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ค าน า 

 
 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี มีความส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติภัยซึ่งอาจท าให้เกิดการสูญเสียต่อตนเองและสาธารณะสมบัติ 

คู่มือฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติการของบุคลากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งในสายวิชาการและสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องท าวิจัย
และการเรียนภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ ผู้จัดท ามีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติการทางเคมี หรือ
ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติการอีกด้วย คณะผู้จัดท าคาดหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ปฏิบัติงาน  
 

 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

         2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบัญ 

ค าน า 
ระเบียบและข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีทางทะเล ............................................................................. 1 

1. หลักการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ......................................................................................................................... 1 

การปฏิบัติงานทั่วไป ............................................................................................................................................... 1 

2.    หลักการท าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ....................................................................................................... 1 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี ............................................................................................................................ 1 

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี ............................................................................................................................... 3 

สารเคมี .................................................................................................................................................................. 3 

สารเคมีอันตราย ..................................................................................................................................................... 3 

4. สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี................................................................................................................... 3 

4.1 ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) ......... 3 

4.2 ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) ....................................................................... 4 

4.3 ระบบ EEC (The European Economic Council) ....................................................................................... 5 

4.4 ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) ...... 6 

5. ฉลากสารเคมี ...................................................................................................................................................... 8 

6. กรณีท าสารเคมีหกหล่น ....................................................................................................................................... 8 

6.1 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีสารพิษหกหล่น มีดังนี้ ............................................................................................. 8 

6.2 วิธีปฏิบัติการเมื่อสัมผัส สูดดม และกลืนกินสารเคมี ......................................................................................... 9 

7. การรวบรวบของเสียและการบ าบัดเบื้องต้น...................................................................................................... 10 

อ้างอิง....................................................................................................................................................................... 13 

file:///D:/Backup/Documents/Desktop/Laboratory%20manual/คู่มืความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี_RE11-07-17.doc%23_Toc487560222


1 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
 

 
 

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการชั้น 4 และห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ที่
จัดท าขึ้นนี้ เป็นเพียงข้อควรปฏิบัติในภาพรวมที่ผู้ขอใช้บริการส าหรับการท างานวิจัย  งานวิจัยปัญหาพิเศษ หรือโครงการ
ต่างๆ  จะต้องทราบและยอมรับข้อตกลง ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ป้องกันการผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลอง  ช่วยให้ท างานได้สะดวกเป็นขั้นตอน  มีความเป็นระเบี ยบเรียบร้อย  และง่ายต่อการ
ติดตามและตรวจสอบ 

1. หลักการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
การปฏิบัติงานทั่วไป  

1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัย รวมทั้งอ่านคู่มือความ ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  

2. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนคนต้องทราบอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางป้องกัน ก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มงานใหม่  

3. ผู้ท าปฏิบัติการต้องทราบวิธีก าจัดของเสียที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม  
4. มีการตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัวมีป้ายและฉลากที่ถูกต้องชัดเจน  
5. การใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริงของเครื่องมือนั้นๆ ไม่ควร ปฏิบัติงานโดยล าพัง 

กรณีท่ีต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสารอันตราย  
6. ไม่ควรใช้ภาชนะ เครื่องแก้วที่มีรอยแตกร้าว  
7. ไม่ควรใช้มือในการเก็บภาชนะแก้วที่หล่นแตก ให้ใช้ไม้กวาด กวาดพื้นและอุปกรณ์ท าความสะอาดที่เหมาะสม  
8. ให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาทันที 
 

2. หลักการท าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี 

1. ควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม  ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม  ไม่ควร ใส่กางเกงขาสั้น  
หรือ กระโปรงสั้น ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่ควร สวมเครื่องประดับในระหว่างปฏิบัติงานเพราะ
อาจได้รับการปนเปื้อนของสารเคมี ควรใส่ เสื้อกาวแขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  เพ่ือป้องกันการกระเซ็น และ
ปนเปื้อนของสารเคมี   

2. เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น เมื่อต้อง ปฏิบัติงานกับ
สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   ควรใส่ถุงมือที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการ ซึมผ่านของสารเคมีนั้นได้ ใส่แว่นตาเพ่ือ
ป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีเข้าตา  

ระเบียบและข้อปฏิบตัขิองห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
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3. ไม่ใช้จุกแก้วกับขวดบรรจุสารละลายด่าง เพราะจุกจะติดกับขวดจนเปิดไม่ได้  
4. ไม่ใช้จุกยางกับขวดบรรจุตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน เพราะตัวท าละลายอินทรีย์กัดยาง

ได้ท าให้สารละลายสกปรก และจะเอาจุกยางออกจากขวดได้ยาก เพราะจุกส่วนข้างล่างบวม  
5. การทดลองใด ๆ ที่ท าให้เกิดสุญญากาศ ภาชนะท่ีใช้จะต้องหนาพอที่จะทนต่อความดัน ภายนอกได้   
6. ขณะต้มสารละลายหรือให้สารท าปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง จะต้องหันปากหลอด ทดลองออกห่างจาก

ตัวเองและห่างจากคนอ่ืนๆ ให้หันปากหลอดทดลองไปในด้านที่ไม่มีคนอยู่ 
7. ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเม่ือเลิกใช้งาน  
8. ก่อนที่จะท าการจุดไฟควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจว่าได้ ปิดภาชนะที่บรรจุ

ของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว  
9. ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้ส าหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ  
10. หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี เมื่อต้องการจะดมกลิ่นสารเคมี อย่าน าสารเคมีมา ดมโดยตรง 

ควรใช้มือพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมูกเพียงเล็กน้อย โดยถือหลอดที่ใส่สารเคมี ไว้ห่าง ๆ ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมี
ด้วยการดมกลิ่นโดยตรงอย่างเด็ดขาด  

11. เมื่อต้องการใช้สารละลายที่เตรียมไว้ ต้องรินออกจากขวดใส่ลงในบีกเกอร์ก่อน โดยริน ออกมาปริมาณ
เท่ากับจ านวนที่ต้องการจะใช้ อย่ารินออกมามากเกินไปเพราะจะท าให้ สิ้นเปลืองสารโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าสารละลายที่
รินออกมาแล้วนี้เหลือให้เทส่วนที่เหลือนี้ ลงในอ่างหรือขวดทิ้งของเสียเคมี อย่าเทกลับลงในขวดเดิมอีก ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
การ ปนเปื้อนของสาร  

12. การปฏิบัติงานโดยใช่ตู้ดูดควัน ฝาตู้ดูดควันต้องเปิดไม่เกิน 18 นิ้ว อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้ปฏิบัติงานในตู้ดูด
ควัน ควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้าไปด้านใน อย่างน้อย 6 นิ้ว  

13. ไม่ควรใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมี  
14. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีที่มีสารระเหยไวไฟ (Volatile flammable material) 

ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเทผสมหรือให้ความร้อนสารเคมี  
15. หากผิวหนังสัมผัสถูกสารเคมี ต้องล้างออกทันทีด้วยน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างน้อย 15 นาที  
16. อย่าทิ้งโลหะโซเดียมที่เหลือจากการทดลองลงในอ่างน้ า เพราะจะเกิดปฏิกิริยากับน้ า อย่างรุนแรง จะต้อง

ท าลายด้วยแอลกอฮอล์เสียก่อน แล้วจึงเททิ้งลงในอ่างน้ า   
17. ถ้ากรดหรือด่างหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้าต้องรีบล้างออกด้วยน้ า ทันทีเพราะมี

สารเคมีหลายชนิดซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว และเกิดเป็นพิษ ขึ้นมาได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้สึกหรือเกิด
พิษแตกต่างกัน   

18. เมื่อเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยน้ าสบู่และน้ าสะอาด  
19. ห้ามดื่ม กิน เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือแม้แต่ทาเครื่องส าอางในห้องปฏิบัติการ  
20. ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และเครื่องส าอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิบัติการ  
21. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง 
 



3 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
 

การเตรียมสารเคมี  
1. การเตรียมสารเคมีพวกกรดด่าง หรือสารระเหย ควรท าในตู้ดูดควัน   
2. ออกไซด์ของธาตุบางชนิดเป็นก๊าซพิษ เช่น ออกไซด์ของก ามะถัน ไนโตรเจนและ ก๊าซแฮโลเจน ก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก็เป็นก๊าซพิษเช่นเดียวกัน การทดลองใดๆ ที่เก่ียวข้องกับก๊าซเหล่านี้ควรท าในตู้ควัน  
3. อย่าเทน้ าลงบนกรดเข้มข้นใดๆ แต่ค่อยๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ าอย่างช้าๆ พร้อมกับกวนตลอดเวลาเพ่ือ

กระจายความร้อนที่เกิดจากการละลายของกรดในน้ า  
4. การดูดสารละลายโดยใช้ปิเปต ห้ามใช้ปากดูดให้ใช้จุกยาง 

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี 
สารเคมี คือ สสารหรือวัสดุที่ได้ใช้หรือได้จากกระบวนการเคมี เป็นธาตุหรือสารประกอบ ที่มีสูตรโครงสร้างทาง

เคมีและสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตัว   
สารเคมีอันตราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  

หมายถึง  สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้  

1. มีพิษ กดักร่อน ระคายเคือง ท าให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือท าให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพอนามัย  
2. ท าให้เกิดการระเบิด เป็นตัวท าปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพ่ิมปริมาณออกซิเจน หรือ ไวไฟ  
3. มีกัมมันตภาพรังสี 

4. สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี 
เราสามารถทราบว่าสารเคมีที่พบเป็นสารอันตรายหรือไม่ และก่อให้เกิดอันตรายได้โดย การสังเกตฉลากหรือ

เครื่องหมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากล ที่แสดงไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ติด บนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่
ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดง ให้รู้ว่าสารเคมีที่อยู่ ณ ที่นั้นหรือที่บรรทุกมาเป็นสารเคมีประเภทใด
ผู้พบเห็นจะได้ระวังและ ป้องกันอันตรายได้ถูกต้อง  ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้มี 4 ระบบ ได้แก่ 
ระบบ UN, ระบบ NFPA,  ระบบ EEC และระบบ GHS ซึ่งสัญลักษณ์ของทั้ง 4 ระบบนั้น มีดังนี้  

4.1 ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous 
Goods)  

จ าแนกสารที่เป็นอันตรายและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้ หรือก่อให้เกิด ความพินาศ เสียหาย ออกเป็น 9 
ประเภท (UN-Class) ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ เสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 วัตถรุะเบิด     ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ  
ประเภทที่ 2 ก๊าซ         ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี  
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ       ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน  
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ       ประเภทที่ 9 วัตถุอ่ืนๆ ที่เป็นอันตราย  
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ 
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ภาพที่ 1 รายละเอียดระบบสัญลักษณ์แบบ UN  

ที่มาของภาพ: https://www.pinterest.com/pin/67554063132225280/ 
 

4.2 ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association)  
ของสหรัฐอเมริกา ก าหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปเพชร ( Diamond-shape) เพ่ือใช้ในการป้องกันและ

ตอบโต้ เหตุเพลิงไหม้ สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทแยงมุม ภายในแบ่ง
ออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อย ขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พ้ืนที่ก ากับ 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ าเงิน สีเหลือง และสีขาว และใช้ตัวเลข 0 
ถึง 4 แสดงถึงระดับอันตราย โดย 0 หมายถึงสารนั้นไม่ ก่อให้เกิดอันตรายและ 4 แสดงถึงอันตรายสูงสุด โดยแต่ละสี
แสดงคุณสมบัติต่างๆ ของสาร ดังนี้   

สีแดง    แสดงอันตรายจากไฟ (Flammable)  
สีน้ าเงิน   แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health)  
สีเหลือง   แสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร (Reactivity)  
สีขาว     แสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร (Special hazard)  
โดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ คือ 
W หมายถึง สารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับน้ า (Water reactive) 
Ox หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizer)    
Cor หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive) 
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ภาพที่ 2 รายละเอียดระบบสัญลักษณ์แบบ NFPA ที่มาของภาพ: สุเมธา วิเชียรเพชร [7] 

 

4.3 ระบบ EEC (The European Economic Council) 
ตามข้อก าหนดของประชาคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดง อันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของ

อันตราย โดยใช้รูปภาพสีด าเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบน พ้ืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีอักษรย่อก ากับที่มุมขวา ซึ่ง
สัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ที่ฉลากของ สารเคมีที่ใช้ในสหภาพยุโรป  
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ภาพที่ 3 รายละเอียดระบบสัญลักษณ์แบบ EEC 

ที่มาของภาพ: http://www.thailandindustry.com 
 

4.4 ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals)  

เป็นระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากที่องค์การ สหประชาชาติได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นระบบ
สากลในการจ าแนกหรือการจัดกลุ่มความเป็นอันตรายและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ในรูปแบบของการ
แสดงฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ที่เป็นระบบเดียวกัน
ทั่ว โลก สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard Pictogram) ตามระบบสากล GHS ได้ก าหนดไว้ 9 รูป 
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สัญลักษณ์ทั้ง 4  ระบบนี้ จะปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์และหีบห่อเพ่ือประโยชน์ในการ จัดการเตรียมความ
พร้อมด้านความปลอดภัยและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประโยชน์ในการจัดเก็บ ตามชนิดของอันตรายของสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สรุปข้อมูลอันตรายและการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ของระบบต่างๆ 
ที่มาของภาพ : ศูนย์บริหารความปลอดภัย [5] 
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5. ฉลากสารเคมี 
ข้อมูลสารเคมีบนฉลากที่ปิดบนภาชนะบรรจุสารเคมี  เป็นข้อมูลจ าเป็นที่ใช้ในการจ าแนก สารเคมีที่มีความ

ถูกต้องชัดเจน  การอ่านข้อมูลสารเคมีบนฉลาก และการปฏิบัติตามข้อแนะน าการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด สามารถ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้ 

ภาพที่ 3 ข้อมูลสารเคมีบนฉลากที่ปิดบนภาชนะบรรจุสารเคมี 
 

6. กรณีท าสารเคมีหกหล่น 
เมื่อสารเคมีหกอาจเกิดอันตรายได้หากไม่ระมัดระวังให้ดี ทั้งนี้เพราะสารเคมีบางชนิด เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อถูก

กับผิวหนังหรือสูดดม บางชนิดติดไฟได้ง่าย ดังนั้นเมื่อสารเคมีหกจะต้องรีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยทันที โดยบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการสามารถจัดการเกี่ยวกับสารเคมีหกหล่นในปริมาณน้อยได้เอง ดังต่อไปนี้  

6.1 วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดกรณีสารพิษหกหล่น มีดังนี้   
- สารที่เป็นของแข็ง เมื่อสารเคมีที่เป็นของแข็งหก ควรใช้แปรงกวดรวมกันใส่ในช้อนตัก หรือกระดาษแข็งก่อน 

แล้วจึงน าไปใส่ในภาชนะ  
- สารละลายที่เป็นกรด เมื่อกรดหกจะต้องรีบท าให้เจือจางด้วยน้ าก่อนแล้วโรย โซดาแอส หรือโซเดียมไบ

คาร์บอเนตหรือเทสารละลายด่างเพ่ือท าให้กรดเป็นกลางต่อจากนั้นจึงล้างด้วยน้ าให้สะอาด  
ข้อควรระวัง เมื่อเทน้ าลงบนกรดเข้มข้นที่หก เช่น กรดก ามะถันเข้มข้น จะมีความร้อนเกิด ขึ้นมาก และกรด

อาจกระเด็นออกมา จึงควรค่อยๆ เทน้ าลงไปมากๆ เพ่ือให้กรดเจือจางและความร้อนที่เกิดขึ้นรวมทั้งการกระเด็นจะ
น้อยลง  

- สารละลายที่เป็นด่าง เมื่อสารเคมีที่เป็นด่างหกจะต้องเทน้ าลงไปเพ่ือลดความเข้มข้นของด่างแล้วเช็ดให้แห้ง 
โดยใช้ไม้ถูพ้ืนซับน้ าบนพ้ืน (Mop) พยายามอย่าให้กระเด็นขณะเช็ด เนื่องจากสารละลายด่างจะท าให้พื้นลื่น เมื่อล้างด้วย
น้ าหลายๆ ครั้งแล้วยังไม่หายควรใช้ทรายโรยบริเวณท่ีด่างหกแล้วเก็บกวาดทรายออกไป จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้  
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- สารที่ระเหยง่าย เมื่อสารเคมีที่ระเหยง่ายหกจะระเหยกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว บาง ชนิดติดไฟได้ง่าย บาง
ชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอด การท าความสะอาดที่ระเหยง่ายท าได้ดังนี้  

 ถ้าสารที่หกมีปริมาณน้อย ใช้ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าเช็ดถูออก  
 ถ้าสารที่หกนั้นมีปริมาณมาก ท าให้แห้งโดยใช้ไม้ถูพ้ืน เมื่อเช็ดแล้วก็น ามาใส่ถังเก็บและสามารถน าไปใช้

อีกได้ตามต้องการ  
- สารที่เป็นน้ ามัน สารพวกนี้เช็ดออกได้โดยใช้น้ ามากๆ เมื่อเช็ดออกแล้วพ้ืนบริเวณที่ สารหกจะลื่น จึงต้องล้าง

ด้วยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้สารที่ติดอยู่ออกไปให้หมด  
- สารปรอท เนื่องจากสารปรอท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น เพราะท าอันตรายต่อ

ระบบประสาท ท าให้มีอาการทางประสาท เช่น กล้ามเนื้อเต้น มึนงง ความจ าเสื่อม ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ อาจท าให้แขน
ขาพิการหรือถึงตายได้ ดังนั้นการทดลองใดท่ีเกี่ยวข้องกับสารปรอทต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ในกรณีท่ีสารปรอทหก
วิธีการที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้  

 
 กวาดสารปรอทมากองรวมกัน  
 เก็บสารปรอทโดยใช้เครื่องดูด  
 ถ้าพ้ืนที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยร้าว จะมีสารปรอท

เข้าไปอยู่ข้างในจึงไม่ สามารถเก็บปรอทโดยใช้เครื่องดูด
ดังกล่าวได้ ควรปิดรอยแตกหรือรอยร้าวนั้นด้วยขี้ผึ้งทาพ้ืน 
หนาๆ เพ่ือกันระเหยของปรอทหรืออาจใช้ผงก ามะถันพรมลง
ไป ปรอทจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบซัลไฟด์ แล้วเก็บกวดอีก
ครั้งหนึ่ง 

 

6.2 วิธีปฏิบัติการเมื่อสัมผัส สูดดม และกลืนกินสารเคมี  
- สารเคมีถูกผิวหนัง ต้องรีบล้างบริเวณนั้น ด้วยน้ ามากๆ ทันทีเพ่ือไม่ให้สารเคมีมีโอกาสท าลายเซลล์ผิวหนัง

หรือซึมเข้าไปในผิวหนังได้ 
 
 
 
 
 
 
- สารเคมีเข้าตา ใช้น้ าล้างลูกตาและภายในตาให้ล้างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที เปิด

เปลือกตาดูว่าล้างสะอาดหมดจริง รวมถึงภายในลูกตาด้วย ห้ามขยี้ตา ส่งห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาลทันที รายงานให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการทราบ 
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- การสูดไอหรือก๊าซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือก๊าซพิษ ปกติจะมีอาการต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ 
หายใจขัด ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่พิษของสารเคมีนั้น ๆ หากไอนั้นกัดเนื้อเยื่อก็จะท าให้ระคายต่อระบบหายใจ
ด้วย จะต้องรีบออกไปจากท่ีนั้นและไปอยู่ในที่ที่ มีอากาศบริสุทธิ์ หากพบว่ามีผู้หายใจเอาก๊าซพิษเข้าไปมากจนหมดสติ
หรือช่วยตัวเองไม่ได้ จะต้องรีบน าออกมาที่นั้นทันที ซึ่งผู้เข้าไปช่วยต้องใส่หน้ากากป้องกันก๊าซพิษหรือใช้เครื่องช่วย
หายใจ  

 
 
 
 
 
 
 
- การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างผู้ทดลองใช้ปากดูด สารเคมีอาจพ่ึง เข้าปากได้ หากสารเคมี

นั้นเป็นสารพิษก็ย่อมจะเกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง จะต้องรีบล้างปากให้สะอาดเป็นอันดับแรก และ ต้องสืบให้รู้ว่ากลืนสาร
อะไรลงไป ต่อจากนั้นก็ให้ดื่มน้ าหรือนมมาก ๆ เพื่อท าให้พิษเจือจาง แล้วท าให้อาเจียนโดยใช้นิ้วกดโคนลิ้นหรือกรอกไข่
ขาวปล่อยให้อาเจียนจนกว่าจะมีน้ าใสๆ ออกมา 

 
 
 
 
 
 
 

7. การรวบรวบของเสียและการบ าบัดเบื้องต้น 
กระบวนการทดสอบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ท าให้มีของเสียและขยะเกิดขึ้นมากมาย ของเสียและขยะ

จากการปฏิบัติการ เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันมิให้สารเคมีรั่วไหลและ
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องปฏิบัติการ โดยการด าเนินงานเกี่ยวกับของเสียและขยะ ประกอบด้วยการคัดแยก
ประเภทของของเสีย การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย การบ าบัดและก าจัดของเสีย การจ าแนกประเภทของเสียของ
ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) และ ของ
เสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) 
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ตารางท่ี 1 การก าจัดของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) 
ประเภท การก าจัด 

ของแข็ง ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว น าไป Reuse Recycle ก าจัดทิ้ง ตามสภาพความ
เหมาะสม 

ของเหลว ได้แก่  ตัวอย่างน้ าที่ไม่มีความเป็นพิษ 
สารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นของโลหะไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

เททิ้งลงอ่างและเปิดน้ าตาม อย่างน้อย 2 เท่าของปริมาณ
ของของเสีย 

 
ตารางท่ี 2 การก าจัดของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) 

ประเภท การก าจัด 
o ของแข็ง ได้แก่ สารเคมีหมดอายุ ตัวอย่างดิน ที่มีความ

เป็นพิษ หรือมีความเข้มข้นของโลหะเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
รวบรวมเพ่ือส่งก าจัด 

o ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง เป็นสารก่อมะเรง็
หรอมีผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม เช่น Cyanide 
Waste, Chloroform, CCl4, EtBr, Formaldehyde, 
Acrylate, Pyridine เป็นต้น 

เก็บใส่ภาชนะบรรจุ และก าจัดทิ้งต่อไป 

  สารอินทรีย์ที่ไม่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (Non-
Halogenated Solvent) ได้แก่ ได้แก่ ของเสียที่มี 
Acetone, Ether, Hexane, Methanol และ 
Acetonitrile ผสมอยู่ 

สามารถ Reuse น ากลับมาใช่ใหม่ได้ หากมีสารอ่ืนเจอปน 
ให้เก็บใส่ขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิทหรือถัง PE เพ่ือรอส่งก าจัด
ต่อไป 

  สารละลายกรด-ด่าง ที่มีโลหะผสมปริมาณสูง (Acidic 
Aqueous with Metals) ได้แก่ โครเมียม ปรอท 
แคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง เหล็กแมงกานีส สังกะสี 
โคบอลต์ นิกเกิลเงิน ดีบุก พลวง ทังสเตน และวา
นาเดียม เช่น ของเสียจากการทดสอบ TKN และ COD 
Hg2Cl2, FeSO4, PbCl2, K2Cr2O7 เป็นต้น 

ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนของโลหะผสม แยกส่วนน้ าใสส่วนบน
ออกน าไปปรับ ความเป็น กรด-ด่าง (pH) ให้เป็นกลาง เพื่อ
ก าจัดทิ้งโดยการทิ้งลงอ่างละเปิดน้ าตาม ส่วนตะกอนโลหะ
ผสมน าไปรวบรวบจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะผสม 
เพ่ือรอส่งก าจัดต่อไป 

  สารอินทรีย์ที่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม 
(Halogenated Solvent) ได้แก่ ของเสียจากการ
ทดสอบ NO2-N, NO3-N, NH3-N, SO4

2- และ S2 

ตั้งทิ้งไว้ให้ ตกตะกอนของโลหะผสม แยกส่วนน้ าใสส่วนบน
ออกน าไปปรับ ความเป็น กรด-ด่าง (pH) ให้เป็นกลาง เพื่อ
ก าจัดทิ้งโดยการทิ้งลงอ่างละเปิดน้ าตาม ส่วนตะกอนโลหะ
ผสมน าไปรวบรวบจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะผสม 
เพ่ือรอส่งก าจัดต่อไป 

  ของเสียทางชีวภาพ ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
และการทดสอบแบคทีเรีย TCB และ FCB เป็นต้น 

เก็บรวบรวมและฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 20 แล้วก าจัดทิ้ง 
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ของเสียไม่อันตราย 
สามารถปล่อยท้ิงได้เลย 

(ตารางที่ 1) 
 

ของเสียทีต้่องบ าบัด 
เบ้ืองต้นก่อนทิ้งหรือก่อนส่งบ าบัด 

(ตารางที่ 2 ) 

ของเสียที่ต้องส่งก าจัด 
(ตารางที่2 ) 

บ าบัด
เบื้องต้น 
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