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 บทท่ี  13 
ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ 

 
 

การเรียนวิชาเคมีส่วนใหญ่จะมีการทดลองควบคู่กันไปด้วย ซึ่งท าให้มีโอกาสเกิด
อุบตัเิหตุไดด้งันัน้จงึควรมคีวามรูใ้นเรื่อง ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัที่
ผูส้อนควรรูแ้ละย า้กบันกัเรยีนทีเ่ขา้หอ้งปฏบิตักิารทุกคนอยา่งเครง่ครดั 
 

ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ 
 
 การใช้ห้องปฏิบตัิการเคมใีนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ผู้สอน และผู้เรยีนควรท า
ความเขา้ใจในข้อควรปฏิบตัิให้ตรงกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ และปลอดภยัแก่ผู้ทดลอง 
(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า1 – 4) 

1. ตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่  หอ้งปฏบิตักิารทดลองเป็นสถานทีท่ างาน  ตอ้งท าการทดลอง

ดว้ยความตัง้ใจอยา่งจรงิจงั 

2. ตอ้งรกัษาระเบยีบบนโต๊ะปฏบิตักิาร  เพราะการทดลองจะผดิพลาดไดง้า่ยถา้บนโต๊ะ

ปฏบิตักิารไมม่รีะเบยีบ  เชน่  อาจหยบิหลอดทดลองผดิ  หรอืในกรณทีีท่ าสารหกจะตอ้งรบีท า

ความสะอาดทนัท ี  เครือ่งแกว้หรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองแลว้ตอ้งลา้งใหส้ะอาดแลว้เกบ็เขา้

ตู ้ เมือ่ไมต่อ้งการใชท้ดลองอกี นอกจากน้ีการรกัษาระเบยีบบนโต๊ะปฏบิตักิารยงัสามารถชว่ยลด

อุบตัเิหตุและยงัเป็นการชว่ยประหยดั เวลาในการคน้หาสิง่ของทีต่อ้งการอกีดว้ย 

3. ตอ้งอ่านคูม่อืปฏบิตักิารทดลองก่อนทีจ่ะปฏบิตักิารทดลองนัน้ๆ และพยายามท าความ

เขา้ใจ  ถงึขัน้ตอนการทดลองใหแ้จ่มแจง้  หากมคีวามสงสยัในตอนใด  จะตอ้งถามอาจารยผ์ู้

ควบคุมเสยีกอ่น  ก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิารทดลอง 

การอา่นคูม่อืปฏบิตักิารทดลองมาก่อนทีจ่ะปฏบิตักิารทดลองนัน้  นบัวา่มปีระโยชน์มาก  
เพราะจะชว่ยประหยดัเวลาในการทดลองและผูท้ดลองจะท าการทดลองดว้ยความเขา้ใจ 
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4. ตอ้งไมท่ าการทดลองใด ๆ  ทีน่อกเหนือไปจากการทดลองทีม่ไีวใ้นคูม่อืปฏบิตักิาร  

หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอาจารยผ์ูค้วบคุมเทา่นัน้  แต่ถา้ตอ้งการท าการทดลองใด ๆ  ที่

นอกเหนือไปจากหนงัสอืคูม่อืหรอืทีอ่าจารยม์อบหมาย  จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอาจารยผ์ู้

ควบคุมเสยีกอ่น 

5. อุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีน่ ามาใชใ้นการทดลองตอ้งสะอาด  ความสกปรกเป็นปจัจยัส าคญั

ประการ  หน่ึงทีท่ าใหผ้ลการทดลองผดิพลาด  หรอืคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิ 

6. อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอือื่น ๆ  เชน่  สามขา  ทีย่ดึสายยาง ฯลฯ  ทีน่ ามาใชใ้นการ

ทดลองนัน้ๆ  จะตอ้งน าไปเกบ็ไวท้ีเ่ดมิหลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองแลว้ 

7. ควรท าการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารตามเวลาทีก่ าหนดใหเ้ท่านัน้ไมค่วรท างานใน

หอ้งปฏบิตักิารเพยีงคนเดยีว  เพราะเมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้จะไมม่ใีครทราบ  และไมอ่าจชว่ยได้

ทนัทว่งท ี

8. เมือ่ตอ้งการใชส้ารละลายทีเ่ตรยีมไว ้  ตอ้งรนิออกจากขวดใสล่งในบกีเกอรก์่อน  โดย

รนิออกมาประมาณเทา่กบัจ านวนทีต่อ้งการจะใช ้  อยา่รนิออกมามากเกนิไปเพราะจะท าให้

สิน้เปลอืงสารโดยเปล่าประโยชน์ถา้สารละลายทีร่นิออกมาแลว้นี้เหลอื  ใหเ้ทสว่นทีเ่หลอืน้ีลงใน

อา่ง  อยา่เทกลบัลงในขวดเดมิอกี  ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการปะปนกนั 

9. ถ้ากรดหรอืด่างหรอืสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายถูกผวิหนังหรือเสือ้ผา้ต้องรบีลา้งออก

ดว้ยน ้าทนัทเีพราะมสีารเคมหีลายชนิดซมึผ่านเขา้ไปในผวิหนังไดอ้ย่างรวดเรว็  และเกดิเป็น

พษิขึน้มาได ้ ซึง่แต่ละคนจะมคีวามรูส้กึหรอืเกดิพษิแตกต่างกนั 

10. อยา่ทดลองชมิสารเคมหีรอืสารละลาย  เพราะสารเคมสีว่นมากเป็นพษิอาจเกดิ

อนัตรายไดน้อกเสยีจากจะไดร้บัค าสัง่จากอาจารยผ์ูค้วบคุมใหช้มิได ้

11. อยา่ใชม้อืหยบิสารเคมใีด ๆ  เป็นอนัขาด  และพยายามไมใ่หส้ว่นอื่น ๆ  ของรา่งกาย

ถูกสารเคมเีหล่าน้ีดว้ย  นอกเสยีจากจะไดร้บัค าสัง่จากอาจารยผ์ูค้วบคุมใหป้ฏบิตั ิ

12. อยา่เทน ้าลงบนกรดเขม้ขน้ใด ๆ  แต่คอ่ย ๆ  เทกรดเขม้ขน้ลงในน ้าอยา่งชา้ ๆ  พรอ้ม

กบักวนตลอดเวลา 

13. เมือ่ตอ้งการจะดมกลิน่สารเคม ี  อยา่น าสารเคมมีาดมโดยตรง  ควรใชม้อืพดักลิน่

สารเคมนีัน้เขา้จมกูเพยีงเลก็น้อย  (อยา่สดูแรง ๆ)  โดยถอืหลอดทีใ่สส่ารเคมไีวห้า่ง ๆ 
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14. ออกไซดข์องธาตุบางชนิดเป็นแก๊สพษิ  เชน่  ออกไซดข์องก ามะถนั  ไนโตรเจนและแก๊ส 

แฮโลเจน  แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์ กเ็ป็นก๊าซพษิเชน่เดยีวกนั  การทดลองใด ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

แก๊สเหล่าน้ีควรท าในตูค้วนั 

15. อยา่ทิง้ของแขง็ต่าง ๆ  ทีไ่มต่อ้งการ  เชน่  ไมข้ดีไฟหรอืกระดาษกรองทีใ่ชแ้ลว้  ฯลฯ  

ลงในอา่งน ้าเป็นอนัขาด  ควรทิง้ในถงัขยะทีจ่ดัไวใ้ห ้

16. อยา่น าแกว้อ่อน  เชน่  กระบอกตวง  กรวยแยก  ไปใหค้วามรอ้น  เพราะจะท าใหล้ะลายใช้

การไมไ่ด ้

17. อยา่น าบกีเกอรท์ีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารมาใชต้กัน ้าดื่ม  ถงึแมว้า่จะดสูะอาดกต็าม  เพราะ

อาจมสีารเคมตีกคา้งอยู ่

18. หลงัการทดลองแต่ละครัง้ตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก่อนกนิอาหาร  

เพราะในขณะท าการทดลองอาจมสีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายตดิอยูก่ไ็ด ้

19. หา้มสบูบุหรีใ่นหอ้งปฏบิตักิาร  เพราะการสบูบุหรีอ่าจท าใหส้ารทีต่ดิไฟงา่ยตดิไฟได ้ 

หรอือาจท าใหอ้นุภาคของสารเคมทีีร่ะเหยกลายเป็นไอถูกเผาผลาญในขณะสบูบุหรี ่ แลว้ถูกดดู

เขา้ไปในปอด 

20. อยา่กนิอาหารในหอ้งปฏบิตักิาร  เพราะอาจมสีารเคมปีะปนกบัอาหารทีร่บัประทานเขา้

ไป  เชน่  อาจอยูใ่นภาชนะทีใ่สอ่าหาร  ภาชนะทีใ่สน่ ้าส าหรบัดื่มหรอืทีม่อืของทา่น  ซึง่สารเคมี

บางชนิดอาจมพีษิหรอืเป็นอนัตรายต่อสขุภาพได ้

21. เมือ่เสือ้ผา้ทีส่วมอยูต่ดิไฟ  อยา่วิง่  ตอ้งพยายามดบัไฟก่อนโดยนอนกลิง้ลงบนพืน้  

แลว้บอกใหเ้พือ่น ๆ  ชว่ยโดยใชผ้า้หนา ๆ  คลุมรอบตวัหรอืใชผ้า้เชด็ตวัทีเ่ปียกคลุมบนเปลว

ไฟใหด้บักไ็ด ้

22. เมือ่เกดิไฟไหมใ้นหอ้งปฏบิตักิาร  จะตอ้งรบีดบัตะเกยีงในหอ้งปฏบิตักิารใหห้มด  และ

น าสารทีต่ดิไฟงา่ยออกไปใหห้า่งจากไฟมากทีส่ดุ  ซึง่ผูป้ฏบิตักิารทดลองทุกคนควรจะตอ้งรู้

แหล่งทีเ่กบ็เครือ่งดบัเพลงิและรูจ้กัวธิใีช ้ ทัง้น้ีเพือ่สะดวกในการน ามาใชไ้ดท้นัทว่งท ี

23. หากผูท้ดลองเกดิอุบตัเิหตุในขณะท าการทดลอง  ตอ้งรายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ทกุครัง้

ต่ออาจารยผ์ูค้วบคุม  ไมว่า่จะเกดิมากหรอืน้อยเพยีงใดกต็าม 
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24. ก่อนน าเอาสารละลายในขวดไปใช ้  จะตอ้งดูชื่อสารบนฉลากตดิขวดสารละลายอยา่ง

น้อยสองครัง้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ใชส้ารทีต่อ้งการไมผ่ดิ 

25. เมื่อจะใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย หรอืสารทีว่่องไวต่อปฏกิริยิา หรอืสารทีม่กีลิน่เหมน็   

เช่น  เบนโซอลิคลอไรด์  ฟอสฟอรสัไตรคลอไรด ์ โบรมนี  ฯลฯ  จะตอ้งท าในตูค้วนั 

26. ภาชนะแกว้ทีร่อ้นจะดคูลา้ยกบัภาชนะแกว้ทีเ่ยน็  ดงันัน้ควรใหเ้วลานานพอสมควรใน

การใหภ้าชนะแกว้ทีร่อ้นเยน็ลง 

27. น ้าทีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิาเคมจีะตอ้งใชน้ ้ากลัน่ทุกครัง้  แต่อยา่ใชฟุ้ม่เฟือยเกนิความ

จ าเป็น  เช่น  ใชล้า้งอุปกรณ์  เป็นตน้  เพราะกวา่จะกลัน่ไดต้อ้งใชเ้วลาและคา่ใชจ้่ายมาก 

28. เมือ่ใชเ้ครือ่งควบแน่น  อยา่ไขน ้าเขา้เครือ่งควบแน่นแรงนกั  เพราะจะท าใหส้ญูเสยีน ้า

ไปโดยเปล่าประโยชน์  ควรไขน ้าเขา้เครือ่งควบแน่นเบา ๆ  กไ็ด ้

29. ขณะตม้สารละลายหรอืใหส้ารท าปฏกิริยิากนัในหลอดทดลอง  จะตอ้งหนัปากหลอด

ทดลองออกหา่งจากตวัเองและหา่งจากคนอื่น ๆ  ดว้ย 

30. การทดลองใดๆ ทีท่ าใหเ้กดิสุญญากาศ  ภาชนะทีใ่ชต้อ้งหนาพอทีจ่ะทนต่อความดนั

ภายนอกได ้

31. ขวดบรรจุสารละลายหรอือุปกรณ์อื่นใดทีม่ตีวัท าละลายอนิทรยีบ์รรจุอยู ่  อยา่ใชจุ้กยาง

ปิดปากขวดเป็นอนัขาด  เพราะตวัท าละลายอนิทรยีก์ดัยางไดท้ าใหส้ารละลายสกปรก  และจะ

เอาจุกยางออกจากขวดไดย้ากเพราะจุกสว่นขา้งล่างบวม 

32. อยา่ทิง้โลหะโซเดยีมทีเ่หลอืจากการทดลองลงในอา่งน ้า  เพราะจะเกดิปฏกิริยิากบัน ้า

อยา่งรุนแรง  จะตอ้งท าลายดว้ยแอลกอฮอลเ์สยีก่อน  แลว้จงึเททิง้ลงในอ่างน ้า 

33. เมือ่การทดลองใดใชส้ารทีเ่ป็นอนัตราย  หรอืเป็นการทดลองทีอ่าจระเบดิได ้ ผูท้ดลอง

ควรสวมแวน่ตานิรภยัเพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

34. เมือ่เสรจ็สิน้การทดลอง  ตอ้งท าความสะอาดพืน้โต๊ะปฏบิตักิาร  ตรวจของในตูแ้ละใส่

กุญแจใหเ้รยีบรอ้ย  แลว้ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏบิตักิาร 

35. พงึระลกึอยูเ่สมอวา่  ตอ้งท าการทดลองดว้ยความระมดัระวงัทีส่ดุ  ความประมาท

เลนิเล่ออาจท าใหเ้กดิอนัตรายต่อตวัเองได ้
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ข้อควรปฏิบติัเม่ือสารเคมีหก 
ในหอ้งปฏบิตักิารเคมมีสีารเคมหีลากหลายชนิด ทัง้ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ขณะ

ท าการทดลองอาจเกดิอุบตัเิหตุใหส้ารเกดิหกตกหล่นได ้ ซึง่สารเคมแีต่ละชนิดจะมสีมบตัทิี่
แตกต่างกนัเมือ่หกจงึก่อใหเ้กดิปญัหาทีต่่างกนัไปดว้ย เชน่สารบางตวัเป็นพษิต่อรา่งกายเมือ่
ถูกกบัผวิหนงัหรอืสดูดม  บางชนิดตดิไฟไดง้า่ย  ดงันัน้จงึควรเกบ็กวาดและท าความสะอด
ทนัททีีส่ารเคมหีก(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า4 – 5) 

1. สารทีเ่ป็นของแขง็  เมือ่สารเคมทีีเ่ป็นของแขง็หก  ควรใชแ้ปรงกวาดรวมกนัใสใ่นชอ้น

ตกัหรอืกระดาษแขง็ก่อน  แลว้จงึน าไปใสใ่นภาชนะ 

2. สารละลายทีเ่ป็นกรด  เมือ่กรดหกจะตอ้งรบีท าใหเ้จอืจางดว้ยน ้าก่อนแลว้โรยโซดาแอส  

หรอืโซเดยีมไบคารบ์อเนตหรอืเทสารละลายด่างเพือ่ท าใหก้รดเป็นกลางต่อจากนัน้จงึลา้งดว้ย

น ้าใหส้ะอาด 

ขอ้ควรระวงั  เมือ่เทน ้าลงบนกรดเขม้ขน้ทีห่ก  เชน่  กรดก ามะถนัเขม้ขน้  จะมคีวาม
รอ้นเกดิขึน้มากและกรดอาจกระเดน็ออกมา  จงึควรคอ่ย ๆ  เทน ้าลงไปมาก ๆ  เพือ่ใหก้รดเจอื
จางและความรอ้นทีเ่กดิขึน้รวมทัง้การกระเดน็จะน้อยลง 

3. สารละลายทีเ่ป็นด่าง  เมื่อสารเคมทีีเ่ป็นด่างหกจะตอ้งเทน ้าลงไปเพือ่ลดความเขม้ขน้

ของด่างแลว้เชด็ใหแ้หง้  โดยใชไ้มท้ีม่ปียุผกูทีป่ลายส าหรบัซบัน ้าบนพืน้  (Mop)  พยายามอยา่

ใหก้ระเดน็ขณะเชด็  เน่ืองจากสารละลายดา่งจะท าใหพ้ืน้ลื่น  เมือ่ลา้งดว้ยน ้าหลาย ๆ  ครัง้แลว้

ยงัไมห่ายควรใชท้รายโรยบรเิวณทีด่า่งหกแลว้เกบ็กวาดทรายออกไป  จะชว่ยแกป้ญัหาน้ีได ้

4. สารทีร่ะเหยงา่ย  เมือ่สารเคมทีีร่ะเหยงา่ยหกจะระเหยกลายเป็นไออยา่งรวดเรว็  บาง

ชนิดตดิไฟไดง้า่ย  บางชนิดเป็นอนัตรายต่อผวิหนงัและปอด  การท าความสะอาดสารทีร่ะเหย

งา่ยท าไดด้งัน้ี 

4.1  ถา้สารทีห่กมปีรมิาณน้อย  ใชผ้า้ขีร้ ิว้หรอืเศษผา้เชด็ถูออก 
4.2  ถา้สารทีห่กนัน้มปีรมิาณมาก  ท าใหแ้หง้โดยใชไ้มท้ีม่ปียุผกูทีป่ลายส าหรบัเชด็ถ ู 

เมือ่เชด็แลว้กน็ ามาใสถ่งัเกบ็และสามารถน าไปใชอ้กีไดต้ามตอ้งการ 
5. สารทีเ่ป็นน ้ามนั  สารพวกน้ีเชด็ออกไดโ้ดยใชน้ ้ามาก ๆ  เมื่อเชด็ออกแลว้พืน้บรเิวณที่

สารหกจะลื่นจงึตอ้งลา้งดว้ยผงซกัฟอกอกีครัง้หน่ึง  เพือ่ใหส้ารทีต่ดิอยูอ่อกไปใหห้มด 
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6. สารปรอท  เน่ืองจากสารปรอท  ไมว่า่จะอยูใ่นรปูใดลว้นเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติทัง้สิน้

เพราะท าอนัตรายต่อระบบประสาท  ท าใหม้อีาการทางประสาท  เชน่  กลา้มเน้ือเตน้  มนึงง  

ความจ าเสือ่ม  ถา้ไดร้บัเขา้ไปมากๆ  อาจท าใหแ้ขนขาพกิารหรอืถงึตายได ้ ดงันัน้การทดลอง

ใดที่เกี่ยวขอ้งกบัสารปรอทต้องใช้ความระมดัระวงัใหม้าก  ในกรณีที่สารปรอทหกวธิกีารที่ 

ถูกตอ้งควรปฏบิตัดิงัน้ี 

6.1  กวาดสารปรอทมากองรวมกนั 
6.2  เกบ็สารปรอทโดยใชเ้ครือ่งดดู  ดงัภาพ 

 
ภาพที ่1 การเกบ็สารปรอททีห่กโดยใชเ้ครือ่งดดู 

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า5 
 

6.3  ถา้พืน้ทีส่ารปรอทหกมรีอยแตกหรอืรอยรา้ว  จะมสีารปรอทเขา้ไปอยูข่า้งในจงึไม่
สามารถเกบ็ปรอทโดยใชเ้ครือ่งดดูดงักล่าวได ้  ควรปิดรอยแตกหรอืรอยรา้วนัน้ดว้ยขีผ้ึง้ทาพืน้
หนา ๆ  เพื่อกนัการระเหยของปรอทหรอือาจใชผ้งก ามะถนัพรมลงไป  ปรอทจะเปลีย่นเป็น
สารประกอบซลัไฟด ์ แลว้เกบ็กวาดอกีครัง้หน่ึง 

 

การเกิดอบุติัเหตแุละวิธีแก้ไข 
 

การท างานในห้องปฏิบตัิการแม้ผู้ทดลองจะมคีวามระมดัระวงัมากเพยีงใดก็ตาม  
แต่อุบตัิเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ จึงขอกล่าวถึงวิธีแก้ไขอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละแบบดงัน้ี  
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(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า22 – 24) 
1. ไฟไหม ้  เน่ืองจากการปฏบิตักิารทางเคมใีนหอ้งปฏบิตักิารนัน้บางครัง้จะตอ้งใชต้ะเกยีง

แก๊สดว้ยการใชต้ะเกยีงก๊าซนัน้หากเปลวไฟอยูใ่กลก้บัสารทีต่ดิไฟงา่ยหรอืสารทีม่จีุดวาบไฟต ่า  

โอกาสทีจ่ะเกดิไฟกย็ิง่มากขึน้ดว้ย  จงึตอ้งท าการทดลองดว้ยความระมดัระวงัและไมใ่หส้ารทีต่ดิ

ไฟงา่ยอยูใ่กลไ้ฟ 

วธิแีกไ้ขเมือ่เกดิอุบตัเิหตุไฟไหม ้ สิง่แรกทีค่วรท ากค็อืตอ้งรบีดบัตะเกยีงในหอ้งปฏบิตักิาร
ใหห้มดแล้วน าสารที่ตดิไฟง่ายออกจากหอ้งปฏบิตักิารใหห้่างที่สุดเพื่อไม่ใหส้ารเหล่าน้ี  เป็น
เชือ้เพลงิได ้ ในกรณทีีเ่กดิไฟไหมเ้ลก็น้อย  เชน่  เกดิในบกีเกอรห์รอืภาชนะแกว้อื่น ๆ  ทีใ่ชใ้น
การทดลอง  จะดบัไฟที่เกดิน้ีไดโ้ดยใชผ้า้ขนหนูทีเ่ปียกคลุม  แต่ถ้าหากไฟลุกลามออกไปบน
โต๊ะปฏบิตักิารหรอืเกดิในบรเิวณกวา้ง  จะตอ้งใชเ้ครือ่งดบัเพลงิเขา้ชว่ยทนัท ี

2. แกว้บาด  เน่ืองจากอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองสว่นใหญ่เป็นอุปกรณ์จ าพวกเครื่องแกว้

ซึ่งแตกได้ง่ายถ้าอุปกรณ์เหล่าน้ีแตกผู้ทดลองอาจถูกแก้วบาดได้  การเสยีบหลอดแก้วหรอื

เทอรโ์มมเิตอร์ลงในจุกยาง  ถ้าหลอดแก้วหกัอาจจะทิม่แทงมอืไดเ้ช่นเดยีวกนั  จงึเหน็ไดว้่า

อนัตรายทีเ่กดิจากแกว้บาดนัน้มไีดม้าก  ผูท้ดลองจะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หอุ้ปกรณ์พวกแกว้แตก

หรอืหกั  หากพบควรรบีเกบ็กวาดโดยเรว็เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ 

วธิแีกไ้ขเมือ่เกดิอุบตัเิหตุแกว้บาดกค็อื  ตอ้งท าการหา้มเลอืดโดยเรว็  โดยใชน้ิ้วมอืหรอืผา้
ทีส่ะอาดกดลงบนแผล ถา้เลอืดยงัออกมากใหย้กสว่นทีเ่ลอืดออกสงูกวา่สว่นอื่น ๆ  ของรา่งกาย  
แลว้หา้มเลอืดโดยใชผ้า้หรอืเชอืกรดัระหว่างแผลกบัหวัใจแต่ต้องคลายออกเป็นครัง้คราว  จน
เลอืดหยุดไหล  แลว้ท าความสะอาดแผลดว้ยแอลกอฮอล ์ ใสย่า  ปิดแผล  ถา้หากแผลใหญ่และ
ลกึควรรบีไปหาแพทยท์นัท ี

3. สารเคมถีูกผวิหนงั  เราทราบแลว้วา่  สารเคมทีุกชนิดมอีนัตรายแต่มากน้อยแตกต่าง

กนับางชนิดมฤีทธิก์ดักรอ่นต่อสิง่ของและเน้ือเยือ่เป็นอนัตรายต่อผวิหนงั  บางชนิดใหไ้อระเหย

เป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ  บางชนิดไวไฟเป็นพษิหรอืระเบดิได ้  บางชนิดสามารถซมึผา่น

เขา้ไปในผวิหนงัท าใหเ้กดิอนัตรายไดม้ากมาย  ดว้ยเหตุน้ีผูท้ดลองจงึไมค่วรใหส้ารเคมถีูก

ผวิหนงัหรอืเสือ้ผา้ 

ถา้ทราบวา่ถกูสารเคม ี  ไมว่า่จะเป็นชนิดใดกต็ามจะตอ้งรบีลา้งบรเิวณนัน้  ดว้ยน ้ามากๆ  
ทนัทเีพือ่ไมใ่หส้ารเคมมีโีอกาสท าลายเซลลผ์วิหนงัหรอืซมึเขา้ไปในผวิหนงัได ้
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4. สารเคมเีขา้ตา  ขณะท าการทดลองหากกม้หรอืมองใกลเ้กนิไป  อาจท าใหไ้อของสาร

เขา้ตาหรอืสารกระเดน็ถูกตาได ้

วธิแีกไ้ขเมื่อเกดิอุบตัเิหตุจากสารเคมเีขา้ตากค็อื  จะตอ้งลา้งตาดว้ยน ้าจ านวนมาก ๆ  
ทนัท ี พยายามลมืตาและกรอกตาในน ้านาน ๆ  ถ้าสารเคมทีี่เป็นด่างเขา้ตา  เช่น  โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด์  แอมโมเนีย ฯลฯ  จะเป็นอนัตรายต่อตามากกว่ากรด  จะต้องรบีล้างตาด้วย
สารละลายกรดโบริกที่ เจือจาง  ในกรณีที่กรดเข้าตาให้ล้างด้วยสารละลายโซเดียม              
ไบคารบ์อเนตทีเ่จอืจาง 

5. การสูดไอหรอืก๊าซพษิ  เมื่อสูดไอของสารเคมหีรอืก๊าซพษิ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ

ทดลองหรือสารที่ใช้ในการทดลองก็ตาม  ปกติจะมีอาการต่าง ๆ  เกิดขึ้น  เช่น  วิงเวียน  

คลื่นไส ้ หายใจขดั  ปวดศรีษะ  ฯลฯ  ซึง่แลว้แต่พษิของสารเคมนีัน้ ๆ  หากไอนัน้กดัเน้ือเยื่อก็

จะท าใหร้ะคายต่อระบบหายใจดว้ย 

วธิแีกไ้ขกค็อื  เมือ่ทราบวา่สดูดมไอของสารเคม ี จะตอ้งรบีออกไปจากทีน่ัน้และไปอยู่ในที่
ทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์  หากพบวา่มผีูห้ายใจเอาก๊าซพษิเขา้ไปมากจนหมดสตหิรอืชว่ยตวัเองไมไ่ด ้ 
จะตอ้งรบีน าออกจากทีน่ัน้ทนัทซีึง่ผูเ้ขา้ไปชว่ยตอ้งใสห่น้ากากป้องกนัก๊าซพษิหรอืใช้
เครือ่งช่วยหายใจ 

6. การกลนืกนิสารเคม ี  เน่ืองจากอุปกรณ์บางอยา่งผูท้ดลองใชป้ากดดู  สารเคมอีาจพึง่

เขา้ปากได ้ หากสารเคมนีัน้เป็นสารพษิกย็อ่มจะเกดิอนัตรายต่อผูท้ดลอง 

วธิแีกไ้ขเมื่อกลนืกนิสารเคมเีขา้ไปกค็อื  จะตอ้งรบีลา้งปากใหส้ะอาดเป็นอนัดบัแรก  และ
ต้องสบืใหรู้ว้่ากลนืสารอะไรลงไป  ต่อจากนัน้กใ็หด้ื่มน ้าหรอืนมมาก ๆ  เพื่อท าใหพ้ษิเจอืจาง  
แล้วท าใหอ้าเจยีนโดยใชน้ิ้วกดโคนลิ้นหรอืกรอกไข่ขาวปล่อยใหอ้าเจยีนจนกว่าจะมนี ้าใส ๆ  
ออกมา 
 

สรปุ 
 
 ในห้องปฏิบัติการจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดได้เสมอ ดังนัน้การเข้าไปใช้ห้องควรจะ
ระมดัระวงัและตัง้ใจในการท างานเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ ทัง้ทีเ่กดิจากความตัง้ใจและไมต่ัง้ใจทัง้
ของผู้สอนและผู้เรียนที่ท าการทดลองอยู่ในห้องปฏิบัติการ การที่มีความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภยัจะท าให้ผู้ที่ท าการทดลองเกิดทกัษะและการท าการทดลองได้ดีขึ้น เน่ืองจากการ
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ปฏบิตัเิป็นทกัษะ ถา้ไดร้บัการฝึกฝนจนเป็นนิสยัดา้นความรอบครอบการท างาน หรอืทดลองใน
ที่อื่นๆก็จะเกิดความปลอดภยัด้วยเช่นกนั ทัง้น้ีเพราะการเรยีนรู้ในปจัจุบนัเปิดกว้างให้หา
ความรูไ้ดทุ้กที ่
 

แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงบอกวธิที าความสะอาดเมือ่ท าปรอทตกแตก 

2. จงบอกวธิแีกไ้ขเมือ่เกดิไฟไหมใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 

3. จงยกตวัอยา่งอุบตัเิหตุในหอ้งปฏบิตักิารทีส่ถานศกึษาของทา่น 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


