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บทน�ำ
	 ปัจจุบันสารเคมีและวัตถุอันตรายถูกน�ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ

อย่างแพร่หลายจึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการในการจัดการสารเคม	ี											

และวัตถุอันตรายในห้องปฏิบัติการเนื่องจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงถ้าไม่มี

การจัดการที่ดีและเป็นระบบซึ่งการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

เหล่าน้ีต้องมีการจัดการตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิดรวมทั้งพื้นที	่														

ในการจัดเก็บต้องมีลักษณะทนทาน	 แข็งแรง	 เพื่อลดอันตรายที่จะ																	

เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

	 ดังนัน้ผูเ้ขยีนได้เห็นความส�าคัญถงึความปลอดภยัของผูป้ฏิบัตงิาน

และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ																		

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงอันตราย																														

ทีอ่าจมต่ีอสุขภาพ	หวงัว่าผูอ่้านจะสามารถน�าไปประยกุต์ใช้	หรอืปฏบิตัิ

ตามได้ถูกต้อง
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ความหมายและความส�าคัญ
	 ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อม	 มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก																			

มีทั้งห้องปฏิบัติการทางเคมี	และชีวภาพ	ซึ่งแต่ละห้องปฏิบัติการก็มีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป	 ที่ความส�าคัญไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเคมีหรือชีวภาพก็ต้องมีการใช้สารเคมี

เหมือนกัน	 ซึ่งสารเคมีแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติ	 ลักษณะ	 หรือสถานะท่ีแตกต่างกัน		

จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ	 เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิด

อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน

 สารเคม	ีหมายถึง	สารทีป่ระกอบด้วยธาตเุดยีวกนัหรอืสารประกอบจากธาตุต่างๆ

รวมกันด้วยพันธะเคมี

 สารเคมีอนัตราย	หมายถงึ	ธาต	ุสารประกอบ	หรอืสารผสม	มสีถานะเป็นของแขง็	

ของเหลว	หรอก๊าซ	 ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย	 ฝุ่น	 ละออง	 ไอ	หรือฟูม	ที่มีคุณสมบัติ	

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน	(กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	

จดัการ	และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	2556)	ดังต่อไปนี้

	 1.	 มีพิษ	 กัดกร่อน	 ระคายเคือง	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการแพ้	 การก่อมะเร็ง																						

การเปลี่ยนแปลง	ทางพันธุกรรม	เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย	หรือ

ท�าให้ถึงแก่ความตาย	

	 2.	 เป็นตัวท�าปฏิกิริยาที่รุนแรง	 เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ	 ซึ่งอาจท�าให้																		

เกิดการระเบิด	หรือไฟไหม้
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ประเภทของสารเคมี
	 การจ�าแนกประเภทของสารเคมนีัน้	เพือ่ให้การเกบ็รกัษาสารเคมแีละวัตถุอนัตราย

เป็นไปอย่างปลอดภัยไม่	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 จะพิจารณาจาก																			

ความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น	 สามารถจ�าแนกตามประเภท	 (ประกาศกรม

โรงงานอตุสาหกรรม	เรือ่ง	คูม่อืการเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตราย	พ.ศ.	2550,	2551)	ดงันี้

 1.	 ประเภท	 1	 วัตถุระเบิด	 (Explosive	 substances)	 หมายถึง	 วัตถุระเบิด													

ตามเกณฑ์ของกฎหมายวตัถรุะเบดิของกระทรวงกลาโหม	หรอืสนิค้าอนัตรายประเภทท่ี	1	

ใน	UN-Recommendations	หรือข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย	

เล่ม	1	(TP	I)

 2.	 ประเภท	2A	ก๊าซอดั	ก๊าซเหลว	หรอืทีล่ะลายภายภายใต้ความดนั	(Compress,	

liquefied	and	dissolved	gases)	หมายถงึ	ก๊าซซึง่มสีภาพก๊าซโดยสมบรูณ์ทีอุ่ณหภมู	ิ

20	 0C	 ที่ความดันปกติ	 101.3	 กิโลปาสคาล	 รวมถึงก๊าซตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้า

อันตรายของประเทศไทย	 เล่ม	 1	 (TP	 I)	 และก๊าซที่ถูกจ�าแนกอยู ่ในประเภทอื่น																												

ตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตราย	เช่น	ก๊าซ	hydrogen	fluoride	ที่ถูกจัดให้ไปอยู่

ในประเภทที่	 8	 แต่	 ไม่รวมถึงก๊าซอันที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์	 และไม่รวมถึงก๊าซเหลว

เย็นจัด	(Refrigerated	liquefied	gas	or	Cryogenic	liquefied	gas)	

 3.	 ประเภท	2B	ก๊าซภายใต้ความดนัในภาชนะบรรจขุนาดเลก็	(สเปรย์กระป๋อง)	

(Pressurized	 small	 gas	 containers;	 aerosol	 can/aerosol	 container)                    

หมายถึง	 ภาชนะปิดที่มีความดัน	 (Pressure	 Receptacles)	 อุปกรณ์ฉีดละอองลอย	

(Aerosol	Dispensers)	ภาชนะที่ท�าด้วยโลหะ	แก้ว	หรือพลาสติกที่ออกแบบให้ใช้งาน

คร้ังเดียว	 ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยก๊าซอัด	 หรือก๊าซเหลว	 หรือก๊าซที่ละลาย																

ภายใต้ความดันที่อัดลงไปในบรรจุภัณฑ์นั้น	 ซึ่งอาจมีหรือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอื่น																			
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ที่อยู่ในรูปของเหลว	ของเหลวข้น	หรือผง	ภาชนะบรรจุจะมีอุปกรณ์ฉีดพ่นส�าหรับฉีดพ่น

สารเคมีในรูปอนุภาคของแข็งหรือของเหลว	ที่แขวนตัวลอยอยู่ในละอองก๊าซ	 ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่พ่นออกมาเป็นรูปโฟม	ของเหลวข้น	ผง	หรือของเหลว

 4.	 ประเภท	3A	ของเหลวไวไฟ	(Flammable	liquids)	หมายถึง	ของเหลว														

ที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน	 60	 0C	 การทดสอบแบบถ้วยปิด	 (closed	 cup)	ทั้งนี้ของเหลวที่มี

ความหนืด	อาจจดัอยูใ่นประเภท	3A	หรอืประเภท	10	กไ็ด้	ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตคิวามหนดื	

ความสามารถในการลกุกระจายไฟ	และคณุสมบติัท่ีก่อให้เกดิบรรยากาศทีพ่ร้อมจะระเบดิ	

 5.	 ประเภท	3B	ของเหลวไวไฟ	(Flammable	liquids)	หมายถึง	ของเหลว															

ที่มีจุดวาบไฟระหว่าง	 60-93	 0C	 การทดสอบถ้วยปิด	 (closed	 cup)	 และมีคุณสมบัต	ิ															

ผสมเข้ากับน�้าไม่ได้	

 6.	 ประเภท	4.1A	ของแขง็ไวไฟ	(Flammable	solids)	ทีม่คีณุสมบตักิารระเบิด	

หมายถึง	สารตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่	4.1	ที่มีคุณสมบัติระเบิด

ใน	UN-Recommendations	 หรือ	 ข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทย	

เล่ม	1	(TP1)	ได้แก่	วตัถุระเบดิทีถ่กูท�าให้เฉือ่ยด้วยน�า้หรอืแอลกอฮอล์	หรอืเจอืจางโดยสาร

อื่นเพื่อข่มคุณสมบัติการระเบิด		(solid	desensitized	explosive)
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 7.	 ประเภท	 4.1B	 ของแข็งไวไฟ	 (Flammable	 solids)	 หมายถึง	 สารตาม															

ข้อก�าหนดขนส่งสินค้าอันตรายประเภท	 4.1	 ใน	 UN	 –	 Recommendations	 หรือ																					

ข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทย	เล่ม	1	(TP1)	ที่ไม่มีคุณสมบัติระเบิด	

สามารถลุกไหม้ง ่ายเนื่องจากการเสียดสี	 หรือเมื่อลุกไหม้สามารถลุกรามออกไป																					

อย่างรวดเร็ว	 โดยผลการทดสอบเวลาการเผาไหม้น้อยกว่า	 45	 วินาที	 ในระยะทาง																				

100	มลิลเิมตร	หรอือตัราความเรว็การเผาไหม้มากกว่า	2.2	มลิลเิมตร/วนิาที	หากของแข็งนัน้

เป็นผงโลหะหรือผงโลหะอัลลอยด์ต้องสามารถลุกไหม้และลุกลามไปตามความยาวของ

ตวัอย่างทีน่�ามาทดสอบในเวลาไม่มากกว่า	10	นาท	ีรวมท้ังสารท่ีท�าปฏกิริยิาได้ด้วยตัวเอง	

(Self	Reactive)

 8.	 ประเภท	4.2	สารท่ีมคีวามเสีย่งต่อการลกุไหม้ได้เอง	(Substances	liable	

to	spontaneous	combustion)	หมายถงึ	สารตามข้อก�าหนดการขนส่งสนิค้าอนัตราย

ประเภท	4.2	ใน	UN	–	Recommendations	หรือข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตราย

ของประเทศไทย	เล่ม	1	(TP1)	ได้แก่

	 	 8.1	 สาร	 Pyrophoric	 ที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองท�าปฏิกิริยา																	

กับออกซเิจนในอากาศ	ซึง่ภายใน	5	นาท	ีอณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึอณุหภมูทิีส่ามารถลกุตดิไฟ

ได้ด้วยตัวเอง	(auto-ignition	temperature)		

	 	 8.2	 สาร	 Self-heating	 ที่เกิดความร้อนจากการท่ีตัวสารเองท�าปฏิกิริยา														

กับออกซิเจนในอากาศที่อุณหภูมิรอบตัว	ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายออกไปได้

ทันและสะสมอย่างต่อเนือ่งอยูภ่ายใน	จนท�าให้อณุหภมูขิึน้ถงึอณุหภมูทิีส่ามารถลกุตดิไฟ

ได้ด้วยตัวเอง	 (auto-ignition	 temperature)	 สารเหล่านี้จะลุกไหม้ได้ก็ต่อเมื่อมีขนาด	

(หลายกิโลกรัม)	และอบอยู่เป็นเวลานานๆ	(	auto-ignition	temperature)		
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 9.	 ประเภท	4.3	สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน�้า	 (Substances	which	 in	

contact	 with	 water	 emit	 flammable	 gases)	 หมายถึง	 สารตามข้อก�าหนด																			

การขนส่งสินค้าอันตรายประเภท	4.3	ใน	UN	–	Recommendations	หรือข้อก�าหนด	

การขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย	เล่ม	1	(TP1)	ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน�้าหรือความชื้น

ในอากาศ	 สามารถให้ก๊าซไวไฟเป็นส่วนผสมของอากาศในระดับความเข้มข้นที่สามารถ

จุดระเบิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้

 10.		 ประเภท	 5.1A	 5.1B	 5.1C	 สารออกซิไดซ์	 (Oxidizing	 substances)                    

หมายถึง	สารตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภท	5.1	 ใน	UN	–	Recom-

mendations	 หรือข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย	 เล่ม	 1	 (TP1)							

เป็นสารที่ตัวเองไม่จ�าเป็นต้องติดไฟ	 โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจน	 ซึ่งเป็นสาเหตุหรือ																

ร่วมในการลุกไหม้ของวัสดุอื่น	 สารประเภทนี้บางชนิดอาจรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ																				

สารผสมอื่นได้ด้วย

	 	 	 10.1	ประเภท	5.1A	เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความไวมากในการท�าปฏิกิริยา

	 	 	 10.2	 ประเภท	5.1B	เป็นสารออกซไิดซ์ทีม่คีวามไวปานกลางในการท�าปฏกิิรยิา

	 	 	 10.3	ประเภท	 5.1C	 คือ	 สาร	 Ammonium	 nitrate	 และส่วนผสมท่ีม	ี																					

Ammonium	nitrate	เป็นส่วนผสม

 11.		 ประเภท	5.2	สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์	(Organic	peroxides)	หมายถึง	

สารตามข้อก�าหนดการขนส่งสนิค้าอนัตรายประเภท	5.2	ใน	UN	–	Recommendations	

หรือข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย	เล่ม	1	 (TP1)	 เป็นสารอินทรีย์	

ท่ีมีโครงสร้างออกซิเจน	 2	 อะตอม	 ดังนี้	 -O-O-	 	 (เปอร์ออกไซด์)	 ซึ่งอาจจะถือได้ว่า																						

เป็นสารที่มีอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนนี้ถูกแทนที	่														

ด้วยอนุมูลอินทรีย์	1	หรือ	2	และหมายถึงของผสมที่มีสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์มากกว่า

หรอืเท่ากบั	5%	ขึน้ไป	สารเปอร์ออกไซด์อนิทรีย์เหล่าน้ีเป็นสารไม่เสถียร	เมือ่ถูกความร้อน

จะเกิดการแตกตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	เนื่องจากการคายความร้อนออกมา
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	 12.		 ประเภท	6.1A	และ	6.1B	สารพิษ	(Toxic	substances)	หมายถึง	วัตถุที่

อาจท�าให้เสยีชวีติหรอืท�าให้เกดิการเจ็บป่ายอย่างรุนแรงแบบเฉยีบพลันหรอืเรือ้รงัเมือ่เข้าสู่

ร่างกายโดยการสัมผัสผิวหนัง	หรือหายใจ	หรือรับประทานเข้าไป	

	 	 	 12.1	 ประเภท	6.1A	คือ	สารติดไฟท่ีมคุีณสมบตัคิวามเป็นพิษ	(Combustible	

toxic	substances)	ได้แก่	

	 	 	 	 -	 ของเหลวไวไฟที่ผสมกับน�้าได้	มีจุดวาบไฟสูงกว่า	60	ถึง	93	องศา

เซลเซียส	ทดสอบด้วยถ้วยปิด	(closed	cup)

	 	 	 	 -	 ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับน�้าได้	 จุดวาบไฟสูงกว่า															

93	องศาเซลเซียส	ทดสอบด้วยถ้วยปิด	(closed	cup)

	 	 	 	 -	 ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ประเภทของแข็งไวไฟ	4.1B

	 	 	 12.2	ประเภท	 6.1B	 คือ	 สารไม ่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป ็นพิษ																								

(Non-	combustible	toxic	substances)	ได้แก่	ของเหลวไม่ตดิไฟ	และของแขง็ไม่ตดิไฟ

 13.		 ประเภท	6.2	สารตดิเช้ือ	(Infectious	substances)	หมายถงึ	สารทีเ่ป็นจุลนิทรย์ี	

หรือมีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ	 หรือพยาธิ	 ที่เป็นสาเหตุการก่อโรคในมนุษย์และ																			

สัตว์	จุลินทรีย์เหล่านี้	ได้แก่	แบคทีเรีย	ไวรัส	ริคเก็ตเซีย	เชื้อรา	รวมถึงจุรินทรีย์ที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

 14.		 ประเภท	 7	 วัสดุกัมมันตรังสี	 (Radioactive	 substances)	 หมายถึง																				

ธาตหุรอืสารประกอบใดๆ	ทีม่อีงค์ประกอบส่วนหนึง่มโีครงสร้างภายในอะตอมทีไ่ม่คงตวั

และสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา	 ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ

 15.		 ประเภท	8A	และ	8B	สารกัดกร่อน	(Corrosive	substances)	หมายถึง	

สารซึ่งโดยปฏิกิริยา	 จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง	 เมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อ

ของสิง่มชีวีติ	หรอืในกรณเีกดิการรัว่ไหลจะเกดิการเสยีหายต่อวสัดหุรอืแม้กระทัง่ท�าลาย

สินค้าอื่นๆ	หรือพาหะที่ใช้ขนส่งสารพวกนี้อาจท�าให้เกิดอันตรายอย่างอื่นได้
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	 	 	 15.1	ประเภท	8A	คอื	สารตดิไฟทีม่คีณุสมบตักิารกดักร่อน	(Combustible	

corrosive	substances)	ได้แก่

	 	 	 	 -	 ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากับน�้าได้	 มีจุดวาบไฟสูงกว่า	 60	 ถึง																																

93	องศาเซลเซียส	ทดสอบด้วยถ้วยปิด	(closed	cup)

	 	 	 	 -	 ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับน�้าได้	 จุดวาบไฟสูงกว่า																

93	องศาเซลเซียส	ทดสอบด้วยถ้วยปิด	(closed	cup)

	 	 	 	 -	 ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ประเภทของแข็งไวไฟ	4.1B

	 	 	 15.2	 ประเภท	8B	คือ	สารไม่ติดไฟทีม่คุีณสมบตักิารกัดกร่อน	(Non-Combustible	

corrosive	substances)	ได้แก่	ของเหลวไม่ติดไฟ	และของแข็งไม่ติดไฟ

 16.		 ประเภท	 9	 (ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายประเภท	 อื่นๆ	 ตามการจ�าแนก																									

เพื่อการขนส่ง	ไม่น�ามาพิจารณาในกระบวนการจัดเก็บ)

 17.		 ประเภท	10	ของเหลวติดไฟ	(Combustible	liquids)	หมายถึง	ของแข็ง

ติดไฟที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภท	3A	หรือ	3B	

 18.		 ประเภท	11	ของแขง็ตดิไฟ	(Combustible	solids)	หมายถงึ	ของแขง็ตดิไฟ

ที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ	4.1B

 19.		 ประเภท	12	ของเหลวไม่ติดไฟ	(Non-combustible	liquids)	หมายถึง	

ของเหลวที่ไม่ติดไฟ

 20.		 ประเภท	13	ของแข็งไม่ติดไฟ	 (Non-combustible	 solids)	หมายถึง	

ของแข็งไม่ติดไฟ
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การจัดเก็บสารเคมี
	 การจัดการสารเคมี	 ก่อนการจัดเก็บควรต้องศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของ																				

สารเคมทีัง้หมดก่อน	เพือ่เป็นข้อมลูในการจดัเกบ็	เช่น	โครงสร้างของสารเคม	ีความเป็นอนัตราย	

องค์ประกอบและข้อมลูเก่ียวกบัส่วนผสม	การปฐมพยาบาล	การจัดการเม่ือเกดิเหตรุัว่ไหล	

เป็นต้น	วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย	แบ่งเป็น	2	แบบ	ดังนี้

 1.	 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ	 (Separate	 Storage)	 หมายถึง	 การจัดเก็บ													

สารเคมีและวัตถุอันตรายแยกบริเวณออกจากกัน

	 	 -	 กรณอียูใ่นอาคารคลงัสนิค้าเดยีวกนั	จะถกูแยกจากสารอืน่ๆ	โดยมผีนงัทนไฟ	

ซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย	90	นาที

	 	 -	 กรณีอยู่กลางแจ้ง	จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม	

เช่น	5	เมตร	ระหว่างสารไวไฟกับสารไม่ไวไฟ	หรือ	10	เมตร	ระหว่างสารอื่นหรือการกั้น

ด้วยก�าแพงทนไฟ	ซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย	90	นาที

 2.	 การจัดเก็บแบบแยกห่าง	(Segregate	Storage)	หมายถึง	การจัดเก็บสาร

เคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต่	 2	 ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกัน	 ต้องมีมาตรการป้องกัน														

ท่ีเพียงพอส�าหรับการจัดเก็บโดยต้องน�าข้อก�าหนดพิเศษเพิ่มเติมส�าหรับการจัดเก็บ															

เฉพาะประเภทตามคุณสมบัติเฉพาะ	แสดงดังภาพที่	1
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	 1.	 การจัดเก็บของเหลวไวไฟ	และก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก	

(กระป๋องสเปรย์)	 สามารถจัดเก็บได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ต้องจัดให้การระบายอากาศ	 และ

ปริมาณการจัดเก็บสารต้องไม่เกิน	 60	 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด	ทั้งนี้

ปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและก๊าซภายใต้ความดัน	 ในภาชนะบรรจุ	 ขนาดเล็ก																		

(กระป๋องสเปรย์)	ต้องไม่เกิน	100,000	ลิตร

ที่มา	:	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม	เรื่อง	คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2550,	2551

ภาพที่ 1 ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุอันตรายตามตารางการจัดเก็บ
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	 2.	 ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก	 (กระป๋องสเปรย์)	 เก็บคละกับ

สารพิษได้โดยมเีงือ่นไขต่อไปน้ี	ห้องท่ีเป็นผนังทนไฟ	ขนาดพ้ืนท่ีต้องไม่เกนิ	60	ตารางเมตร	

และปริมาณการจดัเกบ็ต้องไม่เกนิ	60	เปอร์เซน็ต์ของปรมิาณการจดัเกบ็ทัง้หมด	อณุหภมูิ

ของห้องจดัเกบ็ต้องไม่เกนิ	50	องศาเซลเซยีส	ต้องมกีารระบายอากาศ	และต้องมทีางออก

ฉุกเฉิน	2	ทาง	ทางออกฉุกเฉินทั้ง	2	ทาง	จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง	

ABC	ขนาด	6	กโิลกรมั	แห่งละ	1	เครือ่ง	ถ้าห้องเกบ็สารเคมีมขีนาดใหญ่กว่า	60	ตารางเมตร	

การเก็บวัตถุ	 อันตรายเหล่านี้	 ต้องจัดเก็บแบบแยกห่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือ																			

แยกบริเวณ

	 3.	 วัสดทุีเ่ป็นสาเหตุให้เกดิการลกุติดไฟหรือลกุลามได้อย่างลวดเรว็	 เช่น	 วสัดุทีใ่ช้

ท�าบรรจุภัณฑ์	ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ

	 4.	 ผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่ท�าปฏิกิรยิากบัสารอืน่ในขณะเกดิอบัุตเิหตุ	สามารถเก็บคละกนั

ได้โดยการจดัเก็บแบบแยกห่าง	เช่น	แยกออกจากกนั	โดยมกี�าแพงกัน้	เว้นระยะปลอดภยั

ให้ห่าง	เก็บในบ่อแยกจากกัน	หรือในตู้เก็บที่ปลอดภัย	

	 5.	 ห้องเก็บรักษาวัตถุอันตราย	 ให้จัดเก็บก๊าซภายใต้ความดันได้ไม่เกิน	 50	 ท่อ													

ในจ�านวนดังกล่าวอนุญาตให้เก็บเป็นภายใต้ความดันที่มีคุณสมบัติไวไฟ	ออกวิไดส์	 หรือ

ก๊าซพิษ	เก็บรวมกนัได้ไม่เกิน	25	ท่อ	สารติดไฟได้	(ประเภท	8A	และ	11)	(ยกเว้นของเหลวไวไฟ)	

อาจน�ามาเกบ็รวมได้	 โดยจดัเกบ็แบบแยกห่างจากก๊าซภายใต้ความดนัด้วยผนงัทีท่�าจาก																	

วัสดุที่ไม่ติดไฟ	ที่มีความสูงอย่างน้อย	2	เมตร	และมีระยะห่างจากผนังอย่างน้อย	5	เมตร	

	 6.	 อนุญาตให้เก็บคละกันได้	 ถ้ามีข้อก�าหนดความปลอดภัยส�าหรับสินค้าในคลัง

ทั้งหมดโดยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท	2B



การจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตรายในห้องปฏิบัติการ12

	 7.	 อนุญาตให้เก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า	 60	 องสาเซลเซียส	

ถ้าการเกบ็รวมกนัไม่ท�าให้เกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย	(การลกุตดิไฟ/ให้ความร้อนออกมา	

หรือให้ก๊าซไวไฟ	 หรือให้ก๊าซท่ีท�าให้เกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจน	 หรือให้ก๊าซพิษ	 หรือ

ท�าให้เกิดการกัดกร่อน	หรือท�าให้เกิดสารที่ไม่เสถียร	หรือเพิ่มความดันจนเป็นอันตราย)	

หากพบว่ามโีอกาสเกดิอนัตรายตามทีก่ล่าว	ให้จัดเกบ็โดยเว้นระยะห่างทีป่ลอดภยั	(5เมตร)

	 8.	 สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ	(ประเภท	4.1B)	ได้

	 9.	 ห้องเก็บของเหลวไวไฟ(ประเภท3A)	 คละกับสารกัดกร่อนที่บรรจุในภาชนะ																							

ท่ีแตกง่าย	ยกเว้นมมีาตรการป้องกนัไม่ให้สารท�าปฏกิริยิากนัได้	ในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตขุึน้

	 10.	 อนุญาตให้คละกันได้	ยกเว้นก๊าซไวไฟ

	 11.	 ต้องจดัท�ามาตรการป้องกนัเพิม่เติม	เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัในการเกบ็รกัษา

โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 12.	 วัตถุอันตรายของแข็งไวไฟ	(ประเภท	4.1	A)	ที่มีคุณสมบัติการระเบิดอาจเก็บ

คละกับวัตถุอันตรายอื่น	คือ	ประเภท	3B	4.1B	8A	8B	10	11	12	หรือ	13ได้ถ้าระยะห่าง

ท่ีปลอดภยัซึง่จดัไว้เพือ่ป้องกนัอนัตราย	ทีจ่ะมต่ีออนัตรายโดยรอบอาคารคลงัสนิค้ามเีพยีง

พอหรืออาจต้องก�าหนดให้มากขึ้น	ซึ่งต้องตรวจสอบ	เป็นกรณีๆ	ไป

	 13.	 อนุญาตให้เก็บวัตถุอันตรายเปอร์ออกไซด์อินทรีย์	 (ประเภท5.2)	 คละกับ

ของแข็งไวไฟ	(ประเภท	4.1B)	ได้

	 14.	 อนญุาตให้เกบ็คละกบัดนิขบั	(propellants)	และตวัจุดชนวน	(radical	initiators)	

ถ้าสารนั้นไม่มีส่วน	ผสมของโลหะหนัก
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	 15.	 การเก็บสารออกซิไดส์ประเภท	5.1B	อาจอนุญาตให้เก็บคละกับวัตถุอันตราย

ประเภท	6.1A	6.1Bได้	ซึ่งสามารถเก็บได้ปริมาณสูงถึง	20	เมตริกตัน	โดยต้องมีมาตรการ

ความปลอดภัยดังนี้อาคารคลังสินค้า	ต้องมีระบบเตือนภัยไฟไหม้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

และทมีผจญเพลิงระดบัก่ึงมืออาชพีองบรษัิท(พนกังานบรษิทัท�าหน้าทีด่บัเพลงิอย่างเดยีว

พร้อมมีรถดบัเพลงิของบรษัิท)	ถ้ามสีารไม่ถงึ	1	เมตรกิตัน	ไม่ต้องมมีาตรการเสรมิดงักล่าว)

	 16.	 การเก็บวัตถุอันตรายประเภทเปอร์ออกไซด์อินทรีย์รวมกับวัตถุอันตรายอื่นๆ

จ�าเป็นต้องออกแบบและ	ตรวจสอบแต่ละกรณว่ีาระยะห่างปลอดภยั	(ระหว่างอาคารคลงั

สนิค้าและชมุชน)	ทีก่�าหนดขึน้โดยรอบ	อาคารคลงัสนิค้ามเีพยีงพอหรอืต้องก�าหนดให้มากข้ึน	

เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดอันตราย

	 17.	 ให้พิจารณาตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะของวัตถุอันตรายแต่ละ

ประเภท

	 18.	 วัสดกัุมมนัตรงัสคีวรแยกจดัเกบ็ตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัของหน่วยงาน	

IAEA	และได้รับ	การอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการป้องกัน
	 การบริหารจดัการเกีย่วกบัสารเคม	ีเป็นประเด็นส�าคญัอย่างยิง่ในระบบการจดัการ

สารเคมี	 (คู่มือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ,2550)	

ซึ่งประกอบด้วย

 1.	 การปฏิบัติงานในการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

	 	 ในการปฏิบัติงานในการเก็บสารเคมีต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก																		

จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการอบรม	และมปีระสบการณ์ในการด�าเนนิการจัดการเกีย่วกบัสารเคมี

และวัตถอุนัตราย	ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี		โดยใช้วธิกีารเก็บสารเคมต้ีองยดึหลกัการ

เข้าก่อน-ออกก่อน	(first	in	–	first	out)	เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ

การถูกท�าลาย	 หรือความเสียหายของสารเคมีและวัตถุอันตราย	 ภาชนะบรรจุหีบห่อ													

ฉลาก	หรือเครื่องหมาย	สัญลักษณ์ต่างๆ	ต้องจัดเตรียมตามข้อแนะน�า	 ให้พร้อมส�าหรับ					

ผู้ปฏิบัติงาน

 2.	 วิธีการรับ	ขนถ่าย	และการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย

	 	 สารเคมีและวัตถุอันตรายต้องถูกจัดประเภทโดยพิจารณาจากใบขนสินค้า															

และฉลากข้อมลูความปลอดภยั	MSDS	ทีไ่ด้จากผูข้ายสารเคมแีละวตัถอุนัตราย	ต้องมกีาร

ตรวจสอบข้อมูลของสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งลักษณะทางกายภาพ	คุณภาพของสาร

เหล่านั้น	 ถ้าพบว่าสารเคมีและวัตถุอันตราย	 หรือมีภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่ไม่ดี	 หรือ

ด้วยปัจจัยอื่นๆ	 ที่แสดงถึงความเป็นอันตรายที่จะเกิดข้ึน	 ต้องด�าเนินการจัดการ																							

อย่างเหมาะสมและเร่งด่วน
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 3.	 แผนผังการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

	 	 ต้องมีพ้ืนท่ีว่างระหว่างผนังอาคารกับกองสารเคมีและวัตถุอันตราย	 เพื่อให้													

การตรวจสอบสภาพได้ง่ายและสะดวก	 มีอากาศถ่ายเท	 เพื่อให้การจัดการกับสารเคม	ี																	

และวัตถุอันตรายที่หกรั่วไหลเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และการขนย้ายสารเคมีและวัตถุ

อันตราย	รวมถึงการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน	ถ้าทางเดินแคบหรือพื้นที่แออัด	จะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดความเสียหายได้	ประตูเข้า-ออกต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันอันตราย	ทั้งนี้

ต้องมีการก�าหนดหมายเลขของแต่ละพื้นที่	แสดงต�าแหน่งและปริมาณ	หรือกลุ่มสารเคมี

และวัตถุอันตรายที่จัดเก็บตามคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ	 แสดงต�าแหน่ง																					

ของอุปกรณ์ฉุกเฉิน	 อุปกรณ์ผจญเพลิงรวมถึงเส้นทางหนีไฟ	 บัญชีรายช่ือสารเคมีและ														

วัตถุอันตราย	 และต�าแหน่งที่เก็บในอาคารต้องท�าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	 แผนผัง														

ต้องจัดท�าอย่างน้อง	 2	 ชุด	 เก็บไว้ที่ส�านักงานและหน่วยดับเพลิง	 และต้องปรับปรุง																																

ให้เป็นปัจจุบัน
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สรุป
	 การจดัการสารเคมแีละวตัถอุนัตรายมคีวามส�าคญัต่อการปฏบิตังิานเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากสารเคมีต่างๆ	 เหล่านี้	 ถ้ามีการบริหารจัดการไม่เป็นระบบ	 ผู้ปฏิบัติงานขาด														

ความรู้ความเข้าใจ	 และทักษะในการใช้สารเคมี	 ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย															

ของผู้ปฏิบัติงานได้	 และที่ส�าคัญเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานาน	 ไม่ว่า													

จะเป็นการรับสมัผัสทางทางเดินหายใจ	ทางผวิหนงั	กจ็ะเกดิการสะสมในร่างกาย	เกดิการ

ท�าลายอวัยวะภายในหรือเนื้อเยื่อต่างๆ	 เพราะฉะนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องม	ี															

การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมายก�าหนด	 และเพื่อให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง
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