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การบริหารจัดการห้ องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบตั ิการมีความสําคัญอย่างสู งต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ การทําปฏิบตั ิการที่ให้
ประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาจะต้องมีการบริ หารจัดการที่ดี มีการวางแผนการดําเนินงานและคํานึงถึงปั จจัย
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านบุคลากร
ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น ควรรับผิดชอบงานบริ หารจัดการ ดูแลควบคุม และสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอน ให้ผลการ
เรี ยนรู ้เป็ นไปตามหลักสู ตรทั้งสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการร่ วมกันหลาย
กลุ่มจะต้องมีการจัดตารางการใช้ห้อง และมีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน และอาจกําหนดบทบาทหน้าที่ให้มี
หัวหน้าผูด้ ูแลและผูใ้ ช้หอ้ งปฏิบตั ิการไว้อย่างชัดเจนในภาระงานต่อไปนี้
1) การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
2) การจัดทําระเบียนวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และสารเคมี
3) การจัดซื้อ การควบคุม และการใช้วสั ดุสิ้นเปลือง สารเคมี
4) การซ่อมแซม แก้ไข และจัดจําหน่ายตามความเหมาะสม
5) การดูแล บํารุ งรักษาห้องปฏิบตั ิการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และรายงานการชํารุ ด
เสี ยหายต่อหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบ
2. ด้ านงบประมาณ
การกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี ที่เกี่ยวข้องกับการทําปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ขึ้นอยู่กบั
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นต้องใช้เพื่อการทําปฏิบตั ิการของหน่วยงาน โครงการที่ขอใช้งบประมาณ อาจ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคาร สถานที่ครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และการซ่อมบํารุ ง จึงจําเป็ น ต้องระบุ
แหล่งที่มาของงบประมาณให้เหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบการใช้เงิน ที่อาจเป็ นงบประมาณแผ่นดิน
เงินบํารุ งการศึกษา หรื อเงินอื่นๆ ที่ได้จากการบริ การตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทําปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ทุกคนจึงควรมีส่วนร่ วมนําเสนอโครงการด้วย
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณ ในส่ วนของครุ ภณั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมีดงั นี้
1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
2) สํารวจความต้องการจําเป็ นในการจัดซื้อและจัดซ่อม
3) สํารวจราคาในปั จจุบนั ของสิ่ งที่ตอ้ งจัดซื้ อและจัดซ่อม
4) ประมาณการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี การซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ และวัสดุถาวรของ
ห้องปฏิบตั ิการ
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5) จัดทํางบประมาณของโครงการ และแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ทั้งการเรี ยนการสอน
ตามปกติ และโครงการพิเศษ
รายการที่ตอ้ งตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทํา
งบประมาณประจําปี มีดงั นี้
1. อุปกรณ์ เครื่ องใช้ วัสดุถาวร
2. วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมี
3. ครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุสาํ นักงานและเครื่ องมือซ่อมบํารุ ง
4. วัสดุที่ซ้ือเก็บไว้ไม่ได้ และของสดต่าง ๆ
5. ค่าแก๊ส เชื้อเพลิง นํ้า และไฟฟ้ า
6. ค่าหนังสื อและเอกสารในการศึกษาค้นคว้า
3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วัสดุถาวร วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
สิ้ นเปลือง สารเคมี ของสดเพือ่ การทดลอง มีวิธีการจัดซื้อจัดการที่แตกต่างกัน การดําเนินการจัดซื้อหรื อ
จัดหาจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมาก โดยต้องคํานึงถึงข้อแนะนําต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทวั่ ไป จะต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการและตามนโยบาย
ของสถานศึกษา ผูจ้ ดั ซื้อต้องศึกษา ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื้อ โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและประโยชน์ที่จะได้รับการจัดซื้อควรดําเนินการล่วงหน้าเพื่อให้ทนั ต่อการใช้งาน และควรจัดซื้อ
แต่ละรายการเพียงครั้งเดียวให้พอใช้ตลอดปี ยกเว้นวัสดุหรื อสารเคมีบางชนิดที่เสื่ อมสภาพได้ง่ายจึงควรซื้อ
ตามความจําเป็ นเมื่อต้องการใช้งาน
2) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไม่สามารถจัดซื้อไว้ล่วงหน้าได้ เช่น นํ้าแข็ง นํ้าแข็งแห้ง ผลไม้ ผัก
หรื อสิ่ งมีชีวิตอื่นที่ใช้ในการทดลอง ควรขออนุมตั ิการเบิกค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดซื้อสิ่ งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า
ตามที่กาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
4. การจัดทําระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
การทําระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีจดั เป็ นหัวใจสําคัญ ของการบริ หารจัดการ
ห้องปฏิบตั ิการ การวางแผนการจัดเก็บ และจัดทําระเบียนอย่างเป็ นระบบจะช่ วยให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อและประหยัดเวลาในการค้นหา รวมทั้งยังสามารถควบคุมและป้ องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้อีกด้วย
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ข้ อแนะนําการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
1. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท้ งั ประเภทเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องแก้ว และอุปกรณ์ที่ประกอบมาจาก
วัตถุอื่นๆ จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ วัสดุอุปกรณ์พวกที่ใช้งานอยูเ่ สมอหรื อที่ใช้
นานครั้งก็ควรจัดแยกกันไว้ สําหรับวัสดุที่มีคู่มือการใช้และดูแลรักษา จะต้องเก็บคู่มือเหล่านี้ให้เป็ นระบบ
และเป็ นหมวดหมู่ในตูจ้ ดั เก็บโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการค้นหา และควรทําสําเนาคู่มืออุปกรณ์ทุกชิ้นวาง
ไว้กบั อุปกรณ์น้ นั ด้วย การเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ควรแยกประเภทตามสาขาวิชา
หรื อหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปควร
จัดแยกประเภทดังนี้
อุปกรณ์ ทางฟิ สิ กส์ ประกอบด้วย เครื่ องวัดทางไฟฟ้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลองทางกลศาสตร์
ความร้อน แสง เสี ยง แม่เหล็กไฟฟ้ า และอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ ทางเคมี ประกอบด้วย เครื่ องชัง่ ประเภทต่าง ๆ pH มิเตอร์อ่างนํ้าร้อน ตูอ้ บไฟฟ้ า สเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ เครื่ องปั่ นแยก อุปกรณ์เหล่านี้ควรเก็บไว้ในบริ เวณมิดชิดที่ป้องกันฝุ่ นละอองได้ โดยจัดให้เป็ น
หมวดหมู่และอยูห่ ่างจากสารเคมีดว้ ย
อุปกรณ์ ทางชีววิทยา ประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์ประเภทต่าง ๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบ
ธรรมดากล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์เหล่านี้ควรเก็บไว้
ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีแสงแดด ฝุ่ นละออง และความชื้น ถ้าต้องนํามาใช้งานอยูเ่ สมอควรเก็บในตูท้ ี่สูง
จากพื้นห้องประมาณ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ และภายในตูต้ อ้ งมีซิลิกาเจลสําหรับดูดความชื้นไว้
ด้วย ถ้าต้องเก็บกล้องจุลทรรศน์ไว้เป็ นเวลานานควรเก็บไว้ในตูท้ ี่สร้างด้วยวัสดุทนไฟภายในมีหลอดไฟฟ้ า
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 40 – 50°C หรื ออุณหภูมิที่เหมาะสมการรักษาคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ควรทําเป็ นช่องหรื อติดตะแกรงเพื่อให้อากาศภายในและภายนอกหมุนเวียนกันได้
2. การจัดเก็บสารเคมี
การจัดเก็บสารเคมี ที่ดีจะช่ วยป้ องกันไม่ให้มีอนั ตรายเกิ ดขึ้น ตามปกติ ไม่ควรเก็บสารเคมีใน
ห้องปฏิบตั ิการหรื อห้องเตรี ยมปฏิบตั ิการ และไม่ควรเก็บสารเคมีไว้ในปริ มาณมากเกินความจําเป็ น การ
จัดเก็บไม่ ได้ หมายถึงเพียงแต่ วางสารเคมีไว้ ในบริเวณที่ปลอดภัยเท่ านั้น แต่จาํ เป็ นต้องมีระบบการจัดเก็บ
ตามประเภทและสมบัติของสาร และต้องตรวจความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจสภาพของ
ภาชนะที่ ใช้บรรจุ ซ่ ึ งอาจผุกร่ อนจนเกิ ดการรั่ วไหล หรื อเก็บไว้ในบริ เวณที่ไม่เหมาะสมก็อาจเกิดการ
เสื่ อมสภาพได้ ข้อแนะนําในการจัดเก็บสารเคมีมีดงั นี้
การปิ ดฉลาก ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดจะต้องปิ ดฉลากชื่อของสารและข้อแนะนําเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้สารชนิดนั้น ๆ ไว้ดว้ ย และต้องระวังไม่ให้ฉลากบนภาชนะหลุดหาย ในกรณี ที่ตอ้ งการ
ถ่ายเทสารเคมีใส่ ภาชนะใหม่กต็ อ้ งทําฉลากเหล่านี้ติดไว้ดว้ ยเช่นกัน
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การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารชนิดต่ าง ๆ โดยทัว่ ไปการจัดเก็บสารเคมีใช้ระบบการจัดตาม
กลุ่มของตัวอักษร และตามประเภทความเป็ นอันตรายของสาร เช่น สารไวไฟ กรด สารมีพิษและกัดกร่ อน
ควรแยกจัดเก็บไว้เฉพาะที่
การจัดเก็บแยกไว้ บนชั้น ชั้นสําหรับเก็บขวดสารเคมีควรปรับระดับได้ ทําด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัด
กร่ อนของสารเคมี และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักของสารเคมีที่เก็บ ภาชนะขนาดใหญ่ควรจัด
ไว้ช้ นั ล่าง สารเคมีที่ทาํ ปฏิกิริยากับนํ้าได้ควรใส่ ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนหุม้ ไว้อีกชั้นหนึ่ง และต้องทําความ
สะอาดภายนอกของขวดบรรจุสารเคมีอยูเ่ สมอ ควรเก็บสารเคมีที่เป็ นของเหลวหรื อสารละลายแยกออกจาก
สารเคมีที่เป็ นของแข็ง และไม่ควรเก็บสารเคมีที่เป็ นของเหลวหรื อสารละลายไว้สูงกว่าระดับสายตา
การเก็บในตู้เย็น ตูเ้ ย็นจัดเป็ นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับห้องปฏิบตั ิการเพื่อใช้เก็บสารเคมีบางประเภทที่
ต้องการอุณหภูมิต่าํ เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเสื่ อมสภาพของสารเคมี เพื่อลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หรื อการระเหยของสาร การเลือกใช้ตูเ้ ย็นขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการเก็บสารเคมี สารที่ไม่ไวไฟสามารถ
เก็บไว้ในตูเ้ ย็นธรรมดาทัว่ ไปได้ แต่สารไวไฟจะต้องเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่ออกแบบเฉพาะ ซึ่งไม่มีสวิตช์ควบคุม
อุณหภูมิหรื อหลอดไฟฟ้ าอยูภ่ ายใน เพราะอาจทําให้เกิดประกายไฟที่ทาํ ให้สารเหล่านั้นเกิดการระเบิดได้จากไอ
ของสารไวไฟที่สะสมอยูใ่ นตูเ้ ย็น
การเก็บสารเคมีแยกไว้ โดยเฉพาะ สารเคมีบางประเภทที่มีอนั ตรายเฉพาะตัว ต้องจัดเก็บแยกไว้
โดยเฉพาะ เช่น สารระเหยง่าย สารมีพิษ สารกัดกร่ อน สารไวไฟ สารที่เกิดปฏิกิริยากับสารอื่นบางชนิดอย่าง
รุ นแรง ซึ่งจะต้องมีเครื่ องหมายเตือนอันตรายของสารอันตรายประเภทต่าง ๆ ติดไว้ดว้ ย และสถานที่จดั เก็บ
ต้องมีความเหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี มีทางเข้าออกสะดวก มีทางหนีไฟและมีระบบเตือนภัย รวมทั้งมี
อุปกรณ์ดบั เพลิงโดยทัว่ ไปไม่ควรใช้หอ้ งเก็บสารเคมีเพื่อการเตรี ยมสาร เนื่องจากอาจเกิดปัญหาการปนเปื้ อนได้
และต้องรักษาความสะอาดห้องนี้อย่างสมํ่าเสมอ การจัดเก็บสารประเภทอันตรายซึ่งจะมีเครื่ องหมายเตือนความ
เป็ นอันตราย และใช้สีเป็ นสัญลักษณ์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย
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ข้ อแนะนําเกีย่ วกับการใช้ ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วยส่ วนของเนื้อหาสาระเชิงทฤษฎี และการทําปฏิบตั ิการ
ควบคู่กนั เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาสาระและกระบวนการต่าง ๆ ไปพร้อมกัน การทําปฏิบตั ิการจะ
ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ และช่วยฝึ กนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบ รู ้จกั คิด รู ้จกั ตัดสิ นปั ญหาด้วย
ตนเอง รู ้จกั คุณค่าของสิ่ งที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้ และรู ้จกั ทํางานด้วยความปลอดภัย การทําปฏิบตั ิการจึง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างสู ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกฝนตนเองและแสดงความสามารถ
พิเศษในขณะทําปฏิบตั ิการอาจมีสภาวะที่เสี่ ยงต่ออันตรายเกิดขึ้นได้ จึงควรตระหนักถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของทั้งบุคลากร และทรัพย์สินในห้องปฏิบตั ิการ มีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยอย่างเพียงพอแก่การ
ใช้งาน และมีขอ้ แนะนําแก่ผทู ้ าํ ปฏิบตั ิการให้ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ มีความพร้อมที่จะ
ป้ องกันตนเองจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในการทําปฏิบตั ิการอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาท
หรื อความมักง่ายของผูท้ าํ ปฏิบตั ิการเอง จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถป้ องกันได้ขอ้ เสนอแนะและข้อควรปฏิบตั ิใน
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เป็ นดังนี้
1. ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการใช้ ห้องปฏิบัตกิ าร
การกําหนดข้อควรปฏิบตั ิในการใช้ห้องปฏิบตั ิการ จัดเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการอย่างหนึ่งที่
ผูท้ าํ ปฏิบตั ิการทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อมีอุบตั ิเหตุที่
ไม่คาดคิดขึ้นได้ ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับผูใ้ ช้หอ้ งปฏิบตั ิการ เป็ นดังนี้
(1) ระมัดระวังในการทําปฏิบตั ิการ และทําปฏิบตั ิการอย่างตั้งใจ ไม่เล่นหยอกล้อกัน
(2) เรี ยนรู ้ตาํ แหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตูย้ า ที่ลา้ ง
ตาหรื อก๊อกนํ้า เครื่ องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี) และทางออกฉุกเฉิ น
(3) อ่านคู่มือปฏิบตั ิการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ แต่ถา้ ไม่เข้าใจขั้นตอนใดหรื อยังไม่เข้าใจการใช้
งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึ กษาครู จนเข้าใจก่อนลงมือทําปฏิบตั ิการ
(4) ปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ตอ้ งการทําปฏิบตั ิการนอกเหนือจากที่กาํ หนด จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากครู ก่อนทุกครั้ง
(5) ไม่ควรทําปฏิบตั ิการอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นก็จะไม่มีผใู ้ ห้
ความช่วยเหลือ
(6) ไม่รับประทานอาหารหรื อดื่มเครื่ องดื่มในห้องปฏิบตั ิการ และไม่ใช้เครื่ องแก้วหรื ออุปกรณ์ทาํ
ปฏิบตั ิการเป็ นภาชนะใส่ อาหารและเครื่ องดื่ม
(7) ดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบบนโต๊ะทําปฏิ บตั ิ การตลอดเวลาให้มีเฉพาะคู่มือ
ปฏิบตั ิการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยูบ่ นโต๊ะทําปฏิบตั ิการ ส่ วนกระเป๋ าหนังสื อและเครื่ องใช้อื่น ๆ
ต้ องเก็บไว้ ในบริ เวณที่จดั ไว้ให้
(8) อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าจะต้องให้มือแห้งสนิท
ก่อนใช้ การถอดหรื อเสี ยบเต้าเสี ยบต้องจับที่เต้าเสี ยบเท่านั้นอย่าจับที่สายไฟ
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(9) การทดลองที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ริน
ของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ต้ งั ไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้อง
หันปากหลอดไปในบริ เวณที่ไม่มีผอู ้ ื่นอยู่ และดับตะเกียงหรื อปิ ดแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
(10) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบตั ิการเป็ นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรื อสู ดดมสารเคมีใด ๆ นอกจาก
จะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องแล้ว และไม่นาํ สารเคมีใด ๆออกจากห้องปฏิบตั ิการ
(11) ตรวจสอบสลากที่ปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนนํามาใช้ ริ นหรื อตักสารออกมาในปริ มาณที่
พอใช้เท่านั้น ไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไม่เทนํ้าลงในกรด
(12) การทําปฏิบตั ิการชีววิทยา จะต้องทําตามเทคนิ คปลอดเชื้อตลอดเวลาด้วยการล้างมือด้วยสบู่
ก่อนและหลังทําปฏิบตั ิการ ทําความสะอาดโต๊ะทําปฏิบตั ิการให้ปลอดเชื้อก่อนและหลังปฏิบตั ิการ และใช้
เทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรี ย ์ ถ้ามีปัญหาด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กัน ต้องแจ้งให้ครู
ทราบก่อนทําปฏิบตั ิการ
(13) เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นให้รายงานครู ทนั ทีและดําเนินการปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธีดว้ ย
(14) เมื่อทําการทดลองเสร็ จแล้ว ต้องทําความสะอาดเครื่ องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง ทําความ
สะอาดโต๊ะทําปฏิบตั ิการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่ และนํ้าก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
2. การทําความสะอาดบริเวณทีป่ นเปื้ อนสารเคมี
อุบตั ิเหตุจากสารเคมีหกในห้องปฏิบตั ิการเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าทําปฏิบตั ิการโดยขาด
ความระมัดระวัง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรี บกําจัดสารเคมีที่ปนเปื้ อนและทําความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อ
ป้ องกันอันตรายจากสารเหล่านั้น สารเคมีแต่ละชนิ ดมีสมบัติและความเป็ นอันตรายแตกต่างกัน จึงต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําความสะอาดบริ เวณที่ปนเปื้ อนสารเคมีเหล่านั้น ซึ่งมีขอ้ แนะนําดังต่อไปนี้
(1) สารทีเ่ ป็ นของแข็ง ควรใช้แปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใส่ ในกระดาษแข็งแล้วนําไปทําลาย
(2) สารละลายกรด ควรใช้น้ าํ ล้างบริ เวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทําให้กรดเจือจางลง และใช้
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจางล้างเพื่อทําลายสภาพกรด แล้วล้างด้วยนํ้าอีกครั้ง
(3) สารละลายเบส ควรใช้น้ าํ ล้างบริ เวณที่มีสารละลายเบสหกและซับนํ้าให้แห้ง เนื่ องจาก
สารละลายเบสที่หกบนพื้นจะทําให้พ้ืนบริ เวณนั้นลื่น ต้องทําความสะอาดลักษณะดังกล่าวหลาย ๆ ครั้ง และ
ถ้ายังไม่หายลื่นอาจต้องใช้ทรายโรยแล้วเก็บกวาดทรายออกไป
(4) สารทีเ่ ป็ นนํา้ มัน ควรใช้ผงซักฟอกล้างสารที่เป็ นนํ้ามันและไขมันจนหมดคราบนํ้ามันและพื้นไม่
ลื่นหรื อทําความสะอาดโดยใช้ทรายโรยเพือ่ ซับนํ้ามันให้หมดไป
(5) สารทีร่ ะเหยง่ าย ควรใช้ผา้ เช็ดบริ เวณที่สารหยดหลายครั้งจนแห้ง และในขณะเช็ดถูจะต้องมีการ
ป้ องกันไม่ให้สมั ผัสผิวหนังหรื อสู ดไอของสารเข้าร่ างกาย
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(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแล้วใช้เครื่ องดูดเก็บรวบรวมไว้ในกรณี ที่พ้นื ที่สารปรอท
หกมีรอยแตกหรื อรอยร้าวจะมีสารปรอทแทรกเข้าไปอยูข่ า้ งในต้องปิ ดรอยแตกหรื อรอยร้าวนั้นด้วยการทา
ขี้ผ้ ึงทับรอยดังกล่าว เพื่อกันการระเหยของปรอท หรื ออาจใช้ผงกํามะถันโรยบนปรอทเพื่อให้เกิดเป็ น
สารประกอบซัลไฟด์ แล้วเก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง
3. การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซม
การบํารุ งรักษาห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ อย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยป้ องกันอันตรายและอุบตั ิเหตุที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทําปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
อีกด้วยเมื่อตรวจสอบพบสิ่ งใดชํารุ ดเสี ยหายจะต้องรี บดําเนิ นการซ่ อมแซมทันที ในห้องปฏิ บตั ิ การ
วิทยาศาสตร์ จึงควรมีเครื่ องมือพื้นฐานและอะไหล่ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซมขั้นต้นไว้
ด้วย เช่น หัวแร้งบัดกรี ไขควง ตลับเมตร ฉาก คีมตัดสายไฟ สวิตซ์ มัลติมิเตอร์ ฟิวส์ไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟฟ้ า ส่ วน
ต่างๆ ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ที่จาํ เป็ นต้องบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอประกอบด้วย
(1) ระบบแสงสว่ าง การระบายอากาศ และระบบไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปช่องลมในห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ นิยมทําด้วยกระจก ถ้าทิศทางของตัวอาคารไม่เหมาะสมก็จะมีแสงผ่านเข้ามามาก โดยเฉพาะ
ในช่วงตอนบ่ายที่ทาํ ให้อากาศในห้องร้อนจัด จึงจําเป็ นต้องใช้ม่านกั้นทางเดินของแสงด้วย ส่ วนประตู
หน้าต่างที่เปิ ดได้ไม่สะดวกก็อาจมีผลต่อการระบายอากาศและแสงสว่างในห้องได้ เมื่อพบข้อบกพร่ องเช่นนี้
ก็จะต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที บางครั้งอาจพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าในห้องปฏิบตั ิการบางชนิดไม่สามารถใช้งาน
ได้ หรื อพัดลมดูดอากาศไม่ทาํ งาน จะต้องตรวจสอบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ซ่อมแซมทันที ควรทําความสะอาดฝุ่ นหรื อหยากไย่ที่ติดอยูบ่ นหลอดไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้แสงสว่างที่ได้
จากหลอดไฟฟ้ าลดลง
(2) ระบบนํา้ ก๊ อกนํา้ อ่ างนํา้ และท่ อนํา้ ทิง้ ท่อนํ้าประปาและท่อนํ้าทิ้งในห้องปฏิบตั ิการที่ทาํ ด้วย
เหล็กอาจผุกร่ อนเป็ นสนิมจากสารเคมีหกรดหรื อถูกไอของสารเคมีได้ จึงต้องมีการตรวจสอบเป็ นประจําถ้า
พบว่ามีรอยรั่วต้องรี บซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนทันที สําหรับท่อนํ้าประปาที่ทาํ ด้วยพลาสติก อาจหลอมละลาย
ด้วยตัวทําละลายอินทรี ยบ์ างชนิด เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์จึงต้องควบคุมดูแลและป้ องกันไม่ให้ตวั ทําละลาย
เหล่านี้หกรดได้ สําหรับท่อนํ้าทิ้งก็มีปัญหาทํานองเดียวกัน จึงต้องทําให้เจือจางก่อนทิ้งสารทุกชนิดลงในท่อนํ้า
ทิ้ง โดยไม่ควรเทสารละลายเข้มข้นลงในท่อนํ้าทิ้งอ่างนํ้าและก๊อกนํ้าในห้องปฏิบตั ิการจะเกิดการรั่วไหลได้
เสมอ จึงควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ปั ญหาที่พบเสมอคือก๊อกนํ้าปิ ดไม่สนิทเนื่องจากแผ่นยางใน
ก๊อกนํ้าเสื่ อมสภาพ เพราะใช้งานมานานหรื อเกิดจากการปิ ดก๊อกนํ้าแน่นเกินไปจนทําให้โลหะอัดแผ่นยางเป็ น
รอยและนํ้ารั่วซึ มได้ จึงไม่ควรปิ ดก๊อกนํ้าแน่นเกินไปบริ เวณใต้อ่างนํ้าจะมีท่อนํ้าทิ้งต่ออยู่ ซึ่งอาจเกิดการรั่วจาก
แผ่นยางเสื่ อมทํานองเดียวกับก๊อกนํ้า ปั ญหาที่พบอยูเ่ สมออีกประการหนึ่งคือท่อตัน ซึ่งมีสาเหตุจากตะไคร่
หรื อเศษของแข็งอุดตันในท่อใต้อ่างนํ้า ซึ่งแก้ไขได้โดยถอดออกมาล้างทําความสะอาด และควรเปิ ดนํ้าล้างสิ่ ง
สกปรกและสารตกค้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
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(3) ครุ ภัณฑ์ ในห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุ ภณ
ั ฑ์ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
โต๊ะสาธิต เก้าอี้และโต๊ะทําปฏิบตั ิการ ตูแ้ ละชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ป้ ายนิเทศและตูค้ วัน สิ่ งเหล่านี้
ต้องได้รับการตรวจสอบดูแลอยูเ่ สมอ ควรซ่อมแซมทันทีเมื่อพบสิ่ งใดชํารุ ดเสี ยหาย ควรขัดและเคลือบ
พื้นผิวโต๊ะทําปฏิบตั ิการที่ทาํ ด้วยไม้ใหม่ทุกปี ถ้าเป็ นพื้นโต๊ะทําปฏิบตั ิการเคมีควรทาด้วยอีพอกซีซ่ ึงเป็ นสาร
ทนนํ้าและกรด เก้าอี้หรื อโต๊ะที่ขาทําด้วยเหล็กและยึดกับไม้ดว้ ยสกรู หรื อนอต ควรมีการตรวจสอบและขัน
สกรู หรื อนอตให้แน่นอยูเ่ สมอ ควรทําความสะอาดตู้ ชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี รวมทั้งช่องลมอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ควรทําความสะอาดพื้น ประตู หน้าต่างของห้องปฏิบตั ิการอยูเ่ ป็ นประจํา และ
ตรวจสอบเครื่ องดับเพลิงในห้องปฏิบตั ิการให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้เสมอ
4. การจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ มีความสําคัญต่อการทําปฏิบตั ิการเป็ นอย่างยิ่ง วัสดุ
อุปกรณ์แต่ละชนิ ดจะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน สถานศึกษาจึงควรมีการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้อง
และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันอันตรายและความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการและการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็ นดังนี้
(1) วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําปฏิบตั ิการเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็ นแหล่งความรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ จัดการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1) กําหนดแผนงบประมาณการจัดซื้อ การจัดเก็บและจัดทําระเบียนวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทําปฏิบตั ิการที่ชาํ รุ ดเสี ยหายให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
2) เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีคุณภาพ คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่คุม้ ค่า
และความทันสมัยด้วย
3) จัดทําคู่มือประกอบการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ การบํารุ งรักษาและข้อควรระวัง
4) จัดทําป้ ายที่อ่านง่ายและชัดเจน บอกชื่อของวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้และถ้าเป็ นไปได้ควร
แสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไว้ดว้ ย
5) จัดจําแนกอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ชาํ รุ ด แตกหัก และควรดําเนินการซ่อมแซมทันที
6) จัดเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในที่ปลอดภัยและหยิบใช้สะดวกชั้นและตูเ้ ก็บอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ตอ้ งไม่สูงเกินกว่าระดับสายตา และติดป้ ายชี้แจงที่มองเห็นได้ชดั เจน
7) มีระเบียนควบคุมที่ตรวจสอบได้ มีระบบการจัดเก็บที่เป็ นระเบียบและมีระบบการให้ยมื
เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
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(2) เครื่องวัดทางไฟฟ้ า เครื่ องวัดทางไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะห้องปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์จะมีเครื่ องวัดทางไฟฟ้ ามากกว่าห้องปฏิบตั ิการอื่น อาจารย์หรื อเจ้าหน้าที่
ประจําของห้องปฏิบตั ิการต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานและการซ่อมบํารุ ง ข้อแนะนําบางประการในการ
จัดเก็บและการใช้เครื่ องวัดทางไฟฟ้ า เป็ นดังนี้
1) จัดเก็บในตูเ้ พื่อป้ องกันไม่ให้มีแมลงหรื อสัตว์ขนาดเล็กเข้าไปในเครื่ อง ซึ่ งอาจทําให้
วงจรไฟฟ้ าขัดข้องและใช้งานไม่ได้
2) ทําความสะอาดไม่ให้มีฝนละอองเกาะสะสมมาก
ุ่
จนทําให้เกิดปั ญหากับวงจรไฟฟ้ า
3) เช็ดละอองนํ้าจากความชื้นหรื อไอนํ้าในอากาศที่เกาะอยูก่ บั อุปกรณ์ละอองนํ้าเป็ นสาเหตุ
ที่ทาํ ให้เกิดสนิมและทําให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลงได้
4) จัดเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงหรื อมี
แสงแดดส่ องตลอดเวลา เพราะจะทําให้ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์เสื่ อมสภาพเร็ วกว่าปกติ หรื อทําให้เกิดความ
ขัดข้องและทํางานผิดพลาดได้
5) ต้องใช้อุปกรณ์เครื่ องวัดทางไฟฟ้ าอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการกระทบกระแทก ซึ่งจะ
เป็ นสาเหตุทาํ ให้ข้ วั ต่อหรื อรอยเชื่อมต่อในวงจรไฟฟ้ าหลวมหรื อหลุดออกจากกันได้
5. ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เป็ นสถานที่ซ่ ึ งจัดไว้ให้นกั ศึกษาได้ทาํ ปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิ บตั ิ การวิทยาศาสตร์ จาํ เป็ นต้องมี สิ่งอํานวยความสะดวกในการทําปฏิ บตั ิ การ และเครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื่ องแก้ว สารเคมีแก๊สชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแก๊สเชื้อเพลิง อาหารเลี้ยง
เชื้ อ เชื้อจุลินทรี ยแ์ ละสัตว์ทดลองสิ่ งเหล่านี้อาจทําให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้
ทรัพย์สินของห้องปฏิบตั ิการเสี ยหายได้ ถ้าผูป้ ฏิบตั ิการขาดความระมัดระวังหรื อขาดความรู ้เกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทําปฏิบตั ิการ สถานศึกษาจึงควรมีการบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
อย่างเป็ นระบบและมีข้ นั ตอนการดําเนิ นงานที่มีแบบแผน เพื่อให้การทําปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความปลอดภัยสู ง แนวปฏิบตั ิบางประการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เป็ นดังนี้
(1) ความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าอาจมีสาเหตุมาจากการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าไม่ถูกต้อง การดูแลตรวจสอบไม่ทวั่ ถึงและเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าในการทํา
ปฏิบตั ิการ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า เป็ นดังนี้
1) การติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในห้ องปฏิบัตกิ าร
1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าไว้ในบริ เวณที่อยูห่ ่างจากนํ้าหรื อสารไวไฟ
2. ใช้ฟิวส์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าใน
ห้องปฏิบตั ิการ ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่มีขนาดสู งกว่ากระแสไฟฟ้ าที่อุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องการมากเกินไป
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าบางชนิด ที่ออกแบบให้มีเต้าเสี ยบ 3
ขา จะต้องใช้เต้าเสี ยบนี้ต่อกับเต้ารับที่มี 3 ช่องเท่านั้น เพื่อช่วยป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
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และความเสี ยหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดนั้น
2) การดูแลตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้ าอย่างสมํ่าเสมอ โดยทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของอุปกรณ์ตดั วงจรไฟฟ้ าจากการมีกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
2. ตรวจสอบสายไฟและเต้าเสี ยบให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้อย ถ้าพบว่าฉนวนหุ ้ม
สายไฟฉี กขาดหรื อเต้าเสี ยบชํารุ ดแตกหักจะต้องเปลี่ยนทันที
3) การปฏิบัตขิ ณะใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
1. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยความระมัดระวัง เช็ดมือและเท้าให้แห้งทุกครั้งที่จบั
ต้องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
2. ถ้าต้องใช้สายไฟต่อจากเต้ารับเดียวกันหลายสายหรื อจําเป็ นต้องใช้ต่อพ่วงกัน
ควรเลือกเต้ารับชนิดที่มีสวิตช์เปิ ด – ปิ ด และไม่ต่อพ่วงเกิน 2 สาย
3. ถอดเต้าเสี ยบอุปกรณ์ไฟฟ้ าออกจากเต้ารับ ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
4. อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดควรมีสญ
ั ญาณไฟ ที่แสดงว่าเครื่ องกําลังทํางานอยู่ และถ้า
เกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน ต้องหยุดการทํางานของอุปกรณ์น้ นั ทันที
5. เตาไฟฟ้ า ต้องมีขดลวดของเตาไฟฟ้ าอยูใ่ นเบ้าและไม่ชาํ รุ ดเสี ยหาย
6. ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ า สายไฟ สวิตช์ และเครื่ องควบคุมอุณหภูมิที่ชาํ รุ ด
ทันที
(2) ความปลอดภัยในการใช้ แก๊ สและสารไวไฟ การใช้แก๊สและสารไวไฟจะต้องมีวิธีการรักษาความ
ปลอดภัยเป็ นพิเศษมีการซักซ้อมความเข้าใจกับผูใ้ ช้อย่างชัดเจน และต้องปฏิบตั ิตามวิธีการใช้โดยเคร่ งครัด
การป้ องกันอันตรายจากการใช้แก๊สและสารไวไฟ มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ไม่นาํ ถังแก๊สที่บุบเป็ นสนิมหรื อรั่วซึม มาใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
2) สถานที่วางถังแก๊สต้องมัน่ คงเป็ นบริ เวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี และจะต้องตรวจสอบการ
รั่วของแก๊สเสมอ
3) ต้องจัดทําสัญลักษณ์เตือนอันตรายของสารไวไฟ และข้อปฏิบตั ิติดไว้ในสถานที่วางถัง
แก๊ส
4) ให้ความรู ้ในการใช้แก๊ส เช่น ก่อนเปิ ดวาล์วควรตรวจสอบสภาพของสายแก๊สและหัว
แก๊สเมื่อเลิกใช้แล้วต้องปิ ดวาล์วก่อนปิ ดเครื่ องควบคุมความดันของแก๊สที่ใช้ทุกครั้ง
5) ต้องแน่ ใจว่าแก๊สที่นาํ มาใช้เป็ นประเภทเดี ยวกับที่ ระบุ ไว้ที่ถงั แก๊สนั้นและต้องใช้
อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สตามมาตรฐานของแก๊สชนิดนั้นด้วย
6) ต้องทําการปฏิบตั ิการที่ตอ้ งใช้เปลวไฟด้วยความระมัดระวัง และต้องหลีกเลี่ยงที่จะอยู่
ใกล้กบั สิ่ งที่ก่อให้เกิดความร้อนหรื อเชื้อเพลิงซึ่ งอาจทําให้ไฟลุกไหม้ข้ ึน
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7) กรณี เกิดไฟไหม้ตอ้ งรี บปิ ดตะเกียงแอลกอฮอล์ หรื อท่อแก๊สทุกท่อทันที ปิ ดถังแก๊ส แล้ว
นําสารไวไฟทุกชนิดออกจากบริ เวณนั้นให้เร็ วที่สุด
8) ต้องมีเครื่ องดับเพลิงอยูใ่ นบริ เวณที่ใช้ได้ง่าย และมีทางออกฉุกเฉิ นที่เปิ ดได้ตลอดเวลา
9) เมื่อมีสารติดไฟต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ถ้าลุกไหม้เล็กน้อยให้ใช้ผา้ เปี ยก
คลุมสิ่ งนั้นไว้ ถ้าเสื้ อผ้าลุกติดไฟให้นอนลงกลิ้งตัวกับพื้นหรื อใช้ผา้ หนาห่มคลุมทับ และรี บนํา
ผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาลทันที
(3) ความปลอดภัยจากรังสี และไอสารพิษ อันตรายจากสารเคมีเป็ นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละ
ชนิดสารบางชนิดมีพิษร้ายแรง ไอของสารอาจทําให้ระคายเคืองต่อดวงตา และระบบหายใจ บางชนิดเป็ น
สารกัมมันตรั งสี ที่ทาํ ลายเนื้ อเยื่อของสิ่ งมี ชีวิต อาจทําให้เนื้ อเยื่อตายหรื อเปลี่ ยนแปลงไปจนเกิ ดเป็ น
โรคมะเร็ งได้ผทู ้ ี่ทาํ ปฏิบตั ิการจึงต้องมีความรู ้เกี่ยวกับรังสี และไอสารพิษเป็ นอย่างดี รู ้จกั วิธีใช้อย่างปลอดภัย
และมีวิธีป้องกันอันตรายจากสารเหล่านั้นด้วยการป้ องกันอันตรายจากรังสี และไอสารพิษ มีขอ้ ควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) การทดลองที่มีควันพิษเกิดขึ้น จะต้องใช้ผา้ กรองควันพิษปิ ดจมูกและปาก ทําในตูค้ วันที่
อยูใ่ นบริ เวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2) การทดลองที่ใช้หลอดเลเซอร์เป็ นแหล่งกําเนิดแสง ต้องไม่มองที่ลาํ แสงโดยตรง และ
ควรมีขอ้ ความเตือนอันตรายติดไว้ที่หลอดเลเซอร์ พร้อมทั้งต้องชี้แจงถึงวิธีใช้ที่ถูกต้องก่อนการใช้งาน ถ้า
เป็ นไปได้ควรใช้แว่นกันเลเซอร์
3) การใช้สารกัมมันตรังสี ในการทําปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ควรเก็บสารกัมมันตรังสี ไว้ใน
ปริ มาณที่จาํ เป็ นต้องใช้เท่านั้น และจะต้องขออนุญาตจากหน่วยราชการที่ควบคุมการใช้สารกัมมันตรังสี ดว้ ย
พร้ อมทั้งปฏิ บตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด ต้องเก็บสารกัมมันตรังสี ไว้ในกล่องตะกัว่ ที่ มีความหนา
โดยรอบไม่นอ้ ยกว่า 6 นิ้ว และการหยิบสารกัมมันตรังสี จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะเท่านั้น
4) ขณะทดลองเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี ผูท้ ดลองจะต้องอยู่ไกลจากแหล่งกําเนิ ด
กัมมันตภาพรังสี มากที่สุดและใช้เวลาทดลองน้อยที่สุด ผูท้ ี่ทาํ การทดลองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องมีเครื่ องวัด
กัมมันตภาพรังสี ติดตัวไว้ตรวจสอบปริ มาณรังสี ที่ได้รับตลอดเวลา เพื่อป้ องกันการรับรังสี เกินมาตรฐาน
ความปลอดภัย
5) การบัดกรี เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการจะมีไอตะกัว่ เกิดขึ้น จึงต้องทําใน
บริ เวณที่ระบายอากาศได้ดี ผูบ้ ดั กรี จะต้องอยู่เหนื อลมเพื่อป้ องกันการสู ดควันตะกัว่ และควรล้างมือให้
สะอาดทุกครั้งหลังจากบัดกรี แล้ว
(4) ความปลอดภัยจากเชื้อโรค การทําปฏิบตั ิการทางชีววิทยาที่ตอ้ งใช้พืช สัตว์ และจุลินทรี ยใ์ นการ
ทดลอง สัตว์บางชนิดอาจนําเชื้อโรคคือแพร่ ปรสิ ตบางชนิดสู่ คนได้ ดังนั้นจึงต้องไม่นาํ สัตว์ที่จะเป็ นพาหะ
นําเชื้อโรคเข้ามาในห้องปฏิบตั ิการ จุลินทรี ยบ์ างชนิดอาจเป็ นอันตราย หรื อทําให้เกิดโรคได้ การทดลองที่
ต้องใช้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจึงต้องทําด้วยความระมัดระวัง การป้ องกันอันตรายจากเชื้อโรคมีขอ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี้
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1) ตูเ้ ย็นที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ มีความจําเป็ นสําหรับการทําปฏิบตั ิการทางชีววิทยาเป็ น
อย่างยิง่ เพื่อใช้เก็บสิ่ งที่นาํ มาทดลองเพื่อการถนอมรักษาให้คงคุณภาพโดยใช้อุณหภูมิต่าํ ต้องไม่เก็บอาหาร
หรื อเครื่ องดื่มที่ใช้รับประทานไว้กบั สารเหล่านี้
2) ใช้วสั ดุอุปกรณ์บางประเภทเพียงครั้งเดียวเพื่อป้ องกันการติดเชื้อจึงต้องทําลายอุปกรณ์
เหล่านั้นทุกครั้งที่ใช้แล้ว
3) เครื่ องแก้วที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรค ต้องฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนําไปล้าง
ทําความสะอาดจนไม่มีคราบติดค้างอยู่
4) อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดในห้องปฏิบตั ิการ ต้องไม่เป็ นแหล่งสะสมหรื อแพร่ กระจายเชื้อ
โรค
5) เมื่อทําปฏิบตั ิการเสร็ จแล้ว ต้องทําความสะอาดโต๊ะทําปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ทุกอย่าง
ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม
6) ก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ ต้องล้างมือด้วยสบู่หรื อนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
7) ควรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ที่อาจมีการเสี่ ยงต่ออันตรายที่เกิดจากเชื้อ
โรคบางชนิด (กรณี ที่ได้รับคําแนะนําหรื อปรึ กษาแพทย์)
(5) ความปลอดภัยจากไฟไหม้ การเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบตั ิการมีสาเหตุได้หลายประการ เมื่อเกิด
ไฟไหม้ข้ ึนในห้องปฏิบตั ิการ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งแรก อาจารย์ตอ้ งให้นกั ศึกษา
ออกจากห้องปฏิบตั ิการทันที ดึงสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ พร้อมกับเรี ยกให้คนช่วยเหลือ โดยกําหนดหน้าที่
ให้คนหนึ่งทําหน้าที่ตดั วงจรไฟฟ้ า ปิ ดท่อแก๊ส ปิ ดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้นอ้ ยที่สุดและ
ป้ องกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียงและให้อีกคนหนึ่งรี บใช้เครื่ องดับเพลิงดับไฟที่ลุกไหม้ทนั ที โดยต้อง
คํานึงด้วยว่าการใช้เครื่ องดับเพลิงชนิดไม่เหมาะสมหรื อผิดประเภท จะทําให้การดับไฟไม่ได้ผลและอาจเกิด
อันตรายกับผูใ้ ช้ดว้ ยต้องมีสารเคมีที่ใช้ดบั ไฟอยูป่ ระจําห้องปฏิบตั ิการ และมีสภาพการใช้งานได้ดี ผูใ้ ช้
ห้องปฏิบตั ิการทุกคนต้องมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีใช้ กลไกการทํางานของการดับไฟเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประสิ ทธิภาพสารที่นาํ มาใช้ดบั ไฟมีดงั นี้
1) นํา้
นํ้า เป็ นสารที่ใช้ดบั ไฟได้อย่างแพร่ หลาย ช่วยทําให้เชื้อเพลิงที่กาํ ลังลุกไหม้ลดอุณหภูมิลง
ได้และไม่มีการลุกไหม้เพิ่มขึ้นใหม่ นํ้าใช้ดบั ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของแข็งได้ดี ไม่ควรใช้น้ าํ ดับไฟ
ที่เกิดจากสารประเภทของเหลวที่ ไวไฟเนื่ องจากจะทําให้ของเหลวกระจายออกเป็ นบริ เวณกว้าง และ
ของเหลวส่ วนที่อยูบ่ นผิวนํ้ายังคงลุกไหม้และทําให้ไฟลุกลามต่อไปได้
2) โฟมของคาร์ บอนไดออกไซด์
โฟมของคาร์ บอนไดออกไซด์มีลกั ษณะเป็ นฟองที่มีสมบัติก้ นั อากาศไม่ให้เข้าไปถึงบริ เวณ
ที่เกิดไฟไหม้ และป้ องกันไม่ให้เชื้อเพลิงที่ระเหยเพิม่ เติมออกมาอีกจึงทําให้เปลวไฟลดลงและดับไปในที่สุด
โฟมของคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้จากปฏิกิริยาเคมีของสารแล้วได้แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นผลิตภัณฑ์
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และถูกอัดด้วยความดันสู งบรรจุอยูใ่ นถัง เมื่อปล่อยสารออกมาด้วยความดันที่พอเหมาะก็จะมีลกั ษณะเป็ น
ฟอง
3) แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นสารที่ใช้ในอุปกรณ์ดบั เพลิงทัว่ ไป แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
นี้หนักกว่าอากาศ เมื่อเข้าไปผสมอยูก่ บั อากาศในบริ เวณไฟไหม้เป็ นปริ มาณมาก ๆ จะทําให้ปริ มาณของแก๊ส
ออกซิ เจนในอากาศบริ เวณนั้นเจือจางลงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอุปกรณ์ดบั เพลิงถูกบรรจุอยู่ในถังที่มี
ความดันประมาณ 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จึงมีสถานะเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว เมื่อเปิ ดวาล์วอุปกรณ์
ดับเพลิงซึ่งเป็ นการลดความดัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงกระจายเป็ นฝอยออกทางท่อที่ออกแบบไว้ให้พุ่ง
ไปสู่ บริ เวณที่ตอ้ งการดับไฟได้
4) ไอของสารอินทรีย์บางชนิด
สารอินทรี ยบ์ างชนิ ดที่เป็ นของเหลวระเหยเป็ นไอได้ง่ายและหนักกว่าอากาศ เมื่อไอของ
สารนี้ ล อยอยู่เหนื อบริ เวณไฟไหม้ ก็จะเข้าไปแทนที่ อากาศบริ เวณนั้นจึ งทํา ให้ไฟไม่ ลุ กลามต่ อไป
สารอินทรี ยท์ ี่ใช้โดยทัว่ ไป คือ คาร์ บอนเตตระคลอไรด์ อย่างไรก็ตามสารอินทรี ยม์ ีอนั ตรายต่อร่ างกายมาก
จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยใช้ดบั ไฟกรณี ที่ไฟไหม้ในบริ เวณนอกอาคาร เป็ นที่โล่งอากาศถ่ายเทได้ดี
และต้ องไม่ ใช้ ดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะโซเดียมหรื อโพแทสเซี ยมผสมอยูด่ ว้ ย เพราะอาจระเบิด
ขึ้นได้
6. การปฐมพยาบาล
การทําปฏิบตั ิการอาจมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีความระมัดระวังหรื อมีการป้ องกันที่ดี อย่างไรก็
ตามเมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขสถานการณ์ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทนั ที จึงต้องมีความรู ้ความ
เข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบางประการ ดังกรณี ตวั อย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การปฐมพยาบาลเมือ่ เกิดอุบัตเิ หตุ
อุบัติเหตุ

การปฐมพยาบาล

1. แก้วบาด

ถ้าแก้วบาดเล็กน้อย ให้หา้ มเลือดโดยใช้ผา้ ที่สะอาด
พับหนา ๆ กดลงบนบาดแผล กรณี ที่มีเลือดไหลออก
มากควรใช้ผา้ รัดเหนือบริ เวณบาดแผล และ
ส่ งแพทย์ทนั ที

2. ไฟลวกหรื อโดนของร้อน

ใช้น้ าํ ล้างมาก ๆ และห้ ามล้างด้วยสารละลายโซเดียม
ไฮโดรเจน -คาร์บอเนตปิ ดด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและ
สะอาด ถ้าไฟลวกมากให้รีบส่ งแพทย์
ล้างบริ เวณนั้นด้วยนํ้าสะอาดปริ มาณมาก ๆ ในทันที
เพื่อป้ องกันสารซึมเข้าผิวหนังหรื อทําลายเซลล์ผวิ หนัง
และกรณี มีสารถูกผิวหนังเป็ นปริ มาณมากต้องรี บ
นําส่ งแพทย์ พร้อมกับแจ้งชนิดของสารให้แพทย์ทราบ
ด้วยเพื่อจะได้แก้ไขอย่างถูกต้องทันที
ล้างด้วยนํ้าสะอาดปริ มาณมาก ในทันทีเป็ นเวลานาน
ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาทีเพื่อให้สารเจือจางหรื อหมดไป
และรี บนําส่ งแพทย์ทนั ที
ต้องรี บนําออกจากบริ เวณนั้นไปอยูใ่ นบริ เวณที่อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวกพยายามสู ดอากาศบริ สุทธ์ให้เต็มที่
กรณี ได้รับสารเข้าร่ างกายปริ มาณมากและหมดสติ
ต้องใช้วธิ ีการผายปอดหรื อใช้เครื่ องช่วยหายใจ และ
นําไปส่ งแพทย์ทนั ที
ต้องรี บนําส่ งแพทย์ทนั ที พร้อมทั้งนําตัวอย่างสารหรื อ
ฉลากไปด้วยเพื่อแจ้งให้แพทย์ได้ช่วยเหลือและให้การ
รักษาได้ถูกต้องทันที
รี บตัดกระแสไฟฟ้ าทันที โดยการถอดเต้าเสี ยบหรื อยก
สะพานไฟหรื อใช้ฉนวนผลักหรื อฉุ ดให้ผทู ้ ี่ได้รับ
อันตรายออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้ า หรื อเขี่ย
สายไฟให้หลุดออกไปจากตัวผูบ้ าดเจ็บ ห้ ามใช้ มือ
เปล่ าแตะต้ องตัวผูท้ ี่กาํ ลังได้รับอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ าเมื่อนําผูท้ ี่ถูกกระแสไฟฟ้ าดูดออกจาก

3. สารเคมีถูกผิวหนัง

4. สารเข้าตา

5. สูดไอหรื อแก๊ส

6. การกลืนกินสารเคมี

7. ถูกกระแสไฟฟ้ าดูด
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อุบัติเหตุ

การปฐมพยาบาล
แหล่งกระแสไฟฟ้ าแล้วต้องทําการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น โดยการผายปอดหรื อเป่ าปากให้ปอดทํางาน
นวดหัวใจ แล้วรี บนําส่ งแพทย์ทนั ที
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7. อันตรายของสารเคมีและเครื่องหมายเตือน
สารเคมีมีสมบัติเฉพาะตัวและมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพได้ ถ้าเข้าสู่ ร่างกายอาจมีผลต่อระบบการทํางาน
ในร่ างกาย ทําลายอวัยวะได้ท้ งั ผิวหนัง ปอด หัวใจ ตับ สมอง ไต เลือด นอกจากนี้อนั ตรายจากสารเคมีอาจ
เกิดจากการกัดกร่ อน การเป็ นพิษ รวมทั้งการเกิดอุบตั ิภยั จากการไวไฟหรื อการระเบิดที่รุนแรงของสารที่ทาํ
ปฏิกิริยากันได้ดงั นี้
(1) สารเคมีที่ทําปฏิกริ ิยากับนํา้ กรด เบส หรือแอลกอฮอล์ สารเคมีบางชนิดไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมีกบั นํ้า กรด เบส หรื อแอลกอฮอล์ถา้ มีสารเหล่านี้ปนอยูเ่ พียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้เกิดแก๊สไวไฟที่ลุก
ไหม้หรื อปะทุเป็ นเปลวไฟได้ จึงต้องมีระบบการเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย และหมัน่ ตรวจสอบอยู่เสมอ
ตัวอย่างโลหะที่เกิดปฏิกิริยากับนํ้า กรด เบส หรื อแอลกอฮอล์ได้ดีและอาจมีอนั ตรายเกิดขึ้นได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ตัวอย่ างโลหะทีท่ ําปฏิกริ ิยาแล้ วเกิดอันตราย
ชนิดสาร
1. โลหะแอลคาไลด์

ทําปฏิกริ ิยาได้ กบั สาร
นํ้า

ผลที่เกิดจากการทําปฏิกริ ิยา
ปฏิกิริยามีความรุ นแรง ได้แก๊ส
ไฮโดรเจนและเกิดเปลวไฟปะทุ
ทันที อาจกระเด็นออกไปเป็ น
บริ เวณกว้างได้

2. โลหะ Mg,Zn,Al,Cr,Fe,

กรด

เกิดปฏิกิริยา ได้แก๊สไฮโดรเจน

เบส

เกิดปฏิกิริยา ได้แก๊สไฮโดรเจน

แอลกอฮอล์

เกิดปฏิกิริยา ได้แก๊สไฮโดรเจน

Sn,Ni,Pb
3. โลหะ Zn, Al
4. โลหะ Na

กรด เบส หรื อแอลกอฮอล์ เป็ นสารที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในห้องปฏิบตั ิการจึงต้องเก็บรักษาแยก
ออกจากสารเคมีทวั่ ไป
(2) แนวทางการจัดเก็บสารเคมีโดยใช้ สีแสดงประเภทของอันตราย สารเคมีทุกชนิ ดในห้องปฏิบตั ิ
การมีอนั ตรายต่อร่ างกายในระดับที่แตกต่างกัน จึงมีผเู ้ สนอเครื่ องหมายเตือนอันตรายกํากับไว้ที่ภาชนะบรรจุ
สาร ซึ่งอาจเป็ นข้อความ สี หรื อสัญลักษณ์ ผูท้ าํ ปฏิบตั ิการจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องหมายเตือน
อันตรายของสารเคมีเหล่านั้น
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ตารางที่ 3 ตัวอย่ างสี ทใี่ ช้ เป็ นสั ญลักษณ์ แสดงประเภทของอันตรายและแนวทางการจัดเก็บ
ประเภทของอันตราย

สี ทใี่ ช้ เป็ น
สั ญลักษณ์

แนวทางในการจัดเก็บ

ตัวอย่ างสาร

1. สารไวไฟ

แดง

เก็บรวมกับสารไม่ไวไฟ
ได้

Ethanol, Gasoline,
Mineral spirits

เก็บรวมกับสารไม่ไวไฟ
ได้ แต่ตอ้ งแยกออกจาก
สารไวไฟชนิด
อื่น ๆ

Benzoyl peroxide,
Sodium, Lithium,
Potassium Aluminum
hydride

เหลือง

สารที่ระเบิดเก็บแยก
ออกจากสารไวไฟและ
ได้

Ammonium nitrate,
Sodium chlorate,
Hydrogen peroxide

เหลืองและขาว

เก็บแยกจากสารไวไฟ
และสารที่ระเบิดได้ ไม่
เก็บรวมกับสารว่องไว
ต่อการเกิดปฏิกิริยาชนิด
เก็บไว้ในบริ เวณที่มีการ

Acrylamide,
Hydrazine,
Sodium dithionite,
Sodium hypophosphite
Hydrogen chloride,
Titanium
tetrachloride,Iodine
Chlorosulfonic acid,
Sodium hydroxide

แดงและขาว

2. สารว่องไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยา

3. สารที่เป็ นอันตรายจาก
การสัมผัส

ขาว

ป้ องกันการกัดกร่ อน
ขาวและดํา

เก็บไว้ในบริ เวณที่มีการ
ป้ องกันการกัดกร่ อน
โดยต้องแยกออกจาก
สารที่เป็ นอันตรายจาก
การ
สัมผัสชนิดอื่น ๆ

19

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเภทของอันตราย

สี ทใี่ ช้ เป็ น
สั ญลักษณ์

แนวทางในการจัดเก็บ

ตัวอย่ างสาร

4.สุ ขภาพ. สารที่เป็ น
อันตรายต่อ

ฟ้ า

เก็บไว้ในบริ เวณที่
ปลอดภัย

Sodium Cyanide,Hg

5. สารที่ไม่เป็ นอันตราย

ส้ม

เก็บไว้ในบริ เวณทัว่ ไป

Sodium chloride,
Dextrose,
Monoethanolamine

compounds

20
(3) สั ญลักษณ์ แสดงประเภทของอันตรายสํ าหรับติดบนภาชนะบรรจุสาร นอกจากจะใช้สีเป็ น
สัญลักษณ์แสดงประเภทของอันตรายแล้ว ได้มีผกู ้ าํ หนดสัญลักษณ์แสดงประเภทของอันตราย ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 4 ตัวอย่ างสั ญลักษณ์ แสดงประเภทของอันตรายและข้ อควรระวัง
สั ญลักษณ์ /ประเภทอันตราย

E

หลีกเลี่ยงการกระแทก การ
เสี ยดสี ที่ทาํ ให้เกิดความร้อน
หรื อประกายไฟและแยกให้
อยูห่ ่างจากแหล่งกําเนิด
ประกายไฟและความร้อน
เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
ประกายไฟ และความร้อน

F+

ของเหลวที่มีจุดติดไฟตํ่ากว่า 0
องศาเซลเซียส และจุดเดือดไม่
เกิน35 องศาเซลเซียส แก๊ส และ
แก๊สผสมที่ไวไฟในอากาศที่
อุณหภูมิและความดันปกติ
สารเปอร์ออกไซด์อินทรี ย ์
ประเภท
(1) ของแข็งที่ลุกไหม้ได้ง่ายและ
สามารถเผาไหม้ต่อไปได้เอง (2)
ของเหลวที่จุดติดไฟตํ่ากว่า 21
องศาเซลเซียสซึ่งไม่ใช่สารไวไฟ
สู งมาก (3) สารที่ทาํ ปฏิกิริยากับ
ความชื้นแล้วให้สารไวไฟ

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
ประกายไฟและความร้อน

สารเคมีที่ไม่ลุกไหม้เอง แต่
สามารถให้ออกซิเจนได้เมื่อ
สัมผัสกับสารซึ่งลุกไหม้ แล้วเร่ ง
การลุกไหม้ได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่
ไวไฟ ระวังอันตรายจากการจุดติด
ไฟเมื่อเกิดไฟไหม้สารนี้จะเร่ งให้
ไฟไหม้มากขึ้น และทําให้การดับ
ไฟยากขึ้น

O
(ช่วยให้ไฟลุก)

ข้ อควรระวัง

สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาแล้วให้
ความร้อนและแก๊สอย่างรวดเร็ ว
หรื อเมื่อได้รับความร้อนใน
สภาวะจํากัดจะเกิดการระเบิด
หรื อเผาไหม้อย่างรุ นแรง

F

สารออกซิไดซ์

ความเป็ นอันตราย
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สั ญลักษณ์ /ประเภทอันตราย

T+/T
เป็ นพิษมาก / เป็ นพิษ

Xn
เป็ นอันตราย

ความเป็ นอันตราย

ข้ อควรระวัง

การสู ดดม กลืนกิน หรื อดูดซึ ม
ผ่านผิวหนังแม้เพียงปริ มาณ
เล็กน้อย จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุ ขภาพหรื ออาจถึงตายได้ ถ้ารับ
สารเข้าไปในปริ มาณมากหรื อ
สะสมต่อเนื่องเป็ นเวลานานจะมี
อาการรุ นแรง และอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุ ขภาพอย่างถาวร
ก่อให้เกิดมะเร็ ง ทําอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์และเกิดการกลาย
พันธุ์
การสู ดดม การกลืนกิน หรื อซึม
ผ่านผิวหนังอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุ ขภาพแบบเฉี ยบพลันหรื อ
เรื้ อรัง ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจ
เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพอาก่อให้เกิด
มะเร็ ง ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ มี
พิษต่อระบบสื บพันธุ์ และถ้าสู ดดม
ก็อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
ทําลายเนื้อเยือ่ สิ่ งมีชีวติ และกัด
กร่ อนอุปกรณ์การทดลองได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่
ไวไฟ ระวังอันตรายจากการจุดติด
ไฟเมื่อเกิดไฟไหม้สารนี้จะเร่ งให้
ไฟไหม้มากขึ้น และทําให้การดับ
ไฟยากขึ้น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับร่ างกายทุก
รู ปแบบ ให้ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษสําหรับสารก่อมะเร็ ง สาร
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ สารที่มี
พิษต่อระบบสื บพันธุ์

ป้ องกันตา ผิวหนัง และเสื้ อผ้าเป็ น
พิเศษ อย่าสู ดดมไอของสารกลุ่มนี้
ในกรณี ที่มีอุบตั ิเหตุหรื อรู ้สึกไม่
สบายให้ปรึ กษาแพทย์ทนั ที

กัดกร่ อน
ไม่มีสมบัติกดั กร่ อน แต่ถา้ ผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
หรื อเยือ่ เมือกสัมผัสสารนี้กอ็ าจ
ผิวหนัง และการสูดดมไอของสาร
ก่อให้เกิดอาการบวม เกิดอาการแพ้
ได้
Xi
ระคายเคือง
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N
อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม

กัมมันตรังสี

ความเป็ นอันตราย

ข้ อควรระวัง

ปล่อยสู่สภาพแวดล้อมจะทําให้เกิด อย่าปล่อยสู่ ระบบสุ ขาภิบาล
ความเสี ยหายต่อองค์ประกอบของ ดิน หรื อสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิ
สิ่ งแวดล้อมทันที
ตามกฎเกณฑ์ของการกําจัดด้วย
วิธีการพิเศษเฉพาะของสารแต่ละ
ชนิด
ได้รับปริ มาณมากและเฉี ยบพลันจะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จาํ เป็ น
เสี ยชีวติ ใน 24 ชัว่ โมง ได้รับ
ทั้งคน เครื่ องมือและสิ่ งแวดล้อม
ต่อเนื่องเป็ นเวลานานก่อให้เกิด
อย่าเก็บใกล้บริ เวณที่ทาํ งาน
โรคมะเร็ ง และอาจเกิดการกลาย
พันธุ์ ขนาดปลอดภัยของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องได้รับน้อยกว่า 50
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ซีเวิร์ต (Sievert)
ตัวย่อ Sv, 1 Sv = 1 J/kg

23

24

