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ค าน า 

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการส าหรับงานบริการผู้ป่วย 
งานวิจัย และงานการเรียนการสอน มีการใช้สารเคมีแตกต่างกันมาก ท้ังชนิดและปริมาณ กระบวนการจัดการ
สารเคมี อันได้แก่ การจัดซื้อ การเก็บ การใช้ และการก าจัดนั้น หากท าไปอย่างไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ในทุกขั้นตอน จึงได้จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี ฉบับนี้ขึ้น โดยมี
จุดประสงค์ ดังนี้  

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยต่อท้ังผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และ
ส่ิงแวดล้อม  

2.ก าหนดแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการสารเคมีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในคณะฯ ได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

การจัดท าคู่มือฉบับนี้พยายามคัดเฉพาะหลักปฏิบัติ ท่ีครอบคลุมสารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่  รวมถึง
หลักปฏิบัติท่ัวไปส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีจะช่วยปอ้งกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมี   อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานทุก
ท่านจ าเป็นต้องศึกษาเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายท่ีต้องสัมผัสในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจาก
ค าแนะน าท่ัวไปในคูมือฉบับนี้ด้วย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง   คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีเล่มนี้ จะช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับสารเคมีท่ีเหมือนกัน และเป็นท่ียอมรับของสังคม และแวดวงวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   
  



 
องค์ประกอบคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี 

1. มาตรการท่ัวไป  
2. มาตรการส่วนบุคคล 
3. มาตรการความปลอดภัยในการจัดการสารเคมี 
4. การท้ิงและการก าจัดสารเคมี 
5. การปฏิบัติเมื่อเกิดการปนเป้ือนของสารเคมีอันตราย 
6. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหมจากสารเคมี 
7. การจัดท าบัญชีสารเคมี 
8. เอกสารอ้างอิง / ภาคผนวก 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี 

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี ดังนี้ 
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมี รวมทั้งผู้เย่ียมชม ผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พอเพียงต่อผู้ปฏิบัติงาน  
3. เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสต่อสารเคมีให้อยู่ในระดับต่ าท่ีสุด  
4. เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในพื้นท่ีปฏิบัติการ 
5. เพื่อป้องกันส่ิงแวดล้อมจากมลพิษสารเคมี และของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีอันตราย  
6. เพื่อให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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1. มาตรการทั่วไป   

1.1 ความรับผิดชอบต่อการป้องกันอันตรายจากสารเคมี  

ผู้รับผิดชอบทุกระดับต้องด้รับการอบรมท่ีเหมาะสมในเรื่องป้องกันอันตรายจากสารเคมีและบทบาท
ของตน 

ก. หัวหน้าหน่วยงาน 

- ก ากับให้การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือนี้  

- ก ากับให้มีการท ารายการสารเคมี และรวบรวม material safety data sheet (MSDS) และ 
safety guide (SG) ท่ีเป็นปัจจุบันประจ าอยู่ทุกหน่วยงานท่ีมีการครอบครองสารเคมี 

-  ก ากับให้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบั ติ งาน ( WORK INSTRUCTION ;WI /  WORK 
PROCEDURE ; WP )ในหน่วยงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการท างานและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- แตงต้ังบุคลากรในสังกัดใหเปนผูแทนดานความปลอดภัยของหนวยงาน (หัวหน้าเวรพยาบาล
ประจ าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีธุรการในส านักงาน) 

- รายงานปญหาท่ีเกิดขึ้นตอผูรับผิดชอบของโรงพยาบาล (หน่วยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล)  
เพื่อให้ทราบปัญหาและหาทางแกไขและปองกันตอไป   

- รายงานช่ือและจ านวนของสารเคมีท่ีหน่วยงานน าเข้าใหม่ให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (ศูนย์บริหารงานสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อรวบรวมข้อมูลของสารเคมี 

 

ข. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety officer)  

- ตรวจติดตามและจัดสรรสภาพแวดลอมในการท างาน ใหปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานปัญหาท่ีตรวจพบหรืออุบัติการณ์ต่อคณะกรรมการ ENV และ RM เพื่อร่วมหาแนวทาง
ป้องกัน แก้ไขไม่ให้เกิดซ้ า 

- เก็บรวบรวมข้อมูลสารเคมีในคณะให้เป็นปัจจุบัน 

 

 



ค. ผู้แทนด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน (หัวหน้าเวรพยาบาลประจ าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ี
ธุรการประจ าส านักงาน)  (In charge Nurse /Administrative Officer)  

-  ดูแลการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ ในหน่วยงาน   

- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

- รายงานปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสายงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป  

ง. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงาน 

- ศึกษา MSDS หรือ SDS ของสารเคมีท่ีหน่วยงานของตนครอบครอง 

 - ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย  

- ร่วมจัดท าหรือทบทวนวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  และมีความปลอดภัยต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

- รายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อผู้แทนความปลอดภัยของหน่วยงาน เพื่อรับทราบถึง
เหตุการณ์และแก้ไขเบื้องต้นได้ 

 

2. มาตรการสวนบุคคล 
2.1 ตองเขรับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยตามท่ีคณะฯหรือหน่วยงาน

ก าหนด 
2.2 ต้องรู้จักสารเคมีท่ีอยู่ในหน่วยงาน และศึกษา MSDS ของสารเคมีนั้นๆ  ท้ังนี้ MSDS เป็นเอกสาร

ท่ีเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นแนวทางในการใช้สารเคมี
ชนิดนั้นได้อย่างถูกต้อง 

2.3 ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวของกับการใช้สารเคมีอย่างความ
ปลอดภัย  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 หลักการท่ัวไปในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย  
- ห้ามด่ืมหรือน า กิน อาหาร เครื่องด่ืมหรือสูบบุหรี่ในในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
- ห้ามใส Contact lens เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกันสารเคมี เนื่องจากมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด

อันตรายจนสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร หากไดรับอุบัติเหตุสารเคมีกระเด็นเข้าตา หรือสัมผัสกับไอระเหย
ของสารเคมีบาง ชนิดโดยไมรู ตัว หากจ าเป็นต้องใส่ contact lens  ตองสวมแว่นตานิรภัย (safety 
goggle) ที่ปิดได้มิดชิด และสามารถป้องกันไอระเหยได้ 

- สวมกางเกงหรือกระโปรงท่ีคลุมเขา สวมรองเท้าหุ้มส้นท่ีหุ้มปลายเท้า เพื่อป้องกันขาและเทา
จากอันตราย เมื่อสารเคมีหรือภาชนะหกหลน  การแต่งการต้องรัดกุม รวบผมให้เรียบร้อย ไมควรใส่
เครื่องประดับ  เมื่อท างานกับสารเคมี 

- ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง 
- ห้ามรบกวนสมาธิผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น  
- กรณีท างานกับสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ต้องท าในตู้ดูดสารเคมี

หรือบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทโดยปฏิบัติงานอยู่ในต้นทางของลม 
 
3. มาตรการความปลอดภัยในการจัดการสารเคมี  

3.1 การฝึกอบรมบุคลากร  
ก. หัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าท่ีก ากับให้ฝึกอบรมตามท่ีคณะฯ กรณีมีบุคลากรใหม่เข้ามาท างาน 

เปล่ียนหน้าท่ีมาท างานกับสารเคมีอันตราย หรือหน่วยงานมีการน าสารเคมีอันตรายชนิดใหม่เข้ามาใช้ใน
หน่วยงาน ต้องได้รับการอบรมเบ้ืองต้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  

ข. เนื้อหาในการฝึกอบรม กฎท่ัวไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี, ความส าคัญของ MSDS ,การ
ท าความเข้าใจกับข้อมูลใน MSDS และวิธีการค้นหาข้อมูล MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิดจากแหลงต่างๆ 
วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมท้ังการบ ารุงรักษา ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิด
การปนเป้ือนและอุบัติเหตุจากสารเคมี ก าหนด ควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ใหม่และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  

ค. บันทึกการฝึกอบรมของบุคลากรให้เป็นระบบครบถ้วนและสืบค้นง่าย เพื่อรองรับระบบรับรอง
คุณภาพ และมีการตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจ เช่น หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



3.2 การจัดซ้ือและตรวจรับสารเคมี  

ก. ก่อนส่ังซื้อสารเคมี ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานและวิธีการก าจัดสารเคมีนั้นก่อน โดยขอข้อมูลจาก
ผู้จัดจ าหน่าย หากไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน ควรพิจารณาสารเคมีตัวอื่น หรือวิธีการใช้สารเคมีอื่นท่ีมีคุณสมบัติ
ทดแทนได้และบรรลุจุดประสงค์ของงาน 

ข. เมื่อส่ังซื้อสารเคมี ขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  หรือ MSDS จากผูผลิต/ผู้แทน
จ าหน่ายทุกครั้ง 

ค. ไม่ควรซื้อสารเคมีในปริมาณท่ีมากเกินกว่าการใช้งาน กรณีใช้สารเคมีไม่หมดหรือเปล่ียน
สารเคมีชนิดใหม่ จะท าให้สารเคมีตกค้างในหน่วยงานเพิ่มขึ้นและเกิดความเส่ียงต่างๆในหน่วยงานได้ เช่น 
อัคคีภัยหรือสารเคมีหกรั่วไหล 

ง. ขั้นตอนการตรวจรับสารเคมี ผู้รับสินค้าต้องตรวจสภาพท่ัวไปของภาชนะบรรจุว่าไม่มีรอยรั่ว
หรือรอยบุบช ารุด และมีฉลากระบุช่ือของสารเคมีและรายละเอียดอื่นๆ บนภาชนะนั้น อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ
ไมหลุดลอก มองเห็นได้ชัดเจน  และท าการจดบันทึกวันท่ีรับสารเคมีไว้บริเวณภาชนะนั้น วงรอบวันหมดอายุ
และสัญลักษณ์ ข้อความเตือนหรือห้ามให้ชัดเจน (เช่น flammable หรือ corrosive) ด้วยปากกาเมจิท า
เครื่องหมายสีแดง  

จ. ลงบันทึกการรับสารเคมี พรอมท้ังลงช่ือผู้รับของ วันท่ีท่ีรับ-ส่งของ และลงช่ือผู้ส่งไว้เป็น
หลักฐาน  

ฉ. ท าความเข้าใจ MSDS ท่ีผู้ขายต้องให้มาพรอมสารเคมี เก็บ MSDS เป็นหมวดหมูในท่ี ท่ี
สามารถเข้าถึงง่ายหรือพื้นท่ีปฏิบัติงานสารเคมีนั้น  

ช. ถ้ามีการท าสัญญาซื้อปีละครั้ง ควรท าข้อตกลงกับผู้จ าหน่ายให้ทยอยส่งในปริมาณท่ีใช้จริงและ
เก็บครอบครองได้ เนื่องจากพื้นท่ีในการปฏิบัติงานมีจ ากัดและมีสารเคมีหลายชนิดเก็บไว้ในพื้นท่ีเดียวกัน 

 

3.3 การเก็บรักษาสารเคมี  มีหลักการท่ัวไปดังนี้  
ก. เก็บรักษาตามค าแนะน าของ MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) 
ข. ควรมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานใหเ้หมาะสมกับการจัดเก็บ เช่น  จัดเก็บให้อยู่

ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเท ห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อน เปลวไฟ ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และควรมีการดูแล
ความสะอาดพื้นท่ีเก็บครอบครองสารเคมีอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้มีส่ิงกีดขว้าง  

ค. ช้ันวางสารเคมีควรผนังปิดด้านด้านข้างและหลัง มีขอบกั้นด้านหน้า หรืออาจยกด้านหน้าให้
สูงขึ้นประมาณ 1/4 นิ้ว เพื่อป้องกันสารเคมีตกหล่น    

ง. ควรจัดวางสารเคมีอย่างเป็นระเบียบ แยกตาม GHS  ควรเก็บเพียงแค่ปริมาณท่ีใช้จริง มีช่อง
ส าหรับหยิบสารเคมีไดสะดวก และมีช่องทางเดินระหว่างช้ันวางสารเคมีด้วย และจัดเก็บขวดเปลาหรือภาชนะ
ท่ีไมมีสารเคมีหลงเหลืออยู่ออกจากช้ันเก็บสารเคมีเสมอ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บ 



จ. ไม่ควรจัดวางสารเคมีให้สูงกว่าระดับสายตา ถ้าเป็นขวดหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่หรือมี
น้ าหนักมากให้วางช้ันล่างสุด หรือสูงจากพื้นไมเกิน 2 ฟุต หลีกเล่ียงการเก็บหรือวางสารเคมีบนพื้นห้อง
โดยเด็ดขาด 

ฉ. ไมควรจัดเก็บสารเคมีโดยเรียงล าดับจากตัวอักษรเพียงอย่างเดียว เพราะมีสารเคมี ท่ี
เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไดง่าย หรือเรียกอีกอย่างว่าสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ (incompatible chemicals; 
ภาคผนวก 5) โดยไม่ควรน ามาจัดเก็บหรือว่างใกล้กัน  เช่น สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นด่างไม่ควรเก็บไว้ใกล้กับ
สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรด สารเคมีชนิดเกิดปฏิกิริยาออกซิไดส์ควรจะเก็บ แยกจากชนิดสารเคมีท่ีมี
คุณสมบัติชนิดรีดิวส์เนื่องจากจะท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น ควรมีระบบให้สามารถ
ค้นหาสารเคมีท่ีต้องการได้ง่ายเช่น จัดเรียงตามตัวอักษร (หลังจากแยกประเภทของสารเคมีแลว) หลักการ 
FIFO (First in first out) สารเคมีท่ีเข้าก่อนต้องถูกใช้ออกไปก่อน 

 ช. ภาชนะบรรจุสารเคมีต้องมีฝาปิดแน่นสนิท อากาศเข้าไม่ได ห้ามเก็บสารเคมีในภาชนะเปิด
เด็ดขาด และหมั่นตรวจสอบภาชนะให้มีสภาพพร้อมใช้อย่างสม่ าเสมอ หากพบว่ามีการช ารุดต้องรีบแก้ไขหรือ
เปล่ียนภาชนะทันที ถ้าบรรจุสารเคมีท่ีเป็นของเหลวในขวดแก้วขนาดใหญ่ ต้องหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก และมี
ภาชนะรองรับท่ีหยิบใช้ได้ทันที หากมีการหกหรือรั่วไหลของสารเคมี  

ซ. ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการเก็บสารเคมีแต่ละประเภท (รายละเอียดในภาคผนวก 6) 
ตัวอย่างข้อควรระวัง เช่น 

• สารกัดกร่อน ควรวางภาชนะท่ีบรรจุสารกัดกร่อนไวในถาด หรือมีภาชนะรองรับอีกรอบ ซึ่ง
ภาชนะต้องมีคุณสมบัติทนต่อสารกัดกร่อนและมีขนาดใหญ่พอท่ีจะบรรจุสาร ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหลหรือ
แตกร้าว  

• สารไวปฏิกิริยารุนแรง (highly reactive chemical) เมื่อท าการเปิดใช้งานแล้ว สารเคมีมีอายุ
เก็บได 6 เดือนถึง 1 ป เท่านั้น และต้องขีดวงรอบวันหมดอายุท่ีภาชนะบรรจุด้วยปากกาท าเครื่องหมายสีแดง  

• สารเคมีท่ีติดไฟง่ายชนิดท่ีต้องเก็บไวในตูเย็นชนิดกันระเบิด (explosion-proof refrigerator)  
ไมควรเก็บไวในตูเย็นธรรมดา เพราะอาจเกิดประกายไฟจากมอเตอรหรือสวิตซ์ไฟในตูเย็นจนเกิดการลุกติดไฟ
ได้ถ้าหน่วยงานไม่มีตูเย็นให้ใส่ใน safety container แล้วจึงเก็บในตูเย็น  (หมายเหตุ – สามารถหาข้อมูลได้ว่า
เป็นสารเคมีเคมท่ีีต้องเก็บในตูเย็นชนิดกันระเบิดไดโดยอ่านฉลากหรือข้อมูลจาก MSDS ของสารเคมีนั้น)  

• สารพิษท่ีเป็นสารมาตรฐาน (มีความบริสุทธิ์สูงเกือบ 100%) และสารก่อมะเร็ง ตองเก็บในท่ี
มิดชิด ใส่ตู่เก็บแยกกันจากสารเคมีชนิดอื่น โดยมีข้อความ "สารพิษ" และ "สารก่อมะเร็ง "ติดให้ชัดเจน  

ฌ. สารเคมีท่ีเหลือจากการน าออกมาใช้ ห้ามเทกลับลงไปในขวดเดิม น าไปก าจัดตามข้ันตอนการ
ก าจัดสารเคมีต่อไป   

ญ. ตรวจสอบสารเคมีเป็นระยะว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม ตรวจหาส่ิงท่ีแสดงว่าสารเคมีเส่ือม 
เช่น ฝามีรอย แยก  การตกตะกอนหรือแยกช้ัน มีการตกผลึกท่ีก้นขวดเป้นต้น สารเคมีท่ีเส่ือมไมควรเก็บไว้ใช้
ต่อ ควรน าไปก าจัดอย่างถูกวี  (ดูข้อ 4)  



ฎ. สารเคมีท่ีไม่มีป้าย ฉลาก หรือมีสารอื่นเจือปนอยู่ หรือสารใดๆ ท่ีไมตองการ ต้องส่งไปก าจัด
ตามข้ันตอนท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม  ( ดูข้อ 4.2 และภาคผนวก 7)  

ฏ. คุณสมบัติสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย คือ สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที กรณี
สารเคมีท่ีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีรุนแรง ตัวเพิ่มออกซิเจน หรือไวไฟซึ่งอาจท าให้เกิดการะเบิดหรือไฟไหม้ 
สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 180 นาทีหรือไม่น้อยกว่า 90 นาที หากมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 
3.4 ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี ภาชนะใสสารเคมีทุกชนิด ตองติดฉลากท่ีมีข้อมูลต่อไปนี้ให้

ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ก. ช่ือผลิตภัณฑ์( Product name)  
ข. ช่ือสารเคมีอันตราย (Hazardous Substances) 
ค. รูปสัญลักษณ์ (pictograms) บอกประเภทของสารเคมี 
ง. ค าสัญญาณ (Signal Word) เพื่อก าหนดระดับความรุนแรงของสารเคมี( อันตราย หรือระวัง ) 
จ. ข้อแสดงอันตราย (Hazardous statements)หรือ ค าเตือนท่ีเฉพาะเจาะจงต่อการเป็น

อันตรายของสารเคมีท่ีบรรจุอยู่ (hazard warning) และข้อควรระวังใน การเก็บและการใช้สารเคมีนั้นๆ 
(ข้อมูลจากMSDS) 

ฉ. บันทึกวันท่ีรับเข้าและวันเปิดใช้งานสารเคมี เพราะสารเคมีบางชนิดเมื่อไดสัมผัสกับอากาศ
แล้วระยะหนึ่ง จะเปล่ียนเป็นสารเคมีชนิดอื่น เช่น peroxide  

เมื่อแบ่งสารเคมีออกจากภาชนะเดิม หรือ เป็นน้ ายาท่ีเตรียมข้ึนมาเอง ตองติดฉลากบน ภาชนะ
ใหม่ โดยใช้ข้อมูลเหมือนกับฉลากจากสารเคมีเดิม  (ดูภาพตัวอย่าง) ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีควรติดแน่น  
ไมหลุดออกจากภาชนะบรรจุ อ่านได้ง่าย ปราศจากส่ิงปนเปื้อน หรือสารเคมีใดๆ ควรตรวจความเรียบร้อย
ชัดเจนของฉลากเป็นระยะ และเปล่ียนฉลากทันทีเมื่อฉีกขาดหรือ ลบเลือน  

  



3.5 การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับสารเคมี   ต้องจัดท าบันทึกต่อไปนี้ 
ก. ชนิด ปริมาณสารเคมีท่ีมีไว ในครอบครอง ปริมาณสารเคมีท่ีใช้ และถูกก าจัดท้ิง และเก็บ

รวบรวม MSDS และ SG ของสารเคมีไวในท่ีท่ีสามารถหยิบมาอ่านได้ง่าย 
ข. ข้อมูลการเตรียมสารเคมี  ระบุ ช่ือผู้เตรียม วันท่ีเตรียม สวนประกอบ และวันหมดอายุ (หรือ 

lot number) ของสารต้ังต้นทุกชนิด 
ค. รายช่ือบุคลากร การฝึกอบรมท่ีไดรับ การประเมินความสามารถของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานกับสารเคมี  
ง. การบ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ 
 

3.6 การเขียนวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการที่เก่ียวข้องกับสารเคมี  

หน่วยงานท่ีครอบครองสารเคมี ร่วมกันเขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน WI- Work Instructions โดยรวม
ข้อมูลขั้นตอนการการปฏิบัติงานเฉพาะของกระบวนการนั้นๆ เข้ากับข้ันตอนการปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีไดจาก 
MSDS เพื่อประกอบเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการท่ีชัดเจน บอกถึงรายละเอียด เช่น ข้อควร
ระวัง ( ถ้ามี  ) การใช้อุปกรณ์ปองกัน และขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดภาวะฉุกเฉินทางสารเคมี เป็นต้น เพื่อให้
ปฏิบัติงานไดอย่างปลอดภัย มากท่ีสุด และต้องเก็บเอกสารอ้างอิงไว้ก่อน 

3.7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (personal protective equipment; PPE)  
ก. ตองเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดสารเคมี  อุปกรณ์ปองกันท่ีใช้ไดกับสารเคมีชนิดหนึ่ง 

อาจไมมีประโยชนและอาจเกิดอันตรายเมื่อใช้กับสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง  
ข. ควรทดสอบว่าอุปกรณ์ปองกันเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานท่ีจะสวมใสหรือไม เช่น หน้ากาก ควร

ทดสอบว่า พอดีกับใบหน้าของผู้ท่ีสวมใส เพื่อความปลอดภัย  
ค. มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ปองกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือ  ผ้ากันเป้ือน โดยตรวจสอบหารอย

รั่ว รอย แตก หรือการเส่ือมสภาพ หากช ารุดต้องเปล่ียนทันที  
ง. ตองเก็บรักษาอุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องตามท่ีผุ้ผลิตก าหนด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  สามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้จัดจ าหน่าย หรือติดต่อศูนย์พิษวิทยา เบอร์ 7007  
 

3.8 การจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จ าเป็นในหน่วยงาน  
ก. มฝัีกบัวฉุกเฉินส าหรับล้างตา หรือ ขวดบรรจุน้ าสะอาดส าหรับล้างดวงตา จัดเตรียมไวกรณี

เกิดอุบัติเหตุสารเคมีเขาตา มีการเปล่ียนน้ าทุก 7 วัน 
ข. ควรมีอ่างล้างมือท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ค. ชุดเก็บกู้สารเคมี Spill Kit 
 
  



4. การทิ้งและการก าจัดสารเคมี  
4.1 การท้ิงสารเคมี หลักปฏิบัติเมื่อจะท้ิงสารเคมีท่ีใช้แล้วหรือของเสียสารเคมีท่ีเกิดจาก กระบวนการ

ปฏิบัติงาน มีดังนี้  
ก. ปฏิบัติตามค าแนะน าใน MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิด  หรืออาจหาข้อมูลไดจากแหล่งอื่น  

เช่น  website  http://www.epa.gov/sbo/labguide.htm  
ข. สารเคมีท่ีท้ิงลงอ่างน้ าหรือท่อน้ าท้ิงไดเลย ไดแก  

• สารละลายท่ีเป็นกลาง และสารระคายเคือง เช่น  sodium chloride   
• สารละลายบัฟเฟอร์ 
• สีย้อมเซลล์ และเนื้อเยื่อท่ีล้างออกจากแผ่นสไลด์  

ค. สารเคมีท่ีสามารถท้ิงลงอ่างน้ าหรือท่อน้ าได้แต่ต้องเจือจางก่อน ไดแก  
• สารกัดกร่อน เช่น  hydrochloric acid, sodium hydroxide เป็นต้น  สารเคมีท่ีเป็นกรด

หรือด่างนี้ ตองเจือจางให้ต่ า 1 M (1 Molar หรือ 1 โมล /ลิตร) ก่อนเทท้ิงลงอ่างน้ า และเมื่อเทลงอ่างน้ าหรือ
ท่อน้ าให้เปิดน้ าตาม ลงมากๆเพื่อเจือจางความเข้มข้น 

• สารกลุม volatile organic เช่น  formaldehyde ตองเจือจางด้วยน้ าให้เป็น 0.1% ก่อน
ท้ิง  สวน glutaraldehyde ตองเจือจางด้วยน้ าให้เป็น 1% ก่อนท้ิงเป็นต้น  

ง. สารเคมีหรือสารละลายท่ีประกอบด้วยสารดังต่อไปนี้ ห้ามท้ิงลงอ่างน้ าหรือท่อน้ าท้ิงเด็ดขาด 
ไดแก  

• สารไวไฟสูง และ solvent ท่ีไมละลายน้ า เช่น  ethyl ether, hexane, acetone เป็นต้น
solvent ปริมาณไมมาก และไมใช่สารพิษหรือสารก่อมะเร็ง อาจต้ังท้ิงไวในตูดูดไอสารเคมีจนระเหยหมด แลว 
ก าจัดตะกอนหรือสารเคมีท่ีเหลือตามวิธีท่ีเหมาะสมต่อไป 

• สารพิษ และสารก่อมะเร็ง เช่น acrylamide, mercury, ethidium bromide เป็นต้น 
• สารไวปฏิกิริยากับน้ า เช่น โลหะโซเดียม เป็นต้น  

จ. การรวบรวมของเสียสารเคมีเพื่อรอก าจัด  ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้  
• รวบรวมสารเคมีท่ีจะท้ิงใสภาชนะท่ีทนการกัดกร่อน เช่น ขวดแกว  หากมีปริมาณมากให้ใช้ 

safety can (ถ้ามี)  โดยแยกประเภทของแข็งหรือของเหลว  และแยกตามประเภทสารเคมี GHS ระวังไมรวม 
สารเคมีท่ีไมเขกันเข้าด้วยกัน  (ภาคผนวก 5 และ 7)  

• ติดฉลากชนิดของสารเคมีและปริมาณท่ีอยู่ในแต่ละภาชนะ  รวมทั้งวันท่ีท้ิง  
• จัดเก็บตามข้อควรระวังของสารเคมีแต่ละประเภท  แต่ควรแยกจากสารเคมีท่ียังเก็บไวใช้    
•แจ้งส านักผู้อ านวยการจากนั้นรอส่งให้หน่วยงานของโรงพยาบาลน าไปก าจัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกต่อไป  
ฉ. ขวดท่ีเคยใสสารเคมีแลวต้องการน าท้ิง ตองน าสารเคมีออกให้หมดก่อน  

http://www.epa.gov/sbo/labguide.htm


ช. ขยะท่ีปนเป้ือนสารเคมีให้ท้ิงลงในถังขยะสารเคมี ( ถุงรองรับสีขาว) เท่านั้น ห้ามท้ิงในถังขยะ
ท่ัวไป ( ถุง รองรับสีเหลือง) หรือถังขยะติดเช้ือ (ถุงรองรับสีแดง) 

 
4.2 การก าจัดสารเคมี สารเคมีท่ีเหลือใช้และไมตองการเก็บไวอีกต่อไปให้แยกประเภท แล้วก าจัดให้

ถูกต้อง  (ภาคผนวก 7) หากไม่สามารถก าจัดเองได้ ต้องท าการจัดเก็บเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีตามท่ีคู่มือฯ
ก าหนดเพื่อรอน าส่งหน่วยงานของโรงพยาบาลน าไปก าจัดในกระบวนการต่อไป 
 
5. การปฏิบัติเม่ือเกิดการปนเปือ้นของสารเคมีอนัตราย 

5.1 แนวปฏิบัติท่ัวไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี  
ก. ก าจัดหรือเจือจางสารเคมีท่ีสัมผัส  
• สารเคมีกระเด็นเข้าตา   

- ใช้ขวดน้ าล้างตาฉุกเฉินหรือในบริเวณนั้นมีอ่างน้ าให้รีบลฃ้างโดยให้ล้างต่อเนื่องตลอดเวลา
จนแน่ใจว่าเพียงพอแล้วอย่างน้อย 15 นาที  

- เปิดเปลือกตาและเช็คดูว่าล้างสะอาดหมดหรือไม่ ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด   

• สารเคมีกรดถูกรางกาย ผิวหนัง 
- ถอดเส้ือผ้าท่ีปนเปื้อนสารเคมี เปิดน้ าไหลผ่านร่างกายจากฝักบัวฉุกเฉิน (safety shower) 

หรือใช้สายยางรดน้ าผ่าน อย่างน้อย 15 นาที  
- ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างโดยรอบ เช่น ถุงมือ รองเท้า หรือหมวก   

• การกินสารเคมี  ด่ืมน้ าตามในปริมาณมากๆ (ยกเว้น สารเคมีประเภทกรด ด่าง หรือไขมัน)  
ข. สอบถามข้อมูลจากศูนยพิษวิทยา เบอร์โทร.7007 และ/หรือดูเอกสารวิธีปฏิบัติงานเมื่อ

สารเคมีหกหลน  
ค. ไปพบแพทย์เพื่อท าการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วน  
ง. รายงานตามสายงานให้รับทราบ  
จ. บันทึกและส่งรายงานอุบัติเหตุ (Incident report)  

 
 
 
 
 
 
 



5.2 แนวปฏิบัติในการท าความสะอาดสารเคมีท่ีหกหรือปนเปื้อน การท าความสะอาดสารเคมีท่ีหก 
ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี (หาข้อมูลไดจาก MSDS) และมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  (ยกเว้น กรณีปรอทปนเป้ือนปรอท  ใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด ภาคผนวก 8)  

ก. การปนเปื้อนน้อย  (minor chemical spill) หมายถึง การท่ีมีสารเคมีประเภทกรด-ด่าง
เข้มข้น ของเหลว ไวไฟ สารก่อมะเร็ง และสารพิษ ท่ีมีปริมาตรน้องกว่า  250 มล. หรือ น้อยกว่า  450 กรัม 
(กรณีท่ีเป็น ของแข็ง) หกหลนอยูเฉพาะพื้นท่ี เช่น 1 N HCl ปริมาณ 100 มล. เป็นต้น หรือการท่ีมีสารเคมี
ประเภทสารไมไวไฟ สารเป็นกลาง และสารเป็นพิษต่ า ท่ีมีปริมาตร  1-10 ลิตร เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ หก
หลนอยูเฉพาะพื้นท่ีภายในหอ้งปฏิบัติการ ใหป้ฏิบัติดังนี้  

1) แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณนั้นทราบทันที  
2) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสม เช่น ถุงมือ เส้ือคลุมแขนยาว ผ้ากันเปื้อน 

แว่นตานิรภัย หรือหนากาก (face shield)  
3) หลีกเล่ียงการสูดดม โดยเปิดเครื่องดูอากาศ ตูดูดไอสารเคมี และหรือเปิดหน้าต่างให้

อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อระบายอากาศ  
4) ท าการต้ังป้ายเตือนเพื่อปิดกั้นพื้นท่ี โดยห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเดินผ่านบริเวณท่ีสารเคมีหก  

เพราะอาจท าให้สารกระจายไปพื้นท่ีอื่นและอาจได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีได้ 
5) ท าให้สารเคมีท่ีหกมีพื้นท่ีเล็กท่ีสุดโดยใช้วัสดุดูดซับ (absorbent material) กันบริเวณ

โดยรอบๆ ของพื้นท่ีท่ีสารเคมีหก  เช่น ทราย แผ่นดูดซับ ผ้า 
6) ส าหรับสารท้ังกรดและด่างให้ใช้ sodium bicarbonate เพื่อลดความเป็นกรดด่าง (ถา

พื้นท่ีนั้นมี) และใช้ spill kit ท าการเก็บกู้ต่อไป 
7) รวบรวมสารเคมีท่ีหกใสในภาชนะ  ติดฉลากภาชนะให้ถูกต้อง  น าไปก าจัดท้ิงท้ิงตามวิธีท่ี

เหมาะสมตามคุณสมบัติของสารนั้นๆ 
8) ท าความสะอาดบริเวณท่ีสารเคมีหก โดยการล้างน้ าและเช็ดพื้นให้แห้ง  
9) รายงานตามสายงานและในระบบ Incident report  

ข. การปนเปื้อนมาก (major chemical spill) หมายถึงการท่ีมีสารเคมีประเภทกรด-ด่างเข้มข้น 
ของเหลว ไวไฟสูง สารก่อมะเร็ง และสารพิษ ท่ีมีปริมาตรมากกว่า 250 มล. หรือปริมาณมากกว่า 450 กรัม 
(กรณี เป็นของแข็ง) เช่น การหกของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ปริมาตร 1 ลิตร ขณะท่ีเตรียม 1 N HCl เป็นต้น 
หรือการท่ีมีสารเคมีประเภทสารไมไวไฟ สารเป็นลาง และสารเป็นพิษต่ า ท่ีมีปริมาตรมากกว่า 10 ลิตร หกหล
นอยูในพื้นท่ีของหน่วยงานนั้นๆ และแพรกระจายออกไปมีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น การหกของ 
formaldehyde ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติระเหยง่าย (highly volatile organic)  

1) แจ้งผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้ทราบและอพยพคนไปตามเส้นทางอพยพโดยด่วน รวมถึงแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามสายงานและหน่วยงานโดยรอบในช้ันเดียวกัน และช้ันท่ีอยู่ช้ันบนและล่างของ



หน่วยงานท่ีเกิดเหตุ ให้กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณี
สารเคมีหกรั่วไหล 

2) หลีกเล่ียงการสูดดม โดยเปิดเครื่องดูอากาศ ตูดูดไอสารเคมี และหรือเปิดหน้าต่างให้
อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อระบายอากาศ และหยุดการท างานท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้ 

3) ให้การปฐมพยาบาลผู้ท่ีไดรับบาดเจ็บ โดยน าส่งห้องฉุกเฉิน หากมีผู้ท่ีถูกสารเคมีชนิดกรด
ให้ท าการถอดเส้ือผ้าออกและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นโดยใช้น้ าสะอาดล้างผ่านอย่างน้อย 15 นาที และรีบน าผู้
บาดเจ็บส่งแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านพิษวิทยา 

4) รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทันที โดยแจ้งเหตุ  ช่ือผู้แจ้ง เบอร์
โทรศัพท์ ชนิด/ช่ือสารเคมี  สถานท่ีเกิดเหตุ ตึกใด ช้ันและห้องใด และเวลาท่ีเกิดเหตุ ปริมาณสารเคมีท่ีหกรด
ปนเป้ือน รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ (ถ้ามี) 

5) หลังจากอพยพคนออกหมดแลว ให้ปิดประตูหรือกั้นพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ  
6) เตรียมเอกสาร MSDS ของสารเคมีนั้นไว้และให้ผู้ ท่ีประสบเหตุการณคอยให้ขอมูลแก่

เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีมาเก็บกู้ 
7) ผู้ท่ีไดรับอันตรายจากสารเคมีขณะปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่ีเกิดเหตุ ตองรายงาน

อุบัติการณ์ทุกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติในการท าความสะอาดสารเคมีที่หกหรือปนเปื้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานตามสายงาน และรายงาน

อุบัติการณ์ 

รวบรวมสารเคมีที่หกใสในภาชนะ  ติด

ฉลากภาชนะให้ถูกต้อง น าไปก าจัดท้ิง

ตามวิธีท่ีเหมาะสม 

ท าความสะอาดบริเวณสารเคมี

หก 

สารเคมีหก / ปนเป้ือน 

กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

อพยพคนออกจากพื้นที่ ไปยังจุดรวมพล 

โดยใช้เส้นทางเดียวกับแผนอัคคีภัย 

สารเคมีหก /ปนเปื้อน มาก 

ผู้ท่ีพบเห็นเหตุการณ์ / หัวหน้างาน 

ต้ังป้ายเตือน /ก้ันพื้นที ่

โดยห้ามคนที่ไม่เก่ียวข้องเข้าบริเวณที่เกิดเหตุ 

ด่าง 

แจ้งศูนย์วิทยุ  

กด 35500 

C1 หรือหัวหน้างาน รายงานตามสาย

งาน  

แจ้ง เมื่อปนเปื้อนมาก 

ใช้ชุด Spill kit เก็บกู้สารเคม ี 

ตามขั้นตอนท่ีอยู่ในกล่อง 

สารเคมีหก /ปนเปื้อน น้อย 

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

PPE 

กรด 

ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

ห้องฉุกเฉิน 

ปิดหรือหยุดการปฏิบัติงานทุกอย่างที่ท า

ให้เกิดประกายไฟและความร้อน และเปิด

หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ 

เตรียมเอกสาร MSDS และ SG  

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ช่วยเหลือหรือ

หน่วยงานท่ีเข้ามาระงับเหตุ 



6. การปฏิบัติเม่ือเกิดไฟไหมจากสารเคมี  
ก. กรณีเกิดไฟลุกไหมเล็กน้อยสามารถดับได้เอง เชน ไฟลุกติด 70% ethanol ให้ใช้ผา หนาๆ คลุม

ไฟ หรือใช้ผ้าห่มคลุมไฟ (fire blanket) หรือ dry sand  
ข. กรณีเกิดเพลิงไหมเล็กน้อยสามารถดับได้เองในหน่วยงานหรือหองเก็บสารเคมี ให้ใช้ถังดับเพลิง

ชนิดสารเคมีแหง ( ดับวัสดุ ชนิด A B C) หรือถังดับเพลิงชนิดบรรจุCO2 ยกเว้น ไฟไหมสารเคมีประเภทสาร
ออกซิไดส์ทุกชนิด ให้ใช้น้ าในการดับเพลิงเท่านั้น 

ค. กรณีเกิดเพลิงไหมรุนแรงให้ปฏิบัติตาม คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ และ

แจ้งศูนย์วิทยุ 35500,38700 และรีบอพยพคนออกนอกพื้นท่ีทันที  

 

7.การจัดท าบัญชีสารเคมี 

การจัดท าบัญชีสารเคมี (Inventory control) อย่างเหมาะสม นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหน่วยงาน
ทุกแห่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. การจัดซื้อสารเคมีควรจัดซื้อเท่าท่ีจ าเป็น การจัดซื้ออาจกระท าเป็นงวด เช่น งวดละ 6 เดือน เป็น
ต้น  

2. ควรตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีแต่ละตัว  
3. ควรมีการบันทึกการซื้อสารเคมีแต่ละตัว เช่น วันท่ีได้รับ ช่ือบริษัทท่ีผลิต ปริมาณบรรจุ เป็นต้น  
4. การใช้สารเคมีควรเป็นลักษณะ First-in, First-out ซึ่งเป็นวิธีการท่ีดีเพื่อป้องกันการหมดอายุของ

สารเคมี  
5. ควรมีการก าหนดตัวบุคคลท่ีชัดเจน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บสารเคมี  
6. ควรมีการตรวจสอบสารเคมีทุกๆครึ่งปี ควรกาจัดสารเคมีท่ีเส่ือมสภาพ เช่น สีเปล่ียน เป็นตะกอน 

หรือ สีขุ่น รวมท้ังสารเคมีท่ีฉลากลบเลือน หรือ ภาชนะบรรจุเสียหาย 
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ภาคผนวก 1 
 ประเภทของสารอันตราย  
  สารอันตราย (hazardous substance) คือสารเคมีหรือชีววัตถุท่ีกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงท่ีมีชีวิตและ 
ส่ิงแวดลอมท้ังโดยตรงและโดยออม  แบงเปน 9 ประเภท ตามขอก าหนดขององคการอนามัยโลก คือ  
  1. สารระเบิดได (explosive chemical)  หมายถึงสารเคมีท่ีสามารถระเบิดไดงาย เมื่อไดรับ
ความรอนสูงเกิน 40 ซ. หรือไดรับประกายไฟหรือเกิดการกระแทก หรือการเสียดสี แบงไดเปน  

1.1 ของเหลวระเบิดได (explosive liquid) เช่น amyl nitrite, dinitrobenzene, iodobenzene, 
nitrocellulose, nitrogen trichloride, trinitromethane เปนตน  

1.2 ของแข็งระเบิดได (explosive solid) เชน ammonium nitrate, ammonium perchlorate, 
picric acid, lead azide  เปนตน  

2. แกส (gas)  แบงไดเปน  
2.1 แกสไวไฟ (flammable gas) เชน acetylene, n-butane, butene, cyanogens, ethylene 

oxide, hydrogen, ethylene, formaldehyde, ethane, carbon monoxide, isobutene, vinyl chloride 
เปนตน 2.2 แก สกัดกรอน (corrosive gas) เชน ammonia, boron trichloride, chlorine, hydrogen 
chloride, methyl bromide, nitrogen dioxide, nitric oxide, vinyl chloride, hydrogen bromide เ ป
นตน  

2.3 แกสเหลวอัดภายใตความดัน (compressed gas) เชน argon, carbon dioxide, oxygen, 
nitrogen, helium, chlorotrifluoromethane เปนตน  

3. ของเหลวไวไฟ (flammable liquid)  หมายถึงของเหลวท่ีจุดวาบไฟตํ่ากวา 37.8 ซ. และลุก
ไหมไดงาย แบงไดเปน  

3.1 ของเหลวลุกไหมไดเอง (pyrophoric liquid) เชน n-buthyllithium, dimethylmercury, 
methylcopper, phenyllithium เปนตน  

3.2 ของ เหลวติดไฟง าย ( ignitable liquid) เช น acetaldehyde, acetone, acetonitrile, 
acrolein, n-butanol, diethyl ether, dibutyl ether, isopropanol, methanol, methyl acetate, 
ethylbenzene เปนตน  

4. ของแข็งไวไฟ (flammable solid)  หมายถึงของแข็งท่ีสามารถติดไฟไดงาย หรือท าปฏิกิริยากับ
น้ํา และแกสไวไฟ แบงไดเปน  

4.1 ของแข็งลุกไหมไดเอง (pyrophoric solid) เชน barium metal, rubidium metal, sodium 
metal, lithium metal, potassium metal, calcium metal เปนตน  

4.2 ของแข็ง ติดไฟง าย ( ignitable solid) เช น aluminum carbide, aluminum powder, 
magnesium metal, paraformaldehyde, potassium amide, sulfur powder, calcium hydride, red 
phosphorus เปนตน  



4.3 ของแข็งไวปฏิกิริยากับน้ํา (water-sensitive solid) เชน aluminum carbide, calcium 
hydride, sodium ethoxide, sodium amide, magnesium nitride เปนตน  

5. สารออกซิไดสและเพอรออกไซด (oxidizing chemical)  หมายถึงสารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยารุนแรง 
หรือเกิดการ ระเบิด เมื่อไดรับความรอนหรือสัมผัสกับสารรีดิวซ แบงไดเปน  

5.1 สารออกซิ ไ ดส อนินทรี ย ( inorganic oxidizing agent) เช น  ammonium bromate, 
ammonium nitrate, calcium hypochlorite, sodium hypochlorite, perchloric acid, sodium 
nitrate, periodic acid, sodium peroxide เปนตน  

5.2 สารออกซิไดสอินทรีย (organic oxidizing agent) เชน pyridium dichromate, selenium 
dioxide, tetrabutylammonium perchlorate เปนตน  

5.3 สารเพอร ออกไซด (organic peroxide) เช น t-butyl hydroperoxide, ethyl methyl 
ketone, isopropyl hydroperoxide, paracetic acid เปนตน  

6. สารพิษและสารติดเชื้อ  (toxic and infectious substance)  หมายถึงสารเคมีหรือเช้ือโรค
ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอ อวัยวะตางๆ ของรางกาย โดยทางปาก การสูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง  แบงไดเปน  

6.1 สารท าให น้ําตาไหล  เช น acetyl bromide, benzyl bromide, benzyl isocyanate, 
benzyl chloride เปนตน  

6.2 สารท าลายประสาท  เชน hydrogen cyanide, parathion, sarin เปนตน  
6.3 สารท าลายไต เชน arsenic compound, cadmium compound, chromium compound, 

sodium fluoride เปนตน  
6.4 สารท าลายตับ เชน acetonitrile, allyl alcohol, carbon tetrachloride, chloroform, 

cresol, dieldrin เปนตน  
6.5 สารท าลายปอด เชน alumina, asbestos, beryllium powder, mica, paraquat เปนตน  
6 . 6  ส า ร ท า ล า ย เ ม็ ด เ ลื อ ด  เ ช น  aniline, benzene, carbon monoxide, cyanogens, 

nitrobenzene เปนตน  
6 . 7  สารก อมะ เ ร็ ง  ( carcinogen) เ ช น  acrylonitrile, acrylamide, aflatoxin, asbestos, 

benzene, benzidinevinyl chloride เปนตน  
6.8 สารผลิตจากเช้ือจุลินทรีย ไดแก aflatoxin, diphtheria toxin, tetanus toxin, botulinum 

toxin เปนตน  
6.9 เ ช้ือจุ ลินทรีย ท่ีก อให เกิดโรคได เช น Bacillus anthracis, Leptospira interrogans, 

Mycobacterium tuberculosis เปนตน  
7. สารกัมมันตรังสี (radioactive chemical)   หมายถึงสารเคมีซึ่งสามารถปลดปลอยอนุภาคหรือ

รังสีท่ีเปนอันตราย ตออวัยวะตางๆ ของรางกาย ไดแก อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตา รังสีแกมมา แบงไดเปน  
7.1 สารกัมมันตรังสีจากธรรมชาติ ไดแก 238U, 235U, 231Pa, 234Th, 226Ra, 224Ra, 

210Bi, 208Tl  เปนตน  



7.2 สารกัมมันตรังสีจากการสังเคราะห ไดแก 60Co, 138Ba, 131I, 137Cs, 24Na, 13C, 207Bi, 
32P  เปนตน  

8. สารกัดกรอน (corrosive chemical) หมายถึงสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนวัสดุและท าลายเนื้อเยื่อ
ของส่ิงมีชีวิต แบงเปน  

8.1 ของเหลวกัดกร อน (corrosive liquid) เช น acetic acid, benzoyl chloride, chromic 
acid, hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid เปนตน  

8.2 ของแข็งกัดกร อน (corrosive solid) เชน bromoacetic acid, phenol, nitrophenols, 
oxalic acid, trichloroacetic acid เปนตน  

9. สารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (environmentally dangerous chemical)  แบงไดเปน  
9.1 สารอันตรายตอสัตวน้ํา (aquatically harmful chemical) เชน ammonium chromate, 

chromic acid, thiourea, glutaraldehyde, hydrochloride, methanol เปนตน  
9 .2  สารอัน ตรายต อพื ช  (plant-destroying chemical) เช น  bromobenzene, carbon 

tetrachloride, chlorobenzene, ethyl chloroacetate เปนตน  
9 . 3  ส า ร ท า ล า ย ช้ั น โ อ โ ซ น  ( ozone-depleting agent) เ ช น  bromomethane, 

chlorodifluoromethane (HCFC-2 2 ) , chloro-trifluoro methane (CFC-1 3 ) , bromo-
chlorodifluoromethane (H-1211) เปนตน  
 

เอกสารอางอิง คณะท างานก าจัดกากสารเคมีและของเสียจากหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร

บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม.  คูมือความปลอดภัยทางสารเคมี (Chemical 

safety manual).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว; 2544.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 2 
 อักษรยอและค าจ ากัดความที่ควรทราบ  

1. UN/ID Number เปนรหัสตัวเลข 4 หลัก ท่ีก าหนดโดยองคการสหประชาชาติ และกรมการขนส
งแหงสหรัฐอเมริกา (Department of Transportation, DOT) ใชระบุชนิดของสารเคมี และยังเปนรหัสสืบค
นวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน โดยระบบใหบริการขอมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพทอัตโนมัติ 
หรือสายดวน AVERS กรม ควบคุมมลพิษ หมายเลข 1650 หรือ 0 2298 2444  

2. CAS Number (Chemical Abstracts Service Registry Number) เปนชุดตัวเลขท่ีก าหนดขึ้น
โดย Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society ส าหรับใชระบุชนิดของสารเคมี
อันตรายท่ีก าหนดใน กฎหมาย (Toxic Substance Control Act, TSCA)  

3. PELs (Permissible Exposure Limits) คือคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศการท างาน
ท่ีอนุญาตใหมีได ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety 
and Health Act)  

4. TLVs (Threshold Limit Values)  คือคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศการท างาน ท่ี
ประมาณรอยละ 95 ของบุคลากรสามารถสัมผัสสารเคมีดังกลาวซ้ําๆ ตลอดระยะเวลาการท างาน โดยไมกอให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย   คานี้ก าหนดขึ้นโดย The American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) เพื่อ เปนแนวทางในการควบคุมสภาพแวดลอมในการท างาน แบงออกเปน  

4.1 คาขีดจ ากัดเฉล่ียตลอดเวลาการท างาน (TLV-TWA) คิดท่ี 8 ชม./วันหรือ 40 ชม./สัปดาห  
4.2 คาขีดจ ากัดส าหรับการสัมผัสระยะส้ัน (TLV-STEL) ส าหรับการสัมผัสสารเคมีในระยะเวลา

ประมาณ 15 นาที 4.3 คาขีดจ ากัดสูงสุด (TLV-ceiling) จะตองไมเกินคานี้ไมวาในเวลาใดๆ ของการท างาน  
5. การแปลงหนวย  อาจแปลงหนวยความเขมขนของแกสและไอระเหยสารเคมี ระหวาง สวนในล

านสวน (ppm) กับ มก./ลบ.ม. (mg/m3) ท่ีอุณหภูมิปกติ 25 oซ.  ไดดังนี้  (แกส 1 โมล มีปริมาตร 24.45 
ลิตร ท่ี 25 oซ.) TLV (ppm) x นน. โมเลกุลของสาร (กรัม) TLV (mg/m3) = 24.45  

 TLV (mg/m3) x 24.45 TLV (ppm) = นน.โมเลกุลของสาร (กรัม)   
 6. LD50 (Lethal Dose Fifty)  คือขนาดของสารเคมีซึ่งคาดวาจะท าใหสัตวทดลองท่ีไดรับสารนั้น

เพียงครั้งเดียว ตายไป เปนจ านวนครึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนเริ่มตน   LD50 เปนคาท่ีค านวณจากผล
การศึกษา ซึ่งใหสัตวทดลองหลาย กลุมไดรับสารเคมีท่ีปริมาณตางๆ กัน  ระยะเวลาท่ีเฝาสังเกตการตายของ
สัตวประมาณ 2-3 วัน แตไมเกิน 2 สัปดาห และเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบความเปนพิษของสารเคมีในสัตว
ตางชนิด ซึ่งมีน้ําหนักตัวแตกตางกันได จึงรายงานคา LD50 เปนน้ําหนักของสารเคมีตอน้ําหนักของสัตวทดลอง 
เชน LD50 (oral) ของ benzene ในหนู rat เทากับ 4,900 มก./กก.  



 
7. LC50 (Lethal Concentration fifty) คือความเขมขนของสารเคมีในอากาศ ซึ่งคาดวาจะท าให

สัตวทดลองท่ีสูดดมใน ระยะเวลาท่ีระบุไวตายไปเปนจ านวนครึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนเริ่มตน     LC50 เป
นคาท่ีค านวณจากผลการศึกษา   ทดลองโดยแบงสัตวทดลองเปนกลุมเทาๆ กัน กลุมละ 10 ตัวหรือมากกวา 
แลวใหสัตวทดลองสูดดมสารเคมีท่ี ตองการทดสอบ   ดังนั้นการรายงานคา LC50 จึงตองระบุระยะเวลาของ
การทดลองดวย เชน LC50 (4 ชม.) ของ benzene ในหนู rat เทากับ 44,660 มก./ลบ.ม.  

 
8. ดัชนี NFPA (National Fire Protection Association Code 704) เปน ดัชนีช้ีบงอันตรายจาก

สารเคมีตอสุขภาพอนามัย ความไวไฟ การ เกิดปฏิกิริยา  โดยก าหนดเปนระดับตัวเลข 0-4 อยูบน ส่ีเหล่ียม
ขนม เปยกปูน 4 ช้ิน เรียงกันหรือ diamond shape ส าหรับขอมูลพื้นฐานใน การดับเพลิง การอพยพ ออก
จากพื้นท่ีอันตราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ และระดับความเปนอันตรายของสารเคมี ตามดัชนี NFPA 

 
9. IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health Concentration) คาความเขมขนของ

สารเคมีตํ่าสุดใน บรรยากาศ ซึ่งท าใหเกิดอันตรายตอชีวิตและสุขภาพภายใน 30 นาทีท่ีไดรับโดยปราศจากอุป
กรณชวยหายใจ (respirator)  

10. ขีดจ ากัดการระเบิดได (explosion limit)  คือชวงคาสวนผสมของไอระเหย/แกสกับอากาศ ท่ี
สามารถระเบิดได อยูระหวางคาขีดจ ากัดบน (Upper Explosion Limit, UEL) และคาขีดจ ากัดลาง (Lower 



Explosion Limit,  LEL)   ความเขมขนท่ีสูงหรือตํ่าเกินไปจะไมระเบิด  ปกติชวงของ LEL และ UEL จะอยู
ในชวงของ LFL และ UFL (ขอ 11)  

11. ขีดจ ากัดความไวไฟ (flammable limit)  คือชวงคาสวนผสมของไอระเหย/แกสกับอากาศ ท่ี
สามารถลุกติดไฟได อยูระหวางคาขีดจ ากัดบน (Upper Flammable Limit, UFL) และคาขีดจ ากัดลาง 
(Lower Flammable Limit, LFL) ความเขมขนท่ีสูงหรือตํ่าเกินไปจะไมติดไฟ  ชวงขีดจ ากัด LFL และ UFL 
ของสารเคมีแตละชนิดไมเทากัน   เรียก ชวงนี้วา ชวงขีดจ ากัดความไวไฟ (flammable range)  

12. อุณหภูมิลุกติดไฟไดเอง (autoignition temperature)  คืออุณหภูมิตํ่าสุดท่ีท าใหสารเคมีลุกติด
ไฟขึ้นเอง จากแหลง ความรอนในตัวหรือสัมผัสกับวัสดุผิวรอน โดยปราศจากการจุดติดไฟจากแหลงภายนอก  
ใชประโยชนในการ ก าหนดบริเวณและอุณหภูมิในการเก็บรักษา และการระบายอากาศ  

13. จุดวาบไฟ (flash point)  คืออุณหภูมิตํ่าสุดท่ีท าใหของเหลวกลายเปนไอมากเพียงพอตอการ
เริ่มตนลุกไหมขึ้นเมื่อ มีแหลงจุดติดไฟ   แตไมเพียงพอท่ีจะลุกติดไฟไดอยางตอเนื่อง   จุดวาบไฟเปนประโยชน
ในการแบงประเภทของสารเคมีวาเปนสารไวไฟ (flammable) สารเผาไหมได (combustible) และสารไมเผา
ไหม (non-combustible) ตาม มาตรฐาน NFPA 30 เพื่อก าหนดมาตรการในการควบคุม เชน อาคารเก็บ 
การตอสายดินและตอเช่ือมระหวางถังใน การถายเท  

14. ความสามารถในการละลายน้ําได (solubility) น้ําหนักของสารเคมีท่ีสามารถละลายในน้ําไดต
อหนวยปริมาตร (กรัม/100 มล.) หรือบอกเปนรอยละ  เชน กลูโคสสามารถละลายน้ําไดดีมากถึง 100% 
ในขณะท่ีเมทิลีนคลอไรด ละลายน้ําไดเพียง 2% เทานั้น  

15. ความดันไอ (vapor pressure)  เปนคาท่ีแสดงถึงแนวโนมของของแข็งหรือของเหลวที่จะระเหย
กลายเปนไอใน อากาศ ปกติถาจุดเดือดตํ่าความดันไอจะสูง สามารถระเหยออกสูบรรยากาศไดเร็วและกอให
เกิดอันตรายตอ ผูปฏิบัติงานไดงาย และถาเก็บสารเคมีท่ีมีความดันไอสูงในภาชนะบรรจุปดสนิทอาจเส่ียงต
อการเกิดระเบิดไดงาย กวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น   และสารเคมีท่ีมีจุดเดือดสูง คาความดันไอจะตํ่า  มีหนวยเปน 
มม.ปรอท    ใชคานี้พิจารณา ความยากงายในการระเหยกลายเปนไอ และการควบคุมอันตรายจากการระเบิด
ของภาชนะบรรจุปดสนิท  

16. ความหนาแนนไอ (vapor density) คือน้ําหนักของไอระเหยหรือแกสเมื่อเทียบกับอากาศใน
ปริมาตรท่ีเทากัน (อากาศ = 1) ถาความหนาแนนมากกวา 1 สารเคมีนั้นจะหนักกวาอากาศและเกิดการสะสม
ในท่ีตํ่าหรือแพรกระจาย บนพื้น แตถาความหนาแนนนอยกวา 1 สารเคมีนั้นเบากวาอากาศก็จะลอยข้ึนท่ีสูง 
ความหนาแนนไอมีประโยชนใน การพิจารณาติดต้ังพัดลมระบายอากาศ และการอพยพกรณีหกรั่วไหล เชน 
หากมีการหกรั่วไหลของสารเคมีท่ีมี ความหนาแนนมากกวา 1 ใหหลีกเล่ียงการอยู ท่ีตํ่า บนพื้น หรือท่ีอับ
อากาศ เปนตน  

17. ความถวงจ าเพาะ (ถ.พ., specific gravity) คือน้ําหนักของของเหลวเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําท่ี
ปริมาตรเทากัน (ถ.พ. ของน้ํา = 1)   ถาสารเคมีนั้นไมละลายน้ํา และมี ถ.พ. > 1  สารเคมีนั้นจะจมน้ํา  ตอง
ระมัดระวังการกอใหเกิด อันตรายตอสัตวน้ําได แตถาถ.พ. < 1 จะลอยน้ํา  ซึ่งถาเปนสารไวไฟและไมละลาย
น้ํา ตองระมัดระวังอันตราย จากการเกิดอัคคีภัย  การระเบิดและเปนพิษของไอระเหย  



18. จุดเดือด (boiling point) หมายถึง อุณหภูมิท่ีสารเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนแกส  
19. จุดหลอมเหลว (melting point) คือ อุณหภูมิท่ีสารเปล่ียนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว จุด

หลอมเหลวนี้มีคา เทากับจุดเยือกแข็ง เพียงแต "จุดเยือกแข็ง "ใชเรียกเมื่อสารเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป
นของแข็ง  

20. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) คือหนวยงานท่ี
จัดต้ังขึ้นโดยกลุมนักสุข ศาสตรอุตสาหกรรมท่ีท างานในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชท่ีประชุมนี้เปนตัว
กลางส าหรับแลกเปล่ียน ประสบการณและความคิดเห็นดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ปรับมาตรฐานและเทคนิค
ในการดูแลสุขภาพของคนงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของคนงาน และท่ี
ส าคัญเปนหนวยงานท่ีก าหนดคา TLVs และมีการปรับคาเหลานี้ทุกปเพื่อความเหมาะสม หาขอมูลเพิ่มเติมได
จาก www.acgih.org  

21. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) คือหน วยงานท่ีอยู ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง แรงงานของอเมริกา ท าหนาท่ีออกกฎหมายและมาตรฐานทางดานสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยโดยได รับ ข อมูลทางเทคนิคจาก NIOSH มาตรฐานของ OSHA  เรียกว า PELs 
(Permissible exposure limits) และมีอ านาจ ในการเข าไปส ารวจ ตรวจสอบ สืบคน สอบสวนและหา
มาตรการลงโทษหนวยงานท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย   หา ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก www.osha.gov  

22. NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) คือหนวยงานท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของ CDC (Centers for Disease Control) ท าหนาท่ีศึกษาวิจัยทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตรวจสอบ อันตรายดานตางๆ และใหค าแนะน าในการออกขอก าหนด กฎหมายใหกับ OSHA 
และพัฒนามาตรการเกี่ยวกับ การใชสารพิษและระดับของสารเคมีท่ีปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน  ระดับของสารท่ี
เ ส น อ แ น ะ นั้ น  เ รี ย ก ว า  RELs (Recommended Exposure Limits) ห าข อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด จ า ก 
www.cdc.gov/niosh  
 
เอกสารอางอิง 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. การจ าแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีท่ีเปนระบบเดียวกัน ท่ัวโลก (Globally harmonized system of classification and labelling of 
chemicals, GHS).  กรุงเทพฯ: กรม โรงงานอุตสาหกรรม; 2548. 2. มูลนิธิวิกิมีเดีย [โฮมเพจในอินเตอรเน็ต]. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี [แกไขครั้งลาสุด 22 กุมภาพันธ 2549; สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2549]. คนจาก: 
http://th.wikipedia.org. 3. ศูนย ข อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  เอกสาร ขอมูลความปลอดภัย: ค านิยาม.  [ไมระบุวันท่ีแกไขครั้งลาสุด; 
สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2549].    คนจาก: http://msds.pcd.go.th/definition.html  
  

http://www.acgih.org/
http://www.osha.gov/


ภาคผนวก 3 
เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS หรือ SDS) 

 Material Safety Data Sheets (MSDS) หรือ Safety Data Sheets (SDS) ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  
  องคประกอบของเอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS หรือ SDS)  หัวขอรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสาร ผสม และบริษัทผูผลิตและ/หรือ จ าหนาย (Identification of 
the substance or mixture and of the supplier)  

• ตัวระบุผลิตภัณฑตามระบบ GHS* (GHS product identifier)  
• การระบุดวยวิธีอื่นๆ  
• ขอแนะน าในการใชสารเคมีและขอหามตางๆ ในการใช  
• รายละเอียดผูจ าหนาย (ประกอบดวยชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ)  
• หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน  

2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazard identification)  
• การจ าแนกประเภทสารเคมี / ของผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติ หรือระดับ

ภูมิภาค  
• องค ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข อความท่ี เป นค าเตือน (precautionary 

statement)  และสัญลักษณความเปนอันตราย  อาจใชส าเนาของสัญลักษณเปนสี ขาวด าหรือช่ือสัญลักษณ
เชน เปลวไฟ กะโหลกและกระดูกไขว  

• ความเปนอันตรายอื่นท่ีไมมีผลในการแยกประเภท เชน อันตรายจากการระเบิด ของผงฝุน 
(dust explosion hazard) เปนตน หรือท่ีไมครอบคลุมโดยระบบ GHS 3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับ ส
วนผสม (Composition / information on ingredients)  

• เอกลักษณของสารเคมี (chemical identity), ช่ือท่ัวไป ช่ือพอง ฯลฯ  
• หมายเลข CAS, หมายเลข EC ฯลฯ  
• ส่ิงเจือปนและสารปรุงแตงเพื่อใหเสถียร (impurities and stabilizing additive)  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)  
• มาตรการท่ีจ าเปน แยกยอยออกเปนหัวขอตามวิธีการรับสัมผัสสารเคมี เชน การ สูดดม การ

สัมผัสทางดวงตาหรือทางผิวหนัง และการกลืนกิน  
• อาการ/ผลกระทบท่ีส าคัญ การเกิดผลเฉียบพลันหรือมีการหนวงเวลาการเกิด  
• การระบุเกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางการแพทยในทันทีทันใดและการบ าบัดพิเศษ ท่ีตอง

ด าเนินการถาจ าเปน  
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)  

 • สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม (และไมเหมาะสม)  
• ความเปนอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมีเมื่อไหม (เชน ลักษณะของ ผลิตภัณฑลุกติดไฟได

ท่ีเปนอันตราย)  



• อุปกรณปองกันพิเศษและการเตือนภัยส าหรับนักผจญเพลิง  
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและ รั่วไหลของสารโดยอุบั ติเหตุ  ( Accidental release 

measures)  
• มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและ มาตรการฉุกเฉิน  
• มาตรการปองกันส่ิงแวดลอม  
• วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและกอบกู  

7. การขนถายเคล่ือนยายและการ จัดเก็บ  (Handling and storage)  
• มาตรการปองกันส าหรับการขนถายเคล่ือนยายอยางปลอดภัย  
• เงื่อนไขการจัดเก็บอยางปลอดภัย รวมทั้งความเขากันไมไดของสาร  

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ ป องกันส วนบุคคล (Exposure controls / personal 
protection)  

• การควบคุมตัวแปรตางๆ เชน คาท่ียอมให สัมผัสได ในขณะปฏิบัติงาน (occupational 
exposure limit value) เชน TLV, BEI (biological exposure index)  

• การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม  
• มาตรการปองกันสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล     

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)  
• สภาพปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี เปนตน)  
• กล่ินและขีดเริ่มเปล่ียนของกล่ิน (odor threshold)  
• คาความเปนกรดดาง (pH)  
• จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง (melting point / freezing point)  
• จุดเริ่มเดือดและชวงของการเดือด (initial boiling point and boiling range)  
• จุดวาบไฟ (flash point), อุณหภูมิท่ีจุดติดไฟไดเอง (auto-ignition temperature)  
• อัตราการระเหย (evaporation rate)  
• ความสามารถในการลุกติดไฟได (ของแข็ง, แกส) (flammability - solid, gas)  
• ขีดจ ากัดบน / ลางของการลุกไหม หรือขีดจ ากัดการระเบิด (upper/lower flammability or 

explosive limits)  
• ความดันไอและความหนาแนนไอ (vapor pressure and vapor density)  
• ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density)  
• ความสามารถในการละลาย (solubility)  
• สัมประสิทธิ์การแบงสวน (partition coefficient) ใน n-octanol ตอในน้ํา  
• อุณหภูมิการสลายตัวระดับโมเลกุล (decomposition temperature)  

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)  
• ความเสถียรทางเคมี  



• ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย  
• สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง เชน การคายประจุไฟฟาสถิต แรงกระแทก หรือการ ส่ันสะเทือน  
• วัสดุท่ีเขากันไมได  
• การแตกตัวเปนผลผลิตท่ีเปนอันตราย  

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)  
• ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางของการรับสัมผัสท่ีอาจเกิดขึ้น (การหายใจ การกลืนกิน การ สัมผัสทาง

ผิวหนังและดวงตา)  
• อาการท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา  
• ผลท่ีเกิดทันทีและท่ีเกิดช า (immediate and delayed effects) และผลเรื้อรัง (chronic 

effect) เมื่อรับสัมผัสระยะส้ันและยาว (short- and long-term exposure)  
• การวัดความเปนพิษ  

12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ (Ecological  information)  
• ความเปนพิษตอระบบนิเวศ (ในน้ําและดิน)  
• ความคงอยูนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability)  
• ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ (bioaccumulative potential)  
• สภาพเคล่ือนท่ีไดในดิน (mobility in soil)  
• ผลกระทบรายแรงท่ีอาจเกิดขึ้นอื่นๆ  

13. ขอพิจารณาในการก าจัด (Disposal consideration)  
• ส่ิงตกคางและขอมูลเกี่ยวกับของเสียเพื่อการเคล่ือนยายอยางปลอดภัยและใช วิธีการก าจัดท่ี

ถูกตอง โดยรวมไปถึงการก าจัดบรรจุภัณฑท่ีไดรับการปนเปอน  
14. ขอมูลส าหรับการขนสง (Transport information)  

• หมายเลข UN  และช่ือท่ีถูกตองตามเกณฑในการขนสง  
• ประเภทความเปนอันตรายส าหรับการขนสง  
• กลุมการบรรจุ (ถามี)  
• การเกิดมลภาวะทางทะเล (มี/ไมมี)  
• ขอควรระวังพิเศษท่ีผูใชจ าเปนตองตระหนักหรือตองปฏิบัติตาม ในการขนสงหรือ การบรรทุก

ท้ังภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ     
15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory information) กฎ ระเบียบ ขอมูลทางดานสุขภาพ 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม เฉพาะส าหรับ ผลิตภัณฑท่ีจัดท า  
16. ขอมูลอื่น (Other information)  ขอมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก ไข MSDS *GHS = 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
  การหาขอมูล MSDS  ผูผลิตสารเคมีตองเปนผูจัดท า MSDS ตามกฎหมายในตางประเทศ  ดังนั้นจึง
สามารถขอ MSDS จากผูผลิตหรือผูจ าหนายสารเคมีนั้นๆ ไดโดยตรง  ปจจุบันผูผลิตและหนวยงานท่ีตองใช



สารเคมีหลายราย  ได รวบรวม MSDS ไวใน website ของตน  เพื่อเผยแพรและใหความสะดวกในการคนขอมู
ลทาง internet ส าหรับ website ท่ีมี MSDS ภาษาไทย คือ 1. ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี 
(www.chemtrack.org) 2. ฐานขอมูลความปลอดภัยดานเคมีวัตถุ (ภาษาไทย) http://ilo.ilobkk.or.th/osh/ 
3. กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) 4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diwsafety.org) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเปนระบบเดียวกันท่ัว 
โลก (Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals, GHS).  กรุงเทพฯ: 
กรมโรงงาน อุตสาหกรรม; 2548.  
  



ภาคผนวก 4 
สถานที่เก็บสารเคมี 

 สถานท่ีเก็บสารเคมี ควรเปนไปตามมาตรฐานสากลของการจัดเก็บสารเคมี   เพื่อความปลอดภัย
ของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน   สถานท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมี ควรมีลักษณะดังนี้  

1. มีปายบอก “สถานท่ีเก็บสารเคมี” อยางชัดเจนและเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน  
2. ควบคุมการเขาออก  อนุญาตเฉพาะผูมีหนาท่ีเกี่ยวของเทานั้น  ปดล็อกสถานท่ีในเวลาท่ีไมใช  
3. ภายในสถานท่ีเก็บสารเคมี มีทางออกซึ่งบอกไวอยางชัดเจนอยางนอย 2 ทาง หรือมากกวานั้น  
4. ไมมีส่ิงกีดขวางใดๆ ตามทางเดินภายในสถานท่ีเก็บสารเคมี  
5. ไมมีชองทางท่ีสัตวจะแอบเขามาพักอาศัยได และน้ําทวมไมถึง  
6. อยบูริเวณท่ีแสงแดดสองไมถึง และอากาศไมรอนเกินไป  
7. มีแสงสวางเพียงพอใหสามารถอานฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีไดเมื่อตองการ  
8. มีการถายเทอากาศท่ีดี  มีระบบดูดอากาศออก  โดยตองระวังอยาใหอากาศท่ีดูดออกไปแลวก

ลับเขามาอีก   มี ระบบปรับอากาศและปรับความช้ืน เพื่อใหอากาศภายในสถานท่ีเก็บสารเคมีเย็นและแหง  
9. ช้ันเก็บ /วางสารเคมีตองติดต้ัง /ประกอบอยางแนนหนาและอยูชิดฝาผนัง ไมเอียงและมีความ

สะอาด   ควรท า ดวยวัสดุท่ีท าปฏิกิริยากับสารเคมีนอยท่ีสุด ทนตอการเผาไหม ทนตอการท าปฏิกิริยา และ
ทนตอการกัดกรอน  ควรหลีกเล่ียงการใชช้ันวางสารเคมีท่ีท าดวยโลหะเพราะอาจเกิดการกัดกรอนได  

10. หามสูบบุหรี่หรือมีเปลวไฟ และหามมีสวนท าใหเกิดความรอนหรือเกิดประกายไฟภายใน
สถานท่ีเก็บสารเคมี  

11. หามมีการผสมหรือถายเทสารเคมีภายในสถานท่ีเก็บสารเคมี  
12. ควรมีบันไดท่ีเคล่ือนยายได และใชไดทันทีภายในสถานท่ีเก็บสารเคมี  
13. ตองมีอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยูใกลบริเวณหองเก็บสารเคมี  

  
 เอกสารอางอิง พิชัย โตวิวิชญ และคณะ.  คูมือสารเคมีกับความปลอดภัย. พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย; 2545.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 5 
สารเคมีที่เขากันไมได (Incompatible Chemicals) 

  สารเคมีท่ีเขากันไมได คือ สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากันแลวกอใหเกิดอันตราย แตถาอยูเด่ียวๆ อาจไมเกิด 
อันตรายก็ได อันตรายอาจเกิดจากการเกิดปฏิกิริยากันแลวใหสารท่ีไวไฟ แกสพิษ หรือใหสารท่ีเกิดการระเบิด
ได ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการควรมีความรูความเขาใจ และทราบวาสารเคมีใดบ
างท่ีเขากันไมได ดังตัวอยางสารเคมีท่ีเขากันไมไดในตาราง  

 
 



  



ภาคผนวก 6 
หลักในการปฏิบัติงานกับสารเคมีชนิดตางๆ 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับสารเคมีที่เปนวัตถุระเบิด   
• จัดใหมีท่ีเก็บวัตถุระเบิดแยกเปนสัดสวน อาคารท่ีเก็บควรสรางดวยวัสดุทนไฟมีการระบายอากาศ

ไดดี อยหูาง จากอาคารอื่น   
• เก็บหางจากไฟและความรอน ควรมีปาย "อันตราย" "หามสูบบุหรี่" และ "หามกอใหเกิดประกายไฟ

ทุกชนิด "โดย เขียนตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว ติดต้ังในท่ีเห็นชัดเจน   
• การเคล่ือนยายสารเคมีท่ีเปนวัตถุระเบิด หามบรรทุกไปดวยกันกับเครื่องมือท่ีท าดวยโลหะ น้ ามัน 

ไมขีดไฟ กรด หรือวัตถุท่ีติดไฟงาย   
• ไมเก็บในปริมาณมาก   หากปริมาณมากตองแยกเก็บเปนอาคารเฉพาะ  
• การก าจัดอาจใชวิธีท าใหสารเคมีท่ีเปนวัตถุระเบิดนั้นเส่ือมหรือแปรสภาพ โดยการแชในสารละลาย

ท่ีเหมาะสม เชน ไนโตรกลีเซอรีน ใหแชในสารละลายโซเดียมซัลไฟตในเมทิลแอลกอฮอล เปนตน   แลวจัดเก็บ
เพื่อรอสง ก าจัดตอไป   สารเคมีท่ีเปนวัตถุระเบิดท่ีแปรสภาพดวยวิธีนี้ไมได ใหจัดเก็บเพื่อรอสงก าจัดเชนกัน  

 
หลักปฏิบัติเก่ียวกับสารเคมีที่เปนแกส   

• มีการตรวจสอบสายสงแกส ขอตอ และวาลว ใหอยใูนสภาพดีเปนประจ า เพื่อปองกันการรั่วไหล   
• ใชลอเข็นในการเคล่ือนยายถังแกส  และหามจับท่ีหัวทอแกสเวลาเคล่ือนยาย  
• มีการตรึงภาชนะบรรจุแกสใหอยูกับท่ี เพื่อกันลมหรือหลนกระแทก ซึ่งอาจท าใหวาลวช ารุดหรือท

อแตกราว   
• แยกเก็บถังแกสเปลาไวตางหาก  และติดปายเขียนไววา “ถังเปลา”  
• ติดต้ังปาย "หามสูบบุหรี่" และ" หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด" โดยเขียนดวยตัวอักษรสีแดงบน

พื้นขาวติดต้ัง ใหเห็นชัดเจน   
• บริเวณท่ีต้ังถังแกสมีการปรับอากาศใหอุณหภูมิตํ่า เพื่อชวยลดอันตราย   
• ตองเก็บแกสไวไฟใหหางจากความรอนและเปลวไฟ และเก็บแยกจากแกสท่ีเปนตัวชวยในการเผา

ไหม เชน ออกซิเจน หรือไนตรัสออกไซด  
• ถาหากถังแกสรั่ว และมีไฟลุกติดขึ้นใหใชน้ําราดไปตรงท่ีไฟติดแรงๆ ทันที   อยาใชผาปด หรือ

ทรายสาด เพราะ จะไมไดผล  
  
 
 
 
 
 



หลักปฏิบัติเก่ียวกับของเหลวไวไฟ   
• เก็บของเหลวไวไฟในหน่วยงานใหมีเพียงพอส าหรับการใชในการปฏิบัติงานในแต่ละเเทานั้น   
• ควรเล่ียงการใชภาชนะแกวส าหรับบรรจุสารไวไฟ  ถาจะใชตองมีภาชนะรองเพื่อกันรั่ว  และไม

ควรใชขวดแกว ขนาดเกิน 1 ลิตรบรรจุสารเหลานี้   หากตองการเก็บในปริมาณมาก ควรเก็บในภาชนะโลหะ
ซึ่งออกแบบเพื่อ ความปลอดภัย (metal safety can) และมีความจุอยางมากท่ีสุด 2 แกลลอน  สวนในหอง
เก็บสารเคมี อาจเก็บ สารนี้ใน safety can ไดในปริมาณ 1-5 แกลลอน  

• ปริมาณของสารไวไฟท่ีจะเก็บในหองปฏิบัติการนั้น ถาบรรจุในภาชนะแกวตองเก็บไมมากกวา 1 
ลิตร ตอพื้นท่ี 25 ตร.ฟุต   แตถาบรรจุในถังโลหะจะเก็บสารไดไมมากกวา 1 แกลลอนตอพื้นท่ีหอง 25 ตร.ฟุต   

• สถานท่ีวางของเหลวไวไฟไมควรมีอุณหภูมิสูงหรือใกลแหลงติดไฟ และควรติดต้ังถังดับเพลิงชนิด
แกสคารบอนไดออกไซดในต าแหนงท่ีเห็นชัดเจน   

• ผูปฏิบัติงานตองทราบวิธีใชถังดับเพลิง   มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงใหใชการไดตลอดเวลา   
• ตองมีปาย "หามสูบบุหรี่ "และ "หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด" ติดต้ังไวในท่ีเห็นชัดเจน   
• ตูเย็นท่ีใชเก็บของเหลวไวไฟ  ควรเปนชนิดกันระเบิด (explosion proof) ซึ่งไมมีประกายไฟท่ี

อาจท าใหลุกไหมได  
• การถายเทของเหลวไวไฟจากถังใหญไปสูภาชนะอื่น ควรมีสายดินเพื่อลดไฟฟาสถิตท่ีเกิดขึ้น

เวลาปมหรือเทสาร   
• การกล่ันหรือระเหยของสารเคมี ควรท าในตูดูดไอสารเคมี   
• ห ามให ความร อนโดยตรงแก ของเหลวไวไฟหรือวางบน hot plate หรือ uninsulated 

resistance heater   การให ความรอนแกของเหลวไวไฟใหใช heating mantle, steam bath หรือ hot 
water bath   

• กอนท้ิงขวดบรรจุตองแนใจวาไมมีของเหลวไวไฟตกคางอยู  
• เก็บเศษกระดาษ เศษผา หรือส่ิงอื่นท่ีเปอนของเหลวไวไฟ ไวในภาชนะปดมิดชิดเพื่อปองกันการ

ปนเปอน  และ น าไปก าจัดทุกวัน   
• การก าจัดของเหลวไวไฟ ตองไมเทสารท่ีมีปฏิกิริยาตอกันลงในถังเดียวกัน และไมเทของเหลว

ไวไฟท่ีไมละลายน้ํา ลงทอน้ําท้ิง วิธีก าจัดท่ีดีท่ีสุดถามีปริมาณไมมาก  คือการเผาครั้งละนอยๆ ในตูดูดไอ
สารเคมี   ถาไมแนใจให จัดเก็บเพื่อรอสงก าจัด  
  
 
 
 
 
 
 



หลักปฏิบัติเก่ียวกับตัวท าละลายอินทรีย (Organic solvent)  
• ไมควรเก็บ solvent ไวในหองปฏิบัติการมากเกินควร ควรมีพอใชแค 2 วัน   ไมควรท้ิง solvent 

ไวบนโตะคางคืน ควรเก็บใส safety cabinet ท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับเก็บ solvent   
• ตูเย็นท่ีเก็บ solvent ควรเปนชนิดกันระเบิด   ถายังไมมี ใหระมัดระวังโดยวางขวดใหมั่นคงบนชั้น

หรือใสกลองปดสนิท   
• ไมควรเก็บหรือวาง solvent ท่ีบริเวณทางเดิน หรือใกลประตูเขาออก   
• การกล่ัน organic solvent ท่ีไวไฟ ไมควรต้ังไฟโดยตรง หรือวางบน hot plate ถา boiling point 

ตํ่ากวา 100 oซ. ใหใช water bath หรือใช heating mantle   
 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับของแข็งไวไฟ  
• หามเก็บไวใกลไฟ ความรอน กรด หรือสารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากับน้ําหรืออากาศ   
• สารเคมีท่ีเกิดการสันดาปไดเองตองเก็บอยางถูกตอง เชน ฟอสฟอรัสขาว (เหลือง) ตองเก็บไวในน้ํา   

โลหะ โซเดียมเก็บไวในน้ํามัน  
• สารเคมีจ าพวกเสนใย เชน ส าลี ตองรัดเขามวน ไมปลอยใหฟงุกระจายในอากาศ และหามเก็บรวม

กับน้ํามันพืช หรือไขสัตว เชน น้ํามันละหุง   เพราะอาจลุกไหมได  
 
หลักปฏิบัติเก่ียวกับสารออกซิไดสและสารเพอรออกไซดอินทรีย  
• สารเคมีประเภทนี้สวนใหญไมติดไฟ เชน คลอเรต ไนเตรต ฯลฯ  แตจะคายออกซิเจนและท าให

เช้ือเพลิงอื่นติดไฟ  ดังนั้นตองไมเก็บรวมกับเช้ือเพลิงหรือสารรีดิวซ เชน ก ามะถัน ถานตางๆ   
• ไมวางไวใกลแหลงความรอน เพราะท าใหเกิดปฏิกิริยาการใหออกซิเจนอยางรวดเร็ว  
• เศษผาท่ีใชเช็ดเมื่อสารเคมีกรดตองใสในภาชนะท่ีปลอดภัยและน าไปก าจัดทุกวัน  
สารกอมะเร็ง ต้ังแต ค.ศ.1987 ถึง 2004   International Agency for Research on Cancer 

(IARC) ไดรวบรวม และ ประเมินฤทธิ์กอมะเร็งของสารเคมีท่ีใชกันอยูในปจจุบัน  รวมท้ังสารเคมีท่ีเกิดเองตาม
ธรรมชาติ ปรากฏวามี 402 ชนิด ท่ีท าใหเกิดโรคมะเร็งในคนได โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ   

• กลุม 1 เปนกลุมท่ีมีหลักฐานบงช้ีแนชัดวา ท าใหคนเปนมะเร็งได มี 95 ชนิด   
• กลุม 2A เปนกลุมท่ีมีหลักฐานบงช้ีคอนขางชัดวา ท าใหคนเปนมะเร็งได ซึ่งมี 66 ชนิด   
• กลุม 2B เปนกลุมท่ีมีหลักฐานบงช้ีพอสมควรวาอาจจะท าใหคนเปนมะเร็งได ซึ่งมี 241 ชนิด  

นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอีก 498 ชนิด  ซึ่งพบวามีฤทธิ์กอมะเร็งตอสัตวทดลอง  แตยังไมมีหลักฐานยืนยันวาท า 
ใหคนเปนมะเร็งได อยางไรก็ตามควรจะระมัดระวังในการใชหรือหลีกเล่ียงท่ีจะสัมผัสกับสารเคมีเหลานี้ เช
นเดียวกับ การใชสารกอมะเร็ง    เมื่อจ าเปนตองใชสารเคมีท่ีเปนสารกอมะเร็งตองระมัดระวังในการใชเปนอยา
งยิ่ง  และหาก สามารถหาสารเคมีชนิดอื่นท่ีไมมีฤทธิ์กอมะเร็งหรือมีนอยกวามาใชทดแทนได ก็จะปลอดภัย
มากขึ้น    ตารางดานลาง รวบรวมสารกอมะเร็งท่ีใชบอยในหองปฏิบัติการ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักปฏิบัติในการใชสารกอมะเร็ง 
มาตรการสวนบุคคล  

• ผูปฏิบัติงานทุกคนตองทราบวัตถุประสงคท่ีจะน าไปใชและอันตรายของสารกอมะเร็ง   
• ไมรับประทานอาหาร ด่ืมเครื่องด่ืม สูบบุหรี่ เก็บอาหาร แตงหนาในหองปฏิบัติการ   
• หลังปฏิบัติงานตองลางมือ หรือถามีสารกอมะเร็งเปอนผิวหนังตองลางบริเวณท่ีปนเปอน การลา

งมือหรือผิวหนังท่ี ปนเปอน หามใชสารท าละลายอินทรียลาง และใหใชสบูเหลว เนื่องจากสารกอมะเร็งอาจจะ
ปนเปอนท่ีสบกูอนได  

• ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุมกันเปอนและถุงมือตลอดเวลาท่ีใชสารกอมะเร็ง และสวมหนากากป
ดปากและจมูก เมื่อท างานกับสารท่ีเปนแกสและผง   

• ส าหรับผูท่ีท างานในหองสัตวทดลอง ตองสวมชุดเฉพาะในหองสัตวทดลอง และใสถุงมือ สวม
หมวกหรือผาคลุม ศีรษะและรองเทาดวย เส้ือผาท่ีสวมในหองทดลองตองท าความสะอาดทุกวัน และถามีการ
ปนเปอนสารกอมะเร็ง เปนจ านวนมาก ควรเปล่ียนทันทีและช าระรางกายใหสะอาด  

• เส้ือกาวนหรือเส้ือผาอื่นท่ีเปอนสารกอมะเร็งตองไมสงซักยังหองซักเส้ือผารวม หรือซักรวมกับเส้ือผ
าอื่นๆ เพราะ เจาหนาท่ีซักลางอาจไดรับสารกอมะเร็ง รวมท้ังเส้ือผาอื่นๆ จะปนเปอนสารกอมะเร็งไปดวย  ถ
าเส้ือผาเปอนสาร กอมะเร็งปริมาณมาก และเปนชนิดท่ีมีฤทธิ์กอมะเร็งรุนแรงควรน าไปเผา  แตถาเปอน
ปริมาณไมมากนักใหน า เส้ือผาไปแชในสารละลาย sodium hypochlorite 3-5 %  หรือแชในสารท าละลาย
ชนิดท่ีสามารถละลายสารกอ มะเร็งท่ีเปอนเส้ือผานั้นได (สารท าละลายท่ีใชตองเลือกชนิดท่ีไมท าอันตรายต
อเส้ือผา) กอนท่ีจะน าไปซักดวย น้ํายาซักฟอกตอไป  ในการซักลางเส้ือผาท่ีเปอนสารกอมะเร็ง ตองสวมถุงมือ
ทุกครั้ง และสารละลายหรือสารท า ละลายท่ีแชเส้ือผาแลวจะตองสงไปท าลายเชนเดียวกันกับของเสียท่ีเปนข
องเหลว  
มาตรการในการปฏิบัติงาน  

• ขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหและการท าใหสารกอมะเร็งบริสุทธิ์ เชน การกล่ัน การแยกสา
ร ก อ ม ะ เ ร็ ง  โ ด ย  ใ ช gas chromatography (GC), thin layer chromatography (TLC) ห รื อ  liquid 
chromatography (LC) ตองท า ในตูดูดไอสารเคมี และตองระวังการฟุงกระจายของสารกอมะเร็งอันเนื่องจาก
แรงดูดท่ีสูงเกินไปของตูดูดไอ สารเคมี   ควรช่ังและเตรียมสารละลายของสารกอมะเร็งในตูดูดไอสารเคมี  การ
ช่ังใหตักสารกอมะเร็งใสภาชนะท่ี ตองการ (ซึ่งช่ังน้ําหนักแลว) ในตูดูดไอสารเคมี  ปดฝาใหสนิทกอนน าไปช่ัง  
แลวเติมสารท าละลาย (ในตูดูดไอ สารเคมี) จนไดความเขมขนตามตองการ   การตวงสารกอมะเร็งท่ีเปนของ
เหลว ควรใชกระบอกฉีดยา หรือ ปเปตต แตตองไมดูดปเปตตโดยใชปากเปนอันขาด   

• หองสัตวทดลองท่ีมีการใชสารกอมะเร็งนั้นควรมีมาตรการท่ีรัดกุม เพราะโอกาสท่ีผูปฏิบัติงานจะได
รับสารกอ มะเร็งมีมาก เนื่องจากการทดลองใชเวลานาน การปองกันการกระจายของสารกอมะเร็งท าไดยาก 
และมีของเสียท่ี มีสารกอมะเร็งเกิดขึ้นมาก เชน อุจจาระ ปสสาวะของสัตวทดลอง และวัสดุรองนอนท่ีเปอน
สารกอมะเร็ง เปนตน   



• การผสมสารกอมะเร็งในอาหารควรใชภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด และท าในตูดูดไอสารเคมีซึ่งมีเครื่อง
ดักและกรองฝุน ละอองดวย และท่ีส าคัญอยางยิ่งคือ ตองก าหนดวิธีลางท าความสะอาดเครื่องผสมอาหาร และ
ตูดูดไอสารเคมีกอน เริ่มท าการทดลอง   ส าหรับผูผสมอาหารควรสวมเส้ือผาปองกันพิเศษ และควรสวมหนา
กากปองกันไอพิษ  

• ระมัดระวังการใหสารกอมะเร็งแกสัตวทดลอง สารกอมะเร็งท่ีระเหยไดจะกอใหเกิดอันตรายมาก
ท่ีสุด ฉะนั้น วิธีท่ี ปลอดภัยท่ีสุดคือการฉีด  แตถาจ าเปนตองใหโดยการทาผิวหนัง ปอน หรือหยอดเขาทาง
หลอดลม ควรท าในตูดูด ไอสารเคมี หรือถาสารกอมะเร็งนั้นอาจออกมากับลมหายใจของสัตวก็ควรจะเก็บสัตว
ทดลองไวในตูดูดไอสารเคมี ในชวงท่ีใหสารกอมะเร็ง   ไมควรผสมสารกอมะเร็งท่ีระเหยไดในอาหารและน้ํา 
เพราะจะปองกันไดยาก   

• ตองลางกรงท่ีใชเล้ียงสัตวทดลองท่ีไดรับสารกอมะเร็งและท าลายสารกอมะเร็งนั้น  เครื่องใชท่ี
เกี่ยวกับการลางกรง เหลานี้ควรอยูในบริเวณใกลเคียงกับหองสัตวทดลอง  เพื่อหลีกเล่ียงการขนยายกรงท่ี
ปนเปอนสารกอมะเร็ง  และ ถามีการใหสารกอมะเร็งจ านวนมากแกสัตวทดลอง ควรใชกรงชนิดท่ีใชแลวทิ้ง  

 มาตรการการเก็บ การแบงถายและขนยายสารกอมะเร็ง  
• เก็บสารกอมะเร็งไวใกลกับหองปฏิบัติการ เพื่อความสะดวกในการหยิบใช ควรน าสารกอมะเร็ง

มาใชในปริมาณ เทาท่ีจ าเปนในแตละการทดลองเทานั้น  ควรเก็บสารกอมะเร็งในสวนหนึ่งสวนใดของตูเก็บ
สารเคมีหรือตูแชแข็ง เทานั้น ติดปายบอกใหชัดเจน  ควรมีการตรวจสอบปริมาณสารกอมะเร็งเปนระยะ และ
ไมควรมีไวในปริมาณมาก เกินปริมาณการใช ควรมีฉลากก ากับสารละลายสารกอมะเร็งทุกชนิด   

• การแบงถายสารกอมะเร็ง ถาเปนของเหลวควรใชปเปตตหรือกระบอกฉีดยา เพราะสามารถวัด
ปริมาณท่ีแนนอน ได หามใชปากดูดปเปตตเพื่อดูดสารกอมะเร็งหรือสารละลายของสารกอมะเร็งเปนอันขาด  

• การขนยายสารกอมะเร็ง ควรใสขวดแกวหรือหลอดท่ีปดสนิท แลวบรรจุในภาชนะอีกช้ันหนึ่ง ใช
ภาชนะท่ีปดสนิท ซึ่งจะไมเปดออกไดเมื่อตกหลน  

• การขนสงสารกอมะเร็งท้ังโดยทางไปรษณีย รถไฟ หรือสายการบิน  ใหท าตามกฎระเบียบท่ีองคกร
ท่ีเกี่ยวของ ก าหนด  ถาไมมีระเบียบก าหนด ตองบรรจุสารกอมะเร็งในภาชนะท่ีกันน้ําได แลวน าไปบรรจุในอีก
ภาชนะหนึ่งซึ่ง ทนการกระแทก ไมแตกไมรั่ว สามารถทนการกัดกรอนของสารกอมะเร็ง  ในท่ีวางระหวาง
ภาชนะท้ังสอง ควร บรรจุวัสดุท่ีสามารถดูดซับสารกอมะเร็งไดท้ังหมดในกรณีท่ีภาชนะขางในแตก   ตอจากนั้น
น าภาชนะท่ีบรรจุสาร กอมะเร็งท้ังหมดนี้ไปบรรจุในกลองท่ีมีวัสดุกันกระแทกแลวจึงด าเนินการจัดสงตอไป  

การตรวจการปนเปอน ในหองปฏิบัติการทดลองควรมีการตรวจการปนเปอนของสารกอมะเร็งใน 
อากาศ บนฝาผนัง พื้นหอง บน โตะปฏิบัติการ และภายในตู ดูดไอสารเคมี เปนระยะ  นอกจากนั้นควร
ตรวจสอบหลังจากท าความสะอาดบริเวณท่ีมี สารกอมะเร็งหกหลน  

มาตรการอื่น ในการปฏิบัติงานนอกจากจะมีมาตรการเพื่อปองกันอันตรายแกผูใชสารกอมะเร็ง
โดยตรงแลว ยังควรปองกัน อันตรายท่ีจะเกิดแกผูอื่น เชน เจาหนาท่ีรักษาความสะอาดอีกดวย  ในกรณีท่ีมี
สารกอมะเร็งหกหรือเปอน เจาหนาท่ีท่ี ท างานรับผิดชอบโดยตรงควรท าความสะอาดเอง และในการท าความ



สะอาดหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี ควรใช เครื่องดูดฝุน หรือผาเปยก  หลีกเล่ียงการท าฝุนฟุงกระจาย เชน การ
กวาด เปนตน  
   
เอกสารอางอิง ศูนยอาชีวอนามัยมาบตาพุด. ความปลอดภัยในการท างานหองปฏิบัติการ. กองอาชีวอนามัย 
กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข.  (ไมระบุปท่ีพิมพ)    หนา 10-41.  
  



ภาคผนวก 7 
การแยกประเภทและก าจัดของเสียสารเคมี 

การแยกประเภทของเสีย เปนวิธีการในการจัดการของเสียภายในหองปฏิบัติการอยางเปนระเบียบ
และ ปลอดภัย   ชวยใหการขนยายสะดวกยิ่งขึ้น  และสะดวกในการเลือกใชวิธีก าจัดไดอยางเหมาะสม การ
แยกของเสียจาก หองปฏิบัติการ อาจแยกไดตามคุณลักษณะของสารอันตรายตาม ความสามารถติดไฟได การ
กัดกรอน ความไวตอ ปฏิกิริยา การแผรังสี และความเปนพิษ ของสารเคมีท่ีเปนของเสีย  

1. ของเสียที่ติดไฟได หมายถึง ของเสียท่ีลุกติดไฟไดงาย หรือใหไอระเหยท่ีสามารถเกิดการลุกไหม
เมื่อไดรับ ประกายไฟ หรือเปลวไฟ สามารถจ าแนกได2  ประเภท คือ  

1.1 ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (flash point) ตํ่ากวา 93.4 oซ. รวมถึงสารละลายแอลกอฮอลในน้ําท่ี
มีสวนผสม มากกวารอยละ24  โดยปริมาตร เชน benzene, toluene, xylene, acetone และ kerosene 
เปนตน  

1.2 ของแข็งท่ีไวไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติในการลุกติดไฟ เมื่อสัมผัสกับอากาศ เชน sodium metal และ 
phosphorus รวมถึงของแข็งบางชนิดท่ีไมมีสมบัติไวไฟ แตสามารถลุกไหมและระเบิดได เมื่อไดรับความรอน
สูงหรือเปลว ไฟ เชน carbon, sulfur, aluminum metal เปนตน  

2. ของเสียที่กัดกรอนได หมายถึงของเสียท่ีสามารถกัดกรอนและกอใหเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อของร
างกาย เมื่อ สัมผัสโดยตรงหรือกลืนเขาไป ไดแก ของเสียประเภทกรด และดางตางๆ เชน sulfuric acid, 
hydrochloric acid, nitric acid เปนตน  

3. ของเสียไวปฏิกิริยา  หมายถึงของเสียท่ีไมสามารถจัดเก็บไวรวมกับของเสียชนิดอื่นๆ เพราะอาจ
เกิดปฏิกิริยาท่ี รุนแรง ท าใหเกิดความรอนสูง หรือเกิดระเบิดได แบงออกไดเปน  

3.1 ของเ สีย ท่ีสามารถเกิดปฏิกิ ริยาได รวดเร็ว  เมื่อสัมผัสอากาศ เช น สารละลายของ 
alkylmagnesium halides และ n-butyllithium เปนตน  

3.2 ของเสียท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาไดรุนแรง เมื่อรวมกับน้ํา เชน sodium metal เปนตน  
3.3 ของเสียท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาได เมื่อรวมตัวกับสารออกซิไดสหรือสารรีดิวซ ในภาวะท่ี

เหมาะสม เชน potassium chlorate และ aluminum powder เปนตน  
3.4 ของเสียท่ีใหแกสพิษ ไอพิษ เมื่อผสมกับน้ํา เชน calcium carbide และ sodium amide เปนต

น  
3.5 ของเสียท่ีใหแกสพิษเกิดขึ้น เมื่อผสมกับกรด เชน potassium cyanide และ ferrous sulfide 

เปนตน  
3.6 ของเสียท่ีสามารถเกิดระเบิดรุนแรง เมื่อรับความร อนหรืออยู ในท่ีมีความดันสูง เช น 

ammonium nitrate และ nitrocellulose  เปนตน  
 
 



4. ของเสียประเภทกัมมันตรังสี หรือ กากกัมมันตรังสี  หมายถึงของเสียท่ีมีสวนผสมของสาร
กัมมันตรังสี ตองปฏิบัติ ตามค าแนะน าของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยเครงครัด แบงไดเปน2  ชนิด คือ  

4.1 กากกัมมันตรังสีชนิดเหลว เชน phosphorus-32 เปนตน  
4.2 กากกัมมันตรังสีชนิดแข็ง เชน sodium-24 เปนตน 5. ของเสียท่ีเปนพิษ  หมายถึงของเสียท่ี

สามารถกอใหเกิดอันตรายตออวัยวะตางๆ ของรางกายโดยผานการสูดดม กลืนเขาทางปาก หรือดูดซึมเขาทาง
ผิวหนัง  
 
 

 

 


