คู่มอื สำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนที่จัดกำรกับสำรเคมี

ภาษาไทย
รู้จกั คุณสมบัติของสารเคมี
เพื่อความปลอดภัยในการจัดการ!
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บทนำ
คู่มือเล่มนี ้สรุปวิธีการอ่านข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานควรทราบเมื่อต้ องจัดการกับสารเคมี
เนือ้ หำ
1.

ตรวจสอบควำมเป็ นอันตรำยของสำรเคมีก่อนจัดกำร!

2.

จุดสำคัญสำหรับอ่ ำนข้ อมูลสำรเคมีจำกฉลำก

3.

รูปสัญลักษณ์ บนฉลำกหมำยถึงอะไร

4.

อุบัติเหตุจำกกำรประกอบอำชีพที่เกิดจำกสำรเคมีเกิดขึน้ ได้ อย่ ำงไร

5.

ข้ อควรระวังเมื่อจัดกำรกับสำรเคมี (ตรวจสอบฉลำกอย่ ำงเหมำะสม)!

6.

ประเด็นที่ต้องปฏิบัติตำมในกำรทำงำนประจำวัน
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1.

ตรวจสอบความเป็ นอันตรายของสารเคมีก่อนจัดการ!

สิ่งใดที่เป็ นอันตรำย
สิ่งใดที่อันตรำย

คุณรู้ จักอันตรำยของสำรเคมีหรื อไม่

โปรดศึกษำด้ ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเกี่ยวกับอันตรำยของสำรเคมี จำกฉลำก!

อย่าลืมตรวจสอบฉลากก่อนนาไปใช้
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2. จุดสาคัญสาหรับอ่านข้ อมูลสารเคมีจากฉลาก
ลองมาดูฉลาก GHS กัน ฉลากประกอบด้ วย 5 รายการต่อไปนี ้และข้ อมูลของซัพพลายเออร์

① ชื่อผลิตภัณฑ์เคมี
② สัญญาณเตือน
③ รูปสัญลักษณ์

รวมทั ้งยังมีหมายเหตุที่เกี่ยวข้
องกับอันตราย /
ความเป็ นอันตราย

④ ข้ อมูลความเป็ นอันตราย
⑤ ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง

① ดูชื่อผลิตภัณฑ์เคมีและยืนยันว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คณ
ุ ต้ องการใช้ จริงหรือไม่
เมื่อคุณเปลี่ยนภาชนะที่ซื ้อมาเป็ นภาชนะอื่นให้ ติดฉลากให้ ถกู ต้ อง
② สาหรับคาเตือนคาว่า "danger" หรื อ "warning" จะถูกติดโดยขึ ้นอยู่กบั ความรุนแรงของอันตราย คาว่า "danger"
หมายถึง "อันตราย!" และคาว่า "warning" หมายถึง "ระวัง!"
③ จอแสดงภาพเป็ นจอแสดงผลที่แสดงให้ เห็นว่ามีอนั ตรายประเภทใด
มาดูรูปสัญลักษณ์เพื่อให้ คณ
ุ เข้ าใจถึงอันตรายของสารเคมีได้ อย่างรวดเร็วกัน
④ ข้ อมูลความเป็ นอันตรายจะอธิบายถึงความเป็ นอันตรายตามประเภทและการจาแนกประเภทของอันตราย
⑤ คาอธิบายประเด็นที่ต้องสังเกตในการจัดการ
คุณสามารถค้ นหาเกี่ยวกับสภาวะที่ไม่ปลอดภัยของสารเคมีและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้จดั การได้ โดยดูจากข้ อคว
ามแสดงข้ อควรระวัง กรุณาอ่านอย่างละเอียด
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3. รูปสัญลักษณ์บนฉลากหมายถึงอะไร
ด้ านล่างนี ้เป็ นรายการความหมายของรูปสัญลักษณ์ โปรดทาความเข้ าใจความอันตรายโดยดูจากรูปสัญลักษณ์
เปลวไฟ

ก๊ าซไวไฟ

เปลวไฟเหนือวงก
ลม

ก๊ าซออกซิไดซ์

ของเหลวไวไฟ

ของเหลวออกซิไดซ์

ของแข็งไวไฟ

ของแข็งออกซิไดซ์

ระเบิด

วัตถุระเบิด
(หมวด 1.1-1.4)
สารและสารผสมที่ทาปฏิกิริยาได้ เอง
เปอร์ ออกไซด์อินทรีย์

สารและสารผสมที่ทาปฏิกิริยาได้ เอง

การกัดกร่อน

มีฤทธิ์กดั กร่อนโลหะ

ถังแก๊ ส

แก๊ สภายใต้ แรงดัน

กะโหลกศีรษะและก
ระดูกไขว้

ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
(ประเภทที่ 1-3)

สิ่งแวดล้ อม

เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวด
ล้ อมในน ้า

อันตรายต่อสุขภาพ

อาการแพ้ ต่อระบบทางเดินหายใจ

การกัดกร่อนต่อผิวหนัง
(ประเภทที่ 1)
ทาลายดวงตาอย่างรุนแรง
(ประเภทที่ 1)

คาเตือน

ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
(ประเภทที่ 4)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
(ประเภทที่ 2)

สารก่อมะเร็ง

ระคายเคืองต่อดวงตา
(ประเภทที่ 2A)

ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่
างเฉพาะเจาะจง (ประเภทที่ 1, 2)
อื่น ๆ

อาการแพ้ ทางผิวหนัง
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง
(ประเภทที่ 3)
อื่น ๆ
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4. อุบตั ิเหตุจากการทางานที่เกิดจากสารเคมีเกิดขึ ้นได้ อย่างไร
อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนเป็ นผลมำจำกข้ อบกพร่ องประเภทใด
การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานมีสองสาเหตุ
⚫ “สภำพไม่ ปลอดภัย” ในแง่ของสิ่งต่างๆ เช่น อุปกรณ์และวัตถุดิบที่เป็ นสภาพแวดล้ อมในการทางาน
⚫ “พฤติกรรมที่ไม่ ปลอดภัย” ในแง่ของการทางานทีไม่เชี่ยวชาญของผู้ปฏิบตั งิ าน
ข้ อบกพร่ องในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
สภำพไม่ ปลอดภัย
(สำเหตุของสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน)

สองสถานะเกิดขึ ้นประกอบกันแ
ละเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน

พฤติกรรมที่ไม่ ปลอดภัย
(ข้ อผิดพลำดของมนุษย์ เป็ นต้ น)

อุบตั ิเหตุจากการทางานที่เกิดจากสารเคมีเกิดขึ ้นได้ อย่างไรในที่ทางาน
อุบตั ิเหตุจากการทางานเกิดขึ ้นเมื่อสภาวะที่ไม่ปลอดภัยของสารเคมีและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานเกิดขึ ้นประกอบกั
น เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
เราจะสามารถรับมือได้ หากเรารู้ถึงสภาพที่ไม่ปลอดภัยของสารเคมีและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเมื่อจัดการกับสารเคมี
จุดที่ควรหลีกเลี่ยงสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยจะระบุไว้ ในหมายเหตุบนฉลาก
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5. ข้ อควรระวังเมื่อจัดการกับสารเคมี
(ตรวจสอบฉลากให้ ถกู ต้ อง!)
มีข้อควรระวังซึง่ ขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัตขิ อง อันตราย คาอธิบายดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ที่สาคัญจะต้ องไม่สร้ างสถานะที่ไม่ปลอดภัยของสารเคมีตามข้ อความแสดงข้ อควรระวังและไม่กระทาการใดที่ไม่ปลอดภัยเมื่อทาการจั
ดการกับสารเคมี
อย่ ำทิง้ สำรเคมีไว้ ในลักษณะที่ไม่ ปลอดภัย
มีข้อควรระวังในการจัดการและการจัดเก็บระบุไว้ บนฉลากและสภาพการเก็บรักษา ฯลฯ ในข้ อควรระวังทีค่ วรปฏิบตั ิตาม
ตัวอย่ ำง: ข้ อความแสดงข้ อควรระวังเกี่ยวกับความเป็ นพิษเฉียบพลัน, ของเหลวไวไฟ ฯลฯ


จัดเก็บในทีท่ ี่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิ ดภาชนะให้ มิดชิด



จัดเก็บในทีท่ ี่มีอากาศถ่ายเทสะดวก วางไว้ ในที่ทอี่ ากาศเย็น

อย่ ำกระทำกำรใดที่ไม่ ปลอดภัยเมื่อจัดกำรกับสำรเคมี
อย่ากระทาการใดที่ขดั ต่อข้ อความแสดงข้ อควรระวังบนฉลาก
ตัวอย่ ำง: ข้ อความแสดงข้ อควรระวังเกี่ยวกับความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์, การก่อมะเร็ง ฯลฯ


โปรดอ่านคู่มอื การใช้ งานก่อนใช้ งาน



อย่าจัดการกับสารเคมีจนกว่าคุณจะได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัยทั ้งหมดแล้ ว

6. ประเด็นที่ต้องปฏิบตั ติ ามในการทางานประจาวัน
รู้จกั คุณสมบัติของสารเคมีอย่างถูกต้ องและสังเกตข้ อต่อไปนี ้ในการทางานประจาวันของคุณ
◆
◆
◆
◆
◆

ปฏิบัติตำมขัน้ ตอนกำรทำงำนที่กำหนด (มำตรฐำนกำรทำงำน) และอย่ ำทำงำนในลักษณะอื่นใด
ทำควำมเข้ ำใจอย่ ำงถ่ องแท้ ถึงควำมจำเป็ นในกำรใช้ อุปกรณ์ ป้องกันและสวมใส่ ในลักษณะที่เหมำะสม
ทำควำมเข้ ำใจสิ่งที่ควรและไม่ ควรทำจำกมุมมองด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
หำกคุณไม่ ทรำบขัน้ ตอนกำรทำงำนโปรดตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบ
ระมัดระวังอยู่เสมอแม้ ว่ำคุณจะคุ้นเคยกับกำรจัดกำรดีอยู่แล้ วและอย่ ำจัดกำรหรือตัดสินใจอย่ ำงไม่ รอบคอบ
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