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อันตรายที่อาจเกิดในหองปฏิบัติการ อันตรายที่อาจเกิดในหองปฏิบัติการ อันตรายที่อาจเกิดในหองปฏิบัติการ อันตรายที่อาจเกิดในหองปฏิบัติการ แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
1.1.1.1. อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางกายภาพ เชน การหกลม ล่ืน พลัดตก ถูกของแหลมคมแทง แกวบาด ถูกของรอน 

ไฟไหม การเส่ือมของกระจกตาจากการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต เปนตน    
1.1 อันตรายจากไฟฟา 
    ไฟฟาเปนแหลงพลังงานท่ีจําเปนของแหลงปฏิบัติการ แตถาใชอยางไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินได อันตรายที่อาจเกิดได 2 ลักษณะ 
1.1.1 ไฟดูด 
1.1.2 ไฟไหม  

ไฟไหมท่ีเกิดจากไฟฟาเกิดขึ้นได 2 ประการคือ ประกายไฟ และความรอนท่ีสูงผิดปกติ
ประกายไฟเกิดข้ึนจากไฟฟาลัดวงจร ความบกพรองของความสามารถในการตัดแยก
กระแสไฟฟาท่ีสวิทชและหัวตอ หรือหัวข้ัวสายไฟหลวม สวนความรอนที่สูงผิดปกติหรืออุปกรณ
ไฟฟาท่ีมากเกินกวาท่ีกําหนด อาจเกิดข้ึนเนื่องจากใชฟวสหรือสวิทชอัตโนมัติไมเหมาะสม 
กระแสไฟฟาไหลผานเคร่ืองไฟฟา มอเตอรไฟฟาทํางานเกินกําลังตออุปกรณไฟฟากับสายไฟ
มากเกินไปหรือวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวมอเตอรตํ่าเกินไป 
1.2 อันตรายจากการใชเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรกลตาง ๆ  

อันตราเกิดจากการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลในหองปฏิบัติการเกิดข้ึนไดหลายสาเหตุ 
เชน จากการใชเคร่ืองมือไมถูกตอง จากความประมาท เปนตน 

 
2.2.2.2. อันตรายทางเคมี อันตรายทางเคมี อันตรายทางเคมี อันตรายทางเคมี     

กอนการใชงานสารเคมีตัวใดจะตองทราบถึงอันตรายและวิธีการปองกัน รวมท้ังการ
จัดเก็บและการกําจัด การเรียนรูถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานได สารเคมีท่ีเปนพิษและเปนอันตรายตอรางกายมีอยูหลายรูปแบบ ไดแก 
2.1 ตัวทําละลายอินทรีย 

เปนอันตรายตอรางกายเนื่องจากเปนสารท่ีระเหยได จะสามารถเขาสูรางกายทางการหายใจ
และผิวหนัง ทําใหเกิดอันตรายข้ึน 
ขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไข    
- การใชงานจะตองใสเคร่ืองปดจมูก (mask) ที่เหมาะสม ระวังไมใหผิวหนังถูกสารและ

หามใสคอนแทคเลนส เพราะไอสารนั้นอาจทําปฏิกิริยากับตัวเลนสทําใหเราไดรับ
อันตราย 

- ระวังการลุกไหมของตัวทําละลาย อาจเน่ืองมาจากเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
- เก็บไวในท่ีเย็น อากาศถายเท 

2.2 อันตรายจากแกสพิษ 
อันตรายจากแกสพิษเกิดจากการใชแกสพิษ หรือปฏิกิริยาในการทดลอง เชน Carbon 
Monoxide, Chloride, Hydrogen Sulfide (แกสไขเนา) และ Nitrogen Oxide เปนตน 
ขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไข    
- การทํางานกับแกสพิษตองทําในตูดูดควัน หรือท่ีท่ีระบายอากาศไดดี 
- ใชเครื่องปองกัน เชน หนากากกันแกสพิษท่ีเหมาะสม 

2.3 อันตรายจากฝุนละอองและไอโลหะ 
ผงฝุนท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กเปนอันตรายมากกวาอนุภาคขนาดใหญ ผงฝุนท่ีมีขนาด 0.1 – 
25 ไมโครเมตร กอใหเกิดอันตรายตอปอดและผิวหนัง เชน ผงซิลิกา ไอปรอท และแอสเบส
ตอส เปนตน 
ขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไข    
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- จะตองใชหนากากกันฝุนท่ีเหมาะสม ตลอดเวลาที่ทํางานเก่ียวกับผงฝุนและไอโลหะ 
2.4 อันตรายจากสารกอมะเร็ง 

สารพิษสารพิษสารพิษสารพิษ    
    สารเคมีทุกชนิดมีศักยภาพท่ีจะทําใหเกิดอันตรายหรือเปนพิษตอสุขภาพ จะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับหลาย ๆ ปจจัย เชน ธรรมชาติของสาร วิธีการเขาสูรางกาย ปริมาณของสารท่ี
ไดรับ ระยะเวลาหรือความถ่ีของการรับหรือสัมผัสกับสารพิษนั้น 
 สารพิษเขาสูรางกายได 3 ทาง  
- ทางการหายใจ ไอพิษท่ีหายใจเขาไปอาจถูกดูดซึมผานปอดแลวเขาสูเสนเลือด อน

ตรายจากการดูดซึมขึ้นอยู กับอัตราการหายใจ ความเขมขนของไอพิษ และ
ความสามารถของการละลายไอพิษในของเหลวของเน้ือเยื่อ ถาฝุนละอองที่หายใจเขา
ไปมีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน ก็มีพฤติกรรมอบบเดียวกับไอ ถามีขนาด 5 – 10 
ไมครอน อนุภาคจะติดอยูท่ีระบบหายใจสวนบน และบางสวน อาจผานไปถึงสวนท่ีเปน
ปอด 

- ทางการดูดซึมทางผิวหนัง ถามีแผลจะย่ิงอันตราย การดูดซึมจะย่ิงเร็วขึ้น  
- ทางปาก โดยการกลืนหรือกินสารพิษเขาในรางกาย 
ผลของสารพิษตอรางกาย อาจมีเพียงเล็กนอยไปจนกระท่ังแกไขไมได หรือถึงตายอยาง
เฉียบพลัน บางชนิดออกฤทธิ์ชา และถาสัมผัสเปนเวลานานอาจเปนโรคเร้ือรัง เชน มะเร็ง
หรืออื่น ๆ ได 
ขอควรปฏิบัติในการใชสารพิษขอควรปฏิบัติในการใชสารพิษขอควรปฏิบัติในการใชสารพิษขอควรปฏิบัติในการใชสารพิษ    
- จะตองศึกษาสมบัติของสาร วิธีการปองกันและแกไขใหดีกอนใชงาน 
- พยายามหลีกเล่ียงการใชสารพิษโดยไมจําเปน 
- การเก็บสารท่ีเปนพิษควรคํานึงถึงอันตรายดวย สารประเภทที่เปนพิษเฉียบพลัน เชน 

สารประกอบไซยาไนด อารเซนิก และอื่น ๆ ควรเก็บในตูใสกุญแจไว 
2.5 สารกอมะเร็ง 

ในป 1987 คณะกรรมการของ International Agency for Research on Cancer (IARC) 
ไดรวบรวมและประเมินฤทธิ์กอมะเร็งของสารเคมีท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งรวมท้ังสารเคมีท่ี
เกิดเองตามธรรมชาติปรากฏวามีประมาณ 246 ชนิดท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็งในคนได แบง
ออกเปน 3 กลุม คือ 
 กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ 1 1 1 1 เปนกลุมท่ีมีหลักฐานแนชัดวา ทําใหคนเปนมะเร็งได เชน Benzene, 
Alfatoxins, Benzidine, Mineral oils-untreated เปนตน 
    กลุม กลุม กลุม กลุม 2A 2A 2A 2A เปนกลุมท่ีมีหลักฐานบงชี้คอนขางชัดเจนวา ทําใหคนเปนมะเร็งได เชน 
Dimethyl sulfate, Formaldehyde, Ethylene dibromide เปนตน 
    กลุม กลุม กลุม กลุม 2B 2B 2B 2B เปนกลุมที่มีหลักฐานพอสมควรวาอาจจะทําใหคนเปนมะเร็งได เชน 
Acetaldehyde, Chloroform, Urethane, Dichloromethane, DDT เปนตน 
ขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไขขอควรปฏิบัติในการปองกันและแกไข    
- จะตองทํางานดวยความระมัดระวังสูง ปองกันอันตรายสวนบุคคลและไมทําใหผูอื่น

ปนเปอน เชน ควรใชสบูเหลว เน่ืองจากใชสบูกอนจะทําใหสารกอมะเร็งปนเปอนที่กอน
สบู เปนตน 

- ถาสามารถนําสารเคมีชนิดอื่นท่ีไมมีฤทธิ์กอมะเร็งมาใชแทนก็จะทําใหปลอดภัยมากข้ึน 
2.6 อันตรายจากสารกัดกรอนและสารระคายเคือง (Corrosive and irritant substance)  

สารกัดกรอนสารกัดกรอนสารกัดกรอนสารกัดกรอน    
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 สารกัดกรอนเปนสารท่ีไมมีพิษ แตเม่ือสัมผัสกับผิวหนังหรือเน้ือเยื่อจะเปนตัวทําละลาย
เซลลหรือเนื้อเย่ือน้ัน สารกัดกรอนสวนใหญเปนของเหลว เปนสารที่ไมติดไฟแตไวไฟใน
การทําปฏิกิริยา เชน กรดแก เบสแก สารขจัดนํ้า และตัวออกซิไดซ 
 กรด กรดแกและเขมขนทําลายผิวหนัง และตา ทําใหเกิดรอยไหมสีเหลืองหรือสีน้ําตาล 
กรดบางชนิดทําหนาท่ีเปนตัวขจัดนํ้า และขณะเดียวกันเปนตัวออกซิไดซ เชน H2SO4 และ 
HNO3 
 กรดซัลฟวริกเขมขนมีกาซ SO4 ซึ่งเปนตัวระคายเคืองอยางแรงตอระบบการหายใจ ใน
ทํานองเดียวกันกรดไนตริกมีไอเปนไนโตรเจนออกไซด ซึ่งเปนอันตรายตอผิวหนังและระบบ
หายใจ  
 กรดไฮโดรฟูออริกเปนกรดอันตราย มีสมบัติท้ังทําใหเกิดการระคายเคืองและทําลาย
ผิวหนังอยางรุนแรง นอกจากนั้นยังเปนอันตรายตอกระดูก แผลที่เกิดข้ึนจากกรดน้ีใช
เวลานานในการรักษา 
 กรดฟอรมิกและกรดอะซีติกเปนกรดกัดกรอนท่ีทําลายผิวหนังและเนื้อเยื่อ ถาสัมผัสกับ
ผิวหนังใตเล็บอาจทําใหเกิดหนองและแผลเร้ือรัง กรดที่เปน halogenated acetic เชน 
chloroacetic acid, trifluoroacetic acid ฯลฯ มีฤทธิ์กัดกรอนที่รุนแรง 
 กรดผสมระหวางกรดซัลฟวริกและกรดโครมิก สามารถทําลายผิวหนังไดอยางรวดเร็ว 
และอาจสรางภูมิแพไดดวย จึงคงรใชความระมัดระวัง การกัดกรอนเชิงเปรียบเทียบแสดงดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ 1111 แสดงความสามารถในการกัดกรอนของกรดชนิดตาง ๆ  
กรดกรดกรดกรด    ผลของการกัดกรอนผลของการกัดกรอนผลของการกัดกรอนผลของการกัดกรอน 

ลาํดบัความเปนกรดลาํดบัความเปนกรดลาํดบัความเปนกรดลาํดบัความเปนกรด    ตอผวิหนงัตอผวิหนงัตอผวิหนงัตอผวิหนงั    ตอปอดตอปอดตอปอดตอปอด    

Perchloric acid ++++++++++++++++    ++++++++    

Sulfuric acid ++++++++++++++++    ++++++++++++++++    

Hydrochloric acid ++++++++++++++++    ++++++++++++++++    

Nitric acid ++++++++++++++++    ++++++++++++++++    

Hydrofluoric acid ++++++++++++++++    ++++++++++++++++    

Formic acid ++++++++    ++++    

Acetic acid ++++++++    ++++++++    

 + ระคายเคืองปานกลาง   +++ ทําลายเน้ือเย่ือเพียงเล็กนอย 
 ++ ระคายเคืองมาก   ++++  ทําลายเน้ือเย่ืออยางรุนแรง 

 เบส เบสแกเชน โซเดียมไฮดรอกไซด โพแทสซียมไฮดรอกไซด แอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด แคลเซียมไฮดรอกไซด เปนสารกัดกรอนอยางแรง 
 โซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ทําลายสวนประกอบของเซลลโดยกรละลาย 
Keratin ไฮโดรไลซ lipids และยอยสลายโปรตีน อันตรายที่สําคัญคืออันตรายตอตา หาก
สัมผัสกับตาจําเปนตองลางดวยน้ําไหลอยางนอยอยางนอย 15 นาที ถาลางดวยนํ้าที่มี
ปริมาณนอยแทนท่ีจะดี ข้ึนกลับเปนการเพ่ิมอันตราย เพราะการทําใหเจือจางทําให
เกิดปฏิกิริยาคายความรอนเพ่ิมขึ้น กระบวนการทําลายจึงเพ่ิมข้ึน 
 เบสแกทําลายผิวหนังอยางชา ๆ โดยการดูดน้ําออกจากผิวหนัง เร่ิมตนมรอยไหมสี
นํ้าตาลตามดวยเปนแผลแฉะ ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณน้ันตาย แผลหายแบบชา ๆ ถากลืนเบสแก
ชวงแรกจะรูสึกปวดที่ปากเม่ืออยูในหลอดอาหารและลงกระเพาะ จะทําใหเกิดทองรวง 
อาเจียนเปนเลือด และอยูในอาการช็อกเพราะขาดออกซิเจนและหมดสติในที่สุด ปริมาณท่ี
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เปนอันตรายสําหรับผูใหญ คือ 7 – 8 กรัม แอมโมเนียมไฮดรอกไซด และแคลเซียมไฮดรอก
ไซดมีอันตรายนอยกวา แคอาจเปนปญหากับระบบการหายใจ อาจทําใหเกิดนํ้าทวมปอดได 

ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่ตารางที ่2222 แสดงความสามารถในการกัดกรอนของเบสชนิดตาง ๆ 
เบสเบสเบสเบส    ผลของการกดักรอนผลของการกดักรอนผลของการกดักรอนผลของการกดักรอน ลาํดบัความเปนเบสลาํดบัความเปนเบสลาํดบัความเปนเบสลาํดบัความเปนเบส    

Sodium hydroxide ++++++++++++++++    

Potassium hydroxide ++++++++++++++++    

Quaternary ammonium hydroxide ++++++++++++++++    

Ammonium hydroxide ++++++++++++    

Calcium hydroxide ++++++++++++    

Dimethylamine ++++++++    

Sodium carbonate ++++++++    

Sodium bicarbonate ++++    

 + ระคายเคืองปานกลาง   +++ ทําลายเน้ือเย่ือเพียงเล็กนอย 
 ++ ระคายเคืองมาก   ++++  ทําลายเน้ือเย่ืออยางรุนแรง 
   

2.7 อันตรายจากสารไวไฟ 
คุณสมบัติตาง ๆ ของสารท่ีจะเปนตัวบงช้ีอันตรายจากไฟ คือ จุดเดือด จุดวาบไฟ จุดลุกติดไฟ 

ความดันไอ ความหนาแนน สารไวไฟแบงได 3 ประเภท 
2.7.1 แกสไวไฟ มีอันตรายมากเพราะติดไฟไดงายและระเบิดได เน่ืองจากการขยายตัวเม่ือ

รอนในท่ีจํากัด แกสไวไฟท่ีตองใชอยางระมัดระวัง ไดแก  acetylene, halogens, 
hydrogen, liquid pertroleum, methane และ Oxygen 

ขอควรปฏิบัติในการใชแกสไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชแกสไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชแกสไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชแกสไวไฟ    
- แกสไวไฟตองเก็บใหหางจากความรอนและเปลวไฟ และแยกจากแกสท่ีเปนตัวชวยใน

การเผาไหม เชน oxygen หรือ nitrous oxide  
- ตองมีปายหามสูบบุหรี่ และหามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด ในบริเวณท่ีใชแกส 
- หากมีแกสร่ัวและมีไฟติดข้ึนมา ใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมหรือใชนํ้าสาดอยางแรง

ไปตรงท่ีไฟติดทันที อยาใชผาปด หรือทรายสาด 
- ขณะท่ีใชแกสไวไฟ ควรใหมีการถายเทอากาศที่ดี เน่ืองจากจะมีผลใหความเขมขนของ

แกสในบริเวณนั้นจางลง โอกาสลุกติดไฟนอยลง และยังเปนการลดอันตรายจากการสูด
ดมอีกดวย 

2.7.2 ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ (flash point) หรือจุดเดือด (boiling 
point) ตํ่า อันตรายจากของเหลวไวไฟเกิดขึ้นเม่ือระเหยกลายเปนไอลอยไปสัมผัสแหลง
ติดไฟหรือความรอนทําใหอุณหภูมิถึงจุดวาบไฟเกิดลุกไหมขึ้น ตัวอยางของเหลวไวไฟ
ไดแก actone, benzene, toluene,methanol, cyclohexane เปนตน 

ขอควรปฏิบัติในการใชของเหลวไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชของเหลวไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชของเหลวไวไฟขอควรปฏิบัติในการใชของเหลวไวไฟ    
- สถานที่วางของเหลวไวไฟไมควรมีอุณหภูมิสูงหรือใกลแหลงติดไฟ 
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- หามใหความรอนโดยตรงแกของเหลวไวไฟ หรือของเหลวไวไฟบน hot plate หรือ 
uninsulate resistance heater การใหความรอนของของเหลวไวไฟใหใช heating 
mantle, steam bath หรือ hot water bath  

- การกล่ันหรือสารระเหยใด ๆ ตองทําในตูดูดควัน 
- กอนท้ิงขวดบรรจุตองแนใจวาไมมีของเหลวไวไฟตกคางอยูและเก็บเศษกระดาษ เศษผา

หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เปอนของเหลวไวไฟในภาชนะปดมิดชิด เพ่ือปองกันการปนเปอนและตอง
นําไปกําจัดทุกวัน วิธีการกําจัดที่ดีที่สุด คือ การเผา 

- ตองมีปายหามสูบบุหรี่ และหามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด 
2.7.3 ของแข็งไวไฟ ของแข็งบางชนิดมีสมบัติในการลุกติดไฟเม่ือสัมผัสอากาศ เชน ผง

นิกเกิล และฟอสฟอรัส สารเคีบางชนิดท่ีไมมีคุณสมบัติไวไฟ แตมีอันตรายจากการลุก
ไหมและระเบิดได เม่ือสัมผัสกับอากาศในสัดสวนพอเหมาะ เชน ผงถาน ผงกํามะถัน  

ขอควรปฏบิตัใินการใชของแขง็ไวไฟขอควรปฏบิตัใินการใชของแขง็ไวไฟขอควรปฏบิตัใินการใชของแขง็ไวไฟขอควรปฏบิตัใินการใชของแขง็ไวไฟ    
- หามเก็บสารเหลานีไ้วในท่ีไกลไฟ ความรอน กรด หรือสารเคมีท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําหรือ

อากาศ  
- การเก็บสารจะตองเก็บตามลักษณะธรรมชาติของมัน เชน ฟอสฟอรัสขาว (เหลือง) ตอง

เก็บไวในนํ้า เน่ืองจากสารอาจเกิดการสันดาปไดเอง 
- ตองมีปายหามสูบบหุรี ่และหามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด สารไวไฟทุกชนิดควรติด

สติกเกอร “flammable” ไวท่ีขวดทุกขวดเพ่ือใหผูใชไดระมัดระวัง 
2.8 อันตรายจากสารระเบิด  

สารระเบิด คือ สารทีส่ามารถสงกําลังดนัอยางแรงตอธรรมชาติโดยฉับพลัน เม่ือระเบิดข้ึน 
ชนวนท่ีทําใหเกิดการระเบิดไดคือ ความรอน การเสยีดสี แรงกระแทก ความดนัสงู ฯลฯ และการ
ระเบิดอาจเกิดข้ึนไดจาก 

- สารไวไฟลุกไหม 
- ผงฝุนของสารบางชนิดผสมกับอากาศแลวเกิดการลุกไหม 
- แกสเม่ือถูกความรอน 
- สารไมเสถียร มีการรวมตัวเปนโมเลกุลใหญ หรือมีการสลายตัว 

ตัวอยางสารระเบิดไดแก Ammonium nitrate, perchloric acid, perchlorates เปนตน 
ขอควรปฏบิัติในการใชสารระเบดิขอควรปฏบิัติในการใชสารระเบดิขอควรปฏบิัติในการใชสารระเบดิขอควรปฏบิัติในการใชสารระเบดิ    

- สารระเบิดท่ีใชในหองปฏิบัติการตองเก็บไวในตูเหล็กแยกจากสารเคมีอื่น และไมควรมี
ปริมาณมาก 

- สารระเบิดตองเก็บและวางไวใหหางจากไฟและความรอน ควรมีปายบอกอันตรายและ
ปาย “หามสูบบหุรี”่ และปาย “หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดต้ังไวในที่เห็นได
ชัดเจน 

2.9 อันตรายจากสารที่ทําปฏิกิริยากัน 
สารท่ีเขากันไมได หมายถึง สารทีเ่ม่ือสัมผัสกันจะเกิดอันตราย แตเม่ืออยูตามลําพังจะไม

เปนอันตราย อันตรายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากสารทําปฏิกิริยากันเกิดความรอนสงูจนลุกไหมหรือระเบิด 
อาจใหสารไวไฟหรือแกสพิษออกมา 
ขอควรปฏิบัติขอควรปฏิบัติขอควรปฏิบัติขอควรปฏิบัติ    

- ตองทราบถึงคุณสมบัติของสารเคมีน้ัน ๆ และสภาวะที่จะทําใหเกิดอันตราย เพ่ือการ
ปองกันและหลีกเล่ียงกอนการใชงาน 
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- ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสารเคมีจะตองระบุชื่ อสาร เคมี  พรอมคํา เ ตือน เชน 
แคลเซียมคารไบด อันตรายเม่ือถูกนํ้าหรือไดรับความชื้น เปนตน และคลังเก็บสารเคมี
ประเภทน้ีตองเขียนขอความวา หามใชนํ้า 

- เพื่อความปลอดภัยควรกําหนดวา หามใชเครื่องมือโลหะงัดหรือตีกระทบฝาภาชนะ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดประกายไฟในการจุดติด 

3.3.3.3. อนัตรายจากเชือ้จลุชพี อนัตรายจากเชือ้จลุชพี อนัตรายจากเชือ้จลุชพี อนัตรายจากเชือ้จลุชพี หมายถึง การติดเชื้อหรือไดรับสารพิษท่ีผลิตจากเช้ือจุลชีพเขาสูรางกาย    
4.4.4.4. อตัรายจากสารกมัมันตรงัสีอตัรายจากสารกมัมันตรงัสีอตัรายจากสารกมัมันตรงัสีอตัรายจากสารกมัมันตรงัสี    หากมีการปนเปอนหรือไดรับเกินขนาด อาจทําใหเกิดมะเร็ง หรือเปน

อันตรายตอรางกายได    
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ขอมลูบงชีอ้นัตรายจากสารเคมีขอมลูบงชีอ้นัตรายจากสารเคมีขอมลูบงชีอ้นัตรายจากสารเคมีขอมลูบงชีอ้นัตรายจากสารเคมี    
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ในการปฏบัิติงานเก่ียวกับสารเคมี เราควรจะทราบคุณสมบัติหรือความเปนอันตรายของ
สารเคมีแตละตัวดวย เพ่ือจะไดปองกันตัวเราใหพนจากอันตรายเหลาน้ัน สิ่งทีใ่ชเปนตัวบงชี้ความเปน
อันตรายของสารเคมีดังนี ้

1.1.1.1. MSDS (Material Safety Data Sheet) MSDS (Material Safety Data Sheet) MSDS (Material Safety Data Sheet) MSDS (Material Safety Data Sheet)     
เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี เปนเอกสารรวบรวมขอมูลเฉพาะของสารเคมี ท่ี

ผูผลิตสารเคมีนั้นจะตองจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ขอมูลของสารเคมีที่ปรากฏขอมูลใน MSDS 
ประกอบดวย 

1. ช่ือสารเคมี 
2. สวนประกอบของสารเคมี 
3. ขอมูลบงช้ีความเปนอนัตราย 
4. การปฐมพยาบาล 
5. วิธีปฏบิัติเม่ือถูกไฟไหม 
6. วิธีปฏบิัติเม่ือสารเคมีหกเลอะหรือร่ัวไหล 
7. การใชงานและการจัดเก็บ 
8. การปองกันและควบคุมการเขาสูรางกาย 
9. สมบัติทางกายภาพ 
10. ความวองไวในการทําปฏิกิริยา 
11. ขอมูลความเปนพิษ 
12. ขอมูลทางนิเวศวทิยา 
13. ขอแนะนําในการกําจัดของเสีย 
14. ขอมูลเก่ียวกับการขนสง 
MSDS สามารถหาไดจาก สําเนาที่มีไวประจําหองปฏิบัติการ หรือหาไดจากเอกสาร MSDS 

ที่ผูผลิตสารเคมีจัด หรือหนวยงานตาง ๆ ไดทําข้ึนทางอนิเตอรเน็ต 
ปจจุบันนอกจาก MSDS แลว ยังมีคําแนะนาํความปลอดภัยในการใชสารเคมี (Chemistry 

Safety Guideline, CSG) ซึ่งดึงขอมูลมาจาก MSDS และยอใหเหลือเพียง 1 หนา เพ่ือความ
สะดวกในการใชงานและสามารถเขาใจไดเรว็ข้ึน 
2.2.2.2. ฉลากสารเคมี ฉลากสารเคมี ฉลากสารเคมี ฉลากสารเคมี     

ฉลากเปนสวนท่ีระบขุอมูลตาง ๆ โดยยอเก่ียวกับสารเคมีและอันตรายหรือความเปนพิษของ
สารเคมีชนิดน้ัน ขอมูลสําคญัที่เราจะสามารถรูไดจากฉลาก คือ 

- ช่ือสารเคมี 
- CAS – No (Chemical Abstracts Service Registry Number) เปนตัวเลข 3 ชุด เชน 

CAS-No ของ Diethyl ether คือ 60-29-7 
- สญัลกัษณบงชีอ้ันตรายสญัลกัษณบงชีอ้ันตรายสญัลกัษณบงชีอ้ันตรายสญัลกัษณบงชีอ้ันตราย 
- ผูผลิต คือ ผูผลิตสารเคมี เชน BDH, Fluka, E. Merck 
- เกรด ระดับความบริสทุธิข์องสารเคมีตามที่ผูผลิตกําหนดบนขวด เชน Fluka กําหนด

แยกเปน Puriss; Purum; Pract 
- ขอมูลของสารเคมี เชน สูตรโมเลกุล มวลโมเลกุล ความบริสุทธิ์ (Assay) สิ่งเจือปน 

(Impurities) เปนตน 
- ขนาดบรรจุ คือ ปริมาตรหรือนํ้าหนักบรรจุ โดยระบหุนวยสากลเชน ของแขง็ เปนกรัม

หรือเปนกิโลกรัม ของเหลวเปนลิตร หรือมิลลิลิตร เปนตน 
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สัสสััสัญลกัษณบงชีอ้นัตราย ญลกัษณบงชีอ้นัตราย ญลกัษณบงชีอ้นัตราย ญลกัษณบงชีอ้นัตราย (Safety Signs)(Safety Signs)(Safety Signs)(Safety Signs)    

ระบบสัญลักษณบงช้ีอันตรายท่ีรูจักและนิยมใชงานไดแก ระบบเอ็นเอฟพีเอ (NFPA: The 
National Fire Protection Association) ของสหรับอเมริกา และระบบอีอีซี (E.E.C.: The European 
Economic Council) ของยโุรป 

1.1.1.1. ระบบเอน็เอฟพเีอ ระบบเอน็เอฟพเีอ ระบบเอน็เอฟพเีอ ระบบเอน็เอฟพเีอ (NFPA) (NFPA) (NFPA) (NFPA) เปนสัญลักษณอันตรายท่ีแสดงในรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสทีว่างต้ังตาม
แนวแทยงมุม ดงั
รูป  

 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
สีเ่หลีย่มพืน้ทีส่แีดง บงชีถ้งึ อนัตรายจากไฟ สีเ่หลีย่มพืน้ทีส่แีดง บงชีถ้งึ อนัตรายจากไฟ สีเ่หลีย่มพืน้ทีส่แีดง บงชีถ้งึ อนัตรายจากไฟ สีเ่หลีย่มพืน้ทีส่แีดง บงชีถ้งึ อนัตรายจากไฟ (Flammability) (Flammability) (Flammability) (Flammability)     

ระดับ 4 สารไวไฟมาก ไดแก สารที่ระเหยเปนไอไดรวดเร็ว หรือไดสมบูรณที่
อุณหภูมิหอง ความดนับรรยากาศ หรือเม่ือกระจายตัวผสมเขากับอากาศแลวลุก
ติดไฟได เชน กาซที่ติดไฟได สารไคโอเกนิก (cryogenic) ที่ติดไฟได 
ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากวา 22.8 oC และมีจุดเดือดตํ่ากวา 37.8 oC รวมทั้ง
สารพวกติดไฟไดเองเม่ือสัมผัสกับอากาศ เปนตน 

ระดับ 3 ของเหลวและของแข็งท่ีลุกติดไฟไดในอากาศท่ีอุณหภูมิปกติ ไดแก ของเหลวท่ี
มีจุดวาบไฟตํ่ากวา 22.8 oC และมีจุดเดือดตํ่ากวา 37.8 oC ขึ้นไป เชน ไนโตร
เซลลูโลสชนดิแหง และเพอรออกไซดของสารอินทรีย 

ระดับ 2 สารท่ีตองใหความรอนปานกลางกอนท่ีจะลุกติดไฟในอากาศ ถามีปริมาณมาก
พอแลวอาจกอใหเกิดบรรยากาศที่เปนพษิได ไดแก ของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูง
กวา 37.8 oC แตไมเกิน 93.4 oC เชน ของแขง็ท่ีอยูในรูปผงหยาบ ซึง่อาจเผา
ไหมไดรวดเร็วในอากาศ แตจะไมเกิดการระเบิด ของแข็งท่ีเปนเสนใยหรือเปน
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กอนเล็ก ๆ ซึ่งอาจลุกไหมไดรวดเร็วในอากาศและกออันตรายจากเศษประกาย
ไฟได เชน ใยฝาย ปาน ปอ และเยื่อไมตาง ๆ รวมทัง้ของแข็งและก่ึงของแข็งที่
ใหไอสารที่ติดไฟได 

ระดับ 1 สารประเภทท่ีตองใหความรอนสงูกอนที่จะลุกติดไฟ และเผาไหม ในอากาศได
สารในระดับนี ้ไดแก สารจําพวกท่ีจะลุกไหมได ตอเม่ือไดรับความรอนสงูถึง 
815.5 oC ในเวลา 5 นาท ีของเหลว ของแข็งและก่ึงของแข็ง ท่ีมีจุดวาบไฟสูง
กวา 93.4 oC  

ระดับ 0 วัตถุที่ไมติดไฟในอากาศ แมวาจะไดรับความรอนสูงถึง 815.5 oC เปนเวลา 5 
นาที 

สีเ่หลีย่มพื้นทีส่นี้าํเงนิ บงชีถ้งึ อนัตรายตอสขุภาพ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่นี้าํเงนิ บงชีถ้งึ อนัตรายตอสขุภาพ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่นี้าํเงนิ บงชีถ้งึ อนัตรายตอสขุภาพ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่นี้าํเงนิ บงชีถ้งึ อนัตรายตอสขุภาพ (Health)(Health)(Health)(Health)    
ระดับ 4 สารท่ีไดรับเพยีงเล็กนอย จะทําใหตายหรือเปนวัตถุอันตรายข้ันรุนแรงได 

รวมถึงสารท่ีเปนอันตรายอยางมาก ถาใชงานโดยปราศจากอุปกรณปองกัน
พิเศษ ไดแกสารจําพวกท่ีเปนพิษหรือกัดกรอนอยางแรงเม่ือสูดดม หรือสัมผัสถูก
ผิวหนงั 

ระดับ 3 สารท่ีเม่ือสูดดมในเวลาส้ัน ๆ หรือสัมผัสในปริมาณเล็กนอย จะเปนอันตราย
รายแรง ช่ัวคราวหรือมีผลตกคางตลอดไปได ไดแก สารจําพวกท่ีเม่ือลุกไหม
แลวจะใหสารท่ีเปนพิษอยางรุนแรง รวมทัง้สารจําพวกท่ีสัมผัสเพียงเล็กนอยจะ
กัดผิวหนังอยางแรงและทําใหตาบอดได 

ระดับ 2 เม่ือไดรบัในปริมาณมากพอ จะทําใหทุพพลภาพช่ัวคราวหรือถาวรได รวมถึง
สารท่ีตองใชเคร่ืองปองกันระบบทางเดินหายใจ ไดแก สารจําพวกท่ีลุกไหมจะ
ใหไอท่ีเปนพิษหรือกอใหเกิดการระคายเคือง รวมทัง้สารจําพวกท่ีปลอยไอท่ี
เปนพิษแมจะไมลุกไหม แตเปนอันตรายตอระบบหายใจ ผิวหนัง และระคาย
เคืองตอตา 

ระดับ 1 สารประเภทท่ีเม่ือไดรับในเวลาสั้น ๆ จะเกิดการระคายเคืองได ไดแก สาร
จําพวกท่ีเม่ือลุกไหมจะใหไอที่ระคายเคืองตอผิวหนังและตอตาได 

ระดับ 0 สารท่ีไมเปนอันตรายนอกจากเวลาลุกติดไฟ 
สีเ่หลีย่มพื้นทีส่เีหลอืง บงชีถ้งึ อนัตรายจากปฏกิริยิาของสาร สีเ่หลีย่มพื้นทีส่เีหลอืง บงชีถ้งึ อนัตรายจากปฏกิริยิาของสาร สีเ่หลีย่มพื้นทีส่เีหลอืง บงชีถ้งึ อนัตรายจากปฏกิริยิาของสาร สีเ่หลีย่มพื้นทีส่เีหลอืง บงชีถ้งึ อนัตรายจากปฏกิริยิาของสาร (Reactivity) (Reactivity) (Reactivity) (Reactivity)     

ระดับ 4 สารประเภทท่ีสามารถสลายตัวหรือเกิดระเบิดไดดวยตัวเองในอณุหภูมิและความ
ดันปกติ รวมถึงสารท่ีไวตอความรอนและแรงสั่นสะเทือน 

ระดับ 3 สารประเภทท่ีสามารถสลายตัวหรือเกิดการระเบดิไดเม่ือไดรับความรอนหรือ
แรงสั่นสะเทือนท่ีสงูพอ รวมถึงสารจําพวกท่ีเกิดระเบิดไดเม่ือถูกนํ้า 

ระดับ 2 สารประเภทท่ีเกิดปฏิกิริยาไดรุนแรงในอณุหภูมิและความดันปกติ รวมถึงสารที่
ทําใหปฏิกิริยาไดรุนแรงเม่ือถูกนํ้า 

ระดับ 1 สารประเภทท่ีเสถียรในสภาวะปกติ หรือจะไมเสถียรเม่ืออุณหภูมิหรือความดัน
เพ่ิม รวมถึงสารจําพวกที่สลายตัวไดเม่ือถูกอากาศ แสงสวาง หรือความชื้น 

ระดับ 0 สารประเภทท่ีเสถียรสูงแมจะไดรับความรอน รวมถึงสารจําพวกท่ีไมเกิดปฏิกิริยา
กับนํ้า 

สีเ่หลีย่มพื้นทีส่ขีาว บงชีถ้งึ ขอควรระวงัพเิศษ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่ขีาว บงชีถ้งึ ขอควรระวงัพเิศษ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่ขีาว บงชีถ้งึ ขอควรระวงัพเิศษ สีเ่หลีย่มพื้นทีส่ขีาว บงชีถ้งึ ขอควรระวงัพเิศษ (Special noti(Special noti(Special noti(Special notice) ce) ce) ce)     
    สารบางชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวท่ีควรใหความสนใจเพราะอาจเกิดอันตรายขึน้ได สมบัติ

เฉพาะของสารจะแสดงอักษรหรือสัญลักษณ เชน  
OX OX OX OX ––––    เปนสารออกไซด สารประกอบเหลาน้ีเม่ือถูกนํ้า จะเกิดปฏิกิริยาแยกไฮโดรเจนออกจาก
สารอื่น หรือรับอิเล็กตรอนได 
W W W W –––– เปนสารท่ีทาํปฏิกิริยากับนํ้า สารประกอบเหลาน้ีเม่ือถูกนํ้า จะเกิดปฏิกิริยาและปลอย
พลังงานออกมาอยางรวดเร็ว 
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2.2.2.2. ระบบออีซี ีระบบออีซี ีระบบออีซี ีระบบออีซี ี(E.E.C.) (E.E.C.) (E.E.C.) (E.E.C.) เปนรูปสัญลักษณแสดงอันตรายสีดาํบนพืน้ท่ีสีเ่หล่ียมจัตุรัสสีสม และมีอักษร

ยอกํากับที่มุมขวาบน รปูสัญลักษณเหลาน้ีจะอยูบนฉลากของภาชนะบรรจุสารเคมี ดังน้ี    

    
    

1.1.1.1. สารทีร่ะเบดิได สารทีร่ะเบดิได สารทีร่ะเบดิได สารทีร่ะเบดิได (Explosive) (Explosive) (Explosive) (Explosive) เปนสารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยาแลวใหความ
รอนและแกสอยางรวดเร็วหรือเม่ือไดรับความรอนในสภาวะจํากัดจะ
เกิดการระเบิดหรอืเผาไหมอยางรุนแรง    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการกระแทกเสียดสี แหลงกําเนิดประกายไฟ และ
ความรอน 

    
    

2.2.2.2. สารไวไฟสงูมสารไวไฟสงูมสารไวไฟสงูมสารไวไฟสงูมาก าก าก าก (Highly Flammable) (Highly Flammable) (Highly Flammable) (Highly Flammable) เปนสารเคมีที่เปนของเหลวท่ี
มีจุดวาบไฟตํ่ากวา 0oC และจุดเดือดไมเกิน 35 oC แกสและแกส
ผสมซึ่งไวไฟในอากาศที่อณุหภูมิและความดันปกติ    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั เก็บใหหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ และความรอน 

 

 

3.3.3.3. สารเรงการตดิลกุไฟ สารเรงการตดิลกุไฟ สารเรงการตดิลกุไฟ สารเรงการตดิลกุไฟ (Oxidizing) (Oxidizing) (Oxidizing) (Oxidizing) เปนสารเคมีซึง่โดยปกติไมลุกไหม
เอง แตเม่ือสัมผัสกับสารซึง่ลุกไหมไดสามารถใหออกซิเจน แลวเรง
การลุกไหมได    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสกับสารเคมีท่ีไวไฟ ระวงัอันตรายจากการ
จุดติดไฟ เม่ือเกิดไฟไหมสารนี้จะเรงใหไฟไหมมากขึ้น และทําใหการดับ
ไฟยากขึ้น 

 

 

4.4.4.4. สารเปนพษิมากสารเปนพษิมากสารเปนพษิมากสารเปนพษิมาก/เปนพษิ /เปนพษิ /เปนพษิ /เปนพษิ (Toxic) (Toxic) (Toxic) (Toxic) เปนสารเคมีซึง่เม่ือเกิดการสูดดม 
กลืนกิน หรือดูดซึมผานผิวหนังแมเพียงเล็กนอยจะกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ หรืออาจตายไดในกรณีท่ีไดรับสารเขาไปในปริมาณมาก 
หรือสะสมตอเน่ืองเปนเวลานาน จะปรากฏอาการรุนแรง และอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสขุภาพ โดยเฉพาะผลการกอมะเร็ง การทํา
อันตรายตอทารกในครรภ และกอการกลายพันธุ    

ขอควรระวงั ขอควรระวงั ขอควรระวงั ขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสกับรางกายทุกรูปแบบ ท้ังการสูดดม ไม
สัมผัสไอของสารผานผิวหนัง ตา และเสื้อผา ถารูสึกไมสบายใหรีบปรึกษา
แพทยทันที เม่ือจาํเปนตองใช ใหปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของสาร 
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5.5.5.5. สารอนัตราย สารอนัตราย สารอนัตราย สารอนัตราย (Harmful) (Harmful) (Harmful) (Harmful) เปนสารท่ีกอใหเกิดอันตรายเม่ือเขาสู
รางกายทางระบบหายใจ ปาก และทางผิวหนัง สารบางชนิดอาจมีผล
ตอการเกิดมะเร็งได การสูดดมอาจกอใหเกิดอาการแพ    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสกับรางกายทุกรูปแบบ ท้ังการสูดดม ไม
สัมผัสไอของสารท้ังผิวหนัง ตา และเสื้อผา 

 

 

6.6.6.6. สารกดักรอน สารกดักรอน สารกดักรอน สารกดักรอน (Corrosive) (Corrosive) (Corrosive) (Corrosive) เปนสารเคมีท่ีทําลายเนื้อเยื่อทีมีชีวิตและ
กัดกรอนอุปกรณปฏิบัติการ    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั ระวังและปองกันตา ผิวหนัง และเส้ือผาเปนพิเศษอยาสูดดม
ไอของสารกลุมน้ี ในกรณเีกิดอุบัติเหตุหรือไมรูสึกสบายปรึกษาแพทย
ทันท ี

 

 

7.7.7.7. สารระคายเคอืง สารระคายเคอืง สารระคายเคอืง สารระคายเคอืง (Irritant) (Irritant) (Irritant) (Irritant) เปนสารกอเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อ 
ตา ผิวหนัง หรือระบบหายใจ หากผิวหนังและเยื่อเมือกสัมผัสกับสาร
ประเภทนี้นาน ๆ อาจทําใหเกิดอาการบวม หากสัมผัสผิวหนังอาจ
กอใหเกิดอาการแพ    

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสกับดวงตา ผิวหนงั และการสูดดมไอของ
สาร 

 

 

 

8.8.8.8. สารกมัมนัตรังส ีสารกมัมนัตรังส ีสารกมัมนัตรังส ีสารกมัมนัตรังส ี(Radioactive) (Radioactive) (Radioactive) (Radioactive)     
ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสโดยไมจําเปน ทั้งคน เครื่องมือและ
ส่ิงแวดลอม อยาเก็บใกลบริเวณที่ทํางาน 

 

 

9.9.9.9. สารอนัตรายตอชวีภาพ สารอนัตรายตอชวีภาพ สารอนัตรายตอชวีภาพ สารอนัตรายตอชวีภาพ (Biohazard) (Biohazard) (Biohazard) (Biohazard) อันตรายท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิต
สวนมากเกิดจากเช้ือจุลินทรีย ปรสิต (parasites) และไวรัส (virus)     

ขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงัขอควรระวงั หลีกเล่ียงการสมัผัสกับรางกายทุกรูปแบบ ท้ังการสูดดม ไม
สัมผัสไอของสาร ทัง้ผิวหนัง ตา และเสื้อผา ถารูสึกไมสบายใหรีบปรึกษา
แพทยทันที เม่ือจาํเปนตองใชใหปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของแตละ
สาร 
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ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ นอกจากจะตองรูถึงความเสี่ยงอนัตรายตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนแลว 
ยังตองรูดวยวามีอุปกรณอะไรบางท่ีจะชวยปองกันอันตรายกับตนเองได ดงัตัวอยางอุปกรณปองกัน ดงันี ้

1.1.1.1. ตูดดูควนั ตูดดูควนั ตูดดูควนั ตูดดูควนั (Hood) (Hood) (Hood) (Hood)     
เปน Engineering control ท่ีตองนึกถึงเปนลําดับแรกในการทํางานกับสารเคมีที่มีไอระเหย 

โดยเฉพาะสารทีใ่หไอระเหยท่ีเปนอนัตราย ไอพิษ หรือสารกัดกรอนรุนแรงตอระบบหายใจ ตูดูด
ควันจะชวยปองกันไอสารไมใหสารสัมผัสกับตัวเราได แตตองศึกษาวิธีการท่ีใชท่ีถูกตอง อยางไรก็
ตามเม่ือทํางานในตูดูดควันแลวยังตองมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลอีกช้ันหนึง่เพื่อความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
ขอปฏบิตัิขอปฏบิตัิขอปฏบิตัิขอปฏบิตั ิ
1. ศึกษาวิธีการใชและหลักการทํางานของตูดูดควันใหเขาใจ จากคูมือ หรือสอบถามจากเจาหนาท่ี

ประจําหองปฏิบัติการ 
2. เม่ือมีปญหาหรือพบขอผิดสงัเกตในการทํางานของตูดูดควันใหรีบแจงเจาหนาท่ีทันที 
3. หามเก็บสารเคมีไวในตูดูดควันโดยไมจําเปน 
4. ทําความสะอาดทุกคร้ังท่ีทํางานเสร็จ 
5. ปดไฟ ปดสวิตช และสํารวจวาลวกาส และกอกน้ําหลังการใชงานทุกครั ้
2.2.2.2. อปุกรณปองกันสวนบคุคลอปุกรณปองกันสวนบคุคลอปุกรณปองกันสวนบคุคลอปุกรณปองกันสวนบคุคล    

อปุกรณปองกันใบหนาและตาอปุกรณปองกันใบหนาและตาอปุกรณปองกันใบหนาและตาอปุกรณปองกันใบหนาและตา    
1.1.1.1. แวนตารปูถวย แวนตารปูถวย แวนตารปูถวย แวนตารปูถวย (Goggles) (Goggles) (Goggles) (Goggles) ใชปองกันเศษวัสดุ ฝุนละเอียด แกสสารเคมี รงัส ีแสง และกัน

กระแทก แบงออกเปนหลายชนิดตามการใชงาน เชน ชนิดปองกันวัตถุระเบิด ชนิดปองกัน
ฝุนละเอียด ชนิดปองกันแกส ชนิดใชงานตัดเช่ือมโลหะ    

2.2.2.2. แวนตา แวนตา แวนตา แวนตา (Spectacle) (Spectacle) (Spectacle) (Spectacle) ใชปองกันเศษวัสด ุรังสี และแสง มีทั้งชนิดปองกันเฉพาะดานหนา และ
ชนิดที่ปองกันท้ังดานหนาและดานขาง    

3.3.3.3. อปุกรณปองกันใบหนาและตา อปุกรณปองกันใบหนาและตา อปุกรณปองกันใบหนาและตา อปุกรณปองกันใบหนาและตา (Face shield) (Face shield) (Face shield) (Face shield) ใชปองกันใบหนา ตา ห ูคอ จากการกระเด็น
ของเศษวัสด ุรงัสี และแสง มี 2 ชนดิ คือ ชนดิหมวกครอบ และชนิดครอบหนา ชนิดหมวก
ครอบใชในการพนสี ฉีด พนสารฆาแมลง หลอโลหะ สวนชนิดครอบหนาใชในการตัดเช่ือม
โลหะ ฯลฯ    

ขอปฏิบตัิขอปฏิบตัิขอปฏิบตัิขอปฏิบตั ิ
1. ผูปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณปองกันใบหนาและตา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่เสยีงอนัตราย 
2. เลือกใชอุปกรณปองกันใบหนาและตาใหเหมาะสมตามวตัถุประสงค 
3. หลังจากใชทุกคร้ังตองมีการทําความสะอาด หรือมีการบาํรุงรักษาท่ีด ี
อปุกรณปองกันอปุกรณปองกันอปุกรณปองกันอปุกรณปองกันระบบหายใจ ระบบหายใจ ระบบหายใจ ระบบหายใจ     
 ใชเม่ือตองการทํางานในสภาพท่ีมีฝุนละออก หรือสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอการ
หายใจ 
ชนดิเครือ่งกรองใชปองกนัฝุน ไอ ชนดิเครือ่งกรองใชปองกนัฝุน ไอ ชนดิเครือ่งกรองใชปองกนัฝุน ไอ ชนดิเครือ่งกรองใชปองกนัฝุน ไอ (F(F(F(Fume) ume) ume) ume) และละอองสารเคม ีและละอองสารเคม ีและละอองสารเคม ีและละอองสารเคม ี(Mist) (Mist) (Mist) (Mist) ประกอบดวยหนากากปด
มิดชิด ทัง้ใบหนา คร่ึงหนา หรือหนึ่งในสี่ของใบหนา มีแผนกรองหรือกระปองบรรจุสารเคมี ทีใ่ช
กรองหรือฟอกอากาศใหบริสุทธิ ์ขนาดแผนกรองหรือสารเคมีท่ีใชข้ึนกับสารที่ตองการกรอง
แบงเปนชนิดตาง ๆ ดังน้ี    

ชนดิกรองฝุนและละอองสารเคม ีชนดิกรองฝุนและละอองสารเคม ีชนดิกรองฝุนและละอองสารเคม ีชนดิกรองฝุนและละอองสารเคม ีใชกรองสารเคมีประเภทไอสารเคมี แกสหรือไอพษิ ตัว
กรองเปนผงถานกัมมันต (activated charcoal) หรือสารเคมีบรรจุกระปอง (cartridge) ตัว
กรองแตละชนิดประกอบดวยสารเคมีที่กรอง หรือทําปฏกิิริยาแตกตางกัน การเลือกใชตอง
เหมาะสมโดยดูจากแถบสีของกระปองบรรจุวาสามารถกรองสารประเภทใด และดูความสารถ
ในการกําจัดวาใชไดผลในชวงความเขมขนเทาใด 



    

คู่มือความปลอดภยัในการทํางานในห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์และการวิจยั/17 

 

ชนดิทีเ่อาอากาศบรสิทุธิจ์ากภายนอกเขาไปชวยในการหายใจ ชนดิทีเ่อาอากาศบรสิทุธิจ์ากภายนอกเขาไปชวยในการหายใจ ชนดิทีเ่อาอากาศบรสิทุธิจ์ากภายนอกเขาไปชวยในการหายใจ ชนดิทีเ่อาอากาศบรสิทุธิจ์ากภายนอกเขาไปชวยในการหายใจ ใชในกรณีท่ีทํางานในท่ีมี
สารพิษสงูมาก มีหลายชนิด เชน ชนิดถึงอากาศชวยหายใจ (Self-contained breathing) 
และชนิดมีสายสงอากาศอัดดวยความดัน (airline respiration) อุปกรณประเภทน้ีใชใน
สารพิษท่ีมีความเขมขนสงู และผูใชตองไดรับการฝกอบรมในการใชเปนพิเศษ 

อปุกรณปองกันรางกายอปุกรณปองกันรางกายอปุกรณปองกันรางกายอปุกรณปองกันรางกาย    
1.1.1.1. เสือ้คลมุปองกนั เสือ้คลมุปองกนั เสือ้คลมุปองกนั เสือ้คลมุปองกนั ใชปองกันอันตรายจากการหกและกระเด็นของสารเคมี เชน กรด ดาง สาร

กอมะเร็ง สารอันตรายอื่น ๆ ตลอดจนรังสี ตองสวมใสตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หลังใชควรทาํ
ความสะอาดใหถูกวิธีโดยเฉพาะ เส้ือคลุมปองกันสารทีใ่ชกับสารกอมะเร็งและรังสี    

2.2.2.2. ถงุมอื ถงุมอื ถงุมอื ถงุมอื ใชสวมเม่ือจําเปนตองปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับสารเคมีท่ีเปนพิษตอผิวหนัง เชื้อโรคหรอื
ความรอน ถุงมือมีหลายชนดิควรใชใหเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เชน ปฏิบัติงานดานรงัส ี
ใชถุงมือหรือพลาสติกปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนหรือซึมผานผิวหนังได ใชถุงมือ
ยางนีโอพรีน หรือไวนิล ปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดเช้ือใชถุงมือ โพรไพลีน ชนดิใชแลวท้ิง 
ปฏิบัติงานท่ีตองจับของรอน ใชถุงมือหนงัหรือใยหิน     

3.3.3.3. รองเทา รองเทา รองเทา รองเทา ใชปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสารเคมีหกหลนหรือของตกกระแทก โดยทั่วไป
ควรใชรองเทาหนงัหุมสน ไมควรใชรองเทาแตะ และตองสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน ใน
การจัดการสารเคมีหกหลนบนพ้ืนในปริมาณากควรสวมรองเทายาง    
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อุบัติเหตุเปนสิง่ท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด มักเกดจากความประมาทเลินเลอ หรือความ
รูเทาไมถึงการณ หรือแมแตบางการทดลองท่ีถึงแมจะมีการควบคุมดูแลท่ีดไีดก็อาจเกิดอุบัติเหตุไดตาม
ธรรมชาติของการทดลองน้ัน ๆ  
มาตรการในการรบัมอืกับอบุัติเหตใุนหองปฏบิติัการมาตรการในการรบัมอืกับอบุัติเหตใุนหองปฏบิติัการมาตรการในการรบัมอืกับอบุัติเหตใุนหองปฏบิติัการมาตรการในการรบัมอืกับอบุัติเหตใุนหองปฏบิติัการ    
    ในสวนน้ีจะไดกลาวถึงอบัุติเหตุท่ีเกิดข้ึนได ในหองปฏิบติัการ ดังน้ี  

1.1.1.1. กรณทีาํสารเคมหีกหลน กรณทีาํสารเคมหีกหลน กรณทีาํสารเคมหีกหลน กรณทีาํสารเคมหีกหลน (Chemical spills) (Chemical spills) (Chemical spills) (Chemical spills)     
วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร เม่ือเกดิกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณนอยเม่ือเกดิกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณนอยเม่ือเกดิกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณนอยเม่ือเกดิกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณนอย    
1. เตือนบุคคลที่อยูในพ้ืนที่ ทีส่ารหกทันที 
2. ถาเปนไปไดใหพยายามทําใหอากาศถายเท โดยเปดหนาตางหรือ Hood 
3. หามเดินผานบริเวณสารหก เพราะจะทําใหสารกระจายไปในพ้ืนท่ีอืน่ 
4. หลีกเล่ียงการสูดไอระเหยจากสารท่ีหก ตองหาทีป่องกันการสูดไอระเหย 
5. ทําใหสารท่ีหกมีพ้ืนท่ีเล็กท่ีสดุ โดยใชตัวดูดซับกันรอบ ๆ ขอบพนท่ีหก 

- สําหรับ Inorganic ท้ังกรดและเบส จะตองทาํใหเปนกลาง โดยใช Sodium 
bicarbonate เปนตัวดดูซับ รวบรวมใสภาชนะบรรจุ ติดฉลากใหเหน็ชัด เปนของเสยี
อัตราย 

- สําหรับสารละลายใชผงถานเปนตัวดูดซับ ใชผงถานท่ีไวตอปฏิกิริยาชวยทําใหความ
เปน Organic ลดลง สวนสารเคมีอื่น ๆ ใชพวกนํ้ามันแหง เม่ือใสภาชนะบรรจุติดฉลาก
ใหเห็นชัดเจนเปนของแขง็อนัตราย 

6. ทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณนั้นอีกครั้งดวยนํ้ายาและนํ้า 
7. รายงานใหเจาหนาท่ีหองปฏบิัติการทราบ 
วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร เม่ือเเม่ือเเม่ือเเม่ือเกิดกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณกิดกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณกิดกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณกิดกรณสีารเคมีหกหลนในปรมิาณมากมากมากมาก    
1. นําบุคคลท่ีไดรับอบัุติภัยออกจากท่ีเกิดเหตุ ถอดเสื้อผาออก แลวทําความสะอาดบริเวณที่ถูก

สารเคมีดวยนํ้าในปริมาณมาก ปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไวในวิธปีฏิบัติการเม่ือสารเคมีกระเด็น
เขาตา 

2. ใหทุกคนออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
3. ถาเปนสารไวไฟ ยายแหลงที่จะเกิดประกายไฟหรือแหลงความรอนออก จะไดไมเกิดไฟไหม 
4. พยายามทําใหอากาศถายเทไดสะดวก โดยเปด Hood หรือหนาตาง 
5. ปดประตูทางเขาพ้ืนที่ท่ีเกิดเหตุ 
6. ควรจะมีคนที่มีความรู ความชํานาญเก่ียวกับการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และผูท่ีรูวิธีการจัดการ

กับเหตุฉุกเฉินอยูดวย 
7. รายงานใหเจาหนาท่ีหองปฏบิัติการและหัวหนาฝายความปลอดภัยของหองปฏบิัติการทราบ 
วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร เม่ือเเม่ือเเม่ือเเม่ือเกิดกรณสีารเคมีหกกิดกรณสีารเคมีหกกิดกรณสีารเคมีหกกิดกรณสีารเคมีหกรรรรดรางกายดรางกายดรางกายดรางกาย    
1. ถอดเสื้อผาที่สารหกรดออก เปดนํ้าใหไหลผานรางกายจาก Safety shower หรือใชสายยาง

รดอยางนอย 15 นาที 
2. ตองใหแนใจวาไมมีสารตกคางในรองเทา 
3. สงหองพยาบาลหรือโรงพยาบาลทันท ี
4. รายงานใหเจาหนาท่ีหองปฏบิัติการทราบ 

 
 

วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร วธิปีฏบิตักิาร เม่ือเเม่ือเเม่ือเเม่ือเกิดกรณสีากิดกรณสีากิดกรณสีากิดกรณสีารปรอทหกรปรอทหกรปรอทหกรปรอทหก    
1. กวาดปรอทมารวมกัน 
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2. เก็บสารปรอทโดยใชเคร่ือง Suction ถาพ้ืนที่สารปรอทหกมีรอยราว หรือรอยแตก และสาร
ปรอทเขาไปอยูขางใน ไมสามารถเก็บไดโดยใชเคร่ืองดูด ควรปดรอยราวดวยข้ีผ้ึงหนา ๆ 
เพื่อปองกันการระเหยของปรอท หรืออาจใชผงกํามะถันพรมลงไป ปรอทจะกลายเปน
สารประกอบซัลไฟด แลวจึงเก็บลงขวด 

2.2.2.2. กรณกีารเกิดไฟไหมหรอืเกิดการระเบดิ กรณกีารเกิดไฟไหมหรอืเกิดการระเบดิ กรณกีารเกิดไฟไหมหรอืเกิดการระเบดิ กรณกีารเกิดไฟไหมหรอืเกิดการระเบดิ (Fire or Explosion) (Fire or Explosion) (Fire or Explosion) (Fire or Explosion)     
วธิปีฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัเนือ่งจากไฟไหมวธิปีฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัเนือ่งจากไฟไหมวธิปีฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัเนือ่งจากไฟไหมวธิปีฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัเนือ่งจากไฟไหม    
1. ไมเขาไปในหองซึ่งเต็มไปดวยควัน 
2. ไมเขาไปในหองท่ีมีไฟลุกไหมอยูโดยไมมีคนชวยเหลืออยูดานหลัง 
3. ไมควรเขาไปในหองทีเ่ม่ือจับบริเวณหนาประตูคร่ึงบนแลว มีความรูสึกอุนหรือรอน 
4. รายงานปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยการกดปุมสัญญาณเตือนไฟไหม (Fire alarm) แจงใหหัวหนา

ฝายความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทราบ และจัดหาอปุกรณดับเพลิงหรืออุปกรณปองกัน
ตนเอง 

5. เตือนบุคลากรทุกคนใหทราบ หากในกรณีท่ีไมสามารถดับไฟไดเอง ใหกดปุมสัญญาณเตือน
ไฟไหมหรือโทรศัพทฉุกเฉิน และรายงานการเกิดไฟไหม 

6. ดับไฟหรือใชนํ้ายาดับเพลิงชนิดโฟมทีเ่หมาะสมกับสารเคมีที่ไฟกําลังลุกไหมอยู ซึง่ในกรณี
น้ีจะทําไดก็ตอเม่ือผูทําการดับไฟไดผานการฝกอบรมดานอัคคีภัยมาแลว และม่ันใจไดวา
สามารถทาํไดโดยไมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น 

วธิกีารปวธิกีารปวธิกีารปวธิกีารปฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหมอยางรนุแรงฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหมอยางรนุแรงฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหมอยางรนุแรงฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหมอยางรนุแรง    
1. เตือนผูท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุใหอพยพหนีไฟ 
2. กดสัญญาณไฟไหมท่ีอยูใกลท่ีสุด เรียกโทรศัพทฉุกเฉินหรือ 191 และรายงานการเกิดไฟ

ไหมโดยบอกบริเวณท่ีเกิดเหตุ พรอมตําแหนงและขอบเขตของเพลิงไหม และสภาพแวดลอม
ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได เชน สารเคมีหรือเครือ่งมืออุปกรณที่ชํารุด ในกรณไีมปลอดภัย
ไมควรใชโทรศัพทในหองปฏิบัติการ ควรใชโทรศัพทหองอื่นแจงเหตุ 

3. ชวยเหลือผูอื่นในการอพยพ หากสามารถทําไดอยางปลอดภัย หากเกิดกรณีไฟลุกไหมบน
เสื้อผา ใหจับผูประสบอุติภัยน้ัน เกลือกกล้ิงบนพ้ืนหองหรือทําใหเปยกดวยนํ้า โดยใช safety 
shower เพ่ือใหไฟดับ 

4. ปดประตูทุกบานเพ่ือไมใหไฟออกมา 
5. อพยพผูคนออกจากอาคาร หรือพื้นท่ีปลอดภัยทางบันได หามใชลิฟท วางเสนทางอพยพ

พรอมเลือกทางอื่นในกรณท่ีีอพยพทันทีจะมีผลทําใหเกิดอันตรายหรือยงัไมอยูในภาวะที่
เผชิญอันตรายในทันทีใหอยูในท่ีเกิดเหตุกอนจนกวาแนใจวาจะอยูในสถานการณท่ี
ปลอดภัย 

6. ควรมีบุคลากรที่มีความรู เชีย่วชาญเก่ียวกับการโตตอบภาวะฉุกเฉิน หรือเจาหนาท่ี
หองปฏบิัติการท่ีมีความรู และผานการฝกอบรมเร่ืองการโตตอบภาวะฉุกเฉินมาแลวอยูใน
หองปฏบิัติการเพ่ือคอยชวยเหลือ 

7. นับจํานวนผูท่ีอยูในทีเ่กิดเหตุและรายงานผูติดอยูในบรเิวณเกิดเหตุผลและผูสูญหายตอ
พนักงานดับเพลิง 

8. หามกลับเขาไปในอาคารทีเ่กิดเหตุเพลิงไหม เวนแตในกรณีผูดูแลอาคาร หวัหนา
หองปฏบิัติการรับรองวาสามารถกลับเขาไปในอาคารได 

9. หากมีหนวยงาน นักขาว หรอืผูอื่นติดตอหรือมีขอสงสัยถามเหตุการณทีเ่กิดข้ึน ใหติดตอ
หัวหนาฝายอาคารและสถานท่ี หรือผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวทิยาศาสตร 

10. รายงานเหตุการณเพลิงไหมกับหัวหนา LAB หรือหวัหนาฝายความปลอดภัยของ
หองปฏบิัติการ 
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11. ในกรณท่ีีเกิดเพลิงไหมหรือระเบิดในหอง ควรรีบออกจากหองและปดประตูหนาตางทุกบาน
ใหสนทิ 
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หลกัการเบือ้งตนในการใหการชวยเหลอืหลกัการเบือ้งตนในการใหการชวยเหลอืหลกัการเบือ้งตนในการใหการชวยเหลอืหลกัการเบือ้งตนในการใหการชวยเหลอื    

1. สํารวจสถานการณ 2 – 3 วนิาทีดวยความมีสติ กอนใหความชวยเหลือ 
2. ปองกันตัวเองจากภยันอันตรายท่ีเกิดอยู 
3. เคล่ือนยายผูบาดเจ็บออกจากบริเวณที่เปนอันตราย 
4. แจงบุคคลอืน่ใหทราบถึงความเปนอันตราย และขอความรวมมือในการชวยเหลือจากบุคคล

อื่น 
5. ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน จนกวาผูบาดเจ็บจะถึงมือแพทยหรือพยาบาล 

 
การปฐมพยาบาลทัว่ไปเมือ่พบผูบาดเจบ็การปฐมพยาบาลทัว่ไปเมือ่พบผูบาดเจบ็การปฐมพยาบาลทัว่ไปเมือ่พบผูบาดเจบ็การปฐมพยาบาลทัว่ไปเมือ่พบผูบาดเจบ็    

1. ตรวจสอบดูวาผูบาดเจ็บหมดสติหรือไม โดยการปลุก เขยาตัวและเรียกช่ือ 
2. ในกรณท่ีีผูบาดเจ็บหมดสติ ล้ินอาจจะไปอดุทางเดินหายใจได โปรดระลึกไววาถาผูบาดเจ็บ

ไมหายใจ จะเสียชีวิตภายใน 4 – 6 นาที ในกรณน้ีีใหจัดผูบาดเจ็บนอนลงใชนิว้มือลวงเอา
สิ่งที่อยูในปากผูบาดเจ็บออก จับศีรษะผูบาดเจ็บใหหงายข้ึนโดยใชสันมือขางหนึง่กด
หนาผากผูบาดเจ็บ ในขณะท่ีใชน้ิวกลางและน้ิวชี้ของมืออีกขางหนึง่ยกคางข้ึนเพ่ือใหแหงน
ไป ทางดานหลัง วิธนีี้เรียกวาเปนการเปดทางเดินหายใจ เพ่ือใหหายใจโลงขึ้นและล้ินของ
ผูบาดเจ็บจะไมไปอุดตรงทางเดินหายใจ 

3. ตรวจระบบหายใจวาผูบาดเจ็บยังหายใจอยูหรือไม โดยสังเกตดูวาทองหรือหนาอกมีการ
เคล่ือนไหวข้ึนลงหรือไม ใชหูฟงเสียงลมหายใจ และแกมสัมผัสลมหายใจ 

4. ถาผูบาดเจ็บยงัมีลมหายใจ ใหจัดอยูในทานอนตะแคงก่ึงคว่าํ และคอยตรวจการหายใจบอย 
ๆ  

5. ถาไมหายใจใหรีบทําการชวยหายใจทันทีโดยวิธีการเปาปาก (mouth-to-mouth) หรือใน
กรณีที่มีบาดแผลเน่ืองจากสารเคมีบริเวณคางและปากโดยใชวิธีการเปาจมูก (mouth-to-
nose) แทนโดยปองกันตัวเองจากการโดนสารเคมีบริเวณนั้นดวย 

6. ตรวจดูวาหัวใจยังเตนอยูหรอืไม โดยวางน้ิวสองนิ้วบริเวณรองใตขากรรไกรท่ีอยูดานขาง ๆ 
ของหลอดลม (ไดท้ังดานซายและดานขวา) เปนเวลาไมตํ่ากวา 5 วินาท ีถาพบวาชพีจรหยุด
เตนแสดงวาหวัใจหยุดเตนแลว ซึง่ในตอนนี้ผูบาดเจ็บจะหมดสติและผิวหนังจะมีสีเขยีวคลํ้า 
มานตาขยาย (ถาผูบาดเจ็บมีสีผิวคลํ้าหรือนํ้าตาลใหสังเกตที่เล็บ ริมฝปาก และบริเวณใต
เปลือกตาลางวามีสเีขียวคลํ้าหรือไม)  

7. ถาหัวใจหยดุเตนใหทําการนวดหัวใจ ถาหัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจดวยใหรีบทําการเปา
ปากกอนแลวจึงทําการนวดหัวใจโดยทําควบคูกันไป หามทําการนวดหวัใจถาหวัใจยังเตน
อยูถึงแมจะเบาก็ตาม 

8. เม่ือผูบาดเจ็บเริ่มหายใจอีกครั้งใหจัดผูบาดเจ็บใหอยูในทานอนตะแคงก่ึงคว่ํา เพ่ือปองกัน
ล้ินไปอุดบริเวณลําคอ และเพ่ือใหของเหลวในปากสามารถไหลออกมาได ผูบาดเจ็บอาจจะ
อาเจียนเม่ือเร่ิมหายใจอีกคร้ัง ใหใชน้ิวมือกวาดเอาส่ิงท่ีอาเจียนออกจากปากผูบาดเจ็บดวย 

9. หามปลอยใหผูปวยอยูตามลําพัง ควรตรวจสอบการหายใจ และชีพจรทุก ๆ 2 – 3 นาที 
พรอมกับเตรียมการชวยหายใจและการนวดหัวใจดวย 

    
การการการการปฐมพยปฐมพยปฐมพยปฐมพยาบาลาบาลาบาลาบาลกรณทีี่กรณทีี่กรณทีี่กรณทีี่โดนสารเคมีโดนสารเคมีโดนสารเคมีโดนสารเคมี    
ทางเขาสารเคมเีปนพษิม ีทางเขาสารเคมเีปนพษิม ีทางเขาสารเคมเีปนพษิม ีทางเขาสารเคมเีปนพษิม ี3333    ทางทางทางทางคอืคอืคอืคอื    

1.1.1.1. ทางปาก ทางปาก ทางปาก ทางปาก การปฐมพยาบาลมีดังน้ี    
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- กรณีที่ผูไดรับสารเคมี ไมรูสึกตัวหรือชัก ใหทําการชวยเหลือโดยการจับใหนอนราบ 
ตะแคงหนาไปดานใดดานหนึ่ง ดูแลเปดทางเดนิหายใจใหโลง ถาหยุดหายใจใหทาํการ
ชวยหายใจ แลวรีบนําสงโรงพยาบาลทันที ตรวจดูวาหวัใจยังเตนอยูหรือไม ใหทําการ
นวดหัวใจถาจําเปน    

- ถาหากผูบาดเจ็บหมดสติ แตยังหายใจอยู ใหวางผูบาดเจ็บในทานอนตะแคงก่ึงคว่ํา    
- เอาเสื้อผาและเคร่ืองมือออกจากตัวผูบาดเจ็บในขณะท่ีสวมถุงมือหรือเครื่องปองกัน ท้ิง

ช้ินสวนเหลาน้ีในถุงที่ปดมิดชิด    
- ลางสารเคมีออกจากผิวหนงัถาจําเปน    
- อยาพยายามทําใหผูบาดเจ็บอาเจียนออกมา    
- อยาเอาอะไรใสลงไปในปากของผูบาดเจ็บทีไ่มรูสึกตัวหรือหมดสติ เพราะอาจทําใหเกด

การสําลักหรือหายใจไมออกได หามใหอะไรแกผูบาดเจ็บทางปากถาหากผูบาดเจ็บไม
สามารถกลืนเขาไปได    

- ถาผูบาดเจ็บยงัมีสติอยู บอกใหผูบาดเจ็บลางปากดวยน้าํหลาย ๆ ครั้ง ถาผูบาดเจ็บอยาก
ดื่มนํ้าอนุญาตใหดื่มไดในปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตร หามดื่มแอลกอฮอล นํ้าชา กาแฟ 
เคร่ืองด่ืมท่ีอัดกาซ ยา หรือสารกระตุนใด ๆ     

- หามบังคับใหดื่มนํ้า ถาหากผูบาดเจ็บกลืนเอาสารกัดกรอนเขาไป เพราะอาจทาํให
อาการปวยแยลง และหามใหด่ืมกรดเพ่ือทําใหเปนกลาง กับเบสท่ีดื่มเขาไปหรือใหดืม่
เพื่อทาํใหกรดที่ด่ืมเขาไปเปนกลาง    

- ทําใหรางกายผูบาดเจ็บอบอุนและไมทําเสยีงดัง ตรวจการหายใจและการเตนของหวัใจ   
ทุก ๆ 2 – 3 นาที เตรียมทาํการนวดหวัใจและการชวยหายใจไวดวย    

- สงผูบาดเจ็บถึงมือแพทยโดยดวน    
    

2.2.2.2. สมัผสัทางผวิหนงั สมัผสัทางผวิหนงั สมัผสัทางผวิหนงั สมัผสัทางผวิหนงั     
2.12.12.12.1 ในกรณทีีโ่ดนผวิหนงั ในกรณทีีโ่ดนผวิหนงั ในกรณทีีโ่ดนผวิหนงั ในกรณทีีโ่ดนผวิหนงั การกําจัดสารเคมีโดยเร็วจะเปนการชวยลดอนัตรายท่ีเกิดข้ึนแก

ผิวหนงัและการดูดซับพิษเขาสูรางกายได 
ก)))) ในกรณทีีไ่มรนุแรงในกรณทีีไ่มรนุแรงในกรณทีีไ่มรนุแรงในกรณทีีไ่มรนุแรง 

- ลางบริเวณท่ีโดนสารเคมีดวยนํ้าจากฝกบัวฉุกเฉิน หรือกอกน้ําหามขัดถูบริเวณ
ผิวหนังโดยเด็ดขาด 

- ปองกันตัวเองจากการโดนสารเคมีที่อาจจะกระเด็นมาโดนดวยถุงมือและผากันเปอน 
ในกรณท่ีีสารเคมีระเหยเปนไอออกมาใหระวงัอยาสูดดมเขาไป 

- ในเวลาเดียวกันใหเอาเส้ือผาหรือเคร่ืองประดับท่ีโดนสารเคมีหรือเปอนอาเจียนออก
โดยเร็ว 

- ยังคงตองลางตัวผูบาดเจ็บดวยน้ําอยางตอเนื่องจนสารเคมีที่โดนหมดไป หรือถา
รูสึกวาผิวหนงับริเวณน้ันเหนียว ๆ หรือล่ืนคลายสบูใหลางจนกระท่ังอาการน้ีหมด
ไป 

- ตองแนใจวานํ้าหลังจากท่ีลางงสารเคมีออกไปน้ัน จะตองเทไหลท้ิงไดสะดวกและไม
กอใหเกิดอันตราย ท้ังนี้เนื่องจากมีสารเคมีเจือปนอยู 

- คอย ๆ เช็ดผิวหนังใหแหงดวยผาขนหนูท่ีนิ่มและสะอาด ถาผาขนหนูติดผิวหนังให
เทนํ้าลงบนผาขนหนูใหเปยก หามพยายามแกะออกมา 

- ท้ิงเสื้อผาท่ีโดนสารเคมีในถุงแลวปดใหสนิท ถาหากสารเคมีน้ันจัดเปนสารระเบิด
หรือระเหยไดงายใหท้ิงดวยความระมัดระวัง 
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- สารเคมีหลายชนิดท่ีสามารถซึมผานผิวหนังไดอยางรวดเร็ว ตรวจดูความเปนพิษ
ของสาร ตรวจการหายใจและการเตนของหวัใจทุก ๆ 2 – 3 นาที เตรียมการนวด
หัวใจและการหายใจไวดวย 

ข)))) ในกรณีในกรณีในกรณีในกรณีเกดิบาดแผลรนุแรงเกดิบาดแผลรนุแรงเกดิบาดแผลรนุแรงเกดิบาดแผลรนุแรง 
- ถาผูบาดเจ็บเกิดอาการช็อค (ตัวออน ชักกระตุก มือเทาเย็น ผิวหนงัเย็นและชืด) จัด

ใหนอนลงโดยประคองศีรษะไว หมตัวผูบาดเจ็บดวยผาหมเพ่ือใหความอบอุนและ
จัดใหเทาสูงกวาศีรษะประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร 

- หามใชผาหมหรือผาขนหนูท่ีเปยกหรือแมแตถุงนํ้าแขง็ เพราะเปนการทําใหความ
รอนในรางกายตํ่ากวาปกติ และอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเสียชีวิตได 

- จัดใหบริเวณท่ีโดนอยูในตําแหนงท่ีสูงกวาหัวใจ 
- ถาโดนเปนบริเวณกวางและผูบาดเจ็บยงัมีสติอยูใหผูบาดเจ็บดื่มนํ้าประมาณครึ่ง

แกวทุก ๆ 10 นาที เพ่ือลดการสูญเสียน้าํ 
- หามทําใหตุมแตกหรือแกะผิวหนงั หามขัดถูผิวหรือทานํ้ามันลงบนผิวหนังและหาม

ใชผาปดแผลแบบเปนกาว ถาผิวหนงัแดงและเจ็บหรือเปนแผลสดใหปดดวย
ผาพันแผลท่ีแหงและสะอาดอยางหลวม ๆ 

2.22.22.22.2 ในกรณทีีเ่ขาตาในกรณทีีเ่ขาตาในกรณทีีเ่ขาตาในกรณทีีเ่ขาตา 
- ลางตาดวยนํ้าเย็นที่สะอาดเพื่อชะลางของแขง็หรือสารเคมีท่ีเขาตาโดยเร็วเพราะอาจทํา

ใหเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงได 
- ใหผูบาดเจ็บน่ังหรือนอนลงพรอมกับเอียงศีรษะลง พลิกหันหนาไปทางตาดานทีโ่ดน

สารเคมี ดึงเปลือกตาขึน้เบา ๆ หรือถาผูบาดเจ็บพยายามที่จะปดเปลือกตาก็ใหเอามือดึง
เปลือกตาขึ้น แลวลางตามดวยนํ้าคอนขางเย็น โดยเทนํ้าจากหัวตาลงมาดานหางตา 
ระวังไมใหนํ้าท่ีลางกระเด็นออกมาเขาตาอีกขาง 

- ถามีสารเคมีท่ีอาจเปนของเหลวหรือของแข็งอยูบนหนา ใหเช็ดออกหรือลางออกเบา ๆ  
- ลางตอเนือ่งไปประมาณ 15 – 20 นาท ีถาโดนกรดหรือเบสใหใชเวลาในการลางตานาน

ข้ึน 
- ขณะท่ีลางตาใหตรวจดูบริเวณใตผิวหนังตาดูวาไดรับการลางเรียบรอยหรอืยัง ตอง

ตรวจดูใหละเอียดวาไมมีของแขง็ติดอยูบริเวณผิวหนังรอบดวงตาหรือบนขนตาหรือคิ้ว
อยู ถาไมแนใจวาสะอาดดหีรือเปลาใหลางตอไปจนสะอาด 

- หามใชมือขยี้ตาโดยเด็ดขาด 
- ถาอาการที่ตาไมรุนแรงมากนักใหปดตาดวยแผนปดตาที่ฆาเช้ือแลว ผากอส หรอืแผน

ผาท่ีสะอาด ผูบาดเจ็บอาจอยูในสภาพที่ตกใจ ดังน้ันจึงควรชวนผูบาดเจ็บคุยใหสบายใจ 
- หามใสน้ํามันหรือครีมลงไปในตา 
- สารเคมีบางชนิดอาจซึมซับเขาไปในตาไดอยางรวดเร็ว ตรวจการหายใจและการเตน

ของหัวใจทุก ๆ 2 – 3 นาที เตรียมทําการนวดหวัใจและการชวยหายใจไวดวย 
- ผูบาดเจ็บควรจะไปใหแพทยตรวจถึงแมวาไมมีอาการเจ็บใด ๆ ก็ตาม เพราะอาจจะแสดง

ออกมาชาก็ได 
3.3.3.3. ททททางระบบทางเดนิหายใจ โดยการสดูดมหรอืการหายใจเขาไปางระบบทางเดนิหายใจ โดยการสดูดมหรอืการหายใจเขาไปางระบบทางเดนิหายใจ โดยการสดูดมหรอืการหายใจเขาไปางระบบทางเดนิหายใจ โดยการสดูดมหรอืการหายใจเขาไป    

- นําผูบาดเจ็บไปยังบริเวณทีมี่อากาศถายเท ในขณะที่ผูใหการชวยเหลือสวมเครื่องกรอง
อากาศและเส้ือปองกันถาจําเปน 

- ถาผูบาดเจ็บหมดสติใหเอาส่ิงท่ีกีดขวางระบบทางเดินหายใจออกพรอมกับตรวจสอบวา
ผูบาดเจ็บยงัหายใจอยูหรือเปลา ตรวจดูวาหวัใจยงัเตนหรือไม ถาจําเปนใหทําการนวด
หัวใจ 

- ถาผูบาดเจ็บหมดสติแตยังหายใจอยู ใหวางผูบาดเจ็บในทานอนตะแคงก่ึงคว่ํา 



    

คู่มือความปลอดภยัในการทํางานในห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์และการวิจยั/26 

 

- เอาเสื้อผาและเคร่ืองมือจากตัวผูบาดเจ็บในขณะที่สวมถุงมือหรือเคร่ืองปองกัน ท้ิง
ช้ินสวนเหลาน้ีในถุงที่ปดมิดชิด 

- ถาผูบาดเจ็บยงัมีสติ แตมีอาการไอหรือหายใจขัด ใหวางผูบาดเจ็บนอนลง โดยยกศีรษะ
และหนาอกข้ึน 

- ใหลางสารเคมีออกจากผิวหนังและดวงตาถาจําเปน โดยดูจากท่ีกลาวขางตน ทําให
ผูบาดเจ็บอบอุน ไมทาํเสียงดังและไมปลอยใหผูบาดเจ็บอยูตามลําพัง 

- ตรวจการหายใจและการเตนของหัวใจทุก 2 – 3 นาที เตรียมทําการนวดหวัใจและการ
ชวยหายใจไวดวย 
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