
อุปกรณ์และข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์และเคร่ืองแก้วต่าง ๆ ในห้องปฏบิัตกิารเคมอีนิทรีย์ (ดงัรูป 1 และ 2) มีดงัน้ี 

 
รูป 1 เคร่ืองมือและเคร่ืองแกว้ในหอ้งปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์
         ทีม่า (Pavia D.L. et al., 2002, p. 40-41) 



 
 

รูป 1 (ต่อ) 



 

 
รูป 2 เคร่ืองมือและเคร่ืองแกว้ในหอ้งปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์
        ทีม่า (Fessenden R.J. et al., 2001, p. 13-17) 



 
 
รูป 2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัตทิัว่ ๆ ไป 
 ในการทดลองเก่ียวกบัเคมีอินทรีย ์มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. ปฏิบติัค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด อยา่ท าการทดลองเองโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและไม่ควรท าการทดลองคนเดียว
ในหอ้งปฏิบติัการ 

2. เขา้หอ้งปฏิบติัการใหต้รงเวลา มีผา้เช็ดโตะ๊ กระดาษเช็ดชู สบู่หรือผงซกัฟอกไวป้ระจ าตูป้ฏิบติัการ 
3. หา้มสูบบุหร่ีและน าอาหาร เคร่ืองด่ืมเขา้มารับประทานในหอ้งปฏิบติัการ 
4. แต่งกายให้รัดกุม เช่น อยา่ปล่อยผมรุงรัง ไม่ควรสวมเส้ือผา้รุงรัง แต่ควรสวมเส้ือคลุมกนัเป้ือน ไม่ควรเดิน

เทา้เปล่าหรือรองเทา้แตะและควรใส่แวน่ตานิรภยั บางคร้ังตอ้งสวมถุงมือขณะท าการทดลองดว้ย 
5. หา้มส่งเสียงดงั เล่นและหยอกลอ้กนัในหอ้งปฏิบติัการ 
6.  ศึกษาบททดลองมาล่วงหนา้ อ่านและท าความเขา้ใจการทดลองให้ละเอียด โดยเฉพาะขอ้ควรระวงัในการ

ทดลองนั้นๆ รวมทั้งอนัตรายของสารเคมีต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นการทดลองนั้น 
7. ก่อนใชส้ารเคมีควรอ่านฉลากทุกคร้ัง ถา้มีหลอดหยดหรือชอ้นตกัสารเคมีห้ามเปล่ียนเด็ดขาด และเม่ือใช้

สารเคมีเสร็จแลว้ใหปิ้ดฝาขวดทนัที หากท าสารเคมีหกตอ้งรีบเช็ดและท าความสะอาดทนัที 
8. ใชแ้ละเทสารเคมีออกจากขวดแค่พอใชเ้ท่านั้น และถา้ใชไ้ม่หมดห้ามเทใส่ขวดเดิม ให้เทท้ิงในท่ีๆ จดัไวใ้ห้

เท่านั้น 
9. ใชส้ารเคมีดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะกรดและเบสเขม้ขน้ สารออกซิไดส์แรง ๆ สารท่ีมีกล่ินเหม็น หรือ

ไอของสารท่ีเป็นพิษ ตอ้งท าการทดลองในตูค้วนั 
10. หลีกเล่ียงการสูดดม ชิมหรือสมัผสักบัสารเคมีโดยตรง ถา้ผิวหนงัถูกสารเคมีใหเ้ช็ดออกอยา่งรวดเร็ว แลว้ลา้ง

ดว้ยน ้ ามากๆ  
11. ท าการทดลองอยา่งระมดัระวงั โดยค านึงถึงความปลอดภยั ตลอดจนอนัตรายต่าง ๆ ของตนเองและผูท่ี้อยู่

รอบขา้งเสมอ 
12. อยา่ท้ิงเศษกระดาษ เศษแกว้ และสารเคมีท่ีเป็นของแข็ง รวมทั้งของเหลวท่ีไม่ละลายน ้ าลงในอ่างน ้ า แต่ควร

ท้ิงสารเหล่านั้นในภาชนะท่ีจดัไวใ้ห ้ส่วนสารเคมีท่ีละลายน ้ าและไม่อนัตราย มีปริมาณนอ้ย ใหเ้ทท้ิงลงในอ่างน ้ าและเปิดน ้า
ตาม แต่ถา้เป็นสารท่ีมีความเขม้ขน้สูง ใหท้ าการเจือจางก่อนท่ีจะเทลงในอ่างน ้ า แลว้ตอ้งเปิดน ้ าตามเช่นเดียวกนั 

13. ปิดน ้ าและก๊าซ ตลอดจนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการหรือเม่ือเลิกใชแ้ลว้ 
14. ก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชท้ าการทดลองทุกช้ินให้สะอาด แลว้น าไปเก็บ

ไวท่ี้เดิม รวมทั้งโตะ๊ปฏิบติัการดว้ย 
 

การท าความสะอาดเคร่ืองแก้ว 
 เคร่ืองแกว้หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ ตอ้งรีบลา้งทนัที มิฉะนั้นสารอินทรียจ์ะเกาะติดแน่นท่ีผนงั ท าให้
ลา้งออกยาก  
 วธีิท าความสะอาดเคร่ืองแกว้ มีดงัน้ี 

1. การใชผ้งซกัฟอกหรือน ้ ายาท าความสะอาด 
2. การใชต้วัท าละลายอินทรีย ์เช่น อะซิโตน เป็นตน้ 
3. การใชส้ารละลายท าความสะอาด (cleaning solution) 



หมายเหตุ cleaning solution เตรียมโดยชัง่โซเดียมไดโครเมต (sodium dichromate) หรือโพแทสเซียมไดโครเมต 
(potassium dichromate) 5 กรัม ละลายในน ้ ากลัน่ 5 mL แลว้น าไปแช่ในอ่างน ้ าแขง็ จากนั้นค่อย ๆ เติมกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ 
(conc. H2SO4) ลงไปชา้ ๆ จนครบ 100 mL จะไดส้ารละลายสีแดงเขม้ (ระวังกระเด็นโดนมือและเขา้ตา และความร้อนท่ี
เกิดข้ึนจ านวนมาก ดงันั้น ในการเตรียมตอ้งสวมถุงมือและแวน่ตานิรภยั)  

ปกติ เคร่ืองแกว้ท่ีใชเ้สร็จแลว้จะท าความสะอาดโดยใชผ้งซกัฟอกหรือน ้ ายาลา้งเคร่ืองแกว้ทัว่ไป แต่ในบางคร้ัง
จ าเป็นตอ้งใชต้วัท าละลายอินทรียบ์างชนิด เช่น อะซิโตน ลา้งออกก่อนแลว้จึงตามดว้ยผงซกัฟอกและน ้ าซ ้ าอีก การใชต้วัท า
ละลายอินทรียล์า้งนั้นตอ้งระวงั เพราะ ส่วนมากจะเป็นสารก่อมะเร็ง ดงันั้น ตอ้งใชใ้นปริมาณนอ้ยท่ีสุดเพียงพอส าหรับท า
ความสะอาดเท่านั้น  อยา่ใหส้มัผสัผิวหรือใหส้มัผสันอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับเคร่ืองแกว้ท่ีมีคราบท่ีลา้งออกยาก ถึงแมจ้ะลา้งดว้ยตวัท าละลายอินทรียแ์ลว้ก็ตาม ควรจะใชส้ารละลายท า
ความสะอาด (cleaning solution) ซ่ึงประกอบดว้ยสารละลายอ่ิมตวัโซเดียมไดโครเมตหรือโพแทสเซียมไดโครเมตในกรด
ซลัฟิวริกเขม้ขน้ ระวงัอยา่ใหส้ารละลายถูกเส้ือผา้และผิวหนงั และการใชต้อ้งใชป้ริมาณนอ้ยใส่ในเคร่ืองแกว้ เขยา่เบา ๆ 2-3 
นาที หรือบางคร้ังถา้คราบติดแน่นมากอาจตอ้งแช่เคร่ืองแกว้ท้ิงไวน้าน ๆ เม่ือเคร่ืองแกว้สะอาดแลว้ ใหเ้ทสารละลายท่ีเหลือ
ลงในขวดต่างหากท่ีติดฉลากไวว้า่ “สารละลายโลหะหนกัท่ีใชแ้ลว้ หรือ cleaning solution ท่ีใชแ้ลว้” ห้ามเททิง้ลงในอ่างน ้า
เดด็ขาด หลงัจากนั้นลา้งเคร่ืองแกว้ดว้ยน ้ าซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

ก่อนใชส้ารละลายท าความสะอาด เคร่ืองแกว้นั้นตอ้งไม่มีตวัท าละลายอินทรียอ์ยู ่เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพท า
ความสะอาดของสารละลายนอ้ยลง สงัเกตจากถา้มีตวัท าละลายอยู ่cleaning solution จะเปล่ียนเป็นสีเขียว 

ส าหรับกรณีเคร่ืองแกว้เป้ือนจาระบี (grease) ให้เช็ดออกก่อน แลว้ลา้งต่อดว้ยเมทิลลีนคลอไรด์ (methylene 
chloride) ปริมาณเลก็นอ้ย หลงัจากนั้นจึงลา้งดว้ยผงซกัฟอกและน ้ าตามล าดบั 

ส่วนเคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้ส่สารละลาบเบสแก่ เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ตอ้งรีบท าความ
สะอาดทนัที อยา่ปล่อยท้ิงไวค้า้งคืน เพราะจะท าใหแ้กว้เป็นรอยอยา่งถาวร เน่ืองจากฝุ่ นและสารเคมีต่า ๆ จะจบัแน่นกบัผิว
แกว้และตามร้ิวรอยเหล่าน้ี นอกจากน้ีเคร่ืองแกว้ท่ีเป็นขอ้ต่อจะเกิดการรวมเป็นเน้ือเดียวกนั เรียกแกว้นั้นวา่ “ground glass” 
และจะเช่ือมติดกนัในท่ีสุด (ดงันั้น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์เตรียมไวใ้ชต้อ้งใส่ขวดพลาสติกแทน) 

หลงัจากเคร่ืองแกว้ท่ีท าความสะอาดเสร็จแลว้ ท้ิงให้แห้งโดยการคว  ่าไวค้า้งคืน หรือน าเขา้ตูอ้บ แต่ถา้ตอ้งการให้
แหง้เร็วๆ ท าไดโ้ดยน าเคร่ืองแกว้กลั้วอะซิโตนปริมาณเล็กนอ้ย 1-2 คร้ัง แลว้เป่าให้แห้ง ห้ามน าเคร่ืองแก้วที่กลั้วอะซิโตน
แล้วเข้าตู้อบ (การใชป้ริมาณอะซิโตนมากไม่ไดช่้วยให้เคร่ืองแกว้แห้งเร็วข้ึน นอกจากจะท าให้ส้ินเปลืองมากข้ึนเท่านั้น) 
และอะซิโตนท่ีใชแ้ลว้ สามารถเก็บไวใ้ชท้ าความสะอาดเคร่ืองแกว้ในคร้ังต่อไปได ้

 
ความปลอดภัยและการป้องกนั 

 ในขณะท าการทดลอง อุบติัเหตุอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการขาดความระมดัระวงั หรือจากการกระท าไปโดยเลินเล่อ  
บางคร้ังอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอาจเลก็นอ้ย แต่บางคร้ังอาจท าให้พิการหรือเสียชีวิตได ้ดงันั้น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอุบติัเหตุหรือ
อาจจะช่วยบรรเทาได ้จึงสรุปขอ้แนะน าปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในขณะท าการทดลอง ดงัน้ี 
 
 

1. การป้องกนัไฟไหม้ 



                       ตวัท าละลายอินทรียท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมีนั้น ส่วนมากจะติดไฟง่ายมาก เช่น อีเทอร์ (ether)   เมทาอนล 
(methanol) เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล ์ (ethanol or ethyl alcohol) อะซิโตน (acetone) เบนซีน (benzene) เฮกเซน 
(hexane) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) เป็นตน้ ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัต่อไปน้ี 

1.1 ตวัท าละลายท่ีไวไฟและมีจุดเดือดต ่ากวา่ 100 0C เม่ือจะกลัน่ ตม้หรือเค่ียว ให้ใชเ้คร่ืององัน ้ า (water 
bath) หรือเคร่ืององัไอน ้ า (steam bath) ไม่ใช่ตั้งบนเปลวตะเกยีงไฟโดยตรง เพราะจะเกดิไฟลุกไหม้ได้  

1.2 ใหใ้ส่ตวัท าละลายท่ีไวไฟในขวดรูปกรวย ไม่ใช่ใส่ในบีกเกอร์ท่ีไม่มีอะไรปิด เพราะ สารเคมีบางชนิดจะ
ท าปฏิกิริยารุนแรงเม่ือสมัผสักบัอากาศ 

1.3 วางขวดท่ีใส่ตวัท าละลายท่ีไวไฟใหห่้างจากตะเกียงและควรวางไวบ้นชั้นขา้งฝา 
1.4 อยา่เทของเหลวท่ีไวไฟลงในอ่างท้ิงเศษผง 

 นอกจากนั้น สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดไฟไหมไ้ด ้เช่น การใชส้ายยางช ารุดต่อกบัท่อแก๊ส หรือการใชอุ้ปกรณ์เคร่ือง
แกว้ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีไม่ดี ท าให้เกิดการแตกในระหวา่งการทดลอง ดงันั้น การป้องกนัการเกิดไฟไหม ้จึงควรหลีกเล่ียงการ
กระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม ้และห้องปฏิบัติการในขณะท าการทดลองควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ตลอดจนมีอุปกรณ์ดบัเพลิงเพียงพอ 

โดยทั่วไป เม่ือเกิดไฟไหมข้ึ้น ให้แจ้งอาจารยผ์ูคุ้ม หรือถา้อยู่ในวิสัยท่ีท าได ้ให้ปิดแก๊สและยา้ยภาชนะหรือ
สารเคมีท่ีไวไฟทั้งหมดออกห่างจากจุดเกิดเหตุ กรณีท่ีเกิดเปลวไฟขนาดเล็กในบีกเกอร์หรือขวดรูปกรวย ให้ใชก้ระจก
นาฬิกาปิดภาชนะนั้น แต่ถา้ไม่สามารถควบคุมไฟได ้ใหด้บัไฟดว้ยเคร่ืองมือดบัเพลิง โดยฉีดน ้ ายาไปท่ีฐานเปลวไฟ ถา้เส้ือ
ฟ้าติดไฟ ตอ้งรีบใชผ้า้ตบหรือกล้ิงไปกบัพ้ืน หรือเดินไปท่ีก๊อกน ้ าท่ีใกลท่ี้สุด แลว้ใชน้ ้ าดบัไฟ อย่าวิง่ 

ข้อควรระวงั ไม่ควรใชน้ ้ าดบัไฟท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะจะเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือถา้เป็นเปลวไฟท่ีเกิดจาก
ของเหลวท่ีไวไฟ หา้มใชน้ ้ าดบัไฟ เพราะ น ้ าจะท าให้ของเหลวนั้นแผ่บริเวณกวา้งออกไป ท าให้ไฟลามออกไปอีก แต่ควร
ใชน้ ้ ายาดบัเพลิง 

2. การป้องกนัอนัตรายจากสารเคม ี
                ท าไดโ้ดยตอ้งท าการศึกษาสมบติัและอนัตรายของสารเคมีท่ีตอ้งท าการทดลองก่อน จากหนังสือคู่มือหรือ
ฉลากบนขวด ซ่ึงปกติบนฉลากจะมีสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายของสารนั้น ๆ ไว ้(ภาคผนวก ก) ในกรณีท่ีหาไม่ได ้ตอ้งค านึง
การใชอ้ยา่งระมดั คือ ใชแ้ต่ปริมาณนอ้ย และไม่ใชส้ารละลายท่ีเขม้ขน้มากเกินไป ซ่ึงจะท าใหป้ระเมินลกัษณะการคายความ
ร้อนและลกัษณะทางกายภาพของปฏิกิริยาไม่ได ้หลีกเล่ียงการสมัผสั การดมไอสาร 
 อนัตรายจากสารเคมี พอสรุปแยกเป็นประเภท ไดด้งัน้ี 

1) สารอินทรียโ์ดยเฉพาะตวัท าละลายส่วนมากไวไฟ และเกิดลุกติดไฟได้ง่ายเม่ือให้ความร้อนกับเปลวไป
โดยตรง เช่น แอลกอฮอล ์อีเทอร์ เฮกเซน เป็นตน้ 

2) ความไม่เสถียรของโมเลกุลสารประกอบอินทรีย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะโครงสร้าง เป็นสาเหตุให้เกิดการ
ระเบิดได ้เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาการกระทบกระแทก แรงดนั และอุณหภูมิสูง เป็นตน้ ตวัอยา่งของสารประกอบอินทรีย ์
เช่น สารประกอบอะเซทิลีน สารประกอบไนโตร สารประกอบเอโซ เป็นตน้ 

3) สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากบัอากาศอยา่งชา้ ๆ เกิดเป็นสารประกอบเปอร์ออกไซด ์ซ่ึงเกิดการะเบิดได ้เช่น อีเทอร์ 
เป็นตน้ 

4) สารเคมีท่ีไม่แสดงอนัตรายเม่ืออยูโ่ดยล าพงั แต่ถา้รวมกบัสารอ่ืนจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง ซ่ึงเป็นอนัตรายมาก 
อาจเกิดการลุกติดไฟ ระเบิดหรือใหก๊้าซพิษ เช่น โลหะโซเดียมกบัน ้ า เกลือไซยาไนดก์บักรด เป็นตน้ 



5) สารเคมีท่ีมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เป็นอนัตรายต่อผิวหนัง ตา ระบบหายใจ เช่น แอซีทิลคลอไรด์ และ
สารเคมีบางชนิดท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งได ้เช่น เบนซีน เป็นตน้ 
  2.1 การเกบ็รักษาสารเคม ี
        หลกัปฏิบติัทั่วไปในการเก็บรักษาสารเคมีในห้องปฏิบัติการ คือ ไม่ควรเก็บไวใ้นปริมาณท่ีมาก
เกินไป ควรเก็บเฉพาะท่ีใช ้ทุกขวดตอ้งมีฉลากชดัเจนท่ีระบุ ช่ือสารเคมี พร้อมกบัวนั เดือน ปี ท่ีผลิตหรือท่ีเตรียม ตลอดจน
ลกัษณะอนัตรายของสารเคมีนั้น ๆ ไวบ้นฉลากดว้ย และการบรรจุสารเคมีท่ีเป็นของเหลว ไม่ควรบรรจุใหเ้ตม็ขวด แต่ควรมี
ท่ีวา่งไวด้ว้ย เพ่ือการขยายตวัของของเหลวเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
  การเก็บรักษาสารเคมีประเภทต่างๆ แยกได ้ดงัน้ี 

1) การเก็บสารไวไฟ 
        เช่น เอทิลแอลกอฮอล ์อีเทอร์ หรือตวัท าละลายอินทรียช์นิดอ่ืน ๆ ตอ้งเก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟ

หรือแหล่งก าเนิดประกายไฟทั้งหมด และห่างจากส่ิงท่ีลุกติดไฟไดง่้าย หรือสารเคมีท่ีวอ่งไวในการท าปฏิกิริยา เช่น สารออก
ซิไดส์ สารท าปฏิกิริยากบัน ้ าหรืออากาศ แลว้คายความร้อนออกมามาก 

2) การเก็บสารออกซิไดส์ 
         เช่น ไนเตรต คลอเรต เป็นตน้ ตอ้งเก็บใหห่้างจากสารไวไฟ เช้ือเพลิงหรือสารท่ีเป็นตวัรีดิวซ์ท่ีดี 

3) การเก็บสารท่ีวอ่งไวในการท าปฏิกิริยากบัน ้ า 
         เช่น โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม ไฮไดรด์ของโลหะ เช่น ลิเทียมอะลูมิเนียมคลอ-ไรด์ไฮ

ไดรด์ของโลหะแอลคาไลน์ เป็นตน้ การเก็บสารเคมีเหล่าน้ีให้เก็บไวใ้นของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟสูง เช่น การเก็บโลหะ
โซเดียมไวใ้นไซลีน (xylene) เป็นตน้ 

4) การเก็บสารเคมีท่ีวอ่งไวในการท าปฏิกิริยากบัอากาศ 
         ควรเก็บสารเคมีนั้นไวใ้นบรรยากาศท่ีเฉ่ือย เช่น ก๊าซอากอน เป็นตน้ 

5) การเก็บสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิการกดักร่อน 
        เช่น กรด เบส  ตอ้งเก็บในภาชนะท่ีทนต่อการกดักร่อนได ้และหลีกเล่ียงการใชโ้ลหะในบริเวณท่ี

เป็นสารกดักร่อน 
6) การเก็บสารเคมีท่ีเป็นพิษ 

         สารเคมีบางชนิดเป็นพิษมาก ตอ้งเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงั ในกรณีสารเป็นพิษท่ีระเหยง่าย ตอ้ง
เก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือป้องกนัการสะสมของไอสารพิษในบริเวณนั้น ส่วนสารเคมีบางชนิดจะให้
สารท่ีเป็นพิษมากเม่ือมีการรวมตวักนั เช่น เกลือโซเดียมไซยาไนด์สามารถรวมกบักรด ให้ก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท่ี
เป็นอนัตรายอาจเกิดการระเบิดได ้ดังนั้น การเก็บรักษาสารเคมีเหล่าน้ี จึงตอ้งแยกจากกนัอย่างเด็ดขาด ไม่ให้มีโอกาส
รวมตวักนัได ้

7) การเก็บสารเคมีบางชนิดท่ีอาจเกิดเปอร์ออกไซดไ์ด ้เม่ือเก็บไวน้าน ๆ  
        เช่น อีเทอร์ เป็นตน้ การมีเปอร์ออกไซดเ์กิดมากข้ึนเร่ือย ๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดรุนแรง

ได ้เม่ือถูกความร้อนหรือการกระแทกอยา่งแรง ดงันั้น การเก็บสารเคมีประเภทน้ีไม่ควรเก็บไวใ้นท่ีท่ีมีแสงแดดส่องถึง 
  2.2 การก าจดัสารเคม ี
        ก าจดัสารเคมีมีหลายวธีิดว้ยกนั เช่น การเผาไหม ้การเทลงในระบบระบายน ้ า การฝัง หรือวิธีเฉพาะ 
เป็นตน้ โดยตอ้งพิจารณาถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 



        สารเคมีท่ีสามารถท้ิงลงระบบระบายน ้ าได ้ตอ้งท าการเจือจางก่อน เพ่ือให้มีอนัตรายน้อยลงก่อน 
เช่น สารประกอบท่ีเป็นกรด ตอ้งท าใหเ้ป็นกลางโดยค่อย ๆ ผสมกบัโซเดียมไบคาร์บอเนต หลงัจากนั้นค่อย ๆ เจือจางดว้ย
น ้ าและเทลงในอ่างน ้ า โดยการเปิดน ้ าตามจ านวนมากพอสมควร ส่วนสารประกอบท่ีเป็นเบส ท าให้เป็นกลางโดยให้ท า
ปฏิกิริยากบักรดซลัฟิวริกเจือจางก่อน แลว้จึงเทลงอ่างน ้ า โดยการเปิดน ้ าตามเช่นเดียวกนั 
        สารเคมีต่อไปน้ี ไม่ควรทิง้ลงในระบบการระบายน า้ ไดแ้ก่ 

1) สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากบัน ้ าอยา่งรุนแรง เช่น เศษโลหะโซเดียม 
2) ของเหลวติดไฟท่ีไม่ละลายน ้ า เช่น ตวัท าละลายอินทรียต์่าง ๆ 
3) สารเคมีท่ีเป็นพิษ เช่น เกลือโซเดียมไซยาไนด ์หรือสารอ่ืนท่ีอาจใหค้วนัหรือก๊าซพิษ 
4) สารอนัตราย โดยเฉพาะพวกโลหะหนกั เช่น แคดเมียม โครเมียม ตะกัว่ ปรอท   

 
      การก าจดัสารเคมีโดยการเผาไหม ้ตอ้งค านึงว่าสารเคมีเหล่านั้นตอ้งเผาไหมไ้ดแ้ละไม่เป็นอนัตราย 
การเผาตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั 
      การก าจดัสารเคมีโดยวธีิการเผา มกัจะใชก้บัสารเคมีท่ีไม่สามารถใชว้ธีิอ่ืน ๆ ไดแ้ลว้ ควรท าการฝังใน
บริเวณท่ีเหมาะสม ห่างไกลชุมชุน ไม่อยูใ่กลก้บัแหล่งน ้ า เพราะ สารเคมีท่ีฝังไวอ้าจกระจายเขา้สู่แหล่งน ้ าได ้

3. การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองแก้ว 
       อนัตรายท่ีมกัเกิดข้ึนเน่ืองจากเคร่ืองแกว้ อาจมีสาเหตุมาจาก 

3.1 การใชเ้คร่ืองแกว้ท่ีไม่สะอาดในการท าการทดลอง ซ่ึงเม่ือใส่สารลงไปอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกบัสารท่ี
เหลืออยู ่

3.2 อนัตรายจากการถูกแกว้บาด เน่ืองจากใชแ้ท่งแกว้หรือหลอดแกว้ท่ีไม่ไดล้บคม การสวมหลอดแกว้เขา้
ไปในจุกคอร์กหรือจุกยางโดยไม่ใชผ้า้จบั ไม่ใชส่ิ้งหล่อล่ืนช่วย ใชแ้รงดนัหลอดเขา้ไปตรง ๆ แทนการหมุน 

3.3 อุบติัเหตุจากแกว้แตก เน่ืองจาก การใชเ้คร่ืองแกว้ท่ีมีรอยร้าวในการทดลอง โดยเฉพาะการทดลองท่ีมี
การใหค้วามร้อนสูง การทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงความดนั เช่น การเขยา่ของผสมท่ีมีความดนัไอสูง หรือการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีแลว้มีก๊าซเกิดข้ึน จึงอาจจะท าใหแ้กว้แตกกระจายและกระเด็นไปไดไ้กล 
        การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองแกว้ ปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

1) รักษาเคร่ืองแกว้ใหส้ะอาด เคร่ืองแกว้ควรแหง้ก่อนน าไปใช ้ควรลา้งเคร่ืองแกว้ทนัทีท่ีเลิกใช ้
2) ตรวจเคร่ืองแกว้วา่อยูใ่นสภาพดีก่อนใชทุ้กคร้ัง 
3) อย่าให้ความร้อนแก่เคร่ืองแกว้ในระบบปิด การติดตั้งเคร่ืองแกว้เพ่ือใชใ้นการกลัน่ ระวงัอย่าเอาขวด

รองรับไปเสียบกบัจุกคอร์กท่ีปลายเคร่ืองควบแน่น เพราะไอจะออกไม่ได ้ท าใหเ้กิดการระเบิด 
4) การตดัแกว้ ให้ใชมี้ดตดัแกว้ฝนให้เป็นรอยรอบ ๆ แลว้ใชผ้า้จบัดึงออกจากกนั แลว้ฝนหรือลนไฟตรง

ปลายเพ่ือใหห้ายคม การสวมหลอดแกว้เขา้ไปในรูจุกคอร์กหรือจุกยาง ควรมีข้ึผึ้งหล่อล่ืนหรือน ้ าช่วย และใชผ้า้จบัเพ่ือกนัมิ
ใหแ้กว้บาดมือ แลว้ค่อยๆ หมุนหลอดแกว้หรือแท่งแกว้เขา้ไป 

5) การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ ควรติดตั้งจากล่างไปบน การยึดเคร่ืองแกว้ดว้ยท่ียึด (clamp) ระวงัอยา่ให้
แน่นจนเกินไป ท าใหเ้กิดความเครียด ต าแหน่งท่ียดึควรเหมาะสม เพ่ือใหรั้บน ้ าหนกัเคร่ืองแกว้ได ้

6) การทดลองท่ีตอ้งใชค้วามดนั ตอ้งใชเ้คร่ืองแกว้ท่ีแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว ควรมีฉากป้องกนัอุบติัเหตุ
จากเศษแกว้กระเด็น ผูท้  าการทดลองควรสวมแวน่ตานิรภยั ถา้เป็นขวดแกว้หรือเดซิกเคเตอร์ (desiccator) ขนาดใหญ่ ให้ใช้



เทปปะขวางไปมา เพ่ือถา้มีการระเบิดเศษจะไดไ้ม่กระเด็นไปไกล เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ถา้เคร่ืองแกว้ยงัร้อนอยูต่อ้งท้ิงไว้
ใหเ้ยน็ก่อน แลว้จึงค่อย ๆ ปรับความดนัภายในเคร่ืองมือใหเ้ท่ากบัความดนัขา้งนอกอยา่งชา้ ๆ 
 

การปฐมพยาบาล 
 ถา้เกิดอุบติัเหตุ เช่น สารเคมีกระเด็นเขา้ตา ใหรี้บลา้งตาออก โดยเปิดน ้ าผา่นสายยาง ซ่ึงจะช่วยใหน้ ้ าพุ่งตรงท่ีหนา้ 
และลา้งตาได ้ระวงัอยา่เปิดน ้ าให้แรงเกินไป เพราะจะเป็นอนัตรายต่อตา ควรใชร้ะยะเวลาในการลา้งตาประมาณ 15 นาที 
กรณีถา้กินสารเคมีเขา้ไป ให้รีบถ่มออกทนัที ลา้งปาก แลว้กินน ้ าหรือนมปริมาณมากก่อน แลว้ตามดว้ยน ้ า หลงัจากนั้นรีบ
น าส่งสถานพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด แจง้รายละเอียดของสารเคมีชนิดนั้นต่อแพทย ์ส่วนกรณีเกิดแผลเล็กนอ้ยท่ีถูกมีดหรือแกว้
บาด ใหท้ าการลา้งดว้ยน ้ าเยน็ให้สะอาด ปิดบาดแผลดว้ยผา้พนัแผล แลว้กดให้แน่นเพ่ือห้ามเลือด เม่ือเลือดหยดุไหลให้ท า
ความสะอาดแผลดว้ยแอลกอฮอล ์ใส่ยาปิดพลาสเตอร์ ถา้เป็นแผลใหญ่และลึก ให้รีบห้ามเลือดและส่งแพทยท์นัที หรือการ
เกิดรอยไหมเ้ล็กนอ้ยจากเปลวไฟหรือการจบัของร้อน ให้แช่บริเวณรอยไหมใ้นน ้ าท่ีมีน ้ าแข็งประมาณ 5 นาที ถา้เป็นส่วน
ผิวหนงัท่ีไม่สามารถแช่น ้ าได ้ให้ใชผ้า้ชุบน ้ าเยน็ปิดคลุมแผล ถา้เป็นแผลใหญ่เอาเส้ือผา้ท่ีปกคลุมแผลออกก่อน แลว้ใชผ้า้
สะอาดปิดแผลบริเวณท่ีไหม ้และรอบๆ เพ่ือไม่ใหถู้กอากาศ แลว้รีบพบแพทย ์ 

ส าหรับรอยไหมจ้ากสารเคมีใหล้า้งดว้ยน ้ า และปฏิบติัต่อ ดงัน้ี เบส ลา้งดว้ยสารละลายกรดเจือจาง เช่น กรดน ้ าส้ม 
2% สารละลายน ้ าส้มสายชู 25% หรือกรดบอริก 1% เป็นตน้ กรด ลา้งดว้ยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2% โบรมีน ลา้ง
ดว้ยน ้ าสบู่ แลว้ใชส้ าลีชุบสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟต 10% ปิดแผลท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ยชัว่โมง หลงัจากลา้งบริเวณท่ีเกิดรอย
ไหมเ้น่ืองจากโดนเบส กรดหรือโบรมีน ดว้ยสารละลายดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหล้า้งดว้ยน ้ าต่อไปอีก 10-15 นาที 

ส าหรับเม่ือสูดดมไอของสารเคมีเขา้ไป จะมีอาการวงิเวยีน คล่ืนไส ้ปวดศีรษะ เม่ือเร่ิมมีอาการเช่นน้ีให้รีบออกไป
พกัผอ่นในท่ีซ่ึงมีอากาศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีเกิดก๊าซร่ัวและมีผูห้ายใจเอาก๊าซพิษเขา้ไปจนหมดสติหรือช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้
ผูช่้วยเหลือตอ้งพยายามน าผูป่้วยออกมาจากท่ีนั้น แลว้ส่งแพทยโ์ดยเร็ว ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจรีบท าการผายปอดให้ออกซิเจน 
ผูท่ี้เขา้ไปช่วยจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัดว้ย เช่น หนา้กากป้องกนัก๊าซพิษและเคร่ืองช่วยหายใจ เป็นตน้ 
 


