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ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏบิัตกิาร 

ความสาํคญั ของการจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

WHY DOES IT MATTER? WHY DOES IT NOT MATTER? 
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การจัดการความ
ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัตกิาร  
(SAFETY 

MANAGEMENT IN 
LABORATORY) 

    เป็นการจัดการห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบเพื่อทําให้เกิดความ

สะดวกสบายในการปฏิบั ติงานและเกิดความปลอดภัย ต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

Safe working protects: 
You / other lab workers / 
cleaners / visitors / supporting 
people / your work / your 
workplace / your environment / 
your energy / your world for 
future generation 
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GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) COMPLIANCE PROGRAMME  
- SPRING SINGAPORE 

จดุขาย 
ห้องปฏิบัติการทดลอง 
/ ระบบสมัครใจ / ขอ

จดทะเบียน 

SINGAPORE 
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LABOR STANDARDS ACT, INDUSTRAIAL SAFETY AND HEALTH LAW, 
OECD GLP, ETC. 

JAPAN 
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EU GLP Directives and UK GLP Regulations  OSHA Laboratory Standard : USA 6 



“Poor training,  
poor technique, 

lack of supervision 
 and  

improper method…”  

* Employees were not wearing requisite protective lab coats, and 
flammable liquids and volatile chemicals were stored improperly  

Sheharbano 
"Sheri" Sangji 

Michele Dufault 

“… She strangled to death after her 
hair became entangled in a lathe…” 

LONG HAIR MUST BE TIED BACK 

USA 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION : 1910.1450 – 
OCCUPATIONAL EXPOSURES TO HAZARDOUS CHEMICALS IN LABORATORIES 

ประเดน็หลกั 
ใช้ในการฟ้องร้อง 

หลงัจากเกดิปัญหาขึ้น 7 



THAILAND 
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การจดัการความปลอดภยัในห้องปฏบิัตกิาร 
ขอ้พจิารณาดา้นความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

 Electrical Safety  
 Fire Safety 
 Gas Precautions 
 Glassware Safety 
 Heating Safety 

 Chemical Safety 
 Biological Safety 
 Proper Waste Disposal 
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  1.  ความไวไฟ  

 ความสามารถในการลุกไหมไ้ดเ้อง เม่ือไดรั้บความร้อนถึงจุดวาบไฟ  (flash point)  

หรือไดรั้บการเสยีดส ีประกายไฟ อาจทาํใหเ้กดิเปลวไฟและกา๊ซตา่งๆ 

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
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  2.  ความไม่เสถียร  

 ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเ้อง (spontaneous reaction) เม่ือ

ไดรั้บความร้อนสูง  แรงกระแทก  แรงดนัสูง และประกายไฟ ทาํใหเ้กิดการ

ระเบิดและมีก๊าซต่างๆ เกิดข้ึน 

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
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     3.  ความว่องไวต่อปฏิกริิยาเคมี  

  

ความสามารถท่ีจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงกบันํ้า กรดและด่าง  อากาศ   หรือ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั ทาํใหเ้กิดก๊าซหรือการ ระเบิดได ้

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
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     4.  การกดักร่อน   (Corrosivity) 

 ความสามารถในการกดักร่อนวสัดุต่างๆ  อาทิ  กระดาษ  หิน  

 โลหะ  แกว้  รวมทั้งการทาํลายเนือ้เย่ือของส่ิงมีชีวิต 

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

Alkali burn  

Acid burn 
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        5.  ความเป็นพษิ  

 

ความสามารถในการแทรกซึกเขา้ไปในอวยัวะต่างๆ  เช่น  ตบั  ไต 

สมอง  ปอด และเลือด  ทาํใหเ้กิดผลร้ายแรงต่อการทาํงานของอวยัวะ 

หรือเกิดความผดิปรกติของเซลล ์

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
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DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP 

Dose (mg/kg) 

E
f
f
e
c
t 5 

50 

100 

LD5 LD50 
Threshold 

(NOEL: No Observable Effects Level) 

This relationship is unique for each chemical 

“All substances are poisons; There is none which is not a poison. The right dose differentiates a 

poison from a remedy…”  – Paracelsus (1493-1541) 

CHEMICAL SAFETY 

Teratogenicity Maternal Toxicity 
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       6.  การแผ่รังสี  

  

ความสามารถในการทะลุทะลวงเขา้ไปในเน้ือเยือ่ของส่ิงมีชีวิต  ทาํใหเ้กิด

ความผดิปรกติของเซลล ์หรือการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม (mutation) 

คณุลกัษณะของสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

α 

β 

γ ray 
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- Shorter life spans, more disease 
    Hoar, S. K. et  al, J. Occup. Med,. 23, 485 (1981) 
 
- Higher cancer incidence  
    Dement J.M. & Cromer J.R., Appl. Ocup.  
    Environ. Hyg., 7,120 (1992) 
 
- Higher suicide rate (females) 
    Walrath J. et al, Amer. J. Pub. Health, 35, 883 (1985)  

Studies indicate lab chemists may have: 

อายุส้ัน มโีรคเยอะ 

อตัราการเกดิมะเร็งสูงกว่าคนทัว่ไป 

อตัราการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไป (โดยเฉพาะในผู้หญิง) 
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ปัญหาสุขภาพทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากการรับสัมผสัสารเคมี 

สารเคม ี
 Vinyl chloride 

 Asbestos 

 Carbon tetrachloride 

 Mercury 

 Lead 

 Thalidomide 

 Methanol 

 CO, CS2 

 

โรคภยัไข้เจบ็ 
 Liver cancer 

 Mesothelioma 

 Hepatotoxin (jaundice) 

 Neurotoxin, CNS, narcosis 

 Reprotoxin, birth defects 

 Reprotoxin, 
developmental defects 

 Blindness, death 

 Hematopoietic, 
hemoglobin, cynanosis 
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แต่การเกดิโรคขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ...  

 พนัธุกรรม 

 สารเคมีเฉพาะ 

 การควบคุมการรับสัมผสั การป้องกนั 

 ปริมาณของสาร 

 ความเขม้ขน้ของสาร  

 ระยะเวลาท่ีไดรั้บสัมผสั 

 วถีิชีวติ (การกิน การอยู ่การใชชี้วติ ...) 

 ส่ิงแวดลอ้ม 
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1. พระราชบญัญติัความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 

2. พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

3. พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2553 

4. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานเครื่องดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยได ้พ.ศ. 

2556 

5. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 

6. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดําเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 

7. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ และดําเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 

8. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บรหิาร 

หวัหน้างาน และลกูจา้งดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2555 

9. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วน

บุคคล พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

Update 28 March 2556 

กฎหมายและมาตรฐาน ของกระทรวงแรงงานที่เกีย่วขอ้ง 
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1. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง สญัลกัษณ์เตอืนอนัตราย เครือ่งหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน และขอ้ความแสดงสทิธแิละหน้าทีข่องนายจา้งและลูกจา้ง พ.ศ. 

2554 

2. ระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ว่าดว้ยการดําเนินคดอีาญาและการเปรยีบเทยีบผูก้ระทําความผดิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และความปลอดภยัในการทาํงาน พ.ศ. 2554 
3. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 
4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง กําหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจา้ง พ.ศ. 

2552 

5. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง กาํหนดชนิดของโรคซึง่เกดิขึน้ตามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนื่องจากการ

ทาํงาน พ.ศ. 2550 

6. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

7. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารก่อมะเรง็ทีห่า้มนายจา้งส่งมอบใหลู้กจา้งในงานที่รบัไปทําทีบ่้าน 

พ.ศ. 2547 

 
 

 

 

 

Update 28 March 2556 

กฎหมายและมาตรฐาน ของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง 
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กฎหมายและมาตรฐาน ของกระทรวงอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

o พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบบัทีแ่กไ้ข พ.ศ. 2551 

o พระราชบญัญตัคิวบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 

o พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 และฉบบัทีแ่กไ้ข พ.ศ. 2508 

o พระราชบญัญตัคิวบคุมน้ํามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 

o พระราชบญัญตัอิาวุธปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

o พระราชบญัญตัโิรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 

o กฎกระทรวง ฉบบัที ่63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง  การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงาน พ.ศ. 2552 

o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง  ระบบการจาํแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2555 
o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม การประเมนิความเสีย่งด้าน

สารเคมตี่อสขุภาพผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

o และอื่นๆ 
 

Update 28 March 2556 
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- อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั

สว่นบคุคล 

- สญัลกัษณ์เตอืนอนัตราย 

เครื่องหมาย และขอ้ความต่างๆ

  

ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้ม 

- กาํหนดสารเคมีอนัตราย กบัการ

ตรวจสขุภาพ 

อาชีวอนามยั 

การจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

การบรหิารและการจดัการ 

วตัถอุนัตราย 

โรงงานอตุสาหกรรม 

อคัคภียั 

ระบบ GHS 

ประเมินความเสีย่งดา้น

สารเคมี 

- ป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

- ซอ้มดบัเพลงิ/ซอ้มอพยพหนีไฟ 

- ฝึกอบรม  23 



ระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏิบตักิาร  

(Laboratory Safety Management) 

นโยบาย 

การออกแบบหอ้งปฏิบติัการท่ีดี 

การจดัการอุปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภยั 

การจดัการสารเคมีและของ

เสียอนัตราย 

การจดัการความรู้ดา้นความ

ปลอดภยั 

ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 

หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ 

บุคลากรหอ้งปฏิบติัการ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

o แผนดา้นความปลอดภยั 

o เอกสารสนบัสนุนระบบ 

o กาํกบั/ดูแลตามนโยบาย 

o กิจกรรมส่งเสริมระบบ 

o ตรวจติตตามระบบ 
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การบรหิารจดัการระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 
• การจดัการระบบการควบคุมการบรหิารความปลอดภยั 

o จดัระบบความปลอดภยัในองคก์ร 

o จดัระบบองคภ์ายในหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 

o จดัระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

• การจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 
o ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มหอ้งปฏบิตักิาร 

o จดัระบบการจดัการสารเคม ีการจดัการของเสยี 

o จดัระบบเครื่องมอืและอุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั 

o ประเมนิความเสีย่ง 

o ทบทวนระบบความปลอดภยั 

o ตรวจสอบความปลอดภยั 

o วเิคราะหแ์ละปรบัปรุงระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

• การจดัการพลงังานในการทาํงานในหอ้งปฏบิตักิาร และการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

• การจดัการคน 
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บคุลากรหอ้งปฏิบติัการ 

1. ตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั ทุกขั้นตอน 

 ทาํงานดว้ยความสาํนึกถึงความปลอดภยั 

 ทาํความเขา้ใจ เอาใจใส่และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั

ในการทาํงาน 

2. ตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่หอ้งปฏิบติัการเป็นสถานท่ีทาํงาน 

3. ตอ้งทราบตาํแหน่งและวธีิใชง้านของอุปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภยัต่างๆ  

4. ใชอุ้ปกรณ์ท่ีจดัใหแ้ละแต่งกายใหรั้ดกมุ 

 

 
26 



5. กอ่นการปฏิบตังิานในหอ้งปฏิบตักิาร จะตอ้ง 

 ทราบความเป็นอนัตรายของสารเคมท่ีีจะใช ้ 

 ทราบแนวทางป้องกนัและวิธีปฏิบตัใินกรณีฉกุเฉินท่ี
เกิดจากอนัตรายของสารอนัตรายนัน้ๆ 

 ทราบอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากเคร่ืองมอืท่ีใช ้และร ู้
วิธีป้องกนัตวัเองและผูอ่ื้น 

 อ่านคูม่อืปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บุคลากรห้องปฏิบัตกิาร 
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ทาํความเข้าใจเร่ืองทีไ่ด้รับการอบรม และเข้าใจหลกัการและ

วธีิใช้อุปกรณ์ป้องกนั พร้อมทั้งสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนัส่วนบุคคลตามทีก่าํหนด 
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แนวปฏิบติัท่ีดีสาํหรบั ELECTRICAL SAFETY 

1. ผูใชงานตองไดรับอนุญาตและตองผานการ
ฝกอบรมการใชงานกอนการใชเคร่ืองมือ 

2. หาม OVERLOAD 

3. วางตัวอยางใหนํ้าหนัก BALANCE ท้ัวท้ัง 
ROTOR 

4. เช็คสภาพกอนใชงาน หากมีรองรอยของความ
เสียหายของ ROTOR หามใชงาน ROTOR 
เด็ดขาด 

5. รักษาความสะอาดของ ROTOR และ 
CENTRIFUGE 

6. ลง LOGBOOK การใชงานทุกคร้ัง 

การใช ้Centrifuge: 
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แนวปฏบิตัทิี่ดสีาํหรับการใช้เคร่ืองแก้วในห้องปฏบิตักิาร 

1. ศึกษาวิธีการใชเคร่ืองแกวแตละชนิดใหเขาใจกอนการปฏิบัติงาน 

2. ใชเทคนิคการใชเคร่ืองแกวท่ีถูกตอง 

3. ไมควรใชเคร่ืองแกวภายใตความดันหรือในระบบสุญญากาศ 
หากเคร่ืองแกวนั้นไมไดออกแบบมาเพื่องานนั้น 

4. ท้ิงหรือกําจัดเคร่ืองแกวท่ีมีรอยราว หรือแตก เพื่อปองกัน
อันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

5. ท้ิงเคร่ืองแกวท่ีแตกในถัง “GLASSWARE WASTE” เทานั้น 
และลงบันทึกเคร่ืองแกวแตกในสมุด LOGBOOK เคร่ืองแกว 
(ถามี) 

การใชเ้ครื่องแกว้ในหอ้งปฏบิตักิาร : 
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6. ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน 

 รายงานสภาพงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อหวัหนา้

หอ้งปฏิบติัการ 

 หากผูท้ดลองเกิดอุบติัเหตุในขณะทาํการ

ทดลอง ตอ้งรายงานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน หรือการ

หกเลอะร่ัวไหลของสารเคมี ทุกคร้ัง  

 เสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความปลอดภยั 

7. ไม่เส่ียงต่องานท่ียงัไม่เขา้ใจหรือไม่แน่ใจ 

8. ตอ้งไม่ทาํการทดลองใด ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการ

ทดลองท่ีมีไวใ้นคู่มือปฏิบติัการ 

9. ไม่ควรทาํงานในหอ้งปฏิบติัการเพียงคนเดียว  

บุคลากรห้องปฏิบัตกิาร 
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            ติดต่อหัวหน้าห้องปฏิบตัิการ

เมือ่เกดิความไม่เข้าใจในระบบ

และวธีิปฏิบตัิด้านความ

ปลอดภัย 
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Do ทาํงานกบัสารเคมีดว้ยความระมดัระวงั 

Do เคล่ือนยา้ยสารเคมีดว้ยความระมดัระวงั 

Do ท้ิงสารเคมีท่ีเหลือใชใ้นภาชนะบรรจุเฉพาะ 

Do ติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีทุกคร้ังท่ีมีการถ่ายเทสาร 

Do เกบ็สารเคมีท่ีใชเ้สร็จแลว้กลบัเขา้ท่ีทนัที 

Do ทาํความสะอาดทนัทีเม่ือสารเคมีหก 

Do ลา้งมือทุกคร้ังหลงัใชส้ารเคมี 

Do ใชส้ารเคมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดเพ่ือลดของเสียอนัตราย 

Do ทาํความสะอาดบริเวณท่ีมีการใชส้ารเคมีทุกคร้ังหลงัเสร็จภารกิจ 

 

หลกัการทัว่ไปในการใช้สารเคมี 
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หลกัการทัว่ไปในการใช้สารเคมี 

Don’t ทดลองชิมสารเคมีหรือสารละลาย  

Don’t ใชมื้อหยบิสารเคมีใด ๆ เป็นอนัขาด 

Don’t เทนํ้าลงบนกรดเขม้ขน้ 

Don’t นาํสารเคมีมาดมโดยตรง 

Don’t เทสารกลบัลงในขวด (สารเคมี/สารละลาย) เดิมอีก 

Don’t สัมผสัสารเคมีโดยตรง 

Don’t สูบบุหร่ี             หรือด่ืม/ทานอาหาร                      ใน

หอ้งปฏิบติัการ 

Don’t ทาํงานเพียงลาํพงั 
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แนวปฏบิตัทิี่ดสีาํหรับ Proper Waste Disposal 
1. มี SECONDARY CONTAINER สําหรับรองรับ

ภาชนะ 

2. ปดฝาภาชนะตลอดเวลา 

3. มีฉลากบนภาชนะระบุ “ของเสียอันตราย”, ชนิดของ 
ของเสีย และอันตรายจากของเสียน้ันๆ 

4. วางภาชนะใหเห็นฉลากชัดเจน 

5. มีพื้นท่ีเหลืออยางนอย 10% เพื่อปองกันการขยายตัว
ของ ของเสีย 

6. นําออกจากหองปฏิบัติการไปเก็บไวในพื้นท่ีเก็บของเสีย
อันตราย หลังจากท่ีภาชนะบรรจุเต็ม 

7. เปนภาชนะเก็บของเสียท่ีไมเปนสนิม 

8. เก็บของเสียท่ีเกิดจากกระบวนงานเดียว 

9. แยกเก็บของเสียตามประเภท / บําบัดหรือสงกําจัด 

ภาชนะบรรจุของเสยี ตอ้ง : 

Hydrofluoric 
acid waste 
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สัญลักษณ์เตอืนอันตราย 
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ตวัอย่างข้อมูลฉุกเฉินแสดงบริเวณทางเข้าห้องปฏิบัตกิาร 

สัญลักษณ์เตอืนอันตราย 
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สุขภาพ 
4  -  อนัตรายถึงตาย 
3  -  อนัตรายมาก 
2  -  อนัตรายปานกลาง 
1  -  อนัตรายนอ้ย 
0  -  ไม่อนัตราย 

สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามมาตรฐาน NFPA 

ความไวไฟ 
4  -  จุดวาบไฟตํ่ากวา่ 23๐ 

3  -  จุดวาบไฟตํ่ากวา่ 38๐ 
2  - จุดวาบไฟตํ่ากวา่ 93๐ 
1  - จุดวาบไฟสูงกวา่ 93๐ 
0  - ไม่ติดไฟ 

ความไวในปฏิกริิยา 
4  -  ระเบิดได ้
3  -  ความร้อนและการ 
กระแทกอาจเกิดการ
ระเบิดได ้
2  -  ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 
1  -  ไม่เสถียร 
0  -   เสถียร 

 
ข้อมูลเฉพาะ 
สารออกซิไดซ์     OXY 
กรด                    ACID 
เบส                    ALK 
สารกดักร่อน       COR 
หา้มผสมนํ้า          W 36 

Presenter
Presentation Notes
Blue 4: ได้รับเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ทำให้ตายได้, hydrogen cyanide, phosphineBlue 3: ได้รับเพียงเล็กน้อยก็เป็นอันตราย, chloride gasBlue 2: การได้รับระยะสั้นอาจเป็นอันตรายแต่ไม่มากนัก, ethyl etherBlue 1: ระคายเคือง, acetoneBlue 1: Lanolin = waxYellow 1 : nitroglycerineYellow 2 : ammonium chorate, ammonium nitrateYellow 3 : phosphorus, potassium, sodiumYellow 1:  propeneYellow 0: heliumhttp://en.wikipedia.org/wiki/NFPA_704



สรุป 

 ทราบตวัอย่างลกัษณะและประเภทของอนัตรายในหอ้งปฏบิตักิาร 

 ทราบความสาํคญัของการจดัทาํระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ป้องกนัอนัตรายต่างๆ ที่

อาจเกดิขึ้นไดใ้นหอ้งปฏบิตักิาร  

 บุคลากรหอ้งปฏบิตัิการตอ้งมคีวามตระหนกัดา้นความปลอดภยั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ

ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเองและผูอ้ืน่ 

 ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบังานหอ้งปฏบิตัิการ ตอ้งทราบเกี่ยวกบัขอ้กาํหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหท้ราบสทิธแิละหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด 
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