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ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวจัิย 
ส านักงานการวจัิย คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

เพื่อใหก้ารทดลองในห้องปฏิบติัการวจิยั ด าเนินไปอยา่งเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภยัของผูท่ี้อยูใ่น
หอ้งปฏิบติัการทุกคน ทุกคนปฏิบติัตามระเบียบการใชห้อ้งปฏิบติัการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 

1.สวมเส้ือคลุมปฏิบติัการและแวน่นิรภยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ หากไวผ้มยาวตอ้งรวบผมให้
เรียบร้อยขณะท าปฏิบติัการและหา้มวางส่ิงของไม่จ  าเป็นภายในหอ้งปฏิบติัการ 

2.หา้มเล่นและหา้มรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม หา้มพาเด็กและสัตวเ์ล้ียง หรือสูบบุหร่ีในหอ้งปฏิบติัการ 
3.หา้มท าการทดลองใดๆ นอกเหนือจากท่ีไดม้อบหมาย หรือไม่มีผูค้วบคุม 
4.เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ไม่วา่จะเล็กนอ้ยเพียงใด ใหร้ายงานผูค้วบคุมทราบทนัที 
5.เม่ือใชปิ้เปตดูดสารละลาย หา้มใชป้ากดูด และไม่ใชเ้คร่ืองมือผิดประเภท 
6.ใชเ้คร่ืองแกว้ดว้ยความระมดัระวงั เม่ือท าเคร่ืองแกว้แตกตอ้งเก็บกวาดใหเ้รียบร้อย 
7.หา้มทิ้งสารเคมีใดๆ ลงในถงัขยะ สารเคมีท่ีละลายในน ้าไดใ้หล้ะลายในน ้าแลว้เทลงอ่างน ้าทิ้ง สารท่ีไม่

ละลายในน ้า ใหเ้ทรวมกนัในภาชนะท่ีเตรียมไว ้
8. ก่อนใชส้ารเคมีชนิดใดก็ตาม ใหอ่้านฉลากช่ือสารให้แน่ใจเสียก่อน 
9.หา้มยกขวดหรือภาชนะใส่สารเคมีส่วนกลางไปใชท่ี้โต๊ะ 
10.สารเคมีท่ีใชไ้ม่หมด ไม่ควรใส่กลบัลงในขวดเก็บสารนั้นอีก 
11.ไม่ใชปิ้เปตหรือหลอดหยดท่ีใชแ้ลว้ดูดสารละลายจากขวดท่ีตอ้งใชร่้วมกนักบัผูอ่ื้นหรือจากขวดท่ีมีหลอด

หยดอยูแ่ลว้ เน่ืองจากจะเกิดการปนเป้ือน 
12. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั กรดเขม้ขน้ หรือแอมโมเนียใหท้ าการทดลองในตูดู้ดควนัเสมอ 
13. ผูป้ฏิบติังานตอ้งจดัวางเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีใชง้านบนโตะ๊ใหเ้รียบร้อย 
14. ผูป้ฏิบติังานจดัท าป้ายแจง้กิจกรรมท่ีก าลงัปฏิบติัการ 
15. รักษาความสะอาดเรียบร้อยในหอ้งปฏิบติัการ เม่ือท าการทดลองเสร็จส้ินแลว้ ใหใ้ชผ้า้ชุบน ้าเช็ดโตะ๊ ให้

สะอาด ถา้ท าสารเคมีหกบนโตะ๊หรือบนพื้น ใหท้  าความสะอาดทนัที และลา้งมือทุกคร้ังก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ 
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ความรู้เกีย่วกบัแนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ค าน า 

  

 ความปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการวิจยั ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัท า

ระบบความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ ทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอนัตรายต่อชีวิตของผูป้ฏิบติังาน ป้องกนั

การสูญเสียทรัพยสิ์น ตลอดจนช่ือเสียงขององคก์ร เป็นตน้ 

การเกิดอุบติัเหตุมกัเกิดข้ึนเม่ือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงผดิพลาดไปหรือผูป้ฏิบติังานมีความประมาทละเลยเร่ืองความ

ปลอดภยั ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนจะท าการใดๆ ในห้องปฏิบติัการ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลของงาน เพื่อ

เตรียมความพร้อมและป้องกนัอนัตรายและตอ้งท างานด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะการท างานในห้องปฏิบติัการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี เพราะนอกจากอนัตรายทัว่ไปท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และการท างานบางอยา่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะดา้น  

ผูป้ฏิบติังานในห้องปฏิบติัการทุกคน ตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัไม่ประมาทเก่ียวกบัอนัตรายของสารเคมี มีหลายรูปแบบ

ตั้งแต่อนัตรายนอ้ยไปจนถึงอนัตรายรุนแรง ไดแ้ก่ สารไวไฟ สารระเบิด สารออกซิไดส์ สารกดักร่อน สารระคายเคือง 

สารพิษ สารกัมมนัตรังสี สารก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุ ดงันั้น จึงต้องท างานกับสารเคมีด้วยความเอาใจใส่ และ

ค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอ 

 สารเคมีเขา้สู่ร่างกายได ้ 4  ทาง  คือ การสูดดม การผา่นเขา้ตา ปาก การซึมผา่นผวิหนงัหรือรอยบาดแผล และ

การท่ิมแทงของเคร่ืองแก้วแตก หรือของมีคมอ่ืนๆ ท่ีปนเป้ือนสารเคมี โดยเฉพาะเม่ือต้องการใช้สารเคมี เพื่อ

หลีกเล่ียงอนัตรายควรช่วยกนัลดไอของสารเคมีในบรรยากาศของห้องปฏิบติัการ เช่น การใชส้ารเคมีในปริมาณท่ี

เหมาะสมเท่าท่ีตอ้งการใชแ้ละควรปิดฝาขวด หรือภาชนะใหส้นิททนัที อยา่ปล่อยสารเคมีไวใ้นภาชนะเปิด ถา้มีสารท่ีมีพิษ

สูง ตอ้งท าในตูดู้ดควนั และตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายสัมผสักบัสารเคมีเป็นเวลานาน 

 ดงันั้นความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนตอ้งเรียนรู้กฏระเบียบการใชห้้องปฏิบติัการวิจยั

อยา่งปลอดภยั และปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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1.  ข้อปฏิบัติทัว่ไป 

 

  ศึกษาแผนผงัของห้องปฏิบติัการ เพื่อให้รู้ต  าแหน่งท่ีตั้งของอุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 

ไดแ้ก่ สัญญาณเตือนภยั เคร่ืองดบัเพลิง ฝักบวัฉุกเฉิน อ่างลา้งตาฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาล รวมทั้งตอ้งรู้วตัถุประสงค์

และท าความเขา้ใจวธีิการใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ี โดยเฉพาะเม่ือได้ยินสัญญาณเตือนไฟ ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปฏิบติังาน

อยูใ่หเ้รียบร้อย แลว้รีบลงจากอาคาร 

  ตอ้งรู้เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดท่ีสามารถออกสู่ภายนอกอาคารจากหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และควรศึกษาหาทางออก

จากหอ้งปฏิบติัการอยา่งนอ้ย 2 ทาง เพื่อเตรียมไวใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถา้จ าเป็นตอ้งอพยพผูค้นออกจากอาคารให้ปิด 

และถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีก าลงัใชอ้ยูเ่ดินลงทางบนัได หา้มใชลิ้ฟต ์ควบคุมสติระหวา่งการอพยพ ควรเดินเร็วแต่หา้มวิง่ 

  หา้มสวมรองเทา้แตะหรือรองเทา้เปิดดา้นหนา้และเปิดส้น ควรสวมรองเทา้ส้นเต้ียท่ีหุม้เทา้โดยรอบเพื่อป้องกนั 

สารเคมีท่ีบงัเอิญหกรดไม่ให้ถูกเทา้โดยทนัที 

  แต่งกายใหเ้หมาะสม อยา่สวมเส้ือท่ีรัดรูปหรือหลวมจนเกินไป ไม่ควรสวมเคร่ืองประดบัหรือผกูเน็คไท ให้รวบและ

ผกูผมยาวไวห้ลงัศีรษะ เพื่อป้องกนัการเก่ียวหรือเหน่ียวร้ัวส่ิงของต่างๆ ขณะท าการทดลอง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

  ให้น าเอาเฉพาะส่ิงของจ าเป็นเขา้มาในห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่ หนงัสือ สมุดจดบนัทึกหรือสมุดเขียนรายงาน และ

เคร่ืองเขียน เป็นตน้ กระเป๋าและส่ิงของอ่ืนๆ ควรเก็บไวใ้นล็อกเกอร์หรือบริเวณท่ีจดัไวใ้ห้ส าหรับวางของหน้า

หอ้งปฏิบติัการ 

  เม่ือเขา้มาในห้องปฏิบติัการตอ้งส ารวม อยา่จบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมีใดๆ จนกระทัง่ให้เร่ิมท าการทดลองได ้

  อยา่หยอกลอ้หรือวิง่เล่นในหอ้งปฏิบติัการ เพราะอาจเก่ียวหรือแกวง่ถูกภาชนะบรรจุสารเคมีตกแตก 

  อยา่รับประทานอาหารและของคบเค้ียวต่างๆ หรือเคร่ืองด่ืมในหอ้งปฏิบติัการ 

  อยา่สูดดม และสัมผสัสารเคมีโดยตรง 

   หา้มท าการทดลองโดยล าพงัในห้องปฏิบติัการ เพราะหากเกิดอุบติัเหตุอาจจะอยูใ่นสภาพท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้

 ถา้มีความจ าเป็นตอ้งท าการทดลองนอกเวลาท่ีก าหนดให้ขออนุญาตผูค้วบคุมปฏิบติัการหรือหวัหนา้ห้องปฏิบติัการ 

 เพื่อพิจารณาวา่สมควรท าหรือไม่ หากท าได ้จะไดรั้บค าแนะน าวา่ตอ้งท าดว้ยวธีิอยา่งไรจึงจะปลอดภยัมากท่ีสุด 

  ควรล้างมือทุกคร้ังหลงัจากท าการทดลองแต่ละขั้นตอนเสร็จ และตอ้งล้างดว้ยสบู่ให้สะอาดก่อนออกจากห้อง 

ปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมี ถึงแมว้า่จะสวมถุงมือขณะท าการทดลองตลอดเวลา เม่ือถอดถุงมือ

ออกแลว้ ควรลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ัง 

1.1  ข้อปฏิบัติก่อนเร่ิมท าการทดลอง 

       -  อ่านและศึกษาการทดลองก่อนเขา้หอ้งปฏิบติัการ เพื่อทราบวตัถุประสงค ์และเหตุผลของการท าการทดลองทุก

ขั้นตอนก่อนเร่ิมท า เพราะจะท าใหรู้้วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

       -  ศึกษาสมบติักายภาพและอนัตรายของสารเคมีทุกชนิดท่ีใชใ้นการทดลอง ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลเหล่าน้ีได ้

ขอ้มูล MSDS จากการดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.chemtrack.org 

http://www.chemtrack.org/
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1.2  ข้อปฏิบัติระหว่างท าการทดลอง 

        - หลกัการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ ไม่รับประทานอาหารและด่ืมน ้าในห้องปฏิบติัการ ไม่ท า

ปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการวจิยัตามล าพงั ตลอดจนศึกษาคู่มือปฏิบติัการอยา่งถ่ีถว้นก่อนเร่ิมปฏิบติัการใดๆ 

       -  ตอ้งสวมแว่นตานิรภยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในห้องปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัสารเคมีหรือเศษแกว้แตกหรือส่ิงอ่ืนใด 

กระเด็นเขา้ตา ไม่ควรใส่คอนแทกเลนส์ขณะท างานอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ เพราะเม่ือไอหรือสารเคมีเขา้ตาจะถูกดูดเขา้

ไปใตเ้ลนส์ หากถอดคอนแทกเลนส์ออกและท าความสะอาดตาไม่ทนัเวลา จะท าใหต้าเสียได ้ถา้สารเคมีเขา้ตาให้ลา้งตา

ท่ีอ่างลา้งตาฉุกเฉินทนัที เป็นเวลานานอยา่งนอ้ย 15 นาที โดยตอ้งเปิดตาให้กวา้งและพลิกเปลือกตาดา้นในออกขณะ

ลา้งตา ทุกคนจึงตอ้งรู้ต าแหน่งท่ีตั้งและวธีิใชอ่้างลา้งตาฉุกเฉิน ปกติแลว้ตอ้งรีบลา้งตาภายใน 15 วินาที หลงัจากสารเคมี

กระเด็นเขา้ตา หากท าชา้กวา่น้ี อาจท าใหสู้ญเสียตาได ้

       -  ตอ้งสวมเส้ือคลุมปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีอยู่ในห้องปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัสารเคมีท่ีหกหรือกระเด็น ไม่ให้

สัมผสักบัร่างกายโดยตรง เม่ือสารเคมีสัมผสักบัผิวหนา้ หรือหกรดมือหรือแขนเพียงเล็กนอ้ย ให้ลา้งดว้ยน ้ าปริมาณ

มากอยา่งรวดเร็วอาจใชน้ ้ าจากก๊อกน ้ า โดยปล่อยให้น ้ าไหลชะลา้งเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที แต่ถา้ถูกขาหรือร่างกาย

เป็นบริเวณกวา้ง ให้ถอดเส้ือท่ีเป้ือนสารเคมีออกอย่างรวดเร็วและซับหรือเช็ดสารเคมีตามร่างกายออกให้มากท่ีสุด 

แลว้จึงช าระลา้งดว้ยน ้ าจากฝักบวัฉุกเฉิน ซ่ึงจะปล่อยน ้ าปริมาณมากในเวลาสั้น เพื่อชะลา้งสารเคมีออกอยา่งรวดเร็ว 

หลงัจากนั้นให้รายงานการบาดเจ็บ หรืออุบติัเหตุต่อผูค้วบคุมปฏิบติัการหรือหวัหนา้ห้องปฏิบติัการทราบทนัที เพื่อ

ด าเนินการตามวธีิการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

       -  ควรสวมถุงมือยางเม่ือตอ้งท างานกบัสารกดักร่อน เป็นพิษ หรือระคายเคืองเป็นเวลานาน และลา้งมือให้สะอาด 

ทุกคร้ังเม่ือท าการทดลองเสร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือท างานกบักรดและเบสแก่ อยา่ให้ถูกผิวหนงัเพราะจะท าให้ผิวหนงั

ไหมเ้กรียมไดง่้าย ถา้เป็นสารท่ีมีความเป็นพิษสูง ตอ้งท าการทดลองในตูดู้ดควนั เพราะตูดู้ดควนัจะดูดไอของสารและ

ปล่อยออกนอกอาคารตลอดเวลา ถา้ไม่มีตูดู้ดควนัให้ท าในบริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี เพื่อหลีกเล่ียงการสะสมของ

ไอของสารจนถึงขีดอนัตราย 

       -  ตอ้งตรวจสภาพของเคร่ืองแกว้ทุกช้ินก่อนน าไปใชง้านทุกคร้ัง โดยยกเคร่ืองแกว้ข้ึนดูดว้ยการส่องกบัแสงสวา่ง 

และตรวจดูให้ทัว่เพื่อหารอยร้าว รอยบ่ิน รอยแตก หรือลกัษณะผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงมกัเป็นสาเหตุท าให้เคร่ืองแกว้แตก

ระหวา่งท าการทดลองถา้ตรวจพบลกัษณะผิดปกติของเคร่ืองแกว้ให้เปล่ียนทนัที ไม่ควรน าไปใชใ้ห้ทิ้งเศษแกว้แตก

และหลอด แคพิแลรีท่ีใชแ้ลว้ในภาชนะท่ีจดัไว ้ ห้ามทิ้งเศษแกว้เหล่าน้ีในถงัขยะปกติ ส าหรับเทอร์โมมิเตอร์ปรอทท่ีแตก 

จะตอ้งระวงัเป็นพิเศษ เพราะปรอทเป็นพิษและระเหยไดง่้ายท่ีอุณหภูมิห้อง ตอ้งรายงานให้ผูค้วบคุมปฏิบติัการหรือ

หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการทราบ เพื่อก าจดัโดยทนัที 

       -  อ่านช่ือของสารเคมีท่ีฉลากบนขวดใหแ้น่ใจวา่หยิบถูกตอ้งแลว้ ก่อนใชส้ารเคมีและก่อนผสมสารเคมีใดๆ ตอ้ง

ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงใหแ้น่ใจวา่หยิบสารเคมีมาถูกตอ้ง ห้ามใชส้ารเคมีท่ีอยูใ่นขวดหรือภาชนะอ่ืนท่ีไม่มีฉลากบอก

ช่ือสารเคมี ใหถ่้ายเทสารเคมีมาใชเ้พียงเล็กนอ้ยในปริมาณเท่าท่ีตอ้งการ ส่วนเกินท่ีเหลือตอ้งก าจดัทิ้งตามค าแนะน าของ

ผูค้วบคุมปฏิบติัการ หรือหัวหนา้ห้องปฏิบติัการ ห้ามเทกลบัคืนลงบรรจุขวดสารเพื่อป้องกนัไม่ให้มีส่ิงปนเป้ือนใน

ขวดบรรจุสาร ทุกคร้ังท่ีใชรี้เอเจนตเ์สร็จแลว้ตอ้งเช็ดรอบขวดภายนอกและปิดจุกหรือฝาใหเ้รียบร้อย 
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       -  ถา้ท าสารเคมีหกเลอะเล็กนอ้ย (นอ้ยกวา่ 50 กรัม หรือ 50 มิลลิลิตร) บนพื้นห้องหรือบนโต๊ะปฏิบติัการจะตอ้ง

ท าความสะอาดทนัทีดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง แต่ถา้ท าหกปริมาณมาก (มากกวา่ 50 กรัม หรือ 50 มิลลิลิตร) ให้รายงานผู ้

ควบคุมปฏิบติัการหรือหวัหนา้หอ้งปฏิบติัการทราบ ยกตวัอยา่ง เช่น หากกระเปาะปรอทของเทอร์โมมิเตอร์แตกแลว้ 

หยดปรอทหลุดลอดออกมา ควรน าผงก ามะถนักลบก่อนเก็บอยา่งถูกวิธี โดยน าใส่ถุงขยะสีขาวปิดปากถุงดว้ยเชือก

และน าไปทิ้งในถงัขยะสารเคมีเพื่อรอก าจดัต่อไป 

       -  เม่ือจะใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าควรตรวจสอบก่อนวา่สายไฟท่ีต่อกบัเคร่ืองมือไม่ช ารุด 

       -  ในห้องปฏิบติัการตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงประจ าห้องท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์เหลว หรือผงเคมี 

เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต และแอมโมเนียมฟอสเฟต ผูป้ฏิบติังานควรทราบต าแหน่งท่ีตั้งและวธีิใชเ้คร่ืองดบัเพลิง 

ในกรณีท่ีเกิดเพลิงลุกไหมใ้นภาชนะ ให้ปิดหรือคลุมภาชนะนั้นทนัทีดว้ยภาชนะหรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีอยูใ่กลห้รือใช้

ผา้ชุบน ้ าปิดคลุมไฟทนัที เพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลาม หากไฟลุกติดเส้ือผา้ ห้ามวิ่ง เพราะจะท าให้ไฟลุกมากข้ึน ให้

นอนกล้ิงบนพื้นและคลุมดว้ยผา้ห่มคลุมเพลิงหรือผา้ชุบน ้า 

       -  ท างานในหอ้งปฏิบติัการดว้ยความระมดัระวงัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือตอ้งใชต้วัท าละลายและสารเคมี-

อินทรียท่ี์เป็นสารไวไฟและมีจุดวาบไฟต ่า เช่น ไดเอทิลอีเทอร์ เพราะไอจะกระจายทัว่ห้องไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาส

เกิดไฟไหมไ้ดง่้าย ไม่ควรน าตวัท าละลายท่ีระเหยง่ายมาท าให้ร้อนโดยตั้งบนฮ๊อตเพลต (hot plate) หรือเตาไฟฟ้าโดยตรง 

เพราะถา้ตวัท าละลายหกหรือเดือดลน้ออกมาจากภาชนะจะเกิดการลุกไหมไ้ดท้นัที 

1.3  ข้อปฏิบัติหลงัท าการทดลองเสร็จ 

       -  ก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นการทดลอง หลกัเกณฑ์ทัว่ไปคือ ของเสียท่ีเป็นสารละลายในน ้ า 

หรือในตวัท าละลายท่ีรวมเป็นเน้ือเดียวกบัน ้ า และมีปริมาณเล็กนอ้ย (3-10 มิลลิลิตร) ไม่มีเกลือโลหะหนกั สารประกอบ 

ไซยาไนด์ เกลือไนเทรต หรือสารอนัตรายอ่ืนๆ ให้เทลงบ่อน ้ าทิ้งไดเ้ลยโดยตอ้งเปิดน ้ าตามปริมาณมากเป็นเวลา 1-2 นาที 

สารละลายกรดและสารละลายเบสท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ 10% ตอ้งท าให้เป็นกลางก่อน แลว้จึงเทลงท่อน ้ าทิ้งและ

เปิดน ้ าตามปริมาณมากได ้ของเสียบางอยา่งตอ้งบ าบดัก่อนเทลงท่อน ้ าทิ้งซ่ึงตอ้งศึกษาหาวิธีการไวล่้วงหนา้แลว้ แต่

บางอยา่งเทลงท่อน ้าทิ้งไม่ไดเ้ลย เช่นตวัท าละลายอินทรียท่ี์มีแฮโลเจน สารละลายหรือของผสมท่ีมีเกลือของโลหะหนกั

หรือสารเป็นพิษใหเ้ทในภาชนะท่ีจดัแยกไวส้ าหรับเก็บของเสียแต่ละประเภท เพื่อรวบรวมและน าส่งไปก าจดัต่อไป 

       -  ตอ้งลา้งเคร่ืองแกว้ให้สะอาด เพราะนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดลองคร้ังต่อไปแลว้ ยงัเป็น

การลดโอกาสการเกิดอนัตรายจากปฏิกิริยารุนแรงท่ีอาจเกิดจากสารเคมีท่ีหลงเหลืออยูใ่นเคร่ืองแกว้เหล่านั้น และควร

เก็บเคร่ืองแกว้ท่ีลา้งสะอาดแลว้และอุปกรณ์ต่างๆใหเ้รียบร้อย 

       -  ตอ้งเช็ดโตะ๊ปฏิบติัการใหส้ะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ เพื่อให้แน่ใจวา่ไม่มีสารเคมีใดตกคา้งอยู ่อนัอาจ

เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้นท่ีจะมาท าการทดลองต่อไป 

       -  ตรวจดูวา่ไดถ้อดปลัก๊ไฟ ปิดวาลว์น ้า และเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือทั้งหมดเขา้ท่ีเรียบร้อย 
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2.  อนัตรายในห้องปฏิบัติการ 

 

  ไฟไหม ้

 ไฟไหมเ้ป็นอุบติัเหตุท่ีมกัเกิดข้ึนในหอ้งปฏิบติัการเสมอ เม่ือมีการใชต้วัท าละลายอินทรีย ์วิธีป้องกนัท่ีดีท่ีสุด 

คือไม่ใชห้รือไม่ปล่อยใหมี้ไฟในหอ้งปฏิบติัการ การตม้ตวัท าละลายอินทรียต์อ้งท าในอ่างน ้ าร้อนเท่านั้น ห้ามท าให้ร้อน

บนฮอ็ตเพลตดดยตรง และไม่ควรปล่อยตวัท าละลายอินทรียท่ี์ระเหยง่ายไวใ้นบีกเกอร์โดยไม่มีฝาปิด เพราะไอของตวั

ท าละลายจะแผป่กคลุมไปตามโตะ๊ปฏิบติัการ และเม่ือติดไฟแลว้จะลุกลามมาท่ีบีกเกอร์ตน้เหตุ ท าใหเ้กิดไฟไหมรุ้นแรงได ้

 

  การระเบิด 

 การระเบิดมกัเกิดจากการตม้สารเคมีหรือท าปฏิกิริยาใดๆ ในภาชนะท่ีเป็นระบบปิดมิดชิด ก่อนเร่ิมกลัน่หรือ

เร่ิมท าปฏิกิริยาตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่มีช่องทางระบายไอออกจากระบบแลว้ 

 

  สารเคมีหกรด 

 อุบติัเหตุเล็กๆท่ีเกิดข้ึนบ่อยมาก คือ ผวิหนงัไหมเ้กรียม สาเหตุอาจเกิดจากสารเคมีหกรดตามร่างกาย และการ

ท างานท่ีเก่ียวกบัความร้อน เน่ืองจากสารเคมีหลายประเภท เช่น กรดและเบส เป็นตน้ มีสมบติักดักร่อนต่อผิวหนงั จึงควร

หลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรง ถา้หกเลอะบนพื้นโต๊ะปฏิบติัการหรือท่ีใดก็ตาม จะตอ้งท าความสะอาดทนัทีดว้ยความ

ระมดัระวงั เพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ถา้หกเลอะปริมาณมากตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีในห้องปฏิบติัการมา

จดัการ เม่ือสัมผสักบัสารเคมีเพียงเล็กนอ้ยใหรี้บลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาที แต่ถา้หกรดตวัเป็นบริเวณกวา้ง 

ใหถ้อดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออก และเช็ดหรือซบัสารเคมีออกจากตวัอยา่งรวดเร็ว แลว้จึงช าระลา้งโดยใชท่ี้ลา้งตวัฉุกเฉินนาน

อยา่งนอ้ย 15 นาที  กรณีกรดเขม้ขน้หกในหอ้งปฏิบติัการ ควรใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นตวัปรับสภาพกรดให้เป็นกลาง 

(Neutralizing agent) และตอ้งแจง้ใหผู้ท่ี้อยูบ่ริเวณน้ีทราบทนัที และในกรณีท่ีตอ้งท างานกบัความร้อน ตอ้งใชถุ้งมือกนัความ

ร้อนหรืออุปกรณ์ส าหรับหยบิหรือจบัของร้อน 

 

  เคร่ืองแกว้แตกแลว้บาด 

 อุบติัเหตุแกว้บาดท่ีเกิดบ่อยท่ีสุด คือ ระหว่างการใช้งานเคร่ืองแกว้ และเทอร์โมมิเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เวลาสวมต่อเคร่ืองแกว้กบัเคร่ืองแกว้อีกช้ินหน่ึงหรือสายยาง วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง คือ ตอ้งหล่อล่ืนเคร่ืองแกว้โดยใชน้ ้ า

หรือกรีส ทาบางๆท่ีขอ้ต่อของเคร่ืองแกว้ หรือบริเวณท่ีจะสวมต่อกนัให้ทัว่ จากนั้นต่ออุปกรณ์ตรงต าแหน่งห่างจาก

ปลายตรงท่ีตอ้งการสวมต่อกนัประมาณ 1 น้ิว แลว้สวมหรือสอดเขา้หากนัโดยออกแรงดนัเพียงเล็กนอ้ยพร้อมกบัหมุน

อุปกรณ์ชา้ๆ เล่ือนต าแหน่งท่ีจบั แลว้ท าซ ้ าจนไดร้ะยะท่ีตอ้งการ เม่ือท างานเสร็จใหถ้อดออกโดยค่อยๆ ขยบัพร้อมกบั

หมุนชา้ๆและออกแรงดึงเพียงเล็กนอ้ย หากปฏิบติัไม่ถูกตอ้งอาจเกิดอนัตรายรุนแรง เน่ืองจากการท่ิมแทงของเคร่ือง

แกว้แตก ซ่ึงอาจท าใหเ้ส้นประสาทและเส้นเอน็ขาดได ้
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  การสูดดมไอของสารเคมี 

 สารเคมีทุกชนิดมีความดนัไอค่าหน่ึง ในห้องปฏิบติัการจึงมีกล่ินไอของสารเคมีปะปนอยูม่ากมาย ถา้เก็บสารเคมี

ไวป้ริมาณมาก จะมีไอของสารเคมีในบรรยากาศมาก เม่ือสูดดมไอของสารเคมีบางชนิดจะท าให้จมูก คอ และปอด

ระคายเคือง ความเป็นอนัตรายข้ึนอยูก่บัชนิดและปริมาณท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกาย จึงตอ้งหลีกเล่ียงการสูดดมไอของสารเคมี

โดยตรง ถา้จ าเป็นตอ้งทดสอบดว้ยการสูดดม ใหถื้อภาชนะบรรจุสารเคมีห่างจากตวัประมาณ 6 น้ิว แลว้ใชมื้อโบกพดั

ไอเขา้หาจมูก ถา้ตอ้งการระเหยตวัท าละลายออกตอ้งท าในตูดู้ดควนั หรือท าโดยการกลัน่ห้ามระเหยแห้งโดยการตม้

ในภาชนะเปิดท่ีโตะ๊ปฏิบติัการ 

  สารเคมีเขา้ปาก 

 สารเคมีเขา้ปากมกัเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ท่ีพบเห็นบ่อยมี 3 แบบ คือ การดูดสารเคมีเขา้ปิเปตดว้ยปาก ไม่ลา้งมือ

เม่ือเป้ือนสารเคมี และการแอบกินลูกอมหรือของขบเค้ียวในห้องปฏิบติัการ การป้องกนัไม่ให้สารเคมีเขา้ปากท าได้

ง่ายๆ คือ ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ดูดสารเคมีเขา้ปิเปต ห้ามดูดดว้ยปากโดยเด็ดขาด ลา้งมือทุกคร้ังเม่ือเป้ือนสารเคมี    

จะช่วยลดโอกาสปนเป้ือนของสารเคมีบนใบหน้า เน่ืองจากเผลอเอามือป้ายหน้า หรือการปนเป้ือนของสารเคมีบน

ส่ิงของต่างๆท่ีหยิบ หรือจบัตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ และก่อน

รับประทานอาหาร นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้ห้ามอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ห้ามน าเกลือ น ้ าตาล แอลกฮอล์ ในห้องปฏิบติัการไปผสม

หรือปรุงอาหาร หา้มใชเ้คร่ืองแกว้ใดๆใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม หา้มแช่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในตูเ้ยน็ท่ีเก็บสารเคมีหรือ

ตูน้ ้ าแขง็ และหา้มรับประทานน ้าแขง็จากตูน้ ้ าแขง็ในหอ้งปฏิบติัการ 
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3.  อุปกรณ์ความปลอดภยั 

  ตูดู้ดควนั 

 เม่ือตอ้งท างานกบัสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารไวไฟ สารพิษ และสารกดักร่อน เป็นตน้ จะตอ้งท าในตูดู้ดควนั 

ซ่ึงไดอ้อกแบบให้ดูดเอาไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ระหวา่งท าการทดลองออกสู่ภายนอกห้องและอาคาร ควรจดัตั้ง

อุปกรณ์และชุดการทดลองให้ลึกเขา้ไปในตูดู้ดควนั ห่างจากดา้นหนา้ประมาณ 6-10 น้ิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูด

ไอระเหยของตูดู้ดควนั เม่ือจะเร่ิมท าปฏิกิริยาจะตอ้งดึงหนา้ต่างกระจกของตูดู้ดควนัทนัทีท่ีสารเคมีกระเด็นเป้ือนและ

หลงัจากใชง้านเสร็จทุกคร้ัง แลว้ดึงหนา้ต่างกระจกลงมาใหอ้ยูเ่หนือพื้นประตูประมาณ 1-2 น้ิว 

 
 

 

 ตูชี้วนิรภยั (Biological Safety Cabinet; BSC) 

เป็นอุปกรณ์ป้องกนัผูป้ฏิบติังานและส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดภยัจากตวัอยา่งท่ีอาจมีจุลชีพแพร่กระจายได ้

โดยเฉพาะเช้ือท่ีติดต่อไดท้างการหายใจ เป็นตูท่ี้ดูดลมเขา้สู่ช่องดา้นหนา้ โดยไม่มีการยอ้นกลบัออกมา แต่ลมจะผา่น

รูพรุนของ high efficiency particulate air (HEPA) filter ซ่ึงกรองอนุภาคขนาดเล็กและเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีของ

ลม กลายเป็นลมในแนวขนาน (laminar air) ก่อนปล่อยกลบัสู่บริเวณภายในตวัตูห้รือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุป ตู้

ชีวนิรภยั เป็นตูท่ี้มีทิศทางการไหลของอากาศช่วยปกป้องผูป้ฏิบติังาน เพื่อปกป้องส่ิงท่ีอยูใ่นตูชี้วนิรภยั ไม่ให้

ปนเป้ือนและเพื่อป้องกนัเช้ือจุลชีพท่ีอยูภ่ายในตูไ้ม่ใหอ้อกไปสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
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  อ่างลา้งตาฉุกเฉิน 

 เม่ือสารเคมีกระเด็นเขา้ตา ตอ้งรีบลา้งตาทนัทีภายใน 15 วินาที โดยใชอ่้างลา้งตาฉุกเฉิน ตอ้งช่วยเปิดตาของ

ผูป้ระสบภยัใหก้วา้ง และกดปุ่ม “ผลกั” ท่ีอยูท่างดา้นขวามือ โดยผลกัไปขา้งหนา้ หรือใชเ้ทา้เหยียบท่ีฐานของอ่างลา้ง

ตาฉุกเฉินท่ีอ่างลา้งตาฉุกเฉินเพื่อปล่อยให้น ้ าพุ่งเขา้ตาอยา่งเต็มท่ีเป็นเวลานานประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงรีบพาไป

พบแพทย ์
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  ท่ีลา้งตวัฉุกเฉิน 

เม่ือสารเคมีหกรดตามร่างกายเป็นบริเวณกวา้ง ใหถ้อดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออก และเช็ดหรือซบัสารเคมีออกใหม้ากท่ีสุด

อยา่งรวดเร็วภายใน 15 วนิาที แลว้ช าระลา้งสารเคมีออกจากร่างกายโดยใชท่ี้ลา้งตวัฉุกเฉิน เปิดน ้าใหไ้หล พุง่ลงมา

โดยดึงคนัโยกลงมา เน่ืองจากคนัโยกอยูเ่หนือศีรษะ และลา้งตวัเป็นเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นรีบพาไปพบแพทย ์

 

 
 

  เคร่ืองดบัเพลิง 

 เคร่ืองดบัเพลิงเป็นอุปกรณ์ส าหรับดบัไฟท่ีเร่ิมก่อตวัข้ึน ซ่ึงยงัเป็นไฟไหมข้นาดเล็ก เพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟ

ลุกลามต่อไป ในถงัดบัเพลิงจะมีน ้ ายาดบัเพลิงเพียงพอส าหรับดบัเพลิงในเวลาสั้นๆ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ 

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรไดรั้บการฝึกฝนการใชเ้คร่ืองดบัเพลิง เพื่อจะไดมี้ความสามารถในการดบัเพลิงอยา่งทนัท่วงที 
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  สัญญาณเตือนภยั 

 เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือพบเห็นอุบติัเหตุในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นอนัตรายมากและไม่สามารถจดัการดว้ยตวัเอง

ได ้ตอ้งส่งสัญญาณเตือนภยัทนัที โดยดึงสลกัลง หลงัจากนั้นตอ้งรีบออกจากห้องปฏิบติัการและอาคารไปยงัจุดรวมพล 

 

 

  อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 ใชชุ้ดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (First  Aids  Kits) เม่ือไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย เช่น ของมีคมบาด แผลถลอก น ้าร้อนลวก 

และผิวหนงัไหมเ้กรียม เป็นตน้ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ประกอบดว้ย น ้ายาเช็ดแผล น ้ ายาลา้งแผล น ้ายาฆ่าเช้ือ พลาสเตอร์ยา 

ผา้พนัแผล เทปกาว เจลทาผวิหนงัไหมเ้กรียมหรือน ้าร้อนลวก ส าลี ถุงมือแพทย ์คีมคีบและกรรไกร เป็นตน้ 
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 ชุดอุปกรณ์ก าจดัสารเคมี/หกตกหล่นในหอ้งปฏิบติัการวิจยั   

กรณี น ้ ายามีพิษหก/ตกแตกปนเป้ือน จะใช้ชุด Biological Spill Kits ในการก าจดัน ้ ายามีพิษหก/ตกแตก

ปนเป้ือนตามคู่มือการใชง้าน 

 
 

กรณี สารเคมีอนัตราย เช่น กรด/ด่าง เขม้ขน้ หก/ตกแตกปนเป้ือน จะใชชุ้ด Chemical Spill Kits ในการก าจดั

สารเคมีอนัตรายหก/ตกแตกในหอ้งปฏิบติัการวิจยัตามคู่มือการใชง้าน 

 

                                           

 

 คู่มือการใช ้ชุดก าจดัสารเคมีหก/ตกหล่นในหอ้งปฏิบติัการ  
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คู่มือการใช ้

ชุดก าจัดสารเคมีหก/ตกหล่นในห้องปฏิบัติการ 

(Chemical/Biological Spill Kits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการ ส านักงานการวิจัย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โทรศัพท์ 02-200-7620, 02-2007624, 7625, 7626, 7627, 7628 

โทรสาร 02-200-7698 

 

ชุดก าจัดสารเคมีหก/ตกหลน่ในหอ้งปฏิบัติการ 

(Chemical/Biological Spill Kits) 

รายละเอียด        จ านวน 

        Biological Spill Kits    1   ชุด ประกอบด้วย 

1. ป้ายแสดงโปรดระวังอันตราย น้้ายาเคม/ีสารพิษ ตกแตก      1          ป้าย 

2. หมวกคลุมผม          1 อัน 

3. หน้ากากปิดปากชนิด  Mask_N95       1 อัน 

4. แว่นตานิรภัย (3M)  Safety goggle 2890SA ป้องกันสารเคมี    1  ชุด 

5. ถุงมือยาง          2 คู ่

6. เสื้อกาวน์ชนิดใส่แล้วทิ้งจ้านวน         1  ตัว 

7. ถุงคลุมเท้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง         1  คู ่

8. ถุงขยะติดเชื้อ/มีพิษ (ถุงขยะสีแดง)          2 ใบ 

9. กระป๋องพลาสติกปากกว้าง มีฝาปิดสนิท (ใส่แก้วแตก) ส้าหรับใส่ขวดสารเคมีแตก  1  ใบ 

10. แผ่นดูดซับสารเคมีและสารอันตราย       1   แผ่น 

11. ผ้าขนหนูเล็กส้าหรับท้าความสะอาด       1  ผืน 

12. น้้ายาท้าความสะอาด detergent        1  ขวด 

13. น้้าสะอาด          1  ขวด 

14. แอลกอฮอล 70% ส้าหรับฆ่าเชื้อโรค       1  ขวด 

15. เชือกส้าหรับผูกถุงขยะ        2  เส้น 

16. ที่หยิบเศษแก้ว         1  อัน 

17. ที่โกยผงพร้อมที่เขี่ย         1         ชุด 

18. คู่มือการใช้/แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์สารเคมีหก/ตกแตก    1  ฉบับ 

19. กล่องพลาสติกส้าหรับใส่อุปกรณ์ชุด Spill Kit      1  ใบ 
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    วิธีการใช้ชุดก าจัดสารเคมีหก/ตกหล่นในห้องปฏบิัติการ 

(Biological Spill Kits) 

กรณีน้้ายามีพิษหก/ตกแตกปนเปื้อน (Biological Spill) 

1. ศึกษาวิธีการใช้ชุดก้าจัดน้้ายามีพิษหก/ตกแตกปนเปื้อน ในห้องปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนใช้งาน 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดก้าจัดสารเคมีหก/ตกหล่นในห้องปฏิบัติการตามท่ีแจ้งในคู่มือให้ครบถ้วน 
3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย (3M)  Safety goggle 2890SA 

ป้องกันสารเคมี ที่ปิดปากชนิด  Mask_N95 ถุงมือยาง Nitrite 2 ชั้น หมวกคลุมผม และถุงคลุมเท้าใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง 

4. ตั้งป้ายเตือนห้ามบุคคลอ่ืนเข้าบริเวณหก/ตกแตกปนเปื้อน 
5. ใช้ทีห่ยิบเศษแก้วหยิบเศษแก้วที่แตก ที่ปนเปื้อนสารเคมี/สารพิษแล้ว ใส่ในกระป๋องพลาสติกปากกว้าง ปิดฝา

ใหส้นิท น้าใส่ถุงขยะสีแดงถุงที่ 1 
6. จากนัน้ใช้แผ่นซับของเหลว  
7. ใช้ผ้าขนหนูเล็กชุปน้้าหมาดๆ ลูบพ้ืนบริเวณท่ีปนเปื้อน เพ่ือท้าความสะอาด จากนั้นใช้น้้ายาท้าความสะอาด 

detergent ลูบพ้ืนเพื่อท้าความสะอาดอีกครั้ง และเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกที 

8. ถอดถุงมือ คู่นอกออก แล้วถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชิ้นออก แล้วน้าถุงมือยาง ที่ปิดปากชนิด  

Mask_N95 หมวกคลุมผม ถุงคลุมเท้า ถอดถุงมือ ใส่ลงถุงขยะสีแดงถุงที่ 2 แล้วมัดปากถุงด้วยด้ายส้าหรับผูก

ถุงขยะสีแดง ให้สนิท แล้วน้ามาท้ิงในขยะสีแดงติดเชื้อเพ่ือส่งก้าจัดต่อไป 

9. ล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน 

10. จดบันทึกอุบัติการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหก/ตกแตกปนเปื้อน 
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แบบฟอร์มบันทึกอุบัติการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหก/ตกแตกปนเปื้อน 

 

วันที่เกิดอุบัติการณ์........................................................................................................ .............................................. 

ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพ............................................................... ................................................................................ 

ลักษณะของสารเคมี    ของแข็ง    ของเหลว 

ลักษณะของสารชีวภาพ........................................................................................................... .................................. 

ปริมาณสารเคม/ีสารชีวภาพที่หก/ตกแตกปนเปื้อน...................................................... ............................................. 

สาเหตุการหก/ตกแตก............................................................................................................ ................................... 

.............................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

.................................................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ..................................................................................  

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ........................................................................................................ ........................................... 

ผู้ได้รับอุบัติเหตุ.............................................................................................................. ............................................ 

อาการ................................................................................. ......................................................................................  
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ผู้รายงาน.................................................................................................................... ............................................... 

วันที่รายงาน................................................................................................................. .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดก าจัดสารเคมีหก/ตกหลน่ในหอ้งปฏิบัติการ 

(Chemical/Biological Spill Kits) 

รายละเอียด        จ านวน 

        Chemical Spill Kits 1 ชุด ประกอบดัวย 

1. ป้ายเตือนบอกเขตอันตราย ห้ามเข้าบริเวณปนเปื้อน      1          ป้าย 

2. ชุดป้องกันสารเคมีพร้อมที่คลุมผม       1         ชุด 

3.  หน้ากากไส้กรองคูพ่ร้อมตลับไส้กรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์/กรดก๊าซ  1  ชุด 

4.  แว่นตานิรภัย (3M)  Safety goggle 2890SA ป้องกันสารเคมี    1  อัน 

5. ถุงมือยาง ( Nitrite Gloves)        4  คู ่

6.   ผง Sodium bicarbonate        1  ขวด 

7.  กระดาษทิชชู          1 แพ็ค 

8. แผ่นดูดซับสารเคมีและสารอันตราย Hazmat Chemical Sorbent Pad    3   แผ่น 

9. ถุงพลาสติก                                                                            3         ใบ 

10. ที่ตักผงพร้อมพาย         1  ชุด 
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11.ถุงคลุมเท้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง         1  คู ่

12.ที่หนีบสแตนเลส Forceps        1  อัน 

13. เทปกาวสีพร้อมปากกา marker อย่างละ      1         อัน 

14.กระป๋องพลาสติกปากกว้าง มีฝาปิดสนิท (ใส่แก้วแตก) ส้าหรับใส่ขวดสารเคมีแตก  1  ใบ 

15. น้้าสะอาด          1  ขวด 

16. น้้ายาท้าความสะอาด detergent        1  ขวด 

17. ถุงขยะสารเคมี (ถุงขยะสีใส)        2 ใบ 

18. ด้ายส้าหรับผูกถุงขยะ                  2  เส้น 

19. คู่มือการใช้/แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์สารเคมีหก/ตกแตก    1  ฉบับ 

20. กล่องพลาสติกส้าหรับใส่อุปกรณ์ชุด Spill Kit      1  ใบ 

 

 

 

 

 

กรณีสารเคมีอันตรายหก/ตกแตกปนเปื้อน (Chemical Spill) 

1. ศึกษาวิธีการใช้ชุดก้าจัดสารเคมี/หก/ตกแตกปนเปื้อนให้เข้าใจก่อนใช้งาน 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดก้าจัดสารเคมี/หก/ตกแตกปนเปื้อนตามที่แจ้งในคู่มือให้ครบถ้วน 

3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย Safety goggle 2890SA ป้องกัน

สารเคมี หน้ากากไส้กรองคูพ่ร้อมตลับไส้กรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์/กรดก๊าซ ถุงมือยาง Nitrite 2 

ชั้น และถุงคลุมเท้า 

4. ตั้งป้ายเตือนห้ามบุคคลอ่ืนเข้าบริเวณหก/ตกแตกปนเปื้อน 

5. ใช้ที่หนีบสแตนเลสคีบเศษแก้วแตกและของมีคม ที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้ว ใส่ในกระป๋องพลาสติกปากกว้าง ปิด

ฝาให้สนิท น้าใส่ถุงขยะสีใส ถุงที่ 1 

6. จากนั้นใช้แผ่นซับของเหลว  

7. กรณีสารเคมีเป็นกรดเข้มข้นหกปริมาณมากกว่า 50 ลิตร ต้องโรยผง Sodium bicarbonate ลงบนกอง

สารเคมีให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปนเปื้อน เพ่ือ Neutralization สารเคมีกรดให้เป็นกลาง ทิ้งไว้ประมาณ15 นาที 

8. ใช้แปรงพลาสติก กวาดสารเคมีที่ปนเปื้อนผง  Sodium bicarbonate ใส่ที่ตักผงพลาสติก แล้วเทลงใน 

           ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งปิดปากถุงให้สนิทแล้วเก็บใส่ถุงขยะสารเคมี  
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9. กรณีสารเคมีเป็นกรดเข้มข้นหกปริมาณน้อยกว่า 50 ลิตร ให้ใช้แผ่นซับของเหลวสารเคมีอันตราย กรด- 

ด่าง แล้วเก็บใส่ถุงขยะสารเคมี 

10. ใช้กระดาษทิชชูชุบน้้าหมาดๆ ลูบพื้นบริเวณสารเคมีหกปนเปื้อน เพ่ือเก็บเศษแก้วขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ 

แล้วทิ้งทิชชูในถุงพลาสติก ปิดถุงแล้วทิ้งลงถุงขยะอันตราย  

11. ถอดถุงมือ nitrite คู่นอกออก แล้วถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชิ้นออก แล้วน้าถุงมือ ชุดป้องกัน

สารเคมี และถุงคลุมเท้าทิ้ง ใส่ในถุงขยะสารเคมี มัดถุงให้สนิท 

12.  น้าถุงขยะในข้อ 10 ใส่ในถุงขยะของเสียอันตราย/มีพิษ อีกชั้นหนึ่ง แล้วติดป้ายที่เขียนว่า “ขยะสารเคมี” ไว้ที่

ข้างถุงให้มองเห็นชัดเจน   

13. ถอดถุงมือ nitrite คู่ท่ีเหลือใส่ถุงขยะสารเคมี มัดถุงให้สนิท แล้วส่งก้าจัดต่อไป 

14. ล้างมือ ล้างหน้า และบริเวณอ่ืนๆของร่างกายท่ีอาจสัมผัสสารเคมี 

15. หลังจากท่ีท้าการเก็บสารเคมีปนเปื้อนเรียบร้อยแล้ว ควรท้าความสะอาดตามปกติอีกครั้ง  

16. จดบันทึกอุบัติการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหก/ตกแตกปนเปื้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มบันทึกอุบัติการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหก/ตกแตกปนเปื้อน 

 

วันที่เกิดอุบัติการณ์........................................................................................................ .............................................. 

ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพ................................................................................................................................ ............... 

ลักษณะของสารเคมี    ของแข็ง    ของเหลว 

ลักษณะของสารชีวภาพ........................................................................................................... .................................. 

ปริมาณสารเคม/ีสารชีวภาพที่หก/ตกแตกปนเปื้อน...................................................... ............................................. 

สาเหตุการหก/ตกแตก............................................................................................................ ................................... 
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.................................................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ..................................................................................  

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ........................................................................................................ ........................................... 

ผู้ได้รับอุบัติเหตุ.............................................................................................................. ............................................ 

อาการ................................................................................. ......................................................................................  

ผู้รายงาน.................................................................................................................... ............................................... 

วันที่รายงาน................................................................................................................. .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


