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การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
 หอ้งปฏิบติัการมีความสาํคญัอยา่งสูงต่อการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การทาํปฏิบติัการท่ีให ้
ประโยชนสู์งสุดต่อนกัศึกษาจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี มีการวางแผนการดาํเนินงานและคาํนึงถึงปัจจยั
ดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ด้านบุคลากร 
 ผูบ้ริหารหน่วยงาน อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทุก
ระดบัชั้น ควรรับผิดชอบงานบริหารจดัการ ดูแลควบคุม และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผ้ลการ
เรียนรู้เป็นไปตามหลกัสูตรทั้งสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ การใชห้อ้งปฏิบติัการร่วมกนัหลาย
กลุ่มจะตอ้งมีการจดัตารางการใชห้้อง และมีผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน และอาจกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีให้มี
หวัหนา้ผูดู้แลและผูใ้ชห้อ้งปฏิบติัการไวอ้ยา่งชดัเจนในภาระงานต่อไปน้ี 
 1) การเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 
 2) การจดัทาํระเบียนวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และสารเคมี 
 3) การจดัซ้ือ การควบคุม และการใชว้สัดุส้ินเปลือง สารเคมี 
 4) การซ่อมแซม แกไ้ข และจดัจาํหน่ายตามความเหมาะสม 
 5) การดูแล บาํรุงรักษาหอ้งปฏิบติัการ ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และรายงานการชาํรุด 
เสียหายต่อหวัหนา้หรือผูรั้บผดิชอบ 
2. ด้านงบประมาณ 
 การกาํหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายประจาํปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ข้ึนอยู่กบั 
การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือการทาํปฏิบติัการของหน่วยงาน โครงการท่ีขอใชง้บประมาณ อาจ
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอาคาร สถานท่ีครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ สารเคมี และการซ่อมบาํรุง จึงจาํเป็น ตอ้งระบุ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการใชเ้งิน ท่ีอาจเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
เงินบาํรุงการศึกษา หรือเงินอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการบริการตรวจวิเคราะห์ ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํปฏิบติัการ 
วิทยาศาสตร์ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมนาํเสนอโครงการดว้ย 
 โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการเก่ียวกบัการขอใชง้บประมาณ ในส่วนของครุภณัฑ ์วสัดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมีดงัน้ี 
 1) จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั เก่ียวกบัครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ และสารเคมี 
 2) สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการจดัซ้ือและจดัซ่อม                                                                                          

 3) สาํรวจราคาในปัจจุบนัของส่ิงท่ีตอ้งจดัซ้ือและจดัซ่อม                                                                                     

 4) ประมาณการขอซ้ือวสัดุอุปกรณ์และสารเคมี การซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์และวสัดุถาวรของ 
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 5) จดัทาํงบประมาณของโครงการ และแผนพฒันาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ทั้งการเรียนการสอน 
ตามปกติ และโครงการพิเศษ 
 รายการท่ีตอ้งตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งค่าใชจ่้าย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการทาํ
งบประมาณประจาํปี มีดงัน้ี 
 1. อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้วสัดุถาวร 
 2. วสัดุส้ินเปลืองและสารเคมี 
 3. ครุภณัฑ ์วสัดุสาํนกังานและเคร่ืองมือซ่อมบาํรุง 
 4. วสัดุท่ีซ้ือเกบ็ไวไ้ม่ได ้และของสดต่าง ๆ 
 5. ค่าแก๊ส เช้ือเพลิง นํ้า และไฟฟ้า 
 6. ค่าหนงัสือและเอกสารในการศึกษาคน้ควา้ 
3. การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย วสัดุถาวร วสัดุสาํนกังาน วสัดุ 
ส้ินเปลือง สารเคมี ของสดเพ่ือการทดลอง มีวิธีการจดัซ้ือจดัการท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินการจดัซ้ือหรือ
จดัหาจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก โดยตอ้งคาํนึงถึงขอ้แนะนาํต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทัว่ไป จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของทางราชการและตามนโยบาย
ของสถานศึกษา ผูจ้ดัซ้ือตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือ โดยคาํนึงถึงความ
ประหยดัและประโยชนท่ี์จะไดรั้บการจดัซ้ือควรดาํเนินการล่วงหนา้เพ่ือใหท้นัต่อการใชง้าน และควรจดัซ้ือ
แต่ละรายการเพียงคร้ังเดียวใหพ้อใชต้ลอดปี ยกเวน้วสัดุหรือสารเคมีบางชนิดท่ีเส่ือมสภาพไดง่้ายจึงควรซ้ือ
ตามความจาํเป็นเม่ือตอ้งการใชง้าน 
 2) การจดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองซ่ึงไม่สามารถจดัซ้ือไวล่้วงหนา้ได ้ เช่น นํ้าแขง็ นํ้าแขง็แหง้ ผลไม ้ ผกั
หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีใชใ้นการทดลอง ควรขออนุมติัการเบิกค่าใชจ่้ายดาํเนินการจดัซ้ือส่ิงเหล่าน้ีไวล่้วงหนา้
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจาํปี 
4. การจดัทําระเบียนและการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 การทาํระเบียนและการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ และสารเคมีจดัเป็นหวัใจสาํคญั ของการบริหารจดัการ
ห้องปฏิบติัการ การวางแผนการจดัเก็บ และจดัทาํระเบียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้สามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือและประหยดัเวลาในการคน้หา รวมทั้งยงัสามารถควบคุมและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 
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ข้อแนะนําการจัดเกบ็วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1. การจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 
 การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ทั้งประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ เคร่ืองแกว้ และอุปกรณ์ท่ีประกอบมาจาก
วตัถุอ่ืนๆ จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัและการใชป้ระโยชน ์ วสัดุอุปกรณ์พวกท่ีใชง้านอยูเ่สมอหรือท่ีใช้
นานคร้ังกค็วรจดัแยกกนัไว ้ สาํหรับวสัดุท่ีมีคู่มือการใชแ้ละดูแลรักษา จะตอ้งเกบ็คู่มือเหล่าน้ีใหเ้ป็นระบบ 
และเป็นหมวดหมู่ในตูจ้ดัเก็บโดยเฉพาะเพ่ือสะดวกในการคน้หา และควรทาํสาํเนาคู่มืออุปกรณ์ทุกช้ินวาง
ไวก้บัอุปกรณ์นั้นดว้ย การเก็บอุปกรณ์เก่ียวกบัการทดลองทางวิทยาศาสตร์ควรแยกประเภทตามสาขาวิชา
หรือหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปควร
จดัแยกประเภทดงัน้ี 
 อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ ประกอบดว้ย เคร่ืองวดัทางไฟฟ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัการทดลองทางกลศาสตร์ 
ความร้อน แสง เสียง แม่เหลก็ไฟฟ้า และอุปกรณ์เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ 
 อุปกรณ์ทางเคม ีประกอบดว้ย เคร่ืองชัง่ประเภทต่าง ๆ pH มิเตอร์อ่างนํ้าร้อน ตูอ้บไฟฟ้า สเปกโทร 
โฟโตมิเตอร์ เคร่ืองป่ันแยก อุปกรณ์เหล่าน้ีควรเกบ็ไวใ้นบริเวณมิดชิดท่ีป้องกนัฝุ่ นละอองได ้โดยจดัใหเ้ป็น 
หมวดหมู่และอยูห่่างจากสารเคมีดว้ย 
 อุปกรณ์ทางชีววิทยา ประกอบดว้ย กลอ้งจุลทรรศน์ประเภทต่าง ๆ เช่น กลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ธรรมดากลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และกลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอน กลอ้งจุลทรรศนเ์หล่าน้ีควรเกบ็ไว้
ในท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีแสงแดด ฝุ่ นละออง และความช้ืน ถา้ตอ้งนาํมาใชง้านอยูเ่สมอควรเกบ็ในตูท่ี้สูง
จากพื้นหอ้งประมาณ 1 เมตร เพ่ือสะดวกในการหยบิใช ้และภายในตูต้อ้งมีซิลิกาเจลสาํหรับดูดความช้ืนไว้
ดว้ย ถา้ตอ้งเกบ็กลอ้งจุลทรรศน์ไวเ้ป็นเวลานานควรเก็บไวใ้นตูท่ี้สร้างดว้ยวสัดุทนไฟภายในมีหลอดไฟฟ้า
เพ่ือรักษาอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นช่วง 40 – 50°C หรืออุณหภูมิท่ีเหมาะสมการรักษาคุณภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตูเ้กบ็อุปกรณ์ควรทาํเป็นช่องหรือติดตะแกรงเพ่ือใหอ้ากาศภายในและภายนอกหมุนเวียนกนัได ้
2. การจดัเกบ็สารเคม ี
 การจดัเก็บสารเคมีท่ีดีจะช่วยป้องกนัไม่ให้มีอนัตรายเกิดข้ึน ตามปกติไม่ควรเก็บสารเคมีใน
ห้องปฏิบติัการหรือห้องเตรียมปฏิบติัการ และไม่ควรเก็บสารเคมีไวใ้นปริมาณมากเกินความจาํเป็น การ
จัดเก็บไม่ได้หมายถึงเพียงแต่วางสารเคมีไว้ในบริเวณท่ีปลอดภัยเท่าน้ัน แต่จาํเป็นตอ้งมีระบบการจดัเก็บ
ตามประเภทและสมบติัของสาร และตอ้งตรวจความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจสภาพของ
ภาชนะท่ีใช้บรรจุซ่ึงอาจผุกร่อนจนเกิดการร่ัวไหล หรือเก็บไวใ้นบริเวณท่ีไม่เหมาะสมก็อาจเกิดการ
เส่ือมสภาพได ้ขอ้แนะนาํในการจดัเกบ็สารเคมีมีดงัน้ี 
 การปิดฉลาก ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีทุกชนิดจะตอ้งปิดฉลากช่ือของสารและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการใชส้ารชนิดนั้น ๆ ไวด้ว้ย และตอ้งระวงัไม่ใหฉ้ลากบนภาชนะหลุดหาย ในกรณีท่ีตอ้งการ
ถ่ายเทสารเคมีใส่ภาชนะใหม่กต็อ้งทาํฉลากเหล่าน้ีติดไวด้ว้ยเช่นกนั 
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 การแยกเกบ็สารเคมีตามประเภทของสารชนิดต่าง ๆ โดยทัว่ไปการจดัเก็บสารเคมีใชร้ะบบการจดัตาม
กลุ่มของตวัอกัษร และตามประเภทความเป็นอนัตรายของสาร เช่น สารไวไฟ กรด สารมีพิษและกดักร่อน 
ควรแยกจดัเกบ็ไวเ้ฉพาะท่ี 
 การจัดเก็บแยกไว้บนช้ัน ชั้นสาํหรับเก็บขวดสารเคมีควรปรับระดบัได ้ ทาํดว้ยวสัดุท่ีทนต่อการกดั
กร่อนของสารเคมี และตอ้งมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรับนํ้าหนกัของสารเคมีท่ีเก็บ ภาชนะขนาดใหญ่ควรจดั
ไวช้ั้นล่าง สารเคมีท่ีทาํปฏิกิริยากบันํ้ าไดค้วรใส่ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนหุม้ไวอี้กชั้นหน่ึง และตอ้งทาํความ
สะอาดภายนอกของขวดบรรจุสารเคมีอยูเ่สมอ ควรเก็บสารเคมีท่ีเป็นของเหลวหรือสารละลายแยกออกจาก
สารเคมีท่ีเป็นของแขง็ และไม่ควรเกบ็สารเคมีท่ีเป็นของเหลวหรือสารละลายไวสู้งกวา่ระดบัสายตา 
 การเก็บในตู้เย็น ตูเ้ยน็จดัเป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับหอ้งปฏิบติัการเพื่อใชเ้ก็บสารเคมีบางประเภทท่ี
ตอ้งการอุณหภูมิตํ่าเพ่ือรักษาคุณภาพและยดือายกุารเส่ือมสภาพของสารเคมี เพื่อลดอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หรือการระเหยของสาร การเลือกใชตู้เ้ยน็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการเก็บสารเคมี สารท่ีไม่ไวไฟสามารถ
เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ธรรมดาทัว่ไปได ้ แต่สารไวไฟจะตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีออกแบบเฉพาะ ซ่ึงไม่มีสวิตชค์วบคุม
อุณหภมิูหรือหลอดไฟฟ้าอยูภ่ายใน เพราะอาจทาํใหเ้กิดประกายไฟท่ีทาํใหส้ารเหล่านั้นเกิดการระเบิดไดจ้ากไอ
ของสารไวไฟท่ีสะสมอยูใ่นตูเ้ยน็ 
 การเก็บสารเคมีแยกไว้โดยเฉพาะ สารเคมีบางประเภทท่ีมีอนัตรายเฉพาะตวั ตอ้งจดัเก็บแยกไว้
โดยเฉพาะ เช่น สารระเหยง่าย สารมีพิษ สารกดักร่อน สารไวไฟ สารท่ีเกิดปฏิกิริยากบัสารอ่ืนบางชนิดอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงจะตอ้งมีเคร่ืองหมายเตือนอนัตรายของสารอนัตรายประเภทต่าง ๆ ติดไวด้ว้ย และสถานท่ีจดัเก็บ
ตอ้งมีความเหมาะสม มีการระบายอากาศท่ีดี มีทางเขา้ออกสะดวก มีทางหนีไฟและมีระบบเตือนภยั รวมทั้งมี 
อุปกรณ์ดบัเพลิงโดยทัว่ไปไม่ควรใชห้อ้งเกบ็สารเคมีเพ่ือการเตรียมสาร เน่ืองจากอาจเกิดปัญหาการปนเป้ือนได ้
และตอ้งรักษาความสะอาดหอ้งน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ การจดัเก็บสารประเภทอนัตรายซ่ึงจะมีเคร่ืองหมายเตือนความ 
เป็นอนัตราย และใชสี้เป็นสญัลกัษณ์ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
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ข้อแนะนําเกีย่วกบัการใช้ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกอบดว้ยส่วนของเน้ือหาสาระเชิงทฤษฎี และการทาํปฏิบติัการ
ควบคู่กนั เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาสาระและกระบวนการต่าง ๆ ไปพร้อมกนั การทาํปฏิบติัการจะ
ช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ และช่วยฝึกนิสัยการทาํงานดว้ยความรอบคอบ รู้จกัคิด รู้จกัตดัสินปัญหาดว้ย
ตนเอง รู้จกัคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และรู้จกัทาํงานดว้ยความปลอดภยั การทาํปฏิบติัการจึง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งสูง เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดฝึ้กฝนตนเองและแสดงความสามารถ
พิเศษในขณะทาํปฏิบติัการอาจมีสภาวะท่ีเส่ียงต่ออนัตรายเกิดข้ึนได ้ จึงควรตระหนกัถึงการรักษาความ
ปลอดภยัของทั้งบุคลากร และทรัพยสิ์นในหอ้งปฏิบติัการ มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งเพียงพอแก่การ 
ใชง้าน และมีขอ้แนะนาํแก่ผูท้าํปฏิบติัการให้ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ มีความพร้อมท่ีจะ
ป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ในการทาํปฏิบติัการอุบติัเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาท
หรือความมกัง่ายของผูท้าํปฏิบติัการเอง จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถป้องกนัไดข้อ้เสนอแนะและขอ้ควรปฏิบติัใน
การใชห้อ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เป็นดงัน้ี 
1. ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 
 การกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัในการใชห้้องปฏิบติัการ จดัเป็นแนวทางการบริหารจดัการอยา่งหน่ึงท่ี
ผูท้าํปฏิบติัการทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมีอุบติัเหตุท่ี
ไม่คาดคิดข้ึนได ้ขอ้ปฏิบติัสาํหรับผูใ้ชห้อ้งปฏิบติัการ เป็นดงัน้ี 
 (1) ระมดัระวงัในการทาํปฏิบติัการ และทาํปฏิบติัการอยา่งตั้งใจ ไม่เล่นหยอกลอ้กนั 
 (2) เรียนรู้ตาํแหน่งท่ีเกบ็และศึกษาการใชง้านของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั เช่น ตูย้า ท่ีลา้ง
ตาหรือก๊อกนํ้า เคร่ืองดบัเพลิง ท่ีกดสัญญาณไฟไหม ้(ถา้มี) และทางออกฉุกเฉิน 
 (3) อ่านคู่มือปฏิบติัการใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติั แต่ถา้ไม่เขา้ใจขั้นตอนใดหรือยงัไม่เขา้ใจการใช้
งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ กจ็ะตอ้งปรึกษาครูจนเขา้ใจก่อนลงมือทาํปฏิบติัการ 
 (4) ปฏิบติัตามคู่มืออยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีตอ้งการทาํปฏิบติัการนอกเหนือจากท่ีกาํหนด จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากครูก่อนทุกคร้ัง 
 (5) ไม่ควรทาํปฏิบติัการอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการเพียงคนเดียว เพราะถา้มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกจ็ะไม่มีผูใ้ห ้
ความช่วยเหลือ 
 (6) ไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมในหอ้งปฏิบติัการ และไม่ใชเ้คร่ืองแกว้หรืออุปกรณ์ทาํ 
ปฏิบติัการเป็นภาชนะใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (7) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะทาํปฏิบติัการตลอดเวลาให้มีเฉพาะคู่มือ
ปฏิบติัการและอุปกรณ์จดบนัทึกเท่านั้นอยูบ่นโต๊ะทาํปฏิบติัการ ส่วนกระเป๋าหนงัสือและเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ 
ต้องเกบ็ไว้ในบริเวณท่ีจดัไวใ้ห ้
 (8) อ่านคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใชง้าน ถา้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งใหมื้อแหง้สนิท 
ก่อนใช ้การถอดหรือเสียบเตา้เสียบตอ้งจบัท่ีเตา้เสียบเท่านั้นอยา่จบัท่ีสายไฟ 
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 (9) การทดลองท่ีใชค้วามร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไม่ริน 
ของเหลวท่ีติดไฟง่ายใกลเ้ปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะท่ีตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตอ้ง 
หนัปากหลอดไปในบริเวณท่ีไม่มีผูอ่ื้นอยู ่และดบัตะเกียงหรือปิดแก๊สทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน 
 (10) สารเคมีทุกชนิดในหอ้งปฏิบติัการเป็นอนัตราย ไม่สัมผสั ชิม หรือสูดดมสารเคมีใด ๆ นอกจาก
จะไดรั้บคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งแลว้ และไม่นาํสารเคมีใด ๆออกจากหอ้งปฏิบติัการ 
 (11) ตรวจสอบสลากท่ีปิดขวดสารเคมีทุกคร้ังก่อนนาํมาใช ้ รินหรือตกัสารออกมาในปริมาณท่ี
พอใชเ้ท่านั้น ไม่เทสารเคมีท่ีเหลือกลบัขวดเดิม และไม่เทนํ้าลงในกรด 
 (12) การทาํปฏิบติัการชีววิทยา จะตอ้งทาํตามเทคนิคปลอดเช้ือตลอดเวลาดว้ยการลา้งมือดว้ยสบู่
ก่อนและหลงัทาํปฏิบติัการ ทาํความสะอาดโต๊ะทาํปฏิบติัการใหป้ลอดเช้ือก่อนและหลงัปฏิบติัการ และใช้
เทคนิคเฉพาะในการหยบิจบัจุลินทรีย ์ถา้มีปัญหาดา้นสุขภาพเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ตอ้งแจง้ใหค้รู 
ทราบก่อนทาํปฏิบติัการ 
 (13) เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนให้รายงานครูทนัทีและดาํเนินการปฐม
พยาบาลอยา่งถูกวิธีดว้ย 
 (14) เม่ือทาํการทดลองเสร็จแลว้ ตอ้งทาํความสะอาดเคร่ืองมือและเกบ็เขา้ท่ีเดิมทุกคร้ัง ทาํความ
สะอาดโต๊ะทาํปฏิบติัการและสอดเกา้อ้ีเขา้ใตโ้ต๊ะ ลา้งมือดว้ยสบู่ และนํ้าก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 
2. การทําความสะอาดบริเวณทีป่นเป้ือนสารเคมี 
 อุบติัเหตุจากสารเคมีหกในหอ้งปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ถา้ทาํปฏิบติัการโดยขาด
ความระมดัระวงั แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งรีบกาํจดัสารเคมีท่ีปนเป้ือนและทาํความสะอาดอยา่งถูกวิธีเพ่ือ
ป้องกนัอนัตรายจากสารเหล่านั้น สารเคมีแต่ละชนิดมีสมบติัและความเป็นอนัตรายแตกต่างกนั จึงตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือนสารเคมีเหล่านั้น ซ่ึงมีขอ้แนะนาํดงัต่อไปน้ี 
 (1) สารทีเ่ป็นของแข็ง ควรใชแ้ปรงกวาดสารมารวมกนั ตกัสารใส่ในกระดาษแขง็แลว้นาํไปทาํลาย 
 (2) สารละลายกรด ควรใชน้ํ้าลา้งบริเวณท่ีมีสารละลายกรดหกเพ่ือทาํใหก้รดเจือจางลง และใช ้
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจางลา้งเพ่ือทาํลายสภาพกรด แลว้ลา้งดว้ยนํ้าอีกคร้ัง 

 (3) สารละลายเบส ควรใชน้ํ้ าลา้งบริเวณท่ีมีสารละลายเบสหกและซับนํ้ าให้แห้ง เน่ืองจาก
สารละลายเบสท่ีหกบนพ้ืนจะทาํใหพ้ื้นบริเวณนั้นล่ืน ตอ้งทาํความสะอาดลกัษณะดงักล่าวหลาย ๆ คร้ัง และ
ถา้ยงัไม่หายล่ืนอาจตอ้งใชท้รายโรยแลว้เกบ็กวาดทรายออกไป 
 (4) สารทีเ่ป็นนํา้มนั ควรใชผ้งซกัฟอกลา้งสารท่ีเป็นนํ้ามนัและไขมนัจนหมดคราบนํ้ามนัและพ้ืนไม่
ล่ืนหรือทาํความสะอาดโดยใชท้รายโรยเพ่ือซบันํ้ามนัใหห้มดไป 
 (5) สารทีร่ะเหยง่าย ควรใชผ้า้เช็ดบริเวณท่ีสารหยดหลายคร้ังจนแหง้ และในขณะเช็ดถูจะตอ้งมีการ 
ป้องกนัไม่ใหส้มัผสัผวิหนงัหรือสูดไอของสารเขา้ร่างกาย 
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 (6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกนัแลว้ใชเ้คร่ืองดูดเกบ็รวบรวมไวใ้นกรณีท่ีพ้ืนท่ีสารปรอท
หกมีรอยแตกหรือรอยร้าวจะมีสารปรอทแทรกเขา้ไปอยูข่า้งในตอ้งปิดรอยแตกหรือรอยร้าวนั้นดว้ยการทา
ข้ีผ้ึงทบัรอยดงักล่าว เพ่ือกนัการระเหยของปรอท หรืออาจใชผ้งกาํมะถนัโรยบนปรอทเพ่ือให้เกิดเป็น
สารประกอบซลัไฟด ์แลว้เกบ็กวาดอีกคร้ังหน่ึง 
3. การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม 
 การบาํรุงรักษาหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์อยา่งสมํ่าเสมอ จะช่วยป้องกนัอนัตรายและอุบติัเหตุท่ี
อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการทาํปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการแลว้ยงัช่วยยดือายกุารใชง้านของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อีกดว้ยเม่ือตรวจสอบพบส่ิงใดชาํรุดเสียหายจะตอ้งรีบดาํเนินการซ่อมแซมทนัที ในห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ จึงควรมีเคร่ืองมือพ้ืนฐานและอะไหล่ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบและซ่อมแซมขั้นตน้ไว้
ดว้ย เช่น หวัแร้งบดักรีไขควง ตลบัเมตร ฉาก คีมตดัสายไฟ สวิตซ์ มลัติมิเตอร์ฟิวส์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ส่วน
ต่างๆ ในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ท่ีจาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอประกอบดว้ย 
 (1) ระบบแสงสว่าง การระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า โดยทัว่ไปช่องลมในห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์นิยมทาํดว้ยกระจก ถา้ทิศทางของตวัอาคารไม่เหมาะสมกจ็ะมีแสงผา่นเขา้มามาก โดยเฉพาะ
ในช่วงตอนบ่ายท่ีทาํใหอ้ากาศในห้องร้อนจดั จึงจาํเป็นตอ้งใชม่้านกั้นทางเดินของแสงดว้ย ส่วนประตู
หนา้ต่างท่ีเปิดไดไ้ม่สะดวกกอ็าจมีผลต่อการระบายอากาศและแสงสวา่งในหอ้งได ้เม่ือพบขอ้บกพร่องเช่นน้ี
กจ็ะตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขทนัที บางคร้ังอาจพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในหอ้งปฏิบติัการบางชนิดไม่สามารถใชง้าน
ได ้หรือพดัลมดูดอากาศไม่ทาํงาน จะตอ้งตรวจสอบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแลว้ดาํเนินการเปล่ียนแปลงหรือ
ซ่อมแซมทนัที ควรทาํความสะอาดฝุ่ นหรือหยากไยท่ี่ติดอยูบ่นหลอดไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสาเหตุใหแ้สงสว่างท่ีได้
จากหลอดไฟฟ้าลดลง 
 (2) ระบบนํา้ ก๊อกนํา้ อ่างนํา้ และท่อนํา้ทิง้ ท่อนํ้าประปาและท่อนํ้าท้ิงในห้องปฏิบติัการท่ีทาํดว้ย
เหลก็อาจผกุร่อนเป็นสนิมจากสารเคมีหกรดหรือถูกไอของสารเคมีได ้ จึงตอ้งมีการตรวจสอบเป็นประจาํถา้
พบว่ามีรอยร่ัวตอ้งรีบซ่อมแซมหรือเปล่ียนทนัที สาํหรับท่อนํ้าประปาท่ีทาํดว้ยพลาสติก อาจหลอมละลาย
ดว้ยตวัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด เช่น คาร์บอนไดซลัไฟดจึ์งตอ้งควบคุมดูแลและป้องกนัไม่ใหต้วัทาํละลาย
เหล่าน้ีหกรดได ้สาํหรับท่อนํ้าท้ิงกมี็ปัญหาทาํนองเดียวกนั จึงตอ้งทาํใหเ้จือจางก่อนท้ิงสารทุกชนิดลงในท่อนํ้ า
ท้ิง โดยไม่ควรเทสารละลายเขม้ขน้ลงในท่อนํ้ าท้ิงอ่างนํ้ าและก๊อกนํ้ าในหอ้งปฏิบติัการจะเกิดการร่ัวไหลได้
เสมอ จึงควรซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดดี้ตลอดเวลา ปัญหาท่ีพบเสมอคือก๊อกนํ้าปิดไม่สนิทเน่ืองจากแผน่ยางใน
ก๊อกนํ้าเส่ือมสภาพ เพราะใชง้านมานานหรือเกิดจากการปิดก๊อกนํ้าแน่นเกินไปจนทาํใหโ้ลหะอดัแผน่ยางเป็น
รอยและนํ้าร่ัวซึมได ้จึงไม่ควรปิดก๊อกนํ้าแน่นเกินไปบริเวณใตอ่้างนํ้าจะมีท่อนํ้ าท้ิงต่ออยู ่ซ่ึงอาจเกิดการร่ัวจาก
แผ่นยางเส่ือมทาํนองเดียวกบัก๊อกนํ้ า ปัญหาท่ีพบอยูเ่สมออีกประการหน่ึงคือท่อตนั ซ่ึงมีสาเหตุจากตะไคร่ 
หรือเศษของแขง็อุดตนัในท่อใตอ่้างนํ้ า ซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดยถอดออกมาลา้งทาํความสะอาด และควรเปิดนํ้ าลา้งส่ิง
สกปรกและสารตกคา้งอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
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 (3) ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภณัฑใ์นหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 
โตะ๊สาธิต เกา้อ้ีและโต๊ะทาํปฏิบติัการ ตูแ้ละชั้นเกบ็วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ป้ายนิเทศและตูค้วนั ส่ิงเหล่าน้ี
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบดูแลอยูเ่สมอ ควรซ่อมแซมทนัทีเม่ือพบส่ิงใดชาํรุดเสียหาย ควรขดัและเคลือบ
พ้ืนผวิโต๊ะทาํปฏิบติัการท่ีทาํดว้ยไมใ้หม่ทุกปี ถา้เป็นพ้ืนโต๊ะทาํปฏิบติัการเคมีควรทาดว้ยอีพอกซีซ่ึงเป็นสาร
ทนนํ้าและกรด เกา้อ้ีหรือโต๊ะท่ีขาทาํดว้ยเหลก็และยดึกบัไมด้ว้ยสกรูหรือนอต ควรมีการตรวจสอบและขนั
สกรูหรือนอตใหแ้น่นอยูเ่สมอ ควรทาํความสะอาดตู ้ ชั้นเกบ็วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี รวมทั้งช่องลมอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ควรทาํความสะอาดพ้ืน ประตู หนา้ต่างของหอ้งปฏิบติัการอยูเ่ป็นประจาํ และ
ตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงในหอ้งปฏิบติัการใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้สมอ 
4. การจดัการและการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
 วสัดุอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ มีความสาํคญัต่อการทาํปฏิบติัการเป็นอย่างยิ่ง วสัดุ
อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีวิธีการจดัเกบ็ท่ีแตกต่างกนั สถานศึกษาจึงควรมีการจดัการและการจดัเก็บท่ีถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัอนัตรายและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ขอ้เสนอแนะวิธีการจดัการและการ
จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ เป็นดงัน้ี 
 (1) วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํปฏิบติัการเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งความรู้ของผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ จดัการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  1) กาํหนดแผนงบประมาณการจดัซ้ือ การจดัเกบ็และจดัทาํระเบียนวสัดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํปฏิบติัการท่ีชาํรุดเสียหายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้

  2) เลือกวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีคุณภาพ คาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่า
และความทนัสมยัดว้ย 
  3) จดัทาํคู่มือประกอบการใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั 
วิธีการใช ้การบาํรุงรักษาและขอ้ควรระวงั 
  4) จดัทาํป้ายท่ีอ่านง่ายและชดัเจน บอกช่ือของวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละถา้เป็นไปไดค้วร 
แสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไวด้ว้ย 
  5) จดัจาํแนกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ชาํรุด แตกหกั และควรดาํเนินการซ่อมแซมทนัที 
  6) จดัเกบ็อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นท่ีปลอดภยัและหยบิใชส้ะดวกชั้นและตูเ้กบ็อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้อ้งไม่สูงเกินกว่าระดบัสายตา และติดป้ายช้ีแจงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
  7) มีระเบียนควบคุมท่ีตรวจสอบได ้มีระบบการจดัเกบ็ท่ีเป็นระเบียบและมีระบบการใหย้มื
เพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
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 (2) เคร่ืองวัดทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัทางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะห้องปฏิบติัการฟิสิกส์จะมีเคร่ืองวดัทางไฟฟ้ามากกว่าหอ้งปฏิบติัการอ่ืน อาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ี
ประจาํของหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการใชง้านและการซ่อมบาํรุง ขอ้แนะนาํบางประการในการ
จดัเกบ็และการใชเ้คร่ืองวดัทางไฟฟ้า เป็นดงัน้ี 
  1) จดัเก็บในตูเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้มีแมลงหรือสัตวข์นาดเลก็เขา้ไปในเคร่ือง ซ่ึงอาจทาํให้
วงจรไฟฟ้าขดัขอ้งและใชง้านไม่ได ้
  2) ทาํความสะอาดไม่ใหมี้ฝุ่ นละอองเกาะสะสมมาก จนทาํใหเ้กิดปัญหากบัวงจรไฟฟ้า 
  3) เช็ดละอองนํ้าจากความช้ืนหรือไอนํ้าในอากาศท่ีเกาะอยูก่บัอุปกรณ์ละอองนํ้าเป็นสาเหตุ
ท่ีทาํใหเ้กิดสนิมและทาํใหอุ้ปกรณ์มีอายกุารใชง้านสั้นลงได ้
  4) จดัเก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ หลีกเล่ียงการจดัเก็บในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือมี
แสงแดดส่องตลอดเวลา เพราะจะทาํใหช้ิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ หรือทาํใหเ้กิดความ
ขดัขอ้งและทาํงานผดิพลาดได ้
  5) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองวดัทางไฟฟ้าอยา่งระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดการกระทบกระแทก ซ่ึงจะ
เป็นสาเหตุทาํใหข้ั้วต่อหรือรอยเช่ือมต่อในวงจรไฟฟ้าหลวมหรือหลุดออกจากกนัได ้
5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร 
 ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เป็นสถานท่ีซ่ึงจดัไวใ้ห้นกัศึกษาไดท้าํปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์จาํเป็นตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองแกว้ สารเคมีแก๊สชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแก๊สเช้ือเพลิง อาหารเล้ียง
เช้ือ เช้ือจุลินทรียแ์ละสัตวท์ดลองส่ิงเหล่าน้ีอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคลากร หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีทาํให้
ทรัพยสิ์นของหอ้งปฏิบติัการเสียหายได ้ถา้ผูป้ฏิบติัการขาดความระมดัระวงัหรือขาดความรู้เก่ียวกบัอนัตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการทาํปฏิบติัการ สถานศึกษาจึงควรมีการบริหารจดัการห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์
อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีมีแบบแผน เพ่ือให้การทาํปฏิบติัการมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภยัสูง แนวปฏิบติับางประการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 
 (1) ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การเกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าอาจมีสาเหตุมาจากการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกตอ้ง การดูแลตรวจสอบไม่ทัว่ถึงและเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการทาํ
ปฏิบติัการ ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เป็นดงัน้ี 
  1) การตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัตกิาร 
   1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไวใ้นบริเวณท่ีอยูห่่างจากนํ้าหรือสารไวไฟ 
   2. ใช้ฟิวส์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
หอ้งปฏิบติัการ ไม่ควรใชฟิ้วส์ท่ีมีขนาดสูงกวา่กระแสไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งการมากเกินไป 
   3. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด ท่ีออกแบบใหมี้เตา้เสียบ 3 
ขา จะตอ้งใชเ้ตา้เสียบน้ีต่อกบัเตา้รับท่ีมี 3 ช่องเท่านั้น เพ่ือช่วยป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
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และความเสียหายกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น 
  2) การดูแลตรวจสอบ 
   1. ตรวจสอบการร่ัวของกระแสไฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ โดยทดสอบประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าจากการมีกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
   2. ตรวจสอบสายไฟและเตา้เสียบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถา้พบว่าฉนวนหุ้ม
สายไฟฉีกขาดหรือเตา้เสียบชาํรุดแตกหกัจะตอ้งเปล่ียนทนัที 
  3) การปฏิบัตขิณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   1. ควรใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยความระมดัระวงั เช็ดมือและเทา้ใหแ้ห้งทุกคร้ังท่ีจบั
ตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   2. ถา้ตอ้งใชส้ายไฟต่อจากเตา้รับเดียวกนัหลายสายหรือจาํเป็นตอ้งใชต่้อพ่วงกนั 
ควรเลือกเตา้รับชนิดท่ีมีสวิตชเ์ปิด – ปิด และไม่ต่อพว่งเกิน 2 สาย 
   3. ถอดเตา้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากเตา้รับ ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
   4. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดควรมีสญัญาณไฟ ท่ีแสดงว่าเคร่ืองกาํลงัทาํงานอยู ่และถา้
เกิดความผดิปกติในระหว่างการใชง้าน ตอ้งหยดุการทาํงานของอุปกรณ์นั้นทนัที 
   5. เตาไฟฟ้า ตอ้งมีขดลวดของเตาไฟฟ้าอยูใ่นเบา้และไม่ชาํรุดเสียหาย 
   6. ตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช ์และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิท่ีชาํรุด
ทนัที 
 (2) ความปลอดภัยในการใช้แก๊สและสารไวไฟ การใชแ้ก๊สและสารไวไฟจะตอ้งมีวิธีการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นพิเศษมีการซกัซอ้มความเขา้ใจกบัผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งปฏิบติัตามวิธีการใชโ้ดยเคร่งครัด
การป้องกนัอนัตรายจากการใชแ้ก๊สและสารไวไฟ มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 
  1) ไม่นาํถงัแก๊สท่ีบุบเป็นสนิมหรือร่ัวซึม มาใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 
  2) สถานท่ีวางถงัแก๊สตอ้งมัน่คงเป็นบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้ และจะตอ้งตรวจสอบการ
ร่ัวของแก๊สเสมอ 
  3) ตอ้งจดัทาํสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายของสารไวไฟ และขอ้ปฏิบติัติดไวใ้นสถานท่ีวางถงั
แก๊ส 
  4) ให้ความรู้ในการใชแ้ก๊ส เช่น ก่อนเปิดวาลว์ควรตรวจสอบสภาพของสายแก๊สและหวั
แก๊สเม่ือเลิกใชแ้ลว้ตอ้งปิดวาลว์ก่อนปิดเคร่ืองควบคุมความดนัของแก๊สท่ีใชทุ้กคร้ัง 
  5) ตอ้งแน่ใจว่าแก๊สท่ีนาํมาใชเ้ป็นประเภทเดียวกบัท่ีระบุไวท่ี้ถงัแก๊สนั้นและตอ้งใช้
อุปกรณ์ควบคุมความดนัแก๊สตามมาตรฐานของแก๊สชนิดนั้นดว้ย 
  6) ตอ้งทาํการปฏิบติัการท่ีตอ้งใชเ้ปลวไฟดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะอยู่
ใกลก้บัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความร้อนหรือเช้ือเพลิงซ่ึงอาจทาํใหไ้ฟลุกไหมข้ึ้น 
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  7) กรณีเกิดไฟไหมต้อ้งรีบปิดตะเกียงแอลกอฮอล ์หรือท่อแก๊สทุกท่อทนัที ปิดถงัแก๊ส แลว้
นาํสารไวไฟทุกชนิดออกจากบริเวณนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 
  8) ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงอยูใ่นบริเวณท่ีใชไ้ดง่้าย และมีทางออกฉุกเฉินท่ีเปิดไดต้ลอดเวลา 
  9) เม่ือมีสารติดไฟตอ้งแกไ้ขสถานการณ์อยา่งเหมาะสม ถา้ลุกไหมเ้ลก็นอ้ยใหใ้ชผ้า้เปียก
คลุมส่ิงนั้นไว ้ถา้เส้ือผา้ลุกติดไฟใหน้อนลงกล้ิงตวักบัพ้ืนหรือใชผ้า้หนาห่มคลุมทบั และรีบนาํ 
ผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาลทนัที 
 (3) ความปลอดภัยจากรังสีและไอสารพษิ อนัตรายจากสารเคมีเป็นสมบติัเฉพาะตวัของสารแต่ละ
ชนิดสารบางชนิดมีพิษร้ายแรง ไอของสารอาจทาํใหร้ะคายเคืองต่อดวงตา และระบบหายใจ บางชนิดเป็น
สารกมัมนัตรังสีท่ีทาํลายเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต อาจทาํให้เน้ือเยื่อตายหรือเปล่ียนแปลงไปจนเกิดเป็น
โรคมะเร็งไดผู้ท่ี้ทาํปฏิบติัการจึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัรังสีและไอสารพิษเป็นอยา่งดี รู้จกัวิธีใชอ้ยา่งปลอดภยั
และมีวิธีป้องกนัอนัตรายจากสารเหล่านั้นดว้ยการป้องกนัอนัตรายจากรังสีและไอสารพิษ มีขอ้ควรปฏิบติั
ดงัน้ี 
  1) การทดลองท่ีมีควนัพิษเกิดข้ึน จะตอ้งใชผ้า้กรองควนัพิษปิดจมูกและปาก ทาํในตูค้วนัท่ี
อยูใ่นบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
  2) การทดลองท่ีใชห้ลอดเลเซอร์เป็นแหล่งกาํเนิดแสง ตอ้งไม่มองท่ีลาํแสงโดยตรง และ
ควรมีขอ้ความเตือนอนัตรายติดไวท่ี้หลอดเลเซอร์ พร้อมทั้งตอ้งช้ีแจงถึงวิธีใชท่ี้ถูกตอ้งก่อนการใชง้าน ถา้
เป็นไปไดค้วรใชแ้ว่นกนัเลเซอร์ 
  3) การใชส้ารกมัมนัตรังสีในการทาํปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ควรเกบ็สารกมัมนัตรังสีไวใ้น
ปริมาณท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้ท่านั้น และจะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยราชการท่ีควบคุมการใชส้ารกมัมนัตรังสีดว้ย 
พร้อมทั้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํอย่างเคร่งครัด ตอ้งเก็บสารกมัมนัตรังสีไวใ้นกล่องตะกัว่ท่ีมีความหนา
โดยรอบไม่นอ้ยกว่า 6 น้ิว และการหยบิสารกมัมนัตรังสีจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีออกแบบเฉพาะเท่านั้น 
  4) ขณะทดลองเก่ียวกบัสารกมัมนัตรังสี ผูท้ดลองจะตอ้งอยู่ไกลจากแหล่งกาํเนิด
กมัมนัตภาพรังสีมากท่ีสุดและใชเ้วลาทดลองนอ้ยท่ีสุด ผูท่ี้ทาํการทดลองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีเคร่ืองวดั
กมัมนัตภาพรังสีติดตวัไวต้รวจสอบปริมาณรังสีท่ีไดรั้บตลอดเวลา เพ่ือป้องกนัการรับรังสีเกินมาตรฐาน
ความปลอดภยั 
  5) การบดักรีเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการจะมีไอตะกัว่เกิดข้ึน จึงตอ้งทาํใน
บริเวณท่ีระบายอากาศไดดี้ ผูบ้ดักรีจะตอ้งอยู่เหนือลมเพื่อป้องกนัการสูดควนัตะกัว่ และควรลา้งมือให้
สะอาดทุกคร้ังหลงัจากบดักรีแลว้ 
 (4) ความปลอดภัยจากเช้ือโรค การทาํปฏิบติัการทางชีววิทยาท่ีตอ้งใชพ้ืช สัตว ์และจุลินทรียใ์นการ
ทดลอง สัตวบ์างชนิดอาจนาํเช้ือโรคคือแพร่ปรสิตบางชนิดสู่คนได ้ ดงันั้นจึงตอ้งไม่นาํสัตวท่ี์จะเป็นพาหะ
นาํเช้ือโรคเขา้มาในหอ้งปฏิบติัการ จุลินทรียบ์างชนิดอาจเป็นอนัตราย หรือทาํใหเ้กิดโรคได ้ การทดลองท่ี
ตอ้งใชส่ิ้งต่าง ๆ ดงักล่าวจึงตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั การป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
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  1) ตูเ้ยน็ท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการ มีความจาํเป็นสาํหรับการทาํปฏิบติัการทางชีววิทยาเป็น
อยา่งยิง่เพ่ือใชเ้กบ็ส่ิงท่ีนาํมาทดลองเพ่ือการถนอมรักษาใหค้งคุณภาพโดยใชอุ้ณหภูมิต ํ่า ตอ้งไม่เก็บอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืมท่ีใชรั้บประทานไวก้บัสารเหล่าน้ี 
  2) ใชว้สัดุอุปกรณ์บางประเภทเพียงคร้ังเดียวเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือจึงตอ้งทาํลายอุปกรณ์ 
เหล่านั้นทุกคร้ังท่ีใชแ้ลว้ 
  3) เคร่ืองแกว้ท่ีใชท้ดลองเก่ียวกบัเช้ือโรค ตอ้งฆ่าเช้ือดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมก่อนนาํไปลา้ง
ทาํความสะอาดจนไม่มีคราบติดคา้งอยู ่
  4) อุปกรณ์ทาํความสะอาดในหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งไม่เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่กระจายเช้ือ
โรค 
  5) เม่ือทาํปฏิบติัการเสร็จแลว้ ตอ้งทาํความสะอาดโต๊ะทาํปฏิบติัการและอุปกรณ์ทุกอยา่ง
ดว้ยสารฆ่าเช้ือโรคท่ีเหมาะสม 
  6) ก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งลา้งมือดว้ยสบู่หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง 
  7) ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ท่ีอาจมีการเส่ียงต่ออนัตรายท่ีเกิดจากเช้ือ
โรคบางชนิด (กรณีท่ีไดรั้บคาํแนะนาํหรือปรึกษาแพทย)์ 
 (5) ความปลอดภัยจากไฟไหม้ การเกิดไฟไหมใ้นหอ้งปฏิบติัการมีสาเหตุไดห้ลายประการ เม่ือเกิด 
ไฟไหมข้ึ้นในหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียนเป็นส่ิงแรก อาจารยต์อ้งให้นกัศึกษา
ออกจากหอ้งปฏิบติัการทนัที ดึงสัญญาณแจง้เหตุไฟไหม ้พร้อมกบัเรียกใหค้นช่วยเหลือ โดยกาํหนดหนา้ท่ี
ให้คนหน่ึงทาํหนา้ท่ีตดัวงจรไฟฟ้า ปิดท่อแก๊ส ปิดประตูหนา้ต่าง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทไดน้อ้ยท่ีสุดและ
ป้องกนัการลุกลามไปยงัหอ้งขา้งเคียงและใหอี้กคนหน่ึงรีบใชเ้คร่ืองดบัเพลิงดบัไฟท่ีลุกไหมท้นัที โดยตอ้ง
คาํนึงดว้ยวา่การใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท จะทาํใหก้ารดบัไฟไม่ไดผ้ลและอาจเกิด
อนัตรายกบัผูใ้ชด้ว้ยตอ้งมีสารเคมีท่ีใชด้บัไฟอยูป่ระจาํห้องปฏิบติัการ และมีสภาพการใชง้านไดดี้ ผูใ้ช้
หอ้งปฏิบติัการทุกคนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีใช ้ กลไกการทาํงานของการดบัไฟเพ่ือใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเกิดประสิทธิภาพสารท่ีนาํมาใชด้บัไฟมีดงัน้ี 
  1) นํา้ 
  นํ้า เป็นสารท่ีใชด้บัไฟไดอ้ยา่งแพร่หลาย ช่วยทาํให้เช้ือเพลิงท่ีกาํลงัลุกไหมล้ดอุณหภูมิลง
ไดแ้ละไม่มีการลุกไหมเ้พ่ิมข้ึนใหม่ นํ้าใชด้บัไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทของแขง็ไดดี้ ไม่ควรใชน้ํ้ าดบัไฟ
ท่ีเกิดจากสารประเภทของเหลวท่ีไวไฟเน่ืองจากจะทาํให้ของเหลวกระจายออกเป็นบริเวณกวา้ง และ
ของเหลวส่วนท่ีอยูบ่นผวินํ้ายงัคงลุกไหมแ้ละทาํใหไ้ฟลุกลามต่อไปได ้
  2) โฟมของคาร์บอนไดออกไซด์ 
  โฟมของคาร์บอนไดออกไซดมี์ลกัษณะเป็นฟองท่ีมีสมบติักั้นอากาศไม่ใหเ้ขา้ไปถึงบริเวณ
ท่ีเกิดไฟไหม ้และป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือเพลิงท่ีระเหยเพ่ิมเติมออกมาอีกจึงทาํใหเ้ปลวไฟลดลงและดบัไปในท่ีสุด 
โฟมของคาร์บอนไดออกไซด ์ ไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีของสารแลว้ไดแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นผลิตภณัฑ ์
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และถูกอดัดว้ยความดนัสูงบรรจุอยูใ่นถงั เม่ือปล่อยสารออกมาดว้ยความดนัท่ีพอเหมาะก็จะมีลกัษณะเป็น
ฟอง 
  3) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นสารท่ีใชใ้นอุปกรณ์ดบัเพลิงทัว่ไป แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
น้ีหนกักวา่อากาศ เม่ือเขา้ไปผสมอยูก่บัอากาศในบริเวณไฟไหมเ้ป็นปริมาณมาก ๆ จะทาํใหป้ริมาณของแก๊ส
ออกซิเจนในอากาศบริเวณนั้นเจือจางลงแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นอุปกรณ์ดบัเพลิงถูกบรรจุอยู่ในถงัท่ีมี
ความดนัประมาณ 750 ปอนดต่์อตารางน้ิว จึงมีสถานะเป็นคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว เม่ือเปิดวาลว์อุปกรณ์
ดบัเพลิงซ่ึงเป็นการลดความดนั แก๊สคาร์บอนไดออกไซดจึ์งกระจายเป็นฝอยออกทางท่อท่ีออกแบบไวใ้หพุ้่ง
ไปสู่บริเวณท่ีตอ้งการดบัไฟได ้
  4) ไอของสารอนิทรีย์บางชนิด 
  สารอินทรียบ์างชนิดท่ีเป็นของเหลวระเหยเป็นไอไดง่้ายและหนกักว่าอากาศ เม่ือไอของ
สารน้ีลอยอยู่เหนือบริเวณไฟไหม  ้ ก็จะเขา้ไปแทนท่ีอากาศบริเวณนั้นจึงทาํให้ไฟไม่ลุกลามต่อไป 
สารอินทรียท่ี์ใชโ้ดยทัว่ไป คือ คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ อยา่งไรกต็ามสารอินทรียมี์อนัตรายต่อร่างกายมาก 
จึงตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั โดยใชด้บัไฟกรณีท่ีไฟไหมใ้นบริเวณนอกอาคาร เป็นท่ีโล่งอากาศถ่ายเทไดดี้ 
และต้องไม่ใช้ ดบัไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมข้องโลหะโซเดียมหรือโพแทสเซียมผสมอยูด่ว้ย เพราะอาจระเบิด
ข้ึนได ้
6. การปฐมพยาบาล 
 การทาํปฏิบติัการอาจมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนได ้จึงตอ้งมีความระมดัระวงัหรือมีการป้องกนัท่ีดี อยา่งไรก็
ตามเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนกจ็ะตอ้งแกไ้ขสถานการณ์ และปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไดท้นัที จึงตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้บางประการ ดงักรณีตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 การปฐมพยาบาลเมือ่เกดิอุบัตเิหตุ 

อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล 

1. แกว้บาด ถา้แกว้บาดเลก็นอ้ย ใหห้า้มเลือดโดยใชผ้า้ท่ีสะอาด
พบัหนา ๆ กดลงบนบาดแผล กรณีท่ีมีเลือดไหลออก
มากควรใชผ้า้รัดเหนือบริเวณบาดแผล และ 
ส่งแพทยท์นัที 

2. ไฟลวกหรือโดนของร้อน ใชน้ํ้าลา้งมาก ๆ และห้ามลา้งดว้ยสารละลายโซเดียม
ไฮโดรเจน -คาร์บอเนตปิดดว้ยผา้พนัแผลท่ีแหง้และ
สะอาด ถา้ไฟลวกมากใหรี้บส่งแพทย ์

3. สารเคมีถูกผิวหนงั ลา้งบริเวณนั้นดว้ยนํ้าสะอาดปริมาณมาก ๆ ในทนัที
เพ่ือป้องกนัสารซึมเขา้ผวิหนงัหรือทาํลายเซลลผ์วิหนงั 
และกรณีมีสารถูกผวิหนงัเป็นปริมาณมากตอ้งรีบ
นาํส่งแพทย ์พร้อมกบัแจง้ชนิดของสารใหแ้พทยท์ราบ
ดว้ยเพื่อจะไดแ้กไ้ขอยา่งถูกตอ้งทนัที 

4. สารเขา้ตา ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดปริมาณมาก ในทนัทีเป็นเวลานาน
ไม่นอ้ยกวา่ 15 นาทีเพื่อใหส้ารเจือจางหรือหมดไป
และรีบนาํส่งแพทยท์นัที 

5. สูดไอหรือแก๊ส ตอ้งรีบนาํออกจากบริเวณนั้นไปอยูใ่นบริเวณท่ีอากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวกพยายามสูดอากาศบริสุทธ์ใหเ้ตม็ท่ี 
กรณีไดรั้บสารเขา้ร่างกายปริมาณมากและหมดสติ 
ตอ้งใชว้ธีิการผายปอดหรือใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ และ
นาํไปส่งแพทยท์นัที 

6. การกลืนกินสารเคมี ตอ้งรีบนาํส่งแพทยท์นัที พร้อมทั้งนาํตวัอยา่งสารหรือ
ฉลากไปดว้ยเพื่อแจง้ใหแ้พทยไ์ดช่้วยเหลือและใหก้าร
รักษาไดถู้กตอ้งทนัที 

7. ถูกกระแสไฟฟ้าดูด รีบตดักระแสไฟฟ้าทนัที โดยการถอดเตา้เสียบหรือยก
สะพานไฟหรือใชฉ้นวนผลกัหรือฉุดใหผู้ท่ี้ไดรั้บ
อนัตรายออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้า หรือเข่ีย 
สายไฟใหห้ลุดออกไปจากตวัผูบ้าดเจ็บ ห้ามใช้มือ
เปล่าแตะต้องตัวผูท่ี้กาํลงัไดรั้บอนัตรายจาก
กระแสไฟฟ้าเม่ือนาํผูท่ี้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกจาก 
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อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล 

 แหล่งกระแสไฟฟ้าแลว้ตอ้งทาํการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ โดยการผายปอดหรือเป่าปากใหป้อดทาํงาน 

นวดหวัใจ แลว้รีบนาํส่งแพทยท์นัที 
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7. อนัตรายของสารเคมแีละเคร่ืองหมายเตอืน 
 สารเคมีมีสมบติัเฉพาะตวัและมีอนัตรายต่อสุขภาพได ้ ถา้เขา้สู่ร่างกายอาจมีผลต่อระบบการทาํงาน
ในร่างกาย ทาํลายอวยัวะไดท้ั้งผิวหนงั ปอด หวัใจ ตบั สมอง ไต เลือด นอกจากน้ีอนัตรายจากสารเคมีอาจ
เกิดจากการกดักร่อน การเป็นพิษ รวมทั้งการเกิดอุบติัภยัจากการไวไฟหรือการระเบิดท่ีรุนแรงของสารท่ีทาํ
ปฏิกิริยากนัไดด้งัน้ี 
 (1) สารเคมีที่ทําปฏิกริิยากบันํา้ กรด เบส หรือแอลกอฮอล์ สารเคมีบางชนิดไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมีกบันํ้ า กรด เบส หรือแอลกอฮอลถ์า้มีสารเหล่าน้ีปนอยูเ่พียงเลก็นอ้ยกอ็าจจะทาํใหเ้กิดแก๊สไวไฟท่ีลุก
ไหมห้รือปะทุเป็นเปลวไฟได ้ จึงตอ้งมีระบบการเก็บสารเคมีท่ีปลอดภยั และหมัน่ตรวจสอบอยู่เสมอ
ตวัอยา่งโลหะท่ีเกิดปฏิกิริยากบันํ้า กรด เบส หรือแอลกอฮอลไ์ดดี้และอาจมีอนัตรายเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

ตารางที ่2 ตวัอย่างโลหะทีท่ําปฏิกริิยาแล้วเกดิอนัตราย 

ชนิดสาร ทาํปฏกิริิยาได้กบัสาร ผลท่ีเกดิจากการทาํปฏิกริิยา

1. โลหะแอลคาไลด ์ นํ้า ปฏิกิริยามีความรุนแรง ไดแ้ก๊ส

ไฮโดรเจนและเกิดเปลวไฟปะทุ

ทนัที อาจกระเดน็ออกไปเป็น

บริเวณกวา้งได ้

2. โลหะ Mg,Zn,Al,Cr,Fe, 

Sn,Ni,Pb 

กรด เกิดปฏิกิริยา ไดแ้ก๊สไฮโดรเจน 

3. โลหะ Zn, Al เบส เกิดปฏิกิริยา ไดแ้ก๊สไฮโดรเจน

4. โลหะ Na แอลกอฮอล ์ เกิดปฏิกิริยา ไดแ้ก๊สไฮโดรเจน 

 กรด เบส หรือแอลกอฮอล ์เป็นสารท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหอ้งปฏิบติัการจึงตอ้งเกบ็รักษาแยก
ออกจากสารเคมีทัว่ไป 
 (2) แนวทางการจัดเกบ็สารเคมีโดยใช้สีแสดงประเภทของอันตราย สารเคมีทุกชนิดในหอ้งปฏิบติั 
การมีอนัตรายต่อร่างกายในระดบัท่ีแตกต่างกนั จึงมีผูเ้สนอเคร่ืองหมายเตือนอนัตรายกาํกบัไวท่ี้ภาชนะบรรจุ
สาร ซ่ึงอาจเป็นขอ้ความ สีหรือสัญลกัษณ์ ผูท้าํปฏิบติัการจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองหมายเตือน
อนัตรายของสารเคมีเหล่านั้น 
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ตารางที ่ 3  ตวัอย่างสีทีใ่ช้เป็นสัญลกัษณ์แสดงประเภทของอนัตรายและแนวทางการจดัเกบ็ 

ประเภทของอนัตราย สีทีใ่ช้เป็น
สัญลกัษณ์ 

แนวทางในการจดัเกบ็ ตวัอย่างสาร 

1. สารไวไฟ แดง เกบ็รวมกบัสารไม่ไวไฟ

ได ้
Ethanol, Gasoline, 

Mineral spirits 

แดงและขาว เกบ็รวมกบัสารไม่ไวไฟ
ได ้แต่ตอ้งแยกออกจาก

สารไวไฟชนิด 
อ่ืน ๆ 

Benzoyl peroxide, 
Sodium, Lithium, 

Potassium Aluminum 
hydride 

2. สารว่องไวต่อ 
การเกิดปฏิกิริยา 

เหลือง สารท่ีระเบิดเกบ็แยก
ออกจากสารไวไฟและ
ได ้

Ammonium nitrate, 
Sodium chlorate, 

Hydrogen peroxide 

เหลืองและขาว เกบ็แยกจากสารไวไฟ
และสารท่ีระเบิดได ้ไม่
เกบ็รวมกบัสารว่องไว
ต่อการเกิดปฏิกิริยาชนิด 

Acrylamide, 
Hydrazine, 

Sodium dithionite, 
Sodium hypophosphite

3. สารท่ีเป็นอนัตรายจาก
การสมัผสั 

ขาว เกบ็ไวใ้นบริเวณท่ีมีการ

ป้องกนัการกดักร่อน 
Hydrogen chloride, 

Titanium 
tetrachloride,Iodine 

ขาวและดาํ เกบ็ไวใ้นบริเวณท่ีมีการ
ป้องกนัการกดักร่อน 
โดยตอ้งแยกออกจาก
สารท่ีเป็นอนัตรายจาก

การ 
สมัผสัชนิดอ่ืน ๆ 

Chlorosulfonic acid, 
Sodium hydroxide 
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ตารางท่ี  3 (ต่อ) 

ประเภทของอนัตราย สีทีใ่ช้เป็น
สัญลกัษณ์ 

แนวทางในการจดัเกบ็ ตวัอย่างสาร 

4.สุขภาพ. สารท่ีเป็น
อนัตรายต่อ 

ฟ้า เกบ็ไวใ้นบริเวณท่ี
ปลอดภยั 

Sodium Cyanide,Hg 

compounds 

5. สารท่ีไม่เป็นอนัตราย  ส้ม เกบ็ไวใ้นบริเวณทัว่ไป Sodium chloride, 
Dextrose, 

Monoethanolamine 
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 (3) สัญลกัษณ์แสดงประเภทของอนัตรายสําหรับติดบนภาชนะบรรจุสาร นอกจากจะใชสี้เป็น 
สัญลกัษณ์แสดงประเภทของอนัตรายแลว้ ไดมี้ผูก้าํหนดสัญลกัษณ์แสดงประเภทของอนัตราย ดงัตวัอยา่ง 

ตารางที ่ 4 ตัวอย่างสัญลกัษณ์แสดงประเภทของอนัตรายและข้อควรระวงั 
สัญลกัษณ์/ประเภทอนัตราย ความเป็นอนัตราย ข้อควรระวงั 

 E 

สารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยาแลว้ให้
ความร้อนและแก๊สอยา่งรวดเร็ว 
หรือเม่ือไดรั้บความร้อนใน
สภาวะจาํกดัจะเกิดการระเบิด 
หรือเผาไหมอ้ยา่งรุนแรง 

หลีกเล่ียงการกระแทก การ 
เสียดสีท่ีทาํใหเ้กิดความร้อน 
หรือประกายไฟและแยกให ้
อยูห่่างจากแหล่งกาํเนิด 
ประกายไฟและความร้อน 

 F+ 

ของเหลวท่ีมีจุดติดไฟตํ่ากวา่ 0 
องศาเซลเซียส และจุดเดือดไม่
เกิน35 องศาเซลเซียส แก๊ส และ
แก๊สผสมท่ีไวไฟในอากาศท่ี
อุณหภูมิและความดนัปกติ 

เกบ็ใหห่้างจากเปลวไฟ 
ประกายไฟ และความร้อน 

 F 

สารเปอร์ออกไซดอิ์นทรีย์
ประเภท 
(1) ของแขง็ท่ีลุกไหมไ้ดง่้ายและ 
สามารถเผาไหมต่้อไปไดเ้อง (2) 
ของเหลวท่ีจุดติดไฟตํ่ากว่า 21 
องศาเซลเซียสซ่ึงไม่ใช่สารไวไฟ 
สูงมาก (3) สารท่ีทาํปฏิกิริยากบั 
ความช้ืนแลว้ใหส้ารไวไฟ 

เกบ็ใหห่้างจากเปลวไฟ 
ประกายไฟและความร้อน 

 O 

สารออกซิไดซ์ 

(ช่วยใหไ้ฟลุก) 

 

สารเคมีท่ีไม่ลุกไหมเ้อง แต่
สามารถใหอ้อกซิเจนไดเ้ม่ือ
สมัผสักบัสารซ่ึงลุกไหม ้แลว้เร่ง
การลุกไหมไ้ด ้

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสารเคมีท่ี 
ไวไฟ ระวงัอนัตรายจากการจุดติด 
ไฟเม่ือเกิดไฟไหมส้ารน้ีจะเร่งให ้
ไฟไหมม้ากข้ึน และทาํใหก้ารดบั 
ไฟยากข้ึน 
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สัญลกัษณ์/ประเภทอนัตราย ความเป็นอนัตราย ข้อควรระวงั 

T+/T 

เป็นพิษมาก / เป็นพิษ 

การสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึม
ผา่นผวิหนงัแมเ้พียงปริมาณ
เลก็นอ้ย จะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
สุขภาพหรืออาจถึงตายได ้ถา้รับ
สารเขา้ไปในปริมาณมากหรือ
สะสมต่อเน่ืองเป็นเวลานานจะมี
อาการรุนแรง และอาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสุขภาพอยา่งถาวร 
ก่อใหเ้กิดมะเร็ง ทาํอนัตรายต่อ
ทารกในครรภแ์ละเกิดการกลาย
พนัธ์ุ 

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสารเคมีท่ี
ไวไฟ ระวงัอนัตรายจากการจุดติด 
ไฟเม่ือเกิดไฟไหมส้ารน้ีจะเร่งให ้
ไฟไหมม้ากข้ึน และทาํใหก้ารดบั 
ไฟยากข้ึน 

Xn 

เป็นอนัตราย 

การสูดดม การกลืนกิน หรือซึม
ผา่นผวิหนงัอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 
ต่อสุขภาพแบบเฉียบพลนัหรือ 
เร้ือรัง ถา้ใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมอาจ 
เกิดผลเสียต่อสุขภาพอาก่อใหเ้กิด 
มะเร็ง ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุ์ มี 
พิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ และถา้สูดดม
กอ็าจก่อใหเ้กิดอาการแพ ้

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัร่างกายทุก
รูปแบบ ใหค้วามระมดัระวงัเป็น 
พิเศษสาํหรับสารก่อมะเร็ง สาร 
ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ สารท่ีมี
พิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

 
กดักร่อน 

ทาํลายเน้ือเยือ่ส่ิงมีชีวติ และกดั
กร่อนอุปกรณ์การทดลองได ้

ป้องกนัตา ผวิหนงั และเส้ือผา้เป็น
พิเศษ อยา่สูดดมไอของสารกลุ่มน้ี 
ในกรณีท่ีมีอุบติัเหตุหรือรู้สึกไม่ 
สบายใหป้รึกษาแพทยท์นัที 

Xi 

ระคายเคือง 

ไม่มีสมบติักดักร่อน แต่ถา้ผิวหนงั
หรือเยือ่เมือกสมัผสัสารน้ีกอ็าจ 
ก่อใหเ้กิดอาการบวม เกิดอาการแพ้
ได ้

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัดวงตา
ผวิหนงั และการสูดดมไอของสาร 



  22

สัญลกัษณ์/ประเภทอนัตราย ความเป็นอนัตราย ข้อควรระวงั 

N 

อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ปล่อยสู่สภาพแวดลอ้มจะทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคป์ระกอบของ 
ส่ิงแวดลอ้มทนัที 

อยา่ปล่อยสู่ระบบสุขาภิบาล 
ดิน หรือส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติั 
ตามกฎเกณฑข์องการกาํจดัดว้ย 
วธีิการพิเศษเฉพาะของสารแต่ละ 
ชนิด 

 
กมัมนัตรังสี 

ไดรั้บปริมาณมากและเฉียบพลนัจะ
เสียชีวติใน 24 ชัว่โมง ไดรั้บ 
ต่อเน่ืองเป็นเวลานานก่อใหเ้กิด 
โรคมะเร็ง และอาจเกิดการกลาย 
พนัธ์ุ ขนาดปลอดภัยของ 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บนอ้ยกวา่ 50 
มิลลิซีเวร์ิตต่อปี ซีเวิร์ต (Sievert) 
ตวัยอ่ Sv, 1 Sv = 1 J/kg 

หลีกเล่ียงการสมัผสัโดยไม่จาํเป็น
ทั้งคน เคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้ม 
อยา่เกบ็ใกลบ้ริเวณท่ีทาํงาน 
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