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การบรรยาย เรื่อง “ความปลอดภัยสารเคม”ี

โดย

นางสาวขนิษฐา  ใจจ้อง

กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี  กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



การจ าแนกประเภทสารเคมี

Title อันตรายที่เกิดจากสารเคมี

Title มาตรการความปลอดภัย

หัวข้อ



การจ าแนกประเภทสารเคมี
หัวข้อ

• การจ าแนกตามข้อก าหนดการขนส่ง (ระบบ UN Class : UNRTDG)
• การจ าแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (ตามระบบ GHS) 
• การจ าแนกตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
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(European Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR 
Version 2011)
https://www.dlt.go.th/th/announce/view.php?_did=1449

2013
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การจ าแนกประเภทสารเคมี ตามระบบการขนส่ง 
(UN Class : UNRTDG) แบ่งเป็น 9 ประเภท

ประเภทที่ 1 สารหรือสิ่งของที่ระเบิดได้

ประเภทที่ 2 ก๊าซ

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
สารที่ความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง
สารที่สัมผัสน  าแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ และ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

ประเภทที่ 6 สารพิษ และสารติดเชื อ

ประเภทท่ี 7 วัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทท่ี 8 สารกัดกร่อน

ประเภทที่ 9 สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้
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• ระบบขนส่ง (UN Recommendation on the Transportation of Dangerous Goods : UNRTDG)
เป็นการจ าแนกสารเคมีอันตรายตามข้อก าหนดการขนส่งวัตถุอันตรายของสหประชาชาติ เป็น 9 ประเภท โดยต้องมี
การติดฉลาก หรือป้ายแสดงประเภทและความเป็นอันตราย

การจ าแนกประเภทสารเคมี

ประเภทที่ 1 สารหรือสิ่งของที่ระเบิดได้
(Explosives)        

ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases)

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)
สารที่ความเสี่ยงต่อการลุกไหมไ้ดเ้อง
สารที่เสัมผัสน  าแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing Substances) 
และ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)

ประเภทที่ 6 สารพิษ (Poisonous Substances) และ
สารติดเชื อ(Infectious Substances)

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังส ี(Radioactive Materials)

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)

ประเภทที่ 9 สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด 
(Miscellaneous Dangerous Substances and articles)
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ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายที่ติดบนรถแท็งก์ขนส่งสารเคมี

80
1789

40 ซม.

30 ซม.

ขนาดไม่ต  ากว่า 30 x 40  เซนติเมตร
ขนาดของตัวเลข 10 เซนติเมตร

สัญลักษณ์แสดงประเภทสารเคมีอันตราย
บนรถขนส่ง 25x25 เซนติเมตร

หากบน packaging 10x10 เซนติเมตร

ส่วนราชการที อาจขอค าแนะน าได้พร้อม
เบอร์โทรศัพท์

ไฮโดรคลอริก
HYDROCHLORIC ACID

80
1789

กรณีฉุกเฉิน
ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม  ชื อบริษัทผู้ผลิต หรือ

จ าหน่าย   โทร…………….1356

Chemler Code 
รหัสความเป็นอันตราย และวิธีปฏิบัติ

(Hazardous Chemical Code)

ชื อสารเคมี

UN Number
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• ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

เป็นการจ าแนกและสื อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี การติดฉลาก (Label) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(Safety Data Sheet) ส าหรับติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี 

• อันตรายทางกายภาพ  17 ประเภท
• อันตรายต่อสุขภาพ  10 ประเภท
• อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  2 ประเภท

การจ าแนกประเภทสารเคมี

Explosives 
Self-reactive subst.
Organic peroxide

Flammable substance 
Self-reactive substance
Pyrophoric and self-
heating substance 

Oxidizing substance 
Organic peroxides

Compressed gas Skin corr./irrit.
Eye corr./irrit.
Corrosive to metal

Environmental
toxicity

Acute toxicity Acute toxicity 
Skin corr./irrit. 
Eye corr./irrit. 
Sensitization (Dermal) 

Sensitization 
(Respiratory)
Mutagenicity
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Target organ toxicity

GHS Pictogram

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย GHS
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การจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS แบ่งเป็น 3 ด้าน
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ

(Physical hazard) 
(17 ประเภท)

ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ
(Health hazard)

(10 ประเภท)

ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental hazard)

(2 ประเภท)
1. วัตถุระเบิด           2. ก๊าซไวไฟ
3. ละอองลอยไวไฟ 4. ก๊าซออกซิไดซ์
5. ก๊าซภายใต้ความดัน 6. ของเหลวไวไฟ
7. ของแข็งไวไฟ
8. สารเดี่ยวและสารผสมที่ท าปฏิกิริยาได้เอง
9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
10. ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
11. สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง
12. สารเดี่ยวและสารผสมซึ่งสัมผัสกับน  าแล้วให้ก๊าซไวไฟ
13. ของเหลวออกซิไดซ์
14. ของแข็งออกซิไดซ์
15. สารเปอรอ์อกไซด์อินทรีย์
16. สารกัดกร่อนโลหะ
17.สารที่มีการหน่วงการระเบิด

1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
2. การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
3. การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคาย
ต่อดวงตา  
4. การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจและผิวหนัง
5. การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
6. การก่อมะเร็ง                            
7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
8. ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสเดียว  
9. ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ  า
10. ความเป็นอันตรายจากการส าลัก

1. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน  า 
2. ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั น
บรรยากาศ 
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ความเป็นอันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท

1. วัตถุระเบิด 
2. ก๊าซไวไฟ 
3. ละอองลอยไวไฟ 
4. ก๊าซออกซิไดซ์ 
5. ก๊าซภายใต้ความดัน 
6. ของเหลวไวไฟ
7. ของแข็งไวไฟ
8. สารเด่ียวและสารผสมที่ท าปฏิกิริยาได้เอง
9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ

10. ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
11. สารเด่ียวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง 
12. สารเด่ียวและสารผสมที่สัมผัสน  าแล้วให้ก๊าซไวไฟ 
13. ของเหลวออกซิไดซ์
14. ของแข็งออกซิไดซ์
15. สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
16. สารกัดกร่อนโลหะ
17. สารที่มีความหน่วงในการระเบิด

โดยมีรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (Pictograms) 



Je
n
s M

arte
n
sso

n

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

2. การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง 

3. การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคาย 

4. การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

5. การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลล์สืบพันธุ์

6. การก่อมะเร็ง

7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

8. ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั งเดียว

9. ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ  า

10. ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย GHS

1. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน  า

2. ความเป็นอันตรายต่อชั นโอโซน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental hazard)
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย Product or Chemical Identifier 
2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 
3. ค าสัญญาณ Signal Words 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 
6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 

2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 
3. ค าสัญญาณ Signal Words 

4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 

5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 

6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก

Toluene                      

CAS No. 108-88-3 UN No. 2023

Epichlorohydrin     1-Chloro-2,3-epoxypropane

CAS No. 106-89-8   UN No. 2023

ควรสอดคล้องกับชื่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ใช้ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 

2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 
3. ค าสัญญาณ Signal Words 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 

6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 
2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 

3. ค าสัญญาณ Signal Words 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 

6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก

คือ ค าที่ใช้เพื่อก าหนดระดับ
ความสัมพันธ์ของความรุนแรง
ของอันตราย และเตือนผู้อ่านถึง 
โอกาสในการเกิดอันตราย
“อันตราย”(Danger) หรือ 
“ระวัง ”(Warning) 
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 
2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 

3. ค าสัญญาณ Signal Words 

4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 

6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก

วลีที่ก าหนดขึ นส าหรับประเภทและ
กลุ่มความเป็นอันตราย ที่อธิบาย
ลักษณะของความเป็นอันตราย
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงระดับความ
เป็นอันตรายตามความเหมาะสม
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 
2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 

3. ค าสัญญาณ Signal Words 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 

5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 
6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก

กลุ่มค า ที่ระบุมาตรการแนะน าว่า
ควรปฏิบัติตามเพื่อลดหรือป้องกัน
การเกิดผลร้ายที่เกิดจากการรับสมัผัส 
กับผลิตภัณฑ์อันตราย หรือการ
จัดเก็บหรือจัดการผลิตภัณฑ์อันตราย
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
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องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS ประกอบด้วย

1. ชื อผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย 
Product or Chemical Identifier 
2. รูปสัญลักษณ์ Pictograms 

3. ค าสัญญาณ Signal Words 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย Hazard Statements 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง Precautionary Statements 

6. การระบุผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย Supplier Identification 

การติดฉลาก

ให้มีที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายสารเด่ียวหรือ
สารผสมบนฉลาก 
ผู้จัดจ าหน่าย

บริษัท………………………
ที่อยู…่………………………
โทรศัพท…์…………………
โทรสาร……………………..
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน………………
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ตัวอย่างฉลากติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS
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Epichlorohydrin        1-Chloro-2,3-epoxypropane

CAS No. 106-89-8   

UN No. 2023

อันตราย
ความเป็นอันตราย
- ของเหลวไวไฟ

- อาจก่อให้เกิดมะเร็ง - เป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป

- เป็นพิษเมื อสัมผัสผิวหนัง

- หากหายใจเข้าไปท าให้เสียชีวิตได้

- ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และท าลายดวงตา

- อาจท าให้เกิดการแพ้ที ผิวหนัง

- มีข้อสงสัยว่าอาจท าให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

- เป็นพิษต่อสิ งมีชีวิตในน  า 

ข้อควรระวัง
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นอยู่เสมอ - อ่านและท าความเข้าใจข้อควรระวังเกี ยวกับความปลอดภัย ก่อนใช้

สารเคมี

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายดวงตา และหน้า

- สวมถุงมือ และชุดป้องกันอันตรายสารเคมี.

- สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีที เหมาะสม

- อย่าหายใจเอาฝุ่น /ไอระเหย/ละอองของสารเคมีเข้าไป

- ให้มีการระบายอากาศที เพียงพอ

- ล้างท าความสะอาดร่างกายหลังการใช้สารเคมี.

United Nations Co., Ltd. 

1-1, Peace Ave., Geneva
Tel. 41 22 917 00 00 Fax. 41 22 917 00 00

Product identifier

Pictograms

Hazard Statements

Signal word 

Precautionary 

Statements

Supplier

identification

ตัวอย่างฉลากติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS
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1. การบ่งชี สารเดี่ยว หรือสารผสม และผู้ผลิต (identification of the substance or mixture and of the supplier)
2. การบ่งชี ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and storage)
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/personal Protection)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
12. ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยา (Ecological information)
13. ข้อพิจารณาในก าจัด (Disposal considerations)
14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)
16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information)

การจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety data sheet -SDS
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สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
(National Fire Protection Association : NFPA)

ข้อมูลพิเศษ (พื นสีขาว) 

OXY สารออกซิไดซ์

ACID กรด 

COR กัดกร่อน 

ALK ด่าง 

W ท าปฏิกิริยายารุนแรง หรือระเบิดเมื่อผสมน  า

W OX  ท าปฏิกิริยายารุนแรง หรือระเบิดเมื่อผสมน  า หรือสารออกซิไดซ์

อันตรายต่อสุขภาพ  

0 = อันตรายน้อยที่สุด 

1 = อันตรายน้อย

2 = อันตรายปานกลาง 

3 = อันตรายสูง

4 = อันตรายสูงสุด 

ความไวต่อปฏิกิริยา

0 = เสถียร 

1 = ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน 

2 = ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 

3 = ความร้อนและการกระแทกอาจเกิดระเบิด
4 = ระเบิดได้

SDS : ข้อ 5  มาตรการการผจญเพลิง

ความไวไฟ 

0 = ไม่ติดไฟ

1 = สูงกว่า 93 oC

2 = ต่ ากว่า 93 oC

3 = ต่ ากว่า 38 oC

4 = ต่ ากว่า 22 oC
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Vinyl Acetate Monomer

ตัวอย่างถังเก็บขนาดใหญ่ที บรรจุ สาร Vinyl Acetate Monomer
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• เรื อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551
•เรื อง การก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ 
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ. 2551
•เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนเป็น
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
•เรื อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

กฎหมายที เกี ยวข้องกับการจดัเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การจ าแนกประเภทวัตถุอันตรายส าหรับการจัดเก็บ
ให้ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเบื องต้น
(ฉลาก เอกสารก ากับ การขนส่งวัตถุอันตราย
หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย)

ให้พิจารณาตามคุณสมบัติความเป็นอันตรายของสาร

คุณสมบัติความเป็นอันตรายหลักที น ามาพิจารณา ได้แก่

คุณสมบัติรองของสารที น ามาพิจารณา ได้แก่

การติดไฟ การระเบิด การออกซิไดซ์

ความเป็นพิษ ความกัดกร่อน
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• ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด 

• ประเภทที่ 2 - 2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน 

- 2B ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) 

• ประเภทที่ 3 - 3A ของเหลวไวไฟ จุดวาบไฟไม่เกิน 60 oC

- 3B จุดวาบไฟระหว่าง 60-93 oC และมีสมบัติผสมกับน  าไม่ได้ 

• ประเภทที่ 4 - 4.1A ของแข็งไวไฟที่มีสมบัติการระเบิด 

- 4.1B ของแข็งไวไฟ 

- 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง 

- 4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน  า

• ประเภทที่ 5 - 5.1A - 5.1B  5.1C สารออกซิไดซ์ 

- 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

• ประเภทที่ 6 - 6.1A สารติดไฟที่มีสมบัติความเป็นพิษ 

- 6.1B สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ 

- 6.2 สารติดเชื อ หมายถึงสารที่เป็นจุลินทรีย์
หรือมีจุลินทรียเ์ป็นส่วนประกอบหรือ
พยาธิเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในมนุษย์ 

• ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี 

• ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน 

- 8A สารติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน 

- 8B สารไม่ติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน

• ประเภทที่ 9 ไม่น ามาใช้

• ประเภทที่ 10 ของเหลวติดไฟ 

• ประเภทที่ 11 ของแข็งติดไฟ 

• ประเภทที่ 12 ของเหลวไม่ติดไฟ 

• ประเภทที่ 13 ของแข็งไม่ติดไฟ

การจ าแนกประเภทของสารเคมี และวัตถุอันตราย ตามคู่มือการจัดเก็บ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550



ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

ตัวอย่าง เช่น ดินระเบิด เชื อประทุ สายชนวน พลุ ดอกไม้เพลิง Barium azide
Dinitrophenolate, wetted Nitroglycerine, solution in alcohol เป็นต้น

หมายถึง วัตถุระเบิดตามเกณฑ์ของกฎหมายวัตถุระเบิดของกระทรวงกลาโหม หรือตามข้อ
ก าหนดการขนส่งสินค้าอันตราย UN Recommendations

หมู่ที่ 1.1 ระเบิดเป็นกลุ่มก้อน
หมู่ที่ 1.2 ระเบิดไม่เป็นกลุ่มก้อน
หมู่ที่ 1.3 เพลิงไหม้เปน็กลุ่มก้อน
หมู่ที่ 1.4 เพลิงไหม้ปานกลาง ไม่มีแรงระเบิด
หมู่ที่ 1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด
หมู่ที่ 1.6 วัตถุที่ไม่ไว หรือเฉื่อยต่อการระเบิด



ประเภท 2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือ 
ก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน

ประเภท 2B ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะขนาดเล็ก 
(กระป๋องสเปรย์)

ก๊าซซึ่งมีสภาพโดยสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20 C ที่ความดัน
ปกติ 101.3 กิโลปาสคาล ทั งนี รวมถึง ก๊าซตามข้อก าหนด
การขนส่งสินค้าอันตราย UN Recommendations 
แต่ไม่รวมถึงก๊าซอัดที่บรรจุอยู่ในกระป๋องสเปรย์
และก๊าซเหลวเย็นจัด

ภาชนะปิดที่มีความดัน (Pressure receptacles)
อุปกรณ์ฉีดละอองลอย (Aerosol dispensers) และ
ภาชนะปิดขนาดเล็กที่บรรจุก๊าซ (Gas Cartridges) 
ที่ท าด้วยโลหะ แก้ว หรือพลาสติกที่ออกแบบให้ใช้งาน
ครั งเดียว ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์นี ประกอบด้วยก๊าซอัด 
หรือก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดันที่อัดลง
ไปในบรรจุภัณฑ์นั น

ประเภทที่ 2

ตัวอย่าง เช่น  สีสเปรย์  กระป๋องสเปรย์ที่มีสารไวไฟตัวอย่าง เช่น ออกซิเจน คลอรีน  ไนโตรเจน  เป็นต้น



ประเภทที่ 3
ประเภท 3A ของเหลวไวไฟ ประเภท 3B ของเหลวไวไฟ

ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60 C ของเหลวที่มีจุดวาบไฟมากกว่า 60 C ถึง 93 C และ
มีคุณสมบัติผสมเข้ากับน  าไม่ได้

ตัวอย่าง เช่น  Acetic acid, Acetone, Acrylic acid, 
Benzene, Toluene, Xylene เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น 2-Ethylhexyl Acrylate, 
Formaldehyde, Furfural เป็นต้น



ประเภท 4.1A ของแข็งไวไฟที่มีคุณสมบัติการระเบิด ประเภท 4.1B ของแข็งไวไฟที่ไม่มีคุณสมบัติระเบิด

หมายถึง สารตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตราย
ประเภท 4.1 ที่มีคุณสมบัติระเบิด ได้แก่ วัตถุระเบิดที่ถูก
ท าให้เฉ่ือยด้วยน  าหรือแอลกอฮอล์ หรือเจือจางโดย
สารอื่นเพื่อข่มคุณสมบัติการระเบิด

หมายถึง สารตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตราย 
ประเภท 4.1 ที่ไม่มีคุณสมบัติระเบิด สามารถลุกไหม้ง่าย 
เนื่องจากการเสียดสีกัน หรือเมื่อลุกไหม้ สามารถลุกลาม
ออกไปได้อย่างรวดเร็ว (เวลาเผาไหม้น้อยกว่า 45 วินาที 
ในระยะทาง 100 เมตร หรืออัตราความเร็วในการเผา
ไหม้มากกว่า 2.2 มม./วินาท)ี รวมทั งสารทีท่ าปฏิกิริยา
ได้ด้วยตัวเอง (Self reactive)

ประเภทที่ 4

ตัวอย่าง เช่น Picric acid (กรดพิคริก) เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น Lithium hydride, 
Sulfur, Para formaldehyde 
เป็นต้น



ประเภท 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ ได้เอง

ตัวอย่าง เช่น Cobalt carbonyl, Sodium hydrosulfite, Carbon black เป็นต้น

 สาร Pyrophoric : ตัวสารท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
ภายใน 5 นาที อุณหภูมิสูงจนลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง

 สาร Self-heating : ตัวสารท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 
เกิดความร้อนรอบตัวไม่สามารถระบายออกได้ สะสมต่อเนื่องอยู่ภายในจนท าให้
อุณหภูมิสูงขึ นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้เอง  



ประเภท 4.3 สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน  า

ตัวอย่าง เช่น Aluminium alkyl hydrides, 
Lithium borohydrides, Calcium carbide เป็นต้น

หมายถึง สารตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภท 4.3 ตาม UN Recommendations 
ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน  าหรือความชื นในอากาศในระดับความเข้มข้นที่สามารถจุดระเบดิเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้



หมายถึง สารตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภท 5.1 ตาม UN Recommendations 
ซึ่งเป็นสารที่ตัวเองไม่จ าเป็นต้องติดไฟ โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหรือร่วมในการ
ลุกไหม้ของวัสดุอื่นๆ แบ่งออกเป็น
ประเภท 5.1 A คือ สารออกซิไดซ์ที่มีความไวในการท าปฏิกิริยามาก
ประเภท 5.1 B คือ สารออกซิไดซ์ที่มีความไวในการท าปฏิกิริยาปานกลาง
ประเภท 5.1 C คือ สารที่มแีอมโมเนียมไนเตรทและสารผสมที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นส่วนประกอบ

ตัวอย่าง 5.1 A เช่น  Barium chlorate, Calcium hypochlorite, Fluorine, Hydrogen 
peroxide, Manganese dioxide เป็นต้น

ตัวอย่าง 5.1 B เช่น  Barium nitrate, Chromium trioxide, Calcium nitrate Aluminium 
nitrate, Barium permanganate  เป็นต้น

ตัวอย่าง 5.1 C เช่น Ammonium nitrate เป็นต้น

ประเภท 5.1 สารออกซิไดซ์



ประเภท 5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

ตัวอย่าง เช่น Dibenzoyl peroxide, Methyl Ethyl Ketone peroxide เป็นต้น

หมายถึง สารตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภท 5.2 ใน UN Recommendation 
เป็นสารอินทรีย์ที่มีออกซิเจนสองอะตอมติดกันหรือเรียกว่าหมู่เปอรอ์อกซี่ (-O-O-) ในสูตร
โครงสร้างสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์เป็นสารไม่เสถียร ไวต่อความร้อน เมื่อได้รับความร้อนจะ
สลายตัวซึ่งจะให้ความร้อนและไอของสารไวไฟหรือติดไฟ และอาจเกิดการระเบิดตามมา



ประเภท 6.1A สารติดไฟได้ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ ประเภท 6.1B สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ

ประเภทที่ 6

ได้แก่ 
❖ ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากับน  าได้ มีจุด

วาบไฟสูงกว่า 60C ถึง 93C 
❖ ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับ

น  าได้ จุดวาบไฟสูงกว่า 93C
❖ ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็ง

ไวไฟ 4.1B

ตัวอย่าง เช่น Adiponitrile, Aniline, Benzyl    
cyanide, Bromine, 3-Chloropropanenitrile 

ได้แก่ ของเหลวไม่ติดไฟ ของแข็งไม่ติดไฟ

ตัวอย่าง เช่น Ammonium Fluoride, Arsenic, 
Arsenic Pentoxide, Benzidine, 
Beryllium oxide, Carbon tetrachloride 
เป็นต้น



ประเภท 6.2 สารติดเชื อ

ตัวอย่าง เช่น เชื อแบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย 
ปรสิต เชื อรา รวมทั งจุลชีพพนัธุ์ใหม่ๆ เป็นต้น

หมายถึง สารที่เป็นจุลินทรีย์หรือ มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ หรือ
พยาธิ ท่ีเป็นสาเหตุการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ จุลินทรีย์เหล่านี  
ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย (rickettsias) เชื อรา รวมทั ง
จุลินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม



ประเภท 7 สารกัมมันตรังสี

ตัวอย่าง เช่น โคบอลท์-60 ยูเรเนียม เรเดียม เป็นต้น

หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายในอะตอมที่
ไม่คงตัวและสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา 



ประเภทที่ 8
ประเภท 8A สารติดไฟท่ีมีคุณสมบัติกัดกร่อน ประเภท 8B สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน

ของเหลวไม่ติดไฟ ของแข็งไม่ติดไฟ❖ ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากับน  าได้ มีจุดวาบไฟสูงกว่า 
60C ถึง 93 C 

❖ ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับน  าได้ 
จุดวาบไฟสูงกว่า 93 C 

❖ ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B
ตัวอย่าง เช่น Benzotrichloride,       

Dichloromethylphenylsilane
Diethylenetriamine เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น  Ammonium Hydroxide, 
Boron Tribromide, Chromic Acid,
Ethylenediamine, Hydrochloric Acid,
Mercury, Nitric Acid เป็นต้น



ประเภท 9 ไม่น ามาใช้พิจารณาในกระบวนการจัดเก็บ



ประเภท 10 ของเหลวติดไฟได้

ที่ไม่จัดอยู่ในประเภท 3A หรือ 3B

ตัวอย่าง เช่น Bis(2-Ethylhexyl)Phthalate, 1,4-Butanediol,

Butyrolactone เป็นต้น



ประเภท 11 ของแข็งติดไฟได้

❖ ของแข็งติดไฟได้ ที่ไม่อยู่ในประเภท 4.1B

ตัวอย่าง เช่น Azobenzene, 4-Nitrodiphenyl เป็นต้น



ประเภท 12 ของเหลวไม่ติดไฟ

❖ ของเหลวที่มีค่าการติดไฟต่ ามาก หรือไม่ติดไฟ

และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการลุกลาม



ประเภท 13 ของแข็งไม่ติดไฟ

❖ ของแข็งที่มีค่าการติดไฟต่ ามาก หรือไม่ติดไฟ

และบรรจุภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการลุกลาม

ตัวอย่าง เช่น Asbestos, Borax, Boric Acid, 
Carbendazim, Dichlorophene, Diuron เป็นต้น



ตารางเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (ADR) คู่มือการจัดเก็บ (DIW) ความเป็นอันตราย

6.2 6.2 การติดเชื อ

7 7 วัสดุกัมมันตรังสี

1 1 วัตถุระเบิด

2 2A 2B ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที ละลายภายใต้ความดัน

4.2 4.2 สารที มีความเสี ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง

4.3 4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมื อสัมผัสกับน  า

5.2 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

5.1 5.1A  5.1B  5.1C สารออกซิไดซ์ 

4.1 4.1A  4.1B ของแข็งไวไฟที มี/ไม่มี สมบัติการระเบิด

3 3A  3B ของเหลวไวไฟ จุดวาบไฟ <= 60 oC / 60 – 93 oC

สารพิษตาม GHS 6.1A  6.1B สารติดไฟ/ไม่ติดไฟที มีสมบัติความเป็นพิษ

8 8A  8B สารติดไฟ/ไม่ติดไฟที มีสมบัติการกัดกร่อน

Liquid 10  12 ของเหลวติดไฟ/ไม่ติดไฟ 

Solid 11 13 ของแข็งติดไฟ/ไม่ติดไฟ









ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย





Title อันตรายที่เกิดจากสารเคมีหัวข้อ



อันตรายที่เกิดจากสารเคมี

1.  อันตรายทางกายภาพ  ได้แก่

1.1 เพลิงไหม้   สารเคมีที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

- ของแข็งไวไฟ  เช่น  Sulfur  ,  Phosphorus

- ของเหลวไวไฟ  เช่น  Acetone , Benzene , สารตัวท าละลายอื่น ๆ 

- ก๊าซไวไฟ  เช่น Acetylene , Hydrogen , LPG



1.2 การระเบิด  อาจเกิดขึ นได้จาก

- สารไวไฟลุกไหม้
- ผงหรือฝุ่นของสารบางชนิดผสมกับอากาศแล้วลุกไหม้
- ก๊าซเมื่อถูกความร้อน
- สารที่ไม่เสถียร มีการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ น
- สารที่ไม่เสถียร มีการสลายตัว
- สารบางชนิดเมื่อถูกน  าหรืออากาศ
- สารที่ท าปฏิกิริยากันแลว้เกิดการระเบิด



2. อันตรายต่อสุขภาพ    เกิดได้ 2 ลักษณะคือ

2.1  อันตรายเฉพาะที่  :  การเกิดพิษที่ต าแหน่งที่มีการสัมผสั ของสารพิษกับร่างกาย  
เช่น เกิดการระคายเคอืง  กัดกร่อน เป็นต้น

2.2  อันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย : สารเคมีถูกดูดซึมเข้าสู่รา่งกาย ท าให้มี
ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบประสาท   ระบบเลือด  
เป็นต้น  



เส้นทางการรับสัมผัสสารเคมี (Routes of Exposure)

1. การหายใจ (Inhalation) : หายใจเข้าทางปากหรือ
จมูกเข้าสู่ปอด
2. การรับสัมผัสทางผวิหนัง (Absorption / Dermal) 
: รับสัมผัสผ่านทางผิวหนังและตา
3. การกิน (Ingestion / Oral) : การกิน ดื ม กลืน
4. ส่งผ่านทางรกของแม่สู่เด็กทารกในครรภ์



3. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3.1  ก่อให้เกิดมลพิษทางน  า  จากการปล่อยสารเคมีลงในแหลง่น  า เช่น จากกระบวนการผลติ

ภาคอุตสาหกรรม  ยาปราบศัตรูพืชภาคการเกษตร  ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน
ต่างๆ เป็นต้น

3.2 ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  

3.3 ก่อให้เกิดมลพิษในดินจากการหกรั่วไหลของสารเคมีลงดิน 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน  าใต้ดิน และแหล่งน  าใกล้เคียงได้



หัวข้อ
Title มาตรการความปลอดภัย



การควบคุมทางวิศวกรรม

- การออกแบบ
- การติดตั งอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบระบายอากาศ
- การควบคุมที่แหล่งก าเนิด

การควบคุมการจัดการ

- การฝึกอบรม
- ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
- การขออนุญาตท างาน
- การต่อฝาก ต่อเชื่อม
- การติดป้ายห้าม ป้ายเตือน
- การติดฉลาก
- การสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล

มาตรการความปลอดภัย

การควบคุมทางวิศวกรรม

- การออกแบบ
- การติดตั งอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบระบายอากาศ
- การควบคุมที่แหล่งก าเนิด



❑ ผนังอาคารและก าแพงกันไฟ มั่นคงแข็งแรง และ
เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร

❑ ทนไฟได้ และก าแพงกันไฟต้องมีความสูง ขึ นไป
เหนือหลังคา 0.3 – 1.0 เมตร และยื่นออกจากผนัง
ด้านข้าง 0.3 – 0.5 เมตร

โครงสร้างอาคาร

❑ อาคารเก็บรักษาสารเคมี ที่มีความกว้างน้อยกว่า 30 เมตร และมีพื นที่ตั งแต่ 1,200 ตาราง
เมตร ต้องมีผนังทนไฟ กั นตัดตอนโดยมีระยะห่างจากกัน ไม่เกิน 40 เมตร

❑ กรณีอาคารเก็บรักษาสารเคมี ห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 10 เมตร ผนังอาคารต้องสามารถ 
ทนไฟได้อย่างน้อย 90 นาที ยกเว้น อาคารที่เก็บสารไม่ติดไฟ

มาตรการความปลอดภัย การควบคุมทางวิศวกรรม



❑ แข็งแรง
❑ ทนน  าและสารเคมี
❑ ในกรณีที่เก็บของเหลวไวไฟและวัตถุระเบิด พื นต้องไม่เกิด

ไฟฟ้าสถิตและน าไฟฟ้าได้
❑ ไม่ดูดซับของเหลว เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว ท าความ

สะอาดง่าย

พื นอาคาร
มาตรการความปลอดภัย การควบคุมทางวิศวกรรม



ประตูและทางออกฉุกเฉิน

❑ ทางเข้าออก อย่างน้อยต้องมี 2 ประตู รวมถึงประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านตรงขา้มกัน
❑ ทางเข้าออก จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและมีป้าย สัญลักษณ์ชัดเจน
❑ ประตูฉุกเฉิน ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ไม่ปิดตาย

มาตรการความปลอดภัย การควบคุมทางวิศวกรรม



อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยภายใน (เช่น หลอดไฟ) ที่อยู่ในอาคารที่ป้องกันการระเบิด



การต่อฝากและการต่อลงดิน เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตเม่ือของเหลวหรอืของแขง็ทีไ่ม่เป็น
ตัวน าถูกส่งไปยังระบบไฮดรอลิก ผ่านทางท่อโลหะ, ภาชนะ, ภาชนะบรรจุ 



การหุ้มฉนวน (double-insulated) ท่อหรือโครงสรา้ง เพื่อลดความเสยีหายเนือ่งจากไฟไหม้



การติดตั งช่องระบายแรงดัน / ระเบิดส าหรับถังและอุปกรณ์จัดเก็บแรงดัน 



การแยกการจัดเก็บวัสดุไวไฟออกจากพื นที่กระบวนการผลติ



การจัดท าเขื่อนกั นเพื่อกักเก็บสารเคมีที่รั่วไหล 



การติดตั งระบบระบายอากาศ ส าหรับงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ติดไฟได้ 



การติดตั งเครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ ในบริเวณกระบวนการผลติ และจัดเก็บ



การควบคุมการจัดการ

- ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
และการติดฉลาก

- การฝึกอบรม
- การขออนุญาตท างาน
- การต่อฝาก ต่อเชื่อม
- การติดป้ายห้าม ป้ายเตือน
- การสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล

มาตรการความปลอดภัย



•ฝึกอบรมพนักงานใหม่    เพื่อให้ทราบ ข้อมูลสารเคมีอันตราย Safety Data Sheet
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติงานปกติ 
(On the job training)

การฝึกอบรม

•ฝึกอบรมพนักงานปจัจุบนั     เพื่อทบทวนความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี  
การปฏิบัติงานกบัสารเคมีอย่างปลอดภัย 
การระงับเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้จากสารเคมีอันตราย



❑ การฝึกอบรมและขั นตอนการท างานที่จัดท าขึ นเป็นพิเศษเพื่อลดหรือจ ากัดการสมัผัส
กับคนงานต่ออันตรายที่เกิดขึ นในที่ท างาน

❑ ท าการประเมินความเสี่ยง (RA) หรือการวิเคราะห์ความเป็นอันตรายของ
กระบวนการ (PHA) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไวไฟและ / หรือวัสดุที่ติด
ไฟได้

❑ สร้างขั นตอนการท างานที่ปลอดภัย (SWP) ส าหรับงานที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเก็บ 
การใช้ การจัดการ และการก าจัดวัสดุที่ติดไฟได้ 

❑ การจัดการพื นที่ใช้ และจัดเก็บสารไวไฟ ให้ห่างจากความร้อนหรือแหล่งก าเนดิ
ประกายไฟ 

การควบคุมการจัดการ



หลกัการเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายในอาคาร

จัดเก็บตามประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ยึดหลักเข้าก่อน-ออกก่อน (first in-first out) เพ่ือลดความเสี่ยง จากการ
เสื่อมสภาพหรือการถูกท าลายของสารเคมี 

ต้องตรวจสอบคุณลักษณะทั งปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุ และหีบห่อ
ต้องอยู่ในสภาพที่ดี 

จัดท าแผนผังก าหนดต าแหน่ง ประเภทกลุ่มสารเคมี พร้อมต าแหน่ง อุปกรณ์
ฉุกเฉิน อุปกรณ์ผจญเพลิง และเส้นทางหนีไฟ 

ต้องมีพื นที่ว่างโดยรอบระหว่างผนังอาคารกับกองสารเคมี เพ่ือตรวจสอบและ
จัดการกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือหกรั่วไหล

การจัดเรียงสารเคมีไม่ควรสูงเกิน 3 เมตร



หลกัการเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายนอกอาคาร 

บริเวณโดยรอบต้องไม่มีสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัย ต้องไม่มีหญ้าขึ น
เยอะ / ไม่มีวัสดุไวไฟได้ / ไม่มีแหล่งกระจายความร้อน

ต้องไม่เป็นที่จอดยานพาหนะ หรือ เส้นทางจราจร 

พื นต้องแข็งแรงและรับน  าหนักสารเคมีและวัตถุอันตรายได้ /ไม่ลื่น 
ทนต่อการกัดกร่อน/ ทนน  า

มีทางระบายส่งลงสู่บ่อกักเก็บหรือเขื่อนไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก 



❑ ปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลท าความสะอาด เช่น ท าความสะอาดทันทีที่รั่วไหล
และปิดฝาภาชนะบรรจุและถังขยะ (ของวัสดุไวไฟ) เมื่อไม่ใช้งาน 

❑ ห้ามใช้เปลวไฟแบบเปิดในบริเวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ

❑ การใช้ระบบใบอนุญาตท างาน (PTW) ส าหรับงานร้อนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่
ติดไฟได้ เช่น การพ่นสีในพื นที่จ ากัด 

การควบคุมการจัดการ



มีระบบการอนุญาตเข้าท างานในพื้นที่อันตราย (Work permit)

▪ การขออนุญาตเขา้ปฏบิตังิานทีก่่อใหเ้กดิความร้อน และประกายไฟ (Hot work 
permit) ส าหรับการปฏิบตังิานในพืน้ทีท่ีม่ีสารเคมีไวไฟ  สารเคมีทีเ่กดิปฏกิิริยา
รุนแรงเม่ือได้รับความร้อน เช่น สารตัวท าละลาย  สารออกซิไดซ์ เป็นต้น

▪ การขออนุญาตเขา้ปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่ับอากาศ (Confined space Work 
permit)  ส าหรับการปฏบิตังิานในพืน้ที่ทีม่ีไอระเหยของสารเคมี ที่มีไอระเหยที่
เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ  หรือสารเคมีที่สามารถแทนทีอ่อกซเิจนในอากาศได้  
เช่น การซ่อมบ ารงุถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ ่เป็นต้น



 มีการต่อเชื่อมและต่อลงดิน เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟเนื่องจากฟ้าสถิต



ตัวอย่างการต่อสายดินและต่อฝากส าหรับการขนถ่ายไปบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก



A                                                                 B                                                    C

ภาพจากคู่มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๒)



❑ จัดท าโครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย เช่นเครื่องตรวจจับควัน เครื่องดับเพลิง เครื่องฉีดน  า 
และระบบเตือนอัคคีภัย 

❑ การติดตั งป้ายความปลอดภัย และการติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี

การควบคุมการจัดการ



ป้ายห้าม คือ ป้ายห้ามการปฏิบัติทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตราย
ป้ายเตือน คือ ป้ายเตือนให้ระวังภัยหรืออนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
ป้ายบังคบั คือ ป้ายทีก่ าหนดให้ต้องปฏิบัติ

จัดให้มีเคร่ืองหมายความปลอดภัย



 มีที่ล้างตัว และล้างตาฉุกเฉิน ใกล้บรเิวณทีป่ฏิบตัิงาน



 มีวัสดุดูดซับ (Emergency spill kit) 



 มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพียงพอ



 มีแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน



การก าจัดของเสีย

กากของเสียที่เกดิขึ้นตอ้งได้รับอนญุาตและส่งไป
บ าบัด/ก าจัดดว้ยวธิกีารที่เหมาะสมและผูร้ับ
ด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้

• สารเคมีที่ใช้แล้ว

•บรรจุภัณฑ์ปนเปือ้นสารเคมี

• วัสดุดูดซับที่ใช้แล้ว

• สารเคม/ีของเสียที่หกรั่วไหล

• สารเคมีเสื่อมสภาพ



ร่างประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยั 

เกี่ยวกบัการจดัการสารเคมีในโรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. .... 

1. การบรหิาร จดัการความ ปลอดภยั สารเคม ี

2. มาตรการ ความปลอดภยัการรบั ขนถ่ายและเคลือ่นยา้ย สารเคมอีนัตราย 

3. มาตรการความ ปลอดภยั ในการจดัเก็บ สารเคมอีนัตราย

4. มาตรการความ ปลอดภยัในการ ใชส้ารเคม ีอนัตราย 

5. การระงบัเหต ุฉุกเฉินสารเคม ีอนัตราย



ระบบสารสนเทศขอ้มลูสารเคมอีนัตรายภาคอตุสาหกรรม

การรายงานขอ้มลูรายปี มกีารเก็บหรอืการใชส้ารเคมอีนัตราย ปรมิาณตัง้แต่ 1 ตนัต่อปี 

ต่อหนึ่งสารเคมอีนัตราย 1 ชนิดขึ้นไป (รายงานผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ 

ขอ้มลูทีต่อ้งรายงาน เช่น สารเคมอีนัตราย (ชื่อ/ปรมิาณการใช/้เก็บ) ขอ้มลูความเป็นอนัตราย ชนิดสารดบัเลลงิ

ผู้ประกอบการโรงงานฯ

ประโยชน์ที่จะได้จากการท าระบบฯ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประโยชน์ต่อสาธารณะ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำรก ำกับดูแลที่มีประสิทธิภำพขึ้น ป้องกัน
อุบัติภัยจำกสำรเคมี ควำมไว้วำงใจจำกสังคม

โดยรอบโรงงำน

ได้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรก ำกับดูแล เฝ้ำระวังกำร
เกิดอุบัติภัย และบูรณำกำรด้ำนกำร

ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง



www. http://reg3.diw.go.th/safety

http://reg3.diw.go.th/safety


กรมแรงงาน 
ส านักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา



https://www.osha.gov/chemicaldata/
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กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
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