย (category) ของประเภทความเป็นอันตรายนั้นๆ 
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ตารางที่ 2.4 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายด้านสุขภาพ (ต่อ) 

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ*์ 
9. ความเป็นพิษต่อระบบ

อวัยวะเป้าหมาย-การได้รับ
สัมผสัซ้ า (Specific target 
organ toxicity - 
repeated exposure) 

ท าให้เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทั้งที่สามารถ
กลับคืนสูส่ภาพเดิมได้และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดมิได้ แบบ
เฉียบพลันและ/หรือเรื้อรัง (แต่ไมถ่ึงระดับท าให้เสียชีวิต) จากการ
ได้รับสัมผัสซ้ าๆ กัน 

 

 

10. อันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่างหรือท าให้
ปอดอักเสบจากการส าลัก   
(Aspiration hazardous)  

เมื่อไดร้ับสารที่เป็นของแข็ง/ของเหลวเข้าสู่ระบบหายใจ โดยผ่าน
ทางปาก จมูก หรือการส าลัก จะท าให้เกิดอาการรุนแรงที่เกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลัน เช่น ปอดบวมจากสารเคม ีการบาดเจ็บที่เกดิต่อ
ปอด โดยมคีวามรุนแรงหลายระดบัจนถึงเสียชีวิต  
หมายเหตุ การส าลัก คือการที่ของเหลวหรือของแข็งเข้าสู่หลอดลม 
และทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยผา่นปากหรือจมูกโดยตรง หรือ
ทางอ้อมผ่านการอาเจยีน 

 
 

 

หมายเหต ุ * ประเภทความเป็นอันตรายบางประเภทสามารถมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป ขึ้นกับระดับความเป็นอันตราย
ย่อย (category) ของประเภทความเปน็อันตรายนั้นๆ 
 
ตารางที่ 2.5  ประเภทและสัญลักษณค์วามเป็นอันตรายดา้นสิ่งแวดล้อม 

ประเภทความเป็นอันตราย ค าอธิบายโดยสังเขป สัญลักษณ ์
1. ความเป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อมทางน้ า 
(Hazardous to the 
aquatic environment) 

หมายรวมถึงปัจจัยต่อไปนี ้
 เป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
 เป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
 ท าให้เกิดการสะสมสารเคมีในสิ่งมชีีวิตในน้ า 
 ส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยสลายสารเคมีในน้ าหรือใน

สิ่งมีชีวิต 

 

 
 

2. ความเป็นอันตรายต่อช้ัน
โอโซน (Hazardous to 
the ozone layer) 

 สามารถท าลายช้ันโอโซนในช้ันบรรยากาศได้  
 เป็นสารทีม่ีอยู่ในรายการสารเคมทีี่พิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อ

ช้ันโอโซน  ในภาคผนวกของ Montreal Protocol 
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2.2.2 ระบบ UNRTDG (UN Class)1  
 United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods จ าแนกสารที่เป็นอันตราย
และเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายหรอืก่อให้เกิดความพินาศเสียหาย ส าหรับการขนส่ง ออกเป็น 9 ประเภท (UN-Class) ตาม
ลักษณะที่ก่อให้เกดิอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังน้ี 

ประเภทที ่1  วัตถุระเบิด (Explosives) 

        วัตถุระเบิด หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสารผสมทีส่ามารถ
เกิดปฏิกริิยาทางเคมดี้วยตัวมันเองท าให้เกิดแก๊สที่มีความดันและความร้อนอย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกดิการระเบดิสร้างความเสยีหายแก่บริเวณโดยรอบได้ ซึ่งรวมถึงสาร
ที่ใช้ท าดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย คือ 

  

1.1 สารหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบดิอย่างรุนแรงทันทีทันใดท้ังหมด (mass explosive) 
ตัวอย่างเช่น เช้ือปะทุ ลูกระเบิด เป็นต้น 

1.2 สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กระสุนปืน 
ทุ่นระเบิด ชนวนปะทุ เป็นต้น 

1.3 สารหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และอาจมีอันตรายบา้งจากการระเบิดหรือการระเบดิแตกกระจาย แต่
ไม่ระเบิดทันทีทันใดท้ังหมด ตัวอยา่งเช่น กระสุนเพลิง เป็นต้น 

1.4 สารหรือสิ่งของที่ไม่แสดงความเปน็อันตรายอย่างเด่นชัด หากเกิดการปะทุหรือปะทุในระหว่างการขนส่งจะเกิด
ความเสยีหายเฉพาะภาชนะบรรจ ุตัวอย่างเช่น พลุอากาศ เป็นต้น 

1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบดิ แต่หากมกีารระเบิดจะมีอันตรายจากการระเบิดทั้งหมด 

1.6 สิ่งของที่ไวต่อการระเบิดน้อยมากและไม่ระเบิดทันทีทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อการระเบิดอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในตัว
สิ่งของนั้น ๆ ไม่มีโอกาสที่จะเกดิการปะทุหรือแผ่กระจาย 

 

 

ประเภทที่ 2 แก๊ส (Gases) 

        แก๊ส หมายถึง สารที่อุณหภมูิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกว่า 300 
กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเป็นแกส๊อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ
มีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล (ความดันบรรยากาศปกติที่ระดับน้ าทะเล) ได้แก่ 
แก๊สอัด แก๊สพิษ แก๊สในสภาพของเหลว  

   
 

แก๊สในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ า และรวมถึงแกส๊ที่ละลายในสารละลายภายใต้ความดัน เมื่อเกิดการรั่วไหลสามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายจากการลุกตดิไฟ และ/หรือเป็นพิษ และแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี ้

2.1 แก๊สไวไฟ (Flammable gases) หมายถึง แก๊สที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล 
(ความดันบรรยากาศปกติที่ระดับน้ าทะเล) สามารถติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ 13 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ ากว่าโดย
ปริมาตร หรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดไฟได้ 12 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเมื่อผสมกับอากาศโดยไม่ค านึงถึงความเข้มข้นต่ าสุด
ของการผสม โดยปกติแก๊สไวไฟหนักกว่าอากาศ (ยกเว้นแก๊สมีเทนและไฮโดรเจน) ตัวอย่างของแก๊สกลุ่มนี้ เช่น แก๊ส
หุงต้ม หรือ LPG เป็นต้น 

2.2 แก๊สไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable, non-toxic gases) หมายถึง แก๊สที่มีความดันไอไม่น้อยกว่า 280 
กิโลปาสกาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออยู่ในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ า ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษโดยตรง แต่

                                                           
1 http://www.chemtrack.org/unclass-intro.asp 
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อาจแทนที่ออกซิเจนในอากาศและท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนออกซิเจนได้ ตัวอย่างของแก๊สกลุ่มนี้ เช่น ไนโตรเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน เป็นต้น 

2.3 แก๊สพิษ (Toxic gases) หมายถึง แก๊สที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ชีวิตได้จากการหายใจ โดยส่วน
ใหญ่หนักกว่าอากาศ มีกลิ่นระคายเคือง ตัวอย่างของแก๊สในกลุ่มนี้ เช่น คลอรีน เมทิลโบรไมด์ ฟอสจีน เป็นต้น บาง
ชนิดไม่มีกลิ่น เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ 

 

 

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) 

       ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลว หรือของเหลวผสมที่มีจุดวาบไฟ (flash 
point) ไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (closed-cup 
test) หรือไม่เกิน 65.6 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด (opened-
cup test) ไอของเหลวไวไฟพร้อมลุกติดไฟเมื่อมีแหล่งประกายไฟ ตัวอย่างเช่น  
อะซีโตน น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ เป็นต้น  

 

 

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสกับน  าแล้วให้แก๊สไวไฟ 

        
  แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี ้

   
 

4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) หมายถึง ของแข็งที่สามารถติดไฟได้ง่ายจากการได้รับความร้อนจาก
ประกายไฟ/เปลวไฟ หรือเกิดการลุกไหม้ได้จากการเสียดสี ตัวอย่างเช่น ก ามะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไนโตร
เซลลูโลส เป็นต้น หรือเป็นสารที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น เกลือไดอะโซ
เนียม เป็นต้น หรือเป็นสารระเบิดที่ถูกลดความไวต่อการเกิดระเบิด ตัวอย่างเช่น แอมโมเนียมพิเครต (เปียก) ได
ไนโตรฟีนอล (เปียก) เป็นต้น 

4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลกุไหม้ไดเ้อง (Substances liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารที่
มีแนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ้นไดเ้องในสภาวะการขนสง่ตามปกตหิรือเกิดความรอ้นสูงขึ้นไดเ้มื่อสมัผสักับอากาศ 
และมีแนวโน้มจะลุกไหม้ได้ เช่น ฟอสฟอรัส (ขาว) 

4.3 สารที่สัมผัสกับน้ าแล้วท าให้เกิดแก๊สไวไฟ (Substances which in contact with water emit flammable 
gases) หมายถึง สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าแล้ว มีแนวโน้มที่จะเกิดการติดไฟได้เอง หรือท าให้เกิดแก๊สไวไฟใน
ปริมาณที่เป็นอันตราย เช่น โลหะอัลคาไลน์ สารประกอบโลหะไฮไดรด์ 

 

 

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 

          
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี ้

  
 

5.1 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่ตัวของสารเองไม่ติดไฟ แต่ให้
ออกซิเจนซึ่งช่วยให้วัตถุอ่ืนเกิดการลุกไหม้ และอาจจะก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารที่ลุกไหม้และเกิดการระเบิด
อย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมเปอร์ออกไซด์ โซเดียมคลอเรต เป็นต้น 

5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่มีโครงสร้างออกซิเจนสอง
อะตอม -O-O- และช่วยในการเผาสารที่ลุกไหม้ หรือท าปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือเมื่อ
ได้รับความร้อนหรือลุกไหม้แล้วภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบิดได้ ตัวอย่างเช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 
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ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื อ 

          
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี ้

   
 

6.1 สารพิษ (Toxic substances) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลวที่สามารถท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงต่อ
สุขภาพของคน หากกลืน สูดดมหรือหายใจรับสารนี้เข้าไป หรือเมื่อสารนี้ได้รับความร้อนหรือลุกไหม้จะปล่อย
แก๊สพิษ ตัวอย่างเช่น โซเดียมไซยาไนด์ กลุ่มสารก าจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น 

6.2 สารติดเชื้อ (Infectious substances) หมายถึง สารที่มีเช้ือโรคปนเปื้อน หรือสารที่มีตัวอย่างการตรวจสอบของ
พยาธิสภาพปนเปื้อนท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์และคน ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียเพาะเชื้อ เป็นต้น 
 

 

 

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมนัตรังสี 

        วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive materials) หมายถึง วัสดุที่สามารถแผ่รังสี
ที่มองไม่เห็นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 0.002 ไมโครคูรีต่อกรัม ตัวอย่างเช่น โมนาไซด์ 
ยูเรเนียม โคบอลต์-60 เป็นต้น 
 

   
 

 

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน 

        สารกัดกร่อน (Corrosive substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวซึ่ง
โดยปฏิกิริยาเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนท าความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง 
หรือท าลายสินค้า/ยานพาหนะที่ท าการขนส่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร ไอระเหย
ของสารประเภทนี้บางชนิดก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและตา ตัวอย่างเช่น 
กรดเกลือ กรดก ามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น 
 

 

 

 

ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด 

        วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous dangerous substances and 
articles, including environmentally hazardous substances) หมายถึง สาร
หรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสารอันตรายซึง่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทท่ี 
8 รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และให้รวมถึงสารที่ระหว่างการขนส่งมี
อุณหภูมิตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลว และมีอุณหภูมิตั้งแต่ 240 
องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง 

 

 

 

 
2.2.3 ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีและเคมีภณัฑ์ของสหภาพยุโรป (เดมิ)2  
 ในอดีตก่อนที่ประเทศในกลุม่สหภาพยุโรปจะน าระบบ GHS มาปรับใช้ กลุ่มสหภาพยุโรปมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ าแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีและเคมภีัณฑ์ หรือ Directive 67/548/EEC และ Directive 1999/45/EC ดังนั้น 
เนื่องจากประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปเป็นผู้ผลิตสารเคมีและเคมีภณัฑ์รายใหญ่ของโลก ระบบการจ าแนกนี้จึงพบเห็นและเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 
                                                           
2 กฎหมายการจ าแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์สารเคมีและเคมีภัณฑ์ (Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC) 
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ก) ประเภทความเป็นอันตราย (Hazard class) ประกอบด้วย 15 ประเภท ดังนี้ 
1. วัตถุระเบดิ (Explosive)    
2.  สารออกซิไดซ์ (Oxidizing)  
3.  สารไวไฟมากเป็นพิเศษ  (Extremely flammable) 
4.  สารไวไฟมาก (Highly flammable)   
5.  สารไวไฟ (Flammable) 
6.  สารมีพิษมาก (Very toxic)  
7.  สารมีพิษ (Toxic)  
8.  สารอันตราย (Harmful)  
9. สารกัดกร่อน (Corrosive) 
10. สารระคายเคือง (Irritant) 
11. สารที่ท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ (Sensitization) 
12. สารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) 
13. สารก่อให้เกดิการกลายพันธ์ุ (Mutagenic)  
14. สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic for reproduction) 
15. สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Dangerous for the environment)  

 
ข)  สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard symbols) ประกอบด้วย 10 สัญลักษณ์ ดังนี ้
 

 

 วัตถุระเบดิ (Explosive) 

 

 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing) 

 

 สารไวไฟมากเป็นพิเศษ  (Extremely 
flammable) 

 

 สารไวไฟมาก (Highly 
flammable) 

 สารไวไฟ (Flammable) 

 

 สารมีพิษมาก (Very toxic) 

 

 สารระคายเคือง (Irritant) 
 สารที่ท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการ

แพ้ (Sensitization) 

 

 สารมีพิษ (Toxic) 
 สารก่อมะเร็ง ประเภทที่ 1, 2 

(Carcinogenic) 
 สารก่อให้เกดิการกลายพันธ์ุ ประเภทที่ 

1, 2 (Mutagenic)  
 สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 

ประเภทที่ 1, 2 (Toxic for 
reproduction) 

 

 สารอันตราย (Harmful) 
 สารที่ท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการ

แพ้ (Sensitization) 
 สารก่อมะเร็ง ประเภทที่ 3 

(Carcinogenic) 
 สารก่อให้เกดิการกลายพันธ์ุ 

ประเภทที่ 3 (Mutagenic)  
 สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 

ประเภทที่ 3 (Toxic for 
reproduction) 

 

 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
(Dangerous for the 
environment)   

 สารกัดกร่อน (Corrosive) 
 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Hazard_TT.svg
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2.3 ตัวอย่างเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บ 
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เกณฑ์ที่ 2: Chemical Segregation (Hazard class) จาก Laboratory Safety Manual, The University of  
   Texas at Austin 

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

กลุ่มของสารเคม ี ค าแนะน าวิธีการเก็บรักษา ตัวอย่างสารเคมี 
สารที่เข้ากันไม่ได้ 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน 
(รวมถึงแก๊สติดไฟได้) 
(Compressed gases–
flammable includes 
combustible) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแห้ง ห่าง
จากแก๊สออกซิไดซ์ อย่างน้อย 6 
เมตร (20 ฟุต) โดยมัดหรือล่าม
ถังไว้กับผนังหรือโต๊ะปฏิบตัิการ 

แก๊สไวไฟภายใต้ความดัน 
(รวมถึงแก๊สติดไฟได้) 
(compressed gases–
flammable includes 
combustible) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแห้ง 
ห่างจากแก๊สออกซิไดซ์ 
อย่างน้อย 6 เมตร (20 ฟุต) 
โดยมดัหรือล่ามถังไว้กับผนัง
หรือโตะ๊ปฏิบัติการ 
 

แก๊สเหลวไวไฟภายใต้
ความดัน (Compressed 
gases–liquefied 
flammable) 

เก็บรักษาในท่ีเย็น และแห้ง ห่าง
จากแก๊สออกซิไดซ ์
อย่างน้อย 6 เมตร (20 ฟุต) โดย
มัดหรือล่ามถังไวก้ับผนังหรือโต๊ะ
ปฏิบัติการ 
แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่
ติดตั้งสปริงเกลอร์หรือระบบ
ระบายอากาศ  
แก๊สที่เก็บในอาคาร ถังควรมี
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 16 ออนซ ์
(350 กรัม) หากมีขนาดใหญ่ให้
น าเข้ามาใช้ภายในอาคารเป็น
รายวันเท่าน้ัน และเก็บถาวรอยู่
ภายนอกอาคาร 
 

Propane, Butane แก๊สพิษและออกซไิดซ์
ภายใต้ความดัน,  
ของแข็งออกซิไดซ์ 
(oxidizing and toxic 
compressed gases, 
oxidizing solids) 

แก๊สภายใตค้วามดันทีไ่ว
ต่อปฏิกิริยา (รวมถึง  
แก๊สออกซิไดซ์) 
(Compressed gases–
reactive, including 
oxidizing) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแห้ง ห่าง
จากแก๊สไวไฟอย่างน้อย 6 เมตร 
(20 ฟุต) มัดหรือล่ามถังไวก้ับ
ผนังหรือโตะ๊ปฏิบตัิการ  
แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่
ติดตั้งระบบระบายอากาศ 
 

Oxygen, Chlorine 
 

แก๊สไวไฟ 
(flammable gases) 
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กลุ่มของสารเคม ี ค าแนะน าวิธีการเก็บรักษา ตัวอย่างสารเคมี 
สารที่เข้ากันไม่ได้ 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

แก๊สภายใตค้วามดันที่
คุกคามสุขภาพของคน 
รวมถึงแก๊สพิษและกดั
กร่อน (Compressed 
gases–threat to 
human health, 
includes toxic and 
corrosive) 

เก็บรักษาในท่ีเย็นและแห้ง ห่าง
จากแก๊สและของเหลวไวไฟ โดย
มัดหรือล่ามถังไวก้ับผนังหรือโต๊ะ
ปฏิบัติการ  
แก๊สบางชนิดอาจต้องเก็บในตู้ที่
ติดตั้งระบบระบายอากาศ 
 

Carbon monoxide, 
Hydrogen sulfide, 
Hydrogen chloride 

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

สารกัดกร่อน–กรด 
อนินทรีย์ (Corrosives–
acids inorganic) 

เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ตดิตั้ง
ระบบป้องกัน หรือมีภาชนะ
พลาสติกรองรับ 

Inorganic (mineral) 
acids, Hydrochloric acid, 
Sulfuric acid, Chromic 
acid, Nitric acid  
หมายเหต:ุ Nitric acid เป็น
สารออกซิไดซ์ที่แรงและควร
เก็บแยกจากกรดอื่น ๆ โดย
เก็บในภาชนะรองรับหรือตู้
กรดที่แยกออกจากกัน 

ของเหลวไวไฟ 
(flammable liquids) 
ของแข็งไวไฟ (flammable 
solids) เบส (bases) 
สารออกซิไดซ ์(oxidizers) 
และ กรดอินทรีย ์(organic 
acids) 

สารกัดกร่อน–กรดอินทรีย ์
(Corrosives–acids 
organic) 

เก็บในตู้เก็บรักษากรดที่ตดิตั้ง
ระบบป้องกัน หรือมีภาชนะ
พลาสติกรองรับ 

Acetic acid, 
Trichloroacetic acid, 
Lactic acid 

ของเหลวไวไฟ 
(flammable liquids) 
ของแข็งไวไฟ (flammable 
solids) เบส (bases) 
สารออกซิไดซ ์(oxidizers) 
และ กรดอนินทรีย ์
(inorganic acids) 

สารกัดกร่อน–เบส 
(Corrosives–bases) 

เก็บในตู้ที่แยกต่างหาก Ammonium hydroxide,  
Potassium hydroxide,  
Sodium hydroxide 

สารออกซิไดซ์ และกรด 
(oxidizers and acids) 

สารระเบดิได ้
(Explosives) 

เก็บให้ห่างจากสารเคมีอื่น ๆ 
ทั้งหมด ในต าแหน่งที่ปลอดภยั 
เพื่อมิให้พลัดตกลงมาได้  

Ammonium nitrates, 
Nitrourea, Sodium 
azide, Trinitroaniline, 
Trinitroanisole, 
Trinitrobenzene, 
Trinitrophenol (Picric 
acid), Trinitrotoluene 
(TNT) 

สารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมด 

ของเหลวไวไฟ  
(Flammable liquids) 

เก็บในตู้เก็บเฉพาะสารไวไฟ  
หมายเหต:ุ สารเคมีที่เกิดเปอร์
ออกไซด์ได้ต้องลงวันท่ีที่เปิดขวด 
เช่น Ether, Tetrahydrofuran, 

Acetone, Benzene, 
Diethyl ether, 
Methanol, Ethanol, 
Hexanes, Toluene 

สารออกซิไดซ์ และกรด 
(oxidizers and acids) 
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กลุ่มของสารเคม ี ค าแนะน าวิธีการเก็บรักษา ตัวอย่างสารเคมี 
สารที่เข้ากันไม่ได้ 

(ดู SDS ในทุกกรณี) 

Dioxane   
ของแข็งไวไฟ  
(Flammable solids) 

เก็บในพื้นที่ท่ีเย็นและแห้ง แยก
ห่างออกไปจากสารออกซิไดซ์ 
และสารกัดกร่อน 

Phosphorus, Carbon, 
Charcoal 
 

สารออกซิไดซ์ และกรด 
(oxidizers and acids) 

สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาต่อน้ า 
(Water reactive 
chemicals) 

เก็บในสถานท่ีที่เย็นและแห้ง 
และมีการป้องกันสารเคมีจาก
การสัมผัสน้ า (รวมทั้งระบบ
สปริงเกลอร์) และติดป้ายเตือน
ในสถานท่ีนั้นว่า “สารเคมีที่ไว
ปฏิกิริยาต่อน้ า”, “ห้ามใช้น้ า 
ดับไฟในทุกกรณี” ไม่เก็บบนพื้น
เผื่อกรณีน้ าท่วม (เช่น ท่อน้ าแตก) 

Sodium metal, 
Potassium metal, 
Lithium metal, 
Lithium aluminum 
hydride 

แยกจากสารละลายทีม่ีน้ า
เป็นองค์ประกอบท้ังหมด 
และสารออกซิไดซ ์
(all aqueous solutions 
and oxidizers) 

สารออกซิไดซ ์
(Oxidizers) 

วางบนถาดและเก็บไวใ้นตู้ทนไฟ 
แยกต่างหากจากสารไวไฟ และ
วัสดุที่ติดไฟได ้

Sodium hypochlorite, 
Benzoyl peroxide, 
Potassium 
permanganate, 
Potassium chlorate, 
Potassium dichromate 
หมายเหต:ุ กลุ่มสารเคมี
ต่อไปนี้เป็นสารออกซไิดซ:์ 
Nitrates, Nitrites, 
Chromates, 
Dichromates, Chlorites, 
Permanganates, 
Persulfates, Peroxides, 
Picrates, Bromates, 
Iodates, Superoxides 

สารรีดิวซ์, สารไวไฟ, สาร
ไหมไ้ฟได้, วสัดุอินทรีย์ และ
โลหะสภาพเป็นผงละเอียด 

สารพิษ 
(Poisons) 

แยกเก็บจากสารอื่น โดยมี
ภาชนะรองรับที่ทนสารเคมีใน
พื้นที่ท่ีแห้ง เย็น และมีการ
ระบายอากาศ 

Cyanides, สารประกอบ
โลหะหนัก เช่น Cadmium, 
Mercury, Osmium 

ดู SDS 

สารเคมีทั่วไปทีไ่ม่ไวต่อ
ปฏิกิริยา 
(General chemicals 
non–reactive) 

เก็บในตู้หรือช้ันวาง  Agar, Sodium chloride, 
Sodium bicarbonate, 
และเกลือท่ีไมไ่วต่อปฏิกริิยา
ส่วนใหญ ่

ดู SDS 
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เกณฑ์ที ่3: Chemical Segregation (Hazard class) ของ Lawrence Berkeley National Laboratory  
  (Berkeley Lab), U.S. Department of Energy 

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

  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  =  เข้ากันไม่ได้ 

 
เกณฑ์ที่ 4: ChemAlert chemical incompatibility color coding system ของ Department of  
  Microbiology, University of Manitoba 

ที่มา Department of Microbiology, University of Manitoba [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก http://umanitoba.ca/ 
science/microbiology/WHMIS/WHMISincapatibility.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 
 

รหัสการเก็บรักษา สี ความหมาย เก็บใหห้่างจาก ข้อก าหนดการเก็บรักษา 
R สีแดง 

 
สารไวไฟ  สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สี

ขาว และสเีทา 
 

เก็บในพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ส าหรับวสัดุ
ไวไฟ  

Y สีเหลือง สารไวต่อปฏิกริิยาและสาร
ออกซิไดซ ์
 

สีแดง เก็บให้ห่างจากวัสดไุวไฟและไหมไ้ฟได ้

B สีน้ าเงิน 
 

สารอันตรายต่อสุขภาพ 
(สารพิษ) 

  เก็บในพื้นที่ปลอดภัย 

W สีขาว 
 

สารกัดกร่อน 
 

สีแดง, สีเหลือง และสี
น้ าเงิน 

เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ, สารไวตอ่
ปฏิกิริยา, สารออกซไิดซ์, และสารพิษ 

G สีเทา ไม่มสีารอันตรายต่อ
สุขภาพมาก 

ไม่มีข้อก าหนดของ
เฉพาะ 

ขึ้นกับสารเคมีแตล่ะชนิด 
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เกณฑ์ที่ 5: Partial Incompatibility Listing จาก Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, 
  University of Texas at Arlington 

ที่มา  Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington  [ออนไลน]์ เข้าถึง
ได้จาก http://www.uta.edu/campus-ops/ehs/chemical/docs/chemical-segregation.pdf  สืบค้นเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2555 
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 
Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With: 

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 

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 
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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 ) 

Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With: 
Oxidizers 

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 
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) 
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2.4 การจ าแนกประเภทสารไวไฟ 
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) ระบบ NFPA 

Class เกณฑ์การจ าแนก 
IA ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ < 22.8 C และ มีจุดเริ่มเดือด (Initial boiling point)  < 37.8 C  
IB ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ < 22.8 C และ มีจุดเริ่มเดือด (Initial boiling point)  37.8 C 
IC ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ  22.8 C แต่ < 37.8 C 

ที่มา: NFPA 30, 2015 
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) ระบบ GHS 

Category เกณฑ์การจ าแนก 
1 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ < 23 C และ มีจุดเริ่มเดือด (Initial boiling point)   35 C 
2 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ < 23 C และ มีจุดเริ่มเดือด (Initial boiling point) > 35 C 
3 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ  23 C แต่  60 C 
4 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ > 23 C แต่  93 C 

ที่มา: Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS), UN, 2011 
 
ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) ระบบ GHS 

Category เกณฑ์การจ าแนก 
1 เมื่อท าการทดสอบอัตราการลุกไหม้ (Burning rate test) แล้วให้ผลดังนี ้

 สารหรือของผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ:  
- โซนเปียก (wetted zone) ไม่หยดุการลุกไหม้ของไฟ และ 
- เวลาในการลุกไหม้ < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม้ > 2.2 มิลลเิมตร/วินาที 

 ผงโลหะ: เวลาในการลุกไหม้  5 นาที 
2 เมื่อท าการทดสอบอัตราการลุกไหม้ (Burning rate test) แล้วให้ผลดังนี ้

 สารหรือของผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ: 
- โซนเปียก (wetted zone) หยุดการลุกไหม้ของไฟอย่างน้อย 4 นาที และ 
- เวลาในการลุกไหม ้< 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม ้> 2.2 มิลลเิมตร/วินาที 

 ผงโลหะ: เวลาในการลุกไหม ้> 5  นาที และ ≤ 10 นาที 
ที่มา: Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS), UN, 2011 
 
ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างสารไวไฟ 
Chemical  Flash Point (C) Boiling Point (C) NFPA Classification 
Acetone  -20.0 56.1 IB 
Acetaldehyde  -38.9 21.1 IA 
Acetonitrile  5.6 81.7 IB 
Acrylonitrile  0.0 77.2 IB 
Benzene  -11.1 80.0 IB 
Tert-Butyl Alcohol  11.1 82.8 IB 
Cyclohexene  < -6.7 82.8 IB 
Dioxane  12.2 101.1 IB 
Ethyl Acetate  -4.4 77.2 IB 
Ethyl Alcohol  12.8 78.3 IB 
Ethyl Ether  -45.0 35.0 IA 
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Chemical  Flash Point (C) Boiling Point (C) NFPA Classification 
Gasoline  -42.8 37.8 -204.4 IB 
Hexane  -21.7 68.9 IB 
Isopropanol  11.7 83.9 IB 
Methanol  11.1 78.9 IB 
Methylene Chloride  None 40.0 None 
Methyl Ethyl Keytone  -8.9 80.0 IB 
Pentane  < -40 36.1 IA 
Petroleum Ether  < -17.8 35-60 IA-IB 
Propyl Alcohol  23.3 97.2 IC 
n-Propyl Ether  21.1 90.0 IB 
Pyridine  20.0 115.0 IB 
Tetrahydrofuran  -14.4 66.1 IB 
Toluene  4.4 110.0 IB 
Triethylamine  -8.9 89.4 IB 
m-Xylene  25.0 138.9 IC 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Flammable Liquid Storage, Environmental, Health and Safety Department, University of South Dakota 
(http://www.usd.edu/research/research-and-sponsored-programs/upload/Flammable-Liquids-Storage.pdf 
สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างสารไวไฟสูง 
ของเหลวไวไฟสูง (category 1 ตามระบบ GHS) ของแข็งไวไฟสูง (category 1 ตามระบบ GHS) 
2-Methylbutane หรือ isopentane (CAS no. 78-78-4) magnesium powder (CAS no. 7439-95-4) 
1,1-dichloroethylene (CAS no. 75-35-4) aluminium powder (CAS no. 7429-90-5)  
diethyl ether (CAS no. 60-29-7) white/red phosphorus (CAS no. 7723-14-0) 
acetaldehyde (CAS no. 75-07-0) diphosphorus pentasulphide (CAS no. 1314-80-3) 
furan (CAS no. 110-00-9) pentachlorobenzene (CAS no. 608-93-5) 
trichlorosilane (CAS no. 10025-78-2) 1,3,5-trioxan (CAS no. 110-88-3) 
ที่ ม า : C&L Inventory database, harmonized classification, Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation), 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
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2.5 เอกสารข้อมูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) 
 
 เอกสารข้ อมู ลค วามป ลอดภั ย  (Material Safety Data Sheet: MSDS ห รือ  Safety Data Sheet: SDS) เป็ น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญของสารเคมี ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงใน SDS ในบางหัวข้อจะ
ประกอบด้วยค่าตัวแปรต่างๆ และข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น ตัวแปรแสดงความเป็นพิษ (เช่น LD50, LC5, NOEL ฯลฯ) ค่า
มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย (เช่น TWA, TLV, STEL ฯลฯ) เป็นต้น ดังนั้นผู้อ่านควรท าความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลใน SDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ตามระบบสากล เช่น GHS ขององค์การสหประชาชาติ ข้อมูลใน SDS จะประกอบด้วย 16 หัวข้อ3 ดังนี ้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี บริษัทผู้ผลิตและหรือจ าหน่าย (identification) แสดงช่ือผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับที่แสดงบน
ฉลากของผลิตภัณฑ์ ช่ือสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่ือท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิต ผู้น า
เข้าหรือผู้จัดจ าหน่าย และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) โดยระบุว่า 
2.1 เป็นสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์อันตรายหรือไม่ และเป็นสารประเภทใดตามเกณฑ์การจัดประเภทความเป็นอันตราย 

และระบุความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย 
2.2 ลักษณะความเป็นอันตรายที่ส าคัญที่สุดของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

และอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้และการใช้ที่ผิดวิธี 
2.3 ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของความเป็นอันตรายตามข้อก าหนด 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients) ระบุสารเคมีที่เป็น
ส่วนประกอบในเคมีภัณฑ์ ปริมาณความเข้มข้นหรือช่วงของความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของเคมีภัณฑ์ 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย และ CAS no. ของสารเคมี  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) ระบุวิธีการปฐมพยาบาลที่พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเป็น
อันตรายของสาร และความเหมาะสมกับลักษณะของการได้รับหรือสัมผัสกับสารนั้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษส าหรับเคมีภัณฑ์บางอย่าง 

5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อัน
เนื่องมาจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ ประกอบด้วย วัสดุที่เหมาะสมส าหรับการดับเพลิง วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการ
ดับเพลิง ความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยส าหรับผู้ผจญเพลิงหรือพนักงานดับเพลิง และค าแนะน าอื่น ๆ ในการดับเพลิง  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures) ครอบคลุมถึง การป้องกันส่วนบุคคลเพื่อ
ไม่ให้ได้รับอันตรายในการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ที่หกรั่วไหล การด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม และวิธีท าความสะอาด เช่น การใช้วัสดุในการดูดซับ เป็นต้น 

7. การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage) ครอบคลุมถึง ข้อปฏิบัติในการใช้ทั้งเรื่องการจัดเก็บ สถานที่และ
การระบายอากาศ มาตรการป้องกันการเกิดละอองของเหลว มาตรการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บรักษาอย่าง
ปลอดภัย และข้อบ่งใช้พิเศษ  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) ครอบคุลม
ถึง ปริมาณที่จ ากัดการได้รับสัมผัส ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้น (exposure limit values)  การควบคุมการ
ได้รับสัมผัสสาร (exposure controls) เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ถุงมือที่ใช้ป้องกันขณะปฏิบัติงาน 
และความรับผิดชอบของผู้ใช้สารเคมีตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม หากท ารั่วไหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะที่
ปรากฏ กลิ่น เป็นต้น ข้อมูลที่ส าคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) จุดเดือด/

                                                           
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ Annex 4 : Guidance on the Preparation of Safety Data Sheets, Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS), 4thed., United Nations, 2011. [http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/04files_e.html] 
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ช่วงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการระเบิด ความดันไอ อัตราการระเหย เป็นต้น และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเป็นตัว
แปรเกี่ยวกับความปลอดภัย 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมถึง สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
เช่น รายการของสภาวะต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง และ
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information) ค าอธิบายที่สั้นและชัดเจนถึงความเป็นอันตรายที่มีต่อสุขภาพ
จากการสัมผัสกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ที่ได้จากการค้นคว้าและบทสรุปของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จ าแนกข้อมูล
ตามลักษณะและช่องทางการรับสัมผัสสารเข้าสู่ร่างกาย เช่น ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนัง และทางดวงตา เป็น
ต้น และข้อมูลผลจากพิษต่าง ๆ เช่น ก่อให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง เป็นต้น  

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information) ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงและการสลายตัวของสารเคมีใน
สิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ของผลกระทบ และผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทดสอบ เช่น ข้อมูล
ความเป็นพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ า (ecotoxicity), ระดับปริมาณที่ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (mobility) 
ระดับ/ความสามารถในการคงอยู่และสลายตัวของสารเคมีหรือส่วนประกอบเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อม (persistance and 
degradability) และ ระดับหรือปริมาณการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (bioaccumulative potential) 

13. ข้อพิจารณาในการก าจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการก าจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม และถ้าการก าจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์มีความเป็นอันตรายต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เหลือจากการก าจัด 
และข้อมูลในการจัดการกากอย่างปลอดภัย 

14. ข้อมูลส าหรับการขนส่ง (transport information) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องรู้ หรือใช้
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนส่ง  

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information) แสดงข้อมูลกฎหมายหรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของสารเคมี 

16. ข้อมูลอื่นๆ (other information) แสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม SDS ที่ผู้จัดจ าหน่ายประเมินแล้ว
เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ และไม่ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 1-15 เช่น ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลการ
ปรับปรุงแก้ไข ค าย่อ เป็นต้น 
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ภาคผนวก 3 
ระบบการจัดการของเสีย 

 
 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

1) หลักการการจําแนกประเภทของเสีย  
2) ตัวอย่างระบบการจําแนกประเภทของเสีย 
3) ตัวอย่างฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 
4) ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ 
5) แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียดการจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และการบําบัดเบื้องต้น 
6) ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย 

 
3.1  หลักการการจําแนกประเภทของเสีย (แผนผังท่ี 3.1-3.2) จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการจัดการของเสียแบบครบ
วงจร ต้ังแต่การบําบัดเบื้องต้นจนถึงการส่งของเสียไปกําจัดโดยบริษัทผู้ รับกําจัดของเสียท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
 ของเสียจากห้องปฏิบัติการอาจจําแนกประเภทได้หลายแบบข้ึนอยู่กับชนิด และลักษณะอันตรายของสารต้ังต้น แต่ละ
ห้องปฏิบัติการอาจใช้ระบบการจําแนกของเสียท่ีแตกต่างกัน เช่น ตัวอย่างเกณฑ์ท่ีใช้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวข้อ 3.2 
ตัวอย่างท่ี 3.1) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หัวข้อ 3.2 ตัวอย่างท่ี 3.2) ไม่ว่าจะใช้ระบบแบบใดก็ตาม 
ของเสียท่ีรอการกําจัดควรมีการติดฉลากให้ชัดเจน (ตัวอย่างฉลากของเสีย หัวข้อ 3.3) ท้ังนี้ได้ยกตัวอย่างประเภทของเสียและ
การจัดการเบื้องต้นบางส่วนไว้ในตารางท่ี 3.1 (หัวข้อ 3.4) และหากผู้สนใจรายละเอียดของความรู้เพ่ิมเติมสําหรับการจําแนก
ของเสีย ภาชนะบรรจุ และการบําบัดเบื้องต้น สามารถดูได้จากแหล่งข้อมูลในหัวข้อ 3.5 
 
 นอกจากนี้ปัญหาที่ห้องปฏิบัติการพบบ่อยคือ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสีย ทําให้การจัดการทําได้ไม่
ครบวงจร ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีแสดงในข้อ 3.6 อาจเป็นประโยชน์ได้ 
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3.2 ตัวอย่างระบบการจําแนกประเภทของเสีย 
ตัวอย่างท่ี 3.1: ระบบการจําแนกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WasteTrack) 
WasteTrack จําแนกของเสียอันตรายเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยาต่อน้ําหรืออากาศ ของเสียท่ีอาจมีการ

ระเบิด (เช่น azide, peroxides) สารอินทรีย์ ของเสียท่ีไม่ทราบท่ีมา ของเสียท่ีเป็นชีวพิษ และของเสียท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 
เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ 

 ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ เป็นส่วนประกอบ เช่น โซเดียม
ไซยาไนด์ หรือเป็นของเสียท่ีมีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์  หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบ เช่น Ni(CN)42- 
เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิแดนซ์ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการให้อิเล็กตรอน 
ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําให้เกิดระเบิดได้ เช่น โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โซเดียมคลอเรต, โซเดียมเปอร์
ไอออเดต และโซเดียมเปอร์ซัลเฟต    

 ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทเป็นองค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี 
(II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียม (VI) เป็นองค์ประกอบ เช่น 
สารประกอบ Cr6+, กรดโครมิก, ของเสียท่ีได้จากการวิเคราะห์ Chemical Oxygen Demand (COD) เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักอ่ืนท่ีไม่ใช่
ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี 
ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น  

 ประเภทที่ 7 ของเสียท่ีเป็นกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่าของ pH ตํ่ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ใน
สารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 8 และมีด่างปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5% เช่น คาร์บอเนต, ไฮดรอกไซด์, แอมโมเนีย เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทน้ํามันปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ํามัน เช่น น้ํามันเบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามันก๊าด, น้ํามันเคร่ือง, น้ํามันหล่อลื่น 

 ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารเคมีท่ีมีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง 
เช่น เอทิลอาซิเตต อะซิโตน, เอสเทอร์, อัลกอฮอล์, คีโตน, อีเทอร์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบ
ของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์ เช่น สารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของ Dimethyl formamide (DMF), Dimethyl 
sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล์, เอมีน, เอไมน์ 

 ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII : Halogenated)  หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน เช่น 
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl4),  คลอโรเอทิลีน 

 ประเภทที่ 13     (a) : ของแข็งท่ีเผาไหม้ได้ (XIII (a) : Combustible Solid) 
      (b) : ของแข็งท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ (XIII (b) : Incombustible Solid) 
 ประเภทที่ 14 ของเสียท่ีมีน้ําเป็นตัวทําละลายอื่น ๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมี 

           สารประกอบน้อยกว่า 5% ท่ีเป็นสารอินทรีย์ท่ีไม่มีพิษ หากเป็นสารมีพิษให้พิจารณาเสมือนว่าเป็นของเสียพิเศษ  
           (I : Special Waste) 
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รูปท่ี 3.1 แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบ WasteTrack 

 

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, 

b t i t ith H > 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)  

ที่มา   ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก http://chemsafe.chula.ac.th/waste/index. 
php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=27 สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 
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ตัวอย่างท่ี 3.2 : ระบบการจําแนกของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
   และอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 18 ประเภท ดังนี้  

1. ของเสียท่ีเป็นกรด หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH ตํ่ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น 
กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง Dissolved Oxygen (DO) 

2. ของเสียท่ีเป็นเบส หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

3. ของเสียท่ีเป็นเกลือ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียท่ีเป็นผลิตผลจากการทําปฏิกิริยาของกรด
กับเบส เช่น โซเดียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรต 

4. ของเสียท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรัส หรือฟลูออไรด์ หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรัส/
ฟลูออไรด์ เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ กรดฟอสฟอริก 

5. ของเสียท่ีประกอบด้วย ไซยาไนด์อนินทรีย์/อินทรีย์ หมายถึง ของเสียท่ีมีโซเดียมไซยาไนด์และของเสียท่ีมี
สารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็นส่วนประกอบ เช่น โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN), 
[Ni(CN4)]2-, [Cu(CN)4]2- 

6. ของเสียท่ีประกอบด้วยโครเมียม หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+, Cr3+, 
กรดโครมิก 

7. ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอนินทรีย์/ปรอทอินทรีย์ หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทอนินทรีย์และปรอทอินทรีย์เป็น
องค์ประกอบ เช่น เมอคิวรี (II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี 

8. ของเสียท่ีเป็นสารอาร์เซนิก หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ เช่น อาร์เซนิกออกไซด์ อาร์เซนิกคลอ
ไรด์ 

9. ของเสียท่ีเป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักอ่ืนซ่ึงไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก 
ไซยาไนด์ และปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง 

10. ของเสียประเภทออกซิไดซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการให้อิเล็กตรอนซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง
กับสารอ่ืนทําให้เกิดการระเบิดได้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรต์ 

11. ของเสียประเภทรีดิวซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารอ่ืนทําให้เกิดการระเบิดได้ เช่น กรดซัลฟูรัส ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 

12. ของเสียท่ีสามารถเผาไหม้ได้ หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีสามารถเผาไหม้ได้ เช่น ตัวทําละลาย
อินทรีย์  อัลกอฮอล์เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ และสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนหรือกํามะถัน เช่น เอมีน 
เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมท้ังน้ํายาจากการล้างรูป (developer) 

13. ของเสียท่ีเป็นน้ํามัน หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันท่ีได้จากพืช และสัตว์ (เช่น กรดไขมัน 
น้ํามันพืชและสัตว์ น้ํามันปิโตรเลียม) และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ํามัน (เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเคร่ือง 
น้ํามันหล่อลื่น) 

14. ของเสียท่ีเป็นสารฮาโลเจน หมายถึง ของเสียท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเตตราคลอ
ไรด์ (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอทิลีน โบรมีนผสมตัวทําละลายอินทรีย์ 

15. ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยน้ํา หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีมีน้ําผสมอยู่มากกว่า 
5% เช่น น้ํามันผสมน้ํา สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ํา เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ํา ฟีนอลผสมน้ํา กรดอินทรีย์ผสมน้ํา เอมีน
หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ํา 

16. ของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ หมายถึง ของเสียท่ีสามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซ่ึงต้องแยกให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟ ความ
ร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เคร่ืองไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เช่น อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิล
อีเทอร์ เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตต โทลูอีน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต 

17. ของเสียท่ีมีสารที่ทําให้สภาพคงตัว หมายถึง ของเสียท่ีเป็นพวกน้ํายาล้างรูป ซ่ึงประกอบไปด้วยสารเคมีอันตราย
และสารอินทรีย์ เช่น ของเสียจากห้องมืด (Dark room) สําหรับล้างรูป ซ่ึงประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลว
อินทรีย์  

18. ของเสียท่ีเป็นสารระเบิดได้ หมายถึง ของเสียหรือสารประกอบท่ีเม่ือได้รับความร้อน การเสียดสี แรงกระแทก ผสม
กับน้ํา หรือความดันสูงๆ สามารถระเบิดได้ เช่น พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์คลอเรต พิเครต 
(picrate) เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ อะซิติคลอไรด์ 
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ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง 5 ประเภท 

1. ขวดแก้ว ขวดสารเคมีท่ีใช้หมดแล้ว หมายถึง ขวดแก้วเปล่าท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและของแข็ง ขวด
พลาสติกเปล่าท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและของแข็ง 

2. เครื่องแก้ว หรือ ขวดสารเคมีแตก หมายถึง เคร่ืองแก้ว ขวดแก้วท่ีแตก หักชํารุด หลอดทดลองท่ีแตกหัก ชํารุด 
3. Toxic Waste หมายถึง สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง เช่น สารเคมีหมดอายุ สารเคมีท่ีเสื่อมคุณภาพ 

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
4. Organic Waste หมายถึง ของเสียชนิดของแข็งท่ีมีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน เช่น อาหารเลี้ยง

เชื้อแบบแข็ง  
5. ขยะปนเปื้อนสารเคมี หมายถึง ขยะท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเปื้อนสารเคมี เช่น ทิชชู ถุงมือ 

เศษผ้า หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเปื้อนสารเคมี 
 
ของเสียอันตรายพิเศษ 4 ประเภท 

1. ของเสียท่ีเป็นสารกัมมันตรังสี หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ซ่ึงเป็นสารท่ีไม่เสถียร สามารถแผ่
รังสี ทําให้เกิดอันตรายต่อท้ังสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น S35, P32, I125 

2. ของเสียท่ีมีจุลินทรีย์ หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ท่ีอาจมีอันตรายหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น ของเสียท่ีได้จากการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ บ่มเพาะจุลินทรีย์ รา เชื้อในถังหมัก 

3. ของเสียจาก pilot plant หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมใน pilot plant ซ่ึงเป็นเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมี ซ่ึง
หากมีการระบายของเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวนมากจะทําให้ระบบบําบัดเสียหายได้ เช่น ของเสียท่ีได้จาก
กิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใช้ถังหมักขนาดใหญ่หรือจากกิจกรรมของเคร่ืองมือในระดับต้นแบบ 

4. ของเสีย Ethidium bromide (EtBr) หมายถึง ของเสียอันตรายท้ังชนิดของเหลวและของแข็งท่ีมีการปนเปื้อน 
หรือมีส่วนประกอบของ EtBr เช่น EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเปื้อน EtBr 
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รูปท่ี 3.2  แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบของ มจธ. 

ที่มา   คู่มือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, สิงหาคม 2552 
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3.3 ตัวอย่างฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ  
ประเภทของ

ของเสีย 
คําอธิบาย 

ตัวอย่าง 
ของเสีย 

ภาชนะเก็บท่ี
เหมาะสม 

วิธีการบําบัด
เบื้องต้น 

วิธีการกําจัด 

ของเสียท่ีเป็น
กรด 

ของเสียท่ีมีค่าของ 
pH ตํ่ากว่า 7 และมี
กรดแร่ปนอยู่ในสาร
มากกว่า 5% 

กรดซัลฟูริก, 
กรดไนตริก, 
กรดไฮโดรคลอริก 

ใช้ภาชนะเดิมท่ี
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ 
PE ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

สะเทินกรดให้เป็น
กลางด้วยด่าง และ
ท้ิงลงท่อสุขาภิบาล 

หากเกิดตะกอน 
ให้กรองตะกอน
และส่งกําจัดใน
กลุ่มของแข็ง 
 

ของเสียท่ีเป็น
ด่าง 

ของเสียท่ีมีค่าของ 
pH สูงกว่า 7 และมี
ด่างปนอยู่ในสาร
มากกว่า 5% 

คาร์บอเนต, 
ไฮดรอกไซด์, 
แอมโมเนีย 

ใช้ภาชนะเดิมท่ี
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ 
PE ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

สะเทินด่างให้เป็น
กลางด้วยกรด และ
ท้ิงลงท่อสุขาภิบาล 

หากเกิดตะกอน 
ให้กรองตะกอน
และส่งกําจัดใน
กลุ่มของแข็ง 
 

ฉลากของเสีย 
 

เคร่ืองหมายแสดงประเภท
ความเป็นอันตรายของ

ของเสีย 

ประเภทของเสีย .................................................................... 
ชื่อห้องปฏิบัติการ/ชื่อเจ้าของ........................................................... 
สถานที่................................................................................................ 
เบอร์โทรติดต่อ.................................................................................... 

ส่วนประกอบของของเสีย 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………….. 
ปริมาณของเสยี........................................................................... 
วันที่เริ่มบรรจุของเสีย…………………………………………………………. 
วันที่หยุดการบรรจุของเสีย......................................................... 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร 

 

รหัสฉลาก/รหัสภาชนะ 
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ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
ประเภทของ

ของเสีย 
คําอธิบาย 

ตัวอย่าง 
ของเสีย 

ภาชนะเก็บท่ี
เหมาะสม 

วิธีการบําบัด
เบื้องต้น 

วิธีการกําจัด 

ของเสียกลุ่ม
ไซยาไนด์ 

ของเสียท่ีมี
ไซยาไนด์ เป็น
ส่วนประกอบ 

โซเดียมไซยาไนด์ หรือ
เป็นของเสียท่ีมี
สารประกอบเชิงซ้อน
ไซยาไนด์  หรือมีไซยา-
โนคอมเพล็กซ์ เป็น
องค์ประกอบ เช่น 
Ni(CN)4 

ใช้ภาชนะเดิมท่ี
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ 
PE ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
ห้ามผสมกับกรดทุก
ชนิด 

ทําลายพิษโดยการ
ออกซิไดซ์เป็นไซยา-
เนตด้วยสารฟอกสี 
(bleach) หรือ
สารละลายไฮโปคลอ-
ไรต์ (NaOCl) ท่ีความ
เข้มข้น 5% 

ส่งบริษัทรับกําจดั
ท่ีมีวิธีการกําจัดท่ี
เหมาะสม 

ของเสียกลุ่ม
สารออกซิ-
แดนซ์ 

ของเสียท่ีมีสารออก
ซิแดนซ์เป็น
องค์ประกอบ 

ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยา
รุนแรงกับสารอ่ืนทํา
ให้เกิดระเบิดได้ 

โปแตสเซียมเปอร์แมง-
กาเนต, โซเดียมคลอ-
เรต, โซเดียมเปอร์ไอโอ
เดต, และโซเดียมเปอร์
ซัลเฟต 

ใช้ภาชนะเดิมท่ี
บรรจุสารนั้น หรือ
ภาชนะทําจาก
พลาสติก PP หรือ 
PE ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

บําบัดด้วยการ
รีดักชันและการ
สะเทิน 
1) เติมสารละลาย 
10% โซเดียมซัลไฟต์
หรือเมตาไบซัลไฟต์ท่ี
เตรียมข้ึนมาใหม่ 
2) ปรับค่า pH ให้
เป็นกลาง 

ภายหลังจากการ
บําบัดเบื้องต้น 
หากไม่มีสารพิษ
ชนิดอ่ืนปนเปื้อน
ให้ส่งบริษัทรับ
กําจัด ท่ีมีวิธีการ
กําจัดท่ีเหมาะสม 

3.5 แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียด การจําแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และ การบําบัดเบื้องต้น 
1. คู่มือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ., ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม  

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สิงหาคม 2552. 
2. คู่มือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, เมษายน 

2553. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://chemsafe.chula.ac.th/waste_NU/document.pdf สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 
มีนาคม 2555. 

3. คู่มือการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด, ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มีนาคม 2550. 
4. ระบบการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก

http://chemsafe.chula.ac.th/waste/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=27 
สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

5. Chemical Waste Disposal, Princeton University. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
http://web.princeton.edu/sites/ehs/chemwaste/index.htm pdf สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 

6. Waste Identification Guide, Environmental Health & Safety, Washington State University. [ออนไลน์] 
เข้าถึงได้จาก http://ehs.wsu.edu/es/WasteIdentification.html  สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555. 
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3.6 ความรู้เก่ียวกับบริษัทรับกําจัดของเสียในประเทศไทย 
 การส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปกําจัดต้องพิจารณาลักษณะและความสามารถในการจัดการของเสียของบริษัท ให้
เหมาะสมกับประเภทของเสียท่ีส่งกําจัดด้วย ตามกฎกระทรวง ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนก
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมไว้ 3 ประเภท ตามลักษณะกิจการ ดังแสดงในตารางท่ี 
3.2 โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมต้องข้ึนทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนการประกอบกิจการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นชื่อ ประเภท และลักษณะกิจการของโรงงานฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ท่ีเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมนู “บริการข้อมูล” --- > “ข้อมูลโรงงาน” --- > “ค้นหา
โรงงานอุตสาหกรรม” [http://hawk.diw.go.th/content.php?mode=data1search] 

ตารางท่ี 3.2 ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ลําดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment) 

 โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม : เป็นการลด/กําจัด/บําบดั
มลพิษท่ีมีอยู่ในน้ําเสียและนํากากตะกอนไปกําจัดอย่าง
ถูกวิธีต่อไป 

 โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) : 
เป็นการบําบัดของเสียโดยการใช้ความร้อนเพื่อทําลาย
มลพิษ และลดความเป็นอันตรายของสารบางอย่าง โดยมี
ระบบบําบัดมลพิษอากาศและจัดการเถ้าท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ถูกต้อง 

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัด
แยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 

 โรงงานคัดแยกของเสีย : เป็นการคัดแยกของเสีย โดย 
ของเสียท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่งไปยังโรงงาน
ต่างๆ เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์อีก และจัดการส่วนท่ี
เหลือจากการคัดแยกอย่างถูกต้องต่อไป 

 โรงงานฝังกลบของเสีย : เป็นการนําของเสียไปฝังกลบใน
หลุมฝังกลบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
- หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
- หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 
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ตารางท่ี 3.2 ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ลําดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

เป็นการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น  
1) ทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากน้ํามันหล่อลื่น 

ใช้แล้ว (Waste Oil Refining) 
2) สกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือ 

ตะกอนนํ้ามันดิบ (Waste Oil Separation) 
3) สกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery) 
4) กลั่นตัวทําละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ 

(Solvents Recovery) 
5) ทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 
6) ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) 
7) ซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์ 
8) คืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid/Base Regeneration) 
9) คืนสภาพถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon 

Regeneration) 
10) ผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี ซ่ึงมีการนําเคมีภัณฑ์หรือ 

สารเคมีท่ีใช้งานแลว้ หรือเสื่อมสภาพมาเป็น 
วัตถุดิบในการผลิต 

11) ซ่อมแซม ปรับปรุง บดย่อยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดหรือล้างผลิตภัณฑ์แก้ว 

 
 
ที่มา คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการให้บริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม, โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 
และ 106, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มกราคม 2554. 
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ตารางท่ี 3.3 ตัวอย่างการเลือกประเภทโรงงานฯ ในการส่งกําจัด/บําบัดท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเสีย 
 

ลําดับประเภท
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 
ลักษณะของเสียท่ีส่งกําจัด/

บําบัด 
101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

(Central Waste Treatment) 
ปรับคุณภาพของเสียรวม 
(บําบัดหรือกําจัดวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว เช่น น้ํามันหล่อลื่น และ
ยางรถยนต์ เป็นต้น โดย
กระบวนการใช้ความร้อนด้วย
การเผาในเตาเผาซีเมนต์) 

ของเหลวอินทรีย์ประเภท
ไขมันท่ีได้จากพืช และสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ํามัน 

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
คัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้ว 

ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย 
และไม่อันตราย 

สารปรอทอินทรีย์ 

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

กลั่นตัวทําละลายใช้งานแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 
(Solvents Recovery) 

ของเหลวอินทรีย์ท่ี
ประกอบด้วยน้ํา 

สกัดแยกโลหะมีค่า 
(Precious Metals 
Recovery) 

ไอออนของโลหะหนัก เช่น เงิน 
ทองแดง  
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ภาคผนวก 4 
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์และเครื่องมือ  

 
4.1  งานสถาปัตยกรรม 
  4.1.1 การแยกส่วนระหว่างงานส่วนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม สามารถทําได้โดย 
  1) การแยกพ้ืนท่ีใช้สอยทางกายภาพ โดยการใช้ผนัง ประตู ฉากก้ันห้อง หากเป็นห้องหรืออาคารท่ีได้รับการ
ออกแบบใหม่ หรือเป็นห้องท่ีได้รับการปรับปรุงต่อเติม การแยกพ้ืนท่ีใช้สอยควรเป็นข้อหนึ่งของการออกแบบ 
 2) การแยกพ้ืนท่ีใช้สอยโดยการบริหารจัดการ อาทิ การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ กันในเวลาต่างๆ กันในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
และการทํางานให้ไม่มีความทับซ้อนกัน หรือการจัดแยกพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับแต่ละคน 
   3) การปฏิบัติการทางด้านเภสัชกรรม หรือการผสมยา ซ่ึงต้องมีการควบคุมดูแลสารปฏิบัติการตั้งต้น 
  4) การแยกส่วนห้องปฏิบั ติการท่ีเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง (ในกรณี ท่ี มีการใช้งานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี เป็นต้น) 
  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเรื่อง Buildings: general principles ใน GLP handbook หน้า 18–23 

 4.1.2  ส่วนบริเวณข้างเคียงท่ีมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อห้องปฏิบัติการได้แก่ พ้ืนท่ีต่างๆ ดังนี้  
  1) สนามกีฬา ลานออกกําลังกาย ท่ีมีลักษณะของกิจกรรมแบบเคล่ือนท่ีไปมา (active) 
  2) ห้องปฏิบัติการท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย รวมถึงท่ีมีความเสี่ยงทางด้านชีวนิรภัยและการ
ติดเชื้อท่ีใช้ในการทดลอง เป็นต้น 
  3) อาคารท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย เช่น อาคารท่ีใช้เก็บสารเคมี สถานท่ีต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
(transformer) สถานท่ีต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (generator) หรือ อาคารท่ีต้ังของ เคร่ืองต้มน้ํา (boiler) ครัว (kitchen) หรือ 
โรงอาหาร (canteen) เป็นต้น 

  4.1.3  การแยกประเภทห้องปฏิบัติการเคมีท่ัวไป หรือห้องปฏิบัติการพิเศษ หมายถึง การแยกประเภทห้องปฏิบัติการ
พิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านกัมมันตรังสี หรือ ด้านชีวนิรภัย เป็นต้น ซ่ึงมีการทดลองและเก่ียวข้องกับการใช้งานสารเคมีท่ีมี
ความอันตรายสูง เช่น สารกัมมันตรังสี หรือ ห้องปฏิบัติการท่ีต้องทํางานท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อและระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety levels–BSL) ต้ังแต่ระดับ BSL1–BSL4 แยกส่วนพ้ืนท่ีการทํางานออกจากห้องปฏิบัติการเคมีท่ัวไปให้
ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ทําการวิจัย และลดความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

  4.1.4 การแยกประเภทห้องปฏิบัติการตามความเสี่ยง หมายถึง การแยกประเภทห้องปฏิบัติการตามความเสี่ยง (ตํ่า–
ปานกลาง–ค่อนข้างสูง–สูง) ในกรณีท่ีภายในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยโครงงานวิจัยหลากหลายประเภทท่ีมีระดับความ
อันตรายและความเสี่ยงแตกต่างกันปะปนกันอยู่ ควรแยกประเภทของการทดลองและวิจัยท่ีมีอยู่โดยจัดแบ่งกลุ่มตามระดับ
ความเสี่ยงใกล้เคียงกันรวมไว้ด้วยกัน กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงควรจัดไว้ตรงบริเวณด้านในของห้องปฏิบัติการ ห่างจากทางสัญจร
หลักหรือทางเข้าออกของในห้อง หรือบริเวณท่ีเข้าถึงได้ยากสุด แล้วจึงเร่ิมการกําหนดส่วนพ้ืนท่ีทํางานของงานวิจัยอ่ืนๆ  ท่ีมี
ระดับความเสี่ยงน้อยลงมาตามลาํดับให้ขยายออกไป จนเต็มส่วนพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ 

  4.1.5  การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์และมาตรฐานต่างประเทศ 
      ขนาดพื้นท่ีมาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทตามมาตรฐานของ  Time – saver 
standard for building types และตาม Guidelines for laboratory design กําหนดไว้ตรงกัน ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.1  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  ขนาดพ้ืนท่ีมาตรฐานสําหรับการทําวิจัยสําหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท  
ประเภทของพ้ืนที่หอ้งปฏิบัติการ (Laboratory area categories)  

(ตารางเมตรต่อนักวิจัยหนึ่งคน) 
กิจกรรมหลัก สํานักงาน ห้องปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน Lab รวม ตารางเมตร* 
 ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย 
ชีววิทยาโมเลกุล 5.5–9.0  12.0–13.0 8.0 25.5–30.0 
เพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ 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 
ชีวเคมี 5.5–9.0 13.0–17.5 60.0–80.0 24.5–34.5 
เคมีอินทรีย์ 5.5–9.0 15.0–19.0 40.0–50.0 24.5–33.0 
เคมีเชิงฟิสิกส ์ 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 

    * ขนาดพ้ืนที่รวมยังไม่รวมพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่เล้ียงสัตว์ทดลอง ส่วนบริหาร ส่วนเจ้าหน้าที่ หรือส่วนสนับสนุนต่างๆ ของอาคาร 
ที่มา Time–saver standard for building types, 2001: หน้า 507 และ Guidelines for laboratory design, 2001: หน้า 9 

  

 4.1.6  การกําหนดขนาดความสูงของห้องปฏิบัติการ 
    การวัดความสูงของห้องปฏิบัติการตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) เป็นการวัดความสูงตามแนวดิ่งจาก
พ้ืนถึงพ้ืน หมายถึง การวัดระยะจากพ้ืนห้องท่ีทําการประเมินไปตลอดความสูง จนถึงพ้ืนห้องของชั้นถัดไป (มิใช่การวัดระยะ
ความสูงจากพ้ืนถึงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ)  ส่วนในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร  และ
ในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารท่ีอยู่ภายในโครงสร้างของหลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้อง หรือส่วนของอาคาร
ดังกล่าว ท่ีไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ในกฎหมายอาคาร อาษา, 
2548:  หน้า 3–211 
 
 4.1.7 การกําหนดขนาดและระยะต่างๆ ของพ้ืนท่ีและทางเดินภายในห้องปฏิบัติการ สามารถกําหนดขนาดตามเกณฑ์
ของ Time–saver standard for building types และตาม Guidelines for laboratory design  ซ่ึงกําหนดไว้ตรงกัน โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.2  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2  ขนาดความกว้างของห้องปฏิบัติการตามจํานวนหน่วยย่อย (มอดูล)  
จํานวนหน่วยมอดูล 1 2 3 4 5 6 

จํานวนแถวที่ขนานกัน       
      ทางเดิน 1 2 3 4 5 6 
       โต๊ะปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์ 2 4 6 8 10 12 

จํานวนแนวของระบบสาธารณูปโภค 2 4 6 8 10 12 
ความกว้างของแถวที่ขนานกัน       

ทางเดิน–กว้าง 1.50 เมตร 1.50 เมตร  3.00 เมตร 4.50 เมตร 4.50 เมตร 7.50 เมตร 9.00 เมตร 
อุปกรณ์–กว้าง 0.75 เมตร 1.50 เมตร 3.00 เมตร 4.50 เมตร 4.50 เมตร 7.50 เมตร 9.00 เมตร 
ระบบสาธารณูปโภค–กว้าง 0.15 เมตร 0.30 เมตร 0.60 เมตร 0.90 เมตร 1.20 เมตร 1.50 เมตร 1.80 เมตร 

ขนาดความกว้างรวมเพ่ือการก่อสร้าง (วัดจากก่ึงกลางถึงก่ึงกลางหน่วย) 
       ผนังเบา*         หนา  0.10 เมตร 3.40 เมตร 6.70 เมตร 11.50 เมตร 13.60 เมตร 17.10 เมตร 20.50 เมตร 
       ผนังก่อ/หนัก**  หนา  0.15 เมตร 3.45 เมตร 6.70 เมตร 11.50 เมตร 13.75 เมตร 17.20 เมตร 20.65 เมตร 

*   ผนังเบา หมายถงึ ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.10 เมตร ภายในมีโครงคร่าวโลหะแล้วกรุผิวผนังสองด้านด้วยวัสดุแผ่นบางที่มีความหนา
ประมาณ 12 มิลลิเมตร (ข้างละ 6 มิลลิเมตร) เช่น แผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เปน็ต้น 
**   ผนังก่อ/ผนังหนัก หมายถึง ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.15 เมตร (สําหรับประเทศไทยมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.10–0.20 เมตร) ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุก่อจําพวก อิฐ อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตบล็อค เป็นต้น 
(ที่มา  Time–saver standard for building types, 2001: หน้า 508 และ Guidelines for laboratory design, 2001:  หน้า 24)  

  4.1.8 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้เป็นพ้ืนผิวของพ้ืน ผนัง เพดาน มีความเหมาะสมต่อการใช้งานภายใน
ห้องปฏิบัติการ สามารถอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดได้ดังนี้  
   1)  มีลักษณะพ้ืนผิวเป็นเนื้อเดียวกัน มีผิวเรียบ ไม่มีรูพรุน ปราศจากรอยต่อ เนื่องจากวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น
ขนาดเล็กเช่นกระเบื้อง (กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง) มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการสะสมของคราบสกปรกและสารเคมีระหว่าง
แนวรอยต่อ 
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   2)  มีความสามารถในการกันไฟ/ทนไฟ/ไม่เป็นอันตรายเม่ือเกิดไฟไหม้ ไม่ติดไฟเม่ือเกิดอัคคีภัย ได้แก่ วัสดุจําพวก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก (ท่ีผ่านการจัดทําระบบกันไฟ) หรือ วัสดุก่อ (อิฐประเภทต่างๆ) เป็นต้น ส่วนวัสดุจําพวกไม้ เป็นวัสดุ
ท่ีติดไฟได้ จึงไม่เหมาะสมสําหรับใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ ส่วนวัสดุประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถติดไฟได้ มีการกําหนด
รายละเอียดการใช้งานวัสดุแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการใช้วัสดุพ้ืน ผนัง และฝ้าเพดาน ตามมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551: หน้า 51-57) 
   3)  มีความปลอดภัยในการทํางาน/การป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การกันลื่น/ไม่ลื่น หรือ กันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น วัสดุปูพ้ืนท่ีมีลักษณะผิวเรียบลื่น เช่น วัสดุประเภท กระเบื้องเซรามิก (ชนิดผิวเรียบ) หรือ หินขัด มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายเม่ือเปียกชื้น 
   4)  มีความคงทน (ทนทาน) ในการใช้งาน มีความสามารถในการป้องกันการเกิดรอยขูดขีด หรือสามารถซ่อมแซม
ได้ง่ายเม่ือเกิดความเสียหายบนพ้ืนผวิวัสดุอันเกิดจากการใช้งาน เป็นต้น 
   5)  มีความทนทานต่อสารเคมี/น้ําและความชื้น รวมถึงการกันน้ําและกันการร่ัวซึม/ความร้อน โดยสามารถทนทาน
ได้เม่ือเกิดการร่ัวซึมแล้วไม่เกิดความเสียหาย หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนสามารถดําเนินการซ่อมแซมได้ง่าย รวมถึงมี
ความสามารถในการป้องกันการเกิดร่ัวซึมของน้ําหรือของเหลว (จากภายนอกเข้าสู่ภายในและจากภายในร่ัวซึมออกสู่ภายนอก) 
จากภายในห้องปฏิบัติการ เช่น จากระบบท่อน้ําต่างๆ หรือ จากภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น จากการร่ัวซึมของน้ําฝน หรือ 
จากห้องปฏิบัติการท่ีต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น  
   ส่วนความร้อนท่ีมีผลกับวัสดุพ้ืนผิว ได้แก ่ความร้อนจากอุปกรณ์ จากสภาพแวดล้อมภายนอก และจากการทํางาน
ภายในห้องปฏิบัติการ วัสดุพ้ืนผิวบางประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเม่ือสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานาน เช่น กระเบื้องยาง 
ดังนั้นในบริเวณท่ีมีเคร่ืองมือ กิจกรรมหรือ สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความร้อน จึงควรเลือกใช้วัสดุโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมด้วย 
   6)  มีความสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษา ทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ มีลักษณะพ้ืนผิวถูกสุขลักษณะ วัสดุท่ี
ใช้ต้องไม่สะสมหรือเก็บคราบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ สามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อ (disinfected) ได้ง่าย ในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการ วัสดุบางประเภทอาจไม่เหมาะสมในแง่ดังกล่าว เช่น วัสดุปูพ้ืนประเภทหินขัดเป็นวัสดุท่ีเนื้อภายในมีรู
พรุน มีโอกาสในการเกิดการสะสมของคราบสกปรกและสารเคมีภายในเน้ือวัสดุเม่ือมีสารเคมีหกลงบนพ้ืนผิว ยากต่อการทํา
ความสะอาดคราบเหล่านั้น เม่ือใช้น้ํายาสําหรับทําความสะอาดผิวหน้าก็มีโอกาสเกิดความเสยีหายของวัสดุเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

   4.1.9  สําหรับในกรณีท่ีมีหน้าต่างซ่ึงใช้เพ่ือการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) ควรมีบาน
หน้าต่างอย่างน้อย 2 ด้านท่ีติดภายนอกอาคารเพ่ือให้สามารถระบายอากาศได้ หากมีเพียงหนึ่งด้านควรมีพัดลม หรือพัดลม
ระบายอากาศช่วยในการหมุนเวียนและระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 4.5 งาน
วิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  
     หากหน้าต่างทุกบานในห้องเป็นหน้าต่างบานติดตายควรปรับเปลี่ยนให้มีหน้าต่างท่ีเปิดออกได้อย่างน้อย 1 บาน 
หรือถ้าหากมีประตูภายในห้องอย่างน้อย 2 บานซ่ึงสามารถใช้ได้สําหรับในกรณีฉุกฉินแล้ว อาจไม่จําเป็นต้องมีหน้าต่างท่ีเปิดได้
ในห้องปฏิบัติการก็ได้ 

   4.1.10 มีการแสดงข้อมูลท่ีต้ังและสถาปัตยกรรมท่ีสื่อสารถึงการเคลื่อนท่ีและลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพ้ืนแสดง
ตําแหน่งและเส้นทางหนีไฟ และตําแหน่งท่ีต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
   1) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) ข้อ 5. (2) ได้กําหนดให้ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ และสํานักงาน (ดูรายละเอียดนิยามอาคารแต่ละประเภทจากกฎกระทรวงฉบับท่ี  47 (พ.ศ. 
2540) หน้า 3–179 ถึง 3–181  ในกฎหมายอาคาร อาษา เล่ม 1 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ) ต้องจัดให้มีการติดต้ังแบบ
แปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตําแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง ตําแหน่งท่ีติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟ
ของชั้นนั้นติดไว้ในตําแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีบริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟท์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และท่ีบริเวณพ้ืนชั้นล่างของ
อาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
   2) ตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษาและการมีไว้ครอบครอง ซ่ึงสิ่งท่ีทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
และกิจการอันอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดการให้มีบุคคลและสิ่งจําเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548 
หมวดท่ี 2 ได้กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 
   ได้กําหนดให้กิจการอันอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ กิจการท่ีใช้ หรือเก็บรักษา หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงสิ่งท่ี
ทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หรือกิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์การผลิตท่ีก่อให้เกิดความร้อน หรือประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
ท่ีอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย รวมท้ังกิจการท่ีมีสภาพหรือมีการใช้อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมีการประกอบกิจการใน
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อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ของสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ   สถานท่ีผลิต เก็บ หรือ
จําหน่ายสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีสิ่งจําเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
สําหรับอาคารท่ีประกอบกิจการท่ีสําคัญได้แก่  แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น 
   ส่วนเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช้
การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงสิ่งท่ีทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและกิจการอันอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัด
ให้มีบุคคลและสิ่งจําเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548  
   3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) โดย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายแผนผังอาคารไว้ดังรูปท่ี 4.1 แสดงตัวอย่างป้าย
แผนผังของอาคาร และมีรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายแผนผังของอาคารดังต่อไปน้ี 
    3.1) ป้ายแผนผังของอาคารแต่ละชั้นใช้ในกรณีฉุกเฉินท้ังอพยพและบรรเทาเหตุ ต้องติดต้ังในตําแหน่งท่ี
ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายบนพ้ืนท่ีส่วนกลางและต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ ให้แสดงแปลนห้องต่างๆ ในชั้นนั้นๆ บันไดทุก
แห่ง ตําแหน่งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ และตําแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมแสดงเส้นทางอพยพของช้ันนั้น 
    3.2) ป้ายแผนผังอาคารต้องมีขนาดใหญ่พอเหมาะกับรายละเอียดท่ีต้องแสดง และสามารถอ่านได้ในระยะ
ประมาณ 1 เมตร แต่ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.25 x 0.25 เมตร มีสีพ้ืนของป้ายแตกต่างจากสีผนังบริเวณท่ีติดต้ังและต่างจากสี
รายละเอียดท่ีแสดงในป้ายให้ติดต้ังสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางป้ายอย่างน้อย 1.20 เมตร แต่ไม่เกิน 1.60 เมตร 
 

 
รูปท่ี 4.1 ป้ายแผนผังของอาคาร 

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หน้า 206) 

   นอกจากการแสดงป้ายแผนผังของอาคารท่ีมีรายละเอียดตามกฎกระทรวง และตามข้อแนะนําในคู่มือเทคนิคการ
ตรวจสอบอาคารฯแล้ว ควรแสดงรายละเอียดตําแหน่งท่ีต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉิน สําหรับห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมบนแผนผังอาคาร
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ 

4.2  งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  4.2.1.  การกําหนดขนาดและระยะต่างๆ ของครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สามารถกําหนดให้สอดคล้อง
หลักการยศาสตร์ (ergonomics) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
   1) ขนาดพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการตามจํานวนหน่วยย่อย (มอดูล) ภายในห้องปฏิบัติมีการกําหนดระยะทางเดินท่ี
สอดคล้องกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ  ดูรายละเอียดในข้อ 4.1.7 ภาคผนวก 4  
   2)   ขนาดและระยะของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง  ๆของ Human dimension & interior space  กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้
    2.1) ขนาดและสัดส่วนของเคร่ืองมือ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ลอย และอ่างล้างมือ มีระยะต่างๆ 
แบ่งตามเพศ ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 และ รูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี  4.2  ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 
                  สําหรับเพศชาย (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 236) 

 
รูปท่ี 4.3  ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการสําหรับ 
             เพศหญิง (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 236) 

    2.2) ขนาดและสัดส่วนของมนุษย์ (Human scale & proportion) ตามลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 4.4 และ รูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.4  ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ขณะนั่งทํากิจกรรมต่างๆ  
             ภายในห้องปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 235) 

 

 
รูปท่ี 4.5    ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ขณะยืน ก้มหรือเดิน เพ่ือทํา

กิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 239) 
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 4.2.2 ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาโฟล์ว อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบํารุงรักษาอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามเกณฑ์ของ OSHA laboratory standard, GLP handbook ของ WHO และ OECD series on GLP and 
compliance monitoring ในบทท่ี 2 เร่ือง Good laboratory practice training หัวข้อ Building and equipment หัวข้อ
ย่อย equipment ได้นําเสนอรายละเอียดไว้ดังนี้ 
   1) อุปกรณ์ (Equipment) เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีจํานวนอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ โดย
อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (calibration) และมีการ
บํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอควรมีการบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาประจําปี รวมไปถึงการบันทึกซ่อมแซม เพ่ือความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีได้จากการทดลองและลดจํานวนข้อมูลท่ีผิดพลาดอันเกิดจากเคร่ืองมือท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
    1.1) ความเหมาะสม (Suitability) ความเหมาะสมของการใช้เคร่ืองมือจะได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน 
โดยดูว่าเคร่ืองมือชิ้นนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยคํานึงถึงลักษณะการใช้งานของเคร่ืองมือ 
    1.2) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Calibration) เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการเก็บข้อมูล หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับเก็บสารเคมีต้ังต้น ควรจะมีการควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์นั้นๆ (อาทิ การกําหนดอุณหภูมิของตู้เย็นท่ีใช้เก็บเนื้อเย่ือ) โดยควรมีการตรวจสอบอยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะป้องกันไม่ให้เกดิความผิดพลาดในการดําเนินงานในห้องปฏิบัติการ 
    1.3) การบํารุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอสามารถทําได้ 2 วิธี 
   1.3.1) การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ตาม
ระยะเวลาของช้ินส่วนนั้นๆ เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่หากชิ้นส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นเสียหาย 
  1.3.2) การซ่อมบํารุง เป็นการบํารุงรักษาในกรณีท่ีเกิดการเสียหายของเคร่ืองมือ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
บํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ โดยทางห้องปฏิบัติการควรมีแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน อาทิมีการเตรียมอุปกรณ์ชุดท่ีสอง หรือมีแผน
ในการติดต่อวิศวกรหรือช่างซ่อมแซม 
    ควรมีการสํารองชิ้นส่วนของอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือชิ้นส่วนท่ีหาได้ยากไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณี
ของการทดลองบางประเภทที่ไม่สามารถยอมรับให้เกิดการผิดพลาดได้ โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิของสัตว์ทดลอง อาจมี
การติดต้ังระบบสัญญาณเตือน ในกรณีท่ีอุปกรณ์หยุดทํางาน 
   2) การเก็บเอกสาร (Documentation) ควรมีการติดป้ายแสดงการบํารุงรักษาอุปกรณ์ การตรวจสอบความเที่ยง
ของอุปกรณ์ เพ่ือท่ีบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการจะได้ทราบถึงประวัติการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ และแจ้ง
ขอการบํารุงรักษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเรื่อง  Equipment ใน GLP handbook หน้า 21–23 
 
4.3  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  4.3.1 การตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงสร้าง: ลักษณะรอยร้าวและสาเหตุเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
ส่วนรอยร้าวหลักๆ ท่ีสามารถเห็นลักษณะรอยแตกได้ชัดเจน ดังต่อไปน้ี 
    1) ตําแหน่งรอยร้าว : ตําแหน่งท่ีจะเกิดรอยร้าวมี 4 แห่ง  คือ  ผนัง  คาน  พ้ืน  และเสา  รอยร้าวแต่ละตําแหน่ง  
ดังกล่าวจะมีลักษณะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสาเหตุท่ีทําให้เกิดรอยร้าวนั้น 
   2) การพิจารณารอยร้าว : เม่ือพบเห็นรอยร้าวมีข้อแนะนําเบื้องต้นดังนี้ 
 2.1) ควรพิจารณาว่าส่วนใดของรอยร้าวเส้นนั้นท่ีแตกอ้ากว้างมากท่ีสุด  ส่วนท่ีแตกอ้ากว้างมากท่ีสุดคือ ส่วน
ท่ีเร่ิมแตกเป็นอันดับแรก  แล้วจึงค่อยแตกลามยาวออกไป 
   2.2) ทุกคร้ังท่ีพบเห็นรอยร้าวควรตรวจดูว่าเป็นรอยแตกทะลุหรือไม่  หลักการก็คือ เม่ือพบเห็นรอยร้าวท่ี
ตําแหน่งใดควรไปดูอีกด้านหน่ึงของโครงสร้างหรือผนังท่ีตําแหน่งเดียวกันนั้นว่ามีรอยแตกตรงตําแหน่งเดียวกันหรือไม่  ถ้ามี
แสดงว่ารอยแตกนั้นเป็นรอยแตกทะลุผนังหรือโครงสร้างท่ีพบเห็นนั้น 
   3) ชนิดของรอยร้าว : รอยร้าวแบ่งได้เป็น  4  ชนิด  เริ่มจากรอยร้าวจากฐานรากทรุดตัว ถัดมาได้แก่รอยร้าวอัน
เนื่องจากโครงสร้างรับน้ําหนักไม่ได้ ลําดับถัดไปคือรอยร้าวจากความเสื่อมสภาพ และท้ายสุดคือรอยร้าวจากฝีมือก่อสร้างและ
อุณหภูมิ ความรุนแรงของรอยร้าวท้ังสี่นั้น  บ่งบอกสาเหตุความรุนแรงของปัญหาจากมากไปน้อยเรียงลําดับจากบนลงล่าง  นั่น
คือรอยร้าวท่ีเกิดจากฐานรากทรุดเม่ือพบเห็นควรเสนอแนะให้เจ้าของอาคารติดต่อผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบเชิงลึกและแก้ไข
ทันทีไม่ควรปล่อยท้ิงไว้นาน  รอยร้าวเนื่องจากโครงสร้างรับน้ําหนักไม่ได้จัดเป็นปัญหาท่ีควรรีบแก้ไขเช่นกัน แต่เม่ือพบเห็นสามารถ
แก้ไขในเบื้องต้นได้ด้วยการปลดน้ําหนักบรรทุกออกก่อนเพ่ือเป็นการลดอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน แล้วจึงตามผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
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ตรวจสอบ ส่วนรอยร้าวในลําดับถัดลงมายังพอมีเวลาให้แก้ไข  อย่างไรก็ตาม ควรทําการแก้ไขในทุกกรณีของรอยร้าว  ท้ังนี้เพ่ือ
เป็นการบํารุงรักษาอาคารให้มีสภาพท่ีดีและมีความม่ันคงแข็งแรงใช้งานได้ตลอดไป 
    อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคท่ี 4 การตรวจสอบด้านความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร หน้า 50–82 และภาคท่ี 10 
เคล็ดการตรวจสอบอาคารด้วยสายตา หน้า 333–350 ในคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของ วสท. 

  4.3.2 โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการ
ต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่งท่ีสามารถอพยพคนออกจากอาคารได้) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ในภาคท่ี 2 หมวดท่ี 3 เร่ืองมาตรฐานโครงสร้างของอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยได้
มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างของอาคารเพื่อการป้องกันอัคคีภัย ไว้ดังนี้ 
    แนวทางในการกําหนดมาตรฐานโครงสร้างสําหรับอาคารนั้น จะพิจารณาจากปัจจัยท่ีสําคัญสองส่วน ได้แก่ ชนิด
ของการก่อสร้าง (construction type) และประเภทกิจกรรมการใช้งานของอาคาร  โดยการก่อสร้างแต่ละประเภทจะมี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับอัตราการทนไฟของส่วนต่างๆ ของโครงสร้างแตกต่างกัน และอาคารท่ีมีการใช้งานแต่ละประเภทจะมีพ้ืนท่ี
และความสูงสุดท่ียอมให้สร้างต่างกัน ถ้าเป็นอาคารท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงและมีขนาดใหญ่ ก็อาจจะต้องเลือก
ประเภทของการก่อสร้างท่ีกําหนดให้มีอัตราการทนไฟของโครงสร้างสูง   ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นอาคารท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัยตํ่าและมีขนาดเล็ก ก็อาจเลือกใช้ประเภทของการก่อสร้างท่ีกําหนดให้มีอัตราการทนไฟของโครงสร้างตํ่ากว่าได้ 
    อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคท่ี 2 หมวดท่ี 3 มาตรฐานโครงสร้างอาคารเพ่ือการป้องกันอัคคีภัย หมวด 4 การ
แบ่งส่วนอาคาร และหมวด 5 การควบคุมวัสดุในอาคาร ในมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 (E.I.T. 3002–51) 
หน้า 38-53 ในคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของ วสท. 

  4.3.3 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคาร ตามคูมื่อเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (สําหรับการ
ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) ภาคท่ี 4 การตรวจสอบด้านความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ได้มีการแนะนําแนวทาง ไว้ดังนี ้
   1) อายุการใช้งานของอาคาร : อาคารที่ก่อสร้างในยุคปัจจุบัน  โดยเฉลี่ยแล้ววิศวกรมักจะถือว่า อาคารมีอายุใช้งาน
ประมาณ 50 ปี  อายุการใช้งานของอาคารมักถูกกําหนดด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจของอาคาร  เม่ือหมดคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว 
แม้โครงสร้างอาคารจะมีความคงทนถาวรต่อไปก็มักจะถูกร้ือถอนเพ่ือให้สามารถใช้ท่ีดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน 
   2) การตรวจสภาพและบํารุงรักษาอาคาร : เป็นความจริงท่ีว่าอาคารส่วนใหญ่มีความคงทนมาก แต่หากมี
ข้อบกพร่องหรือการแตกร้าวของตัวอาคาร อันเนื่องจากการก่อสร้างหรือการใช้งาน  การซ่อมบํารุงเล็กๆ น้อยๆ  จะช่วยยืดอายุ
อาคารและทําให้อาคารปลอดภัย  หรือมีอัตราส่วนความปลอดภัยคงเดิมตลอดอายุการใช้งาน 
   สําหรับอาคารท่ีไม่มีประวัติการแตกร้าวหรือทรุดเอียง  ควรตรวจสอบโครงสร้างท้ังอาคารด้วยสายตา และ
เคร่ืองมือช่วยพ้ืนฐาน  เช่น  ลูกด่ิง ไม้บรรทัดระดับน้ํา สายยางระดับน้ํา อย่างน้อยปีละครั้งว่ามีการทรุดตัว เอียงตัว หรือการ
แตกร้าวหรือไม่  หรือ มีคอนกรีตกะเทาะ เช่น จากการชนของเคร่ืองจักร  จนอาจเป็นเหตุให้ความชื้น และอากาศเข้าไปทําให้
เกิดสนิมในเหล็กเสริมหรือไม่  หรือมีน้ําร่ัวซึม (จากน้ําฝน หรือนํ้าจากห้องน้ํา หรือน้ําจากกระบวนการผลิต) ทําให้โครงสร้าง 
พ้ืน–คาน–เสา  ส่วนท่ีไม่ได้ออกแบบไว้ให้เปียกน้ําตลอดเวลาหรือไม่ 
   การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ อาทิ เช่น ใช้ปูนทรายปิดรอยกะเทาะของคอนกรีต การขจัดน้ําร่ัวซึมเข้าในอาคารหรือ
การทาสีภายนอกอาคาร ก็เป็นการบํารุงรักษาช่วยยืดอายุอาคารให้อยู่ได้ยืนยาวตามท่ีออกแบบไว้ 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคารตาม
กฎหมาย) ภาคท่ี 4 การตรวจสอบด้านความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร หน้า 50–82 
 
4.4  งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
  4.4.1 การติดต้ังแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีนิยมติดต้ังใน 2 รูปแบบ คือ การติดต้ังท่ีระดับพ้ืนห้องและการติดต้ังท่ีระดับ
เหนือโต๊ะปฏิบัติการ มีรายละเอียดการติดต้ังดังนี้  
  1) การติดต้ังท่ีระดับพ้ืนห้อง ควรอยู่สูงกว่าระดับพ้ืน ประมาณ 0.15 – 0.30 เมตร เพ่ือให้สามารถทําความสะอาด
พ้ืนห้องปฏิบัติการได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งาน หากมีการทําความสะอาดบ่อย หรือ มีการฉีดน้ําเพ่ือทําความ
สะอาด ควรเลือกชนิดท่ีมีฝาครอบกันน้ําเป็นต้น 
  2) การติดต้ังท่ีระดับเหนือโต๊ะปฏิบัติการ มีท้ังแบบท่ีติดต้ังอยู่สูงกว่าระดับโต๊ะปฏิบัติการท่ีบริเวณผนังห้องหรือบน
รางสายไฟบนผนัง ส่วนด้านในของโต๊ะปฏิบัติการที่ชนกับผนัง หรือต้ังอยู่บนโต๊ะปฏิบัติการ (บนพ้ืนผิวด้านบน, (Top) หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของโต๊ะปฏิบัติการ) ตามมาตรฐานผู้ผลิตและจําหน่ายโต๊ะปฏิบัติการ ในบริเวณอ่างน้ํา (sink) ควรหลีกเล่ียง
การติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือถ้าหากจําเป็นควรเลือกใช้ชนิดที่มีฝาครอบกันน้ํา เป็นต้น  
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  4.4.2. มาตรฐานการติดต้ังระบบแสงสว่างฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 4 หมวดที่ 7 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟ
ป้ายทางออกฉุกเฉิน ได้กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้   
    1.1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการส่องสว่างบน
เส้นทางหนีไฟ และแสดงทิศทางการหนีไฟให้ผู้ใช้อาคารสามารถอพยพออกจากอาคารท่ีกําลังเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง 
     1.2) ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ของมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภัยนี้ ให้เป็นไปตาม วสท. – 2004 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ฉบับ
ล่าสุดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
    2) ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท.  2004–51 ภาคท่ี 2 ไฟฟ้า แสง
สว่างฉุกเฉิน ได้กําหนดรายละเอียดการออกแบบการให้แสงสว่างฉุกเฉินไว้ดังนี้ 
    2.1) ท่ัวไป: การให้แสงสว่างฉุกเฉินใช้เม่ือแสงสว่างจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว ดังนั้นต้องมีแหล่งจ่ายไฟ
อิสระท่ีไม่ข้ึนกับแหล่งจ่ายไฟแสงสว่างปกติ 
     2.2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง: 
 2.2.1) ในสภาวะปกติ แสงสว่างท่ีทางออกควรมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีมีความเช่ือถือได้สูง เช่นจากการไฟฟ้าฯ
 2.2.2) ในสภาวะฉุกเฉิน ให้ใช้โคมท่ีจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซ่ึงต้องเป็นชนิดท่ีมีความเชื่อถือได้สูง  
สามารถประจุกลับเข้าไปใหม่ได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 
และต้องใช้วงจรไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าแสงสว่างของในพ้ืนท่ีนั้นๆ  
     2.3) การทํางานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน: 
  2.3.1) แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินต้องสามารถทํางานได้เม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว หรือ เม่ือเคร่ือง
ป้องกันกระแสเกินเปิดวงจร และแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินต้องทํางานได้อย่างต่อเนื่องและทํางานได้อีกโดยอัตโนมัติ 
 2.3.2) การเปลี่ยนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติมาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ต้องทําได้สมบูรณ์ภายในเวลา 
5 วินาที    
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 2004–51 
ภาคท่ี 2 ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หน้า 21–32    
    3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและ
ระบบอัคคีภัย ข้อ 7.4 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ได้มีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
ฉุกเฉินดังนี้   
     3.1)  หลอดไฟต้องสามารถติดสว่างสูงสุดได้ทันที (ควรเป็นหลอดท่ีใช้ไส้หลอด) 
     3.2)  ไม่ควรใช้หลอดท่ีต้องมีสตาร์ทเตอร์ในการจุด 
     3.3)  โคมไฟฟ้าแบบต่อพ่วงต้องติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถส่องสว่างครอบคลุมพ้ืนท่ีเส้นทางอพยพ  
และไม่ส่องแสงบาดตาผู้อพยพ 
     4) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 
2543)  ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้   
    4.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ได้กําหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ได้กําหนดให้อาคารท่ีมิใช่อาคารสูง 
และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้อาคารท้ังหมดท่ีกลา่วมาต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ท่ีมีแสงสว่างจากระบบไฟฟา้ฉุกเฉินให้
สามารถมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ 

  4.4.3 อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ถูกยึดอยู่
กับพื้นผนังหรือเพดาน และติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เหมาะสม 
   1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 4 หมวดท่ี 6 ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ได้กําหนด
       รายละเอียดไว้ดังนี้   
    1.1) ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง สําหรับอาคารท่ี
กําลังเกิดเพลิงไหม้ ซ่ึงสาเหตุการดับของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือพนักงานดับเพลิงตัดกระแส 
ไฟฟ้าเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี  
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    1.2) ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินและจ่ายกระแสไฟฟ้าของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยนี้ 
ให้เป็นไปตาม วสท. – 2001 มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
   2) ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. 2001–51 บทท่ี 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต  ได้
กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 
    2.1) ข้อกําหนดท่ัวไปกําหนดให้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็นอาคารหรือสถานท่ี ท่ีมีผู้คนอาศัย
อยู่จํานวนมากและหนีภัยได้ยากเม่ือเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ จําเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าวงจรปิดเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าร่ัว การฉีดน้ําดับเพลิงชํารุด เนื่องจากถูกเพลิงเผาไหม้ หรือกดทับกระแทกต่างๆ แต่ในภาวะเช่นนี้ ระบบ
วงจรไฟฟ้าฉุกเฉินต่างๆ ตามข้อ 2.3 ยังจําเป็นต้องมีไฟฟ้าให้ทํางานอยู่ได้ตามที่กําหนดไว้ วงจรไฟฟ้าเหล่านี้จึงต้องออกแบบ
เป็นพิเศษให้สามารถทนต่อความร้อนจากอัคคีภัย มีความแข็งแรงทางกลเป็นพิเศษ คงสภาพความปลอดภัยต่อกระแสไฟฟ้าร่ัว
หรือลัดวงจรเพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนท่ีติดอยู่ในสถานท่ีนั้นๆ ได้ทันการณ์  วงจรไฟฟ้าดังกล่าวนี้เรียกว่า วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต 
    2.2) ข้อกําหนดท่ัวไปกําหนดให้วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตให้มีการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมทุกปี 
    2.3) ข้อกําหนดด้านขอบเขตได้ระบุข้อกําหนดสําหรับวงจรไฟฟ้าท่ีจําเป็นต้องใช้งานได้อย่างดีและต่อเนื่องใน
ภาวะฉุกเฉินดังนี้ 

 ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน   
 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน 
 ระบบลิฟท์ผจญเพลิง 
 ระบบดูดและระบายควันรวมท้ังระบบ

ควบคุมการกระจายของไฟและควัน 

 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
 ระบบอัดอากาศสําหรับบันไดหนีไฟ 
 ระบบเคร่ืองสูบน้ําและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

    2.4) ข้อกําหนดด้านขอบเขตได้ระบุข้อกําหนดสําหรับอาคารสถานท่ีต่อไปนี้ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ/อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ตามข้อ 2.3 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนหรือ
ระบบใดระบบหน่ึง/อาคารหรือสถานท่ีสลับซับซ้อน หรือท่ีมีผู้คนจํานวนมากอยู่ในอาคารนั้น ไม่ว่าเพ่ือจะดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม 
หรืออาคารใดท่ีจําเป็นต้องติดต้ังระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ตาม ข้อ 2.3 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนหรือระบบใดระบบหน่ึง/อาคาร
หรือสถานท่ีจัดเป็นบริเวณอันตรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการติดต้ังสําหรับบริเวณอันตรายตามแต่ละประเภทนั้นด้วย 
    2.5) การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสําหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องมีลักษณะคือ ต้องมีแหล่งไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน
อาจเป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า แบตเตอร่ี หรืออ่ืนใดท่ีสามารถจ่ายไฟให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอย่างเหมาะสม และในระยะ
เวลานานพอเพียงท่ีจะครอบคลุมความต้องการของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตส่วนท่ีต้องมีไฟฟ้าใช้ท่ีนานท่ีสุดได้ด้วย และการมี
ไฟฟ้าจ่ายให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตนี้จะต้องไม่ถูกกระทบจากเหตุใดๆ ท่ีทําให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ได้ เช่น การปลดหรือการงด
จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ หรือเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 วสท. 2001–51 บทท่ี 
12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต หน้า 12–1 ถึง 12–8 
   3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพ่ือความปลอดภัย ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและ
ระบบอัคคีภัย ข้อ 7.4 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ได้มีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
สํารองฉุกเฉินดังนี้ ระบบการจ่ายไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินสําหรับแสงสว่างเพ่ือการอพยพ ทําหน้าท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กับโคมไฟส่องสว่าง
เส้นทาง  และป้ายบอกเส้นทางเพ่ือการหนีภัย  แบ่งเป็นการจ่ายไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินจากแบตเตอร่ีสํารองไฟ  และจากเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน  แสงสว่างในเส้นทางหนีไฟต้องส่องสว่างตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะไฟฟ้าดับ  โดยแสงสว่าง
เฉลี่ยท่ีพ้ืนเม่ือใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินต้องส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ โดยไม่มีจุดใดตํ่ากว่า 1 ลักซ์  สามารถ
ส่องสว่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง   
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย (สําหรับการตรวจสอบอาคาร
ตามกฎหมาย) ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ข้อ 7.4 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
หน้า 226–233  
   4) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 
2543) ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้   
    4.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ได้กําหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบ
ไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินและสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเม่ือระบบจ่าย
ไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสําหรับใช้งานดังต่อไปน้ี 
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     4.1.1) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสําหรับเคร่ืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน 
ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
      4.1.2) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใช้งานสําหรับลิฟท์ดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ห้องช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน ระบบส่ือสารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยเม่ือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
    4.2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2535)  ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) มิได้มีการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสํารองไว้ สําหรับอาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพียงแต่มี
การกําหนดให้ต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้เท่านั้น  
 
4.5  งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
  4.5.1 มาตรฐานระบบระบายอากาศ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ตามมาตรฐานระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ วสท. 3003–50 ประกอบด้วยข้อกําหนดต่างๆ ไว้ดังนี้  
    1.1) ข้อกําหนดท่ัวไป 
     1.1.1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบและติดต้ังตามหลักปฏิบัติทางวิศวกรรม
      ท่ีดี (good engineering practice)  
     1.1.2) งานไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดต้ังทาง
      ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ตามมาตรฐาน วสท. 2001 
    1.2) ระบบระบายอากาศสําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป 
     1.2.1) อัตราการระบายอากาศของอาคาร ต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในมาตรฐานการระบาย
อากาศ เพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (มาตรฐาน วสท. 3010) 
      1.2.2) อากาศท่ีมีสิ่งปนเปื้อนต้องได้รับการทําความสะอาดก่อนท่ีจะนํามาหมุนเวียนใช้ใหม่ 
      1.2.3) ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี (local exhaust system) เพ่ือกําจัดความชื้น กลิ่น ควัน 
แก๊ส ละอองน้ํา ความร้อน ฝุ่น หรือสารอ่ืน ท่ีมีปริมาณมากจนก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือการเจ็บป่วยกับผู้ใช้อาคาร 
      1.2.4) สารอันตราย เช่น สารพิษ สารกัดกร่อน สารท่ีเป็นกรด หรือ สารร้อน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม ต้องถูกดูดจับ (capture) และระบายท้ิงสู่ภายนอกอาคาร 
     1.2.5) สารอันตราย ต้องถูกจํากัดให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกําเนิดข้ึนโดยวิธีรักษาความดันในบริเวณดังกล่าวให้มีความ
ดันตํ่ากว่าบริเวณโดยรอบ และวิธีการปิดล้อม บริเวณดังกล่าวไม่ให้มีอากาศรั่วไหล จนกว่าสารอันตรายจะถูกระบายออกไป
ภายนอกอาคาร 
      1.2.6) อากาศท่ีมีสารอันตราย ต้องได้รับการบําบัดให้มีคุณภาพตามกฎหมายก่อนท้ิงออกสู่ภายนอกอาคาร 
      1.2.7) พ้ืนท่ีสําหรับใช้เพ่ือเก็บของ (storage occupancies) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศด้วยวิธีกล
โดยมีอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ในขณะท่ีมีคนใช้งาน หรือมีช่องเปิดออกสู่ภายนอกไม่น้อยกว่า 10% ของ
พ้ืนท่ี 
     1.2.8) ตําแหน่งช่องนําอากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากท่ีเกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศท้ิงไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร และอยู่สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  

   2) ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 ในบทท่ี 8 เร่ือง การระบายอากาศสําหรับ
บริเวณท่ีมีสารเคมีและสารอันตราย หัวข้อ 8.3 ระบบระบายอากาศสําหรับห้องปฏิบัติการได้มีการกําหนดรายละเอียด ระบบ
ระบายอากาศสําหรับห้องปฏิบัติการไว้ดังนี้  
    2.1) ขอบเขต 
     2.1.1) ระบบระบายอากาศเสียของห้องปฏิบัติการ, ระบบครอบดูดลม/ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ
(laboratory hood), อุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ และระบบอ่ืนๆ สําหรับระบายอากาศเสียในพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ ซ่ึงได้แก่ 
แก๊สติดไฟ, ไอระเหย หรืออนุภาคต่างๆ ท่ีถูกปล่อยออกมา 
     2.1.2) ระบบจ่ายอากาศในห้องปฏิบัติการซ่ึงจะต้องจัดเตรียมไว้ตามแต่ละประเภท, การตรวจสอบและ
บํารุงรักษา ท้ังในระบบระบายอากาศและครอบดูดลม/ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 
    2.2) ความต้องการท่ัวไป 
      2.2.1) ระบบส่งจ่าย (supply systems) 
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 ต้องออกแบบระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการให้ไอสารเคมีท่ีเกิดข้ึนไม่ถูกนํากลับมาหมุนเวียนอีก 
และสารเคมีท่ีปล่อยออกมาต้องกักเก็บหรือถูกกําจัดออกเพ่ือป้องกันอันตรายจากการลุกติดไฟ 

 บริเวณท่ีนําอากาศบริสุทธ์ิเข้าจะต้องหลีกเลี่ยงการนําอากาศท่ีมีสารเคมีหรือสารติดไฟจากส่วนอ่ืนๆ 
เข้ามาในพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ 

 ห้องปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีจะต้องมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง 
 ความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติการจะต้องมีค่าน้อยกว่าภายนอก 

  ข้อยกเว้น  
   (1) หากห้องดังกล่าวต้องการให้เป็นลักษณะห้องสะอาด ซ่ึงไม่สามารถทําให้ความดันภายในห้องมีค่าน้อยกว่า
ภายนอกได้ จะต้องมีการจัดเตรียมระบบเพ่ือป้องกันอากาศภายในห้องร่ัวสู่บรรยากาศภายนอก 
 (2) ระดับความดันท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนโถงทางเดินและส่วนท่ีไม่ใช่ห้องปฏิบัติการ อาจเปล่ียนแปลงได้ชั่วขณะ  
หากมีการเปิดประตู มีการเปลี่ยนตําแหน่งหัวดูดอากาศ หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ในระยะเวลาอันสั้น 

 ตําแหน่งของหัวจ่ายลมจะต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครอบดูดลม/ตู้ดูด
ควันสําหรับห้องปฏิบัติการ ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้หรือระบบดับเพลิง 
     2.2.2) การระบายอากาศเสีย (exhaust air discharge) 

 อากาศเสียท่ีออกจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆ จะต้องไม่ถูกนํากลับมาหมุนเวียนใช้อีก 
 อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการที่ต้องระบายผ่านพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ห้องปฏิบัติการต้องส่งผ่านออกไป

ภายนอกอาคารโดยใช้ท่อลม 
 อากาศจากพ้ืนท่ีท่ีมีสารเคมีปนเปื้อนจะต้องมีการระบายทิ้งอย่างต่อเนื่องและต้องรักษาความดันใน

ห้องให้มีค่าน้อยกว่าภายนอกอยู่เสมอ 
 ในระบบระบายอากาศเสียส่วนท่ีมีความดันสูง เช่น พัดลม, คอยล์, ท่อลมอ่อน หรือท่อลม จะต้องมี

การอุดรอยร่ัวเป็นอย่างดี 
 ความเร็วของท่อดูดและปริมาณลมจะต้องเพียงพอต่อการลําเลียงสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นได้ตลอด แนวท่อ 
 ห้ามนําครอบดูดลม/ตู้ดูดควันท่ัวไปมาใช้แทนครอบดูดลม/ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ  
 ห้ามนําตู้นิรภัยทางชีวภาพ มาใช้แทนครอบดูดลม/ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 
 ห้ามนํา laminar flow cabinet มาใช้แทนครอบดูดลม/ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 
 อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆ จะต้องถูกระบายท้ิงเหนือระดับหลังคาโดย 

ระดับความสูงและความเร็วจะต้องเพียงพอท่ีจะป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาและส่งผลถึงบุคคลโดยทั่วไป 
 ความเร็วอากาศต้องมีความเร็วพอท่ีจะป้องกันการสะสมตัวของของเหลว หรือการเกาะตัวของวัสดุ 

ในระบบระบายอากาศเสีย 
     2.2.3) การเติมอากาศจากภายนอก 
               อากาศจากภายนอกที่เติมเข้าห้องเพ่ือชดเชยการระบายอากาศควรผ่านการลดความชื้นให้มีปริมาณไอ
น้ําในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ําค้างตํ่ากว่าสภาวะภายในห้อง ก่อนผสมกับลมกลับหรือก่อนจ่ายเข้าไปในห้องโดยตรง  
    2.3) วัสดุอุปกรณ์และการติดต้ัง 
     2.3.1) ท่อลมและอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะท่ี (duct construction for hoods and local exhaust 
systems) กําหนดให้ท่อลมจากช่องดูดต่างๆ ต้องทําจากวัสดุไม่ติดไฟ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท. 3003–50 ในบทท่ี 8 เร่ือง การระบายอากาศสําหรับบริเวณท่ีมีสารเคมีและสารอันตราย หน้า 63 ถึง 64) 
      2.3.2) อุปกรณ์ระบายอากาศ, การควบคุม, ความเร็ว และการระบายทิ้ง 

 พัดลมท่ีเลือกใช้จะต้องพิจารณาถึงการติดไฟ, การเสียหายต่างๆ และการกัดกร่อน 
 พัดลมซ่ึงใช้กับวัสดุท่ีมีการกัดกร่อนหรือติดไฟได้อนุญาตให้เคลือบด้วยวัสดุหรือทําจากวัสดุท่ี

 สามารถต้านทานการกัดกร่อนซ่ึงมีดัชนีการลามไฟไม่เกินกว่า 25 ได้ 
 พัดลมจะต้องติดต้ังในตําแหน่งท่ีสามารถเข้าทําการบํารุงรักษาได้อย่างสะดวก 
 หากมีวัสดุหรือแก๊สท่ีสามารถติดไฟได้ไหลผ่านพัดลมอุปกรณ์ส่วนหมุนต่างๆ ต้องไม่เป็นเหล็ก 

  หรือไม่มีส่วนท่ีทําให้เกิดประกายไฟและความร้อน 
 มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ จะต้องติดต้ังภายนอกของบริเวณท่ีมีสารไวไฟ ไอ หรือวัสดุติดไฟ 
 จะต้องจัดทําลูกศรแสดงทิศการหมุนของพัดลม 

      2.3.3) ตําแหน่งการติดต้ังครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 
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 ครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีมีลักษณะการไหลเวียนอากาศมี
  ความปั่นป่วนน้อยท่ีสุด 

 ครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับปฏิบัติการต้องไม่อยู่ในตําแหน่งท่ีใกล้กับทางเข้า–ออก หรือสถานที่ ท่ี
มีความพลุกพลา่น 
 สถานท่ีทํางานส่วนบุคคลท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ทํางานในแต่ละวัน เช่น โต๊ะทํางาน ต้องไม่อยู่ใกล้ 

  บริเวณท่ีเป็นครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 
     2.3.4) ระบบป้องกันอัคคีภัยสําหรับครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติไม่จําเป็นสําหรับครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ หรือระบบ
       ระบายอากาศเสีย 

     2.3.5) การตรวจสอบ, การทดสอบและการบํารุงรักษา 
 จะต้องมีการตรวจสอบสภาพครอบดูดลม ตู้ดูดควันสําหรับห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   

   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 ในบทท่ี 8 เร่ืองการ
ระบายอากาศสําหรับบริเวณท่ีมีสารเคมีและสารอันตราย หน้า 64 ถึง 67 
   3) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) และ ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ได้กําหนด
รายละเอียดไว้ดังนี้ 
    3.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) และ 50 (พ.ศ. 2540) หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า 
และระบบป้องกันเพลิงไหม้  
    ข้อ 9  (1) ได้กําหนดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องในอาคารที่มีผนังด้านนอกอาคาร
อย่างน้อยหน่ึงด้าน โดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด ซ่ึงต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอย
ห้องนั้นๆ และพ้ืนท่ีของช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่า 10% ของพ้ืนท่ีของห้องนั้น และ (2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ให้ใช้
กับห้องในอาคารลักษณะใดก็ได้โดยจัดให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ซ่ึงต้องทํางานตลอดเวลาระหว่างท่ีใช้สอยห้องนั้น
เพ่ือให้เกิดการนําอากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราในตารางท่ี 4.3 ดังต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.3   การระบายอากาศ 

ลําดับ สถานท่ี 
อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าจํานวน 

เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง 
1 สํานักงาน 7 

    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543)  ข้อ 21 ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548 หน้า 
3–120 (ส่วนสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในตาราง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราท่ี
กําหนดไว้ในตาราง)  
     ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากท่ีเกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศท้ิง    
ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร สงูจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
     การนําอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศท้ิงโดยวิธีกล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่
ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
    ข้อ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับ
ภาวะอากาศ ต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศ
ออกไปไม่น้อยกว่าอัตราในตารางท่ี 4.4 ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

ภ4-14 

ตารางท่ี 4.4   การระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบปรับภาวะอากาศ 

ลําดับ สถานท่ี ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 

3 
7 
11 

สํานักงาน 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน 

2 
2 
4 

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.  2543)  ข้อ 21 ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548 
หน้า 3–121 (สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน) 

    3.2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการระบายอากาศด้วยวิธีกล 
และการระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบปรับอากาศ สําหรับอาคารอ่ืนท่ีมิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามท่ีปรากฏ
ในหมวดท่ี 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศไว้ดังนี้ 
    ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได้ 
    ข้อ 13 ในกรณีท่ีจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู 
หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นท่ีของห้องนั้น ท้ังนี้   
ไม่นับรวมพ้ืนท่ีประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศท่ีติดต่อกับห้องอ่ืนหรือช่องทางเดินภายในอาคาร 
    ข้อ 14 ในกรณีท่ีไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จัดให้มีการระบายอากาศ
โดยวิธีกลซ่ึงใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทํางานตลอดเวลาระหว่างท่ีใช้สอยพื้นท่ีนั้น และการระบายอากาศ
ต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในตารางอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกลท้าย
กฎกระทรวงนี้  ส่วนสถานท่ีอ่ืนท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับอัตราท่ีกําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
    ข้อ 15 ในกรณีท่ีจัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามา
ในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในตารางอัตราการ
ระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการปรับอากาศ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่วนสถานท่ีอ่ืนท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
อัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราท่ีกําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
    ข้อ 16 ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากท่ีเกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศท้ิง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร การนําอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศท้ิงโดยวิธีกล 
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแนบท้ายกฎกระทรวง : อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล 

ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช้) 
อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าจํานวน 

เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง 
1 สํานักงาน 7 

    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548 หน้า 3–155  

ตารางท่ี 4.6 ตารางแนบท้ายกฎกระทรวง : อัตราการระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการปรับอากาศ 
ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช้) ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 

1 
2 
3 

สํานักงาน 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน 

2 
2 
4 

     ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) ในกฎหมายอาคาร อาษา, 2548 หน้า 3–156 

    โดยสรุปและเม่ือพิจารณาจากกฎกระทรวงท้ัง 3 ฉบับ พบว่า อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกลของอาคาร
ห้องปฏิบัติการ (ซ่ึงไม่ได้ระบุไว้ในตารางแต่มีลักษณะสถานท่ีใกล้เคียงกับอาคารประเภทสํานักงาน) ควรจะมีอัตราการระบาย
อากาศไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมงอยู่ท่ี 7 เท่า ส่วนอัตราการระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการ
ปรับภาวะอากาศของห้องปฏิบัติการอยู่ท่ี 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 
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    นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเร่ืองตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างละเอียดและการควบคุมปัญหาคุณภาพอากาศใน
อาคารเก่ียวกับการปนเปื้อนทางเคมีได้ อ่านเพ่ิมเติมได้ในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ส.ว.ป.ท.) 04–2549 หน้า 14–23 และดูรายละเอียดประกอบกับข้อ 4.6.2 การติดต้ัง
ระบบปรับอากาศของห้องปฏิบัติการ 

  4.5.2 มาตรฐานระบบปรับอากาศ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 ได้กําหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ดังนี้  
    1.1) ข้อกําหนดท่ัวไป  
     1.1.1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบและติดต้ังตามหลักปฏิบัติทาง 
      วิศวกรรมท่ีดี (good engineering practice) 
      1.1.2) งานไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังทาง
      ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย (มาตรฐาน วสท. 2001) 
    1.2) การเข้าถึง (Access) 
     1.2.1) ท่ัวไป อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ทางกลทุกชนิดจะต้องเข้าถึงได้ เพ่ือตรวจสอบบริการ ซ่อมแซม และ
เปลี่ยน โดยไม่ต้องร้ือถอนโครงสร้างถาวร หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนต้องมีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีและช่องว่างสําหรับทํางานไม่น้อย
กว่า 0.75 เมตร ในการบริการอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ควบคุม มาตรวัดแผงกรองอากาศ พัดลม มอเตอร์ และหัวเผา 
จะต้องเข้าถึงได้ และต้องแสดงข้อแนะนําในการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ใกล้เคียงกับเคร่ืองใชน้ั้น 
      1.2.2) เคร่ืองทําความเย็น จะต้องจัดเตรียมช่องทางท่ีเข้าถึงได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และ
สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สําหรับเคร่ืองทําความเย็นแต่ละเคร่ืองท่ีติดต้ังไว้ภายในอาคารยกเว้นท่อน้ํา ท่อลม และอุปกรณ์ใน
ลักษณะท่ีไม่จําเป็นต้องได้รับการบริการหรือการปรับแก้ 
    ข้อยกเว้น: ช่องเปิดบริการไปยังเคร่ืองทําความเย็นท่ีอยู่เหนือฝ้าเพดานจะต้องมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 
0.60 เมตร และยาวอย่างน้อย 0.60 เมตร และต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการเปล่ียนเคร่ืองทําความเย็นได้ 
      1.2.3) การติดต้ังเหนือฝ้าเพดาน หากช่องเปิดบริการอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีทํางานมากกว่า 1.00 เมตร จะต้อง
จัดเตรียมพ้ืนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงและต่อเนื่องซ่ึงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จากช่องเปิดบริการไปยังพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเป็น 
      1.2.4) แผงกรองอากาศ วาล์วควบคุม และเครื่องสง่ลมเย็น จะต้องจดัเตรียมช่องทางท่ีไม่มีสิ่งกีดขวางท่ีมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร เพ่ือเข้าบํารุงรักษา แผงกรองอากาศ วาล์วควบคุมและเครื่องส่งลมเย็น    
    ข้อยกเว้น: ช่องเปิดท่ีเปิดถึงอุปกรณ์โดยตรง อาจลดขนาดลงเหนือ 0.30 เมตร โดยท่ียังคงสามารถบํารุงรักษา
อุปกรณ์นั้นได้ 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 หน้า 3 ถึง 5 

    1.3) การปรับอากาศ 
        สภาวะการออกแบบ (design condition) สําหรับการปรับอากาศเพื่อความสบาย ต้องเลือกสภาวะการ
ออกแบบภายในอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ในกรณีไม่มีความต้องการเป็นกรณีพิเศษอ่ืนๆ การ
คํานวณภาระการทําความเย็นแนะนําให้ใช้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ค่าแนะนําสภาวะการออกแบบภายในอาคาร 

ลักษณะการใช้งาน 
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 

(องศาเซลเซียส) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 
สํานักงาน โรงเรียน 24 55 

(ที่มา มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 หน้า 7) 

    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 หน้า 7 
    1.4) การติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพ่ือความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
         ความต้องการท่ัวไปสําหรับอุปกรณ์ 
      1.4.1) ต้องจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์ให้สามารถเข้าถึงได้เพ่ือการตรวจสอบบํารุงรักษา และซ่อมแซม 
      1.4.2) ต้องเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตแนะนํา 
            1.4.3) การติดต้ังอุปกรณ์ต้องมีการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับบุคคลท่ีเข้าใกล้อุปกรณ์ 
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     1.4.4) ต้องมีการป้องกันช่องสําหรับดูดลมของอุปกรณ์เช่น การมีตะแกรงโลหะเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจาก
       บุคคลหรือป้องกันวัสดุท่ีไม่ต้องการเข้าไปในระบบได้ 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก เร่ืองการติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพ่ือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยใน
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 3003–50 หน้า 15–26 
   2) ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ส.ว.ป.ท. 04–2549 ได้กําหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศไว้ดังนี้ 
    2.1) การตรวจสอบอย่างละเอียด 
        อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ และคาร์บอนไดออกไซด์             
          การตรวจวัดค่าตัวแปรต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะกระทํา
ในข้ันตอนน้ีของการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาวะสุขสบายหรือมีการบ่งชี้ใดๆ ในเร่ืองของ
อากาศภายนอกท่ีนําเข้ามาอย่างไม่เพียงพอ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
สามารถดูได้ในภาคผนวก จ ในอาคาร ส.ว.ป.ท.04–2549 
     2.1.1) เพ่ือลดปัญหาการร้องทุกข์ของพนักงานเกี่ยวกับความไม่สุขสบายให้เหลือน้อยสุด อุณหภูมิภายใน
ห้องควรจะต้ังไว้ ระหว่าง 23–26 องศาเซลเซียส คนส่วนใหญ่จะรู้สึกสุขสบายมากท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 23+1 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ค่า
ตัวเลขอุณหภูมิดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการสมมติค่าความชื้นสัมพัทธ์ท่ี 50% 
     2.1.2) ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ในบริเวณท่ีมีคนอยู่มีค่ามากกว่า 60% อาจจะเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อราข้ึนได้ 
ความชื้นสัมพัทธ์ในอาคารที่มีระบบปรับอากาศไม่ควรจะมากกว่า 60% และความชื้นท่ีตํ่ากว่า 20–30% จะทําให้รู้สึกแห้งไม่
สบายกาย เช่น เกิดอาการเคืองตา เป็นต้น 
      2.1.3) โดยท่ัวไป ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกจะอยู่ท่ีประมาณ 300–400 ส่วนต่อ
ล้านส่วน (ppm) ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในกับ
ภายนอก ท้ังนี้ พึงตระหนักไว้ว่าการวัดความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสรุปถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่ามาจากการระบายอากาศของอาคาร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวมักจะมีส่วนสําคัญในการพิจารณาร่วมกับ   
สิ่งท่ีได้ค้นพบอ่ืนๆ จากการตรวจสอบ ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในท่ีมากกว่า 800 –1,000 ส่วนต่อล้านส่วน  
มักจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่เพียงพอของการระบายอากาศภายนอก มาตรฐาน ASHRAE 62.1–2004: Ventilation for 
acceptable indoor air quality ระบุความแตกต่างของความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนออกไซด์ระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร   
ไม่มากกว่า 700 ส่วนต่อล้านส่วน ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนว่าจะสามารถผ่านข้อกําหนดความสุขสบายในเร่ืองกลิ่นท่ีสัมพันธ์
กับผลทางชีวภาพของมนุษย์ 
    2.2) การประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   
        ระบบปรับอากาศและระบายอากาศจะต้องถูกประเมินเพ่ือหาปริมาณอากาศภายนอกท่ีแท้จริงท่ีนําเข้าสู่
อาคารโดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณท่ีมีปัญหา ตัวระบบจะต้องนําปริมาณอากาศภายนอกอย่างน้อยท่ีสุดตามจํานวนคนท่ีอยู่
ภายในอาคารท่ีแท้จริง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของอาคาร มาตรฐานงานเครื่องกลหรือมาตรฐานการระบายอากาศท่ีใช้อยู่ใน
เวลาท่ีอาคารถูกสร้างข้ึนหรือถูกปรับปรุงหรือถูกเปล่ียนแปลงรูปแบบแล้วแต่ว่าแบบไหนจะมาล่าสุด ปริมาณอากาศภายนอกท่ี
จ่ายเข้าไปในบริเวณท่ีทํางานโดยทั่วๆ ไป จะอยู่ท่ีอย่างน้อยประมาณ 8.5 ลิตรต่อวินาทีต่อคน โดยจ่ายเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
ภายในบริเวณท่ีมีคนอยู่ตลอดเวลา  
    2.3) การปนเปื้อนทางเคมี 
        สารปนเปื้อนทุกชนิดควรจะได้รับการกําจัดต้ังแต่ต้นทางหรือแหล่งกําเนิดหากเป็นไปได้ เช่น ท่ีเคร่ืองถ่าย
เอกสารห้องถ่ายเอกสารควรจะมีการระบายอากาศออกสู่ภายนอกและให้สภาพในห้องมีสภาพของความดันอากาศท่ีเป็นลบเม่ือ
เทียบกับพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ วัสดุท่ีมีการปลดปล่อยสารปนเปื้อนน้อยควรจะถูกนํามาใช้ต่อเม่ือจําเป็น หรือหากสามารถนําไป
บําบัดหรือขจัดสารปนเปื้อนออกเสียก่อนการนําไปใช้ก็ควรที่จะทํา การกําหนดพ้ืนท่ีใช้สอยต่างๆ ในตัวอาคารให้เป็นพ้ืนท่ีห้าม
สูบบุหร่ีก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถกระทําได้ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร การจัดพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีภายนอกและการติดป้ายประกาศ 
ควรจะให้แน่ใจว่าจะไม่มีควันบุหร่ีไหลกลับเข้ามาในอาคารหรืออาคารใกล้เคียง 
        การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษา สารเคมี ยาฆ่าแมลงและสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ ควรจะทําตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต การล้างทําความสะอาดคอยล์เย็นด้วยสารทําความสะอาดชนิดระเหยได้ควรจะกระทําต่อเม่ือมีการปิด
ระบบระบายอากาศแล้ว และเปิดระบบระบายอากาศเม่ือพ้ืนท่ีนั้นไม่มีคนอยู่ การรมควันตลอดท้ังอาคารควรจะกระทําเม่ือตัว
อาคารน้ันไม่มีคนอยู่ และควรเปิดระบบระบายอากาศล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนท่ีจะเปิดให้คนเข้ามาในอาคาร หากจําเป็นอาจจะ
ต้องเปิดล่วงหน้ามากกว่า 2 ชั่วโมง ถ้าหากได้รับคําแนะนําจากบริษัทท่ีเข้ามาทําการรมควันอาคาร ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารควรจะ
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ได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนจะทําการรมควันในอาคารซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีอากาศปนเป้ือนหลุดเข้าไปใน
พ้ืนท่ีทํางานของคนเหล่านั้น 
        อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกรองอากาศก่อนเข้าอาคารควรจะมีประสิทธิภาพท่ีดีในการดักกรองเอาฝุ่นผงและ
อนุภาคต่างๆ ไว้ ท้ังนี้จะสังเกตความเสื่อมประสทิธิภาพของตัวกรองได้จากการที่ตัวกรองเกิดการฉีกขาด การติดต้ังตัวกรองไม่ถูกวิธี 
หรือพบเห็นฝุ่นจํานวนมากหลุดออกมาจากตัวกรองหรือภายในท่อลมหรือกล่องลม ตัวกรองท่ีใช้ในระบบระบายอากาศในอาคาร 
ควรจะได้รับการตรวจสอบและเปล่ียนเป็นประจํา อย่างน้อยทุกๆ  6 เดือน ในระหว่างท่ีมีการเปลี่ยนตัวกรองอากาศ ควรจะทํา
การปิดระบบระบายอากาศก่อน 
   3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคท่ี 6 เทคนิคการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มีข้อกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศใน
ประเทศไทย ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.8 และในปี 2550 ได้มีการกําหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic 
compounds) ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ปี ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

สารมลพิษ 
ค่าเฉล่ีย 

ความเข้มข้น 
ในเวลา 

ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจวัด 

1. แกส๊คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 30 ppm 34.2 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Non–dispersive 
Infrared detection 8 ช่ัวโมง ไม่เกิน 9 ppm 10.26 มิลลิกรมัตอ่ลูกบาศก์เมตร 

2. แกส๊ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 0.32 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Chemiluminescence 
1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm 0.057 มิลลิกรมัตอ่ลูกบาศก์เมตร 

3. แกส๊โอโซน (O3) 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.10 ppm 0.20 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Chemiluminescence 
8 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.07 ppm 0.14 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4. แกส๊ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1  ป ี ไม่เกิน 0.04 ppm 0.10 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - UV–Fluorescence 
- Pararosaniline 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.12 ppm 0.30 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.3 ppm 0.78 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.15 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร Atomic absorption 

Spectrometer 
6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน 

24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.05 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร - Gravimetric 
  (high volume) 
- Beta ray 
- Dichotomous 
- Tapered Element 
 Oscillating     
 Microbalance   
 (TEOM) 

1  ป ี ไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 
7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) 

24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.12 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
1  ป ี ไม่เกิน 0.05 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน 

24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.33 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร Gravimetric 
(high volume) 1  ป ี ไม่เกิน 0.10 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

ที่มา  1. คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551:  หน้า 146  
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศท่ัวไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ 
    ทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.9 กําหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds) ในบรรยากาศ พ.ศ. 2550 

สาร 

ค่าเฉล่ียในเวลา 
1 ปี 

ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

วิธีการตรวจวัด 

1. เบนซีน (benzene) 1.7 1. ให้ นําผลการตรวจวิ เคราะห์ตัวอย่างอากาศ
แบบต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมงของทุกๆ เดือน อย่าง
น้อยเดือนละหน่ึงครั้งมาหาค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต 
(arithmetic mean)  
2. กรณีตัวอย่างอากาศท่ีเก็บมาตรวจวิเคราะห์ตาม
ข้อ 1 ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างมา
วิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเก็บตัวอย่าง
ท่ีไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ 

2. ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) 10 
3. 1,2–ไดคลอโรอีเทน (1,2 dichloroethane) 0.4 
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene) 23 
5. ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) 22 
6. 1,2–ไดคลอโรโพรเพน (1,2–dichloropropane) 4 
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (tetrachloroethylene) 200 
8. คลอโรฟอร์ม (chloroform) 0.43 
9. 1,3–บิวทาไดอีน (1,3–butadiene) 0.33 

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551:  หน้า 148) 

    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ส.ว.ป.ท. 04–2549 
 
4.6 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 
  4.6.1 ข้อกําหนดด้านการออกแบบและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002–49 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 พบว่ามีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านการออกแบบและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ดังนี้ 
    การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานนี้ ใช้สําหรับประเภทอาคารดังต่อไปนี้ อาคารขนาดเล็ก 
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสาธารณะ 
    หมายเหตุ: อาคารที่ไม่รวมอยู่ในมาตรฐานนี้ได้แก่ อาคารท่ีเก็บสารไวไฟหรือสารเคมี รวมท้ังอาคารท่ีเก็บวัตถุ
ระเบิด อาคารดังกล่าวต้องใช้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้โดยเฉพาะ  
    ดูรายละเอียดนิยามของอาคารประเภทต่างๆ  เพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535), ฉบับท่ี 39 
(พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาคาร พ.ศ. 2522 และ
ตามนิยามของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. 2002–49, 2543: หน้า 1 – 8  
   2) ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. 2002–49 ได้มีการกําหนดให้อาคารแต่ละประเภทมีระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ข้ันพ้ืนฐาน ดังต่อไปน้ี  
    2.1) อาคารขนาดเล็ก: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สําคัญเป็นอย่างตํ่า ดังต่อไปน้ี 

 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
 อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ 
 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ    
 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย 

    ข้อยกเว้น   ไม่ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติสําหรับอาคารขนาดเล็กท่ีเป็นอาคารชั้นเดียว และ
โปร่งโล่งท่ีสามารถมองเห็นได้ท่ัวทุกพ้ืนท่ีในอาคาร 
    2.2) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์
สําคัญเป็นอย่างตํ่า ดังต่อไปน้ี 

 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้   
 อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ 
 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ    
 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย 
 อุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน    
 อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน 
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 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ท่ีศูนย์สั่งการดับเพลิง 
    2.3) การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับสําหรับพ้ืนท่ีซ่ึงต้องพิจารณาพิเศษ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. 2002–49 
โดยกําหนดอุปกรณ์ท่ีแนะนําให้ใช้ดังรายการต่อไปน้ี  

 พ้ืนท่ีท่ีมีเคร่ืองฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ํา -- > อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
 ห้องเก็บสารไวไฟชนิดเหลว -- >  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรืออุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือเปลวเพลิง 
 ท่อลมระบบปรับอากาศ -- > อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
 ห้องหม้อน้ํา หรือห้องเตาหลอม -- > อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 

  4.6.2 มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 3 มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ สามารถสรุปโดยย่อท่ี
เกี่ยวกับการหนีไฟได้ดังนี้  
    1.1) ลักษณะท่ัวไปทางหนีไฟ (Fire Exit): ทางหนีไฟต้องถูกกั้นแยกออกจากส่วนอ่ืนของอาคาร ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     1.1.1) ถ้าทางหนีไฟเชื่อมต่อกันไม่เกิน 3 ชั้น ให้กั้นแยกทางหนีไฟออกจากส่วนอ่ืนของอาคาร โดยการปิด
ล้อมทางหนไีฟทุกด้านด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
     1.1.2) ถ้าทางหนีไฟเชื่อมต่อกันต้ังแต่ 4 ชั้น ให้กั้นแยกทางหนีไฟออกจากส่วนอ่ืนของอาคาร โดยการปิด
ล้อมทางหนีไฟทุกด้านด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึงส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีรองรับทางหนีไฟด้วย 
      1.1.3) ช่องเปิดต่างๆ ต้องป้องกันด้วยประตูทนไฟ (fire doors) โดยต้องติดต้ังอุปกรณ์ดึงหรือผลักบาน
ประตูให้กลับมาอยู่ในตําแหน่งปิดอย่างสนิทได้เองโดยอัตโนมัติด้วย 
     1.1.4) การปิดล้อมทางหนีไฟต้องทําอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทางปล่อยออก 
      1.1.5)  ห้ามใช้ส่วนปิดล้อมทางหนีไฟเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิดการกีดขวางในระหว่างการอพยพหนีไฟ
    1.2) ระยะความสูงของเส้นทางหนีไฟ  
      1.2.1) สําหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างใหม่ ระยะความสูงของเส้นทางหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร โดยวัด
ตามแนวด่ิงจากระดับผิวบนสุดของพ้ืน (finished floor) ในกรณีท่ีมีคานหรืออุปกรณ์ใดติดย่ืนลงมาจากเพดาน ระยะความสูง
ต้องไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร 
     1.2.2) สําหรับอาคารเดิม ระยะความสูงของเส้นทางหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร โดยวัดตามแนวด่ิง
จากระดับผิวบนสุดของพ้ืน (finished floor) ในกรณีท่ีมีคานหรืออุปกรณ์ใดติดย่ืนลงมาจากเพดาน ระยะความสูงต้องไม่น้อย
กว่า 2.0 เมตร 
     1.2.3) ระยะความสูงของบันไดจะต้องไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร โดยวัดตามแนวด่ิงจากระดับลูกนอนของ 
      ข้ันบันได 
    1.3)  ผิวทางเดินในเส้นทางหนีไฟ 
     1.3.1) ผิวทางเดินบนเส้นทางหนีไฟต้องมีการป้องกันการลื่นตลอดเส้นทาง 
     1.3.2) ผิวทางเดินบนเส้นทางหนีไฟต้องราบเรียบ กรณีระดับผิวต่างกันเกิน 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน13 
มิลลิเมตร ต้องปรับระดับด้วยความลาดเอียง 1 ต่อ 2 กรณีต่างระดับมากกว่า 13 มิลลิเมตร ให้อ้างอิงมาตรฐาน วสท. 3002–51 
ข้อ 3.1.7   
    1.4)  การเปลี่ยนระดับในเส้นทางหนีไฟ 
      1.4.1) กรณีมีการเปลี่ยนระดับบนเส้นทางหนีไฟ ต้องใช้ทางลาดเอียงหรือบันได หรือวิธีอ่ืนๆ ตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ 
     1.4.2) ถ้าใช้บันได ลูกนอนจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร 
      1.4.3) ถ้ามีการเปลี่ยนระดับในเส้นทางหนีไฟเกิน 0.75 เมตร ด้านท่ีเปิดโล่งต้องทําราวกันตก  
    1.5)  ความน่าเชื่อถือของเส้นทางหนีไฟ 
      1.5.1) ต้องไม่ทําการประดับตกแต่ง หรือมีวัตถุอ่ืนใด จนทําให้เกิดการกีดขวางในทางหนีไฟ ทางไปสู่ทาง
       หนีไฟ ทางปล่อยออก หรือทําให้บดบังการมองเห็นภายในเสน้ทางเหล่านั้น 
      1.5.2) ห้ามไม่ให้ติดต้ังกระจกบนบานประตูทางหนีไฟ รวมท้ังห้ามไม่ให้ติดต้ังกระจกในทางหนีไฟหรือ
       บริเวณใกล้กับทางหนีไฟท่ีอาจจะทําให้เกิดความสับสนในการอพยพหนีไฟ  
    1.6)  การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
           ถ้าข้อกําหนดใดในหมวดนี้กล่าวถึงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแล้ว หมายถึง ระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงท่ีได้รับการออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ และบํารุงรักษา ตามที่กําหนดในมาตรฐานน้ี ในหมวดของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
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    1.7)  ขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟ 
     1.7.1) ความกว้างของเส้นทางหนีไฟ ต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร โดยวัดท่ีจุดท่ีแคบที่สุดใน
เส้นทางหนีไฟ ยกเว้นส่วนท่ีย่ืนเข้ามาด้านละไม่เกิน 110 มิลลิเมตร และสูงไม่เกิน 950 มิลลิเมตร (ดูรายละเอียดในมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 หน้า 76)   
     1.7.2) ห้องหรือพ้ืนท่ีกิจการชุมนุมคน เส้นทางออกและประตูทางเข้าออกหลักท่ีมีแห่งเดียว ต้องรองรับ
จํานวนคนได้ไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวนคนท้ังหมดในห้องหรือพ้ืนท่ีนั้น      
    1.8)  ข้อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเส้นทางหนีไฟ 
     1.8.1) จํานวนเส้นทางหนีไฟจากชั้นของอาคาร ชั้นลอย หรือระเบียง ต้องมีอย่างน้อย 2 เส้นทาง ยกเว้น
แต่ข้อกําหนดใดในมาตรฐานน้ียินยอมให้มีเส้นทางหนีไฟทางเดียว 
     1.8.2) ถ้าในพ้ืนท่ีใดของอาคารมีความจุคนมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ต้องมีเส้นทางหนีไฟ  
3 เส้นทาง ถ้าความจุคนมากกว่า 1,000 คน ต้องมีเส้นทางหนีไฟ 4 เส้นทาง 
     1.8.3) ให้ใช้ความจุของคนของแต่ละชั้นเท่านั้นในการกําหนดจํานวนเส้นทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ และ
จํานวนเส้นทางหนีไฟต้องไม่ลดลงตลอดทิศทางการหนีไฟ 
    ดูรายละเอียดอ่ืนๆ จากมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ หมวดท่ี1 ถึงหมวดท่ี 7 หน้า 67 ถึง 120 ในมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51  
   2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ไม่ได้มีการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเสน้ทางหนีไฟไว้ชัดเจนมีเพียงแต่การกําหนดรายละเอียด ป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟเท่านั้น  

  4.6.3  ป้ายบอกทางหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 3 หมวดท่ี 7 ส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟ 
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ภาคท่ี 3 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินและตามคู่มือเทคนิค
การตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย ได้นําเสนอรายละเอียดรูปแบบป้ายโดยสรุปไว้ดังนี้ 
    1.1) รูปแบบป้าย: ป้ายต้องมีรูปแบบท่ีได้มาตรฐาน ท้ังในรูปแบบอักษรหรือสัญลักษณ์ ขนาดและสีตามท่ี
ปรากฏในรูปท่ี 4.6 และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
     1.1.1) ต้องใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน ขนาดตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ไม่เล็กกว่า 100 มิลลิเมตร 
       และห่างจากขอบ 25 มิลลิเมตร โดยใช้คําว่า เช่น FIRE EXIT หรือ ทางหนีไฟ 
     1.1.2) ตัวอักษรต้องห่างกันอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร ความหนาอักษรไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร ความกว้าง
       ตัวอักษรท่ัวไป 50 – 60 มิลลิเมตร 
     1.1.3) สีของป้ายให้ใช้อักษรหรือสัญลักษณ์สีขาวบนพ้ืนสีเขียว พ้ืนท่ีสีเขียวต้องมีอย่างน้อย 50% ของพ้ืนท่ี
       ป้าย   
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รูปท่ี  4.6  ขนาดอักษรหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงทางหนีไฟท่ีได้มาตรฐาน  

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หน้า 199) 

    1.2) ตําแหน่งติดต้ังควรดําเนินการติดต้ังตามรูปแบบท่ีปรากฏในรูปท่ี 4.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1.2.1) ต้องติดต้ังเหนือประตูทางออกจากห้องท่ีมีคนเกิน 50 คน 
     1.2.2) ต้องติดต้ังเหนือประตูท่ีอยู่บนทางเดินไปสู่ทางหนีไฟทุกบาน 
     1.2.3) ป้ายทางออกบน สูงจากพื้นระหว่าง 2.0–2.7 เมตร 
     1.2.4) ป้ายทางออกล่าง ขอบล่างสูง 15 เซนติเมตร ไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
     1.2.5) ขอบป้ายห่างขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (ติดต้ังเสริม) 
     ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก ภาคท่ี 3 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินมาตรฐาน วสท. 2004–51 หน้า 35–56 

 

 
รูปท่ี 4.7   ตําแหน่งการติดต้ังป้ายบอกทางหนีไฟ 

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หน้า 200) 
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   2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้ดังนี้ 
    เคร่ืองหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน สําหรับอาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
    2.1) ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเคร่ืองหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดต้ัง
เป็นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นท่ีมีทางหนีไฟได้
ปลอดภัยต่อเนื่องโดยป้ายดังกล่าวต้องแสดงข้อความหนีไฟเป็นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือเคร่ืองหมายท่ีมีแสง
สว่างและแสดงว่าเป็นทางหนีไฟให้ชัดเจน 
    2.2) ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างสํารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้และมีป้าย
บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดย
ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.10 เมตร 
    2.3) เคร่ืองหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ต้องมีป้าย
บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 0.10 เมตร 
พร้อมระบบไฟส่องสว่างสํารองเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ 

  4.6.4  มาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี (Portable fire exitinguisher) 
   1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดท่ี 3 เคร่ืองดับเพลิง
แบบเคลื่อนท่ีและการติดต้ังได้มีการกําหนดรายละเอียด ไว้ดังนี้ 
    ประเภทของเพลิงและประเภทของการใชง้าน (ตารางท่ี 4.10) 
    1.1) ประเภทของเพลิง: ประเภทของเพลิงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้  
     1.1.1) ประเภท ก. (Class A) หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟปกติ เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ 
      ยาง และพลาสติก 
     1.1.2) ประเภท ข. (Class B) หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากของเหลวติดไฟปกติ เช่น น้ํามัน จารบี 
              น้ํามันผสมสีน้ํามัน น้ํามันชักเงา น้ํามันดิน และแก๊สติดไฟต่างๆ 
     1.1.3) ประเภท ค. (Class C) หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร 
      1.1.4) ประเภท ง. (Class D) หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากโลหะที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม  
      เซอร์โครเนียม โซเดียม ลิเธียม และโปแตสเซียม 
      1.15) ประเภท จ. (Class K) หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากไขมันพืชหรือสัตว์ 

ตารางท่ี 4.10 การเลือกใช้ชนิดของเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ  

ชนิดของสารดับเพลิง 
ประเภทของเพลิง 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 
ผงเคมีแห้งแบบอเนกประสงค์      
ผงเคมีแห้งชนิดอ่ืนๆ (Sodium bicarbonate 
& Potassium bicarbonate)  

     

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)       
โฟม (Foam)      
สารสะอาดดับเพลิง (Clean agent fire 
extinguishing systems) 

     

น้ํายาเคมีดับเพลิง (Wet chemical)     
หมอกน้ํา (Water mist)      

  (ที่มา  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551: หน้า 147) 

    1.2) ประเภทการใช้งาน: การใช้งานของเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี จะต้องเลือกขนาดและสารดับเพลิงให้
เหมาะสมกับประเภทของเพลิงท่ีเกิดข้ึน 
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     1.2.1) การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง จะต้องติดต้ังอยู่ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบ
ฉวยเพื่อนําไปใช้ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก เคร่ืองดับเพลิงจะต้องติดต้ังไม่สูงกว่า 1.40 เมตร จากระดับพ้ืนจนถึงหัวของ
เคร่ืองดับเพลิง 
      1.2.2) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ีปกติจะมีขนาดบรรจุประมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่ควรจะเกิน 18.14 
กิโลกรัม เพราะจะหนักเกินไป ยกเว้นชนิดท่ีมีล้อเข็น 
     1.2.3) การกําหนดความสามารถ (rating) ของเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี ให้ใช้ตามมาตรฐานของ UL 
หรือสถาบันท่ีเชื่อถือหรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332–เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว ชนิดผงเคมีแห้ง ฉบับล่าสุด 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมดูจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 หน้า 146–150       

   2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 
2543) ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้ 
    2.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ได้กําหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการติดต้ัง
อุปกรณ์ดับเพลิงดังนี้ 
    ระบบการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง: ต้องติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ีโดยให้มี 1 เคร่ืองต่อพ้ืนท่ีไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เคร่ือง การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ีต้องติดต้ังให้
ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในจุดท่ีสามารถนํามาใช้ได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ตลอดเวลา 
    2.2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) กําหนดให้
อาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงดังนี้  
     ระบบการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง: ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนท่ีโดยให้มี 1 เคร่ืองต่อพ้ืนท่ี ไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เคร่ือง การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ีนี้   ต้องติดต้ังให้ส่วน
บนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 
   3) การตรวจสอบสภาพความสามารถในการใช้งานของถังดับเพลิงตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความ
ปลอดภัยของ วสท. ได้กําหนดเกี่ยวกับถังดังเพลงิไว้ดังนี้ 
    3.1) การติดต้ัง 
     3.1.1) ระยะห่างของถังดับเพลิงต้องไม่เกิน 45 เมตร 
     3.1.2) ระยะการเข้าถึงถังดับเพลิงต้องไม่เกิน 23 เมตร 
     3.1.3) ความสูงจากระดับพ้ืนถึงส่วนสูงสุดของถังดับเพลิงต้องไม่เกิน 1.40 เมตร 
     3.1.4) ความเหมาะสมต่อการยกห้ิวเคล่ือนย้าย ขนาดบรรจุท่ี 10–20 ปอนด์ 
     3.1.5) ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงต้องเหมาะสมกับวัสดุท่ีติดไฟในแต่ละพ้ืนท่ี 
          3.1.6) มีป้ายสัญลักษณ์ 
    3.2)  การตรวจสอบ 
     3.2.1) ตรวจใบกํากับการตรวจสอบของบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ให้บริการ  
          3.2.2) ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในตําแหน่งพร้อมใช้งานดังแสดงในรูปท่ี 4.8 
          3.2.3) ตรวจสอบนํ้าหนักสุทธิของถังดับเพลิงต้องพร้อมใช้งาน ใช้ในกรณีเคร่ืองดับเพลิงเป็นชนิดท่ีไม่มี 
 มาตรวัดแรงดัน เช่น เคร่ืองดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

 
รูปท่ี 4.8  มาตรวัดแรงดันของแก๊สภายในถังดับเพลิงเพ่ือใช้ขับดันสารเคมีออกจากถังบรรจ ุ

  (ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551: หน้า 255) 
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   4) ตามคู่มือป้องกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย ของสํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะ
วิธีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงไว้ดังรูปท่ี 4.9 ดังนี้ 

 
 

รูปท่ี 4.9 การตรวจสอบถังดับเพลิง  
(ที่มา คู่มือการป้องกัน – ระงับ – รับมืออัคคีภัย. สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: หน้า 26) 

  4.6.5 มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดมีตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire hose cabinet) มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวด 6 ระบบท่อยืนและสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง ได้กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้  
    1.1) ประเภทของการใช้งาน ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง แบ่งตามประเภทของการใช้งานได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
     1.1.1) ประเภทท่ี 1: ติดต้ังวาล์วสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร สําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ท่ี
ได้ผ่านการฝึกการใช้สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญ่เท่านั้น 
     1.1.2) ประเภทท่ี 2: ติดต้ังชุดสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร หรือ 40 มิลลิเมตร สําหรับผู้ใช้
อาคารเพ่ือใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก 
     1.1.3) ประเภทท่ี 3: ติดต้ังชุดสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร หรือ 40 มิลลิเมตร สําหรับผู้ใช้
อาคารและวาล์วสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร สําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ท่ีได้รับการฝึกในการใช้สายฉีดน้ํา
ดับเพลิงขนาดใหญ่ 
    1.2) การจัดเตรียมระบบท่อยืน ให้จัดเตรียมระบบท่อยืนประเภทต่างๆ สําหรับอาคารหรือพ้ืนท่ีตามท่ีปรากฏ
ในตารางท่ี 4.11 
 
 
 



 

ภ4-25 

ตารางท่ี 4.11  ตารางระบบท่อยืนประเภทต่างๆ  

อาคารหรือพ้ืนท่ีครอบครอง 
อาคารท่ีไม่มีระบบ 

หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
อาคารท่ีมีระบบ 

หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
ท่อยืน
ประเภท 

ความต้องการสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง 

ท่อยืนประเภท ความต้องการสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง 

1.  อาคารสูงเกิน 23 เมตร   3 ต้องติดต้ัง 
2.  อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 4,000 ตารางเมตร 3 ต้องติดต้ัง 3 ต้องติดต้ัง 
3.  อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นข้ึนไป และไม่ใช่อาคารสูง 2 ต้องติดต้ัง 2  ต้องติดต้ัง 

(ที่มา  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551 : หน้า 168) 

    1.3) สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ 
     1.3.1) สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire hose): อาคารท่ีติดต้ังท่อยืนประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องจัดให้มีสายฉีด
น้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร หรือขนาด 40 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 
      1.3.2) อุปกรณ์เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose reel or hose rack) 

 สําหรับสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร จะต้องม้วนอยู่ในขนาด 40 มิลลิเมตร จะต้องจัดให้
มีท่ีแขวนเก็บสายฉีดน้ําดับเพลงิหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ท้ังหมดจัดวางให้สะดวกต่อการใช้ในตู้ดับเพลิง 

 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึงการใช้สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ โดยแสดงเป็นรูปภาพและตัวอักษร
ท่ีมีขนาดเหมาะสมเห็นได้ชัดและเข้าใจง่าย 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 มาตรฐานระบบดับเพลิงหมวด 6 
ระบบท่อยืนและสายดับเพลิงหน้า 167–181  
   2) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (สําหรับตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย) ภาคท่ี 7 
เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (fire hose cabinet) 
ไว้ตามที่แสดงในรูปท่ี 4.10 และมีรายละเอียดดังนี้ 
    2.1) ต้องมีระยะห่างระหว่างตู้ไม่เกิน 64 เมตร 
    2.2) มีสายส่งน้ําดับเพลิง (fire hose) 
    2.3) มีวาล์วควบคุม เปิด–ปิดด้วยมือหรืออัตโนมัติ 
    2.4) มีหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับการฉีดน้ําเป็นลํา เป็นฝอย และเป็นม่านได้ (jet–spray–steam) 
    2.5) มีป้ายสัญลักษณ์ 
   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย (สําหรับการตรวจอาคารตาม
กฎหมาย) ภาคท่ี 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย หน้า 257–266 
 

 
รูปท่ี 4.10  การติดต้ังตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง  

(ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพ่ือความปลอดภัย, 2551:  หน้า 257) 
   3) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 
2543) ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้  
    3.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ได้กําหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการติดต้ัง
ระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดมีตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (fire host cabinet, FHC) ดังนี้ 
     ระบบการจ่ายน้ําดับเพลิง เคร่ืองสบูน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
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      3.1.1) ทุกชั้นของอาคารต้องมีตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (FHC) ท่ีประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อม
สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมท้ังฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไม่
เกิน 30.00 เมตรต่อจากตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิงแล้วสามารถนําไปใช้ดับเพลิงในพ้ืนท่ีท้ังหมดในชั้น  
     3.1.2) อาคารสูงต้องมีท่ีเก็บน้ําสํารองเพ่ือใช้เฉพาะในการดับเพลิงและให้มีประตูน้ําปิด–เปิด และ
ประตูน้ํากันน้ําไหลกลับอัตโนมัติด้วย 
     3.1.3) หัวรับน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ังภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตร สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงท่ีมีข้อต่อสวมเร็วแบบมีเข้ียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร  ท่ีหัวรับน้ํา
ดับเพลิงต้องมีฝาปิด–เปิดท่ีมีโซ่ร้อยติดไว้ด้วย ระบบท่อยืนทุกชุดต้องมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 1 หัวและอยู่ใกล้หัวท่อ
ดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุดพร้อมป้ายข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสดงว่า “หัวรับน้ําดับเพลิง” 
     3.1.4) ปริมาณการส่งจ่ายน้ําสํารองต้องสามารถส่งจ่ายน้ําสํารองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 
    3.2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ได้กําหนดให้
อาคารสูงต้องมีระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดสายส่งท่อน้ําดับเพลิง ดังนี้ 
     ระบบการจ่ายน้ําดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
     3.2.1) อาคารขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีระบบท่อยืน สายฉีดน้ําพร้อมอุปกรณ์หัวรับน้ําดับเพลิงชนิดข้อต่อ
สวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร เพ่ือดับเพลิงได้ทุกส่วนของอาคาร 
     3.2.2) ส่วนอาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ มิได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ 

  4.6.6 มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ําชนิดระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler System) มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวด 7 ระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิง ได้กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้  
    วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ติดต้ัง จะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ 
    1.1) หัวกระจายน้ําดับเพลิง 
     1.1.1) หัวกระจายน้ําดับเพลิงท่ีนํามาใช้ในการติดต้ัง จะต้องเป็นของใหม่ ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
และเป็นชนิดท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้เท่านั้น 
     1.1.2) หัวกระจายน้ําดับเพลิงจะต้องเลือกชนิด และติดต้ังให้ถูกต้องตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
     1.1.3) หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องเลือกอุณหภูมิทํางาน (temperature rating) ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ท่ีติดต้ังตามท่ีระบุ ดูรายละเอียดในตาราง 5.7.2 อุณหภูมิทํางาน ระดับอุณหภูมิ และรหัสสีของหัวกระจายน้ําดับเพลิง ใน
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 หน้า 190 
      1.1.4) หัวกระจายน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ังในบริเวณท่ีหัวมีโอกาสถูกทําให้เสียหาย จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
ติดต้ังท่ีหัวด้วย (sprinkler guard) 
     1.2) การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
     1.2.1) หัวกระจายน้ําดับเพลิงจะต้องติดต้ังท่ัวท้ังอาคาร  
     1.2.2) หัวกระจายนํ้าดับเพลิงจะต้องติดต้ังในตําแหน่งท่ีระยะเวลาในการทํางาน (activation time) 
      และการกระจายนํ้า (distribution) สามารถดับเพลิงได้ผลดี 
     1.2.3) วาล์วและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นของระบบจะต้องเข้าถึงได้สะดวกเพ่ือการใช้งาน ตรวจสอบ ทดสอบ
      และบํารุงรักษาได้สะดวก 
    ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคท่ี 5 หมวดท่ี 7 ระบบหัว
กระจายน้ําดับเพลิง หน้า 182–215   
   2) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537)  ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 
(พ.ศ. 2543) ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้   
    2.1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ได้กําหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ดังนี้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น sprinkler system หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ท่ีสามารถทํางานได้ทันทีเม่ือมีเพลิงไหม้ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดทุกชั้น 
    2.2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) มิได้มีการ
กําหนดข้อกําหนดไว้ สําหรับอาคารท่ัวไปท่ีมิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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ภาคผนวก 5 
ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

 
5.1 ตัวอย่างการประเมินความเสีย่ง 

การประเมินความเสี่ยงนั้น มักนิยมใช้แบบเมทริกซ์ โดยมีตัวแปร 2–3 ตัว เมื่อสามารถตั้งตัวแปรที่ต้องการประเมิน
ความเสี่ยงได้แล้ว จากนั้นตั้งค่าระดับจากต่่าไปสูงซึ่งความละเอียดของการตั้งค่าระดับขึ้นกับบริบทของหน่วยงานแต่ละที่ ส่วน
ใหญ่ควรอยู่ในช่วง 3-5 ระดับ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงโดยมีตัวแปร 2 ตัว คือ “ความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้น” (ตารางที่ 5.1) และ “ผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” (ตารางที่ 5.2) ดังนี ้

1) การนิยามความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
“ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น” ตั้งค่าเป็น 5 ระดับ โดยตั้งช่ือเป็น A-D ซึ่งมีการนิยามและอธิบายค่าไว้ เช่น 

ระดับ A หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น เกือบเป็นประจ่า ซึ่งหมายถึง มีความถี่ในการเกิดสูงมาก เป็นต้น 
 

ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างการนิยามระดับของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ ความหมายของระดับ ค าอธิบาย ความถี่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

A เกือบเป็นประจ่า (almost 
certain) 

เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา 

1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์
 

B เป็นไปได้มาก (likely) เหตุการณ์เกดิขึ้นหลายครั้งหรือ
มากกว่าในการท่างาน 

1-2 ครั้งต่อเดือน 

C เป็นไปได้ปานกลาง (possible) เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในการ
ท่างาน 

1-2 ครั้งต่อป ี

D ไม่ค่อยเกิดขึ้น (unlikely) เหตุการณ์เกดิขึ้นท่ีใดท่ีหนึ่ง
บางครั้งบางคราว 

1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรือมากกว่า  

E เกิดขึ้นได้ยาก (rare) เคยได้ยินว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
ก่อนท่ีไหนสักแห่ง 

ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในระยะ 10 
ปี หรือมากกว่า 

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

2) การนิยามชนิดของผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
“ผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ในตารางที่ 5.2 ตั้งค่าเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน แต่ใช้ตัวเลขโรมัน 

(I-V) แทนแต่ละระดับ  
 

ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการนิยามระดับความรุนแรงท่ีมีผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ระดับความรุนแรง 
ชนิดผลลัพธ์ที่ตามมา 

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
V  มากที่สุด    
    (มหันตภัย) 

มีผู้เสียชีวิตจ่านวนมาก หรือเกดิอันตรายต่อคน 
มากกว่า 50 คน 

 
มีผลท่าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ ระยะยาวและรุนแรงมาก น่า
วิตกมาก 

IV  มาก มีผู้เสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพ
รุนแรงและถาวร (>30%) เท่ากับหรือมากกว่า 
1 คน  
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ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการนิยามระดับความรุนแรงท่ีมีผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ระดับความรุนแรง 
ชนิดผลลัพธ์ที่ตามมา 

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
III  ปานกลาง เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความ

บกพร่อง (<30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน  
มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาปานกลางและ
รุนแรง 

II  น้อย เกิดสภาวะทุพพลภาพที่รักษาได้ และต้องการ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล 

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาสั้นถึงปานกลาง
และไม่กระทบต่อระบบนิเวศ 

I  น้อยมาก มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่จ่าเป็นต้องได้รับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาล 

มีผลน้อยมากต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

 
3) การค านวณความเสี่ยง/การประเมินความเสี่ยง (Risking rating) เป็นการน่าตัวแปรที่ก่าหนดระดับและนิยามไว้

ข้างต้น มาวางเป็นเมทริกซ์ดังตารางที่ 5.3 จากนั้นตั้งค่าระดับความเสี่ยง ก็จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นบนตัวแปรของความถี่และผลต่อสุขภาพ ตั้งแต่ ต่่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 
   

ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างการค่านวณความเสี่ยง (Risking rating)  
ระดับความ
เป็นไปได้ที่    
จะเกิดขึน้ 

ระดับความรุนแรงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม 

I II III IV V 

A ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
B ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
C ต่่า ปานกลาง สูง สูง สูง 
D ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 
E ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ที่มา ดัดแปลงจาก General risk assessment form ของ University of Melbourne[ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
http://safety.unimelb.edu.au/docs/RiskAssess2Variable.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
 
 ในการเก็บข้อมูลความเสี่ยงสามารถท่าเป็นรูปแบบตารางเพื่อบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงได้ ดังตัวอย่างในตาราง

ที่ 5.4 ส่าหรับการออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงนั้น สามารถท่าแยกแบบฟอร์ม หรือ สามารถรวมหลาย
องค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์มเดียวกันได้ (ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงแบบรวม ดังแสดง
ในแผนภาพท่ี 5.1) 
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ตารางที่ 5.4  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลความเสีย่ง 

(1) เหตุการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดอันตราย 

(2) ระดับความเสี่ยง (3) ตัวบ่งชี ้
ความเป็นอันตราย  

(4) วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) ค าอธิบายวิธีการ
จัดการความเสี่ยง A–E I–V ระดับ 

1. การตกหล่นของขวด
สารเคม ี

B III สูง 
 

ช้ันวางไม่แข็งแรงและ
เบียดแน่น 

ก่าจัดทิ้ง เปลี่ยนช้ันวางใหม่  

2. การเกิดไฟไหม้ในตู้
ควัน 

C IV สูง 
 

ใช้เครื่องกลั่น 
แอลกอฮอล ์
ติดต่อกันจนท่าให้เกดิ
ความร้อนและเกิดไฟไหม ้

ตั้งกฎการท่างาน ห้ามใช้เครื่องมือในตู้ควัน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
และต้องมผีู้รับผิดชอบ
ดูแลเป็นระยะ 

3. การสูดดมสารพิษเช่น 
Benzamidine 

A II สูง 
 

Benzamidine เป็น
สารพิษที่ไวปฏิกิริยากับ
อากาศ 

ใช้ PPE ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจแบบเต็ม
รูป และท่างานในตู้ควัน 

เฝ้าตดิตาม ตรวจสุขภาพประจ่าป ี
... ... … … ... ... ... 

หมายเหตุ (4) และ (5) เป็นการจัดการความเส่ียง   
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ระดับ ความหมายของระดับ ค าอธิบาย ความถี่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
A เกือบเป็นประจ่า 

(almost certain) 
เหตุการณ์จะเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา 

1-2 ครั้งต่อสปัดาห ์
 

B เป็นไปได้มาก (likely) เหตุการณ์เกิดข้ึนหลายครัง้
หรือมากกว่าในการท่างาน 

1-2 ครั้งต่อเดือน 

C เป็นไปได้ปานกลาง 
(possible) 

เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนในการ
ท่างาน 

1-2 ครั้งต่อป ี

D ไม่ค่อยเกิดข้ึน 
(unlikely) 

เหตุการณ์เกิดข้ึนที่ใดทีห่นึ่ง
บางครัง้บางคราว 

1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรอื
มากกว่า  

E เกิดข้ึนได้ยาก (rare) เคยได้ยินว่าเหตุการณ์เกิด
ข้ึนมาก่อนที่ไหนสักแหง่ 

ไม่เคยเกิดข้ึนเลยในระยะ 
10 ปี หรอืมากกว่า 

 

 
ระดับความ

รุนแรง 
ชนิดผลลัพธ์ท่ีตามมา 

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
V  มากทีสุ่ด    
    (มหันตภัย) 

มีผู้เสียชีวิตจ่านวนมาก หรือเกิดอันตราย
ต่อคน มากกว่า 50 คน 

 
มีผลท่าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ระยะ
ยาวและรุนแรงมาก น่าวิตกมาก 

IV  มาก มีผู้เสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพล
ภาพรุนแรงและถาวร (>30%) เท่ากับ
หรือมากกว่า 1 คน  

III  ปานกลาง เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือ
เกิดความบกพร่อง (<30%) เท่ากับหรือ
มากกว่า 1 คน  

มีผลต่อสิง่แวดล้อม ระยะเวลาปาน
กลางและรุนแรง 

II  น้อย เกิดสภาวะทุพพลภาพทีร่ักษาได้ และ
ต้องการการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

มีผลต่อสิง่แวดล้อม ระยะเวลาสั้น
ถึงปานกลางและไม่กระทบต่อ
ระบบนิเวศ 

I  น้อยมาก มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่จ่าเป็นต้องได้รับ
การรักษาที่โรงพยาบาล 

มี ผ ล น้ อ ยม ากต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
สิ่งแวดล้อม 

 

  
 

ระดับความ
เป็นไปได้ท่ี    
จะเกิดขึ้น 

ระดับความรุนแรงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 

I II III IV V 

A ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
B ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
C ต่่า ปานกลาง สูง สูง สูง 
D ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 
E ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

 

(1) เหตุการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดอันตราย 

(2) ระดับความเสี่ยง (3) ตัวบ่งชี ้
ความเป็นอันตราย  

(4) วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(หัวข้อ 5.1.3) 

(5) ค าอธิบายวิธีการจัดการความเสี่ยง 
A–E I-V ระดับ 

1. การตกหล่นของขวดสารเคม ี B III สูง 
 

ช้ันวางไม่แข็งแรงและ
เบียดแน่น 

ก่าจัดทิ้ง เปลี่ยนช้ันวางใหม่  

2. การเกิดไฟไหม้ในตู้ควัน C IV สูง 
 

ใช้เครื่องกลั่น 
แอลกอฮอล ์
ติดต่อกันจนท่าให้เกดิ
ความร้อนและเกิดไฟไหม ้

ตั้งกฎการท่างาน ห้ามใช้เครื่องมือในตู้ควันตดิต่อกันเป็น
เวลานานและต้องมผีู้รับผิดชอบดแูลเป็น
ระยะ 

3. การสูดดมสารพิษเช่น 
Benzamidine 

A II สูง 
 

Benzamidine เป็น
สารพิษที่ไวปฏิกิริยากับ
อากาศ 

ใช้ PPE ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบ
เต็มรปู และท่างานในตู้ควัน 

เฝ้าตดิตาม ตรวจสุขภาพประจ่าป ี
 

แผนภาพท่ี 5.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการบรหิารความเสีย่ง  
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5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยงการรายงานการบริหารความเสี่ยงควรครอบคลุมทั้งระดับบุคคล โครงการและห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการและ
ผู้บริหารในการน่าไปสอน อบรม แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประเมินผลภาพรวมและทบทวนการบริหารจัดการ และการวางแผนจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริหารความเสีย่งต่อไป 

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับ      บุคคล  โครงการ  ห้องปฏิบัติการ 

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ ..................................................................................................................... เร่ือง ............................................................................................................ 

ผู้รวบรวมรายงาน ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

ช่วงเวลาที่รวบรวม ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล/โครงการ/ห้องปฏิบัติการ ระดับความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง งบประมาณที่ใช้ 

      

      

      

      

      

      

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในภาพรวม 

 

หมายเหตุ   ระดับความเสี่ยง เป็นข้อมูล ท่ีได้จากแบบฟอร์มการบรหิารความเสี่ยง โดยเลือกรายงานระดับความเสี่ยงในระดับท่ีเห็นสมควร 
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ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับ      บุคคล  โครงการ  ห้องปฏิบัติการ 

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ ..............................AEC.............................................................................. เร่ือง ............การท างานกับสารเคมี............................................................................ 

ผู้รวบรวมรายงาน .........................นายสุภาพ ปลอดภัย........................................................................................................................................................................................................... 

ช่วงเวลาที่รวบรวม ......................เดือน กุมภาพันธ์ 2558......................................................................................................................................................................................................... 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล/ชื่อโครงการ/ชื่อห้องปฏิบัติการ ระดับความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง งบประมาณที่ใช้ 

1 นาย ก. สูง ท่างานกับสารปรอท มากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม X,xxx 

2 นาย ข. สูง สกัดสารประกอบด้วยคลอโรฟอรม์ทุกวัน ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม X,xxx 

3 นาย ค. สูง สูดดมสารพิษกลุ่ม benzamidine ตรวจสุขภาพ, ใช้ PPE ที่เหมาะสม X,xxx 

4 นาย ง. สูง กลั่นแอลกอฮอล์ไหม้ในตู้ดดูควันบอ่ย ตั้งกฎการท่างานใหม,่ ใช้ PPE ที่เหมาะสม X,xxx 

5 นาย จ. สูง การตกหล่นของขวดสารเคมีจากช้ันวาง เปลี่ยนช้ันวางใหม ่ X,xxx 

      

      

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในภาพรวมมีการประชาสมัพันธ์แจ้งเตือนความเสีย่งให้หน่วยงานทราบ เพ่ือจะไดร้ะมัดระวังเมื่อเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และรณรงค์ให้ผู้ปฏบิัตงิานใช้ PPE ที่เหมาะสม
อย่างเคร่งครัด 

หมายเหตุ   ระดับความเสี่ยง เป็นข้อมูล ที่ได้จากแบบฟอร์มการบรหิารความเสี่ยง โดยเลือกรายงานระดับความเสี่ยงในระดับท่ีเห็นสมควร 

แผนภาพท่ี 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยง 
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5.2 มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างลา้งตาฉุกเฉิน 
 ที่ล้างตา (รูปที่ 5.1) ในห้องปฏิบัติการควรเป็นน้่าสะอาด หรือสารละลายน้่า เกลือที่ใช้กันทั่วไปในการชะล้างตา 
มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (ANSI Z358.1–2004: American National Standard Institute) มีข้อก่าหนด
ทั่วไปว่า ที่ล้างตาฉุกเฉินมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีประสิทธิภาพในการ
ชะล้างสารอันตรายออกจากตาได้ ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกระพริบขณะใช้งาน ต้องมีการทดสอบการใช้งานอย่างสม่่าเสมอ 
และต้องมีการจัดท่าคู่มือวิธีการใช้/อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานทีล่้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1–2004 ก่าหนดไว้ว่า  
- ความเร็วของน้่าต้องไม่เกดิอันตรายกับตาของผู้ใช้น้่าและจ่ายให้กับตาทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องที่อัตราการไหลไม่

น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาที หรือ 0.4 แกลลอน/นาทีด้วยแรงดัน 40 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที 
- น้่าต้องไหลภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดวาล์วและยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดย

ตั้งใจน้่าจะต้องสะอาดปราศจากสิง่ปนเปื้อนที่มองเห็นได้เช่น สิ่งสกปรก ความขุ่น สนิมเป็นต้น ถ้าเปน็ชนิดบรรจุน้่าในตัว
จะต้องมีการเปลี่ยนน้า่ตามค่าแนะน่าของผู้ผลติหากไม่มีข้อแนะน่าจากผู้ผลิต ให้เปลี่ยนน้่าทุก 1 เดือน 

- ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 16 เมตรหรือ 55 ฟุตจากจุดเสี่ยงและ
สามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาทีเส้นทางที่ไปต้องโล่งไมม่ีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพื้นท่ีนั้นมี การใช้
สารเคมีอันตรายสูงเช่น กรดแก่ ดา่งแก่หรือสารอื่นที่มผีลกระทบรุนแรงควรติดตั้งท่ีล้างตาฉุกเฉินให้ตดิกับพื้นที่น้ันหรือให้ใกล้
ที่สุดเท่าที่จะท่าได ้

- จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีระดับเดียวกันกับพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงเช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรจะต้องลงหรอืข้ึนไปชั้นอื่น
หรือไมเ่ป็นทางลาดขึ้น-ลง 

- อุณหภูมิของน้่าควรรักษาให้คงที่ และควรอยูร่ะหว่าง 15  ่-35  ่C ในกรณีที่เคมีท่าให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง 
(Chemical burn) ควรให้น้่ามีอุณหภมูิอยู่ที่ 15  ่C และหากปฏิกิรยิาเคมีเกดิขึ้นหรือถูกเร่งท่ีอุณหภมูิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษา
จากSDS หรือผู้จ่าหน่ายเพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้่าที่จะใช้กับท่ีล้างตาฉุกเฉนิ 

- ต่าแหน่งการติดตั้งหัวฉีดน้่าล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว (83.3 เซนติเมตร) - 53 นิ้ว (134.6 เซนติเมตร) จากพ้ืนและ
ห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 เซนติเมตร) 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างป้ายบอกจุดติดตั้งท่ีล้างตา  ชุดล้างตาแบบติดผนงัและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 
(ที่มา เข้าถึงได้จาก 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. สืบค้นเมื่อวันที ่12 มีนาคม 2555) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/2008-07-02_Eye_wash_station.jpg
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5.3 มาตรฐานชุดฝักบัวฉุกเฉิน 
ชุดฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency shower, รูปที่ 5.2) ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1–2004 ก่าหนดไว้ว่า  
- น้่าที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความแรงท่ีไม่ท่าอันตรายต่อผู้ใช้ โดยต้องปล่อยน้่าได้อย่างน้อย 75.7 ลิตร/นาที 

หรือ 20 แกลลอน/นาที ท่ีแรงดัน 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- อุปกรณ์ส่าหรับการควบคุมปิด/เปิด ต้องเข้าถึงได้ง่าย สามารถปล่อยน้่าได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า 
- น้่ามีอัตราการไหลอย่างสม่่าเสมอโดยไม่ต้องใช้มือบังคับ  
- ต้องมีป้าย ณ บริเวณจุดติดตั้งชัดเจน 
- ฝักบัวฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 16 เมตร (55 ฟุต) จากจุดเสี่ยง และ

ต้องไปถึงได้ใน 10 วินาที เส้นทางต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง (เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะท่าได้ และมีแสง
สว่างเพียงพอ) หากมีการใช้สารเคมีที่มีอันตรายมาก ควรติดตั้งฝักบัวฉุกเฉินให้ติดกับพ้ืนท่ีนั้น หรือใกล้ที่สุด
เท่าที่จะท่าได้ 

- บริเวณที่ติดตั้งอยู่บนพื้นระดับเดียวกันกับพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง ไม่ใช่ทางลาดลง 
- อุณหภูมิของน้่าควรรักษาให้คงที่อยู่ระหว่าง 15 – 35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่สารเคมีที่ใช้ท่าให้เกิดแผล

ไหม้ที่ผิวหนัง  ควรให้น้่ามีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลจาก SDS ของสารเคมี
ก่อน 

- ต่าแหน่งที่ติดตั้งฝักบัวฉุกเฉิน ควรอยู่ในระยะ 82 – 96 นิ้ว (208.3 – 243.8 เซนติเมตร) จากระดับพื้น 
นอกจากนี้ ท่ีระดับสูงจากพื้น 60 นิ้ว (152.4 เซนติเมตร) ละอองน้่าจากฝักบัวต้องแผ่กว้างเป็นวงที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 20 นิ้ว (50.8 เซนติเมตร) และคันชักเปิดวาล์วเข้าถึงได้ง่าย และไม่ควรสูงเกิน 
69 นิ้ว (173.3 เซนติเมตร) จากระดับพื้น (อาจปรับให้เหมาะสมตามส่วนสูงของผู้ปฏิบัติงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

       รูปที่ 5.2 ตัวอย่างป้ายบอกจุดติดตั้งชุดฝักบัวฉุกเฉิน ชุดฝักบวัฉุกเฉิน และลักษณะการใช้งาน 
(ที่มาเข้าถึงได้จาก https://www.clarionsafety.com/Learning-Center/Topics/Emergency-Shower-

Signs.aspx ,http://www.bigsafety.com.au/category9_1.htm. สืบค้นเมื่อวันที ่12 มีนาคม 2555) 
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5.4 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หมายถึง ถุงมือ, อุปกรณ์กรองอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันตา และเสื้อผ้าที่ป้องกันร่างกาย
การใช้ PPE ขึ้นกับชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน และธรรมชาติ/ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ โดยต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 
 
PPE ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  

 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (Face protection) หรือ ที่ก าบังใบหน้า  
(Face shield, รูปที่ 5.3) 

ใช้เมื่อท่างานกับรังสีหรือสารเคมีอนัตรายที่อาจกระเด็น ซึ่งสามารถใช้
ร่วมกันกับแว่นตาได้  
 

 อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye protection) 
       ใช้ป้องกันตา อาจใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันหน้า ลักษณะของแว่นตาที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการมี 2 ประเภท คือ 

 แว่นตากันฝุ่น/ลม/ไอระเหย (Goggles)เป็นแว่นตาที่ป้องกัน
ตาและพื้นท่ีบริเวณรอบดวงตาจากอนุภาค ของเหลวติดเช้ือ 
หรือสารเคมี/ไอสารเคมี (รูปที่ 5.4) 

 แว่นตานิรภัย (Safety glasses) จะคล้ายกับแว่นตาปกติที่มี
เลนส์ซึ่งทนต่อการกระแทกและมีกรอบแว่นตาที่แข็งแรงกว่า
แว่นตาทั่ ว ไป แว่นตานิรภัยมักมีการ ช้ีบ่ งด้ วยอักษร
เครื่องหมาย "Z87" ตรงกรอบแว่นตาหรือบนเลนส์ ควรสวม
ใส่เพื่อป้องกันดวงตาจากอนุภาค แก้ว เศษเหล็ก และ
สารเคมี (รูปที่ 5.5) 

         รูปที่ 5.5 Safety glasses 
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection) 

  ถุงมือ (Gloves) ใช้ป้องกันมือจากสิ่งต่อไปนี ้
- สารเคมี สิ่งปนเปื้อนและเช้ือโรค (เช่น ถุงมือลาเท็กซ์/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล์) 
- ไฟฟ้า (เช่น ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต)  
- อุณหภูมิที่สูง/ร้อนมาก (เช่น ถุงมือท่ีใช้ส่าหรับตู้อบ) 
- อันตรายทางเครื่องมือ/เครื่องกล สิ่งของมีคมซึ่งอาจท่าให้เกิดบาดแผลได ้

การเลือกถุงมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องส่าคัญ (ตารางที่ 5.5) ปัจจุบันพบว่า โรคผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นมากถึง 
40–45% ของโรคที่เกี่ยวข้องกับการท่างานในห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีสารเคมีอันตราย สารเคมีหลายชนิดท่าให้ผิวหนังระคาย
เคืองหรือผิวหนังไหม้ และยังอาจถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ด้วย เช่น สารไดเมทิลซลัฟอกไซด ์(dimethyl sulfoxide, DMSO) ไน
โตรเบนซีน (nitrobenzene) และตัวท่าละลายหลายๆ ชนิด สามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตได้  

ถุงมือแต่ละชนิดมีสมบัติและอายุการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด 

 
  

รูปที่ 5.4  Goggles 
 

รูปที่ 5.3 หน้ากากป้องกันใบหน้า           
(Face shield) 
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ตารางที่ 5.5 ตัวอย่างชนิดของถุงมือและการใช้งาน 

วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ การใช้งานทั่วไป 

 
 
 
 
 

บิวทิล (Butyl) 

มีความทนทานสูงมากที่สุดต่อการซึมผ่านของแก๊สและไอน้่า จึงมักใช้ในการท่างานกับ
สารกลุ่มเอสเทอร์และคีโตน  

 
นีโอพรีน (Neoprene) 

มีความทนทานต่อการถลอกและขีดข่วนปานกลาง แต่ทนแรงดึงและความร้อนได้ดี  
มักใช้งานกับกรด สารกัดกร่อน และน้่ามัน  

 
ไนไทรล์ (Nitrile) 

ถุงมือที่ใช้ท่างานทั่วไปได้ดีมาก สามารถป้องกันสารเคมีกลุ่มตัวท่าละลาย น้่ามัน 
ผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารกัดกร่อนบางชนิด และยังทนทานต่อการฉีกขาด การแทง
ทะลุและการขีดข่วน  
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ตารางที่ 5.5 ตัวอย่างชนิดของถุงมือและการใช้งาน (ต่อ) 

วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ การใช้งานทั่วไป 

 
พอลิไวนิลคลอไรด์  

(Polyvinyl chloride, PVC) 

ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาก และสามารถป้องกันมือจากไขมัน กรด และสารกลุ่ม
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  

 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์

(Polyvinyl alcohol, PVA) 

สามารถป้องกันการซึมผ่านของแก๊สได้ดีมาก สามารถป้องกันตัวท่าละลายชนิดอะโร
มาติก (aromatic)และคลอริเนต (chlorinate)ได้ดีมาก แต่ไม่สามารถใช้กับน่้าหรือสาร
ที่ละลายในน่้า  

 
ไวทอน (Viton) 

มีความทนทานต่อตัวท่าละลายชนิดอะโรมาติกและคลอริเนต ได้ดีเยี่ยม มีความ
ทนทานมากต่อการฉีกขาดหรือการขีดข่วน 

 
ซิลเวอร์ชิลด ์

(Silver shield) 

ทนต่อสารเคมีที่มีพิษและสารอันตรายหลายชนิด จัดเป็นถุงมือที่ทนทานต่อสารเคมี
ระดับสูงที่สุด  

 
ยางธรรมชาต ิ

มีความยืดหยุ่นและทนต่อกรด สารกัดกร่อน เกลือ สารลดแรงตึงผิว และแอลกอฮอล์
แต่มีข้อจ่ากัด เช่น ไม่สามารถใช้กับ chlorinated solvents ได้ และสารบางอย่าง
สามารถซึมผ่านถุงมือยางได้ เช่น dimethylmercury 
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 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection) 

รองเท้าทีใ่ช้สวมใส่ในห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ
ส้นเท้า (รูปที่ 5.6) และควรสวมใส่ตลอดเวลา รองเท้าที่ท่าจากวัสดุบางชนิด
สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ตัวท่าละลาย หรือป้องกันการซึมผ่าน
ของน้่าได้ เช่น รองเท้ายางที่สวมหุ้มรองเท้าธรรมดา และรองเท้าบูท ส่าหรับ
รองเท้าหนังสามารถดูดซับสารเคมีได้จึงไม่ควรสวมอีกถ้าปนเปื้อนสารเคมี
อันตราย  

 
                            รูปที่ 5.6 ตัวอยา่งรองเท้าที่ปิดนิ้วเท้า 

 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body protection) 
 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ (lab coat) ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเสื้อคลุมปฏิบัติการควรมีความ
ทนทานต่อสารเคมีและการฉีกขาดมากกว่าเสื้อผ้าโดยทั่วไปนอกจากนี้ ผ้ากันเปื้อนท่ีท่าด้วยพลาสติกหรือยางก็สามารถป้องกัน
ของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนหรือระคายเคืองได้ 
 

“เสื้อผ้าที่หลวมไม่พอดีตัว ใหญเ่กนิไปหรือรดัมากเกินไป เสื้อผ้าที่มีรอยฉกีขาดอาจท าให้เกิดอันตรายใน
 ห้องปฏิบัติการได้ และควรติดกระดุมเสื้อคลุมปฏิบัติการตลอดเวลา”  
 

 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing protection) (รูปที่ 5.7) 
ใช้เมื่อท่างานกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีคลื่นเสียงความถี่สูง เ ช่น 

sonicator ตามเกณฑ์ของ OSHAได้ก่าหนดไว้ว่าคนท่ีท่างานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียง
ระดับ 85 เดซิเบล ไม่ควรท่างานเกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน (OSHA Occupational Noise 
Standard)  

 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)  

 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถกรองหรือมีตัวดูดซับสิ่ งปนเปื้อนเมื่อท่างานท่ีมี
อนุภาคฝุ่นผงหรือไอ การเลือกใช้ต้องค่านึงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวกรอง  (filter) หรือตัวดูดซับ (chemical 
absorbent) ในการป้องกันสารอันตรายที่กฎหมายก่าหนด เช่น โครเมียม ตะกั่ว ให้ต่่ากว่าระดับการได้รับสัมผัสสารจากการ
ท่างาน (Occupational Exposure Level, OEL) 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ต้องไม่รั่วซึมและสวมได้กระชับกับใบหน้า รวมทั้งมีการบ่ารุงรักษาท่าความ
สะอาดอย่างสม่่าเสมอ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.7 อุปกรณ์ป้องกันการได้
ยิน 

https://ru.vwr.com/app/catalog/Catalog?parent_class_id=4&parent_class_cd=116195&frmls=x
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การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ 

 
 ในหลายหน่วยงานมีการกําหนดระบบการให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับด้านความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ
เช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ค ลิ ฟ อ ร์ เนี ย  (University of California, UCLA: http://map.ais.ucla.edu /go/1003937) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ริ น ซ์ ตั น  (Princeton University: http://web.princeton.edu/sites/ehs/labpage/training.htm) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ ริ ติ ช โ ค ลั ม เบี ย  (The University of British  Columbia: http://riskmanagement. ubc.ca/ 
courses/laboratory-chemical-safety) เป็นต้น โดย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และผู้เข้าเย่ียมชม ต้องเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรหรือโปรแกรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึน 
  
ระบบของการให้ความรู้และการอบรม ต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

1. หลักการในการเข้าอบรม 
1.1 การเข้ารับการอบรมเรื่องใดก็ตาม ข้ึนกับธรรมชาติการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ  
1.2 บุคคลท่ีจะเข้ารับการอบรมควรเลือกหลักสูตรหรือหัวข้อการเข้าอบรมบนพ้ืนฐานของชนิดหรือประเภท

ความเป็นอันตรายที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องเผชิญขณะปฏิบัติงาน  
 

ยกตัวอย่าง ตารางแมทริกซ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้บุคคลเลือกเข้ารับการอบรม (ดัดแปลงจาก Safety Training Matrix 
for Laboratory Personnel ของ UCLA: http://map.ais.ucla.edu /go/1003937) 

 
 

 
 
ท่านต้อง.... 

หลักสูตรการให้ความรู/้อบรมด้านความปลอดภัย 

กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

ความเป็น
อันตราย

ของสารเคมี

การใช้ 
PPE 

การ
ซ้อม
หนีไฟ 

ข้อปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติ- 

การ 
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย       
ทดลองกับสารไวไฟ      
ทดลองกับสารพิษ/สารก่อมะเร็ง      
ทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ       
นั่งทํางานข้างห้องปฏิบัติการ        

 
 จากตารางนี้ จะทําให้คนทํางานสามารถเลือกหัวข้อท่ีตนเองต้องได้รับการอบรมในเรื่องใดบ้าง ตามสถานภาพและ
ลักษณะการทํางานของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ภ6-2 

2. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเข้าอบรม ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม 
2.1 ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานท่ีทราบความเป็นอันตรายแล้ว  
2.2 เม่ือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ซ่ึงมีความเป็นอันตราย 
2.3 เม่ือมีเหตุการณ์หรือรายงานความเป็นอันตรายเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

 
3. บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน จะครอบคลุมท้ัง ผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงาน และ

พนักงานทําความสะอาด นอกจากนี้ ผู้เข้าเย่ียมชมหน่วยงานก็ต้องได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกัน  
ยกตัวอย่าง บทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการด้านการอบรมในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงาน - รับผิดชอบต่อวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  
- เข้ารับการอบรมตามหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าห้องปฏิบัติงาน - รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานในความดูแลได้รับการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในทุกหัวข้อตามความเหมาะสม 

- อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการอบรมเข้าห้องปฏิบัติการได้  
- เข้ารับการอบรมตามหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร - รับผิดชอบต่อการบังคับใช้ให้ลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมด้านความ
ปลอดภัย  

- สนับสนุนด้านงบประมาณในการให้ความรู้/อบรมในภาพรวม 
- เข้ารับการอบรมตามหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 
 

4. หัวข้อ/รูปแบบหลักสูตร ระบบของการจัดการหลักสูตร จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี 
4.1 หัวข้อท่ัวไปตามข้อกําหนด ได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความเป็น

อันตรายของสารเคมี การจัดการของเสียสารเคมีอันตราย ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ข้อ
ปฏิบัติท่ัวไปในห้องปฏิบติัการ การซ้อมหนีไฟ การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  

4.2 หัวข้อเฉพาะที่ขึ้นกับการปฏิบัติงานของแต่ละท่ี อาทิเช่น ถ้าหน่วยงานทํางานกับรังสีและเลเซอร์ ก็
ต้องมีการอบรม “ความปลอดภัยเม่ือทํางานกับรังสีและเลเซอร์” เป็นต้น  
 

--------------------- 
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 ภาคผนวก 7 
การจัดการขอ้มูลและเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรูปแบบ คู่มือการปฏิบัติการ(SOP) 
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A (รหัสหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติ) – B (รหัสเรื่องที่ทํา) –C (เลขลําดับ) 
 
 

ชื่อเรื่อง............
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บันทึกการทบทวนและแก้ไข 

 
ทบทวนครั้งท่ี วันท่ี รายการการทบทวนและแก้ไข 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ:ไม่แก้ไข (no revision) แก้ไข (revision) หรือเลิกใช้ (deletion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(ระบุสถานท่ีหรือ
หน่วยงาน) 

คู่มือการปฏิบัติงาน: A-B-C หมายเลขสําเนาเอกสาร... 
ผู้เสนอ……………………….. ผู้ทบทวน…………………… ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี..... 
ผู้อนุมัติ ……………………… วันท่ี……………………….. หน้าท่ี ....... 
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(ระบุสถานท่ีหรือ
หน่วยงาน) 

คู่มือการปฏิบัติงาน: A-B-C หมายเลขสําเนาเอกสาร... 
ผู้เสนอ……………………….. ผู้ทบทวน…………………… ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี..... 
ผู้อนุมัติ ……………………… วันท่ี……………………….. หน้าท่ี ......... 

 
รายชื่อผู้ถือครองเอกสารฉบบันี ้

 
1.  11.  

2.  12.  
3.  13.  
4.  14.  
5.  15.  
6.  16.  
7.  17.  
8.  18.  
9.  19.  
10.  20.  
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ชื่อเรื่อง................................................ 

1. วัตถุประสงค์ 
2. ขอบเขต  
3. ผู้รับผิดชอบ 
4. สิ่งท่ีเก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 
5. นิยามศัพท์ 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ขั้น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ้างอิง 
1    

    

2    

    

3    

    

 

7. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
8. ภาคผนวก 

 
  

(ระบุสถานท่ีหรือ
หน่วยงาน) 

คู่มือการปฏิบัติงาน:  A-B-C หมายเลขสําเนาเอกสาร... 
ผู้เสนอ……………………….. ผู้ทบทวน…………………… ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี..... 
ผู้อนุมัติ ……………………… วันท่ี……………………….. หน้าท่ี ......... 
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CT-PM-02 
 

ขั้นตอนการประเมินความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนทําวิจัย 
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บันทึกการทบทวนและแก้ไข 

 
ทบทวนคร้ัง

ท่ี 
วันท่ี รายการการทบทวนและแก้ไข 

1 5 ส.ค. 55 หน้าท่ี 3 เพ่ิมผู้รับผิดชอบ คือ “ฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ี/ความรับผิดชอบ ตรวจสอบผลงานการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามข้อกําหนด” 

2 1 เม.ย. 56 หน้าท่ี 3 ตัดเอกสารอ้างอิง “CT-SD-02-04 การประเมินการใช้เคร่ืองมือ” 
3 30 มี.ค. 57 หน้าท่ี 6 แก้ไขนิยามศัพท์ “ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนทําวิจัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” เป็น “ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อน
ทําวิจัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตาม
องค์ประกอบของ ESPReL การใช้และการดูแลเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการได้” 

4 2 ก.พ.58 ไม่แก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ: ไม่แก้ไข (no revision) แก้ไข (revision) หรือเลิกใช้ (deletion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 
ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
ผู้อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา วันท่ี 30 มีนาคม 2557 หน้าท่ี 1 
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ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 

ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
ผู้อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา วันท่ี 30 มีนาคม 2557 หน้าท่ี 2 

 
รายชื่อผู้ถือครองเอกสารฉบบันี ้

 
1. หัวหน้าหน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติ 11.  

2. หัวหน้าห้องวิจัย 12.  
3.  13.  
4.  14.  
5.  15.  
6.  16.  
7.  17.  
8.  18.  
9.  19.  
10.  20.  
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ขั้นตอนการประเมินความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนทาํวิจัย 

 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การประเมินความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนทําวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
2. ขอบเขต ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยทุกห้องของหน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหาร - ตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยให้

เป็นไปตามข้อกําหนด 
ผู้ประสานงานฝ่ายความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 
- จัดอบรมการใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ 
- จัดอบรมความเป็นอันตรายและการจัดการสารเคมี/ของเสียใน

ห้องปฏิบัติการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ - รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

- ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ก่อนส่งฝ่ายบริหาร 
- ให้คําปรึกษาในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าท่ี, นิสิต/นักศึกษา
, นักวิจัย) 

- ปฏิบัติงานตามท่ีระบุในเอกสารทุกข้ันตอนท่ีกําหนดให้อย่างถูกต้อง 

 
4. สิ่งท่ีเก่ียวข้อง/เอกสารอ้างอิง 

4.1 CT-FM-001 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานท่ีกําลังจะเข้าทําวิจัยในห้องปฏิบัติการ4.2 CT-FM-
002แบบฟอร์มรายการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
4.3 CT-FM-003 แบบฟอร์มการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มดําเนินการวิจัย 
4.4 เอกสารโครงการ ESPReL 2555: แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(ท่ีมา: 

http://www.chemtrack.org/Doc/F622.pdf) 
4.5 เอกสารโครงการ ESPReL 2555: คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ท่ีมา: 

http://www.chemtrack.org/Meeting/F52-10.pdf) 
5. นิยามศัพท์ ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานก่อนทําวิจัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องของความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามองค์ประกอบของ ESPReL การใช้และการดูแลเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการได้ 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ขั้น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ้างอิง 
1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานท่ีกําลงัจะเข้าห้องปฏิบัติการ

วิจัย (ข้อ 7.1) 
CT-FM-001 

    

ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 
ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
ผู้อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา วันท่ี 30 มีนาคม 2557 หน้าท่ี 3 

ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 
ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
ผู้อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา วันท่ี 30 มีนาคม 2557 หน้าท่ี  
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ขั้น ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ้างอิง 
2 ผู้ประสานงานฝ่ายความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 
จัดอบรม “ด้านความปลอดภัยของ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย”แก่ผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 7.2.1) 
CT-FM-002 

    

3 ผู้ประสานงานฝ่ายความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 

จัดอบรม “การใช้เคร่ืองมือและดูแลเคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการ”แก่ผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ 7.2.2) 

CT-FM-002 

    

4  ผู้ประสานงานฝ่ายความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 

จัดอบรม “ความเป็นอันตรายและการจัดการสารเคมี/
ของเสียในห้องปฏิบัติการ” แก่ผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ 7.2.3) 

CT-FM-002 

    

5 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความพร้อมก่อนเริ่มดําเนินการ
วิจัยและรวบรวมส่งให้สํานักงาน(ข้อ 7.3) 

CT-FM-003 

    

6 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาลงมติให้
ผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านตามแผนให้ทําวิจัยได้(ข้อ 7.4) 

 

    

7 ผู้ประสานงานฝ่ายความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านการเตรียมความพร้อม
ก่อนทําวิจัยและสําเนาเอกสารส่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
วิจัย (ข้อ 7.5) 

 

    

8 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เก็บข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานเข้าแฟ้มประวัติ (ข้อ 7.6)  

 
 

 

7. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
7.1  รวบรวมรายช่ือผู้ปฏิบัติงานที่กําลังจะเข้าห้องปฏิบัติการวิจัย 
 หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยรวบรวมรายช่ือผู้ปฏิบัติงานที่กําลังจะเข้าห้องปฏิบัติการ
วิจัยให้กับผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติงานวิจัยของหน่วยงาน 
7.2  การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ประสานงานฯ จะรับผิดชอบในการจัดการอบรมระดับหน่วยงาน ในเรื่อง 
- การจัดหาวิทยากรอบรม  
- การติดต่อประสานเร่ืองเวลาและสถานที่อบรม  
  จัดหัวข้อฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 
7.2.1 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 
ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
ผู้อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา วันท่ี 30 มีนาคม 2557 หน้าท่ี 4 
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- องค์ประกอบของ ESPReL 
 7.2.2 การใช้เครื่องมือและดูแลเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  - เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 7.2.3 ความเป็นอันตรายและการจัดการสารเคมี/ของเสียในห้องปฏิบัติการ 
  - ตัวอย่างจะเน้นสารเคมี/ของเสียหลัก ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยของ 
หน่วยงาน 
 7.3  ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความพร้อมก่อนเริ่มดําเนินการวิจัยและรวบรวมส่งให้ 
สํานักงาน 
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินความพร้อมก่อนเริ่มดําเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
       และส่งแบบฟอร์มประเมินให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  
 7.4  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาลงมติให้ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านตามแผนให้ 
ทําวิจัยได้ 
 หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิจารณาลงมติอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมเข้าทําวิจัย และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ต้ังไว้ตามแผน และส่งให้ผู้ประสานงานฯ 
 7.5  ประกาศรายช่ือผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนทําวิจัยและสําเนา 
เอกสารส่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย 
 ผู้ประสานงานฯ ทําประกาศรายช่ือผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมเข้าทําวิจัย  
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน จะต้องรอรอบใหม่ที่จะมีการฝึกอบรมและประเมินความพร้อม 
ในครั้งถัดไป  
 7.6 เก็บข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานเข้าแฟ้มประวัติ 
 หัวหน้าห้องปฏิบัติการดําเนินการเก็บข้อมูลการฝึกอบรมและประกาศฯ ในแฟ้มของ 
ห้องปฏิบัติการ และแฟ้มประวัติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 

 

8. ภาคผนวก- 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง CT-FM-001  

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานท่ีกําลังจะเข้าทําวิจัยในหอ้งปฏิบัติการ 
 

สถานท่ี/หน่วยงาน แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานท่ีกําลังจะเข้าทําวิจัยในห้องปฏิบัติการ ปี
.............. 

CT-FM-001
หน้าท่ี......... 

 
ชื่อห้องปฏิบัติการ            ................................................................................................................................ 
ชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ   ............................................................................................................................... 
วันท่ีแจ้ง/ส่งรายชื่อ          .......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................ 

ท่ี ชื่อ-สกุล นักวิจัย 
นิสิต/

นักศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี 

หมาย
เหตุ 

1      
2      
3      
4      

      
      
      
      
      
      

รวม     
จํานวนรวมท้ังหมด   

 
……………………………………………………ผู้ประสานงานฯ  
รับเรื่อง วันท่ี............................................................... 

 
…………………………………………หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  
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CT-FM-002 

แบบฟอร์มรายการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 

สถานท่ี/หน่วยงาน แบบฟอร์มรายการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
CT-FM-002 
หน้าท่ี......... 

 
ชื่อ-สกุลผู้ปฏิบัติงาน           ............................................................................................................................... 
ห้องปฏิบัติการ                 ............................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ติดต่อ                      ............................................................................................................................... 
                                   ……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………….เบอร์โทรติดต่อ…………………………………………………… 

 
ท่ี 

 
รายการฝึกอบรม 

วันท่ี
ฝึกอบรม 

ผลการ
อบรม 

ลายเซ็นผู้
ประสานงานฯ 

ลายเซ็นหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

1      
2      
3      
4      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ – กรณีที่การวัดผลไม่ผ่าน หน่วยงานจะไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าทําวิจัย ดังน้ัน
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าเตรียมความพร้อมฯ ใหม่ในครั้งถัดไป 

  



 

ภ7-14 
 

 
ภาควิชาเทคโนเคมี คู่มือการปฏิบัติงาน: CT-PM-02 หมายเลขสําเนาเอกสาร 01 

ผู้เสนอ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทบทวน ประธานกลุ่มวิจัย ลําดับการแก้ไข คร้ังท่ี 3 
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CT-FM-003 
แบบฟอร์มการประเมินความพร้อมก่อนเร่ิมดําเนนิการวิจัย 

 

สถานท่ี/หน่วยงาน แบบฟอร์มการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มดําเนินการวิจัย 
CT-FM-003 
หน้าท่ี........ 

ชื่อ-สกุลผู้ปฏิบัติงาน          ............................................................................................................................... 
ห้องปฏิบัติการ                 ............................................................................................................................... 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ        ............................................................................................................................... 
ช่วงเวลาท่ีทําการประเมิน    ............................................................................................................................... 
สารเคมีท่ีต้องใช้ 

ท่ี ชื่อสารเคมี ปริมาณท่ีใช้ 
สถานะ
ของสาร 

ประเภทความ
เป็นอันตราย 

ระดับความเป็น
อันตราย 

1      
2      

อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีต้องใช้ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมจากผู้ดูแลตามรายการ  

ท่ี อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
สถานท่ีวาง
เคร่ืองมือ 

วันท่ีได้รับการฝึกใช้
เคร่ืองมือจริง 

ลายเซ็นผู้ดูแลฯ/
ผู้เชี่ยวชาญ 

1     
2     

วิธีการทดลองท่ีต้องทํา 

ท่ี ชื่อวิธีการทดลอง 
ระยะเวลา
การทดลอง 

ระดับความ
เป็นอันตราย 

เส้นทางรับ
สัมผัส 

PPE ท่ีต้องใช้ 

1      
2      

ของเสียท่ีเกิดขึ้นและวิธีการกําจัดของเสีย 

ท่ี รายการของเสียสารเคมี 
ประเภท
ของเสีย 

สถานท่ีเก็บ
ของเสีย 

ชนิด/ขนาด
ภาชนะบรรจุ 

วิธีการกําจัด 

1      
2      

นิสิตได้ดําเนินการเตรียมการครบทุกข้ันตอนแล้ว หัวหน้าห้องปฏิบัติการเห็นสมควรอนุมัติให้เร่ิมทําวิจัยได้  
 

ลงชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ............................................................................................................... 
    วันท่ี............................................................................................................. 
 

            ลงชื่อผู้ประสานงานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯ...................................................................... 
    วันท่ีได้รับเอกสาร...................................................................................... 
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