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ข้อปฏิบัติในการเข้าทาปฏิบัติการเคมี
เรียบเรียงโดย ฐิติยา แซ่ปัง
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ข้อแนะนาทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ในการทดลองทาปฏิบัติการทางเคมีนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายชนิดซึ่งสารเคมี
บางชนิดอาจจะทาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายทั้งโดยตรง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในขณะทาการทดลอง
ได้ การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นเสมอในการทดลอง เช่น บาดแผลที่เกิดจากเครื่องแก้วบาด แผลไหม้
พองเพราะจับอุปกรณ์ที่ร้อนจัด หรือผิวหนังถูกกรดเข้มข้นเป็นพิษ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องทราบถึง
การป้องกันหรือแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น นักศึกษาทุกคนควรปฏิบัติเมื่อจะทาการทดลอง ดังนี้
1. ก่อนจะทาการทดลอง ควรถามตัวเองดูก่อนว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่ในสิ่งที่จะทา ถ้าสงสั ย
ให้ถามอาจารย์ ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2. ต้องไม่ทาการทดลองใดๆ นอกเหนือไปจากการทดลองที่กาหนดไว้ในบททดลอง และไม่
ควรทาการทดลองคนเดียวในห้องปฏิบัติการ
3. จัด อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการทดลองวางไว้ บ นโต๊ ะ ปฏิ บั ติ ก ารให้ค รบก่ อ นลงมื อ ทาการ
ทดลอง
4. ควรสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ทาปฏิบัติการเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีกระเด็น
เข้าตา
5. ควรสวมเสื้อปฏิบัติการทุกครั้งที่เข้าทาการปฏิบัติการ
6. อย่ า ปล่ อ ยผมรุ ง รั ง สวมเสื้ อ ผ้ า หลวมรุ ง รั ง และเดิ น เท้ า เปล่ า หรื อ สวมรองเท้ า แตะใน
ห้องปฏิบัติการ
7. รู้ตาแหน่งที่เก็บอุปกรณ์สาหรับใช้ในเวลาฉุกเฉิน เช่น เครื่องดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล
8. รักษาความสะอาดโต๊ะและห้องปฏิบัติการตลอดเวลาการทดลอง และเสร็จการทดลอง
9. ปฏิบัติตามระเบียบในห้องปฏิบัติการ
10. อย่าชิมสารต่างๆ ในห้องทดลอง เพราะว่าสารเคมีส่วนมากเป็นพิษ และไม่ควรนาอาหาร
เข้าไปรับประทานในห้องปฏิบัติการ
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11. อย่าดมกลิ่นสารต่างๆ ด้วยการเอามาจ่อที่จมูก แต่ให้ถือหลอดทดลองที่มีสารเคมีนั้นไว้
ห่างๆ แล้วใช้มือโบกกลิ่นของสารนั้นให้เข้าจมูกเพียงเล็กน้อย
12. ใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะกรดและเบสที่เข้มข้น สารเคมีที่เป็นตัวออกซิ ไดส์อย่างแรง สารเคมีที่มีกลิ่นเหม็น หรือไอที่เป็นพิษ ให้ทาการทดลองในตู้ควัน
13. อย่าต้มของเหลวในหลอดทดลองขนาดเล็กด้วยเปลวไฟโดยตรง เพราะจะทาให้ของเหลว
ในหลอดพุ่งออกไป อาจเป็นอันตรายแก่ตัวเองและผู้อยู่ใกล้ ควรต้มในบีกเกอร์ซึ่งมีน้าเดือด
14. ออกไซด์ (oxide) ของกามะถันและไนโตรเจน แก๊สแฮโลเจน และแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) เป็นแก๊สพิษ การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวกับแก๊สพิษต้องทาการทดลองในตู้ควัน
15. ถ้าผิวหนังถูกกับกรดหรือเบสเข้มข้นให้รีบล้างด้วยน้าจานวนมากๆ ทันที หลังจากนั้นล้าง
ด้วยสารละลาย 1% NaHCO3 อีกครั้งหนึ่ง ถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้าทันที
และแจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการทราบ
16. ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เกิดติดไฟขึ้น ให้พยายามดับไฟโดยการนอนกลิ้งลงบนพื้น
17. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
1. การศึกษาบททดลอง
ควรศึกษาบททดลองล่วงหน้าก่อนจะเข้าทาปฏิบัติการ เพื่อจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และวิธีการที่จะทาการทดลอง และสามารถวางแผนในการทางานไว้เป็นขั้นตอน จะช่วยให้การ
ทดลองเสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด
2. การจดบันทึกผลการทดลอง
ควรจดบันทึกผลการทดลองทุกขั้นตอนอย่างละเอียดลงในสมุดสาหรับจดบันทึก เพื่อจะได้
เอาไว้อ่านทาความเข้าใจ เมื่อจะเขียนรายงานส่งอาจารย์ควรจดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ มีชื่อ
บททดลอง วันที่ที่ทาการทดลองและถ้าเป็นการวิเคราะห์สารตัวอย่างก็จะต้องจดเบอร์ของสาร
ตัวอย่างเอาไว้
3. การใช้รีเอเจนต์
รีเอเจนต์ที่เป็นเกลือ กรด หรือเบส ไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว แตกต่างกันตาม
ความบริสุทธิ์ รีเอเจนต์ชนิดธรรมดาที่มีความบริสุทธิ์พอสมควร เป็นเคมีภัณฑ์ชนิด Technical
grade หรือ Commercial grade รีเอเจนต์ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ได้แก่ Chemical pure หรือใช้
อักษรย่อว่า CP ส่วนรีเอเจนต์ที่บริสุทธิ์ที่สุด ได้แก่ เคมีภัณฑ์ชนิด Analar ใช้อักษรย่อว่า AR
หรือ Guaranteed reagent ใช้อักษรย่อว่า GR
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1. การใช้รีเอเจนต์ ให้ใช้ตามจานวนหรือปริมาณที่กาหนดไว้ในบททดลองเท่านั้น การใช้มาก
เกินควร ในบางครั้งอาจจะทาให้ผลการทดลองผิดพลาด
2. อ่านฉลากที่ปิดข้างขวดรีเอเจนต์ให้แน่ใจก่อนจะใช้
3. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปะปนกัน (contamination) ของรีเอเจนต์แต่ละชนิด อย่านาพายตัก
(spatula) ที่ใช้ตักรีเอเจนต์ชนิดหนึ่งแล้ว ไปตักรีเอเจนต์ชนิดอื่นๆ ต่อไปโดยไม่ทาความ
สะอาดพายตักเสียก่อน หรือถ้าเป็นสารละลายก็อย่าใช้หลอดหยดอันเดียวกันดูดสารละลาย
ออกจากหลายๆ ขวด โดยไม่ทาการใช้รีเอเจนต์จากขวดใหญ่ที่ไม่มีหลอดหยดใส่ไว้ ก็ต้อง
รินสารละลายออกจากขวดใส่บีกเกอร์ที่เตรียมไปต่างหาก แล้วจึงนามาใช้ในการทดลอง ถ้า
สารละลายที่นามามากเกินความต้องการ ให้เทส่วนที่เหลือทิ้งลงในอ่างน้า อย่านาไปเท
กลับคืนขวดเดิมอีก
4. ถ้า เป็นการผสมกั นระหว่ า งกรดกับ น้า อย่า เทน้าลงไปในกรดเข้มข้น แต่ค่ อยๆ รินกรด
เข้มข้นลงไปในน้า โดยเฉพาะกรดซัลฟิวริกเข้มข้นรวมกับน้าจะคายความร้อนออกมามาก
5. อย่านาขวดรีเอเจนต์จากชั้นที่วางไปไว้ที่โต๊ะปฏิบัติการของตนเอง
4. ความสะอาด
1. ล้างอุปกรณ์ท่ีใช้ทาการทดลองให้สะอาดทุกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาด
ล้างน้า และล้างด้วยน้ากลั่นเป็นครั้งสุดท้าย อุปกรณ์ที่ทาด้วยแก้วถ้าสะอาดจะเปียกน้าอย่าง
สม่าเสมอ ถ้ามี ไขมั นติดอยู่ ผิวแก้วจะเปีย กน้าไม่สม่าเสมอและจะมีหยดน้าเกาะอยู่ ตรง
บริ เ วณที่ มี ไ ขมั น โดยทั่ ว ไปเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ควรท าความสะอาดทั น ที ถ้ า ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ จ น
สารละลายแห้งติดผิวแก้วจะล้างทาความสะอาดยาก
2. ของแข็งต่างๆ ที่ไม่ต้องการ เช่น ก้านไม้ขีดไฟ กระดาษกรองที่ไม่ใช้ กระดาษกาวสาหรับ
ปิดหลอดทดลอง เศษแก้ว เป็นต้น อย่าทิ้งลงในอ่างน้าหรือรางน้ากลางโต๊ะให้ใส่ล งในถัง
ขยะ
3. เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้ว ให้ทาความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการ
5.
1.
2.
3.

สิ่งของเครื่องใช้ที่นิสิตนามาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
เสื้อปฏิบัติการ
สมุดบันทึกผลการทดลอง
ผ้าเช็ดโต๊ะ
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6. อันตรายที่มักเกิดขึ้นและการป้องกัน
6.1 อันตรายจากไฟ
1. การใช้เปลวไฟโดยตรง ให้ความร้อนกับภาชนะที่มีสารไวไฟ และการทาให้เกิดประกายไฟ
เช่น จุดตะเกียง ไม้ขีด สูบบุหรี่ ในบริเวณที่มีสารไวไฟ
2. การใช้สายยางชารุดต่อกับท่อแก๊ส
3. การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วที่อยู่ในสภาพไม่ดี ทาให้เกิดการแตกในระหว่างการทดลอง
4. การเทตัวทาละลายอินทรีย์ที่ไวไฟลงในรางน้าและอ่างน้า เนื่องจากสารเหล่านี้มีจุดเดือดต่า
ระเหยง่าย ขณะที่เคลื่อนไปตามรางน้า อ่างน้า สามารถติดไฟได้ถ้าบริเวณนั้นมีประกายไฟ
5. ไม่ปิดภาชนะที่บรรจุสารเคมีไวไฟ หรือสารเคมีที่ทาปฏิกิริยารุนแรงเมื่อสัมผัสกับอากาศ
หรือน้าให้เรียบร้อยหลังจากนาไปใช้
การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการกระทาต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
2. ทุกครั้งที่ใช้สารไวไฟให้ปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
3. อุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพดี เพื่อมิให้เกิดการแตกระหว่างการทดลอง ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
4. ห้องปฏิบัติการควรมีอากาศถ่ายเทดี และมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ
ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โต๊ะ แจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบทันที ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทาได้ ให้ปิด
แก๊ส และย้ายภาชนะที่ บรรจุสารติดไฟออกห่างจากไฟ กรณีที่เกิดเปลวไฟขนาดเล็กในบีกเกอร์
(beaker) หรือขวดรูปกรวย (Erlenmeyer flask) ให้ใช้กระจกนาฬิกาปิดปากภาชนะนั้น ถ้าวิธีนี้ไม่
สามารถควบคุมไฟได้ให้ดับไฟด้วยเครื่องมือดับเพลิง โดยฉีดน้ายาไปที่ฐานเปลวไฟ ถ้าเสื้อผ้าติด
ไฟ ให้รีบใช้ผ้าตบหรือกลิ้งไปกับพื้นหรือเดินไปที่ก๊อกน้าที่ใกล้ที่สุด และใช้น้าดับไฟ อย่าวิ่ง
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้น้าดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะจะเกิดอันตรายเนื่องจากการ
ถูกไฟฟ้าดูด ควรใช้น้ายาดับเพลิง อย่าใช้น้าดับไฟซึ่งเกิดจากของเหลวที่ไวไฟ เพราะน้าจะทาให้
ของเหลวนั้นแผ่บริเวณกว้างออกไป ทาให้ไฟลามออกไปอีก
6.2 อันตรายจากเครื่องแก้ว อันตรายที่มักเกิดขึ้นคือ
1. การใช้เครื่องแก้วที่ไม่สะอาดทาการทดลอง ซึ่งเมื่อใส่สารลงไปอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารที่หลงเหลืออยู่
2. อันตรายจากการถูกแก้วบาด เนื่องจากการใช้แท่งแก้วหรือหลอดแก้วที่ไม่ได้ลบคม การ
สวมหลอดแก้ วเข้ า ไปในจุก คอร์ก หรือจุกยางโดยไม่ใ ช้ผ้าจับ ไม่ใช้สิ่งหล่อลื่นช่วย ใช้
แรงดันหลอดเข้าไปตรงๆ แทนการหมุน
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3. อุบัติเหตุจากแก้วแตกเนื่องจากการใช้เครื่องแก้วที่มีรอยร้าวในการทดลอง โดยเฉพาะการ
ทดลองที่มีการให้ความร้อนสูง การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความดัน เช่น
การเขย่าของผสมที่มีความดันไอสูง หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมีแก๊สเกิ ดขึ้น สาเหตุ
เหล่านี้ทาให้แก้วแตกกระจายและกระเด็นไปได้ไกล
การป้องกัน
1. รักษาเครื่องแก้วให้สะอาด เครื่องแก้วควรแห้งก่อนนาไปใช้ ควรล้างเครื่องแก้วทันทีที่เลิก
ใช้
2. ตรวจดูเครื่องแก้วว่าอยู่ในสภาพดีก่อนใช้ทุกครั้ง
3. การตัดแก้ว ใช้มีดตัดแก้วฝนให้เป็นรอยรอบๆ แล้วใช้ผ้าจับดึงออกจากกัน แล้วฝนหรือลน
ไฟตรงปลายเพื่อให้หายคม การสวมหลอดแก้วเข้าไปในรูจุกคอร์กหรือจุกยาง ควรมีขี้ผึ้ง
หล่อลื่นหรือน้าช่วย และใช้ผ้าจับเพื่อกันมิให้แก้วบาดมือ แล้วค่อยๆ หมุนหลอดแก้วหรือ
แท่งแก้วเข้าไป
4. อย่าให้ความร้อนแก่เครื่องแก้วในระบบปิด การติ ดตั้งเครื่องแก้วเพื่อใช้ในการกลั่น ระวัง
อย่าเอาขวดรองรับไปเสียบกับจุกคอร์กที่ปลายเครื่องควบแน่น เพราะไอจะออกไม่ได้ทาให้
เกิดการะระเบิด
5. การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแก้ว ควรติดตั้งจากล่างไปบน การยึดเครื่องแก้วด้วยที่ยึด (clamp)
ระวังอย่าให้แน่นจนเกินไปทาให้เกิดความเครียด ตาแหน่งที่ยึดควรจะเหมาะสมเพื่อให้รับ
น้าหนักเครื่องแก้วได้
6.3 อันตรายจากสารเคมี พอสรุปได้ดังนี้
1. สารอินทรีย์โดยเฉพาะตัวทาละลายส่วนมากไวไฟ และเกิดการลุกไหม้เมื่อให้ความร้อน
ด้ ว ยเปลวไฟโดยตรง สารเคมี เ หล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่ แอลกอฮอล์ อี เ ทอร์ เบนซี น ฯลฯ ใน
ห้องปฏิบัติการจะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายเปลวไฟสีแดง
2. ความไม่เสถียรของโมเลกุลสารอินทรีย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้าง เป็นสาเหตุให้
เกิดการระเบิดได้ เนื่องจากการทาปฏิกิริยาการกระทบกระแทก แรงดัน และอุณหภูมิสูง
เป็นต้น สารเคมีเหล่ านี้ได้แก่ สารประกอบอะเซทิลีน (acetylenes) สารประกอบไนโตร
(nitrocompounds) สารประกอบอะโซ (azo compounds) เกลือไดอะโซเนียม (diazonium
salts) เป็นต้น
3. สารเคมีที่ทาปฏิกิริยากับอากาศอย่างช้าๆ เกิดเป็นสารประกอบเปอร์ออกไซด์ซึ่งเกิดการ
ระเบิดได้เช่น อีเทอร์
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4. สารเคมี มี ห ลายชนิ ด ไม่ แ สดงอั น ตรายเมื่ อ อยู่ โ ดยล าพั ง แต่ ถ้ า รวมกั บ สารเคมี อื่ น จะ
เกิดปฏิกิริยารุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก อาจเกิดการลุกติดไฟ ระเบิดหรือให้แก๊สพิษ
เช่น โลหะโซเดียมกับน้า เกลือไซยาไนด์กับกรด เป็นต้น
5. สารเคมีมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ตา ระบบหายใจ เช่น แอซีติล
คลอไรด์ (acetyl chloride) และสารเคมีบางชนิดก่อให้เกิดมะเร็งได้ เช่น เบนซีน
การป้องกัน
1. ศึกษาสมบัติและอันตรายของสารเคมีก่อนใช้จากหนังสือคู่มือ หรือฉลากบนขวด ในกรณี ที่
หาข้ อมู ล ของสารเคมี ไ ม่ ไ ด้ วิธี ที่ปลอดภัย วิธีหนึ่งคือ ทาการทดลองขั้นต้ นโดยใช้ส าร
ปริมาณน้อยๆ และไม่ให้สารละลายที่เข้มข้นเกินไป ซึ่งทาให้สามารถประเมินลักษณะการ
คายความร้อน และลักษณะทางกายภาพของปฏิกิริยาได้
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีพิษเท่าที่จะทาให้ได้โดยการเลือกใช้สารที่มีพิษน้อยกว่า ซึ่ง
ทดแทนกันได้
3. ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัส สูดดมสาร และไอของสาร
4. การลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุสามารถทาได้ ถ้าตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้
4.1 การควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาได้ในกรณีที่จาเป็น
4.2 ควบคุมสัดส่วนและความเข้มข้นของสารที่เข้าทาปฏิกิริยากัน
4.3 ความไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ข องสารที่ ใ ช้ อ าจเป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ เช่ น การมี
สิ่งเจือปนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
4.4 ความเร็วในการผสมสารเคมีเข้าด้วยกัน
4.5 ภาวะของปฏิกิริยา
4.6 ความดัน
5. หลีกเลี่ยงการกระแทก หรือการเสียดทานของสารประกอบที่ไม่เสถียร
6. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
7. สารที่เป็นพิษมากและสารที่ทาให้เป็นมะเร็งต้องจัดเก็บอย่างดี และต้องระวังอย่าให้สารที่
เข้ากันไม่ได้ มีโอกาสรวมตัวกัน
7. การปฐมพยาบาล
ตา
ถ้าสารเคมีเข้าตา ให้รีบล้างตาโดยเปิดน้าผ่านสายยางซึ่งจะช่วยให้น้าพุ่งตรงที่หน้า
และล้างตาได้ ระวังอย่าเปิดน้าให้แรงเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อตา ควรล้าง
ตาประมาณ 15 นาที
ปาก ถ้ากินสารเคมีเข้าไปโดยอุบัติเหตุ รีบถ่มออกทันที ล้างปาก แล้วกินน้าหรือนมปริมาณมาก
ตามลงไป นาส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แจ้งรายละเอียดของสารเคมีนั้นต่อแพทย์
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บาดแผล แผลเล็กน้อยที่ถูกมีดหรือแก้วบาด ล้างด้วยน้าเย็นให้สะอาด ปิดบาดแผลด้วยผ้าพันแผล
แล้วกดให้แน่นเพื่อห้ามเลือด เมื่อเลือดหยุดไหลทาความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์ ใส่ยา
ปิดพลาสเตอร์ ถ้าเป็นแผลใหญ่และลึก รีบห้ามเลือด แล้วไปหาแพทย์
รอยไหม้ รอยไหม้เล็กน้อยจากเปลวไฟหรือการจับของร้อน ให้แช่บริเวณรอยไหม้ในน้า หรือน้าที่
มีน้าแข็งประมาณ 5 นาที ถ้าเป็นส่วนของผิวหนังที่ลงแช่น้าไม่ได้ ก็ใช้ผ้าชุบน้าเย็นปิดคลุม
แผล ถ้าเป็นแผลใหญ่เอาเสื้อผ้าที่ปกคลุมแผลออกก่อน แล้วใช้ผ้าสะอาดปิดแผลบริเวณที่
ไหม้ และรอบๆ ไม่ให้ถูกอากาศ แล้วไปหาแพทย์ รอยไหม้จากสารเคมี ล้างด้วยน้า และ
ปฏิบัติดังนี้
เบส ล้างด้วยสารละลายกรดเจือจาง เช่น กรดน้าส้ม 2%, สารละลายน้าส้มสายชู 25%, กรดบอ
ริก (boric) 1%
กรด ล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) 2%
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