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สาส์นจากอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันก�ำลังปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และผลิตภัณฑ์ โดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ครบวงจรแบบ “Smart Factory” ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และ
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ไม่วา่ แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเป็นการพัฒนาเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ล้วนแต่ต้องพึ่งพาปัจจัยพื้นฐานของ
กระบวนการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสารเคมีถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญในกระบวนการผลิต เมื่อภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว ปริมาณการใช้สารเคมีก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และเตรียม
ความพร้อมให้แก่บคุ ลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถบริหารจัดการการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตได้อย่าง
ปลอดภัย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเคมีอนั ตรายทีม่ กี ารน�ำมาใช้ประโยชน์กนั อย่างกว้างขวาง ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
และภาคประชาชนทั่วไป ประกอบกับสารนี้มีสมบัติเป็นอันตราย กัดกร่อน และเป็นพิษ จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้
และระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำหนังสือหลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ร้ายแรง ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักที่ส�ำคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการก�ำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ประกอบกิจการด้วยความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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สาส์ น จากประธานกลุ ่ ม
CATEMAG
นายมหาบีร์ โกเดอร์
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง หนังสือ “หลักการ
และมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์” เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือวิชาการที่จัดท�ำขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุม่ ความช่วยเหลือกรณีฉกุ เฉินการขนส่งผลิตภัณฑ์
คลอร์-อัลคาไล หรือ CATEMAG (Chlor-Alkali products Transportation Emergency Mutual Aid Group)
โดยเนื้อหาในหนังสือนี้ จะเป็นแนวทางพื้นฐานที่รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์
ได้น�ำไปใช้บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถือเป็นสารเคมีที่มีการใช้อุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ จึงจัดได้ว่าเป็น
เคมีพนื้ ฐานทีม่ กี ารใช้หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท การให้ความรูใ้ นการใช้สารเคมีจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่
ต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี
ผมในฐานะประธานกลุ่ม CATEMAG ขอสนับสนุนการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผูใ้ ช้งานหรือผูเ้ กีย่ วข้องกับการใช้สารเคมี ควรศึกษาเนือ้ หาและหลักการน�ำไปใช้อย่างปลอดภัย โดยคิดถึงเสมอว่า
สารเคมีทุกชนิดมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน การป้องกันที่ดีคือการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสมบัติของสารเคมีก่อน
การใช้งาน

(มหาบีร์ โกเดอร์)
ประธานกลุ่ม CATEMAG
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ค�ำน�ำ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเรียกตามชื่อทั่วไปว่า โซดาไฟ เป็นสารเคมี
ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
รวมทั้งในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นการใช้ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ใช้งาน สุขอนามัย
ของประชาชน รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลักส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายและมาตรการป้องกันภัยที่ถูกต้อง
ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานและภยันตรายจากการใช้งานโซดาไฟที่ไม่ถูกต้อง
และจากการรั่วไหล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากโซดาไฟ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้มีความร่วมมือกับกลุ่ม
ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์ อัลคาไล (Chlor – Alkali products Transportation
Emergency Mutual Aid Group; CATEMAG) และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous
Substances Logistics Association; HASLA) จัดตั้งคณะท�ำงานวิชาการด้านความปลอดภัยสารเคมีอันตราย
เพื่อจัดท�ำหนังสือหลักการและมาตรการความปลอดภัยจากโซเดียมไฮดรอกไซด์เล่มนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับโซดาไฟ ดังนี้
1. กระบวนการผลิต และอุตสาหกรรมที่มีการใช้โซดาไฟ
2. สมบัติของโซดาไฟ
3. การจัดเก็บอย่างปลอดภัย
4. การขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่ง
5. การระงับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
6. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
7. การจัดการของเสีย
8. การตรวจประเมินโรงงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโซดาไฟ
คณะท�ำงานวิชาการด้านความปลอดภัยสารเคมีอันตราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผูท้ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับโซดาไฟทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ต่อผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทีม่ กี ารผลิต การใช้ การขนส่ง
และการจัดการของเสีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีการน�ำเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไปใช้ ผู้ปฏิบัติ
ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการใช้สารเคมี
ชนิดนี้ให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
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บทที่ 1
กระบวนการผลิต และอุตสาหกรรมที่มีการใช้โซดาไฟ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) หรือ โซดาไฟ (caustic soda) สูตรทางเคมี คือ NaOH
มีสมบัติเป็นเบสแก่ และมีฤทธิ์กัดกร่อน ถูกน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมสบู่และสารซักล้าง เป็นต้น
ประเทศไทยมีโรงงานผลิตโซดาไฟ ที่ผลิตได้ทั้งชนิดสารละลาย และชนิดแข็ง (ก้อน เม็ด เกล็ด ผง)
ซึ่งปริมาณที่ผลิตได้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
อีกด้วย

1.1 กระบวนการผลิตโซดาไฟ

โซดาไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานคลอร์-อัลคาไล (คลอรีน-โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังแสดงในรูปที่ 1-1
โดยใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ เป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น ซึง่ โรงงานคลอร์-อัลคาไลในประเทศไทย จะใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์
จากเกลือสินเธาว์ เกลือสมุทร และเกลือหินเป็นหลัก

รูปที่ 1-1 กระบวนการผลิตของโรงงาน คลอร์-อัลคาไล (คลอรีน-โซเดียมไฮดรอกไซด์)
1-1

กระบวนการผลิตโซดาไฟ เริ่มต้นจากน�ำเกลือโซเดียมคลอไรด์มาละลายน�้ำให้มีความเข้มข้นสูงประมาณ
300 กรัมต่อลิตร แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการตกตะกอน กรอง และแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchanger)
จนได้น�้ำเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูง (ultra pure brine) จากนั้นน�้ำเกลือบริสุทธิ์ จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องแยกน�้ำเกลือ
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (electrolyzer) แล้วเกิดการแตกตัว ดังแสดงในรูปที่ 1-2 และรวมตัวเป็นสารใหม่ ได้แก่
ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคลอรีน และสารละลายโซดาไฟ

รูปที่ 1-2 กระบวนการแยกน�้ำเกลือบริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
สารละลายโซดาไฟที่ผลิตได้ในขั้นตอนนี้ จะมีความเข้มข้น 32 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก และมีอุณหภูมิสูง
จึงต้องท�ำให้เย็นลงโดยน�ำไปผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แล้วจึงส่งไปเก็บในถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไป
โรงงานคลอร์-อัลคาไล จะน�ำผลิตภัณฑ์ขนั้ กลาง ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคลอรีน และโซดาไฟ
ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย รวม 4 ชนิด คือ
1. โซดาไฟ ชนิดสารละลาย (ความเข้มข้น 32 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก อ้างอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม) และชนิดแข็ง (ความบริสุทธิ์
ไม่น้อยกว่า 98 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก อ้างอิงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง โซเดียมไฮดรอกไซด์
ประเภทอุตสาหกรรม)
2. กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก (อ้างอิงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เรื่อง กรดไฮโดรคลอริกส�ำหรับอุตสาหกรรม)
3. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก (อ้างอิงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เรื่อง ไฮโปคลอไรต์)
4. คลอรีนเหลว ความบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (อ้างอิงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง คลอรีนเหลว)
1-2

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์

1.1.1 กระบวนการผลิตโซดาไฟ ชนิดสารละลายความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก

สารละลายโซดาไฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง จะถูกน�ำไปเพิ่มความเข้มข้น โดยการให้ความร้อนด้วยไอน�ำ้
ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า หอระเหยเพิ่มความเข้มข้นโซดาไฟ (caustic evaporator) ภายใต้สภาวะความดันต�่ำ
เพื่อระเหยน�้ำออกให้สารละลายโซดาไฟมีความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 1-3

รูปที่ 1-3 กระบวนการผลิตสารละลายโซดาไฟ 32%, 50% และ โซดาไฟชนิดแข็ง

1.1.2 กระบวนการผลิตโซดาไฟชนิดแข็ง

การผลิตโซดาไฟชนิดแข็ง (ก้อน, เม็ด, เกล็ด, ผง) เป็นการน�ำสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 50
เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก มาท�ำการระเหยน�ำ้ และท�ำให้เป็นเกล็ด แสดงดังรูปที่ 1-4 โดยการป้อนเข้าสูเ่ ครือ่ งระเหย
น�้ำ ซึ่งเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ชนิด falling film) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ pre concentration
และ final concentration ดังนี้
• pre concentration สารละลายโซดาไฟ ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก จะได้รับความร้อน
จากไอน�้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 62 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก และถูกส่งไปยังหน่วย final concentration
• final concentration สารละลายโซดาไฟ ความเข้มข้น 62 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก จะได้รับความร้อน
จากเกลือหลอมเหลวอุณหภูมิสูง (molten salt) อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มความเข้มข้น
เป็น 98 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก
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รูปที่ 1-4 หอระเหยเพิ่มความเข้มข้นโซดาไฟ (caustic evaporator)
สารละลายโซดาไฟ ความเข้มข้น 98 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก จากขั้นตอน final concentration ซึ่งมี
อุณหภูมิสูง จะถูกลดอุณหภูมิลงด้วยน�้ำหล่อเย็น เพื่อท�ำให้เป็นของแข็ง (เกล็ด) ที่อุปกรณ์ชื่อ flaker จนเกิด
การตกผลึกเป็นโซดาไฟชนิดแข็ง (เกล็ด) ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตัวอย่างเครื่อง
ผลิตโซดาไฟชนิดแข็ง แสดงดังรูปที่ 1-5

รูปที่ 1-5 เครื่องผลิตโซดาไฟชนิดแข็ง (caustic flaker)
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1.2 อุตสาหกรรมที่มีการใช้โซดาไฟ

โซดาไฟ เป็นเคมีพื้นฐานที่สามารถน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีชนิดอื่นๆ เช่น แอมโมเนีย
(ammonia) เอมิล (amyl) เอมีน (amines) ครีโซล (cresol) เอทิลนี เอมีน (ethylene amines) กรดฟอร์มกิ
(formic acid) กลีเซอรีน (glycerine) มาเลอิคแอนไฮไดรด์ (maleic anhydride) ฟีนอล (phenol)
โพรไพลีนออกไซด์ (propylene oxide) โพลีคาร์บอเนต (polycarbonates) กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)
โซเดียมอลูมิเนต (sodium aluminate) โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (sodium hydrosulfide) โซเดียมไฮโปคลอไรต์
(sodium hypochlorite) โซเดียมฟอสเฟต (sodium phosphates) และสไตรีน (styrene) เป็นต้น และน�ำไป
ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เคมี เช่น ตัวท�ำละลาย พลาสติก เส้นใย กาว สีเคลือบ เคมีก�ำจัดวัชพืช
สีย้อม หมึกย้อม ยา เป็นต้น
นอกจากนี้ สามารถน�ำโซดาไฟไปใช้สะเทินกรด (acid neutralization) ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH adjustment) ปรับสภาพสารแลกเปลี่ยนประจุ ผลิตน�้ำอ่อน และน�้ำดีมิน (ion-exchange resin
regeneration) และบ�ำบัดน�้ำ (water treatment) รวมทั้งเป็นส่วนผสมส�ำหรับใช้ในการล้างหม้อน�้ำ (boiler
compounds) สารท�ำความสะอาดท่อ (drain cleaners) และการปอกเปลือกผักและผลไม้ (fruit & vegetable
peeling) เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้โซดาไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ มีดังนี้
• อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ (pulp and paper) ใช้ในการก�ำจัดสีหมึกออกจากกระดาษ
เก่า และใช้ในกระบวนการต้มเยื่อกระดาษ
• อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย (textiles) ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (เช่น ไนลอน และ
โพลีเอสเตอร์)
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• อุตสาหกรรมผลิตสบู่และสารซักล้าง (soap and detergents) ใช้ท�ำปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนน�้ำมันพืช
หรือไขมันจากสัตว์ เป็นสบู่
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สบู่
(โซเดียมคาร์บอกซิเลต)

และใช้ในการผลิตสารลดแรงตึงผิว (surfactants) และเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในสารซักฟอก (detergents)
และสารซักล้างท�ำความสะอาด

• อุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียม (aluminum production) ใช้เป็นตัวท�ำละลาย ละลายแร่บ๊อกไซท์
(bauxite) ซึ่งเป็นสินแร่ในการผลิตโลหะอลูมิเนียม
• การขุ ด ส� ำ รวจหาปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซธรรมชาติ และการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ข องปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซ
ในกระบวนการผลิต ใช้ในการก�ำจัดกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารประกอบซัลไฟด์อื่น ๆ
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บทที่ 2
สมบัติของโซดาไฟ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีทั้งชนิดสารละลาย และชนิดแข็ง (ผง, เกล็ด, เม็ด) มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ โซดาไฟชนิด
สารละลาย ตัวอย่างดังแสดงในรูป 2-1 เป็นสารละลายใส ไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ โซดาไฟชนิดแข็ง เป็นของแข็งสีขาว
ตัวอย่างดังแสดงในรูป 2-2
• ท�ำปฏิกิริยารุนแรงกับสารหลายชนิด เช่น กรดทุกชนิด สารประกอบฮาโลเจนที่เป็นสารอินทรีย์ และ
ไตรคลอโรเอทธีลีน
• เมื่อสัมผัสกับโลหะ อาทิ อลูมิเนียม ดีบุก และสังกะสี ท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งไวไฟ
• เมื่อละลายน�้ำจะท�ำให้เกิดความร้อน ถ้าเกิดความร้อนสูงฉับพลันอาจเกิดการกระเด็นได้

รูปที่ 2-1 โซดาไฟชนิดสารละลาย

รูปที่ 2-2 โซดาไฟชนิดแข็ง

2.1 อันตรายของโซดาไฟ

โซดาไฟ มีฤทธิเ์ ป็นด่างแก่ สามารถกัดเนือ้ เยือ่ ได้ ถ้าหายใจเอาละออง (mist) เข้าไปจะท�ำให้เกิดการระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ หากเข้าตาอาจท�ำให้ตาบอดได้ หากสัมผัสผิวหนังจะท�ำให้ผิวหนังไหม้
อย่างรุนแรง และหากรับประทานเข้าไปจะเกิดการไหม้ในปาก คอ และกระเพาะอาหาร อาจท�ำให้เสียชีวิตได้
ท�ำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดทุกชนิด เมื่อละลายน�้ำจะท�ำให้เกิดความร้อน
ท�ำปฏิกิริยากับโลหะ เกิดการออกซิไดซ์ เช่น ทองแดง โลหะผสม (Alloy อัลลอยด์) ของโลหะเหล่านี้ เช่น
ทองเหลือง ส�ำริด เป็นต้น
ท�ำปฏิกิริยากับโลหะ ท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว
สารละลายโซดาไฟเมื่ออุณหภูมิสูงจะเกิดไอชื้นที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
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2.2 การจ�ำแนกความเป็นอันตราย ฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระบบ GHS
2.2.1 การจ�ำแนกความเป็นอันตราย

ตารางที่ 2-1 การจ�ำแนกความเป็นอันตรายของโซดาไฟชนิดสารละลาย ตามระบบ GHS
ความเป็นอันตราย
การจ�ำแนก
ความเป็นอันตราย

ประเภทย่อย

รูปสัญลักษณ์

ค�ำสัญญาณ

ข้อความแสดง
ความเป็นอันตราย

• ความเป็นพิษเฉียบพลัน
4
ระวัง
ทางผิวหนัง			

เป็นอันตราย เมือ่ สัมผัส
ผิวหนัง

• การกัดกร่อนและการ
1
อันตราย
ระคายเคืองต่อผิวหนัง			
		
• การท�ำลายดวงตาอย่าง
1
อันตราย
รุนแรงและการระคายเคือง			
ต่อดวงตา			
• ความเป็นพิษต่ออวัยวะ
3
ระวัง
เป้าหมายอย่างเฉพาะ			
เจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว
(ระบบทางเดินหายใจ)
• ความเป็นอันตรายเฉียบ
3
ไม่มีรูปสัญลักษณ์ ไม่มีค�ำสัญญาณ
พลันต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ				

ท�ำให้ผิวหนังไหม้อย่าง
รุนแรงและท�ำลายดวงตา
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ท�ำลายดวงตา
อย่างรุนแรง
อาจระคายเคืองต่อ
ทางเดินหายใจ

เป็นอันตรายต่อ		
สิ่งมีชีวิตในน�้ำ
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ตารางที่ 2-2 การจ�ำแนกความเป็นอันตรายของโซดาไฟชนิดแข็ง ตามระบบ GHS
ความเป็นอันตราย
การจ�ำแนก
ประเภทย่อย รูปสัญลักษณ์ ค�ำสัญญาณ
ความเป็นอันตราย
• ความเป็นพิษเฉียบพลัน
4
ระวัง
ทางผิวหนัง			
• การกัดกร่อนและ
1
อันตราย
การระคายเคืองต่อผิวหนัง			
• การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง
1
อันตราย
และการระคายเคืองต่อดวงตา			
• ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย
1
อันตราย
อย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับ			
สัมผัสครั้งเดียว (ระบบทางเดิน
หายใจ)
• ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ
3
ไม่มีรูป
ไม่มีค�ำ	
สิ่งแวดล้อมในน�้ำ		
สัญลักษณ์
สัญญาณ
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ข้อความแสดง
ความเป็นอันตราย
เป็นอันตราย
เมื่อสัมผัสผิวหนัง
ท�ำให้ผิวหนังไหม้อย่าง
รุนแรงและท�ำลายดวงตา
ท�ำลายดวงตา
อย่างรุนแรง
ท�ำอันตรายต่อระบบ
ทางเดินหายใจ

เป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ
ในน�้ำ

2.2.2 การติดฉลาก ตามระบบ GHS    

ให้ติดฉลากตามระบบ GHS ไว้บนภาชนะบรรจุ โดยให้มีขนาดที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็น
ได้ชดั เจน ตัวอย่างการติดฉลากโซดาไฟชนิดสารละลาย และชนิดแข็ง แสดงดังรูปที่ 2-3 และรูปที่ 2-4 ตามล�ำดับ

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างฉลากโซดาไฟชนิดสารละลาย ตามระบบ GHS

รูปที่ 2-4 ตัวอย่างฉลากโซดาไฟชนิดแข็ง ตามระบบ GHS
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2.2.3 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโซดาไฟชนิดสารละลาย และชนิดแข็ง แสดงได้ดังนี้
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
Safety Data Sheet
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดสารละลาย)

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผ้ ลิต (identification of the substance or mixture
and of the supplier)
ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โซเดียมไฮดรอกไซด์
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS : 1310-73-2
			
UN No: 1824

EC/EINECS: 215-185-5 RTECS No.: WB4900000
EC Annex 1 Index No. : 011-002-00-6

รายละเอียดผู้ผลิต :

กลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์-อัลคาไล
(Chlor - Alkali products Transportation Emergency Mutual Aid Group; CATEMAG)
ที่อยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์ xxxxxxxxxx โทรสาร xxxxxxxxxxx
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 087-504-4100 (24 ชั่วโมง)

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (hazards identification)
การจ�ำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
จากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบทางเดินหายใจ)
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ	
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ประเภทย่อย
ประเภทย่อย
ประเภทย่อย
ประเภทย่อย

4
1
1
3

ประเภทย่อย 3

ระวัง
อันตราย
อันตราย
ระวัง
ไม่มีค�ำสัญญาณ

องค์ประกอบของฉลาก:
			
ค�ำสัญญาณ          

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
ท�ำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท�ำลายดวงตา
ท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง
อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ ละออง / แก๊ส / ไอ / สเปรย์ ของสารเคมี
สวมชุดป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันตา / ป้องกันใบหน้า
หลังจากใช้งาน ให้ล้างหน้า มือและผิวหนังที่สัมผัสสารเคมี
ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนใช้ซ�้ำ
ใช้สารเคมีในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี
ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือผม) : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที แล้วล้างด้วยน�้ำปริมาณมาก
ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยความระมัดระวังด้วยน�้ำหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้ามีและง่ายต่อการถอดออก
และล้างอย่างต่อเนื่อง
ถ้ากลืนกิน: ล้างปากด้วยน�้ำ ห้ามท�ำให้อาเจียน
ถ้าสูดดม: ให้น�ำอากาศออกไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก
โทรหาศูนย์แพทย์หรือหมอ / แพทย์ทันที หากอาการไม่ดีขึ้น
หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม
ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจ�ำแนกประเภท : ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)
เอกลักษณ์ของสารเคมี :
ชื่อทางเคมี : โซเดียมไฮดรอกไซด์
ชื่อสามัญ : sodium hydroxide
ชื่อพ้อง : โซดาไฟ
สูตรโมเลกุล : NaOH
มวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม :
สาร
sodium hydroxide
water

หมายเลข CAS
1310-73-2
7732-18-5

ความเข้มข้น
50 %
50 %

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)
วิธีการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้าไป
		
การสัมผัสทางผิวหนัง
การสัมผัสทางดวงตา
การกลืนกิน

ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วย
หายใจ น�ำส่งแพทย์ทันที
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน�้ำปริมาณมาก
ล้างด้วยน�้ำปริมาณมาก โดยลืมตาให้กว้าง ให้น�้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที
ห้ามท�ำให้ผู้ป่วยอาเจียน บ้วนปากด้วยน�้ำสะอาด

อาการ/ผลกระทบที่ส�ำคัญ :
• การหายใจ : ไอ แสบคอ หายใจถี่
• ผิวหนัง : ผิวหนังแดง แผลพุพอง ผิวหนังไหม้
• การกลืนกิน : แสบปาก คอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือ
หมดสติ อาจเสียชีวิตได้
• ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ท�ำให้แสบไหม้ตา ตามัว อาจท�ำให้ตาบอดได้
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท�ำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส�ำคัญที่ควรด�ำเนินการ : ตรวจ
สมรรถภาพการท�ำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น

5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures)
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ให้ใช้สารดับเพลิงให้เหมาะสมกับเพลิงไหม้ที่เกิดบริเวณรอบๆ
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี : สารนี้ไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสน�้ำหรือความชื้นจะท�ำให้เกิดความร้อน
เกิดขึ้น
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังส�ำหรับนักผจญเพลิง :
• สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ (SCBA)
• ฉีดน�ำ้ เป็นละอองฝอยเพือ่ หล่อเย็นภาชนะบรรจุ ห้ามฉีดน�ำ้ เข้าภาชนะโดยตรง จะท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรง
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (accidental release measure)
ข้อควรระวังส่วนบุคคล :
• อพยพคนออกจากบริเวณที่สารเคมีรั่วไหล ควรอยู่ในทิศทางเหนือลม
• ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล :
• สวมชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดมีไส้กรอง รองเท้าป้องกันสารเคมี และถุงมือ
		 ป้องกันสารเคมี แว่นครอบตาหรือกระบังหน้า
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :
• ป้องกันไม่ให้สารไหลลงแหล่งน�้ำสาธารณะ เพราะสารนี้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ ซึ่งส่งผลเป็น
อันตรายเนื่องจากเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน�้ำ
วิธีการและวัสดุส�ำหรับกักเก็บ และท�ำความสะอาด :
• สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
• ให้ระบายอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุ
• ใช้อุปกรณ์ตักสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นพลาสติก
• จัดเตรียมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิด)
• น�ำสารเคมีปนเปื้อนใส่ถุงพลาสติกปิดรัดถุงแล้วใส่ลงถังพลาสติกปิดฝาแล้วใช้เทปผ้าพันปิดที่ขอบฝาถัง
• ติดป้ายที่ถัง “สารเคมีปนเปื้อนจากอุบัติเหตุ” น�ำไปก�ำจัดตามข้อก�ำหนด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (handling and storage)
ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :
• ภาชนะบรรจุที่ขนย้ายต้องแข็งแรง ปิดสนิท มีฉลากก�ำกับ
• มีการระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณใช้งาน
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ :
• ปิดภาชนะให้สนิท เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากสารที่อาจเกิดปฏิกิริยา
• เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัส ความชื้น น�้ำ
• ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณพื้นที่ใช้สารเคมี
• กรดแก่ สารออกซิไดซ์อย่างแรง สารอินทรีย์
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

2-8

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal
protection)
ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :
IDLH 		
10
mg/m3		
REL-ceiling:
2
mg/m3		
PEL-TWA:
2
mg/m3		
TLV-ceiling:
2
mg/m3		

(NIOSH 2012)
(NIOSH 2012)
(OSHA 2012)
(ACGIH 2012)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :
• มีการระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณใช้งาน
• ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่
• ออกแบบให้เป็นระบบปิด ป้องกันไอสารเคมี
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  :
• การป้องกันระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันไอ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ: ชนิดกรองไอสารเคมี
• การป้องกันตา : สวมแว่นตานิรภัย หรือแว่นครอบตา หรือกระบังหน้า
• การป้องกันมือ : สวมถุงมือยาง
• การป้องกันล�ำตัว : ชุดกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี
ข้อควรปฏิบัติ :
• เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี
• ล้างมือหลังการท�ำงานกับสารเคมี ก่อนรับประทานอาหาร
• ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน�้ำ หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงาน
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9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (physical and chemical properties)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ลักษณะทั่วไป
กลิ่น
ระดับค่าขีดจ�ำกัดของกลิ่น
ค่าความเป็นกรดด่าง
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
จุดเดือดเริ่มต้น
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
ความสามารถในการลุกติดไฟได้
ค่าขีดจ�ำกัดสูงสุดและต�่ำสุดของความไวไฟ (UFL-LFL)
หรือค่าขีดจ�ำกัดสูงสุดและต�่ำสุดของการระเบิด (UEL-LEL) (%, v/v)
ความดันไอ
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น�้ำ = 1)
ความสามารถในการละลายได้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol
ต่อน�้ำ (Log Kow)
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง
อุณหภูมิของการสลายตัว
ความหนืด

ของเหลวใส ไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีข้อมูล
>14
10oC
142.2oC ที่ 101.3kPa
ไม่ติดไฟ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ขีดจ�ำกัดล่าง : ขีดจ�ำกัดบน : 0.2 kPa ที่อุณหภูมิ 20oC
1.2
1.529 ที่อุณหภูมิ 15oC
ละลายในน�้ำได้ดี
ไม่มีข้อมูล
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่มีข้อมูล
78.3 cP ที่อุณหภูมิ 20oC

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)
การเกิดปฏิกิริยา :  
• ท�ำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดทุกชนิด (อาทิ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก)
• เมื่อละลายน�้ำจะท�ำให้เกิดความร้อน
• ท�ำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟ
ความเสถียรทางเคมี :
• เสถียรภายใต้อุณหภูมิ และความดันปกติ ของการใช้และการเก็บ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย :
• โซดาไฟเมื่ออุณหภูมิสูงจะเกิดไอชื้นที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :
• ความร้อน ความชื้น
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สารเคมีและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ :
• อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก
ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสน�้ำ : ไม่มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ : ไม่มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :
กระต่าย (ทางผิวหนัง)
LD50 1,350		

มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา :
การหายใจเข้าไป
การสัมผัสทางผิวหนัง
การสัมผัสทางดวงตา
การกลืนกิน
อาการที่ปรากฏ

ระคายเคืองจมูก คอ ปอด ไอ แสบคอ หายใจถี่ หายใจล�ำบาก
กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดง ผิวหนังไหม้
กัดกร่อนดวงตา ตาแดง ตามัว ดวงตาไหม้อย่างรุนแรง อาจตาบอดได้
แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อก
อาจหมดสติ หรือเสียชีวิต
แสบร้อน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี่ ปวดหัวคลื่นไส้ และ
อาเจียน

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (ecological information)
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ :
ความเป็นพิษต่อปลา Oncorhynchus Mykiss LC50 : 45.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง
ความเป็นพิษต่อ Crustacean Daphnia Magna EC50 : 40.38 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชั่วโมง
การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย : ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการก�ำจัด (disposal considerations)
การก�ำจัดสาร : ติดต่อผู้ให้บริการก�ำจัดของเสีย ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้ตรวจสอบ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐและข้อก�ำหนดท้องถิ่น
บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุที่ท�ำความสะอาดแล้วให้ก�ำจัดแบบขยะทั่วไป หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ก�ำจัด
ตามระเบียบราชการ
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14. ข้อมูลการขนส่ง (transport information)
ข้อก�ำหนดการขนส่งทางถนน :
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) : 1824
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : sodium hydroxide, solution
ประเภทความเป็นอันตรายส�ำหรับการขนส่ง :
8
		
การติดป้าย :			
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II
มลภาวะทางทะเล : ไม่มี
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : รหัสแท็งก์ L4BN, IBC02 (IBC Code)
ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (regulatory information)
กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย :
o พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ก�ำหนดประเภทวัตถุ
อันตราย: ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมประมง)
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
		 • ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่ อ ง การขึ้ นทะเบี ย นภาชนะบรรจุ ที่ ใ ช้ ข นส่ ง วั ต ถุ อั นตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2559
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16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท�ำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(others information)
วันที่จัดท�ำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : xxxx
แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ท�ำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย :
1. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) : NIOSH pocket guide
to chemical hazards http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
Safety Data Sheet
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดแข็ง)

1. การบ่งชีส้ ารเดีย่ วหรือสารผสม และผูผ้ ลิต (identification of the substance or mixture
and of the supplier)
ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โซเดียมไฮดรอกไซด์
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ : CAS : 1310-73-2 EC/EINECS: 215-185-5 RTECS No.: 001-002-00-6
			
UN No: 1823
EC Annex 1 Index No. : 011-002-00-6
ข้อแนะน�ำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ : ห้ามสัมผัสกับน�้ำ ความชื้น
รายละเอียดผู้ผลิต :
กลุ่มความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์-อัลคาไล
(Chlor - Alkali products Transportation Emergency Mutual Aid Group; CATEMAG)
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
โทรศัพท์ XXXXXXXXXX โทรสาร XXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 087-504-4100 (24 ชั่วโมง)

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (hazards identification)
การจ�ำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ
รับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบทางเดินหายใจ)
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน�้ำ	
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ประเภทย่อย
ประเภทย่อย
ประเภทย่อย
ประเภทย่อย

4
1
1
1

ประเภทย่อย 3

ระวัง
อันตราย
อันตราย
อันตราย
ไม่มีค�ำสัญญาณ

องค์ประกอบของฉลาก :

ค�ำสัญญาณ                           อันตราย
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
ท�ำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท�ำลายดวงตา
ท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ท�ำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ข้อความแสดงข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นสารเข้าไป
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
ถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศ บริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างด้วยสบู่และน�้ำปริมาณมาก ซักเสื้อผ้าที่
ปนเปื้อนสารให้สะอาดก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่
หากเข้าตา ล้างด้วยน�ำ้ เป็นเวลาหลาย ๆ นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกได้งา่ ย ให้ลา้ งตาต่อไป
ถ้ากลืนกิน ให้ล้างปาก ห้ามท�ำให้อาเจียน
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจ�ำแนกประเภท : ไม่มี

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)
เอกลักษณ์ของสารเคมี :
ชื่อทางเคมี : sodium hydroxide
ชื่อสามัญ : sodium hydroxide
ชือ่ พ้อง : caustic soda ; lewis-red devil lye; soda lye ; sodium hydrate; sodium hydroxide
(ACGIH:OSHA) ; white caustic
สูตรโมเลกุล : NaOH
มวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล
หมายเลข CAS : 1310-73-2				
หมายเลข EC : 215-185-5
สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร : ไม่มี
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)
การหายใจเข้าไป : ให้ยา้ ยผูป้ ว่ ยไปยังบริเวณทีม่ อี ากาศบริสทุ ธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อปุ กรณ์ชว่ ยหายใจ
น�ำส่งแพทย์ทันที
การสัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน�้ำปริมาณมาก
การสัมผัสดวงตา : ล้างด้วยน�้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น�้ำไหลผ่าน
อย่างน้อย 15 นาที น�ำส่งแพทย์ทันที
การกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามท�ำให้อาเจียน น�ำส่งแพทย์ทันที
อาการ/ ผลกระทบที่ส�ำคัญ:
การหายใจ : ไอ แสบคอ หายใจถี่
ผิวหนัง : ผิวหนังแดง แผลพุพอง ผิวหนังไหม้
ตา : ตาแดง ปวดตา ท�ำให้แสบไหม้ตา ตามัว ท�ำให้ตาบอดได้
การกลืนกิน : แสบปาก คอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ
หรือเสียชีวิต
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทตี่ อ้ งท�ำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะทีส่ ำ� คัญทีค่ วรด�ำเนินการ : ตรวจสมรรถภาพ
การท�ำงานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น

5. มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures)
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะรอบ ๆ ที่ เกิดเพลิงไหม้
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : น�้ำ (ถ้าต้องใช้น�้ำ ต้องระวังการเกิดความร้อนและการกระเด็นของสารหาก
ฉีดน�้ำเข้าไปโดยตรง)
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารนี้ไม่ไหม้ แต่เมื่อสัมผัสน�้ำหรือความชื้นจะท�ำให้เกิด
ความร้อนที่ท�ำให้ลุกไหม้ได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้สารนี้จะให้ก๊าซที่เป็นพิษ
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังส�ำหรับนักผจญเพลิง :
สวมชุดผจญเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ (SCBA) ให้ฉีดน�้ำเป็นละอองฝอย
เพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ ห้ามให้น�้ำเข้าภาชนะ เพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (accidental release measure)
ข้อควรระวังส่วนบุคคล :
อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล
เคลื่อนย้ายแหล่งก�ำเนิดไฟ
ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง ห้ามสูดดมเอาฝุ่นเข้าไป
ห้ามการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความร้อน/ประกายไฟ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล : สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดถังอากาศ และถุงมือยางแบบหนา
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
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วิธีการและวัสดุสำ� หรับกักเก็บและท�ำความสะอาด :
สวมชุดป้องกันสารเคมีรวมทั้งหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ
กวาดเก็บสารแล้วใส่ในภาชนะพลาสติก ปิดให้แน่น ระบายอากาศในบริเวณนั้นและล้างท�ำความสะอาด
บริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (handling and storage)
ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย :
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร
ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่น
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
ห้ามเติมน�้ำลงสารนี้ แต่ให้เติมสารนี้ลงในน�ำ้ เสมอ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ปิดภาชนะให้สนิท เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่แห้งและเย็น
จัดเก็บแยกออกจากความชื้น น�้ำและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)
ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส:
IDLH:
10 mg/m3
REL-ceiling: 2 mg/m3
PEL-TWA:
2 mg/m3
TLV-ceiling: 2 mg/m3

(NIOSH 2012)
(NIOSH 2012)
(OSHA 2012)
(ACGIH 2012)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :
ปิดกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
จัดให้มีการระบายอากาศทีี่เพียงพอ
จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล :
การป้องกันระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
การป้องกันตา : สวมแว่นตานิรภัย หรือแว่นครอบตา หรือกระบังหน้า
การป้องกันมือ : สวมถุงมือยาง
การป้องกันล�ำตัว : ชุดกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี
2-16

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ข้อควรปฏิบัติ :
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี
ล้างมือหลังการท�ำงานกับสาร ก่อนรับประทานอาหาร
ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน�้ำ หรือสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (physical and chemical properties)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
		
		
11)
12)
13)
14)
15)
		
16)
17)
18)

ลักษณะทั่วไป
ของแข็งสีขาว
กลิ่น
ไม่มีข้อมูล
ค่าขีดจ�ำกัดของกลิ่นที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรดด่าง
> 14
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
318oC
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด
1,388oC
จุดวาบไฟ
ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย
ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้
ไม่มีข้อมูล
ค่าขีดจ�ำกัดสูงสุดและต�่ำสุดของความไวไฟ (UFL-LFL)
หรือค่าขีดจ�ำกัดสูงสุดและต�่ำสุดของการระเบิด (UEL-LEL) (%, v/v)
ขีดจ�ำกัดล่าง : ไม่มีข้อมูล
ขีดจ�ำกัดบน : ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ
0 mmHg ที่อุณหภูมิ 20oC
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)
>1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น�้ำ = 1)
2.1
ความสามารถในการละลายได้ : ในน�้ำ :
109 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 20oC
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ
ไม่มีข้อมูล
n-octanol ต่อน�้ำ (log Kow)
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว
ไม่มีข้อมูล
ความหนืด
ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเป็นของแข็ง
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)
การเกิดปฏิกิริยา : ท�ำปฏิกิริยากับกรดแก่ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริก กรดไนตริก น�้ำ และความชื้น
ท�ำให้เกิดความร้อน ท�ำปฏิกิริยากับโลหะ อลูมิเนียม ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟและ
ระเบิดได้ ท�ำปฏิกิริยากับ ammonium salts ท�ำให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งท�ำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้
ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้การใช้ในอุณหภูมิปกติ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่มีข้อมูล
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ความชื้น
สารเคมีและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : น�้ำ สารออกซิไดซ์อย่างแรง สารอินทรีย์ เหล็ก ทองแดง พลาสติก ยาง
แอมโมเนีย chlorinated solvents
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย : โซเดียม/โซเดียมไฮดรอกไซด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)
การหายใจเข้าไป : ระคายเคืองจมูก คอ และปอด ท�ำให้ไอ แสบคอ หายใจถี่ หายใจล�ำบาก
ผิวหนัง : กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดง ผิวหนังไหม้
ตา : กัดกร่อนดวงตา ตาแดง ตามัว ตาไหม้ และตาบอดได้
การกลืนกิน : แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือหมดสติ หรือ
หรือเสียชีวิต
อาการที่ปรากฏ : รู้สึกแสบร้อน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี่ ปวดหัวคลื่นไส้ และ
อาเจียน
ผลกระทบเฉียบพลัน : กัดกร่อนผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ กัดกร่อนเมื่อกลืนกิน ท�ำให้ปอดบวม
หายใจล�ำบาก
ผลกระทบเรื้อรัง : ท�ำให้ผิวหนังอักเสบ ท�ำให้หลอดลมอักเสบ ท�ำลายปอดอย่างถาวร
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน :
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย : LD50 (dermal, rabbit): 1,350 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (ecological information)
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ :
ความเป็นพิษต่อปลา : Oncorhynchus Mykiss (Rainbow Trout) LC50 : 45.4 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชัว่ โมง
ความเป็นพิษต่อ Crustacea (Ceriodaphnia) EC50 : 40.38 มิลลิกรัม/ ลิตร / 48 ชั่วโมง
การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย : ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่สะสมทางชีวภาพ
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล
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13. ข้อพิจารณาในการก�ำจัด (disposal considerations)
การก�ำจัดสาร : ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดของท้องถิน่ ติดต่อบริษทั รับก�ำจัดของเสียทีไ่ ด้รบั อนุญาต
บรรจุภัณฑ์ : ให้ก�ำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี

14. ข้อมูลการขนส่ง (transport information)
ข้อหนดการขนส่งทางถนน :
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) : 1823
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ : sodium hydroxide, solid
ประเภทความเป็นอันตรายส�ำหรับการขนส่ง : 8
การติดป้าย :
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : II
มลภาวะทางทะเล : ไม่มี
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : รหัสแท็งก์ SGAN, IBC08 (IBC Code)
ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (regulatory information)
กฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย :
o พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ก�ำหนดประเภท
วัตถุอันตราย: ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมประมง)
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. 2558
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การขึน้ ทะเบียนภาชนะบรรจุทใี่ ช้ขนส่งวัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2558
		 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย 2559
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16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท�ำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(others information)
วันที่จัดท�ำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย : xxxx
แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ท�ำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
1.
		
		
2.
		
		
3.
		

European Chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH):NIOSH Pocket Guide
to Chemical Hazards
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from
Intergovernmental Organizations (INCHEM)
http://www.inchem.org/
4. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS)
		 http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM
5. Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
		 http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html
6. United Nations Environmental Programme (UNEP)
		 http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/Results2.aspx?SubstanceId=64116&ParticipantName
		 =SIDS%20UNEP
7. New Jersey Department of Health (DOH)
		 http://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qsearch.aspx.
8. Environment Risk Management Authority : HSNO Chemical Classification Information
		 Database (CCID)
		 http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx
9. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
		 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat
10. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
		 http://www.uncec.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf
11. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological
		 Exposure Indices 2010
		 (American Conference of Government Industrial Hygienists; ACGIH)
12. CRC Handbook of Chemistry and Physics 91st edition 2010 - 2011
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บทที่ 3
การจัดเก็บอย่างปลอดภัย
โซดาไฟ เป็ น ด่ า งแก่ ซึ่ ง สามารถจั ด เก็ บ ได้ ใ นภาชนะที่ เ ป็ น เหล็ ก กล้ า เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม นิ ก เกิ ล
โลหะผสมนิกเกิล และพลาสติกหลายชนิด
การพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความเข้มข้นของโซดาไฟ สถานที่จัดเก็บ และ
เงื่อนไขด้านความปลอดภัย

3.1 วัสดุที่เหมาะสมส�ำหรับภาชนะจัดเก็บโซดาไฟ

วัสดุทเี่ หมาะสมส�ำหรับภาชนะจัดเก็บโซดาไฟ ได้แก่ เหล็กกล้า ชนิดเหล็กด�ำ (black iron) และเหล็กเหนียว
(mild steel) ซึง่ จะถูกเลือกใช้เป็นอันดับแรกส�ำหรับใช้งานกับโซดาไฟทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส)
กรณีอุณหภูมิของโซดาไฟ สูงกว่า 50 องศาเซลเซียส เหล็กกล้าจะถูกโซดาไฟกัดกร่อนเพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดการ
ปนเปื้อนของเหล็กในโซดาไฟ และถ้าโซดาไฟมีความเข้มข้นสูงร่วมด้วย ถังเหล็กหรือเครื่องจักรที่เป็นวัสดุเหล็ก
อาจเกิดรอยร้าวของวัสดุขนึ้ ได้ (stress corrosion cracking) หากในขัน้ ตอนการสร้าง ไม่ได้ทำ� การลดความเค้น
ของเนื้อเหล็ก (stress relief)
ในบางอุตสาหกรรมซึ่งกระบวนการผลิตอาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของเหล็กในโซดาไฟ เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและยา สามารถพิจารณาเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในล�ำดับต่อไป ดังนี้
• เหล็กกล้า เคลือบผิวภายใน (lined steel) เช่น
		 - เคลือบผิวภายในด้วยอีพ๊อกซี (epoxy lined steel)
		 - เคลือบผิวภายในด้วยยาง (rubber lined steel)
		 - เคลือบผิวภายในด้วยเทฟลอน (teflon) หรือ พลาสติกชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสม
• เหล็กกล้าไร้สนิม นิกเกิล และ อัลลอยด์
		 - เหล็กกล้าไร้สนิม (พิจารณาใช้ได้ ทั้งเกรด 304 หรือ 316)
		 - นิกเกิล ส�ำหรับ โซดาไฟร้อนจัด (อุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาเซลเซียส)
		 - โลหะอัลลอยด์ เช่น monel, inconel, hastelloy เหมาะส�ำหรับโซดาไฟร้อนจัด (อุณหภูมิสูงกว่า
95 องศาเซลเซียส) สามารถใช้งานได้ดี เทียบเท่ากับ นิกเกิล
• พลาสติก เช่น พีวีซี (PVC) ซีพีวีซี (CPVC) พีอี (polyethylene) PP (polypropylene) เทฟลอน
โดยในการพิจารณาเลือกใช้จะต้องค�ำนึงถึงอุณหภูมิใช้งานกับโซดาไฟ ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของพลาสติก
แต่ละชนิด
• ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Reinforcement Plastic : FRP) การเลือกใช้ไฟเบอร์กลาส มีข้อควรระวัง
เนื่องจากโซดาไฟ สามารถกัดกร่อนเส้นใยแก้ว ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในโครงสร้างของ ไฟเบอร์กลาสได้
ดังนั้น หากเลือกใช้ ถังเก็บไฟเบอร์กลาส หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟเบอร์กลาส จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สร้าง
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ มีความรู้ และประสบการณ์การออกแบบ เนือ่ งจากในขัน้ ตอนการสร้างถังไฟเบอร์กลาส (หรือ
เครื่องจักร อุปกรณ์) ต้องมีการเลือกใช้วัสดุเส้นใยแก้ว (glass fiber) เรซิน (resin) ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst)
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม มีการควบคุมการสร้างทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ และต้องมีการเผือ่ ความหนา (allowance) ของชัน้ ป้องกัน
การกัดกร่อน (corrosion barriers) ที่เพียงพอ
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วัสดุที่ ห้ามใช้ กับโซดาไฟ

• กลุ่มของโลหะที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ ได้แก่ ทองแดง โลหะผสมของโลหะเหล่านี้ เช่น
ทองเหลือง ส�ำริด เป็นต้น
• กลุม่ ของโลหะทีส่ ามารถเกิดปฏิกริ ยิ าท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึง่ ไวไฟ เช่น อลูมเิ นียม สังกะสี ดีบกุ ตะกัว่

3.2 การจัดเก็บโซดาไฟชนิดสารละลายในถังเก็บขนาดใหญ่

โซดาไฟชนิดสารละลาย มีค่าความดันไอต�่ำมาก ดังนั้น จึงสามารถจัดเก็บโซดาไฟได้ดังนี้
• ถังเก็บขนาดใหญ่ (storage tank) เป็นระบบเปิด มีท่อระบายไอ (vent) ให้อากาศไหลออกเมื่อเติมสาร
เข้าถังเก็บ และให้อากาศเข้าเมื่อถ่ายสารออกจากถัง แสดงดังรูปที่ 3-1
• ภาชนะขนาดเล็ก (20 ลิตร 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร) สามารถปิดฝาสนิท โดยไม่ตอ้ งมีชอ่ งระบายไอ
ข้อมูลความดันไอของโซดาไฟ มีดังนี้
					
อุณหภูมิ
		 โซดาไฟ ความเข้มข้น 32%
20 องศาเซลเซียส
					
60 องศาเซลเซียส
		 โซดาไฟ ความเข้มข้น 50%
20 องศาเซลเซียส
					
60 องศาเซลเซียส

ความดันไอ
6 mmHg
76 mmHg
2 mmHg
13 mmHg

3.2.1 ชนิดของถังเก็บ

โดยปกติถงั เก็บโซดาไฟชนิดสารละลายจะเป็นถังวางบนพืน้ โดยอาจเป็นได้ทงั้ ถังชนิดวางตัง้ (vertical tank)
และถังชนิดวางนอน (horizontal tank) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น แสดงดังรูปที่ 3-1 และ 3-2 ตามล�ำดับ

รูปที่ 3-1 ระบบถังเก็บโซดาไฟชนิดถังวางตั้ง
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รูปที่ 3-2 ระบบถังเก็บโซดาไฟชนิดถังวางนอน
หมายเหตุ ในประเทศเขตหนาว ถังเก็บโซดาไฟจะมีการติดตั้งระบบให้ความร้อน ป้องกันการตกผลึก
ของสารละลายโซดาไฟ
ข้อแนะน�ำในการออกแบบ
ตัวอย่าง ส�ำหรับถังชนิดวางตั้ง ขนาดความจุ 18 ตัน
• ด้านล่างของถังในต�ำแหน่งที่สูงจากระดับพื้นถัง อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ติดตั้งหน้าแปลน ส�ำหรับจ่าย
โซดาไฟ และต้องติดตั้งวาล์วจ่ายโซดาไฟ (outlet) เข้ากับหน้าแปลนด้านล่างของถัง
• ด้านล่างของถังที่ต�ำแหน่งต�่ำสุด ติดตั้งหน้าแปลนพร้อมวาล์วและปิดหน้าแปลนบอดไว้ (blind flange)
เพื่อใช้ระบายโซดาไฟออกจากถัง (drain) เมื่อต้องท�ำการเปิดตรวจสอบ หรือเปิดล้างท�ำความสะอาดภายในถัง
• ผนังถัง ด้านบนสุด ติดตั้งหน้าแปลน ขนาด 2-4 นิ้ว ส�ำหรับติดตั้งท่อล้น (overflow)
• ด้านบนฝาถัง ติดตั้งช่องเปิดหรือช่องคนลอด (manhole) ขนาด 18-24 นิ้ว ส�ำหรับใช้เปิดเข้าตรวจสอบ
สภาพภายในถังตามวาระ
• อุปกรณ์แสดงระดับของเหลวในถัง (level indicator) แนะน�ำให้ติดตั้ง ลูกลอย พร้อมรอก และลูกดิ่ง
• ถังเก็บจะต้องมีเขื่อน หรือก�ำแพงคอนกรีต โดยรอบที่สามารถกักเก็บโซดาไฟได้ทั้งหมด เมื่อเกิดการ
รั่วไหล โดยให้มีปริมาตรรวม 110 เปอร์เซนต์ ของความจุรวม หรือเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด

3.2.2 ขนาดความจุของถังเก็บ

สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• ปริมาณทีร่ บั มอบโดยรถแท็งก์มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น รถชนิดแท็งก์ตดิ ตรึง น�ำ้ หนักบรรทุก 15 ตันต่อเทีย่ ว
ถังเก็บควรมีความจุไม่น้อยกว่า 125 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่รับมอบ หรือเทียบเท่าความจุประมาณ 18 ตัน
ดังนั้นขนาดของถังเก็บที่เหมาะสม ควรมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น (ความถ่วงจ�ำเพาะของ
โซดาไฟความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ และ 32 เปอร์เซ็นต์ คือ 1.54 และ 1.34 ตามล�ำดับ)
• ปริมาณส�ำรองใช้งาน เช่น เพียงพอต่อการใช้งานอย่างน้อย 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น
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3.2.3 การติดป้ายสัญลักษณ์ในสถานที่จัดเก็บ

ติดป้ายสัญลักษณ์ตามระบบ NFPA-704 แสดงดังรูปที่ 3-3 ที่ถังเก็บโซดาไฟ หรือที่สถานที่จัดเก็บ ส�ำหรับ
รายละเอียด และความหมายของสัญลักษณ์ NFPA แสดงดังภาคผนวก ก

รูปที่ 3-3 ป้ายสัญลักษณ์ของโซดาไฟในระบบ NFPA 704 (2015)

3.2.4 การสูบถ่ายจากรถแท็งก์เข้าสู่ถังเก็บ

การสูบถ่ายจากรถแท็งก์เข้าสู่ถังเก็บ มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.2.4.1 อุปกรณ์ ข้อต่อ ในกระบวนการสูบถ่ายสารเคมี
ชุดปลายท่อรับโซดาไฟ มาตรฐานของผู้ผลิต และผู้ขนส่ง แนะน�ำให้ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังแสดงใน
รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 และ 3-2
• วาล์วรับโซดาไฟ แนะน�ำ ball valve หรือ plug valve ขนาด 2 นิ้ว วัสดุ พีวีซี
• ติดตั้ง เดรนวาล์ว (drain valve) ขนาดครึ่งนิ้ว เพื่อระบายโซดาไฟค้างสาย
• ปลายข้อต่อ ด้านส่ง (รถแท็งก์) และ ด้านรับ (ลูกค้า) ส�ำหรับ โซดาไฟ เป็นชนิด ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด
2 นิ้ว หรือ ข้อต่อเกลียว ขนาด 3 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 3-4 3-5 และ 3-6
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดอุปกรณ์ชุดปลายท่อรับโซดาไฟ ชนิดข้อต่อสวมเร็ว
		
ด้านส่ง (รถแท็งก์)		
ด้านรับ (ลูกค้า)
ชนิด
ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย (พร้อมซีลยาง)
ข้อต่อสวมเร็ว ตัวผู้
วัสดุ
สเตนเลสสตีล / ซีลยาง EPDM
สเตนเลสสตีล
ขนาด
2 นิ้ว		
เท่าด้านส่ง
มาตรฐานอ้างอิง FED MIL A-A-59326A (MIL-C-27487) FED MIL A-A-59326A (MIL-C-27487)
หรือ EN 14420-7 หรือ DIN 2828
(male NPT)
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รูปที่ 3-4 ปลายข้อต่อส�ำหรับการสูบถ่ายโซดาไฟ ชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2 นิ้ว
ชนิด cam & groove couplings
ตารางที่ 3-2 รายละเอียดอุปกรณ์ชุดปลายท่อรับโซดาไฟ ชนิดข้อต่อเกลียว
		
ด้านส่ง (รถแท็งก์)		
ด้านรับ (ลูกค้า)
ชนิด
เกลียวตัวเมีย ขนาด 3 นิ้ว
เกลียวตัวผู้ ขนาด 3 นิ้ว
วัสดุ
เหล็กเหนียว หรือ สเตนเลสสตีล
เหล็กเหนียว หรือ สเตนเลสสตีล
ขนาด
3 นิ้ว		
เท่าด้านส่ง

รูปที่ 3-5 ปลายข้อต่อส�ำหรับการสูบถ่ายโซดาไฟ ชนิดข้อต่อเกลียว ขนาด 3 นิ้ว

รูปที่ 3-6 ตัวอย่างชุดท่อรับโซดาไฟ ชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2 นิ้ว
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3.2.4.2 ระบบท่อ
• เส้นท่อ แนะน�ำให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 2 นิ้ว
• การต่อท่อ สามารถเป็นได้ทั้งการเชื่อม (welding) และชนิดหน้าแปลน (flange)
• ควรมีการติดป้ายระบุชื่อ “โซดาไฟ” หรือ สื่อด้วยสี และควรมีลูกศรแสดงทิศทางการไหล
• วัสดุท่อเป็นเหล็กกล้า ความหนา schedule 40 หรือเหล็กกล้าไร้สนิม ความหนา PN 10
แต่หากระดับการปนเปือ้ นของเหล็กในโซดาไฟ อาจก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต หรือ ความบริสทุ ธิ์
ของโซดาไฟเป็นข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและยา สามารถพิจารณาเลือกใช้วัสดุท่อเป็น
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม หรือเหล็กกล้าเสริมภายในด้วย พีวีซี ซีพีวีซี พีอี พีพี หรือเทฟลอน
กรณีเลือกใช้วัสดุท่อที่เป็นพลาสติก ในการพิจารณาเลือกใช้ต้องค�ำนึงถึงอุณหภูมิซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง
ของพลาสติกแต่ละชนิด ดังนี้
			- ท่อพลาสติก ควรเป็นชนิดท่อ อย่างหนา (PN 10 ขึ้นไป) สามารถใช้ได้ทั้ง พีวีซี พีอี ซีพีวีซี
เทฟลอน
			- ท่อที่มีความดัน เช่น ท่อทางส่งปั๊ม แนะน�ำ เสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาส (เช่น PVC lined
FRP) หรือ พิจารณาเลือกใช้ ท่อเหล็กเคลือบผิวภายใน (เช่น ท่อเหล็กเคลือบยาง ท่อเหล็กเคลือบพลาสติก)
			- ท่อพลาสติก แนะน�ำให้เป็นชนิดหน้าแปลน หรือ การเชื่อมต่อระบบท่อ ด้วยการเชื่อมลมร้อน
(hot air welding)
			- หากใช้ ท่อพลาสติกระบบท่อชนิดเกลียว ให้ใช้กับท่อขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว และต้องพันเกลียวด้วย
เทฟลอนพันเกลียว
3.2.4.3 เครื่องสูบ หรือปั๊ม ส�ำหรับโซดาไฟ
• ชนิดของปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งานโซดาไฟ ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ปั๊มไดอะแฟรม
(diaphragm pump) และปั๊มสายยาง (peristaltic pump)
• วัสดุของชิ้นส่วนปั๊มที่สัมผัสกับโซดาไฟ (wetted parts) ต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้า
ไร้สนิม, อัลลอย หมายเลข 20 (Alloy 20) หรือพลาสติก เช่น พีวีซี ซีพีวีซี พีพี ทีเอฟอี (TFE-Kynar)
• การตรวจสอบปั๊ม ควรตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจ�ำ เพื่อระบุปัญหาการรั่วซึม และควรท�ำการตรวจ
สอบตามแผนบ�ำรุงรักษา
3.2.4.4 วาล์ว (valves)
ชนิดของวาล์วที่เหมาะสม แนะน�ำชนิดบอลล์วาล์ว (ball valve) หรือ ปลั๊กวาล์ว (plug valve) ส�ำหรับ
ชนิดวัสดุแนะน�ำเป็น เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม อัลลอย 20 เหล็กเคลือบเทฟลอน หรือวาล์ว
พลาสติก (เช่น พีวีซี)
3.2.4.4 ปะเก็น (gaskets)
วัสดุปะเก็น ส�ำหรับหน้าแปลน แนะน�ำเป็น ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) หรือ EPR หรือเทฟลอน ซึ่งเหมาะ
ส�ำหรับหน้าแปลนที่เป็นโลหะ แต่ไม่แนะน�ำให้ใช้กับหน้าแปลนที่เป็นพลาสติก
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3.3 การจัดเก็บโซดาไฟชนิดแข็ง และโซดาไฟชนิดสารละลายในบรรจุภัณฑ์
ขนาดเล็ก

โซดาไฟชนิดแข็ง และโซดาไฟชนิดสารละลายจัดเป็นสารประเภท 8B คือ สารไม่ติดไฟที่มีสมบัติ
การกัดกร่อน (non-combustible corrosive substances) ดังนั้น ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์โซดาไฟขนาดเล็ก
จึงควรจัดเก็บในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร พื้นอาคารต้องเรียบ ไม่ลื่น
ไม่มีรอยแตกร้าว ท�ำความสะอาดได้ง่าย ไม่ดูดซับโซดาไฟ และต้องแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน�้ำหนักโซดาไฟ
โดยสามารถจัดเก็บอ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ ง คูม่ อื การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2550 ดังนี้
3.3.1. ประเภทสารเคมีที่สามารถจัดเก็บแบบคละกับโซดาไฟได้ โดยไม่มีเงื่อนไขการจัดเก็บ ได้แก่
		 • ประเภท 2A คือ ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน
		 • ประเภท 3B คือ ของเหลวไวไฟ ที่มีจุดวาบไฟมากกว่า 60๐C ถึง 93๐C การทดสอบแบบถ้วยปิด และ
มีสมบัติผสมเข้ากับน�้ำไม่ได้
		 • ประเภท 4.1B คือ ของแข็งไวไฟ ที่ไม่มีสมบัติระเบิด สามารถลุกไหม้ง่าย เนื่องจากเสียดสีกัน หรือ
เมื่อลุกไหม้แล้วลุกลามออกไปได้อย่างรวดเร็ว
		 • ประเภท 5.1B คือ สารออกซิไดซ์ ที่มีความไวปานกลางในการท�ำปฏิกิริยา
		 • ประเภท 6.1A คือ สารติดไฟที่มีสมบัติความเป็นพิษ
		 • ประเภท 6.1B คือ สารไม่ติดไฟที่มีสมบัติความเป็นพิษ
		 • ประเภท 8A คือ สารติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน
		 • ประเภท 8B คือ สารไม่ติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน
		 • ประเภท 10 คือ ของเหลวติดไฟ ที่ไม่อยู่ในประเภท 3A หรือ 3B
		 • ประเภท 11 คือ ของแข็งติดไฟ
		 • ประเภท 12 คือ ของเหลวไม่ติดไฟ
		 • ประเภท 13 คือ ของแข็งไม่ติดไฟ
3.3.2 ประเภทสารเคมีที่สามารถจัดเก็บแบบคละกับโซดาไฟได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขในการจัดเก็บ ได้แก่
		 • ประเภท 2B คือ ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) ประเภท 4.2 คือ
สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง และประเภท 4.3 คือ สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน�้ำ โดยมีเงื่อนไขว่า
สารเหล่านีต้ อ้ งไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ ากับโซดาไฟเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ จึงจะสามารถจัดเก็บแบบเก็บคละกับโซดาไฟได้โดยการ
จัดเก็บแบบแยกห่าง เช่น แยกออกจากกันโดยมีก�ำแพงกั้น เว้นระยะปลอดภัยให้ห่าง เก็บในบ่อแยกจากกัน หรือ
ในตู้เก็บที่ปลอดภัย
		 • ประเภท 3A คือ ของเหลวไวไฟ สามารถจัดเก็บแบบคละกับโซดาไฟได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามเก็บคละ
กับโซดาไฟที่บรรจุในภาชนะที่แตกง่าย ยกเว้นมีมาตรการป้องกันไม่ให้สารท�ำปฏิกิริยากันได้ ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้น
		 • ประเภท 4.1A คือ ของแข็งไวไฟ ที่มีสมบัติการระเบิด ซึ่งท�ำให้เฉื่อยด้วยน�้ำหรือแอลกอฮอล์ หรือ
เจือจางโดยสารอืน่ เพือ่ ข่มสมบัตกิ ารระเบิด สามารถจัดเก็บแบบคละกับโซดาไฟได้ โดยมีเงือ่ นไขว่า ต้องมีระยะห่าง
ที่ปลอดภัยซึ่งจัดไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะมีต่อบริเวณโดยรอบอาคารคลังสินค้ามีเพียงพอหรืออาจต้องก�ำหนด
ให้มากขึ้น ซึ่งต้องตรวจสอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรณีๆ ไป
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		 • ประเภท 5.1C คือ สารออกซิไดซ์ ที่มี ammonium nitrate เป็นส่วนประกอบ สามารถจัดเก็บแบบ
คละกับโซดาไฟได้ ยกเว้นก๊าซไวไฟ
3.3.3 ประเภทสารเคมีทไี่ ม่สามารถจัดเก็บแบบคละกับโซดาไฟได้ ต้องจัดเก็บโดยวิธแี ยกบริเวณเท่านัน้ ได้แก่
		 • ประเภท 1 คือ วัตถุระเบิด
		 • ประเภท 5.1A คือ สารออกซิไดซ์ที่มีความไวการท�ำปฏิกิริยามาก
		 • ประเภท 5.2 คือ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
		 • ประเภท 6.2 คือ สารติดเชื้อ
กรณีที่จัดเก็บโซดาไฟในอาคารคลังสินค้า ซึ่งเก็บแยกจากสารอื่นๆ เฉพาะกรณีที่มีวัสดุติดไฟได้ เช่น
การวางบนแผ่นรองสินค้าที่เป็นไม้ ต้องมีผนังทนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 90 นาที
กรณีที่จัดเก็บโซดาไฟภายนอกอาคารคลังสินค้า ให้เก็บแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม
เช่น 5 เมตร ระหว่างสารไวไฟกับสารไม่ไวไฟ
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บทที่ 4
การขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่ง
การขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่ง เป็นกิจกรรมในการกระจายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง
ซึง่ มีโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการรัว่ ไหล จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดข้อปฏิบตั ิ และแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

4.1 การขนย้าย

ในการขนย้ายบรรจุภัณฑ์โซดาไฟ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
เหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสถานประกอบการ รวมทั้งต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้พร้อมส�ำหรับ
การขนย้ายบรรจุภัณฑ์โซดาไฟได้อย่างปลอดภัย

4.1.1 การขนย้ายแบบไม่ใช้แท่นรองสินค้า (pallet) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยคน ให้ระมัดระวังเรื่องน�้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ และ
การใช้ท่าทางการยก ควรเป็นไปตามหลักการยศาสตร์ (ergonomic) เช่น ไม่ก้มลงยก เพราะจะเป็นการใช้แรง
จากกล้ามเนื้อส่วนหลังอาจท�ำให้บาดเจ็บได้
• การขนย้ายบรรจุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยในการเคลือ่ นย้ายได้โดยคน อาทิ ถัง 200 ลิตร ควรใช้รถยก (forklift)
หรืออุปกรณ์ยกด้วยมือ (hand lift) ที่เหมาะสมในการขนย้าย
• ก่อนการขนย้ายบรรจุภัณฑ์ขึ้น - ลง รถขนส่ง ต้องดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และหนุนล้อรถขนส่งเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนของตัวรถขณะการขนย้าย
• การขนย้ายบรรจุภัณฑ์ขึ้นรถ บริเวณพื้นรถขนส่งที่ต้องรองรับบรรจุภัณฑ์ หรือบริเวณพื้นของสถานที่
รองรับบรรจุภณ
ั ฑ์จากการขนย้ายลงจากรถ ควรเป็นพืน้ เรียบไม่ลาดเอียง ปราศจากวัสดุและของมีคม และมีพนื้ ที่
เพียงพอต่อการขนย้าย
• บรรจุภณ
ั ฑ์ทที่ ำ� การขนย้ายขึน้ รถแล้ว ต้องมีระบบป้องกันการเคลือ่ นตัว กระแทก และตกหล่นในระหว่าง
การขนส่ง โดยการยึดรัด หรือผูกยึดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1 อุปกรณ์ช่วยยก
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• การขนย้ายบรรจุภัณฑ์ลงจากรถ ควรพิจารณาระดับพื้นที่จุดรับบรรจุภัณฑ์ โดยควรอยู่ในแนวเดียวกับ
พื้นรถขนส่ง หากมีพื้นต่างระดับ ต้องจัดให้มีแท่นที่แข็งแรงรองรับการขนย้าย แสดงดังรูปที่ 4-2 ห้ามโยนหรือ
ดันบรรจุภัณฑ์ลงจากรถขนส่ง เพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายจากการกระทบพื้น และอาจเกิดการ
หกรั่วไหลได้ หากใช้รถขนส่งที่มีระบบการลดระดับพื้นที่ท้ายรถด้วยไฮดรอลิก (tail gate lifting) จะช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยและสะดวกในการขนย้าย

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างวิธีป้องกันการเคลื่อนตัวของบรรจุภัณฑ์สารเคมีเพื่อการขนส่ง

รูปที่ 4-3 การใช้แท่นที่แข็งแรงเพื่อรองรับการขนย้าย
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4.1.2 การขนย้ายแบบใช้แท่นรองสินค้า (pallet) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• ก่อนการขนย้ายบรรจุภัณฑ์ขึ้น - ลง รถขนส่ง ต้องดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และหนุนล้อรถขนส่งเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนของตัวรถขณะท�ำการขนย้าย
• พนักงานขับรถยกต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตให้ขบั รถยก เพือ่ ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง และห้าม
พนักงานที่ไม่ผ่านการอบรมและไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานขับรถยก
• การจัดวางบรรจุภัณฑ์บนแท่นรองสินค้าให้ปลอดภัย ควรจัดวางบรรจุภัณฑ์ให้เต็มพื้นที่แท่นรองสินค้า
หากไม่สามารถจัดวางบรรจุภัณฑ์ให้เต็มได้ ต้องจัดวางให้สมดุลไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และไม่ควรวางซ้อน
กันในขณะขนย้าย
• การขนย้ายด้วยแท่นรองสินค้าในระยะไกล หรือพื้นที่ขนย้ายไม่เรียบ ต้องผูกยึดบรรจุภัณฑ์บนแท่นรอง
สินค้าให้ปลอดภัย
• การขนย้ายด้วยรถยก ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ควบคุมความเร็วตามที่ก�ำหนด เส้นทางการขนย้าย
ควรมีการส�ำรวจเส้นทางผ่านว่าเหมาะสม และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง เช่น มุมอับที่รถยกกับคนเดินเท้าหรือ
ยานพาหนะอื่น มองไม่เห็น ความคับแคบของเส้นทางความลาดเอียงของพื้น เป็นต้น

4.2 การขนถ่าย

เพื่อให้การขนถ่ายเกิดความปลอดภัย การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย เช่น อุปกรณ์สาย
ข้อต่อที่ใช้การขนถ่าย จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานเดียวกันสามารถใช้งานร่วมกันได้ การติดตั้งท่อรับและท่อจ่าย
จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ ะลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุจากการรัว่ ไหลในระหว่างการขนถ่าย โดยตัวอย่างอุปกรณ์
มาตรฐานที่ควรเลือกใช้ มีดังนี้

4.2.1 การเลือกวัสดุที่มีสภาพต้านทานการกัดกร่อน

วัสดุที่มีสภาพต้านทานการกัดกร่อนดี ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า นิกเกิล อินคอเนล โลหะโมเบล เหล็กกล้า
ไร้สนิมชนิด 304 316 และ 347 เป็นต้น ส่วนวัสดุที่ไม่แนะน�ำให้ใช้ ได้แก่ อลูมิเนียม
4.2.1.1 ประกับรัดสาย (clamp)
ใช้ส�ำหรับสวมรัด ยึดสายล�ำเลียงเข้ากับปลายข้อต่อด้านส่งและปลายด้านที่ติดตั้งเข้ากับท่อทางส่งปั๊มของ
รถแท็งก์ แนะน�ำให้เลือกใช้ double bolt clamp with two saddles แสดงดังรูปที่ 4-4 ติดตั้งร่วมกัน จ�ำนวน
2 ตัว ที่ปลายสายแต่ละด้าน โดยท�ำการขันกวดด้วยค่าทอร์ค ตามที่ผู้ผลิตประกับแนะน�ำ

รูปที่ 4-4 ประกับรัดสาย
4-3

การตรวจพินิจและดูแลรักษา
การใช้สาย ควรตรวจสอบสภาพโดยพินิจด้วยสายตา เช่น การบิดโค้ง บวม ฉีกขาด รอยปริแตก ถลอก
ผิดรูปหรือไม่ ถ้าพบไม่ควรน�ำมาใช้งาน นอกจากนี้ระหว่างการใช้งานควรหลีกเลี่ยงการวางสายในบริเวณที่มี
โอกาสท�ำให้เกิดการกดทับสายโดยสิ่งของที่มีน�้ำหนัก

4.2.2 การขนถ่ายจากถังเก็บลงบรรจุภัณฑ์ (การแบ่งบรรจุ)

• ผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ ำ� การแบ่งบรรจุโซดาไฟ ต้องสวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม
• การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่น�ำมาใช้แบ่งบรรจุโซดาไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน un marking ที่ก�ำหนด
บรรจุภัณฑ์รหัส Y และตามบัญชีรายชื่อสินค้าอันตรายที่ก�ำหนดเป็น packing group II และบรรจุภัณฑ์ที่
น�ำมาใช้ต้องไม่มีการช�ำรุด ฉีกขาด หรือมีรอยบาด ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์และฝาปิด
• ขัน้ ตอนการบรรจุตอ้ งปฏิบตั งิ านตามข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง เช่น การเติมสารในปริมาณ
ที่ไม่เกินระดับที่ก�ำหนด มีระบบควบคุมการเติมสารเกินปริมาณ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเติมสารไม่ให้
เกิดการหกล้น กรณีใช้ระบบเติมแบบอัตโนมัตใิ ห้ตรวจสอบการท�ำงานของเครือ่ งบรรจุตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
กรณีบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ประเภทถัง ปลายท่อเติมสารต้องจุ่มลงในถัง วาล์วก้นถังต้องอยู่ในสถานะปิดก่อนการ
บรรจุและระมัดระวังการรั่วซึมของวาล์ว
• เมือ่ การบรรจุโซดาไฟเสร็จสิน้ ต้องตรวจสอบการปิดผนึกและฝาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มดิ ชิดทุกครัง้ และติดฉลาก
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 การขนถ่ายจากถังเก็บลงรถแท็งก์

• ตรวจสอบสภาพรถและแท็งก์ โดยแท็งก์ตอ้ งมีรหัสแท็งก์ L4BN ตามข้อก�ำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ก่อนการขนถ่ายจากถังเก็บลงรถแท็งก์ ต้องดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และหนุนล้อ เพื่อป้องกันการ
เคลื่อนตัวของรถ
• ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายทั้งระบบ เช่น ปั๊ม ท่อส�ำหรับการขนถ่าย ข้อต่อ อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย วางกรวยจราจร ป้ายเตือนขณะก�ำลังขนถ่าย และจัดให้มีภาชนะรองรับการรั่วไหล
• ควบคุมการขนถ่ายไม่ให้เกินปริมาณที่ก�ำหนด ควรมีระบบตรวจสอบปริมาณการเติม อาทิ ระบบตัด
อัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเติมสารเกิน หรือล้นแท็งก์
• เมื่อการขนถ่ายเสร็จสิ้น ให้ปิดระบบการขนถ่ายตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานีขนถ่าย ปิดวาล์ว
ถอดท่อขนถ่าย ปิดฝาครอบท่อ (ระมัดระวัง โซดาไฟที่มีโอกาสตกค้างในท่อ ต้องมีการถ่ายออกจากท่อโดยวิธีที่
เหมาะสม) และจัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• ตรวจสอบพื้นที่บริเวณขนถ่าย ต้องไม่มีการปนเปื้อนของโซดาไฟลงพื้น

4.2.4 การขนถ่ายจากรถแท็งก์เข้าสู่ถังเก็บ

• พนักงานขับรถขนส่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
• ผูป้ ฏิบตั งิ านขนถ่าย ต้องตรวจสอบเอกสารก�ำกับการขนถ่าย ให้มนั่ ใจว่า เป็นสารเคมีทถี่ กู ต้อง ชนิด และ
ปริมาณ ตรงกับเอกสารก�ำกับ
• ก่อนการขนถ่ายต้องดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ ท�ำการหนุนล้อป้องกันเคลื่อนตัวของรถ จัดวางกรวย
จราจรวางป้ายเตือนในระหว่างการขนถ่าย และต่อสายดิน
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• ตรวจสอบระดับปริมาณคงเหลือในถังเก็บว่าสามารถรองรับการขนถ่ายโซดาไฟตามปริมาณที่บรรทุกมา
และตรวจสอบระบบการขนถ่าย อุปกรณ์จากตัวรถไปยังถังเก็บ เช่น ท่อ ข้อต่อ ปั๊ม ต�ำแหน่งปิด – เปิดวาล์ว
และจัดวางภาชนะรองใต้ปั๊มเพื่อรองรับการหกรั่วไหลลงพื้นขณะท�ำงาน แสดงดังรูปที่ 4-5

รูปที่ 4-5 ตัวอย่างถังเก็บโซดาไฟ

4.3 การขนส่ง

4.3.1 การขนส่งด้วยแท็งก์แบบติดตรึง (fixed tank)

• ตัวแท็งก์ต้องด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ แท็งก์รหัส L4BN และข้อก�ำหนดตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
• รถขนส่งต้องติดป้ายเครื่องหมายระบุสารเคมีที่ท�ำการขนส่งให้ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่องการติดป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย
• ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก และจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
• รถขนส่งควรมีการจัดเตรียมดังนี้
		 ก) ป้ายค�ำเตือนและสัญลักษณ์
		 ข) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
		 ค) ข้อมูลการระงับเหตุฉุกเฉินในระหว่างการขนส่ง
		 ง) อุปกรณ์และเครื่องมือส�ำหรับแก้ไขเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามกฎหมาย
		 จ) ถังดับเพลิง
		 ฉ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

4.3.2 การขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์

• รถบรรทุกควรมีคอกกั้น เพื่อป้องกันการตกกระเด็นของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงตาข่ายคลุมด้านบนคอกกั้น
• ก่อนการเคลื่อนรถบรรทุก ต้องรัดบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนา ป้องกันการเคลื่อน การกระแทก หรือล้ม
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• ผู้ขับรถขนส่งต้องมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 4
• ผู้ขับรถขนส่งต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย และการแก้ไข
เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

4.3.3 การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งโซดาไฟ

ข้อก�ำหนดการบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง ควรปฏิบัติ ดังนี้
• การประเมินความสามารถในการขนส่งผลิตภัณฑ์ เช่น การประเมินเส้นทาง และสถานที่ปลายทาง
• การบริหารผู้ขับรถขนส่ง เช่น การก�ำหนดคุณสมบัติของพนักงานขับรถ การฝึกอบรม การเก็บประวัติ
พนักงานขับรถ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจในการขับรถ
อย่างปลอดภัย และการตรวจสอบร่างกายทางการแพทย์
• การบริหารจัดการรถขนส่งผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐานรถขนส่ง การบ�ำรุงรักษา และซ่อมแซมรถขนส่ง
• การตรวจสอบความปลอดภัย สภาพรถขนส่ง โดยมีก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
• การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ เช่น การก�ำหนดประเภทของอุบัติเหตุ อาทิ อุบัติเหตุร้ายแรง
อุบัติเหตุไม่ร้ายแรง อุบัติการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บ
• การจัดท�ำแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง
• การบริหารการขนส่งโซดาไฟกับผลิตภัณฑ์อื่น แสดงดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ตารางการขนส่ง สินค้าอันตรายประเภทโซดาไฟที่ห้ามขนส่งกับสินค้าอันตรายอื่น

NOTES

• การขนส่งได้กับอาหาร จะขึ้นกับปริมาณ
ขีดจ�ำกัดด้วย
- การขนส่ง class-1, class-7, class-6.2
		 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ
• OK อาจถูกขนถ่ายด้วยกันได้ เว้นแต่จะต้อง
ห้ามหรือมีความเสี่ยง
• OK1 ไม่มีเมื่อทั้งสองอยู่ในถัง
• OK2 ไม่ได้ เมื่อ class-6 หรือ class-9
มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
• OK3 ยกเว้น class-6 เข้ากันไม่ได้กับ
ไนโตรมีเทน (nitromethane)
• OK4 ไม่มีเมื่อ class 2.2 เป็นออกซิเจน
ทีถ่ กู อัดเป็นของเหลว หรือ ไนตรัสออกไซด์
• NO อาจไม่มีการด�ำเนินการเว้นแต่จะไม่
เพิ่มความเสี่ยงหรือการพิสูจน์ว่าปลอดภัย
ในการขนถ่าย
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4.3.4 ข้อก�ำหนดภาชนะบรรจุประเภทแท็งก์ยึดติดตรึงกับตัวรถ หรือ แท็งก์ติดตรึง

ข้อก�ำหนดภาชนะบรรจุประเภทแท็งก์ (tank regulation)
• มาตรฐานอ้างอิง : ประกาศกรมขนส่งทางบก เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย
• มาตรฐานอ้างอิง : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road; ADR
• มาตรฐานรหัสแท็งก์ มาตรฐานแท็งก์บรรจุ ตามข้อก�ำหนดสากล ADR และตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ ง การขึน้ ทะเบียนภาชนะบรรจุทใี่ ช้ในการขนส่งวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้แท็งก์บรรจุ
โซดาไฟ ต้องใช้รหัสแท็งก์ L4BN แสดงดังรูปที่ 4-6

80
1824

รหัสแท็งก์มาตรฐาน : L4BN
ป้ายเตือนมาตรฐาน : ADR

รูปที่ 4-6 แสดงป้ายและสัญลักษณ์ส�ำหรับรถขนส่งโซดาไฟ

4.3.5 ข้อก�ำหนดการติดป้ายและสัญลักษณ์ส�ำหรับรถแท็งก์ติดตรึงถาวร

การติดป้ายและสัญลักษณ์ส�ำหรับรถแท็งก์ติดตรึงถาวร ต้องติดป้ายสีส้ม แสดงความเป็นอันตรายประเภท
สารกัดกร่อน (80) และหมายเลขสหประชาชาติ UN 1824 ติด 2 ต�ำแหน่งบริเวณ ด้านหน้าและด้านท้ายรถ
ขนส่งมาตรฐานตามระบบ ADR ขนาดของป้ายสีส้ม ความยาว 400 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
เส้นขอบสีดำ� ความหนาไม่เกิน 15 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 4-7 แต่กรณีโครงสร้างของรถขนส่งมีขนาดไม่เพียงพอ
ติดป้ายสีส้ม อาจลดขนาดของป้ายลง โดยต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า
120 มิลลิเมตร และเส้นขอบสีด�ำ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

80
1824
รูปที่ 4-7 แสดงต�ำแหน่งการติดป้ายและสัญลักษณ์บนรถขนส่งโซดาไฟแบบแท็งก์ติดตรึง
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4.3.6 ข้อก�ำหนดการติดป้ายส�ำหรับรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์โซดาไฟในประเภทบรรจุภัณฑ์
ใช้ติดป้ายสีส้มและด้านท้ายรถ แสดงดังรูปที่ 4-8 และ 4-9

รูปที่ 4-8 แสดงต�ำแหน่งการติดป้ายและสัญลักษณ์บนรถบรรทุกโซดาไฟแบบบรรจุภัณฑ์

รูปที่ 4-9 แสดงการติดป้ายสีส้ม (ไม่ระบุตัวเลข) กรณีขนส่งสินค้าอันตราย
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4.3.7 ข้อก�ำหนดบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับโซดาไฟ

บรรจุภัณฑ์โซดาไฟ ควรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน The United Nations packaging; un mark
แสดงดังรูปที่ 4-10 และติดฉลากแสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS และมีการตรวจสอบสภาพภาชนะ
บรรจุอย่างเหมาะสม โดยบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจะมีสัญลักษณ์ แสดงดังรูปที่ 4-11 ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์

รูปที่ 4-10 รูปสัญลักษณ์แสดงบนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ

รูปที่ 4-11 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่แสดง un marking กลุ่มบรรจุภัณฑ์ Y ส�ำหรับโซดาไฟ
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ส�ำหรับเกณฑ์การจ�ำแนกบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับสมบัติความเป็นอันตรายของสาร แสดงดังตารางที่ 4-2
โดยบรรจุภัณฑ์โซดาไฟให้ใช้มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ packing group II หรือ Y
ส�ำหรับตัวอย่างการระบุ un mark บนภาชนะบรรุโซดาไฟประเภท IBCs เช่น 31HA1/Y/11 13 TH/MD
216/56/PD/3300/132 นอกจากนี้ภาชนะบรรจุโซดาไฟต้องติดรูปสัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ
GHS ตามตัวอย่าง รูปที่ 2-3 และ รูปที่ 2-4
ตารางที่ 4-2 แสดงการจ�ำแนกบรรจุภัณฑ์ (ตามข้อก�ำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน)
UN No. 1824								
Name and description
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION		
Class or division
8							
Subsidiary hazard
-						
UN packing group
II							
Special provisions
-							
Limited and excepted quantities									
(a) 1 L 									
(b) E2								
Packagings and IBCs									
Packing instruction
P001 							
IBC02						
Special packing provisions
-							
Portable tanks and bulk containers							
Instruction
T7						
Special provisions
TP2
UN No. 1824								
Name and description
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION		
Class or division
8 						
Subsidiary hazard
- 						
UN packing group
III 						
Special provisions
223						
Limited and excepted quantities									
(a) 5 L 									
(b) E1								
Packagings and IBCs									
Packing instruction
P001 						
IBC03						
LP01						
Special packing provisions
-						
Portable tanks and bulk containers								
Instruction
T4						
Special provisions
TP1
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บทที่ 5
การระงับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
ก่อนเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน ในขัน้ ต้นต้องก�ำหนดสถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการส�ำรวจพืน้ ที่
ปฏิบัติงาน และกิจกรรมหลักขององค์กรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อก�ำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว
ต้องเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการระงับเหตุ การจัดท�ำแผนฉุกเฉิน
การเตรียมทีมและอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 การระงับเหตุฉุกเฉิน

5.1.1 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการระงับเหตุ

1) ข้อมูลความเป็นอันตรายของโซดาไฟ ตามมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire
Protection Association NFPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความไวไฟ อยู่ใน
ระดับ 0 หมายถึง โซดาไฟไม่ติดไฟ ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับ 3 หมายถึง อันตรายต่อสุขภาพสูง ด้านความไว
ในปฏิกริ ยิ า อยูใ่ นระดับ 1 หมายถึง ไม่เสถียรถ้าได้รบั ความร้อน และข้อมูลพิเศษ คือ เป็นด่างแก่ โดยสัญลักษณ์
โซดาไฟ ในระบบ NFPA 704 (2015) แสดงดังรูปที่ 5-1 ซึ่งรายละเอียดข้อมูลในการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
ตาม NFPA แสดงดังภาคผนวก ก

รูปที่ 5-1 สัญลักษณ์ของโซดาไฟในระบบ NFPA 704 (2015)
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2) ข้อมูลการระงับเหตุฉกุ เฉิน (Emergency Response Guide : ERG) ใช้เป็นแนวทางตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน
ส�ำหรับพนักงานดับเพลิง ต�ำรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจ�ำแนกชนิดและความเป็นอันตราย
ของสาร และสามารถป้องกันตัวเองและสาธารณชนในช่วงแรกของการเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยหมายเลข
การระงับเหตุฉุกเฉิน (Guide No.) ของโซดาไฟ แสดงดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉินของโซดาไฟ ตาม Guide No. 154 ของ US DOT
(Department of Transportation, United States of America)

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อัคคีภัยหรือการระเบิด และการเกิดปฏิกิริยา
• สารไม่ติดไฟ จะไม่ลุกไหม้ด้วยตัวเอง
• สารบางประเภทเป็นสารออกซิไดซ์และอาจจะติดไฟได้ (ไม้ กระดาษ น�้ำมัน เสื้อผ้า ฯลฯ)
• การละลายน�้ำจะให้ความร้อน
• การสัมผัสกับโลหะอาจท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ
• ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน
สุขภาพอนามัย
• สารพิษ; การสูดดม การกลืนกิน หรือสัมผัสกับสารอาจท�ำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรง หรือตายได้
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง เพราะจะท�ำให้เกิดการระคายเคือง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสน�้ำจากการดับเพลิงหรือน�้ำที่ท�ำให้เจือจางเพราะอาจท�ำให้เกิดการระคายเคือง

ความปลอดภัยต่อสาธารณะ

• มาตรการป้องกันทีต่ อ้ งท�ำทันทีคอื กัน้ เขตบริเวณทีม่ กี ารหกรัว่ ไหลโดยรอบทันทีไม่นอ้ ยกว่า 50 เมตร (150 ฟุต)
ส�ำหรับของเหลว และไม่น้อยกว่า 25 เมตร (75 ฟุต) ส�ำหรับของแข็ง
• กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก
• อยู่เหนือลม
• หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดต�่ำ เพราะจะเป็นจุดสะสมของสารเคมี
• ระบายอากาศบริเวณที่อับ
ชุดป้องกันอันตราย
• สวมเครื่องช่วยหายใจประเภท SCBA
• สวมชุดป้องกันสารเคมีที่ได้รับการแนะน�ำจากผู้ผลิตสารเคมี
• ข้อควรระวัง ชุดผจญเพลิงมีขอ้ จ�ำกัดในสถานการณ์ทมี่ สี ารเคมีรวั่ ไหล ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
การอพยพ
กรณีรั่วไหล
• ให้เพิ่มระยะการอพยพ ในทิศทางใต้ลม หากจ�ำเป็น ระยะเขตอันตรายต้องเป็นไปตามหลัก “ความปลอดภัย
ในที่สาธารณะ” ระยะอพยพ 800 เมตร
กรณีไฟไหม้
• กั้นเขตรัศมี 800 เมตร (1/2 ไมล์) พร้อมทั้งอพยพออกนอกรัศมี 800 เมตร (1/2 ไมล์)
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การด�ำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อัคคีภัย
ไฟไหม้ขนาดเล็ก
• ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือฉีดน�้ำเป็นฝอย
ไฟไหม้ขนาดใหญ่
• ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม หรือฉีดน�้ำเป็นฝอย
• เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากที่เกิดเหตุ ถ้าสามารถท�ำได้โดยไม่เสี่ยงภัย
ไฟไหม้ ถัง หรือ รถ/รถพ่วง
• ผจญเพลิงจากระยะไกลหรือใช้สายฉีดน�้ำที่ไม่ต้องมีคนถือ หรือใช้หัวฉีดที่มีระบบควบคุม
• อย่าให้น�้ำเข้าภายในภาชนะ
• หล่อเย็นภาชนะบรรจุ โดยฉีดน�้ำปริมาณมาก ๆ จนกว่าเพลิงจะสงบ
• ออกจากบริเวณทันทีที่อุปกรณ์นิรภัยระบายไอมีเสียงดังขึ้น หรือภาชนะบรรจุที่ไหม้เปลี่ยนสี
• อยู่ให้ห่างจากถังขณะไฟไหม้เสมอ
การหกหรือรั่วไหล
• ก�ำจัดแหล่งก�ำเนิดไฟทั้งหมด (ไม่สูบบุหรี่ ไม่ท�ำให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟในพื้นที่ใกล้ ๆ)
• อย่าสัมผัสภาชนะช�ำรุดหรือสารที่หกรั่วไหล นอกจากจะได้สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม
• หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถท�ำได้โดยไม่เสี่ยงอันตราย
• ป้องกันการไหลเข้าทางน�้ำ ทางระบายน�้ำ ใต้ดิน และพื้นที่ที่จ�ำกัด
• ดูดซับ ทราย หรือ วัสดุดูดซับอื่น ๆ ที่ไม่ติดไฟและบรรจุลงภาชนะ
• อย่าให้น�้ำเข้าภายในภาชนะ
การปฐมพยาบาล
• เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์
• เรียก 1669 หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
• ถ้าผู้ประสบภัยไม่สามารถหายใจเองได้ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
• ถ้าผู้ป่วยกลืนกินหรือสูดดมสารเข้าไป อย่าใช้วิธีปากต่อปาก ช่วยให้หายใจด้วยหน้ากากชนิดที่มีทางเปิด
ด้านเดียวหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจอื่นที่เหมาะสม
• ให้ออกซิเจน ถ้าหายใจไม่ออก
• ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออก
• กรณีสัมผัสกับสารเคมี ให้รีบล้างผิวหนังและตาด้วยน�้ำที่ไหลตลอดเวลาอย่างน้อย 20 นาที
• ถ้าบริเวณผิวสัมผัสไม่มาก หลีกเลี่ยงการขยายวงไปถูกผิวส่วนอื่น
• ดูแลผู้ประสบภัยให้ได้รับความอบอุ่นและไม่ถูกรบกวน
• การสัมผัสสาร (การสูดดม การกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง) จะท�ำให้เกิดการระคายเคือง
• บอกแพทย์ ว่ามีสารอะไรเกี่ยวข้อง และระมัดระวังป้องกันตนเอง
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5.1.2 การจัดท�ำแผนฉุกเฉิน (emergency plan)

แผนฉุกเฉิน หมายถึง การเตรียมแนวทางการด�ำเนินงานไว้ลว่ งหน้า ส�ำหรับในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ซึง่ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมภายนอกสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำแผนฉุกเฉินนั้น มีขึ้นเพื่อจ�ำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้น และก�ำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ
หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง เพื่อป้องกันความสับสนและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้น โดยในการบริหาร
จัดการแผนฉุกเฉินจะประกอบด้วย
		
		
mitigation : การป้องกัน เป็นการใช้บทเรียนจากผลกระทบและอันตราย
			
ต่อชีวิต ที่ผ่านมาในการวางแผนป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น
		
preparedness : การเตรียมพร้อม เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร
			
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือให้มีความเข้าใจในแผนและการใช้แผน
			
response : การตอบสนอง เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเวลาสัน้ ๆ
			
ขณะเกิดเหตุทันที
		
recovery : การฟื้นฟู เป็นการดูแลช่วยเหลือหลังระยะเกิดอุบัติภัย
			
ในการใช้และจัดเก็บโซดาไฟชนิดสารละลาย ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผนบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุโดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้อง
ตอบสนองได้อย่างทันที และสามารถระงับเหตุ รวมทั้งปฐมพยาบาลเพื่อลดความรุนแรง และความเสียหายได้
การจัดท�ำแผนฉุกเฉินส�ำหรับโซดาไฟชนิดสารละลาย ต้องประกอบด้วย การก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
บุคลากร รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม รวมถึงแผนการฝึกซ้อมและการสื่อสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติการ
ระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโซดาไฟชนิดสารละลาย จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของโซดาไฟเป็นอย่างดี รวมทั้ง
วิธีการระงับเหตุฉุกเฉินโดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งจะระบุมาตรการจัดการ
เมื่อมีการหกรั่วไหล มาตรการผจญเพลิง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ระงับเหตุ ชนิดของสารดับเพลิงที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมในการระงับเหตุเพลิงไหม้ และความเป็นอันตราย
ที่เกิดจากสารเคมี เช่น โซดาไฟไม่ติดไฟ แต่การสัมผัสน�้ำหรือความชื้นจะท�ำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้น
ตัวอย่างขององค์ประกอบของแผนฉุกเฉิน อ้างอิงตามข้อก�ำหนดหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA) รหัส 29 CFR 1910.38 ซึ่งก�ำหนดให้แผนฉุกเฉินต้องจัดท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีรายละเอียดดังนี้
1) แผนฉุกเฉินต้องมีองค์ประกอบเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ต้องมีวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
• ต้องมีวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• ต้องมีวิธีปฏิบัติงานของพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานหรือด�ำเนินการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจท�ำให้เกิด
อันตราย (critical equipment) ก่อนอพยพออกจากพื้นที่ เช่น การตัดแยกอุปกรณ์ เป็นต้น
• ต้องมีวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจนับจ�ำนวนคนทั้งหมด
• ต้องมีวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการช่วยเหลือหรือช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาล
• ต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบท�ำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน รวมถึงระบบการสื่อสารซึ่งมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการระงับเหตุฉุกเฉิน
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2) ควรมีระบบเตือนภัยอย่างน้อย 2 ระบบ เช่น ระบบเสียง (audible alarm) และระบบการมองด้วยตา
(visual alarm) เป็นต้น โดยเสียงหรือไซเรนที่ใช้เตือนจะต้องเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงอื่น ๆ หรือมีเสียง
เฉพาะที่สื่อเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะ และไม่ควรใช้ร่วมหรือเหมือนกับสัญญาณเสียงอื่น ๆ เช่น เสียงสัญญาณ
การเข้าท�ำงานตามปกติ เป็นต้น
3) ต้องมีการก�ำหนดความต้องการฝึกอบรม จัดท�ำแผน และจัดฝึกอบรม เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้
ทราบข้อมูลต่าง ๆ เช่น หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น ต้องมีการปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และต้องมีการทบทวนเมื่อ
• มีการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งหน้าที่หรือรับพนักงานใหม่
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตามแผน
• มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผน
นอกจากตัวอย่างองค์ประกอบของแผนฉุกเฉินข้างต้น ผู้ประกอบการอาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
น�ำแผนฉุกเฉินไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
• ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของแผนฉุกเฉิน
• รายละเอียดการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน ในด้านความเป็นอันตราย (รวมถึงความเป็นอันตรายจาก
ธรรมชาติ ตามความเหมาะสม) และพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
• ชื่อ นามสกุล ต�ำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อของพนักงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามแผนฉุกเฉิน
และของพนักงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานในพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ
• หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่อยู่ในผังองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้
แผนนี้ (ล�ำดับขั้น ความรับผิดชอบ อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน)
• โครงสร้างการแจ้งเหตุ และ/หรือการสือ่ สารทัง้ ภายใน และภายนอกโรงงาน (ตามทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและ/หรือกระบวนการภายในโรงงาน)
• รายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับการเข้าปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบ
ดับเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และอุปกรณ์ท�ำความสะอาดสารปนเปื้อน เป็นต้น
พร้อมระบุถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์ และรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์ รวมถึงทรัพยากรที่จ�ำเป็นตาม
ผลการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน (ส�ำหรับการสื่อสารและการปฏิบัติการ)
• ขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูพื้นที่ ส�ำหรับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้
รวมทั้งในกรณีของการเตือนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในพื้นที่
• สัญญาณและเส้นทางการอพยพหนีภัย เช่น ก�ำหนดสัญญาณที่จะใช้เพื่อให้เริ่มท�ำการหนีภัย เส้นทาง
หนีภัยหลักและเส้นทางเลือก ในกรณีเส้นทางหลักถูกปิดกั้นจากการรั่วไหลของโซดาไฟ ไฟไหม้หลังเกิดอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉิน ต้องจัดเตรียมขั้นตอนการด�ำเนินการส�ำหรับการบ�ำบัด กักเก็บ หรือ ก�ำจัด ของเสียที่เก็บกู้มาได้
และจัดท�ำแผนฟื้นฟูกรณีมีการปนเปื้อนของโซดาไฟสู่สิ่งแวดล้อม
• ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
• การเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ ขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน เช่น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล สถานีต�ำรวจ สถานีดับเพลิง หน่วยกู้ภัย และโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นต้น
• การประสานงาน บูรณาการ และเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ ทั้ง ภายในโรงงาน เช่น แผนฉุกเฉินโรงงาน
แผนความต่อเนื่องของธุรกิจ เป็นต้น และภายนอกโรงงาน เช่น แผนฉุกเฉินของโรงงานข้างเคียง และแผน
ฉุกเฉินระดับเทศบาล หรือจังหวัด เป็นต้น
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5.1.3 การเตรียมทีมฉุกเฉินและอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉิน

5.1.3.1 การจัดเตรียมทีมฉุกเฉิน ควรก�ำหนดจ�ำนวนคนให้เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ จัดให้มกี ารฝึกอบรม
และฝึกซ้อมอยู่เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช�ำนาญในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสามารถปิดกั้นพื้นที่อันตราย
เพื่อควบคุมอันตรายและผลกระทบ รายละเอียดดังนี้
1) ขั้นตอนการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
• ก�ำหนดสถานการณ์
• ด�ำเนินการฝึกซ้อม
• ตรวจประเมิน
• ปรับปรุงและแก้ไขแผนฉุกเฉิน
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน มีดังนี้
2.1) การวิเคราะห์เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• ประเมินค่าปริมาณและความเข้มข้นของโซดาไฟที่รั่วไหล
• ผลกระทบ ณ จุดเกิดเหตุ (สภาพแวดล้อมข้างเคียง เช่น บริเวณรั่วไหลใกล้แหล่งชุมชน)
2.2) การวิเคราะห์สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ ให้พิจารณาในหัวข้อ
• ปัจจัยส�ำคัญของการน�ำไปสู่การกระจายตัวของโซดาไฟ ปริมาณของโซดาไฟ ในภาชนะที่รั่วไหล แรงดัน
ปฏิกิริยาข้างเคียง เป็นต้น
• โอกาสความล้มเหลวของระบบ เช่น ระบบสื่อสาร พลังงานไฟฟ้า และ ระบบสาธารณูปโภคเป็นต้น
• การป้องกันการแพร่กระจายของโซดาไฟ
• อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการหยุดการรั่วไหลของโซดาไฟ
• ประเมินผลกระทบจากการรั่วไหล
2.3) การปฏิบัติก่อนการยกเลิกและฟื้นฟูสภาพ ให้ด�ำเนินการดังนี้
• ตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้มั่นใจว่าหยุดการรั่วไหลของโซดาไฟได้อย่างปลอดภัยแล้ว
• ตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงที่อาจมีการตกค้างของโซดาไฟ
• ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
3) การปิดกั้นพื้นที่อันตราย แสดงดังรูปที่ 5-2 ให้พิจารณาตามหลักการแบ่งพื้นที่อันตราย (hazard zone)
ดังต่อไปนี้
3.1) ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการพิจารณาปิดกั้น เช่น ทิศทางลม พื้นที่รับผลกระทบข้างเคียง ชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีที่รั่วไหล สมบัติทางกายภาพของสารเคมี เป็นต้น
3.2) อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดกั้น
• เครื่องมือตรวจสอบความเข้มข้นของสารที่รั่วไหล เช่น กระดาษลิตมัส เป็นต้น
• ถุงบอกทิศทางลม
• ป้ายตั้งเตือน “อันตราย ห้ามเข้าพื้นที่อันตรายสารเคมีรั่วไหล”
• แถบเตือน เช่น แถบสีเหลือง-ด�ำ หมายถึงพื้นที่เฝ้าระวังการปนเปื้อน แถบสีแดง-ขาว หมายถึงพื้นที่
รับผลกระทบโดยตรง
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3.3) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ส�ำหรับผู้เข้าไปปิดกั้นพื้นที่ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตาม
ความเป็นอันตรายของสารเคมีที่รั่วไหล (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)

รูปที่ 5-2 แสดงการปิดกั้นพื้นที่อันตราย (hazard zone)
5.1.3.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ในการระงับเหตุฉกุ เฉิน ต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
เช่น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์เก็บกู้ อุปกรณ์กั้นพื้นที่ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครื่องสูบ
สารเคมี ชุดเครื่องมือระงับเหตุ วัสดุดูดซับ และสารเคมีจ�ำพวกกรด เช่น สารส้ม กรดเจือจาง (น้อยกว่า
10 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) เป็นต้น ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อระงับเหตุเบื้องต้น แสดงดังตาราง
ที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2 ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อระงับเหตุเบื้องต้น
รายการอุปกรณ์
ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์		
ลักษณะและการใช้งาน
1. วัสดุดูดซับสารเคมี • ชนิดแผ่น (pad) • ชนิดม้วน (roll) วัสดุดดู ซับสารเคมี ช่วยควบคุมการแพร่
		
กระจายและก�ำจัดสารเคมีทเี่ ป็นของเหลว
		
ซึ่งรั่วไหลจากแหล่งเก็บ ท�ำจากเส้นใย
		
โพลีโพรพิลีน ชนิดแผ่นเหมาะส�ำหรับ
		
การรั่วไหลปริมาณน้อย ส่วนชนิดม้วน
		
เหมาะส�ำหรับการรัว่ ไหลและแพร่กระจาย
		ในวงกว้าง
2. อุปกรณ์ปิดคลุม		
หน้าแปลน (flange		
shield)		
		

ใช้ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ที่อาจ
รั่วไหล หยด หรือกระเด็น จากรอยต่อ
ของท่อชนิดหน้าแปลน ใช้งานโดยปิด
คลุมหน้าแปลนหรือข้อต่อของท่อ

3. เทปกั้นเขตอันตราย
		

ใช้กนั้ เขตอันตรายกรณีเกิดสารเคมีรวั่ ไหล
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. ถุงลมบอกทิศทางลม		
(wind sock)		
		
		
		
		
		
		
		

ตรวจสอบและบอกทิศทางลมได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อใช้ในการอพยพ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีการปล่อยหรือ
รั่วไหลของก๊าซ ฝุ่น หรือไอ โดยการ
อพยพคนต้องอพยพไปในทิศที่อยู่เหนือ
ลมที่ เ ป็ น จุ ด ที่ มี ค วามปลอดภั ย ที่ สุ ด
ถุงลมควรติดตั้งในต�ำแหน่งที่สูงมากพอ
และมองเห็นง่ายจากทุกพื้นที่ ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน
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5.1.4 ขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลของโซดาไฟ ควรจะด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
5.1.4.1 กรณีฉุกเฉินภายในโรงงาน เมื่อพบเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโซดาไฟรั่วไหลหรือเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุ
ฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นต้น ท�ำการคัดแยกบุคคลออกจากพื้นที่ที่มีการ
รั่วไหลและมีโซดาไฟกระจายไปถึง โดยอพยพไปในทิศทางเหนือลม ซึ่งสามารถดูทิศทางลมได้จากถุงลมบอก
ทิศทาง (wind sock) หรือที่สูงกว่าจุดเกิดเหตุ และไปรวมกันในที่ปลอดภัยหรือจุดรวมพล
		
ในการระงับเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสกับโซดาไฟโดยตรง และเข้าระงับเหตุจากทางทิศเหนือลมเสมอ โดยห้ามระงับ
เหตุฉุกเฉินเพียงล�ำพังคนเดียว และเมื่อเสร็จสิ้นการระงับเหตุฉุกเฉิน ให้ช�ำระล้างชุดและอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนถอดชุดและอุปกรณ์ออก โดยขั้นตอนการระงับเหตุมีดังนี้
		
1) กรณีโซดาไฟรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย
			 • ใช้ทรายแห้ง วัสดุดูดซับ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว้ น�ำมาโรยรอบบริเวณที่มีโซดาไฟหก
รั่วไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี
			 • ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีที่เหมาะสมในบริเวณที่มีสารเคมีรั่วไหล
			 • รวบรวมวัสดุที่ใช้ก�ำจัดทั้งหมดทิ้งลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ปิดฝาและปิดฉลากบ่งบอก
ประเภทกากของเสีย เพื่อรอส่งก�ำจัดโดยผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
			 • ท�ำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพในบริเวณที่ปนเปื้อน
		
2) กรณีโซดาไฟรั่วไหลในปริมาณมาก
			 • ลดการกระจายตัวของโซดาไฟทีร่ วั่ ไหลถ้าสามารถท�ำได้อย่างปลอดภัย เช่น ปิดวาล์ว หรือปัม๊
			 • กัน้ พืน้ ทีท่ โี่ ซดาไฟหกรัว่ ไหล และกันผูไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องออกไป อพยพผูค้ นใกล้เคียงออกนอก
พื้นที่ฉุกเฉินไปในทิศทางที่อยู่เหนือลม หรืออยู่ในอาคารที่สามารถป้องกันโซดาไฟได้
			 • การเข้าระงับเหตุ ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา หรือเรียกตามประกาศกรมยุทธภัณฑ์วา่ ชุดป้องกัน
สารเคมี ถุงมือกันสารเคมี รองเท้ากันสารเคมี เป็นต้น พร้อมทัง้ อยูเ่ หนือลม เพือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมี
			 • เคลื่อนย้ายสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้มิให้ปนเปื้อนโซดาไฟที่หกรั่วไหล
			 • ป้องกันการแพร่กระจายสู่รางน�้ำฝนโดยการปิดกั้นรางระบายน�้ำ กรณีรั่วไหลลงไปแล้ว
ให้ปิดกั้นโดยใช้ทราย หรือสารส้ม และพยายามเก็บรวบรวมใส่ภาชนะที่เหมาะสมปิดมิดชิด และส่งไปก�ำจัดตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
			 • ในกรณีที่รั่วไหลในปริมาณมากเกินความสามารถที่หน่วยงานจะระงับเหตุได้ ให้รีบแจ้งขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 • ท�ำความสะอาดพื้นที่โดยใช้วัสดุดูดซับสารเคมีให้หมดก่อน จากนั้นให้รวบรวมวัสดุดูดซับ
ที่ปนเปื้อนแล้ว ใส่ภาชนะปิดมิดชิด ท�ำความสะอาด และฟื้นฟูสภาพในบริเวณที่ปนเปื้อน จัดเก็บกากของเสีย
ณ จุดที่ก�ำหนด พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อส่งไปก�ำจัดตามที่กฎหมายก�ำหนด
			 • โซดาไฟทีห่ กรัว่ ไหลจะต้องพิจารณาน�ำกลับมาใช้ใหม่กอ่ นเป็นล�ำดับแรก เพือ่ ให้เหลือโซดาไฟ
ที่จะท�ำให้เป็นกลางหรือบ�ำบัดน้อยที่สุด
			 • หลังจากจัดการกับเหตุการณ์รั่วไหลเสร็จสิ้นแล้วควรมีการตรวจสอบผลกระทบจากโซดาไฟ
ที่อาจมีตกค้างอยู่ในสภาวะแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น�้ำ ดิน ณ จุดเกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมิน
สารตกค้างและด�ำเนินการบ�ำบัดและก�ำจัดตามที่กฎหมายก�ำหนด
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			 • ด�ำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ แนวทางป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำ
		
3) กรณีเพลิงไหม้
			 • กรณีเพลิงไหม้บริเวณที่จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่มีโซดาไฟต้องเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ออกมาจาก
พื้นที่เพลิงไหม้โดยทันที ถ้าสามารถท�ำได้โดยปลอดภัย กรณีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ใช้น�้ำฉีดเป็นม่านน�้ำเพื่อ
ลดความร้อนและดับเพลิง
			 • กรณีเพลิงไหม้บริเวณถังเก็บ แต่ยังไม่มีการรั่วไหล ให้ฉีดเป็นม่านน�้ำไปที่ถังเก็บเพื่อลด
ความร้อนและดับเพลิง
			 • กรณีเพลิงไหม้และมีการรั่วไหลจากถังเก็บ ห้ามฉีดน�้ำเข้าถังเก็บ ให้ผจญเพลิงในระยะห่าง
หรือใช้หัวฉีดน�้ำชนิดที่ไม่ต้องใช้คนถือ หรือใช้แท่นฉีดน�้ำ (fixed monitor) เพื่อลดความร้อนและดับเพลิง
			 • ระงับการรั่วไหลของจุดต้นเหตุ ถ้าสามารถท�ำได้อย่างปลอดภัย
			 • หลังจากสามารถดับเพลิงได้แล้ว ให้หล่อเย็นถังหรือภาชนะบรรจุด้วยน�้ำจ�ำนวนมาก
			 • ป้องกันน�ำ้ ทีป่ นเปือ้ นโซดาไฟทีเ่ กิดจากการระงับเหตุไม่ให้ไหลลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ ต้องมี
ระบบกักเก็บน�้ำที่ปนเปื้อน และรวบรวมส่งเข้าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต่อไป
			 • ท�ำความสะอาดพื้นที่ เก็บกู้วัสดุปนเปื้อนลงในภาชนะปิดมิดชิด ส่งก�ำจัดตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ฟื้นฟูสภาพ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.4.2 กรณีรั่วไหลระหว่างการขนส่ง ให้ด�ำเนินการดังนี้
			 • เกิดอุบัติเหตุรั่วไหลระหว่างการขนส่งให้ใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุที่มีอยู่ ในการหยุดการ
รั่วไหล หากมีความจ�ำเป็นต้องถ่ายเปลี่ยนสารเคมี จากบรรจุภัณฑ์ที่ช�ำรุดลงในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (salvage
packaging) ให้จดั หาแท็งก์สำ� หรับถ่ายเปลีย่ น และรีบแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุในข้อมูลการระงับเหตุ
ฉุกเฉินในขณะขนส่ง
			 • หากการรัว่ ไหลเกิดขึน้ ใกล้แหล่งชุมชน ดับเครือ่ งยนต์แล้วท�ำการแก้ไขเพือ่ ให้หยุดการรัว่ ไหล
โดยเร็ว ลดผลกระทบต่อชุมชน ให้ด�ำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ (isolation) เพื่อลดผลกระทบที่บุคคลอาจ
ได้รับอันตราย ในระยะห่างอย่างน้อย 50 เมตร จากจุดที่มีการหกรั่วไหลทุกทิศทางกรณีที่เกิดไอ ส่วนกรณีที่
เกิดอัคคีภัยให้กั้นบริเวณโดยรอบและอพยพประชาชนไปบริเวณเหนือลมในระยะ 800 เมตร จากจุดเกิดเหตุ
ด�ำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตราย และประเมินสถานการณ์ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำการอพยพ
ผู้คน จากนั้นให้ด�ำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ส�ำหรับข้อมูลการระงับเหตุฉุกเฉิน
ในขณะขนส่ง ให้ใช้ข้อมูลตาม Emergency Response Guide 154 ของ US DOT (Department of
Transportation, United States of America) เมื่อระงับเหตุฉุกเฉินได้แล้ว ควรตรวจสอบคุณภาพอากาศ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยก่อนตัดสินใจน�ำประชาชนกลับเข้าพื้นที่

5.2 การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นต้องมีการจัดตั้งทีมปฐมพยาบาล (first aid team) โดยมีหน้าที่
และวิธีการด�ำเนินการดังนี้

5.2.1 หน้าที่ของทีมปฐมพยาบาล

• จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
• ท�ำการปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตราย
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• คัดแยกผู้ประสบอันตราย
• บันทึกรายละเอียดของผู้ประสบอันตราย
• ประสานงานกับผู้ปฐมพยาบาล

5.2.2 การปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากโซดาไฟ

5.2.2.1 ทางการหายใจ
หากหายใจเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ระสบอันตรายไปทีท่ มี่ อี ากาศบริสทุ ธิ์ ถ้าผูป้ ว่ ยหยุดหายใจให้ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ถ้าหายใจล�ำบากให้ให้ออกซิเจน ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยหายใจแสดงดังรูปที่ 5-3 ถึง 5-5

รูปที่ 5-3 ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีที่ครอบให้อากาศแบบวาล์วทางเดียว

รูปที่ 5-4 การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิด
มีที่ครอบให้อากาศแบบวาล์วทางเดียว

รูปที่ 5-5 อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่หมดสติจากการสูดดมไอโซดาไฟ ให้รีบน�ำส่งแพทย์ทันที ระหว่างนั้นให้จัดท่า
ผู้ประสบเหตุเพื่อช่วยปรับระบบทางเดินหายใจ พร้อมกับน�ำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยไปด้วย
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5.2.2.2 ทางผิวหนัง
หากสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันทีโดยหลีกเลี่ยงการถอดเสื้อผ้าออกทาง
ศีรษะ ถ้าจ�ำเป็นให้ตัดหรือฉีกให้ขาด และล้างบริเวณที่สัมผัสถูกโซดาไฟด้วยน�้ำไหลผ่านปริมาณมาก เป็นเวลา
อย่างน้อย 20 นาที แสดงดังรูปที่ 5-6 และให้ความอบอุ่นร่างกายโดยห่มผ้า แล้วรีบน�ำส่งแพทย์ทันที

รูปที่ 5-6 การใช้น�้ำไหลผ่านบริเวณที่สัมผัสสาร
5.2.2.3 ทางตา
หากสัมผัสถูกตา ให้ลา้ งด้วยน�ำ้ หรือสารละลายน�ำ้ เกลือไหลผ่านปริมาณมาก ๆ โดยใช้นวิ้ มือแยกเปลือกตา
ออกจากกันระหว่างล้าง ตะแคงเอียงหน้าแล้วล้างจากหัวตาไปหางตาเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที ห้ามขยี้ตา
หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกถ้าสามารถท�ำได้ และล้างท�ำความสะอาดต่อไป จนกว่าจะไม่เคืองตา
แล้วรีบน�ำส่งแพทย์ทันที และให้ล้างตาด้วยน�้ำต่อเนื่องขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพบแพทย์

รูปที่ 5-7 การตะแคงเอียงหน้าแล้วล้างตาด้วยน�้ำสะอาด
5.2.2.4 ทางปาก
หากกลืนกินเข้าไป กรณีผปู้ ว่ ยมีสติอยู่ ให้ใช้นำ�้ บ้วนปาก และดืม่ น�ำ้ ตามมากๆ ห้ามท�ำให้อาเจียน ถ้าหมดสติ
จัดให้นอนหงายราบเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึง่ สังเกตการหายใจและจับชีพจรทีค่ อ แสดงดังรูปที่ 5-8 หรือขาหนีบ
ถ้าหยุดหายใจต้องท�ำการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต (cardiopulmonary resuscitation) แล้วรีบน�ำส่งแพทย์ทันที

รูปที่ 5-8 การจับชีพจรที่ต�ำแหน่งคอ
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บทที่ 6
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
โซดาไฟเป็นสารเคมีอันตรายมีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโซดาไฟ เช่น ขั้นตอนการผลิต
การขนถ่าย และขนย้าย จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ าน มาตรการป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการ
สัมผัสโซดาไฟควรค�ำนึงถึงมาตรการป้องกันเชิงวิศวกรรมและควบคุมสภาพแวดล้อมของการท�ำงานเป็นหลัก
เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน เป็นต้น เพื่อลดหรือจ�ำกัดโอกาสในการสัมผัสโซดาไฟ
แต่หากไม่สามารถด�ำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพือ่ ป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ตามแต่ละกรณี ดังนี้

6.1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
6.1.1 กรณีปกติ

ในการปฏิบัติงานปกติ ควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อปกป้องอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานจ�ำเป็นต้องทราบหลักการใช้งาน ชนิด ข้อจ�ำกัด ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงานกับโซดาไฟ ได้แก่ ชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือ กระบังหน้า แว่นครอบตา
รองเท้ากันสารเคมี อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ และหมวกนิรภัย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้งานทั่วไปส�ำหรับโซดาไฟ
รายการอุปกรณ์และการใช้งาน
1. ชุดป้องกันสารเคมี

2. ถุงมือป้องกันสารเคมี

การใช้งานและลักษณะของอุปกรณ์
ใช้ป้องกันสารเคมีสัมผัสผิวหนังโดยชุดป้องกันสารเคมี
ต้องคลุมตลอดจากคอจนถึงเท้า มี 2 แบบคือแบบชิ้น
เดียวและแบบสองชิ้น ด้านหลังของชุดต้องมีหมวกคลุม
ศีรษะที่ติดกับชุดป้องกันสารเคมี (attached hood)
ส�ำหรับชุดป้องกันโซดาไฟควรใช้ ชนิดต่อไปนี้ ได้แก่
butyl rubber, natural rubber, neoprene rubber,
nitrile rubber หรือ polyvinyl chloride
ใช้ป้องกันมือและแขนบางส่วนจากการสัมผัสสารเคมี
วัสดุท�ำถุงมือที่เหมาะสม ควรใช้ถุงมือยางธรรมชาติ
(natural rubber gloves) ถุ ง มื อ ยางสั ง เคราะห์
(synthetic elastomers) ถุงมือนีโอพรีน (Neoprene)
หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ถ้าโซดาไฟมีความเข้มข้น
มากกว่า 70% สามารถใช้ถุงมือชนิด nitrile หรือ
ชนิด viton ถุงมือควรจะยาวเหนือข้อมือ และแขนเสื้อ
ควรจะวางทับถุงมือ
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มาตรฐานอุปกรณ์
EN 943-1,2
EN 14605
EN 13034
NFPA 1991
หรือเทียบเท่า
EN 374
EN 420
EN 511
หรือเทียบเท่า

รายการอุปกรณ์และการใช้งาน

การใช้งานและลักษณะของอุปกรณ์

3. อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ สวมใส่เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจจากไอสารเคมีที่
ชนิดดูดซับไอของสารเคมี
ปนเปื้อนที่มากับอากาศ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดตัวกรอง
แบบตลับเดี่ยวและตลับคู่ ตัวกรองเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของ
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอของ
สารเคมีทใี่ ช้ตวั กรองแบบตลับ (*ใช้สำ� หรับกรณีทำ� งานกับ
โซดาไฟชนิดแข็ง และโซดาไฟชนิดสารละลายทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
สูงที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสกับไอระเหย)
4. กระบังหน้ากันสารเคมี
ใช้ปอ้ งกันสารเคมีกระเด็นเข้าใบหน้า ควรใช้งานร่วมกับ
แว่นครอบตากันสารเคมี เพือ่ ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้า
ด้านล่างและด้านข้าง ถ้ามีความเสีย่ งต่อของแข็งหล่นใส่
ศีรษะควรใช้แบบกระบังหน้าร่วมกับหมวกนิรภัย
5. แว่นครอบตากันสารเคมี

6. หมวกนิรภัย

7. รองเท้ากันสารเคมี

มาตรฐานอุปกรณ์
EN 14387
EN 140/141143
NIOSH/MSHA
AS/NZS 1716
หรือเทียบเท่า

ANSI Z87.1
EN166
AS/NZS 1337
หรือเทียบเท่า

ป้องกันสารเคมีทอี่ าจกระเด็นเข้าตา ขนาดของแว่นครอบ
ตาต้องกระชับพอดีกับใบหน้า แว่นครอบตากันสารเคมี
ไม่สามารถใช้ป้องกันใบหน้าได้ต้องใช้คู่กับกระบังหน้า
และสวมใส่ตลอดเวลาขณะท�ำงานกับโซดาไฟ

ANSI Z87.1
EN 166
AS/NZS 1337
BS 2092-2
DIN.4647
หรือเทียบเท่า
ป้องกันอันตรายจากการตกหล่นของของแข็งมากระแทก ANSI Z89.1
ศีรษะ
EN 397
AS/NZS 1801
หรือเทียบเท่า
ป้องกันสารเคมี วัสดุที่ใช้ต้องทนต่อการกัดกร่อนกับ
โซดาไฟได้ หากพื้นที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงจากการ
ตกหล่นของของแข็ง ต้องเป็นรองเท้ากันสารเคมีแบบที่
มีหัวเหล็ก
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EN 345
มอก. 810-2531
มอก. 809-2531
หรือเทียบเท่า

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์

6.1.2 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้งานระงับเหตุฉุกเฉินจะเหมือนกับการใช้งานทั่วไป เพิ่มเติม
เฉพาะในส่วนการป้องกันระบบทางเดินหายใจซึ่งจะขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของโซดาไฟ โดยการเลือกใช้
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดหรือแบบใดจะขึน้ อยูก่ บั ค่าการป้องกัน (Assigned Protection Factor, APF)
และความเข้มข้นของสารนั้นการเลือกใช้จะเป็นไปตามตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-2 ข้อแนะน�ำในการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหยโซดาไฟ
อุปกรณ์

ลักษณะการใช้งาน

มาตรฐานอุปกรณ์

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูด
ซับก๊าซหรือไอสารเคมี พร้อมที่ครอบ
หน้าแบบครอบเต็มใบหน้า (full face
piece)

ใช้อปุ กรณ์ปกป้องทางเดินหายใจพร้อมทีค่ รอบหน้า
แบบครอบเต็ ม ใบหน้ า พร้ อ มตั ว กรองแบบตลั บ
(cartridge) ซึ่งใช้สารเคมีประเภทที่เหมาะสม
เป็นตัวดูดซับส�ำหรับป้องกันไอระเหยของโซดาไฟ
และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA
filter)

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิด
ถังบรรจุอากาศแบบพกพา
(Self-Contained Breathing
Apparatuses: SCBA)

ให้ใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภทถัง NFPA
บรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) พร้อมที่ครอบ NIOSH
หน้าแบบครอบเต็มใบหน้า
EN 137
หรือเทียบเท่า
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EN 136
NIOSH/MSHA
AS/NZS 1716
หรือเทียบเท่า

6.2 อุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น

ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุที่เหมาะสมในการระงับเหตุเมื่อโซดาไฟหกหรือรั่วไหล
ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น แสดงดังตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น
รายการอุปกรณ์ ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์		
1. วัสดุดูดซับ
สารเคมี

ชนิดแผ่น

ชนิดม้วน

2. สารส้ม ชนิดผง
หรือสารส้มชนิดน�้ำ

สารส้มชนิดผง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดูดซับสารเคมีช่วยควบคุมการแพร่กระจายและ
ก�ำจัดสารเคมีที่เป็นของเหลวซึ่งรั่วไหลจากแหล่งเก็บ
ท�ำจากเส้นใยโพลีโพรพิลนี ชนิดแผ่นเหมาะส�ำหรับกรณี
รั่วไหลปริมาณน้อย ส่วนชนิดม้วนเหมาะส�ำหรับกรณี
การรั่วไหลและแพร่กระจายในวงกว้าง

สารส้มช่วยลดสภาพความเป็นด่างได้ โดยสารส้มจะ
จับตัวกับไฮดรอกไซด์ของโซดาไฟ ได้เป็นสารประกอบ
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (เกิ ด เป็ น ตะกอนของ
aluminium hydroxide) เช่นเดียวกับ การตกตะกอน
ก�ำจัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน�้ำประปา

สารส้มชนิดน�้ำ

3. เทปกั้น
เขตอันตราย

ใช้กั้นเขตอันตรายกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหลหรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
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หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
รายการอุปกรณ์ ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์		
4. ถุงลมบอกทิศทาง
ลม (wind sock)

ลักษณะและการใช้งาน

ใช้บอกทิศทางและประเมินความแรงลมได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องเพื่อใช้ในการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยการอพยพคนต้องอพยพไปในทิศทีอ่ ยูเ่ หนือลมทีเ่ ป็น
จุดทีม่ คี วามปลอดภัยทีส่ ดุ ถุงลมควรติดตัง้ ในต�ำแหน่ง
ที่ สู ง พอ และมองเห็ น ได้ ง ่ า ยจากทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง เวลา
กลางวันและกลางคืน

6.3 อุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าวมาแล้ว ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จ�ำเป็นอื่นๆ ที่ต้องจัด
เตรียมไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากโซดาไฟทั้งในกรณีปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตัวอย่างอุปกรณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน แสดงดังตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6.4 ตัวอย่างอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน
รายการอุปกรณ์ ตัวอย่างรูปแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

การใช้งานและลักษณะของอุปกรณ์

1. ฝักบัวฉุกเฉิน

ใช้ลา้ งตัวเมือ่ สัมผัสกับโซดาไฟ โดยต้องมีมาตรฐาน
และการตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 6-1

2. ทีล่ า้ งตาฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินแบบประจ�ำที่

ใช้ล้างตาเมื่อดวงตาสัมผัสกับละอองไอฝุ่น หรือ
สารเคมีกระเด็นเข้าตาโดยต้องมีมาตรฐานและ
การตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 6-1

ถังล้างตาฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ได้

ชุดล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถใช้งาน
ได้นาน 15 นาที

ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้บรรจุน�้ำสะอาดส�ำหรับล้างตาฉุกเฉิน ใช้งาน
โดยการบีบขวดน�้ำ น�้ำที่ล้างตาแล้วจะไม่ไหลย้อน
กลับ
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สถานที่ติดตั้งควรอยู่ใกล้จุดใช้งาน
ไม่มีสิ่งกีดขวางและควรอยู่ในที่ร่ม

ต้องตรวจสอบทุกสัปดาห์

สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
และฝักบัวฉุกเฉินได้ภายใน 10 วินาที

หัวฝักฉุกเฉินจะต้องสูง
จากพื้น 2.0 ถึง 2.8 เมตร
ต้องติดป้าย safety sign ในต�ำแหน่ง
ที่สูงและเห็นได้ชัดเจน

ฝักบัวฉุกเฉินมีอัตราจ่ายน�้ำ
ไม่น้อยกว่า 75 ลิตรต่อนาที
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ
น�ำ้ ทีป่ ระมาณ 50 เซนติเมตร
วัดจากความสูงที่ระดับ
ประมาณ 1.5 เมตร

วาล์วมือดึงต้องจ่ายน�้ำได้ภายใน
1 วินาที หรือน้อยกว่า
หัวก๊อกจะต้องมีฝาปิดป้องกันฝุ่น

การจ่ายน�้ำเข้าหัวจ่ายล้างตาและล้างหน้า
ทั้ง 2 หัวก๊อก ในระดับที่เท่ากันและควรมี
อัตราการจ่ายน�้ำไม่ต�่ำกว่า 10 ลิตรต่อนาที
ในระยะเวลา 15 นาทีหวั จ่ายล้างตามีอตั รา
จ่ายน�้ำจ่ายไม่ต�่ำกว่า 1.5 ลิตรต่อนาที
ในระยะเวลา 15 นาที

วาล์ ว เปิ ด น�้ ำ ต้ อ งออกแบบเพื่ อ ให้
เปิดจากต�ำแหน่ง “ปิด” ไป “เปิด”
ภายใน 1 วินาที หรือน้อยกว่า

ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมีตอ้ งได้รบั
การฝึ ก อบรมการใช้ แ ละการบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน

จากพื้นถึงหัวก๊อกล้างตาฉุกเฉินจะ
ต้องสูงจากพื้น 0.8 ถึง 1.1 เมตร
และจากผนังถึงหัวก๊อกไม่น้อยกว่า
15 เซนติเมตร

สามารถใช้งานพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน
ส�ำหรับฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน
สามารถเปิดได้โดยใช้แผ่นเหยียบ

รูปที่ 6-1 มาตรฐานและรายการตรวจฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน
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บทที่ 7
การจัดการของเสีย
การจัดการของเสียจากโซดาไฟ ต้องด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยของเสียจากโซดาไฟอาจเกิดได้จากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนย้าย การขนถ่าย และ
การขนส่ง จึงต้องมีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม ของเสียจากโซดาไฟมีที่มาและการจัดการตามลักษณะ
ของเสีย ดังนี้

7.1 ของเสียที่เกิดจากการผลิตและการใช้โซดาไฟ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้โซดาไฟ จ�ำแนกได้ดังนี้

7.1.1 ของเสียจากกระบวนการผลิตโซดาไฟ

ในกระบวนการผลิตโซดาไฟ จะมีของเสียในรูปกากตะกอนเกิดขึ้นจากกระบวนการละลายเกลือและท�ำให้
น�้ำเกลือบริสุทธิ์ ของเสียกากตะกอนนี้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบรีดตะกอน แสดงดังรูปที่ 7-1
• น�้ำเกลือจากการรีดตะกอน จะถูกน�ำกลับมาใช้งานโดยถูกส่งกลับเข้าสู่กระบวนการละลายเกลือ
• กากตะกอน หลังจากผ่านเข้าสู่ระบบรีดตะกอนจะถูกส่งไปก�ำจัดในรูปกากของเสีย โดยโรงงานรับบ�ำบัด/
ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตต่อไป

รูปที่ 7-1 กากตะกอนจากระบบรีดตะกอนชนิด rotary vacuum drum filter

7.1.2 ของเสียจากโซดาไฟ

โซดาไฟจะถูกน�ำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น
• เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตโซดาไฟจะท�ำปฏิกิริยาในกระบวนการ
ผลิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
• ปรับสภาพค่าความเป็นกรดด่างในกระบวนการผลิตหรือในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
• ล้างท�ำความสะอาดชิ้นงานในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้า มีการใช้โซดาไฟในการ
ล้างฟิล์มน�้ำมันบนพื้นผิวเหล็ก
7-1

• ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ดังนั้น ในการใช้งานโซดาไฟอาจมีของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่
		 - โซดาไฟที่เหลือจากการใช้งาน/ของเสียปนเปื้อนโซดาไฟ
		 - น�้ำเสียปนเปื้อนโซดาไฟ
- ภาชนะบรรจุปนเปื้อนโซดาไฟ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น ถังขนาด 20 25 30 และ 200 ลิตร
หรือ IBCs ขนาด 1,000 ลิตร เป็นต้น

7.1.3 ของเสียจากการหกรั่วไหล

ในการผลิตหรือการใช้โซดาไฟอาจเกิดการหกรั่วไหล ซึ่งในการระงับเหตุรั่วไหลของโซดาไฟจะด�ำเนินการ
โดยกักเก็บ ดูดซับ รวบรวมโซดาไฟทีห่ กรัว่ ไหล (โซดาไฟเป็นของเหลว ไม่มไี อระเหย) ให้เหลือตกค้างในจุดเกิดเหตุ
ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีของเสียที่เกิดขึ้น ดังนี้
• วัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนโซดาไฟ
• โซดาไฟที่เสื่อมสภาพหรือมีการปนเปื้อน

7.2 การจัดการของเสีย

การจัดการของเสียจากโซดาไฟ มีวิธีการจัดการ แสดงดังตารางที่ 7-1

ตารางที่ 7-1 วิธีการจัดการของเสียจากโซดาไฟตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้น
ประเภทของเสีย		
วิธีการจัดการ
กากตะกอนจากกระบวนการผลิตโซดาไฟ รวบรวมส่งโรงงานรับบ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
น�้ำเสียปนเปื้อนโซดาไฟ
มีแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
โซดาไฟที่มีการปนเปื้อน
1) บ�ำบัดขั้นต้นโดยการสะเทินกับกรด หรือตกตะกอนด้วยสารส้ม
โซดาไฟที่เหลือจากการใช้งาน
(aluminium sulfate)
		
ทั้งนี้ หากน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดขั้นต้นนี้มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากโรงงาน จะต้องน�ำไปบ�ำบัด
		
ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือรวบรวมส่งโรงงานรับบ�ำบัด/ก�ำจัดกาก
		
อุตสาหกรรมต่อไป
2) บ�ำบัดในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงาน
3) รวบรวมส่งโรงงานรับบ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
ภาชนะปนเปื้อน
น�ำส่งคืนโรงงานผู้ผลิต เพื่อน�ำไปบรรจุใช้ซ�้ำหรือรวบรวมน�ำส่ง
		
โรงงานรับบ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
		
กรณีโรงงานมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียภายในโรงงาน อาจน�ำภาชนะ
ปนเปือ้ นโซดาไฟไปล้างด้วยน�ำ้ ปริมาณมากๆ อย่างเพียงพอ (โซดาไฟ
ละลายน�้ำได้ดี) จากนั้นภาชนะที่ได้รับการล้างท�ำความสะอาด
		
ปราศจากจากโซดาไฟแล้ว สามารถน�ำไปจัดการยังโรงงานผูร้ บั บ�ำบัด/
		
ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายได้
วัสดุที่ปนเปื้อนโซดาไฟ
รวบรวมน�ำส่งโรงงานรับบ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
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บทที่ 8
การตรวจประเมินโรงงานด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับโซดาไฟ
หัวข้อในการตรวจประเมิน มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. การสื่อสารความเป็นอันตรายโซดาไฟ ที่ใช้หรือผลิต
2. การผลิต การใช้ การปฏิบัติงานและการจัดการด้านความปลอดภัยโซดาไฟ
3. ถังเก็บและการจัดเก็บโซดาไฟในถังเก็บ
4. แท็งก์เพื่อการขนส่งโซดาไฟ
5. บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ
6. การขนถ่าย ขนย้าย และขนส่ง
7. การระงับเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล
8. การจัดการของเสีย
9. การฝึกอบรมเพื่อการท�ำงานที่ปลอดภัย
10. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายส�ำหรับผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสื่อสารความเป็นอันตรายโซดาไฟ ที่ใช้หรือผลิต
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
1.1 ถังเก็บโซดาไฟมีข้อความระบุว่าเป็นถัง
เก็บโซดาไฟ พร้อมสัญลักษณ์ความเป็น
		 อันตราย (NFPA 704 หรือ HMIS)				
1.2 บรรจุภัณฑ์โซดาไฟติดฉลากตามระบบ
GHS หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
1.3 ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Safety Data Sheet) ของโซดาไฟ
1.4 มีป้ายสื่อสารให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับโซดาไฟ
1.5 มีป้ายเตือนห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ
ห้ามสูบบุหรี่ ณ บริเวณที่ปฏิบัติงานกับ
โซดาไฟ
1.6 มีการระบุรายชื่อสารเคมีอื่นที่มีใช้ใน
โรงงาน ซึ่งเข้ากันไม่ได้กับโซดาไฟ เช่น
อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่
และโลหะผสมของโลหะเหล่านี้ เช่น
ทองเหลือง ส�ำริด เป็นต้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
		 ทราบ
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2. การผลิต การใช้ การปฏิบัติงานและการจัดการด้านความปลอดภัยโซดาไฟ
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
2.1 มีการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้
ครอบคลุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 มีการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
ของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโซดาไฟ
2.3 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับโซดาไฟ และ
ครบถ้วนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
2.4 ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ขณะปฏิบัติงาน และมีการดูแลบ�ำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับ
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับโซดาไฟ
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3. ถังเก็บและการจัดเก็บโซดาไฟในถังเก็บ
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
3.1 ถังเก็บสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นที่ยอมรับ
3.2 ถังเก็บท�ำจากวัสดุที่เหมาะสม
3.3 ถังเก็บอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยรั่วซึม
3.4 มีอุปกรณ์ส�ำหรับวัดปริมาณโซดาไฟ
3.5 มีการตรวจสอบและบันทึกระดับของ
โซดาไฟในถังเก็บทุกครั้ง ก่อนการเติม
โซดาไฟเข้าถังเก็บ
3.6 มีระบบตรวจสอบการเติมโซดาไฟ
เข้าถังเก็บไม่ให้เกินปริมาณสูงสุดที่ก�ำหนด
(80-85 เปอร์เซ็นต์)
3.7 มีเขื่อนกั้นรอบถังเก็บ เพื่อกักโซดาไฟ
แบ่งเป็น กรณีถังกลุ่มให้มีปริมาตรกักเก็บ
110 เปอร์เซ็นต์ ของถังที่มีปริมาตร
มากสุด กรณีถังเดี่ยวให้มีปริมาตรกักเก็บ
100 เปอร์เซ็นต์
3.8 มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน ณ บริเวณใกล้
กับถังเก็บ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์
ส�ำหรับระงับเหตุรั่วไหล
3.9 มีแผนและขั้นตอนปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรื่องการตรวจสอบถัง
และการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ส่วนควบของ
		 ถังเก็บ		
3.10 มีขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานในที่อับอากาศ
3.11 มีระบบการขออนุญาตท�ำงาน
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4. แท็งก์เพื่อการขนส่งโซดาไฟ
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
4.1 แท็งก์ยดึ ติดกับตัวรถขนส่ง มีทะเบียนแท็งก์
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
มีรหัสแท็งก์ L4BN
4.2 รถขนส่งที่มีแท็งก์ยึดติดกับตัวรถต้อง
ติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายและ
หมายเลขสหประชาชาติของโซดาไฟ
		 (Class UN 1824)		
4.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบแท็งก์ที่ยึดติดกับ
ตัวรถขนส่งทุก 3 ปี ตามรายการที่
กฎหมายก�ำหนด

5. บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
5.1 บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนด
ของการขนส่งสินค้าและอันตราย
		 (Packing group II)		
5.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
5.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ห้ามการจัดเก็บ
โซดาไฟในบริเวณใกล้เคียงกับกรดแก่
สารออกซิไดซ์อย่างแรง สารออแกนิค
และสารที่เข้ากันไม่ได้
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6. การขนถ่าย ขนย้าย และขนส่ง
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
6.1 บริเวณที่ท�ำการขนถ่าย หรือขนย้าย
ต้องมีการระบายอากาศที่ดี
6.2 มีขั้นตอนปฏิบัติงานส�ำหรับการขนถ่าย
ขนย้าย และขนส่ง เป็นลายลักษณ์อักษร
และสามารถเห็นได้ ณ จุดปฏิบัติงาน
6.3 ในขั้นตอนปฏิบัติงาน มีการระบุถึงขั้นตอน
การรัดบรรจุภัณฑ์ทุกใบให้แน่นหนา
เมื่อขนย้ายขึ้นรถขนส่ง
6.4 รถขนส่งบรรจุภัณฑ์ มีคอกกั้น
และอุปกรณ์รัดบรรจุภัณฑ์ขณะขนส่ง
6.5 มีอุปกรณ์ช่วยขนย้ายบรรจุภัณฑ์ลงจาก
รถอย่างปลอดภัย
6.6 มีระเบียบปฏิบัติห้ามกลิ้งทิ้งบรรจุภัณฑ์
ลงจากรถขนส่ง การสูบถ่าย
6.7 ผู้ที่ปฏิบัติงานขนถ่าย ขนย้าย ขนส่ง
ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
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7. การระงับเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
7.1 มีแผนฉุกเฉินเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ระบุถึง
• ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับโซดาไฟ
• จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ใช้เฉพาะ
ในกรณีฉุกเฉิน รับแจ้งเหตุได้ตลอด
24 ชั่วโมง
• มีการสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
• มีหมายเลขติดต่อแพทย์ และ
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
7.2 มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน
• จัดให้มีอย่างเพียงพอส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
				งานที่เกี่ยวข้อง
• ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับ
การใช้งานโซดาไฟ
7.4 มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน
7.5 มีน�้ำส�ำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอ
ที่จะจ่ายน�้ำใหกับอุปกรณฉีดน�้ำดับเพลิง
ไดอยางตอเนื่องเป็นเวลาไมนอยกวา
		 30 นาที		
7.6 มีอุปกรณ์ระงับเหตุโซดาไฟรั่วไหล
และพร้อมใช้งาน
7.7 มีระบบการรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีและมีการสอบสวนสาเหตุของ
อุบัติเหตุและสรุปมาตรการป้องกันและ
แก้ไขทุกครั้ง
7.8 มีฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7.9 มีอุปกรณ์เพื่อการปฐมพยาบาลจัดเก็บ
ใกล้บริเวณที่ปฏิบัติงานกับโซดาไฟ
และมีสภาพพร้อมใช้งาน
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8. การจัดการของเสีย
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
8.1 มีขนั้ ตอนการปฏิบตั เิ รือ่ งการจัดการของเสีย
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตและใช้โซดาไฟ
เป็นลายลักษณ์อักษร
8.2 มีการคัดแยกของเสียและสารปนเปื้อน
โซดาไฟ
8.3 ใช้ภาชนะส�ำหรับเก็บของเสียเหมาะสมกับ
ประเภทของเสียและวัสดุปนเปื้อนโซดาไฟ
8.4 มีการขออนุญาตและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียและสารปนเปื้อน
โซดาไฟ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

9. การฝึกอบรมเพื่อการท�ำงานที่ปลอดภัย
ข้อ
การจัดการและข้อปฏิบัติ
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ/ปรับปรุง
9.1 ต้องมีการฝึกอบรมการจัดการโซดาไฟ
อย่างปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
• เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
• อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล (PPE)
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP)
• ที่อับอากาศ
• การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เช่น
				 safe loading/unloading

10. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายส�ำหรับผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ครอบครอง
(ดูตามภาคผนวก ค)

ข้อแนะน�ำการกรอกแบบประเมิน

สอดคล้อง หมายถึง การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ไม่สอดคล้อง หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ไม่เกี่ยวข้อง หมายถึง ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
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ภาคผนวก ก
สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติ (National Fire Protection Association : NFPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ก�ำหนดมาตรฐานการจ�ำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตาม NFPA 704 (2015) ออกเป็นด้านความไวไฟ
ด้านสุขภาพ ความไวในปฏิกิริยา และข้อมูลพิเศษ โดยมีเกณฑ์การจ�ำแนกดังนี้

อันตรายต่อสุขภาพ (สีน�้ำเงิน) (health hazard (blue))
ระดับ		
4 LD50
		 LD50
		 LC50
3 LD50
		 LD50
		 LC50
2 LD50
		 LD50
		 LC50
1 LD50
		 LD50
		 LC50
0 LD50
		 LC50

เกณฑ์		
แสดงความเป็นอันตราย
ทางปาก <5 มก./กก.
ได้รบั เพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ อาจถึงตายได้หรืออาการสาหัส
ทางผิวหนัง <40 มก./กก.
ทางหายใจ <1,000 ppm		
ทางปาก >5 - <50 มก./กก.
ได้รับเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก็จะเป็นอันตรายร้ายแรง
ทางผิวหนัง >40 – <200 มก./กก.
ชั่วคราว หรือ ถาวร
ทางหายใจ >1,000 – <3,000 ppm
ทางปาก >50 – <500 มก./กก.
ได้รบั เป็นช่วงๆ หรือต่อเนือ่ งแต่ไม่ประจ�ำ อาจเป็นสาเหตุ
ทางผิวหนัง >200 – <1,000 มก./กก. ให้ไร้ความสามารถชัว่ ขณะ หรือเป็นอันตรายแบบถาวร
ทางหายใจ >3,000 – <5,000 ppm ได้
ทางปาก >500 - < 2,000 มก./กก. ได้รับแล้วอาจท�ำให้เกิดระคายเคือง และอาจท�ำให้เกิด
ทางผิวหนัง >1,000 - < 2,000 มก./กก. แผลเป็นเล็กน้อยเท่านั้น
ทางหายใจ >5,000 - < 10,000 ppm		
ทางปาก > 2,000 มก./กก.
ได้รับขณะร้อนไม่เกิดอันตรายเท่าไร
ทางหายใจ > 10,000 ppm
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อันตรายจากไฟไหม้ (สีแดง) (fire hazard (red))
ระดับ		
เกณฑ์		
แสดงความเป็นอันตราย
๐
๐
4 จุดวาบไฟ <22.8 C (73 F)
สารที่สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ใน
๐
๐
		 จุดเดือด <37.8 C (100 F)
สภาพความดันและอุณหภูมปิ กติ หรือกระจายในอากาศ
				
และเผาไหม้ได้โดยง่าย
3 จุดวาบไฟ >22.8๐C (73๐F) < 37.8๐C (100๐F) ของแข็งหรือของเหลวที่สามารถลุกติดไฟได้ใน
		 จุดเดือด >37.8๐C (100๐F)
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิปกติ
๐
๐
๐
๐
2 จุดวาบไฟ >37.8 C (100 F) <60 C (140 F) สารที่ต้องให้ความร้อนปานกลางถึงสูงจึงสามารถลุก
		 จุดวาบไฟ >60๐C (140๐F) <93.4๐C (200๐F) ติดไฟได้
1 จุดวาบไฟ >93.4๐C (200๐F)
สารที่ต้องให้ความร้อนสูงเป็นเวลานานจึงสามารถลุก
				
ติดไฟได้
0 -		
สารที่ไม่ติดไฟ

อันตรายจากความไวในปฏิกิริยาเคมี (สีเหลือง) (instability hazard (yellow))
ระดับ		
แสดงความเป็นอันตราย
4 สารที่สามารถระเบิดได้ง่ายด้วยตัวเอง จากการสลายตัวหรือการเกิดปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิและความ
		 ดันปกติ
3 สารที่สามารถระเบิดได้ง่าย จากการสลายตัวหรือการเกิดปฏิกิริยาแต่จะต้องมีแหล่งจุดติดไฟหรือ
		 ความร้อนจากภายนอก
2 สารที่ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน�้ำ หรือท�ำให้เกิดส่วนผสมที่
		 สามารถระเบิดได้กับน�้ำ
1 สารซึ่งปกติจะมีความเสถียร แต่จะไม่เสถียรเมื่ออุณหภูมิ และความดันสูงขึ้น สารที่เปลี่ยนแปลงหรือ
		 สลายตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศแสง หรือความชื้น
0 สารที่มีความเสถียรทั้งในสภาวะปกติและเกิดเพลิงไหม้ ไม่ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำ

ข้อมูลพิเศษ (สีขาว) (specific hazards (white))
ค�ำสัญญาณ 		 แสดงความเป็นอันตราย
ALK
อัลคาไล (เบส)
ACID
กรด
COR
กัดกร่อน
OX
สารออกซิไดซ์
W
ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำ
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ภาคผนวก ข
ประเภทการขนส่ง (transport category) แบ่งระดับความเป็นอันตรายตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR))
แบ่งได้เป็น 5 ประเภท เรียงตามล�ำดับ ได้แก่ ประเภทการขนส่ง 0 มีระดับความเป็นอันตรายสูงสุด ถึงประเภท
การขนส่ง 4 มีระดับความเป็นอันตรายต�่ำสุด ซึ่งก�ำหนดไว้ในคอลัมน์ (15) ของตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ต้องจัดท�ำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตรายต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก หากมีการ
เกิดอุบัติเหตุที่มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) วัตถุอันตรายในประเภทการขนส่ง 0 หรือ 1 มีการรั่วไหลออกมามากกว่า 50 ลิตร หรือ 50 กิโลกรัม
ขึ้นไป
(ข) วัตถุอันตรายในประเภทการขนส่ง 2 มีการรั่วไหลออกมามากกว่า 333 ลิตร หรือ 333 กิโลกรัม
ขึ้นไป
(ค) วัตถุอนั ตรายในประเภทการขนส่ง 3 หรือ 4 มีการรัว่ ไหลออกมามากกว่า 1,000 ลิตร หรือ 1,000 กิโลกรัม
ขึ้นไป
โซดาไฟอยู่ในประเภทการขนส่ง 2 หากมีการรั่วไหลออกมามากกว่า 333 ลิตร หรือ 333 กิโลกรัม ขึ้นไป
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดท�ำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตรายต่อ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

ผ-3

ภาคผนวก ค

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโซดาไฟ ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 20 โดยน�้ำหนัก (> 20% w/w)
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม
• พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
• ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2556
• ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
การให้แจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า
ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้
ในครอบครอง ซึง่ วัตถุ
อันตรายทีก่ รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอ�ำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2547
• ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
การประกันความเสีย
หายจากการขนส่ง
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2559
		
		
		
		
		
		

สาระส�ำคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

				
ผู้ครอบครอง
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
				 ผู้ขนส่ง ผู้เก็บรักษา

• วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่การผลิต การน�ำเข้า 3 3
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
3 3
• ก�ำหนดโซดาไฟ ความเข้มข้นมากกว่า
ร้อยละ 20 โดยน�้ำหนัก (> 20% w/w)
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในความรับผิดชอบ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3

3

3

3

3

3

• ให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
3
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (แบบ วอ./อก.6)
• ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ชื่อ สูตรและ
3 3
อัตราส่วน ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ
(ถ้ามี) ทะเบียน (ถ้ามี) ปริมาณที่ผลิต น�ำเข้า
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ปริมาณที่ขาย
ขายแก่ผู้ใด และผู้ซื้อน�ำไปใช้ในกิจการใด
(แบบ วอ./อก7)

3

3

3

• ให้ผขู้ นส่งวัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม
3
รับผิดชอบ ท�ำประกันความเสียหายโดยขอบเขต
การคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
โดยจะต้องเป็นการประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต การประกันภัยความ
รับผิดชอบอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดแก่
บุคคลภายนอกจากการขนส่งวัตถุอันตราย โดยมี
จ�ำนวนเงินเอาประกันส�ำหรับความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และผลมาจาก
อุบัติเหตุท�ำให้เกิดการรั่วไหล การระเบิด หรือ
การติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท�ำการขนส่งทุกกรณี				

ผ-4

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

				
ผู้ครอบครอง
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
				 ผู้ขนส่ง ผู้เก็บรักษา

• ประกาศกระทรวง • ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง 3 3 3 3
อุตสาหกรรม เรื่อง และผู้ขนส่ง ซึ่งวัตถุอันตราย ต้องด�ำเนินการ
การขนส่งวัตถุอนั ตราย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ที่กรมโรงงาน
ที่ก�ำหนดในเรื่องการจ�ำแนกประเภทวัตถุอันตราย
อุตสาหกรรม
ข้อก�ำหนดในการบรรจุวัตถุอันตรายและการใช้
รับผิดชอบ
ภาชนะบรรจุ การตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ
พ.ศ. 2558
การติดเครื่องหมาย ฉลากและป้าย การจัดแยก
		
และขนถ่ายวัตถุอันตราย เอกสารค�ำแนะน�ำ
		
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
		
• ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง 3 3 3 3
		
และผู้ขนส่ง ซึ่งวัตถุอันตรายที่จะขนส่ง
		
ต้องจัดให้มีผู้ขนส่งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
		
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดตรวจสอบยานพาหนะ
		
ให้เหมาะสมและปลอดภัยในการขนส่ง
		
วัตถุอันตราย จัดให้มีบริเวณที่จอดยานพาหนะ
		
เพื่อการขนส่ง ต้องกว้างขวางเพียงพอที่จะไม่ก่อ
		
ให้เกิดเหตุร�ำคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
		
ของสาธารณชน ตรวจสอบความถูกต้องของ
		
ภาชนะบรรจุ รวมทั้งฉลาก ป้าย หรือ
		
เครื่องหมายที่ติดบนภาชนะบรรจุ จัดท�ำเอกสาร
		
ก�ำกับการขนส่งตามที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
ก�ำหนด แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่จะ
		
ท�ำการขนส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
		
วิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศก�ำหนด
3
		
• ผู้ขนส่งต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุ
		
และการประกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
		
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สิน
		
ที่เกิดจากการขนส่ง				
		
• ก�ำหนดหน้าที่ผู้ขนส่งและผู้รับวัตถุอันตราย
3
ผ-5

3

3

3

กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

				
ผู้ครอบครอง
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
				 ผู้ขนส่ง ผู้เก็บรักษา

3
• ประกาศกระทรวง • ให้ผผู้ ลิต ผูน้ ำ� เข้า ผูส้ ง่ ออก ผูม้ ไี ว้ในครอบครอง
อุตสาหกรรม เรื่อง หรือผู้ขนส่ง ที่ขนส่งวัตถุอันตราย โดยใช้แท็งก์
การขึ้นทะเบียน
ยึดติดถาวร ยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดถาวร
ภาชนะบรรจุที่ใช้
ตามแบบ วอ./อก.21
3
ขนส่งวัตถุอันตราย • อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย
ที่กรมโรงงาน
ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์อื่น
อุตสาหกรรม
ตลอดจนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รับผิดชอบ
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
พ.ศ. 2558
มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ				
		
• ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรให้มีอายุไม่เกิน 3 ปี
3
		
นับแต่วันขึ้นทะเบียน และให้ยื่นค�ำขอต่ออายุ
		
ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรตามแบบ วอ./อก. 23
		
ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนแท็งก์ยึดติด
		
ถาวรสิ้นอายุ		
		
• หากผู้รับทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรจะขอแก้ไข
3
		
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน ให้ยื่นหนังสือ
		
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 				
		
• ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถที่ออกให้ตาม
3
		
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่ง
		
วัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 ยังคงใช้ต่อไปได้
		
จนกว่าจะครบก�ำหนดวาระ การทดสอบ
		
และตรวจสอบตามข้อก�ำหนดแท็งก์ติดตรึง
		
แนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
		
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
		
ตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด 6 ปี หรือ 12 ปี
		
แล้วแต่กรณี และเมื่อครบก�ำหนด ดังกล่าวแล้ว
		
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 				
• ประกาศกระทรวง • ด�ำเนินการด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษา 3 3 3
3
อุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอนั ตรายเกีย่ วกับสถานทีเ่ ก็บ มาตรการป้องกัน
การเก็บรักษาวัตถุ โดยใช้แนวทางตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมี
อันตรายที่กรมโรงงาน และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2551
ผ-6

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

• ประกาศกระทรวง • ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจ�ำสถานที่เก็บ
อุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย โดยผู้ประกอบการต้องมีลักษณะ
การก�ำหนดให้สถาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
ประกอบการวัตถุ
- ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มี
อันตรายมีบุคลากร วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3
เฉพาะรับผิดชอบ
ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป
ความปลอดภัยการ - ผูม้ ไี ว้ในครอบครองวัตถุอนั ตรายทีม่ พี นื้ ทีก่ ารเก็บ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย รักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
ที่กรมโรงงาน
- ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุ
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ อันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และ
พ.ศ. 2551
วัตถุเปอร์ออกไซด์ ยกเว้นการเก็บรักษา
		
วัตถุอันตรายที่เป็น tank farm ไซโล
		
รวมถึงภาชนะบรรจุก๊าซเย็นจัด
• ประกาศกรมโรงงาน • การแจ้งสถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะ
อุตสาหกรรม เรื่อง และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ วัตถุอันตราย
แจ้งมีบุคลากรเฉพาะ
การจดทะเบียนบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบและการ
รายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2551
• ประกาศกระทรวง • ต้องด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดว่าด้วยระบบ
อุตสาหกรรม เรื่อง การจ�ำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของ
ระบบการจ�ำแนกและ วัตถุอันตราย ตามแนบท้ายประกาศ ได้แก่ 1)
การสื่อสารความเป็น จ�ำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพและ
อันตรายของวัตถุ
สิ่งแวดล้อม 2) การติดฉลาก 3) การจัดท�ำข้อมูล
อันตราย พ.ศ. 2555 ความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS)
		
• ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
		
ในรูปแบบของฉลาก และ SDS
ผ-7

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

				
ผู้ครอบครอง
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
				 ผู้ขนส่ง ผู้เก็บรักษา

3 3

3

3

3 3

3

3

3 3

3 3

กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

• ประกาศกรมโรงงาน • แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาสารเคมีและ
อุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงานและ
คู่มือการเก็บรักษา ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
สารเคมีและวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2550
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

				
ผู้ครอบครอง
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
				 ผู้ขนส่ง ผู้เก็บรักษา

3 3

3

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต

ผู้ขนส่ง

• กฎกระทรวง
• ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ
3
อุตสาหกรรมฉบับที่ 2 วัตถุระเบิดวัตถุเคมีหรือของเหลวอื่นใดที่อาจท�ำ	
(พ.ศ. 2535) ความใน ให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
พระราชบัญญัตโิ รงงาน สิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุ ตั้งแต่		
พ.ศ. 2535
25,000 ลิตร ขึ้นไปต้องมั่นคงแข็งแรง เป็นไป
		
ตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีค�ำรับรองของ
		
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น
		
ทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		
และต้องสร้างเขื่อน หรือก�ำแพงคอนกรีตโดยรอบ
		
ให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุ
		
ดังกล่าวได้ทั้งหมดเว้นแต่กรณีที่มีภาชนะบรรจุ
		
มากกว่าหนึ่งถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถ เก็บกัก
		
วัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาด
		
ใหญ่ที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุ
		
ทีบ่ รรจุได้ อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเมือ่ เกิดวิบตั ิ
		
แก่ภาชนะ ดังกล่าวและต้องจัดให้มีวัตถุหรือ
		
เคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการระงับ
		
หรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจายได้อย่าง
		
เหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น
		
ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตาม
		
หลักวิชาการและ ภาชนะบรรจุที่อาจเกิด
		
ประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน
• ประกาศกระทรวง • ผู้ก่อก�ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3
อุตสาหกรรม เรื่อง ต้องด�ำเนินการ โดยสรุปดังนี้
การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล - ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน หากเกิน
พ.ศ. 2548
กว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อ
		
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.1 ในกรณี
		
ที่ครอบครองของเสียอันตรายให้ปฏิบัติตาม
ผ-8

3

ผู้ครอบครอง

3

3

หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
• ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

สาระส�ำคัญ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย
พ.ศ. 2547
- ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
ที่มีความรู้เฉพาะด้าน และต้องจัดฝึกอบรม
พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ต้องจัดท�ำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับ
เหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือ
ทีค่ าดไม่ถงึ และต้องมีอปุ กรณ์รกั ษาความปลอดภัย
และอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณ
โรงงานและมีเส้นทางหนีภัยไปยังที่ปลอดภัย
- ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของ
เสียอันตรายให้กับผู้รวบรวมและขนส่ง หรือ
ผูบ้ ำ� บัดและก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
เท่านั้น ในกรณีที่จะใช้บริการของผู้อื่นในการ
จัดการสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ต้องมีใบก�ำกับการขนส่ง เมื่อมีการน�ำของเสีย
อันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง และให้
แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ทุกชนิด โดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อภาระความ
รับผิดชอบ ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้ง
ผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง
- ต้องส่งรายงานประจ�ำปีให้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามแบบ สก.3 ภายในวันที่
1 มีนาคม ของปีถัดไป
• การขออนุญาตและการอนุญาต ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือกระท�ำแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ-9

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต

3

ผู้ขนส่ง

ผู้ครอบครอง

3

กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

• ประกาศกระทรวง • ผู้ก่อก�ำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสีย
อุตสาหกรรม เรื่อง อันตรายหรือผูเ้ ก็บรวบรวมบ�ำบัดและก�ำจัดของเสีย
ระบบเอกสารก�ำกับ อันตรายต้องแจ้งเพื่อขอมีเลขประจ�ำตัวตามแบบ
การขนส่งของเสีย ก�ำกับการขนส่ง-01
อันตราย พ.ศ. 2547 • ให้ผู้ก่อก�ำเนิดของเสียอันตรายครอบครอง
		
ของเสียอันตรายเป็นระยะเวลาสั้นที่สุด
		
โดยของเสียอันตรายตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมต่อ
		
เดือนขึ้นไป เก็บไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน ของเสีย
		
อันตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมแต่ไม่ถึง 1,000
		
กิโลกรัมต่อเดือน เก็บได้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่
		
วันเริ่มที่ไว้ในครอบครอง หากไม่สามารถด�ำเนิน
		
การตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ต้องแจ้งให้
		
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตาม
		
ค�ำแนะน�ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ประกาศกรมขนส่ง • รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่มีปริมาณหรือน�้ำหนัก
ทางบก เรื่อง
บรรทุกตามก�ำหนด ต้องติดป้ายอักษรภาพและ
ป้ายอักษร ภาพ และ เครื่องหมายตามก�ำหนด
เครื่องหมายของ
รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2555
• ประกาศกรมขนส่ง • ผู้ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ต้องผ่านการ
ทางบก เรื่อง ผู้ขับรถ อบรม ทดสอบ และได้รับใบอนุญาตเฉพาะ
ที่ใช้ขนส่งต้องมี
(ชนิดที่ 4)
ใบอนุญาตเฉพาะ
(ชนิดที่ 4) พ.ศ. 2543
• ประกาศกรมการ • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
ขนส่งทางบก เรื่อง
ก�ำหนดประเภทหรือ
ชนิดและลักษณะการ
บรรทุกวัตถุอันตราย
ที่ผู้ขับรถต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553
ผ-10

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต

ผู้ขนส่ง

ผู้ครอบครอง
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หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์
กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต

ผู้ขนส่ง

3
• ประกาศกรมการ • รถทีน่ ำ� มาใช้ในการขนส่งวัตถุอนั ตรายต้องติดตัง้
ขนส่งทางบก เรื่อง และใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ก�ำหนดคุณลักษณะ
และระบบการท�ำงาน
ของเครือ่ งบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ
ส�ำหรับรถที่ใช้ในการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2555		
• ประกาศกรมการ • แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการท�ำงานเครื่องบันทึก
3
ขนส่งทางบก เรื่อง ข้อมูลการเดินทางของรถ เงื่อนไขในการรับรอง
ก�ำหนดคุณลักษณะ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถและการ
และระบบการท�ำงาน รายงานข้อมูล การใช้งานของรถ
ของเครือ่ งบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ
ส�ำหรับรถที่ใช้ในการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
3
• ข้อบังคับพนักงาน • ให้แจ้งเส้นทาง วันเวลา และประเภทของ
จราจรในทางพิเศษ วัตถุอันตรายที่จะบรรทุกในทางพิเศษ
เรื่อง การห้ามรถยนต์ ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า		
บรรทุกวัตถุอันตราย • ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ
3
เดินในทางพิเศษ
ศรีรัช ช่วงตั้งแต่แยกต่างระดับพญาไท
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ถึงถนนงามวงศ์วาน
		
• ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ
3
		
เฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษ
		
ฉลองรัช ระหว่างเวลา 05.00 ถึง 09.00 น.
		
และระหว่าง 05.00 ถึง 21.00 น. ทุกวัน
• ห้ามรถซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ
3
		
เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษ
		
ฉลองรัช ชัว่ โมงละ 60 กิโลเมตรและในทางพิเศษ
		
บูรพาวิถีและทางพิเศษอุดรรัถยาและทางพิเศษ
		
บางพลี-สุขสวัสดิ์ เกินชั่วโมงละ 70 กิโลเมตร
ผ-11

ผู้ครอบครอง

กฎหมาย/
ส่วนงานที่ควบคุม

สาระส�ำคัญ

• กฎกระทรวงแรงงาน • แจ้งข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ภายใน 7 วัน
ก�ำหนดมาตรฐานใน นับจากวันที่ได้ครอบครอง
การบริหาร จัดการ • แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ภายในเดือน
และด�ำเนินการด้าน มกราคม ของทุกปี
ความปลอดภัย และ • ต้องรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับ
สภาพแวดล้อมในการ ความเข้มข้นของสารเคมี ในบรรยากาศของ
ท�ำงานเกีย่ วกับสารเคมี สถานทีท่ ำ� งานและสถานทีจ่ ดั เก็บสารเคมีอนั ตราย
อันตราย พ.ศ. 2556 ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับผลการตรวจวัด
		
และวิเคราะห์
		
• ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
		
ของลูกจ้าง ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผล
		
การประเมิน
		
• ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้
		
เกิดอันตรายอย่างน้อย 5 ปี ต่อหนึ่งครั้ง
• ประกาศกรม
• จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
สวัสดิการและคุม้ ครอง ล�ำดับที่ 1287
แรงงาน เรื่อง บัญชี
รายชือ่ สารเคมีอนั ตราย
พ.ศ. 2556
• ประกาศกรม
• ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของ
สวัสดิการและคุม้ ครอง สารเคมี ในบรรยากาศของสถานที่ท�ำงาน และ
แรงงาน เรื่อง
สถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างน้อยปีละ
หลักเกณฑ์ วิธีการ 1 ครั้ง
ตรวจวัด และการ
วิเคราะห์ผลการตรวจ
วัดระดับความเข้มข้น
สารเคมีอันตราย
พ.ศ. 2559
• ประกาศกรม
• ก�ำหนดขีดจ�ำกัดความเข้มข้นของโซดาไฟ
สวัสดิการและคุม้ ครอง เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงานปกติ 2 mg/m3
แรงงาน เรื่อง
ซึ่งจัดอยู่ในบัญชี ล�ำดับที่ 279
ขีดจ�ำกัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย
พ.ศ. 2560
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ผู้ครอบครอง
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หลักการและมาตรการความปลอดภัยโซเดียมไฮดรอกไซด์

ภาคผนวก ง
รายการตรวจสอบทดสอบภาชนะบรรจุตามระยะเวลา
ระยะเวลา		วัสดุของผนังโครงสร้างแท็งก์		
ประเภทของการทดสอบ
ตรวจตามวาระ 6 ปี carbon steel		
ตรวจพินิจด้วยสายตา
และ/หรือสร้างใหม่			
ตรวจวัดความหนา
				
การทดสอบแนวเชื่อมภายในและภายนอกด้วย
				
ผงแม่เหล็ก
				
การตรวจหารอยร้าว/ข้อบกพร่องของวัสดุ
				
ด้วยคลื่นความถี่สูง
				
ทดสอบความดันอุทก
				
ทดสอบวาล์วฉุกเฉิน อุปกรณ์และวาล์วนิรภัย
				
ทดสอบการรั่วไหล
		
stainless steel และโลหะอื่น ตรวจพินิจด้วยสายตา
				
ตรวจวัดความหนา
				
การทดสอบแนวเชื่อมภายในและภายนอก
				
ด้วยผงแม่เหล็ก
				
การตรวจหารอยร้าว/ข้อบกพร่องของวัสดุ
				
ด้วยคลื่นความถี่สูง
				
ทดสอบความดันอุทก
				
ทดสอบวาล์วฉุกเฉิน อุปกรณ์และวาล์วนิรภัย
				
ทดสอบการรั่วไหล
		
วัสดุอื่น ๆ		
ตรวจพินิจด้วยสายตา
				
ตรวจวัดความหนา
				
การทดสอบแนวเชื่อมภายในและภายนอก
				
ด้วยผงแม่เหล็ก
				
ทดสอบความดันอุทก
				
ทดสอบวาล์วฉุกเฉิน อุปกรณ์และวาล์วนิรภัย
				
ทดสอบการรั่วไหล
ตรวจตามวาระ 3 ปี วัสดุทุกประเภท
ตรวจพินิจด้วยสายตา
				
ตรวจวัดความหนา
				
ทดสอบความดันอุทก
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ชนิดบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ		
การออกแบบ		ประเภทของการทดสอบ
บรรจุภัณฑ์ IBCs บรรจุของเหลว ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน
top lift test
			
และให้มีการวางซ้อนทับ (พลาสติก)
stacking test
					
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน
top lift test
			
และให้มีการวางซ้อนทับ (ไม่ใช่พลาสติก) stacking test
					
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน
top lift test
			
แต่ไม่ให้มีการวางซ้อนทับ (พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน
top lift test
			
แต่ไม่ให้มีการวางซ้อนทับ (ไม่ใช่พลาสติก) leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง
bottom lift test
			
และให้มีการวางซ้อนทับ (พลาสติก)
stacking test
					
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง
bottom lift test
			
และให้มีการวางซ้อนทับ (ไม่ใช่พลาสติก) stacking test
					
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง
bottom lift test
			
แต่ไม่ให้มีการวางซ้อนทับ (พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง
bottom lift test
			
แต่ไม่ให้มีการวางซ้อนทับ (ไม่ใช่พลาสติก) leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
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ชนิดบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ		
การออกแบบ		ประเภทของการทดสอบ
บรรจุภัณฑ์ IBCs บรรจุของแข็ง ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน
top lift test
			
และให้มีการวางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่าย stacking test
			
ของแข็งภายใต้ความดัน (พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน และให้มีการ top lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้ความดัน (ไม่ใช่พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน และให้มีการ top lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้แรงโน้มถ่วง (พลาสติก)
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านบน และให้มีการ top lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้แรงโน้มถ่วง (ไม่ใช้พลาสติก)
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง และให้มีการ bottom lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้ความดัน (พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง และให้มีการ bottom lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้ความดัน (ไม่ใช่พลาสติก)
leakproofness test
					
internal pressure test
					
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง และให้มีการ bottom lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้แรงโน้มถ่วง (พลาสติก)
drop test
			
ถูกออกแบบให้ยกจากด้านล่าง และให้มีการ bottom lift test
			
วางซ้อนทับ ใช้ส�ำหรับขนถ่ายของแข็ง
stacking test
			
ภายใต้แรงโน้มถ่วง (ไม่ใช่พลาสติก)
drop test
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การขนถ่าย

อักษรย่อและค�ำอธิบาย

การเติมเข้า (loading) การถ่ายออก (unloading) และการบรรจุ (filling) เช่น การขนถ่าย
จากถังเก็บลงรถแท็งก์ การขนถ่ายจากรถแท็งก์เข้าถังเก็บ
การขนย้าย
การล�ำเลียงบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ขึ้นหรือลงจากรถขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์
ภายในโรงงานหรือสถานที่จัดเก็บ
การขนส่ง
การขนส่งทางถนน โดยแท็งก์ติดตรึง (fixed tank) บรรจุภัณฑ์ (packages) ซึ่งความจุ
สูงสุดไม่เกิน 450 ลิตร มวลสุทธิสูงสุดไม่เกิน 400 กิโลกรัม และบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs
(Intermediate Bulk Containers)
ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists หมายถึง สมาคม
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
ADR
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road
APF
Assigned Protection Factor classifications of respirators for protection against
gas/ vapor exposure หมายถึง ค่าที่แสดงถึงระดับการป้องกันของอุปกรณ์ปกป้อง
ทางเดินหายใจที่ท�ำงานปกติ ตัวอย่างค่า APF = 10 หมายความว่า ผู้ที่ใช้อุปกรณ์อาจ
ได้รับจากการสูดดมได้ไม่เกิน 1 ใน 10 ของปริมาณสารที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ
cP
Centipoises หรือหน่วยวัดความหนืดของเหลว
electrolysis
กระบวนการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกเข้าไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แล้วท�ำให้
เกิดปฏิกิริยาเคมี เครื่องมือที่ใช้แยกสารละลายด้วยไฟฟ้าเรียกว่า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ หรือ
อิเล็กโทรลิติกเซลล์ ประกอบด้วย ขั้วไฟฟ้า ภาชนะบรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น เซลล์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่
ergonomic
การยศาสตร์หรือหลักการว่าด้วยสรีรวิทยาของร่างกายในเรื่อง การยกของ ท่าทาง
การท�ำงาน และการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
หมายถึง การจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
IBCs บรรจุภัณฑ์ Intermediate Bulk Containers
IDHL
Intermediate Dangerous to Life and Health เป็นความเข้มข้นของไอสารในบรรยากาศ
ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างทันทีทันใด
JIS
Japanese Industrial Standards หรือ ส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
Kow
octanol-water partition coefficient หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนของสาร
ที่สามารถละลายในออคทานอลต่อการละลายน�้ำที่จุดสมดุล
kPa
kilo pascal หมายถึง หน่วยเอสไอส�ำหรับความดัน โดยที่ 1 kPa = 1,000 Pa
ซึ่ง 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 1 นิวตันต่อตารางเมตร (หรือ แรง 1 นิวตัน กระท�ำตั้งฉาก
กับพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร) เพื่อให้เห็นภาพ ความดัน 1 ปาสกาลจะมีค่าประมาณ
แรงกดของธนบัตรหนึ่งดอลลาร์ท่ีวางอยู่เฉยๆ บนโต๊ะราบ ซึ่งนับว่าเป็นขนาดที่เล็กมาก
ดังนั้นในชีวิตประจ�ำวัน ความดันทั้งหลายมักมีค่าตั้งแต่ “กิโลปาสคาล” (kPa) ขึ้นไป
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LC50
LD50

NFPA

NIOSH

OSHA
PELs

Spark test
TLV-ceiling
un mark

Lethal Concentration 50 หมายถึงความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศทีท่ ำ� ให้สตั ว์ทดลอง
ตายไปครึ่งหนึ่งของสัตว์ทดลองทั้งหมดภายหลังจากสัมผัสในระยะเวลาหนึ่งๆ
Lethal Dose 50 หมายถึงปริมาณของสารที่ให้ต่อสัตว์ทดลองในขณะทดลองในห้อง
ปฏิบัติการแล้ว ท�ำให้สัตว์ทดลองตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ในการให้ครั้งเดียว มีหน่วยเป็น
มิลลิกรัม หรือกรัมของสารที่ให้ต่อน�้ำหนักของสัตว์ทดลองในหน่วยกิโลกรัม (mg/kg หรือ
g/kg)
National Fire Protection Association หมายถึง สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งสหรัฐอเมริกา
ได้ก�ำหนดรหัสและมาตรฐานครอบคลุมในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ระบบ NFPA ได้มีการก�ำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้ง
ตามแนวเส้นทแยงมุม (diamond shape) ภายในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อยขนาดเท่ากัน
สี่รูปสี่สี ได้แก่ สีแดงอันตรายจากความไวไฟ สีน�้ำเงินแสดงอันตรายต่อสุขภาพ สีเหลือง
แสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร และสีขาวแสดงข้อมูลพิเศษ
The National Institute for Occupational Safety and Health เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มีบทบาทอย่างสูงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีหน้าทีห่ ลักในการศึกษาวิจยั เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้กับ OSHA ท�ำการพิจารณาก�ำหนดเป็นมาตรฐานทางกฎหมาย
ต่อไป รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ ห้การศึกษา ฝึกอบรม และบริการทางเทคนิคแก่นายจ้าง ลูกจ้างทีร่ อ้ งขอ
Occupational Safety and Health Administration หมายถึง องค์กรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
Permissible Exposure Limits เป็นความเข้มข้นสูงสุดทีย่ อมรับได้ของไอสารในบรรยากาศ
ของอาคารที่ท�ำงาน พิจารณาแบ่งเป็น
PEL-TWA เป็นค่าความเข้มข้นเฉลีย่ ของไอสารในบรรยากาศของอาคารทีท่ ำ� งานตลอดเวลา
การท�ำงาน ซึง่ โดยทัว่ ไป คือ 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรือ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านอาจ
สัมผัสซ�ำ้ ๆ โดยปราศจากผลกระทบต่อสุขภาพ
PEL-STEL เป็นค่าความเข้มข้นเฉลีย่ ของไอสารในบรรยากาศของอาคารทีท่ ำ� งานทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานอาจสัมผัสซ�้ำ ๆ ตลอดเวลา 15 – 30 นาที
PEL-C เป็นค่าความเข้มข้นเฉลีย่ ของไอสารในบรรยากาศของอาคารทีท่ ำ� งานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ไม่ควรสัมผัส ไม่ว่าเวลาใด ๆ (ยกเว้นจะมีการก�ำหนดเป็นอื่น เช่น 5 นาที)
การตรวจสอบสภาพผิวยางบุภายในถังเก็บวัสดุเหล็กบุยาง
Threshold Limit Value – ceiling exposure limit เป็นค่าความเข้มข้นของไอสาร
ในบรรยากาศสูงสุดไม่ว่าเวลาใด ๆ ของการปฏิบัติงาน
สัญลักษณ์ของสหประชาชาติเพื่อรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและผ่านตาม
หลักเกณฑ์ A การทดสอบอย่างสมบูรณ์
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Road (ADR). 2011
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association, NFPA)
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แผนฉุกเฉินตามข้อก�ำหนดมาตรฐานองค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
(The Occupational Safety and Health Administration : OSHA)
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