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SHE ภาคปฎิบัติ

ต้องทำ�อย่างไรบ้างเมื่อกฎหมาย ตอนที่ 3

เกี่ยวกับสารเคมีฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
E-mail: vachiravitch.m@pttplc.com

ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดเปิดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
6. การถ่ายเทสารเคมีอนั ตรายไปยังภาชนะหรือเครือ่ ง
มืออืน่ นายจ้างต้องติดชือ่ สารเคมีอนั ตราย และสัญลักษณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรือเครื่องมือที่บรรจุ
ใหม่ด้วย
7. นายจ้างต้องเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือ
วัสดุหอ่ หุม้ สารเคมีอนั ตรายทีใ่ ช้แล้วซึง่ ปนเปือ้ น และ
ยังมิได้ก�ำจัด ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ชนิดของสารเคมีอันตราย

หมวด 5 การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย
หรือการขนส่ง

ฉบับ

นี้มาดู
รายละเอี ย ดต่ อ กั น ครั บ ว่ า กฎกระทรวง ก� ำ หนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ.2556 มีสิ่งที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติอะไรบ้าง

หมวด 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเท
สารเคมีอันตราย

5. การบรรจุสารเคมีอนั ตรายทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ วไฟหรือระเบิด
ได้ ต้องห่างจากแหล่งความร้อน และแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดประกายไฟใน
ระยะที่ปลอดภัย หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือวัสดุ
ห่อหุ้มท�ำให้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี
อันตรายนัน้ มีความร้อนต้องมีฉนวนหุม้ โดยรอบ ในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ท�ำฉนวนหุ้มโดยรอบได้ ให้จัดท�ำป้ายเตือน การต่อท่อหรืออุปกรณ์
ต่างๆ เข้ากับภาชนะบรรจุ หากมีลนิ้ ปิดเปิด ต้องจัดให้อยูใ่ นต�ำแหน่ง
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1. ให้นายจ้างปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขนถ่าย เคลือ่ นย้าย
หรือขนส่งสารเคมีอันตรายดังต่อไปนี้
(1) มีมาตรการป้องกันการฟุง้ กระจายรวมทัง้ การกระเด็น หก
ล้น รั่ว ไหล หรือตกหล่นของสารเคมีอันตราย
(2) ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างที่ขับยานพาหนะ และ
ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนถ่ายเคลือ่ นย้ายหรือขนส่งสารเคมีอนั ตราย
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) จัดให้มคี มู่ อื หรือข้อปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปัญหากรณีฉกุ เฉิน
ได้อย่างปลอดภัยเป็นภาษาไทยเก็บไว้ในยานพาหนะ พร้อมที่จะน�ำ
ไปใช้ได้ทนั ที จัดให้มกี ารฝึกอบรม และฝึกซ้อมวิธกี ารแก้ไขปัญหาเมือ่
เกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และบันทึกไว้เป็น
หนังสือ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีคุณสมบัติ
สามารถดับเพลิงจากสารเคมีอนั ตรายตามความเหมาะสม และจัดให้
มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเครื่องช่วยหายใจตามความ
จ�ำเป็นของชนิดสารเคมีอันตราย ติดไว้ในยานพาหนะที่บรรทุกสาร
เคมีอันตรายอย่างเพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
(5) หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่
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บรรทุกในยานพาหนะต้องยึดแน่นกับฐานรองรับ และยานพาหนะเพือ่
มิให้เคลื่อนที่หรือลอยตัวได้ ฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความ
มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน�้ำหนักของหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือ
วัสดุห่อหุ้มรวมกับน�้ำหนักของสารเคมีอันตรายในอัตราสูงสุดไม่เกิน
น�้ำหนักที่จะบรรทุกได้
(6) ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้
รวมกันในยานพาหนะ เว้นแต่ได้จัดให้มีมาตรการขนส่งที่ปลอดภัย
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศ
ก�ำหนด
2. ในการส่งสารเคมีอันตรายโดยใช้ท่อ ให้นายจ้างปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ท่อ และข้อต่อที่แข็งแรง ไม่ช�ำรุด ผุ กร่อน หรือรั่ว
(2) ตรวจสอบ และบ�ำรุงรักษาท่อ และข้อต่อที่ใช้ในการส่ง
สารเคมี อั น ตรายให้ อ ยู ่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยตลอดเวลา
(3) ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะที่มีการป้องกันที่จะไม่ท�ำให้
เกิดการช�ำรุดเสียหายอันเนื่องจากการชน การทับหรือการกระแทก
จากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด
(4) การวางท่อใต้ดินหรือใต้น�้ำ ต้องใช้ท่อหรือข้อต่อประเภท
ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน และต้องมีเครื่องหมายแสดงต�ำแหน่งของ
ท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน
(5) การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน ต้องใช้ท่อที่มีสีหรือ
ทาสีตา่ งกัน และท�ำเครือ่ งหมาย แสดงความแตกต่าง ให้เห็นได้ชดั เจน
(6) การส่งสารเคมีอนั ตรายทีม่ คี วามร้อนท�ำให้ผวิ ภายนอกท่อ
มีอุณหภูมิสูงขึ้น ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย
(7) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้
ต้องวางท่อส่งให้มรี ะยะห่างทีเ่ พียงพอ และปลอดภัยจากแหล่งความ
ร้อนหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และให้ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย

หมวดที่ 6 การจัดการ และการกำ�จัด

1. ให้นายจ้างท�ำความสะอาดหรือก�ำจัดสารเคมีอันตราย
ที่หก รั่วไหล หรือไม่ใช้แล้วโดยวิธีที่ก�ำหนดในข้อมูลความปลอดภัย
ตามชนิดของสารเคมีอนั ตรายนัน้ การก�ำจัดกากสารเคมีอนั ตรายหรือ
สารเคมีอันตรายที่เสื่อมสภาพ อาจก�ำจัดโดยการเผา ฝังหรือใช้สาร
เคมี ด้วยวิธกี ารทีป่ ลอดภัยตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นายจ้างปฏิบัติต่อหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้ม
สารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน และไม่ต้องการใช้แล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น และควบคุมดูแลลูกจ้างมิให้น�ำไป
ใช้บรรจุสิ่งของอื่นด้วย
(2) เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณ
ที่ลูกจ้างท�ำงาน

(3) ก�ำจัดโดยวิธีการที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับชนิดของ
สารเคมีอันตราย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 การควบคุมระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตราย

1. ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกัน และควบคุม เพื่อมิให้มี
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่
ท�ำงาน และสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายเกินขีดจ�ำกัดความเข้ม
ข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
2. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัด และวิเคราะห์ระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท�ำงาน และ
สถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้
แก่อธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีท่ ราบ
ผลการตรวจวัด
หลักเกณฑ์ วิธกี ารตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม
ที่อธิบดีประกาศก�ำหนดหรือให้ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ด�ำเนินการ
ฉบับนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน ฉบับหน้ามาดูรายละเอียด
ในส่วนอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติต่อครับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
									
April 2014 No. 208
●

19

