
นางสาวนงคราญนางสาวนงคราญ  สุจริตกิตติกุลสุจริตกิตติกุล

นักวิทยาศาสตรนักวิทยาศาสตร  88วว

นางสาวปานทองนางสาวปานทอง  ศรีคัฒนพรหมศรีคัฒนพรหม

นักวิทยาศาสตรนักวิทยาศาสตร  66วว

การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตรายการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตราย



กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ

1.1.   ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เรื่องเรื่อง   คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและคูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ

วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  พพ..ศศ.. 25502550

2.2.   รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่องเรื่อง  การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรม

โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ          

พพ..ศศ.. ........ ((ตามมาตราตามมาตรา  20(1)20(1)))



3.3.  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่องเรื่อง   การกําหนดใหสถานประกอบการการกําหนดใหสถานประกอบการ

วั ต ถุ อั น ต ร า ย มี บุ ค ล า ก ร เ ฉ พ า ะวั ต ถุ อั น ต ร า ย มี บุ ค ล า ก ร เ ฉ พ า ะ

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษารับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา

วั ต ถุ อั น ต ร า ย ที่ ก ร ม โ ร ง ง า นวั ต ถุ อั น ต ร า ย ที่ ก ร ม โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมรับผิดชอบอุตสาหกรรมรับผิดชอบ   พพ ..ศศ .. ........

((ตามมาตราตามมาตรา  20(2)20(2)))

กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  ((ตอตอ))



4.4.  รางประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมรางประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เรื่ องเรื่ อง   หลัก เกณฑและวิธีการในการหลัก เกณฑและวิธีการในการ            

ขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ

ความปลอดภั ยก าร เก็ บรั กษาวั ตถุคว ามปลอดภั ยก าร เก็ บรั กษาวั ตถุ

อันตรายอันตราย  พพ..ศศ.. ........

กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  ((ตอตอ))



ความเปนมาของการออกกฎหมาย

ตามมาตรา 20(1) แหง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

1. กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ    

วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก 

การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติ

กับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสง

ตัวอยาง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน 

บรรเทา หรือระงับอันตรายที่เกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

สิ่งแวดลอม  โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง

ประเทศ



มาตรา 20 (2) แหง พ.ร.บ.วตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ความวา

(2) กําหนดใหมผีูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบ

สําหรับการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

ความเปนมาของการออกกฎหมาย (ตอ)



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่องเรื่อง  คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถอุันตรายคูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถอุันตราย

พพ..ศศ.. 25502550

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับประกาศและงานทั่วไปฉบับประกาศและงานทั่วไป  

เลมเลม  125 125 ตอนพิเศษตอนพิเศษ  15 15 งง  

วันที่วันที่  22 22 มกราคมมกราคม  25512551



เนื้อหาคูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

1. คําจํากัดความ

2. สถานที่เก็บรักษา

3. การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับ
การเก็บรักษา

4. มาตรการการปองกัน

5. ขอกําหนดพิเศษ

6. การเก็บรักษานอกอาคาร



1. คําจํากัดความ

สารเคมี หมายถึง สารที่ประกอบดวยธาตุเดียวกันหรือ

สารประกอบจากธาตุตางๆ รวมกันดวยพนัธะเคมี

วัตถุ อันตราย  หมายถึง  วัตถุ อันตรายที่ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แหง 

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง การเก็บ

รักษาสารเคมีและการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอยางใดอยาง

หนึ่งหรือทั้งสองอยาง



1. คําจํากัดความ (ตอ)

สถานที่เก็บรักษา หมายถึง อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บ

รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

การเก็บรักษา หมายถึง การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

ทั้งในและนอกสถานที่เก็บรักษา แตไมรวมถึงการเก็บรักษาใน

แท็งก ไซโล และภาชนะบรรจุกาซเหลวเย็นจัด

การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการเก็บ

รักษา หมายถึง การจัดประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายตาม

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ

ใชในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย



2. สถานที่เก็บรักษา

ผนังอาคารและกําแพงกนัไฟ

พื้น

ประตูและทางออกฉุกเฉิน

หลังคา

ระบบระบายอากาศ

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และอปุกรณไฟฟา

การปองกนัฟาผา

ระบบเตอืนภัย

การระงับอคัคีภัย

ระบบกกัเกบ็น้ําที่ผานการดับเพลิง



2. สถานที่เก็บรักษา
ตองมีความมั่นคงแข็งแรง และเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย

2.1 ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ

ตองสามารถทนไฟได และกําแพงกันไฟตองมีความสูงขึ้นไปเหนือ

หลังคา 0.3-1.0 เมตร และยื่นออกจากผนังดานขาง 0.3-0.5 เมตร 

อาคารเก็บรักษาฯ ที่มีขนาดความกวางนอยกวา 30 เมตร และมีพื้นที่

ตั้งแต 1,200 ม.2 ตองมีผนังกันไฟกั้นตัดตอนที่มีระยะหางจากกัน ไมเกิน 

40 เมตร

กรณีอาคารเก็บรักษาฯ หางจากอาคารอื่นนอยกวา 10 เมตร ผนังอาคาร

ตองสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที ยกเวน อาคารที่เก็บสารไมติดไฟ 



2.2 พื้น

 แข็งแรง

 ทนน้ําและสารเคมี

 ในกรณีที่เก็บของเหลวไวไฟและวัตถุระเบิด พื้นตอง

ไมเกิดไฟฟาสถิต และนําไฟฟาได 

ไมดูดซับของเหลว เรียบ ไมลื่น ไมมีรอยแตกราว   

ทําความสะอาดงาย



2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน

ทางเขาออก อยางนอยตองมี 2 ประต ูรวมถงึประตทูีใ่ชเปน

ทางออกฉุกเฉินดานตรงกันขาม

ทางเขาออก จะตองไมมีสิ่งกีดขวาง และมีปายสัญลักษณ

ชัดเจน

ประตฉูุกเฉิน ตองกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร ไมปดตาย 

บริเวณใกลประตฉูุกเฉิน ตองมีไฟฉุกเฉิน สัญลักษณ 

สามารถมองเห็นไดในความมืด



2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน (ตอ)

ประตูฉุกเฉิน อยางนอย 2 ทางในทิศตรงกัน

ขาม กรณีอาคารเก็บรักษาฯ ขนาดใหญ ตองมี

ทางออกฉุกเฉิน ทุกๆ 35 เมตร

ประตูกันไฟ ตองทนไฟไดไมนอยกวากําแพง

กันไฟ



2.4 หลังคา

ออกแบบใหมีการระบายความรอนในอาคารเก็บ    

และระบายควันขณะเกิดเพลิงไหม

โครงสรางที่รองรับหลังคา ตองไดรับการปกปองดวย

วัสดุ ไมติดไฟ

วัสดุมุงหลังคา ทนไฟได 30 นาที

 หลังคาตองไมมีฝา 



2.5 ระบบระบายอากาศ

ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี โดยคํานึงถึงประเภทสารเคมี

และวัตถุอันตราย โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล

วิธีธรรมชาติ  เชน  วิธีระบายอากาศผานชอง

ระบายอากาศระหวางหลังคา 2 ชั้น ที่ซอนกันอยู

กลางหอง (หลังคากรงนก)

วิธีกล ตองไดรับการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ



2.6 ระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉิน และอปุกรณไฟฟา

 ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับไทยฉบับ

ลาสุด  โดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

 ระบบไฟฟาและแสงสวางฉุกเฉินจะตองออกแบบและติดตั้งเพื่อ

ปองกันการเกิดไฟไหม หรือระเบิด

 อุปกรณไฟฟาตองตอสายดิน 

 โคมไฟชนิด metal halide และ mercury ตองมีฝาครอบปองกัน

หลอดตกสูพื้น



2.7 การปองกันฟาผา

ตองติดตั้งสายลอฟา

สิ่ งปลู กสร า ง ใดๆ  ที่ อ ยู ในระยะ  3 0  เมตร  ของ       

สิ่งปลูกสรางที่เก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟตองติดตั้ง

ระบบสายลอฟา

ใหออกแบบติดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ



2.8 ระบบเตือนภยั

ตองติดตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และสัญญาณ

แจงเหตุกาซรั่ว

ตองติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบกด ในตําแหนงที่

เหมาะสมทุกระยะไมเกิด 30 ม.

ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ เชน ตรวจจับความรอน 

ตรวจจับควัน ตรวจจับกาซ เปนตน



2.9 การระงับอัคคีภัย

อุปกรณดับเพลิง

ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม

กับปริมาณวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ และไดรับการตรวจสอบ   

ไมนอยกวา 6 เดือนตอ 1 ครั้ง

 ตองติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม พรอมจัดทําแผนผัง

 เคลื่อนยายและสะดวกตอการใชงาน

 ประเภทสารดับเพลิง



2.9 การระงับอัคคีภัย (ตอ)

ระบบน้ําดับเพลิง

 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลงิ (Water sprinkling system)

 ระบบหัวรับน้ําดับเพลิง (Water hydrant)

 สายน้ําดับเพลิง (Hose)

 ปริมาณน้ําดับเพลิงที่ใชในการดับเพลิง ตองเพียงพอ เปน

เวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 100 ลบ.ม./ชม.)



2.10 ระบบกกัเกบ็น้ําที่ผานการดับเพลงิ

น้ําที่ผานการดับเพลิง ตองระบายลงสูบอกักเก็บ และบําบัด

อยางถูกตอง

บอกักเก็บตองทําไดโดยการทําบอซีเมนตภายนอกอาคาร

คลังสินคาหรือโดยวิธีทําทางลาดที่คลังสินคา เพื่อปองกัน

ของเหลวไมใหไหลออกสูภายนอก



3. การจําแนกประเภทสารเคมี      

และวัตถุอันตราย

• ตามการขนสง

• ตามการจัดเกบ็



ประเภท รายละเอยีด

1 วัตถุระเบิด

2 กาซ

3 ของเหลวไวไฟ

4
ของแขง็ไวไฟ สารทีเ่กิดการลุกไหมไดเอง สารทีใ่หกาซไวไฟเมื่อ

สัมผัสกับน้ํา

5 สารออกซิไดสและสารอนิทรยีเปอรออกไซด

6 สารพิษและสารติดเชือ้

7 วัสดุกัมมันตรังสี

8 สารกัดกรอน

9 สารหรอืสิ่งของอันตรายอืน่นอกเหนอืจาก 1-8

ประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายตามการขนสง



ประเภท รายละเอยีด

1 วัตถุระเบิด

2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใต

ความดัน

2B กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาด

เล็ก(กระปองสเปรย)

3A ของเหลวไวไฟ  จุดวาบไฟ < 60 °C
3B ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติเขากับน้ําไมได

4.1A ของแขง็ไวไฟที่มีคุณสมบัติระเบิด

4.1B ของแขง็ไวไฟ

4.2 สารที่มีความเสี่ยงตอ การลุกไหมไดเอง

4.3 สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสน้าํ

5.1A สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยา

มาก

5.1B สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยา

ปานกลาง

ประเภท รายละเอยีด

5.1C สารออกซิไดซแอมโมเนียมไนเตรท 

และสารผสม

5.2 สารอินทรยีเปอรออกไซด

6.1A สารตดิไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ

6.1B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ

6.2 สารตดิเชือ้

7 สารกัมมันตรงัสี

8A สารตดิไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน

8B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน

9 ไมนํามาใช

10 ของเหลวตดิไฟไดทีไ่มจัดอยูในประเภท 
3A หรือ 3B

11 ของแขง็ตดิไฟได

12 ของเหลวไมติดไฟ

13 ของแขง็ไมติดไฟ

ประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ



ใหศึกษาขอมูลความปลอดภัยเบื้องตน

(ฉลาก เอกสารกํากบัการขนสงวัตถุอันตราย หรือ
เอกสารขอมูลความปลอดภัย)

การพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมแีละวัตถอุันตราย

พิจารณาจําแนกประเภทสารเคมแีละวัตถอุันตราย

สําหรับการจดัเก็บโดยลําดับตามแผนภูมิดังนี้

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3709683&memlevel=A&a=a&q=chemical&k_mode=all&s=19&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2&k_exc=&pubid=


(ลําดับ 3-19 เนนคุณสมบัติการระเบิดและติดไฟของสารเคมีนั้น)

อัน
ตร

าย
ม
าก

อัน
ตร

าย
น
อย

ลําดับความสําคัญ

1. สารติดเชื้อ (6.2)

2. วัสดุกัมมันตรังสี (7)

3. วัตถุระเบิด (1)

4. กาซอัด กาซเหลว และกาซที่ละลายภายใต
ความดันตลอดจนภาชนะบรรจุขนาดเลก็   
ที่บรรจุกาซภายใตความดัน (2A, 2B)

5. สารที่ติดไฟไดเอง (4.2)

6. สารที่สัมผสักับน้ําแลวใหกาซไวไฟ (4.3)

7. สารเปอรออกไซดอินทรีย (5.2)

8. สารออกซิไดส (5.1A,5.1B และ 5.1 C)

9. ของแข็งไวไฟ (4.1A และ 4.1B )

10. ของเหลวไวไฟ (3A)

11. ของเหลวไวไฟ (3B)

12. สารติดไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1A)

13. สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1B)

14. สารติดไฟไดที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8A)

15. สารไมติดไฟที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8B)

16. ของเหลวติดไฟไดที่ไมไดอยูในกลุม 3A 
หรือ 3B (10)

17. ของแข็งติดไฟ (11)

18. ของเหลวไมติดไฟ (12)

19. ของแข็งไมติดไฟ (13)



1.4

ประเภทที ่1 วัตถุระเบิด

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภทที ่1  วัตถุระเบิด

ตัวอยาง เชน ดินระเบิด เชื้อประท ุสายชนวน พลุ 

ดอกไมเพลิง Barium azide Dinitrophenolate, wetted 

Nitroglycerine, solution in alcohol   เปนตน

1.5

1.6



ประเภท 2 กาซ

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 2A กาซอัด กาซเหลว หรอื 

กาซที่ละลายภายใตความดัน

ตัวอยาง เชน ออกซิเจน คลอรนี  ไนโตรเจน  เปนตน



ประเภท 2 กาซ

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 2B กาซภายใตความดัน    

ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก    

(กระปองสเปรย)

ตัวอยาง เชน  สีสเปรย  กระปองสเปรยทีม่ี

สารไวไฟ



ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 3A ของเหลวไวไฟ    

จุดวาบไฟ < 60 °C

ตัวอยาง เชน  Acetic acid, Acetone, 

Acrylic acid, Benzene, Xylene เปนตน 



ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 3B ของเหลวไวไฟ     

ที่มีคุณสมบัติเขากับน้ําไมได

ตัวอยาง เชน 2-Ethylhexyl Acrylate, Formaldehyde,

Furfural เปนตน



ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ สารที่เกดิ

การลุกไหมไดเอง สารทีใ่หกาซไวไฟ

เมื่อสัมผัสกับน้ํา

การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 4.1A ของแข็งไวไฟที่มี

คุณสมบัติระเบิด

ตัวอยาง เชน Picric acid เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 4.1B ของแข็งไวไฟ

ตัวอยาง เชน Lithium hydride, Sulfur,

Para formaldehyde เปนตน

ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ สารที่เกดิ

การลุกไหมไดเอง สารทีใ่หกาซไวไฟ

เมื่อสัมผัสกับน้ํา



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 4.2 สารที่มคีวามเสีย่ง

ตอการลุกไหมไดเอง

ตัวอยาง เชน Cobalt carbonyl, Phosphorus, 

Sodium hydrosulfite,Carbon black เปนตน

ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ สารที่เกดิ

การลุกไหมไดเอง สารทีใ่หกาซไวไฟ

เมื่อสัมผัสกับน้ํา



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 4.3 สารทีใ่หกาซไวไฟ

เมื่อสัมผัสน้ํา

ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ สารที่เกดิ

การลุกไหมไดเอง สารทีใ่หกาซไวไฟ

เมื่อสัมผัสกับน้ํา

ตัวอยาง เชน Aluminium alkyl hydrides

Lithium borohydrides,     

Calcium carbide เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 5.1A สารออกซิไดซที่มี

ความไวในการทําปฏิกิรยิามาก

ประเภท 5 สารออกซิไดสและ

สารอนิทรยีเปอรออกไซด

ตัวอยาง เชน  Barium chlorate, Calcium hypochlorite, 

Fluorine, Hydrogen peroxide, Manganese dioxide เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 5.1B สารออกซิไดซที่มี

ความไวในการทําปฏิกิรยิาปานกลาง

ประเภท 5 สารออกซิไดส และ

สารอนิทรยีเปอรออกไซด

ตัวอยาง เชน  Barium nitrate, Chromium trioxide, 

Calcium nitrate Aluminium nitrate, Barium permanganate  เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 5.1C สารออกซิไดซ

แอมโมเนยีมไนเตรท และสารผสม

ประเภท 5 สารออกซิไดสและ

สารอนิทรยีเปอรออกไซด

ตัวอยาง เชน Ammonium nitrate เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 5.2 สารอนิทรยีเปอรออกไซด ประเภท 5 สารออกซิไดสและ

สารอนิทรยีเปอรออกไซด

ตัวอยาง เชน Dibenzoyl peroxide, 

Methyl Ethyl Ketone peroxide เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 6.1A  สารติดไฟไดที่มี

คุณสมบัติเปนพิษ

ประเภท 6 สารพิษและสารติดเชื้อ

6.1 สารพิษ

ตัวอยาง เชน Adiponitrile, Aniline, 

Benzyl cyanide, Bromine, 3-Chloropropanenitrile เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 6.1B  สารไมติดไฟไดทีม่ี

คุณสมบัติเปนพิษ

ประเภท 6 สารพิษและสารติดเชื้อ

6.1 สารพิษ

ตัวอยาง เชน Ammonium Fluoride, Arsenic, 

Arsenic Pentoxide, Benzidine, Beryllium oxide,

Carbon tetrachloride เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 6.2 สารติดเชือ้ ประเภท 6 สารพิษและสารติดเชื้อ

6.2 สารติดเชือ้

ตัวอยาง เชน เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย 

ปรสิต เชื้อรา รวมทั้งจุลชีพพันธุใหมๆ เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 7 สารกัมมันตรังสี ประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี

ตัวอยาง เชน โคบอลท-60 ยูเรเนียม 

เรเดียม เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 8A สารติดไฟที่มีคณุสมบัติ

กัดกรอน

ประเภท 8 สารกัดกรอน

ตัวอยาง เชน Benzotrichloride, 

Dichloromethylphenylsilane, 

Diethylentriamine เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 8B สารไมติดไฟที่มี

คุณสมบัติกัดกรอน

ประเภท 8 สารกัดกรอน

ตัวอยาง เชน Ammonium Hydroxide, 

Boron Tribromide, Chromic Acid,

Ethylenediamine, Hydrochloric Acid

Mercury, Nitric Acid เปนตน



การจัดเก็บ การขนสง

ประเภท 9 ไมนํามาใช ประเภท 9 สารหรอืสิง่ของอนัตรายอืน่

นอกเหนอืจาก 1-8

Only for sea transport



การจัดเก็บ

ประเภท 10 ของเหลวติดไฟได

ที่ไมจัดอยูในประเภท 3A หรอื 3B

 ของเหลวติดไฟที่ผสมกับน้ําไดและมีจุดวาบไฟสงูกวา 55 °C

 ของเหลวติดไฟทีไ่มสามารถผสมกับน้ําไดและมีจุดวาบไฟสูงกวา 100 °C

ตัวอยาง เชน Bis(2-Ethylhexyl)Phthalate, 1,4-Butanediol,

Butyrolactone เปนตน



การจัดเก็บ

ประเภท 11 ของแข็งติดไฟได

 ของแข็งที่มีคาการติดไฟตั้งแต 2, 3, 4 และ 5

ตัวอยาง เชน Azobenzene, 4-Nitrodiphenyl เปนตน



การจัดเก็บ

ประเภท 12 ของเหลวไมตดิไฟ

 ของเหลวที่มคีาการติดไฟต่ํามาก หรือไมติดไฟ

และบรรจุภัณฑไมกอใหเกิดการลุกลาม



การจัดเก็บ

ประเภท 13 ของแข็งไมติดไฟ

 ของแข็งที่มีคาการติดไฟต่ํามาก หรือไมติดไฟ

และบรรจุภัณฑไมกอใหเกิดการลุกลาม

ตัวอยาง เชน Asbestos, Borax, Boric Acid, 

Carbendazim, Dichlorophen, Diuron เปนตน



การจัดเกบ็สารเคมีและวัตถุอันตราย 

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ 

(Separate storage)

การจัดเก็บแบบแยกหาง

(Segregate storage)



กรณีอยูในอาคาร (ภายในคลังสินคาเดียวกัน)

ถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนังทนไฟ ซึ่งสามารถทน

ไฟไดอยางนอย 90 นาที

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)



 กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา)

ถูกแยกออกจากบริเวณอื่นดวยระยะทางที่เหมาะสม

5 เมตรระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ 

10 เมตรระหวางวัตถอุันตรายอื่นๆ

การกั้นดวยกาํแพงทนไฟซึ่งสามารถทนไฟ
ไดอยางนอย 90 นาที 

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3784467&memlevel=A&a=a&q=chemical&k_mode=all&s=19&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2&k_exc=&pubid=


การจัดเก็บสารเคมแีละวัตถอุันตรายตั้งแต 2 ประเภท  
ขึ้นไปในบริเวณเดียวกัน 

ตองมมีาตรการปองกันที่เพียงพอสําหรับการจดัเก็บ
สารเคมแีละวัตถุอนัตราย

นําขอกําหนดพิเศษเพิ่มเติมสาํหรับการจดั
เก็บสารเคมแีละวัตถุอนัตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชน 
วัตถรุะเบิด สารออกซิไดส หรือสารไวไฟ มาพิจารณา
ประกอบ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในตารางการจัดเก็บฯ

การจัดเก็บแบบแยกหาง (Segregate storage)



หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในอาคาร

• จัดเกบ็ตามประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย

• ยึดหลัก เขากอน-ออกกอน (first in- first out) เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเสื่อมสภาพ หรือการถูกทําลายของสารเคมี

• ตองตรวจสอบคุณลักษณะทั้งปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุ
และหีบหอตองอยูในสภาพที่ดี

• จัดทําแผนผังกําหนดตําแหนง ประเภทกลุมสารเคมี พรอม
ตําแหนงอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลงิ และเสนทางหนีไฟ

• ตองมีพื้นที่วางโดยรอบระหวางผนังอาคารกับกองสารเคมี เพื่อ
ตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดเพลิงไหมหรือหกรั่วไหล

• การจัดเรียงสารเคมีไมควรสูงเกิน 3 เมตร



ตารางจัดเกบ็วัตถุอันตราย

ตารางจัดเกบ็สารเคมีและวัตถุอันตราย

-









1. การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และบรรจุภัณฑขนาด

เล็กที่บรรจุกาซภายใตความดัน(กระปองสเปรย)

จัดใหมีการระบายอากาศ 

จัดเก็บสารไมเกนิ 60% ของทั้งหมด

(ปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและสารใน

บรรจุภัณฑขนาดเล็กที่บรรจุกาซภายใตความดัน

ตองไมเกิน 100,000 ลิตร)



2. บรรจุภัณฑขนาดเลก็ที่บรรจุกาซภายใตความดนั

เก็บคละกับสารพิษได
ขนาดของหองเก็บตองไมเกิน 60 ตารางเมตร 

จัดเก็บสารไมเกนิ 60% ของทั้งหมด 

อุณหภมูขิองหองตองไมเกนิ 50°C 

มีการระบายอากาศและตองมทีางออกฉุกเฉิน 2 ทาง    
ซึ่งตองมีอุปกรณดับเพลิงผงเคมแีหง ABC ขนาด 6  kg 
แหงละ 1 เครื่อง 

หองเก็บมขีนาดใหญกวา 60 ตารางเมตร 
จัดเก็บแบบแยกหางดวยวิธกีารทีเ่หมาะสมหรือแยกบริเวณ 



3. วัสดุที่เปนสาเหตุใหเกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามได

อยางรวดเร็ว เชน วสัดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ

4. ผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นในขณะเกิดอุบัติเหตุ

ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ 

เก็บคละกันไดโดยการจัดเก็บแบบแยกหาง เชน แยก

ออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น เวนระยะปลอดภัยให

หาง เก็บในบอแยกจากกัน หรือในตูเก็บที่ปลอดภัย 



5. หองเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

ใหจัดเก็บกาซภายใตความดันไดไมเกิน 50 ทอ ในจํานวน

ดังกลาวอนญุาตใหเก็บเปนกาซภายใตความดันที่มี     

คุณสมบัติไวไฟ ออกซิไดส หรือกาซพิษ เก็บรวมกันได   

ไมเกิน 25 ทอ สารติดไฟได (ประเภท 8A และ 11)

(ยกเวนของเหลวไวไฟ) อาจนํามาเก็บรวมได 

โดยจัดเก็บแบบแยกหางจากกาซภายใตความดันดวยผนัง

ที่ทําจากวสัดุที่ไมติดไฟ ที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร 

และมีระยะหางจากผนังอยางนอย 5 เมตร 



6. อนุญาตใหเก็บคละได

ถามีขอกําหนดความปลอดภัยสําหรับสินคา

คงคลังทั้งหมด โดยใหเปนไปตามขอกําหนด

การจัดเก็บวตัถุอนัตรายประเภท 2B

2B = กาซภายใตความดันใน 

ภาชนะบรรจขุนาดเล็ก 



7. อนญุาตใหเก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 60°C

ถาการเกบ็คละกันนี้ไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย 
การลุกติดไฟและ/หรือใหความรอนออกมา 
ใหกาซไวไฟ 
ใหกาซที่ทําใหเกิดภาวะการขาดออกซิเจน 
ใหกาซพิษ 
ทําใหเกิดบรรยากาศของการกัดกรอน 
ทําใหเกิดสารที่ไมเสถียร 
เพิ่มความดันจนเปนอันตราย

ถามโีอกาสเกดิอันตรายใหจัดเก็บโดยเวนระยะหาง 5 เมตร 



8. สารติดไฟที่มีคุณสมบตัิเปนพิษเก็บคละกับ

ของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B)

9. หามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับ

สารกัดกรอนที่บรรจุอยูในภาชนะที่แตกงาย 

ยกเวนมีมาตรการปองกันไมใหสารทํา

ปฏิกิริยากันได ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น  



11.ตองจัดทาํมาตรการปองกันเพิ่มเติมเพื่อให

เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษา โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10.อนุญาตใหเก็บคละกันได ยกเวนกาซไวไฟ 



12. วัตถอุันตรายของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1A) ที่มี
คุณสมบัติการระเบิด อาจเก็บคละกับสารเคมแีละ
วัตถอุันตรายอื่น 

ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ 13 ไดถา

ระยะหางทีป่ลอดภัยซึ่งจัดไวเพื่อปองกันอันตรายที่จะมี

ตอบริเวณโดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอ หรืออาจ

ตองกาํหนดใหมากขึ้น ซึ่งตองตรวจสอบเปนกรณีๆไป 



13. อนุญาตใหเก็บสารเปอรออกไซดอินทรีย (ประเภท 

5.2) คละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได 

14. อนุญาตใหเก็บคละกับดินขับ (propellants) และ 

ตัวจุดชนวน (radical initiators)

ถาสารนั้นไมมีสวนผสมของโลหะหนัก 



15. การเก็บสารออกซไิดส ประเภท 5.1B อาจอนุญาตให

เก็บคละกับสารเคมแีละวัตถอุันตรายประเภท 6.1A 

6.1B ได ซึ่งสามารถเกบ็ไดปริมาณสูงถึง 20 ตัน

อาคารคลังสินคาตองมี

• ทีมผจญเพลงิระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท (พนักงานบริษัท
ทําหนาที่ดับเพลิงอยางเดียวพรอมมีรถดับเพลิงของบริษัท)

• ระบบเตือนภัยไฟไหม 

• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ถาสาร < 1 ตัน ไมตองมีมาตรการเสริมดังกลาว 



16. การเก็บสารประเภทเปอรออกไซดอินทรียรวมกับ

สารเคมแีละวตัถุอนัตรายอืน่ๆ

 จําเปนตองออกแบบและตรวจสอบแตละกรณีวา

ระยะหาง ปลอดภัย (ระหวางอาคารคลังสินคาและ 

ชุมชน) ที่กําหนดขึ้นโดยรอบอาคารคลังสินคามี  

เพียงพอหรือตองกําหนดใหมากขึ้น เพื่อปองกนั

โอกาสที่จะเกิดอนัตราย 



17. ใหพิจารณาตามขอกาํหนดดานความปลอดภัย

เฉพาะของสารเคมแีละวัตถอุันตรายแตละประเภท 

18. วัสดุกัมมนัตรังสี

ควรแยกจัดเก็บตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของ
หนวยงาน IAEA 

ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ



การเก็บสารเคมีและวัตถุอนัตรายนอกอาคาร



บริเวณโดยรอบตองไมมีสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย ;

 ไมมีหญาขึ้นรก / ไมมีวัสดุติดไฟได / ไมมีแหลง  
ประกายความรอน

ตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร

พื้นตองแข็งแรงและรับน้ําหนักสารเคมีและวัตถุอันตราย
ไ ด  / ไ ม ลื่ น  / ทนต อ ก า ร กั ด ก ร อ น  / ทนน้ํ า  /
มีรางระบายลงสูบอกักเก็บหรือเขื่อนไมใหไหลออกสู
ภายนอก

การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร



 การวางซอนกันของชั้นสารเคมแีละ            

วัตถุอันตรายตองสูงไมเกิน 3 เมตร

Max 3 ม.



 กรณีวางนอนตองมีลิ่มเพื่อปองกันถังกลิ้ง



 ตองมีชองทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง

ไปสูพื้นที่วางสารเคมีและวัตถุอันตราย เพียงพอ 

เหมาะสม



ไมอนุญาตใหเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายประเภท

ตอไปนี้



 วัตถุระเบิด (1)

กาซภายใตความดนัในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (2B)

ของแข็งไวไฟ (4.1A)

สารที่มคีวามเสีย่งตอการลุกไหมไดเอง (4.2)

สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา (4.3)

สารออกซิไดส (5.1)

 สารเปอรออกไซดอินทรีย (5.2)

 สารที่ตดิไฟและไมตดิไฟที่มีคุณสมบตัิเปนพิษ (6.1, 6.2)

วัสดกุัมมันตรังสี (7)



อนุญาตใหเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

 กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดนั (2A) 

 ของเหลวไวไฟ (3A)

 ของเหลวไวไฟ (3B) 



การเก็บสารเคมแีละวัตถุอันตรายประเภท 2A 

นอกอาคาร (ตอ)

ระยะหางไมนอยกวา 5 เมตร



 พื้นทีเ่กบ็ตองมีระยะหางจากอาคารอื่น 

ไมนอยกวา 10 เมตร 

การเกบ็สารเคมีและวัตถุอันตรายประเภท 3A & 

3B นอกอาคาร

 พื้นมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1%

 มีรางระบายสารเคมีและวัตถุอันตรายทีห่กรั่วไหล

ลงสูบอกักเก็บ

 มีเขือ่นที่สามารถควบคุมการระบายสูภายนอก



การเกบ็สารเคมีและวัตถุอันตรายประเภท 3A & 

3B นอกอาคาร (ตอ)

รางระบาย
บอพัก

ระยะ
หางไ

มนอย
กวา 1

0 เมตร



4. มาตรการการปองกนั

4.1 การจัดการดานสุขศาสตร

4.2  การปฐมพยาบาลเบื้องตน

4.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล

4.4 เครื่องหมายความปลอดภัย

4.5 เสนทางการจราจร และบริเวณรับ-สงสนิคา

4.6 การเคลื่อนยายวตัถุอันตราย



4. มาตรการการปองกนั (ตอ)

4.7  มาตรการการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตรายในอาคาร        

4.8  การจัดการเมื่อเกดิการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน

4.9  การกําจัดของเสีย

4.10 โปรแกรมการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย

4.11 คําแนะนําวิธกีารปฏิบัติงาน

4.12 การฝกอบรม

4.13 มาตรการการปองกนัอืน่ๆ



4.1 การจัดการดานสุขศาสตร
หมายถึง  การจัดการเพื่อควบคมุปจจัยทางสิ่งแวดลอม

ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน

สุขอนามยัของผูปฏิบัติงาน 

การตรวจสุขภาพ / การสงผลการตรวจสุขภาพ          

ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ                  

คุมครองแรงงาน

สุขลักษณะสถานที่เก็บรักษาสารเคมีวตัถุอันตราย



4.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน

ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน

ตองเก็บอุปกรณและเวชภัณฑไวอยางปลอดภัย





4.3  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

(Personal Protective Equipment : PPE)



4.3  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ตอ)



4.3  อุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบุคคล (ตอ)



4.3  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ตอ)

• ตองจัดใหคนงาน สวมอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคล ตามความเหมาะสมและจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน

• ตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ



4.4 เครื่องหมายความปลอดภัย

เครื่องหมายความปลอดภัย ไดแก
ปายหาม 

 ปายเตือน 
 ปายบังคับ
 ปายขอมูล



ตัวอยางปายหาม

ปายหาม คือ ปายหามการปฏิบัติที่จะกอหรือเปน
เหตุใหเกิดอันตราย



ตัวอยางปายเตือน

ปายเตือน คือ ปายเตือนใหระวังภยัหรอือันตราย
ที่อาจเกิดขึน้



ตัวอยางปายขอมลู

ปายขอมลู คือ ปายที่ใหขอมูลเฉพาะ เชน ทางหนีไฟ
หองปฐมพยาบาล



ตัวอยางปายบังคบั

ปายบังคับ คือ ปายที่กาํหนดใหตองปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด



4.5 เสนทางการจราจร และบริเวณรับสงสินคา

ตองกาํหนดใหใชสีที่เห็นไดชดั  ตัดกับสีของพืน้ปกติ (สีขาว

หรือสีเหลือง)

อยูในตําแหนงที่สามารถแสดงระยะหางที่ปลอดภัยระหวาง 

ยานพาหนะกับสิ่งของหรือยานพาหนะกบัคนเดนิเทา

พื้นที่รับ-สงสินคาสารเคมีและวัตถุอนัตรายที่มีการขนถาย  

ขึ้น-ลง ระหวางยานพาหนะขนสงกับอาคารเก็บรักษาฯ ตองมี

ความเหมาะสมกบัขนาดของสินคา และพืน้ที่ดังกลาวตองมี

ความปลอดภัยเพียงพอไมกอใหเกิดอนัตรายพลัดตกหลน





4.6  การเคลื่อนยายสารเคมีและวัตถุอันตราย

 ตองตรวจสอบสภาพภาชนะ หีบหอ ฉลาก และปริมาณ
สารเคมีและวัตถุอันตรายกอนนําเขาเก็บในอาคาร

 หากภาชนะหรือหีบหอไมอยูในสภาพที่ดี ตองไมนําเก็บ
ในอาคารเก็บรักษา



4.6  การเคลื่อนยายสารเคมีและวัตถุอันตราย  
(ตอ)

รถยกที่ใชในอาคาร ตองมีขนาดและความเหมาะสมกับ    
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

รถยกที่ใชในการจัดเก็บของเหลวไวไฟ กาซไวไฟ และ        
วัตถุระเบดิ ตองมีระบบปองกันการระเบดิ



4.6  การเคลื่อนยายสารเคมีและวัตถุอันตราย  
(ตอ)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยก ใหจัดทํานอกบริเวณ
อาคารฯ ที่ระบายอากาศที่ดี
มีมาตรการปองกันไฟอันอาจเกิดจากกาซไฮโดรเจน

ในขณะชารตแบตเตอรี่



4.7  มาตรการการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตรายในอาคาร

ตองสํารวจ และตรวจภาชนะหรือหีบหอบรรจุ       
สารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนี้

ถาพบความเสียหายจนไมสามารถนําเขาเก็บในอาคารได 
ตองกาํหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อถายบรรจุใหม หรือบรรจุใน
บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู

ใหนําสารเคมีและวัตถุอนัตรายที่บรรจุอยูในภาชนะหรือหีบ
หอที่ไดรับความเสียหายมาใชกอน

สารเคมีและวัตถุอนัตรายที่รั่วไหลตองนําไปกําจดัดวยวิธี
เหมาะสม

ของเสียวัตถุอันตราย หรือภาชนะตองกาํจัดใหถูกตอง



4.7  มาตรการการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตรายในอาคาร 

(ตอ)

• ตองมีมาตรการไมใหภาชนะหรือหีบหอที่วางบน 

pallet ตกหลนจากชั้นที่วาง

• ระมดัระวัง pallet ที่ทําดวยไม อาจมีตะปเูกี่ยว    

ทําใหภาชนะหรอืหีบหอเสียหาย



4.8  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน

• หากเกิดการหกรั่วไหล ซึ่งอาจเกิดจาก

• การเคลื่อนยาย 

• ภาชนะที่ใชบรรจุชํารุด

• ฯลฯ

ตองทําการเก็บทําความสะอาดทันที

ศึกษาเอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS)

ตองระมดัระวังไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม



4.8  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

(ตอ)
อุปกรณการจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล        

 ประเมินชนดิ ปริมาณสารเคมแีละวัตถุอันตราย           
ที่หกรั่วไหล

 ติดตั้งปายเตือน รั้วกั้น เพื่อไมใหบคุคลที่ไม             

เกี่ยวของเขาไป

 ใชวัสดดุดูซบัที่เหมาะสมกับสารเคมแีละวัตถุอันตรายที ่       

หกรั่วไหล เชน Diatomaceous earthDiatomaceous earth จะใชกับดดูซบั      

ของเหลวไวไฟของเหลวไวไฟหรือของเหลวออกซิไดสของเหลวออกซิไดส เปนตน



4.8  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

(ตอ)



4.8  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

(ตอ)

• ตองปองกันไมใหสารเคมีและวัตถุอันตรายที่           

หกรั่วไหลลงสูทอระบายน้ําฝนหรือลํารางสาธารณะ

• ตองทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังใชงาน และ

ตรวจสภาพการใชงานใหอยูในสภาพปกติ

• ตองทํารายงาน สาเหตุการรั่วไหล ขนาดการ            

หกรั่วไหล การจัดการ และขอเสนอแนะการปองกัน

เหตุนั้นๆ 



4.9 การกําจดัของเสีย

ตองกาํจัดหรือทําลายบรรจุภัณฑที่บรรจสุารเคมีและ
วัตถอุันตรายใชแลว หรือนํากลับมาใชใหม 
อยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายกําหนด



4.9 การกําจัดของเสยี

ตองกําจัด/ทําลาย สิ่งปนเปอนสารเคมีและวัตถอุันตราย 

วัสดดุดูซบั ทีใ่ชแลว น้ําจากการชะลาง สารเคมแีละ    

วัตถอุันตรายจากการหกรั่วไหล ตามคําแนะนาํใน MSDS 

ของสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้นๆ หรือตามคําแนะนํา

จากผูผลิตหรือกําจัดโดยผูรับกําจัดที่ไดรบัอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สารเคมีและวัตถุอันตรายที่หมดอายุใหเก็บในอาคารฯ            

เพื่อรอการกําจัด



4.10 โปรแกรมการบาํรุงรกัษาอปุกรณความปลอดภยั

• ตองจดัทําแผนการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยแตละ
ชนดิอยางละเอียด

• อุปกรณที่ตองตรวจสอบความพรอมในการใชงาน เชน 
อุปกรณการตรวจจับความรอน/ควัน/รังสี/กาซ อุปกรณ
ดบัเพลิงตางๆ สายลอฟา อุปกรณปองกนัสวนบุคคล รถยก 
เปนตน

• ตองจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
อุปกรณความปลอดภัยทุกครั้งพรอมใหตรวจสอบรายงานได
ตลอดเวลา



4.11 คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน

ตองจดัเตรียมขอแนะนาํการปฏิบัติงานตางๆ ใหกับผูปฏิบัตงิาน

การปฏิบัติงานกับสารเคมีและวัตถุอันตราย แตละรายการ

MSDS ของสารเคมีและวัตถุอันตราย

การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม /หกรั่วไหล 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

การกําจัดของเสีย

การปฏิบัติเมื่อรับสินคาเขาและออกจากสถานที่เก็บ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณและวิธีการเก็บรักษา

การสํารวจดูแลความเรียบรอยประจําวัน  



4.11 คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน (ตอ)
คําแนะนําการปฏิบัติงานประกอบดวยขอบเขต         
ขั้นตอนและความรับผิดชอบ โดยสือ่สารดวยสื่อที่   
เขาใจงาย

ผูปฏิบัติงานแตละหนาที่ตองปฏิบัติงานตามคําแนะนํา

การปฏิบัติงานประจําวันของตน

ตองเก็บคําแนะนําเหลานี้ ไวในสถานที่เก็บฯ  
สามารถมองเห็นและใชงานไดงาย



4.12  การฝกอบรม

• จะตองมกีารฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมและผูปฏิบตัิงานเดมิ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งตองมีหัวขอ

• การจําแนกสารเคมีและวัตถุอนัตรายในการจดัเกบ็ /

MSDS / วิธีการจัดเก็บ

• วิธีการใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคล

• วิธีปฏิบัติเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน และการซอมแผนฉุกเฉิน



4.12  การฝกอบรม (ตอ)

 วิธีใชเครื่องดับเพลิง

การฝกอบรมพนักงานขบัรถยก

การจัดการเมื่อมีเหตุหกรั่วไหล



4.13  มาตรการการปองกนัอืน่ๆ

• ตองจัดสถานที่แบงถายสารเคมีและวัตถุอันตราย
นอกอาคารเก็บรักษาฯ ในกรณีมีการแบงถาย
สารเคมีและวัตถุอันตราย

• จัดใหมีใบอนุญาตทํางาน และมาตรการพิเศษ
สําหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง เชน 
บริเวณมีการซอมบํารุงรักษา การกอสรางแกไข
ตอเติม และการทํางานในที่สูง เปนตน



4.13  มาตรการการปองกนัอืน่ๆ (ตอ)

• สํารวจดูแลความเรียบรอยของอาคารเก็บสารเคมแีละ

วัตถอุันตรายอยางสม่ําเสมอ หากพบสิง่ผิดปกติให
ดําเนนิการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว และจัดทํารายงาน  
การสํารวจทุกครั้ง

• ตองเตรียมขอมูลสําหรับหนวยกูภัยฉุกเฉิน เชน ชือ่ทางการคา 
ชื่อทางเคมี น้ําหนกัรวม สถานที่จดัเก็บ ชนดิของสารดบัเพลิง

MSDS



4.13  มาตรการการปองกนัอืน่ๆ (ตอ)

• ตองจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหม 
ระเบดิ กาซรั่ว หรือวัตถอุันตรายหกรั่วไหลปริมาณมาก



ขอควรระวังเพือ่ความปลอดภัย

เขาไปในบริเวณที่เกิดเหตุดวยความระมัดระวังจาก

ดานเหนือลม 
รักษาความปลอดภัยในที่เกิดเหตุ 
จําแนกอันตราย 
ประเมินสถานการณ 
ขอความชวยเหลือ 
อยูเหนือลม

Ref : คูมือระงับอุบัติภัยจากวัสดุอันตราย กนอ.



Ref : http://www.pcd.go.th



แหลงคนหาขอมูลสารเคมีแหลงคนหาขอมูลสารเคมี

http://www.chemfinder.com
http://www.chemtrack.org
http://www.chemwatch.com
http://www2.diw.go.th/haz
http://www.diwsafety.org
http://www.pcd.go.th



หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับสินคาหรือวตัถุอันตราย

• แจงเหตุดวนเหตุราย  : 191

• ศนูยดับเพลิงศรอียุธยา : 199

• ศนูยควบคุมการจราจร : 1197

• ศนูยปลอดภัยกระทรวงคมนาคม  : 1356

• ศนูยอุบัติภัยกรุงเทพมหานคร : 1555

• สายดวนกรมควบคุมมลพิษ  : 1650

• สายดวนบริการขอมูลสารเคมี  : 1564

• ศนูยปฏบิัติงานฉุกเฉินทางรังสี  : 0-2579-5230-4

• ศนูยปลอดภัยคมนาคม  : 0-2269-3992

• การทาเรือแหงประเทศไทย  : 0-2269-3999

• การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  : 0-2253-0561



สํานักควบคุมวัตถุอันตราย 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

โทรศัพท 0 2202 4248

E-mail : hazard@diw.go.th

http://www.diw.go.th

ขอเสนอแนะ และ ถาม-ตอบ
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