
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และขอแนะนําตางๆ ของหองปฏิบัติการ หลักการของเครื่องมือ และ
วิธีการใชเครื่องมือท่ีถูกตอง มีความสําคัญท่ีนักศึกษาตองทําความเขาใจกอนเขาทําปฏิบัติการ ซึ่งจะชวยให
นักศึกษามีความเขาใจในการใชเครื่องมือและการทดลองนั้นยิ่งขึ้น ชวยใหทําการทดลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ไมใชเวลาโดยที่ไมจําเปนในการทดลอง การเกิดอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการจะลด
นอยลงหรือไมเกิดขึ้นเลย นอกจากนี้ยังชวยใหเครื่องมือตางๆ มีอายุการใชงานไดยาวนานขึ้น  

 

การใชหองปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี (TN 312) 
ขอควรปฏิบตัิในการใชหองปฏิบัติการ 

ตองสวมชุดนักศึกษาและตองสวมเสื้อกาวน หรือเส้ือคลุมกันเปอนท่ีมีชื่อปกเรียบรอยทุกคร้ังท่ีเขา
ปฏิบัติการ 

1. 

หามใสรองเทาแตะเขาปฏิบัติการ เพ่ือความปลอดภัยเมื่อมีสารเคมีหกใส หรือมีเศษแกวแตกที่พ้ืน 2. 
หามสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร อานหนังสืออานเลน หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในระหวางชวง เวลา
ปฏิบัติการอยางเด็ดขาด 

3. 

ใหเซ็นตชื่อทุกครั้งท่ีเขาปฏิบัติการ กอนออกจากหองปฏิบัติการใหเก็บเคร่ืองใช ปดตูใหเรียบ รอย และ
คืนกุญแจตูใหแกเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ  

4. 

ดูแลรักษาความสะอาดโตะปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องแกว กอนและหลังปฏิบัติการทุกคร้ัง 5. 
เมื่อมีสารเคมีหกเปอนโตะปฏิบัติการ พ้ืนหอง ใหเช็ดทําความสะอาดทันที  6. 
เมื่อพบเคร่ืองมือเสียใหแจงอาจารยทันที อยาพยายามแกไขหรือปรับแตงเคร่ืองดวยตนเอง 7. 
กอนท่ีจะใชสารเคมี หรือสารละลายใดๆ ท่ีระบุในการทดลอง ตองอานฉลากบนขวดที่ใสอยางระมัดระวัง 
ควรใชสารเคมีตางๆ อยางถูกตองและประหยัด 

8. 

ศึกษาตําแหนงท่ีติดต้ัง และวิธีใชของเคร่ืองดับเพลิง 9. 
10.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุใหแจงอาจารยทันที 

 

อุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ 
อุบัติเหตุในหองปฏิบัติการสวนใหญ เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวบุคคลเปนผูกระทําดวยความประมาท

หรือความมักงาย เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบและคําแนะนํา หรือทําในส่ิงท่ีไมไดรับอนุญาตจากอาจารยผู
ควบคุม ไมเขาใจขั้นตอนการทดลอง เชน การใชอุปกรณไมเหมาะสมกับการทดลอง หรือใชอุปกรณผิด
ประเภท เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ นักศึกษาควรทราบวิธีปฏิบัติเบ้ืองตนตอความปลอดภัยดังนี้  

อยาใชปากดูดปเปตตกับสารละลายท่ีเปนอันตราย เชน กรด ดาง ควรใชลูกยางตอกับป
เปตตเพ่ือดูดน้ํายาเหลานี้ 

1. 

การทดลองท่ีมีการใชตัวทําละลายอินทรีย (organic solvent)  หามจุดตะเกียงหรือแกสในบริเวณ
ใกลเคียง   

2. 

3. เมื่อใชสารท่ีระเหยงายและเกิดควันหรือกาซ หรือเกิดกล่ิน ควรทําในตูดูดควัน 

บทที่ 1 
คําแนะนําและขอปฏิบัติตางๆ 



4. เมื่อถูกกรดหรือสารท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน ใหลางดวยน้ําปริมาณมากๆ ทันที และรีบแจงใหอาจารย
ทราบ  

5. อยาหันปากหลอดทดลองเขาหาตัวเองหรือผูอื่นในขณะที่ตมสารละลาย หรือเติมสารแลวเขยา
ใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6. ควรมีเครื่องปองกันตาขณะทําการทดลอง เชน แวนตา ไมควรใสคอนแทคเลนส เพราะถามี
สารเขาตาจะไดรับอันตรายมากกวา ถาจําเปนตองใสคอนแทคเลนสควรใสแวนตาปองกันอีก
ชั้นหนึ่ง 

 

อยางไรก็ตามหลักการปองกันอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการท่ีสําคัญคือ นักศึกษาจะตองอานคูมือ
ปฏิบัติการทดลองกอนท่ีจะปฏิบัติการทดลองนั้นๆ และพยายามทําความเขาใจถึงขั้น ตอนการทดลองใหดี 
หากมีความสงสัยจะตองถามอาจารยผูควบคุม หรืออาจารยชวยสอนเสียกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติการทดลอง การ
อานคูมือปฏิบัติการทดลองและทําความเขาใจมากอนท่ีจะทําการทดลอง นอก จากชวยใหอุบัติเหตุใน
หองปฏิบัติการนอยลงหรือไมเกิดขึ้นแลว ยังจะชวยใหนักศึกษาทําการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 

ขอควรปฏิบัติในการใชอุปกรณสวนกลาง 

อุปกรณสวนกลางจะมีอายุการใชงานยาวนาน และอยูในสภาพท่ีพรอมนํามาใชงานอยูเสมอ 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูใชทุกคนในการใชอยางระมัดระวัง และชวยกันบํารุงรักษาอุปกรณท่ี
จัดเปนสวนกลาง มีดังนี้ 

 

1.   โตะปฏิบัติการและอางนํ้าประจําโตะปฏิบัติการ 
-รักษาความสะอาดโตะปฏิบัติการทั้งกอน และหลังการทดลองเพื่อปองกันการปนเปอนเครื่องมือที่

ใชทดลอง 
-อางน้ํา ใชเทเฉพาะสารละลายเทานั้น อยาท้ิงของแข็งหรือตะกอนใดๆ ลงในอางน้ํา เพราะจะทําให

ทออางน้ําตัน เมื่อมีเศษแกวแตกใหหยิบท้ิงใสถังผงที่จัดเตรียมให เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับผูมาใช
งานตอ เพราะแกวเปนวัสดุใสทําใหสังเกตเห็นไดยาก 

-เมื่อมีการเทกรด-ดาง ในปริมาณนอยๆ ใหเปดกอกน้ํากอนแลวเทส่ิงเหลาน้ีตาม เพ่ือเปนการเจือ
จางดวยน้ํากอน 
 

2.  ถังผง 
-ใชท้ิงเฉพาะของแข็งเทาน้ัน เชน เศษวัตถุดิบท่ีใชในการทดลอง เศษกระดาษตางๆ  กระดาษติด

ฉลากท่ีลอกจากหลอดทดลอง เศษแกวแตกใหท้ิงในถังผงท่ีจัดแยกไว 
-หามท้ิงกานไมขีดท่ียังไมดับสนิทลงในถังผงโดยเด็ดขาด  

 

3.  นํ้ากลั่น (distilled water)  นํ้าขจัดไอออน (deionised water) และน้ํา R.O. (reverse  

osmosis water) 

น้ําทั้งสามชนิดน้ีเปนนํ้าที่ผานกระบวนการใหมีความบริสุทธเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีราคาที่
แพงจึงควรเลอืกใชใหเหมาะสมกับงาน และใชอยางประหยัดเทาน้ัน   



-นํ้ากลั่น เปนนํ้าที่ผานขบวนการตมใหเดือดจนระเหยกลายเปนไอ แลวควบแนน
กลับมาเปนนํ้า จัดเปนนํ้าที่บริสุทธปราศจากแรธาตุและสิ่งเจือปนใดๆ จึงใชเปนตัวทําละลายใน
การทดลองทางวิทยาศาสตรดานการวิเคราะหปริมาณ (quantitative) หรือการทดลองที่ตองการ
ควบคุมความเขมขนของแรธาตตุางๆ   

-นํ้าขจัดไอออน เปนนํ้าที่ผานขบวนการแลกเปลีย่นประจุ (ion exchange process) 
ทั้งชนิดแคทไอออน เชน โซเดียม แคลเซียม เหล็ก และทองแดง ชนิดแอนไอออน เชน คลอไรด 
และโบรไมด ใหเปนไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+) และไฮดรอกซี่ไออน (OH-) อาจจะมีสารเจือปนที่
ไมมีขั่ว เชน สารอินทรียอยู เปนนํ้าที่ใชสําหรับการทดลองทางวทิยาศาสตร การแพทย เภสัช
กรรม ผลิตเครื่องสําอาง อาหาร และในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิก เชน การผลิต semiconductor  
และนิยมใชในการกลั้ว (rinse) เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรคร้ังสุดทายของการลางกอนนําไปทํา
ใหแหง หรือนําไปใชงาน   

  -นํ้า R.O. เปนน้ําท่ีผานขบวนการกรองดวยเยื่อบางสังเคราะห (membrane) ท่ีมีความละเอียดถึง 
0.0001 ไมครอนในการกรอง ซึ่งทําใหส่ิงปนเปอน รวมท้ังเชื้อโรคตางๆ ท่ีมีขนาดใหญกวารูพรุนของเยื่อกรอง 
ไมสามารถแทรกตัวเล็ดลอดผานไปได มีเพียงน้ําบริสุทธิ์เทานั้นท่ีสามารถซึมผานได โดยส่ิงปนเปอนท่ีถูกดัก
ไวในเยื่อกรองจะถูกกําจัดออกจากระบบทันที โดยใชแรงดันท่ีมากกวาแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) 
เปนน้ําท่ีใชสําหรับในหองปฏิบัติการ ในโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตยา หรือใชดื่มในครัวเรือน 

 

4.  สารเคมีและสารละลายเคมี (chemical reagent)  

ในกระบวนวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี (TN 312) นี้ ไดจัดเตรียมน้ํายาเคมี และสารท่ีเปน
ของแข็งไวในขวดสาร เปนสวนกลางไวใหนักศึกษาใชรวมกัน โดยใหนักศึกษาเทแบงไปใช ดังนั้นนักศึกษาจึง
ควรเขาใจวิธีการนําสารเหลานั้นออกจากขวดสาร และระมัดระวังในการใชอยางถูกตอง เพ่ือความปลอดภัย 
ปองกันการปนเปอน และการประหยัด   
 

ขอควรระวังในการใชสารเคมีรวมกัน 

1. อยาเคล่ือนยายสารสารละลายเคมีสวนกลางไปจากท่ีตั้งไวให อยาสลับจุกหรือฝา  ขวดเด็ดขาด 
เมื่อเปดฝาขวดแลวใหหงายฝาขวดไวขางขวดขณะเทสารละลาย และปดฝาทันทีเมื่อทํางาน
เสร็จ  

2. ใชสารละลายเคมีใดๆ ในปฏิกิริยา ควรใชในปริมาณที่ตองใชตามคูมือการทดลอง อยาใชมาก
เกินกําหนดเพราะจะทําใหผลการทดลองผิดพลาด นอกเหนือจากความส้ินเปลืองโดยไมจําเปน  

3. ในการใชสารละลายอินทรีย  เชน แอลกอฮอล อะซิโตน  ฯลฯ  อยาเทท้ิงลงอางน้ํา ใหเทลงใน
ขวดท่ีจัดไวให เมื่อมีปริมาณมากพอสามารถกล่ันนํากลับมาใชใหมได 

 
การเทของเหลวหรือสารละลายออกจากขวด    
1. ใหคํานวณปริมาตรท่ีจะใชท้ังหมดในการทดลองอยางคราวๆ  และเพ่ิมปริมาณอีก10 เปอรเซ็นต

ของสาร นําบีกเกอรท่ีเหมาะสมกับปริมาตรเพื่อใสสารท่ีตองการ เชน ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ให
ใชบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร ปริมาตร 45 – 70 มิลลิลิตร ใหใชบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 
เปนตน 

2. ใหจับขวดสารละลายทางดานปายบอกชื่อสารและความเขมขน   หมุนจุกขวดเบาๆ เพ่ือทําให
จุกขวดหลวม 

3. เปดจุกขวดออก ถาจุกขวดนั้นมีสวนบนแบนเรียบก็วางหงายขึ้นบนพ้ืนท่ีเรียบ และสะอาด แต
ถาจุกขวดมีลักษณะเปนยอดแหลม หรือมีลักษณะปลายกลมไมสามารถวางหงายได ใหถือไว



โดยใชมือซายถือหรือจับจุกไวใหแนน และถาจุกขวดเปนยอดแหลมหรือมีสวนท่ียาวออกมา ให
ใชนิ้วชี้กับนิ้วกลางคีบสวนท่ีเปนยอดแหลม  หรือสวนที่ยาวใหแนน แลวใชฝามือจับขวดไว  

4. เทสารละลายออกจากขวดทางดานตรงขามกับปายบอกชื่อสาร ตามปริมาตรท่ีตองการ เพ่ือ
ปองกันไมใหสารละลายไหลลงเปรอะเปอนปายบอกชื่อสาร  

5. กอนท่ีจะยกขวดสารออกจากการเท ควรใหปากขวดตรงบริเวณที่สารละลายนั้นไหลออกมาแตะ
กับบีกเกอรท่ีรองรับสารละลายกอน เพ่ือปองกันมิใหสารละลายไหลลงมาขางขวด  

6. ปดจุกขวดทันที 
  

การนําสารท่ีเปนของแข็งออกจากขวดมีวิธีทําไดหลายวิธี  ดังนี ้   

วิธีท่ี 1 กรณีท่ีขวดสารดานในของจุกปดมีชองวางสามารถใสสารได มีวิธีทําดังนี้  
1. เมื่อของแข็งในขวดเปนเกล็ดหรือผงอยูแลว ใหเอียงขวดในตําแหนงท่ีเหมาะสมแลวหมุนขวด

ไปมาเพื่อใหสารเขาไปในชองวางของจุกขวด   
2. เมื่อของแข็งในขวดนั้นติดแนนใหเขยาขวดเบาๆ หรืออาจจะเปดฝาขวดออกกอนแลวใชชอนตัก

สารท่ีสะอาดขูดใหพ้ืนผิวของสารแตกออกกอน แลวทําตามขอ (1) 

3. ใหถือขวดในตําแหนงท่ีเอียงนั้นเพราะในจุกจะมีสารอยู ใหเปดจุกขวดออกอยางระวัง   อยาให
สารหกออก 

4. วางขวดใสสารลงบนโตะ เอียงจุกขวดเพ่ือเทสารออก อาจใชดินสอหรือนิ้วมือเคาะท่ีจุกขวด 

เพ่ือใหสารนั้นหลนลงมายังภาชนะรองรับ หรือใชชอนตักสารขนาดเล็กตักออก                      
5. เมื่อไดปริมาณของสารตามที่ตองการแลว หากมีสารเหลืออยูในจุกขวดใหพิจารณาความคงตัว

ของสารเคมีนั้น ถาเปนสารท่ีมีความคงตัวสูง สามารถเทสารกลับเขาไวในขวดได เพราะสารที่
เหลือนี้ไมไดสัมผัสกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดเลย จึงมีความบริสุทธ์ิเหมือนเดิม  

           6.  ปดจุกขวดทันที 

 

 

วิธีท่ี 2 กรณีท่ีขวดดานในไมมีชองวางท่ีจะใสสารได ในกรณีนี้จําเปนจะตองใชชอนตักสารตัก
ออกมาจากขวดมีวิธีการดังนี้  

1. หมุนจุกขวดเบาๆ เพ่ือใหหลวมแลวเปดออก ถาจุกขวดมีสวนบนแบนเรียบใหวาง หงายบนพื้น
โตะท่ีเรียบและสะอาด แตถาจุกขวดมีลักษณะอื่นหามวางจุกขวดลงบนโตะอยางเด็ดขาด 

จะตองถือจุกขวดไวเชนเดียวกันกับวิธีท่ีการเทของเหลวหรือสารละลายออกจากขวด    
2. ใชชอนตักสารท่ีสะอาดตักสารออกจากขวด ถือชอนท่ีมีสารออกจากขวดเบาๆ ระวังอยาใหสาร

หก 

3. นํามาใสภาชนะท่ีรองรับ หรือในกระดาษชั่งสารบนตาชั่ง จนไดปริมาณตามตองการแลวจึงปดจุก
ขวดใหแนน 

  

5. การลางและรักษาความสะอาดเคร่ืองแกว  

ความสะอาดของเครื่องแกวท่ีใชในการทดลองทางชีวเคมี เปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะการ
ทดลองจะเกี่ยวของกับสารชีวโมเลกุล เชน โปรตีน ไขมัน และเนื้อเยื่อของส่ิงมีชีวิต ซึ่งเมื่อปลอยใหแหงจะติด
เปนคราบแนน ถาเคร่ืองแกวไมสะอาดมีสารอ่ืนติดคางอยูอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาแทรกจากสารติดคาง หรือ
สารติดคางไปยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาท่ีสนใจได มีผลทําใหการทดลองผิดพลาด ดังนั้นเมื่อส้ินสุดการทดลอง มี
ขอควรปฏิบัติในการรักษาความสะอาดของเครื่องแกวดังนี้ 



ลางเครื่องแกวทุกชนิดทันทีท่ีเสร็จการทดลอง ไมควรปลอยท้ิงไวจนแหง จะทําใหเกิดเปนคราบ 
ลางยากขึ้น 

1. 

ลางเครื่องแกวดวยน้ํายาลางจานและใชแปรงขัด ซึ่งเปนวิธีปกติท่ีใชและใหผลดี  แปรงที่ใชควร
อยูในสภาพดี ระวังอยาใหดามแปรงท่ีเปนโลหะขูดเคร่ืองแกว แลวทําการลางดวยน้ําเปลาให
น้ํายาลางจานออกใหหมด แลวกล้ัวดวยน้ําขจัดไอออน เพราะถามีน้ํายาลางจานตกคางอยูอาจ
มีผลทําใหการทดลองผิดพลาดได เชน เอนไซมบางชนิดถูกยับยั้งการเรงปฏิกิริยา  

2. 

เครื่องแกวท่ียังไมสะอาดหลังจากการลางคร้ังแรก ใหแชในน้ํายาลางจานสักระยะหนึ่งแลวจึง
นํามาลาง ในกรณีท่ีมีคราบติดแนนอาจจําเปนตองใชสารละลายที่ใชทําความสะอาดเคร่ือง
แกวโดยเฉพาะ (ภาคผนวก) ในการลาง แลวจึงลางดวยน้ําเปลาปริมาณมากๆ ตามดวยน้ําขจัด
ไอออนอีกคร้ังหนึ่ง ถาเคร่ืองแกวนั้นสะอาดจะสังเกตเห็นน้ําท่ีพ้ืนผิว เครื่องแกวเปยกสม่ําเสมอ
เปนแบบเดียวกัน แตถาเคร่ืองแกวยังไมสะอาดจะสังเกตเห็นเปนหยดน้ํามาเกาะขางเครื่องแกว
นั้น (ดังรูปท่ี 1.1)  

3. 

การลางปเปตตตองระวังปลายอยาใหบ่ิน เพราะจะทําใหปริมาตรผิดพลาด กรณีท่ีใชดูด
สารละลายที่เจือจางดวยน้ํา ใหลางปเปตตดวยน้ําแลวกล้ัวดวยน้ําขจัดไอออน ถาใชดูด
ของเหลวหนืดหรือเลือด ใหลางดวยน้ํากอนแลวจึงลางดวยน้ํายาลางจาน การแชปเปตตใน
น้ํายาลางจานระยะหนึ่งจะทําใหการลางงายขึ้น เวลาแชปเปตตตองใหดานปลายแหลมตั้งขึ้น
และใหน้ําทวมถึงปลาย เพ่ือน้ําจะไดเขาไปภายในปเปตตไดอยางท่ัวถึง ไมควรแชนานเกิน
ความจําเปน 

4. 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.1   แสดงลักษณะของเครื่องแกวท่ีลางสะอาด (ก) และลางไมสะอาด (ข) ก)                  (ข)     (
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