
 

 
คู่มือการท างานในห้องปฏิบัติการ 

(Manual of Laboratory Safety) 

 

 

 

 
โดย 

งานอนุรักษ์ และวิจัย กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 

ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 



ค าน า 

 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความส าคัญส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุท่ี อาจเกิดขึน้ได้กับผู้ปฏิบัติงานผู้ร่วมงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและส่ิงแวดล้อม 

คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการท างานในห้องปฏิบัติการและงานวิจัย โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

   จัดท าโดย 

นันทนา โปธาค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการท างานในห้องปฏิบัติการ  

1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังผู้เย่ียมชม 

2. เพื่อเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พอเพียงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

3. เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสต่อสารเคมีให้อยู่ในระดับต่ าท่ีสุด 

4. เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติภัยสารเคมีข้ึนในห้องปฏิบัติการ 

5. เพื่อป้องกันส่ิงแวดล้อมจากมลพิษสารเคมี และของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีอันตราย 

6. เพื่อให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 

 

การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

ควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม  ไม่ควรใส่เส้ือผ้าหลวม ผ้าคลุมผม  ควรใส่เส้ือกาว แขน
ยาวตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันการกระเซ็นและปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ควรใส่กางเกงขาส้ัน  หรือ 
กระโปรงส้ัน รวมท้ังไม่ควรใส่รองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน ไม่ควรสวมเครื่องประดับในระหว่างปฏิบัติงาน
เพราะอาจได้รับการปนเป้ือนของสารเคมี 

เมื่อต้องปฏิบั ติงานกับสารเคมีอันตรายควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม  ( Personal 
protective equipment) เช่น เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อน   ควรใส่ถุงมือท่ีเหมาะสม และ
สามารถป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีนั้นได้ ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีเข้าตา 

อย่างไรก็ตามควรถอดถุงมือท่ีใส่ระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อต้องรับโทรศัพท์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมี ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งควรถอดเส้ือกาว เมื่อออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 

 
1. เส้ือกาวน์ (Laboratory Coat)   

• เนื้อผ้าท าจากใยฝ้าย / ใยสังเคราะห์ท่ีไม่ติดไฟง่าย  
• ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน  
• ใช้ป้องกันการกระเด็นเป้ือนของสารเคมี 
• ติดกระดุมเส้ือกาวน์ให้ครบเรียบร้อย  
• ไม่ใส่เส้ือกาวน์ท่ีหลวมหรือรัดแน่นเกินไป 
• ไม่ใส่เส้ือกาวน์ท่ีมีรอยฉีกขาด   
• ควรซักท าความสะอาดเส้ือกาวน์สม่ าเสมอ  
• ถอดเส้ือกาวน์ออกทุกครั้งท่ีออกจากห้องปฏิบัติการ 

 

 

 
 

 

2. ผ้ากันเป้ือนสารเคมี (Protective Coat)  
• เนื้อผ้าท าจากหนัง/PVC ท่ีทนต่อสารเคมี  
• ใช้สวมทับเส้ือกาวน์อีกที  
• ใช้ป้องกันการกระเด็นเป้ือนของสารเคมี 
• ใช้ในการท าความสะอาดสารเคมีท่ีหก  

 

 
3. ถุงมือ (Gloves)   

• เลือกวัสดุของถุงมือ (vinyl, latex, nitrile) ให้เหมาะกับงาน  
•ถุงมือกันกรด-ด่าง สารพิษ  
•ถุงมือจับของร้อน/เย็น  
•ถุงมือจับของมีคม  
•ถุงมือส าหรับงานซักล้าง 
• ตรวจสภาพก่อนใช้ทุกครั้ง  
• ก่อนถอดถุงมือออกควรล้างมือก่อน  
• ถอดถุงมือก่อนออกจากห้องปฏิบัติการเสมอ  
• ขณะใส่ถุงมือไม่ควรจับ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา เป็น
ต้น 

 
 

 

  

4. อุปกรณ์ป้องกันตา  
• แว่นตานิรภัย (Safety glasses) มีเลนส์ท่ีทนการกระแทก  
• แว่นตากันไอระเหย (Goggle)    

 



5. หน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)    
• ใช้ป้องกันดวงตา และใบหน้า 

 
 
 
 

 

6. หน้ากากป้องกันฝุ่น และไอระเหย (Respiratory mask) 
• ใช้ป้องกันฝุ่น และไอระเหยท่ีอันตรายต่อทางเดินหายใจ  
• หน้ากากควรกระชับพอดีกับใบหน้า  
• ต้องเลือกชนิดตัวกรองให้เหมาะสม 
• เปล่ียนตวักรองตามอายุการใช้งาน  
• ควรท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ตามก าหนดเวลา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยทั่วไป 
 
1) สวมแว่นตานิรภัย (safety glasses) และเส้ือคลุมปฏิบัติการขณะท างานภายในห้องปฏิบัติการ   
2) สวมรองเท้าท่ีเหมาะสมขณะท าปฏิบัติการโดยสามารถปกป้องเท้าได้ท้ังหมด ห้ามสวมรองเท้าแตะและ

รองเท้าส้นสูงเกิน 2 นิ้ว  
3) รวบผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่หมวกหรือผ้าพันคอ  
4) ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร  
5) ไม่อนุญาตให้เก็บอาหาร รับประทานอาหาร ด่ืมน้ า รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเส่ียงต่อการรับสารเคมีเข้าสู่

ร่างกายในห้อง ปฏิบัติการ  
6) ในขณะท างานภายในห้องปฏิบัติการ อย่าปิดล็อคประตูทางเข้า-ออกทั้งหมด  
7) ตรวจสอบการปิดน้ า ไฟ และวาล์วแก๊สทุกครั้งหลังการใช้งาน และตรวจสอบอีกครั้งก่อนออกจาก

ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ แน่ใจว่าน้ า ไฟ และวาล์วแก๊สถูกปิดสนิท  
8) การตั้งการทดลองท้ิงไว้โดยไม่มีการเฝ้าระวังต้องมีค าแนะน าระบุไว้ว่าท าอะไร ติดช่ือและหมายเลขโทรศัพท์

ของผู้ทดลอง และบอกอย่างชัดเจนว่าให้ท าอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าเป็นการทดลองท่ีต้ังข้ามคืนและมี
ความเส่ียงสูงต้องได้รับ อนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน  

9) ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะต้องทราบข้อมูลเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
อันตรายท่ีอาจเกิด จากการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อมูลการจัดการสารอันตรายเมื่อเกิด
อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ และจากการหก รั่วไหล รวมถึงการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น  

10) ก่อนท างานกับสารอันตรายหรือสารมีพิษ ควรมีการศึกษาข้อมูลจาก MSDS หรือแหล่งอ้างอิงอื่น และ
เตรียมแผนการ ป้องกันไว้ล่วงหน้า และหากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ถามอาจารย์ผู้ดูแลหรือกรรมการความ
ปลอดภัย  

11) ห้ามท าการทดลองใดๆ ท่ียังไม่ได้ประเมินความเส่ียงอย่างถี่ถ้วน  
12) ให้มีการรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ ดูแลห้องปฏิบัติการและประธาน

คณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องการอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีก   
13) การทิ้งสารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในคู่มือความปลอดภัย  
13) ตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างสม่ าเสมอ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีไม่ได้ใช้งานต้องปิดสวิตซ์และ

ดึงปล๊ักไฟออก การใช้ตลับต่อสายไฟ ให้ใช้ชนิดรางท่ีมีฟิวส์ส าหรับตัดไฟเมื่อเกิน 10 Amp และห้ามใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินก าลังของปล๊ักไฟ หรือตลับต่อสายไฟฟ้า  

14) รักษาห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการท างานอยู่ตลอดเวลา คณะกรรมการความปลอดภัย
จะด าเนินการ ตรวจสอบเป็นระยะ โดยอาจไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

15) ถอดถุงมือ เส้ือคลุมปฏิบัติการ และล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  
 
 



ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 
 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการท าปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
วิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแก้ว สารเคมีแก๊สชนิดต่างๆ รวมท้ังแก๊สเช้ือเพลิง อาหาร เล้ียง
เช้ือ เช้ือจุลินทรีย์ และสัตว์ทดลองส่ิงเหล่านี้ อาจท าให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร  หรือเกิดอุบัติเหตุ ท่ีท าให้
ทรัพย์สินของห้องปฏิบัติการเสียหายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู้ เกี่ยวกับอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นได้จากการท าปฏิบัติการ จึงควรมีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผน  เพื่อให้การท าปฏิบัติการมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
แนวปฏิบัติบางประการท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่างๆเป็น ดังนี้  

 
1. ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  

การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า อาจมีสาเหตุมาจากการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง การดูแลตรวจสอบ
ไม่ท่ัวถึงและเกิดจากการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าในการท าปฏิบัติการ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นดังนี้  
1) การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ  

 ควรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในบริเวณท่ีอยู่ห่างจากน้ าหรือสารไวไฟ  

 ใช้ฟิวส์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ไม่ควรใช้ฟิวส์
ท่ีมีขนาดสูงกว่ากระแสไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องการมากเกินไป  

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดท่ีออกแบบให้มีเต้าเสียบ 3 ขา จะต้องใช้
เต้าเสียบนี้ต่อกับเต้ารับท่ีมี 3 ช่องเท่านั้น เพื่อช่วยปูองกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร และ
ความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น  

2) การดูแลตรวจสอบ  

 ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอโดยทดสอบประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ตัด
วงจรไฟฟ้าจากการมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  

 ตรวจสอบสายไฟและเต้าเสียบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าพบว่าฉนวนหุ้ม สายไฟฉีกขาดหรือ
เต้าเสียบช ารุดแตกหักจะต้องเปล่ียนทันที  

3) การปฏิบัติขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง เช็ดมือและเท้าให้แห้งทุกครั้งท่ีจับ ต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 ถ้าต้องใช้สายไฟต่อจากเต้ารับเดียวกันหลายสายหรือจ าเป็นต้องใช้ต่อพ่วง กันควรเลือกเต้ารับชนิด
ท่ีมีสวิตช์ เปิด–ปิด และไม่ต่อพ่วงเกิน 2 สาย  

 ถอดเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน  



 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟที่แสดงว่าเครื่องก าลังท างานอยู่ และถ้าเกิดความผิดปกติใน
ระหว่างการใช้งานต้องหยุดการท างานของอุปกรณ์นั้นทันที  

 เตาไฟฟ้าต้องมีขดลวดของเตาไฟฟ้าอยู่ในเบ้าและไม่ช ารุดเสียหาย  

 ต้องเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์  และเครื่องควบคุมอุณหภูมิท่ีช ารุดทันที  
 

2. ความปลอดภัยในการใช้แก๊สและสารไวไฟ  

การใช้แก๊สและสารไวไฟจะต้อง มีวิธีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษมีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ใช้
อย่างชัดเจน และต้องปฏิบัติ ตามวิธีการใช้ โดยเคร่งครัด การปูองกันอันตรายจากการใช้แก๊สและสารไวไฟมีข้อ
ปฏิบัติดังนี้  

1) ไม่น าถังแก๊สท่ีบุบเป็นสนิมหรือรั่วซึม มาใช้ในห้องปฏิบัติการ  

2) สถานท่ีวางถังแก๊สต้องมั่นคงเป็นบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทได้ดี และจะต้อง ตรวจสอบการรั่วของแก๊สเสมอ 

3) ต้องจัดท าสัญลักษณ์เตือนอันตรายของสารไวไฟ และข้อปฏิบัติติดไว้ในสถานท่ี วางถังแก๊ส  

4) ให้ความรู้ในการใช้แก๊ส เช่น ก่อนเปิดวาล์วควรตรวจสอบสภาพของสายแก๊ส และหัวแก๊สเมื่อเลิกใช้แล้ว
ต้องปิดวาล์วก่อนปิดเครื่องควบคุมความดันของแก๊สท่ีใช้ทุกครั้ง 

 5) ต้องแน่ใจว่าแก๊สท่ีน ามาใช้ เป็นประเภทเดียวกับท่ีระบุไว้ท่ีถังแก๊สนั้นและต้องใช้ อุปกรณ์ควบคุมความ
ดันแก๊สตามมาตรฐานของแก๊สชนิดนั้นด้วย  

6) ต้องท าการปฏิบัติการท่ีต้องใช้เปลวไฟด้วยความระมัดระวัง และต้องหลีกเล่ียงท่ี จะอยู่ใกล้กับส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความร้อนหรือเช้ือเพลิงซึ่งอาจท าให้ไฟลุกไหม้ข้ึน   

7) กรณีเกิดไฟไหม้ ต้องรีบปิดตะเกียงแอลกอฮอล์ หรือท่อแกส๊ทุกท่อทันที ปิดถัง แก๊ส แล้วน าสารไวไฟทุก
ชนิดออกจากบริเวณนั้นให้เร็วท่ีสุด  

8) ต้องมีเครื่องดับเพลิงอยู่ในบริเวณท่ีใช้ได้ง่าย และมีทางออกฉุกเฉินท่ีเปิดได้ ตลอดเวลา  

9) เมื่อมีสารติดไฟต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ถ้าลุกไหม้เล็กน้อยให้ใช้ผ้า เปียกคลุมส่ิงนั้นไว้ ถ้า
เส้ือผ้าลุกติดไฟให้นอนลงกล้ิงตัวกับพื้นหรือใช้ผ้าหนาห่มคลุมทับ และรีบน า ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที  

 

 

 



3. ความปลอดภัยจากรังสีและไอสารพิษ  

 อันตรายจากสารเคมีเป็นสมบัติ เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดสารบางชนิดมีพิษร้ายแรง ไอของสารอาจ
ท าให้ระคายเคืองต่อดวงตาและ ระบบหายใจ  บางชนิดเป็นสารกัมมันตรังสีท่ีท าลายเนื้อเยื่อของส่ิงมีชีวิต อาจ
ท าให้เนื้อเยื่อตายหรือ เปล่ียนแปลงไปจนเกิดเป็นโรคมะเร็งได้ ผู้ท่ีท าปฏิบัติการจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับรังสี
และไอสารพิษเป็นอย่างดี รู้จักวิธีใช้ อย่างปลอดภัย และมีวิธีปูองกันอันตรายจากสารเหล่านั้น ด้วยการปูองกัน
อันตราย จากรังสีและไอสารพิษ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้  

1) การทดลองท่ีมีควันพิษเกิดขึ้น จะต้องใช้ผ้ากรองควันพิษปิดจมูกและปาก ท าในตู้ควันท่ีอยู่ ใน
บริเวณท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  

2) การทดลองท่ีใช้หลอดเลเซอร์เป็นแหล่งก าเนิดแสง ต้องไม่มองท่ีล าแสงโดยตรง และควรมีข้อความ
เตือนอันตรายติดไว้ท่ีหลอดเลเซอร์ พร้อมท้ังต้องช้ีแจงถึงวิธีใช้ท่ีถูกต้องก่อนการใช้ งาน ถ้าเป็นไปได้ควรใช้
แว่นกันเลเซอร์  

3) การใช้สารกัมมันตรังสีในการท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ควรเก็บสารกัมมันตรังสี ไว้ในปริมาณท่ี
จ าเป็นต้องใช้เท่านั้น และจะต้องขออนุญาตจากหน่วยราชการท่ีควบคุมการใช้สาร กัมมันตรังสีด้วยพร้อมท้ัง
ปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด ต้องเก็บสารกัมมันตรังสีไว้ในกล่องตะกั่ว ท่ีมีความหนาโดยรอบไม่น้อยกว่า 
6 นิ้ว และการหยิบสารกัมมันตรังสีจะต้องใช้อุปกรณ์ท่ีออกแบบ เฉพาะเท่านั้น  

4) ขณะทดลองเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี ผู้ทดลองจะต้องอยู่ไกลจากแหล่งก าเนิด กัมมันตภาพรังสีมาก
ท่ีสุดและใช้ เวลาทดลองน้อยท่ีสุด ผู้ท่ีท าการทดลองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมี เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีติดตัว
ไว้ ตรวจสอบปริมาณรังสีท่ีได้รับตลอดเวลา เพื่อปูองกันการรับรังสีเกิน มาตรฐานความปลอดภัย  

5) การบัดกรีเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการจะมีไอตะกั่วเกิดขึ้น จึง ต้องท าในบริเวณท่ี
ระบายอากาศได้ดี ผู้บัดกรีจะต้องอยู่เหนือลมเพื่อปูองกันการสูดควันตะกั่ว และควร ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
หลังจากบัดกรีแล้ว  

 

 

 

 

 

 



4. ความปลอดภัยจากเชื้อโรค  

 การท าปฏิบัติการทางชีววิทยาท่ีต้องใช้ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในการทดลองสัตว์บางชนิดอาจน าเช้ือ
โรคคือแพร่ปรสิตบางชนิดสู่คนได้ ดังนั้นจึง ต้องไม่น าสัตว์ท่ีจะเป็นพาหะน าเช้ือโรคเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นอันตราย หรือท าให้ เกิดโรคได้  การทดลองท่ีต้องใช้ส่ิงต่างๆดังกล่าวจึงต้องท าด้วย
ความระมัดระวัง การปูองกัน อันตรายจากเช้ือโรคมีข้อควรปฏิบัติดังนี้  

1) ตู้เย็นท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ มีความจ าเป็นส าหรับการท าปฏิบัติการทางชีววิทยา เป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้
เก็บส่ิงท่ีน ามาทดลองเพื่อการถนอมรักษาให้ คงคุณภาพโดยใช้ อุณหภูมิต่ า ต้องไม่เก็บอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ี
ใช้รับประทานไว้กับสารเหล่านี้  

2) ใช้วัสดุอุปกรณ์บางประเภทเพียงครั้งเดียว เพื่อปูองกันการติดเช้ือจึงต้องท าลาย อุปกรณ์เหล่านั้น
ทุกครั้งท่ีใช้แล้ว  

3) เครื่องแก้วท่ีใช้ทดลองเกี่ยวกับเช้ือโรค ต้องฆ่าเช้ือด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมก่อน น าไปล้างท าความ
สะอาดจนไม่มีคราบติดค้างอยู่  

4) อุปกรณ์ท าความสะอาดในห้องปฏิบัติการ ต้องไม่เป็นแหล่งสะสมหรือ แพร่กระจายเช้ือโรค  

5) เมื่อท าปฏิบัติการเสร็จแล้ว ต้องท าความสะอาดโต๊ะท าปฏิบัติการและอุปกรณ์ ทุกอย่างด้วยสารฆ่า
เช้ือโรคท่ีเหมาะสม  

6) ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทุกครั้ง  

7) ควรฉีดวัคซีนปูองกันโรคให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีอาจมีการเส่ียงต่ออันตรายท่ีเกิด จากเช้ือโรคบางชนิด 
(กรณีท่ีได้รับค าแนะน าหรือปรึกษาแพทย์)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ความปลอดภัยจากไฟไหม้  

 การเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการมีสาเหตุได้ หลายประการ เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นในห้องปฏิบัติการ ต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นส่ิง แรก อาจารย์ต้องให้นักศึกษาออกจากห้องปฏิบัติการทันที ดึง
สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ พร้อมกับเรียก ให้คนช่วยเหลือโดยก าหนดหน้าท่ีให้คนหนึ่งท าหน้าท่ีตัดวงจรไฟฟ้า 
ปิดท่อแก๊ส ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้น้อยท่ีสุดและปูองกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียง และ
ให้อีกคนหนึ่งรีบใช้ เครื่องดับเพลิงดับไฟท่ีลุกไหม้ทันที โดยต้องค านึงด้วยว่าการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดไม่
เหมาะสมหรือผิด ประเภท จะท าให้การดับไฟไม่ได้ผลและอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ด้วย ต้องมีสารเคมีท่ีใช้ดับ
ไฟอยู่ ประจ าห้องปฏิบัติการและมีสภาพการใช้งานได้ดี ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ 
กลไกการท างานของการดับไฟ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสารท่ีน ามาใช้ ดับไฟมี
ดังนี้  

1) น้ า 

 น้ าเป็นสารทีใ่ช้ดับไฟได้อย่างแพร่หลาย ช่วยท าให้เช้ือเพลิงท่ีก าลังลุกไหม้ ลด อุณหภูมิลงได้ และไม่มี
การลุกไหม้เพิ่มขึ้นใหม่ น้ าใช้ดับไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทของแข็งได้ดี ไม่ ควรใช้น้ าดับไฟท่ีเกิดจากสาร
ประเภทของเหลวที่ไวไฟ เนื่องจากจะท าให้ของเหลวกระจายออกเป็น บริเวณกว้าง และของเหลวส่วนท่ีอยู่บน
ผิวน้ ายังคงลุกไหม้ และท าให้ไฟลุกลามต่อไปได้  

2) โฟมของคาร์บอนไดออกไซด์  
โฟมของคาร์บอนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นฟองท่ีมีสมบัติกั้นอากาศไม่ให้เข้าไปถึง บริเวณท่ีเกิดไฟ

ไหม้ และปูองกันไม่ให้เช้ือเพลิงท่ีระเหยเพิ่มเติมออกมาอีก จึงท าให้เปลวไฟลดลงและ ดับไปในท่ีสุด โฟมของ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้จากปฏิกิริยาเคมีของสารแล้วได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ และถูกอัดด้วย
ความดันสูงบรรจุอยู่ในถัง เมื่อปล่อยสารออกมาด้วยความดันท่ีพอเหมาะ ก็จะมีลักษณะเป็นฟอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกร่ัวไหล 
 
1 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล  

1) ให้กันผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณท่ีมีสารเคมีรั่วไหล   
2) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้ทราบทันที  
3) บ่งช้ีชนิดของสารที่หกรั่วไหลและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยศึกษาข้อควรปฏิบัติและอันตรายจาก MSDS  
4) ศึกษาถึงอันตรายท่ีอาจพึงมีจากกระบวนการหกรั่วไหลหรือการท าความสะอาด และวางแผนรับมือใน

กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน  
5) ท าความสะอาดบริเวณท่ีสารเคมีหกโดยด่วน ถ้าสารเป็นอันตรายมากหรือเกินก าลังความสามารถให้รีบ

อพยพผู้คน จากบริเวณนั้นโดยเร็วท่ีสุดและแจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที  
6) ผู้ท าความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสาร อย่าง

น้อยท่ีสุดควร จะมีถุงมือยางหนาๆ และเครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจ ส าหรับสารท่ีให้ไอพิษจะต้องสวม
หน้ากากปิดตา-จมูก และปาก  

7) ถ้ามีการใช้น้ าล้าง ควรระวังการรั่วไหลลงสู่ท่อน้ าท้ิง แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับชนิดของสารเคมีท่ีหกด้วย 
หากเป็นกรด หรือเบสท่ีผ่านการสะเทินหรือท าให้เจือจางแล้ว ก็สามารถปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อน้ าท้ิงได้ 

8) ควรมีชุดวัสดุดูดซับส าหรับอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล (spill kit) ประจ าห้องปฏิบัติการ ซึ่งควร
ประกอบด้วยตัว ดูดซับเฉื่อย สารส าหรับสะเทินกรดและเบส ถุงมือยางหนา ท่ีตัก และถุงเปล่าส าหรับบรรจุ
ของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก การจัดการสารเคมีท่ีหกรั่วไหล 

2 กรณีสารหกเป็นของเหลว  
1) ใช้ตัวดูดซับเฉื่อยท่ีเหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite หรือทรายแมว 

(cat litter) ชนิดไม่ใส่สารดับกล่ิน เมื่อดูดซับแล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของเสียอันตราย 
โดยกวาดหรือ โกยลงภาชนะส าหรับเก็บของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม อย่าใช้น้ าล้างของเหลวจนกว่าจะแน่ใจว่า
ผลท่ีจะตามมาคือ อะไร  

2) ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
ถ้าเป็นเบส แก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) ใช้กระดาษ pH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารละลายมีความ
เป็นกลางก่อน ก าจัดท้ิง  

3) หากตัวท าละลายอินทรีย์ไวไฟหกเป็นบริเวณกว้าง ให้ปิดแหล่งก าเนิดไฟหรือตู้อบบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
ป้องกันการ ลุกติดไฟ  

3 กรณีสารหกเป็นของแข็ง 

1) สารที่เป็นอันตรายมาก เช่น ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าใน 
MSDS อย่าง เคร่งครัด  



2) หากสารไม่เป็นสารอันตรายมาก เช่น เกลือของโลหะท่ีไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติ   

4 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล  

1) ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีเสมอ เมื่อเส่ือมสภาพให้เปล่ียนภาชนะแล้วท าลายภาชนะท้ิงตามความ
เหมาะสม 

2) การเคล่ือนย้ายขวดสารเคมีเป็นระยะทางใกล้ๆ (ในบริเวณห้องปฏิบัติการ) ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับท่ีคอขวด
และมีมืออีก ข้างหนึ่งรองท่ีก้นขวด หรือใช้ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี ดังรูปท่ี 1 อย่าจับขวด
สารเคมีท่ีคอขวด หรือหิ้วท่ีหูเพราะขวดอาจจะหล่นลงมาได้ 

 

รูปท่ี 1 แสดงการเคล่ือนย้ายสารเคมีระยะทางใกล้ๆ 

3) ในการขนย้ายสารเคมีในระยะทางไกล (ออกนอกบริเวณห้องปฏิบัติการ หรือจากสโตร์เคมี) จะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคลและภาชนะท่ีเหมาะสม (เช่น ถังสแตนเลส หรือถังพลาสติกท่ีสามารถเบิกได้จากส
โตร์) มาใส่ขวดสารเคมี เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลระหว่างการขนย้ายทุกครั้ง ห้ามใช้ตะกร้าเนื่องจากหากเกิน
การแตกของขวดสารจะเกิดการ รั่วไหลได้ หากมีโอกาสท่ีขวดจะกระทบกระแทกกันต้องใช้วัสดุกันกระแทกท่ี
เหมาะสมด้วย  

4) ภาชนะท่ีเป็นสเตนเลสควรใช้กับสารเคมีท่ีไม่กัดกร่อน เช่น ตัวท าละลายอินทรีย์ ในขณะท่ีภาชนะท่ีเป็น
พลาสติกให้ ใช้กับสารเคมีท่ีกัดกร่อนเช่น กรด 

5) หากมีสารเคมีเป็นจ านวนมากต้องใช้รถเข็นช่วยในการขนย้ายร่วมกับตะกร้าท่ีแข็งแรง อย่าวางขวด
สารเคมีบนรถเข็น โดยตรง และควรมีการเตรียมพร้อมส าหรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล 

6) การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากๆ ให้ท าในตู้ดูดควัน วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าถ้า
เกิดการหก รั่วไหลขึ้นจะท าอย่างไร หลีกเล่ียงการถ่ายเทสารไวไฟใกล้แหล่งก าเนิดไฟ  

7) ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์หรือภาชนะอื่นท่ี
เหมาะสม  

8) มี SDS ของสารเคมีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมท้ังอุปกรณ์ท าความ
สะอาดอยู่ใน ห้องปฏิบัติการเสมอเพื่อจะสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 



ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
 

1 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
1) ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับ จ านวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องและระดับความเป็นอันตรายของงานท่ีท า 
2) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับระดับอันตรายของงานท่ีจะท าเสมอ ได้แก่ แว่นตานิรภัย

หรือ goggles เส้ือคลุมปฏิบัติการ รองเท้าท่ีปิดมิดชิด หากผมยาวควรรวบผมให้เรียบร้อย และถุงมือท่ี
เหมาะสมกับความเป็น อันตรายของสาร (ตรวจสอบ MSDS) โดยท่ัวไปหากเป็นการท างานในห้องปฏิบัติการ
เคมีควรใช้ถุงมือชนิดไนไตรล์ (nitrile gloves) ท่ีทนต่อการซึมผ่านของตัวท าละลายได้ดีกว่าถุงมือยาง 
(rubber/latex gloves) ท่ีใช้ทางการแพทย์  

3) การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับแก๊สหรือสารระเหยท่ีเป็นพิษหรือมีกล่ินเหม็นต้องท าในตู้ดูดควัน และสวม
หน้ากาก ป้องกันแก๊สหรือสารระเหย  

4) ไม่สวมเส้ือคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นท่ีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ลิฟต์โดยสาร   
5) ห้ามเก็บ รับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืมในห้องปฏิบัติการ และห้ามใช้อุปกร ณ์เครื่องแก้วใน

ห้องปฏิบัติการส าหรับ ใส่อาหารและเครื่องด่ืม  
6) อย่าท้ิงส่ิงของเกะกะบริเวณอ่างน้ า ถึงเวลาจ าเป็นจะต้องใช้จะได้มีท่ีว่าง  
7) ไม่อนุญาตให้ท างานตามล าพัง น าเด็กหรือสัตว์เล้ียงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
8) ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  

2 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกแก้วบาด  
1) พยายามเข่ียเศษแก้วท่ีมองเห็นชัดเจนออกจากบริเวณแผล  
2) ห้ามเลือดโดยใช้น้ าแข็งประคบ กดท่ีเส้นเลือดหรือรัดท่ีบริเวณเส้นเลือดท่ีน าไปสู่บาดแผล ระวัง! อย่ารัด

นานเกินไป  
3) ท าความสะอาดแผลและใส่ยา ปิดปากแผลให้มิดชิด   
4) หากแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้น าส่งหน่วยอนามัยหรือแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาฯ โดยเร็ว  

3 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกของร้อนหรือไฟลวก  
1) แช่น้ าเย็นจัดหรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้ าจนหายอาการปวดแสบปวดร้อน  
2) ทายาขี้ผ้ึงส าหรับไฟไหม้ และน้ าร้อนลวก  
3) หากเกิดบาดแผลไฟลวกขนาดใหญ่ให้น าส่งสถานีอนามัย จุฬาฯ หรือแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาฯ 

โดยเร็ว  
4 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกรดผิวหนัง  

1) ถอดเส้ือผ้าบริเวณท่ีเป้ือนสารเคมีออกโดยเร็ว  
2) เช็ดหรือซับสารเคมีท่ีหกรดออกให้มากท่ีสุดโดยเร็ว  



3) กรณีสารละลายน้ าแต่ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า ล้างบริเวณท่ีสารหกรดด้วยน้ าไหลปริมาณมากๆ เป็นเวลา
อยา่งน้อย 10 นาที หรือจนแน่ใจว่าช าระล้างสารออกหมดแล้ว หากสารไม่ละลายน้ าให้ล้างด้วยสบู่ ใช้อ่างน้ า 
ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด  

4) หากทราบว่าสารที่หกรดคืออะไร ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม SDS หรือ
ตามแนวทาง ข้างล่าง ในกรณีท่ีรุนแรงควรพบแพทย์ทันที 

กรณีทราบชนิดสารที่หกรดผิวหนัง  

1) ในกรณีกรด ล้างน้ าเปล่าปริมาณมากๆ ข้อควรระวัง: ในกรณีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นหกรด ต้องท าการเช็ด
หรือซับออกด้วยผ้าให้ได้มากท่ีสุดก่อนการล้างด้วย น้ าเปล่าปริมาณมากๆ  

2) ในกรณีเบส ล้างน้ าเปล่าปริมาณมากๆ   
3) ส าหรับฟีนอล ล้างน้ าเปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยใช้กลีเซอรีนอิ่มตัวด้วยโบรมีนทา ถ้าฟีนอลหกรด

ปริมาณมาก อาจ มีอาการไตวาย (อันตรายถึงชีวิต) ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที  
4) ส าหรับกรดไฮโดรฟลูออริก ท าให้เกิดแผลท่ีเจ็บปวดมาก กรดเจือจางจะเห็นผลช้ากว่า ควรหลีกเล่ียงการ

ใช้ถ้าเป็นไป ได้ ห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรดชนิดนี้ควรเตรียมติดต่อสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
การปฐมพยาบาล เบื้องต้นให้ล้างด้วยน้ ามากๆ และนวดด้วย calcium gluconate gel 2 % และต้องพบ
แพทย์ในทุกกรณีท่ีเกิดการ หกรดร่างกายไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม  
5 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา  

1) ล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างหน้า หรือด้วยน้ าไหลปริมาณมาก ขณะล้างตาต้องพลิกเปลือกตา และ กลอก
ตาไปมาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนแน่ใจว่าช าระสารออกหมดแล้ว ในกรณีสารเคมีกระเด็นเข้าตา 
ห้ามสะเทินด้วยสารละลายกรดหรือเบสโดยเด็ดขาด  

2) น าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว  
6 ข้อปฏิบัติเมื่อสูดแก๊สท่ีเป็นพิษ  

1) น าผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณอันตรายทันที ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่
เครื่องช่วย หายใจ เป็นต้น แก๊สพิษบางชนิดเช่น CO, HCN, NO, COCl2 และ SO2 ซึมเข้าผิวหนังได้จึงต้อง
สวมชุดป้องกันท่ี เหมาะสมด้วย  

2) ปลดเส้ือผ้าให้หลวม ให้ออกซิเจนถ้าท าได้  
3) ถ้าหมดสติ ควรให้นอนคว่ าและตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันโคนล้ินกีดขวางทางเดิน

หายใจและสังเกต ว่าหยุดหายใจหรือไม่  
4) ถ้าหยุดหายใจ ให้ผายปอด ไม่ควรใช้วิธี mouth-to-mouth โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดแก๊ส HCN 

เนื่องจากผู้ ช่วยเหลือมีโอกาสได้รับพิษสูง  
5) น าส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดโดยด่วน 


