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1. กรณีอบุตัภิยัจากการท างาน-สารเคมีทีใ่ชอ้าจท าใหเ้กดิอนัตราย

2. งานทีพ่บบอ่ยและสารเคมีทีใ่ชอ้าจท าใหเ้กดิอนัตราย

โรงงานชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า

การพน่สี

มตีวัท าละลายอนิทรีย์

(ผูผ้ลติเคมภีณัฑ์) การแบง่บรรจุสารเคมี

งานจดัการบอ่บ าบดัน ้าเสยี งานในพื้นทีอ่บัอากาศ

3. ปกป้องตนเองอยา่งไร-ฉลากสารเคมีอนัตราย

4. เคล็ดลบัการชว่ยชีวติ –ภาพเครือ่งหมายสารเคมีอนัตราย

5. นายจา้งมีหน้าทีคุ่ม้ครองความปลอดภยัของคนงาน



1. กรณีอบุตัภิยัจากการท างาน
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ระวงั！การใชส้ารเคมทีีไ่มเ่หมาะสม
อาจท าใหเ้กดิอบุตัภิยัจากการท างาน！



กรณีอุบตัภิยัจากการท างาน-การระเบดิ

งานอะครลิคิเรซนิผา่นปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนัท าการใสว่ตัถดุบิ สารเบน

โซอลิเพอร์ออกไซด์ทีส่ลายตวัเกดิการระเบดิขึน้ ท าใหค้นงานเสยีชีวติทนัที

และบาดเจ็บ

(ส านกังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั-สรุปอบุตัภิยัจากการท างานทีส่ าคญัปี2015)
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กรณีอุบตัภิยัจากการท างาน-สดูดมสารพษิ

คนงานก าลงัท าระบบกนัซมึในบอ่น ้าใตด้นิ เน่ืองจากสดูดมสารโทลูอนีและ

สารไซลีนเขม้ขน้ทีเ่ป็นอนัตรายเขา้ไปท าใหบ้าดเจ็บจากการสูดดมสารท า

ละลายอนิทรีย์

(ส านกังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั-สรุปอบุตัภิยัจากการท างานทีส่ าคญัปี2017)
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กรณีอบุตัภิยัจากการท างาน-สดูดมสารพษิปอดถูกท าลาย

เน่ืองจากสารเคมเีกดิร ั่วไหลบรเิวณถงัผสมกรด คนงานรีบใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั

สว่นบุคคลเขา้รบัมอืกบัเหตฉุุกเฉิน ระหวา่งนัน้สูดดมเอาควนัพษิเขา้ไปปอด

ถูกท าลายตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

(ส านกังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั-สรุปอุบตัภิยัจากการท างานทีส่ าคญัปี2017)
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2. วธิีการใชง้านทีพ่บบอ่ยและอนัตรายจาก
สารเคมทีีอ่าจเกดิขึน้
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งานประเภทใดบา้งนะทีอ่าจเกดิอนัตราย

จากสารเคมี？



โรงงานชุปโลหะดว้ยไฟฟ้า

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ：

สารเคมีจะกดักรอ่นผวิหนงัหรอืดวงตา สดูดมเอาละอองโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ สารเคมีทีส่มัผสักอ่ใหเ้กดิ

โรคมะเร็ง สมัผสัสารไซยาไนด์เมือ่ท าความสะอาดถงั ปฏกิริยิาจากสารไซยาไนดท์ าใหเ้กดิการระเบดิขึน้ได้
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การพน่สี

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ：

วสัดสุมีีตวัท าละลายอนิทรีย์ท าใหเ้กดิมะเร็ง(โทลูอนี ไซลนี ฟอร์มาลดไีฮด)์ สดูดมกลิน่หรือสมัผสัถกูผวิหนงั

จากสารกอ่มะเร็ง จากการตกแตง่พน่สสีดูดมเอาสฝีุ่ นทีเ่ป็นโลหะหนกัเขา้ไป
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มีตวัท าละลายอนิทรีย์

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้：

ตวัท าละลายอนิทรยี์ทีม่กีารระเหยตวั(อะซโิตน, 1-โบรโมโพรเพน เป็นตน้) สารเคมอีนัตรายผา่นการสดูดม

กลิน่หรือสมัผสัถกูผวิหนงั
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(ผูผ้ลติเคมีภณัฑ์) การแบง่บรรจุสารเคมี

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้：

สารเคมีอนัตรายหรอืสารท าละลายอนิทรยี์ท าอนัตรายผา่นการสดูดม

กลิน่หรือสมัผสัถกูผวิหนงั
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งานจดัการบอ่บ าบดัน ้าเสีย งานในพื้นทีอ่บัอากาศ
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้：

สารเคมีอนัตรายหรอืสารท าละลายอนิทรยี์ท าอนัตรายผา่นการสดูดมกลิน่หรอืสมัผสัถกูผวิหนงั หรือภายใน

สถานทีย่งัคงมกีา๊ซไขเ่น่าสะสมอยูห่รือจากการขาดออ๊กซเิจนในอากาศ
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3. จะป้องกนัตวัเองอยา่งไร --
ฉลากสารเคมีอนัตราย
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ข

• ฉนัควรระมดัระวงัอะไรบา้ง ? 

• ฉนัควรป้องกนัตวัเองอยา่งไร ? 

• เพือ่ป้องกนัจากอบุตัเิหตุ ฉนัควรท าอยา่งไร ?

สามารถหาค าตอบจากฉลากทีอ่ยู่

บนภาชนะบรรจุสารเคมี
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รูปภาพบนฉลาก 

ชือ่เรียกสารเคม ีสว่นผสมทีเ่ป็นอนัตราย 

ค าเตอืน 

ขอ้มูลค าเตอืนความเป็นอนัตราย 

•ฉนัควรระมดัระวงัอะไรบา้ง？
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•ฉนัควรป้องกนัตวัเองอยา่งไร？

•ควรสวมอปุกรณ์ป้องกนัอะไรบา้ง？

• ใชม้าตรการป้องกนัอยา่งไร？

พจิารณาจากรายละเอยีดมาตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี
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• เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุฉนัควรท าอยา่งไร?

ใหย้ืนยนักบันายจา้งในทีท่ างานทีร่บัผดิชอบหรือหน่วยงาน

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั หากยงัไมเ่ขา้ใจควร

สอบถามกบับรษิทัผูผ้ลติหรือบรษิทัทีจ่ดัจ าหน่ายสารเคมี
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เคล็ดลบัการชว่ยชีวติ
ภาพเครือ่งหมายอนัตราย
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多圖＋圖式
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เครือ่งหมายระเบดิเพลงิไหม ้  เปรียบเทยีบ

ภาพเครือ่งหมายระเบดิเพลงิไหม้

ระวงัวตัถุระเบดิ

• อาจตดิไฟหรือระเบดิเมือ่ไดร้บั

ความรอ้น

ระวงัวสัดไุวไฟ

• ตดิไฟเมือ่ไดร้บัความรอ้น

• ตดิไฟไดเ้องเมือ่สมัผสั

ออกซเิจนในอากาศ

• เกดิความรอ้นขึน้เอง อาจลุก

ไหมไ้ด้

กา๊ซบรรจุภายใตค้วามดนั

• ประกอบดว้ยกา๊ซทีบ่รรจุ

ภายใตแ้รงดนั เกดิระเบดิได้

เมือ่ไดร้บัความรอ้น

สารออกซไิดซ์

• อาจท าใหเ้กดิหรือเรง่การลุก

ไหม้
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ภาพเครือ่งหมายระเบดิเพลงิไหม้
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สารเคมีทีพ่บบอ่ย
กา๊ซมีเทน

(CAS no.74-82-8)
กรดไนตรกิ

(CAS no.7697-37-2)
สารไนโตรกลีเซอรีน
(CAS no.55-63-0)

กา๊ซไนโตรเจน
(CAS no.7727-37-9)

สภาพแวดลอ้มการใช้

งาน
มอียูใ่นทอ่บ าบดัน ้าทิง้ ใน

ทอ่ปลอ่ยน ้าเสยี

การชุปโลหะไฟฟ้า, การเตรียม

ปุ๋ ยไนเตรตไนโตรเจน การ

หลอมโลหะบรสิทุธิ ์

การเตรียมไนโตรเซลลโูลส 

ดนิเบา

การผลติทองแดง ท าเป็นตวั

เตมิแกส๊ ไนโตรเจนเหลว

มาตรการป้องกนั/

อุปกรณ์ป้องกนั

• หา่งจากแหลง่ความรอ้น/ประกายไฟ หา้มสบูบหุรี่

• เก็บ/วางใหห้า่งจากเสือ้ผา้/สารทีต่ดิไฟงา่ย

• เก็บในทีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก

• สวมใสชุ่ดอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล

• หลีกเลีย่งจาก

แรงส ั่นสะเทอืนและการ

เสยีดสี

• เก็บภาชนะทีบ่รรจไุวใ้น

สถานทีม่อีากาศถา่ยเท

สะดวก

• ใชม้าตรการป้องกนั

ไฟฟ้าสถติ

• หลีกเลีย่งผสมกบัสารทีต่ดิ

ไฟงา่ย

ระวงัวสัดไุวไฟ       สารออกซไิดซ์            ระวงัวตัถุระเบดิ     กา๊ซบรรจุภายใตค้วามดนั



ภาพเครือ่งหมายเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  เปรียบเทยีบ

ภาพเครือ่งหมายเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ

เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ

• อาจกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง

• ท าใหเ้กดิความบกพรอ่งทาง

พนัธุกรรม

• สง่ผลเสยีตอ่ระบบการสบืพนัธุ์

หรือตอ่ทารกในครรภ์

• การสมัผสัเป็นเวลานานหรือรบั

สมัผสัซ า้จะท าลายอวยัวะของ

รา่งกาย

ระวงัพษิเฉียบพลนั

• กลืนกนิเป็นอนัตรายถงึ

ชีวติ/มพีษิ

• สดูดมเขา้ไปเป็นอนัตรายถงึ

ชีวติ/มพีษิ

• สมัผสัถูกผวิหนงัเป็น

อนัตรายถงึชีวติ/มพีษิ

ระวงัอน้ตราย

• อาจระคายเคอืงตอ่ระบบ

ทางเดนิหายใจ

• อาจท าใหง้ว่งซมึหรือ

วงิเวียนศีรษะ

ระวงัสารกดักรอ่น

• ผวิหนงัไหมอ้ยา่งรนุแรง

หรือท าลายดวงตา

• กดักรอ่นโลหะ
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ภาพเครือ่งหมายเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ
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สารเคมีทีพ่บบอ่ย
กรดไฮโดรฟลอูอรกิ

(CAS no.7664-39-3)
กรดซลัฟูรกิ

(CAS no.7664-93-9)
เบนซีน

(CAS no. 71-43-2)
สารเอทานอล

(CAS no.64-17-5)

สภาพแวดลอ้มการใช้

งาน
การปนเป้ือน การก าจดัสนิม

การกดักรอ่น ลา้งกรด

ใชท้ าปุ๋ ย ท าเป็นอเิล็กโทรไลต์

หรือตวัเรง่ปฏกิริยิา       

ท าเป็นตวัท าละลาย การ

สงัเคราะห์              

อนุพนัธ์เบนซนิ

ฆา่เช้ือ ท าเป็นตวัลกุไหม,้ เป็น

ตวัท าละลาย

มาตรการป้องกนั/

อุปกรณ์ป้องกนั

• เก็บไวใ้นสถานทีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก

• สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม

• หลีกเลีย่งสดูดม/สมัผสั/

กลืนกนิสารเคมี

• หากสมัผสัเขา้กบัดวงตา 

รีบลา้งออกดว้ยน ้าเปลา่

ปรมิาณมาก แลว้ไปพบ

แพทย์

• เก็บวางไวใ้นสถานทีม่ี

กุญแจล็อค

• ท าความเขา้ใจกบั

มาตรการป้องกนัความ

ปลอดภยักอ่น อยา่ดว่น

น าไปทิง้

ระวงัพษิเฉียบพลนั      ระวงัสารกดักรอ่น    เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ      ระวงัอนัตราย



ภาพเครือ่งหมายเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม

ภาพเครือ่งหมายเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม แนะน าโดยยอ่

มาตรการป้องกนัทีพ่บบอ่ย:

หลีกเลีย่งปลอ่ยสารเคมเีขา้สูส่ิง่แวดลอ้ม

หา้มเทลงทอ่ระบายน ้า

• (เฉียบพลนั)เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีีวติในน า้

• (เป็นไปชา้ๆ)เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีีวติในน ้าและสง่ผลกระทบระยะยาว

• ท าลายช ัน้โอโซนในบรรยากาศ เป็นภยัตอ่สขุภาพประชาชนและสิง่แวดลอ้ม

24



แนะน าสารเคมีในโรงงาน

1-โบรโมโพรเพน (ตวัอยา่งอา้งองิ)

อนัตราย

สง่ผลอนัตรายตอ่ระบบการสบืพนัธุ์หรอืตอ่ทารกในครรภ์

ประเภท IARC: ระดบั 2B อาจสง่ผลใหเ้กดิโรคมะเร็ง

ของเหลวทีต่ดิไฟงา่ยและไอน ้ามคีวามไวไฟสงู

สมัผสัเป็นเวลานานหรอืรบัสมัผสัซ า้จะท าลายอวยัวะของรา่งกาย

สภาพแวดลอ้มการใชง้าน

การวจิยัเชงิวชิาการ การสงัเคราะห์  การท าความสะอาดและขจดัคราบ

มาตรการป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีพ่บบอ่ย

ทีร่ะบายอากาศและทอ่ดดูอากาศเฉพาะทีห่รอืแบบอตัโนมตั ิด าเนินงานในข ัน้ตอนสถานทีอ่บัอากาศ

สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจและผวิหนงั

เขา้ท าการตรวจจบัสารในสิง่แวดลอ้ม และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สารเคมทีีม่อียูใ่นสถานทีท่ างานที่

คนงานท างานอยูม่รีะดบัความเขม้ขน้ต า่กวา่ทีอ่นุญาตไว้
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แนะน าสารเคมีในโรงงาน

กรดซลัฟิวรกิ (ตวัอยา่งอา้งองิ)

อนัตราย

สดูดมเขา้ไปอนัตรายถงึชีวติ

กลืนกนิอาจเป็นอนัตราย

ท าใหผ้วิหนงัไหมอ้ยา่งรนุแรงและท าลายดวงตา

อาจกดักรอ่นโลหะ

สภาพแวดลอ้มการใชง้าน

ใชผ้ลติปุ๋ ย ท าเป็นอเิล็กโทรไลต์หรอืตวัเรง่ปฏกิริยิา

มาตรการป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีพ่บบอ่ย

หากสมัผสัเขา้กบัดวงตา รีบลา้งออกดว้ยน ้าเปลา่ปรมิาณมากแลว้ไปพบแพทย์

หา้มเทน ้าลงในกรดซลัฟรูกิ

สวมหน้ากากป้องกนั แวน่ตาป้องกนั ชุดป้องกนัทีเ่หมาะสม

เก็บภาชนะบรรจไุวใ้นสถานทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก 26



นายจา้งมีหน้าทีคุ่ม้ครองความปลอดภยั
ของคนงาน
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นายจา้งมีหน้าทีคุ่ม้ครองความปลอดภยัของคนงาน
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 ตดิฉลากสารเคมอีนัตรายอยา่งครบถว้น

 จดัมาตรการป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล และ

จดัเตรียมวธิีแกส้ารพษิ

 ฝึกอบรมกอ่นการจา้งงาน ฝึกอบรมระหวา่งการจา้งงาน

 ท าการตรวจสขุภาพท ั่วไป ตรวจสขุภาพพเิศษ

 แน่ใจวา่ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนทีท่ างานมรีะดบัต ่ากวา่มาตรฐานที่

อนุญาตไว้

• ตามกฎหมายใหท้ าการตรวจจบัสารในสิง่แวดลอ้มหรือประเมนิสารเคมีที่

สมัผสัได้



เอกสารอา้งองิ

• GHSหนังสอืจือ่ผีซู่v8 (2019)

https://unece.org/ghs-rev8-2019

• พระราชบญัญตัอิาชีวอนามยัและความปลอดภยั

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0060001

• ดาวน์โหลดภยัพบิตัจิากการท างานส านกังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
กระทรวงแรงงาน

https://www.osha.gov.tw/1106/1196/10141/

• เอกสารอา้งองิ

https://www.mol.go.th/

https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book
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