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เมือ่วนัที ่16 ม.ีค. 2559 มรีะเบดิเกดิขึน้ในหอ้งแลปของมหาวทิยาลยั

ฮาวาย เมอืง โฮโนลลู ูผูช้ว่ยนักวจัิยไดรั้บบาดเจ็บสาหัส สญูเสยีแขน 
ทรัพยส์นิเสยีหายเกอืบ 1 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ในหอ้งแลปมงีานวจัิยซึง่ใชส้ารผสมไวไฟประกอบดว้ย ไฮโดรเจน 
ออกซเิจน และ คารบ์อนไดออกไซด ์สารผสมดงักลา่วเก็บไวถ้ังขนาด 50 ลติร
ทีค่วามดนั 6 barg และถา่ยเขา้ไปยังถังไบโอรแีอคเตอรซ์ึง่บรรจแุบคทเีรยี ถัง
ดงักลา่วทนความดนัได ้11.6 barg และตัง้ใจเอาไวใ้ชก้บัอากาศอดัความดนั 
(dry compressed air) เทา่นัน้ ถังดงักลา่วและอปุกรณ์อืน่ ๆ เชน่ อปุกรณ์
ตรวจวดั ไมไ่ดม้กีารตอ่สายดนิ มคีนสงัเกตเุห็นประกายไฟจากไฟฟ้าสถติยใ์น
หอ้งแลปเกดิขึน้ในหอ้งแลปจากอปุกรณ์ทีเ่ป็นโลหะและไมไ่ดต้อ่สายดนิกอ่นที่
จะเกดิระเบดิขึน้ ระเบดิครัง้นีเ้กดิขึน้หลงัจากมกีารใชถ้ังนีเ้ป็นครัง้ที ่11 ผู ้
สอบสวนเหตกุารณ์ประเมนิวา่เหตรุะเบดิครัง้นีรุ้นแรงเทยีบเทา่กบัระเบดิ TNT
ขนาด 70 กรัม – ปรมิาณเกอืบครึง่หนึง่ของลกูระเบดิ M-67 ทีใ่ชใ้นกองทพั 

จากการสอบสวนพบวา่ สาเหตเุบือ้งตน้ของการระเบดิน่าจะเกดิจากไฟฟ้า
สถติย ์(อา่นไดจ้าก Beacon ฉบบัเดอืน ส.ค.59) ทีท่ าใหส้ารผสมไวไฟเกดิลกุ
ตดิไฟ อยา่งไรก็ตาม ลกึลงไปแลว้ ไมไ่ดม้กีารตระหนักถงึอนัตรายจากสภาวะ
ในถังทีส่ามารถตดิไฟได ้และความยากงา่ยทีส่ารผสมสามารถลกุตดิไฟได ้
สารผสมทีป่ระกอบดว้ยไฮโดรเจนและออกซเิจนนัน้สามารถเกดิระเบดิได ้
ในชว่งความเขม้ขน้ทีค่อ่นขา้งกวา้ง และ พลงังานทีต่อ้งใชใ้นการจดุตดิไฟต า่
มาก อปุกรณ์ สถานที ่ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และ การฝึกอบรม ทีม่ไีม่
เพยีงพอกบัการปฏบิตังิานกบัแก๊สผสมนี้ทีม่อีนัตรายสงูมาก 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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คณุไมส่ามารถควบคมุอนัตรายทีค่ณุไมไ่ดร้ะบถุงึได!้
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 ไฮโดรเจนทีผ่สมกบัอากาศสามารถเกดิระเบดิไดท้ีค่วามเขม้ขน้
ระหวา่ง 4% ถงึ 75% ไฮโดรเจน และชว่งนีจ้ะขยายขึน้ถา้ความ
เขม้ขน้ของออกซเิจนมากขึน้ โดยจะอยูท่ี ่ 4% ถงึ 94% ไฮโดรเจน
ในออกซเิจนบรสิทุธิ์

 พลังงานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดุตดิไฟสารไฮโดรเจนในอากาศ 
(21% ออกซเิจน) นัน้ต ่ามาก ประกายไฟทีค่ณุเกอืบจะไมรู่ส้กึมี
พลังงานมากกวา่พลังงานทีจ่ าเป็นในการจดุตดิไฟของสารผสมนี้
เกอืบ 50 เทา่ และประกายไฟทีป่กตคิณุเห็นมพีลังงานมากกวา่
พลังงานทีจ่ าเป็นในการจดุตดิไฟของสารผสมนีเ้กอืบ 1000 เทา่ยิง่ถา้
ความเขม้ขน้ของออกซเิจนมากขึน้ ของผสมก็จะยิง่ตดิไฟไดง้า่ยขึน้ 

 อบุตัเิหตทุีเ่กิย่วขอ้งกบักระบวนการผลติเกดิขึน้ในหอ้งแลป หรอื 
โรงงานน ารอ่ง เชน่เดยีวกบั ในโรงงานผลติ ถงึแมป้รมิาณสารเคมจีะ
นอ้ยก็ไมไ่ดห้มายความวา่อนัตรายจะนอ้ยตามดว้ย

 อบุตัเิหตนุีเ้กดิขึน้ในหอ้งแลปส าหรับงานวจิัย แตห่อ้งแลปในโรงงานก็
อาจจะมสีารเคมอีนัตราย หรอื แหลง่พลังงานมากพอทีจ่ะเกดิ
เหตกุารณร์นุแรงแบบนีด้ว้ยเชน่กนั – เชน่ กา๊ซในภาชนะจภุายใต ้
ความดัน (compressed gas cylinder) ในหอ้งแลปส าหรับควบคมุ
คณุภาพ 

 ไมว่า่คณุจะท างานทีไ่หน – ในโรงงานผลติ, หอ้ง
แลปส าหรับงานวจิัย, โรงงานน ารอ่ง, หอ้งแลป
ส าหรับควบคมุคณุภาพ, โรงซอ่มบ ารงุ หรอืทีอ่ืน่ ๆ –
ตอ้งใหม้ัน่ใจวา่คณุเขา้ใจอนัตรายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสารเคม ีอปุกรณ ์และการด าเนนิการของคณุ คณุ
ไมส่ามารถจดัการความเสีย่งจากอนัตรายทีค่ณุ
ไมเ่คยรูไ้ด!้ การตระหนักถงึอนัตรายเป็นขัน้ตอน
ส าคัญขัน้ตอนแรกเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กจิกรรมตา่ง ๆ จะ
ด าเนนิการอยา่งปลอดภยั ประยกุตใ์ชว้นัิยในการ
จัดการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ ในหอ้ง
แลป หรอื พืน้ทีท่ างานอืน่เหมอืนกบัในโรงงานผลติ
ดว้ยเชน่กนั 

 ใชเ้ครือ่งมอืในการระบแุละวเิคราะหอ์นัตรายที่
เหมาะสมเพือ่ท าความเขา้ใจอนัตรายในหอ้งแลป 
หรอื พืน้ทีท่ างานอืน่ ๆ – เชน่ checklists, what-if 
analysis, job safety analysis, และ เครือ่งมอืในการ
วเิคราะหอ์นัตรายทีล่ะเอยีดขึน้ ส าหรับการด าเนนิงาน
ทีซ่บัซอ้น

คณุทราบหรอืไม?่
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