ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัย
ในห้ องปฏิบัตกิ ารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารบัญ

คํานํา
ห้ องปฏิบตั ิการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นหน่วยงานหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ที่
สนับสนุนด้ านการเรียนการสอนปฏิบตั ิการ และการทําวิจยั ของคณาจารย์ ดังนั ้นบุคลากรของ
คณะฯ ที่ต้องทํางาน หรื อใช้ เวลาในการศึกษา วิจยั ในห้ องปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่
ห้ องปฏิบตั ิการ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจยั ซึง่ ต้ องใช้ เวลาส่วนหนึง่ ในการศึกษาวิจยั หรือทํา
ปฏิบตั ิการ จึงมีโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมี ตัวทําละลาย สารพิษ เชื ้อก่อโรค อัคคีภยั อันตราย
จากก๊ าซพิษ เป็ นต้ น ซึง่ ล้ วนแต่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง ทังผลต่
้ อสุขภาพในระยะเฉียบพลัน
หรื อเรื อ้ รัง ตลอดจนการสร้ างมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนั ้นจึงมีความจําเป็ นที่ห้องปฏิบตั ิการจะ
ได้ วางระบบมาตรการป้องกัน และควบคุมความปลอดภัย โดยการให้ ความรู้ที่ถกู ต้ อง แก่
ผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อลดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
คูม่ ือข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัย
ในห้ องปฏิบตั ิการคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ จดั ทําขึ ้นภายใต้ การสนับสนุนของ เครื อข่ายเภสัชศาสตร์ เพื่อ
การสร้ างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) เพื่อแนะนํา และให้ ความรู้ ด้ านการปฏิบตั ิตวั เบื ้องต้ นในการ
ใช้ ห้องปฏิบตั ิการ สําหรับนักศึกษา และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้ อง
กับห้ องปฏิบตั ิการ มีแนวทางการปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ อง ทําให้ เกิดความปลอดภัยทั ้งต่อ
ตนเอง ผู้อนื่ และสิ่งแวดล้ อม

เรื่ อง
บทที่1 ข้ อกําหนดความปลอดภัยห้ องปฏิบตั ิการ
คณะเภสัชศาสตร์
บทที่ 2 ความปลอดภัยทัว่ ไปในห้ องปฏิบตั ิการ
บทที่ 3 ความปลอดภัยด้ านเคมี
บทที่ 4 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
บทที่ 5 การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
บทที่ 6 การดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก
- ประกาศแนวการใช้ ห้องปฏิบตั ิการคณะเภสัชศาสตร์ 2549
- แบบฟอร์ ม
- สัญลักษณ์จากเครือข่ายห้ องปฏิบตั ิการปลอดภัย

หน้ า
1
6
18
46
60
65

คณะกรรการพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะกรรการดําเนินงานโครงการพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์
ม.ค. 2552
ก

ข

8. ปฏิบตั ิตามประกาศแนวปฏิบตั ิในการใช้ ห้องปฏิบตั ิการของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด

บทที่ 1 ข้ อกําหนดความปลอดภัยห้ องปฏิบัตกิ ารคณะเภสัชศาสตร์
รวบรวม เรี ยบเรี ยง .......ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
หลักการปฏิบตั งิ านในห้ องปฏิบัตกิ าร
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ มีความเสี่ยงที่สารเคมี หรื อเชื ้อจุลชีพ มีโอกาสเข้ าสู่
ร่างกายได้ หากไม่มีความระมัดระวัง หรือการป้องกันที่ดีพอ ซึง่ อาจมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ทํา
ให้ เจ็บป่ วยทั ้งชนิดเฉียบพลัน และเรื อ้ รัง รวมทั ้งอาจเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง ขณะปฏิบตั ิงาน เช่น
้ ่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น จึงควรปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
การระเบิด หรื อเกิดเพลิงไหม้ ดังนันเพื
พื ้นฐาน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยทังแก่
้ ตนเองและผู้อนื่ ดังนี ้
1. ก่อนเริ่ มทําปฏิบตั ิการ ควรสํารวจว่าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง อ่าง
ล้ างตัวฉุกเฉิน รวมทั ้งทางหนีไฟ อยู่บริ เวณใดของห้ องปฏิบตั ิงาน
2. ควรศึกษาคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมี หรื อจุลชีพ ที่ใช้ ก่อนเข้ าทําปฏิบตั ิการ
3. หากต้ องการทราบข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ที่มีในห้ องปฏิบตั ิการ
้ างๆ ซึง่ จะบอกคุณสมบัติของ
คณะฯ สามารถสอบถามที่นกั วิทยาศาสตร์ ประจําชันต่
สารเคมี และวิธีรักษาเมื่อเกิดพิษจากสารเคมีชนิดต่างๆ
4. เข้ าทําปฏิบตั ิการโดยมีเครื่ องป้องกันตนเองที่เหมาะสม โดยการสวมเสื ้อกาวน์ทกุ ครัง้
ที่เข้ าทําปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันร่างกายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง สวมแว่นตา
ป้องกัน (goggle) ถ้ าทํางานกับสารเคมีที่มีความอันตรายสูง และสวมที่กรองอากาศ
เมื่อทํางานกับสารที่เป็ นอันตรายต่อทางเดินหายใจ และควรสวมรองเท้ าที่ห้ มุ เท้ า
อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีหกรดเท้ า
5. ทําปฏิบตั ิการกับตัวทําละลาย หรือสารเคมีระเหย ในตู้ดดู ควัน
6. ห้ ามกินอาหารและดื่มนํ ้าในห้ องปฏิบตั ิการ เพราะมีโอกาสได้ รับสารเคมีสรู่ ่างกาย
7. หากเข้ าทําปฏิบตั ิการนอกเวลาราชการต้ องขออนุญาตการใช้ ห้องนอกเวลาราชการ
และไม่ควรทําปฏิบตั ิการตามลําพังคนเดียว ควรมีผ้ อู ยู่ร่วมปฏิบตั ิการด้ วย
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ขยะในห้ องปฏิบัตกิ าร
ห้ องปฏิบตั ิการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดแบ่ง ถังขยะออกเป็ น 3
ชนิด คือ ถังขยะธรรมดา ถังขยะชีวภาพ ถังขยะสําหรับเศษแก้ วแตก

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

การปฏิบัตเิ มื่อทิง้ ขยะในห้ องปฏิบัตกิ าร
สารที่เป็ นขยะทัว่ ไปเช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ให้ ทิ ้งลงถังขยะธรรมดา
ของที่มีคม เช่น เศษแก้ ว เครื่ องแก้ วที่แตก ใบมีดโกน เศษมีด ให้ หอ่ ด้ วยกระดาษให้
เรี ยบร้ อยทิ ้งลงถังขยะสําหรับเศษแก้ วแตก
สารที่มีลกั ษณะเป็ นผง ฟุ้งกระจายได้ เช่น ผงซิลกิ า ที่ใช้ งานทางโครมาโตกราฟี
จะต้ องบรรจุใส่ถงุ พลาสติกที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุง ทิ ้งลงถังขยะธรรมดา
ขยะชีวภาพ หรื อขยะติดเชื ้อ ต้ องนึง่ ฆ่าเชื ้อ (autoclave) ก่อน และทิ ้งลงในถังขยะ
ชีวภาพ
อาหารเลี ้ยงเชื ้อ ที่รอการ autoclave ก่อนทิ ้ง ให้ จดั เก็บชัว่ คราว ในกล่องจัดเก็บที่มี
ฝาปิ ดมิดชิด ที่จดั ไว้ ให้ บริ เวณห้ องปฏิบตั ิการชัน้ 2 และรีบกําจัดโดยเร็ว เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื ้อต่อสิ่งแวดล้ อม และกลิ่นอันไม่พงึ ประสงค์
ขยะที่เป็ นซากสัตว์ให้ บรรจุใส่ถงุ พลาสติกที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุง ทิ ้งลงถังขยะชีวภาพ
(มีเฉพาะห้ องปฏิบตั ิการชั ้น 2 และชั ้น 4) ถ้ าทิ ้งไม่ทนั เวลาที่เก็บขยะประจําวัน ให้
นําไปแช่เย็นป้องกันการเน่าก่อนที่จะทิ ้งในวันรุ่งขึ ้น
ห้ ามทิ ้งภาชนะบรรจุอาหาร และเศษอาหารต่างๆลงในถังขยะที่อยู่ในห้ องปฏิบตั ิการ
โดยเด็ดขาด
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7.

การจัดแยกประเภทของเสียอันตราย ประเภทของเหลวภายในห้ องปฏิบตั กิ าร
ประเภทที่ 1 ของเสียประเภท ไฮโดรคาร์ บอน ประกอบด้ วย C H O เท่านั ้น
ประเภทที่ 2 ของเสียประเภท ไฮโดรคาร์ บอน ประกอบด้ วย N S P เท่านั ้น
ประเภทที่ 3 ของเสียประเภท halogenated hydrocarbon
ประเภทที่ 4 ของเสียประเภท โลหะหนัก
ประเภทที่ 5 ของเสียประเภท กรด (มีเนื ้อกรดมากกว่า 5%)
ประเภทที่ 6 ของเสียประเภท ด่าง (มีเนื ้อด่างมากกว่า 5%)

1.

2.

3.
4.
5.

6.

8.

การปฏิบัตเิ มื่อใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
หากเป็ นเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีต้องมีการจองเวลา จะต้ องลงวันเวลาการใช้ ที่
แน่นอนล่วงหน้ า 1 อาทิตย์ และจองติดต่อกันไม่เกิน 1 อาทิตย์ หากไม่ มาใช้ ใน
วัน เวลาที่จองผู้อ่ นื ที่เป็ นคิวต่ อไปสามารถมาใช้ แทนได้ เลย
นักศึกษาจะต้ องศึกษาและสามารถใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างถูกวิธีและทํา
การบํารุงรักษาเบื ้องต้ นได้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ผ้ ดู แู ลนักศึกษา หรือจาก
อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้ เครื่ องมือนั ้นได้
นักศึกษาสามารถยืมคู่มือการใช้ เครื่ องมือนั ้นเป็ นเวลา 1 อาทิตย์ โดยลงบันทึกการ
ยืม-คืนจากนักวิทยาศาสตร์ ประจําชั ้น
หากจะต้ องเบิกอุปกรณ์ประจําเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ ยืมและคืนอุปกรณ์จาก
นักวิทยาศาสตร์ ประจําชั ้น
ก่อนการใช้ เครื่ องมือจะต้ องตรวจสภาพเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ นั ้นก่อนว่าอยู่ใน
สภาพเรี ยบร้ อยก่อนใช้ ทกุ ครัง้ หากพบว่าเครื่ องไม่สามารถใช้ งานได้ ให้ ติดต่อ
นักวิทยาศาสตร์ ประจําชั ้นให้ มาทําการตรวจสอบ
บันทึกวันเวลาในการใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสต์รวมทังสภาพเครื
้
่ องมือวิทยาศาสตร์
ใน log book ประจําเครื่องทุกครัง้ ซึง่ เป็ นข้ อมูลของเครื่ องมือทําให้ ทราบลักษณะ
การใช้ งาน อายุการใช้ งาน เพื่อที่จะทําการบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมต่อไป
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หลังการใช้ งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะต้ องทําความสะอาดเครื่ องมือตลอดจน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องให้ เรี ยบร้ อย ทําการตรวจสภาพเครื่ องมือทุกส่วน รวมทั ้ง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครัง้ ว่าอยู่ในสภาพที่ปิดเครื่องเรี ยบร้ อยแล้ ว
รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ เครื่ องมือ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรืออุบตั ิเหตุ
จากการทํางานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ ้นได้

การเบิกอุปกรณ์ และสารเคมี
1. ผู้ขอเบิกเขียนใบยืมเครื่องแก้ ว / อุปกรณ์ / สารเคมี (ระบุรายการ จํานวน หรื อขนาด
บรรจุ ให้ ชดั เจน)
2. ผู้ขอเบิกส่งใบยืมฯ และรอรับอุปกรณ์ตามวัน และเวลาดังต่อไปนี ้
วัน-เวลาที่เบิกอุปกรณ์
จันทร์ – ศุกร์ 9.00 -12.00 น.
วัน – เวลาที่รับอุปกรณ์
จันทร์ – ศุกร์ 14.00 – 16.00 น.
หากมีความจําเป็ นเร่งด่วน ในการเบิกใช้ นอกจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ ให้ ใช้ แบบฟอร์ ม
ขออนุมตั ิเบิกเร่งด่วน
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการยืมอุปกรณ์ หรื อเครื่ องแก้ ว ที่มีผ้ ใู ช้ จํานวนมาก และมีจํานวนจํากัด
ต้ องใช้ สมุดยืมคืนอุปกรณ์ และมีกําหนดยืมได้ ครัง้ ละ 7 วัน และต้ องส่งคืนเมื่อครบกําหนดเวลา
้ อ ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิดการหมุนเวียนการใช้ ให้ กบั ผู้
หรื อจะยืมต่อได้ เมื่อไม่มีผ้ จู องใช้ เครื่ องมือนันต่
ต้ องการใช้ ได้ อย่างทัว่ ถึง
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การขอใช้ ห้องปฏิบัตกิ ารนอกเวลาราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ ระบบ scan ลายนิ ้วมือ เพื่อเข้ าใช้ ห้องปฏิบตั ิการนอกเวลาราชการ

บทที่ 2 ความปลอดภัยทั่วไปในห้ องปฏิบตั กิ าร
รวบรวม เรียบเรี ยง .......ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

1.ผู้ขออนุญาตกรอกแบบฟอร์ มการขออนุญาตมาปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้ ระบุชื่อผู้ขอ
ใช้ ช่วงเวลาที่ขอใช้ พร้ อมทังชื
้ ่อห้ อง และเครื่องมือที่ต้องการใช้
2. ผู้ขออนุญาตนําเอกสารเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา / ผู้ควบคุมการทํางานเพื่อลงนามรับรอง
3. ผู้ขออนุญาตนําเอกสารเสนอต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบตั ิการ เพื่อลงนามอนุญาต (หรือเสนอ
ต่อรองคณบดีฝ่ายบริ หาร กรณีผ้ ชู ว่ ยคณบดีฝ่ายปฏิบตั ิการติดราชการ)
้ ่ ขอ
4.เมื่อได้ รับอนุญาต ผู้ขออนุญาตนําเอกสารต้ นฉบับส่งที่นกั วิทยาศาสตร์ ประจําชันที
อนุญาต (เพื่อกรอกรหัสผ่านเข้ า-ออก ให้ นศ.)
หมายเหตุ : นศ.บัณฑิตศึกษา ขออนุมตั ิได้ ครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
นศ. สารนิพนธ์ ขออนุมตั ิได้ ครัง้ ละ 1 เดือน ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
5. สําเนาเอกสาร 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แจ้ งที่นกั การภารโรง หรือผู้ดแู ลอาคาร สํานักงานเลขานุการ
ฉบับที่ 2 แจ้ งพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะฯ

ความปลอดภัยด้ านอาคารสถานที่
1. มีการแบ่งพื ้นที่ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม มีระบบระบายอากาศที่ดี มีระบบกําจัดของเสีย
2. รักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของห้ องปฏิบตั ิการ
3. ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื ้นที่ทํางาน ทําความสะอาดพื ้นที่ทํางานทุกครัง้
เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน
4. ควรทิ ้งขยะ และของเสียในภาชนะที่จดั เตรียมไว้
5. จัดให้ มีการทําความสะอาดห้ องปฏิบตั ิการเป็ นประจํา กรณีที่มีการหกของสารเคมี
ต้ องทําความสะอาดโดยทันที
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้ าออกห้ องปฏิบตั ิการได้ อย่างเหมาะสม
7. ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข้ า-ออกฉุกเฉิน ต้ องมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
และต้ องไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ
8. การติดตังเครื
้ ่ องมือ และอุปกรณ์ภายในอาคารต้ องคํานึงถึงขนาดพื ้นที่ การรับ
นํ ้าหนักของพื ้นอาคาร เส้ นทางการขนย้ าย กําลังไฟที่ต้องการ
9. ต้ องมีระบบแจ้ งเตือนภัย เช่น สัญญาณเสียง และต้ องตรวจสอบการใช้ งานอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
10. ต้ องมีการตรวจสอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ระบบไฟ สายไฟฟ้า ต้ องดูแล และซ่อมบํารุงให้ อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11. ต้ องมีป้าย หรื อสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ
ความปลอดภัยของบุคลากร
1. มีการตรวจสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ก่อนรับเข้ าทํางาน และจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี
อย่างสมํ่าเสมอ

*******‘ นักศึกษาสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยนักวิจยั ที่ต้องการทําปฏิบตั ิการนอก
เวลาราชการ หรือต้ องการเบิกอุปกรณ์สําหรับงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ต้ องผ่าน
การฝึ กอบรม และได้ รับ safety card *******************
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2. ก่อนการปฏิบตั ิงานต้ องได้ รับความรู้เบื ้องต้ นด้ านความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ
และต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
3. จัด การอบรมให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง มี ทัก ษะและความ
ชํ า นาญในการปฏิ บัติ ง าน สามารถปฏิ บัติง านด้ ว ยความปลอดภัย มี ก ารป้องกัน
อุบตั ิเหตุเป็ นอย่างดี
4. เสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้ ทางเลือด และสารนํ ้าจาก
ร่างกาย ให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับ เพื่อให้ เกิดแนวคิดในทางเดียวกัน ทําให้ เกิดความ
มัน่ ใจและสามารถประสานงานในทีมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรทุกระดับ ต้ องทราบวิธีการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอย่างถูกต้ องเหมาะสม
6. บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบตั ิงานควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ
7. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการที่มีสารเคมีอนั ตราย ควรได้ รับการฝึ กอบรมใน
หัว ข้ อ ที่ เ กี่ ยวของกับอันตราย และการป้องกันตนเอง เช่น การจัดการสารเคมี ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการ สารก่อมะเร็ ง ข้ อมูลความปลอดภัยของเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น เมื่อเสร็ จ
สิ ้นการอบรมแล้ ว ควรจัดเก็บเอกสารเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลังและควร
เผยแพร่ข้อมูลเพือ่ ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ด้วย

การใช้ ต้ ดู ดู ควันควรมีข้อพึงปฏิบตั ิ ดังนี ้
- ระหว่างปฏิบตั ิงาน ฝาตู้ดดู ควัน (Sash) ต้ องเปิ ดไม่เกิน 18 นิ ้ว
- อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้ ปฏิบตั ิงานในตู้ดดู ควัน ควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้ าไป
ด้ านใน อย่างน้ อย 6 นิ ้ว
- ควรเปิ ดพัดลมของตู้ดดู ควันให้ ทํางานตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยู่ภายในตู้ดดู ควัน
- ไม่ควรใช้ ต้ ดู ดู ควันเป็ นที่เก็บสารเคมี

รูปที่ 1 ตู้ดดู ควัน
อุปกรณที่จาํ เป็ นเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในห้ องปฏิบัตกิ าร
1. ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
ห้ องปฏิบตั ิการที่มีการใช้ สารเคมีควรมีการระบายอากาศที่ดี การระบายอากาศใน
ห้ องปฏิบตั ิการ โดยทัว่ ไปไม่ควรน้ อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้ อง ต่อชัว่ โมง
2. ตู้ดดู ควัน (Fume hood)
การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับสารเคมีอนั ตราย ต้ องทําในตู้ดดู ควันเท่านั ้น ตู้ดดู ควัน ต้ อง
สามารถดูดอากาศได้ ไม่น้อยกว่า 80-120 ฟุต /นาที เมื่อฝาตู้ (Sash) เปิ ดที่ระดับ 18 นิ ้ว
7

3. ตู้เก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage)
้
สารเคมีที่ใช้ เป็ นตัวทําละลาย เช่น Acetone, ether, alcohol รวมทังกรด
Glacial acetic acid ส่วนใหญ่มกั เป็ นสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่ห่างจากประกายไฟ
รวมทัง้ ควรแยกเก็ บ จากสารเคมี อื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สารเคมี ใ นกลุ่ม ที่ เ ป็ น
oxidizer อุปกรณ์ที่ใช้ เก็บสารเคมีในกลุ่มนี ้ได้ แก่ ตู้เก็บสารละลายไวไฟ ในส่วน
สารเคมีที่ง่ายต่อการเกิดระเบิดควรเก็บในตู้ แต่แยกให้ อยู่บริเวณนอกอาคาร
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รูปที่ 2 ตู้เก็บสารละลายไวไฟ
4. อ่ างล้ างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน
(Emergency eyewash fountain and safety shower)
อ่ า งล้ างตา และที่ ล้ างตั ว ฉุ ก เฉิ นเป็ นอุ ป กรณ์ จํ า เป็ นสํ า หรั บ ทุ ก
ห้ องปฏิบตั ิการ ใช้ ในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุสารเคมีอนั ตรายหกราดตัว หรื อกระเด็นเข้ าตา
ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายถึงขันเสี
้ ยชีวิต หรื อ ทุพลภาพต่อผู้ปฏิบตั ิงานได้ สถานที่
ติดตัง้
อ่างล้ างตา และที่ล้างตัว ควรอยู่ในระยะห่างไม่เกิน 10 วินาที จากจุด
ปฏิบตั ิงาน ไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางเส้ นทาง เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานสามารถเข้ าถึงได้
โดยสะดวก ควรใช้ ระยะเวลาการล้ างตา หรื อล้ างตัวไม่ตํ่ากว่า 15 นาที เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าสารเคมีได้ ถกู ชะล้ างจนหมด อ่างล้ างตาควรมีการตรวจสอบอย่างน้ อยเดือนละ
1 ครัง้ และควรตรวจสอบที่ล้างตัวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

รู ปที่ 3 อ่ างล้ างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน
5. อ่ างล้ างอุปกรณ์ (Laboratory sink)
ผู้ ปฏิ บัติ ง านในห้ องปฏิ บัติ ก าร ต้ อ งล้ า งมื อ ด้ วยสบู่ และนํ า้ สะอาดทุ ก ครั ง้
ภายหลังจากการถอดถุงมือ และเมื่อเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงาน รวมทั ้งเมื่อผิวหนังสัมผัสกับ
สารเคมี อ่างล้ างมือยังใช้ ในการล้ างอุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการที่เปื อ้ นสารเคมีอีกด้ วย

รูปที่ 4 อ่ างล้ างอุปกรณ์
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นอกจากนี ้ในห้ องปฏิบตั ิการ ต้ องมีอปุ กรณ์ดบั เพลิง เช่นถังดับเพลิง ทราย ตู้ยา และ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคลในห้ องปฏิบัตกิ าร (Personal protective equipment)
อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลในห้ องปฏิ บัติการ ประกอบไปด้ วยอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection), เครื่ องป้องกันหน้ า เสื ้อ รองเท้ า ถุงมือ และ
หน้ ากากกันสารพิ ษ เป็ นต้ น การใช้ อุปกรณ์ เหล่า นีค้ วรใช้ ควบคู่ไปกับการจัด การและ
มาตรการด้ านความปลอดภัยอื่นๆในห้ องปฏิบตั ิการ เนื่องจากไม่มีอปุ กรณ์ใดที่สามารถ
ป้องกันอันตรายได้ 100 %
1. อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection)
อุปกรณ์เหล่านี ้ประกอบ ไปด้ วยแว่นตาประเภทต่างๆ (Glasses, goggles ,shield)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายในระดับที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็
ตามควรมีการทําความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ้อย่างสมํ่าเสมอ
บางห้ องปฏิบตั ิการกําหนดให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องใส่แว่นตาตลอดเวลา ยกเว้ นหากมีการเท
สารเคมีต้องเปลี่ยนมาใช้ goggles

2. เสือ้ คลุมปฏิบัตกิ าร (Laboratory coat)
เสื ้อคลุมปฏิบตั ิการใช้ สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น จากฝุ่ น
ผง ตลอดจนการหก กระเซ็นของสารเคมี เสือ้ นีค้ วรใช้ เนื อ้ ผ้ าที่ เป็ นผ้ าฝ้าย หรื อทําจากใย
สังเคราะห์ประเภท Tyvek หรื อ Nomex ไม่ควรใช้ วสั ดุประเภท Rayon หรื อ Polyester
เนื่องจากเป็ นวัสดุที่ติดไฟง่าย ซึง่ จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่ ควรได้ มีการทําความสะอาด
เสื ้อคลุมปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอ และควรถอดเสื ้อนี ้ออกทุกครัง้ เมื่อออกจากห้ องปฏิบตั ิการ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี และห้ ามนําเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการซักรวมกับเสื ้อผ้ าชนิด
อื่น และห้ ามนํากลับไปใช้ ที่บ้าน

รู ปที่ 6 เสือ้ คลุมปฏิบัตกิ าร
3. รองเท้ า
ควรสวมรองเท้ าตลอดเวลาที่ ปฏิ บัติงานในห้ องปฏิ บัติก าร รองเท้ า ที่ ใ ช้ ส วมใส่ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการ ควรเป็ นรองเท้ าที่ปกปิ ดนิ ้วเท้ า อย่างน้ อยด้ านบนของรองเท้ าควรทําจากหนัง
สัตว์ หรือ วัสดุประเภท Polymeric เพื่อป้องกันเท้ ากรณีเกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ทังนี
้ ้ไม่
ควรใส่รองเท้ าแตะ รองเท้ าผ้ า หรื อรองเท้ าส้ นสูงในห้ องปฏิบตั ิการ
4. ถุงมือ

รู ปที่ 5 แว่ นตาใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร
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ถุงมือที่ใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการแบ่งได้ เป็ นหลายประเภท การจะเลือกใช้ ถงุ มือประเภทใด
ขึน้ อยู่กับชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะต้ องปฏิบัติงานด้ วย หลีกเลี่ยงการใช้ ถุงมือกัน
ความร้ อนหรื อความเย็นที่ทําจากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเป็ นวัสดุที่อาจก่อให้ เกิ ดมะเร็ ง
(carcinogen) ถุงมือที่ใช้ กนั สารเคมี ควรทําจากยางธรรมชาติ หรื อ วัสดุประเภท Neoprene,
Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl ถุงมือที่ใช้ กบั งานทางชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรื อ Latex
อย่างไรก็ตามหลักในทางปฏิบตั ิที่สําคัญ ก่อนใช้ ถงุ มือทุกครัง้ ควรตรวจสภาพของถุงมือก่อนใช้
นอกจากนี เ้ มื่ อเลิก ใช้ ก่ อนที่จะถอดถุงมือออกควรล้ างมื อ ถอดถุงมื อทุก ครั ง้ เมื่ อออกจาก
ห้ องปฏิบตั ิการ และไม่ควรไปจับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา ขณะที่ยัง
สวมใส่ถงุ มือ ทั ้งนี ้เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของสารเคมีไปยังอุปกรณ์เหล่านั ้น สวมถุงมือทุกครัง้
ในขณะที่ปฏิบัติงานกับเชื ้อจุลชีพ และตัวอย่างส่งตรวจ ก่อนปฏิบตั ิงานควรเตรี ยมเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ให้ พร้ อม ไม่ควรแตะต้ องสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็ นขณะสวมถุงมือ ไม่ควรใช้ ถุงมือ
ซํ ้าและควรแยกทิ ้งถุงมือในถุงขยะติดเชื ้อ
5. อุปกรณ์ ช่วยหายใจ และหน้ ากากป้องกันไอระเหย (Respirator and face mask)
อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ ากากป้ องกันไอระเหย เป็ นอุปกรณ์ใช้ เมื่อต้ องปฏิบตั ิงาน
กับสารเคมี ที่มีไอ เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น สารละลายแอมโมเนีย สารละลาย
ฟอร์ มาลิน เป็ นต้ น

รู ปที่ 7 หน้ ากากป้องกันไอระเหย
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ข้ อปฏิบัตทิ ่ วั ไปสําหรั บการใช้ การเก็บรักษาและการขนส่ งถังแก๊ ส
1. ต้ องมีป้าย สีหรือสัญญาลักษณ์ชดั เจนที่ถงั แก๊ ส และบริ เวณที่วางถังแก๊ ส เพื่อง่ายต่อ
การบอกชนิดของแก๊ ส และอันตราย
2. ถังแก๊ สต้ องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันความร้ อนจากภายนอกได้ เช่น เปลวไฟ หรื อ
ุ หภูมิสงู
รัศมีของความร้ อนจากภายนอก ประกายไฟ หรือท่อไอนํ ้าที่มีอณ
3. อาคารเก็บถังแก๊ สต้ องมีระบบระบายอากาศที่ดี แห้ ง มีพื ้นที่ว่างเพียงพอและถังแก๊ สที่
ติดไฟต้ องวางห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ งา่ ย
4. ถังแก๊ สออกซิไดซ์ เช่น ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ต้ องเก็บห่างไกลจากแก๊ สไวไฟไม่
น้ อยกว่า 20 ฟุต
5. แยกถังแก๊ สที่อดั ใหม่ กับท่อเปล่าโดยให้ ครอบฝาท่อและติดป้ายแจ้ งให้ ชดั เจน
6. แก๊ สเชื ้อเพลิงต่าง ๆ ต้ องวางตั ้งขึ ้น รวมทั ้งในขณะขนส่ง
7. ถังแก๊ สที่มีลกั ษณะแคบและสูงต้ องมีอปุ กรณ์ป้องกันการล้ มที่ยดึ อย่างมัน่ คง
8. การเคลื่อนย้ ายถังแก๊ สจะต้ องเคลื่อนย้ ายโดยใช้ รถเข็นถังแก๊ ส และต้ องปิ ดฝาครอบ
วาล์วของถังแก๊ สให้ เรี ยบร้ อย โดยปิ ดลงมาถึงคอถังห้ ามเคลื่อนย้ ายถังแก๊ สโดยไม่มี
ฝาครอบวาล์ว เนื่องจากฝาครอบนี ้ออกแบบมาเพื่อป้องกันวาล์วโดยเฉพาะ
9. การใช้ แก๊ สไม่ควรใช้ จนหมดถัง ควรเหลือไว้ บ้างเพื่อรักษาความดันภายในถัง ไม่ให้
อากาศจากภายนอกเข้ ามาปนเปื อ้ นหรื อเข้ ามาทําให้ เกิดส่วนผสมที่อาจเกิดการ
ระเบิดขึ ้นได้ เมื่อเลิกใช้ แก๊ สถังใดจะต้ องปิ ดถังให้ สนิท และติดฉลากระบุไว้ ให้ ชดั เจน
ว่าแก๊ สหมด
10. ในกรณีที่ถงั บรรจุแก๊ สอันตรายเกิดรั่ว จะต้ องควบคุมพื ้นที่ให้ บริเวณนั ้นให้ มีอากาศ
ถ่ายเทได้ ดี และเคลื่อนย้ ายสิ่งที่อาจทําให้ เกิดการติดไฟหรื อเกิดการระเบิดถ้ าหาก
เป็ นแก๊ สไวไฟ และควรรีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ดําเนินการแก้ ไขโดยด่วน
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11.
ถ้ าต้ องใช้ แก๊ สในการทําปฏิกิริยา ไม่ควรต่อขั ้วแก๊ สกับขวดที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
โดยตรง ควรต่อท่อเข้ ากับ trap ก่อนแล้ วจึงต่อกับขวดที่ใช้ ทําปฏิกิริยา โดยใช้ trap
อยู่ระหว่างกลาง
12.
ควรตรวจสอบว่าแก๊ สเกิดรั่วตามข้ อต่อหรื อไม่โดยใช้ นํ ้าสบู่ ห้ ามใช้ เปลวไฟ
เด็ดขาด หากพบว่าวาล์วชํารุดไม่ควรซ่อมแซมเอง
13.
ต้ องมีการป้องกันถังแก๊ สไม่ให้ ล้ม หรือกระแทก โดยการผูกคล้ องด้ วยโซ่รัด
กับฝาผนัง

ข้ อปฏิบัตทิ ่ วั ไปสําหรับทุกห้ องปฏิบัตกิ าร
1. ห้ ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ และแต่งหน้ าในห้ องปฏิบตั ิการ
2. ห้ ามเก็บอาหาร และเครื่ องดื่มส่วนตัวในตู้เย็นที่ใช้ เก็บตัวอย่าง เก็บสารเคมี และ
เชื ้อจุลินทรีย์ของห้ องปฏิบตั ิการ
3. ห้ ามสวมรองเท้ าเปิ ดหัว (open-toed shoes) รองเท้ าแตะ (sandals) หรือรองเท้ าส้ น
สูง (high heeled shoes)
4. ห้ ามสวมเครื่ องประดับรุงรัง
5. ห้ ามสวมเครื่ องแต่งกายที่รุ่มร่าม
6. ห้ ามปล่อยผมยาว โดยไม่รวบผมให้ รัดกุม
7. ห้ ามสวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการหรื อห้ ามสวมถุงมือเมื่อออกจากเขตห้ องปฏิบตั ิการ
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8. ห้ ามใส่คอนแทคเลนส์ (contact lens) ระหว่างปฏิบตั ิงาน เว้ นแต่จําเป็ นต้ องใช้
จะต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษ
9. ห้ ามใช้ ปากดูดปิ เปตในการดูดสารละลายทุกชนิด ให้ ใช้ ลกู ยาง
10. ห้ ามเล่นหรือห้ ามหยอกล้ อกันในขณะปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ
11. การเตรียมสารเคมีพวกกรด ด่าง หรื อสารระเหยควรทําในตู้ดดู ควัน
12. ให้ เทกรดลงนํ ้า ห้ ามเทนํ ้าลงกรด
13. ไม่ใช้ จกุ แก้ วกับขวดบรรจุสารละลายด่าง เพราะจุกจะติดกับขวดจนเปิ ดไม่ได้
14. ไม่ใช้ จกุ ยางกับขวดบรรจุตวั ทําละลายอินทรีย์ เช่นแอลกอฮอล์ อะซีโตน
15. ห้ ามใช้ เปลวไฟในการให้ ความร้ อนแก่ของเหลวไวไฟหรื อในขบวนการกลัน่
16. ให้ ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้ องปฏิบตั ิการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้ งาน ไม่ควร
ปล่อยให้ ไฟติดทิ ้งไว้ โดยไม่มีคนดู
17. ก่อนที่จะทําการจุดไฟ ควรย้ ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าวก่อน นอกจากนี ้ควร
แน่ใจว่าได้ ปิดภาชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ ว
18. ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สําหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
19. ควรแยกเครื่องแก้ วแตก ในภาชนะรองรับที่แยกต่างหากจากของเสียอืน่ ๆ
20. ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริ เวณทางเดิน บันได หรือวางบนพื ้น ควรเก็บในพื ้นที่ที่จดั ไว้
โดยเฉพาะ
21. ภาชนะบรรจุสารเคมีทกุ ขวด ควรมีป้ายฉลากที่ชดั เจน
22. เมื่อสิ ้นสุดภารกิจในแต่ละวันควรเก็บขวดสารเคมี กลับเข้ าที่
23. ของเสียที่เป็ นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้ อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ ชดั เจน
24. หลีกเลีย่ งการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดม
กลิ่นโดยตรงอย่างเด็ดขาด
25. กรณีที่เลือกใช้ สารเคมีได้ ควรเลือกใช้ สารเคมีที่มีความเป็ นพิษน้ อยที่สดุ ในปริมาณที่
น้ อยที่สดุ เท่าที่พงึ กระทําได้
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26. อ่านคู่มือและเพิ่มความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เมื่อต้ องปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับสาร
มะเร็ง
27. หากผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี ต้ องล้ างออกด้ วยนํ ้าประปา หรื อนํ ้าสะอาดทันที ควร
ล้ างอย่างน้ อย 15 นาที
28. เมื่อเลิกปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการแล้ ว ควรล้ างมือด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าสะอาด
29. ห้ ามใช้ เครื่ องไมโครเวฟในห้ องปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมกาแฟหรื ออาหาร
30. เมื่อมีผ้ มู าเยี่ยมชมห้ องปฏิบตั ิการ จะต้ องให้ ผ้ ขู อเข้ าห้ องปฏิบตั ิการ ใส่เสื ้อคลุม
ปฏิบตั กิ าร แว่นตานิรภัย และรองเท้ าตามความเหมาะสม
เอกสารอ้ างอิง
1. ความปลอดภัยทัว่ ไปในห้ องปฏิบตั ิการ ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2. กรมประมง การจัดทําคูม่ ือความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ (Laboratory safety
manual)

บทที่ 3 ความปลอดภัยด้ านเคมี
รวบรวม เรี ยบเรี ยง..... ดร. ลักษณา เจริ ญใจ
การใช้ ต้ ดู ูดควัน
ประเภทของตู้ดูดควันสําหรั บใช้ งานทางเคมี
ตู้ดูดควันมีลักษณะเป็ นตู้ที่ด้านหน้ ามีบานกระจกเลื่อนปิ ดเปิ ด ภายในติดตังพั
้ ดลม
สําหรับดูดควันหรื อไอของสารขึ ้นสู่ด้านบนออกสู่ภายนอกผ่านท่อที่ติดตังไว้
้ ตู้ดดู ควันมีหลาย
ประเภทซึ่งแตกต่างจากตู้ดูดควันที่ใช้ สําหรับงานปราศจากเชือ้ ตามแนวทางของ Nuclear
Regulatory Commission (NRC) guidelines อาจแบ่งเป็ นตู้ดดู ควันทัว่ ไป (general purpose
hood) ตู้ดดู ควันสําหรับใช้ กบั กรดเปอร์ คลอริ ก (perchloric acid hood) และตู้ดดู ควันที่ใช้
กับสารกัมมันตรังสี (radioactive hood) ในห้ องปฏิบตั ิการของคณะเภสัชศาสตร์ มีต้ ดู ดู ควัน
ทัว่ ไป
การใช้ งานตู้ดดู ควัน
1. ใช้ เมื่อปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย สารเคมีที่ติดไฟง่าย สารเคมีที่อาจเกิดระเบิด หรื อ
ไอของตัวทําละลายอินทรี ย์
2. ควรมีการตรวจสอบความเร็วพัดลมของตู้ดดู ควันเป็ นประจําทุกปี ความเร็วหน้ าตู้ดดู
ควันต้ องไม่น้อยกว่า 100 fpm (average face velocity of 100 linear feet per minute)
3. ปฏิบตั ิงานในตู้ดดู ควัน โดยวางสารหรื ออุปกรณ์ห่างจากด้ านหน้ าตู้ลกึ เข้ าไปในตู้อย่าง
น้ อย 15 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ ไอของสารเล็ดลอดออกจากตู้ควัน
4. ขณะปฏิบตั ิงาน ให้ เปิ ดพัดลม และเลื่อนกระจกด้ านหน้ าตู้ขึ ้นสูงประมาณ 10-12 นิ ้ว เมื่อ
ไม่ได้ ใช้ งานชัว่ คราวอาจเลื่อนกระจกลงมาปิ ด เพื่อไม่ให้ ไอของสารเล็ดลอดออกจากตู้ควัน
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5. ห้ ามใช้ ต้ ดู ดู ควันเป็ นที่เก็บสารเคมีทกุ ชนิด เนื่องจากทําให้ มีพื ้นที่ใช้ งานน้ อยลงและทําให้ มี
โอกาสติดไฟได้ งา่ ยขึ ้น
6. เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็จแล้ ว ให้ เก็บสารเคมี อุปกรณ์ต่างๆออกจากตู้ควัน และทําความ
สะอาดเสมอ
2. ประเภทของสารเคมีอนั ตราย
1. สารไวไฟ เป็ นของแข็ง หรือของเหลวที่ให้ ไอระเหยออกมาเมื่อผสมกับอากาศจนมีความ
เข้ มข้ นพอเหมาะที่จะเกิดการลุกติดไฟได้ เอง หรื อลุกติดไฟเมื่อถูกจุด หรื อกระทบประกายไฟ
อาจจะไม่ไหม้ ตอ่ เนื่องหรื ออาจจะลุกไหม้ ตอ่ เนื่อง
จุดวาบไฟ (Flash point) คือ อุณหภูมิตํ่าสุดที่สารจะให้ ไอระเหยออกมาได้ มากพอที่จะ
ลุกติดไฟได้ เมื่อถูกจุด แต่ที่อณ
ุ หภูมิของจุดวาบไฟนี ้สารจะไม่ลกุ ไหม้ ต่อเนื่อง
จุดไหม้ ไฟ (Fire point) คือ อุณหภูมิที่สูงพอของสารที่จะให้ ไอระเหยออกมาอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดการลุกไหม้ อย่างต่อเนื่อง จะมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าจุดวาบไฟประมาณ 10-20 oC
จุดลุกติดไฟ คือ อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นจนสารสามารถลุกติดไฟได้ เองโดยไม่ต้องมีการจุด
2. สารระเบิดได้ เป็ นสารไวไฟที่ลกุ ไหม้ หรื อก๊ าซที่ถกู ความร้ อน ผงหรื อฝุ่ นของสารบาง
ชนิดผสมกับอากาศแล้ วเกิดการระเบิดได้ ปั จจัยที่ทําให้ เกิดการระเบิด คือ ความร้ อน การเสียด
สี แรงกระแทก หรือความดันสูงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว การระเบิดไม่จําเป็ นต้ องเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สารที่ไวต่ อปฏิกิริยา เป็ นสารเคมีที่เมื่อผสมกับสารเคมีชนิดอื่นจะเกิดอันตราย แต่ถ้า
เก็บแยกในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมไม่มีอนั ตราย อันตรายที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากการทํา
ปฏิกิริยากันเกิ ดความร้ อนสูงจนลุกไหม้ หรื อระเบิด หรื อให้ สารไวไฟ หรื อให้ ก๊าซพิษออกมา
และรวมถึงสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยารุ นแรงกับนํ ้าหรื อออกซิเจนได้ ง่าย เช่น นํ ้ากับ CaO รายการ
กลุ่มที่เข้ ากันไม่ได้ แสดงในตารางที่ 1
4. สารกัดกร่ อน เป็ นสารเคมีที่มีความสามารถในการทําให้ เกิ ดอันตรายต่อเนือ้ เยื่อ
ของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรง สูดดมไอของสารปริ มาณมาก หรื อรับประทานเข้ าไป ได้ แก่ กรด
ด่าง ชนิดต่างๆ
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5. สารเป็ นพิษ และก๊ า ซพิษ สารเคมี ทุก ชนิ ด เป็ นพิ ษ ต่ อ ร่ า งกาย สารเป็ นพิ ษ คื อ
สารเคมีที่ร่างกายได้ รับในปริ มาณมากพอที่จะทําให้ เกิดอันตราย หรื อสารเคมีที่ไอระเหยของ
สารเป็ นพิษ เช่น เบนซิน เมทานอล ซึง่ เป็ นตัวทําละลายอินทรีย์ที่ไวไฟ ระเหยง่ายโดยเฉพาะ
สภาพอากาศร้ อนอย่างเช่นในประเทศไทย ความรุ นแรงของพิษจะแตกต่างกันขึ ้นกับปริ มาณ
สารเคมีที่ร่ายกายได้ รับ เป็ นมิลลิกรัมต่อนํ ้าหนักตัว (กิโลกรัม) อัตราการดูดซึมสารเคมีของ
ร่ างกาย อัตราการขับถ่ าย คุณสมบัติของสารเคมี และการตอบสนองของร่ า งกายแต่ล ะ
บุคคล ส่วนก๊ าซพิษ เช่น ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรื อก๊ าซไข่เน่า การ
ได้ รับก๊ าซเหล่านี ้เข้ าไปในปริ มาณมากทําให้ ร่างกายขาดออกซิเจน อาจทําให้ เสียชีวิตได้ หรื อ
ผงฝุ่ น หรื อไอของโลหะหนัก เช่น Cd, Si, Pb, Hg
6. สารออกซิไดซ์ เป็ นสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้ วกระตุ้นให้ เกิดการเผา
ไหม้ ได้ เช่น คลอเรท ไนเตรท เปอร์ แมงกาเนต เปอร์ ออกไซด์
7. สารอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ เป็ นสารเคมี ที่ ร ะคายผิ ว หรื อ ลัก ษณะเป็ นผงฝุ่ น สาร
ระคายผิวเป็ นสารเคมีที่ทําให้ ผิวหนังอักเสบเมื่อสัมผัสบ่อยหรื อเป็ นเวลานาน เช่น acetone,
ether, ester, permanganate ส่วนผงฝุ่ นจะเป็ นอนุภาคขนาดเล็ก 0.5-150 ไมครอน เข้ าสู่
ร่างกายโดยการสูดดมหรื อสัมผัสกับผิวหนัง เช่น แคลเซียมคาร์ บอเนต แมกนีเซียมคาร์ บอเนต
แมกนีเซียมซัลเฟต asbestos หรื อสารก่อมะเร็ง เช่น benzidine, chloroform
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การเก็บรั กษาและการเคลื่อนย้ ายสารเคมี มีแนวทางดังนี ้
- จัดเก็บสารเคมีที่เป็ นของแข็งแยกจากสารเคมีที่เป็ นของเหลว
- จัดเก็บสารเคมีในสภาวะตามที่ฉลากระบุ เช่น ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ในตู้เย็น 4 oC หรื อตู้
แช่แข็ง -20 oC หรื อตู้ควบคุมความชื ้น ของเหลวไวไฟจัดเก็บในตู้เฉพาะที่มีระบบป้องกันการ
ระเบิด
- จัดทํารายการสารเคมีทั ้งหมด และรวบรวมข้ อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของ
สารเคมีทกุ ชนิดที่มี รวมทังจั
้ ดทําบัญชีรับ-จ่ายสารเคมี
- ชันวางสารเคมี
้
ต้องแข็งแรง และทนทานต่อสารเคมี ไม่อยู่ในบริ เวณที่โดนแสงแดด
หรื ออยู่ใกล้ ความร้ อน
- ปริ มาณสารเคมีที่เก็บไว้ ใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการควรมีน้อยที่สดุ สารเคมีจํานวนมาก
ต้ องแยกเก็บในห้ องต่างหากที่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
- การเก็บสารเคมีอนั ตราย ต้ องเก็บที่ความสูงไม่เกินไหล่ของเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ
ที่มีความสูงน้ อยที่สดุ
- ควรตรวจสอบสารเคมีที่จดั เก็บเป็ นประจํา เพื่อแยกสารเคมีที่เสื่อมสภาพออก เช่น
เกิดตะกอน เยิ ้มเหลว สีเปลี่ยน ภาชนะรั่ว
- การเคลื่อนย้ ายสารเคมีที่มีภาชนะแตกง่ายในระยะใกล้ ต้ องประคองที่ด้านล่างของ
ภาชนะ
- การเคลื่อนย้ ายสารเคมีในระยะไกล หรื อจํานวนมาก ต้ องใช้ รถเข็น หรื อมีภาชนะ
รองรับเพื่อป้องกันการกระจายของสารเคมีถ้ามีการแตกหรื อหก
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การปฏิบัตงิ านกับสารเคมีอนั ตราย
ตัวอย่างแนวปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตรายสูงมีดงั นี ้
สารเคมี
วิธีปฏิบัติ
คลอโรฟอร์ ม (chloroform) - การเปิ ดภาชนะหรือถ่ายเท ต้ องทําในตู้ดดู ควัน
- ขณะปฏิบตั ิงาน ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมคือ
หน้ ากาก แว่นตา และถุงมือ
- ถุงมือควรเป็ นชนิด polyvinyl chloride
ปรอทและสารประกอบ
- บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท เก็บในภาชนะอีกชั ้น และเก็บในที่
ปรอท (mercury and its อากาศถ่ายเท
- การเปิ ดภาชนะหรือถ่ายเท ต้ องทําในตู้ดดู ควัน
compound)
- ขณะปฏิบตั ิงาน ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมคือ
หน้ ากาก แว่นตา และถุงมือ
- อุปกรณ์ที่มีสารปรอท หากแตกหัก ให้ วางในถาดพลาสติกที่
กว้ างพอและทําความสะอาดได้ ง่าย หรื อใส่ในถุงพลาสติก ปิ ด
ผนึกสนิท ระบุชดั เจน และเก็บในที่ปลอดภัยเพื่อส่งกําจัดต่อไป
- ปรอทที่หก ให้ ดดู เก็บในฟลาสหรื อภาชนะอืน่ ด้ วยระบบ
สุญญากาศ แล้ วเก็บในขวดพลาสติกชนิด high density
polyethylene
- ผู้เก็บสารเคมีที่หกและผู้ทําความสะอาดพื ้นที่ ต้ องสวมอุปกรณ์
ป้องกันคือ ถุงมือ หน้ ากากป้องกันจมูก และสวมรองเท้ าหุ้มด้ วย
พลาสติก และเก็บรวบรวมอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ แล้ วเพื่อส่งกําจัด
ต่อไป
- ผู้ใช้ ต้องทราบความเป็ นอันตราย วิธีใช้ วิธีการป้องกัน และ
กรดกัดแก้ ว
(hydrofluoric acid)
แก้ ไขกรณีได้ รับสาร
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สารเคมี

อีเทอร์ (diethyl ether)

สารประกอบไซยาไนด์
(cyanide compounds
and cyanide releasing
compound)

วิธีปฏิบัติ
- การเปิ ดภาชนะ การถ่ายเท และการใช้ ต้องทําในตู้ดดู ควัน
- ใช้ อปุ กรณ์ป้องกัน เช่น หน้ ากากป้องกันหน้ าและจมูก ถุงมือ
- ถุงมือควรเป็ นชนิด neoprene หรื อ polyvinyl chloride และ
ต้ องล้ างทุกครัง้ หลังใช้
- safety shower และ eyewash fountain ควรอยู่ใกล้ บริเวณที่
ปฏิบตั ิงาน
- กรณีหก ต้ องรี บเจือจางและเก็บในนํ ้า
- วางห่างจากเปลวไฟและอุปกรณ์ที่ทําให้ เกิดประกายไฟ
- เก็บในที่เย็น หรือตู้เย็นป้องกันการระเบิด
- ขณะเปิ ดขวดใช้ ให้ คอ่ ยๆเปิ ดฝาเกลียว เพื่อลดความดันภายใน
ขวด ขวดที่เปิ ดแล้ วไม่ควรเก็บนานกว่า 3 เดือน เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก peroxide ที่เกิดขึ ้น
- ผู้ใช้ ต้องทราบความเป็ นอันตราย วิธีใช้ วิธีการป้องกัน และ
แก้ ไขกรณีได้ รับสาร
- การเปิ ดภาชนะ การถ่ายเท และการใช้ ต้องทําในตู้ดดู ควัน
- ใช้ อปุ กรณ์ป้องกันตลอดเวลา เช่น หน้ ากาก
- ถุงมือควรเป็ นชนิด neoprene หรื อชนิดยาง
- ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 2 คนอยู่ด้วยกัน หาก
ปฏิบตั ิงานกับสารประกอบไซยาไนด์
- มีป้ายเตือนอันตราย หรื อป้ายห้ ามเขา ทั ้งทางเข้ าและภายใน
ห้ องปฏิบตั ิการขณะมีการใช้ หรื อมีสารประกอบไซยาไนด์อยู่
- กรณีหก ต้ องรี บเจือจางด้ วย ethyl alcohol ในปริ มาณเท่าๆกัน
และเผาด้ วยเตาเผาสําหรับตัวทําละลาย
23

ตารางที่ 1 กลุม่ สารเคมีที่เข้ ากันไม่ได้ (Classes of Incompatible Chemicals)
A
B
Acids
Bases
Alkali and alkaline earth metals
Water
Carbides
Acids
Hydrides
Halogenated organic compounds
Hydroxides
Oxidizing agents
Oxides
Chromates, dichromates, CrO3
Halogens
peroxides
Halogenating agent
Hydrogen peroxide and peroxides
Nitric acid, nitrates
Perchlorates and chlorates
Permanganate
Persulfates
Inorganic azides
Acids, Heavy metals and their salts
Oxidizing agents
Inorganic cyanides
Acids, strong base
Inorganic nitrates
Acids
Metals
Nitrites
Sulfur
Inorganic nitrites
Acids, Oxidizing agents
Inorganic sulfides
Acids
Organic compounds
Oxidizing agents
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A
Organic acid halides
Organic anhydrides
Organic halogen compounds
Organic nitro compounds

B

Bases
Organic hydroxyl compounds
Bases
Organic hydroxyl compounds
Aluminium metal
Strong bases
Powdered metals
Acids, Oxidizing agents
* Oxidizing agents หมายรวมถึงสารเคมีที่อยู่ภายใต้ กลุม่ Alkali and alkaline earth metals
3. ฉลากและสัญลักษณ์ แสดงระดับอันตราย
ฉลากสารเคมี
สารเคมีที่ซื ้อจากแหล่งผลิตจะมีข้อมูลระบุไว้ บนฉลาก ข้ อมูลเหล่านี ้ได้ แก่ ชื่อสารเคมี
(chemical name) สูตรโมเลกุลของสารเคมี (formular) นํ ้าหนักโมเลกุล (formular weight)
เกรดหรื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ข องสารเคมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของสารเคมี เช่ น จุ ด เดื อ ด จุ ด
หลอมเหลว จุดวาบไฟ ส่วนประกอบทางเคมี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย
สัญ ลัก ษณ์ แ สดงระดับ อัน ตราย อัน ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สารเคมี ข้ อ ควรระวัง เพื่ อ ความ
ปลอดภัย รหัสบอกรุ่ นที่ผลิต ขนาดบรรจุ การเก็บรักษา วันหมดอายุ การใช้ งานสารเคมี
อย่างปลอดภัย CAS No. Catalogue No. ของสารเคมีจากบริ ษัทผู้ผลิต Hazard No. เช่น IMO
number ซึ่งเป็ นเลขที่องค์การพาณิชย์ นาวีระหว่างประเทศจัดทําขึ ้นเพื่ออ้ างอิงวิธีการขนส่ง
สารเคมี UN number ซึ่งเป็ นเลขที่องค์การสหประชาชาติจดั ทําขึ ้นเพื่อบ่งชี ้ชนิดของสาร
อันตรายและวิธีแก้ ไขเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ จึงควรอ่านฉลากก่อนเสมอ ห้ามลอกฉลากสารเคมี เดิ ม
ออก หากต้องการใช้สารให้แบ่งถ่ายใส่ภาชนะอืน่ ไปใช้ในปริ มาณทีเ่ หมาะสม ปิ ดป้ ายหรื อเขี ยน
ระบุวนั ที ่ได้รับและวันที ่เปิ ดใช้สารเคมี ครั้งแรกที ่ฉลากทุกขวด แต่ห้ามปิ ดป้ ายหรื อเขี ยนทับ
ข้อความบนฉลากเดิ ม (original label)
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ในกรณีที่จําเป็ นต้ องแบ่งถ่ายใส่ภาชนะอื่น ต้ องระบุรายละเอียดบนฉลากดังนี ้
- ชื่อสารเคมีและ CAS No.
- สัญลักษณ์หรื อข้ อความบ่งชี ้ประเภทอันตรายของสาร โดยดูจากฉลากเดิม
- วันที่แบ่งถ่าย / วันที่หมดอายุ
- ข้ อมูลเตือนให้ ระมัดระวังการใช้ เพื่อลดอันตรายและป้องกันอุบตั ิเหตุ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่เตรี ยมเป็ นสารละลาย (reagent solutions) ต้ องระบุรายละเอียดบนฉลาก
ดังนี ้
- ชื่อสารเคมีและความเข้ มข้ น
- สัญลักษณ์หรื อข้ อความบ่งชี ้ประเภทอันตรายของสาร โดยดูจากฉลากเดิม
- วันที่เตรียม / วันที่หมดอายุ
- Reference no. (อ้ างถึงบันทึกการเตรียมสารละลาย / ผู้เตรี ยม)
- ข้ อมูลเตือนให้ ระมัดระวังการใช้ เพื่อลดอันตรายและป้องกันอุบตั ิเหตุ (ถ้ ามี)

รูปที่ 1 ตัวอย่างฉลากสารเคมี
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CAS No. หรื อ CAS (Chemical Abstracts Service) Number เป็ นรหัสสารเคมีที่
กําหนดโดย Chemical Abstracts Service ซึง่ เป็ นหน่วยงานของสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐ
อเมริ กนั (American Chemical Society) เป็ นชุดตัวเลขอ้ างอิงเฉพาะของสารเคมี ทําหน้ าที่
คล้ ายกับเป็ นรหัสประจําตัวเพื่อระบุสารเคมี ประกอบด้ วยตัวเลขสูงสุดไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxxxx-x) โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก ประกอบด้ วยตัวเลข 2-6 หลัก
ส่วนที่สอง ประกอบด้ วยตัวเลข 2 หลัก
ส่วนสุดท้ าย เป็ นตัวเลข 1 หลัก
ตัวอย่าง นํ ้า มี CAS Number คือ 7732-18-5, D-glucose คือ 50-99-7 และ Acetone คือ
67-64-1 เป็ นต้ น
เนื่องจาก CAS Number ไม่ขึ ้นอยู่กบั ระบบการเรียกชือ่ ใดๆ จึงเป็ นระบบที่ชดั เจน
เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานสําหรับการเรี ยกชื่อสารเคมีแต่ละตัว (ซึง่ อาจจะมีชื่อเรี ยกต่างๆกันไป)
สําหรับการใช้ งานในแวดวงทาง
อีกทั ้งยังใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงสากลเพื่อระบุสารเคมี
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่ออกกฎหมาย CAS Number สามารถหาได้ จาก
ฉลากสารเคมี หรื อแหล่งข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต เช่น
ChemFinder : http://chemfinder.com (ต้ องสมัครลงทะเบียนก่อนใช้ )
ChemIDplus : http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
หรื อ บริษัทผู้ผลิตสารเคมี เช่น
Sigma-aldrich:
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/AdvancedSearchPage
Merck: http://www.merck.co.th/en/chemicals/index.asp
สัญลักษณ์ แสดงระดับอันตราย
สัญลักษณ์แสดงระดับอันตรายของสารเคมีมีหลายแบบเนื่องจากมีหลายหน่วยงาน
จัดทํา ระบบสัญลักษณ์แสดงระดับอันตรายที่ใช้ เป็ นสากล มี 3 ระบบ คือ
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1. ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริ กา
2. ระบบ UN (UN number) ของยุโรป
3. ระบบ EEC (The European Economic Council) หรื อ EU ของยุโรป
ระบบ NFPA
กํ าหนดสัญลักลักษณ์ แสดงอันตรายเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ วางตัง้ ตามเส้ นทแยงมุม
ภายในแบ่งเป็ นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน จํานวน 4 ช่อง แต่ละรู ปสี่เหลี่ยมเป็ นพื ้นที่สีแตกต่าง
กัน คือ สีแดง แสดงระดับอันตรายจากไฟ (Flammability) สีนํ ้าเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพ
(Health) สีเหลืองแสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร (Reactivity) สีขาวแสดงคุณสมบัติพิเศษ
ของสาร (Special notice) โดยมีเครื่ องหมายเฉพาะกํากับ สําหรับแต่ละสีมีตวั เลขแสดงระดับ
อันตรายจาก 0 ถึง 4 ซึง่ มีรายละเอียดและความหมายดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 รายละเอียดและความหมายของตัวเลขในระบบ NFPA
ระดับ
สีแดง
สีนํา้ เงิน
สีเหลือง
ด้ านบน
ด้ านซ้ าย
ด้ านขวา
(Flammability)
(Health)
(Reactivity)
0

ไ ม่ ติ ด ไ ฟ ใ น
อากาศ แม้ ว่ า
จะให้ ความร้ อน
สู ง ถึ ง 815.5
o
C นาน 5 นาที

ปลอดภั ย มากที่ สุ ด
ไม่ เ ป็ นอัน ตรายแม้
สัม ผั ส ยกเว้ น กรณี
ติดไฟ

มี ค ว า ม ค ง ตั ว ม า ก
ที่ สุ ด แ ม้ จ ะ ไ ด้ รั บ
ความร้ อนหรื อ อยู่ ใ น
สภาพที่ติดไฟได้
ไม่เกิดปฏิกิริยากับนํ ้า

สีขาว
ด้ านล่ าง
(Special
notice)
ตัวย่อแสดง
คุณสมบัติ
เฉพาะตัว
ของสาร
OX:
หมายถึง
สารที่มี
คุณสมบัติ
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ระดับ

1

2

สีแดง
ด้ านบน
(Flammability)

ต้ องให้ ความ
ร้ อนสูงก่อนจึง
จะติดไฟและ
เผาไหม้ ใน
อากาศได้ เช่น
สารที่มีจดุ วาบ
ไฟสูงกว่า 93.4
o
C
(> 200 oF)

สีนํา้ เงิน
ด้ านซ้ าย
(Health)

อาจทําให้ เกิดอาการ
ระคายเคืองได้ เมื่ อ
ไดรั บ ในระยะเวลา
สัน้ และถ้ าไม่รักษา
อ า จ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
บาดแผลเล็กน้ อยได้

สีเหลือง
ด้ านขวา
(Reactivity)

มี ค ว า ม ค ง ตั ว ใ น
สภาวะปกติ แต่ไม่คง
ตัว เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ห รื อ
ค ว า ม ดั น เ พิ่ ม ขึ ้ น
ส ล า ย ตั ว เ มื่ อ ถู ก
อากาศ แสงสว่างหรื อ
ความชื ้น ทําปฏิกิริยา
กับ นํ า้ แล้ ว เกิ ด ความ
ร้ อนแต่ไม่รุนแรง

สีขาว
ด้ านล่ าง
(Special
notice)
เป็ นตัว
ออกซิไดซ์
เกิดปฏิกิริยา
เคมีให้
ออกซิเจน
และ
อิเล็กตรอน
W: หมายถึง
สารที่ทํา
ปฏิกิริยา
รุนแรงกับนํ ้า
สารที่ไม่เก็บ
หรื อให้ โดน
นํ ้า
ACID: กรด
ALK: ด่าง
COR: สาร
กัดกร่อน
RAD: สาร
กัมมันตรังสี

ระดับ

3

ต้ อง ใช้ ค วา ม อาจทําให้ เกิดทุพพล ปกติไม่คงตัว
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สีแดง
ด้ านบน
(Flammability)

สีนํา้ เงิน
ด้ านซ้ าย
(Health)

สีเหลือง
ด้ านขวา
(Reactivity)

ร้ อนปานกลาง
จึ ง จะติ ด ไฟใน
อากาศได้ ถ้ า
มี ป ริ ม าณมาก
พ อ อ า จ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
บรรยากาศที่
เ ป็ น พิ ษ เ ช่ น
ของเหล วที่ มี
จุ ด วาบไฟ สู ง
ก ว่ า 37.8oC
แต่ไม่เกิน 93.4
o
C (100-200
o
F)
ข อ ง แ ข็ ง ห รื อ
ของเหลวที่ ติ ด
ไฟได้ ในสภาวะ
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
ปกติ เช่ น สาร
ที่ มี จุ ด วาบไฟ
ตํ่ า ก ว่ า 22.8

ภาพชั่ ว คราวหรื อ
ถาวรได้ เมื่ อ ได้ รั บ
สารในปริ มาณมาก
พอ ห รื อ อ า จ เ กิ ด
บาดแผลถ้ าไม่ได้ รับ
ก า ร รั ก ษ า อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง ห ม า ย
รวมถึ งสารที่ ต้ องใช้
เ ค รื่ อ ง ป้ อ ง กั น
อั น ตรายต่ อ ระบบ
หายใจ

เกิดปฏิกิริยารุนแรงที่
อุณหภูมิและความ
ดันปกติ เกิดปฏิกิริยา
รุนแรงกับนํ ้า พร้ อมที่
จะเกิดปฏิกิริยา
รุนแรงและอาจระเบิด
ได้

เกิ ดอั น ตรายและ
บ า ด เ จ็ บ อ ย่ า ง
ร้ ายแรงชั่วคราว แม้
สูด ดมในระยะสัน้ ๆ
ห รื อ สั ม ผั ส เ พี ย ง
เล็ ก น้ อย หรื อเกิ ด
แผลแม้ ได้ รั บการ

ไม่คงตัว เกิดระเบิดได้
เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อน
หรื อแรงสัน่ สะเทือนที่
สู ง พอ ทํ า ปฏิ กิ ริ ยา
รุ นแรงกับนํา้ และเกิ ด
ระเบิดรุนแรงได้

สีขาว
ด้ านล่ าง
(Special
notice)
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ระดับ

สีแดง
ด้ านบน
(Flammability)
o

4

C (< 100oF)
และมี จุด เดื อ ด
สูงกว่า 37.8oC
ไวไฟมาก
ระเหยเป็ นไอที่
ค ว า ม ดั น
บรรยากาศและ
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
และพร้ อมที่ จะ
ติ ด ไ ฟ เ มื่ อ
ก ร ะ จ า ย ตั ว
ผ ส ม อ ยู่ ใ น
อ า ก า ศ เ ช่ น
ของเหล วที่ มี
จุ ด วาบไฟตํ่ า
กว่า 22.8 oC
(< 73oF)หรื อมี
จุดเดือดตํ่ากว่า
37.8oC

สีนํา้ เงิน
ด้ านซ้ าย
(Health)

สีเหลือง
ด้ านขวา
(Reactivity)

สีขาว
ด้ านล่ าง
(Special
notice)

รั ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง
แล้ ว
อั น ตรายมากที่ สุ ด
อาจทํ า ให้ บาดเจ็ บ
อย่างถาวรหรื อตาย
ไ ด้ แ ม้ ไ ด้ รั บ เ พี ย ง
เ ล็ ก น้ อ ย ห ม า ย
ร ว ม ถึ ง ส า ร ที่
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
อุปกรณ์ป้องกัน

สลายตัว หรื อ ระเบิ ด
ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ไ ด้ ที่
อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง แ ล ะ
ความดัน ปกติ ไวต่ อ
ความร้ อนและแรงสัน่
สะเทื อ นรุ น แรงมาก
ที่ สุ ด จ น ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
ระเบิดกัมปนาทได้

รูปที่ 2 สัญลักษณ์ระบบ NFPA

ระบบ UN
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) แบ่งวัตถุอนั ตรายเป็ น 9 ประเภท โดยใช้
สัญลักษณ์อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเอาด้ านมุมลง
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ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosive)

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solid) วัตถุที่ลกุ ไหม้ ได้ เอง วัตถุที่ถกู นํ ้าแล้ ว
เกิดก๊ าซไวไฟ

ประเภทที่ 2 ก๊ าซ (Gas)
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดซ์ (Oxidizer) วัตถุออร์ แกนนิกเปอร์ ออกไซด์

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid)
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษ วัตถุติดเชื ้อ
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ประเภทที่ 7 วัตถุกมั มันตรังสี (Radioactive)

ระบบ EEC (EU)
ตามข้ อกําหนดของ EEC ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็ นรูปภาพสีดําบน
พื ้นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสสีส้ม มีอกั ษรย่อกํากับที่มมุ ขวาบน อักษรย่อแบ่งประเภทของสารเคมีดงั นี ้
Class E
สารระเบิดได้ (explosive) สัญลักษณ์เป็ นรูปแสดงการระเบิด
Class F/F+ สารไวไฟ /ไวไฟสูงมาก (flammable / highly flammable) สัญลักษณ์รูปเปลว
ไฟ
Class O
สารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟบนวงกลม
Class T/T+ เป็ นพิษ / เป็ นพิษมาก (toxic / highly toxic) สัญลักษณ์รูปกระโหลกไขว้
Class Xn
เป็ นอันตราย (harmful) สัญลักษณ์รูปกากบาท
Class Xi
สารระคายเคือง (irritant) สัญลักษณ์รูปกากบาท
Class C
สารกัดกร่อน (corrosive) สัญลักษณ์รูปของเหลวหกจากหลอดทดลองถูกมือ
และโลหะ
Class N
เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม สัญลักษณ์เป็ นรูปต้ นไม้ และปลาตาย

ประเภทที่ 8 วัตถุกดั กร่อน (Corrosives)

ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆที่เป็ นอันตราย (Miscellaneous Dangerous Goods)
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รู ปที่ 3 สัญลักษณ์ระบบ EEC (EU)
4. ข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
หน่ ว ยงานที่ ใ ช้ แ ละเก็ บ สารเคมี ค วรมี ข้อ มูล ความปลอดภัย ของสารเคมี แ ละวัต ถุ
อันตราย หรื อ Material Safety Data Sheet (MSDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดเก็บไว้ เพื่อให้
สามารถสืบค้ นข้ อมูลสารเคมีได้ เมื่อต้ องการ และสามารถปฐมพยาบาลขันต้
้ นได้ อย่างถูกต้ อง
และทันท่วงที ข้ อมูลใน MSDS ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 4 ส่วนใหญ่ คือ ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับ
สารเคมี (1-3) ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใช้ (4-7) การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น
(8-10) ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ (11-16) ซึง่ มีรายละเอียด 16 ข้ อ ดังนี ้
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1. ข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิต/จัดจําหน่าย
2. องค์ประกอบ/ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม CAS No.
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตราย สัญลักษณ์อนั ตราย UN No.
4. มาตรการปฐมพยาบาล
5. มาตรการการผจญเพลิง
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบตั ิเหตุ/ข้ อปฏิบตั ิกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
7. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล
8. การจัดการและการเก็บรักษา
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา
12. ข้ อมูลเชิงนิเวศน์
13. มาตรการการกําจัด
14. ข้ อมูลการขนส่ง
15. ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกําหนด/ระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ
16. ข้ อมูลอื่นๆ
ข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดอาจจะมีไม่ครบทุกหัวข้ อ แต่ข้อที่ 1-10
ต้ องมีสําหรับทุกสารเคมี เอกสาร MSDS สามารถขอได้ จากบริ ษัทที่ขายสารเคมี หรือสืบค้ น
จาก www.chemtrack.org/chem.asp หรื อ http://msds.pcd.go.th หรือ
http://www.SIRI.org
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5. การจัดการของเสียในห้ องปฏิบัตกิ าร
ของเสียในห้ องปฏิบตั ิการที่เป็ นสารเคมี อาจเป็ นสารเคมีที่เก็บไว้ นานแล้ วและไม่
ต้ องการใช้ อี ก ต้ องการนํ า ไปทํ า ลาย หรื อ สารเคมี ที่ เ ป็ นของเสี ย จากการทดลองใน
ห้ องปฏิบตั ิการที่ใช้ ประโยชน์ไม่ได้ หรื อสารเคมีที่หกเลอะโดยบังเอิญ การกําจัดสารเคมีในแต่
ละครั ง้ มี วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ทั ง้ นี ข้ ึ น้ กั บ คุ ณ สมบัติ ข องสารเคมี ที่ ต้ องการกํ า จั ด
นอกจากนี ข้ องเสี ย ยัง เป็ นสารชี ว ภาพ เช่ น ซากสัต ว์ ท ดลอง เชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ หรื อ เป็ นสาร
กัมมันตรังสี หรื อของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ดังนั ้นการจัดการของเสียในห้ องปฏิบตั ิการต้ องมี
คณะกรรมการหรื อผู้รับผิดชอบ จัดทําคู่มือ ขั ้นตอนการกํ าจัดของเสียประเภทต่างๆ มี การ
จัดแบ่งภาชนะทิ ้งของเสียตามประเภทอย่างเหมาะสม มีการติดป้ายฉลากแสดงชนิดของเสีย
อย่างชัดเจน มีเจ้ าหน้ าที่ ที่มีความรู้ เพียงพอในการดูแลรวบรวม แบ่งแยกชนิดของเสีย และ
ดําเนินการทําลาย หรื อส่งทําลาย ตามขั ้นตอนวิธีการที่ถกู ต้ องของชนิดของเสียนันๆ
้ และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ
ในที่นีจ้ ะกล่ าวถึงเฉพาะของเสียจากสารเคมี ซึ่งอาจแบ่ งเป็ นประเภทต่ างๆ ดังนี ้
1. ของเสียที่เป็ นสารละลายอินทรี ย์และนํ ้ามัน ทิ ้งโดยใส่ในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทน
กรดด่างและการกัดกร่อน หรื อทิ ้งในขวดแก้ วที่มีฝาปิ ดมิดชิด ระบุส่วนประกอบของของเสียที่
ทิ ้งแต่ละครัง้ ที่ฉลากปิ ดข้ างภาชนะบรรจุ
2. ของเสียที่เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน (กรดหรื อด่าง) ทิ ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE
ทนกรดด่างและการกัดกร่อน แยกภาชนะทิ ้งระหว่าง “กรด” และ “ด่าง” หรื อทิ ้งกรดในขวดแก้ ว
ที่มีฝาปิ ดมิ ดชิ ด ไม่ควรทิง้ ด่างในภาชนะแก้ ว ระบุส่วนประกอบของของเสียโดยละเอียดที่
ฉลากปิ ดข้ างภาชนะบรรจุ
3. ของเสียที่เป็ นสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับเปอร์ ออกไซด์ เช่น ether และสารเคมีที่อาจ
ระเบิดได้ เช่น dry picric acid ทิ ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรดด่างและการกัดกร่อน
ห้ ามนําไปทิ ้งรวมกับของเสียประเภทอื่น และเก็บรวบรวมไว้ ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
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เพื่อรอการนําไปทําลายต่อไป การเก็บไว้ นานกว่า 1 ปี เมื่อต้ องการเปิ ดหรือเคลื่อนย้ าย ให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างถูกวิธี
4. ของเสียที่เป็ นไอออนของโลหะหนัก ทิ ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรดด่างและการ
กัดกร่อน หรือทิ ้งในขวดแก้ วที่มีฝาปิ ดมิดชิด และเก็บรวบรวมไว้ ในบริเวณที่อากาศถ่ายเท
สะดวกเพือ่ รอการกําจัดต่อไป
5. ของเสียที่เป็ นสารประกอบฮาโลเจน ทิ ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรดด่างและ
การกัดกร่อน หรื อทิ ้งในขวดแก้ วที่มีฝาปิ ดมิดชิด เก็บแยกต่างหากห้ ามเก็บรวมกับของเสียที่
เป็ นกรด ด่าง และสารออกซิไดซ์
6. ของเสียที่เป็ นสารเคมีที่ไม่ร้ ูสว่ นประกอบ อาจจําเป็ นต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อทําการ
วิเคราะห์หาส่วนประกอบของของเสียและดําเนินการทําลายตามขันตอนที
้
่ถกู วิธีต่อไป
การจัดการของเสียเคมีมีหลายวิธีได้ แก่ การเผาทิ ้ง การฝั ง การทิ ้งลงนํ ้า การเปลี่ยน
ให้ เป็ นสารที่ไม่เป็ นอันตรายก่อนทิ ้ง การทําให้ ระเหยกลายเป็ นไอ ซึง่ ต้ องแน่ใจว่าไอระเหยไม่
ทําให้ เกิดมลภาวะในอากาศ ไม่ทําให้ เกิดประกายไฟหรื อระเบิดกับอากาศ นักศึกษาต้ องแยก
เก็บของเสียเคมีตามคุณสมบัติ ระวังการเก็บสารเคมีที่เข้ ากันไม่ได้ ไว้ ด้วยกัน หรื ออยู่ใกล้ กัน
ระบุฉ ลากให้ ชัด เจน นัก ศึ ก ษาควรยึ ด แนวทางการจัด การของเสี ย คื อ ลดปริ ม าณการใช้
(reduce) โดยลดการใช้ สารเคมีอนั ตราย ปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีอนั ตราย
การนําของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ (reuse / recycle)
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การจัดการของเสียเคมีจากห้ องปฏิบัตกิ าร มีขัน้ ตอนการปฏิบัตดิ งั นี ้
1. จําแนกประเภทของเสียเคมี นักศึกษาต้ องระบุได้ วา่ ของเสียจากการทดลอง
ประกอบด้ วยสารเคมีอะไรบ้ าง ปริมาณมากน้ อยเท่าใด และกําหนดว่าจะทิ ้งเป็ นสารประเภทใด
2. จัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียเคมีและบันทึกการทิ ้ง นักศึกษา / นักวิทยาศาสตร์
ต้ องติดฉลากที่ภาชนะบรรจุของเสีย ระบุประเภทของของเสียเคมี และเตรี ยมเอกสารการบันทึก
การทิ ้งของเสีย
3. การทิ ้งของเสียเคมี นักศึกษาต้ องทิ ้งของเสียลงในภาชนะที่นกั วิทยาศาสตร์
จัดเตรียมไว้ ให้ ในห้ องปฏิบตั ิการ พร้ อมทั ้งบันทึกประเภทของของเสีย และปริ มาณที่ทิ ้ง โดยมี
แนวทางดังนี ้
- สารเคมีที่เป็ นกรด ด่าง ต้ องทําปฏิกิริยาสะเทินเพื่อให้ เป็ นกลางก่อนทิ ้ง หรื อเจือจาง
ให้

ให้ ตวั ทําละลายอินทรี ย์ระเหยให้ หมดไปในตู้ดูดควัน และนําของแข็งมาทิ ้งในถุงพลาสติก ปิ ด
ให้ มิดชิดก่อนทิ ้งเพือ่ ป้องกันการฟุ้งกระจาย
- ตัวทําละลายอินทรี ย์ ที่ใช้ ในการสกัดสารและมีปริมาณมาก อาจรวบรวม
เก็บไว้ เพือ่ นํามากลัน่ กลับคืนเพือ่ นํามาใช้ ซํ ้าได้
- ขวดใส่สารเคมีที่จะทิ ้ง ให้ ล้างสารเคมีให้ หมด ส่วนขวดใส่ตวั ทําละลาย
อินทรี ย์ (solvent) ให้ เปิ ดฝาขวดไล่ให้ ระเหยจนหมดในตู้ดดู ควันก่อนทิ ้ง
- อุปกรณ์ / เครื่ องแก้ วในห้ องปฏิบตั ิการที่ใช้ แล้ ว และเปื อ้ นสารเคมีให้
นักศึกษากําจัดสารเคมี และล้ างทําความสะอาดให้ เรียบร้ อยหลังเสร็จงาน
4. การจัดเก็บของเสีย นักวิทยาศาสตร์ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย รวบรวมภาชนะบรรจุ
ของเสีย และนําไปเก็บในบริ เวณที่คณะฯ / ห้ องปฏิบตั ิการจัดไว้ พร้ อมทังลงนามและวั
้
นที่
กํากับ สถานที่จดั เก็บของเสียเคมี ควรเป็ นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ถกู แสงแดดโดยตรง
สะดวกในการเคลื่อนย้ าย ไม่กีดขวางทางเดิน และสามารถจัดวางของเสียแยกเป็ นกลุ่มได้
5. การจัดการของเสีย นักวิทยาศาสตร์ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายของห้ องปฏิบตั ิการ ส่ง
รายงานบันทึกการทิ ้งของเสียต่อผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายห้ องปฏิบตั ิการทุกเดือน เพื่อเตรี ยม
ประสานงานการจัดส่งของเสียไปทําลาย

ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 1 M ก่อนทิ ้งลงอ่างนํ ้า และเปิ ดนํ ้าตามมากๆ ปริ มาณที่ทิ ้งลง
อ่างนํ ้า ต้ องไม่เกิน 500 มล. ถ้ าเป็ นกรด ด่างที่แรงหรือมีความเข้ มข้ นสูงมากให้ ทิ ้งในภาชนะ
บรรจุ
- ไม่ทิ ้งสารที่เข้ ากันไม่ได้ หรือทําปฏิกิริยากันรุนแรง ลงไปด้ วยกันในอ่างนํ ้า
- ไม่ทิ ้งสารที่ไม่ผสมกับนํ ้าหรือทําปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับนํ ้า ลงในอ่างนํ ้า
เช่น ether sodium
- ไม่ทิ ้งตัวทําละลายอินทรี ย์ (solvent) ที่ไม่ละลายนํ ้า หรื อเป็ นสารไวไฟลงในอ่างนํ ้า
ให้ ทิง้ ในภาชนะบรรจุที่จดั ไว้ ให้ พร้ อมทัง้ ระบุชนิดและปริ มาตรที่ทิง้ ไว้ ที่ฉลากข้ างภาชนะให้
ชัดเจน และต้ องแน่ใจว่าสารที่ทิ ้งลงในภาชนะเดียวกันไม่ทําปฏิกิริยากัน สามารถรวมกันได้ ถ้ า
ของเสียมีปริ มาณมากให้ ใช้ safety can
- ไม่ทิ ้งสารข้ นเหนียว ของแข็ง หรือสารไวไฟ หรือโลหะหนักลงในอ่างนํ ้าทิ ้ง
- ถ้ าของเสียเป็ นสารเคมีผสมของแข็งเป็ นผงละเอียด และมีตวั ทําละลายอินทรี ย์

6. การแก้ ปัญหาอุบัตภิ ยั ที่เกิดจากสารเคมี
สําหรับแนวปฏิบตั ิในการกําจัดสารที่ทําหกหล่น หากเป็ นสารเคมีอนั ตรายและทําหก
เป็ นปริ ม าณมาก ควรคํา นึงถึงการระเบิด การติด ไฟ ความเป็ นพิษ และการขาดออกซิเจน
สําหรับหายใจ เมื่อพิจารณาว่าสารเคมีชนิ ดนัน้ คืออะไร เป็ นของแข็งหรื อของเหลว ทําหก
บริ เ วณใดบนพื น้ บนดิ น หรื อ ในนํ า้ มี โ อกาสเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ห รื อ ไม่ ปริ ม าณที่ ทํ า หก
สภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงและอันตรายที่อาจเกี่ยวข้ อง เพื่อจะได้ ดําเนินการทําความสะอาดและ
กําจัดตามขันตอนอย่
้
างถูกวิธี โดยทัว่ ไปถ้ าเป็ นของเหลวจะใช้ ตวั ดูดซับเฉพาะ หรื อใช้ ทรายดูด
ซับในบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ แล้ วรวบรวมนําไปกําจัดด้ วยวิธีที่เหมาะสม ระวังไม่ให้ มีการสัมผัส
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ร่ างกายโดยตรง หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองหรื อไอระเหย ห้ องปฏิบตั ิการควรมีขั ้นตอน
ดําเนินการสําหรับสารเคมีที่หกดังนี ้
การเตรียมการกรณีสารเคมีหกหล่ น
การหกหล่นของสารเคมีเป็ นสิ่งที่ป้องกันได้ แต่ห้องปฏิบตั ิการต้ องเตรี ยมการสําหรับ
การแก้ ไขหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี ้ขึ ้น ทังนี ้เพื่อลดอันตรายต่อเจ้ าหน้ าที่และความเสียหายของ
ทรัพย์สิน การเตรี ยมการควรคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้
- สถานที่ที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้ เช่น ห้ องเก็บสารเคมี ตู้ดดู ควัน พื ้นห้ อง โต๊ ะ
ปฏิบตั ิการ
- ปริ มาณสารเคมีที่อาจเกิดการหกหล่น หรื อการรั่วของก๊ าซชนิดต่างๆ
- ข้ อมูลทางกายภาพ ทางเคมี และข้ อมูลความเป็ นอันตราย เช่น ลักษณะทั่วไป
ความดันไอ ปฏิกิริยากับนํ ้าและอากาศ การกัดกร่อน ความไวไฟ ความเป็ นพิษ
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สาํ หรับจัดการสารเคมีท่ หี ก
- วัสดุดดู ซับ เช่น ทรายแห้ ง ขี ้เลื่อย กระดาษซับแผ่นใหญ่ ฟองนํ ้า
- อุปกรณ์ตกั กวาด รองรับสารที่หกหล่น เช่น แปรงขนแข็ง ถาดพลาสติก
- สารเคมีสําหรับการสะเทิน เช่น sodium carbonate, sodium bisulfate ซึง่ ต้ อง
ดําเนินการโดยผู้ที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ และเตรี ยมวิธีการทําลายสารเคมีและ
วัสดุดดู ซับที่ใช้ แล้ ว
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
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การจัดการทั่วไปเมื่อมีสารเคมีหกหล่ น
- แจ้ งเตือนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่มีโอกาสเข้ าสัมผัสให้ ทราบถึงบริ เวณที่มีสารเคมีหกหล่น
กันให้ ผ้ ไู ม่เกี่ยวข้ องออกจากพื ้นที่
- เมื่ อ มี ส ารเคมี ห กในปริ ม าณน้ อ ยๆ (น้ อ ยกว่ า 10 มล.) ใช้ ก ระดาษซับ ทิ ง้ ใน
ภาชนะที่เหมาะสม หากหกในปริ มาณมากและเป็ นสารไม่ไวไฟและไม่ระเหย ใช้
สารดูดซับ เช่น clay ขนาด 30 mesh ถ้ าเป็ นกรดใช้ neutralizer เช่น sodium
bicarbonate
- หากสารไวไฟหก ต้ องปิ ดแหล่งความร้ อนและประกายไฟ
- ระหว่างการเก็บและทําความสะอาดพื ้นที่ ต้ องใช้ อปุ กรณ์ ป้องกันอันตราย เช่น
หน้ ากากและถุงมือ
- ใช้ วสั ดุดดู ซับ เช่น ทราย กระดาษซับ หรื อฟองนํ ้า ในการดูดซับหรื อป้องกันการ
กระจายของสารเคมีของเหลว
- ตัก สารเคมี ที่ หกหรื อวัส ดุดูด ซับ สารเคมีที่ ใ ช้ แ ล้ ว ใส่ภาชนะที่ เ หมาะสม ระบุ
ฉลากให้ ชดั เจนว่าดูดซับสารเคมีอะไร ปริ มาณประมาณเท่าใด
- วัสดุที่ดดู ซับสารเคมีที่ระเหยง่าย นําไปไว้ ในตู้ดดู ควันให้ สารเคมีระเหยไปก่อน
แต่ต้องระวังการเกิดประกายไฟ
- เมื่อกําจัดสารเคมีที่หกแล้ ว ทําความสะอาดพื ้นที่ให้ สะอาด โดยใช้ ไม้ ถพู ื ้นด้ าม
ยาว
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เอกสารอ้ างอิง
1. ข้ อกําหนด ด้ านความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การ
จัดการความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
แผนงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
2. พิชยั โตวิวิชญ์ ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และประไพพิศ แจ่มสุกใส คูม่ ือสารเคมีกบั ความ
ปลอดภัย 2535 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์
ครัง้ ที่ 2
3. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง การจัดการสารเคมีใน
ห้ องปฏิบตั ิการ: กรณีศกึ ษา มจธ. ศูนย์การจัดการด้ านพลังงาน สิ่งแวดล้ อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 15 พฤษภาคม 2511

บทที่ 4 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
รวบรวม เรี ยบเรี ยง..... ดร. ศิ ริมา สุวรรณกูฎ

หลักเกณฑ์ การปฏิบัตทิ ่ ดี ที างจุลชีววิทยา (Good Microbiological Practice)
การปฏิบัติงานในห้ องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาจําเป็ นต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
ปฏิบัติที่ดีทาง จุลชี ววิทยา เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนของเชื อ้ จุลินทรี ย์จากห้ องปฏิ บัติการสู่
สิ่งแวดล้ อมภายนอก ซึง่ รวมถึงเสื ้อผ้ า อาหาร และเครื่ องดื่ม อีกทั ้งต้ องป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ที่ มี ก ารดัด แปลงพัน ธุ ก รรมหรื อ เชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ที่ รั บ เอาสารพัน ธุ ก รรมจาก
สิ่งมีชีวิตอื่นเอาไว้ สู่สิ่งแวดล้ อม โดยเทคนิคพื ้นฐานที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทางจุลชีววิทยาจําเป็ นต้ อง
เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิคือ เทคนิคปลอดเชื ้อ (Aseptic technique) รวมถึงรู้ จกั วิธีการจัดเก็บขยะ
ทางจุลชีววิทยาอย่างถูกต้ อง
หลักการของเทคนิคปลอดเชือ้
เป็ นเทคนิคที่ทําให้ เกิดสภาวะแวดล้ อมที่สะอาด และไม่มีการปนเปื อ้ น ของ
จุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการ โดยมีแนวปฏิบตั ิเบื ้องต้ น ดังนี ้
1. วัสดุอปุ กรณ์ และอาหารเลี ้ยงเชื ้อต้ องผ่านการนึง่ ฆ่าเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิสงู ด้ วยวิธีที่
เหมาะสมก่อนนํามาทําการทดลอง
2. วัสดุอปุ กรณ์ และอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ผ่านการทําให้ ปราศจากเชื ้อแล้ วต้ องเก็บแยก
จากวัสดุอปุ กรณ์ และอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการฆ่าเชื ้อเพื่อป้องกันการ
สับสน และสับเปลีย่ นเมื่อจะนํามาทดลอง
3. ก่อนทําการทดลองทุกครัง้ ผู้ทําการทดลองต้ องสวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ เพื่อ
ป้องกันการปนเปื อ้ นจากจุลินทรีย์ หรือสารเคมีไปยังเสื ้อผ้ าของผู้ทดลองที่สวมใส่
อยู่
4. พื ้นผิว และบริ เวณรอบข้ างที่ทําการทดลองควรสะอาด ถ้ าเป็ นไปได้ ควรทําการ
เช็ดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อก่อนที่จะทําการทดลอง

4. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง ระบบบริ หารจัดการของเสีย
อันตราย: แนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิ ศูนย์การจัดการด้ านพลังงาน สิ่งแวดล้ อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 15 พฤษภาคม 2511
5. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ทําวิจยั อย่างปลอดภัยต้ องรู้
อะไรบ้ าง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. http://www.chemtrack.org
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5. ป้องกันการปนเปื อ้ นจากผู้ปฏิบตั ิการทดลองสูว่ สั ดุอปุ กรณ์ และอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
ในขณะปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
5.1 ล้ างมือให้ สะอาดก่อนและหลังปฏิบตั ิงานทุกครัง้ ด้ วยสบูล่ ้ างมือ
5.2 ปิ ดฝาภาชนะบรรจุตลอดเวลาเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นจากบรรยากาศ รวมถึง
ขณะถ่ายเชื ้อต้ องพยายามทําในสภาวะที่ใกล้ เคียงระบบปิ ดมากที่สดุ เท่าที่จะทํา
ได้ เช่นทําการถ่ายเชื ้อในตู้ปลอดเชื ้อ หรื อภายใต้ เปลวไฟ
5.3 ทําการฆ่าเชื ้อปากภาชนะทุกครัง้ ที่เปิ ดฝา โดยลนเปลวไฟ หรื อเช็ดด้ วยนํ ้ายาฆ่า
เชื ้อ
5.4 ไม่ควรวางฝาหรือจุกปิ ดภาชนะลงบนพื ้นโต๊ ะ ควรถือหรื อคีบไว้ ด้วยนิ ้วมือ
แนวทางปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety guidelines)
1. การเตรียมการก่ อนปฏิบัตงิ าน
การเตรี ยมสถานที ่
1) แบ่งแยกพื ้นที่การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเชื ้อจุลินทรี ย์ออกจากพื ้นที่
ปฏิบตั ิการทัว่ ไป
2) ทําความสะอาดพื ้นผิวที่จะทําการทดลองด้ วยการเช็ดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ
3) จัดให้ มีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อ
โดยเฉพาะเชื ้อโรคที่สามารถติดต่อได้ โดยการหายใจ
4) จัดให้ มีอา่ งล้ างมือ อุปกรณ์ในการล้ างมืออย่างเพียงพอ และควรแยก
จากอ่างล้ างเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทางห้ องปฏิบตั ิการ
5) นํ ้าทิ ้งต่างๆ ที่เกิดจากห้ องปฏิบตั ิการต้ องผ่านระบบบําบัดนํ ้าเสีย หรือ
การทําลายเชื ้อก่อนปล่อยสู่สาธารณะ
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การเตรี ยมเครื ่องมือและอุปกรณ์
1) จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานให้ เพียงพอ
2) จัดวางเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างเป็ นระเบียบ เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการหยิบใช้
3) เตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันและสวมใส่ขณะปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ หมวกคลุม
ผม ผ้ าปิ ดปากและจมูก แว่นตา ผ้ ายางกันเปื อ้ น รองเท้ าหัวปิ ด ถุงมือ
และเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ
4) เตรี ยมนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่เหมาะสมกับชนิดของเชื ้อจุลินทรีย์
5) เตรี ยมถังขยะสําหรับใส่ขยะที่ปนเปื อ้ นเชื ้อจุลินทรีย์และขยะทัว่ ไปแยก
จากกัน
2. ข้ อปฏิบัตขิ ณะปฏิบัตงิ าน
1) ห้ ามทําปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อจุลินทรี ย์ก่อโรคบนพื ้นโต๊ ะปฏิบตั ิการ
ต้ องทําในตู้ปราศจากเชื ้อ (Biosafety cabinet) เท่านัน้
2) ปฏิบตั ิงานตามเทคนิคปลอดเชื ้ออย่างเคร่งครัด
3) ปฏิบตั ิงานด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่รีบร้ อน ไม่พดู คุยเสียงดัง และ
หยอกล้ อขณะปฏิบตั ิงาน
4) สวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ ถุงมือ ผ้ าปิ ดปากและจมูก และสวมใส่อปุ กรณ์
ป้องกันที่เหมาะสม ทุกครัง้ ขณะปฏิบตั ิการ
5) ขณะสวมถุงมือปฏิบตั ิงาน ห้ ามจับส่วนต่างๆ ของร่ างกาย รวมทั ้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ถ้ ามีความจําเป็ นต้ องออกจาก
พื ้นที่ทําการทดลองไปยังบริ เวณอื่น ต้ องถอดถุงมือข้ างใดข้ างหนึง่ ออกก่อน
เพื่อที่จะสามารถใช้ มือข้ างที่ไม่ได้ สวมถุงมือทําการเปิ ดประตู หรื อหยิบจับ
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6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

อุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยไม่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อ จุลินทรี ย์จากการทดลองสู่
สิ่งแวดล้ อม
เปลี่ยนถุงมือทุกครัง้ หลังจากมีการเปรอะเปื อ้ นสิ่งส่งตรวจ (clinical
specimen) หรื อถุงมือขาด หลังถอดถุงมือจะต้ องล้ างมือและทําความ
สะอาดบริเวณที่เปื อ้ นสิ่งส่งตรวจด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อทุกครัง้
จับและส่งของแหลมหรือของมีคม ด้ วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากของแหลมหรือของมีคม
ผู้ที่ใส่เลนส์สมั ผัส (contact lens) ขณะปฏิบตั ิงานต้ องสวมแว่นตาป้องกัน
สิ่งส่งตรวจและเชื ้อจุลินทรีย์กระเด็นเข้ าตา
ใช้ ลกู ยางหรืออุปกรณ์ช่วยในการดูดสารต่างๆ ด้ วยปิ เปต (pipette) โดย
ห้ ามใช้ ปากดูด หรื อเป่ าปิ เปตเด็ดขาด
การปั่ นตกตะกอนสิ่งส่งตรวจ หรือตัวอย่างเชื ้อจุลินทรี ย์ในเครื่ องปั่ นเหวี่ยง
ต้ องปิ ดฝาหลอดให้ แน่นทุกครัง้
ห้ ามรับประทานอาหาร ดื่มนํ ้าหรื อเครื่ องดื่ม สูบบุหรี่ หรือใช้ เครื่ องสําอางใน
ห้ อง ปฏิบตั ิการ
ต้ องถอดเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการและถุงมือทุกครัง้ เมื่อออกจากห้ องปฏิบตั ิการ
ประตูห้องปฏิบตั ิการควรปิ ดอยู่เสมอขณะปฏิบตั ิงาน
ห้ ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องผ่านเข้ า-ออกห้ องปฏิบตั ิการโดยไม่จําเป็ น
เมื่อเสร็จสิ ้นการปฏิบตั ิงานแล้ ว ให้ ทําความสะอาดโต๊ ะปฏิบตั ิงานหรือตู้
ปราศจากเชื ้อด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่เหมาะสม
หลังการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ ให้ ทําความสะอาดมือด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่
เหมาะสม และล้ างตามด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าสะอาด เช็ดมือให้ แห้ งด้ วยกระดาษ
อเนกประสงค์หรือผ้ าเช็ดมือที่แห้ งและสะอาด
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อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล (Personal Protection Equipment, PPE)
1) ผู้ปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสมของระดับงานที่ปฏิบตั ิ
2) ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนปฏิบตั ิงาน และถอดออกหลัง
ปฏิบตั ิงาน พร้ อมทําความสะอาดมือทุกครัง้ ไม่ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลออกนอกห้ องปฏิบตั ิการ
3) ต้ องสวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ กรณีที่
ปฏิบตั ิงานกับเชื ้ออันตรายสูง ควรสวมเสื ้อที่ผกู เชือกหรื อติดกระดุมด้ านหลัง
4) รองเท้ า ต้ องสวมใส่รองเท้ าที่ปิดนิ ้วเท้ าอย่างมิดชิด เพื่อป้ องกันการสารเคมี หรื อ
เชื ้อจุลินทรีย์ตก หรื อหล่นใส่เท้ า
5) สวมถุงมือทุกครัง้ ในกรณีที่ปฏิบตั ิงานกับเชื ้อจุลชีพและตัวอย่างส่งตรวจ ก่อน
ปฏิบตั ิงานควรเตรียมเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้ พร้ อม ไม่ควรแตะต้ องสิ่งของอื่นๆ
ที่ไม่จําเป็ นขณะสวมถุงมือ ไม่ควรใช้ ถงุ มือซํ ้า และควรแยกทิ ้งถุงมือในขยะติด
เชื ้อ
6) สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ าตามความเหมาะสม
6.1 กรณีปฏิบตั ิงานทัว่ ไป อาจจะสวมแว่นตาธรรมดา (plain eye glasses)
6.2 กรณีที่เชื ้อจุลชีพหรื อตัวอย่างอาจกระเด็นสัมผัสใบหน้ าได้ ควรสวมแว่นตา
นิรภัย (goggles) ที่มีเลนส์ป้องกันและมีแถบป้องกันด้ านข้ าง และสวมหมวก
คลุมผม
6.3 กรณีปฏิบตั ิงานกับเชื ้ออันตรายสูง ควรสวมหน้ ากากปิ ดหน้ า (Face
shields)
7) สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจตามความเหมาะสม
7.1 กรณีปฏิบตั ิงานทัว่ ไป อาจจะสวมหน้ ากากกระดาษหรือผ้ า (Surgical
masks)
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7.2 กรณีปฏิบตั ิงานกับเชื ้ออันตรายสูงและติดต่อทางระบบหายใจได้ ควรสวม
หน้ ากากที่กรอง
เชื ้อได้
ระดับความปลอดภัยของห้ องปฏิบัตกิ าร
ระดับความปลอดภัยของห้ องปฏิบตั ิการ (Biosafety level, BSL) แบ่งออกได้ 4 ระดับ
คือ
1) Biosafety level 1 (BSL1) เหมาะสําหรับปฏิบตั ิงานกับจุลชีพทัว่ ไปที่ไม่ก่อโรค
(Risk group 1) สําหรับการสอน หรือฝึ กอบรม การปฏิบตั ิงานด้ วยเทคนิค good
microbiological techniques เพียงพอสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการนี ้
2) Biosafety level 2 (BSL2) เหมาะสําหรับปฏิบตั ิงานกับจุลชีพที่มีความเสี่ยง
ระดับ 2 สําหรับตรวจวินิจฉัย หรือตรวจวิเคราะห์เบื ้องต้ นจากตัวอย่าง หรื อ
งานวิจยั หน้ าห้ องปฏิบตั ิการต้ องติดสัญลักษณ์ชีวภัยสากล (Biohazard sign)
พร้ อมระบุชนิดของเชื ้อ ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ปฏิบตั ิงานใน
ห้ องปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิงานทําบนโต๊ ะแบบเปิ ด (Open bench) ร่วมกับการใช้
ุ
การปฏิบตั ิงานด้ วย
ตู้ปราศจากเชื ้อ ชนิด class II สําหรับเชื ้อที่ฟ้ งกระจาย
เทคนิค good microbiological techniques และสวมใส่เครื่ องป้องกันส่วน
บุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
3) Biosafety level 3 (BSL3) เหมาะสําหรับปฏิบตั ิงานกับจุลชีพที่มีความเสี่ยง
ระดับ 3 สําหรับตรวจวินิจฉัยหรือตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีพิเศษ หรื องานวิจยั การ
ปฏิบตั ิงานควรทําในตู้ปราศจากเชื ้อชนิด class II เช่นเดียวกับห้ องปฏิบตั ิการ
Biosafety level 2 (BSL2) แต่เพิ่มเติมคือสวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ เสื ้อคลุมที่ผกู
เชือกหรื อติดกระดุมด้ านหลัง มีการควบคุมการเข้ าออกของบุคลากร และ
ควบคุมทิศทางไหลเวียนของอากาศในห้ องปฏิบตั ิการ
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4) Biosafety level 4 (BSL4) เหมาะสําหรับปฏิบตั ิงานกับจุลชีพที่มีความเสี่ยง
ระดับ 4 หรื อจุลชีพที่มีอนั ตรายร้ ายแรง สําหรับการตรวจวินิจฉัย เชื ้ออันตราย
ร้ ายแรง การปฏิบตั ิงานควรทําในตู้ปราศจากเชื ้อชนิด class III ภายใน
ห้ องปฏิบตั ิการมีการติดตั ้งระบบการถ่ายเทอากาศแบบพิเศษ มีการปรับความ
ดันอากาศภายในห้ องแบบ positive pressure มีระบบการกําจัดของเสียโดย
การนึง่ ทําลายเชื ้อในเครื่ องนึง่ ทําลายเชื ้อชนิดเปิ ด 2 ด้ าน
ดังนั ้นเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ก่อนเริ่ มทําการทดลองต้ องจัดเตรี ยม
เครื่องมือเครื่ องป้องกันส่วนบุคคล และวิธีปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของจุลชีพ
ที่ปฏิบตั ิงาน
การขนย้ ายเชือ้ จุลนิ ทรี ย์
การขนย้ ายเชื ้อ รวมถึงการบรรจุ หีบห่อ การขนส่ง เชื ้อต่างๆ โดยทางอากาศ ทาง
พื ้นดิน ทางนํ ้า และทางยานพาหนะ หรื อการขนส่งภายในและระหว่างห้ องปฏิบตั ิการ
การขนส่ งเชือ้
การขนส่งเชื ้อจุลินทรีย์ต้องคํานึงถึงการป้องกันการแพร่เชื ้อสู่สิ่งแวดล้ อม
โดยมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี ้
1) เชื ้อจะต้ องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนาเป็ นพิเศษ โดยที่หีบห่อจะต้ อง
แข็งแรงขณะขนส่ง และสามารถบรรจุเชื ้อที่มีสถานะเป็ นของเหลวโดย
ที่ไม่มีการรั่วไหลออกมาภายนอกหีบห่อ
2) การติดป้ายชี ้บ่งบนหีบห่อ ด้ วยสัญลักษณ์ชีวภัยสากล และสัญลักษณ์
อื่นๆ ที่บง่ ชี ้เตือนอันตรายจากเชื ้อให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในการขนส่งเชื ้อ
3) เอกสารประกอบการขนส่งเชื ้อที่ระบุถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อ
ข้ อมูลที่จําเป็ นต่างๆ สําหรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
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ข้ อปฏิบัตทิ ่ วั ไปในการบรรจุหบี ห่ อ เพื่อขนส่ งเชือ้ และวัตถุตวั อย่ างจากผู้ป่วย
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ถูกต้ องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสากลนันต้
้ องบรรจุเชื ้อจุลินทรี ย์ในหีบห่อที่มีความแข็งแรงทนทาน ดังแสดง
ในรู ปที่ 1 การบรรจุหีบห่อ ต้ องประกอบด้ วย 3 ชัน้ ชั ้นในสุด คือภาชนะที่ใช้ บรรจุเชื ้อ
และสิ่ ง ส่ ง ตรวจ เช่ น หลอดทดลอง หรื อ ขวดบรรจุเ ชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ติ ด ฉลากชื่ อ
เชื ้อจุลินทรี ย์เรี ยบร้ อย ชั ้นที่ 2 คือ ชั ้นที่ห่อหุ้มเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของของเหลว ซึง่
ต้ องมีฝามิดที่มิดชิด และชัน้ ที่ 3 ภาชนะชั ้นนอกสุดที่แข็งแรง ทนทาน
การบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งเชื ้อและวัตถุตวั อย่างจากผู้ป่วย จะต้ องมีป้ายชี ้
บ่ง “Infectious substance” หรื อ “clinical specimen” ที่ภาชนะชั ้นนอกสุด

การกําจัดวัสดุปนเปื ้ อนเชือ้ หกหล่ น
ห้ องปฏิบตั ิการต้ องจัดเตรี ยมชุดอุปกรณ์สําหรับกําจัดการปนเปื อ้ นวัสดุติดเชื ้อที่อาจ
เกิดการหกหล่นไว้ พร้ อมหยิบใช้ ได้ สะดวกและทันท่วงที ซึง่ ชุดอุปกรณ์ควรประกอบด้ วย
1) นํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่เหมาะสมกับชนิดเชื ้อในห้ องปฏิบตั ิการ
2) วัสดุซบั เช็ด เช่น กระดาษหรื อผ้ า
3) ภาชนะใส่ของเสีย เช่น ถุงใส่ขยะติดเชื ้อ
4) ภาชนะทิ ้งของมีคม
5) อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น เสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันหน้ า
และตา
6) อุปกรณ์เก็บกวาด เช่น ไม้ กวาด ที่ตกั ผง และปากคีบ
วัสดุตดิ เชือ้ หกหล่ นในห้ องปฏิบัตกิ าร
เมื่อเกิดวัสดุติดเชื ้อหกหล่นในห้ องปฏิบตั ิการ ก่อนเข้ าไปจัดการกําจัดและ
ทําความสะอาดให้ รอสักครู่ เพื่อให้ ละอองฟุ้งกระจายตกลงหมดจากอากาศก่อน ถ้ ามี
การเปื ้อนเสือ้ ผ้ าให้ นําใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง เพื่อนําไปนึ่งฆ่าเชื ้อก่อนการซักรี ด
ก่อนจัดการกับวัสดุติดเชื ้อหกหล่นให้ สวมเสื ้อคลุมปฏิบตั ิการ แว่นตานิรภัย และถุง
มือ และปฏิบตั ิดงั นี ้
1) นํากระดาษหรื อผ้ าปิ ดคลุมบริเวณที่วสั ดุติดเชื ้อหกหล่น เพื่อไม่ให้ เชื ้อ
ฟุ้งกระจาย
2) ราดรอบๆ บริ เวณที่วสั ดุติดเชื ้อ หกหล่นด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่เหมาะสม
กับชนิดของเชื ้อ ปล่อยทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 10-20 นาที เพื่อให้ แน่ใจว่า
นํ ้ายาได้ ออกฤทธิ์ฆ่าเชื ้อเพียงพอ
3) กําจัดและนําเอาวัสดุทั ้งหมดออกจากบริ เวณที่มีเชื ้อหกหล่น วัสดุที่
เป็ นเศษเครื่ องแก้ วแตกให้ ใช้ ปากคีบ ห้ ามหยิบวัสดุมีคมที่ติดเชื ้อด้ วย

รูปที่ 1 การบรรจุหบี ห่อ แบบ 3 ชัน้ เพื่อขนส่งเชื ้อและวัตถุตวั อย่างจากผู้ป่วย
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

มือเปล่า ทิ ้งวัสดุแก้ วแตกในภาชนะเก็บของมีคม กระดาษและวัสดุอื่น
ทิ ้งลงในถุงขยะติดเชื ้อ
ทําความสะอาดซํ ้าบริเวณที่วสั ดุติดเชื ้อด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อตามวิธีในข้ อ
2
เครื่ องมือที่ปนเปื อ้ นต้ องเช็ดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อที่เหมาะสมไม่กดั กร่อน
เครื่ องมือ และล้ างด้ วยนํ ้าถ้ าจําเป็ น
นําถุงใส่ขยะติดเชื ้อไปอบนึง่ ฆ่าเชื ้อก่อนนําไปทิ ้ง
วัสดุอปุ กรณ์ที่จะนํากลับมาใช้ ใหม่ให้ ใส่ในถาดหรื อภาชนะที่ทนความ
ร้ อนและมีฝาปิ ดก่อนนําไปอบฆ่าเชื ้อ
เปิ ดใช้ พื ้นที่ได้ หลังจากที่ได้ ทําความสะอาดและกําจัดการปนเปื อ้ น
เสร็จสมบูรณ์
รายงานอุบตั ิการณ์หกหล่น และทําความสะอาดที่เกิดขึ ้นแก่
ผู้รับผิดชอบห้ อง ปฏิบตั ิการทราบ

วัสดุตดิ เชือ้ หกหล่ นภายในตู้ชีวนิรภัย
ในกรณีท่ีมีการหกหล่นของวัสดุติดเชื ้อภายในตู้ชีวนิรภัย ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) สวมเสื ้อคลุม แว่นตานิรภัย และถุงมือในขณะทําความสะอาด
2) เปิ ดสวิตซ์ให้ ต้ ทู ํางานขณะทําความสะอาด
3) คลุมบริเวณที่วสั ดุหกหล่นด้ วยกระดาษหรื อผ้ า แล้ วราดด้ วยนํ ้ายาฆ่า
เชื ้อ ปล่อยทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 10-20 นาที
4) เช็ดทําความสะอาดด้ วยกระดาษหรือผ้ าสะอาด
5) เช็ดผนังตู้ พื ้นที่ทํางานและอุปกรณ์ภายในตู้ด้วยกระดาษหรือผ้ าที่ชบุ
นํ ้ายาฆ่าเชื ้อ
6) ทิ ้งวัสดุปนเปื อ้ นลงในถุงขยะติดเชื ้อและนําไปอบนึง่ ฆ่าเชื ้อก่อนนําไป
ทิ ้ง
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7) วัสดุที่จะนํากลับมาใช้ ใหม่ให้ ใส่ในถาดหรือภาชนะที่ทนความร้ อนและ
มีฝาผิดก่อนนําไปอบนึง่ ฆ่าเชื ้อ
8) วัสดุที่ไม่สามารถอบนึง่ ฆ่าเชื ้อที่ได้ ให้ แช่ในนํ ้ายาฆ่าเชื ้อนานอย่าง
น้ อย 10 นาทีก่อนนําออกจากตู้
9) หลังจากทําความสะอาดเสร็จ ให้ ต้ ทู ํางานต่อไปอีกอย่างน้ อย 10 นาที
ก่อนจะใช้ งานอื่นต่อไป
10) ถ้ าเป็ นไปได้ ควรเปิ ดแสงอัลตราไวโอเลตประมาณ 10 นาทีก่อนจะใช้
งานอื่นต่อไป เพื่อทําการฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยแสง
11) รายงานอุบตั ิเหตุการหกหล่นและการทําความสะอาดแก่ผ้ รู ับผิดชอบ
ทราบ
วัสดุตดิ เชือ้ หกหล่ นภายในเครื่องหมุนเหวี่ยง
ถ้ าระหว่างปฏิบตั ิการมีการหกหล่นของวัสดุติดเชือ้ ขึ ้นภายในเครื่ องหมุน
เหวี่ยง ก่อนการทําความสะอาดต้ องปล่อยไว้ อย่างน้ อย 30 นาที เพื่อให้ ละอองฟุ้งกระจายตก
ลงก่อน ผู้ปฏิบตั ิการต้ องสวมเสื ้อคลุม แว่นตานิรภัย และถุงมือ การทําความสะอาดเริ่ มจาก
ถอดหัวปั่ นหวี่ยง นําไปเก็บไว้ ในตู้ปราศจากเชื ้อที่อยู่ใกล้ ที่สดุ ใช้ นํ ้ายาฆ่าเชื ้อทําความสะอาด
ภายในหัวปั่ นและภายในเครื่องหมุนเหวี่ยงทิ ้งวัสดุปนเปื อ้ นลงในถุงขยะติดเชื ้อ และนําไปอบนึ่ง
ฆ่าเชื ้อก่อนนําไปทิ ้ง รายงานอุบตั ิเหตุการหกหล่นและทําความสะอาดแก่ผ้ ูรับผิดชอบเครื่ อง
ทราบ
การกําจัดขยะปนเปื ้ อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์
การจัดการขยะติดเชื ้อที่เกิดขึ ้นจากห้ องปฏิบตั ิการมีขั ้นตอนที่ต้องคํานึงถึง
ได้ แก่ การคัดแยกขยะติดเชื ้อออกจากขยะไม่ติดเชื ้อ การห่อเก็บ การติดฉลากภาชนะ การเก็บ
รวบรวม การขนย้ าย และการบําบัด
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เก็บรักษารวบรวมขยะติดเชื ้อต้ องจํากัดให้ เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเท่านั ้นที่สามารถเข้ าไปได้
การกําจัดขยะต้ องทําให้ แล้ วเสร็จภายใน 72 ชัว่ โมง
การคัดแยกขยะติดเชือ้ จากขยะไม่ ตดิ เชือ้
ห้ องปฏิบตั ิการต้ องมีภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิดสําหรับรองรับขยะติดเชื ้อและ
ไม่ติดเชื ้อแยกจากกัน ฝาภาชนะเขียนระบุว่าเป็ นขยะติดเชื ้อหรื อไม่ติดเชื ้อให้ เห็นได้ ชดั เจน ฝา
ภาชนะที่บรรจุขยะติดเชื ้อให้ ติดเครื่ องหมายสัญลักษณ์ชีวภัยสากล ในกรณีที่มีการใช้ กระบอก
ฉีดยาในการทดลองไม่ว่าจะทําการทดลองที่เกี่ยวข้ อง หรือไม่เกี่ยวข้ องกับตัวอย่างชีวภาพ ห้ าม
ทิ ้งกระบอกฉีดยาลงในถังขยะทัว่ ไปเด็ดขาด ภายหลังการใช้ ใบมีด หรื อเข็มฉีดยาต้ องทิ ้งในถัง
้ ามทิ ้งรวมกับถังขยะอื่นเด็ดขาด หลอดแก้ วที่แตก หรื อขยะเศษแก้ วต้ อง
ขยะของมีคมเท่านันห้
ทิ ้งในถังขยะทิ ้งเศษแก้ วเท่านั ้น
การห่ อเก็บ
ขยะติดเชื ้อต้ องห่อเก็บในถุงพลาสติกสีแดงที่สามารถกันรั่วได้ และเพื่อให้
ทนทานขึ ้นอาจใช้ ถงุ ซ้ อน 2 ชัน้ ส่วนขยะไม่ติดเชื ้อให้ ห่อเก็บในถุงขยะสีดํา ก่อนการขนย้ ายขยะ
ให้ มดั ปากถุงให้ แน่นด้ วยเทปกาว
การติดฉลากภาชนะ
ภาชนะหรื อถุงที่ใช้ รองรั บขยะติดเชือ้ ต้ องแสดงเครื่ องหมายสัญลักษณ์ ชี
วภัยสากล พร้ อมกับติดฉลากให้ ร้ ู ว่าเป็ นขยะติดเชื ้อ และบอกด้ วยว่าภายในเป็ นขยะชนิดอะไร
เช่น วัสดุมีคม ชนิดของเชื ้อ หรือเลือด

การขนย้ าย
การขนย้ า ยขยะติด เชือ้ ทํ า โดยบรรจุถุงขยะติ ด เชื อ้ ลงในภาชนะรองรั บ ที่
แข็งแรงทนทานต่อการแตกหักและมีฝาปิ ดมิดชิด การขนย้ ายทําโดยการหิ ้วหรือยกหรื อขนย้ าย
โดยใช้ รถเข็นที่กําหนดไว้ เฉพาะเพื่อการขนย้ ายขยะติดเชื ้อเท่านัน้ ไม่ใช้ รถเข็นที่ปะปนกับการ
ขนส่งของประเภทอื่น และรถเข็นที่ใช้ ต้องทําความสะอาดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้ออย่างสมํ่าเสมอ
การบําบัดขยะติดเชือ้
วิธีการเหมาะสมสําหรับบําบัดขยะติดเชื ้อได้ แก่ การเผาและการนึ่งฆ่าเชื ้อ
ด้ วยไอนํ ้า การบําบัดขยะติดเชื ้อด้ วยการนึ่งฆ่าเชื ้อด้ วยไอนํ ้าเป็ นวิธีการที่ห้องปฏิบตั ิการใช้ กนั
มากที่ สุด แต่ ต้ อ งมี ก ารควบคุม และตรวจสอบไม่ ใ ห้ บ รรจุข ยะจํ า นวนมากเกิ น กว่ า 70%
ปริ มาตรบรรจุของเครื่ องนึ่งฆ่าเชื ้อ และทําการตรวจสอบการทํางานของเครื่ องอย่างสมํ่าเสมอ
ขยะติดเชื ้อที่ได้ รับการทําลายเชื ้อด้ วยการนึง่ ฆ่าเชื ้อแล้ ว ให้ นําถุงพลาสติกสีแดงใส่ลงในถุงขยะ
ธรรมดาอีกชั ้นก่อน พร้ อมติดฉลากให้ ร้ ู ว่าเป็ นขยะที่ไม่ติดเชื ้อ ก่อนขนย้ ายและนําไปฝั งกลบ
เช่นเดียวกับขยะไม่ติดเชื ้อทัว่ ไป

การเก็บรวบรวม
หลังจากก่ อเก็ บขยะติดเชือ้ ในห้ องปฏิ บัติการ ถ้ าไม่ส ามารถขนย้ ายเพื่อ
นําไปบําบัดได้ ในทันที จะต้ องเก็บรวบรวมและรักษาขยะติดเชื ้อนั ้นไว้ ในพื ้นที่เฉพาะที่สามารถ
ทําความสะอาดได้ ง่าย มีการป้องกันและการควบคุมสัตว์กดั แทะและแมลง การเข้ าออกบริ เวณ
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บทที่ 5 การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
รวบรวม เรี ยบเรี ยง..... ดร. จรรยา อิ นทรหนองไผ่
อุปกรณ์ ปฐมพยาบาล ที่ห้องปฏิบัตกิ าร ควรมี เข่ น
- ชุดยาปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น ประกอบด้ วย นํ ้ายาล้ างแผล ยาใส่แผลสด ยาแก้ ปวด
ยาทาบรรเทาอาการจากแผลไฟไหม้ หรื อนํ ้าร้ อนลวก
- อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผ้ าพันแผลที่ผ่านการฆ่าเชื ้อแล้ ว กรรไกร สําลี เข็ม
กลัด แก้ วล้ างตา พลาสเตอร์ ผ้ ายืด เป็ นต้ น
- คูม่ ือการใช้ ยาชนิดต่างๆ
ข้ อควรปฏิบัตสิ าํ หรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ กับตัวเอง
1. ตั ้งสติให้ ได้ อย่าตกใจ
2. ขอความช่วยเหลือ
หากเป็ นผู้ให้ ความช่ วยเหลือ ควรดําเนินการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
1 การดูแลบาดแผลจากของมีคม แผลเข็มทิ่มตํา
- พยายามกําจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่แผลออกให้ หมด กระตุ้นให้ เลือดไหลจากแผล
ล้ างแผล หรือรอยถลอก ให้ สะอาดด้ วยนํ ้า และสบูท่ นั ที
- การรักษาแผลให้ สะอาดเป็ นหลักการเบื ้องต้ นของการดูแลแผลทุกชนิด
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ แอลกอฮอล์ , ไฮโดรเยนเปอร์ ออกไซด์ ชะแผล
เนื่องจากทําให้ การสมานแผลช้ าลง ยาล้ างแผล ใส่แผล ที่ดีต้องไม่แสบ ไม่ระคายเคือง
ดังนั ้นที่ดีที่สดุ คือ นํ ้าเกลือ 0.9% อันที่จริง การดูแลแผลที่ดีที่สดุ
ไม่จําเป็ นต้ องใส่ยาใดๆเลย เพียงแค่ล้างให้ สะอาดเท่านั ้นก็เพียงพอ
- ถ้ าแผลมีขนาดใหญ่ ปริแยกมาก ควรพบแพทย์เพื่อเย็บแผล
มิฉะนันจะเพิ
้
่มความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ ควรปรึกษาแพทย์ ถ้ าเป็ นแผลที่ลกึ
แต่ปากแผลเล็ก เพราะติดเชื ้อได้ ง่ายกว่าแผลทัว่ ไป
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(ถ้ าแผลมีลกั ษณะแดง บวม ปวดมากกว่าปกติ มีหนอง หมายถึงแผลติดเชื ้อ)
2 แผลไฟไหม้ นํา้ ร้ อนลวก
การปฐมพยาบาล และรักษา
1. ฉีกหรือตัดเสื ้อผ้ าบริเวณที่ถกู ไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกออก หากเป็ นเสื ้อผ้ าที่ไหม้ ไฟและดับ
แล้ ว ถ้ าติดที่แผล ไม่ต้องดึงออก
2. ถอดเครื่ องประดับที่รัดอยู่ เช่น แหวน กําไล นาฬิกา หรื อเครื่ องประดับอื่นๆ รวมถึง
เข็มขัด รองเท้ า มิฉะนั ้นอาจเอาไม่ออก เนื่องจากการบวม และอาจทําร้ ายเนื ้อเยื่อได้
หากเป็ นวัตถุที่อมความร้ อน
3. ทําให้ บริ เวณที่ถกู ไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวกเย็นลงโดยเร็วที่สดุ (ทําอย่างน้ อย 10 นาที )
4. โดยราดด้ วยนํ ้าเย็นโดยทันที ห้ ามใช้ นํ ้าแข็ง เนื่องจากอาจทําให้ เกิดความชอกชํ ้า
บาดเจ็บมากขึ ้น
5. ถ้ าผิวหนังแสบ ร้ อน แดง ปวด หรืออาจเกิดพุพองขึ ้นบ้ างให้ ใช้ เจลว่านหางจระเข้ หรือ
ยาฆ่าเชื ้ออืน่ ๆที่เหมาะสม ห้ ามเจาะถุงนํ ้าหรื อตัดหนังส่วนที่พองออก
6. ถ้ าเป็ นมากกว่านั ้น หรื อเป็ นบริ เวณสําคัญ ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากต้ องการการ
รักษา และใช้ ยาฆ่าเชื ้อที่ดีกว่าทัว่ ไป
7. ไปรับการฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก เพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน ถ้ าท่านไม่ได้ รับวัคซีนนี ้ในช่วง
5 ปี มาก่อน
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3 บาดแผลจากกระแสไฟฟ้าช็อต
อาจทําให้ เกิดแผลไหม้ เนื ้อเยื่อที่ลกึ จากผิวหนังอาจจะได้ รับผลกระทบด้ วย แต่จะใช้
เวลาประมาณ 2-3 วัน จึงจะแสดงอาการออกมา ผู้ป่วยที่ถกู ไฟฟ้ าดูดติดอยู่กบั บริเวณที่สมั ผัส
จะทําให้ เกิดการไหม้ ที่รุนแรง
⊗ ให้ รีบดึงปลัก๊ หรื อสวิตซืไฟ ถ้ าไม่สามารถปิ ดสวิทช์ไฟได้ ห้ ามใช้ มือจับต้ องคนที่
กําลังถูกไฟช็อต แล้ วให้ นําสิ่งที่ไม่นําไฟฟ้ า เช่น ไม้ กวาด เก้ าอี ้ไม้ เขี่ยให้ ออกจาก
สายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากตัวผู้บาดเจ็บ
⊗ เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาแล้ ว รี บปฐมพยาบาล ถ้ าหยุดหายใจ ให้ ทําการเป่ าปาก
ช่วยหายใจ ถ้ าคลําชีพจรไม่ได้ ให้ นวดหัวใจด้ วย แล้ วรี บนําส่งโรงพยาบาลด้ วย
4. อุบัตเื หตุจากสารเคมี
4.1 สารเคมีเข้ าตา
• อย่าขยี ้ตา
• รีบล้ างตาด้ วยนํ ้าสะอาดจํานวนมาก เอียงศีรษะให้ ตาที่ได้ รับอันตรายเอียงลงข้ างล่าง
และให้ นํ ้าไหลจากหัวตาไปทางหางตา เปิ ดตาทั ้งสองข้ างไว้ ด้วยมือ จนสารเคมีถกู ชะ
ล้ างออกหมด
• ปิ ดตาด้ วยผ้ าสะอาด เช่น ผ้ าเช็ดหน้ า พับปิ ดตาข้ างที่บาดเจ็บ แล้ วใช้ ผ้าพันทับอีก
ครัง้ อย่ากดหรื อใช้ แรงบนลูกตา การปิ ดตาทั ้งสองข้ างเป็ นการป้องกันการเคลื่อนไหว
ของตาอีกข้ างที่ปกติ อย่าขยับลูกตาไปมา และไปพบแพทย์
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เอกสารอ้ างอิง
1. http://www.geocities.com/hotsprings/bath/8143/firstaid_wound.html [25 July
2551]
2. สุรเดช สําราญจิตต์ . การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น . สํานักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช.
กรุงเทพฯ . 2541, 120 หน้ า –
3. คูม่ ือประชาชน เรื่ องน่ารู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น สถาบันการแพทย์ด้าน
อุบตั ิเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. ข้ อกําหนด ด้ านความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การ
จัดการความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงาน
คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ

4.2 สารเคมีหกรด
• นําผู้ป่วยออกจากบริเวณนั ้น และนําเสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นสารเคมีออก
• ถ้ ามีการปนเปื อ้ นที่ผิวหนังให้ ล้างด้ วยนํ ้าสะอาดเพื่อขจัดสารเคมีนั ้นออก
• กําจัดสารนันจากร่
้
างกาย หรื อแก้ พษิ ของสารตามคูม่ ือห้ องปฏิบตั ิการ
5. แก๊ สรั่ว
• นําผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์
• ควรปลดเสื ้อผ้ าที่บริเวณคอ และเอวให้ หลวม และให้ ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
• ถ้ าผู้ป่วยได้ รับแก๊ สพิษควรอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์
6. ลมบ้ าหมู ลมชัก
• อยู่ในความสงบ ใจเย็น เนื่องจากอาการชักจะต้ องเป็ นไป และจะหยุดเองเมื่อถึงเวลา
• ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการชัก เช่น ล้ มหัวฟาดพื ้น เป็ นต้ น หา
หมอน หรื อสิ่งที่นิ่มๆ มาหนุนหัว คลายกระดุม เข็มขัด ให้ หลวม สบายตัว โดยเฉพาะ
บริเวณ คอ
• ห้ ามใช้ อะไรงัดปากเด็ดขาด เพราะจะทําให้ เกิดบาดแผลในช่องปาก คนที่ชกั จะไม่
กลืนลิ ้นตัวเองระหว่างการชัก ซึง่ ผิดจากความเชื่อเก่าที่เคยทํากันมา
• ให้ คนไข้ นอนตะแคง เพื่อไม่ให้ นํ ้าลายไหลลงไปจุกในคอ ไม่ต้องตกใจถ้ าคนไข้ อาจ
หยุดหายใจเป็ นครัง้ คราว
• นําส่งแพทย์ทนั ทีถ้าคนไข้ ชกั นานเกิน 5 นาที หรื อมีการชักครัง้ ที่ 2 ตามมา
• เมื่อคนไข้ ฟืน้ ขึ ้นมา ให้ ปลอบประโลมให้ คนไข้ ร้ ูสึกสบายใจ
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บทที่ 6 การดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน
รวบรวม เรี ยบเรี ยง..... ดร. ทวีศกั ดิ์ จึงวัฒนตระกูล
การเตรียมการเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย ต้ อง
ไปถึงที่เกิดเหตุทนั ทีเพื่อควบคุมสถานการณ์ และดําเนินการดังนี ้
- ควบคุมบริ เวณที่เกิดเหตุ
- ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และเรียกทีมช่วยเหลือ
- ควบคุมอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นอีกครัง้
- หาสาเหตุ และเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- เก็บรักษาหลักฐานที่ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุ เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ าย
- รายงานอุบตั ิเหตุอบุ ตั ิภยั ที่เกิดขึ ้นให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
- มีการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเพื่อหาสาเหตุ และมาตรการป้องกันการเกิดซํ ้า
ข้ อปฏิบัตทิ ่ วั ไป ในกรณีฉกุ เฉิน ทังกรณี
้
เพลิงไหม้ เกิดการระเบิด หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ
1. ให้ ความช่วยเหลือผู้อยู่ในเหตุการณ์ และนําออกนอกบริ เวณนั ้น
2. มีการเตือนบุคคลต่างๆ ถึงอันตรายเพือ่ ความปลอดภัย
3. ให้ การปฐมพยาบาลทันที ตามความเหมาะสม เช่น การล้ างตา หรือร่างกาย โดยใช้
shower
4. ดับเพลิงขนาดย่อมด้ วยถังดับเพลิงที่เตรียมไว้ ในพื ้นนั ้นๆ หาเพลิงรุนแรง หรื อกิน
บริเวณกว้ าง ให้ ติดต่อหน่วยดับเพลิงทันที
5. ปิ ดเครื่ องมือต่างๆ
6. ห้ ามเคลื่อนย้ ายคนเจ็บ หากการเคลื่อนย้ ายจะทําให้ อนั ตรายมากขึ ้น
7. หากเสื ้อผ้ าติดไฟ ให้ กลิ ้งไปมาบนพื ้นให้ ไฟดับ หรื อชะด้ วย safety shower
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8. หากสารเคมีหกรดร่างกาย ถอดเสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นสารเคมีออก และล้ างด้ วย safety
shower ให้ นํ ้าไหลผ่าน ประมาณ 15 นาที
9. หากสารเคมีเข้ าตา ล้ างลูกตา และเปลือกตาด้ านในด้ วยนํ ้า ประมาณ 15 นาที หรื อ
ลืมตาในนํ ้า ในกรณีใส่คอนแทคเลนส์ให้ ถอดออกก่อนล้ าง
วิธีปฏิบตั เิ มื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายก่อน โดยตัวเองต้ องไม่ตกอยู่ในอันตรายเสียเอง
2. กดปุ่ มสัญญาณเตือนภัยที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง และแจ้ งเหตุให้ ผ้ อู ยู่ใกล้ เคียงทราบ
3. แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ กบั หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอความช่วยเหลือ
4. แยกส่วนที่เกิดเพลิงไหม้ ออกจากส่วนอืน่ เช่น โดยการปิ ดประตู หน้ าต่าง
5. ทําการหยุดกระบวนการที่อาจก่อให้ เกิดอันตราย หรื อปิ ดเครื่ องมือ ที่กําลังทํางานอยู่
หากสามารถดําเนินการได้ อย่างปลอดภัย
6. พยายามดับเพลิงเอง เฉพาะที่มนั่ ใจว่าสามารถดําเนินการได้ อย่างปลอดภัยเท่านั ้น
7. ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ บริเวณกว้ างให้ อพยพหลบภัยอยู่นอกอาคาร
8. ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ ที่เกิดจากสารเคมี ห้ ามดับด้ วยตนเอง ควรรีบแจ้ งกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
วิธีปฏิบัตเิ มื่อเกิดอุบัตเิ หตุหรือเหตุฉุกเฉินจากชีวภาพ
ในขณะปฏิบตั ิงานกับเชื ้อจุลชีพ เมื่อผู้ปฏิบตั ิงานเกิดอุบตั ิเหตุ หรือเหตุฉกุ เฉิน จะต้ อง
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. แจ้ งเตือนผู้ร่วมงานให้ ทราบเพื่อป้องกันการติดต่อ และการแพร่กระจายเชื ้อ
2. ทําความสะอาดร่างกายด้ วยสบู่ (ควรใช้ สบูฆ่ ่าเชื ้อโรค) และนํ ้า สําหรับตาใช้ นํ ้ายา
ล้ างตา และปากให้ ใช้ saline (0.9% NaCl)
3. รีบให้ การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล หรื อส่งไปสถานพยาบาลเร่งด่วน (แล้ วแต่กรณี)
4. แจ้ งหัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ และ/หรือผู้ดแู ลปฏิบตั ิการทราบภายใน 1 ชัว่ โมง
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5. นําไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา หรือให้ คําปรึกษาต่อไป

หมายเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อหน่ วยงานต่ างๆ

บริเวณที่ปนเปื ้ อนเชือ้
1. แจ้ งเตือนผู้ร่วมงาน
2. กําหนดจุด และแยกบริ เวณที่ปนเปื อ้ นเชื ้อ
3. สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ เหมาะสม
4. ใช้ forceps คีบ หรือโกยเศษแก้ วออกให้ หมด
5. ใช้ ผ้าขนหนูที่ดดู ซับได้ ดีคลุมบริ เวณดังกล่าวให้ ทวั่
6. ราดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ (Clorox หรื อ Saflon) ลงที่ผ้าขนหนูให้ ช่มุ ทิ ้งไว้ ประมาณ 20
นาที
7. นําผ้ าออก เช็ดบริเวณนั ้นให้ สะอาดด้ วยแอลกอฮอล์หรื อ สบู/่ นํ ้าสะอาด
8. ควรทิ ้งวัสดุอปุ กรณ์ที่ปนเปื อ้ นเชื ้อ ไม่ควรนํากลับมาใช้ ซํ ้า
9. แจ้ งหัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ
หมายเหตุ : หากเป็ นเชื ้อที่มีความรุนแรงระดับ C2 และ C3 (ตามแนวปฏิบตั ิความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ) ต้ องแจ้ งต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทกุ ครัง้ )

เพลิงไหม้
199
ดับเพลิงวาริ นชําราบ
045-321523, 321999
ดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี
045-246060-2
หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน
1669
เหตุดว่ น เหตุร้าย
191
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
045-321173
โรงพยาบาลวารินชําราบ
045-267259
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
045-240074-86
รปภ. คณะเภสัชศาสตร์
045-353637 เบอร์ ภายใน 3637
รปภ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
045-353063 เบอร์ ภายใน 3063
081-1833830
หัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ (ดร.สุดารัตน์ หอมหวล)
เบอร์ ภายใน 3621

เอกสารอ้ างอิง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบตั ิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์. หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์. อุบลราชธานี.
หน้ า 30-32.

67

68

ภาคผนวก

a

