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คํานํา 
 
 สารเคมีเปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัย
รายแรงในโรงงาน การบริหารจัดการสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแตมีการนําเขา การขนสง 
การเก็บ การใช และการกําจัด จึงเปนสิ่งสําคัญในการปองกัน ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ และอุบัติภัยรายแรงที่เกิดจากสารเคมี  โดยเฉพาะสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนําเขามาใชใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมคีวามหลากหลาย ทัง้ชนิดที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยรายแรง กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจงึไดดําเนินการโครงการจัดทําคูมอืเพือ่พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอนัตรายสูงที่
มีการนําเขาเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยทําการศึกษากําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสารเคมี
อันตรายสูง 50 อนัดับแรก ที่มีการนําเขาเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งควรจะตองไดรับการควบคุม 
และติดตามตลอดอายุการใชงานสารเคมี และจัดทําเปนคูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูงแตละชนิด 
 

คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง กรดอะคริลิค (Acrylic acid) ประกอบดวย                      
รายละเอียดของขอมูล ดังนี ้

 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่มีการใชกรดอะคริลคิ 
 ลักษณะสมบัติและความเปนอันตราย 
 ภาชนะบรรจุ 
 การติดฉลากและขอมูลความปลอดภัย 
 การใช เก็บ ขนถาย ขนสง การจัดการกากของเสีย และมาตรการความปลอดภัย 
 การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
 การระงับเหตุฉกุเฉิน 
 แบบตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัย 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบกจิการโรงงานที่มี
การใชกรดอะคริลิค เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ตลอดจนเพื่อประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในการ
กํากับดูแลการใชสารเคมีชนิดนี้ใหเกิดความปลอดภัยตอไป 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง   กรดอะคริลิค (Acrylic acid)   จัดทําขึ้นตามโครงการ
จัดทําคูมือกํากับดูแลสถานประกอบการ: คูมือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนําเขา
ในโรงงานอุตสาหกรรม ของปงบประมาณ 2551 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบภายใตแผน
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการสารเคมีอันตรายสูง ซึง่ครอบคลมุต้ังแตการนําเขา การขนสง การเก็บ การใชและการจัดการกาก
ของเสยีอันตราย ซึ่งใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน  

การจัดทําคูมือนี้ ไดรับความรวมมือจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด และ บริษัท  คาโอ 
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหขอมูล อํานวยความสะดวกในการใหเจาหนาที่ฝกปฏิบัติในการ
นําคูมือไปใช ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหคูมือฉบับนี้มีความสมบูรณครบถวนและเกิด
ประโยชนสูงสดุตอโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจงึขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจดัการสารเคมีอันตรายสูง กรดอะคริลคิ 
(Acrylic acid)     จะเปนประโยชนตอผูประกอบการโรงงาน เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ผูที่ เกี่ยวของ หากมีขอคิดเห็นประการใด กรมโรงงานอุตสาหกรรมยินดีนอมรับ 

 
 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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สารบัญ           

                                                                                                    หนา 
   
กรดอะคริลิค (Acrylic acid)  
ตัวอยางอุบัติภัยจากกรดอะคริลิค 

1 
2 

บทที่ 1 ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชกรดอะคริลิคและปริมาณการใช        
บทที่ 2 กระบวนการผลิตทีม่ีการใชกรดอะคริลิค 

2.1 การผลิตเอทิลอะคริเลต (Ethyl acrylate) 
2.2 การผลิตพอลิอะคริลิคแอซิด (Polyacrylic acid) 

บทที่ 3 ลักษณะสมบัติและความเปนอนัตรายของกรดอะคริลิค 
3.1 สมบัติทางกายภาพ   
3.2 สมบัติในการติดไฟ 
3.3 ขอมูลดานพิษวิทยา  
3.4 ระดับความเปนพิษในส่ิงมีชีวิต  
3.5 ระดับความเปนพิษในน้ํา  
3.6 ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวม    
3.7 ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา  
3.8 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและการปองกัน 
3.9 การแข็งตัวของกรดอะคริลิค 

บทที่ 4 ภาชนะบรรจุและการใชงาน 
4.1 ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
4.2 ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 

บทที่ 5 การขนสงทางถนน 
          5.1 การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ 
          5.2 การขนสงดวยภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
บทที่ 6 การจัดเก็บและการขนถาย 

 6.1 ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
          6.2 ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
บทที่ 7 การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

7.1 อปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 
7.2 อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลกรณีฉุกเฉิน 

บทที่ 8 การระงับเหตุฉุกเฉนิ 
8.1 อุปกรณสําหรับการระงับเหตุฉุกเฉนิ 
8.2 ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉนิ 
8.3 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
17 
 

18 
20 

 
21 
22 
 

25 
26 

 
28 
31 
34 

 



สารบัญ (ตอ)        

                                                                                                                      หนา                               
 
บทที่ 9 ขอมูลความปลอดภยั และฉลากตามระบบ GHS  

9.1 ขอมูลความปลอดภัย  (SDS) 
         9.2 ฉลากตามระบบ GHS 
         9.3 การจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  
บทที ่10 การจัดการกากของเสียปนเปอนกรดอะคริลคิ 

10.1 ของเสียที่เกิดจากการปนเปอนกรดอะคริลิคหกรั่วไหล 
10.2 การจัดการภาชนะบรรจุกรดอะคริลิค 

บทที่ 11 มาตรการปองกันอันตราย 
11.1 มาตรการปองกันอันตรายระหวางการใชงาน 
11.2 มาตรการปองกันอันตรายระหวางการเก็บ 
11.3 มาตรการปองกันอันตรายจากการจัดการกากของเสีย 
11.4 มาตรการปองกันอันตรายทั่วไป 

บทที่ 12 การดําเนินการเกีย่วกับวัตถุอันตราย 
บทที่ 13 แบบตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัยของการใชกรดอะคริลิค     
อักษรยอและคําอธิบาย  
หนวย 
เอกสารอางองิ 

 
35 
44 
46 
 

49 
50 

 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
59 
62 
63 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญรปู 
    หนา 

รูปที ่
1-1 ปริมาณการนําเขากรดอะคริลคิ ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550 3 
1-2   การประยุกตการใชงานของกรดอะคริลิค 4 
2-1   กระบวนการผลิตเอทิลอะคริเลต 5 
2-2 กระบวนการผลิตพอลิอะคริลคิแอซิดในถังปฏิกิริยาแบบกะ (Batch Reactor) 6 
3-1 ฉลาก NFPA ของกรดอะครลิิค 8 
4-1 การตอสายดินจากถังเก็บ 15 
4-2 สัญลักษณเตือนความเปนอันตรายที่ถังเก็บ 16 
5-1 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายที่ถังบรรทุกกรดอะคริลิค 19 
5-2 รถขนสงกรดอะคริลิค 19 
5-3 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสงกรดอะคริลิค  20 
6-1 อุปกรณเสริมรอบถังเก็บ และอุปกรณที่เกี่ยวของในการถายเทกรดอะคริลคิเขาถัง 24 
8-1 การระงับเหตุฉกุเฉินจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเองของกรดอะคริลิค 31 
8-2 การเชื่อมตอสารหยุดปฏิกิริยาไปยังถังเก็บกรดอะคริลิค 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                                              กรดอะคริลิค (Acrylic acid)      

  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   1 

กรดอะคริลิค 
 (Acrylic acid, ACR) 

 
 
  
            
 

 

การจัดประเภทตามขอกําหนด EU ชื่อเรียกอื่น (Synonyms) 
 กรด 2-โพรพีโนอิค (2-Propenoic acid) 
 กรดอะครอเลอคิ (Acroleic acid) 
 กรดเอทิลีนคารบอกซิลิค 

(Ethylenecarboxylic acid) 
 กรดโพรพีโนอคิ (Propenoic acid) 
 กรดโพรพีน (Propene acid) 
 กรดไวนิลฟอรมิค (Vinylformic acid) 

 
 
 
คํายอ: ACR  
 
 
CAS Number:              79-10-7 

EC Number (EINECS):  201-177-9 

Index Number:             607-061-00-8 

การบงบอกประเภทการขนสง 

UN Number:                2218 

Class:                        8 

 
 
 

การจําแนกประเภทของสาร (Classification) 
ไวไฟ R10    
เปนอันตราย Xn; R20/21/22   
กัดกรอน C; R35   
เปนพิษตอสิ่งแวดลอม N; R50 

ขอความบอกความเสี่ยง (R-phases) 
R 10          ไวไฟ   
R 20/21/22  เปนอันตรายเมื่อหายใจเขา/เปนอันตรายเมื่อ

สัมผัสผิวหนัง/เปนอนัตรายหากกลืนกนิ 
R 35          ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง 
R 50          เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
ขอความบอกมาตรการความปลอดภัย (S-phases) 
S 1/2        ตองปดล็อคอยางแนนหนา/เก็บใหพนมือเด็ก 
S 26          กรณีสารเขาตา ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก 

และพบแพทย 
S 36/37/39  สวมใสชุดปองกันภัยที่เหมาะสม/สวมถุงมือ  

ที่เหมาะสม/สวมอุปกรณปองกันตา/ใบหนา 
S 45          กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสงสัยวาเจ็บปวยจาก

กรดอะคริลิคใหไปพบแพทยทนัท ี (พรอม
ฉลากภาชนะบรรจุสารเคมี ถาเปนไปได) 

S 61          หลีกเลี่ยงการปลอยลงสูสิ่งแวดลอม  โดย
อางอิงจากคําแนะนําพิเศษ /เอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย 

สัญลักษณและการบงชี้ความเปนอันตราย  
 

                              
 
 
         C – กัดกรอน         N – เปนพิษตอส่ิงแวดลอม 

สูตรเคมี 
 

C3H4O2 

สูตรโครงสราง 
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ตัวอยางอุบัติภัยจากกรดอะคริลิค 

เหตุการณการระเบิดของถังเก็บกรดอะคริลคิในมลรัฐ North Carolina, USA1                                    
เนื่องจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเอง ทําใหมีผูเสยีชีวิตจํานวน 1 คน และบาดเจ็บจํานวน 14 คน 

 

 
บริษัท  Synthron, LLC Morganton       
         รัฐ  North Carolina 
         ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประกอบกิจการ ผลิตสารเคลอืบผิววัสดุ
และสารเติมแตงสําหรับกระบวนการ
ผลิตสี  

เหตุเกิดเมื่อ 31 มกราคม 2549  

      สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว   เกิดจากลูกคาของ
ทางบริษัทไดสั่งใหบริษัทผลิตสินคาเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเกินกวาความสามารถของถังปฏิกรณที่มีอยู 
และเนื่องจากพนักงานในฝายผลิตตองการที่จะประหยัดเวลา
ทํางานโดยการผลิตสินคาปริมาณดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน
ครั้งเดียว  โดยไมแยกการผลิตเปน 2 ครั้ง   ซึ่งในแตละครั้ง
การทําปฏิกิริยาจะทําไดเพียงครึ่งหนึ่งของถังปฏิกรณที่มีอยู 
จึงจะไดสินคาครบจํานวนตามที่ลูกคาตองการ 

กระบวนการผลิตทําในถังปฏิกรณขนาด 1,500 แกลลอน 
โดยในวันเกิดเหตุมีการเติมกรดอะคริลิค และสารตั้งตนอื่นๆ 
มากกวาสัดสวนที่กําหนดไวสําหรับถังปฏิกรณใบนี้ อีกทั้งปฏิกิริยา 
พอลิเมอไรเซชนัของกรดอะครลิิคเปนปฏิกริิยาที่คายความรอน
อยางรุนแรง จึงทําใหความรอนที่เกิดขึ้นมากเกินกวาความสามารถ 
ของเครือ่งแลกเปลี่ยนความรอนที่ออกแบบไวสําหรับถังปฏิกรณ
ใบนี้ ความรอนจากปฏิกิริยาดังกลาวนําไปสูปฏิกิริยาที่ไมสามารถ
ควบคุมได (Runaway Reaction) เปนผลใหความดันภายใน
ถังเพิ่มขึ้นมาก จนทําใหเกดิรอยแยกบริเวณรอยเชื่อมบนถัง 
ทําใหกาซที่อยูภายในถังปฏิกรณรั่วไหลออกมาภายนอกและ
เกิดกลุมหมอก นอกจากนีแ้ลวไอระเหยของกรดอะคริลคิยัง
เคลื่อนตัวไปปะทะกับแหลงประกายไฟ ทาํใหเกิดการระเบิด
และเพลิงไหมตามมา 
      จากเหตุการณนี้ สงผลใหมีผูเสียชวิีตจํานวน 1 คน บาดเจ็บ
จํานวน 14 คน และทําใหอาคารและเครื่องจักรภายในโรงงาน
ไดรับความเสียหาย 
มาตรการปองกัน :  

 ควบคุมการผลิตไมใหเกินความสามารถของถัง
ปฏิกรณที่ออกแบบไว 

 มีคูมือและควบคุมการปฏิบัติของพนักงานอยางถูกตอง
และครบถวน 

 ควบคุมแหลงกําเนิดประกายไฟ 

 
1 The U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB). 2007. Synthron Case Study: Runaway Chemical 

Reaction and Vapor Cloud Explosion.  
Available from: http://www.thebreakingnews.com/files/articles/synthron-final-report.pdf 
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บ ท ที่  1 

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช 
กรดอะคริลิค และปริมาณการใช 

 
ปริมาณการนําเขา 1 
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รูปที่ 1-1   ปรมิาณการนําเขากรดอะคริลิค  
              ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550 

 
       ในประเทศไทยมีปริมาณนําเขากรดอะคริลิค 
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550 แสดงดังรูป  ที่ 1-1  
อยูในชวง 20,000 – 26,000 ตัน 

กรดอะคริลิค เปนกรดคารบอกซิลิคทีไ่มอิ่มตัว 
และสามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดอยาง
รวดเร็ว กรดอะคริลิคสามารถใชในการผลิตเอสเทอร  
ของกรดอะครลิิค  อะคริลาไมด  อะคริลิคคลอไรด 
และการผลิตโคพอลิเมอรของสารจําพวกเมทา-
อะคริลิคเอสเทอร อะครโิลไนไตรเอสเทอรของกรด
มาเลอิค  ไวนลิอะซีเตต ไวนิลคลอไรด  สไตรีน 
บิวทาไดอีน และเอทิลีน 

โคพอลิเมอรทีไ่ด จะถูกใชเปนสารเพิ่มความ
เขมขนของของเหลว  สารชวยในการกระจายตัว 
(Dispersing Agent)   สารชวยการตกตะกอน 
(Flocculants)   สารปองกันการเกิดคอลลอยด   สาร
ทําเปยก (Wetting Agent) และสารเคลือบผิว เปนตน 
      นอกจากนี ้กรดอะคริลคิยังสามารถทําปฏิกิริยา
การเติม (Addition Reaction) สารประกอบอนิทรีย
และอนินทรียได สําหรับการผลิตสารประกอบ
โมเลกุลตํ่า เชน อนุพนัธของกรดโพรพิโนอคิกับน้ํา
แอลกอฮอล เอมีน ธาตุฮาโลเจน  และสารคลอร-ิ
เนเตดไฮโดรคารบอน นอกจากนี้ยังใชในการผลิต
กรดไขมันไมอิม่ตัว และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิค 

 

ปริมาณการใช 
    เนือ่งจากในประเทศไทยไมมีการรายงานปริมาณการใชกรดอะคริลิคแยกตามประเภทผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน แตจากการรายงานของวารสาร Chemical Week 2 พบวา 48% ของกรดอะคริลิคจะถูกนาํไป
ผลิตเปนอะครลิิคเอสเทอร 36% ถูกนําไปผลิตเปนพอลิเมอรสําหรับดูดซบั 8% นําไปผลิตเปนสารเติมแตง
ในผลิตภัณฑทําความสะอาด และอีก 4% นําไปผลิตสินคาประเภทอื่นๆ 

 
 
 
1  กรมศุลกากรและศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551  
2  Chemical Week, January 1, 2003, Acrylic Acid (Product Focus) Industrial Overview.,  
  Available from:  http://www.highbeam.com/doc/1G1-96618745.html, สืบคนเม่ือ สิงหาคม 2551 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                                              กรดอะคริลิค (Acrylic acid)      
  

  4                                                                                                                             กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                         

การประยุกตการใชงานของกรดอะคริลิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โคพอลิเมอรของ 
 เมทาอะคริลิคเอสเทอร 
 ไวนิลอะซีเตต 
 ไวนิลคลอไรด 
 เอทิลีน 
 สไตรีนบิวตะไดอีน 

รูปที่ 1-2 การประยุกตการใชงานของกรดอะคริลิค 

                              อะคริลิค เอสเทอร  
 
                              เมทิลอะคริเลต  
                                   
                              บิวทิลอะคริเลต             
                                  
                              เอทลิอะคริเลต   
                              
                              พอลิอะคริลิค แอซดิ        ใชเปนสวนประกอบของสารเคมีทําความสะอาด ผงซักฟอก   
                                                               เคมีภัณฑทางการเกษตร 
 

สารเพิ่มความเขมขนของของเหลว 
สารชวยกระจายตัว สารชวยตกตะกอน  
สารปองกันการเกิดคอลลอยด  
สารเคลือบผิว 

ใชเปนสวนประกอบของ สี สารเคลือบผิว สิ่งทอและ
พลาสติก สารยึดติด (Adhesive) 

อะคริลาไมด เปนสารตั้งตนในการผลิตพอลิอะคริลาไมด ใชใน
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย ใชในอุตสาหกรรมการทําสียอม  
ใชเปนสารเคลือบผิวกระดาษ หรอืสิ่งทอ 

กรดอะคริลิค   
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บ ท ที่  2 
กระบวนการผลิตที่มีการใชกรดอะคริลิค 

 

2.1  การผลิตเอทิลอะคริเลต (Ethyl acrylate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1 กระบวนการผลิตเอทิลอะคริเลต 
 

สัดสวนวัตถุดิบหลัก : กรดอะคริลิค 50% เอทานอล 41.5% และน้ํา 8.5% 
ปริมาณการใชกรดอะคริลิค : ไมมีขอมูล 
กระบวนการผลิต :  เอทิลอะคริเลตใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ ซึ่งสามารถสังเคราะห
ไดโดยตรงจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชนั (Esterification)  ระหวางเอทานอลและกรดอะคริลิค  โดยมีกรด
ซัลฟวรคิเปนตัวเรงปฏิกริิยา กระบวนการผลติเริ่มตนโดยการปอนเอทานอล กรดอะคริลคิ และกรดซัลฟวริค
เขาสูเครื่องปฏิกรณแบบถังกวนชนิดตอเนื่อง (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) ผลิตภัณฑหลัก
ที่ไดประกอบดวย เอทิลอะคริเลต และน้ํา ผลิตภัณฑทั้งหมดจะผานหอกลั่นเพื่อทําการแยกสารตั้งตนที่เหลือ 
ออก แลวหมุนเวียนกลับไปใชใหม สวนเอทิลอะคริเลตที่ไดจะถูกนําผานเขาดีแคนเตอร (Decanter) เพื่อแยก
น้ําที่เจือปนออก และนําเขาสูหอกลั่น เพือ่ใหไดเอทิลอะครเิลตที่มีความบริสุทธิ์สูง (99.995%) โดยมเีอทานอล
เปนสวนประกอบเจือปนอยูนอยกวา 0.1% โดยน้ําหนัก  

ปฏิกิริยา :        CH2CHCOOH    +    C2H5OH                CH2CHCOOC2H5    +    H2O    
                        กรดอะคริลิค               เอทานอล                  เอทิลอะคริเลต                น้ํา 

การนําไปใช :   อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สารยึดติด (Adhesive)  
   สารทําความสะอาดเครื่องหนงั และผาทอ 
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2.2  การผลิตพอลิอะคริลิคแอซิด (Polyacrylic acid) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-2 กระบวนการผลิตพอลิอะคริลิคแอซิดในถังปฏิกิรยิาแบบกะ (Batch Reactor) 
 

สัดสวนวัตถุดิบหลัก : โทลูอีน 38% และกรดอะคริลิค 60% สวนที่เหลือเปนสารตั้งตนอื่นๆ 
ปริมาณการใชกรดอะคริลิค : ไมมีขอมูล 
กระบวนการผลิต1 : พอลิอะคริลิคแอซิดถูกผลิตโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบตกตะกอน (Precipitation 
Polymerization) โดยมีกรดอะคริลิคเปนมอนอเมอร ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหไดพอลิเมอรแข็งที่มีความบริสุทธิ์
สูงปราศจากการปนเปอนของสารอื่นๆ เชน ตัวประสาน (Emulsifier) หรอืสารแขวนลอย 
      กระบวนการผลิตทําในถังปฏิกรณแบบกะที่มีตัวหอหุม (Jacket) ทําหนาที่ทั้งหลอเย็นและใหความรอน 
กรดอะคริลิคทีผ่านการละลายในโทลูอีนจะถูกปอนเขาถังปฏิกรณที่มีการกวนอยางรุนแรง โดยมีสารเริ่มตน 
(Initiator) คือ 2,2-Azobis  หรือ  2,4-Dimethyl Valeronitrile  ถูกปอนเขาไปผสมอยางชาๆ ตลอดเวลาของ
กระบวนการผลิต  ปฏิกิริยาจะดําเนินไปภายใตบรรยากาศไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 40 - 60 องศาเซลเซียส (oC) 
หลังจากนั้นผลติภัณฑที่ไดจะถูกลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว แลวทําการเติมสารละลายไฮโดรควิโนนลงใน
เมทานอลความเขมขน 2% เพื่อใหไดพอลิเมอรแขง็ของพอลิอะคริลิคแอซิด  

 
ปฏิกิริยา :  
 
                  กรดอะคริลิคมอนอเมอร                              พอลิอะคริลิคแอซิด 
 
การนําไปใช : สารยึดติด เครื่องสําอาง สารเคลือบผิว และเคมีภัณฑการเกษตร (Agriculture Chemicals)    
 
 

1   Bunyakan, C., Hunkeler, B. 1999.  Precipitation polymerization of acrylic acid in toluene. I: Synthesis, characterization 
and kinetics. Polymer 40: 6213 - 6224. 
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บ ท ที่  3   
ลักษณะสมบัติและความเปนอันตรายของกรดอะคริลิค 

 

3.1  สมบัตทิางกายภาพ 
 

คาคงที่การแปลงหนวย (พิจารณาที่อากาศ 25oC)                                   1 ppm    = 2.97 mg/m3 
                                                                                               1 mg/m3  = 0.34 ppm 

 

สภาพปรากฏและกลิ่น ของเหลวไมมสีี และมีกลิ่นกรด 
จุดหลอมเหลว 13oC  
จุดเดือด1 (ที่ 1 บรรยากาศ, atm) 141oC 
จุดวาบไฟ 50oC ในถวยปด 
อุณหภูมิวิกฤต2 342oC 
ความหนาแนนสัมพัทธ3 ที่ 20oC (น้ําเทากับ 1) 1.05 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ ที่ 20oC (อากาศเทากับ 1) > 2.5  
ความสามารถในการละลายน้ํา ที่ 20oC 
ความสามารถในตัวทําละลายอินทรีย 

ไมมีจํากัด 
สามารถละลายไดในตัวทําละลายเปนสวนใหญ 

ความดันไอ 4 ที่ 20oC 
                   40oC 
                   80oC 

0.0043 atm    (3 มิลลิเมตรปรอท) 
0.0140 atm    (10.71 มิลลิเมตรปรอท)  
0.1010 atm    (76.92 มิลลิเมตรปรอท) 

ความเขมขนที่สามารถรับกลิ่นได 0.092 ppm 
อัตราการระเหย (เทียบ BuAc*= 1) 1 g/m2-hr 
คาคงที่ของกฎของเฮนร ีที่ 25oC 
(คาแสดงสมดุลของสารที่ปรากฏในสถานะกาซและ
สถานะของเหลว) 

3.2 x 10-7 atm-m3/mol 

เวลาครึ่งชีวิต 
     อากาศ 
     น้ํา 

 
< 1 วัน 
15 – 20 วัน 

  

* BuAc: บิวทิลอะซีเตต (Butyl acetate) 

 
 
1  Gallant, R. W. 1970. Physical properties of hydrocarbon. Vol. 2. Texas: Gulf publishing. 
2  Lydersen, A. L. 1955. Estimation of critical properties of organic compounds, University of Wisconsin Coll. Eng. Exp. Stn. 

Rep. 3, Madison, WI. 
3  Riddick, J.A., and Bunger, W. B. 1970. Organic solvents: Physical properties and methods of purification. 3rd ed. New 

York: Wiley interscience. 
4  Kirk-Othmer. 1978. Encyclopedia of chemical technology. 4th ed. New York: Wiley-Interscience. 
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3.2  สมบัตใินการติดไฟ 
 

The National Fire Protection Association, NFPA ไดระบุดัชนีบงชีอ้ันตรายของสารเคมีโดย
พิจารณาจากตัวแปร 4 ตัว คือ ผลตอสุขภาพอนามัย ความไวไฟ ความไวตอปฏิกิริยา ซึ่งจะกําหนดชวง
คะแนนระหวาง 0-4  และขอมูลพิเศษ  โดยกรดอะคริลคิมีดัชนีบงชี้อนัตรายตามมาตรฐานของ NFPA ดัง
แสดงในรูปที่ 3-1 

 
 

 
รูปที่ 3-1 ฉลาก NFPA ของกรดอะคริลิค 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 ฉลาก NFPA ของกรดอะคริลิค 
 

ขีดจํากัดการระเบิดโดยปริมาตร (% ในอากาศ)  
 ขีดจํากัดลาง (Lower Explosive Limit, LEL) :   2.4%  
 ขีดจํากัดบน (Upper Explosive Limit, UEL) :   17%   

จุดวาบไฟ  (ในถวยปด) :      50oC  
              (ในถวยเปด) :     54oC 
คาความรอนสําหรับการเผาไหม (ที่ 25oC) :   1,376  kJ/ g-mol  
คาความรอนสําหรับการระเหย (ที่ 27oC) :      27.8  kJ/ g-mol    
คาความรอนสําหรับการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน :   77.5  kJ/ g-mol 
ผลิตภัณฑจากการเผาไหม : 

 เมื่อถูกความรอนทําใหสลายตัว จะเกิดคารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และไอน้ํา 
พฤติกรรมของไฟ : 

 ไอของกรดอะคริลิคที่มีความหนาแนนมากกวาอากาศ อาจแพรกระจายในระดับตํ่าไปยังแหลงติดไฟ 
มีความเสี่ยงจะทําใหเกิดการติดไฟหรือการยอนกลับของเปลวไฟ (Flash Back) แตไมรนุแรง  

 เมื่อเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกรดอะคริลิคอาจมีผลตอการระเบิดได 

 

 
 

ความรุนแรงตามมาตรฐาน NFPA ของกรดอะคริลิค มีดังนี้   
   สนี้ําเงิน  แสดงความเปนอันตรายดานสุขภาพระดับ 3 : อันตรายสูง     
   สแีดง     แสดงความไวไฟระดับ 2 : ไวไฟ 
   สีเหลือง  แสดงความไวตอปฏิกิริยาระดับ 2 : เกิดปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรง  
   สีขาว     แสดงขอมูลพิเศษ : ไมมี                   
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3.3  ขอมูลดานพิษวิทยา 
 
ความเปนพิษแบบเฉียบพลนั 

 กรดอะคริลิคมฤีทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนัง  
 การหายใจเขาไปจะเปนอันตรายตอเย่ือบุ และระบบทางเดินหายใจสวนบนอยางรุนแรง เกิด

อาการไอ หายใจติดขัด กลองเสียงอักเสบ หายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน การอักเสบ มี
อาการบวมน้ําของกลองเสียง หลอดลมบวม และอาจเสียชีวิตจากอาการกลามเนื้อหดเกร็งอยาง
รุนแรงได 

 การกลืนกิน จะทําใหเกิดรอยไหมบริเวณปาก คอหอย กระเพาะ ทําใหเกิดอาการทองรวง  
ความดันเลือดตก รางกายไดออกซิเจนนอยลงเนื่องจากการบวมของเสนเสียง สารนีอ้าจทําลาย
กระเพาะอาหารและลําไส  ถาเกิน 5 มิลลิลิตร  อาจเสียชีวิตได 

 เมื่อสัมผัสตา ไอของสารนี้จะทําใหเกิดการระคายเคืองตาอยางรุนแรง สารละลายที่มีความเขมขน
ของกรดเพียง 1% กระเด็นเขาตาอาจทําใหตาบอดถาวรได 

 
ความเปนพิษแบบเรื้อรงั 

 เมื่อไดรับสารนีเ้ปนเวลานาน สารจะเขาไปทําลาย ระบบทางเดินหายใจ ตับ และไต  
 International Agency for Research on Cancer, IARC   ระบุใหกรดอะคริลิคอยูในสารเคมี  

กลุม 3  คือ  ไมจัดเปนสารที่กอมะเร็งในมนษุย  (Not Classifiable as to Its Carcinogenicity to 
Humans) 
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3.4  ระดับความเปนพิษในสิ่งมชีีวิต  
 

VME                             ไมระบุ 
TLV-TWA                       2 ppm  
TLV-C                           ไมระบุ 

ความเปนพิษ (Toxicity) 
LD50 (Oral, Rat)         340 mg/kg 
LC50 (Inhalation, Rat)  3.6  mg/l ในเวลา 4 ชั่วโมง 
LD50 (Dermal, Rabbit) 290 mg/kg 

คาความเขมขนแนะนําสําหรบัการวางแผนโตตอบฉุกเฉิน1 (Emergency Response Planning Guideline 
Values, ERPG) สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ “อักษรยอและคําอธบิาย” 
ERPG 1                          2     ppm 
ERPG 2                          50   ppm  
ERPG 3                          750 ppm 
IDLH                              ไมระบุ 

 

3.5  ระดับความเปนพิษในน้ํา 
 

 คาความเปนพิษทางน้ํา 2:  
                                              สําหรับในน้ําจืดที่มีความเขมขนของกรดอะคริลิคมากกวา     
                                              130 mg/l ตลอด 24 ชั่วโมง จะทําใหปลาเทราทตายทั้งหมด     
                                              (130 mg/l / 24 hr / Trout /100% killed) 

                                             
              Trout: ปลาน้ําจืดชนิดหนึง่              

 

 ความเขมขนตอระดับหวงโซอาหาร :  ยังไมระบุคา 
 Log Kow 

3: 0.361  
 Log BCF in Fish 4: 3.16  

 
 
 
 
1  American Industrial Hygiene Association (AIHA). 2008. Current AIHA ERPG Values (2008)[Online].  
   Available from: www.aiha.org/1documents/Committees/ERP-erpglevels.pdf  
2  Science lab.com, chemical and laboratory equipment. Material safety data sheet (MSDS), Acrylic acid[Online].   
   Available from: http://www.sciencelab.com/xMSDS-Acrylic_Acid-9922794 
3  U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 1994. Chemical Summary for Acrylic acid[Online].   
   Available from:  http://www.epa.gov/chemfact/S_acrlac.txt  
4  www.epa.gov/region09/waste/siemens/pdf/RiskAssessment/siemens-riskassessAppxF.pdf FW : fresh water 
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3.6  ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวม 
 

ผลกระทบ คาที่คํานวณได หนวย 

ศักยภาพที่ทําใหทรัพยากรลดลง (Abiotic Depletion) 0.0284 kg Sb eq 

ศักยภาพที่ทําใหโลกรอน  
(Global Warming Potential, GWP100) 

2.11 kg CO2 eq 

ศักยภาพที่ทําใหชั้นโอโซนลดลง  
(Ozone Layer Depletion, ODP) 

1.66 x 10-8 kg CFC-11 eq 

ความเปนพิษตอมนุษย (Human Toxicity) 0.238 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในแหลงน้ําจืด 
(Fresh Water Aquatic Ecotoxicity) 

0.0474 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในแหลงน้ําทะเล (Marine Aquatic Ecotoxicity) 182 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในดิน (Terrestrial Ecotoxicity) 0.00646 kg 1,4-DB eq 

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารเคมีโดยใชแสง  
(Photochemical Oxidation) 

0.000312 kg C2H4 eq 

ศักยภาพที่ทําใหเกิดฝนกรด (Acidification) 0.00911 kg SO2 eq 

ปรากฏการณการเจริญเติบโตของจุลินทรียในแหลงน้ํา
(Eutrophication) 

0.000789 kg PO4
- eq 

 

หมายเหตุ :  Sb หมายถึง แรพลวง, CFC หมายถึง คลอโรฟลอูอโรคารบอน และ 1,4-DB หมายถึง 1,4-ไดคลอโรเบนซนี 
 

ที่มา : โปรแกรม SimaPro version 7.1 Method: CML 2 baseline 2000 V2.03 / the Netherlands, 1997 
         พิจารณาที่น้ําหนักสาร 1 kg  

 
ตัวอยางการตีความหมายจากตาราง  

จากขอมูลในตาราง ศักยภาพที่ทําใหโลกรอน (Global Warming Potential, GWP100) มีคาที่
คํานวณไดเทากับ 2.11 kg CO2 eq หมายความถึง เมื่อกรดอะคริลิคสูบรรยากาศปริมาณ 1 กโิลกรมั จะมี
ผลกระทบตอศักยภาพที่ทําใหโลกรอนเทียบเทากับการปลอย CO2 2.11 กิโลกรัม 

 
จากคาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวมแสดงใหเห็นวา การรั่วไหลของกรดอะคริลิคสูสิ่งแวดลอม

สงผลกระทบตอความเปนพิษในแหลงน้ําทะเลและศักยภาพท่ีทําใหโลกรอน มากกวาผลกระทบทางดานอื่น 
ดังแสดงตามตาราง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการรั่วไหลของกรดอะคริลิคเปนพิเศษ 
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3.7  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา 

 

 ความคงตัวทางเคมี :   เปนสารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย ทั้งการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอ-
ไรเซชันดวยตัวเอง และการเกดิปฏิกิริยาเคมกีับสารชนิดอืน่ 
แตจะมีความเสถียรเมื่อ เก็บภายใตสภาวะของสารหนวง
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ  

 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :           แสงสวาง ความรอน สารยับยั้งที่ไมเพียงพอ ออกซิเจนใน
บรรยากาศต่ําหรือมากเกินไป และมีการปนเปอนของสาร
ในกลุมออกซิไดซรุนแรง สภาวะเหลานี้อาจกระตุนใหเกิด 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได 

 การสลายตัวสารเคมีจากการเผาไหม :  เกิดการสลายตวัเมื่อสัมผัสกบัความรอน ทําใหเกิด
คารบอนมอนอกไซด  คารบอนไดออกไซด และไอน้ํา 

 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน :        เกิดขึ้นไดเมื่อมีสารปนเปอน หรอืไดรับการกระตุนดวย
แสง หรือความรอน        

 

 

 

ที่มา : The National Pollutant Inventory (NPI): http://www.npi.gov.au/database/substanceinfo/profiles/6.html 
 

 

 

1 European Basic Acrylic Monomer Group, Safe Handling and Storage of Acrylic Acid, April 2002 

สารเคมีที่ไมสามารถเก็บรวมกับกรดอะคริลิค 

 สารออกซิไดซรุนแรง 
 เบสแก 
 ไนโตรเจนบริสทุธิ์ 
 กลุมสารที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั 

 -  อะมิโน เอทานอล (Amino ethanol) 
 -  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide) 
 -  ไดเอมีน (Diamine) 
 -  กรดคลอโรซัลโฟนิก (Chlorosulfonic acid) 
 -  เกลือของเหล็ก (Iron salts) 
 -  เปอรออกไซด (Peroxides)  
 -  เอทิลีนไอมนี (Ethyleneimine) 
 -  โอเลียม (Oleum) 

 เนื่องจากกรดอะคริลิคเปนสารกัดกรอน  สามารถกัดกรอนเหล็กกลาไมเจือ (Unalloyed 
Steel) ทองแดง และทองเหลอืงได แตไมทําปฏิกิริยากับเหล็กกลาไรสนิม (Stainless 
Steel)1  
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3.8  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและการปองกัน 
 
การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกรดอะคริลิคสามารถทําใหเกิดการระเบิดได เนือ่งจากอุณหภูมิ

และความดันในถังเพิ่มขึน้อยางรวดเร็ว  
 
สาเหตุของการเกิดปฏกิิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเอง 

 ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอตอสารหนวง (Inhibitor)  สารหนวงจึงไมสามารถยับยั้งการเกิด 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได 

 เกิดการปนเปอนกับสารเคมทีี่ทําปฏิกิริยากับกรดอะคริลิค 
 เกิดการสัมผัสกับอนุมูลอิสระ (Free Radical) ของตัวเรงปฏิกิริยาจําพวกเปอรออกไซด

และไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
 เกิดการปนเปอนของกรดแกหรือเบสแก  เชน  โซเดียมไฮดรอกไซด   และโพแทสเซียม-    

ไฮดรอกไซด 
 
การปองกันการเกิดปฏิกริยิาพอลิเมอไรเซชัน 
1. การเติมสารหนวง (Inhibitor) ในสภาวะควบคุม สารหนวงจะมีประสิทธิภาพในการหนวงการเกดิ

พอลิเมอไรเซชนัไดนาน 6 เดอืน แตในทางปฏิบัติอาจมีการปนเปอน ไดรบัแสง หรอืความรอน ทําให
ไปลดประสิทธิภาพการทํางานของสารหนวง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงไมควรเก็บไวเกิน 3 เดือน  

สารหนวงปฏิกิริยาที่ใชมี 5 ชนิด คือ 
1.1  ไฮโดรควิโนนโมโนเมทิลอีเทอร (Hydroquinone monomethylether)  
      ความเขมขน 180 - 200 ppm  
1.2  ฟโนไธอาซิน (Phenothiazine, PTZ) ความเขมขน 1,000 ppm  
1.3  ไฮโดรควิโนน 0.1% โดยน้ําหนัก  
1.4  เมทิลีน บลู (Methylene blue) 0.5 - 1% โดยน้ําหนัก 
1.5  N, N’-ไดฟนิล-พ-ีฟนิลีนไดเอมีน  

 (N, N’-diphenyl-P-phenylenediamine) 0.05% โดยน้ําหนัก 
 

อยางไรก็ดคีวรมีการสุมตัวอยาง เพือ่ตรวจหาปริมาณสารหนวงการเกิดปฏิกิริยาที่ลดลงระหวาง
การเก็บและการตรวจหาสภาวะที่สารเคมีในถงัเก็บเริ่มตนเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเองได 
โดยสามารถสังเกตไดจากสีของกรดอะคริลคิที่มีลักษณะขุนมากขึ้น  

 
หมายเหตุ : การเติมสารหนวงการเกิดปฏิกิริยาหลังจากการกอตัวของอนุมูลอิสระแลว จะไมสามารถ  
                  ยับยั้งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได 

  
2. การควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกรดอะคริลิคใหอยูในชวงที่เหมาะสม  
 (รายละเอียดในบทที่ 4) 
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3.9  การแข็งตัวของกรดอะคริลิค 
 

การแข็งตัวของกรดอะคริลิคสามารถเกิดไดจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรกคือการเกิดปฏิริยา  
พอลิเมอไรเซชนัดวยตัวเองดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 3.8 และประการที่ 2 คอืกรณีทีอุ่ณหภูมิภายในถัง
ตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง (13oC)  ในหัวขอนีจ้ะกลาวถึงกรณีการแข็งตัว ณ จุดเยือกแข็งเทานั้น โดยที่กรด
อะคริลิคที่เกิดการแข็งตัวจะไปเกาะตามผนังดานในถัง ทาํใหเกิดปญหากับการทํางานของปม เนื่องจากใน
ระหวางกระบวนการผลิต ปมจะทําการปอนสารเขาสูระบบการผลิตตลอดเวลา แตจะไมสามารถปมเอากรด
ที่แขง็ตัวอยูภายในถังเกบ็เขาสูระบบได นอกจากนี้กรดอะคริลคิที่เกิดการแข็งตัวยงัทําใหสารหนวงปฏกิิริยา 
ไดแก ไฮโดรควิโนนโมโนเมทิลอีเทอรเกิดการแยกชั้น ทําใหสูญเสียประสิทธิภาพในการหนวงปฏิกิริยา 
และอาจนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเองและนําไปสูการระเบิดในที่สุด 1 

 
วิธีปองกนัการเกิดการแข็งตัวของกรดอะคริลิค  

 ควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บกรดอะคริลิคใหอยูในชวง 15 – 25oC   
 ทําการติดต้ังสัญญาณเตือนภัยเมื่ออุณหภูมิในถังไมอยูในชวงควบคุม (15 – 25oC)  

 
วิธีแกไข  เมื่อมีการแข็งตัวของกรดอะคริลคิเกิดขึ้น 

 เติมน้ําที่มีอุณหภูมิไมเกิน 45oC (หามใชน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวานี้เด็ดขาด) 
 
ขอแนะนํา 

 หามใชไฟฟาในการใหความรอนเพือ่ละลายกรดอะคริลิคที่แข็งตัว และในระหวางการละลายกรด
อะคริลิคที่แข็งตัว ตองทําการติดตามอุณหภูมิในถังตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Intercompany Committee for the Safety and Handling of Acrylic Monomers (ICSHAM). 2002. Acrylic acid-A summary of 

safety and handling. 3rd ed. BASF Corporation Celanese. 
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บ ท ที่  4   
ภาชนะบรรจุและการใชงาน 

 

4.1  ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
 

 วัสดุที่ใชทําถังเก็บตองเปนเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel 304 หรอื 316)  และตองไมมีสวนผสม
ของทองแดง อลัลอย หรือเงิน 

 ควบคุมอุณหภูมิภายในถังเก็บอยูระหวาง 15 - 25oC เพื่อปองกันการแข็งตัวของกรดอะคริลิค ถาอุณหภูมิ 
ของถังสูงเกิน 30oC (อุณหภูมิที่ตองสงสัญญาณเตือนภัยครั้งแรก) ตองรีบหาสาเหตุและลด
อุณหภูมิในถงัลงทนัท ี   

 ถังเก็บควรมีระบบหุมฉนวน (Insulator) และ/หรือระบบทาํความเย็น ผนังภายนอกของถังเก็บควร
ทาสีขาวเพื่อเปนการลดการสะสมความรอน 

 ถังเก็บตองมีระบบไหลวนสารภายในถังเก็บ แทนการใชใบกวน เพื่อปองกันการสะสมของประจุไฟฟา
สถิต 

 ควรมีการควบคุมระดับของเหลวภายในถังเก็บ โดยมีชองวางในถังอยางนอย 10% 
 ถังเก็บตองออกแบบ เพื่อใหสามารถถายสารออกทั้งหมดได (ไมมีบัพเฟอร และสิ่งกีดขวาง)  
 จะตองมีชองคนลอด (Manhole) ขนาดอยางนอย 500 มิลลเิมตร เพื่อเตรียมไวสําหรับการตรวจเช็ค 

และการทําความสะอาดภายในถัง 
 ถังเก็บกรดอะคริลิคและระบบปฏิบัติงานตองเปนระบบปด  และตองมีระบบการไหลกลับของไอ 

(Vapor Return Line) ทั้งขณะการถายเทเขา (Loading) และถายเทออก (Unloading) 
 ตองมีสายดินยึดติดกับตัวถังเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 4-1 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  4-1 การตอสายดินจากถังเก็บ 
 

 ประเก็นตองทําจากซิลิโคน เบอร 65 พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene, PTFE) 
หรือ เอทิลีนโพรไพลีนไดอีนเมทิลีน (Ethylene propylene diene methylene, EPDM) 
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 อุปกรณตอควบ เชน ทอ วาลว และขอตอตางๆ ตองไมมีสวนผสมของทองแดง อลูมิเนียม ปรอท 
แมกนีเซียม เงนิ และสวนผสมของอัลลอย 

 ปมสําหรับใชงานกับกรดอะคริลิคจะเปนปมชนิดซีล 2 ชัน้ (Double Mechanical Seal) และ  
ปมชนิดแรงหนีศูนยกลางที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานแมเหล็ก (Magnetic Drive Centrifugal) 

 ปมจะตองมีระบบ Interlocks เพื่อปองกนัอนัตรายจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
 ปมที่ใชในการปอนสารเขาระบบควรหยุดอตัโนมัติเมื่อ   

- ใกลสิ้นสุดการถายสารจากรถบรรทุกมายังถัง 
- ระดับของถังรบัสูงกวาคาที่ต้ังไว 
- อุณหภูมิของปมสูง 

 ตองมีตัวตรวจวัดอุณหภูมิภายในถังเก็บ และควรติดต้ังอยูบริเวณใกลกับกนถัง 
 มีการติดต้ัง Relief Valves บริเวณดานบนของถังเพือ่ปองกันความดันภายในถังที่มากเกินไป 
 บริเวณ  Relief Valves และทอระบายไอของกรดอะคริลิคตองทําการหุมฉนวน  เพื่อปองกันการ

ควบแนนของไอกรดอะคริลิค ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาการอุดตันภายในอุปกรณตอควบ 
 ทอระบายไอของกรดอะคริลคิ ควรออกแบบใหกรดอะครลิิคสามารถไหลยอนกลับลงไปในถังเก็บ

ได ในกรณีที่เกิดการควบแนน 
 บริเวณถังเก็บกรดอะคริลิคควรมีชองกระจกสําหรับมองเขาไปในถังเพื่อทําการสังเกตการแข็งตัว

ของกรดอะครลิิค 
 ตองมีสัญลักษณเตือนความเปนอันตรายติดไวที่ถังเก็บดังแสดงในรูปที่ 4-2 แสดงบนถงัเก็บ 

 

 

รูปที่ 4-2 สัญลักษณเตือนความเปนอันตรายที่ถังเก็บ 
       

   ที่มา : EBAM. 2002. Safe handling and storage of acrylic acid. second edition 

 
 
 
 

 
 

แบบ NFPA แบบ UN  
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4.2 ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
 

 ภาชนะบรรจุตองทําจากเหล็กกลาไรสนิม หรือพอลิเอทิลีน 
 ภาชนะบรรจุตองผานการทดสอบเพื่อปองกันการรั่วไหล  และการทดสอบอื่นๆ  ตามที่พนักงาน  

     เจาหนาที่กําหนด 1  กอนนํามาใชในการขนสงครั้งแรก หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงก็ตองผานการ  
      ทดสอบเชนเดียวกัน  

 ตองติดฉลากแสดงความเปนอันตรายที่ภาชนะบรรจุตามระบบ GHS (ดูรายละเอียดในหัวขอ 9.2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  กรมการขนสงทางบก, ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย  (Thai Provision  Volume II: TP II)       
แปลและเรียบเรียงจาก Restructured ADR 2003, European Agreement Concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road   โครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดประโยชน     
ในการปฏิบัติงาน. 2544 
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บ ท ที่  5 
การขนสงทางถนน 

 

5.1  การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ 
ถังบรรทุกบนรถขนสง 

 วัสดุที่ใชทําถังบรรทุกตองเปนเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel 304 หรือ 316) และตองไมมี
สวนผสมของทองแดง อัลลอย หรอืเงิน 

 ถังบรรทุกเพื่อการขนสงกรดอะคริลิคจะตองมีอุณหภูมิภายในถังไมเกิน 30oC 1 
 ระหวางขนสงตองรักษาอุณหภูมิภายในถังใหอยูระหวาง 15 – 25oC โดยการหุมฉนวนที่ถังบรรจุและ

ตองมีการเติมสารหนวงปฏิกิริยาดวย (ดูรายละเอียดหัวขอ 3.8) 
 ถังบรรทุกตองมีวัสดุถูกกัดกรอนแทน (Sacrificed metal) 
 อุปกรณสวนควบ เชน ขอตอ ทอ และวาลว จะตองทําจากเหล็กกลาไรสนิม และไมมีสวนผสมของ

ทองแดงหรืออลัลอยของทองแดง 
 ถังบรรทุกตองผานการทดสอบรอยเชื่อมดวยวิธีรังสีเทคนิค 
 แบบตัวถังบรรทุก และอุปกรณตองเปนไปตามหลักเกณฑ ตองผานการตรวจสอบ  และทดสอบเมื่อ

ครบวาระตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 2,3 
 ตองมีถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ติดต้ังในหองพนักงานขบัรถ และขนาดไมนอยกวา  

6 กิโลกรัม ติดต้ังบริเวณดานหลังหองพนักงานขับรถ 4 
 ตองมีสัญลักษณเตือนความเปนอันตรายที่ตัวถังบรรทุก ดังแสดงในรูปที่ 5-1 
 พนักงานขับรถตองไดรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 5 

 

รถขนสง 
 รถบรรทุกที่มีปริมาตรถังบรรทุกรวมเกิน 1,000 ลิตร หรือมีปริมาณของกรดอะคริลิคเกิน 1,000 กิโลกรัม ตอง

ติดปายแสดงความเสี่ยง หมายเลขสหประชาชาติ ที่ขางรถทั้งสองดานและทายรถ บริเวณเดียวกับที่ติดต้ังตัวถัง
บรรทุก และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 6, 7 ดังแสดงในรูปที่ 5-2 

 
1   EBAM. 2002. Safe handling and storage of acrylic acid. second edition 
2  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือ
ส่ิงของ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที ่29 กันยายน 2549 

3  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือ
ส่ิงของ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 

4  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ขนาด จํานวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงสําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ  
   ลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 23 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542 
5  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่พนักงานขับรถตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนพนักงานขับรถ ชนิดที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 11 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544  

6  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง การติดปายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตรายประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 118 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549  

7  กรมการขนสงทางบก, ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provision Volume II: TP II) แปลและ
เรียบเรียงจาก Restructured ADR 2003, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road โครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน. 2544 
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 ถังบรรทุกที่ยึดติดถาวรกับตัวรถตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 
 ตองมีการประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตรายนอกเหนือจากการทําประกันภัย

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 2
 

 ถังบรรทุกเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดตองติดปาย และฉลากเหมือนกับถงับรรทุกที่บรรจสุารเต็ม 3
 

ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสง 

 
 

839     คือ รหสั Hazard Identification Code หมายถึงของเหลว   
          ไวไฟสงูและเปนพิษ     
2218 คือ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 

 

ทั้งนี้ อาจติดแผนปายเอกสารขนสงเพิ่มเติม ดังนี ้
 

 
 

 

รูปที่ 5-1 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายที่ถังบรรทุกกรดอะครลิิค 
 
 
 
 
 

   

รูปที่ 5-2 รถขนสงกรดอะครลิิค 
 

1   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เลม 120 ตอนพิเศษ 128 ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546  

2   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 

3  กรมการขนสงทางบก, ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provision Volume II: TP II) แปลและ
เรียบเรียงจาก Restructured ADR 2003, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road โครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน. 2544 
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5.2  การขนสงดวยภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
 

 รถขนสงตองมกีารปองกันความรอนจากแสงแดด 
 ตองมีถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ติดต้ังในหองพนักงานขบัรถ และขนาดไมนอยกวา  

6 กิโลกรัม ติดต้ังบริเวณดานหลังหองพนักงานขับรถ 1 
 พนักงานขับรถตองไดรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 2 

 ภาชนะบรรจุหรือหีบหอตองติดปาย และฉลากตามระบบ GHS (ดูรายละเอียดในหัวขอ 9.2) 
 รถขนสงตองติดปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตราย หมายเลขสหประชาชาติ ที่ขางทั้ง 2 ดาน 

และดานทายรถ 3 ดังแสดงในรูปที่ 5-3 
 การขนสงสารปริมาณนอย ใชภาชนะบรรจุที่ทําจากเหล็กกลาไรสนิม หรือพอลิเอทิลนีชนิดที่มีความ

หนาแนนสูงทีส่ามารถกันแสงอัลตราไวโอเลต ไมควรใชพอลิเอทิลีนชนิดที่โปรงแสง 4 
 ภาชนะบรรจุที่ทําจากเหล็กกลาไรสนิมสามารถใชขนสงกรดอะคริลิคไดไมเกิน 1 ตัน 4 

 
ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ขนาด จํานวน และคุณภาพเครื่องดบัเพลิงสําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ลักษณะ 

4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่  23 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม  2542  
2  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่พนักงานขับรถตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนพนักงานขับรถ ชนิดที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่  11 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ  2544  

3  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง การติดปายอกัษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทกุวัตถุอันตรายประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 118 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม  2549  

4  IPCS International Programme on Chemical Safety. 1997.  Health and Safety Guide No. 104: Acrylic acid.         
Available from http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/v104hsg.htm [2008, 10 July] 

รูปที่ 5-3 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสงกรดอะคริลิค  
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บ ท ที่  6 
การจัดเก็บและการขนถาย 
 

6.1 ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
 

 กรดอะคริลิคตองเก็บไวในถังที่มีออกซิเจนอยางนอย 5% (แตตองไมเกิน 21%) ถามีปริมาณ
นอยกวานี้ สารหนวงจะไมมปีระสิทธิภาพยับยั้งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน  

 ตองมีการควบคุมและเฝาติดตามอุณหภูมิของถังเกบ็ไมใหเกิน 30oC เพื่อปองกนัการเกิดปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชันดวยตัวเอง และไมใหตํ่ากวา 13oC เพื่อปองกันการแข็งตัวของกรดอะคริลิค
ภายในถังเก็บ 

 พื้นที่ต้ังถังเก็บ ตองสะดวกตอการทํางานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
 ลานถังเก็บควรเปนพื้นทีโ่ลง สามารถตรวจพบไดหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น ไอของสารสามารถ
ระเหยและเจือจางไดเร็ว 

 ถังเก็บจะตองวางไวในที่หางจากแหลงที่เกิดประกายไฟ หรอืที่มีความรอน 
 ตองสรางเขื่อนที่สามารถเก็บสารไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวา 1 ถัง ใหสราง
เขื่อนกั้นที่สามารถกักเก็บสารไดเทากับปริมาตรถังเก็บที่มีขนาดใหญที่สุด  

 ในกรณีที่ถังเกบ็กรดอะคริลิคอยูในบริเวณเดียวกับถังเก็บสารเคมีอื่นที่เขากันไมได จะตองมีการ
สรางเขื่อนกั้นสําหรับถังเก็บกรดอะคริลิคโดยเฉพาะ 

 วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ควรสรางเขื่อนกั้นใหสามารถรับสารได 110% ของปริมาตรความจุถัง  
 ผนังของเขื่อนกั้นไมควรสูงเกนิกวา 1.5 เมตร  
 ถังเก็บตองยกระดับพื้น มีรองระบายสารออกไปยังบอกักเก็บที่อยูหางออกไป  
 ระบบระบายน้ําออกจากเขื่อน ตองมีวาลวภายนอกผนังเขื่อน และตองมั่นใจวาวาลวถูกปด ยกเวน
ในกรณีที่ทําการกําจัดหรือการระบายกรดอะคริลิคออก  

 สิ่งสกปรกที่อยูภายในเขื่อนตองถูกสูบไปยังระบบบําบัดและฟนฟูที่เหมาะสม 
 ตองไมมีวัสดุที่เผาไหมได วางอยูภายในเขื่อน หรือวางติดกับผนังเขื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                                              กรดอะคริลิค (Acrylic acid)      
  

  22                                                                                                                             กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                      

6.2 ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
 
 การจัดเก็บกรดอะคริลิคตองมีลักษณะของสถานที่จัดเก็บ เปนไปตามคูมือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย 1    

 จัดเก็บในที่เย็น แหง และมีอากาศถายเทไดสะดวก เพื่อปองกันการสะสมตัวของไอระเหย  
 ตองเติมสารหนวง เพื่อปองกนัการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (ดูรายละเอียดหัวขอ 3.8) 
 ควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บใหอยูระหวาง 15 – 25oC 
 ไมอนุญาตใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาสถานที่จัดเก็บ  

 

ขอปฏิบัติในการขนถายสารเขาและออกจากถังเก็บ 
 

1. บริเวณที่ทําการขนถายกรดอะคริลิค 
 พื้นที่สําหรับการขนถายสารเคมี ควรแยกสัดสวนอยางชัดเจนออกจากบริเวณสําหรับกิจกรรมอืน่ๆ 
 มีพื้นที่ที่งายตอการเขาถึงและเพียงพอเพื่อการเดินรถอยางคลองตัว มีการจัดทําระบบและเสนทาง

เดินรถเขา-ออก ในการขนถายสารเคมีอยางชัดเจน 
 มีบริเวณสําหรับจอดรถชัดเจน พรอมกับมีอปุกรณหามลอระหวางทําการถายเทกรดอะคริลิค 
 ระบบถายเทสารเคมีที่เปนระบบทอ ควรงายตอการถอดแยกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ 
 ควรมีระบบพนละอองน้ําโดยรอบบริเวณที่ทําการถายเทสารเคมี  เพื่อลดปริมาณของไอระเหยออก

สูบรรยากาศในกรณีเกิดการรั่วไหล  อยางไรก็ตามหากเกิดการรั่วไหลขึน้  ควรทําการเก็บกูกรดที่มี
การรั่วไหลใหเร็วที่สุดซึ่งจะเปนการลดปริมาณไอระเหยของกรดเอง เนือ่งจากหากมีการพนละออง
น้ํามากเกินไปก็จะเปนการเพิ่มการแพรกระจายของกรดที่รั่วไหลใหแพรกระจายเปนบริเวณกวาง
มากขึ้น 

 มีการติดต้ังระบบเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนความเขมขนของสาร ในกรณีที่รั่วไหลออกสู
บรรยากาศ  เกินจากเกณฑที่กําหนด 

 จุดที่ทําการถายเทสารควรอยูหางจุดที่กอใหเกิดประกายไฟในระยะที่ปลอดภัย  
 

2. อุปกรณและผูมีหนาที่ในการขนถาย 
 อุปกรณที่ใชในการถายเทสาร  ควรมรีะบบการกําจัดประจุไฟฟาสถิต  และมีการตรวจสอบระบบ   

อยูเสมอ 
 ใหมีการตอสายดิน (Grounding) เครื่องจักรอุปกรณ และตอฝาก (Bonding) ขณะทําการขนถาย

สารเคมี 
 อุปกรณที่ใชตองเปนชนิดทนการระเบิด (Explosion Proof) 
 พนักงานที่ทําการขนถายสาร ตองไดรับการอบรมความรูในการขนถายและมีประสบการณ  
 ตองมีพนักงานประจํา ณ จุดที่ทําการถายเทสารอยางนอย 2 คน เพือ่เฝาระวัง และควบคุม

สถานการณในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 
 
 
 
1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย, 2550. หนา 2 – 8 
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 พนักงานตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขณะที่ทําการขนถาย เชน หนากาก และ
แวนตาปองกันการสัมผัสสารเคมี เปนตน 

 ณ จุดที่มีการถายเทสารเคมี ควรมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่จําเปน ไดแก ฝกบัวฉกุเฉิน อางลางตา 
เปนตน และใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา 

 มีการตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการถายเทสารเคมี เชน ปม ระบบทอลําเลียง และเครือ่งมือ 
เพื่อความปลอดภัย โดยใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนทําการถายสารตอง 
1. ดับเครื่องยนตและทําการล็อคลอใหเรียบรอย 
2. ตรวจสอบอุณหภูมิภายในถังเก็บตองอยูระหวาง 15 – 25oC 
3. ทําการตอและตรวจสอบสายดินของถังเก็บใหเรียบรอย 
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อุปกรณเสริมรอบถังเกบ็ทีต่องมี 

 

อุปกรณเสริม (ตอควบ) รอบถังเก็บกรดอะคริลิค แสดงในรูปที่ 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 6-1 อุปกรณเสริมรอบถงัเก็บ และอุปกรณที่เกี่ยวของในการถายเทกรดอะคริลิคเขาถัง 
 

LAH สัญญาณเตือนเมื่อระดับสารเคมีในถังสูง (Level Alarm – High) 
LAL สัญญาณเตือนเมื่อระดับสารเคมีในถังตํ่า (Level Alarm – Low) 
LI ตัววัดระดับความสูงของสารเคมีในถัง (Level Indicator) 
PIC ตัววัดระดับและควบคุมความดัน (Pressure Indicator and Control) 
PVRV วาลวระบายความดัน (Pressure and Vacuum Relief Valve) 
TC ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) 
TE ตัววัดอุณหภูมิสารเคมี (Temperature Element) 
TR ตัวบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Record) 

 

          ที่มา : Intercompany Committee for the Safety and Handling of Acrylic Monomers (ICSHAM). 2002.  
                Acrylic acid-A summary of safety and handling. 3rd ed. BASF Corporation Celanese. 
. 

 
 
 

สูบรรยากาศ 

เคร่ืองฉีดนํ้า เข่ือนกั้นเก็บ (Dike) 
 

ปมไหลวน/Unloading รถขนสง 

สายดิน 

กระบวนการผลิต 

ถังเก็บสาร 

Eductor 

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 
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บ ท ที่  7 
การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

 

7.1 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
 

 

ที่มา : 1.  Mallinckrodt baker. 2004. Material safety data sheet (MSDS), Acrylic acid[Online].  
  Available from: http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/a1562.htm 
 2. มาตรฐานอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลตาม German Institute for Standardization (DIN) รหัส 374, 

346 และ 465  
 

รายการ อุปกรณในการปฏิบัติงานตามปกติ 

1. การปองกันศีรษะ หมวกนิรภัย (Hard Hat) เพื่อปองกันวัสดุหลนใสศีรษะ 
และปองกันศีรษะกระแทกกับอุปกรณในโรงงาน  

 

2. การปองกันทางเดิน
หายใจ 

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ประเภททําใหอากาศ
บริสุทธิ์ (Air-purifying Respirator) ชนิดครึ่งใบหนา
หรือเต็มใบหนา พรอมตัวกรองชนิดคารบอนที่ใชดูดซับ
ไอระเหยของสารอนิทรีย ควรเปลี่ยนตัวกรองใหมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด หรือพิจารณาจากความถี่ของการ 
ใชงาน 

 

 

3. การปองกันดวงตา แวนตากันสารเคมี (Goggle) เพื่อปองกันกรดอะคริลิค
เขาตา 

 

 
4. การปองกันมือ ถุงมือยางตานทานการซึมผานไดไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

ไดแก  ถุงมือยางบิวทิล (Butyl Rubber)  เคลือบหนา 
0.7 มิลลิเมตร  ถุงมือยางนีโอปรีน (Neoprene) สวมใส
เมื่อทําการจัดเก็บกรดอะคริลคิและปฏิบัติงาน 

 
 

 
5. การปองกันเทา รองเทานิรภัยใชสําหรับปองกนัไฟฟาสถิตและสารเคมี 

รองเทาบูทที่ทําจากนีโอปรีน (Neoprene) 

 

6. การปองกันรางกาย ชุดปองกันสารเคมี 
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7.2  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลกรณีฉุกเฉิน 
 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่การผลิต นักผจญเพลิงหรือผูที่

จะเขาไปแกไขสถานการณในบริเวณที่เกิดเหตุ ตองมีความรูในการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลไดอยางถูกตอง   

 

ระดับการปองกันรางกาย
จากการสัมผสัสาร 

ประเภทของอปุกรณปองกนัอันตราย     
สวนบุคคลทีแ่นะนําใหใช 

ตัวอยาง
อุปกรณ 

1. อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจัดสง
อากาศสําหรับการหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบ
พกพา พรอมทีค่รอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา   
ที่ทํางานในสภาพความดันบวก   (Positive 
pressure,  full face-piece self-contained 
breathing apparatus, SCBA)  หรือประเภทจัดสง
อากาศสําหรบัการหายใจที่ทํางานในสภาพความ
ดันบวก พรอมอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพาสําหรับการ     
หนีภัย  (Positive pressure, supplied air 
respirator with escape SCBA)  

 ระดับ A 
เปนการใชอุปกรณปองกัน
ชนิดที่ปองกันไดสูงสุด   
สําหรับกรณีสารเคมีที่เปน
พิษสูงตอผิวหนัง ดวงตา 
และระบบทางเดินหายใจ 

2. ชุดปองกันกาซซึมผาน (Encapsulating 
Chemical-protective suit)  ซึ่งตอง
ประกอบดวย  ถุงมือปองกนัสารเคมี  และ
รองเทาปองกนัสารเคมี 

 
ระดับ B 
เปนการใชอุปกรณปองกัน
ชนิดที่ปองกนัไดสูง  
สําหรับกรณีที่ความเขมขน
ของกรดอะคริลิคในอากาศ
สูง  ไสกรองสําหรับ
หนากากปองกันสารเคมี  
มีไมเพียงพอ และสารเคม ี 
มีอันตรายสูง โดยเฉพาะตอ
ระบบทางเดินหายใจ 

1.  อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจัดสง
อากาศสําหรับการหายใจ ชนดิถังบรรจอุากาศ
แบบพกพา  พรอมที่ครอบหนาประเภทจัดสง
อากาศสําหรับการหายใจ แบบครอบเต็มใบหนา  
ที่ทํางานในสภาพความดันบวก   (Positive 
pressure,  full face-piece self-contained 
breathing apparatus) หรืออปุกรณปกปอง
ทางเดินหายใจประเภทจัดสงอากาศสําหรับการ
หายใจที่ทํางานในสภาพความดันบวก    พรอม
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศ
แบบพกพาสําหรับการหนีภัย (Positive pressure, 
supplied air respirator with escape SCBA) 
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ระดับการปองกันรางกาย
จากการสัมผสัสาร 

ประเภทของอปุกรณปองกนัอันตราย     
สวนบุคคลทีแ่นะนําใหใช 

ตัวอยาง
อุปกรณ 

2.  ชุดปองกันสารเคมีแบบคลุมศีรษะ (Hood 
Chemical-resistant Clothing) ซึ่งประกอบดวย 
ถุงมือและรองเทาปองกันสารเคมี 

  

 

3. หมวกนิรภัย  

 

1.  อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภททําให
อากาศสะอาด  พรอมที่ครอบหนาแบบครอบ
ครึ่งหรือเต็มใบหนา (Full-face or Half–mask, 
Air Purifying Respirators) 

 
2.  ชุดปองกนัสารเคมีแบบคลุมศีรษะ  (Hood 

Chemical-resistant Clothing) ซึ่งประกอบดวย 
ถุงมือและรองเทาปองกันสารเคมี 

 

ระดับ C 
เปนการใชอุปกรณปองกัน
ชนิดที่ปองกนัไดตํ่า  
สําหรับกรณีที่ทราบชนิด
ของสารเคมี  และทราบ
ความเขมขนในอากาศ 
สารเคมีมีอันตรายปานกลาง  
มีอันตรายตอระบบทางเดิน
หายใจ แตมีออกซิเจน
พอเพียง 

3. หมวกนิรภัย  

 
1. ชุดปองกันสารเคมี (Coveralls) 

 
2.  ถุงมือปองกันสารเคมีทั้งดานในและดานนอก   

ทําจากยางบิวทิลหนา 0.7 มิลลิเมตร  หรือ 
    นโีอปรนี  

3.  รองเทาบูทปองกันสารเคมี  ชนิดหัวเหล็ก และ    
มีแถบเหล็กบรเิวณหนาแขง 

 

4.  แวนตากันสารเคมี  
 

ระดับ D 
เปนการใชอุปกรณปองกัน
ชนิดที่ปองกนัไดตํ่าสุด  
ใชในกรณีที่ทราบชนิดของ
สารเคมี สารเคมีมีอันตราย
ตํ่า  ไมอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจ 

5.  หมวกนิรภัย   

ที่มา:  Occupational Safety and Health Standards. 1994. General description and discussion of the levels of 
protection and protective gear- 1910.120 Appendix B, OSHA. 
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บ ท ที่  8 
การระงับเหตุฉุกเฉิน 

 

การปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของกับสารเคมี ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู
เกี่ยวกับสารเคมีไมวาจะเปนดานความปลอดภัยในการใชสารเคมี การจัดการสารเคมีกรณีหกรั่วไหล และ
การกําจัดกากของเสียที่เหลือจากการปฏิบัติงานกับสารเคมี นอกจากนี้ยงัจําเปนตองมีความรูดานการระงับ
เหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใชอุปกรณหลากหลายชนิดชวยระงับเหตุฉุกเฉินประจําจุดปฏิบัติงานอยางถูกวิธี 
สําหรับวิธีการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉนิ ตลอดจนอุปกรณระงับเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับกรดอะคริลิค สามารถจําแนกออกไดดังตอไปนี้ 

 

8.1  อุปกรณสําหรับการระงับเหตุฉุกเฉิน 
 

   อุปกรณที่จะตองจัดใหมีไว ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 

  
ชุดฉีดโฟมดับเพลิง (Foam Monitor)  

ติดต้ังบริเวณถังเก็บ 
อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมแีหง 

 ติดต้ังอยูบริเวณกระบวนการผลิต 
 

 
 

 

อุปกรณฉีดโฟมเคลื่อนที ่
สามารถตอเขากับทอน้ํา 

อุปกรณชุดน้ําดับเพลิง ประกอบดวย      
สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ําดับเพลิง 

 
หมายเหตุ  :  เจาหนาที่ระงับเหตตุองเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเมื่อปฏิบัติการการระงับเหตุ 

                  ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 7.2 
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อุปกรณสําหรับการระงับและจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

    

 
 

เขื่อนคอนกรีตลอมรอบถังเกบ็
ขนาดใหญ  เพื่อปองกันการ
กระจายของสารที่หกรั่วไหล 

แทงดูดซับปองกันการกระจาย
ของสารที่หกรั่วไหล  แบบ
ยืดหยุนและพกพาได  ใชสําหรับ
การหกรั่วไหลปริมาณนอย 

ทุนหรอืบูมปองกันการกระจาย
ของสารที่หกรัว่ไหล 
 

 

 

 

 
 

วัสดุดูดซับ เชน ทราย พอลิโพร-   
พิลีนไฟเบอร สําหรับกรณีเกิด
การหกรั่วไหลของสารเคม ี

ชุดปองกันสารเคมี ชนิดปองกัน
กาซซึมผาน (Gas-tight Suit) ใช
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีสารรั่วไหล
จํานวนมาก  ทําจากยางบิวทิล 
พรอมกับเครื่องชวยหายใจ 

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา 
(Self-contained  Breathing 
Apparatus, SCBA) ใชในกรณี
เกิดการรั่วไหลจํานวนมาก แต  
ไมสัมผัสสารเคมี 
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อุปกรณเพ่ือชวยเหลือ หรือสนับสนุนสําหรับการปฐมพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
เครื่องชวยหายใจ 
ใชในกรณีผูปวยหยุดหายใจ 

 
 
 
 
 
 
เปลขนยายผูปวย  
ใชในกรณีขนยายผูปวยออกจากจุดเกิดเหตุ
สําหรับผูปวยที่ไมรูสึกตัว ควรทําดวยวัสดุ
ที่ไมสามารถดูดซับสารเคมีไดเพื่อปองกัน
การสะสมของสารเคมีบนวัสดุที่ใชทําเปล 
และสามารถทําการชําระลางตัวผูปวย
ระหวางการขนยายไดดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผาพันแผล  
ใชสําหรับหอหุมบาดแผลที่เกิดจากกรด
ระหวางเคลื่อนยายผูปวย  และได       
ทําการลางแผลชําระเอาสารเคมีออก
ทั้งหมดแลว 
 

 
 
 
 
 
 

รถพยาบาลหรอืรถฉุกเฉนิ  
ใชสําหรับนําผูปวยสงแพทย 
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8.2  ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 
มาตรการและแผนฉุกเฉนิ เพือ่การระงับเหตุรั่วไหลและเพลิงไหมของกรดอะคริลคิเปนสิง่ที่ขาดไมได

สําหรับโรงงานที่มีการผลิตที่ใชกรดอะคริลิค เพื่อเปนเครื่องมือในการรองรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนี้
ยังเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานทุกหนวยในโรงงาน สามารถรับทราบและ
ปฏิบัติไดทันทีที่เกิดเหตุ เปนการควบคุมและปองกันการขยายตัวของการรั่วไหลและเหตุเพลิงไหม ไมให
ลุกลามและทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสนินอยที่สุด  ดังนั้นโรงงานแตละแหงจึงตองมีการจดัทํา
แผนฉุกเฉินภายในองคกรและความรวมมือระหวางองคกรราชการ  รวมไปถึงบริษัทใกลเคียงอื่นๆ เพือ่การ
ชวยเหลือและรวมมือกันในกรณีที่อุบัติเหตุและอุบัติภัยอยูในระดับรายแรง   

ขอปฏิบัติเมื่ออุณหภูมิภายในถังเก็บสูงขึ้น ขอปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลและเกิดเพลิงไหมของกรด
อะคริลิคมีดังตอไปนี ้
 

ขอปฏิบัติเมื่ออุณหภูมิภายในถังเก็บสูงขึน้ 

ดังที่ไดกลาวมาแลวถงึวิธีการเก็บกรดอะคริลคิในถังเก็บอยางปลอดภัยนัน้จะทําการควบคมุอุณหภูมิ
ในถังเก็บไวไมใหเกิน 30oC เนื่องจากกรดอะคริลิคจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเอง (ดังแสดง
ในรูปที่ 8-1) ดังนั้นหากมีการเพิ่มขึ้นของอณุหภูมิอยางผิดปกติก็จะตองรีบทําการลดอุณหภูมิของถังเก็บลง 
แตหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้นตอไปและยังไมสามารถควบคุมได ก็จะตองทําการเติมสารหยุดปฏิกิริยา 
(อุณหภูมิ 45oC) โดยการฉีดสารหยุดปฏิกิริยาเขาสูทางตอนลางของถังเกบ็ดังแสดงในรปูที่ 8-2 เพื่อใหเกิด
การกระจายตัวภายในถงัเกบ็ไดอยางทั่วถงึ การฉดีสารหยดุปฏิกิริยานี้จะเปนการทําลายกรดอะคริลิคทีบ่รรจุ
อยูภายในถังทั้งหมด ซึง่กากของเสียที่เกิดขึ้นจะตองถูกสงไปกําจัดตอไป หลังจากฉีดสารหยุดปฏิกิริยาแลว
หากอุณหภูมิของถังเก็บยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง 60oC   มาตรการที่ตองทําคือการอพยพออกจาก
บริเวณถังเกบ็เนื่องจากที่อุณหภูมินี้อัตราการเกิดปฏิกิรยิาจะเพิ่มสูงขึน้เปนอยางมากและหากอุณหภูมิเพิม่ขึ้น
จนถึง 80oC ก็จะไมสามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8-1 การระงับเหตุฉุกเฉนิจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเองของกรดอะคริลิค 

25oC 
15oC 
30oC 
45oC 
60oC 
80oC 

ไมสามารถควบคุม 
ปฏิกิริยาได 

จุดเริ่มตนเติมสารหยุดปฏิกิริยา 

จุดเริ่มตนอพยพ 
จุดอันตราย 

ชวงอุณหภูมิการเก็บที่เหมาะสม 
จุดเริ่มตนปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันดวยตัวเอง 
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ดังนั้นในกรณีที่มีการเก็บกรดอะคริลิคไวในถังเก็บขนาดใหญจะตองมีการติดตามและควบคุม
อุณหภูมิของถังเปนหลักเพราะหากเกิดเหตุเพลิงไหมถังเก็บกรดอะคริลิคก็จะกอใหเกิดความเสียหาย     
ดังตัวอยางของอุบัติเหตุที่ไดกลาวมาแลว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล 1 

การจัดการกับการรั่วไหลของกรดอะคริลิค แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
1. กรณีเกิดการหกรั่วไหลเพียงเล็กนอย (ไมเกิน 4 ลิตร)  

 ใหทําการดูดซับกรดที่หก หรอืรั่วไหลดวยสารดูดซับ หรอืวัสดุดูดซับ  
 เมื่อทําการดูดซับแลวใหทิ้งวัสดุดูดซับหรืออุปกรณที่มีการปนเปอนกรดอะคริลิคลงใน

ภาชนะสําหรับขยะอันตรายปนเปอนสารเคม ี เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสมตอไป  
 สําหรับกรดที่มีการรั่วไหลลงตามทางระบายน้ํา  ใหทําการเจือจางกรดที่รัว่ไหลดวยน้ํา

ปริมาณมากๆ แลวปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตามปกติ 

2. กรณีเกิดการหกรั่วไหลปริมาณมาก (มากกวา 4 ลิตร) 
 ทําการปดลอมพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลทันท ีอนุญาตใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาทําหนาที่เทานั้น

และหากเกิดการรั่วไหลขณะถายเทสารเขาสูถังเก็บจะตองหยุดทําการถายเทสารทันที 
ลําเลียงผูบาดเจ็บจากเหตุการณออกนอกพืน้ที่ และทําการปฐมพยาบาลตามอาการกอน
นําสงแพทย 

 ปดกั้นเสนทางไหลของกรดอะคริลิคจากพื้นที่ที่มีการรั่วไหล ไมใหลงสูเสนทางระบายน้ํา 
 กําจัดแหลงที่อาจกอใหเกิดประกายไฟเพื่อปองกันการลุกติดไฟของกรดอะคริลิค 
 ทําการควบคุมสารที่มีการหกรั่วไหลในเขื่อนกั้น โดยเปดเสนทางใหกรดอะคริลิคที่รั่วไหล 

           ไปตามทางระบายลงสู Sump Tank และปมรวบรวมไปไวในภาชนะเก็บกู 
 รีบทําการสูบกรดที่รั่วไหลเขาสูภาชนะบรรจุใหเร็วที่สุด เพือ่เปนการลดปริมาณไอระเหย 
 ในกรณีที่ภาชนะกักเก็บรั่ว ใหปมยายกรดอะคริลิคที่คงเหลือในถัง ไปเก็บไวในถังเก็บอืน่  

 
1  Intercompany Committee for the Safety and Handling of Acrylic Monomers (ICSHAM). 2002. Acrylic acid-A summary of   
  safety and handling. 3rd ed. BASF Corporation Celanese. 

ถังเก็บกรดอะคริลิค 

สารหยุดปฏิกิริยา 

รูปที่ 8-2 การเชื่อมตอสารหยดุปฏิกิริยาไปยังถังเก็บกรดอะคริลิค 
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 ควรมีการฉีดน้ําเปนละอองฝอยเพื่อดักจับไอระเหยของกรดอะคริลิคที่รั่ว  แตไมควรรีบฉีด
น้ําลางบริเวณที่เกิดการรั่วไหลเนื่องจากจะทําใหกรดที่รั่วไหลเกิดการกระจายตัวมากขึ้น  

 ระวังกรดอะครลิิคจะไปสัมผัสกับสารตัวอื่นที่เขากันไมได ดงัรายการที่แสดงไวในหัวขอที่ 3.7 
 ทําการสะเทินกรดที่รั่วไหลออกมาดวยสารที่มีฤทธิ์เปนดางออน เชน แคลเซียมคารบอเนต 

(Ca2CO3) หรือโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3) แลวปลอยสารที่มสีภาพเปนกลาง
แลวสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อทําการบําบัดตอไป 

 ในกรณีที่กรดเกิดการรั่วไหลลงสูแหลงน้ําภายนอก ใหติดตอประสานไปยังหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง 

 
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังตองเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใน

ขณะที่ปฏิบัติการระงับเหตุดังรายละเอียดในบทที่ 7 นอกจากนี้แลวผูที่เขาไปปฏิบัติงานหรอืระงับเหตุตอง
อยูเหนือลม หามอยูในที่ตํ่า และสําหรับในบริเวณอับอากาศจะตองมีการระบายอากาศกอนที่ผูปฏิบัติงาน
ระงับเหตุจะเขาไปปฏิบัติหนาที่  
 
ขอปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม 

การระงับเหตุและการควบคุมเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ใหปดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุทันทีโดยมรีัศมีไมตํ่ากวา 500 เมตร อนญุาตใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

เขาปฏิบติัการระงับเหตุเทานั้น 
2. เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการระงับเหตุเพลิงไหม  ตองสวมชุดปองกันและใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล ดงัรายละเอียดในบทที่ 7 
3. ลําเลียงผูบาดเจ็บจากเหตุการณออกนอกพื้นที่  และทําการปฐมพยาบาลตามอาการกอน

นําสงแพทย 
4. กรณีเพลิงไหมเล็กนอยที่สามารถควบคุมได ใหทําการดับเพลิงดวยโฟม (Alcohol Resistance 

Foam) ผงเคมีดับเพลิง น้ํา หรือคารบอนไดออกไซด 
5. กรณีที่เพลิงไหมที่ไมสามารถควบคุมได  ตองทําการฉีดสารหยุดปฏิกิริยาทันทีพนักงานที่พบ

เห็นเหตุการณตองทําการสงสัญญาณเตือนภัยใหผูปฏิบัติงานในโรงงานทราบ 
6. ใหรายงานและแจงเหตุตอผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงานตาม  

ลําดับขั้น 
7. แจงเหตุการณเกิดเพลิงไหมไปยังโรงงานขางเคียง เพื่อปองกันเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากเพลิงไหมถังเก็บกรดอะคริลิค 
8. สําหรับกรณีเพลิงไหมขนาดใหญใหฉีดน้ําหลอเย็นบริเวณภายนอกถังเก็บ เพื่อลดการเพิ่มขึ้น

ของอุณหภูมิภายในถังเก็บ ไมควรใชเครือ่งฉีดน้ําแรงดันสูงเนื่องจากจะทําใหเกิดการกระจาย
ตัวของเพลิงมากขึ้น  แลวทําการดับเพลิงดวยน้ําหรือโฟม (Alcohol Resistance Foam)  โดย
การฉีดโฟมคลมุบริเวณพื้นผวิที่มีการหกรั่วไหล เพือ่ปองกนัการลุกลามของเพลิง 

9. ในกรณีที่ยังไมสามารถควบคุมเพลิงได ใหติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อสงกําลังชวยควบคุมสถานการณ 
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8.3 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 
         เมื่อเกดิการรั่วไหลของกรดอะคริลคิ และไดรับกรดอะคริลิคเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยทางการสูดดม 
การสัมผัสทางผิวหนัง  ตา  หรือการกลืนกินเขาไป  รางกายจะแสดงอาการตอบสนองตอสารดังกลาว
แตกตางกัน สําหรับอาการที่แสดงออกเมือ่ไดรับกรดอะคริลิคและวิธีการปฐมพยาบาลตามอาการเบื้องตน 
เพื่อชวยบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นหรอือาจเกิดขึ้นจากกรดอะคริลิค มรีายละเอียดดังนี้ 
 

อาการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ระบบหายใจ :  
 การหายใจเขาไปอาจเปนอันตรายตอเย่ือบุและระบบ
ทางเดินหายใจสวนบนอยางรุนแรง ทําใหเกิดอาการไอ 
หายใจติดขัด กลองเสียงอักเสบ หายใจถ่ี ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน และอาจเสียชีวิตได 

 
 นําผูปวยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที และพัก
รอดูอาการ 

 หากผูปวยหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจ ใหใช
เครื่องชวยหายใจ   

 นําสงโรงพยาบาล 
ผิวหนัง :  
 การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง 
ทําใหระคายเคืองผิวหนัง เกิดพิษในระบบอวัยวะ   
เนื่องจากสารนี้สามารถซึมผานผิวหนังได กอใหเกิด
อาการคลื่นไส อาเจียน 

 
 ใหฉีดลางผิวหนังดวยน้ําสะอาดปริมาณมากๆ 
อยางนอย 15 นาที   และหามลางแผลดวยน้ํา
สบูเด็ดขาด พรอมกับถอดเสื้อผาและรองเทา
ที่ปนเปอนกรดอะคริลิคออก ปดบาดแผลดวย
ผาทําแผล  และนําสงแพทยทันที 

ตา :  
 การสัมผัสถูกตา   ไอระเหยของสารนี้อาจกอใหเกิด
การระคายเคือง กัดกรอนเยื่อบุตา 

 
 ลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณมากๆ อยางนอย 

15 นาที   ขณะทําการลาง ใหกระพริบตาถี่ๆ  
และนําสงโรงพยาบาล 

การกินกลืน :  
 การกินทําใหเกิดพิษอยางรุนแรง เกิดรอยไหมบริเวณ
ปาก คอหอย กระเพาะ ทองรวง ความดันเลือดตก 
รางกายไดออกซิเจนนอยลง  สารนี้อาจจะทําลาย 
กระเพาะอาหารและลําไส 

 
 ถาผูปวยยังมีสติอยูใหดื่มน้ําหรือนม 2 - 4 แกว 
และนําสงโรงพยาบาล  

 หากผูปวยไมไดสติ หามนําส่ิงใดเขาปากผูปวย 
ใหรีบนําสงโรงพยาบาล 

 หามทําใหอาเจียน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. ศูนยขอมูลวัตถุขอมูลและเคมีภัณฑ. 2544. เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS). 
           แหลงที่มา: http://msds.pcd.go.th/pdf/87.pdf [เดือนมิถุนายน, 2551] 

 

สิ่งที่ควรทําเปนสิ่งแรกคือ  การนําผูปวยที่ไดรับพิษจากกรดอะคริลิค สงแพทยโดยเร็วที่สุด  
โดยปกติแลว ผูที่ปฏิบัติงานที่ตองมีสวนเกี่ยวของกับกรดอะคริลิครวมไปถึงผูชวยเหลือผูปวยออกจากจุด
เกิดเหตุ ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดแก หนากาก และถุงมือเพื่อปองกันการสัมผสักับ
กรดอะคริลิค เมื่อกรดอะคริลคิเขาสูรางกายจะสงผลตอการทํางานของระบบทางเดินหายใจ สําหรับผูปวย
ที่ไดรับพิษจนหมดสติ ตองจัดใหผูปวยไดรับการดูแลอยางใกลชิดเปนพิเศษ 
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บ ท ที่  9 

        ขอมูลความปลอดภัย และฉลากตามระบบ GHS 
 

9.1  ขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

ขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เปนขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี ประกอบดวย 
ขอมูลความเปนอันตรายของสารเคมีที่สงผลตอความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยในการเก็บ การใช การกําจัด และการขนสงสารเคมี ตลอดจนมาตรการใน
การดําเนินการกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน ซึ่งผูผลติสารเคมีจัดทําขึ้น เพือ่ใชสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับสารเคมีนั้น
ไดทราบถึงอันตราย วิธีการปองกัน ควบคุม และลดความเปนอันตราย อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีไดอยางปลอดภัย 
 คูมือเลมนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารความปลอดภัยของกรดอะคริลิค จากบริษัท Merck จํากัด 
และบริษัท Sigma Aldrich จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตสารเคมีนี้ นํามาเรียบเรียงและจัดทําเปนขอมูลความ
ปลอดภัยตามระบบ GHS โดยใชการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก 
2003 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการจัดทํา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคม ีหรือสารผสม และบริษัทผูผลติ และ /หรือจําหนาย (Identification) 

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑ : 
 หมายเลขผลิตภัณฑ : 317008051 (ขอมูลสมมติ) 

ชื่อผลิตภัณฑ : กรดอะคริลิค 

การบงชี้ดวยวิธีอ่ืนๆ : ไมม ี

ขอแนะนําในการใชสารเคมีและขอหามตาง ๆ ในการใช :  ไมม ี

รายละเอียดผูจัดจําหนาย : 
 บริษัท สารเคมี จํากัด (ขอมูลสมมติ) 
ที่อยู 123/123 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 02 222 2222 โทรสาร 02 333 3333 

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน : 02 444 4444 (ขอมูลสมมติ)  
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2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazards Identification) 

การจําแนกประเภทสาร/ของผสม : 
ของเหลวไวไฟ                                                               กลุม 3 
ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)                                       กลุม 4 
                      (ทางผิวหนัง)                                   กลุม 3 
                             (ทางการหายใจ, ไอ)                          กลุม 3 
การกัดกรอน/การระคายเคืองตอผิวหนัง                                 กลุม 1A 
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา             กลุม 1 
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง          กลุม 1 

(การไดรับสัมผัสครั้งเดียว)                                   (ระบบทางเดินหายใจ) 
                                                                                 กลุม 2 (ตับ) 
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง          กลุม 1 
   (การไดรับสัมผัสหลายครั้ง)                                  (ระบบทางเดินหายใจ)                     
ความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมในน้ํา (เฉียบพลัน)               กลุม 1    

 
องคประกอบของฉลาก : 

 
คําสัญญาณ                                      อันตราย 
ขอความบอกความเปนอันตราย               ของเหลวและไอไวไฟ  
                                                     อันตรายกรณีกลืน 
                                                     มีความเปนพิษกรณีสัมผัสทางผิวหนัง  
                                                     มีความเปนพิษกรณีไดรับทางการหายใจ  
                                                     ทําใหผิวหนังไหมและดวงตาไดรับอันตรายอยาง
  รุนแรง  
                                                     กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอดวงตา 
                                                     ทําใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจผานการ    
                                                      สัมผัสครั้งเดียว 
                                                     อาจทําใหเกดิอนัตรายตอตับ ผานการสัมผัสครัง้เดียว 

             ทําใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจโดยไดรับ    
             เปนระยะเวลานาน หรือรับสัมผัสหลายครั้ง 

                                                     เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

ความเปนอันตรายอื่นที่ไมมีผลในการจาํแนกประเภท: ไมมี 
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3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/information on Ingredients) 
เอกลกัษณของสารเคมี : 

ชื่อทางเคมี : กรดอะคริลิค 
สูตรโมเลกุล : C3H4O2 
มวลโมเลกุล : 72.06 กรัม/โมล 

ชื่อทั่วไป : Acrylic acid                                                     
หมายเลข CAS: 79-10-7 หมายเลข EC : 201-177-9 
ส่ิงเจือปนและสารปรุงแตงใหเสถียร : ไฮโดรควิโนนโมโนเมทิลอีเทอร  

กรดอะคริลิค : 100 % 
 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid Measures) 

มาตรการที่จาํเปนตามเสนทางการรับสัมผัส:  
เมื่อสูดดม :   ใหรับอากาศบริสุทธิ์ และนําสงแพทย 
เมื่อถูกผิวหนงั :  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที  
                     และถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เมื่อเขาตา :     ชะลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที  
                  โดยลืมตากวางใหน้ําไหลผาน และนําสงจักษุแพทยทันท ี
เมื่อกลืนกิน :  ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก หามทําใหอาเจียนเพราะอาจกัดทําลายระบบ

 ทางเดินอาหารจนทะลุและนําสงแพทยทันท ี
อาการ/ผลกระทบที่สําคัญ :  

ระบบหายใจ :  การหายใจเขาไปอาจเปนอันตรายตอเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ
สวนบนอยางรนุแรง ทําใหเกิดมีอาการไอ หายใจติดขัด กลองเสียงอักเสบ 
หายใจถี่ ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และอาจเสียชีวิตได 

 ผิวหนัง :  การสัมผัสถูกผิวหนัง   สารนี้มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง   ทําใหระคายเคือง
 ผิวหนัง  เกิดพิษในระบบอวัยวะ เนื่องจากสารนี้สามารถซึมผานผิวหนังได 
 กอใหเกิดอาการคลื่นไส  อาเจียน 

 ตา :   การสัมผัสถูกตา  ไอระเหยของสารนี้อาจกอใหเกิดการระคายเคือง         
 กัดกรอนเยื่อบตุา 

 การกินกลืน :   การกินทําใหเกิดพิษอยางรุนแรง  เกิดรอยไหมบริเวณปาก  คอหอย 
 กระเพาะ  ทองรวง ความดันเลือดตก รางกายไดออกซิเจนนอยลง สารนี้
 อาจจะทําลายกระเพาะอาหารและลําไส 

ขัอควรพิจารณาทางการแพทย :   กรณีกลืนกิน หามทาํใหอาเจียน 
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5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting Measures) 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ํา คารบอนไดออกไซด โฟมดับเพลิง และผงเคมีแหง 
สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม : ไมมี 
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี :  

 ลุกไหมติดไฟได   เมื่อเกิดเพลิงไหมจะกอใหเกิดกาซหรือไอระเหยที่เปนอันตราย   ควรเก็บ
หางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ 

 ปองกันไมใหน้าํที่ใชดับเพลิงไหลลงสูแหลงน้าํบนดินหรือใตดิน 
อุปกรณปองกันพิเศษและการเตือนภัยสําหรับนักผจญเพลิง :  
      สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุด รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมกีารหกและรั่วไหลของสารเคมีโดยอุบัติเหตุ  
    (Accidental Release Measure) 
มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล :  
      หามสูดดมไอระเหยหรือละออง หามสัมผัสสารเคมีโดยตรง และบริเวณปฏิบัติงานตองมีการระบาย

อากาศอยางเพียงพอ 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล :  

สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด รองเทาบูท และถุงมอืยางแบบหนา 
มาตรการปกปองส่ิงแวดลอม : ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดลอม  
วิธีการและวสัดุสําหรับกักเก็บและกอบกู :  
      ใชทรายหรือเวอรมิคูไลตดูดซบัสารที่หกรั่วไหล และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด 

ระบายอากาศบริเวณที่มีการรั่วไหล และลางพื้นที่ที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว 
 

7. การขนถายเคลื่อนยายและการจัดเกบ็ (Handling and Storage) 
มาตรการปองกันสําหรับการขนถายเคลือ่นยายอยางปลอดภัย :  

พื้นทีข่นถายตองหางจากบรเิวณอื่นๆ และจุดที่กอใหเกิดประกายไฟ มรีะบบกําจัดประจุไฟฟาสถิต 
มีระบบพนน้ําสําหรับเกิดกรณีฉุกเฉิน ติดต้ังระบบตรวจจับสัญญาณเตือนความเขมขนของสาร     
ในกรณีที่รั่วไหลออกสูบรรยากาศเกินเกณฑที่กําหนด พนักงานขนถายตองไดรับการอบรมและมี
ประสบการณ หลังจากเชื่อมตอทอระหวางรถขนสงและถังเก็บ ตองออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อปอง
กันอันตรายจากการสัมผัสสาร และบริเวณจดุขนถายสารเคมีควรมีอุปกรณปองกันภัยที่จําเปน 

เงื่อนไขการจดัเก็บอยางปลอดภัย :  
เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
เก็บที่อุณหภูมิ 15 - 25oC ควรปดถังเก็บใหแนน เก็บในบรเิวณที่มีอากาศถายเทไดสะดวก  
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8. การควบคมุการรบัสัมผสัและการปองกันสวนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

การควบคุมตัวแปรตางๆ : 
National Institute Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 TLV-TWA  2 ppm 
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ฝกบัวฉุกเฉนิและอางลางตา และตองมีเครื่องระบายอากาศ 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล : 

การปองกันระบบหายใจ : อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคที่ไดรับการรับรอง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2199-2547  ในบริเวณ   
ที่ไมมีการระบายอากาศ   และ/หรอืการไดรบัสารในปริมาณมากกวา
คา TLV หรือ PEL 

การปองกันตา :  แวนตากันสารเคมี (Goggle) 
การปองกันมือ : ถุงมอืชนิดทีท่นสารเคมี  

ขอควรปฏิบัติ :  เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนงั ลางมือและหนาหลังทํางาน 
                      กับสาร หามกินอาหาร/ดื่มในบริเวณทํางาน ทํางานภายใตตูควัน และหามสูดดมสาร 

 

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 

1. สภาพปรากฏ : ของเหลว ไมมีสี 
2. กลิ่น : กลิ่นฉุน 
3. ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น : 0.092 ppm  
4. คาความเปนกรดดาง : 1 – 2 ที่ความเขมขน 500 g/l   
5. จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : 13oC 
6. จุดเริ่มเดือดและชวงของการเดือด : 141oC 
7. จุดวาบไฟ : 50oC (ในถวยปด) 
8. อัตราการระเหย :  1 g/m2-hr (เทียบกับ บิวทิลอะซีเตต) 
9. ความสามารถในการลกุติดไฟได : ไมมีขอมูล 
10. ขีดจํากัดการระเบิด(%, v/v) :  ขีดบน 2.4  
                                             ขีดลาง 17 
11. ความดันไอ : 4.3 x 10-3 atm  (3 มิลลิเมตรปรอท) ทีอุ่ณหภูมิ 20oC 
12. ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) :  > 2.5 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20oC 
13. ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา = 1) : 1.05 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
14. ความสามารถในการละลายได : ในน้ํา : สามารถผสมได/ผสมกันได 
15. สัมประสิทธิ์การแบงสวนของ n-octanol ตอน้ํา : 0.361 (Log Kow) 
16. อุณหภูมิทีจุ่ดติดไฟไดเอง : 412 - 438oC 

17. อุณหภูมิทีแ่ตกตัวระดับโมเลกุล : ไมมีขอมูล 
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10. ความเสถียรและความไวตอปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 
ความเสถียรทางเคม ี: ทําใหเสถียรดวยไฮโดรควิโนนโมโนเมทิลอีเทอร  
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เปนอันตราย 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง : แสงสวาง ความรอน สารยับยั้งที่ไมเพียงพอ ออกซิเจนในบรรยากาศต่ําหรือ
มากเกินไป และมีการปนเปอนของสารในกลุมออกซิไดซรุนแรง 

วัสดุที่เขากันไมได :  ไนโตรเจนบริสทุธิ์ สารออกซิไดซที่แรง กรดแกทุกตัว เบสแกทุกตัว กรดซัลฟวริก 
กรดไนตริก  กรดคลอโรซัลโฟนิก  อะมิโนเอทานอล  ไดเอมีน  แอมโมเนียม-    
ไฮดรอกไซด เกลือของเหล็กเปอรออกไซด  เอทิลีนไอมีน โอเลียม  และกรดลิวอิส  
(โบรอนไตรฟลอูอไรด  ไททาเนียมเตตระคลอไรด  และโซเดียมโบโรไฮไดรด) 
เหล็กกลาไมเจือ ทองแดง ทองเหลือง 

ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย : คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด และน้ํา 
 

 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological Information) 

วิถีทางที่ไดรบัสาร :  
การสัมผัสทางผิวหนัง :  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง 
การดูดซึมทางผิวหนัง :  เปนอันตรายเมื่อถูกดูดซึมผานผิวหนัง 
การสัมผัสทางตา :  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง 
การสูดดม :  เปนอันตรายเมื่อสูดดม สารนี้ทําใหเนื้อเยื่อเมือกและบริเวณทางเดิน

 หายใจสวนบนถูกทําลายอยางรุนแรง 
การกลืนกิน :  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน 

ขอบงชี้และอาการของการไดรับสาร:  
 สารนี้กอใหเกดิอันตรายอยางรุนแรงตอเยื่อเมือก ระบบทางเดินหายใจสวนบน ดวงตา และ

ผิวหนัง 
 การสูดดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ  อักเสบ  การบวมน้าํของ  larynxand  

bronchi chemical pneumonitis  และอาการบวมน้ําที่ปอด  
 อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้ ไดแก  รูสึกแสบรอน  ไอ  หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบนอักเสบ  

หายใจถี่ ปวดหัว คลื่นไส และอาเจียน  
พิษเฉียบพลัน : 

 ความเปนพิษเฉียบพลันทางปากของหน ู: LD50 (Oral, Rat) : 340 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 ความเปนพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระตาย : LD50 (Dermal, Rabbit) : 290 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม 
 ความเปนพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหน ู: LC50 (Inhalation, Rat) : 3.6 มิลลิกรมั/ลิตร/        

4 ชั่วโมง  
พิษเรื้อรัง : 

สารนี้ถูกรายงานวาเปนสารหรือมีสวนประกอบที่ไมจัดเปนสารกอมะเร็ง ตามการแบงประเภทของ  
IARC, OSHA, ACGIH, NTP หรอื EPA 
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12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological Information) 
ความเปนพิษตอระบบนิเวศน : 

ความเปนพิษตอไรน้ํา : Daphnia EC50: 95 มิลลิกรัม/ลิตร/ 48 ชั่วโมง  
ความเปนพิษตอปลา : เรนโบวเทราท LC50: 27 มิลลิกรัม/ลิตร/ 96 ชั่วโมง  

    ความเปนพษิตอสาหราย : Scenedesmus subspicatus EC50 : 0.04 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชั่วโมง 
ความเปนพิษตอปลา : สปชี่ส Leuciscus idus LC50 : 315 มิลลิกรัม /ลิตร /48 ชั่วโมง 

ความคงอยูนาน และความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ : ไมมี  
ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ : มีแนวโนมในการสะสมทางชีวภาพตํ่า 
                                                      (Log Kow = 0.36 และ log BCF in Fish = 3.16)  
สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน : ไมมีขอมูล 
ผลกระทบรายแรงที่อาจเกดิขึ้น : ไมมีขอมูล 
 
 

 

13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal Considerations) 

การกําจัดสาร :   ในการกําจัดสารตองติดตอกับผูใหบริการกําจัดขยะที่มีใบประกอบอาชีพ สารที่
สามารถไหมไฟได ทําการกําจัดโดยการเผาในเตาเผาสารเคมีที่มีการติดต้ังเครื่อง
เผาทําลายไอสารอุณหภูมิสูง (Afterburner) และหอดักจับ (Scrubber) และตรวจสอบ
ขอบังคับดานสิง่แวดลอมของหนวยงานรฐัและทองถิ่น 

 
 

14. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง (Transport Information) 

หมายเลข UN : 2218 
ชื่อที่ถูกตองในการขนสงตาม UN : ACRYLIC ACID, STABILIZED 
ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง : 8 
กลุมของการบรรจุ (ถามี) : II 
การเกิดมลภาวะทางทะเล : มี 
ขอควรระวังพิเศษ : ไมมี 
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15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory Information) 

กฎขอบังคับของประเทศไทย 
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ประเภทวัตถุอันตราย : ชนิดที่ 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2534 

การติดฉลากตามระเบียบ EC 
 สัญลักษณ : C                                 กัดกรอน 
 ขอความบอกความเสี่ยง : R 10, R 20/21/22, R 35, R 50 

ไวไฟ   
เปนอันตรายเมื่อหายใจเขา/เปนอันตราย     

เมื่อสัมผัสผิวหนัง/เปนอันตรายหากกลืนกิน   
ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง   
เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 ขอความบอกมาตรการความปลอดภัย : S 1/2, S 26, S 36/37/39, S 45, S 61    
ตองปดล็อคอยางแนนหนา/เก็บใหพนมือเด็ก  
กรณีสารเขาตาใหลางดวยน้ําปริมาณมาก  

และพบแพทย  
สวมใสชุดปองกันภัยที่เหมาะสม / สวมถุงมือที่

เหมาะสม / สวมอุปกรณปองกันตาและใบหนา   
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสงสัยวาเจ็บปวยจากกรด

อะคริลิคใหไปพบแพทยทันท ี (พรอมฉลาก
ภาชนะบรรจุสารเคมี ถาเปนไปได)  

หลีกเลี่ยงการปลอยลงสูสิ่งแวดลอม  โดยอางอิงจาก
คําแนะนําพิเศษ/เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 หมายเลข EC : 201-177-9  EC label 
ระเบียบของเยอรมัน 
 ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา : 1   (สารกอมลพิษ ระดับตํ่า) 
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16. ขอมูลอื่นๆ (Other Information) 

วันที่จัดเตรียมเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้ : 28 กรกฎาคม 2551 
คําอธิบายของอักษรยอและชื่อยอที่ใชในเอกสารขอมูลความปลอดภัย :  

UN :  United Nations องคการสหประชาชาติ 
TLV-TWA : Threshold Limit Value - Time Weighted Average หมายถึง คาความเขมขนเฉล่ีย

ของไอสารในบรรยากาศตลอดเวลาการทํางาน ซึ่งโดยทั่วไป คือ 8 ชั่วโมงตอวัน หรือ 
40 ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ โดยปราศจากผลกระทบตอ
สุขภาพ 

PEL :  Permissible Exposure Limit เปนความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับไดของไอสารในบรรยากาศ
ของอาคารที่ทาํงาน พิจารณาตลอด 8 ชั่วโมงทําการ 

BCF : Bioconcentration Factor เปนสัดสวนความเขมขนของสารเคมีในเนื้อเยื่อจุลชีพในน้ําตอ
ความเขมขนของสารเคมีนั้นในน้ํา 

EC :    European Commission Number 
เอกสารและแหลงขอมูลที่ใชทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย :  

เอกสารความปลอดภัย กรดอะคริลิค ของ Merck 
เอกสารความปลอดภัย กรดอะคริลิค ของ Sigma Aldrich  
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazard 
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9.2 ฉลากตามระบบ GHS 
 

การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทีเ่ปนระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized 
System of Classification and Labeling of Chemical: GHS) เปนระบบการจัดการสารเคมีแบบใหมที่ใช
ในการจําแนกและติดฉลากสารเคมี เพื่อความสะดวกในการขนสงสารอันตรายและเปนมาตรฐานสําหรับการ
สื่อสารความเปนอันตราย  

ฉลากตามระบบ GHS ประกอบดวย การใชสัญลักษณ คําสัญญาณ ขอความบอกความเปน
อันตราย และขอควรระวัง รวมทั้งระบุบริษัทที่จัดจําหนาย  

 
ตัวอยาง ฉลากกรดอะคริลิค (Acrylic acid) ตามระบบ GHS 

กรดอะคริลิค (Acrylic acid) 

CAS No. 79-10-7 UN No. 2218  

สัญลักษณ : 

 
คําสัญญาณ : อันตราย 

ของเหลวและไอไวไฟ 

อันตรายกรณีกลนื 

มีความเปนพิษกรณีสัมผัสทางผิวหนัง 

มีความเปนพิษกรณีไดรับทางการหายใจ 

ทําใหผิวหนังไหมและดวงตาไดรบัอันตรายอยางรนุแรง 

กอใหเกิดความเสียหายอยางรนุแรงตอดวงตา 

ทําใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดนิหายใจผานการสัมผัสครั้งเดียว 

อาจทําใหเกิดอนัตรายตอตับ ผานการสัมผัสครั้งเดียว 

ทําใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดนิหายใจโดยไดรบัเปนระยะเวลานานหรือรับสัมผัสหลายครั้ง 

ขอความบอกความ
เปนอันตราย : 

เปนพิษสูงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

ขอควรระวัง : ขอความสําหรบัความเปนอันตรายทางกายภาพ (สารกัดกรอน) 

เก็บใหหางจากความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และหามสูบบุหรี่ 

จัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปดแนน                                     

ปดภาชนะ/หีบหอใหแนนและเก็บในที่ทีม่ีการถายเทอากาศไดสะดวก                     

เก็บแยกบริเวณจากสารที่เขากันไมได                                              

ใชคารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง โฟม หรือน้ํา                                   

ขอความเพือ่ปองกันโอกาสในการใชทีผ่ิดและการรับสัมผสัตอสุขภาพ 

 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรอืดวงตา 
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ใชเฉพาะในพ้ืนทีท่ี่มีการระบายที่ดี 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผา 

สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 

ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ ใหสวมใสอุปกรณระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม 

ขอความอธิบายการปฏิบตัทิี่เหมาะสมในกรณีเกิดอุบตัิเหต ุ

การหกรัว่ไหล 

ในกรณีหกรั่วไหล ใหอพยพออกจากพ้ืนที่อันตราย 

หลีกเลี่ยงไมใหไหลสูทางน้ําและทอระบายน้ํา 

การผจญเพลิง 

ถาน้ําไปเพ่ิมความเสี่ยง หามใชน้ําเด็ดขาด 

พนักงานดับเพลิงควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมเต็มชุด รวมทั้งอปุกรณ SCBA 

การปฐมพยาบาล 

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถารูสึกไมดี ใหหาคําแนะนําทางการแพทยทันท ี

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยการหายใจเขาไป เคลือ่นยายผูปวยใหไดรบัอากาศบริสุทธิแ์ละ 
ปลอยใหพัก 

หามทําใหอาเจียน 

ชะลางดวยน้ําสะอาดถาสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 

ขอความสําหรบัการปกปองสิ่งแวดลอมและการกําจัดทีเ่หมาะสม 

ลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาที นําไปพบแพทย 

หลีกเลี่ยงการปลอยสูสิ่งแวดลอม อางอิงตามคําแนะนําพิเศษ/เอกสารความปลอดภัย 

หามระบายลงทอระบายน้ํา ; กําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุของวัสดุนีใ้นลักษณะที่ปลอดภัย 

ขอความพิเศษสําหรับผลิตภัณฑผูบริโภค 

 

เก็บใหหางจากมือเด็ก 

บริษทัจัดจาํหนาย : บริษัท สารเคมี จํากัด (ขอมูลสมมต)ิ 
ที่อยู :  123/123 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 02 222 2222 โทรสาร 02 333 3333 
 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก. รวบรวมจาก 
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (UN-GHS Version 2003) 2548. 
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 9.3  การจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ         
และสิ่งแวดลอม 

 

การจําแนกประเภท กลุมที ่ ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหต ุ

แหลง
อางอิง 

ความเปนอันตรายทางกายภาพ 

1.  วัตถุไวไฟ - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

2.  กาซไวไฟ - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

3.  สารละอองลอยไวไฟ - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

4.  กาซออกซไิดซ - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

5.  กาซภายใตความดัน - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

6.  ของเหลวไวไฟ 3 
 

คําเตือน 
ของเหลวและไอ

ไวไฟ 
จุดวาบไฟ 50 oC 

(ในถวยปด ) 
Sigma 
Aldrich 

7.  ของแข็งไวไฟ - - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

8.   สารเคมีทีท่ําปฏิกิริยา 
     ไดเอง 

- - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

9.   ของเหลวที่ลุกติดไฟ 
 ไดเองในอากาศ 

- - -  - ขอมูลไมเพียงพอ - 

10.  ของแข็งที่ลุกติดไฟ    
     ไดเองในอากาศ 

- - -  - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

11. สารเคมทีี่เกดิความ 
     รอนไดเอง 

- - -  - ขอมูลไมเพียงพอ - 

12.  สารเคมีที่สมัผัสน้าํ  
      แลวใหกาซไวไฟ 

- - -  - ขอมูลไมเพียงพอ - 

13.  ของเหลวออกซไิดซ - - - -  ขอมูลไมเพียงพอ - 

14.  ของแข็งออกซิไดซ - - - -  ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

15.  สารเปอรออกไซด
 อินทรยี 

- - - -  ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

16.  สารที่กัดกรอนโลหะ - - - -  ขอมูลไมเพียงพอ - 
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การจําแนกประเภท กลุมที ่ ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหต ุ

แหลง
อางอิง 

ความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

1. ความเปนพิษเฉียบพลัน 

1.1 ทางปาก 4  
 คําเตือน 

อันตรายกรณี
กลืน 

LD50 (Oral, Rat) 340 
mg/kg  

Merck 

1.2 ทางผิวหนัง 3 

 
อันตราย 

มีความเปนพิษ
กรณีสัมผัสทาง
ผิวหนัง 

LD50 (Dermal, 
Rabbit) 290 mg/kg 

Sci-Lab 

1.3 ทางการหายใจ   
     (กาซ) 

- 
- - 

- ขอมูลไมเพียงพอ   

1.4 ทางการหายใจ   
     (ไอ) 

3 

 
อันตราย 

มีความเปนพิษ
กรณีไดรับทาง 
การหายใจ 

LC50(Inhalation, Rat) 
3.6 mg/L 
ในเวลา 4 ช่ัวโมง 

Merck 

1.5  ทางการหายใจ  
     (ฝุนและละออง) 

- 
- - 

- ขอมูลไมเพียงพอ - 

2.  การกัดกรอน /
ระคายเคืองตอ
ผิวหนัง 

1A 

 
อันตราย 

ทําใหผิวหนัง
ไหมและดวงตา
ไดรับอันตราย
อยางรุนแรง 

ความเปนกรด-ดาง  
1-2 ที่ 500 กรัมตอ
ลิตร 

Sigma 
Aldrich 

3.  การทําลายดวงตา
อยางรุนแรง /    
การระคายเคืองตอ
ดวงตา 

1 

 
อันตราย 

กอใหเกิดความ
เสียหายอยาง
รุนแรงตอดวงตา 

ความเปนกรด-ดาง  
1-2 ที่ 500 กรัมตอ
ลิตร 

Sigma 
Aldrich 

4.  การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 

4.1 การกระตุนอาการ 
     แพตอระบบหายใจ 

- - - -  ขอมูลไมเพียงพอ - 

4.2 การกระตุนอาการ 
     แพตอผิวหนัง 

- - - -  ขอมูลไมเพียงพอ - 

5.  การกลายพันธุของ  
    เซลลสืบพันธุ 

- - - - ขอมูลไมเพียงพอ - 

6.  ความสามารถใน
การกอมะเร็ง 

- - - - ไมจัดเปนสารกอมะเร็ง 
ตามกฎการแบง
ประเภทของ 
IARC,OSHA,ACGIH, 
NTP, EPA 

Sigma 
Aldrich, 
Sci-Lab 

7.  ความเปนพิษตอ
ระบบสืบพันธุ 

- - - - ขอมูลไมเพียงพอ - 
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การจําแนก
ประเภท 

กลุมที ่ ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหต ุ แหลงอางอิง 

1 
 

อันตราย 

ทําใหเกิดอันตราย
ตอระบบทางเดิน
หายใจ 

เกิดอาการผื่นแดง 
ตุมน้ําใส ผิวหนัง 
หากสูดดมจะเวียน
ศีรษะ หายใจติดขัด  

Japan 
International 
Cooperation 
Agency 

8.  ความเปนพิษตอ
ระบบอวัยวะ /
เปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง /
การไดรับสัมผัส
เพียงครั้งเดียว  

  
2 

 
คําเตือน 

อาจทําใหเกิด
อันตรายตอตับ 
ผานการสัมผัสครัง้
เดียว 

- 

Japan 
International 
Cooperation 
Agency 

9.  ความเปนพิษตอ
ระบบอวัยวะ /
เปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง /
การไดรับสัมผัส
หลายครั้ง 

1 
 

คําเตือน 

ทําใหเกิดอันตราย
ตอระบบทางเดิน
หายใจ ไดรับความ
เสียหายโดยการรับ
สัมผัสหลายครั้ง 

จะเขาไปทําลายตับ 
ระบบประสาทสวน 
กลาง ระบบหัวใจ
รวมหลอดเลือด ไต 
มีรายงานการลด
จํานวนของสเปรม
ในสัตวทดลอง 

Japan 
International 
Cooperation 
Agency 

10. ความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมในน้ํา 

10.1 เฉียบพลัน 
1 

 
คําเตือน 

เปนพิษสูงตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา 

คา EC50 สาหราย 
0.04 mg/L ในเวลา 
96 ช่ัวโมง 

Sigma-
Aldrich 

10.2 เรือ้รัง - - - - - - 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                                              กรดอะคริลิค (Acrylic acid)      

  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   49 

บ ท ที่  10 
การจัดการกากของเสียปนเปอน           

กรดอะคริลิค 
 

การจัดการกากของเสียที่มีสวนผสมของกรดอะคริลิคจากโรงงานอุตสาหกรรม ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548  ออกตามใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ซึ่งกากของเสียกรดอะคริลิคมีสมบัติเปนสารกัดกรอน (Corrosive 
Substance) และเปนสารไวไฟ (Flammable Chemical) การจัดการกากของเสียจึงตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด คือ การทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงกากของเสียตองดําเนินการโดย
วิธีการใดวิธีการหนึง่หรือหลายวิธีอยางตอเนื่องกัน ซึง่ขึน้อยูกับลักษณะและสมบัติของกากของเสียที่มีกรด
อะคริลิคปนเปอนอยู ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

 

10.1 ของเสียที่เกิดจากการปนเปอนกรดอะคริลิคหกรั่วไหล 
 

กรดอะคริลิคมีสมบัติเปนของเหลวและสามารถละลายน้ําได ดังนั้นในกรณีที่กรดอะคริลิคมีการ
รั่วไหลจะมีผลตอน้ําผิวดินและน้ําใตดินเปนสวนใหญ สําหรับไอของกรดอะคริลิคจาํเปนตองมีการกําจัด
ไมใหกากของเสียที่ปนเปอนกรดอะคริลิคตองจัดการตามสถานะของกากของของเสียดังตอไปนี้  

สถานะไอ : 
ไอเสียของกรดอะคริลิคที่เกิดในกระบวนการผลิตและถังเกบ็ กอนระบายออกสูบรรยากาศ จะตองผาน

ระบบการจัดการ ซึ่งสามารถกระทําได 3 วิธี คือ 
ก.  หอดักจับดวยน้ํา (Wet Scrubber) ไอเสียที่ผานการดูดซับ ตองผานการตรวจวัดตามมาตรฐาน 

(นอยกวา 2 ppm) กอนปลอยออกสูบรรยากาศ  
ข.  ระบบหลอเย็น เพื่อใหไอเสียกรดอะคริลิคมกีารควบแนน และสามารถนํากรดอะคริลิคกลับมา

ใชใหมได ขณะที่กรดอะคริลคิที่ปนเปอนไปในไอจะถูกสงไปยังหอดักจับดวยน้ํา  
ค.  การปรับเสถียร (Neutralization) โดยสารละลายดางโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ตองมี

การตรวจวัดคา pH ตลอดเวลาที่ทางออก 

สถานะของเหลว : 
กากของของเสียที่ปนเปอนดวยกรดอะคริลิคกอนสงไปยังบอบําบัดน้ําเสีย ตองผานขั้นตอนการ

แยกกรดอะครลิิคออกโดยการตกตะกอนดวยเซอรโคเนียมออกซีคลอไรด (Zirconium oxychloride) ที่คา 
pH 5.9 - 6.1 1 

 

1 Guo, G.Y., and Chen, Y. L. 2000. Achieving practically zero discharge for an acrylic acid plant by a metaloganic 

precipitaton process, Green Chemistry 2(2): G42 - G45. 
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สถานะของแข็ง :  
 วัสดุดูดซับ ถุงมือ และเสื้อผาที่สัมผัสกับกรดอะคริลิค ควรทาํการเผาหรือปรับเสถียรกอนการฝงกลบ 
พอลิอะคริลิคแอซิค (Polyacrylic acid) ทีป่นเปอนกรดอะคริลิค จะสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดดวย
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) 

 

10.2  การจัดการภาชนะบรรจุกรดอะคริลิค 
 

เนื่องจากกรดอะคริลิคมีสมบัติเปนของเหลวสามารถละลายน้ําไดที่สภาวะปกติ และมีการขนสง
ดวยถังขนาด 200 ลิตร หรือถังเก็บชนิดพอลิโพรพีลนี (Polypropylene, PP) ดังนั้นการจัดการกับภาชนะ
บรรจุที่ปนเปอนกรดอะคริลคิสามารถดําเนินการไดโดยลางดวยน้ํา และน้ําที่ใชลางจะถูกรวบรวมไปบําบัด
ตอไป 
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บ ท ที่  11 
มาตรการปองกันอันตราย 

 
11.1 มาตรการปองกันอันตรายระหวางการใชงาน 
 

ความเปนอันตราย วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 

อันตรายจากการสะสมของแหลง
ประกายไฟ 

 มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลแบบลด
การสะสมประกายไฟฟาสถิต 

 เลือกใชอุปกรณที่สงผานการไหลที่เหมาะสม   
ไมสะสมไฟฟาสถิต ระบบทอขนสงและถังเก็บ 
ตองเปนระบบปด 

7.1, 7.2 
 

4.1 

อันตรายจากการระเบิด  
ลุกติดไฟได 

 มีขั้นตอนการเติมกรดอะคริลคิในอัตราการปอนตํ่า 
เพื่อลดการสะสมความรอนในถังปฏิกรณ 

 มีการตรวจสอบอุณหภูมิของถังปฏิกรณ 

6 
 
 

อันตรายตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความเปนพิษของ
กรดอะคริลิคทัง้ดานการสูดดม การกิน  และ       
การสัมผัส   

 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความเปนพิษจาก    
ไอพิษจากการเผาไหมกรดอะคริลิค 

 บังคับการใชอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณปองกันอันตราย  
สวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวกรองคารบอน 

3.3 
 
 

3.2 
 

7.1, 7.2 
 

7.1, 7.2 

อันตรายจากการหกรั่วไหล  มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณที่ใชในการขนถาย 
ภาชนะที่ใชในการบรรจุกรดอะคริลิค และ
อุปกรณตอพวงเชน ปม วาลว อยางสม่ําเสมอ 

4 

 

11.2 มาตรการปองกันอันตรายระหวางการเก็บ 

ความเปนอันตราย วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 

อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยา 
พอลิเมอไรเซชนัดวยตัวเอง 

 ตรวจสอบความเขมขนและปริมาณของสารหนวง   
    ในถังเก็บ   หรอืตรวจสอบปริมาณออกซิเจนใน      

 สารหนวง 
 ตรวจสอบอุณหภูมิของถังเกบ็ 
 ตรวจสอบสภาวะการเก็บ 

3.8 
 
 

3.8 
3.8 
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ความเปนอันตราย วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 
อันตรายจากการแข็งตัวของ 
กรดอะคริลิคในถัง 

 ควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บกรดอะคริลิคใหอยูในชวง  
   15 - 25oC   
 เติมน้ําอุณหภูมิ 45oC เขาไปในถัง                  

 (หามใชอุณหภูมิสูงกวานี้เด็ดขาด)   

3.9 
 

3.9 
 

อันตรายจากการระเบิด  
ลุกติดไฟ 

 ตรวจสอบปริมาณและความดันยอยของออกซิเจน  
 ตรวจสอบระบบตอสายดินอยางสม่ําเสมอ 
 ตรวจสอบเทียบมาตรฐานเครือ่งตรวจวัดกาซ 
 มีระบบระบายกรดอะคริลิคออกจากถังเก็บและ  

 รอบดานถัง 
 ใหมีการสรางเขื่อนรอบตัวถังและบริเวณจุดขนถาย 

 เพื่อกั้นมิใหสารเคมีไหลออกไปสัมผัสแหลง 
ประกายไฟ 

 ตรวจสอบความเพียงพอของสารดับเพลิง  เชน    
ผงเคม ีโฟม คารบอนไดออกไซด หรือน้ํา 

- 
4.1 
4.1 
6 
 

6.1 
 
 

8.2 

อันตรายจากการเสื่อมสภาพ
ของถัง 

 ตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณใหอยูในสภาพ 
 พรอมใชงาน 

4.1 

 

11.3 มาตรการปองกันอันตรายจากการจัดการกากของเสีย 

ความเปนอันตราย วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 
อันตรายจากการทําปฏิกิริยา
รุนแรง 

 ตรวจสอบการเก็บและคัดแยกระหวางกรดอะคริลิค 
 กับกลุมสารที่เขากันไมได 

3.7 

อันตรายจากการรั่วไหลของกาก  ตรวจสอบการจัดเก็บกากใหถูกตองตามหลัก 
 วิชาการ 
 แยกของเสียทีป่นเปอนกรดอะคริลิคเพื่อสงไปกําจัด 

10.1 
 

10.1 
 

11.4 มาตรการปองกันอันตรายทั่วไป 

มาตรการที่ควรมี  กําหนดใหมีการติดปายแสดงชนิด สมบัติ และวิธีการจัดการอยางปลอดภัย 
 จัดใหมีอุปกรณสําหรับปฐมพยาบาลในบริเวณพื้นที่ทํางาน และรถยนต เพื่อ

ใชงานในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา 
 จัดใหมีการฝกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแกคนงาน รวมทั้งให

ความรูเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัย 
 จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมอัคคีภัย ไดแก ระบบน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา

ดับเพลิง ระบบสเปรยน้ําดับเพลิง ระบบสเปรยโฟม อุปกรณดับเพลิงชนิด 
มือถือ ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการ
ระงับเหตุฉุกเฉนิ 
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บ ท ที่  12 
การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

 
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ตามความจําเปนแก

การควบคุม กรดอะคริลิคเปนวัตถุอันตรายชนดิที่ 1 ที่ผูประกอบการตองแจงขอเท็จจริงใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบกอนนําหรือสงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร ตามแบบ วอ./อก.6 
 

กิจกรรม การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีาร 

นําเขา แจงขอเทจ็จริง (1) 
ผลิต ไมตองแจงขอเท็จจรงิ (1) 

ครอบครอง ไมตองแจงขอเท็จจรงิ (1) 
สงออก แจงขอเทจ็จริง (1) 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

อะคริลิค แอซิด  

กรดอะคริลิคเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไมตองขออนญุาตนําเขา ผลิต ครอบครอง สงออก 
เพียงแตตองแจงขอเท็จจริง (1) ตามแบบฟอรม วอ./อก.6 ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
ดําเนินการตามพิธีศุลกากร  
 
สถานที่แจงทําได 2 แหงคือที ่

1. สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ทางเว็บไซต  http://www2.diw.go.th/haz/hazdiw/select_o.asp 

 

แจงขอเท็จจริง (1)   
กรณีที่มีนําเขาหรือสงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร ตองแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือ
ชื่อยอ (ถามี) ปริมาณ  ภาชนะบรรจุ ชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต สถานที่เก็บ
รักษา  ชื่อพาหนะ ดานศุลกากรที่นําเขาหรือสงออก  และกําหนดวันทีพ่าหนะ
จะมาถึงหรือออกจากดานศุลกากร ตามแบบ วอ/อก.6 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา    
ผูสงออก หรือผูที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 
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บ ท ที่  13 
แบบตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัย           

ของการใชกรดอะคริลิค 
 

1. ขอมูลสถานประกอบการ 
1.2 มาตรฐานที่ไดรับ (   ) ISO 9000/14000/18000 

                           (   ) อื่นๆ (ระบุ)....................................  

1.1 เลขทะเบียนโรงงาน 

                            ........................................................... 

1.3 ชื่อโรงงาน 

1.4 เลขที่          หมูที่ 1.5 ตรอก/ซอย 1.6 ถนน 

1.7 ตําบล/แขวง 1.8 เขต/อําเภอ 1.9 จังหวัด 

1.10 รหัสไปรษณีย 1.11 โทรศัพท 1.12 โทรสาร 

1.13 ประเภทของผลิตภัณฑที่ใชกรดอะคริลิค 

1.14 จํานวนคนงานในสถานประกอบการ………….......คน   ชาย....................คน   หญิง..................คน 

1.15 สถานที่/แหลงชุมชนใกลเคียงสถานประกอบการ 

1. ทิศเหนือ……………………......................ในระยะ..................................เมตร 

2. ทิศใต.………………………......................ในระยะ..................................เมตร 

3. ทิศตะวันออก………………......................ในระยะ..................................เมตร 

4. ทิศตะวันตก..………………......................ในระยะ..................................เมตร 

 
2. ขอมูลเกี่ยวกบักรดอะคริลิค 

2.1 ขอมูลเอกสารความปลอดภัย (SDS) 
     2.1.1 มีเอกสารความปลอดภัย (SDS) ที่ไดรับโดยตรงจากผูผลิตหรือไม  (  ) มี    (  ) ไมมี 

            กรณีท่ีไมมีเอกสารความปลอดภัย (SDS) จากบริษัทผูผลิต ทางบริษัทเลือกใชเอกสาร SDS จาก................................. 
*** ตองมีเอกสารแนบประกอบ  

2.2 ขอมูลการใชทั่วไป  
  

     2.2.1 ปริมาณกรดอะคริลิคที่ครอบครอง .................................    หนวย...................... 

     2.2.2 ปริมาณกรดอะคริลิคสูงสุดที่โรงงานสามารถเก็บได .................................    หนวย...................... 

     2.2.3 อัตราการใชสารเคมีตอป ................................     หนวย...................... 

2.3 แผนภาพ (Flow Chart) แสดงการใชกรดอะคริลิคในการผลิต (แบบยอ)  
 *** ตองมีเอกสารแนบประกอบ 
 

2.4 รายงานจํานวนอุบัติเหตุ (ภายในปที่ทําการตรวจสอบ) 
 *** ตองมีเอกสารแนบประกอบ 
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สําหรับขอ 3 – 5 กรุณาเลือกตอบเฉพาะหัวขอทีเ่กี่ยวของ 
3. ขอปฏิบตัิและระเบยีบการขนสง และการจดัเก็บกรดอะครลิิค 
3.1 การขนสง 

 (  )  ขนสงทางรถบรรทุก    (  ) ขนสงทางเรือ     (  ) ขนสงทางทอ   (  ) อื่นๆ (ระบุ)......................................... 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.1.1 (  )  บริษัทผูขายเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตในการจําหนายกรดอะคริลิค          

3.1.2 (  )  มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ใชขนสงกอนเขาโรงงานทุกครั้ง       

3.1.3 (  )  มีการตรวจสอบพนักงานขนสงกอนทําการขนสงทุกครั้ง แนบสําเนาเอกสาร 

3.1.4 (  )  บริเวณตัวยานพาหนะมีปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายของ
สารเคมี (ดูบทที่ 5)               

3.1.5 (  )  บริษัทผูขายมีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุระหวางขนสง       

3.2  ถังเก็บและภาชนะบรรจุ (กรณีเปนภาชนะบรรจุแบบเคลื่อนยายได ใหขามไปตรวจสอบขอ 3.2.2) 

3.2.1 กรณีเปนถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.1.1 (  )  มีเอกสารการแสดงปริมาณคงคลัง (Inventory Sheet) การนําเขา    
แตละครั้ง 

เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

3.2.1.2 (  )  วัสดุที่ใชทําถังเก็บตองทําจากเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel)    

3.2.1.3 (  )  มีการจัดเก็บสารเคมีในสภาวะที่จําเพาะสําหรับกรดอะคริลิค   
       อุณหภูมิ ………..oC  

15 – 25oC / มีระบบการควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสม เชน หุมฉนวน 
หรือทาสีขาวที่ตัวถัง 

มีระบบความปลอดภัยบริเวณถังเก็บ      

(  )  มีระบบ Explosion Proof เชน เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมดวยไฟฟา 
เปนตน 

  
  

(  )  ระบบปองกันการเกิดไฟฟาสถิตหรือระบบสายดิน      

(  )  ระบบควบคุมระดับภายในถัง (Level Control) พรอมระบบแจงเตือนภัย  

 (  )  มีระบบระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน เชน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สาย/  
หัวรับนํ้าดับเพลิง/ ระบบหยุดปฏิกิริยา
ฉุกเฉิน / ระบบหยุดการไหลอัตโนมัติ 

3.2.1.4 
  
  
  
  
  

 (  )  มีวิธีการตรวจวัดความเขมขนของสารที่ร่ัวไหลรอบถัง มีการติดตั้ง Gas Detector 

บริเวณรอบๆ ถังเก็บ       

 (  )  มีอุปกรณเสริมดานความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน 

 (  )  ไมใกลแหลงที่สามารถกอใหเกิดประกายไฟ หรือเหตุที่เส่ียงตอการ 
       ระเบิด 

  
  

 (  )   ไมอยูใกลกับสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากบักรดอะคริลิค  ดูบทที่ 3 หัวขอ 3.7   

3.2.1.5 
  
  
  
  

 (  )  มีการกําหนดเขตหวงหามชัดเจน       

3.2.1.6  (  )  มีมาตรการดานความปลอดภัยในกรณีที่ตองเก็บกรดอะคริลิค       
ใกลสารเคมีชนิดอื่น 
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หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.1.7 (  ) ตรวจเช็คสภาพถังเก็บและอุปกรณตอประกอบอื่นๆ อยูเสมอ มีเอกสารการตรวจสอบ 

การออกแบบพื้นที่เก็บสารเคมีเหมาะสมและปลอดภัย     

(  )  พื้นที่ตั้งของถังมีลักษณะลาดเอียงปองกันการตกคางของสารเคมี     

3.2.1.8 
  
  

(  )  มีเข่ือนกั้นสารเคมีเม่ือเกิดการรั่วไหล รองรับปริมาณได 110%  

3.2.1.9 (  )  มีปายเตือนหรือสัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมีที่บรรจุอยูในถัง 
เชน รหัส NFPA 

สภาพของปายและสัญลักษณตอง
สังเกตเห็นไดชัดเจน / มี SDS แบบ
ยอติดในบริเวณใกลเคียง 

3.2.2 กรณีเปนภาชนะบรรจุแบบเคลื่อนยายได 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.2.1 (  )  มีเอกสารการแจงจํานวนสารเคมีที่ทําการสงแตละครั้ง       

3.2.2.2 (  )  สภาพภาชนะบรรจุจากผูขายอยูในสภาพที่สมบูรณ       

3.2.2.3 (  )  มีเอกสารการแสดงปริมาณคงคลัง (Inventory sheet) การนําเขา    
แตละครั้ง 

เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

3.2.2.4 (  )  มีการจัดเก็บสารเคมีในสภาวะที่จําเพาะสําหรับกรดอะคริลิค   
อุณหภูมิ ………..oC  

15 – 25oC 

บริเวณรอบๆ สถานที่เก็บสารเคมี       

(  )  มีอุปกรณเสริมดานความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน 

(  )  ไมใกลแหลงที่สามารถกอใหเกิดประกายไฟ หรือเหตุที่เส่ียงตอการ
ระเบิด 

  
  

(  )  ไมอยูใกลกับสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากบักรดอะคริลิค  ดูบทที่ 3 หัวขอ 3.7 

3.2.2.5 
  
  
  
  

(  )  มีการกําหนดเขตหวงหามชัดเจน     

3.2.2.6 (  )  มีมาตรการดานความปลอดภัยในกรณีที่ตองเก็บสารเคมีน้ีใกลสารเคมี
ชนิดอื่น 

    
  

 มีระบบความปลอดภัยบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี       

(  )  มีระบบ Fire Proof เชน พื้น ประตูของหองเก็บสารเคมีอันตราย เปนตน    

(  )  มีระบบ Explosion Proof เชน ปม เครื่องมือวัดควบคุมดวยไฟฟา เปนตน     

(  )  ระบบปองกันการเกิดไฟฟาสถิต      

3.2.2.7 
  
  
  

(  )  มีระบบระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน  
  

เชน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สาย/     
หัวรับนํ้าดับเพลิง 

3.2.2.8 (  )  มีปายเตือนหรือสัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมีบริเวณสถานที่
เก็บ เชน รหัส NFPA 

สภาพของปายและสัญลักษณตอง
สังเกตเห็นไดชัดเจน 

 

 

3.3 การนําไปใชงาน 

3.3.1 ระหวางการถายสารเคมีจากยานพาหนะผูขายสูภาชนะที่ใชเก็บสารเคมี 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.1.1 (  )  มีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดการทํางานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เม่ือเกิดการไหลลนออกจากภาชนะบรรจุ 

3.3.1.2 (  )  มีคูมือข้ันตอนการทํางานการขนถายสารเคมีเก็บไวในบริเวณที่ 
       ปฏิบัติงาน 

เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

3.3.1.3 (  )  มีการตรวจสอบรอยรั่วตามทอและขอตอของทอที่สารเคมีไหลผาน เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
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4. ขอปฏิบตัิและระเบยีบของพนักงานที่ปฏบิัตงิานกับกรดอะคริลิค 
4.1 การฝกอบรม 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

4.1.1 (  )  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกรดอะคริลิค        

4.1.2 (  )  มีการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารเคมีและการฝกอบรม
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี    

    

4.1.3 (  )  การใชอุปกรณและเครื่องมือปองกันอนัตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานดานสารเคมี                 

      

4.1.4 (  )  การฝกแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดกรณีเพลิงไหมหรือการระเบิดของสารเคมีและ
วิธีการดับเพลิง            

    

4.2 ความปลอดภยัดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  
      

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

4.2.1 (  )  จัดใหมีเครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ดานสารเคมี 

ดูบทที่ 7  
  

4.2.2 (  )  จัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปของพนักงานที่ปฏิบัติงาน เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

4.2.3 (  )  ตรวจเฉพาะโรคตามคําแนะนําของแพทยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย     เอกสารยืนยันคําแนะนําของแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย  

 

5.มาตรการดานสิ่งแวดลอมและระบบการจัดการการกําจัดของเสียที่เกิดจากกรดอะคริลิค 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

5.1 (  )  มีการคัดแยกกาก/ของเสียที่เกิดจากสารเคมีชนิดน้ี ดูบทที่ 10 

5.2 (  )  มีการติดปายเพื่อบงบอกประเภท และขอมูลของเสีย       

5.3 (  )  ภาชนะที่ใชเก็บของเสียชนิดน้ีมีความถูกตองและเหมาะสมกับประเภท
ของเสีย                

5.4 (  )  มีการกําหนดพื้นที่เก็บของเสียที่ชัดเจน และแยกตางหากจากพื้นที่เก็บ
สารเคมีอื่นๆ                 

3.3.2 การนําสารเคมีไปใชงานผานระบบทอ 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.2.1 (  )  มีการตรวจสอบรอยรั่วตามทอและขอตอของทอที่สารเคมีไหลผาน       

3.3.2.2 (  )  มีแผนการซอมบํารุงและตรวจสอบสภาพทอและขอตอประจําป    

3.3.2.3 (  )  มีมาตรการในการควบคุมความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา    

3.3.3 การนําสารเคมีไปใชงานโดยการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุ 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.3.1 (  )  มีการถายสารเคมีลงภาชนะที่เหมาะสม   

3.3.3.2 (  )  มีเสนทางการเดินจากจุดถายสารเคมีไปยังสถานที่ใชงานที่ปลอดภัย       

3.3.3.3 (  )  พนักงานที่ทําหนาที่ในการนําสารเคมีไปใชงาน มีชุดและอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากสารเคมีครบถวน            

    
  

3.3.3.4 (  )  มีเอกสารการรับจายสารเคมีทุกครั้งที่มีการนําสารเคมีไปใช       
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5.5 (  )  ในกรณีที่ของเสียอยูในสถานะกาซ มีการติดตั้งระบบกําจัด เชน หอดัก
จับ (Scrubber) เพื่อกําจัดไอเสียกอนปลอยออกสูบรรยากาศ หรือ
เตาเผาอุณหภูมิสูง                 

5.6 (  )  มีการตรวจเช็คความเขมขนและคุณภาพของกาซทิ้งกอนปลอยออกสู
บรรยากาศ                  

5.7  (  )  มีการทําแผนเพื่อการเฝาระวังผลกระทบตอส่ิงแวดลอม       

5.8  (  )  จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมรวมถึงผูปฏิบัติงาน  เชน การกําหนดจํานวนเวลาใน
การทํางานของพนักงานใน
บริเวณที่มีการใชกรดอะคริลิค  

 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
วันที่บันทึกขอมูล (วว/ดด/ปป) ............/……......./............ ผูบันทึกขอมูล  .................................................. 

      

  ผูรวมตรวจสอบ ................................................. 

      

  ผูรวมตรวจสอบ .................................................. 
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อักษรยอและคําอธิบาย 
 
 

 
 
 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists   

ADR 
 

(European) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 

BCF Bioconcentration Factor เปนสัดสวนความเขมขนของสารเคมีในเนื้อเยื่อจุลชีพในน้ํา
ตอความเขมขนของสารเคมนีั้นในน้ํา 

CAS Number Chemical Abstracts Service Number  

EC Number European Commission Number  

EC50  Half Maximal Effective Concentration ความเขมขนของสารที่ทําใหเกิดการตอบสนอง
ของสิ่งมีชีวิตที่ระดับกึ่งกลางระหวางคาฐานและคาสูงสุด  

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances   

EPA  Environmental Protection Agency   

ERPG 
 

Emergency Response Planning Guideline เปนขอแนะนําแผนโตตอบกรณีฉุกเฉนิ
ที่ระดับความเขมขนของไอสารเคมีตางๆ 

ERPG 1 – ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่ไมมีผลตอสุขภาพ 
(Without Health Effect)  เมื่อมีระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ ตลอด          
1 ชั่วโมง และอาจสามารถไดรบักลิ่นได 

ERPG 2 –  ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่มีผลเสียตอสุขภาพ 
(Adverse Health Effect) หรือไมกลับคืนสูสภาพเดิม (Irreversible 
Health Effect) ทําใหรางกายออนแองายตอการเจ็บปวย เมื่อมี
ระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ ตลอด 1 ชั่วโมง  

ERPG 3 –  ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่มีผลตอสุขภาพแบบ
รายแรง ถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อมีระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ ตลอด 1 ชั่วโมง     

GHS Globally Harmonized System 

IARC International Agency For Research on Cancer 

IDLH 
 

Immediately Dangerous to Life and Health  เปนความเขมขนของไอสารใน
บรรยากาศที่เปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพอยางทันทีทนัใด 

Kow Octanol-water Partition Coefficient เปนสัมประสิทธิ์การแบงสวนของสารที่สามารถ
ละลายในออคทานอลตอการละลายในน้ํา ทีจุ่ดสมดุล  

LC50 Lethal Concentration 50 เปนความเขมขนของสารในระบบสิ่งแวดลอมที่สัตวทดลอง
เมื่อมีการไดรับจะตายได 50% ภายหลังการทดลอง 4 ชั่วโมง (กรณีในบรรยากาศ จะ
หมายถึงการหายใจ และกรณีในน้ํา จะหมายถึงการกิน) 
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LD50 
 

Lethal Dose 50 เปนปริมาณของสารที่ใหกบัสัตวทดลองในขณะทีท่ดลองใน
หองปฏิบัติการแลวทําใหสัตวทดลองตาย 50% ในการใหครั้งเดียว มีหนวยเปน 
มิลลิกรัมหรอืกรัมของสารที่ใหตอน้ําหนักของสัตวทดลองในหนวยกิโลกรัม (mg/kg 
หรือ g/kg) 

NFPA  
 

National Fire Protection Association ไดกําหนดรหัสและมาตรฐานครอบคลุมใน
ทุกๆ ดานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ระบบ NFPA ไดมีการกําหนด
สัญลักษณแสดงอันตรายเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสที่วางต้ังตามแนวเสนทแยงมุม 
(Diamond-shape)    ภายในแบงออกเปนสี่เหล่ียมยอยขนาดเทากัน 4 รูป 4 สี  ไดแก  
สีแดงแสดงความไวไฟ (Flammability)   สีน้ําเงินแสดงอนัตรายตอสุขภาพ (Health)  
สีเหลืองแสดงความไวตอปฏิกิริยาของสาร (Reactivity) ใชตัวเลข 0 ถึง 4 แสดงถึง
ระดับอันตรายจากนอยไปมาก และสขีาวแสดงขอมูลพิเศษของสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTP National Toxicology Program  

OSHA Occupational Safety and Health Administration  

PEL Permissible Exposure Limit เปนความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับไดของไอสารใน
บรรยากาศของอาคารที่ทํางาน พิจารณาตลอด 8 ชั่วโมงทาํการ 

SCBA  Self-contained Breathing Apparatus เปนอุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถัง
บรรจุอากาศแบบพกพา 

SDS Safety Data Sheet เปนเอกสารขอมูลความปลอดภัย 

TLV-C 
 

Threshold Limit Value - Ceiling Exposure Limit เปนคาความเขมขนของไอสารใน
บรรยากาศสูงสุดไมวาเวลาใดๆ ของการปฏิบัติงาน 

ความไวไฟ (พื้นสีแดง) 
0 = ไมติดไฟ 
1 = จุดวาบไฟสูงกวา 93 oC 
2 = จุดวาบไฟต่ํากวา 93 oC 
3 = จุดวาบไฟต่ํากวา 38 oC 
4 = จุดวาบไฟต่ํากวา 22 oC 

ความไวตอปฏิกิริยา (พื้นสีเหลือง) 
0 = เสถียร 
1 = ไมเสถียรถาโดนความรอน 
2 = ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 
3 = ความรอนและการกระแทก   

อาจเกิดการระเบิด 
4 = ระเบิดได 

ขอมูลพิเศษ (พื้นสีขาว) 
OXY  = ออกซิไดเซอร 
ACID = กรด 
COR = กัดกรอน 
ALK  = ดาง 
W     = หามผสมนํ้า 

สุขภาพ (พื้นสีนํ้าเงิน) 
0 = ปลอดภัย 
1 = อันตรายนอย 
2 = อันตรายปานกลาง 
3 = อันตรายสูง 
4 = อันตรายถึงตาย 
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TLV-TWA 
 

Threshold Limit Value - Time Weighted Average เปนคาความเขมขนเฉล่ียของไอ
สารในบรรยากาศตลอดเวลาการทํางาน ซึ่งโดยทั่วไป คือ 8 ชั่วโมงตอวัน หรอื 40 
ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ โดยปราศจากผลกระทบตอสุขภาพ 

LEL Lower Explosive Limit  เปนความเขมขนของไอสารในบรรยากาศต่ําสุด (คิดเปน
เปอรเซ็นต) ทีส่ามารถเกิดการระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ (Ignition 
Source) 

UEL  
 

Upper Explosive Limit  เปนความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุด (คิดเปน
เปอรเซ็นต) ทีส่ามารถเกิดการระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ (Ignition 
Source) 

UN Number 
 

United Nations Number  เปนระบบเลขอางอิง 4 หลัก ของสารอันตรายตาม
ขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ  (UN Recommendation on the Transport of 
Dangerous Goods, 10th edition)  ใชประโยชนรวมกับขอแนะนําของสหประชาชาติ 
เพื่อการตอบโตเหตุฉุกเฉินในระหวางการขนสง 

VME Valeur Moyenne d’Exposition (France) – Value Average of Exposure 
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หนวย 
 

oC   องศาเซลเซียส 
g/l   กรัม ตอ ลิตร 
J/g   จูล ตอ กรัม 
kPa  กิโลปาสคาล 
mN/m มิลลินิวตัน ตอ เมตร 
mg/m3 มิลลิกรัม ตอ ลกูบาศกเมตร 
mg/kg มิลลิกรัม ตอ กโิลกรัม 
mg/kg-day มิลลิกรัม ตอ กโิลกรัม-วัน 
mg/l มิลลิกรัม ตอ ลติร 
m/s   เมตร ตอ วินาที 
atm-m3/mol   เอทีเอ็ม-ลูกบาศกเมตร ตอ โมล 
ppm ระดับความเขมขน “สวนในลานสวน” (Parts per million) 
wt% รอยละโดยน้ําหนัก 
vol% รอยละโดยปรมิาตร 

μg/m3 ไมโครกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร 
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เว็บไซต 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม: http://www2.diw.go.th/haz/hazard/libary/chem_label.htm  

(คน ณ วันที ่26 สิงหาคม 2551) 
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The National Pollutant Inventory (NPI): http://www.npi.gov.au/database/substance-

info/profiles/6.html 
www.epa.gov/region09/waste/siemens/pdf/RiskAssessment/siemens-riskassessAppxF.pdf FW : 

 fresh water 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขโทรศัพท 
หนวยงาน 

ตลอด 24 ช่ัวโมง เฉพาะเวลาทําการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

1564 (ขอมูลอัตโนมัติ) 1564 (ติดตอเจาหนาที่) 

ศูนยปลอดภัยคมนาคม 1356, 0-2280-8000 
 

 

ศูนยกูชีพนเรนทร 
 

1669, 0-2354-8222 
 

กรมควบคุมมลพิษ 
 

1650 0-2298-2405 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784, 0-2241-7451-6 
 

0-2243-0020-6 

สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กรุงเทพมหานคร 
 

199, 0-2354-6858 
  

กองบังคับการตํารวจทางหลวง 1193, 0-2354-6007 
 

 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 0-2241-4049, 0-2243-6159 
 

 

สวพ.91 1644, 0-2562-0033-4 
 

 

จส.100 1137, 0-2711-9151-9 
 

 

รวมดวยชวยกัน 
 

1677, 0-2369-3854 
 

 
 
 

กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี 

โปรดแจง 
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