
สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเครื่องส�าอาง

และวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การท�างานในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี

อย่างปลอดภัย1 6

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

 ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เช่น เครื่องส�ำอำง ผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยที่ใช ้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข มีศักยภำพ                  
ที่จะส่งออกเพื่อน�ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศ หำกได้รับกำรสนับสนุนและ           
ส ่งเสริมจำกภำครัฐในกำรหำตลำดและขยำยตลำดให ้มำกขึ้น                         
ในขณะเดยีวกนั ผูป้ระกอบกำรระดบัชมุชนเอง กต้็องพฒันำผลติภณัฑ์      
ให้มคีณุภำพมำตรฐำนด้วย ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 

กระทรวงอตุสำหกรรม ได้จัดท�ำโครงกำรมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนขึน้ โดยผูป้ระกอบกำรเครือ่งส�ำอำงและผลติภัณฑ์วตัถุอนัตรำย
ที่ ใช ้ ในบ ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่จะขอรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน จะต ้องน�ำผลิตภัณฑ์ไปจดแจ ้ง ณ                                                                   
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) หรอืส�ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวัดก่อน ส�ำหรบัผลติภณัฑ์วัตถุอนัตรำยท่ีใช้ในบ้ำนเรอืน
หรอืทำงสำธำรณสขุ อย. ก�ำหนดให้ต้องแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภณัฑ์ตำมระบบสำกล GHS (Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals) มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 20 มีนำคม พ.ศ.2563 เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภค          
ทรำบควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีในผลิตภัณฑ์บนฉลำกในกำรตัดสินใจ 

& สาระในฉบับ

1ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

สารเคม ี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย
ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



จากการส�ารวจเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ที่ใช้ในบ้านเรือน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า.....
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1. สารลดแรงตึงผิว ชนิดประจุลบ หรือ Anionic Surfactants  
 เช่น Sodium Lauryl Sulfate เป็นต้น คณุสมบัตใิช้ท�ำควำมสะอำด 

เกิดฟองเร็ว ปริมำณฟองมำก และรำคำถูก นิยมใช้เป็นสำรหลัก
ในแชมพูแต่มีข้อเสียคือท�ำให้เส้นผมหวีเข้ำทรงยำก  

2. สารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ หรือ Nonionic Surfactants  
 เช่น Polyoxyethylene Fatty Alcohols, Polyoxyethylene 

Sorbitol Esters เป็นต้น ผสมอยู่ในสบู่เหลวล้ำงหน้ำและ          
เป็นสำรหลกัในแชมพเูพรำะมคีณุสมบตัชิ�ำระล้ำงได้ด ีแต่ให้ฟอง
ไม่มำก ด้วยคุณสมบัติที่มีควำมอ่อนโยนนิยมใช้เป็นสำรหลักใน
แชมพเูดก็ และอำจใช้เป็นสำรร่วมกับสำรลดแรงตงึผวิชนดิประจลุบ

3. สารลดแรงตึงผิว ชนิดประจุบวก หรือ Cationic Surfactants 
 เช่น Cationic Cellulose Ether Derivative, Polyquaternium-10 

Quaternium-19, Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride, 
Cetrimonium Chloride เป็นต้น ใช้ในยำสีฟัน ครีมนวดผม 
และน�ำ้ยำปรบัผ้ำนุม่ มคุีณสมบัตชิ�ำระล้ำงและเกดิฟองน้อยกว่ำ
สำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ จึงท�ำให้สิ่งสกปรกเกำะใน      
ขณะสระผม ไม่นิยมใช้เป็นสำรหลักในแชมพู แต่ใช้เป็นสำรช่วย
ปรบัสภำพเส้นผมมใิห้เป็นประจลุบมำกเกนิไป เส้นผมหวง่ีำย ไม่พนั

4.  สารลดแรงตงึผิว ชนิดประจบุวกและลบ หรือ Amphoteric Surfactants  
 เช่น Betaines, Sultaines, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 

Lauramino Propionate เป็นต้น ใช้เป็นส่วนประกอบในเครือ่งส�ำอำง 
สำรป้องกันกำรกัดกร่อน และสำรยบัยัง้แบคทีเรยี สำรลดแรงตงึผิว
กลุ่มน้ีเหมำะใช้เป็นสำรช�ำระล้ำงส�ำหรับผมท่ีเสียหรือผมที่มี       
ขนำดเล็กเพรำะให้ฟองปำนกลำง ท�ำให้ผมจัดทรงง่ำย นิยมใช้         
ในแชมพเูดก็ เนือ่งจำกไม่ระคำยเคอืงตำ

1 ส่วนประกอบหลัก
 ส่วนประกอบหลักของสำรเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ คือ สำรลดแรงตึงผิวควำมเข้มข้นประมำณ 12 - 25 % แบ่งเป็น 4 ชนิด
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ชนิด การเกิดฟอง ความสามารถ
การซักล้าง

ความสามารถ
ท�าให้อ่อนนุ่ม

  ชนิดประจุลบ (Anionic Surfactants) ดีที่สุด ค่อนข้ำงดี ไม่แน่นอน

  ชนิดไม่มีประจุ (Nonionic Surfactants) ดี ดี ดี

  ชนิดประจุบวก (Cationic Surfactants) ไม่ดี ปำนกลำง ไม่ดี

  ชนดิประจุบวกและลบ (Amphoteric Surfactants) ค่อนข้ำงดี ดี ดีที่สุด

3ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถของสารลดแรงตึงผิว

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจ�าแนกความเป็นอันตรายของสารลดแรงตึงผิว 4 ชนิด ตามระบบสากล GHS

สารลดแรงตึงผิว Sodium Laureth Sulfate Alcohols, C16-18,
Ethoxylated

Benzalkonium
Chloride

Cocamidopropyl
Betaine

ชนิด ประจุลบ
(Anionic Surfactants)

ไม่มีประจุ
(Nonionic Surfactants)

ประจุบวก
 (Cationic Surfactants)

ประจุบวกและลบ
(Amphoteric Surfactants)

CAS Number 9004-82-4 68439-49-6 8001-54-5 61789-40-0

รูปสัญลักษณ์

       

ค�ำสัญญำณ อันตรำย อันตรำย อันตรำย อันตรำย

ข้อควำมแสดง            
ควำมเป็นอันตรำย

H302 เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกิน
H315 ระคำยเคืองต่อผิวหนงัมำก
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง

H302 เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกิน
H315 ระคำยเคืองต่อผิวหนังมำก
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง
H400 เป็นพษิร้ำยแรงต่อสิง่มชีวีติในน�ำ้
H410 เป็นพิษร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิตใน
น�้ำและมีผลกระทบระยะยำว

H302 เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกิน
H312 เป็นอันตรำยเมือ่สมัผสัผวิหนัง
H332 เป็นอันตรำยเมือ่หำยใจเข้ำไป
H314 ท�ำให้ผวิหนงัไหม้อย่ำงรนุแรง
และท�ำลำยดวงตำ
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง
H400 เป็นพษิร้ำยแรงต่อสิง่มชีวีติในน�ำ้
H410 เป็นพษิร้ำยแรงต่อสิง่มชีวิีตใน
น�้ำและมีผลกระทบระยะยำว

H315 ระคำยเคืองต่อผิวหนงัมำก
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรนุแรง
H400 เป็นพษิร้ำยแรงต่อส่ิงมีชวิีตในน�ำ้

-

-
+
+

 จำกตำรำงที่ 2 เมื่อพิจำรณำควำมเป็นอันตรำยของสำรลดแรงตึงผิวทั้ง 4 ชนิดตำมระบบสำกล GHS พบว่ำ สำรดังกล่ำว 
มีส่วนที่คล้ำยกัน คือ รูปสัญลักษณ์ ค�ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำยที่ระบุว่ำ ระคำยเคืองต่อผิวหนังมำก          
ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง และเป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ



ผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพู ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

รูปสัญลักษณ์

   

ค�ำสัญญำณ อันตรำย อันตรำย อันตรำย

ข้อควำมแสดง             
ควำมเป็น
อันตรำย

H303 อำจเป็นอันตรำยเมือ่กลนืกนิ 
H315 ระคำยเคอืงต่อผวิหนังมำก 
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง 
H317 อำจท�ำให้เกดิกำรแพ้ทีผ่วิหนงั 
H412 เป็นอนัตรำยต่อสิง่มชีวิีตในน�ำ้
และมผีลกระทบระยะยำว 

H315 ระคำยเคอืงต่อผวิหนังมำก 
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง 
H334 อำจท�ำให้เกดิอำกำรแพ้หรอื 
หอบหืดหรือหำยใจล�ำบำกเมื่อ
หำยใจเข้ำไป 
H317 อำจท�ำให้เกดิกำรแพ้ทีผ่วิหนัง 
H402 เป็นอันตรำยต่อสิง่มชีวีติในน�ำ้

H315 ระคำยเคืองต่อผิวหนังมำก 
H318 ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง 
H317 อำจท�ำให้เกดิกำรแพ้ทีผ่วิหนงั 
H371 อำจท�ำอนัตรำยต่อระบบหำยใจ 
ไต ตับ และระบบประสำท 
H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ

4

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการจ�าแนกความเป็นอันตรายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเครื่องส�าอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS

2 ส่วนประกอบอื่นๆ  
 ส่วนประกอบอืน่ๆ ทีใ่ช้ในผลติภัณฑ์ คือ ส่วนประกอบท่ีอำจใส่เพิม่เตมิจำกส่วน            จ ำ ก
ประกอบหลัก เพือ่ท�ำให้ผลติภณัฑ์มคีณุสมบตัดิยีิง่ขึน้ และอำจส่งผลให้มคีวำมเป็น
อันตรำยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น สำรปรับสภำพเส้นผม (Conditioning Agent) 
สำรเพิ่มฟอง (Foam Builder) สำรช่วยท�ำให้ข้น (Thickening Agent) สำรช่วย
ท�ำให้ใส (Clarifying Agent) สำรช่วยให้ทบึแสง (Opacifying Agent) สำรกันกำรรวมตวั 
หรอืสำรซเีควสเตอร์ (Sequestering Agent) สำรปรบัควำมเป็นกรดด่ำง (pH Adjuster) สำรแต่งสี 
(Colorant) สำรแต่งกลิน่ (Perfumes) สำรกนัเสยี (Preservative) สำรขจดัรงัแค (Anti-Dandruff Agent) 

 โดยหลกักำรแล้ว ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์ชมุชนสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือสำรเคมท่ีีจดัเป็นวตัถุอนัตรำยภำยใต้ควำมรบัผิดชอบ 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้จำกบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำยที่ 4.1 ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม                 
เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2556 และ สำมำรถใช้เลขทะเบียนซีเอเอส (CAS number) ที่ได้จำกเอกสำรข้อมูล            
ควำมปลอดภัยสำรเคมี (Safety Data Sheet; SDS) ซึ่งผู้ประกอบกำรค้ำสำรเคมีเป็นผู้ให้ข้อมูล ในกำรตรวจสอบชนิดและ       
ควำมเป็นอันตรำย ของสำรเคมีที่ตนใช้ได้
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ค�าเตือน
หรือ

รูปสัญลักษณ์, ค�าสัญญาณ, 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ตามระบบสากล GHS

ข้อควรระวัง
วิธีเก็บรักษา

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

ค�าเตือน

ฉลากเครื่องส�าอาง ฉลากวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

 จำกตำรำงที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำชนิดเหลว และผลิตภัณฑ์ล้ำงจำน มีควำมเป็นอันตรำย 
คล้ำยคลึงกัน คอื ระคำยเคอืงต่อผวิหนงัมำก ท�ำลำยดวงตำอย่ำงรนุแรง อำจท�ำให้เกดิกำรแพ้ทีผ่วิหนงั และเป็นอนัตรำยต่อสิง่มชีวีติในน�ำ้ 
สำเหตุจำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีกำรใช้สำรลดแรงตึงผิวในปริมำณร้อยละ 10 - 20* เป็นส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกัน                       
ดังนัน้แชมพทูีจ่ดัเป็นเครือ่งส�ำอำงไม่ใช่วตัถอุนัตรำย แม้ไม่ต้องใช้ฉลำกตำมระบบสำกล GHS แต่ก็ควรม ี“ค�ำเตอืน หรอื ข้อควรระวัง” 
เพ่ือให้ผู้บริโภคระมัดระวังว่ำมีโอกำสเกิดอันตรำยได้เช่นกันหำกใช้สำรลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบหลัก ส�ำหรับผลิตภัณฑ์      
ซักผ้ำและผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนที่จัดเป็นวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน ควรมี “รูปสัญลักษณ์ ค�ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำม
เป็นอันตรำยตำมระบบสำกล GHS วิธีเก็บรักษำ ค�ำเตือน และวิธีแก้พิษเบ้ืองต้น” เพื่อเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอันตรำย           
ที่อำจจะเกิดขึ้น  
 (* มำตรฐำนผลิตภณัฑ์ชมุชน ก�ำหนดให้ผลติภณัฑ์ล้ำงจำนต้องมปีรมิำณสำรลดแรงตงึผวิ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ในขณะท่ีแชมพแูละผลติภณัฑ์

ซักผ้ำ ไม่ได้ก�ำหนดปริมำณสำรลดแรงตึงผิว)
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เกีย่วกบัสำรเคม ีผ่ำนเอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยัสำรเคม ีหรือ เอกสำร SDS ซ่ึงจะน�ำไปสูก่ำรจัดท�ำฉลำกผลติภณัฑ์ชุมชน

ด้ำนเครือ่งส�ำอำง ทีม่ ี“ค�ำเตือน หรือ ข้อควรระวงั” และฉลำกวตัถุอนัตรำยท่ีม ี“รปูสญัลกัษณ์ ค�ำสัญญำณ ข้อควำมแสดง

ควำมเป็นอันตรำย ตำมระบบสำกล GHS วิธีเก็บรักษำ ค�ำเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้น” ท�ำให้ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกคนสำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่ำงปลอดภัย

[1] ศริศักดิ์ สุนทรไชย. (2561). รำยงำนวิจัยเรื่องกำรประยุกต์
ระบบสำกล GHS ในผลติภณัฑ์ชมุชนทีใ่ช้ในบ้ำนเรอืนในจังหวดั
นนทบรุ.ี นนทบรีุ : สำขำวชิำวทิยำศำสตร์สขุภำพ มหำวทิยำลยั
สโุขทยัธรรมำธิรำช.  

[2] GHS (Rev.7) (2017) - Transport UNECE จำก เว็บไซต์ 
https://www.unece.org/trans/ danger/publi/ghs/
ghs.../ 07files_e0.html สืบค้นเมื่อ 28 กุมภำพันธ์ 2561.

[3] Tiger Chemical Company. (1997) จำก เว็บไซต์               
www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=3 
สืบค้นเมื่อ 28 กุมภำพันธ์ 2561.

[4] European Chemicals Agency จำก เวบ็ไซต์ https://echa.           
europa.eu สืบค้นเมื่อ 1 มีนำคม 2561.

เอกสารอ้างอิง

 จำกที่กล่ำวมำเห็นได้ว่ำ ผู ้มีบทบำทส�ำคัญในกำรท�ำให้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ำนเครือ่งส�ำอำง         

และวตัถอุนัตรำยทีใ่ช้ในบ้ำนเรอืนเกดิควำมปลอดภยัต่อผู้บริโภค        

คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ผู้ประกอบการค้าสารเคมี          

โดยผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องทรำบควำมปลอดภัย      

ของสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต และ ผู้ประกอบกำรค้ำ       

สำรเคมีต้องมีกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้ประกอบการค้าสารเคมี



การท�างานในห้องปฏิบัติการ
ที่ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

 การท�างานในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงำนควรมีกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรและสำรเคมีอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่กำรน�ำเข้ำ กำรใช้และกำรเคลื่อนย้ำย
สำรเคมี ตลอดจนกำรจัดกำรสำรที่ไม่ใช้งำน สำรที่เหลือใช้ หรือสำรที่เสื่อมสภำพ และกำรก�ำจดัของเสยีทีเ่กดิจำกกำรใช้สำรเคมี 
เพือ่ลดควำมเสีย่งและป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมต่ีอบคุลำกรท่ีท�ำงำนในห้องปฏบัิติกำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพรำะหำกมีอุบัติเหตุ         
เกิดขึ้น โดยเฉพำะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจำกสำรเคมีแล้ว อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ของผู้ปฏิบัติงำนได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
และหำกเป็นอุบัติเหตุในระดับที่รุนแรง อำจท�ำให้เกิดกำรเสียชีวิตได้

 การหลีกเล่ียงอบัุตเิหตจุากสารเคมีในห้องปฏบิตักิาร ผูท้�ำงำนควรได้รับควำมรูห้รอืกำรอบรมเกีย่วกบั
สำรเคมีอันตรำยที่ใช้ แนวปฏิบัติในกำรท�ำงำนกับสำรเคมี รวมถึงกำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงถูกต้องและเป็นระบบ 
ทัง้น้ี ผูป้ฏบิตังิำนควรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรจดักำรข้อมูลสำรเคม ีเช่น ฉลำกสำรเคม ีระบบบนัทกึข้อมลู
สำรเคมี หรือสำรบบสำรเคมี (chemical inventory) ท่ีใช้บันทึกข้อมลูน�ำเข้ำและจ่ำยออกสำรเคมี            
จำกห้องปฏิบัติกำร รวมทั้งต้องมีเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)              
ของสำรเคมีที่ใช้ และเอกสำร SDS น้ันต้องพร้อมใช้งำน และมข้ีอมลูครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 ตัวอย่างอบัุติเหตุท่ีเกิดจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และท�ำให้
เกิดกำรเสยีชวีติ มบีนัทกึไว้จ�ำนวนมำก1 กรณศีกึษำหนึง่ทีท่�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง 
ครัง้ส�ำคญั เกดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ณ มหำวทิยำลยัแคลฟิอร์เนยี ลอสแอนเจลสิ         
(University of California at Los Angeles, UCLA) ซึ่งผู้ช่วยวิจัยช่ือ           
เชอฮำร์บำโน เชอร ีซำงจิ (Sheharbano “Sheri” Sangji)2 เสยีชีวติจำกไฟไหม้
ร่ำงกำย ท่ีเกิดจำกกำรสัมผัสสำรที-บิวทิวลิเทียม (t-butyllithium) ซึง่เป็น
ของเหลวทีล่กุตดิไฟได้เองในอำกำศ จำกกำรวเิครำะห์ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
พบว่ำ สำเหตุหลักของอุบัติเหตุในครั้งนี้ คือ กำรไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ         
ด้ำนควำมปลอดภัยที่เพียงพอ และมีพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ถูกต้อง            
โดยผู้เสียชีวิตไม่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยก่อนกำรเข้ำท�ำงำน   
ในห้องปฏบัิตกิำร และใช้อปุกรณ์ท่ีไม่เหมำะสมกับสำรเคมีท่ีท�ำวิจัย นอกจำกนี้ 
พบว่ำกำรบรหิำรจัดกำรของผูด้แูลห้องปฏบัิตกิำรมคีวำมไม่เหมำะสม เหตุกำรณ์
ครั้งนี้เป็นที่กล่ำวถึงกันมำก และจุดชนวนให้สถำบันและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ด�ำเนินกำรเร่ืองกำรจัดกำรกับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ซึ่งท�ำให้
เกิดโครงกำรห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยในหลำยประเทศ และในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน3

6 มิถุนายน 2561

ปวีณา เครือนิล1, อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช2

1กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



 นอกจำกน้ี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำรต้องสำมำรถ        

จัดเก็บสำรเคมีอันตรำยได้อย่ำงเหมำะสม เช่น ไม่เก็บสำรไวไฟ

ปรมิำณมำกไว้ในห้องปฏบิติักำร จัดหำภำชนะรองรับสำรกดักร่อน

ที่เหมำะสม ใช้อุปกรณ์ยึดถังแก๊สที่แข็งแรง เก็บสำรออกซิไดซ์    

และสำรก่อให้เกดิเพอร์ออกไซด์ห่ำงจำกควำมร้อน แสง และแหล่ง

ก�ำเนิดไฟ หรือ เก็บสำรไวปฏิกิริยำต่อน�้ำออกห่ำงจำกแหล่งน�ำ้ใน

ห้องปฏบิตักิำร ทัง้นี ้ผูป้ฏบิตังิำนกบัสำรเคม ีควรใช้และเคลือ่นย้ำย

สำรอย่ำงระมดัระวงั เลอืกใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลทีเ่หมำะสม

กบัสำรทีใ่ช้ ตลอดจนจดัหำอปุกรณ์ดดูซบัในกำรท�ำควำมสะอำด 

กรณีสำรเคมีหกรั่วไหลในห้องปฏบิติักำร รวมทัง้เคลือ่นย้ำยสำรที่

เข้ำกนัไม่ได้ (incompatible chemicals) ในภำชนะรองรบัท่ีแยกกัน

 กำรท�ำงำนในห้องปฏบัิติกำรทีใ่ช้สำรเคมอีย่ำงปลอดภยัน้ัน 

กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้กับผู้   

ทีเ่กีย่วข้องทกุระดบัเป็นสิง่ทีส่�ำคญั เพรำะบคุลำกรทุกคนขององค์กร 

ล้วนเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้เกิดควำมปลอดภัย 

ของห้องปฏบิตักิำร จำกกำรศกึษำและวจิยัเกีย่วกบักำรท�ำงำนใน 

ห้องปฏิบัติกำร4 ระบุ 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อควำมปลอดภยัใน 

ห้องปฏบิตักิำร ได้แก่ ควำมรู้ (knowledge) ทัศนคติหรือเจตคติ 

(attitude) และพฤติกรรม (behavior) โดยพบว่ำ ผูป้ฏบิตังิำนทีม่ี

ควำมรูด้้ำนควำมปลอดภยัในห้องปฏบิตักิำร มแีนวโน้มจะมทีศันคติ

ด้ำนควำมปลอดภยัในห้องปฏบิติักำรทีดี่ รวมทั้งมีพฤติกรรมกำร

ท�ำงำนทีป่ลอดภัย และในท�ำนองเดียวกนั กำรมีทศันคติท่ีดี พบวำ่

มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน

 อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์แห่งหน่ึง5 พบว่ำ ทัศนคติ 

ของผู้ปฏบิตังิำนมคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมกำรปฏบิตัด้ิำนควำมปลอดภยั แต่ควำมรูไ้ม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม เพรำะผูป้ฏบิตังิำน

อำจเคยชินในกำรท�ำงำนประจ�ำภำยในห้องปฏิบัติกำร ระมัดระวังได้เอง และอำจท�ำให้ไม่มีกำรค้นหำควำมรู้ด้ำนนี้เพิ่มเติม        

ผลกำรศึกษำยงัพบอกีว่ำ ถ้ำผูป้ฏิบติังำนมพีฤตกิรรมบำงอย่ำงทีไ่ม่เหมำะสม ท�ำให้มคีวำมเส่ียงในกำรท�ำงำน กำรศกึษำนีเ้สนอแนะ                  

ให้มกีำรให้ควำมรู ้ โดยกำรอบรมผู้ท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำร จัดให้มีข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง รวมถึงกำรก�ำหนดกฎระเบียบ

และข้อบงัคับ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ฏบิตังิำนมพีฤตกิรรมทีเ่หมำะสมมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี ้ยงัเสนอแนะให้มีกำรส่งเสรมิให้เกิดควำมตระหนกั

ด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรท�ำงำนอีกด้วย

Working in a    
     laboratory   
        that uses 
           chemicals
     safely.
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ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

http://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม
บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

นพ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ 
นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
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 โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่ำ ควำมรู้ พฤติกรรม และ
ทัศนคติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีควำมเชื่อมโยงกันในกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติกำรท่ีใช้สำรเคมี ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้เกิดท้ัง 3 ส่ิงนี ้      
ไปพร้อมกัน ได้แก่ กำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย กำรน�ำควำมรู้ไปปฏิบัติ              

เพื่อสร้ำงพฤติกรรมกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย ตลอดจน สร้ำงทัศนคติเชิงบวกด้ำน          
ควำมปลอดภยัให้กับผูป้ฏบัิตงิำน ทัศนคตเิชิงบวกจะช่วยให้ผูป้ฏบัิตงิำนศกึษำหำควำมรูเ้พิม่เตมิ 

และหำกผู้ท�ำงำนมีควำมรู้เพียงพอ ก็จะน�ำไปปฏิบัติและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้ 
ในขณะเดยีวกนัจะต้องพึงตระหนกัว่ำ ถึงแม้ว่ำผูป้ฏบัิตงิำนจะมทีศันคติเชงิบวกแล้ว แต่หำกว่ำผูป้ฏบัิตงิำนได้รบัควำมรูห้รอื            
กำรอบรมไม่เพียงพอ กจ็ะเกดิกำรเพกิเฉยกบัสิง่ทีเ่กีย่วข้องกับควำมปลอดภยั ท�ำให้ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม นอกจำกนี้ 
บุคลำกร ทุกระดับในองค์กรจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงวัฒนธรรมห้องปฏิบัติกำรปลอดภัย และควรด�ำเนินกำร       
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรที่ปลอดภัยและยั่งยืน
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