คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558

สาร

นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยด้านเคมี ข้อมูลการส�ำรวจและการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ กอปรกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) มอบ
หมายให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจั ด ท� ำ แนวปฏิ บั ติ ด ้ า นความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อน�ำไปป้องกันอันตรายและสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ผลักดันให้มีการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยก�ำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยเพื่อให้หน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�ำเนิน
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานภายนอก
ดั ง นั้ น กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นความปลอดภั ย ของ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งสามารถ
ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ รั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจและน� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป
(นายสุทธิเวช  ต.แสงจันทร์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ค�ำน�ำ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึน้ ได้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ ว่ มงานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม
คูม่ อื ฉบับนีจ้ ดั ท�ำโดยคณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการทั้งในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยและพัฒนา รวมถึงห้องปฏิบัติการส�ำหรับการจัดฝึกอบรมและผู้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการ
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการหวังว่าคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในห้องปฏิบัติการของกรมฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและผู้บริหารทุกท่านของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ให้
ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว และผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือให้การจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผู้จัดท�ำ
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บทน�ำ
ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของประเทศไทย ถูกก�ำหนดโดย
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ซึ่งเน้นความส�ำคัญของผลการวัดและทดสอบมาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อม ที่มีความน่าเชื่อถือ กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์
ทีใ่ ห้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด จึงมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบทัง้ ด้านเคมี จุลชีวทิ ยาและทางกายภาพจ�ำนวน
มาก ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมให้ผู้
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ และการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2555 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำมาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และอนุกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการจัดท�ำมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
3. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านชีวภาพและกายภาพในห้องปฏิบัติการ
4. คณะอนุกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือความปลอดภัยจ�ำนวน 3 เล่ม คือ คู่มือการจัดการสารเคมีและการ
ก�ำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพภายในห้องปฏิบัติการ และคู่มือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลสารเคมีอีกด้วย
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นองค์ประกอบความ
ปลอดภัยทัง้ 7 เรือ่ ง ได้แก่ การบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพ
ของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ การป้องกันและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร และการจัดการข้อมูลและเอกสาร ขัน้ ตอนการสร้างระบบความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารแสดง
ดังผังไหล
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ผังไหลการสร้างระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

(ดัดแปลงจาก: http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book1.pdf เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงมีนโยบาย
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. สนับสนุนให้บคุ ลากรมีความตระหนักและมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผลักดันให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงานอย่างเคร่งครัด
4. สนับสนุนให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน และให้ถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติ
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บทที่ 1
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ต้องค�ำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภายใน
องค์กร ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาและสามารถน�ำระบบไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงได้ก�ำหนดโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.1.1 ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วย
- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นประธานกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/โครงการ/ศูนย์ (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/โครงการ/ศูนย์ และนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
1.2.1 น�ำนโยบายมาก�ำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1.2.2 ก�ำกับดูแลและจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
1.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.2.4 ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
1.2.5 แต่งตั้งคณะท�ำงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
1.2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัย   มีองค์ประกอบตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ต�ำแหน่ง
1. คณะทำ�งานด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ประกอบด้วย
- ประธานฯ ซึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากข้อ 1.2
- ผู้แทนจาก ส�ำนัก/โครงการ ต่าง ๆ
- หัวหน้าฝ่ายช่าง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อ�ำนาจหน้าที่
บริหารจัดการให้เกิดระบบและกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายและเป้าประสงค์ที่
กำ�หนดไว้
จัดทำ�แผนและดำ�เนินการด้านงบประมาณความปลอดภัย
จัดทำ�แผนและดำ�เนินการในการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�แผนและดำ�เนินการตรวจติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
คู่มือความปลอดภัย
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ดูแลและรักษาประสิทธิผลของระบบซึ่งรวมถึงการทบทวนการจัดการ
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ต�ำแหน่ง
อ�ำนาจหน้าที่
1. คณะทำ�งานด้านความปลอดภัย
7. จัดทำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ
ของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
บริการ (ต่อ)
8. บริหารจัดการการสือ่ สารและแจ้งเตือนข้อมูลปัจจัยและความเสีย่ งต่าง ๆ
ของห้องปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
9. ประสานงานกับคณะทำ�งานบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
ในภาวะวิกฤตของสำ�นัก/โครงการ/ศูนย์ ในกรณีเกิดภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉิน
10. ดำ�เนินงานด้านรักษาความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานในองค์กร
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
1. ก�ำกับดูแลห้องปฏิบตั กิ ารให้มมี าตรการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
ตามคูม่ อื ปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยห้องปฎิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์
บริการอย่างเคร่งครัด
2. นำ�เสนอความต้องการทรัพยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารต่อ
คณะทำ�งานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(หากมี)
3. นำ�เสนอข้อมูลปัจจัยและความเสีย่ งต่าง ๆ ของห้องปฏิบตั กิ ารต่อคณะทำ�งาน
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (หากมี)
4. รายงานอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในการทำ�งานในห้องปฏิบัติการต่อคณะทำ�งาน
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการตามคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. นำ�เสนอข้อมูลปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการต่อ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. รายงานอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�งานในห้องปฏิบตั กิ ารต่อหัวหน้า
ห้องปฏิบตั กิ ารทันที
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
ฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
คณะท�างาน
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วศ.
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
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บทที่ 2
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ าร หมายถึง ลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประกอบด้วย พืน้ ที่
การใช้งาน วัสดุทใี่ ช้ ระบบสัญจร ระบบไฟและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน ซึง่ เป็นโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร จะต้องมีการแยกส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารออกจากพืน้ ทีภ่ ายนอก
อย่างชัดเจน โดยแบ่งพื้นทีส่ ่วนปฏิบตั ิการและห้องทดลอง ส่วนเก็บของและสารเคมี ส่วนส�ำนักงานและส่วนสันทนาการ
ออกจากกัน และมีการควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งต้องมีการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ความปลอดภัยในการจัดการทางเดินและพื้นผิวในห้องปฏิบัติการ
2.1.1 วั ส ดุ ที่ ใช้ เ ป็ น พื้ น ผิ ว ของพื้ น ทางเดิ น ผนั ง และเพดาน ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การใช้ ง านภายใน
ห้องปฏิบัติการมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.1.1 มีลักษณะพื้นผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีรูพรุนและปราศจากรอยต่อ ไม่ควรใช้วัสดุท่ีมี
ลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดการสะสมของคราบสกปรกและสารเคมีระหว่างแนวรอยต่อ
2.1.1.2 มีความสามารถในการกันไฟ หรือทนไฟไม่ติดไฟ หรือเสื่อมสภาพเมื่อเกิดไฟไหม้ วัสดุเหล่านี้
ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก หรือ วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐประเภทต่าง ๆ หากเป็นวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถติดไฟ
ได้ควรมีการก�ำหนดรายละเอียดการใช้งานวัสดุแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในการใช้วัสดุพื้น ผนัง และฝ้า
เพดาน ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
2.1.1.3 มีความคงทนในการใช้งาน ทนการขูดขีด ทนทานต่อสารเคมี น�้ำและความชื้น หรือสามารถ
ซ่อมแซมได้งา่ ยเมือ่ เกิดความเสียหายบนพืน้ ผิววัสดุอนั เกิดจากการใช้งาน นอกจากนีย้ งั ต้องดูแลรักษาและท�ำความสะอาดได้งา่ ย
2.1.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.1.2.1 จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม สามารถมองเห็นทางเดินและพื้นผิวทางเดินได้
2.1.2.2 จัดบริเวณทางเดินและพื้นทางเดินให้สะอาด ปราศจากสิ่งกีดขวาง และต้องมีการท�ำความ
สะอาดทุกวัน
2.1.2.3 หากมีสิ่งกีดขวางทางเดิน ให้ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้เรียบร้อย และจัดให้อยู่ในแนว
เดียวกันโดยไม่กีดขวางทางเดิน หรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร
2.1.2.4 ป้ายหรือสิง่ อืน่ ใดทีแ่ ขวนอยูเ่ หนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพืน้ ทางเดินไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
2.1.2.5 ตรวจดูบริเวณทางเดินและพืน้ ผิวทางเดินเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้แน่ใจว่าพืน้ ผิวทางเดินไม่ขรุขระ
แตกหักหรือช�ำรุด
2.1.2.6 ในกรณีมอี า่ งน�ำ้ ในห้องปฏิบตั กิ าร ต้องจัดให้มแี ผ่นยางรองกันพืน้ ลืน่ ในบริเวณอ่างล้างอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันพื้นเปียกและลื่น
2.1.2.7 หากมีท่อระบายน�้ำหรือรางระบายน�้ำบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงหรือ
แบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร แนวร่องหรือแนวของราง
จะต้องขวางกับแนวทางเดิน
2.1.2.8 ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ต้องมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน และมี
ไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ
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2.1.2.9 จัดเก็บสายไฟ ท่อต่าง ๆ และสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือศีรษะให้เรียบร้อย
2.1.2.10 ห้ามวางสิ่งของบริเวณปากทางออกฉุกเฉินและบันได
2.2 การจัดการสิ่งกีดขวางในห้องปฏิบัติการ
2.2.1 ความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการให้ใช้หลัก 5ส เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้ผู้
ปฏิบัติงานมีสุขอนามัยดี ส่งผลให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.2.2.1 การติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ภายในอาคารต้องค�ำนึงถึงขนาดพืน้ ที่ การรับน�ำ้ หนักของพืน้
อาคาร เส้นทางการขนย้าย ก�ำลังไฟที่ต้องการ
2.2.2.2 จัดบริเวณมุมท�ำงานหรือใต้โต๊ะท�ำงานให้โล่งเพื่อท�ำความสะอาดได้ง่าย
2.2.2.3 ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณประตูทางเข้า-ออก บริเวณติดตั้งเครื่องมือ บริเวณเครื่องล้างตา
บริเวณฝักบัวฉุกเฉิน บริเวณอ่างล้างมือ อ่างล้างเครื่องแก้ว
2.2.2.4 จัดเก็บสารเคมีอย่างถูกหลัก ห้ามเก็บสารเคมีในตู้ควัน
2.2.2.5 ต้องท�ำความสะอาดพื้นที่ใช้งานทุกวันและทุกครั้งหลังการใช้งาน หากมีการใช้เครื่องดูดฝุ่น
ท�ำความสะอาดต้องระมัดระวังการถอดถุงขยะและแผ่นกรอง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
2.2.2.6 ท�ำความสะอาดทันทีเมือ่ มีสารเคมีหกหล่น โดยปฏิบตั ติ ามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนนั้
2.2.2.7 มีการก�ำจัดของเสีย ขยะ อย่างถูกวิธี และใช้ภาชนะรองรับที่ถูกต้อง และจ�ำหน่ายเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ไม่ใช้งานแล้ว
2.2.2.8 มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม
2.2.2.9 มีการตรวจสอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ สายไฟฟ้า ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ อย่างน้อยปีละครัง้
2.2.2.10 ต้องมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
2.2.2.11 มีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น สัญญาณเสียง และต้องตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยปีละครั้ง
2.3 การจัดการการดับเพลิงฉุกเฉิน และแนวทางหนีไฟในห้องปฏิบัติการ
2.3.1 ไฟเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ไฟเกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่าง
คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ในภาวะที่เหมาะสม ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไฟก็ไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้ ไฟแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1.1 ไฟประเภท A ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟทั่วไป เช่น ผ้า กระดาษ และพลาสติก ไฟ
ประเภทนี้ดับได้ด้วยการใช้น�้ำฉีดเป็นฝอย
2.3.1.2 ไฟประเภท B ได้แก่ เพลิงที่เกิดจากของเหลวหรือแก๊ส เช่น น�้ำมัน แก๊สต่าง ๆ จาระบี และ
สิง่ ทีใ่ ช้สำ� หรับล้างละลายท�ำความสะอาดต่าง ๆ ดับได้ดว้ ยวิธปี อ้ งกันไม่ให้อากาศเข้าไปรวมกับเชือ้ เพลิง หรือลดอุณหภูมิ
ของเชื้อเพลิงโดยใช้โฟม ผงเคมี ฮาลอน หรือคาร์บอนไดออกไซด์
2.3.1.3 ไฟประเภท C ได้แก่ เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ การดับไฟก่อนอื่นจะต้อง
พยายามตั ด วงจรไฟฟ้ า เสี ย ก่ อ น เพื่ อ ลดอั น ตรายลง การดั บ ไฟต้ อ งใช้ ส ารเคมี ที่ ไ ม่ เ ป็ น สื่ อ ไฟฟ้ า เช่ น ฮาลอน
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือเคมีแห้ง
2.3.1.4 ไฟประเภท D ได้แก่ เพลิงที่เกิดจากวัสดุจ�ำพวกโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม
โปตัสเซียม ลักษณะการลุกไหม้ให้ความร้อนสูง รุนแรงมาก การดับเพลิงประเภทนี้ให้ใช้สารเคมีจ�ำพวกเกลือแกงหรือ
ทรายแห้ง
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2.3.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.3.2.1 จัดให้มปี า้ ยบอกทางออกฉุกเฉินภายในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นป้ายทีใ่ ช้แสดงทางออกฉุกเฉิน
หรือทางหนีภัย มีโคมไฟสว่างในตัวเวลาปกติ ซึ่งสว่างไม่น้อยกว่า 8 cd/m2 ตลอดเวลาที่มีคนใช้อาคาร โดยป้ายที่ใช้ควร
เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น วสท. สมอ. ISO, AS, BS และ NS ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.1

ป้ายบอกให้ตรงไป

ป้ายบอกให้ไปทางซ้าย

ป้ายบอกให้ไปทางขวา

ป้ายเหนือประตู

ป้ายเหนือประตู
รูปที่ 2.1 ป้ายบอกทางหนีไฟ
(ที่มา : http://www.ไฟฉุกเฉินราคาถูก.com เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558)
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2.3.3.2 ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารใช้ไฟในการท�ำงานต้องจัดให้มอี ปุ กรณ์ดบั ไฟ เพือ่ ป้องกันไฟทีอ่ าจเกิด
ขึ้นในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ดับไฟ ได้แก่
1) ผ้ากันไฟ ถูกออกแบบมาเพื่อดับไฟที่เริ่มก่อตัวโดยใช้คลุมไฟ เพื่อตัดออกซิเจนออกจาก
ไฟ ผ้ากันไฟขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักท�ำจากขนสัตว์ สามารถทนอุณหภูมิได้สูง
ถึง 538 องศาเซลเซียส และติดตั้งในตู้ที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างผ้ากันไฟ แสดงในรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 ผ้ากันไฟ

(ที่มา : http://maintenances.12market.com/show1678628/ เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558)

2) ถังดับเพลิง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ถังดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด BF 2000

รายละเอียด
การฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหยสามารถใช้ได้กับไฟชนิด A, B และ C  เหมาะ
ส� ำ หรั บ สถานที่ ที่ ใช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร ในอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง
ถังดับเพลิงชนิดแก๊ส
ลักษณะน�้ำยาที่ออกมาเวลาฉีดจะเป็นหมอกหิมะที่ไล่ความร้อนและออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สามารถใช้กับไฟชนิด B และ C เหมาะส�ำหรับใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น�้ำมัน
และไฟฟ้า
ถังดับเพลิงชนิด
ลักษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น�้ำยาชนิดนี้สามารถใช้กับไฟชนิด A,
HCFC – 123
B และ C เหมาะส�ำหรับใช้กับสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ใน
อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง
2.4. ระบบการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ
2.4.1 การระบายอากาศของห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป ส่วนมากมีการระบายอากาศด้วยพัดลม และเครือ่ งดูดอากาศ
2.4.1.1 ระบบระบายอากาศของห้องปฏิบัติการมีดังนี้
1) ระบบระบายอากาศเสียของห้องปฏิบัติการ ระบบครอบดูดลม/ตู้ดูดควัน (laboratory
hood) อุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ และระบบอื่น ๆ ส�ำหรับระบายอากาศเสียในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่ แก๊ส
ติดไฟ ไอระเหย หรืออนุภาคต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมา
2) ระบบจ่ายอากาศในห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ในระบบระบายอากาศและภายในครอบดูดลม/ตูด้ ดู ควัน

9

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.4.1.2 การติดตั้งพัดลมในห้องปฏิบัติการ
1) พัดลมที่ใช้ควรเป็นลักษณะที่ติดตั้งบนผนังหรือเพดานแบบถาวรมากกว่าจะเป็นแบบตั้ง
พื้น หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้งานพัดลมตั้งพื้นหรือชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ควรใช้งานในเวลาที่จ�ำเป็นเท่านั้น
2) พัดลมที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องสามารถใช้งานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะท�ำงานหรือ
ไม่รบกวนการทดลอง
2.4.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.4.2.1 ต้องออกแบบระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการให้ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นไม่ถูกน�ำกลับมา
หมุนเวียนอีก และสารเคมีที่ปล่อยออกมาต้องกักเก็บหรือถูกก�ำจัดออกเพื่อป้องกันอันตรายจากการลุกติดไฟ
2.4.2.2 บริเวณที่น�ำอากาศบริสุทธิ์เข้าจะต้องหลีกเลี่ยงการน�ำอากาศที่มีสารเคมีหรือสารติดไฟจาก
ส่วนอื่น ๆ เข้ามาในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
2.4.2.3 ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีจะต้องมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง
2.4.2.4 ความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติการจะต้องมีค่าน้อยกว่าภายนอก
2.4.2.5 อากาศทีม่ สี ารอันตรายต้องได้รบั การบ�ำบัดให้มคี ณ
ุ ภาพตามกฎหมายก่อนทิง้ ออกสูภ่ ายนอกอาคาร
2.4.2.6 ในขณะทีม่ ผี ใู้ ช้งานพืน้ ทีส่ ำ� หรับเก็บของต้องจัดให้มกี ารระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชัว่ โมง หรือมีชอ่ งเปิดออกสูภ่ ายนอกไม่นอ้ ยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่
2.4.2.7 ต�ำแหน่งช่องน�ำอากาศเข้าต้องห่างจากทีเ่ กิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิง้ ไม่นอ้ ยกว่า
5 เมตร และอยู่สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2.4.2.8 อากาศเสียจากห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ ะบายผ่านพืน้ ทีอ่ นื่ ทีไ่ ม่ใช่หอ้ งปฏิบตั กิ ารต้องส่งผ่านออกไป
ภายนอกอาคารโดยใช้ท่อลม
2.4.2.9 ในระบบระบายอากาศเสียส่วนที่มีความดันสูง เช่น พัดลม คอยล์ ท่อลมอ่อน หรือท่อลม จะ
ต้องมีการอุดรอยรั่วเป็นอย่างดี
2.4.2.10 ความเร็วของท่อดูดและปริมาณลมจะต้องเพียงพอต่อการล�ำเลียงสิง่ ปนเปือ้ นได้ตลอดแนวท่อ
2.4.2.11 ห้ามน�ำครอบดูดลมหรือตูด้ ดู ควันทัว่ ไปหรือตูน้ ริ ภัยทางชีวภาพ หรือ laminar flow cabinet
มาใช้แทนครอบดูดลมหรือตู้ดูดควันส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
2.4.2.12 อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่น ๆ จะต้องถูกระบายทิ้งเหนือระดับหลังคา
โดยระดับความสูงและความเร็วต้องเพียงพอที่จะป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาและส่งผลถึงบุคคลโดยทั่วไป
2.4.2.13 ความเร็วอากาศต้องมีความเร็วพอที่จะป้องกันการสะสมตัวของของเหลว หรือการเกาะตัว
ของวัสดุในระบบระบายอากาศเสีย
2.5 ระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
2.5.1 ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการต้องค�ำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัย โดยองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่ต้องพิจารณา คือ
2.5.1.1 การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องยึดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�ำหรับประเทศไทย
2.5.1.2 ชนิดของสายไฟฟ้า
2.5.1.3 การต่อสายลงดิน เพราะหากติดตัง้ ระบบไฟฟ้าไม่ถกู ต้องอาจเกิดไฟฟ้าดูด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
2.5.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.5.2.1 ติดป้ายเตือนไว้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณซึ่งอาจมีอันตรายจาก
ไฟฟ้า และห้ามน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ใกล้วัสดุไวไฟ (ดังแสดงในรูปที่ 2.3)
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ปฏิบัติการ

2.5.2.2 ต่ อ สายดิ น ส� ำ หรั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด ในห้ อ ง

2.5.2.3 การต่อสายไฟฟ้า รวมทั้งการใช้ชนิดและขนาดของ
สายไฟฟ้า การติดตั้งสวิทซ์บอร์ด การติดตั้งปลั๊กเสียบ การใช้ฟิวส์ มอเตอร์
หม้อแปลงไฟฟ้า การต่อสายดิน และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอืน่ ๆ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู
ต้องตามหลักความปลอดภัย
2.5.2.4 ปูพื้นห้องในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยฉนวน
2.5.2.5 ใช้เครื่องป้องกันอันตรายเมื่อท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2.5.2.6 ตรวจสอบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และเครื่อง รูปที่ 2.3 ป้ายเตือนส�ำหรับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อาจมีอันตราย
ใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อยู่เสมอ เช่น ตรวจกลไกควบคุมการท�ำงาน สวิทซ์ รอยรั่วสายไฟ
จากไฟฟ้า
ปลัก๊ หลวมหรือไม่ ถ้าพบส่วนช�ำรุดหรือบกพร่องจะต้องรีบรายงานให้ผรู้ บั ผิดชอบ
(ที่มา : http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id=rb515&แก้ไขทันที และถ้าพบว่าเครื่องมือร้อนเกินกว่าปกติต้องรีบหยุดเครื่องและให้
date=25-10-2011&group=169&gblog=17
ผู้รับผิดชอบมาตรวจแก้ไข
เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558)
2.5.2.7 ไม่ใช้เครื่องมือเกินขีดความสามารถที่ออกแบบหรือ
ก�ำหนดไว้
2.5.2.8 เมื่อใช้งานเสร็จให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก และน�ำเก็บเข้าที่
2.5.2.9 ระวังอย่าให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ไฟฟ้าเปียกชืน้ หากเครือ่ งเปียกน�ำ 
้ ต้องถอดปลัก๊ หรือปลดสวิทช์ตดั
กระแสไฟฟ้าก่อน แล้วเช็ดให้แห้ง
2.5.2.10 ห้ามอยู่ใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าหรือจับต้องเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อตัวเปียกน�้ำ
หรืออยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ
2.6 ระบบความร้อน แสงสว่าง และเสียงในห้องปฏิบัติการ
2.6.1 มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ได้มีการก�ำหนดไว้ตามกฎกระทรวง เล่มที่ 123 ตอนที่ 23 ก นอกจากนี้
ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และเสียงตามที่วิธีทดสอบก�ำหนด เพื่อให้ได้ผลการ
วัดที่ถูกต้อง แม่นย�ำ และน่าเชื่อถือ
2.6.2 การควบคุมและการป้องกัน
2.6.2.1  มีการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามโปรแกรมที่ก�ำหนดไว้
2.6.2.2  มีการตรวจสอบหลอดไฟ หากพบว่า ช�ำรุด ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบมาเปลี่ยน
2.6.2.3 มีการบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อติดตามแนวโน้มของภาวะแวดล้อมในการทดสอบ
หากควบคุมไม่ได้ ต้องด�ำเนินการแก้ไข
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บทที่ 3
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ ใช้รังสี
ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้รังสีจ�ำเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน อุบตั เิ หตุทางรังสีในห้องปฏิบตั กิ ารสามารถควบคุมให้เกิดน้อยทีส่ ดุ หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ หาก
มีการฝึกอบรมบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้าใจถึงกฎระเบียบการใช้รงั สีอย่างเคร่งครัด และมีแผนป้องกันอุบตั เิ หตุทางรังสีที่
รัดกุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นอย่างดี จึงจะสามารถใช้
ประโยชน์จากรังสีได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด
รังสีจัดเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (รูปที่ 3.1) ซึ่งแบ่งตามความยาวคลื่น ได้ดังนี้ คือ รังสีแกมม่า รังสีเอกซ์ รังสี
อัลตราไวโอเลต แสงสว่างที่ตามองเห็น รังสีอินฟาเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ ส่วนเลเซอร์เกิดจากการขยายแสง
ด้วยการกระตุน้ ให้แผ่รงั สี ความยาวคลืน่ ของเลเซอร์ขนึ้ อยูก่ บั วิธกี าร โดยมีความยาวคลืน่ ทัง้ ในย่านทีต่ ามองเห็นและมอง
ไม่เห็น

รูปที่ 3.1 ความยาวคลื่นของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

(ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/201/sattlelite/8.htm เข้าถึงได้วันที่ 21กรกฎาคม 2558)

เอกสารนีข้ อกล่าวถึงความปลอดภัยในการใช้รงั สีประเภทเลเซอร์ และรังสีเอกซ์ในห้องปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากห้อง
ปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการใช้รังสีเพียงสองประเภทนี้เท่านั้น
3.1 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือที่ให้รังสี
3.1.1 ตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ หากมี ส ่ ว นประกอบของธาตุ ที่ ใ ห้ กั ม มั น ตรั ง สี เช่ น เครื่ อ ง  
gas chromtography ทีม่ ี detector ชนิด electron capture detector ซึง่ ใช้ธาตุกมั มันตรังสี 63Ni เครือ่ ง inductively
coupled plasma-mass spectrometer  ที่ต้องใช้ 238U ในการปรับตั้งระบบ เครื่อง x-ray diffraction และเครื่อง
x-ray fluorescence ทีม่ แี หล่งก�ำเนิดรังสีเอกซ์ ต้องขออนุญาตน�ำเข้า และครอบครองจากสํานักกํากับดูแลความปลอดภัย
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ทางรังสี สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยด�ำเนินการตามกฎกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง “ก�ำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด�ำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
วัสดุต้นก�ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550”
3.1.2 การปฏิบตั งิ านด้วยเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับรังสี ต้องศึกษาคูม่ อื การใช้เครือ่ งในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความ
ปลอดภัย และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ต้องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (personal protective equipment) ที่
เหมาะสม
3.1.3. การจัดการเครื่องมือที่มีส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้แล้ว สามารถด�ำเนินการได้โดยส่งคืนผู้
ผลิต ทัง้ นีต้ อ้ งท�ำสัญญาในขัน้ ตอนการจัดซือ้ แต่ในกรณีทไี่ ม่มกี ารท�ำสัญญา ให้ตดิ ต่อศูนย์จดั การกากกัมมันตรังสี สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อก�ำจัดเครื่องมือดังกล่าว
3.2 ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ในห้องปฏิบัติการ
เลเซอร์ (laser) เป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ซึง่ เกิดจากกระบวนการทีเ่ รียกว่า light amplification by stimulated
emission of radiation ซึ่งใช้หลักการปล่อยโฟตอนโดยการกระตุ้นอะตอม เพราะในการเกิดการปล่อยโฟตอนดังกล่าว
จะท�ำให้เกิดความเข้มแสงเพิม่ ซึง่ เป็นหลักการของเลเซอร์โดยทัว่ ไป กระบวนการผลิตแสงเลเซอร์เกิดจากสองกระบวนการหลัก
คือ การเปล่งแสงแบบถูกกระตุ้น (stimulated emission) และการขยายสัญญาณแสง (light amplification) เลเซอร์
มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับก�ำลังและความยาวคลื่น ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ประเภท คุณสมบัติ และการป้องกัน
ประเภท
คุณสมบัติ
class 1 มีกำ� ลังน้อยมาก และมีความยาวคลืน่ อยูใ่ นช่วง
ที่ตามองเห็นและมองไม่เห็น เช่น เลเซอร์ที่มี
ก�ำลังไม่เกิน 0.39 มิลลิวัตต์
class 1M มี ก� ำ ลั ง มากกว่ า เลเซอร์ ร ะดั บ ที่ 1 และมี
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นและมอง
ไม่เห็น
class 2 มีก�ำลังไม่เกิน 1 มิลลิวัตต์ และมีความยาวคลื่น
อยู่ในช่วงที่ตามองเห็น
class 2M มี ก� ำ ลั ง มากกว่ า เลเซอร์ ร ะดั บ ที่ 2 และมี
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น
class 3R มีก�ำลังไม่เกิน 5 เท่าของเลเซอร์ระดับที่ 1 (ช่วง
ที่ตามองไม่เห็น) และเลเซอร์ระดับที่ 2 (ช่วงที่
ตามองเห็ น ) ตั ว อย่ า งเช่ น เลเซอร์ ที่ มี
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น และมี
ก�ำลังอยู่ระหว่าง 1-5 มิลลิวัตต์

การป้องกัน
- ไม่จ�ำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
- ไม่จ�ำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน ในกรณีมองด้วย
ตาเปล่า ยกเว้นถ้าใช้อุปกรณ์ช่วยมอง เช่น แว่นขยาย
binoculars หรือ telescopes
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
- ไม่จ�ำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน ในกรณีที่มองโดย
บังเอิญ (ไม่เกิน 0.25 วินาที) ยกเว้นตัง้ ใจมองไปยังล�ำแสง
เลเซอร์นานกว่า 0.25 วินาที
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
- มาตรการป้องกันเหมือนเลเซอร์ระดับที่ 2 ยกเว้นถ้าใช้
อุปกรณ์ชว่ ยมองควรมีมาตรการป้องกันแม้จะมองโดยบังเอิญ
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
- หลี ก เลี่ ย งการมองเข้ า ไปในล� ำ แสงเลเซอร์ ห รื อ แสง
สะท้อนของเลเซอร์
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
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ตารางที่ 3.1 ประเภท คุณสมบัติ และการป้องกัน (ต่อ)
ประเภท
คุณสมบัติ
การป้องกัน
class 3B มีก�ำลังอยู่ระหว่าง 5-500 มิลลิวัตต์ และมี - หลี ก เลี่ ย งการมองเข้ า ไปในล� ำ แสงเลเซอร์ ห รื อ แสง
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น
สะท้อนของเลเซอร์
- มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อใช้เลเซอร์ที่ให้ก�ำลังสูงที่อาจท�ำ
อันตรายต่อผิวหนังได้
- ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
class 4 มี ก� ำ ลั ง มากกว่ า 500 มิ ล ลิ วั ต ต์ และมี - ควบคุมการเปิดปิดเลเซอร์ด้วยกุญแจ
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น สามารถ - หลี ก เลี่ ย งการมองเข้ า ไปในล� ำ แสงเลเซอร์ ห รื อ แสง
ก่อให้เกิดเปลวไฟได้ ล�ำแสงหรือแสงสะท้อน สะท้อนของเลเซอร์
ของเลเซอร์ระดับนีม้ อี นั ตรายต่อตาและผิวหนัง - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
3.2.1 การควบคุมและการป้องกัน
3.2.1.1 แยกห้องที่มีการใช้งานเลเซอร์ออกจากบริเวณอื่น ๆ
3.2.1.2 จัดทางเดินของแสงให้เหมาะสม เช่น ไม่ให้อยู่ในระดับสายตา พยายามก�ำจัดสิ่งต่าง ๆ ที่อาจ
ท�ำให้เกิดการสะท้อนแสงเลเซอร์มาเข้าตา
3.2.1.3 มีเครือ่ งป้องกันแสงส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากเลเซอร์ หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้งาน เช่น มีฉากกัน้ แสง
เพื่อกั้นแสงทั้งที่สะท้อนหรือกั้นล�ำแสงโดยตรงซึ่งอาจจะออกมาได้
3.2.1.4 มีการฝึกอบรมบุคลากรที่ท�ำการทดสอบด้วยเลเซอร์
3.2.1.5 มีการจัดท�ำขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
3.2.1.6 มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตา เสือ้ กาวน์ ถุงมือ ทีเ่ หมาะสมกับประเภทของเลเซอร์

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างแว่นตาส�ำหรับป้องกันแสง

(ที่มา : http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/Optics/basic_laser5.htm เข้าถึงได้วันที่ 21กรกฎาคม 2558)

3 ระดับ ดังนี้

3.3.3.1 มีป้ายเตือนอันตรายทั้งที่ตัวเครื่องเลเซอร์และบริเวณห้องหรือสถานที่ใช้งาน ป้ายเตือนมี

1) “CAUTION” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด�ำบนพื้นสีเหลือง แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลในระดับน้อย หรือปานกลาง สัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 2 และ class 2M
2) “WARNING” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด�ำบนพื้นสีส้ม แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีผล
ที่อาจท�ำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต สัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 3R, class 3B และ class 4
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3) “DANGER” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด�ำบนพื้นสีส้ม แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีผลที่
อาจท�ำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต สัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 4 ที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป
ป้ายเตือนบนเครือ่ งเลเซอร์ ต้องมีรายละเอียด ประเภทของเลเซอร์ ความยาวคลืน่ ระยะเวลา และก�ำลัง
สูงสุด และข้อความเตือนส�ำหรับผู้ใช้งาน ตัวอย่างของป้ายเตือน แสดงในรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 สัญลักษณ์ป้ายเตือนอันตรายจากเลเซอร์

(ที่มา : http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/Optics/basic_laser5.htm เข้าถึงได้วันที่ 7 สิงหาคม 2558)

3.2.1.8
3.2.1.9
3.2.1.10
3.2.1.11
3.2.1.12

ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสอุปกรณ์ในห้องทดลองเลเซอร์ก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามท�ำงานคนเดียว
ถ้าเลเซอร์มีระบบหล่อเย็น ควรตรวจสอบระบบน�้ำ และไฟ อย่างสม�่ำเสมอ
ถ้ามีตัวเก็บประจุ ต้องคายประจุก่อนท�ำงานทุกครั้ง
ห้ามลัดวงจรระบบ interlock ซึ่งเป็นระบบป้องกัน

3.3 ความปลอดภัยในการใช้รังสีเอกซ์ในห้องปฏิบัติการ
รังสีเอกซ์เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามยาวคลืน่ ในช่วง 0.01-10 นาโนเมตร มีการใช้รงั สีเอกซ์สำ� หรับถ่าย
ภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคและงานผลึกศาสตร์ (crystallography) รังสีเอกซ์เป็นการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออนและมี
อันตรายต่อมนุษย์ การวัดปริมาณรังสี วัดในหน่วย gray, rad, sievert และ rem โดยปริมาณรังสี 1 gray = 1
sievert = 100 rad และ 1 rad = 1 rem ในที่นี้ขอกล่าวถึง ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง x-ray diffraction (XRD)
และ x-ray fluorescence (XRF) ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ความต่างศักย์สูงสุดได้ 20-50 และ 25-100 keV ตามล�ำดับ
3.3.1 แหล่งของรังสีเอกซ์
3.3.1.1 รังสีปฐมภูมิ (primary beam หรือ direct radiation) เป็นรังสีที่ออกมาโดยตรงจากหลอด
แหล่งก�ำเนิดรังสีเอกซ์ของเครื่อง XRD และ XRF
3.3.1.2 รังสีกระเจิง (scatter ray) เกิดจากการทีร่ งั สีปฐมภูมวิ งิ่ ผ่านตัวกลางเกิดอันตรกริยากับตัวกลาง
ท�ำให้กระจายออกทุกทิศทุกทาง
3.3.1.3 รังสีรั่วไหล (leakage ray) เกิดขึ้นภายในหลอดผลิตรังสีเอกซ์และสามารถทะลุออกมาจาก
หลอดได้บางส่วน
3.3.2 อันตรายของรังสีเอกซ์
รังสีที่เกิดจากเครื่อง XRD และ XRF สามารถถูกดูดซับโดยผิวหนัง ได้ถึงความลึก 5-10 มิลลิเมตร และ
จะเป็นอันตรายต่ออวัยวะที่มีน�้ำเป็นส่วนประกอบ เช่น ดวงตา ผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
3.3.2.1 ผลเฉียบพลันจากรังสี (acute radiation effect) มักเกิดจากอุบัติเหตุท�ำให้ได้รับรังสีใน
ปริมาณมากทันที ถ้ามากกว่า 50 rems ขึ้นไป จะมีอาการป่วยเนื่องจากรังสี ถ้ามากกว่า 400 rems อาจท�ำให้ตายได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ อายุและเพศ
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3.3.2.2 ผลเรื้อรังจากรังสี (late radiation effect) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นหลังได้รับรังสีไปนาน
แล้ว อาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือหลาย ๆ ปีขึ้นไป เช่น เป็นหมัน เป็นมะเร็ง
3.3.3 การควบคุมและป้องกันอันตรายจากรังสี
3.3.3.1 ต้องมีเครื่องหมายทางรังสี ทั้งที่ตัวเครื่อง และบริเวณห้องหรือสถานที่ใช้งาน พร้อมข้อความ
ระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี

(ที่มา http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79174 เข้าถึงได้วันที่ 7 สิงหาคม 2558)

3.3.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อใส่ถุงมือ และแว่นตากันรังสี
3.3.3.3 เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องติดเครือ่ งมือวัดรังสีไว้ทตี่ วั ตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ าน เพือ่ ตรวจสอบ
ปริมาณรังสีที่ได้รับ โดยเครื่องวัดรังสีนี้มีหลายประเภทดังแสดงในตารางที่ 3.2 และมีข้อควรระวังในการใช้เครื่องวัดรังสี
ประจ�ำตัวบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ห้ามยืมหรือแลกเปลี่ยนกันใช้งาน
2) ระวังไม่ให้เปียกน�้ำ หรือได้รับความชื้น หรือแตกหัก เสียหาย
3) ระวังไม่ให้อยู่ใกล้ความร้อน หรือที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
4) ใช้เครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
5) ส่งคืนฟิลม์และ TLD เมื่อครบก�ำหนด 1-3 เดือน เพื่อการประเมินผลการรับรังสี

16

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 3.2 ชนิดเครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคล
ชนิดเครื่องวัดรังสี
ประจ�ำตัวบุคคล
pocket dosimeter

รายละเอียด

ใช้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งเข้าไปในบริเวณทีม่ รี งั สีคอ่ นข้างสูงในระยะเวลาสัน้ ๆ เมือ่ ออกจากบริเวณนัน้
ก็อ่านค่าปริมาณรังสีที่ได้รับได้ทันที
film badge
เป็นฟิลม์ ทีอ่ ยูใ่ นตลับ วัดได้ทงั้ รังสีเอกซ์ รังสีแกมม่า เบต้าและนิวตรอน วัดปริมาณรังสีในช่วง
กว้างและสามารถแยกได้ว่า ได้รับจากรังสีชนิดใดเป็นปริมาณเท่าไหร่ ส่วนด้านนอกของ
กระดาษห่อฟิลม์ จะมีชอื่ วันทีเ่ ริม่ ใช้และเลขประจ�ำตัวของผูใ้ ช้พมิ พ์ไว้
แผ่นวัดรังสี TLD
เป็นผลึกของสารประกอบบางชนิด เช่น LiF แผ่นวัดรังสี TLD มีหลายชนิด โดยมีช่วงของ
(thermoluminescene การใช้งานแตกต่างกัน สามารถวัดปริมาณรังสีทนี่ อ้ ยกว่าและมีความแน่นอนกว่าชนิดแบบ
dosimetry)
ฟิล์ม นอกจากนี้แล้วยังสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีราคาแพงกว่าฟิล์มและเก็บข้อมูล
ถาวรอย่างฟิล์มไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงานต้องติดแผ่นวัดรังสี TLD ไว้บริเวณที่มีโอกาสได้รับปริมาณรังสีซึ่งโดยทั่วไปอยู่
ที่ช่วงระหว่างหน้าอกถึงเอวในระหว่างปฏิบัติงานทางด้านรังสี โดยหันด้านปุ่มนูนออกรับ
รังสี และควรใช้เชือกแขวนป้ายชือ่ คล้องทีต่ วั ตลับเพือ่ ป้องกันการสูญหาย หากใส่เสือ้ ตะกัว่
ให้ติดไว้ภายในเสื้อตะกั่ว หากต้องการวัดรังสีที่อวัยวะอื่น ควรติดอุปกรณ์วัดรังสี TLD
ที่เหมาะสม เช่น ชนิดท�ำเป็นแหวนหรือชนิดติดข้อมือเพิ่มเติม
แผ่นวัดรังสี OSL
เป็นผลึกของสารประกอบ Al2O3: C ซึ่งมีหลักการท�ำงานคล้ายกับของ TLD ต่างกันที่วิธี
(optically stimulated การกระตุ้น โดย TLD ใช้ความร้อน แต่ OSL ใช้แสง
luminescence)
การติดแผ่นวัดรังสี OSL เหมือนกับการติดแผ่นวัดรังสี TLD โดยหันด้านที่เขียนว่าแผ่นวัด
รังสี OSL ออกรับรังสี
มาจากเครื่อง

3.3.3.4 จัดหาเครื่องส�ำรวจรังสี (portable survey monitor) ส�ำหรับตรวจสอบการรั่วของรังสีออก

3.3.3.5 ต้องมีขั้นตอนการใช้เครื่องมือที่ชัดเจนและผู้ใช้เครื่องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.3.3.6 ห้ามผูไ้ ม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือ ซ่อมหรือปรับปรุง หากเครือ่ งมีปญั หาต้องแจ้งผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
3.3.3.7 กรณีท่เี กิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง x-ray ให้ด�ำเนินการดังนี้
1) ปิดเครื่องทันที
2) แจ้งผู้รับผิดชอบเครื่อง
3) แจ้งส�ำนักก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายเลขโทรศัพท์: 0 2579 5230-4, 0 2579 0138-9, 0 2579 0547, 0 2562 0086 และ
0 2562 0091 โทรสาร: 0 2561 3013
4) บันทึกความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น kV-peak , mA, ลักษณะการท�ำงาน ระยะเวลาและ
ระยะห่างจากแหล่งรังสีเอกซ์
3.3.3.8 มีการประเมินปริมาณการได้รบั รังสีของผูป้ ฏิบตั งิ าน อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยหน่วยงาน
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3.3.3.9 ต้องมีระเบียบปฏิบัติในการเข้า-ออกพื้นที่
3.3.3.10 ห้ามลัดวงจรระบบ interlock ซึ่งเป็นระบบป้องกัน
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บทที่ 4
การจ�ำแนก การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมี
เมือ่ น�ำสารเคมีมาใช้ในห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีขนั้ ตอนส�ำหรับการจัดการสารเคมี ตัง้ แต่การจ�ำแนก
สารเคมีตามประเภทและความเป็นอันตราย โดยพิจารณาการเข้ากันได้ หรือการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมีนั้น ๆ การจัด
ท�ำฐานข้อมูลสารเคมีอย่างเป็นระบบ การเก็บรักษาสารเคมีแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และการขนย้ายสารเคมีตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
4.1 การจ�ำแนกประเภทสารเคมี
ระบบทีใ่ ช้ในการจ�ำแนกสารเคมีเป็นระบบการจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเี่ ป็นระบบเดียวกันทัว่
โลก (globally harmonized system for classification and labeling of chemicals, GHS) ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ส�ำคัญหลัก 2 ส่วน (รูปที่ 4.1)
4.1.1 การจ�ำแนกประเภทสารเคมี (classification) ซึ่งพิจารณาความเป็นอันตราย 3 กลุ่ม คือ อันตรายทาง
กายภาพ อันตรายต่อสุขภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดย GHS ก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับการจ�ำแนกประเภทให้ใช้เป็น
แบบเดียวกันทั่วโลก
4.1.2 การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (hazard communication) ด้วยการจัดท�ำเอกสารความ
ปลอดภัย (safety data sheet-SDS) และการติดฉลาก (labelling) โดยมีการก�ำหนดให้ใช้สัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตราย (pictograms) จ�ำนวน 9 รูป (ดังแสดงในรูปที่ 4.2) เป็นส่วนหนึ่งของฉลากสารเคมี

รูปที่ 4.1 ผังไหลแสดงโครงสร้างตามระบบ GHS

18

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

flame

flame over circle

exploding bomb

corrosion

gas cylinder

skull and crossbones

exclamation mark

environment

health hazard

รูปที่ 4.2 สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทความเป็นอันตรายเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ (physical hazards) 16 ประเภท
ด้านสุขภาพ (health hazards) 10 ประเภท และด้านสิ่งแวดล้อม (environmental hazards) 2 ประเภท
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS
ความเป็นอันตราย
ประเภท/ สัญลักษณ์
ด้านกายภาพ
• แก๊สไวไฟ
• สารเคมีที่ท�ำปฏิกิริยาได้เอง**
• ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ • ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
• สารละอองลอยไวไฟ
• สารเคมีที่เกิดความร้อนได้เอง
• ของเหลวไวไฟ
• ของแข็งไวไฟ
• สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์**
• สารเคมีที่สัมผัสน�้ำแล้วให้แก๊สไวไฟ
• ของแข็งออกซิไดซ์
• แก๊สออกซิไดซ์
• ของเหลวออกซิไดซ์
ด้านกายภาพ
• วัตถุระเบิด
• สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์**
• สารเคมีที่ท�ำปฏิกิริยาได้เอง**
• แก๊สภายใต้ความดัน

• สารที่กัดกร่อนโลหะ

ด้านสุขภาพ

• ความเป็นพิษเฉียบพลัน**

• ความเป็นพิษเฉียบพลัน**
• ระคายเคืองผิวหนัง
• ระคายเคืองต่อดวงตา
• ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง
• เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
• กัดกร่อนผิวหนัง
• ท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง
• ไวต่อการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ
• การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
• ก่อมะเร็ง
• เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
• เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการสัมผัสครั้งเดียว**
• เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย-การได้รับสัมผัสซ�้ำ
• อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือท�ำให้ปอดอักเสบ
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ตารางที่ 4.1 ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (ต่อ)
ความเป็นอันตราย
ด้านสิ่งแวดล้อม • อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ

ประเภท/ สัญลักษณ์

• อันตรายต่อชั้นโอโซน

หมายเหตุ **ประเภทความเป็นอันตรายที่มีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่า 1 รูป

4.2 การเก็บรักษาสารเคมี
เพื่อให้สามารถจัดเก็บรักษาสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติดังนี้
4.2.1 จัดท�ำบัญชี/ฐานข้อมูลสารเคมี เพือ่ ให้สะดวกในการจัดซือ้ และลดการจัดซือ้ ซ�ำ้ ซ้อน นอกจากนีย้ งั ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
4.2.1.1 ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีบญ
ั ชี/ฐานข้อมูลสารเคมีในรูปเอกสารหรือในระบบคอมพิวเตอร์ ควรมี
ข้อมูลดังนี้
1) ชื่อสารเคมี (IUPAC name, trade name)
2) chemical abstract service number (CAS No.)
3) วันที่รับสารเคมี/วันที่เปิดขวด/วันหมดอายุ
4) แหล่งที่ซื้อ เช่น โรงงานที่ผลิต ตัวแทนจ�ำหน่าย
5) ประเภทของความเป็นอันตราย
6) การจัดเก็บ/การใช้/การทิ้ง
7) สถานที่จัดเก็บ ห้อง เลขที่ห้อง (หากมีหลายแหล่งจัดเก็บ)
8) ต�ำแหน่งที่จัดเก็บไว้ในห้อง (ชั้นหรือตู้)
9) ปริมาณคงเหลือ/ชื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้รับผิดชอบ
10) เกรด (grade)
4.2.1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ  ปรับปรุงบัญชี/ฐานข้อมูลสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน
จัดเก็บและติดตามการใช้สารเคมี รวมทั้งการก�ำจัดสารเคมีที่หมดอายุ และต้องมีการติดตามอย่างน้อยปีละครั้ง
4.2.2 ตรวจสอบป้ายชื่อและฉลากสารเคมีให้ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีที่มาจากผู้ผลิต โดยฉลากต้องมี
ข้อความชัดเจน ไม่ลบเลือน มองเห็นง่าย ติดแน่นไม่หลุดลอก กรณีที่ฉลากเสื่อมสภาพหรือถูกท�ำลายต้องจัดท�ำฉลาก
ใหม่ให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญเพียงพอ ส�ำหรับภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่เตรียมขึ้นเองหรือที่ใช้ถ่ายแบ่งจากขวดเดิม ต้องมีฉลาก
ที่มีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย
4.2.2.1 ชื่อทางเคมี
4.2.2.2 ข้อมูลความเป็นพิษที่ส�ำคัญ
4.2.2.3 ผู้เตรียม/บริษัทผู้ผลิต
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4.2.2.4 วันเดือนปีที่เตรียม และวันหมดอายุ
4.2.2.5 ข้อแนะน�ำในการใช้
4.2.2.6 ข้อแนะน�ำในการเก็บรักษา
ในกรณีที่ภาชนะมีขนาดเล็ก อย่างน้อยควรมีข้อ 4.2.2.1 4.2.2.3 และ 4.2.2.4
4.2.3 ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (safety data sheet-SDS)
4.2.3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีให้เข้าใจ เพื่อให้ทราบถึง
วิธีการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง วิธีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย อันตรายของสารเคมีทอี่ าจเกิดขึน้ และวิธปี ฐมพยาบาล
เบื้องต้น SDS ที่ใช้กันทั่วไป มีรายละเอียด 16 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตหรือจ�ำหน่าย (identification)
2) ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification)
3) ส่วนประกอบและข้อมูลเกีย่ วกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)
4) มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)
5) มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures)
6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (accidental release measures)
7) การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage)
8) การควบคุมการได้รบั สัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal
protection)
9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)
10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)
11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)
12) ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)
13) ข้อพิจารณาในการก�ำจัด (disposal considerations)
14) ข้อมูลส�ำหรับการขนส่ง (transport information)
15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)
16) ข้อมูลอื่น ๆ (other information)
4.2.3.2 ต้องมี SDS ที่เป็นปัจจุบันของสารเคมีทุกชนิดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการและมีอายุไม่เกิน 3 ปี
4.2.3.3 จัดเก็บ SDS เป็นเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้ง่าย
4.2.4 จัดเก็บโดยแยกตามประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
4.2.4.1 พื้นที่ส�ำหรับเก็บสารอันตราย
หากเป็นไปได้พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต้องแยกออกจากอาคารอื่น ๆ
และต้องมีลักษณะดังนี้
1) ท�ำด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและไม่เป็นวัสดุติดไฟ เช่น เหล็ก คอนกรีตและอิฐ
2) มีป้ายแสดงพื้นที่อันตรายและป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”
3) อยู่ห่างจากบริเวณที่มีเปลวไฟอย่างน้อย 100 เมตร
4) ภายในอาคารไม่ร้อนเกินไปและมีการระบายอากาศที่ดี
5) มีระบบน�้ำทิ้งและบ่อบ�ำบัดส�ำหรับการก�ำจัดสารเคมี
6) สารเคมีที่มีอันตรายสูงต้องเก็บในตู้เก็บสารเคมีที่ออกแบบเฉพาะส�ำหรับเก็บสารเคมี
ประเภทนั้น ๆ
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กรณีทไี่ ม่มพี นื้ ทีจ่ ดั เก็บแยกจากอาคารอืน่ ควรเก็บในพืน้ ทีแ่ ยกจากห้องปฏิบตั กิ าร หรือพืน้ ทีอ่ นื่ ทีจ่ ดั สรร
ไว้ และมีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
4.2.4.2 ข้อก�ำหนดทั่วไปของการจัดเก็บสารเคมี ระดับห้องปฏิบัติการ
1) จัดเก็บสารเคมีเป็นกลุม่ ตามประเภทของสารเคมี หรือตามค�ำแนะน�ำใน SDS ของสารนัน้ ๆ
2) ชั้นวางสารเคมีต้องอยู่ในสภาพดี คือ แข็งแรง ไม่ผุหรือเป็นสนิม ไม่โค้งงอ และมีขอบกั้น
3) ตูเ้ ก็บสารเคมีทวี่ างอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ต้องมีการระบุชอื่ เจ้าของหรือผูด้ แู ล พร้อมทัง้ ติด
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในตู้ (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงชื่อสารเคมีที่อยู่ภายในตู้ด้วย)
4) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการต้องมีต�ำแหน่งการเก็บที่แน่นอน
5) บริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นพิษต้องมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
6) สารเคมีที่มีอันตรายสูงต้องเก็บในตู้เก็บสารเคมีที่ออกแบบเฉพาะส�ำหรับเก็บสารเคมี
ประเภทนั้น ๆ และเก็บไว้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
7) ห้ามเก็บสารเคมีไว้ในตู้ควันอย่างถาวร
8) การเก็บสารเคมีที่เป็นของเหลวในตู้เย็นและตู้แช่แข็ง ขวดสารเคมีต้องมีภาชนะรองรับ
(secondary container) ที่เหมาะสม เช่น ถาดพลาสติก ภาชนะรองรับต้องสามารถป้องกันการหกหรือรั่วไหลของสาร
เคมีได้ หรือสามารถรองรับปริมาณสารเคมีที่อยู่ในขวดได้อย่างเพียงพอหากเกิดการหกหรือรั่วไหล
9) ห้องปฏิบตั กิ ารควรก�ำหนดเงือ่ นไขการวางขวดสารเคมีทหี่ งิ้ หรือโต๊ะการทดลอง เพือ่ ความ
เป็นระเบียบและปลอดภัย เช่น ห้ามวางขวดสารเคมีไว้บนโต๊ะปฏิบัติการนานกว่า 1 วัน หากเป็นของเหลวต้องมีปริมาณ
ไม่เกิน 1 ลิตร ยกเว้น ขวดสารเคมีที่เตรียมขึ้นเองส�ำหรับการทดลอง เช่น stock solution
10) ห้ามวางสารเคมีและถังแก๊ส บริเวณระเบียงทางเดิน
11) ในกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องวางขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีบนพืน้ ห้องปฏิบตั กิ าร ต้องมีภาชนะ
รองรับที่มีความจุมากกว่าปริมาณรวมของสารเคมีที่มีอยู่ในภาชนะทุกใบ และไม่วางเกะกะการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและทางเดิน ในกรณีภาชนะเป็นแก้วต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่แตกได้โดยง่าย
12) ไม่วางสารเคมีใกล้ท่อระบายน�้ำ  ใต้หรือในอ่างน�้ำ  หากจ�ำเป็นต้องมีภาชนะรองรับ เพื่อ
ป้องกันสารเคมีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
4.2.4.3 การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) แยกสารเคมีตามลักษณะทางกายภาพ คือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เพื่อจัดเก็บในบริเวณ
ที่แยกจากกัน
2) แยกสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกันอย่างเด็ดขาด (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2)
3) แยกสารเคมีตามประเภทสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ 
SDS ของสารนั้น ๆ
4) น�ำสารเคมีในกลุ่มเดียวกันเก็บเรียงตามตัวอักษร
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ ต้องเก็บแยกจากกัน
สารเคมี
acetic acid

hydrocarbons

เก็บแยกจาก
chromic acid, nitric acid, perchloric acid, peroxides, permanganates and
other oxidizers
concentrated nitric and sulfuric acid mixtures, and strong bases
chlorine, bromine, copper, fluorine, silver, mercury
water, carbon tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, carbon
dioxide, halogens
mercury, chlorine, calcium hypochlorite, iodine, bromine, hydrofluoric acid
acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrites, sulfur, finely
divided organic or combustible materials
nitric acid, hydrogen peroxide
any reducing agent
acids
same as chlorine
water
calcium hypochlorite, all oxidizing agents
sodium
ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organic or
combustible materials
acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, glycerin, turpentine, alcohol,
flammable liquids in general
ammonia, acetylene, butadiene, butane, methane, propane (or other
petroleum gases), hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely
divided metals
ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide
acetylene, hydrogen peroxide
acids, organic or inorganic
acids
ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, nitric acid, sodium
peroxide, halogens
fluorine, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide

hydrocyanic acid
hydrofluoric acid

acids
ammonia, aqueous or anhydrous, bases and silica

acetone
acetylene
alkali metals
ammonia, anhydrous
ammonium nitrate
aniline
arsenic materials
azides
bromine
calcium oxide
carbon (activated)
carbon tetrachloride
chlorates
chromic acid and
chromium trioxide
chlorine

chlorine dioxide
copper
cumene hydroperoxide
cyanides
flammable liquids
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ ต้องเก็บแยกจากกัน (ต่อ)
สารเคมี
hydrogen peroxide

เก็บแยกจาก
copper, chromium, iron, most metals or their salts, alcohols, acetone,
organic materials, aniline, nitromethane, flammable liquids
hydrogen sulfide
fuming nitric acid, other acids, oxidizing gases, acetylene, ammonia
(aqueous or anhydrous), hydrogen
hypochlorites
acids, activated carbon
iodine
acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen
mercury
acetylene, fulminic acid, ammonia
nitrates
sulfuric acid
nitric acid (concentrated) acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide,
flammable liquids, flammable gases, copper, brass, any heavy metals
nitrites
acids
nitroparaffins
inorganic bases, amines
oxalic acid
silver, mercury
oxygen
oils, grease, hydrogen, flammable liquids, solids, or gases
perchloric acid
acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease,
and oils
peroxides, organic
acids (organic or mineral), avoid friction, store cold
phosphorus (white)
air, oxygen, alkalis, reducing agents
potassium
carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
potassium chlorate and sulfuric and other acids, alkali metals, magnesium and calcium.
perchlorate
potassium permanganate glycerin, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid
selenides
reducing agents
silver
acetylene, oxalic acid, tartaric acid, ammonium compounds, fulminic acid
sodium
carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
sodium nitrite
ammonium nitrate and other ammonium salts
sodium peroxide
ethyl or methyl alcohol, glacial acetic acid, acetic anhydride,
benzaldehyde, carbon disulfide, glycerin, ethylene glycol, ethyl acetate,
methyl acetate, furfural
sulfides
acids
sulfuric acid
potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate (or
compounds with similar light metals, such as sodium, lithium, etc.)
tellurides
reducing agents
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แสงอาทิตย์

4.2.4.4 การเก็บรักษาสารเคมีแต่ละประเภทให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังนี้
1) ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
- สารไวไฟต้องเก็บให้หา่ งจากความร้อน แหล่งก�ำเนิดไฟ และเปลวไฟและเก็บให้พ้นจาก

- มีการก�ำหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการไว้โดยเฉพาะ
- ต้องไม่เก็บสารไวไฟไว้ในภาชนะทีใ่ หญ่เกินจ�ำเป็น เช่น ในภาชนะขนาดใหญ่เกิน 20 ลิตร
และห้ามเก็บสารไวไฟหรือสารทีไ่ หม้ไฟได้ไว้ในห้องปฏิบตั กิ ารมากกว่า 50 ลิตร
- ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม้ไฟได้ไว้มากกว่า 50 ลิตร ต้องเก็บไว้ใน
ตู้เฉพาะที่ใช้ส�ำหรับเก็บสารไวไฟ หากต้องเก็บในที่เย็น ตู้เย็นที่ใช้เก็บต้องมีระบบป้องกันการเกิดประกายไฟหรือปัจจัย
อื่น ๆ ที่อาจท�ำให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ (explosion–proof refrigerator)
- ห้ามเก็บสารไวไฟในตูเ้ ย็นส�ำหรับใช้ในบ้าน เนือ่ งจากภายในตูเ้ ย็นทีใ่ ช้ในบ้านไม่มรี ะบบ
ป้องกันการติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอย่างที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟได้ เช่น หลอดไฟภายในตู้เย็น
2) ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน (ทั้งกรด และเบส)
- ห้ามเก็บขวดสารกัดกร่อนขนาดใหญ่ (ปริมาณมากกว่า 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) ไว้
ในระดับที่สูงเกิน 60 เซนติเมตร
- ห้ามเก็บขวดสารกัดกร่อนทุกชนิดเหนือระดับสายตา
- ขวดกรดต้องเก็บไว้ในตู้ไม้ หรือตู้ส�ำหรับเก็บกรดโดยเฉพาะที่ท�ำจากวัสดุป้องกันการ
กัดกร่อน เช่น พลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เคลือบด้วยอีพ๊อกซี่ (epoxy enamel) และมีภาชนะรองรับ เช่น ถาดพลาสติก
หรือมีวัสดุห่อหุ้มป้องกันการรั่วไหล
- การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้นวาง ต้อง
มีภาชนะรองรับ เช่น ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห่อหุ้มป้องกันการรั่วไหล
3) ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์
เนื่องจากสารออกซิไดซ์สามารถท�ำให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับสาร
ไวไฟและสารที่ไหม้ไฟได้ เมื่อสารที่ไหม้ไฟได้สัมผัสกับสารออกซิไดซ์จะท�ำให้อัตราในการลุกไหม้เพิ่มขึ้น ท�ำให้สาร
ไหม้ไฟได้เกิดการลุกติดไฟขึน้ ทันที หรืออาจเกิดการระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อน การสัน่ สะเทือนหรือแรงเสียดทาน ดังนัน้
จึงต้องมีการจัดเก็บ ดังนี้
- เก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์ และสารที่ไหม้ไฟได้
- เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์สูง เช่น กรดโครมิก ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มี
สมบัติเฉื่อย
- ห้ามใช้ขวดที่ปิดด้วยจุกคอร์กหรือจุกยางเก็บสารออกซิไดซ์
4) ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา สารที่ไวต่อปฏิกิริยาสามารถแบ่งเป็น
กลุ่มได้ ดังนี้
- สารทีไ่ วต่อปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reactions) เช่น styrene สาร
กลุม่ นีเ้ มือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันจะท�ำให้เกิดความร้อนสูงหรือไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยความร้อนออกมาได้
- สารที่ไวต่อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน�้ำ  (water reactive materials) เช่น alkali metals
(lithium, sodium, potassium) silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์โลหะ เช่น
alkylaluminiums, alkylithiums สารกลุ่มนี้เมื่อสัมผัสกับน�้ำจะปลดปล่อยความร้อนออกมาท�ำให้เกิดการลุกติดไฟขึ้น
ในกรณีที่ตัวสารเป็นสารไวไฟ หรือท�ำให้สารไวไฟที่อยู่ใกล้เคียงลุกติดไฟ นอกจากนี้อาจจะท�ำให้เกิดการปลดปล่อย
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สารไวไฟ สารพิษ ไอของออกไซด์ของโลหะ กรด แก๊สที่ท�ำให้เกิดการออกซิไดซ์ได้ดี
- สาร pyrophoric ส่วนใหญ่เป็น tert–butyllithium, diethylzinc, triethylaluminum,
สารประกอบอินทรีย์โลหะ (organometallics) สารกลุ่มนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศจะท�ำให้เกิดการลุกติดไฟ
- สารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ (peroxide–forming materials) หมายถึง สารที่เมื่อท�ำ
ปฏิกิริยากับอากาศ ความชื้น หรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ แล้วท�ำให้เกิดสารเปอร์ออกไซด์ เช่น ether, dioxane, sodium
amide, tetrahydrofuran (THF) สารเปอร์ออกไซด์เป็นสารที่ไม่เสถียรแต่สามารถท�ำให้เกิดการระเบิดได้เมื่อมีการสั่น
สะเทือน แรงเสียดทาน การกระแทก ความร้อน ประกายไฟ หรือ แสง
- สารที่ไวต่อปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (shock–sensitive
materials) เช่น สารที่มีหมู่ไนโทร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีส่วน
ประกอบของสารอินทรีย์อยู่ด้วย เมื่อสารกลุ่มนี้ถูกเสียดสีหรือกระทบกระแทกจะท�ำให้เกิดการระเบิดได้
ข้อก�ำหนดในการจัดเก็บ
- มีการก�ำหนดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก เพื่อแยกเก็บสารที่ไวต่อ
ปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยงสภาวะที่ท�ำให้สารเกิดปฏิกิริยา
- ติดป้ายเตือนที่ตู้เก็บสารไวต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา–ห้ามใช้น�้ำ”
- เก็บสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งก�ำเนิดประกายไฟ
- ภาชนะบรรจุสารทีก่ อ่ ให้เกิดเปอร์ออกไซด์ตอ้ งมีฝาหรือจุกปิดทีแ่ น่นหนา เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การสัมผัสอากาศ โดยอาจใช้เป็นขวดพลาสติก ชนิด polyethylene ที่มีฝาเกลียว
- มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอร์ออกไซด์ของสาร เช่น dioxane, ethers,
tetrahydrofuran, picric acid, sodium amide
4.2.4.5 การเก็บรักษาถังแก๊ส
1) สถานที่จัดเก็บ (ห้องเก็บถังแก๊ส)
- เป็นห้องแยกต่างหากจากห้องปฏิบัติการ
- ห่างจากแหล่งความร้อน ประกายไฟ สารไวไฟ สารกัดกร่อน
- แก๊สไวไฟ และแก๊สทีไ่ วต่อปฏิกริ ยิ าต้องเก็บอย่างปลอดภัยในสถานทีเ่ ฉพาะ
- ควรมีเครื่องมือตรวจสอบแก๊สรั่ว
- ควรติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมบริเวณหน้าห้องเก็บถังแก๊ส
- มีป้ายแสดง “พื้นที่อันตราย” และ “ห้ามสูบบุหรี่”
2) ถังแก๊ส
- ถังแก๊สที่ไม่ใช้งานต้องมีฝาครอบหัวถังเสมอ
- มีโซ่คล้องป้องกันการล้ม
- มีป้ายบ่งบอกสถานะของแก๊สทุกถัง “เต็ม” “ก�ำลังใช้งาน”หรือ “หมด”
4.3 การขนย้ายสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ข้อปฏิบัติในการขนย้ายสารเคมี มีดังนี้
4.3.1 ผูท้ ที่ ำ� การขนย้ายสารเคมีตอ้ งสวมถุงมือ แว่นตานิรภัย เสือ้ กาวน์ และอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลทีจ่ ำ� เป็น
อื่น ๆ ส�ำหรับการขนย้ายสารเคมี
4.3.2 ตรวจสอบฉลากสารเคมีว่าชัดเจนและถูกต้อง
4.3.3 ตรวจสอบฝาภาชนะทีใ่ ช้บรรจุสารเคมีให้สนิทก่อนและขณะขนย้าย หากจ�ำเป็นอาจปิดทับด้วยแผ่นพาราฟิลม์
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4.3.4 การขนย้าย สารเคมีจำ� พวกกรด ด่าง และตัวท�ำละลาย ให้ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสม ทนต่อการการกัดกร่อน
และแข็งแรง
4.3.5 ใช้รถเข็นทีม่ แี นวกัน้ สูงเพียงพอทีจ่ ะกัน้ ขวดสารเคมีและใช้ภาชนะรองรับทีไ่ ม่แตกหักง่าย อาจท�ำมาจากยาง
เหล็ก อะลูมเิ นียม หรือพลาสติกทีแ่ ข็งแรง และสามารถบรรจุขวดสารเคมีทที่ ำ� การขนย้ายได้ ในการขนย้ายสารเคมี

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างรถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้ายสารเคมี

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างภาชนะส�ำหรับการขนย้ายสารเคมี

4.3.6 หากมีการขนย้ายสารเคมีครัง้ ละหลายขวดพร้อมกัน ต้องมีวสั ดุกนั กระแทกระหว่างขวดเพือ่ กันการกระทบ
กันแตกหรือเกิดรอยร้าวขณะเคลื่อนย้าย
4.3.7 ขนย้ายสารทีเ่ ข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับทีแ่ ยกกัน หากจ�ำเป็นให้ใช้ตวั ดูดซับสารเคมีระหว่างขวดขณะ
ขนย้ายสาร เช่น vermiculite (ที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน)
4.3.8 ขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างระมัดระวัง หากจ�ำเป็นต้องใช้ลิฟต์ควรใช้ลิฟต์ขนของ หลีกเลี่ยง
การใช้ลิฟต์ทั่วไป
4.3.9 ขนย้ายสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟ โดยใช้ภาชนะที่ทนต่อแรงดัน
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บทที่ 5
การบริหารความเสี่ยง การจัดการอุปกรณ์
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การจัดการความปลอดภัยต้องค�ำนึงถึงความเสีย่ ง การจัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อม รวมทัง้ การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนั้น จึงต้องจัดท�ำแผนในการด�ำเนินงาน รวม
ถึงแผนป้องกันและตอบโต้ที่ดีและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ
5.1 การบริหารความเสี่ยง
5.1.1 มีการชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยการส�ำรวจอันตรายทางกายภาพ จากสารเคมี วัสดุที่ใช้ และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละประเภท
5.1.2 มีการประเมินความเสี่ยงในระดับบุคคลและห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมหัวข้อ สารเคมีที่ใช้ เก็บและทิ้ง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท�ำงานกับสารเคมี เส้นทางการสัมผัส (exposure route) พื้นที่ในการท�ำงาน/กายภาพ
เครื่องมือที่ใช้ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน ระบบไฟฟ้าในที่ท�ำงาน กิจกรรมที่ท�ำในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ไม่
สามารถท�ำร่วมกันได้ในห้องปฏิบัติการ
5.1.3 มีการลดความเสีย่ ง โดยการบังคับใช้คมู่ อื ปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฉบับนี้
5.1.4 มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วยการแนะน�ำ การพูดคุย การติดป้ายเตือน และคู่มือ
5.1.5 เจ้าหน้าทีผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารต้องได้รบั การตรวจสุขภาพเมือ่ ถึงก�ำหนดการตรวจสุขภาพ ตาม
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน หรือเมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการ หรือเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก รั่วไหล
5.1.6 มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5.1.7 มีการประเมินผลและวางแผนการด�ำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5.2 การจัดการอุปกรณ์
แนวทางปฏิบัติในการจัดการอุปกรณ์ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.2.1 จัดเตรียมเครือ่ งมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น มีทลี่ า้ งตาและชุดฝักบัว
ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดังแสดงในภาคผนวก ก.
5.2.2 จัดหาเวชภัณฑ์ส�ำหรับรับเหตุฉุกเฉิน และต้องวางในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ได้แก่
5.2.2.1 ยาสามัญประจ�ำบ้าน
5.2.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ปฐมพยาบาล
5.2.2.3 แอนติโดด (antidote) เช่น แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate) ที่สามารถลดพิษ
ของกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid)
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5.3 การเตรียมความพร้อม
แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1 การป้องกันภาวะฉุกเฉิน
5.3.1.1 คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�ำแผนป้องกัน
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
5.3.1.2 มีอุปกรณ์ที่พร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
5.3.1.3 มีการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบว่า
ต้องด�ำเนินการอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ
5.3.1.4 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับรับภาวะฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งาน
เช่น การทดสอบที่ล้างตา ฝักบัวฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์ส�ำหรับรับเหตุฉุกเฉิน
5.3.1.5 ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละสถานทีเ่ พือ่ พร้อมรับภาวะฉุกเฉินสม�ำ่ เสมอ เช่น พืน้ ทีร่ วมพล บันไดและ
เส้นทางหนีไฟ
5.3.1.6 เตรียมการจัดการเบื้องต้นเพื่อป้องกัน พร้อมรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (สารเคมีหกรั่วไหล
น�้ำท่วม เพลิงไหม้ อัคคีภัย) เช่น
1) การเตรียมอุปกรณ์ท�ำความสะอาดโดยจัดวาง ณ ต�ำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ
2) การเตรียมวัสดุดูดซับที่เพียงพอและเหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น
vermiculite เพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว และต้องมีการทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ พร้อม
ทั้งมีการตรวจสอบจ�ำนวนเป็นระยะ ๆ
3) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจ�ำตามช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งด้านความพร้อมใช้งาน ปริมาณและการเข้าถึงได้สะดวก
5.3.1.7 มีระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม ในหัวข้อต่อไปนี้
1) การแจ้งเหตุภายในและภายนอกหน่วยงาน
2) การแจ้งเตือน
3) การอพยพ
4) การทวนสอบอุปกรณ์สื่อสารอย่างสม�่ำเสมอตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้ว่ายังคงใช้งานได้
5) การทวนสอบว่าระบบการสื่อสารยังมีความเหมาะสม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง คลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณแจ้งเตือนภัยสามารถใช้งานได้
5.3.2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน ตามชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน ตามชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้
ในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นกุญแจส�ำคัญทีใ่ ช้เพือ่ ป้องกันผูส้ วมใส่จากอันตราย แต่ไม่ได้ชว่ ยลดหรือก�ำจัดความเป็นอันตราย
ของสารเคมี อุปกรณ์เหล่านี้ ได้แก่
5.3.2.1 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)
5.3.2.2 อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)
5.3.2.3 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)
5.3.2.4 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)
5.3.2.5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)
5.3.2.6 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection)
5.3.2.7 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection)
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ตัวอย่างอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังภาคผนวก ก และการปฐมพยาบาลเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
รายละเอียดดังภาคผนวก ข โดยมีการประเมินความเสีย่ งของการปฏิบตั งิ านเพือ่ เลือกใช้อปุ กรณ์ให้เหมาะสม ภาคผนวก ค
5.3.3 ระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ ควรประกอบด้วย
5.3.3.1 ข้อปฏิบัติของการท�ำงานในห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
1) สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
2) สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้า ตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ
3) ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
4) ไม่ท�ำงานตามล�ำพังในห้องปฏิบัติการ
5) ไม่แต่งหน้าและไม่ใส่คอนแทคเลนส์เข้ามาในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
6) ไม่เก็บหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ
7) ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ
8) รวบผมให้เรียบร้อยขณะท�ำงาน
5.3.3.2 ข้อปฏิบัติของการท�ำงานกับเครื่องมือและสารเคมีในห้องปฏิบัติการต้อง
1) มีระเบียบปฏิบัติในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายสูง
2) มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก�ำลังปฏิบัติงานที่เครื่องมือ พร้อมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3) ไม่ใช้ปากดูดปิเปตหรือดูดหลอดกาลักน�้ำ 
5.3.3.3 ข้อปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
1) มีผู้รับผิดชอบการเยี่ยมชม
2) มีข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม
3) มีการอธิบาย แจ้งเตือน หรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ
4) ผู้เข้าเยี่ยมชมควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ
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บทที่ 6
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ในการด�ำเนินงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการ อาจมีสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ไม่ต้องการใช้แล้ว สาร
เคมีที่หมดอายุ เสื่อมภาพ ไม่สามารถระบุชนิด ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนสารเคมี
รวมทั้งน�้ำทิ้งจากการล้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งรวมกันเป็นของเสียจากห้องปฏิบัติการ ของเสียเหล่านี้มีลักษณะเป็น
ของแข็งหรือของเหลวทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละระดับความเป็นอันตรายแตกต่างกัน ดังนัน้ การดูแลจัดการของเสียจากห้องปฏิบตั ิ
การจะต้องด�ำเนินการอย่างถูกวิธี เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและทรัพย์สนิ ในห้องปฏิบตั กิ าร
ตลอดจนถึงเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาต่อระบบนิเวศซึง่ รวมถึงสิง่ มีชวี ติ และทรัพยากรต่าง ๆ ในสิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอน
การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
6.1 การจ�ำแนกประเภทของเสีย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำแนกของเสียจากห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 22 ประเภทตามตารางที่ 6.1
6.2 การจัดเก็บของเสีย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด�ำเนินการดังนี้
6.2.1 หากเป็นของเสียไม่เป็นอันตรายที่สามารถทิ้งลงท่อน�้ำทิ้งได้ ให้จดบันทึกปริมาตร และทิ้งลงท่อได้โดย
ไม่ต้องจัดเก็บ
6.2.2 จัดเตรียมภาชนะส�ำหรับการจัดเก็บของเสียที่เป็นขวดพลาสติก PP หรือ PE ชนิดทนกรด-ด่าง ขนาด
5 ลิตร และควรบรรจุของเสียไม่เกิน 80% ของปริมาตรภาชนะที่ใช้จัดเก็บ
6.2.3 ปิดฝาภาชนะให้สนิททุกครั้งหลังการถ่ายเท เพื่อป้องกันการระเหยของสารเคมีและเพื่อความปลอดภัย
6.2.4 จัดเก็บของเสียตามประเภทโดยพิจารณาเรือ่ งความเข้ากันได้ของของเสียทีเ่ ทรวมกันและวางในภาชนะ
รองรับขวดของเสียที่เหมาะสม
6.2.5 ติดฉลากระบุหมายเลขและประเภทของเสียบนภาชนะจัดเก็บให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสน
และผิดพลาด (ฉลากของเสียทั้ง 22 ประเภท แสดงในภาคผนวก ง) และจัดเก็บของเสียในพื้นที่/บริเวณที่ก�ำหนด โดย
วางให้ห่างจากอุปกรณ์ฉุกเฉิน
6.2.6 บันทึกข้อมูลของเสียตามแบบฟอร์ม บันทึกของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ (DSS.WA.01 แสดงใน
ภาคผนวก ง) ทุกครั้งที่ท�ำการทดสอบ
6.2.7 รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามแบบฟอร์ม รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นรายเดือน
(DSS.WA.02 แสดงในภาคผนวก ง)
6.2.8 ผูแ้ ทนส�ำนัก/โครงการ ในคณะท�ำงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ แจ้ง
ก�ำหนดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปก�ำจัดยังหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
รายงานข้อมูลของเสียเพือ่ การรวบรวมไปก�ำจัด (แบบฟอร์ม DSS.WA.03 แสดงในภาคผนวก ง) เพือ่ สรุปปริมาณของเสีย
ทั้งหมดและส่งให้ผู้แทนจากส�ำนัก/โครงการ
6.3 การบ�ำบัดของเสียเบื้องต้น และการก�ำจัดของเสียอันตราย
6.3.1 ของเสียที่ควรบ�ำบัดก่อนทิ้ง หมายถึง ของเสียที่สามารถก�ำจัดได้เองแต่ควรมีการบ�ำบัดเบื้องต้นก่อน
ทิ้ง และของเสียที่ต้องน�ำส่งเป็นของเสียอันตรายแต่มีปริมาณน้อย  วิธีการบ�ำบัดของเสียอันตรายในเบื้องต้น แสดง
ในตารางที่ 6.1
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6.3.2 ของเสียอันตรายที่ไม่สามารถก�ำจัดได้เอง ให้ผู้แทนส�ำนัก/โครงการติดต่อหน่วยงานบ�ำบัดของเสีย
อันตรายที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อจัดการของเสียเหล่านี้ทุก ๆ 3-6 เดือน
6.4 การรายงานข้อมูลของเสียอันตราย
ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ขี องเสียอันตรายจากการปฏิบตั งิ านจะต้องรายงานข้อมูลและผลการจัดการของเสียอันตราย
ให้กับคณะท�ำงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อย่างน้อยปีละครั้ง โดยระบุข้อมูลไว้
ในรายงาน ซึ่งมีดังนี้
6.4.1 วัน เดือน ปี ที่จัดเก็บของเสีย
6.4.2 หมายเลข/รหัสของของเสีย
6.4.3 ประเภทของของเสียและแหล่งที่มา
6.4.4 ปริมาณของของเสียแต่ละประเภท
6.4.5 ลักษณะการจัดการของเสีย (บ�ำบัดเบื้องต้นหรือไม่)
6.4.6 ผู้รับผิดชอบ
6.4.7 วัน เดือน ปี และชื่อหน่วยงานที่รับก�ำจัด
ตารางที่ 6.1 ประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บ การบ�ำบัด และการก�ำจัด
ประเภทของเสีย
(รหัส)
acid waste
(W01)
base waste
(W02)
salt waste
(W03)

oxidizing agent waste
(W04)

reducing agent waste
(W05)

organic/inorganic
mercury waste (W06)

ความหมาย
ของเสียที่มีค่า pH ต�่ำกว่า
7 และมีกรดแร่ปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5%
ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า
7 และมีเบสปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5%
ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็น
เกลือ หรือของเสียที่เป็น
ผลิตผลจากการท�ำ
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
ของเสียที่มีคุณสมบัติใน
การที่ให้อิเลคตรอน ซึ่ง
อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง
กับสารอื่นท�ำให้เกิด
ระเบิดได้
ของเสียที่มีคุณสมบัติใน
การที่รับอิเลคตรอน ซึ่ง
อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง
กับสารอื่นท�ำให้เกิด
ระเบิดได้
ของเสียที่มีปรอท
อนินทรีย์ และปรอท
อินทรีย์เป็นองค์ประกอบ

ตัวอย่าง

การจัดเก็บ

sulfuric acid,
hydrochloric acid

การบ�ำบัด/ก�ำจัด

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE
ammonium hydroxide, จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
sodium carbonate,
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
sodium hydroxide
พลาสติก PP หรือ PE
ammonium hydroxide, จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
sodium carbonate,
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
sodium hydroxide
พลาสติก PP หรือ PE

ท�ำให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ
ถ้ามีตะกอนให้กรองน�้ำทิ้ง
แล้วส่งตะกอนก�ำจัด
ท�ำให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ
ถ้ามีตะกอนให้กรองน�้ำทิ้ง
แล้วส่งตะกอนก�ำจัด
ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

hydrogen peroxide,
permanganate,
hypochloride

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

เติมตัวรีดิวส์ที่เหมาะสม
แล้วท�ำให้เป็นกลาง/
ส่งหน่วยงานภายนอกก�ำจัด

sulfurous acid,
iosulfuric, hydrazine
hydroxylamine

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

เติมตัวออกซิไดส์ทเี่ หมาะสม
แล้วท�ำให้เป็นกลาง/
ส่งหน่วยงานภายนอกก�ำจัด

mercury (II) chloride,
alkylmercury

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด
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ตารางที่ 6.1 ประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บ การบ�ำบัด และการก�ำจัด (ต่อ)
ประเภทของเสีย
(รหัส)

ความหมาย

ตัวอย่าง

การจัดเก็บ

การบ�ำบัด/ก�ำจัด

chromium waste
(W07)

ของเสียที่มีโครเมียมเป็น
องค์ประกอบ

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

เติมตัวรีดิวส์ที่เหมาะสม
แล้วท�ำให้เป็นกลาง/
ส่งหน่วยงานภายนอกก�ำจัด

arsenic waste
(W08)

ของเสียที่มีสารหนูเป็น
องค์ประกอบ

สารประกอบ Cr6+, Cr3+,
chromic acid, ของเสีย
จากการวิเคราะห์
chemical oxygen
demand (COD)
arsenic oxide, arsenic
chloride

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

organic /inorganic
cyanide waste (W09)

ของเสียที่มีสารประกอบ
เชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือ
ไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็น
องค์ประกอบ
ของเสียที่มีไอออนของ
โลหะหนักอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่
ปรอท โครเมียม สารหนู
และไซยาไนด์เป็นส่วนผสม

ถ้าเป็น As3+ ให้ใช้วิธีตก
ตะกอนร่วมกับ Fe3+/
ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด
ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

sodium cyanide,
tetracyano nickelate
(II) ion, tetracyano
cuprate (II) ion
others heavy metal
barium, cadmium, lead,
ions waste (W10)
copper, manganese,
zinc, cobalt, nickel,
silver, antimony,
tungsten, ของเสียจากการ
วิเคราะห์ TKN
phosphorus/
ของเสียที่เป็นของเหลวที่ hydrofluoric acid,
fluoride waste (W11) ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ fluoride, silicon fluoride,
ฟลูออไรด์
phosphoric acid
halogen waste (W12) ของเสียทีเ่ ป็นสารประกอบ carbon tetrachloride,
อินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน chloro benzene,
chloroethylene,
bromine in organic
solvent
oil/grease waste (W13) ของเสียที่เป็นของเหลว
กรดไขมัน น�้ำมันพืช และ
อินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้ สัตว์ น�้ำมันปิโตรเลียม
จากพืช และสัตว์
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
น�้ำมัน เช่น น�้ำมันเบนซิน
น�้ำมันก๊าด น�้ำมันเครื่อง
น�้ำมันหล่อลื่น
combustible waste
ของเสียที่เป็นของเหลว
organic solvent, alcohol
(W14)
อินทรีย์ที่สามารถ
ester, aldehyde,
เผาไหม้ได้
aldehyde, ketone,
organic acid, สารอินทรีย์
พวกไนโทรเจนหรือก�ำมะถัน
เช่น amine, amide,
pyrimidine, quinoline
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จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE
จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ท�ำให้เป็นกลางและตก
ตะกอน/ดูดซับด้วย
คีเลตติงเรซิน/ส่งหน่วย
งานภายนอกก�ำจัด

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE
จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ท�ำให้อยู่ในรูปของตะกอน
แคลเซียม/ส่งหน่วยงาน
ภายนอกก�ำจัด
ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 6.1 ประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บ การบ�ำบัดและการก�ำจัด (ต่อ)
ประเภทของเสีย
(รหัส)

ความหมาย

ตัวอย่าง

การจัดเก็บ

การบ�ำบัด/ก�ำจัด

flammable waste
(W15)

ของเสียที่สามารถ
ลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้อง
แยกเก็บให้ห่างจากแหล่ง
ก�ำเนิดไฟ ความร้อน
ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ
เครื่องฟ้า ปลั๊กไฟ

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ท�ำให้อยู่ในรูปของตะกอน
แคลเซียม/ส่งหน่วยงาน
ภายนอกก�ำจัด

water composition >
5 % waste
(W16)

ของเสียที่เป็นของเสีย
อินทรีย์ที่มีน�้ำผสมอยู่
มากกว่าร้อยละ 5

acetone, benzene,
carbondisulfide,
cyclohexane, di-ethyl
ether, ethanol,
methanol, methyl
acetate, toluene,
xylene petroleum spirit
น�้ำมันผสมน�้ำ สารที่เผา
ไหม้ได้ผสมน�้ำ เช่น
แอลกอฮอล์ผสมน�้ำ ฟีนอล
ผสมน�ำ 
้ กรดอินทรียผ์ สมน�ำ 
้
เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน�้ำ
nitrate, nitramine,
chlorate, nitro
perchlorate, picrate,
promate, azide diazo,
peroxide, acetylide,
acetyl chloride
สารเคมีทหี่ มดอายุ สารเคมี
ทีเ่ สือ่ มคุณภาพ สารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขวดแก้วสีชาบรรจุกรด
ด่าง ขวดแก้วบรรจุสาร
เคมีไวไฟ ขวดพลาสติก
บรรจุสารเคมี
ขวดแก้ว เครื่องแก้ว หรือ
อุปกรณ์ที่ท�ำจากแก้วแตก
หักช�ำรุด
ทิชชู ถุงมือ เศษผ้า
หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์
ที่ปนเปื้อนสารเคมี
แบตเตอรี และถ่านไฟฉาย

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

จัดเก็บในภาชนะสภาพดี
มีฝาปิดมิดชิด ท�ำจาก
พลาสติก PP หรือ PE

ท�ำให้อยู่ในรูปของตะกอน
แคลเซียม/ส่งหน่วยงาน
ภายนอกก�ำจัด

บรรจุใส่ภาชนะ PE
พร้อมฝาปิดมิดชิด

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

explosive waste (W17) ของเสียหรือสารประกอบ
ที่เมื่อการเสียดสี ได้รับ
ความร้อน รับแรงกระแทก
ผสมกับน�้ำ หรือความดัน
สูง ๆ สามารถระเบิดได้
toxic waste
(W18)

สารพิษ สารเคมีอันตราย
สารก่อมะเร็ง

ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่ใช้ ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก
หมดแล้ว
เปล่าที่เคยบรรจุสารเคมี
(W19)
ทั้งชนิดของแข็งและ
ของเหลว
เครื่องแก้ว และขวดสาร เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก
เคมีที่แตก
ช�ำรุด หลอดทดลองที่
(W20)
แตกหัก ช�ำรุด
miscellaneous waste วัสดุใช้แล้วทีม่ กี ารปนเปือ้ น
(W21)
สารเคมี หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
มีการปนเปือ้ นสารเคมี
แบตเตอรีและถ่านไฟฉาย แบตเตอรี และถ่านไฟฉาย
(W22)
ที่ใช้งานหมดแล้วหรือ
เสื่อมสภาพ

ท�ำความสะอาดก่อนน�ำ ส่งหน่วยงานภายนอก
เก็บบนชั้น หรือก่อนน�ำไป ก�ำจัด
ใช้ใหม่
บรรจุใส่ภาชนะ PE
พร้อมฝาปิด

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

บรรจุใส่ภาชนะ PE
พร้อมฝาปิดมิดชิด

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

บรรจุใส่ภาชนะ
พร้อมฝาปิดมิดชิด

ส่งหน่วยงานภายนอก
ก�ำจัด

35

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บทที่ 7
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารด้านจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้
ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ิ และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
และลดความเสีย่ งจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้
7.1 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
แบ่งตามความเสี่ยงของประเภทจุลินทรีย์ เป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่แบ่งตามความเสี่ยงของประเภทจุลินทรีย์
ระดับความปลอดภัย
ประเภทของจุลินทรีย*์
ลักษณะห้องปฏิบัติการ**
ทางชีวภาพ
ระดับที่ 1:
กลุ่มเสี่ยงที่ 1 :
- ห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับเชื้อ
biosafety level 1, ไม่มหี รือมีความเสี่ยงต�่ำต่อมนุษย์และ จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรคในภาวะปกติ ตัวอย่างทดสอบ
BSL1
ชุมชน ได้แก่ เชื้อที่มักไม่เป็นสาเหตุ
และวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในระดับที่ 1
ก่อโรคทั้งในมนุษย์และสัตว์
- ไม่จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบลักษณะพิเศษ
- มีโต๊ะปฏิบัติการ และอ่างล้างมือ
- ควรมีตู้ปลอดเชื้อและระบบฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ง
ฆ่าเชื้อ
- ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคการปฏิบัติ
การทางจุลชีววิทยา
ระดับที่ 2:
กลุ่มเสี่ยงที่ 2 :
biosafety level 2, มีความเสี่ยงปานกลางต่อมนุษย์ และมี
BSL2
ความเสี่ยงต�ำ่ ต่อการเกิดโรคระบาดใน
ชุมชน ได้แก่ เชื้อที่สามารถเป็นสาเหตุ
ของโรคในมนุษย์และสัตว์ แต่มักไม่
เป็นอันตรายต่อบุคลากรในห้อง
ปฏิบัติการ ชุมชน ปศุสัตว์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หากได้รับเชื้อในห้อง
ปฏิบัติการอาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อ
รุนแรง แต่มีวิธีรักษาหรือป้องกันโรคที่
มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงต�่ำใน
การแพร่กระจายของเชื้อ
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- ห้องปฏิบัติการที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรค ตัวอย่างทดสอบและวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อที่มี
ความเสี่ยงในระดับที่ 2
- มีโต๊ะปฏิบัติการ และอ่างล้างมือ
- มีตู้ปลอดเชื้อ class I หรือ II
- มีระบบฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
- มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคการปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา
- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์พื้น
ฐาน (primary barrier) เช่น เสื้อกาวน์ ถุงมือ
แว่นตา หน้ากากป้องกัน ตู้ปลอดเชื้อ
- ควรมีมาตรการเข้มงวดในการอนุญาตบุคคล
ภายนอกเข้า-ออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 7.1 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่แบ่งตามความเสี่ยงของประเภทจุลินทรีย์ (ต่อ)
ระดับความปลอดภัย
ประเภทของจุลินทรีย*์
ทางชีวภาพ
ระดับที่ 3:
กลุ่มเสี่ยงที่ 3 :
biosafety level 3, มีความเสี่ยงสูงต่อมนุษย์ แต่มีความ
BSL3
เสี่ยงต�่ำต่อการเกิดโรคระบาดในชุมชน
ได้แก่ เชื้อที่มักเป็นสาเหตุของโรค
รุนแรงในคนและสัตว์ แต่มักไม่ค่อย
แพร่จากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น และมี
วิธีรักษาหรือป้องกันโรคที่มี
ประสิทธิภาพ

ระดับที่ 4 :
กลุ่มเสี่ยงที่ 4 :
biosafety level 4, มีความเสี่ยงสูงทั้งต่อมนุษย์และมีความ
BSL4
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคระบาดในชุมชน
ได้แก่ เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรครุนแรง
ในมนุษย์และสัตว์ และสามารถแพร่ได้
ง่ายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม และไม่มีวิธีรักษา
หรือป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะห้องปฏิบัติการ**
- ห้องปฏิบัติการที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรค ตัวอย่างทดสอบและวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อที่มี
ความเสี่ยงในระดับที่ 3
- มีโต๊ะปฏิบัติการ และอ่างล้างมือ
- มีตู้ปลอดเชื้อ class II หรือ III
- มีระบบฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
- มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคการปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา
- มีการอาบน�้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้า-ออกห้อง
ปฏิบัติการ
- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่เหมาะสมและ
มิดชิด เช่น สวมรองเท้าหุ้มมิดชิด สวมถุงมือ 2
ชั้น ใส่หน้ากากอนามัย และใช้หมวกคลุมผม รวม
ทัง้ อุปกรณ์อนื่ ๆ ทีม่ ใี ช้ในห้องปฏิบตั กิ ารระดับที่ 2
- มีมาตรการเข้มงวดในการอนุญาตบุคคลภายนอก
เข้า-ออก
- มีการควบคุมและป้องกันสภาพแวดล้อม
(second barrier) ได้แก่ การควบคุมทิศทางการ
ไหลเวียนของอากาศแบบ negative pressure
การควบคุมอากาศแบบไหลเข้าห้องในทิศทาง
เดียว และผ่านการกรองด้วย HEPA filter ก่อน
ออกจากห้องโดยไม่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ซ�้ำ
- ใช้กับห้องปฏิบัติการซึ่งมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตัวอย่างทดสอบและวัสดุที่
ปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในระดับที่ 4
- จัดให้มีความปลอดภัยระดับสูงสุด จึงมีราคา
ค่าก่อสร้างและการดูแลรักษาสูงมาก
- ถ้าเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อที่มีความเสี่ยงระดับ 4
ในประเทศไทยต้องส่งตัวอย่างไปตรวจยัง
ต่างประเทศ

(ที่มา : *กรมปศุสัตว์, 2551 **มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
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จากการส�ำรวจห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ปฏิบัติงานกับเชื้อจุลินทรีย์
ในกลุ่มเสี่ยงที่ 2 ดังนั้นห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงต้องมีการจัดการตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับที่ 2
7.2 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
7.2.1 สถานที่และสิ่งแวดล้อม
7.2.1.1 ห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาต้องแยกพืน้ ที่
กิจกรรมที่ไม่สามารถด�ำเนินการร่วมกันได้
7.2.1.2 ผนัง เพดาน พืน้ ผิวในบริเวณปฏิบตั กิ ารและ
เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นชนิดที่ไม่ซึมซับน�้ำ และต้องท�ำความสะอาดได้ง่าย
7.2.1.3 ประตูห้องปฏิบัติการควรเป็นประตูแบบปิด
กลับอัตโนมัติ และควรปิดอยู่เสมอ
7.2.1.4 มี เ ครื่ อ งหมายเตื อ นอั น ตรายทางชี ว ภาพ
(ดังแสดงในรูปที่ 7.1) ติดไว้ที่ประตูห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานกับ
เชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเสี่ยงที่ 2 ขึ้นไป
7.2.1.5 ติดตั้งที่แขวนเสื้อกาวน์เฉพาะบริเวณใกล้
ทางออกห้องปฏิบัติการ
7.2.1.6 มีอปุ กรณ์สำ� หรับล้างมือทีม่ กี อ๊ กแบบไม่ตอ้ ง
ใช้มอื เปิด และควรติดตัง้ ใกล้ทางออก
รูปที่ 7.1 เครือ่ งหมายเตือนอันตรายทางชีวภาพ
7.2.1.7 ห้ า มบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
(ที่มา : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42981/8/9241546506_tha.pdf
เข้า-ออก ห้องปฏิบัติการ
เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

7.2.2 การควบคุมและการป้องกัน
		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
7.2.2.1 สวมเสื้อกาวน์ทุกครั้งขณะท�ำงานในห้องปฏิบัติการ
7.2.2.2 เปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ และห้ามสวมออกจากห้องปฏิบัติการ
7.2.2.3 สวมถุงมือให้เหมาะสมกับงานที่ท�ำเมื่อต้องสัมผัสกับเชื้อหรือวัสดุติดเชื้อ หลังใช้ถุงมือจะ
ต้องถอดถุงมือทิ้ง และต้องล้างมือทุกครั้ง
7.2.2.4 ล้างมือทั้งหลังสัมผัสวัสดุติดเชื้อ และก่อนที่จะออกจากห้องปฏิบัติการ
7.2.2.5 สวมแว่นตานิรภัยให้เหมาะสมกับงานที่ท�ำในกรณีที่อาจเกิดการกระเด็นของเชื้อ หรือเมื่อ
ต้องท�ำงานกับแสงอัลตราไวโอเลต
7.2.2.6 ห้ามใส่เสื้อกาวน์หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลออกไปภายนอกห้องปฏิบัติการ
7.2.2.7 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ แต่งเครื่องส�ำอาง และสวมใส่คอนแทคเลนส์
ในห้องปฏิบัติการ
7.2.2.8 ห้ามเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้ภายในห้องปฏิบัติการ
7.2.2.9 มี ก ารจั ด ท� ำ ขั้ น ตอนการทดสอบ การใช้ ง านเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และมี ก ารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม�่ำเสมอ
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7.2.2.10 ปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคนิคปลอดเชือ้ เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น โดยค�ำนึงถึงหลัก 3 ประการ คือ
1) ต้องเก็บ จับหรือถือภาชนะที่มีจุลินทรีย์ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้หกตกหล่น หรือให้
จุลินทรีย์สัมผัสกับอากาศโดยไม่มีสิ่งปกปิด หลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการถูกทิ่มแทงจากของมีคม เช่น เข็มและเศษแก้ว
2) วัสดุ อุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อที่สัมผัสกับจุลินทรีย์จะต้องปราศจากเชื้อทั้งก่อนและ
หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
3) ควรปฏิบัติงานในตู้ปลอดเชื้อเมื่อต้องปฏิบัติงานกับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตราย
7.2.3 การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางจุลชีววิทยา
7.2.3.1 การใช้ปิเปตและเครื่องดูดปล่อยของเหลว
1) เลือกชนิดและขนาดของปิเปตให้เหมาะกับปริมาตรที่ต้องการ และอุดปลายปิเปตด้วย
ส�ำลี เพื่อลดหรือป้องกันการปนเปื้อน
2) ใช้เครือ่ งดูดปล่อยของเหลว ห้ามใช้ปากดูดและเป่าปิเปตโดยตรง และไม่ควรดันของเหลว
ออกจากปิเปตอย่างรุนแรง เพราะอาจท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองของเหลว
3) ปิเปตที่ใช้แล้วควรแช่ในน�้ำที่ผสมน�้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อช่วยให้สารละลาย เศษอาหารไม่แห้ง
ติดภายใน ท�ำให้สะดวกและปลอดภัยในการท�ำความสะอาด
7.2.3.2 ตู้ปลอดเชื้อ (biosafety cabinet)
ตู้ปลอดเชื้อประกอบด้วยแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (high-efficiency particulate
air, HEPA, filter) สามารถดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึงร้อยละ 99.97 และดักจับอนุภาคที่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้
ถึงร้อยละ 99.99 ตู้ปลอดเชื้อแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 ชนิดตู้ปลอดเชื้อ
ตู้ปลอดเชื้อ

คุณลักษณะ

คุณสมบัติ

การประยุกต์ใช้

class I

อากาศจะถูกดูดผ่านช่องเปิดด้าน สามารถป้องกันอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิ จุลินทรีย์ กลุ่มเสี่ยงที่ 1
หน้ า และผ่ า นแผ่ น กรอง HEPA งานและสิง่ แวดล้อม แต่ตปู้ ระเภทนี้ และ 2
ก่อนออกสู่ภายนอก
ไม่อาจป้องกันตัวอย่างจากการเกิด
การปนเปื้อนได้

class II

อากาศจะผ่ า นแผ่ น กรอง HEPA สามารถป้องกันการปนเปื้อนต่อผู้ จุลินทรีย์ กลุ่มเสี่ยงที่ 2
ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน
ปฏิ บั ติ ง าน สิ่ ง แวดล้ อ ม และ และ 3
ตัวอย่างได้

class III

อากาศเข้าผ่านแผ่นกรอง HEPA
และอากาศเสี ย ผ่ า นแผ่ น กรอง
HEPA 2 ชั้น อากาศภายนอกถูก
ควบคุมเพือ่ รักษาความดันทีเ่ ป็นลบ
ภายในตู้ปลอดเชื้อ

ตู ้ ป ลอดเชื้ อ ประเภทนี้ ใ ห้ ค วาม จุลินทรีย์ กลุ่มเสี่ยงที่ 3
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และ 4
และใช้ส�ำหรับเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่ 4
ผู้ปฏิบัติงานต้องสอดมือผ่านถุงมือ
แบบหนาที่ติดกับตู้
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ข้อปฏิบัติในการใช้ตู้ปลอดเชื้อ มีดังนี้
1) สวมเสื้อกาวน์ ถุงมือ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการใช้งานวางในตู้ให้
ครบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2) ท�ำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง
3) จัดแยกบริเวณส่วนที่มีเชื้อและไม่มีเชื้อ
4) จัดเตรียมภาชนะส�ำหรับทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ไว้ในต�ำแหน่งที่ทิ้งได้สะดวก และไม่
กีดขวางการท�ำงาน
5) ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 70 หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น
หรือเช็ดให้ทั่วบริเวณท�ำงาน
6) ปิดประตูตู้และเปิดหลอดไฟ UV ทิ้งไว้ 15 นาที
7) ปิดหลอดไฟ UV แล้วเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence) และระบบกรอง
อากาศภายในตู้ ไว้อย่างน้อย 5 นาที ก่อนปฏิบัติงาน
8) เมือ่ เสร็จงานปิดตะเกียง ปิดแก๊ส และท�ำความสะอาดบริเวณท�ำงานด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้นร้อยละ 70 หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ ปิดระบบกรองอากาศ และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เข้าที่ แล้วปิดประตูตู้ให้สนิท
9) ไม่ควรจุดไฟไว้ตลอดเวลา เพราะความร้อนจากเปลวไฟจะท�ำให้ระบบกรองอากาศเสือ่ มเร็ว
10) ไม่ควรให้บุคคลอื่นเดินผ่านตู้ขณะท�ำงาน
11) ควรทดสอบประสิทธิภาพของหลอด UV ทุก 3-4 เดือนโดยใช้ UV light meter หรือ ใช้
วิธีเพาะเชื้อโดยใส่เชื้อปริมาณ 200-250 โคโลนี บนจานเพาะเชื้อโดยวิธี spread plate วางรับแสง UV นาน 2 นาที
น�ำไปบ่มเพาะเชื้อ หากพบว่า UV สามารถท�ำลายเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 แสดงว่าหลอด UV มีประสิทธิภาพ
7.2.3.3 เครื่องท�ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องเขย่า เครื่องปั่น และ sonicator
1) ใช้เครื่องปั่นส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น หากใช้เครื่องปั่นกับเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่ 3
ควรใส่หรือเทวัสดุติดเชื้อในตู้ปลอดเชื้อเท่านั้น
2) ใช้เครื่อง sonicator ในตู้ปลอดเชื้อเท่านั้น เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดละอองของเหลว และ
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาขณะปฏิบัติงาน และต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือหลังใช้งาน
ทุกครั้ง
7.2.3.4 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ใช้หลักการฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน�้ำเดือดภายใต้ความดันสูง สามารถท�ำลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด
นิยมใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยปกติใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-30 นาที ภายใต้ความดัน
15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีวิธีการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) บันทึก อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ท�ำลายเชื้อทุกครั้ง
2) ใช้ heat-indicating tape ทุกครั้ง
3) ใช้หลอดหรือแถบทดสอบทางชีวภาพ (biological indicator vial or strip) ทุกครั้งที่ใช้
เครื่องหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
4) ควรเปลี่ยนน�้ำภายในเครื่องทุกสัปดาห์
5) ควรตรวจสอบรอยรั่วของไอน�้ำตามบริเวณฝาปิด และ safety valve

40

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.4 การลดการปนเปื้อนเชื้อ
การลดการปนเปือ้ นเชือ้ เป็นการควบคุมจุลนิ ทรียท์ สี่ ามารถท�ำได้ทงั้ วิธที างกายภาพ ทางเคมีหรือทัง้ สอง
วิธีร่วมกัน การที่จะเลือกใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อจ�ำกัดของสิ่งที่จะควบคุม โดยค�ำนึงถึง ชนิดของ
เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ที่ ำ� ให้เกิดโรค ความเข้มข้นของเชือ้ การสัมผัสเชือ้ และผลทีจ่ ะเกิดต่อผลงาน วัสดุ สิง่ แวดล้อม และบุคลากร
วิธีที่นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่
7.2.4.1 วิธีการทางกายภาพ
1) การใช้ความร้อน โดยค�ำนึงถึงอุณหภูมิ ระยะเวลา ความสามารถในการทนความร้อนของ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ชนิดและความสามารถในการทนความร้อนของจุลนิ ทรีย์ ความร้อนทีใ่ ช้มี 2 แบบ คือ ความร้อน
แห้ง (dry heat) และความร้อนชืน้ (moist heat)
1.1) การใช้ความร้อนแห้ง
- การเผาในเปลวไฟโดยตรง (direct flame) นิยมใช้กับการเผา loop,
needle การเผาซากสัตว์ทดลองหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ติดเชื้อ
- การใช้ตู้อบความร้อน (hot air oven) ใช้อบด้วยไอร้อนอุณหภูมิ
160-180 องศาเซลเซียส นาน 1-2 ชั่วโมง นิยมใช้กับจานเพาะเชื้อหลอด
ทดลอง ปิเปต เครื่องแก้วต่าง ๆ และภาชนะโลหะ
1.2) การใช้ความร้อนชื้น
- การต้มเดือด ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เป็นวิธีที่ง่าย
และสะดวกสามารถท�ำลายเซลล์ปกติของแบคทีเรียได้ทุกชนิดแต่ไม่
สามารถท�ำลายสปอร์ของแบคทีเรียได้
- การนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันโดยใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ นิยมใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์
อาหารเลี้ยงเชื้อ และน�้ำยาเคมีชนิดต่าง ๆ
2) การกรอง (filtration)
วิธนี จี้ ลุ นิ ทรียไ์ ม่ได้ถกู ท�ำลายแต่เป็นการแยกจุลนิ ทรียอ์ อกจากของเหลวหรืออากาศทีต่ อ้ งการ
ท�ำให้ปราศจากเชือ้ เช่น แผ่นกรองเมมเบรน (membrane filter) จะใช้สำ� หรับของเหลวซึง่ ถ้าถูกความร้อนหรือสารเคมีแล้ว
จะเสือ่ มคุณภาพได้งา่ ย เช่น เอนไซม์ ซีรมั่ ยาปฏิชวี นะ น�ำ้ ตาล ซึง่ รูของแผ่นกรองขนาด 0.02-0.45 ไมครอน จะสามารถใช้
กรองแบคทีเรียได้ ส่วนขนาด 0.002-0.01 ไมครอน สามารถใช้กรองไวรัสได้ โดยเครือ่ งกรองและส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
ต้องสัมผัสกับสารทีต่ อ้ งการกรองนัน้ จะต้องผ่านการท�ำให้ปราศจากเชือ้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการกรอง และแผ่นกรองอากาศชนิด
HEPA จะใช้ในการกรองจุลนิ ทรียอ์ อกจากอากาศและป้องกันการแพร่กระจายออกสูภ่ ายนอก
3) การใช้รงั สี (radiation) รังสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ
3.1 รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์ นิยมใช้ในการท�ำลายจุลินทรีย์ในเครื่องมือแพทย์และ
อาหารในภาชนะบรรจุ
3.2 รังสีอัลตราไวโอเลต นิยมใช้ลดจ�ำนวนจุลินทรีย์ในอากาศ เช่น ในห้องปฏิบัติการ
ห้องบรรจุปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด
4) การใช้คลืน่ เสียงสัน่ สะเทือน (ultrasonic)
คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง เช่น ความถี่ 900 รอบต่อวินาทีในแนวดิ่ง สามารถท�ำให้โมเลกุล
ของสารภายในเซลล์สั่นสะเทือนจนท�ำให้เซลล์ของแบคทีเรียแตกได้
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7.2.4.2 การใช้วิธีการทางเคมี
สารเคมีหลายชนิดสามารถยับยั้งกระบวนการ metabolism และการเจริญของจุลินทรีย์
รวมทั้งฆ่าท�ำลายจุลินทรีย์ได้ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน สารเคมีที่สามารถควบคุมจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมี
คุณสมบัติดังนี้
1) สามารถฆ่า ท�ำลาย หรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดี โดยใช้ความเข้มข้นต�่ำ  ๆ
ที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิของร่างกายโดยไม่จ�ำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ
2) ต้องละลายในน�้ำหรือตัวท�ำละลายอื่น ๆ ที่เหมาะสม และสะดวกในการใช้งาน
3) มีความคงตัวไม่เสื่อมสลายได้ง่าย
4) ไม่มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์
5) ควรท�ำปฏิกิริยาเฉพาะกับจุลินทรีย์ ไม่ท�ำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ส่วนเกิน
6) มีคุณสมบัติในการแทรกซึมหรือซึมผ่านผิววัตถุได้ดี
7) ไม่กัดกร่อน ไม่ท�ำให้เกิดสนิมหรือเป็นสีเกาะติดวัตถุ
8) ควรเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นและมีคุณสมบัติในการดับกลิ่น
9) มีคุณสมบัติในการเป็นสารซักล้างหรือเป็นสารท�ำให้สะอาด
10) สามารถจัดหาได้ในปริมาณมากและราคาถูก
อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่มสี ารเคมีชนิดใดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบทัง้ หมด การเลือกใช้สารเคมีจงึ
ควรเลือกสารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่กล่าวข้างต้นมากที่สุด สารเคมีที่นิยมใช้ แสดงในตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.3 สารเคมีทใี่ ช้ในการควบคุมจุลินทรีย์
สารเคมี
วัตถุประสงค์
เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 70 ใช้ท�ำความสะอาดมือ และพื้นโต๊ะบริเวณที่ท�ำงาน ไม่นิยมใช้กับโลหะ
เพราะจะท�ำให้เกิดสนิม
สารละลายฟอร์มลั ดีไฮด์ (formaldehyde นิยมใช้ในการอบฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการโดยท�ำให้ระเหยเป็นแก๊ส
solution) เข้มข้นร้อยละ 37
คลอรี น (chlorine) และสารประกอบ ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน�้ำประปา น�้ำใช้ น�้ำในสระว่ายน�้ำ  ซึ่งความเข้มข้นของ
คลอรีน
คลอรีนในน�้ำใช้ควรอยู่ประมาณ 0.5 - 1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) รวมถึง
ใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริเวณสถานที่ผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
ครีซอล (cresol) ผสมกับสบู่เป็นไลซอล ใช้ท�ำความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง เพดานและอื่น ๆ
(lysol) ความเข้มข้นร้อยละ 2
เอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) ผสม ใช้อบฆ่าเชื้อภาชนะที่ไม่สามารถน�ำไปฆ่าเชื้อโดยความร้อนได้ เช่น ยาง
กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สเฉือ่ ย พลาสติก
อัตราส่วน 1:10
สบู่และสารช�ำระล้าง
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ท�ำให้แบคทีเรียตามผิวหนังหลุดติดออกมากับไขมันและสารอื่น ๆ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.5 การจัดการของเสีย
7.2.5.1 การคัดแยก บรรจุ และกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อมีข้อปฏิบัติในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อแบ่งออก
เป็น 2 รูปแบบ คือ
1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บในภาชนะที่เป็นกล่องหรือถัง ที่ท�ำจากวัสดุ
แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรัว่ ไหลของของเหลวภายใน
ได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบรรจุมูลฝอยไม่เกินกว่า 3 ใน 4
2) มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป ให้บรรจุในถุงที่ท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและรับน�้ำหนักได้ กันน�้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน
ของความจุภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอย แล้วมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอนื่ ให้แน่น แล้วน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะ
สมโดยเร็ว
7.2.5.2 การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
1) ด�ำเนินการโดยผู้มีความรู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุข
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
3) ต้องขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อทุกวันตามตารางที่ก�ำหนด ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น
4) ต้องเคลือ่ นย้าย โดยใช้รถเข็นส�ำหรับเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ โดยมีเส้นทางการ
เคลือ่ นย้ายทีแ่ น่นอน และต้องกระท�ำอย่างระมัดระวัง หากมีมลู ฝอยติดเชือ้ ตกหล่น หรือภาชนะแตกระหว่างทาง ต้องใช้คมี
คีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบั ด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชือ้ หรือกระดาษนัน้ ในภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชือ้ ใบใหม่ จากนัน้ ท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีบ่ ริเวณพืน้ ทีน่ นั้ ก่อนเช็ดถูตามปกติ หลังการขนย้ายต้อง
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยวันละครัง้ และห้ามน�ำรถเข็นมูลฝอยติดเชือ้ ไปใช้ในงานอืน่ ๆ
7.2.5.3 การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปฏิบัติดังนี้
1) ต้องก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 7 วัน
2) ต้องมีพนื้ ทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ เพือ่ ใช้ในการเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ทีเ่ พียง
พอทีจ่ ะเก็บไว้ได้จนกว่าจะก�ำจัดหมด และต้องมีปา้ ยค�ำเตือนสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจนว่า “ทีเ่ ก็บภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมี
เครื่องมือส�ำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยไว้ประจ�ำบริเวณระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
วิธีการก�ำจัดมูลฝอย ท�ำได้ 3 แบบ คือ การเผาในเตาเผา ใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และใช้ความร้อน ซึ่งต้องมี
การตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Bacillus stearothermophillus หรือ
เชื้อ Bacillus subtitis เมื่อก�ำจัดด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และใช้ความร้อน
7.2.5.4 การก�ำจัดวัสดุติดเชื้อหกหล่น ด�ำเนินการดังนี้
1) คลุมรอยหกหล่นด้วยกระดาษที่มีน�้ำยาฆ่าเชื้อ
2) เทน�้ำยาฆ่าเชื้อ รอบ ๆ รอยหกหล่น
3) เครื่องมือที่ปนเปื้อนให้เช็ดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
4) น�ำกระดาษหรือวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อใส่ในถุงของเสียติดเชื้อ
5) น�ำถุงใส่ของเสียติดเชื้อไปอบนึ่งฆ่าเชื้อ
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6) แจ้งอุบัติเหตุการหกหล่นและการท�ำความสะอาดให้ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการและเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
7.3 การครอบครองและการขนย้ายเชื้อจุลินทรีย์
7.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้าและส่งออกเชื้อจุลินทรีย์
การขออนุญาตผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึง่ เชือ้ จุลนิ ทรีย์ จะต้องด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 คือ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
“ก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า
ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย
น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่าน ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 5/1 วรรคสอง แห่ง พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 แต่ต้องด�ำเนินการลงทะเบียน การครอบครอง กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.3.2 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบ
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาต้องปฏิบัติดังนี้
7.3.2.1 ต้องเก็บในหลอดหรือขวดทีท่ ำ� ด้วยแก้ว พลาสติก หรือโลหะ ทีม่ ฝี าปิดสนิทด้านนอก
7.3.2.2 ปิดฉลากแสดงชื่อและชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อจุลินทรีย์เป็นภาษาอังกฤษ
7.3.2.3 พันหลอดหรือขวดด้วยกระดาษที่ดูดซึมน�้ำได้โดยรอบ
7.3.2.4 บรรจุในภาชนะชั้นที่สองซึ่งต้องมีความคงทนไม่แตกง่ายและกันน�้ำซึมผ่านได้
7.3.2.5 เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ท่ีอุณหภูมิสม�่ำเสมอไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส และปลอดภัยจากการ
แพร่กระจายของเชื้อ
7.3.2.6 จัดท�ำบัญชีรายชือ่ เชือ้ จุลนิ ทรียท์ มี่ ไี ว้ในครอบครอง ซึง่ ต้องมีรายละเอียด ได้แก่ ชือ่ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
แหล่งที่มา จ�ำนวน สถานที่เก็บรักษา และผู้รับผิดชอบ
7.3.2.7 ต้องมีการบันทึกเมื่อเบิกเชื้อไปใช้งานและมีการตรวจสอบจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยใช้แบบฟอร์มบัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ภาคผนวก ง)
7.3.2.8 ควรจัดบริเวณเฉพาะส�ำหรับใช้รบั ตัวอย่างทดสอบ เก็บตัวอย่างทีร่ อการทดสอบ และรอการจ�ำหน่าย
7.3.3 การน�ำเข้าหรือส่งออกเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างประเทศ
กรณีทเี่ จ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านประสงค์จะน�ำเข้าหรือส่งออกเชือ้ จุลนิ ทรียร์ ะหว่างประเทศ ต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อปฏิบัติดังนี้ (ในกรณีที่น�ำเข้าหรือส่งออกผ่านตัวแทน ต้องมั่นใจว่า ตัวแทนได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ)
7.3.3.1 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้
รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์”
ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2552 ทั้งในเรื่องการบรรจุหีบห่อและการขออนุญาต
7.3.3.2 กรณีประสงค์นำ� เข้าเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรมจากต่างประเทศ จะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม โดยคณะ
กรรมการเทคนิคความปลอดภัยด้านชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2554
7.3.3.4 บรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์โดยเพื่อการจ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่าน ตามกฎ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต
ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. 2552 โดยจะต้องบรรจุในภาชนะแบบ 3 ชั้น ดังนี้
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1) ภาชนะชั้นในที่บรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต้องเป็นหลอดหรือขวดที่ท�ำด้วยแก้ว
พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดหรือขวดต้องเชือ่ มปิดสนิทหรือมีฝาปิดสนิทด้านนอกของหลอดหรือขวด ให้ปดิ ฉลากแสดง
ชือ่ และชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ของเชือ้ โรคหรือพิษจากสัตว์ทใี่ ช้ในภาษาอังกฤษ และพันหลอดหรือขวดด้วยกระดาษทีด่ ดู ซึม
น�้ำได้โดยรอบ
2) ภาชนะชั้นกลางต้องมีความคงทนไม่แตกง่ายและกันน�้ำซึมผ่านได้ ถ้าภาชนะชั้นในมี
ปริมาตรรวมกันเกิน 50 มิลลิลิตร ต้องใส่วัสดุกันแตกระหว่างภาชนะชั้นกลางและชั้นนอกโดยรอบ ในกรณีที่ต้องการ
รักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ให้เก็บในภาวะที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
3) ภาชนะชั้นนอกต้องเป็นหีบห่อบรรจุท�ำด้วยกระดาษแข็ง ไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทน
ต่อการกระทบกระเทือน ด้านนอกปิดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ใช้ใน
ภาษาอังกฤษ ปริมาณที่บรรจุ วัน เดือน ปีที่ผลิตสถานที่ผลิต มีข้อความว่า “เชื้ออันตราย” หรือ “สารอันตราย” และ
ชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่จะติดต่อได้ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นแตกหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง
7.3.3.5 องค์การอนามัยโลก (WHO, laboratory biosafety manual, 2004) แนะน�ำให้ใช้การบรรจุ
หีบห่อแบบสามชั้น (triple packaging system) ส�ำหรับการขนย้ายวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2
ซึ่งประกอบด้วยภาชนะรองรับ 3 ชั้น ดังนี้
1) ภาชนะรองรับชั้นในซึ่งบรรจุตัวอย่างที่จะถูกส่งต้องมีน�้ำหนักเบา ไม่รั่วซึมและติดฉลาก
ชัดเจน แล้วพันหรือห่อภาชนะนี้ด้วยวัสดุดูดซับ เพื่อซับของเหลวในกรณีที่ภาชนะแตกหรือรั่ว
2) ห่อชัน้ กลางต้องกันน�ำ 
้ อาจบรรจุภาชนะรองรับชัน้ ในหลาย ๆ อันก็ได้ และมีเอกสารระบุ
น�้ำหนักหรือปริมาตรของวัสดุติดเชื้อ
3) ห่อชัน้ นอก มีขอ้ มูลตัวอย่าง ระบุผสู้ ง่ ผูร้ บั และเอกสารอืน่ ๆ

รูปที่ 7.2 ตัวอย่าง triple packaging system ส�ำหรับเชื้อจุลินทรีย์

(ที่มา : Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, US department of Health and Human Service, 2009)
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7.3.4 การขนย้ายเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างหน่วยงาน
การขนย้ายเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจากทั้งแหล่งจ�ำหน่าย หรือห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
อื่น ๆ ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องปฏิบัติดังนี้
7.3.4.1 ต้องมัน่ ใจว่าภาชนะบรรจุเชือ้ จุลนิ ทรียม์ หี ลายชัน้ หากมีการรัว่ หรือฉีกขาดของหีบห่อทีบ่ รรจุ
เชื้อจุลินทรีย์ จะไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อและเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
7.3.4.2 ต้องมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก�ำกับดูแลการขนย้าย
7.3.4.3 การเปิดบรรจุภณ
ั ฑ์ทภี่ ายในมีเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ต้องท�ำอย่างระมัดระวัง และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ทีท่ ำ� การเปิดควรได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับข้อควรระวังต่าง ๆ หากภาชนะทีบ่ รรจุเสีย่ งต่อการแตกหรือรัว่ ซึม ควรเปิดภาชนะ
ที่บรรจุเชื้อหรือตัวอย่างภายในตู้ปลอดเชื้อ
7.3.5 การขนย้ายเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างห้องปฏิบัติการภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
7.3.5.1 ต้องบรรจุเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะที่ป้องกันการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม และควรมีภาชนะ
ที่ไม่แตกหักบรรจุภายนอกอีกชั้นหนึ่ง และปิดให้มิดชิด
7.3.5.2 ขณะเคลือ่ นย้ายภาชนะต้องอยูใ่ นแนวตัง้ เพือ่ ป้องกันการหกเลอะ และต้องใช้กล่องรองทีส่ ามารถ
นึง่ ฆ่าเชือ้ ได้ ท�ำจากพลาสติกหรือเหล็กซึง่ ทนต่อการกระแทกและน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ได้ รองอีกชัน้ เพือ่ ป้องกันการรัว่ ซึม

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างการบรรจุส�ำหรับการขนย้ายระหว่างห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน

(ที่มา : http://www.universalmedicalinc.com/100-well-microtube-storage-racks.html เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

7.3.6 การให้และการรับเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาต้องปฏิบัติ ดังนี้
7.3.6.1 การให้และการรับเชื้อจุลินทรีย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และต้องมีการเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดไว้ในบัญชีรายการเชื้อที่ครอบครอง
7.3.6.2 การให้เชื้อจุลินทรีย์แก่ผู้อื่น ต้องทราบวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้รับ และมั่นใจว่าผู้รับมี
แนวทางปฏิบัติที่จ�ำเป็นในการควบคุมความปลอดภัยด้านชีวภาพ
7.3.6.3 การรับเชื้อจุลินทรีย์จากผู้อื่น ต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนและมีข้อมูลเฉพาะ
ของเชื้อทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการจะรับเชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกจ�ำแนกอยู่ในกลุ่มระดับความปลอดภัย
1 และ 2 ได้เท่านั้น ในกรณีที่ต้องการรับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ระดับความปลอดภัย 3 ขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
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บทที่ 8
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การให้ความรู้ และการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ กุ คนในองค์กร เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ส�ำหรับองค์กร ผู้บริหารจึงต้องค�ำนึงถึงการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการท�ำงานชัดเจน และมีความรับผิดชอบในการท�ำงาน
8.1 การให้ความรู้และการสร้างจิตส�ำนึก แก่บุคลากร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
8.1.1 หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารต้องจัดท�ำแผนการฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ต้องมีเนือ้ หา
ครอบคลุม การป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภยั และความปลอดภัยด้านสารเคมี ส�ำหรับบุคลากรใหม่ และการ
ฝึกอบรมเพื่อทบทวนเป็นระยะ ๆ ส�ำหรับบุคลากรเดิม
8.1.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องจัดให้บุคลากรทุกคนทุกระดับ รวมถึงพนักงานขนส่งและพนักงานท�ำความ
สะอาดได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่สอดคล้องกับลักษณะงาน
8.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องท�ำความเข้าใจคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน
8.1.4 จัดท�ำบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม และมีการประเมินผลการอบรมโดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
8.2 การให้ความรู้และการอบรม หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
8.2.1 หลักการในการอบรม
8.2.1.1 บุคคลขององค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานท�ำความ
สะอาด รวมทัง้ ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมหน่วยงาน จะต้องได้รบั ความรูด้ า้ นความปลอดภัยโดยการอบรม ทัง้ นีข้ นึ้ กับพืน้ ฐานของชนิด
หรือประเภทความเป็นอันตรายที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องเผชิญขณะปฏิบัติงาน
8.2.1.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการเข้าอบรมของบุคลากร ได้แก่
1) ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานที่ทราบความเป็นอันตรายแล้ว
2) เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ซึ่งมีความเป็นอันตราย
3) เมื่อมีเหตุการณ์หรือรายงานความเป็นอันตรายเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
8.2.1.3 หัวข้อหรือรูปแบบหลักสูตรการอบรม  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) หัวข้อทั่วไปตามข้อก�ำหนด เช่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นอันตรายของสารเคมี การจัดการของเสียและสารเคมีอันตราย ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติ
ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ การซ้อมหนีไฟ การจัดการความเสี่ยง
2) หัวข้อเฉพาะทีข่ นึ้ กับลักษณะการปฏิบตั งิ าน เช่น ถ้าหน่วยงานท�ำงานกับรังสีและเลเซอร์
ก็ต้องมีการอบรม “ความปลอดภัยเมื่อท�ำงานกับรังสีและเลเซอร์”
หลักสูตรการอบรมที่ผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับการอบรม ดังแสดงในตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 หลักสูตรการอบรบส�ำหรับผู้เกี่ยวข้อง
รายการ

ผู้บริหาร

หัวหน้า
ผู้ปฏิบัติงานใน พนักงานท�ำความ
ผู้เยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ
สะอาด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3

3

1

1

-

ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัย
ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการของเสีย
สารบบข้อมูลสารเคมี/
ของเสีย
การประเมินความเสี่ยง
ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย

3

3

1

-

-

1
1
2

3
3
3

3
3
3

2
2
1

-

2
3

3
3

3
2

1
1

-

การป้องกันและรับมือกับภัย
อันตรายและเหตุฉุกเฉิน

2

3

3

3

1

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

1

3

3

3

1

SDS/ป้ายสัญลักษณ์

3

3

3

-

-

หมายเหตุ รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร เพิ่มตามระดับ 3=มาก 2=ปานกลาง และ 1=พื้นฐาน
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บทที่ 9
การจัดการเอกสาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เอกสารมีการจัดท�ำ ทบทวน แจกจ่ายเอกสารที่เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการควบคุมอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้การด�ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เอกสารควบคุมได้แก่
• คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
• เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
9.1 การอนุมัติและออกใช้เอกสาร
9.1.1 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในระบบการบริหารงานความปลอดภัยต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติให้ใช้โดยผู้
ที่มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนดในตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 ผู้จัดท�ำ/ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เอกสาร

ผู้จัดท�ำ/ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้อง
ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยของ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ที่ได้รับมอบหมาย)

เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น
แบบฟอร์มต่าง ๆ

คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ที่ได้รับมอบหมาย)

9.1.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เอกสารฉบับที่ได้รับการอนุมัติ ต้องมีอยู่พร้อมใช้งานในทุก
สถานที่ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
9.1.3 เอกสารทัง้ หมดต้องได้รบั การทบทวน/ แก้ไขเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม เพือ่ ให้มเี อกสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั
9.1.4 เอกสารทีไ่ ม่ใช้หรือทีย่ กเลิกแล้ว ต้องน�ำออกจากทุกจุดทีอ่ อกใช้หรือใช้งานโดยทันที และเอกสารทีย่ กเลิก
แล้วประสงค์จะเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพื่อเหตุผลตามกฎหมายหรือเพื่อเป็นความรู้หรือน�ำด้านที่ว่างเปล่ามาใช้งานอีกต้อง
ท�ำเครื่องหมายโดยการเขียน หรือ ประทับค�ำว่า “ยกเลิก” หรือ “Obsolete” ด้วยหมึกสีแดง
9.2 การเปลี่ยนแปลงเอกสาร
9.2.1 การเปลี่ยนแปลงเอกสารต้องทบทวนและอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่เดิมซึ่งเป็นผู้ทบทวนเอกสารครั้งแรก
นอกจากได้มกี ารมอบหมายไว้เป็นอย่างอืน่ โดยเฉพาะ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ต้องสามารถเข้าถึงเพือ่ ศึกษาข้อมูลเดิม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทบทวนและอนุมัติ
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9.3 รูปแบบเอกสาร
9.3.1 หมายเลขเอกสาร “คูม่ อื ปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ” คือ DSS. SA.
9.3.1.1 ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK
9.3.1.2 บทที่ ไว้กลางหน้า ใช้ฟอนต์ 24
9.3.1.3 เนื้อหาใช้ฟอนต์ 16
9.3.1.4 หัวข้อหลักใส่เลขบท เช่น บทที่ 5 ข้อ 1 เป็น 5.1 ตั้งไว้ชิดซ้ายสุด เป็นตัวหนา (ไม่เอียง ไม่
ขีดเส้นใต้)
9.3.1.5 หัวข้อรอง เช่น 5.1.1 เป็นตัวธรรมดา ไม่เอียง ไม่ขีดเส้นใต้
9.3.2 เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ใช้หมายเลขเอกสารเป็น DSS.YY.XX เมื่อ YY=รหัสเอกสาร เช่น
ของเสีย=WA และ XX=ล�ำดับเอกสาร=01-99
9.4 การจัดท�ำบัญชีหลักของเอกสาร และการแจกจ่ายเอกสาร
มีการจัดท�ำบัญชีหลักของเอกสาร (แบบฟอร์ม DSS.DC.01) และแจกจ่ายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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บทที่ 10
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และการทบทวนการจัดการ
เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล จึงก�ำหนดให้มกี ารติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิ เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน
การจัดการ  
10.1 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ   และบันทึกผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการปฏิบัติ เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดการ  มีรายละเอียดดังนี้
10.1.1 คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมีการจัดท�ำแผนจั ด การความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการประจ�ำปี โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
10.1.2 คณะท� ำ งานด้ า นความปลอดภั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนการจั ด การความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ก�ำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่า
การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ หรือมีขอ้ ผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร ทัง้ นีต้ อ้ งมีการตรวจติดตาม โดยใช้แบบฟอร์ม
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิ (แบบฟอร์ม DSS.RW.01 ดังแสดงในภาคผนวก ค) เพือ่ การทบทวนการ
จัดการ ดังนี้
10.1.2.1 การเก็บข้อมูลจากการเทียบผลทีไ่ ม่คาดหวังทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงานกับแผนงาน
10.1.2.2 การบันทึกผลการตรวจติดตาม และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
10.1.2.3 การบันทึกข้อมูลจากรายงานอุบัติเหตุ
10.1.2.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข
10.1.2.5 การก�ำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ�้ำในอนาคต
10.1.3 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง
10.1.4 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
10.2 การทบทวนการจัดการ
มีการทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน และต้องมีการน�ำผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติ รวมถึงสภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไปทั้ ง บริ บ ทภายในและบริ บ ทภายนอก เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างองค์กร แนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยูใ่ นองค์กร ข้อปฏิบตั แิ ละการด�ำเนิน
งานที่ดีกว่า ซึ่งองค์กรอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่นได้จัดท�ำไว้ การแก้ไขตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

51

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมโรค.  ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม จังหวัดระยอง.  อันตรายจากรังสีและค่าความ
ปลอดภัย [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน 2558].  เข้าถึงจาก: http://www.rohed-center.
com/std/radiation.doc
กรมปศุสัตว์.  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
กระทรวงสาธารณสุข.  กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขอนุญาต ในการผลิต ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. 2552. ราชกิจจานุเบกษา.  20  พฤศจิกายน 2552, เล่มที่ 126  ตอนที่ 86ก พ.ศ. 2552,
หน้า 23-26
_____. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต
ครอบครอง จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2552.  
ราชกิจจานุเบกษา.  8 กันยายน 2552, เล่มที่ 126  ตอนที่ 67ก พ.ศ. 2552, หน้า 10-24
_____. กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545. ราชกิจจานุเบกษา.  5  กันยายน 2545,
เล่มที่ 119  ตอนที่ 86ก พ.ศ. 2545, หน้า 1-16
_____. พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544. ราชกิจจานุเบกษา.  28 กันยายน
2544,  เล่มที่ 118  ตอนที่ 86ก พ.ศ. 2544, หน้า 2-5
_____. พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525.  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  16 สิงหาคม
2525, เล่มที่ 99  ตอนที่ 113 พ.ศ. 2525, หน้า 5-17
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย.  แนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [ออนไลน์].  กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน 2558].  เข้าถึง
จาก : http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp
จารุณี มหารัตน์ และ ศิรวิ รรณ พงศ์พฤกษาพัฒนา. งานน�ำเสนอเรือ่ ง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับรังสี
[ออนไลน์].  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน
2558].  เข้าถึงจาก:  http://www.sec.psu.ac.th/kdb/kview.php?kdb_id=songp120921094731
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (EESH).  คู่มือการจัดการของเสียอันตรายภายใน มจธ. (ฉบับปรับปรุงใหม่)
[ออนไลน์].  กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552.  [อ้างถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558].  เข้าถึงจาก:
http://www.eesh.kmutt.ac.th/doc/doc_view_t.asp?doc_id=22    
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี. แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี
มหาวิทยาลัยมหิดล [ออนไลน์].  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555.  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน 2558].  
เข้าถึงจาก: http://mahidol.ac.th/green/pdf/Radiation- Safety.pdf
____. ภาควิชาฟิสิกส์.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์ [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน 2558].
เข้าถึงจาก: http://www.oaep.go.th/images/news/20150420171226.pdf

52

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล.  ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม.  แนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555.
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม.   (ร่าง) ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี : ข้อแนะน�ำทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบตั ิ [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558].  เข้าถึงจาก:
http://labsafety.nrct.go.th/images/PublicHearing/02_labsafety_guideline_PH.pdf
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.  คู่มือความปลอดภัยทางรังสี : การใช้วัสดุกัมมันตรังสีส�ำหรับงานการฝังวัสดุ
กัมมันตรังสีแบบถาวร, คปร.1/2557 [ออนไลน์].  กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน, 2557.  [อ้างถึงวันที่ 9
เมษายน2558].  เข้าถึงจาก : http://www.oaep.go.th/images/ news/20150420171226.pdf
____.  มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี, พ.ป.ส. 8 ปร. -1-01 (AEC 8 RS-1-01)
[ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 9 เมษายน 2558].  เข้าถึงจาก: http://203.157.80.2/replyImages/
2013121894343411.pdf
CHOSEWOOD, L. Casey, Deborah E. WILSON, ed.  Biosafety in Microbiological and Biomedical
Laboratories [online].  Atlanta, Georgia : CDS, 2009.  [viewed 13 Feburary 2015].
Available from: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf
LASERMET LIMITED.  An Overview of the LED and Laser Classification System in EN 60825-1
and IEC 60825-1 [online].   [viewed 4 August 2015]. Available from:  http://www.
lasermet.com/resources/classification_overview.php
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Laboratory biosafety manual. 3rd ed.  Geneva,
Switzerland : WHO, 2004

53

คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาคผนวก ก
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ ใช้ ในภาวะฉุกเฉิน และป้ายบังคับใช้อุปกรณ์
1. ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ชื่อ
หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง

54

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน
คุณสมบัติ
- งานที่มีไอระเหย สาร - เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับ
ตัวท�ำละลาย ได้แก่ งาน ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า
พ่นสี/ทาสี งานฉีดยา
0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม
ฆ่าแมลง งานเคลือบเงา/ - ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสาร
ฟอกย้อม งานซ่อมบ�ำรุง เคมีช่วยให้ท�ำงานยาวนานขึ้น

หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง

- งานที่มีกรดแก๊ส
- มลพิษบนท้องถนน
- งานในห้องทดลอง

- เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า
0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม

หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง

- งานที่มีไอระเหย สารตัว - ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
ท�ำละลาย ได้แก่ งาน
กว่า 0.3 ไมครอน
พ่นสี/ทาสี งานฉีดยา - ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสาร
ฆ่าแมลง งานเคลือบเงา/ เคมีชว่ ยให้ท�ำงานยาวนานขึ้น
ฟอกย้อม งานซ่อมบ�ำรุง

หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง

- งานที่มีกรดแก๊ส
- มลพิษบนท้องถนน
- งานในห้องทดลอง

- ลิ้นระบายอากาศ
“คูลโฟล”ระบายความร้อนได้
เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก
มากกว่า
- เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า
0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม

หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง

- งานบัดกรี
- งานหลอมโลหะ
- งานเชื่อมโลหะ
- งานหน้าเตาหลอม

- ลิ้นระบายอากาศ
“คูลโฟล”ระบายความร้อนได้
เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก
มากกว่า
- ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว่า 0.3 ไมครอน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ
หน้ากาก
ป้องกัน
อนุภาคฝุ่น
ละออง
activated
carbon
mask
ครอบตา
นิรภัย

แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัย

เลนส์พอลิ
คาร์บอเนต

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน
- งานเจียร์
- งานบรรจุหีบห่อ
- ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก
เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ

คุณสมบัติ
- ลิ้นระบายอากาศ “คูลโฟล”
ระบายความร้อนได้เร็วกว่าจึง
หายใจสะดวกมากกว่า
- ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
กว่า 0.3 ไมครอน

- งานอุตสาหกรรม/งาน
ห้องปฏิบัติการงานพ่นสี/งานพิมพ์/
มลพิษบนถนน
- งานที่มีไอ หรือการ
กระเด็นของสารเคมี
- งานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ทนทาน กันรอยขีดข่วน

- เส้นใยผ้า
nylon-polypropylene (PP)
ป้องกันฝุน่ ควันพิษ
- ไอระเหย กลิน่ จากสารเคมีทวั่ ไป
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่
สบาย กระชับ
- มีช่องระบายอากาศอยู่ใน
กรอบเลนส์
- เหมาะกับการสวมใส่ระยะสัน้ ๆ
สวมทับแว่นสายตาได้
- ด้านข้างมีชอ่ งระบายอากาศ
เพือ่ การสวมใส่อย่างสบาย
- เลนส์พอลิคาร์บอเนต เคลือบ
แข็งกันรอยขีดข่วน เคลือบสาร
ป้องกันการเกิดฝ้า
- สะพานจมูกและขาแว่น
ออกแบบ พิเศษเพื่อให้สอดรับ
กับการสวมใส่อุปกรณ์อื่นบน
ศีรษะ
- เลนส์พอลิคาร์บอเนต เคลือบ
แข็งกันรอยขีดข่วน เคลือบสาร
ป้องกันการเกิดฝ้า
- เลนส์ปรับมุมได้เพื่อให้สอดรับ
กับใบหน้าของแต่ละบุคคล
- สะพานจมูกท�ำจากวัสดุอ่อน
นุ่ม ระบายอากาศดี สวมใส่ได้
นานไม่เจ็บ
- ขาแว่นปรับความยาวได้ ปลาย
ขาแว่นท�ำจากวัสดุออ่ นนุม่ ลด
แรงกด สวมใส่ได้นานไม่เจ็บ
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ชื่อ
ครอบตา
นิรภัย

หน้ากากไส้
กรองเดี่ยว
ซิลิโคน
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ลักษณะงาน
- งานที่มีไอ หรือการ
กระเด็นของสารเคมี
- งานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

คุณสมบัติ
- กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่
สบาย กระชับ
- มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด
ป้องกันการเกิดฝ้า
- เหมาะสมกับงานที่มีไอระเหย
การกระเด็นของสารเคมีหรือ
งานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

- งานพ่นสี/ทาสี
- งานฉีดยา ฆ่าแมลง
- งานเคลือบเงา/ฟอก
ย้อม

- ตัวหน้ากากผลิตจากซิลิโคน
อ่อนนุ่ม น�้ำหนักเบา และแนบ
สนิทกับใบหน้า ขนาดกะทัดรัด
ไม่เกะกะ และไม่บดบังสายตา
ขณะท�ำงาน
- ป้องกันสารระเหยของสาร
อินทรีย์

ถุงมือไนไทรต์
ป้องกันสาร
เคมี

- งานอุตสาหกรรมเคมี - ป้องกันสารเคมี
- งานเครื่องจักรที่มีน�้ำมัน - ตัวท�ำละลายน�้ำมัน

ถุงมือ
พอลิเมอร์
สังเคราะห์
(neoprene)

- งานอุตสาหกรรมเคมี

ถุงมือยาง
ธรรมชาติผสม
ไนไทรต์

- งานอุตสาหกรรมทั่วไป - ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี
- งานซ่อมบ�ำรุง
- งานเกี่ยวกับสารเคมี
- งานท�ำความสะอาด

ถุงมือ
พอลิเมอร์
สังเคราะห์
(neoprene)

- งานอุตสาหกรรมเคมี

- ป้องกันสารเคมี น�้ำมัน จาระบี
กรด-ด่าง

- ป้องกันตัวท�ำละลาย  ทินเนอร์
- งานผลิตปิโตรเลียม
- แก๊ส
- งานพ่นฉีดยาฆ่าแมลง
- งานเกี่ยวกับเคมีโลหะต่าง ๆ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ชื่อ
ถุงมือยาง
PVC

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน
- งานอุตสาหกรรมเคมี

คุณสมบัติ
- ป้องกันสารเคมี ตัวท�ำละลาย
- ทนการเสียดสี
- งานที่สัมผัสถังบรรจุสารเคมี
- งานเกี่ยวกับสี
- งานป้องกันน�้ำมัน
- จารบี สารเคมี กรด-ด่าง
- ป้องกันปรอท กัมมันตรังสี

ถุงมือป้องกัน
ไอปรอท

- งานอุตสาหกรรมเคมี

ชุดป้องกันสาร
เคมี

- งานที่มีฝุ่นและสารเคมี - พอลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกที่
จาง ๆ เท่านั้น
ไอน�้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็ง
กว่าพอลิเอทิลีน
- ทนต่อสารไขมันและความ
ร้อนสูง
- ป้องกันลม ป้องกันแสง ทนต่อ
แรงฉีกขาด
- ป้องกันการซึมจากของเหลว
- ป้องกันการซึมของเลือด เชือ้ โรค
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ใช้สวมใส่เมื่อต้องท�ำงาน rubber insulating boots
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 30
กระแสไฟฟ้าแรงสูง
กิโลโวลต์

รองเท้ากัน
ไฟฟ้าแรงดันสูง

2. ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ชื่อ
safety
shower

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน
คุณสมบัติ
ใช้ในการชะล้างร่างกาย ชุดล้างตาและล้างตัวฉุกเฉิน
เมื่อมีสารหกเลอะร่างกาย ฝักบัวและอ่างล้างตา ท่อน�้ำ 
วัสดุท�ำจากสแตนเลสทั้งชุด
ทนการกัดกร่อนและไม่ก่อให้
เกิดสนิม วาล์วเปิดน�้ำแบบมือ
ผลักและเท้าเหยียบ
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ชื่อ
eyes wash

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน
ใช้ในการชะล้างตา เมื่อ
ดวงตาสัมผัสสารเคมี

คุณสมบัติ
ชุดล้างตาและล้างตัวฉุกเฉิน
ฝักบัวและอ่างล้างตา ท่อน�้ำ 
วัสดุท�ำจากสแตนเลสทั้งชุด
ทนการกัดกร่อนและไม่ก่อให้
เกิดสนิม วาล์วเปิดน�้ำแบบมือ
ผลักและเท้าเหยียบ

3. ตัวอย่างป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

(ที่มา : http://ab-sis.com/Personal_Protective_Equipment_(PPE)-323Mandatory_Signs.html เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

58

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก ข
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1. ตู้ปฐมพยาบาล (first aid cabinet)
ต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่ใช้ได้สะดวก มีอุปกรณ์ส�ำหรับปฐมพยาบาล ได้แก่ ยาและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นดังต่อไปนี้
1.1 พลาสเตอร์ (band aid) ส�ำหรับปิดแผลขนาดต่าง ๆ
1.2 ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซและส�ำลีที่อบฆ่าเชื้อแล้ว
1.3 กรรไกรตัดผ้าหรือตัดสิ่งอื่น ๆ
1.4 ปากคีบ
1.5 ครีมส�ำหรับแผลไหม้ (burn cream)
1.6 ยาแก้ปวด
1.7 แอลกอฮอล์ล้างแผลและฆ่าเชื้อโรค
1.8 เบตาดีน
1.9 ยาดม
1.10 สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (sodium hydrogen carbonate) ร้อยละ 2 และ 5
1.11 สารละลายกรดอะซิติก (acetic acid) ร้อยละ 1 และ 2
1.12 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (ammonium chloride) ร้อยละ 5
1.13 สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate) ร้อยละ 1
1.14 กลีเซอรีน (glycerine)
นอกจากนีค้ วรมีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงติดอยูท่ ตี่ ปู้ ฐมพยาบาลให้เห็นชัดเจน และมีผรู้ บั ผิด
ชอบตู้ปฐมพยาบาล
2. การปฐมพยาบาล (first aid procedures)
จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
ก่อนน�ำส่งแพทย์อย่างน้อย 2 คนต่อห้องปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลขึ้นกับอาการของผู้ป่วย ดังนี้   
2.1 ช็อค
อาการช็อคเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ร่างกายเสียเลือดหรือน�้ำมาก ๆ ขาดอากาศ หรือเจ็บปวดอย่าง
รุนแรง ซึ่งมีวิธีการปฐมพยาบาลตามอาการดังนี้
2.1.1 ถ้ามีเลือดออก ให้ห้ามเลือดก่อน
2.1.2 หากอาเจียน ให้ผปู้ ว่ ยนอนราบกับพืน้ และยกศีรษะให้ตะแคงไปด้านใดด้านหนึง่ ป้องกันการส�ำลัก
2.1.3 ถ้าขาไม่หัก ยกขาผู้ป่วยให้สูงขึ้น และศีรษะต้องอยู่ต�่ำกว่าล�ำตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง
2.1.4 ถ้าหยุดหายใจต้องรีบช่วยหายใจ แล้วน�ำส่งแพทย์
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2.2 การหายใจขัด
อาจเกิดจากการหายใจเอาแก๊สพิษเข้าไป ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือไฟฟ้าดูด ท�ำให้หัวใจเต้นผิด
ปกติ ให้ปฐมพยาบาลโดย น�ำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบน�ำส่งแพทย์ทันที
2.3 บาดแผลและรอยถลอก
2.3.1 ท�ำความสะอาดบาดแผลด้วยน�้ำสบู่และน�้ำอุ่นแล้วทายาฆ่าเชื้อ
2.3.2 ใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลจนเลือดหยุดไหล แล้วจึงใช้ผ้าสะอาดผืนใหม่พันแผลอย่างหลวม ๆ
2.3.3 ถ้าบาดแผลฉกรรจ์ มีเลือดไหลออกมากต้องรีบใช้ผ้าสะอาด กดห้ามเลือด หรือใช้นิ้วมือ ฝ่ามือ
ช่วยด้วยก็ได้ ยกส่วนที่มีบาดแผลให้สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและห้ามผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น�ำส่งโรง
พยาบาลทันที
2.4 แผลไหม้จากความร้อน
2.4.1 ผิวไหม้เล็กน้อย  ให้ทาด้วยครีมส�ำหรับแผลไหม้
2.4.2 ผิวหนังไหม้รุนแรง ให้ถอดหรือตัดเสื้อผ้าผู้ป่วย จากนั้นปิดและพันแผลด้วยผ้าสะอาด ให้ยา
ระงับปวดแล้วน�ำส่งแพทย์
2.5 แผลจากสารเคมี
2.5.1 แผลจากกรด
ให้ล้างแผลด้วยน�ำ้ สะอาดก่อน ล้างต่อสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (baking soda)
ร้อยละ 5 ตามด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้ง ถ้าไหม้รุนแรงต้องล้างด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้แห้งแล้วจึงทาด้วยครีมส�ำหรับ
แผลไฟไหม้
2.5.2 แผลจากด่าง
ล้างด้วยน�ำ้ สะอาดก่อนแล้วตามด้วยสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ ร้อยละ 5 หรือกรดอะซิตกิ
ร้อยละ 2 และตามด้วยน�ำ้ สะอาด
2.5.3 แผลจากโบรมีน (bromine)
ล้างด้วยน�ำ้ สะอาด แล้วทาด้วยกรีเซอรีน ทิง้ ไว้สกั ครู่ เช็ดส่วนเกินออกและทาครีมส�ำหรับไฟไหม้
แล้วให้น�ำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
2.5.4 แผลจากฟอสฟอรัส (phosphorus)
ล้างด้วยน�้ำสะอาด ตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ร้อยละ 2 ล้างต่อด้วย
สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ร้อยละ 1 สุดท้ายล้างด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ร้อยละ 2
2.6 สารเคมีเข้าตา
ล้างตาด้วยน�้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ นานไม่น้อยกว่า 20 นาที โดยปล่อยให้น�้ำไหลผ่านต้องเปิดเปลือก
ตาและให้ผู้ป่วยกลอกตาไปมา จากนั้นน�ำผู้ป่วยส่งแพทย์ให้เร็วที่สุด
2.7 การได้รับแก๊สพิษหรือไอของสารพิษโดยการหายใจ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทันทีและคลายเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวม หาก
ผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าผู้ป่วยหายใจล�ำบากควรให้ออกซิเจน  แล้วจึงน�ำส่งแพทย์ทันที
2.8 การได้รับสารพิษทางผิวหนัง
เมื่อสัมผัสกับสารพิษให้รีบล้างด้วยน�้ำสะอาดในปริมาณมาก ๆ พร้อมถอดเสื้อและรองเท้าที่ปนเปื้อน
สารเคมีออก ถ้ามีอาการรุนแรงให้ส่งแพทย์ทันที
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2.9 การได้รับสารพิษทางปาก
2.9.1 ถ้าผู้ป่วยได้รับสารที่ไม่ใช่สารกัดกร่อน ให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา แล้วน�ำส่งแพทย์ทันที
2.9.2 ถ้าผู้ป่วยได้รับสารกัดกร่อน ห้ามท�ำให้อาเจียน แต่ให้ดื่มน�้ำมาก ๆ เพื่อให้กรดหรือด่างเจือจาง
ถ้ากลืนกรดลงไปให้ดมื่ นมหรือน�ำ้ ปูนใส ถ้ากลืนด่างลงไปให้ดมื่ สารละลายกรดอะซิตกิ เข้มข้น ร้อยละ1 แล้วรีบน�ำส่งแพทย์ทนั ที
3 การช่วยหายใจ (pulmonary resuscitation) และการนวดหัวใจ (cardiac massage)
3.1 การผายปอดโดยวิธีเป่าปาก (mouth to mouth method)
เป็นวิธีช่วยหายใจที่ท�ำได้ง่าย ได้ผลดีและนิยมใช้กันมากที่สุด วิธีเป่าปากท�ำได้ดังนี้
3.1.1 วางผู้ป่วยนอนหงายราบให้ศีรษะแหงนต�่ำ และล�ำคอยืด
3.1.2 สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในปากของผู้ป่วยและจับขากรรไกรล่างยกขึ้นจนปากอ้า
3.1.3 ล้วงเอาสิ่งอื่นใดที่อาจติดค้างอยู่ในปาก และล�ำคอออกให้หมด เพื่อไม่ให้ขวางทางลม แล้วบีบ
จมูกผู้ป่วยให้สนิท
3.1.4 ทาบปากปิดปากผูป้ ว่ ยให้แน่นสนิท แล้วเป่าลมเข้าไปเป็นจังหวะ ๆ ประมาณ 12-15 ครัง้ ต่อ 1 นาที
3.1.5 ถ้าไม่สามารถอ้าปากของผู้ป่วยได้ ใช้มือปิดปากของผู้ป่วยแล้วเป่าลมเข้าทางจมูกแทน
3.1.6 ในขณะที่น�ำส่งโรงพยาบาล ให้ท�ำการเป่าปากไปด้วย จนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นขึ้นมา หรือได้รับการ
ช่วยเหลือจากแพทย์แล้ว
3.2 การผายปอดโดยวิธีของซิลเวสเตอร์ (the sylvester method)
		หากใบหน้าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถช่วยหายใจโดยวิธีการเป่าปากได้ อาจใช้
วิธีการผายปอดตามแบบของซิลเวสเตอร์ดังนี้
3.2.1 ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ปลดเสื้อผ้าให้หลวม
3.2.2 สอดหมอนหรือผ้าม้วนให้กลมเข้าใต้ไหล่ เพื่อให้ศีรษะล�ำคอแหงนขึ้น
3.2.3 ช่วยผายปอดโดยคุกเข่าเหนือผู้ป่วยหันหน้าไปทางเท้าผู้ป่วย
3.2.4 ถ้าจ�ำเป็นให้จับหน้าผู้ป่วยเอียงไปด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้ลิ้นตกลงไปในล�ำคออุดทางหายใจ
3.2.5 จับข้อศอกของผู้ป่วยให้พับไว้บนหน้าอกส่วนกลาง
3.2.6 โน้มตัวลงให้ใช้น�้ำหนักกดลงบนหน้าอกผู้ป่วย ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยหายใจออก
3.2.7 โน้มตัวกลับพร้อมยกข้อศอกของผู้ป่วยขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยหายใจเข้า
3.2.8 ท�ำสลับกันเช่นนี้ตามจังหวะการหายใจของคนปกติ (12 ครั้ง/นาที)
3.3 การนวดหัวใจ
		ในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นจ�ำเป็นต้องช่วยให้หัวใจเต้นได้โดยวิธีนวดหัวใจภายนอก ดังนี้
3.3.1 วางคนเจ็บนอนหงายราบ ให้ศีรษะแหงนและล�ำตัวยืด
3.3.2 ล้วงเอาสิ่งอื่นใดที่อาจติดค้างอยู่ในปาก และล�ำคอออกให้หมด เพื่อไม่ให้ขวางทางลม
3.3.3 นั่งคุกเข่าลงระหว่างแขนซ้ายกับล�ำตัวของคนเจ็บ วางสันมือซ้อนทับกันลงบนทรวงอกบริเวณ
หัวใจ เหยียดแขนตรง แล้วกดสันมือลงด้วยน�้ำหนักตัว ประมาณหนึ่งนิ้ว ถึงหนึ่งนิ้วครึ่ง เป็นจังหวะ ๆ ประมาณ
60 ครั้งต่อนาที
3.3.4 ขณะน�ำส่งโรงพยาบาลให้นวดต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าหัวใจจะกลับเต้นขึ้นมาอีกหรือคนเจ็บได้รับ
การช่วยเหลือจากแพทย์แล้ว
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อการทบทวนการจัดการ

DSS.RW.01

1 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.1 นโยบาย และ/หรือ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
มีเอกสารเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
มีแผนงานในเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
1.2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับต่อไปนี้
กลุ่มงาน
ส�ำนัก/โครงการ
กรม
อื่น ๆ (ระบุ................................................................…….)
1.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมตามแผนการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
1.3.1 ห้องปฏิบัติการได้ก�ำหนดแผนและผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้
การจัดการสารเคมี
การจัดการของเสีย
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
การจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือ  
การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การจัดการข้อมูลและเอกสารอื่นระบุ……………………………….
1.3.2 ผลการด�ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
หัวข้อ
1. การจัดการสารเคมี
2. การจัดการของเสีย
3. ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ
4. การจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือ
5. การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
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หัวข้อ

ผลการด�ำเนินการ

ความผิดพลาด/ วิเคราะห์สาเหตุ/
อุบัติเหตุ
การแก้ไข

แนวทาง
การป้องกัน

7. การจัดการข้อมูลและเอกสารอื่น
ระบุ………...................................
8. การตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  
9. การตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานตามความเสี่ยง  
2. ระบบการจัดการสารเคมี
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี
2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล
หัวข้อ

มี

ไม่มี

ไม่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลสารเคมี ประกอบด้วย
รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID)
ชื่อสารเคมี (chemical name)
CAS no.
ประเภทความเป็นอันตราย เช่น สารกัดกร่อน
สารไวไฟ เป็นต้น (ระบุระบบที่ใช้……….)
ปริมาณสารเคมี (chemical volume/weight)
grade
ราคา (price)
ที่จัดเก็บสารเคมี (chemical storage)
วันที่รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ (received date)
วันหมดอายุ (expiry date)
ผู้ขาย/ผู้จ�ำหน่าย (supplier)
ผู้ผลิต (manufacturer)
อื่น ๆ ระบุ……….
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2.1.2 สารบบสารเคมี (chemical inventory)
หัวข้อ

มี

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อสารเคมี
2. มีการบันทึกข้อมูลการน�ำเข้าสารเคมีสู่ห้องปฏิบัติการ ระบุ
ระบบที่ใช้ และความถี่ของการบันทึกข้อมูล  
3. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
4. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ระบุระบบที่
ใช้และความถี่ของการตรวจสอบและปรับฐานข้อมูล
5. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยในรายงานอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อสารเคมี
CAS no. (ถ้ามี)
ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี
ปริมาณคงเหลือ
สถานที่เก็บ
6. มีระบบการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่
สารที่ไม่ต้องการใช้ ระบุขั้นตอนวิธี หรือ ความถี่
สารที่หมดอายุตามฉลาก ระบุขั้นตอนวิธี หรือ ความถี่
สารที่หมดอายุตามสภาพ ระบุขั้นตอนวิธี หรือ ความถี่
7. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ
การจัดสรรงบประมาณ (ระบุวิธีใช้ประโยชน์)
การแบ่งปันสารเคมี (ระบุวิธีใช้ประโยชน์)
การประเมินความเสี่ยง (ระบุวิธีใช้ประโยชน์)
2.2. การจัดเก็บสารเคมี
2.2.1 ข้อก�ำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี
หัวข้อ
1. มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสาร
เคมี (chemical incompatibility) ระบุระบบที่ใช้และ
ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้
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หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งในคลัง
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ
3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ
รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ
ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้
สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย
4. จัดวางสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัย ตามต�ำแหน่งที่
แน่นอน ไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน
5. มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย
6. มีระบบควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมความเป็นพิษ
7. ไม่ใช้ตู้ควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือสารใด ๆ
8. ไม่วางสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการอย่าง
ถาวร
2.2.2 ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ
หัวข้อ
1. เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งก�ำเนิดไฟ
เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงอาทิตย์
2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน
20 ลิตร
3. เก็บสารไวไฟไว้ในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 38 ลิตร ถ้าเกิน
ต้องจัดเก็บไว้ในตู้เก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม
2.2.3 ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน
หัวข้อ
1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ในระดับต�่ำ
2. เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับ
ที่เหมาะสมระบุชนิดของตู้และภาชนะรองรับที่ใช้
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2.2.4 ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บแก๊ส
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง
2. ถังแก๊สทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard ป้องกันหัวถัง
3. มีพื้นที่เก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่ยังไม่ใช้งาน และติด
ป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน
4. วางถังแก๊ส ห่างจากความร้อนและแหล่งก�ำเนิดไฟ
5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง
แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฉาก/
ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ
2.2.5 ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (oxidizers)
หัวข้อ

ใช่

1. เก็บสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ห่าง
จากความร้อน แสง และแหล่งก�ำเนิดประกายไฟ ระบุตัวอย่าง
สารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ที่มีในห้อง
ปฏิบัติการและสถานที่เก็บ ........
2. เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในในภาชนะแก้วหรือภาชนะ
ที่มีสมบัติเฉื่อย
3. ใช้ฝาผิดที่เหมาะสม ส�ำหรับขวดที่ใช้เก็บสารออกซิไดซ์
4. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ต้องมีฝาปิดที่
แน่นหนา
5. มีการตรวจสอบการเกิดเปอร์ออกไซด์อย่างสม�่ำเสมอ ระบุ
การตรวจสอบ.........
2.2.6 ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา
หัวข้อ
1. มีป้ายค�ำเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพื้นที่ที่เก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา (เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา-ห้ามใช้น�้ำ”)
2. เก็บสารไวปฏิกริ ยิ าต่อน�ำ้ ออกจากแหล่งน�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ น
ห้องปฏิบตั กิ าร ระบุตวั อย่างสารไวปฏิกริ ยิ าต่อน�ำ้ และสถานทีเ่ ก็บ
3. มีการตรวจสอบสถานที่เก็บอย่างสม�่ำเสมอ
66

ใช่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSS.RW.01
2.2.7 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี
หัวข้อ
1. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภทของสารเคมี
2. ภาชนะทีบ่ รรจุสารเคมีทกุ ชนิดต้องมีการติดฉลากทีเ่ หมาะสม

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและ
ฉลากอย่างสม�่ำเสมอ ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความถี่หรือ
วันเดือนปีที่ตรวจสอบ
2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (safety data sheet, SDS)
หัวข้อ

ใช่

1. เก็บ SDS ในรูปแบบ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2. เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดูได้ทันที
เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ระบุสถานที่เก็บ
3. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ
4. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ
5. มี SDS เป็นปัจจุบัน ระบุความถี่ในการปรับปรุง
2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (chemical transportation)
2.3.1 การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ

ใช่

1. ผู้ที่ท�ำการเคลื่อนย้ายสารเคมีต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลที่เหมาะสม
2. ปิดฝาภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีให้สนิท หากจ�ำเป็นอาจ
ผนึกด้วยแผ่นพาราฟิล์ม
3. ใช้รถเข็นเมือ่ มีการเคลือ่ นย้ายสารเคมีพร้อมกันหลาย ๆ ขวด
4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคมี
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หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

5. เคลื่อนย้ายสารเคมีพวกของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มี
วัสดุกันกระแทก
6. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนพวกกรดและ
ตัวท�ำละลาย
7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน
2.3.2 การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ
1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคงปลอดภัย
ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีล้ม
2. ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่แยกกัน
4. ใช้ลิฟต์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย
ระหว่างชั้น
5. ใช้ตัวดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย
3. ระบบการจัดการของเสีย
3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล
หัวข้อ
1. มีระบบบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2. โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบ
รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)
ประเภทของเสีย
ปริมาณของเสีย (waste volume/weight)
วันที่บันทึกข้อมูล (input date)
ห้องที่จัดเก็บของเสีย (storage room)
อาคารที่จัดเก็บของเสีย (storage building)
อื่น ๆ ระบุ……….
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3.1.2 ระบบรายงานข้อมูล
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีระบบรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น ระบุตัวอย่าง
รายงาน (พร้อมแนบไฟล์)
2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวข้อมูล ในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้
ประเภทของเสีย
ปริมาณ
3. มีรายงานข้อมูลของเสียที่ก�ำจัดทิ้ง
4. มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันสม�่ำเสมอ ระบุความถี่
หรือวันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
หัวข้อ
1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ
การประเมินความเสี่ยง ระบุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบ
ไฟล์ตัวอย่าง)
การจัดเตรียมงบประมาณในการก�ำจัด
3.2 การจัดเก็บของเสีย
3.2.1 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บของเสีย
หัวข้อ
1. การจ�ำแนกประเภท/การจัดเก็บของเสียที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การจ�ำแนก
2. ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท
3. มีการแยกประเภทถังขยะ เช่น ขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ หรือ
เพลสเพาะเชื้อ/ขยะเฉพาะอย่าง เช่น อุปกรณ์การทดลองที่
เป็นแก้วซึ่งแตกภายในห้องปฏิบัติการ

ระบุเกณฑ์ที่
ใช้……….

4. ติดฉลากภาชนะที่บรรจุของเสียทุกชนิดอย่างเหมาะสม
5. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม�่ำเสมอ
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หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

6. บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ
7. มีการก�ำหนดพื้นที่/บริเวณจัดเก็บของเสียที่แน่นอน
8. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม
9. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้
10. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน
11.วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งก�ำเนิดไฟ
และเปลวไฟ
12. มีการก�ำหนดการจัดเก็บของเสียประเภทไวไฟ ไม่เกิน
38 ลิตร หากเกินปริมาณที่ก�ำหนด ต้องเก็บในตู้ส�ำหรับเก็บ
สารไวไฟโดยเฉพาะ
13. ก�ำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บใน
ห้องปฏิบัติการ
14. ก�ำหนดระยะเวลาเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ

ระบุปริมาณสูงสุด
และระยะเวลาใน
การเก็บ

3.3 การลดการเกิดของเสีย
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ
2. ลดการใช้สารตั้งต้น (reduce)
ระบุตัวอย่าง
3. การใช้สารทดแทน (replace) ระบุตัวอย่าง
4. ลดการเกิดของเสียด้วย
- การ reuse
- การ recovery/recycle
3.4 การบ�ำบัดและก�ำจัดของเสีย
หัวข้อ
1. การบ�ำบัดของเสียก่อนทิ้ง ระบุวิธี......
2. การบ�ำบัดของเสียก่อนส่งก�ำจัด ระบุวิธี......
3. ส่งของเสียไปก�ำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ระบุ
บริษัท......
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4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
4.1 งานสถาปัตยกรรม
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย (สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง/สภาพ
ภายในตัวอาคารที่อยู่ติดกับห้องปฏิบัติการ)
2. มีการแยกส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (lab) ออกจาก
พื้นที่อื่น ๆ (non–lab)
3. ขนาดพื้นที่ห้องปฏิบัติการเหมาะสมและเพียงพอกับ
กิจกรรม/การใช้งาน/จ�ำนวนผู้ใช้/ปริมาณเครื่องมือและ
อุปกรณ์
4. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดานอยู่ในสภาพที่ดี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ได้รับการดูแลและบ�ำรุงรักษา
อย่างสม�่ำเสมอ
5. มีจ�ำนวนช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) เพียงพอและใช้งานได้
ดี มีขนาดประตูที่เหมาะสม
6. ประตูมีช่องส�ำหรับมองจากภายนอก (vision panel)
7. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกได้ในกรณีฉุกเฉิน
8. ขนาดทางเดินภายในห้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
ส�ำหรับทางเดินทั่วไป และกว้างไม่น้อยกว่า1.50 เมตร ส�ำหรับ
ช่องทางเดินในอาคาร
9. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ติดกับโถงทางเข้า–ออก
ปราศจากสิ่งกีดขวาง
10. บริเวณเส้นทางเดินออกสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย
หรือผ่านครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บสาร
เคมี, ตู้ควัน
11. ทางสัญจรสู่ส่วนห้องปฏิบัติการแยกออกจากส่วนทาง
สาธารณะหลักของอาคาร
12. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมที่สื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น (floor plan)
แสดงต�ำแหน่งและเส้นทางหนีไฟและต�ำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
ฉุกเฉิน (ฝักบัวฉุกเฉิน/ที่ล้างตา/อ่างน�้ำ/อุปกรณ์ดับเพลิง/
ชุดปฐมพยาบาล/โทรศัพท์)
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4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ ควบคุมการ
เข้าถึงได้ หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมการปิด–เปิดได้
2. ครุภณ
ั ฑ์/เฟอร์นเิ จอร์/เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทสี่ งู กว่า 1.20 ม.
มีตวั ยึดหรือมีฐานรองรับทีแ่ ข็งแรง ส่วนชัน้ เก็บของหรือตูล้ อย มี
การยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและมัน่ คง
3. ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ เหมาะสมกับ
ขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
4. การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็น
ระเบียบและสะอาด
5. ระยะระหว่างโต๊ะปฏิบัติการมีระยะห่าง และมีการก�ำหนด
ต�ำแหน่งเหมาะสม
6. มีอา่ งน�ำ้ ตัง้ อยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารและมีอย่างน้อย 1 ต�ำแหน่ง
ทีต่ งั้ อยูใ่ กล้บริเวณทางออกห้องปฏิบตั กิ าร
7. ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตู้ควัน ตู้ลามินาโฟล์ว หรือ ตู้ชีวนิรภัย
(biosafety cabinet) ภายในห้องปฏิบัติการมีการดูแลและ
บ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
หัวข้อ
1. ไม่มกี ารช�ำรุดเสียหายบริเวณโครงสร้าง/ไม่มรี อยแตกร้าวตาม
เสา-คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่กอ่ ให้
เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณโดยรอบหรือ
อาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ ดิ อยูก่ บั ห้องปฏิบตั กิ าร)
2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน�้ำหนักบรรทุกของอาคาร
(น�้ำหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได้
3. โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ
รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการต้านทาน
ความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่งที่
สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้)
4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารอยู่เป็นประจ�ำ/
มีการดูแลและบ�ำรุงรักษาสม�่ำเสมอ
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4.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า  
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์พอเพียงและมี
คุณภาพเหมาะสมกับการท�ำงาน
2. ปริมาณก�ำลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน/ปริมาณกระแส
ไฟฟ้าที่ใช้รวมกันไม่เกินขนาดมิเตอร์ของหน่วยงาน
3. อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ตรงตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ถูกยึดอยู่กับพื้นผนัง
หรือเพดาน และติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่
เหมาะสม
4. มีการต่อสายดิน
5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง
6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง
7. มีอปุ กรณ์ตดั ตอนไฟฟ้า (switchgear) ขัน้ ต้น เช่น ฟิวส์ (fuse)
เซอร์กติ เบรคเกอร์ (circuit breaker) ทีส่ ามารถใช้งานได้
8. มีการติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ชุด
9. มีระบบไฟฟ้าส�ำรองด้วยเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
10. มีการดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าก�ำลัง
ระบบควบคุมไฟฟ้า และไฟฟ้าส�ำรองของห้องปฏิบตั กิ ารอย่าง
สม�ำ่ เสมอ
4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
1. มีระบบน�้ำดี/น�้ำประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและ
วางแผนผังการเดินท่อน�้ำประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม
2. มีการแยกระบบน�้ำทิ้งทั่วไปกับระบบน�้ำทิ้งปนเปื้อนสาร
เคมีออกจากกัน
3. มีการระบายน�้ำเสียออกได้สะดวก
4. มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแยก เพื่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งทั่วไป กับน�้ำทิ้ง
ปนเปื้อนสารเคมีออกจากกัน ก่อนออกสูร่ างระบายน�ำ้ สาธารณะ
5. มีการดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
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4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
หัวข้อ
1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการท�ำงานและสภาพ
แวดล้อมของห้องปฏิบัติการ หรือมีการติดตั้งระบบเครื่องช่วย
ในการระบายอากาศในบริเวณที่ลักษณะงานก่อให้เกิดสารพิษ
หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
2. มีการติดตัง้ ระบบปรับอากาศในต�ำแหน่งและปริมาณที่
เหมาะสมกับการท�ำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบตั กิ าร
3. มีการดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศของห้องปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร
หัวข้อ
1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual fire alarm
system)
2. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat
detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ
(smoke detector)
3. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน
กฎหมายควบคุมอาคาร
4. มีเครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นที่ (portable fire extinguisher)
5. มีระบบดับเพลิงด้วยน�้ำชนิดมีตู้สายฉีดน�้ำดับเพลิง
(fire hose cabinet)
6. มีระบบดับเพลิงด้วยน�้ำชนิดระบบหัวกระจายน�้ำดับเพลิง/
ระบบสปริงเกลอร์ (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
7. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น
โทรศัพท์ส�ำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบไร้สายอื่น ๆ
8.ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมี
การดูแลและบ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
9.แสดงป้ายข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เช่น ชื่อห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ และข้อมูลจ�ำเพาะอื่น ๆ ของห้อง
ปฏิบัติการรวมถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลแสดงถึง
อันตราย หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ก�ำหนด
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5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
5.1 การบริหารความเสี่ยง
5.1.1 การบ่งชี้อันตราย (hazard identification)
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีการส�ำรวจอันตรายจากสารเคมี/วัสดุที่ใช้ ระบุวัน
ส�ำรวจ.......
2. มีการส�ำรวจอันตรายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละ
ประเภท ระบุวันส�ำรวจ..........
3. มีการส�ำรวจอันตรายทางกายภาพ ระบุวันส�ำรวจ...............
4. อื่นๆ ระบุ..........
5.1.2 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
หัวข้อ
1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ
บุคคล ระบุวิธีการ.........
ห้องปฏิบัติการ ระบุวิธีการ.........
2. การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
สารเคมีที่ใช้ เก็บ และทิ้ง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท�ำงานกับสารเคมี
เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)
พื้นที่ในการท�ำงาน/กายภาพ
เครื่องมือที่ใช้
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน
ระบบไฟฟ้าในที่ท�ำงาน
กิจกรรมที่ท�ำในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ไม่สามารถท�ำร่วมกันได้ในห้องปฏิบัติการ
5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (risk management)
หัวข้อ

ใช่

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้
มีการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ส�ำหรับกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่
ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ
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หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

2. การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี้
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสสาร
มีการประสานงานกับหน่วยงาน ส�ำนัก โครงการ/องค์กร
ในเรื่องการจัดการความเสี่ยง
มีการบังคับใช้ข้อก�ำหนด และ/หรือแนวปฏิบัติ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
มีการประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ ระบุผู้ประเมิน……….
3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย
ปากเปล่า เช่น การบรรยาย การแนะน�ำ การพูดคุย
ป้าย สัญลักษณ์
เอกสารแนะน�ำ คู่มือ
4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับ
การตรวจสุขภาพเมื่อ
ถึงก�ำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยอื่น ๆ ระบุ….
ถึงก�ำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน
มีอาการเตือน-เมื่อพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้นจากการท�ำงานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ
เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก รั่วไหล–ในกรณีสารหกรั่ว
ไหลระเบิดหรือเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้ต้องสัมผัสสารอันตราย
5.1.4 การรายงานการบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ
1. มีการรายงานความเสี่ยงในระดับต่อไปนี้
ระดับบุคคล ระบุรายงานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง เน้นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน........
ระดับโครงการ ระบุรายงานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง เน้นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน........
ระดับห้องปฏิบัติการ ระบุรายงานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง
เน้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน........
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5.1.5 การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
การสอน แนะน�ำ อบรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน ระบุวิธีการ.........
การประเมินผลและวางแผนการด�ำเนินงาน เพื่อปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง ระบุวิธีการ.........
การเตรียมงบประมาณเพื่อการบริหารความเสี่ยง
ระบุวิธีการ.........
5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
หัวข้อ
1. มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ ส�ำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ที่ล้างตา
ชุดฝักบัวฉุกเฉิน
เวชภัณฑ์
ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับสารเคมีหกรั่ว
อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
2. มีแผนป้องกันกรณีฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม
3. มีการซ้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
4. มีการตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพร้อมรับกรณีฉุกเฉิน
5. การตรวจสอบทางกายภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่าง
สม�่ำเสมอ พร้อมระบุวันเดือนปีที่ตรวจสอบ.....
มีการทดสอบที่ล้างตา
มีการทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน
มีการตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สำ� หรับรับเหตุฉกุ เฉิน
ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สารเคมี
ตรวจสอบอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
(น�้ำท่วม, เพลิงไหม้/อัคคีภัย) ที่เป็นรูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้
การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน
การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน
การแจ้งเตือน
การอพยพคน
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5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal safety)

78

หัวข้อ
1. มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (personal protective equipments, PPE) ทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมในห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่
อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)
อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)
อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)
อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection)
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory
protection)
5.3.2 ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

หัวข้อ
1. มีระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่
เป็นรูปธรรม ระบุชื่อเอกสาร.......
2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบข้อก�ำหนด ในหัวข้อต่อไปนี้
สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
รวบผมให้เรียบร้อยขณะท�ำปฏิบัติการ
ไม่แต่งหน้าเข้ามาในบริเวณห้องปฏิบัติการ
สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ/หรือส้นเท้า ตลอดเวลาใน
ห้องปฏิบัติการ
ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
ไม่เก็บอาหาร เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ
ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ
ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ
ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นที่ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการท�ำปฏิบัติการ
ไม่ท�ำงานตามล�ำพังในห้องปฏิบัติการ
ไม่อนุญาตให้พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
ไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภท
ไม่ท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นภายในห้อง
ปฏิบัติการ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
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หัวข้อ
3. ระเบียบปฏิบตั ใิ นกรณีทหี่ น่วยงานอนุญาตให้มผี เู้ ข้าเยีย่ มชม
มีผู้รับผิดชอบน�ำเข้าไปในห้องปฏิบัติการ
มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาใน
ห้องปฏิบัติการ
ผู้มาเยี่ยมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

6. การให้ความรู้พื้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
หัวข้อ
1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบุ ชื่อบุคลากรและหลักสูตร
2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการของเสีย
สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย
การประเมินความเสี่ยง
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ ารกับความปลอดภัย
การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
SDS
ป้ายสัญลักษณ์
โปรดระบุชื่อบุคลากร/วันเดือนปีที่ได้รับการอบรม........
3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการของเสีย
สารบบข้อมูลสารเคมี/ของเสีย
การประเมินความเสี่ยง

ระบุวิธีการให้
ความรู้
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

DSS.RW.01
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ ารกับความปลอดภัย
การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
SDS
ป้ายสัญลักษณ์
โปรดระบุชื่อบุคลากร/วันเดือนปีที่ได้รับการอบรม........
4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานท�ำความสะอาดในเรื่อง
การป้องกันและรับมือกับภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ป้ายสัญลักษณ์
โปรดระบุชื่อบุคลากร/วันเดือนปีที่ได้รับการอบรม........
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
หัวข้อ
1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารในหัวข้อต่อไปนี้
ระบบการจัดกลุ่ม
ระบบการจัดเก็บ
ระบบการน�ำเข้า-ออก และติดตาม
ระบบการทบทวนและปรับปรุง (update) เป็นปัจจุบัน
โปรดระบุขั้นตอนวิธีการ.........
2. มีเอกสารและบันทึก ในหัวข้อต่อไปนี้
เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารความ
ปลอดภัย
ระเบียบและข้อก�ำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้
ข้อมูลของเสียอันตราย และการส่งก�ำจัด
ประวัติและคุณวุฒิ (รวมถึงประวัติสุขภาพและการได้รับ
การอบรม) ของผู้ปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSS.RW.01
หัวข้อ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลการบ�ำรุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์
และเครื่องมือ
เอกสารการตรวจติดตามเกี่ยวกับการป้องกันและลดความ
เสี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
ข้อมูลกิจกรรมการให้ความรู้
คู่มือการใช้เครื่องมือ
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. ฉลากของเสีย
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

90

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาคผนวก จ
คณะผู้จัดท�ำเอกสาร
1. คณะท�ำงาน

คณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

1. นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
2. นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
3. นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
4. นายเทพวิทูรย์ ทองศรี
5. นางสาววันดี  ลือสายวงศ์  
6. นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
7. นายเกรียงไกร นาคะเกศ
8. นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล
9. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน

10. นางสาวภูวดี ตู้จินดา
11. นางจิตตกานต์ อินเที่ยง
12. นางสาวณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

13. นางสาวอังค์วรา พูลเกษม
14. นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ
15. นางสาวชมพูนุช ไปมูลเปี่ยม
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นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
ส่วนกลาง
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
ส่วนกลาง
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักการเคมี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์
ส�ำนักเคมี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการแต่งตั้ง ในปี 2555
คณะกรรมการจัดท�ำมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.
2.

นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล
นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ

3.

นางดุรณี วัชราเรืองวิทย์

4.
5.

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
นางสันทนา อมรไชย

6.
7.
8.
9.
10.

นางวิจิตรา อนุวงศ์นุเคราะห์
นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล
ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
นางรัชดา เหมปฐวี

11. นางสาวปวีณา เครือนิล

12. นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการกรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเคมี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบ
ความช�ำนาญ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน   

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านชีวภาพและกายภาพในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.

นางรวิวรรณ อาจส�ำอาง

2.

นางพจมาน ท่าจีน

3.

นายเกรียงไกร  นาคะเกศ

4.

นางชุติมา วิไลพันธ์

5.

นายสุรินทร์  อรรถกิจการค้า

6.

นายสุทธิศักดิ์ ณัฏฐกุล

7.

นางสาวอารยา  หงษ์เพชร

8.

นายปัญญา ค�ำพยา      

9.

นางจิราภรณ์ บุราคร        

10. นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ
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นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะ
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย
ในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. นางอุมาพร  สุขม่วง

2. นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
3. นางสาววันดี ลือสายวงศ์
4. นายสุรัตน์ เพชรเกษม
5. นางดุษฎี มั่นความดี      
6. นายมโนวิช  เรืองดิษฐ์
7. นางสาววราภรณ์  กิจชัยนุกูล
8. นางสาวสุภาพร  โค้วนฤมิตร
9. นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ
10. นายสมบัติ  คงวิทยา

11. นางสาววริศรา  แสงไพโรจน์

12. นายปรานต์ ปิ่นทอง
13. นางวรรณี  อู่ไพบูรณ์
14. นางสาวณัฏฐกานต์  เกตุคุ้ม

15. นางสาวนพเก้า เอกอุ่น

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี

ประธานคณะอนุกรรมการ

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ

รองประธาน
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะอนุกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1. นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี

ประธานคณะอนุกรรมการ

2. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุกรรมการ

3. นางสาวณตะวัน ทิพย์วิเศษ

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักฟิสิกส์และวิศวกรรม

อนุกรรมการ

4. นายอรุณ คงแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

อนุกรรมการ

5. นางสาวสุกัลยา พลเดช

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
อนุกรรมการ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ

6. นายสมนึก จูมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักเลขานุการกรม

อนุกรรมการ

7. นายปวิน งามเลิศ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเคมี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักเคมี

อนุกรรมการ

8. นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
9. นางสาวอังค์วรา พลูเกษม
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อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

