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	 ปัจจุบันสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับ

การดำารงชีวิตของเรา	ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัย

พื้นฐานรวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง	 ล้วนมีแต่สารเคมีเข้ามา

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น	 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	 ใช้สารเคมี

เป็นสารต้ังต้นหรือใช้ในกระบวนการผลิต	 รวมทั้งภายใน

ห้องปฏิบตักิารยงัต้องใช้สารเคมใีนการวเิคราะห์ทดสอบด้วย

	 การใช้สารเคมีเป็นปัจจัยเสี่งที่อาจเกิดอันตรายได้	

โดยเฉพาะการใช้สารเคมใีนห้องปฏบิตักิารมเีป็นจำานวนมาก	

ดงันัน้	ทกุห้องปฏบิตักิารจงึต้องให้ความสำาคัญในการควบคมุ

และจัดการสารเคมีที่ใช้ในแต่ละห้องปฏิบัติการ	เริ่มตั้งแต่	

การจัดซื้อ	 การเคลื่อนย้าย	 การจัดเก็บ	 การใช้	 และ

การกำาจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

 ระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ดี 

ประกอบด้วย

	 1.	 การจัดการข้อมูลสารเคมี	 และเอกสารข้อมูล

ความปลอดภัย	 (Safety	Data	 Sheet:	 SDS)	 โดยจัดทำา

บัญชีข้อมูลสารเคมี	 ควรบันทึกข้อมูล	 ปริมาณการใช้	

และเชื่อมโยงกับข้อมูลความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลความปลอดภัย

อยู่เสมอ	 ที่สำาคัญคือต้องจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยใน

ตำาแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำามาใช้งานได้ทันที

	 2.	 การจัดซื้อสารเคมี	 ต้องจัดซ้ือสารเคมีตาม

ความจำาเป็น	หากเป็นไปได้ควรเลอืกสารเคมทีีม่คีวามเป็น

อันตรายน้อยที่สุด	 และเลือกซื้อจากผู้ขายท่ีมีคุณภาพ	

น่าเชื่อถือ	 มีข้อมูล	 SDS	 มาพร้อมกับสารเคมีที่ซื้อด้วย	

ห้องปฏิบัติการควรมีระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและ

ตรวจรับเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและตรวจติดตาม

	 3.	 การจัดเก็บสารเคมี	 ควรจัดเก็บในบริเวณที่มี

ความปลอดภัย	 มีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ	 จัดเก็บ

ตามลำาดับ	 การเข้ามาก่อน-หลัง	 และต้องมีตำาแหน่ง

การเก็บที่แน่นอนสะดวกต่อการนำาสารเคมีมาใช้งาน	

จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีหรือ

คำาแนะนำาใน	SDS	เช่น

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

นพเกา  เอกอุน*

รูปที่ 1  ตัวอย่างการจัดเก็บสารเคมี

สรรสาระ ความสําคัญของการได�รับการรับรอง
ความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุม

และจัดการสารเคมีในห�องปฏิบัติการ
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	 	 3.1	 การแยกตามสถานะ	ของแข็ง	เช่น	ของแข็ง 

ไวไฟ	 (flammable	 solid)	 ของแข็งทำาปฏิกิริยาว่องไว 

กับนำ้า	 (water	 reactive	 solids)	 ของเหลว	 เช่น	 

ของเหลวออกซิไดส์	 (oxidizing	 liquids)	 ของเหลวที่มี 

ฤทธิ์เป็นกรด	 (acid	 liquids)	 แก๊สบรรจุท่ออัดความดัน	 

เช่น	แก๊สพิษ	(toxic	gases)	แก๊สเฉื่อย	(inert	gases)

	 	 3.2	 การแยกตามความเป็นอนัตราย	เช่น	สารท่ีไม่ 

เสถียร	 (unstable	chemicals)	สารที่ทำาปฏิกิริยากับนำ้า 

(chemicals	 that	 react	 with	water)	 สารกัดกร่อน	 

(corrosive	 chemicals)	 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย	์ 

(organic	peroxides)

	 	 3.3	 แยกตามความเข้ากันได้/ไม่ได้	 ซึ่งสารเคมี 

ที่เข้ากันไม่ได้	 (incompatible	 chemicals)	 ต้องจัดเก็บ 

ให้ห่างกนัเพราะหากสารสมัผสักันจะเกิดอนัตรายจากการ 

ที่สารทำาปฏิกิริยากันก่อให้เกิดความร้อนสูงจนลุกไหม	้ 

หรือระเบิด	 หรือให้แก๊สพิษออกมาได้	 ตัวอย่างสารเคมี 

ที่เข้ากันไม่ได้	 เช่น	 nitrate	 เข้าไม่ได้กับ	 sulfuric	 acid	 

หรือ	 arsenic	 compounds	 เข้าไม่ได้กับ	 reducing	 

agents

	 	 3.4	 ระบบการจำาแนกประเภท	การตดิฉลาก	และ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมี	 (Globally	 

Harmonized	 System,	 GHS)	 โดยใช้สัญลักษณ์แสดง 

ความเป็นอันตราย	 และระดับความรุนแรงของอันตราย 

จากสารเคมี	 ซึ่งแบ่งความเป็นอันตรายเป็น	 3	 ด้านคือ	 

ด้านกายภาพ	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม

	 4.	 การสำารวจและคัดออกของสารเคมีท่ีหมดอาย ุ

และเลิกใช้	 เป็นการกำาจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการใช้หรือใช ้

ไม่ได้ออกจากห้องปฏิบัติการ	 เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย 

จากสารเคมีที่ไม่จำาเป็น	 ทั้งนี้ต้องปรับข้อมูลในระบบให้ 

ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

	 5.	 การเคลือ่นย้ายสารเคม	ีต้องทำาด้วยความระมดั 

ระวังปฏบิตัติามข้อกำาหนดความปลอดภัยของสารเคมนีัน้ๆ	

ผู้เคลื่อนย้ายต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	เช่น	ถุงมือ	 

แว่นตานิรภัย	 เสื้อคลุมปฏิบัติการระหว่างการเคลื่อนย้าย	 

ใช้ภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์สำาหรับเคลื่อนย้าย	 และวิธี 

เคลือ่นย้ายทีถ่กูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะและสมบตัขิองสาร

	 6.	 การจัดการของเสีย	ซึง่วิธีทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการ 

ของเสยีในห้องปฏบิตักิารคอื	 การป้องกนัไม่ให้เกดิของเสยี	 

หรือให้เกิดของเสียในปริมาณน้อยที่สุด	 ทำาให้ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการของเสีย	 และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดลงด้วย	 ส่วนแนวทางในการกำาจัดของเสียจากห้อง 

ปฏิบัติการ	 เริ่มจากสำารวจและจัดการข้อมูลสารเคมี 

และของเสียเพื่อการบริหารจัดการและติดตามความ 

เคลือ่นไหวของสารเคมแีละของเสยีทัง้หมด	ทำาการจำาแนก 

ประเภทของของเสียเพื่อเก็บรวบรวมแล้วนำาไปบำาบัด 

หรือกำาจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย	 

เกณฑ์การจำาแนกประเภทของเสียนั้นขึ้นอยู่กับชนิด	 

ลักษณะความเป็นอันตราย	 อาจแยกได้หลายประเภท 

ข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดของเสีย	 ชนิดของของเสีย	 

หรือลักษณะอันตรายของของเสีย	 จากนั้นรวบรวมและ 

จัดเก็บของเสียโดยใช้ภาชนะบรรจุและเก็บไว้ในบริเวณ 

ที่เหมาะสม	 ขั้นตอนสุดท้ายคือการบำาบัดและกำาจัด 

ของเสีย	 โดยอาศัยหลักการบำาบัดเพื่อให้เป็นของเสียที ่

ไม่เป็นอนัตรายหรอืมอีนัตรายน้อยลง	ซึง่ของเสยีบางชนดิ 

สามารถบำาบัดหรือกำาจัดได้เองในห้องปฏิบัติการ	 ส่วน 

ของเสียที่ไม่สามารถบำาบัดหรือกำาจัดในห้องปฏิบัติการได ้

ต้องส่งไปบำาบัดหรือกำาจัดยังโรงงานที่รับบำาบัดหรือกำาจัด 

ต่อไป

	 7.	 การตรวจติดตามประเมินผลการดำาเนินการ	 

ซึง่การจดัการสารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิารทีด่เีมือ่ดำาเนนิการ 

ในกิจกรรมต่างๆ	แล้ว	ต้องมีการตรวจติดตามประเมินผล 

การดำาเนินการเพื่อนำาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

	 ทัง้นีก้ารควบคมุและจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิติัการ 

รวมถึงการดำาเนินการฉุกเฉิน	เช่นกรณีสารเคมีหก	รั่วไหล	 

หรอืสมัผสัสารเคม	ีและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	การเลอืก 

และใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลอย่างถกูต้องและเหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

5707011L01d.indd   21 2/27/14   11:41 AM



22

	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	 เป็นผู้ที่มีบทบาท

สำาคญัในการวางแผน	การจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร

ให้เป็นระบบ	โดยใน	มาตรา	10	ข้อ	3	ของ	พรบ.ส่งเสริม

สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพ.ศ.	 2551	 ว่าด้วย

อำานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมหลายสาขา	ซึ่งรวมถึง

สาขาการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 การวัดสมรรถนะบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สาขาการควบคุมและจัดการ

สารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร	จะบ่อบอกถงึความรู้ความสามารถ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ	 กรมวิทยาศาสตร์

บริการได้ริเริ่มการพัฒนาระบบการรับรองความสามารถ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 เพื่อใช้ในการวัด

สมรรถนะบคุลากรใน	สาขาการควบคมุและจัดการสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ	เป็นสาขาแรก

	 ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรจาก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 สามารถนำาเคร่ืองหมายรับรอง

ความสามารถบุคลากรหรือบัตรประจำาตัวรับรองความ

สามารถไปใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 แสดงบนเอกสาร	 และ/

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 เพื่อเผยแพร่หรือโฆษณาได้	

(เฉพาะขอบข่ายหรือสาขาท่ีได้รับการรับรองเท่านั้น)	

หรือใช้ประกอบการสมัครงาน	 เพื่อแสดงตนว่ามีความ

สามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ได้รับการรับรอง

	 ผู้ท่ีมคีวามพร้อมหรอืประสงค์จะทดสอบความสามารถ

ของตนเองสามารถสมัครขอรับการรับรอง	 และติดตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://pc_st.dss.go.th	หรือ	ติดต่อ

สอบถามได้ทางโทรศัพท์	0	2201	7463-37
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