
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

 

หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการ เจ้าหนา้ที่

ห้องปฏิบัติการ นักเรียน คณาจารย์ มีโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมี ตัวท าละลาย สารพิษ เชื้อก่อโรค 

อัคคีภัย อันตรายจากก๊าซพิษ ในระหว่างที่ท าปฏิบัติการ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง ทั้งผลต่อ

สุขภาพในระยะเฉียบพลัน หรอืเรือ้รัง ตลอดจนการสรา้งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่

หอ้งปฏิบัติการจะได้วางระบบมาตรการป้องกัน และควบคุมความปลอดภัย โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 

แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

คู่มอืข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดท าขึ้น เพื่อแนะน า และให้

ความรู้ ด้านการปฏิบัติตัวเบื้องต้นในการใช้ห้องปฏิบัติการ ส าหรับนักเรียน คณาจารย์และบุคคลอื่นๆ 

ที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ มีแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดความ

ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสิ่งแวดล้อม  
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ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย 

ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

การใช้ห้องปฏิบัติการเคมีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอน และผู้เรียนควรท าความเข้าใจใน

ข้อควรปฏิบัติให้ตรงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยแก่ผูท้ดลอง (ประเสริฐ ศรีไพโรจน์, 2539) 

1. ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ห้องปฏิบัติการทดลองเป็นสถานที่ท างาน ต้องท าการทดลองด้วยความตั้งใจ

อย่างจริงจัง 

2. ต้องรักษาระเบียบบนโต๊ะปฏิบัติการ เพราะการทดลองจะผิดพลาดได้ง่ายถ้าบนโต๊ะปฏิบัติการไม่มี

ระเบียบ เช่น อาจหยิบหลอดทดลองผิด หรือในกรณีที่ท าสารหกจะต้องรีบท าความสะอาดทันที เครื่อง

แก้วหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแล้วต้องล้างให้สะอาดแล้วเก็บเข้าตู้ เมื่อไม่ต้องการใช้ทดลองอีก 

นอกจากนี้การรักษาระเบียบบนโต๊ะปฏิบัติการยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุและยังเป็นการช่วยประหยัด 

เวลาในการค้นหาสิ่งของที่ตอ้งการอกีด้วย 

3. ต้องอ่านคู่มือปฏิบัติการทดลองก่อนที่จะปฏิบัติการทดลองนั้นๆ และพยายามท าความเข้าใจ ถึง

ขั้นตอนการทดลองให้แจ่มแจ้ง หากมีความสงสัยในตอนใด จะต้องถามอาจารย์ผู้ควบคุมเสียก่อน 

ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการทดลอง การอ่านคู่มือปฏิบัติการทดลองมาก่อนที่จะปฏิบัติการทดลองนั้น 

นับว่ามีประโยชน์มาก เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการทดลองและผู้ทดลองจะทาการทดลองด้วย

ความเข้าใจ 

4. ต้องไม่ท าการทดลองใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากการทดลองที่มีไว้ในคู่มือปฏิบัติการ หรือที่ได้รับ

มอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุมเท่านั้น แต่ถ้าต้องการท าการทดลองใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากหนังสือ

คู่มอืหรอืที่อาจารย์มอบหมาย จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมเสียก่อน 

5. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการทดลองต้องสะอาด ความสกปรกเป็นปัจจัยส าคัญประการ หนึ่งที่ท า

ให้ผลการทดลองผิดพลาด หรอืคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิ 

6. อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่น สามขา ที่ยึดสายยาง ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการทดลองนั้นๆ จะต้อง

น าไปเก็บไว้ที่เดิมหลังจากเสร็จสิน้การทดลองแล้ว 

7. ควรท าการทดลองในห้องปฏิบัติการตามเวลาที่ก าหนดให้เท่านั้นไม่ควรท างานในห้องปฏิบัติการ

เพียงคนเดียว เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะไม่มใีครทราบ และไม่อาจช่วยได้ทันท่วงที 

8. เมื่อต้องการใช้สารละลายที่เตรียมไว้ ต้องรินออกจากขวดใส่ลงในบีกเกอร์ก่อน โดยรินออกมา

ประมาณเท่ากับจ านวนที่ต้องการจะใช้ อย่ารินออกมามากเกินไปเพราะจะทาใหส้ิ้นเปลืองสารโดยเปล่า
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ประโยชน์ถ้าสารละลายที่รินออกมาแล้วนี้เหลือ ให้เทส่วนที่เหลือนี้ลงในอ่าง อย่าเทกลับลงในขวดเดิม

อีก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปะปนกัน 

9. ถ้ากรดหรอืด่างหรอืสารเคมีที่เป็นอันตรายถูกผิวหนังหรอืเสื้อผ้าต้องรบีล้างออกด้วยน้ าทันทีเพราะมี

สารเคมีหลายชนิดซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว และเกิดเป็นพิษขึ้นมาได้ ซึ่งแต่ละคนจะมี

ความรูส้ึกหรอืเกิดพิษแตกต่างกัน 

10. อย่าทดลองชิมสารเคมีหรือสารละลาย เพราะสารเคมีส่วนมากเป็นพิษอาจเกิดอันตรายได้นอกเสีย

จากจะได้รับค าสั่งจากอาจารย์ผูค้วบคุมให้ชิมได้ 

11. อย่าใช้มือหยิบสารเคมีใด ๆ เป็นอันขาด และพยายามไม่ใหส้่วนอื่น ๆ ของรา่งกายถูกสารเคมีเหล่านี้

ด้วย นอกเสียจากจะได้รับค าสั่งจากอาจารย์ผู้ควบคุมให้ปฏิบัติ 

12. อย่าเทน้ าลงบนกรดเข้มข้นใด ๆ แต่ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้าอย่างช้าๆ พร้อมกับกวน

ตลอดเวลา 

13. เมื่อตอ้งการจะดมกลิ่นสารเคมี อย่าน าสารเคมีมาดมโดยตรง ควรใช้มอืพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมูก

เพียงเล็กน้อย (อย่าสูดแรง ๆ) โดยถือหลอดที่ใส่สารเคมีไว้ห่าง ๆ 

14. ออกไซด์ของธาตุบางชนิดเป็นแก๊สพิษ เชน่ ออกไซด์ของกามะถัน ไนโตรเจนและแก๊ส 

แฮโลเจน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก็เป็นก๊าซพิษเช่นเดียวกัน การทดลองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

แก๊สเหล่านีค้วรทาในตู้ควัน 

15. อย่าทิ้งของแข็งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ เช่น ไม้ขีดไฟหรือกระดาษกรองที่ใช้แล้ว ฯลฯ ลงในอ่างน้ า เป็น

อันขาด ควรทิง้ในถังขยะที่จัดไว้ให้ 

16. อย่าน าแก้วอ่อน เชน่ กระบอกตวง กรวยแยก ไปให้ความร้อน เพราะจะทาให้ละลายใช้การไม่ได้ 

17. อย่าน าบีกเกอร์ที่ใชใ้นห้องปฏิบัติการมาใช้ตักน้ าดื่ม ถึงแม้วา่จะดูสะอาดก็ตาม เพราะอาจมสีารเคมี

ตกค้างอยู่ 

18. หลังการทดลองแต่ละครั้งต้องล้างมอืให้สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนกินอาหาร เพราะในขณะทา

การทดลองอาจมสีารเคมีที่เป็นอันตรายติดอยู่ก็ได้ 

19. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ เพราะการสูบบุหรี่อาจทาให้สารที่ติดไฟง่ายติดไฟได้ หรืออาจท า ให้

อนุภาคของสารเคมีที่ระเหยกลายเป็นไอถูกเผาผลาญในขณะสูบบุหรี่ แล้วถูกดูดเข้าไปในปอด 

20. อย่ากินอาหารในหอ้งปฏิบัติการ เพราะอาจมีสารเคมีปะปนกับอาหารที่รับประทานเข้าไป เชน่ อาจ

อยู่ในภาชนะที่ใส่อาหาร ภาชนะที่ใส่น้ าส าหรับดื่มหรือที่มือของท่าน ซึ่งสารเคมีบางชนิดอาจมีพิษหรือ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
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21. เมื่อเสื้อผ้าที่สวมอยู่ติดไฟ อย่าวิ่ง ต้องพยายามดับไฟก่อนโดยนอนกลิง้ลงบนพื้น แล้วบอกให้เพื่อน 

ๆ ชว่ยโดยใช้ผ้าหนา ๆ คลุมรอบตัวหรอืใช้ผ้าเช็ดตัวที่เปียกคลุมบนเปลวไฟใหด้ับก็ได้ 

22. เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการ จะต้องรีบดับตะเกียงในหอ้งปฏิบัติการให้หมด และน าสารที่ติดไฟ

งา่ยออกไปให้ห่างจากไฟมากที่สุด ซึ่งผูป้ฏิบัติการทดลองทุกคนควรจะต้องรู้แหล่งที่เก็บเครื่องดับเพลิง

และรู้จักวิธีใช ้ทั้งนีเ้พื่อสะดวกในการนามาใช้ได้ทันท่วงที 

23. หากผู้ทดลองเกิดอุบัติเหตุในขณะท าการทดลอง ต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งต่ออาจารย์ผู้

ควบคุม ไม่วา่จะเกิดมากหรือนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

24. ก่อนน าเอาสารละลายในขวดไปใช้ จะต้องดูชื่อสารบนฉลากติดขวดสารละลายอย่างน้อยสองครั้ง

เพื่อให้แนใ่จว่าใช้สารที่ต้องการไม่ผิด 

25. เมื่อจะใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย หรอืสารที่วอ่งไวต่อปฏิกิริยา หรอืสารที่มกีลิ่นเหม็น 

เชน่ เบนโซอิลคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ โบรมนี ฯลฯ จะต้องท าในตู้ควัน 

26. ภาชนะแก้วที่ร้อนจะดูคล้ายกับภาชนะแก้วที่เย็น ดังนั้นควรให้เวลานานพอสมควรในการให้ภาชนะ

แก้วที่รอ้นเย็นลง 

27. น้ าที่ใช้ในการท าปฏิกิริยาเคมีจะต้องใช้น้ากลั่นทุกครั้ง แต่อย่าใช้ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น เช่น ใช้

ล้างอุปกรณ์ เป็นต้น เพราะกว่าจะกลั่นได้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก 

28. เมื่อใช้เครื่องควบแน่น อย่าไขน้ าเข้าเครื่องควบแน่นแรงนัก เพราะจะท าให้สูญเสียน้ าไปโดยเปล่า

ประโยชน์ ควรไขน้ าเข้าเครื่องควบแน่นเบา ๆ ก็ได้ 

29. ขณะต้มสารละลายหรือให้สารทาปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง จะต้องหันปากหลอดทดลองออก

หา่งจากตัวเองและหา่งจากคนอื่น ๆ ด้วย 

30. การทดลองใดๆ ที่ทาให้เกิดสุญญากาศ ภาชนะที่ใชต้้องหนาพอที่จะทนต่อความดันภายนอกได้ 

31. ขวดบรรจุสารละลายหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีตัวทาละลายอินทรีย์บรรจุอยู่ อย่าใช้จุกยางปิดปากขวด

เป็นอันขาด เพราะตัวท าละลายอินทรีย์กัดยางได้ทาให้สารละลายสกปรก และจะเอาจุกยางออกจาก

ขวดได้ยากเพราะจุกส่วนข้างลา่งบวม 

32. อย่าทิ้งโลหะโซเดียมที่เหลือจากการทดลองลงในอ่างน้ า เพราะจะเกิดปฏิกิริยากับน้ าอย่างรุนแรง 

จะต้องท าลายด้วยแอลกอฮอล์เสียก่อน แล้วจึงเททิง้ลงในอ่างน้ า 

33. เมื่อการทดลองใดใช้สารที่เป็นอันตราย หรือเป็นการทดลองที่อาจระเบิดได้ ผู้ทดลองควรสวม

แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
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34. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ต้องท าความสะอาดพื้นโต๊ะปฏิบัติการ ตรวจของในตู้และใส่กุญแจให้

เรียบร้อย แล้วล้างมอืให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

35. พึงระลึกอยู่เสมอว่า ต้องท าการทดลองด้วยความระมัดระวังที่สุด ความประมาทเลินเล่ออาจทาให้

เกิดอันตรายต่อตัวเองได้ 
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ควำมปลอดภัยทั่วไปในห้องปฏิบัติกำร 

 

อุปกรณที่จ ำเป็นเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

1. ระบบระบำยอำกำศ (Ventilation) 

ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีควรมีการระบายอากาศที่ดี   การระบายอากาศใน

หอ้งปฏิบัติการ โดยทั่วไปไม่ควรน้อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้อง ต่อช่ัวโมง  

 

2. ตู้ดูดควัน (Fume hood) 

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ต้องท าในตู้ดูดควันเท่านั้น  ตู้ดูดควัน ต้องสามารถ

ดูดอากาศได้ไม่นอ้ยกว่า 80-120 ฟุต /นาที เมื่อฝาตู้ (Sash) เปิดที่ระดับ 18 นิว้ 

การใชตู้้ดูดควันควรมีขอ้พึงปฏิบัติ ดังนี้ 

- ระหว่างปฏิบัติงาน ฝาตู้ดูดควัน (Sash) ต้องเปิดไม่เกิน 18 นิว้ 

- อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้ปฏิบัติงานในตู้ดูดควัน ควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้าไปด้านใน อย่าง

น้อย 6 นิว้ 

- ควรเปิดพัดลมของตูดู้ดควันให้ท างานตลอดเวลาที่มสีารเคมีอยู่ภายในตู้ดูดควัน 

- ไม่ควรใช้ตูดู้ดควันเป็นที่เก็บสารเคมี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

รูปที่ 1   ตู้ดูดควัน 
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3. ตู้เก็บสำรเคมี 

สารเคมีที่ใช้เป็นตัวท าละลาย เช่น Acetone, ether, alcohol รวมทั้งกรด Glacial acetic 

acid ส่วนใหญ่มักเป็นสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่ห่างจากประกายไฟ รวมทั้งควรแยกเก็บจาก

สารเคมีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในกลุ่มที่เป็น oxidizer อุปกรณ์ที่ใช้เก็บสารเคมีในกลุ่ม

นีไ้ด้แก่ ตู้เก็บสารละลายไวไฟ   ในส่วนสารเคมีที่งา่ยต่อการเกิดระเบิดควรเก็บในตู้ แตแ่ยกให้อยู่

บริเวณนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ตู้เก็บสำรเคมี 

 

4. อ่ำงล้ำงตำ และที่ล้ำงตัวฉุกเฉิน  

(Emergency eyewash fountain and safety shower) 

อ่างลา้งตา และที่ลา้งตัวฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับทุกห้องปฏิบัติการ ใช้ในกรณี

เกิดอุบัติเหตุสารเคมีอันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้น

เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพต่อผู้ปฏิบัติงานได้   สถานที่ติดตั้ง  อ่างล้างตา และที่ล้างตัว ควรอยู่ใน

ระยะห่างไม่เกิน 10 วินาที จากจุดปฏิบัติงาน ไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง เพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ควรใช้ระยะเวลาการล้างตา หรอืล้างตัวไม่ต่ ากว่า 15 

นาที เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีได้ถูกชะล้างจนหมด    อ่างล้างตาควรมีการตรวจสอบอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง และควรตรวจสอบที่ลา้งตัวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง              
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รูปที่ 3 อ่ำงล้ำงตำ และที่ล้ำงตัวฉุกเฉิน 

 

5. อ่ำงล้ำงอุปกรณ์ (Laboratory sink) 

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ต้องล้างมือ  ด้วยสบู่ และน้ าสะอาดทุกครั้งภายหลังจากการ

ถอดถุงมือ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี   อ่างล้างมือยังใช้

ในการล้างอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการที่เปื้อนสารเคมีอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 อ่ำงล้ำงอุปกรณ์ 

นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่นถังดับเพลิง ทราย ตู้ยา และอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติกำร (Personal protective equipment)  

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่

อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection), เครื่องป้องกันหน้า เสื้อ รองเท้า ถุงมอื และหนา้กากกันสารพิษ 

เป็นต้น การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการจัดการและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถป้องกันอันตรายได้ 100 % 

1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดกับลูกตำ (Eye protection) 

 อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบ ไปด้วยแว่นตาประเภทต่างๆ (Glasses, goggles ,shield) ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อป้องกันอันตรายในระดับที่แตกต่างกันออกไป  อย่างไรก็ตามควรมีการ

ท าความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านีอ้ย่างสม่ าเสมอ  

 บางห้องปฏิบัติการก าหนดใหผู้ป้ฏิบัติงานต้องใส่แว่นตาตลอดเวลา ยกเว้นหากมีการเทสารเคมีต้อง

เปลี่ยนมาใช้ goggles  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แว่นตำใช้ในห้องปฏิบัติกำร 

2. เสื้อคลุมปฏิบัติกำร  (Laboratory coat)  

เสื้อคลุมปฏิบัติการใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากฝุ่น ผง 

ตลอดจนการหก กระเซ็นของสารเคมี   เสื้อนี้ควรใช้เนื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย หรือท าจากใยสังเคราะห์

ประเภท Tyvek หรือ Nomex ไม่ควรใช้วัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester เนื่องจากเป็นวัสดุที่ติดไฟ

ง่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่ ควรได้มีการท าความสะอาดเสื้อคลุมปฏิบัติการอย่าง

สม่ าเสมอ และควรถอดเสื้อนี้ออกทุกครั้งเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ

สารเคมี และหา้มน าเสื้อคลุมปฏิบัติการซักรวมกับเสื้อผ้าชนิดอื่น และหา้มน ากลับไปใช้ที่บ้าน 

 

 

 

 

                                              รูปที่ 6 เสื้อคลุมปฏิบัติกำร 

 

 



9 
 

3. รองเท้ำ 

 ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รองเท้าที่ใช้สวมใส่ในห้องปฏิบัติการ 

ควรเป็นรองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า อย่างน้อยด้านบนของรองเท้าควรท าจากหนังสัตว์ หรือ วัสดุประเภท 

Polymeric เพื่อป้องกันเท้ากรณีเกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี้ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ รองเท้าผ้า 

หรอืรองเท้าสน้สูงในห้องปฏิบัติการ   

4. ถุงมือ 

ถุงมอืที่ใชใ้นห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือประเภทใด ขึน้อยู่กับ

ชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะต้องปฏิบัติงานด้วย  หลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือกันความร้อนหรือความ

เย็นที่ท าจากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเป็นวัสดุที่อาจก่อใหเ้กิดมะเร็ง (carcinogen) ถุงมอืที่ใชก้ันสารเคมี 

ควรท าจากยางธรรมชาติ หรือ วัสดุประเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl  ถุงมือที่ใช้กับ

งานทางชีววิทยามักท าจาก Vinyl หรือ Latex อย่างไรก็ตามหลักในทางปฏิบัติที่ส าคัญ ก่อนใช้ถุงมือทุก

ครั้งควรตรวจสภาพของถุงมือก่อนใช้  นอกจากนี้เมื่อเลิกใช้ ก่อนที่จะถอดถุงมือออกควรล้างมือ  ถอด

ถุงมือทุกครั้งเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ และไม่ควรไปจับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู  โทรศัพท์ 

ปากกา ขณะที่ยังสวมใส่ถุงมือ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น สวมถุง

มือทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพ และตัวอย่างส่งตรวจ ก่อนปฏิบัติงานควรเตรียมเครื่องมือ

และอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่ควรแตะต้องสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จ าเป็นขณะสวมถุงมือ ไม่ควรใช้ถุงมือซ้ าและ

ควรแยกทิง้ถุงมอืในถุงขยะติดเชื้อ 

5. อุปกรณ์ช่วยหำยใจ และหน้ำกำกป้องกันไอระเหย  (Respirator and face mask) 

อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหนา้กากป้องกันไอระเหย เป็นอุปกรณ์ใช้เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมี 

ที่มไีอ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เชน่ สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอร์มาลิน เป็นต้น  

 

   

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 หน้ำกำกป้องกันไอระเหย 

 

 

ประเภทของสำรเคมีอันตรำย 
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      1. สารไวไฟ เป็นของแข็ง หรือของเหลวที่ให้ไอระเหยออกมาเมื่อผสมกับอากาศจนมีความเข้มข้น

พอเหมาะที่จะเกิดการลุกติดไฟได้เอง หรือลุกติดไฟเมื่อถูกจุด หรือกระทบประกายไฟ อาจจะไม่ไหม้

ต่อเนื่องหรอือาจจะลุกไหม้ตอ่เนื่อง 

         จุดวาบไฟ (Flash point) คือ อุณหภูมิต่ าสุดที่สารจะให้ไอระเหยออกมาได้มากพอที่จะลุกติดไฟ

ได้เมื่อถูกจุด แต่ที่อุณหภูมิของจุดวาบไฟนีส้ารจะไม่ลุกไหมต้่อเนื่อง 

         จุดไหม้ไฟ (Fire point) คือ อุณหภูมิที่สูงพอของสารที่จะให้ไอระเหยออกมาอย่างต่อเนื่องจนเกิด

การลุกไหมอ้ย่างตอ่เนื่อง จะมีอุณหภูมสิูงกว่าจุดวาบไฟประมาณ 10-20 oC   

         จุดลุกติดไฟ  คอื อุณหภูมทิี่สูงขึ้นจนสารสามารถลุกติดไฟได้เองโดยไม่ต้องมีการจุด 

      2. สารระเบิดได้  เป็นสารไวไฟที่ลุกไหม ้หรอืก๊าซที่ถูกความรอ้น ผงหรอืฝุน่ของสารบางชนิดผสม

กับอากาศแล้วเกิดการระเบิดได้ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการระเบิด คือ ความร้อน การเสียดสี แรงกระแทก 

หรอืความดันสูงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การระเบิดไม่จ าเป็นต้องเกิดปฏิกิรยิาเคมี 

      3. สารท่ีไวต่อปฏิกิรยิา เป็นสารเคมีที่เมื่อผสมกับสารเคมีชนิดอื่นจะเกิดอันตราย  แตถ่้าเก็บแยก

ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมไม่มีอันตราย  อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากการท าปฏิกิริยากันเกิด

ความร้อนสูงจนลุกไหม้ หรือระเบิด หรือให้สารไวไฟ หรือให้ก๊าซพิษออกมา  และรวมถึงสารเคมีที่

เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ าหรือออกซิเจนได้ง่าย เช่น น้ ากับ CaO รายการกลุ่มที่เข้ากันไม่ได้แสดงใน

ตารางที่ 1   

4. สารกัดกร่อน  เป็นสารเคมีที่มีความสามารถในการท าให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย

เมื่อสัมผัสโดยตรง สูดดมไอของสารปริมาณมาก หรอืรับประทานเข้าไป ได้แก่ กรด ด่าง ชนิดตา่งๆ 

5. สารเป็นพิษและก๊าซพิษ  สารเคมีทุกชนิดเป็นพิษต่อร่างกาย สารเป็นพิษ คือสารเคมีที่

ร่างกายได้รับในปริมาณมากพอที่จะท าให้เกิดอันตราย หรือสารเคมีที่ไอระเหยของสารเป็นพิษ    เช่น 

เบนซิน เมทานอล ซึ่งเป็นตัวท าละลายอินทรีย์ที่ไวไฟ ระเหยง่ายโดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนอย่างเช่น

ในประเทศไทย  ความรุนแรงของพิษจะแตกต่างกันขึน้กับปริมาณสารเคมีที่ร่ายกายได้รับ เป็นมลิลิกรัม

ต่อน้ าหนักตัว (กิโลกรัม)  อัตราการดูดซึมสารเคมีของร่างกาย  อัตราการขับถ่าย  คุณสมบัติของ

สารเคมี  และการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคล ส่วนก๊าซพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรอืก๊าซไข่เน่า การได้รับก๊าซเหล่านีเ้ข้าไปในปริมาณมากท าให้รา่งกายขาดออกซิเจน  

อาจท าให้เสียชีวติได้  หรอืผงฝุน่ หรอืไอของโลหะหนัก เชน่ Cd, Si, Pb, Hg 

6. สารออกซิไดซ์  เป็นสารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ได้ เช่น 

คลอเรท ไนเตรท เปอร์แมงกาเนต เปอร์ออกไซด์ 

7. สารอันตรายต่อสุขภาพ เป็นสารเคมีที่ระคายผิวหรือลักษณะเป็นผงฝุ่น  สารระคายผิวเป็น

สารเคมีที่ท าให้ผิวหนังอักเสบเมื่อสัมผัสบ่อยหรือเป็นเวลานาน เ ช่น acetone,  ether,  ester,  

permanganate  ส่วนผงฝุ่นจะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก 0.5-150 ไมครอน เข้าสู่รา่งกายโดยการสูดดมหรือ
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สัมผัสกับผิวหนัง เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต  แมกนีเซียมคาร์บอเนต  แมกนีเซียมซัลเฟต  asbestos 

หรอืสารก่อมะเร็ง เชน่ benzidine, chloroform 

 

 

กำรเก็บรักษำและกำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมี  มีแนวทางดังนี ้

- จัดเก็บสารเคมีที่เป็นของแข็งแยกจากสารเคมีที่เป็นของเหลว   
- จัดเก็บสารเคมีในสภาวะตามที่ฉลากระบุ เช่น ที่อุณหภูมิห้อง ในตู้เย็น 4 oC หรือตู้แช่แข็ง -20 

oC หรอืตู้ควบคุมความชืน้ ของเหลวไวไฟจัดเก็บในตู้เฉพาะที่มรีะบบป้องกันการระเบิด 

- จัดท ารายการสารเคมีทั้งหมด และรวบรวมข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีทุก

ชนิดที่ม ี รวมทั้งจัดท าบัญชีรับ-จา่ยสารเคมี  

- ช้ันวางสารเคมีต้องแข็งแรง และทนทานต่อสารเคมี ไม่อยู่ในบริเวณที่โดนแสงแดด หรอือยู่

ใกล้ความร้อน 

- ปริมาณสารเคมีที่เก็บไว้ใชใ้นห้องปฏิบัติการควรมีนอ้ยที่สุด สารเคมีจ านวนมากต้องแยกเก็บ

ในห้องต่างหากที่มรีะบบถ่ายเทอากาศที่ดี 

- การเก็บสารเคมีอันตราย ต้องเก็บที่ความสูงไม่เกินไหล่ของเจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบัติการที่มีความ
สูงนอ้ยที่สุด 

- ควรตรวจสอบสารเคมีที่จัดเก็บเป็นประจ า เพื่อแยกสารเคมีที่เสื่อมสภาพออก เช่น เกิด

ตะกอน เยิม้เหลว สีเปลี่ยน ภาชนะรั่ว 

- การเคลื่อนย้ายสารเคมีที่มีภาชนะแตกงา่ยในระยะใกล้ ตอ้งประคองที่ด้านล่างของภาชนะ 

- การเคลื่อนย้ายสารเคมีในระยะไกล หรือจ านวนมาก ต้องใชร้ถเข็น หรอืมีภาชนะรองรับเพื่อ
ป้องกันการกระจายของสารเคมีถ้ามีการแตกหรือหก 
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กำรปฏิบัติงำนกับสำรเคมีอันตรำย   

 ตัวอย่างแนวปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายสูงมีดังนี้ 

 

สำรเคมี วิธีปฏิบัต ิ

คลอโรฟอร์ม (chloroform) - การเปิดภาชนะหรอืถ่ายเท ตอ้งท าในตู้ดูดควัน 

- ขณะปฏิบัติงาน ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมคือ หน้ากาก 

แว่นตา และถุงมอื 

- ถุงมอืควรเป็นชนิด polyvinyl chloride 

ปรอทและสารประกอบ

ปรอท (mercury and its 

compound) 

- บรรจุในภาชนะปิดสนิท เก็บในภาชนะอีกชัน้ และเก็บในที่อากาศ

ถ่ายเท 

- การเปิดภาชนะหรอืถ่ายเท ตอ้งท าในตู้ดูดควัน 

- ขณะปฏิบัติงาน ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมคือ หน้ากาก 

แว่นตา และถุงมอื 

- อุปกรณ์ที่มสีารปรอท หากแตกหัก ให้วางในถาดพลาสติกที่กว้างพอ

และท าความสะอาดได้งา่ย หรอืใส่ในถุงพลาสติก ปิดผนึกสนิท ระบุ

ชัดเจน และเก็บในที่ปลอดภัยเพื่อสง่ก าจัดต่อไป 

- ปรอทที่หก ใหดู้ดเก็บในฟลาสหรอืภาชนะอื่นด้วยระบบสุญญากาศ 

แล้วเก็บในขวดพลาสติกชนิด high density polyethylene 

- ผูเ้ก็บสารเคมีที่หกและผู้ท าความสะอาดพื้นที่ ตอ้งสวมอุปกรณ์

ป้องกันคือ ถุงมอื หน้ากากป้องกันจมูก และสวมรองเท้าหุม้ด้วย

พลาสตกิ และเก็บรวบรวมอุปกรณ์ป้องกันที่ใชแ้ล้วเพื่อส่งก าจัดต่อไป 

กรดกัดแก้ว 

(hydrofluoric acid) 

- ผูใ้ช้ตอ้งทราบความเป็นอันตราย วิธีใช้ วธิีการป้องกัน และแก้ไข

กรณีได้รับสาร 

- การเปิดภาชนะ การถ่ายเท และการใชต้้องท าในตู้ดูดควัน 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันหน้าและจมูก ถุงมอื 

- ถุงมอืควรเป็นชนิด neoprene หรอื polyvinyl chloride และต้องล้าง

ทุกครั้งหลังใช้ 

- safety shower และ eyewash fountain ควรอยู่ใกล้บริเวณที่

ปฏิบัติงาน 

- กรณีหก ต้องรีบเจือจางและเก็บในน้ า 

อีเทอร์ (diethyl ether) - วางห่างจากเปลวไฟและอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดประกายไฟ 

- เก็บในที่เย็น หรอืตู้เย็นป้องกันการระเบิด 
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สำรเคมี วิธีปฏิบัต ิ

- ขณะเปิดขวดใช้ให้คอ่ยๆเปิดฝาเกลียว เพื่อลดความดันภายในขวด 

ขวดที่เปิดแล้วไม่ควรเก็บนานกว่า 3 เดือน เพื่อป้องกันอันตรายจาก 

peroxide ที่เกิดขึน้ 

สารประกอบไซยาไนด์ 

(cyanide compounds and 

cyanide releasing 

compound) 

- ผูใ้ช้ตอ้งทราบความเป็นอันตราย วิธีใช้ วธิีการป้องกัน และแก้ไข

กรณีได้รับสาร 

- การเปิดภาชนะ การถ่ายเท และการใชต้้องท าในตู้ดูดควัน 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา เช่น หน้ากาก 

- ถุงมอืควรเป็นชนิด neoprene หรอืชนิดยาง 

- ต้องมีเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานอย่างนอ้ย 2 คนอยู่ด้วยกัน หากปฏิบัติงาน

กับสารประกอบไซยาไนด์ 

- มีป้ายเตอืนอันตราย หรอืป้ายห้ามเขา ทั้งทางเข้าและภายใน

หอ้งปฏิบัติการขณะมีการใช้หรอืมีสารประกอบไซยาไนด์อยู่ 

- กรณีหก ต้องรีบเจือจางด้วย ethyl alcohol ในปริมาณเท่าๆกัน และ

เผาด้วยเตาเผาส าหรับตัวท าละลาย 

 

ตำรำงที่ 1  กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Classes of Incompatible Chemicals) 

A B 

Acids Bases 

Alkali and alkaline earth metals 

Carbides 

Hydrides 

Hydroxides 

Oxides 

peroxides 

Water 

Acids 

Halogenated organic compounds 

Oxidizing agents 

Chromates, dichromates, CrO3 

Halogens 

Halogenating agent 

Hydrogen peroxide and peroxides 

Nitric acid, nitrates 

Perchlorates and chlorates 

Permanganate 

Persulfates 

Inorganic azides Acids, Heavy metals and their salts 
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A B 

Oxidizing agents 

Inorganic cyanides Acids, strong base 

Inorganic nitrates Acids 

Metals 

Nitrites 

Sulfur 

Inorganic nitrites Acids, Oxidizing agents 

Inorganic sulfides Acids 

Organic compounds 

Organic acid halides 

Organic anhydrides 

Organic halogen compounds 

Organic nitro compounds 

Oxidizing agents 

Bases 

Organic hydroxyl compounds 

Bases 

Organic hydroxyl compounds 

Aluminium metal 

Strong bases 

Powdered metals Acids, Oxidizing agents 

* Oxidizing agents หมายรวมถึงสารเคมีที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Alkali and alkaline earth metals 

 

ฉลำกและสัญลักษณ์แสดงระดับอันตรำย 

ฉลากสารเคมี 

สารเคมีที่ซือ้จากแหล่งผลติจะมีขอ้มูลระบุไว้บนฉลาก ข้อมูลเหลา่นีไ้ด้แก่ ชื่อสารเคมี (chemical 

name)  สูตรโมเลกุลของสารเคมี (formular) น้ าหนักโมเลกุล (formular weight) เกรดหรอืความบริสุทธิ์

ของสารเคมี คุณลักษณะเฉพาะของสารเคมี เชน่ จุดเดือด จุดหลอมเหลว จุดวาบไฟ ส่วนประกอบทาง

เคมี  ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย  สัญลักษณ์แสดงระดับอันตราย  อันตรายที่

เกี่ยวข้องกับสารเคมี  ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย  รหัสบอกรุ่นที่ผลิต  ขนาดบรรจุ    การเก็บ

รักษา  วันหมดอายุ  การใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย CAS No. Catalogue No. ของสารเคมีจาก

บริษัทผู้ผลิต Hazard No. เช่น IMO number ซึ่งเป็นเลขที่องค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศจัดท าขึ้น

เพื่ออ้างอิงวิธีการขนส่งสารเคมี UN number ซึ่งเป็นเลขที่องค์การสหประชาชาติจัดท าขึ้นเพื่อบ่งชี้ชนิด

ของสารอันตรายและวิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จึงควรอ่านฉลากก่อนเสมอ ห้ามลอกฉลากสารเคมีเดิม

ออก หากต้องการใช้สารให้แบ่งถ่ายใส่ภาชนะอื่นไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ปิดป้ายหรอืเขียนระบุวันที่
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ได้รับและวันที่เปิดใช้สารเคมีครั้งแรกที่ฉลากทุกขวด แตห่า้มปิดป้ายหรือเขียนทับข้อความบนฉลากเดิม 

(original label)  

ในกรณีที่จ าเป็นต้องแบ่งถ่ายใส่ภาชนะอื่น ต้องระบุรายละเอียดบนฉลากดังนี้ 

- ชื่อสารเคมีและ CAS No. 

- สัญลักษณ์หรอืข้อความบ่งช้ีประเภทอันตรายของสาร โดยดูจากฉลากเดิม 

- วันที่แบ่งถ่าย / วันที่หมดอายุ 

- ข้อมูลเตอืนให้ระมัดระวังการใช ้เพื่อลดอันตรายและป้องกันอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 

ในกรณีที่เตรียมเป็นสารละลาย (reagent solutions) ต้องระบุรายละเอียดบนฉลากดังนี้ 

- ชื่อสารเคมีและความเข้มข้น 

- สัญลักษณ์หรอืข้อความบ่งช้ีประเภทอันตรายของสาร โดยดูจากฉลากเดิม 

- วันที่เตรยีม / วันที่หมดอายุ 

- Reference no. (อ้างถึงบันทึกการเตรียมสารละลาย / ผูเ้ตรียม) 

- ข้อมูลเตอืนให้ระมัดระวังการใช ้เพื่อลดอันตรายและป้องกันอุบัติเหตุ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

รูปที่ 1  ตัวอย่ำงฉลำกสำรเคมี 
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          CAS No. หรือ CAS (Chemical Abstracts Service) Number เป็นรหัสสารเคมีที่ก าหนดโดย 

Chemical Abstracts Service ซึ่งเป็นหนว่ยงานของสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกัน (American 

Chemical Society) เป็นชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี ท าหน้าที่คล้ายกับเป็นรหัสประจ าตัวเพื่อ

ระบุสารเคมี  ประกอบด้วยตัวเลขสูงสุดไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxx-xx-x) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 

          ส่วนแรก        ประกอบด้วยตัวเลข 2-6 หลัก  

          ส่วนที่สอง      ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก  

          ส่วนสุดท้าย    เป็นตัวเลข 1 หลัก  

 

ตัวอย่าง  น้ า มี CAS Number คือ 7732-18-5, D-glucose คือ 50-99-7 และ Acetone คือ 67-64-1 

เป็นต้น 

          เนื่องจาก CAS Number ไม่ขึน้อยู่กับระบบการเรียกชื่อใดๆ จงึเป็นระบบที่ชัดเจน เชื่อถอืได้และมี

มาตรฐานส าหรับการเรียกชื่อสารเคมีแต่ละตัว (ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันไป) อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่ง

อ้างองิสากลเพื่อระบุสารเคมี ส าหรับการใช้งานในแวดวงทางวทิยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และหนว่ยงาน

ที่ออกกฎหมาย  CAS Number สามารถหาได้จากฉลากสารเคมี หรอืแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น 

ChemFinder : http://chemfinder.com  (ต้องสมัครลงทะเบียนก่อนใช้) 

ChemIDplus : http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus 

หรอื บริษัทผูผ้ลิตสารเคมี เช่น  

Sigma-aldrich: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/AdvancedSearchPage 

Merck: http://www.merck.co.th/en/chemicals/index.asp 

 

สัญลักษณ์แสดงระดับอันตรำย 

ระบบ UN 

          องค์การสหประชาชาติ (United Nation)  แบ่งวัตถุอันตรายเป็น 9 ประเภท โดยใช้สัญลักษณ์อยู่

ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาด้านมุมลง 

 

ประเภทที่ 1  วัตถุระเบิด (Explosive) 

 
 

ประเภทที่ 2  ก๊าซ (Gas) 

http://chemfinder.com/
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/AdvancedSearchPage
http://www.merck.co.th/en/chemicals/index.asp
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ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ  (Flammable Liquid) 

 
 

ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ  (Flammable Solid)  วัตถุที่ลุกไหมไ้ด้เอง  วัตถุที่ถูกน้ าแล้ว 

     เกิดก๊าซไวไฟ 

       
 

ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดซ์ (Oxidizer)  วัตถุออร์แกนนิกเปอร์ออกไซด์ 

     
 

ประเภทที่ 6  วัตถุมีพษิ  วัตถุติดเชื้อ 

    
 

ประเภทที่ 7  วัตถุกัมมันตรังส ี(Radioactive) 
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ประเภทที่ 8  วัตถุกัดกร่อน (Corrosives) 

 
 

ประเภทที่ 9  วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตราย  (Miscellaneous Dangerous Goods) 

 
 

ระบบ EEC (EU) 

           ตามข้อก าหนดของ EEC ที ่67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปภาพสีด าบนพืน้

สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม มีอักษรย่อก ากับที่มุมขวาบน  อักษรย่อแบ่งประเภทของสารเคมีดังนี้ 

Class E สารระเบิดได้ (explosive) สัญลักษณ์เป็นรูปแสดงการระเบิด 

Class F/F+ สารไวไฟ /ไวไฟสูงมาก (flammable / highly flammable) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟ 

Class O สารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) สัญลักษณ์รูปเปลวไฟบนวงกลม 

Class T/T+ เป็นพิษ / เป็นพิษมาก (toxic / highly toxic) สัญลักษณ์รูปกระโหลกไขว้ 

Class Xn เป็นอันตราย (harmful) สัญลักษณ์รูปกากบาท 

Class Xi สารระคายเคือง (irritant) สัญลักษณ์รูปกากบาท 

Class C สารกัดกร่อน (corrosive) สัญลักษณ์รูปของเหลวหกจากหลอดทดลองถูกมอืและ

โลหะ 

Class N เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์เป็นรูปต้นไมแ้ละปลาตาย 
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รูปที่ 3  สัญลักษณ์ระบบ EEC (EU) 
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วิธีก ำจัดสำรเคมีและแนวทำงกำรป้องกันอันตรำย 

 

ของเสียในห้องปฏิบัติการที่เป็นสารเคมี อาจเป็นสารเคมีที่เก็บไว้นานแล้วและไม่ต้องการใช้อีก 

ต้องการน าไปท าลาย  หรือสารเคมีที่เป็นของเสียจากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

หรือสารเคมีที่หกเลอะโดยบังเอิญ  การก าจัดสารเคมีในแต่ละครั้งมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน ทั้งนี้

ขึ้นกับคุณสมบัติของสารเคมีที่ต้องการก าจัด  นอกจากนี้ของเสียยังเป็นสารชีวภาพ เช่น ซาก

สัตว์ทดลอง  เชื้อจุลินทรีย์ หรือเป็นสารกัมมันตรังสี  หรือของมีคม เช่น เข็มฉีดยา  ดังนั้นการจัดการ

ของเสียในห้องปฏิบัติการต้องมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือ ขั้นตอนการก าจัดของเสีย

ประเภทต่างๆ  มีการจัดแบ่งภาชนะทิ้งของเสียตามประเภทอย่างเหมาะสม  มีการติดป้ายฉลากแสดง

ชนิดของเสียอย่างชัดเจน  มีเจา้หนา้ที่ที่มคีวามรูเ้พียงพอในการดูแลรวบรวม แบ่งแยกชนิดของเสีย และ

ด าเนินการท าลาย หรือส่งท าลาย ตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องของชนิดของเสียนั้นๆ และตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ 

ในที่น้ีจะกล่ำวถึงเฉพำะของเสียจำกสำรเคมี ซึ่งอำจแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ ดังน้ี 

       1. ของเสียที่เป็นสารละลายอินทรีย์และน้ ามัน ทิง้โดยใส่ในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรดด่าง

และการกัดกร่อนหรอืทิง้ในขวดแก้วที่มฝีาปิดมิดชิดระบุส่วนประกอบของของเสียที่ทิ้งแตล่ะครั้งที่ฉลาก

ปิดข้างภาชนะบรรจุ 

       

2. ของเสียที่เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (กรดหรือด่าง) ทิ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรด

ด่างและการกัดกร่อน แยกภาชนะทิ้งระหว่าง “กรด” และ “ด่าง” หรือทิ้งกรดในขวดแก้วที่มีฝาปิด

มิดชิด ไม่ควรทิ้งด่างในภาชนะแก้ว ระบุส่วนประกอบของของเสียโดยละเอียดที่ฉลากปิดข้างภาชนะ

บรรจ ุ

       3. ของเสียที่เป็นสารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับเปอร์ออกไซด์ เชน่ ether และสารเคมีที่อาจระเบิดได้ เชน่ 

dry picric acid ทิง้ในภาชนะพลาสตกิชนิด PE ทนกรดด่างและการกัดกร่อน ห้ามน าไปทิง้รวมกับของเสีย

ประเภทอื่นและเก็บรวบรวมไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อรอการน าไปท าลายต่อไป การเก็บไว้

นานกว่า 1 ปี เมื่อต้องการเปิดหรอืเคลื่อนย้าย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามค าแนะน า

อย่างถูกวิธี 

       4. ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนัก ทิ้งในภาชนะพลาสตกิชนิด PE ทนกรดด่างและการกัด

กร่อน หรอืทิง้ในขวดแก้วที่มฝีาปิดมดิชิด และเก็บรวบรวมไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อรอ

การก าจัดต่อไป   
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       5. ของเสียที่เป็นสารประกอบฮาโลเจน ทิ้งในภาชนะพลาสติกชนิด PE ทนกรดด่างและการกัด

กร่อน หรอืทิง้ในขวดแก้วที่มฝีาปิดมิดชิด  เก็บแยกต่างหากห้ามเก็บรวมกับของเสียที่เป็นกรด ดา่ง และ

สารออกซิไดซ์ 

       6.  ของเสียที่เป็นสารเคมีที่ไม่รูส้่วนประกอบ อาจจ าเป็นต้องแจ้งเจา้หน้าที่เพื่อท าการวิเคราะห์หา

ส่วนประกอบของของเสียและด าเนินการท าลายตามขั้นตอนที่ถูกวิธีต่อไป 

 การจัดการของเสียเคมีมีหลายวิธีได้แก่  การเผาทิ้ง  การฝัง  การทิ้งลงน้ า  การเปลี่ยนให้เป็น

สารที่ไม่เป็นอันตรายก่อนทิ้ง  การท าให้ระเหยกลายเป็นไอ  ซึ่งต้องแน่ใจว่าไอระเหยไม่ท าให้เกิด

มลภาวะในอากาศ  ไม่ท าให้เกิดประกายไฟหรือระเบิดกับอากาศ  นักศึกษาต้องแยกเก็บของเสียเคมี

ตามคุณสมบัติ ระวังการเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกัน หรืออยู่ใกล้กัน  ระบุฉลากให้ชัดเจน 

นักศึกษาควรยึดแนวทางการจัดการของเสียคือ ลดปริมาณการใช้ (reduce) โดยลดการใช้สารเคมี

อันตราย ปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย การน าของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

(reuse / recycle)  

 

กำรจัดกำรของเสียเคมีจำกห้องปฏิบัติกำร มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังน้ี 

1.  จ าแนกประเภทของเสียเคมี  นักศกึษาต้องระบุได้วา่ของเสียจากการทดลองประกอบด้วย

สารเคมีอะไรบ้าง ปริมาณมากน้อยเท่าใด และก าหนดว่าจะทิง้เป็นสารประเภทใด 

2.  จัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียเคมีและบันทึกการทิ้ง  นักศึกษา / นักวิทยาศาสตร์ ตอ้งตดิ

ฉลากที่ภาชนะบรรจุของเสีย ระบุประเภทของของเสียเคมี และเตรียมเอกสารการบันทึกการทิ้งของเสีย 

3.  การทิ้งของเสียเคมี  นักศกึษาต้องทิง้ของเสียลงในภาชนะที่นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้ใน

หอ้งปฏิบัติการ พรอ้มทั้งบันทึกประเภทของของเสีย และปริมาณที่ทิ้ง โดยมีแนวทางดังนี้ 

           -   สารเคมีที่เป็นกรด ด่าง ต้องท าปฏิกิรยิาสะเทินเพื่อใหเ้ป็นกลางก่อนทิ้ง หรอืเจือจางให้ 

                ความเข้มข้นน้อยกว่า 1 M  ก่อนทิง้ลงอา่งน้ า และเปิดน้ าตามมากๆ ปริมาณที่ทิ้งลงอ่างน้ า 

ต้องไม่เกิน 500 มล.  ถ้าเป็นกรด ดา่งที่แรงหรอืมีความเข้มขน้สูงมากใหท้ิง้ในภาชนะ 

 บรรจุ  

           -   ไม่ทิ้งสารที่เข้ากันไม่ได้ หรอืท าปฏิกิรยิากันรุนแรง ลงไปด้วยกันในอ่างน้ า 

           -   ไม่ทิ้งสารที่ไม่ผสมกับน้ าหรอืท าปฏิกิรยิาอย่างรุนแรงกับน้ า ลงในอ่างน้ า 

 เชน่ ether   sodium 

- ไม่ทิ้งตัวท าละลายอินทรีย์ (solvent) ที่ไม่ละลายน้ า หรือเป็นสารไวไฟลงในอ่างน้ า ให้ทิ้งใน

ภาชนะบรรจุที่จัดไว้ให้ พร้อมทั้งระบุชนิดและปริมาตรที่ทิ้งไว้ที่ฉลากข้างภาชนะให้ชัดเจน และต้องแน่ใจ

ว่าสารที่ทิ้งลงในภาชนะเดียวกันไม่ท าปฏิกิริยากัน สามารถรวมกันได้ ถ้าของเสียมีปริมาณมากให้ใช้ 

safety can 

- ไม่ทิ้งสารข้นเหนียว  ของแข็ง หรอืสารไวไฟ หรอืโลหะหนักลงในอ่างน้ าทิง้ 
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- ถ้าของเสียเป็นสารเคมีผสมของแข็งเป็นผงละเอียด และมีตัวท าละลายอินทรีย์   

ให้ตัวท าละลายอินทรีย์ระเหยให้หมดไปในตู้ดูดควัน และน าของแข็งมาทิ้งในถุงพลาสติก ปิดให้มิดชิด

ก่อนทิง้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย 

- ตัวท าละลายอินทรีย์  ที่ใชใ้นการสกัดสารและมีปริมาณมาก อาจรวบรวม 

เก็บไว้ เพื่อน ามากลั่นกลับคืนเพื่อน ามาใช้ซ้ าได้ 

- ขวดใส่สารเคมีที่จะทิง้ ให้ล้างสารเคมีให้หมด ส่วนขวดใส่ตัวท าละลาย 

อินทรีย ์(solvent) ให้เปิดฝาขวดไล่ให้ระเหยจนหมดในตู้ดูดควันก่อนทิง้ 

- อุปกรณ์ / เครื่องแก้วในหอ้งปฏิบัติการที่ใชแ้ล้ว และเปื้อนสารเคมีให้ 

นักศึกษาก าจัดสารเคมี และล้างท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยหลังเสร็จงาน 

4.  การจัดเก็บของเสีย  นักวิทยาศาสตรห์รอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย รวบรวมภาชนะบรรจุของเสีย 

และน าไปเก็บในบริเวณที่คณะฯ / หอ้งปฏิบัติการจัดไว้  พร้อมทั้งลงนามและวันที่ก ากับ สถานที่จัดเก็บ

ของเสียเคมี ควรเป็นบริเวณที่มอีากาศถ่ายเทดี ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง สะดวกในการเคลื่อนย้าย ไม่กีด

ขวางทางเดิน และสามารถจัดวางของเสียแยกเป็นกลุ่มได้ 

5. การจัดการของเสีย นักวิทยาศาสตรห์รือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหอ้งปฏิบัติการ  ส่งรายงาน

บันทึกการทิ้งของเสียต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการทุกเดือน เพื่อเตรียมประสานงานการจัดส่ง

ของเสียไปท าลาย 

 

กำรแก้ปัญหำอุบัติภัยที่เกิดจำกสำรเคมี 

ส าหรับแนวปฏิบัติในการก าจัดสารที่ท าหกหล่น หากเป็นสารเคมีอันตรายและท าหกเป็น

ปริมาณมาก ควรค านึงถึงการระเบิด การติดไฟ ความเป็นพิษ และการขาดออกซิเจนส าหรับหายใจ  

เมื่อพจิารณาว่าสารเคมีชนิดนั้นคืออะไร  เป็นของแข็งหรอืของเหลว ท าหกบริเวณใดบนพืน้ บนดิน หรอื

ในน้ า มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่  ปริมาณที่ท าหก  สภาพแวดล้อมใกล้เคียงและอันตรายที่อาจ

เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ด าเนินการท าความสะอาดและก าจัดตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี  โดยทั่วไปถ้าเป็น

ของเหลวจะใช้ตัวดูดซับเฉพาะ หรอืใช้ทรายดูดซับในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วรวบรวมน าไปก าจัดด้วย

วิธีที่เหมาะสม ระวังไม่ให้มีการสัมผัสร่างกายโดยตรง หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองหรือไอระเหย 

หอ้งปฏิบัติการควรมขีั้นตอนด าเนนิการส าหรับสารเคมีที่หกดังนี้ 

กำรเตรยีมกำรกรณสีำรเคมีหกหล่น 

 การหกหล่นของสารเคมีเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ แต่ห้องปฏิบัติการต้องเตรียมการส าหรับการแก้ไข

หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ทังนี้เพื่อลดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และความเสียหายของทรัพย์สิน การ

เตรียมการควรค านงึถึงปัจจัยตอ่ไปนี้ 

- สถานที่ที่มโีอกาสเกิดเหตุการณไ์ด้ เชน่ หอ้งเก็บสารเคมี ตู้ดูดควัน พืน้หอ้ง โต๊ะปฏิบัติการ 

- ปริมาณสารเคมีที่อาจเกิดการหกหล่น หรอืการรั่วของก๊าซชนิดตา่งๆ 
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- ข้อมูลทางกายภาพ ทางเคมี และข้อมูลความเป็นอันตราย เช่น ลักษณะทั่วไป ความดันไอ 

ปฏิกิรยิากับน้ าและอากาศ การกัดกร่อน ความไวไฟ ความเป็นพิษ 

 

กำรเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดกำรสำรเคมีท่ีหก 

- วัสดุดูดซับ เช่น ทรายแห้ง ขีเ้ลื่อย กระดาษซับแผ่นใหญ่  ฟองน้ า 

- อุปกรณ์ตัก กวาด รองรับสารที่หกหล่น เชน่ แปรงขนแข็ง ถาดพลาสตกิ 

- สารเคมีส าหรับการสะเทิน เช่น sodium carbonate, sodium bisulfate ซึ่งต้องด าเนินการ

โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และเตรียมวิธีการท าลายสารเคมีและวัสดุดูดซับที่ใชแ้ล้ว 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี 

 

กำรจัดกำรท่ัวไปเมื่อมีสำรเคมีหกหล่น 

- แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีโอกาสเข้าสัมผัสให้ทราบถึงบริเวณที่มีสารเคมีหกหล่น  กันให้ผู้ไม่

เกี่ยวข้องออกจากพืน้ที่ 

- เมื่อมีสารเคมีหกในปริมาณน้อยๆ (น้อยกว่า 10 มล.) ใช้กระดาษซับทิง้ในภาชนะที่เหมาะสม 

หากหกในปริมาณมากและเป็นสารไม่ไวไฟและไม่ระเหย ใช้สารดูดซับ เช่น clay ขนาด 30 

mesh ถ้าเป็นกรดใช้ neutralizer เชน่ sodium bicarbonate 

- หากสารไวไฟหก ต้องปิดแหล่งความรอ้นและประกายไฟ 

- ระหว่างการเก็บและท าความสะอาดพื้นที่ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หน้ากาก

และถุงมอื 

- ใช้วัสดุดูดซับ เช่น ทราย กระดาษซับ หรือฟองน้ า ในการดูดซับหรือป้องกันการกระจาย

ของสารเคมีของเหลว 

- ตักสารเคมีที่หกหรือวัสดุดูดซับสารเคมีที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะที่เหมาะสม ระบุฉลากให้ชัดเจน

ว่าดูดซับสารเคมีอะไร ปริมาณประมาณเท่าใด 

- วัสดุที่ดูดซับสารเคมีที่ระเหยง่าย น าไปไว้ในตู้ดูดควันให้สารเคมีระเหยไปก่อน แตต่้องระวัง

การเกิดประกายไฟ 

- เมื่อก าจัดสารเคมีที่หกแล้ว  ท าความสะอาดพืน้ที่ใหส้ะอาด โดยใช้ไม้ถูพืน้ด้ามยาว 

 

กำรจัดกำรท่ัวไปเมื่อเกิดไฟไหม้ 

- ควรเก็บสารไวไฟไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการติดไฟ และควรเก็บสารไวไฟที่

ระเหยง่ายไว้ในตู้เย็น และเก็บให้หา่งจากบริเวณที่อาจเกิดการตดิไฟ 

- ในบริที่มีการใช้สารติดไฟง่าย ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันประกายไฟ เพราะประกายไฟ

จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม้ได้ 
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- ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุกกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ ซ้อมหนีไฟ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้านได้ตลอดเวลา และควรมีการวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิง โดยต้องค านึงว่าอุปกรณ์ดับเพลิงมีหลายประเภท 

เชน่ โฟมของสารเคมีแห้ง คารบ์อนไดออกไซด์ และไอของสารอนิทรีย์ ดังนัน้จงึตอ้งเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ด้วย รวมทั้งต้องศึกษาวิธีการดับเพลิงให้เข้าใจ

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          รูปที่ 1 ชนิดของถังดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (สีแดง)   

        ถังดับเพลิงชนิดน้ ำยำเหลวระเหย (สีเขียว) 
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กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

อุปกรณ์ปฐมพยำบำล ที่ห้องปฏิบัติกำร ควรมี เข่น 

- ชุดยาปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ประกอบด้วย น้ ายาล้างแผล ยาใส่แผลสด ยาแก้ปวด ยาทา

บรรเทาอาการจากแผลไฟไหม ้หรือน้ าร้อนลวก 

- อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผา้พันแผลที่ผา่นการฆ่าเชือ้แล้ว  กรรไกร ส าลี เข็มกลัด แก้ว

ล้างตา พลาสเตอร์ ผ้ายืด เป็นต้น 

- คู่มอืการใชย้าชนิดต่างๆ 

ข้อควรปฏิบัติส ำหรับกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับตัวเอง 

1. ตั้งสติให้ได้อย่าตกใจ  

2. ขอความช่วยเหลือ 

 

หำกเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือ ควรด าเนินการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. กำรดูแลบำดแผลจำกของมีคม แผลเข็มทิ่มต ำ 

-  พยายามก าจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่แผลออกให้หมด กระตุ้นใหเ้ลือดไหลจากแผล ล้างแผล หรอื

รอยถลอก ให้สะอาดด้วยน้ า และสบู่ทันที 

- การรักษาแผลใหส้ะอาดเป็นหลักการเบือ้งตน้ของการดูแลแผลทุกชนิด  

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ แอลกอฮอล์, ไฮโดรเยนเปอร์ออกไซด์ ชะแผล เนื่องจากท าใหก้ารสมานแผลช้า

ลง ยาล้างแผล ใส่แผล ที่ดีต้องไม่แสบ ไม่ระคายเคือง ดังนัน้ที่ดีที่สุด คือ น้ าเกลือ 0.9% อันที่จริง การ

ดูแลแผลที่ดทีี่สุด ไม่จ าเป็นต้องใส่ยาใดๆเลย เพียงแค่ล้างให้สะอาดเท่านั้นก็เพียงพอ 

- ถ้าแผลมีขนาดใหญ่ ปริแยกมาก ควรพบแพทย์เพื่อเย็บแผล มิฉะนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ 

ควรปรึกษาแพทย์ ถ้าเป็นแผลที่ลึกแตป่ากแผลเล็ก เพราะติดเชื้อได้ง่ายกว่าแผลทั่วไป  

(ถ้าแผลมีลักษณะแดง บวม ปวดมากกว่าปกติ มีหนอง หมายถึง แผลติดเชือ้) 

 

2. แผลไฟไหม้ น้ ำร้อนลวก  

กำรปฐมพยำบำล และรักษำ 

1. ฉีกหรอืตัดเสื้อผ้าบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวกออก หากเป็นเสือ้ผา้ที่ไหมไ้ฟและดับแล้ว ถ้า

ติดที่แผล ไม่ต้องดงึออก 

2. ถอดเครื่องประดับที่รัดอยู่ เช่น แหวน ก าไล นาฬิกา หรือเครื่องประดับอื่นๆ  รวมถึง เข็มขัด 

รองเท้า มิฉะนั้นอาจเอาไม่ออก เนื่องจากการบวม และอาจท าร้ายเนื้อเยื่อได้ หากเป็นวัตถุที่อม

ความรอ้น 

3. ท าให้บริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวกเย็นลงโดยเร็วที่สุด (ท าอย่างนอ้ย 10 นาที )  
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4. โดยราดด้วยน้ าเย็นโดยทันที หา้มใช้ น้ าแข็ง เนื่องจากอาจท าให้เกิดความชอกช้ า บาดเจ็บมาก

ขึน้ 

5. ถ้าผิวหนังแสบ ร้อน แดง ปวด หรอือาจเกิดพุพองขึ้นบ้างให้ใชเ้จลว่านหางจระเข้ หรอื ยาฆ่า

เชื้ออื่นๆที่เหมาะสม   หา้มเจาะถุงน้ าหรอืตัดหนังส่วนที่พองออก 

6. ถ้าเป็นมากกว่านั้น หรือเป็นบริเวณส าคัญ ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากต้องการการรักษา และ

ใช้ยาฆ่าเชือ้ที่ดกีว่าทั่วไป  

7. ไปรับการฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ถ้าท่านไม่ได้รับวัคซีนนี้ในชว่ง 5 ปีมา

ก่อน 

 

3. บำดแผลจำกกระแสไฟฟ้ำช็อต  

 อาจท าให้เกิดแผลไหม้ เนื้อเยื่อที่ลึกจากผิวหนังอาจจะได้รับผลกระทบด้วย แต่จะใช้เวลา

ประมาณ 2-3 วัน จึงจะแสดงอาการออกมา ผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าดูดตดิอยู่กับบริเวณที่สัมผัสจะท าให้เกิด

การไหม้ที่รุนแรง 

  ให้รบีดึงปลั๊ก หรอืสวิตซืไฟ ถ้าไม่สามารถปิดสวิทช์ไฟได้ หา้มใชม้อืจับต้องคนที่ก าลังถูก

ไฟช็อต แล้วให้น าสิ่งที่ไม่น าไฟฟ้า เช่น ไม้กวาด เก้าอีไ้ม้ เขี่ยให้ออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟ

ออกจากตัวผูบ้าดเจ็บ  

  เมื่อผูป้่วยหลุดออกมาแล้ว รีบปฐมพยาบาล ถ้าหยุดหายใจ ให้ท าการเป่าปากช่วยหายใจ 

ถ้าคล าชีพจรไม่ได้ ให้นวดหัวใจด้วย แล้วรบีน าส่งโรงพยาบาลด้วย 

 

4.  อุบัติเหตุจำกสำรเคมี 

4.1 สำรเคมีเข้ำตำ 

• อย่าขยี้ตา 

• รีบล้างตาด้วยน้ าสะอาดจ านวนมาก เอียงศีรษะให้ตาที่ได้รับอันตรายเอียงลงขา้งล่าง และให้น้ า

ไหลจากหัวตาไปทางหางตา เปิดตาทั้งสองข้างไว้ด้วยมือ จนสารเคมีถูกชะล้างออกหมด  

• ปิดตาด้วยผ้าสะอาด เช่น ผ้าเช็ดหน้า พับปิดตาข้างที่บาดเจ็บ แลว้ใช้ผ้าพันทับอีกครั้ง อย่ากด

หรอืใช้แรงบนลูกตา การปิดตาทั้งสองข้างเป็นการป้องกันการเคลื่อนไหวของตาอีกข้างที่ปกติ 

อย่าขยับลูกตาไปมา และไปพบแพทย์ 

 

       

 

 

http://www.geocities.com/hotsprings/bath/8143/firsta16.jpg
http://www.geocities.com/hotsprings/bath/8143/firsta17.jpg


27 
 

4.2 สำรเคมีหกรด 

• น าผูป้่วยออกจากบริเวณนั้น และน าเสื้อผา้ที่เปื้อนสารเคมีออก 

• ถ้ามีการปนเปื้อนที่ผิวหนังใหล้้างดว้ยน้ าสะอาดเพื่อขจัดสารเคมีน้ันออก 

• ก าจัดสารนัน้จากร่างกาย หรอืแก้พิษของสารตามคู่มอืหอ้งปฏิบัติการ 

 

5.  แก๊สรั่ว 

• น าผูป้่วยออกไปยังบริเวณที่มอีากาศบริสุทธิ์ 

• ควรปลดเสือ้ผา้ที่บริเวณคอ และเอวให้หลวม และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

• ถ้าผู้ป่วยได้รับแก๊สพิษควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ 

6.  ลมบ้ำหมู ลมชัก 

• อยู่ในความสงบ ใจเย็น เนื่องจากอาการชักจะต้องเป็นไป และจะหยุดเองเมื่อถึงเวลา  

• ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชัก เช่น ลม้หัวฟาดพืน้ เป็นต้น หาหมอน หรอื

สิ่งที่นิ่มๆ มาหนุนหัว คลายกระดุม เข็มขัด ให้หลวม สบายตัว โดยเฉพาะบริเวณ คอ 

• หา้มใช้อะไรงัดปากเด็ดขาด เพราะจะท าให้เกิดบาดแผลในช่องปาก คนที่ชักจะไม่กลืนลิน้ตัวเอง

ระหว่างการชัก ซึ่งผดิจากความเชื่อเก่าที่เคยท ากันมา 

• ให้คนไข้นอนตะแคง เพื่อไม่ใหน้้ าลายไหลลงไปจุกในคอ ไม่ต้องตกใจถ้าคนไข้อาจหยุดหายใจ

เป็นครั้งคราว  

• น าส่งแพทย์ทันทีถ้าคนไข้ชักนานเกิน 5 นาที หรอืมีการชักครั้งที่ 2 ตามมา 

• เมื่อคนไข้ฟื้นขึ้นมา ให้ปลอบประโลมให้คนไข้รูส้ึกสบายใจ 
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