Summary Industrial Hygiene
หนวยที่ 13 : การควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี
1 กระบวนการในการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี
1.การตระหนักและการประเมินถึงอันตรายจากสารเคมี ( Recognition and evaluation of chemical hazards )
2.การจัดลําดับความเปนอันตรายของสารเคมี (Ranking chemical hazards by risk)
3.การเตรียมขอมูลเพื่อการพิจารณาตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร (Information preparation for management decision
making)
4.การดําเนินการควบคุม - ปองกัน และการเฝาระวังอันตรายจากสารเคมี (Implementation for chemical prevention and
control measures and monitoring)
5.การประเมินผลกาควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี (Evaluating of chemical prevention and control
effectiveness)
2 การตระหนักและการประเมินถึงอันตรายจากสารเคมี ตองระลึกเสมอวาสารเคมีทุกอยางลวนอันตราย
- ควรรูวาสารเคมีที่ใชคืออะไร เขาสูรางกายไดอยางไร มีพิษตอรางกายอยางไร ปองกันควบคุมไดอยางไร มีการแพรจายได
อยางไร แพรกระจายมาจากไหน ซึ่งจะทําใหการปองกันควบคุมสามารถทําไดตรงจุดและไดผล ดังนั้นจะตองรูเกี่ยวกับ
1.ตัวสารเคมี
1.1.ชื่อของสารเคมี ควรทราบ ชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี และสูตรโครงสรางทางเคมี การที่มีสูตรโครงสรางคลายๆกันอาจกอใหเกิด
ผลของอันตรายคลายกันได
1.2.สมบัติทางเคมี หมายถึงความเปนกรด ดางหรือเกลือ สามารถใชประเมินอันตรายได เชน สารละลายที่เปนกรดสามารถกัด
กรอนไดมากกวาสารละลายที่มีฤทธิ์เปนดางหรือเกลือ และกรดจากสารอนินทรียจะมีฤทธกัดกรอนมากกวากรดอินทรีย
1.3.สมบัติทางกายภาพ
- สมบัติในการละลายของสารเคมี เนื่องจากมีผลตอความเปนพิษของเคมี เชน กาซแอมโมเนียสามารถละลายน้ําไดสูง
เมื่อหายใจเขาไปกาซนี้จะซึมเขาสูเมือกที่ชื้นของโพรงจมูกและทางเดินหายใจอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการระคายเคือง
ถาเปนกาซที่ไมละลายน้ําเชน ไนโตรเจนไดออกไซดเมื่อเราหายใจกาซเหลานี้จะเขาปอดทันที
- สมบัติทางกายภาพอื่นๆ เชน จุดวาบไฟ จุดเดือด ความหนาแนนไอ จุดหลอมเหลว จุดติดไฟไดเอง มีผลดานการปองกัน
การเกิดอัคคีภัย และการระบายอากาศ เชน กาซที่หนาแนนมากกวาอากาศควรติดระบบการระบายอากาศที่ระดับใกลพื้น
กาซที่หนาแนนนอยกวาอากาศควรติดระบบการระบายอากาศที่ระดับดานบนหลังคา
1.4.ลักษณะทางกายภาพของสารเคมี จะมีผลตอการหายใจเขาสูรางกาย เชน ในรูป ฟูม ฝุน ไฟเบอร มิสต
2.ตัวรับพิษภัย ในที่นี้คือตัวผูปฏิบัติงาน สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ
2.1.ทางเขาสูรางกาย โดยทางหายใจ ทางผิวหนัง ทางกิน ในทางสุขศาสตรจะคํานึงมากดานการเขารางกายโดยการหายใจ
2.2.การเกิดพิษตอรางกาย สารเคมีแตละชนิดเมื่อเขาสูรางกายแลวจะไปที่อวัยวะเปาหมาย (target organ)และกอใหเกิดผล
แตกตางกัน บางชนิดเชน มีเทน อีเทน ทําใหหมดสติเนื่องจากเขาแทนที่อากาศ เบนซีนทําใหโครโมโซมผิดปกติ
2.3.ลักษณะการทํางาน มีสวนสัมพันธตอการไดรับสารเคมีเขารางกาย เชน การไมใช PPE
2.4.ลักษณะการสัมผัสของผูปฏิบัติงาน ขึ้นกับกระบวนการผลิตของแตละโรงงาน ตองสัมผัสสารเคมีตลอดเวลาหรือเปนระยะ
3.กระบวนการผลิต เพื่อหาจุดแพรออกของสารเคมี
3.1.แหลงของสารเคมี มี 3 สวนคือ สวนวัตถุดิบ สวนที่อยูในกระบวนการผลิต และผลผลิตหรือผลพลอยไดจากการผลิต
3.2.ลักษณะการแพรของสารเคมี จะมีสวนสัมพันธกับกระบวนการผลิตและมีผลตอลักษณะการสัมผัสของผูปฏิบัติงาน
- การแพรอยางคงที่และตอเนื่อง steady-state contaminant emission เชนเตาเผามีCO2ออกมาตลอด
- การแพรแบบเปนชวงวงจร cyclical contaminant emission เชนการหลอมโลหะจะแพรชวงอุณหภูมิสูงและชวงการเท
- การแพรแบบเปนจังหวะ repeated intermittent contaminant emission จะเกิดในชวงสั้นๆซ้ําๆกัน เชน การเจียระไน
- การแพรชนิดไมมีแบบแผนแนนอน random intermittent contaminant emission เกิดในระบบการผลิตที่ไมมีแบบ
แผน เชน การเชื่อมในอูรถยนต ซอมหมอน้ํา
3 การประเมินถึงอันตรายจากสารเคมี
การประเมินถึงอันตรายจากสารเคมีในสถานประกอบการขึ้นกับจุดประสงคของผูสํารวจคือ
วัตถุประสงคเพื่อหาอันตราย เพื่อหาความเสี่ยงตอการไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย เพื่อหามาตรการการควบคุมและปองกันที่มี
อยูและที่จะดําเนินการตอ
1.การสํารวจเบื้องตน preliminary survey เพือหาวาจุดใดของสถานประกอบการมีอันตราย ชื่อและจํานวนผูทํางานในบริเวณที่มี
ความเสี่ยง ลักษณะการทํางาน และอาจเก็บตัวอยางสารเคมีในอากาศ
2.สํารวจโดยละเอียด secondary survey จะใชเครื่องมือตรวจวัดปริมาณความเขมขนจากขอ1 ตรวจประสิทธิภาพ-มาตรการการ
ปองกันควบคุมทางวิศวกรรม นําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานและกฏหมาย
4 การจัดลําดับความเปนอันตรายของสารเคมี เพื่อหาปญหาที่เรงดวนที่สุดเพื่อทําการแกไขเปนอันดับแรกโดยพิจารณาปจจัย
1.ความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น หรือความเปนพิษรุนแรงของสารเคมี
เชน จัดเรียงขอมูลของคา LD50 สําหรับหนูทดลอง
1a
1b
11
111
มีพิษรายแรงมาก
มีพิษรายแรง
มีพิษปานกลาง
มีพิษนอย
extreamly hazardous
highly hazardous
moderately hazardous
slightly hazardous

ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรงของอันตราย
เปนอันตรายกอเกิดหายนะอยางมาก (catastrophic hazard)แพรกระจายไปเปนวงกวาง กอเกิดการสูญเสียมาก
เปนอันตรายขั้นวิกฤต (critical hazard) หากเกิดจะทําใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง เจ็บปวยมาก ทรัพยสินเสียหาย
เปนอันตรายขั้นธรรมดา (marginal hazard) หากเกิดจะทําใหบาดเจ็บ เจ็บปวย เสียหาย ไมรุนแรง
เปนอันตรายขั้นเล็กนอย(negligible hazard) หากเกิดจะไมกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่รุนแรงไมมีการเสียหาย

2.ความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะเกิดอันตรายขึ้น
ตองใชขอมูลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและประสบการณในการตัดสินใจ
ความเปนไปไดหรือโอกาสของการเกิดอันตราย hazard probability category
ระดับ
A
มีความเปนไปไดมากที่จะเกิดอันตรายขึ้น มีแนวโนมวาจะเกิดทันที่ทันใดและเกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้น
B
มีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายขึ้น และเปนไปไดวาอาจเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง
C
มีความเปนไปไดนอยที่จะเกิดอันตรายขึ้น โดยอาจเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง
D
มีความเปนไปไดนอยมากที่จะเกิดอันตรายขึ้น ไมคอยเกิด
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การจัดลําดับความเปนอันตรายของสารเคมีโดยใชขอมูลจากตารางทั้งสอง เชน
สาร A มีความรุนแรงและความเปนไปไดในการเกิดอันตราย = 1A
แสดงวาสารเคมีทั้งสองมีอันตรายสูงเทากันแต
สาร B มีความรุนแรงและความเปนไปไดในการเกิดอันตราย = 1B
สารBมีโอกาสการเกิดอันตรายนอยกวา ดังนั้น
ควรทําการปองกันแกไขสารAเปนอันดับแรก
ขอมูลที่เตรียมใหผูบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจสั่งการนั้น ควรมีลักษณะและรูปแบบอยางไร ขอมูลควรมีเนื้อหา
อะไรบาง
1.ลักษณะขอมูลตองมีความสมบูรณ ครบถวน มีความถูกตองชัดเจน กะทัดรัด และเสนอแนวทางเลือกไวดวย
2.รูปแบบการนําเสนอตองงายไมซ้ําซอน และนําเนอในลักษณะที่โนมนาว สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามที่ตองการได
3.เนื้อหาที่ตองนําเสนอคือ
3.1.จุดหรือบริเวณที่พบสภาพความบกพรองหรืออันตราย
3.2.สภาพหรือลักษณะของความบกพรองหรืออันตราย
3.3.มาตรฐานของสารเคมีที่กําหนด
3.4.ลําดับความสําคัญของอันตราย จะตองระบุเปนความรุนแรงของอันตรายและความเปนไปไดที่จะเกิดอันตราย
3.5.แนวทางแกไข
3.6.คาใชจายเพื่อการแกไขโดยประมาณ
3.7.แผนที่แสดงจุดบกพรองหรือจุดอันตราย
หลักการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี
1.การควบคุมและปองกันที่แหลงกําเนิด source เปนการควบคุมปองกันที่ดีที่สุด ไมใหสารเคมีแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม
2.การควบคุมและปองกันที่ทางผาน path ทางเลือกที่สองเปนการทําระบบการผลิตแบบปด หรือติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่
3.การควบคุมและปองกันที่ตัวผูปฏิบัติงาน receiver เปนทางเลือกที่สาม เชน ใชระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ จัดใหมีการหมุนเวียน
ของผูปฏิบัติงาน จัดPPE
วิธีการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี
1.การควบคุมและปองกันอันตรายโดยทางวิศวกรรม เชน แยกแหลงสารพิษออก เปลี่ยนกระบวนการผลิต จัดระบบระบายอากาศ
ใชสารเคมีที่อันตรายนอยกวา
2.การควบคุมและปองกันอันตรายโดยทางบริหารจัดการ จัดระบบงานเพื่อลดระยะเวลาการสัมผัส การใชPPE การบํารุงรักษา
อุปกรณการผลิต จัดระเบียบเรียบรอยในบริเวณทํางาน
3.การควบคุมและปองกันอันตรายโดยทางการแพทย ตรวจรางกายกอนจางงาน ตวจรางกายระหวางทํางาน
จุดมุงหมายของการเฝาระวังอันตรายจากสารเคมี
1.เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมปองกันอัยตรายจากสารเคมีที่มีอยู ยังดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อใหมั่นใจวา ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือสิ่งใดๆไมไดกระทบตอระบบควบคุมและปองกันที่มีอยู
3.เพื่อสืบคน คนหาอันตรายจากสารเคมีตัวใหมๆหรือที่ยังตรวจไมพบหรือคาดไมถึงในสิ่งแวดลอมในการทํางาน
กระประเมินผลการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี
1.การประเมินตามวัตถุประสงค
2.การประเมินตามแผน
การควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมีโดยทางวิศวกรรมมีวิธีตางๆคือ
1.การทดแทน substitution
1.1.การทดแทนโดยใชสารที่มีความปลอดภัยมากกวา
1.2.การทดแทนโดยใชอุปกรณที่มีความปลอดภัยในการทํางาน เชน การใชรถฟอรคลิฟไฟฟาแทนดีเซล
1.3.การทดแทนดวยกระบวนการผลิตใหม อาจเปลี่ยนการผลิตบางขั้นตอนเทานั้นเชนเปลี่ยนขั้นตอนการทําสีจากพนเปนชุบ
2.การแยกการทํางานที่เปนอันตรายหรือผูปฏิบัติงานออกไปในที่เฉพาะ Isolation
2.1.แยกอุปกรณหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดอันตรายจากสารเคมีออกไปในที่เฉพาะ เชน แยกขั้นตอนการบดเคมีออก
2.2.แยกกระบวนการผลิตที่อันตรายออกไปในที่เฉพาะ เชน ขั้นตอนการเติมสารเคมีอันตรายสูงเขาระบบ
2.3.การแยกผูปฏิบัติงานออกไปในที่เฉพาะ เชนแยกผูคุมการผลิตใหอยูในหองควบคุมอัติโนมัติ
3.การปดคลุมการผลิต Enclosure
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มักทํากระบวนการผลิตเปน closed system และใชการควบคุมระบบอัติโนมัติ
4.การเปลี่ยนวิธีการควบคุมการผลิต process-control change
เชน ออกแบบกระบวนการผลิตเปนชวงๆเพื่อปองกันไมใหสารเคมีที่ออกมาตอเนื่องและสะสม
5.การติดตั้งระบบระบายอากาศ ventilation เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด
5.1.การระบายอากาศโดยทําใหเจือจาง dilution ventilation
โดยดูดอากาศจากภายนอกผานบริเวณที่มีการปนเปอนสารเคมีเพื่อใหต่ํากวาระดับขีดจํากัดที่ยอมใหสัมผัสได
5.1.โดยการดูดออกเฉพาะที่ local exhaust ventilation
สําหรับอากาศปนเปอนที่ไมมีการเคลื่อนไหวของอากาศมากนัก มอเตอรที่ใชจึงมีขนาดเล็กกวา
การควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมีโดยทางบริหารจัดการ
1.การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
1.1.ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน
1.2.กําหนดวิธีทํางานที่ปลอดภัย
1.3.การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณการผลิต
2.การลดระยะเวลาการสัมผัสกับสารเคมี limitation of exposure
3.กาติดฉลากและปายคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี
4.การใชอุปกรณและชุดปองกันอันตรายสวนบุคคล
5.การเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอม และการเก็บบันทึกขอมูล
6.การปฏิบัติเกี่ยวกับทางดานสุขาภิบาลที่เหมาะสม เชน หองน้ํา ที่ลางตา การอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผากอนกลับบาน
7.การใหความรูและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
การควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมีโดยทางการแพทย
1.การตรวจสุขภาพตามลักษณะการตรวจ
1.1.การตรวจสุขภาพทั่วไป
1.2.การตรวจสุขภาพพิเศษ
2.การตรวจสุขภาพตามวัตถุประสงคของการตรวจ
2.1.การตรวจสุขภาพกอนการจาง
2.2.การตรวจสุขภาพกอนเขาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3.การตรวจสุขภาพตามกําหนดเวลา
2.4.การตรวจสุขภาพหลังจากหายจากการเจ็บปวย
อุปกรณคุมครองระบบหายใจแบงเปนชนิดใหญๆได
1.อุปกรณคุมครองระบบหายใจชนิดกรองอากาศ air-purifying respirators
จะมีตลับกรองกาซหรือไอ ตัวกรองฝุนchemical cartridge, อุปกรณปดครึ่งหนาhalf mask,อุปกรณปดเต็มหนาfull face piece
2.อุปกรณคุมครองระบบหายใจชนิดจายอากาศเขา atmosphere-supplying respirators
2.1.สวนประกอบที่จายอากาศเขาแบบติดตัวได self-contained breathing apparatus
2.2.สวนประกอบที่จายอากาศเขาแบบติดตัวไมได supplied air respirators ระยะทางการใชขึ้นกับความยาวของทอจาย
อากาศจากแหลงอัดอากาศ
ปจจัยการเลือกใชอุปกรณคุมครองระบบหายใจ
1.ลักษณะของอันตราย
- ชนิดของอันตราย ดูสภาวะปริมาณของออกซิเจนตองไมนอยกวารอยละ19.5โดยปริมาตร ดูความเขมขนของสารปนเปอน
ตองผจญเพลิงหรือไม พื้นที่อับอากาศหรือไม
- สมบัติทางกายภาพของสารเคมี ความดันไอ จุดวาบไฟ ลักษณะทางกายภาพ
- สมบัติทางเคมีของสารเคมี การทําปฏิกริยากับสารอื่น การละลายน้ํา
- ผลทางสรีรวิทยาที่เกิดกับรางกาย
- ขีดจํากัดของการสัมผัส
- สมบัติในการเตือนถึงอันตราย
- การระคายเคืองตอตา
- การดูดซึมทางผิวหนัง
2.ตัวผูปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- บริเวณที่ปลอดภัย สําหรับพักฉุกเฉิน เพื่อใสอุปกรณปองกัน
- ระยะเวลาในการใชอุปกรณ
- สุขภาพของผูปฏิบัติงาน
- กิจกรรมที่ผูปฏิบัติงานปฏิบัติ
- ปจจัยที่มีผลตอการปองกันและความกระชับของหนากาก
- การยอมรับของผูสวมใส
การฝกอบรมผูเกี่ยวของกับการใชอุปกรณคุมครองระบบหายใจ
1.ผูปฏิบัติงานทุกคนที่จําเปนตองสวมใสอุปกรณคุมครองระบบหายใจ สอนเหตุผลที่ตองใช อธิบายถึงอันตรายของสารเคมีที่ใชอยู
ลักษณะอุปกรณ ขั้นตอนการใช ขอจํากัด การทดสอบการรั่วซึม การทําความสะอาด การบํารุงรักษา การเลือกใชใหเหมาะสมกับ
งาน
2.หัวหนางาน จะใหความรูเกี่ยวกับการฝกสอนผูปฏิบัติงานในการใชและบํารุงรักษา การสังเกตการใชอุปกรณของผูปฏิบัติงาน
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ความรับผิดชอบของหัวหนางาน กฏระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวของ
3.ผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดแก ผูทําหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายอุปกรณฯ ผูทําการทดสอบความกระชับของอุปกรณฯ ผูทําหนาที่ซอมบํา
รุงรักษาอุปกรณฯ
การทดสอบความกระชับของอุปกรณคุมครองระบบหายใจ Respirator fitting test
1.การทดสอบเชิงคุณภาพ qualitative fitting tests
1.1.การทดสอบเกี่ยวกับความดันลบหรือความดันบวก โดยการปดทางเขาหรือทางออกในการทดสอบแตละความดัน
1.2.การทดสอบการตอบสนองตอสารเคมีทดสอบ โดยใสอุปกรณปองกันและใหสัมผัสควันระคายเคืองหรือกลิ่นเพื่อดูการรั่ว
ผลการทดสอบขึ้นกับการตอบสนองของแตละบุคคล ไดผลเร็วแตมีระดับความนาเชื่อถืออยูในระดับหนึ่ง
2.การทดสอบเชิงปริมาณ quantitative fitting tests
เปนการทดสอบที่ตองใชเครื่องมือวัดคา เสียคาใชจายและเวลาทดสอบนานกวาแบบแรก
การบํารุงรักษาและการเก็บรักษาอุปกรณคุมครองระบบการหายใจ
การบํารุงรักษา
1.การตรวจสอบความบกพรองเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการใชอุปกรณ ควรตรวจอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2.การทําความสะอาดและทําใหปราศจากเชื้อ
3.การซอมแซม
การเก็บรักษา
ควรเก็บไวในที่หยิบใชไดสะดวก สถานที่เก็บตองสะอาดปราศจากฝุนละอองและสารเคมีที่เปนอันตราย ปลอดจากแสง ความรอน
สูง ความชื้น หรือความเย็นจัด อุปกรณตองไมถูกกระทบรุนแรงหรือถูกกดทับจนบิดงอเปลี่ยนรูป
การเฝาระวังทางการแพทยในการใชอุปกรณคุมครองระบบหายใจ
1.การทดสอบทางการแพทย
1.1.สมรรถภาพในการทํางานของปอด (FVC,FEV1)
1.2.การฉายภาพทางรังสีของปอด Check x-ray
1.3.การตรวจคลื่นหัวใจ elrctrocardiogram
1.4.การตรวจตา
2.การเฝาระวังทางชีวภาพ biological monitoring จะบอกไดวาผูทํางานไดรับสารพิษเกินหรือไมเนื่องจากอุปกรณรั่ว กรองหมด
อายุ อุปกรณหมดอายุใชงาน
3.การสังเกตปญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้น เชน น้ําหนักตัวลด
4.สภาวะตางๆที่มีผลตอความกระชับของใบหนา เชน โครงหนา หนวด ลักษณะรูปหนา
5.ขีดจํากัดการมองของลานสายตา เนื่องจากการใสอุปกรณ
6.ความจําเปนในการติดตอสื่อสารดวยวาจา ประเภทการสัมผั้ส อุปกรณที่ตองใช ลักษณะงาน
ในการประเมินถึงความสําเร็จของโครงการคุมครองระบบหายใจมีปจจัยที่ตองพิจารณาคือ
1.ระดับการยอมรับ และการใชอุปกรณคุมครองระบบหายใจของผูปฏิบัติงาน
2.ระดับของการสัมผัสกับสารเคมีของผูปฏิบัติงาน

