คู่มือ
การใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

คานา
คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์จัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐาน ตลอดจนทราบถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การใช้ห้ องปฏิบั ติการและเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องและปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการกลางฯ ได้จัดทาคู่มือขึ้นเป็นฉบับแรก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการของนั กศึกษา นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องในการทาปฏิบัติการ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ให้ ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว และผลักดันให้
เกิดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในห้ องปฏิบัติการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ ความร่ว มมือ และ
ช่วยเหลือให้การจัดทาคู่มือฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
การขอใช้ห้องปฏิบัติการ

บันทึกข้อความขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บันทึกข้อความขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อนุมตั ิ

อนุมัติ

เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

กรอกแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
แบบฟอร์ม SCL1 , SCL2

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง วัน เวลา ที่ขอ
ใช้
ใช้งานเครื่องมือ ตามวัน เวลาทีล่ งบันทึกไว้
ลง log book ตรวจสอบความเรียบร้อย
หลังการใช้งาน

ระเบียบและข้อปฏิบัติ การใช้เครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สาหรับบุคลากรภายใน)
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ การใช้เครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ข้อควรปฏิบัติในภาพรวม ที่ผู้ขอใช้บริการสาหรับการทางานวิจัย โครงงานต่างๆ เพื่อรับทราบและยอมรับข้อตกลง
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ช่ว ยให้ ทางานได้สะดวกเป็นขั้นตอน มีความเป็นระเบียบเรีย บร้อย ง่ายต่อการติดตามและ
ตรวจสอบ
1. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการ
1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการได้ที่ อาคาร Sc.B 1 ชั้น 3 (Sc.B 1308) ห้องเครื่องมือกลาง 4
1.2 อ่านระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลางพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ
ของทางห้องปฏิบัติการ
1.3 เลื อกใช้ “แบบฟอร์ ม ” ให้ ถูกต้อง และกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ว นและชัดเจน ขอแบบฟอร์ ม
ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งมีแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
ก. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยสาหรับบุคลากรภายใน (SCL.1)
ข. แบบฟอร์มรับรองความรับผิดชอบในการขอใช้เครื่องมือด้วยตนเอง (SCL.2)
ค. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย สาหรับบุคลากรภายนอก
(SCL.3)
ง. แบบฟอร์มการขอใช้ล็อคเกอร์ในห้องปฏิบัติการกลาง (SCL.4)
1.4 ส่งแบบฟอร์มที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ห้องเครื่องมือกลาง 4 (Sc.B 1308)
2. ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ห้องเครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลาง
2.1 นักศึกษาที่ขอใช้เครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลาง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ต้องผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ safety card
เพื่อนาไปยื่นประกอบการขออนุญาตใช้ห้องเครื่องมือกลาง/ห้องปฏิบัติการกลาง
2.2 ห้องเครื่องมือกลาง เปิดให้ใช้บริการในวันทาการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น ห้องปฏิบัติการ
กลาง เปิดให้ใช้บริการในวันทาการในช่วงเวลาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน
2.3 ในกรณี ก ารขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ กลาง/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลางนอกเวลาราชการ (จั น ทร์ -ศุ ก ร์ ตั้ ง แต่
เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ต้องอยู่ในความดูแลรั บผิดชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา
2.4 ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในห้อง รวมทั้งห้าม
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
2.5 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อกาวน์และรองเท้าหุ้มส้นทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในห้องเครื่องมือกลาง/
ห้องปฏิบัติการกลาง

2.6 ห้ามทาการเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์จากตาแหน่งที่กาหนดไว้โดยพละการ หากจาเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นๆ ก่อนดาเนินการ
2.7 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบทันที
2.8 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยในการเปิ ด -ปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง สวิ ต ซ์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า รวมทั้ ง
ทาความสะอาด เครื่องมือ โต๊ะ บริเวณที่ใช้งาน หลังใช้งานเสร็จให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไป
2.9 ห้ า มเก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ ของใช้ส่ ว นตั ว ไว้ ใ นห้ อ งเครื่อ งมื อ กลาง/ห้ อ งปฏิบัติ ก ารกลาง หากเกิด
ความเสียหายหรือสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.10 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้งานเครื่องมือ (Log Book) ทุกครั้ง
2.11 หากเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
เป็นเหตุเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง
2.12 นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้ องปฏิบัติการหรือไม่เชื่อฟังคาตักเตือนของเจ้าหน้า ที่ ดูแล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะถู ก รายงานไปยั ง อาจารย์ ป ระจ าวิ ช า/อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และงดให้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.13 การทาการทดลองกับสารที่ทาให้เกิดก๊าซ กลิ่น ควัน ไอกรด ต้องทาในตู้ดูดควัน
ห้ามทิ้งของเหลว หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมทั้งเศษขยะต่างๆ ลงในอ่างน้าสาหรับล้างเครื่องแก้วโดยเด็ดขาด
ให้ทิ้งในที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
3. ขั้นตอนในการขอใช้เครื่องมือกลาง
3.1 ตรวจสอบสถานะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือก่อนทาบันทึกข้อความขออนุญาต
3.2 ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ ญ าตขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ กลางจากต้ น สั ง กั ด ถึ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
พร้อมทั้งระบุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องการขอใช้รวมทั้งวันและเวลาที่ต้องการใช้งานที่ชัดเจน
3.3 กรอกแบบฟอร์ ม SCL.1 และ SCL.2 พร้ อ มแนบส าเนาบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง ที่ห้องเครื่องมือกลาง 4 คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง Sc.B 1308)
3.4 ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ แจ้ ง วั น เวลา และจองคิ ว ก่ อ นใช้ เ ครื่ อ งมื อ
โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
3.5 ติ ด ต่ อ ขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตามวั น เวลาที่ จ องไว้ หากผู้ ข อใช้ เ ครื่ อ งมื อ ไม่ ส ามารถมาใช้ บ ริ ก ารได้
ตามวันเวลาที่จอง โปรดแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยเร็วที่สุด
3.6 หลังการใช้เครื่องมือทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ครบถ้วนสมบรูณ์ใ นสมุดบันทึกการ
ใช้เครื่อง (Log Book) พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ทาความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ใช้งานให้เรียบร้อย
หมายเหตุ
** ห้ องเครื่ องมือ กลางเปิ ดให้ บ ริ การวัน ทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โดยต้องแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพื่อทาการเปิดห้องและเปิดเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
** ในกรณี ก ารขอใช้ ห้ อ งเครื่ อ งมื อ นอกเวลาท าการ ต้ อ งแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบเครื่อ งมือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (แจ้งเป็นครั้งๆไป) ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4.1 การยืม
4.1.1 ในการยื ม วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ให้ เ ขี ย นรายละเอี ย ดลงในสมุ ด การยื ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์
วิทยาศาสตร์ ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 (Sc.B 1406)
4.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จานวน และสภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ขอยืมก่อนนาไปใช้ทุก
ครั้ง หากพบว่าชารุดเสียหายหรือมีจานวนไม่ครบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยทางห้องปฏิบัติการกลาง จะไม่
รับผิดชอบภายหลังจากการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ไปแล้ว
4.1.3 ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม่เกิน 1 สัปดาห์ กรณีที่ต้องการต่อเวลาในการยืม สามารถแจ้ง
ต่อเวลากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ทั้งนี้ต้องดาเนินการก่อนวันครบกาหนดคืน
4.1.4 กรณีที่อุป กรณ์บ างอย่ างมีจานวนจ ากัดหรือ ได้ ใช้ในการจัด การเรียนการสอน จะให้ ยืม ได้
ในจานวนที่จากัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
4.2 การคืน
4.2.1 แจ้งคืนวัสดุ -อุป กรณ์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 (Sc.B 1406) และให้เจ้าหน้าที่ล งลายมื อชื่อ
รับทราบการคืนทุกครั้ง
4.2.2 วัสดุ-อุปกรณ์ที่นามาคืน ต้องทาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4.2.3 กรณี ที่ วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ช ารุ ด เสี ย หาย ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและช าระค่ า เสี ย หายตามราคา
ของอุปกรณ์นั้นๆ หรือตามที่ทางคณะฯ กาหนด
5. ข้อปฏิบัติในการเบิก/ยืมสารเคมี
5.1 ติ ด ต่ อ ตรวจสอบรายการสารเคมี กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งเครื่ อ งมื อ กลาง 4
(ห้อง Sc.B 1308)
5.2 ทางคณะวิทย์ฯ จะให้ความอนุเคราะห์ กรณีที่ใช้สารในปริมาณไม่มากเกินไป ถ้าใช้สารในปริมาณ
ที่มาก ให้ลงรายละเอียดเป็นการยืมใช้งานและจะต้องมีการคืนตามจานวนที่ยืมไป
5.3 การเบิ ก สารเคมี ให้ เ ขี ย นรายละเอี ย ดลงในสมุ ด บัน ทึ ก การเบิ ก จ่ า ยสารเคมี ที่ ห้ อ งพั ก เจ้ า หน้าที่
ชั้น 4 (ห้อง Sc.B 1406)
5.4 กรณีการยืม-คืนสารเคมี ติดต่อลงชื่อยืม-คืนกับเจ้าหน้าที่ ห้องเครื่องมือกลาง 4 (ห้อง Sc.B 1308)
6. ข้อปฏิบัติในการขอใช้ล็อคเกอร์ ตามห้องปฏิบัติการ
6.1 เเจ้งความประสงค์ขอใช้ล็อคเกอร์ที่ห้องเครื่องมือกลาง 4 (ห้อง Sc.B 1308)
6.2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด จากการท างานวิ จั ย แล้ ว ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งคื น กุ ญ แจล็ อ คเกอร์ ตรวจสอบและ
นาตัวอย่างการทดลอง อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากตู้ล๊อคเกอร์ พร้อมทั้งทาความสะอาด บริเวณโต๊ะ ตู้ล็อคเกอร์
ที่ใช้ทางานวิจัยให้เรียบร้อย
6.3 ห้ามนากุญแจล็อคเกอร์ไปทาการปั๊มเอง หรือนาไปให้ผู้อื่นยืมใช้ต่ อโดยเด็ดขาด หากพบการทาผิด
กฎระเบี ย บ จะพิ จ ารณาตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการขอใช้ ล็ อ คเกอร์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ ยื ม ต่ อ เป็ น ระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา

7. ข้อปฏิบัติในการขอเบิก น้ากลั่น /น้ากรอง RO /น้า DI
7.1 ติดต่อขอเบิกน้ากลั่น /น้ากรอง RO /น้า DI กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่ห้องเครื่องมือกลาง 4 (ห้อง
ScB.1308)
น้ากลั่น ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
น้ากรอง RO ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
น้า DI ติดต่อใช้เครื่องผลิตน้า DI ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
7.2 เขี ย นแบบฟอร์ ม การเบิ ก น้ ากลั่ น /น้ ากรอง RO /น้ า DI ในวั น ที่ ม ารั บ ที่ ห้ อ งเครื่ อ งมื อ กลาง 4
(ห้อง Sc.B 1308)
หมายเหตุ
** เบิกน้ากลั่นได้ครั้งละไม่เกิน 1 ถัง (20 ลิตร)
** จัดเตรียมถังบรรจุน้ามาเอง

Safety Data Sheet (SDS) ห รื อ ใ น บ า ง ค รั้ ง เ รี ย ก ว่ า Material Safety DataSheet(MSDS) นั้ น
หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับ
ลั ก ษณะความเป็ น อั น ตราย พิ ษ วิ ธี ใ ช้ การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง การก าจั ด และการจั ด การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่าง Safety Data Sheet (SDS)

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาวิธีการใช้
งานเครื่ องมือต่างๆจากคู่มือประจ าเครื่ องและจาก เจ้าหน้าที่ประจาห้ องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะข้อควรปฏิบัติของเครื่องมือ
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
(UV-VIS spectrophotrometer)

เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle furnace)

ข้อควรปฏิบัติ
1. เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสม
2. เลือกสารตัวอย่างที่หมาะสม (ไม่ขุ่นหรือมีสีอื่นๆ เจือ
ปนมาก)
3. ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งาน (operating
manual) อย่างเคร่งครัด
4.ใช้คิวเวทท์ที่สะอาด

1. ศึกษาวิธีการใช้งานและขีดจากัดต่างๆ ในการใช้งาน
จากคู่มือ โดยเฉพาะความเร็วรอบสูงสุด ชนิดและขนาด
ของ Roter และ หลอดปั่นที่ใช้กับตัวเครื่อง
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนใช้งาน
3. ทาการสมดุล Roter เพื่อให้ เกิดการหมุนที่ร าบเรี ย บ
และคงที่ ลดแรงสั่นสะเทือนและลดการเกิดอันตราย
4. ไม่ปั่นสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ง่าย
5. ไม่เปิดฝาเครื่องในขณะที่หมุนด้วยความเร็วสูง
1. ระบบไฟฟ้า สายไฟ ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและที่สาคัญควรมีการติดตั้งสายดิน
2. ควรตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ไม่เปิดประตูเตาเผาในขณะอุณหภูมิสูงเพราะอาจเกิด
อันตรายจากความร้อน
4. ห้ามเผาสารเคมีหรือตัวอย่างที่สามารถเกิดการติดไฟ
หรือระเบิดได้
5. ห้ า มน าอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งแก้ ว ไม่ ท นไฟเข้ า เตาเผา
เพราะอาจทาให้เครื่องแก้วหลอมละลายได้

หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)

ตู้ดูดควัน (Hood)

1. ตรวจสอบระดับน้าก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อทุกครั้ง
2. การบรรจุของนึ่งต้องให้มีช่องว่างภายในห้องนึ่งเหลือ
ประมาณ 1 ใน 3 ไม่ใส่ของนึ่งให้แออัดจนเกินไป เพราะ
จะทาให้ให้แรงดัน ไอน้าไม่สามารถซึมผ่านได้สะดวก
3. ขณะนึ่งต้องคลายเกลียวจุกขวดเพื่อลดแรงดัน
4. ปิดวาล์วไอน้าเมื่อสิ้นสุดของการนึ่งอบฆ่าเชื้อ
5. ไม่ ว างวั ส ดุ ไ วไฟ เช่ น กระดาษหรื อ พลาสติ ก หรื อ
ของเหลวไวไฟอื่นๆ ไว้ใกล้กับเครื่องหม้อนึ่งความดัน
6. เมื่อกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จสมบูรณ์จะต้องรอให้
ความดัน ลดลงเป็นศูนย์ก่อนที่จะเปิดฝาหม้อนึ่งความดัน

1. ระหว่างปฏิบัติงาน ฝาตู้ดูดควันต้องเปิดไม่เกิน 18 นิ้ว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดูดของแต่ละตู้โดยปกติจะมีแถบสี บอก
ระดับที่ใช้งาน
2. ผู้ปฏิบัติงานควรยืนห่างจากตู้อย่างน้อย 6 นิ้ว
3. ห้ า มใช้ ตู้ ดู ด ควั น เป็ น ที่ เ ก็ บ สารเคมี แ ละเป็ น ที่ ว าง
อุปกรณ์ ต่างๆ เพราะลดประสิทธิภาพการไหลเวียนของ
อากาศ ภายในตู้
4. ทาความสะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

การแต่งกายในการทาปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงานควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม ควรใส่เสื้อ
กาว แขน ยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระเซ็นและปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น
หรือ กระโปรงสั้น รวมทั้งไม่ควรใส่รองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน ไม่ควรสวมเครื่ องประดับในระหว่างปฏิบัติงาน
เพราะอาจได้รับการปนเปื้อนของสารเคมี
เมื่อต้องปฏิบั ติงานกั บ สารเคมี อัน ตรายควรสวมใส่ อุป กรณ์ ป้อ งกั นที่เ หมาะสม (Personal protective
equipment) เช่น เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ควรใส่ถุงมือที่เหมาะสม และ สามารถป้องกัน
การซึมผ่านของสารเคมีนั้นได้ ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีเข้าตา
อย่ างไรก็ตามควรถอดถุงมือที่ใส่ ร ะหว่างปฏิบัติงาน เมื่อต้องรับโทรศัพท์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมี ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งควรถอดเสื้อกาว เมื่อออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อป้ องกันการแพร่กระจาย ของ
สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติ งาน
อุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมีอันตราย พึงระลึกอยู่เสมอว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยลดหรือกาจัดความเป็นอันตราย
ของสารเคมีแต่อย่างใด เพียงแค่ทาหน้าที่ป้องกันผู้สวมใส่เท่านั้น ห้องปฏิบัติการ ควรมีคาแนะนาการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หมายถึง ถุงมือ อุปกรณ์กรอง
อากาศ อุปกรณ์ป้องกันตา และเสื้อผ้ าที่ ป้องกันร่างกาย ความต้องการในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขึ้นกับ
ชนิดหรือประเภทของ การปฏิบัติงาน และธรรมชาติ/ปริมาณของสารเคมีที่ผู้ทาปฏิบัติการต้องใช้ ซึ่งต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงแต่ละกรณีเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมกับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ป้องกันว่าแต่ละชนิดแต่ละประเภทใช้สาหรับงานประเภทใดและมีข้อจากัดในการใช้งานอย่างไร เพื่อให้ สามารถ
เลือกแบบที่เหมาะสมและต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วย จึงจะสามารถป้องกันภัยได้
1. อุปกรณ์ ป้องกัน หน้า (face protection or face shield) เมื่อทางานกับสารเคมีอันตราย ต้องใส่
หน้ากากป้องกันการกระเด็นของสารเคมีโดนใบหน้า ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับแว่นตาได้ หน้ากากป้องกันใบหน้าบาง
ประเภท เช่น หน้ากากที่มีกระบังหน้าเลนส์ใส

2. อุปกรณ์ป้องกันตา
• แว่นตานิรภัย (Safety glasses) มีเลนส์ที่ทนการกระแทก
• แว่นตากันไอระเหย (Goggle)

3. อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ร่ า งกาย (body protection) เสื้ อ กาวน์
(Laboratory Coat)
• เนื้อผ้าทาจากใยฝ้าย / ใยสังเคราะห์ที่ไม่ติดไฟง่าย
• ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน
• ติดกระดุมเสื้อกาวน์ให้ครบเรียบร้อย
• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่หลวมหรือรัดแน่นเกินไป
• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่มีรอยฉีกขาด
• ควรซักทาความสะอาดเสื้อกาวน์สม่าเสมอ
• ถอดเสื้อกาวน์ออกทุกครั้งที่ออกจากห้องปฏิบัติการ

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection) ถุงมือ (gloves) มีหน้าที่ในการป้องกันมือจากสิ่งต่อไปนี้
• สารเคมี สิ่งปนเปื้อนและการติดเชื้อ (เช่น ถุงมือลาเท็กซ์/ถุงมือไวนิล /มือไนไทรล์)
• ไฟฟ้า เมื่อความต่างศักย์สูงมากเกินไป
• อุณหภูมิที่สูง/ร้อนมาก (เช่น ถุงมือที่ใช้ส าหรับตู้อบ)
• อันตรายของเครื่องมือ/เครื่องกล สิ่งของมีคมซึ่งอาจท าให้เกิดบาดแผลได้

5. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection) หน้ากากป้องกันฝุ่น และไอระเหย
(Respiratory mask)
• ใช้ป้องกันฝุ่น และไอระเหยที่อันตรายต่อทางเดินหายใจ
• หน้ากากควรกระชับพอดีกับใบหน้า
• ต้องเลือกชนิดตัวกรองให้เหมาะสม
• เปลี่ยนตวักรองตามอายุการใช้งาน
• ควรท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ตามก าหนดเวลา

6.อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection) รองเท้าที่ใช้สวมใส่ ในห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นรองเท้าที่ปิด
นิ้วเท้าและสวมใส่ ตลอดเวลา รองเท้าควรทาจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ตัวทาละลาย หรือ
การซึมผ่านของน้าได้ เช่น รองเท้ายางที่สวมหุ้มรองเท้าธรรมดาและรองเท้าบูท

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
1.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล
1.1 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกแก้วบาด
1) พยายามเขี่ยเศษแก้วที่มองเห็นชัดเจนออกจากบริเวณแผล
2) ห้ามเลือดโดยใช้น้าแข็งประคบ กดที่เส้นเลือดหรือรัดที่บริเวณเส้นเลือดที่นาไปสู่บาดแผล ระวัง! อย่า
รัดนานเกินไป
3) ทาความสะอาดแผลและใส่ยา ปิดปากแผลให้มิดชิด
4) หากแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้นาส่งหน่วยอนามัยหรือโรงพยาบาล โดยเร็ว
1.2 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกของร้อนหรือไฟลวก
1) แช่น้าเย็นจัดหรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้าจนหายอาการปวดแสบปวดร้อน
2) ทายาขี้ผึ้งสาหรับไฟไหม้และน้าร้อนลวก
3) หากเกิดบาดแผลไฟลวกขนาดใหญ่ให้นาส่งสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลโดยเร็ว
1.3 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกรดผิวหนัง
1) ถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกโดยเร็ว
2) เช็ดหรือซับสารเคมีที่หกรดออกให้มากที่สุดโดยเร็ว
3) กรณีสารละลายน้าแต่ไม่ทาปฏิกิริยากับน้า ล้างบริเวณที่สารหกรดด้วยน้าไหลปริมาณมากๆ เป็นเวลา
อย่างน้อย 10 นาทีหรือจนแน่ใจว่าชาระล้างสารออกหมดแล้ว หากสารไม่ละลายน้าให้ล้างด้วยสบู่ ใช้อ่างน้า หรือ
Safety shower ที่อยู่ใกล้ที่สุด
4) หากทราบว่าสารที่หกรดคืออะไร ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม SDS
ในกรณีีทรุี นแรงควรพบแพทย์ทันที
กรณีทราบชนิดสารที่หกรดผิวหนัง
1) ในกรณีกรด ล้างน้าเปล่าปริมาณมากๆ ข้อควรระวัง: ในกรณีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นหกรด ต้องทาการ
เช็ดหรือซับออกด้วยผ้าให้ได้มากที่สุดก่อนการล้างด้วยน้าเปล่าปริมาณมากๆ
2) ในกรณีเบส ล้างน้าเปล่าปริมาณมากๆ
3) สาหรับฟีนอล ล้างน้ีาเปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยใช้กลีเซอรีนอิ่มตัวด้วยโบรมีนทา ถ้าฟีนอลหกรด
ปริมาณมาก อาจ มีอาการไตวาย (อันตรายถึงชีวิต) ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที
4) สาหรับกรดไฮโดรฟลูออริก ทาให้เกิดแผลที่เจ็บปวดมาก กรดเจือจางจะเห็นผลช้ากว่า ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ถ้าเป็นไปได้ห้องปฏิบัติการที่ใช้กรดชนิดนี้ควรเตรียมติดต่อสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาล เบื้องต้นให้ล้างด้วยน้ามากๆ และนวดด้วย calcium gluconate gel 2 % และต้องพบแพทย์ใน
ทุกกรณีที่เกิดการ หกรดร่างกายไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

1.4 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา
1) ล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างตาฉุกเฉิน (eye wash) หรือด้วยน้าไหลปริมาณมาก ขณะล้างตาต้องพลิก
เปลือกตา และ กลอกตาไปมาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนแน่ใจว่าชาระสารออกหมดแล้ว ในกรณีสารเคมี
กระเด็นเข้าตา ห้ามสะเทินด้วยสารละลายกรดหรือเบสโดยเด็ดขาด
2) นาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
1.5 ข้อปฏิบัติเมื่อสูดแก๊สที่เป็นพิษ
1) นาผู้ประสบอุบตั เิ หตุออกจากบริเวณอันตรายทันทีผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่
เครื่องช่วย หายใจ เป็นต้น แก๊สพิษบางชนิดเช่น CO, HCN, NO, COCl2 และ SO2 ซึมเข้าผิวหนังได้จึงต้องสวมชุด
ป้องกันที่ เหมาะสมด้วย
2) ปลดเสื้อผ้าให้หลวม ให้ออกซิเจนถ้าทาได้
3) ถ้าหมดสติควรให้นอนคว่าและตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันโคนลิ้นกีดขวางทางเดิน
หายใจและสังเกต ว่าหยุดหายใจหรือไม่
4) ถ้าหยุดหายใจ ให้ผายปอด ไม่ควรใช้วิธี mouth-to-mouth โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดแก๊ส HCN
เนื่องจากผู้ ช่วยเหลือมีโอกาสได้รับพิษสูง
5) นาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน

2.ข้อปฏิบัติทวั่ ไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
1) ให้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่มีสารเคมีรั่วไหล
2) แจ้งผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้ทราบทันที
3) บ่งชี้ชนิดของสารที่หกรั่วไหลและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยศึกษาข้อควรปฏิบัติและอันตรายจาก MSDS
4) ศึกษาถึงอันตรายที่อาจพึงมีจากกระบวนการหกรั่วไหลหรือการทาความสะอาด และวางแผนรับมือใน
กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน
5) ทาความสะอาดบริเวณที่สารเคมีหกโดยด่วน ถ้าสารเป็นอันตรายมากหรือเกินกาลังความสามารถให้
รีบ อพยพผู้คน จากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดและแจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที
6) ผู้ทาความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสาร อย่าง
น้อยที่สุดควร จะมีถุงมือยางหนาๆ และเครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจ สาหรับสารที่ให้ไอพิษจะต้องสวม
หน้ากากปิดตา-จมูก และปาก
7) ถ้ามีการใช้น้าล้าง ควรระวังการรั่วไหลลงสู่ท่อน้าทิ้ง แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับชนิดของสารเคมีที่หกด้วย
หากเป็นกรด หรือเบสที่ผ่านการสะเทินหรือทาให้เจือจางแล้ว ก็สามารถปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อน้าทิ้งได้
8) ควรมี ชุ ด วั ส ดุ ดู ด ซั บ ส าหรั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากสารเคมี ห กรั่ ว ไหล (spill kit) ประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ซึ่งควร ประกอบด้วยตัวดูดซับเฉื่อย สารสาหรับสะเทินกรดและเบส ถุงมือยางหนา ที่ตัก และถุงเปล่าสาหรับบรรจุ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล

กรณีสารหกเป็นของเหลว
1) ใช้ตัว ดูดซับ เฉื่อยที่เหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite หรือทราย
แมว (cat litter) ชนิดไม่ใส่สารดับกลิ่น เมื่อดูดซับแล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของเสียอันตราย
โดยกวาดหรือ โกยลงภาชนะสาหรับเก็บของเสียอันตรายที่เหมาะสม อย่าใช้น้าล้างของเหลวจนกว่าจะแน่ใจว่า
ผลที่จะตามมาคือ อะไร
2) ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)
ถ้าเป็นเบสแก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) ใช้กระดาษ pH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารละลายมีความเป็น
กลางก่อน กาจัดทิ้ง
3) หากตัวทาละลายอินทรีย์ไวไฟหกเป็นบริเวณกว้าง ให้ปิดแหล่งกาเนิดไฟหรือตู้อบบริเวณใกล้เคียง
เพื่อ ป้องกันการลุกติดไฟ
กรณีสารหกเป็นของแข็ง
1) สารที่เป็นอันตรายมาก เช่น ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ใน MSDS อย่าง เคร่งครัด
2) หากสารไม่เป็นสารอันตรายมาก เช่น เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติ
ข้อปฏิบัติทั่วไปเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล
1) ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีเสมอ เมื่อเสื่ อมสภาพให้เปลี่ยนภาชนะแล้วทาลายภาชนะทิ้งตาม
ความเหมาะสม
2) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีเป็นระยะทางใกล้ๆ (ในบริเวณห้องปฏิบัติการ) ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับที่คอ
ขวด และมีมืออีก ข้างหนึ่งรองที่ก้นขวด หรือใช้ภาชนะรองรับที่เ หมาะสมบรรจุขวดสารเคมี อย่าจับขวด สารเคมี
ที่คอขวด หรือหิ้วที่หูเพราะขวดอาจจะหล่นลงมาได้
3) ในการขนย้ายสารเคมีในระยะทางไกล (ออกนอกบริเวณห้องปฏิบัติการ) จะต้องมี อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลและภาชนะที่เหมาะสม เช่น ถังสแตนเลส หรือถังพลาสติกมาใส่ขวดสารเคมี เพื่อป้องกันการหกรั่วไหล
ระหว่างการขนย้ายทุกครั้ง ห้ามใช้ตะกร้าเนื่องจากหากเกิน การแตกของขวดสารจะเกิดการ รั่วไหลได้ หากมี
โอกาสที่ขวดจะกระทบกระแทกกันต้องใช้วัสดุกันกระแทกที่ เหมาะสมด้วย
4) ภาชนะที่เป็นสเตนเลสควรใช้กับสารเคมีที่ไม่กัดกร่อน เช่น ตัวทาละลายอินทรีย์ ในขณะที่ภาชนะที่
เป็น พลาสติกให้ ใช้กับสารเคมีที่กัดกร่อนเช่น กรด
5) หากมีสารเคมีเป็นจานวนมากต้องใช้รถเข็นช่วยในการขนย้ายร่วมกับตะกร้าที่แข็งแรง อย่าวางขวด
สารเคมีบนรถเข็น โดยตรง และควรมีการเตรียมพร้อมสาหรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล
6) การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากๆ ให้ทาในตู้ดูดควัน วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ว่าถ้าเกิดการหก รั่วไหลขึ้นจะทาอย่างไร หลีกเลี่ยงการถ่ายเทสารไวไฟใกล้แหล่งกาเนิดไฟ
7) ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุ สู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์หรือภาชนะอื่นที่
เหมาะสม

8) มี SDS ของสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ ทา
ความสะอาดอยู่ในห้องปฏิบัติการเสมอเพื่อจะสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้
วิธีการดับไฟ
1) ระบุต้นตอของไฟ
2) ปิดเมนสวิตท์ไฟฟ้า ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกห่างจากบริเวณไฟไหม้
3) ดับไฟโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของไฟ
4) หากไฟลุกไหม้บนร่างกายให้นอนราบแล้วกลิ้งไปมาบนพื้นห้อง และช่วยกันเอาผ้าเปียกหรือ ผ้าหนาๆ
คลุม ไม่ควรวิ่ง
5) หากไม่แน่ใจว่าจะดับไฟด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่ควรทา รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ

