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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นของ นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โดยงานของผู้ปฏิบัติงานบริหารจะปฏิบัติโดยอ้างอิงจาก ค าส่ังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขท่ี 004/2556  ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีและขอบข่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานและบริหารจัดการ ล าดับงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

ก าหนด 
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการด าเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานและใช้เป็นส่ือส าหรับประสานงานและติดตามงานตาม

ขั้นตอน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน 
2. เป็นแนวทางในการจัดล าดับงานให้เป็นไปตามแผน 
3. ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีถูกต้องและชัดเจน 
4. มีเอกสารประกอบการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

 
ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาวิชาเคมี เป็นแนวทางการท างาน 
ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการของงานแต่ละประเภทท่ีได้รับมอบหมาย โดยระบุถึงขั้นตอนและ
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รายละเอียดของการด าเนินงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามภาระหน้าท่ี ท้ังด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
ก ากับดูแล และด้านการบริการ 
 
ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 คู่มือปฏิบัติงำน หมายถึง เอกสารท่ีบอกแนวทางการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคน

มากกว่าหนึ่งคน โดยระบุรายละเอียดของงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ

ท างาน สามารถปรับเปล่ียนแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับงานได้ และใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 ผู้ปฏิบัติงำน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 ห้องปฏิบัติกำรเคมี หมายถึง สถานท่ีซึ่งถูกก าหนดและควบคุมให้เหมาะสมส าหรับการทดลอง 

วิจัย และการวัดค่าต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 สำรเคมี หมายถึง วัสดุใด ๆ ท่ีประกอบด้วยธาตุและสามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีท่ีแน่นอน

ได้ ท้ังท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีผลิตขึ้น 

 อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองหาค าตอบทางวิทยาศาสตร์ 
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บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่อยู่ภำยใต้ส ำนักงำนคณบดี 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีและขอบข่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้ 

1. งานสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์พื้นฐาน
ตามบทปฏิบั ติการ และตามใบเบิกอุปกรณ์และสารเคมี  ส ารวจ ตรวจสอบ จัดระบบระเบียบ
ห้องปฏิบัติการ 

2. จัดท าใบเบิกอุปกรณ์และสารเคมี ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแล เสนอการจัดหาและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และ

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารและธุรการของสาขาวิชาเคมี 
5. ช่วยด าเนินการตามท่ีอาจารย์ในสาขาวิชาเคมีขอความช่วยเหลือ 
6. ช่วยด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ในงาน

ธุรการ 
8. เขียนผังปฏิบัติงานในหน้าท่ี แสดงล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบุระยะเวลาในแต่ละ

ขั้นตอนอย่างชัดเจน 
9. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีๆ ไป เช่น จัดอบรม การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

เป็นต้น 
 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.อ. ลงวันท่ี 21 กันยายน 2553 ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ ดังนี้ 
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ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งไมจ าเป็นต้องใชผูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความ
รูความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการงานสารบรรณ 
งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุงานสถิติงานเวชสถิติหรืองานบริการ
ท่ัวไป ตามค าส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือ  คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆภายใตการก ากับ ตรวจสอบ 
ตลอดจนใหค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

ดานการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอรงานธุรการงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ 
งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการท่ัวไป ธุรการ เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆด าเนินไปได้โดยสะดวก 

2. ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

3. ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ดานการบริการ 
1. ใหค าแนะน าตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและเสริมสรางความรูความเขาใจในงานบริหารงานท่ัวไป 
2. ประสาน แลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานจัดการห้องปฏิบัติการเคมี
เพื่อความปลอดภัย งานจัดท าเอกสารธุรการ งานการเงินจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณประจ าปี งาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาสู่หน่วยงานภายนอก งานพัสดุและควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ งานจัดการการ
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ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงงานบริการท่ัวไป ตามท่ีได้รับค าส่ังหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ 
โดยการบันทึกข้อมูลงานต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใตการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา 

 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

ดานการปฏิบัติการ 
1. ท าหน้าท่ีบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมี ไ ด้แก่  การจัดเตรียมสารเคมี  อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ เครื่องมือพื้นฐาน เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ท้ังก่อนการเรียนการสอน ขณะท าการ
เรียนการสอน และการจัดการหลังการเรียนการสอนเสร็จส้ิน  

2. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีสนับสนุนงานบริหารภายในสาขาวิชาเคมี ได้แก่ การจัดท าเอกสาร
ธุรการ การบันทึกข้อมูลและการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ
ประจ าปีให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา  งาน
จัดท าบัญชีควบคุมและตรวจสอบครุภัณฑ์ของสาขา งานบริการท่ัวไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ด าเนินไปได้โดยสะดวก 

3. ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าท่ีรับงาน ติดตอประสานงาน และติดตามงาน ท้ังกับบุคลากรในสาขา 
และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อให้การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

4. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีผลิตเอกสารตาง ๆ อาทิ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร แผ่นพับให้
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องทางวิชาการของสาขา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ดานการบริการ 
1. ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี โดยการ

จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ สารเคมี อุปกรณ์ท่ีใช้ท าการทดลอง และอ านวยความสะดวกระหว่าง
การเรียนการสอนให้เป็นไปโดยราบรื่น  

2. ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้สารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ให้ผู้ท าการทดลองใช้งานย่างถูกต้องและถูกวิธี ช่วยแก้ไขเผชิญเหตุหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างท า
การทดลอง เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี 

3. ให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติและรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาเคมี ท้ังกับบุคล
ภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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ค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) 

ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีในรายวิชาต่าง ๆ โดยการจัดการด าเนินการ

ต่าง ๆ เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้ห้องปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวดเร็ว 

และปลอดภัย โดยการจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีต้องใช้

ตามแต่ละบทปฏิบัติการท่ีแตกต่างกันออกไป ในระหว่างการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี ผู้ปฏิบัติงานมี

หน้าท่ีอ านวยความสะดวก แนะน าและให้ความช่วยเหลือ ให้การท าการทดลองเป็นไปอย่างถูกวิธีตามบท

ปฏิบัติการ หลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีก ากับดูแลนักศึกษาในการท าความ

สะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การจัดเก็บสารเคมีและจัดการของเสียจากการทดลองอย่างถูกวิธี  รวมถึงท า

ความสะอาดบริเวณท่ีท าการทดลองให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีกลุ่มถัดไป 

 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีในงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณประจ าปีของสาขาวิชาเคมี การ

จัดท าบัญชีคุณลักษณะครุภัณฑ์ของสาขาเพื่อการควบคุม ติดตามและบ ารุงรักษาให้คงสภาพการใช้งาน 

การจัดท าหนังสือราชการและจัดส่งเพื่อการส่ือสารระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและองค์กรภายนอก การ

จัดท าเอกสารทางวิชาการ แผ่นพับ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ

ของสาขา การให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องกับงานในสาขา รวมถึงการติดต่อประสนงานผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานหรือกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี

คณะกรรมการประจ าคณะ

ส ำนักงำนคณบดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 งานธุรการ 

 งานการเงินและพัสดุ 

 งานนโยบายและแผนงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 งนมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา 

 งานศิลปวัฒนธรรม 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 
 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

 สาขาวิชาเคม ี

 สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
กลุ่มงานบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มงานบริการและวิจัย 
 งานบริการและพัฒนา มผช. 
 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 งานเครือข่าย (สควค., สสวท., 
สวทช. 

 งานบริการและวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้า    
                 ส านักงานคณะ หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบรหิารภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา  
    ผู้แทนสาขาวิชา 

โครงสร้ำงกำรกำรบริหำรงำน (Administration chart) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนของหน่วยงำนภำยใน สำขำวิชำเคมี 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี

1.   ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์

2.   ผศ.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง

3.   ผศ.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ

5.   ดร.อภิชาติ บุญมาลัย

6.   ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย

7.   ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์

8.   ดร.วันเพ็ญ  คงเพ็ชร

9.   ดร.ชนิตา  ขนันทอง

10.   นางสาวพรรนิพา  พวันนา  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบตัิงำน 

 

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาเคมีให้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ

ห้องปฏิบัติการเคมีเป็นหน้าท่ีหลัก เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นระบบระเบียบ ผู้เกี่ยวข้องในงานสามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นแบบอย่างเดียวกัน ผู้เขียน

จึงขอกล่าวถึงการจัดการห้องปฏิบัติการเคมีเป็นส าคัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน 

1. การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี  โดยการดูแลจัดเตรียม

ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งาน การจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ

เครื่องมือพื้นฐานท่ีต้องใช้ในการทดลองทางเคมีตามบทปฏิบัติการ หรือตามท่ีผู้ท าการทดลองต้องการ

ใช้ 

1.2 การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในระหว่างการ

ใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ให้ค าแนะน านักศึกษาในการใช้สารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการใช้

เครื่องมือพื้นฐานอย่างถูกวิธี ช่วยอาจารย์ผู้สอนก ากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ

การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะท าการทดลอง รวมถึงการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการเผชิญเหตุหากเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 

1.3 ก ากับดูแลนักศึกษาหลังการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ในการเก็บล้างท าความสะอาด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือพื้นฐาน รวมถึงบริเวณท่ีใช้ท าการทดลองให้สะอาด จัดเก็บสารเคมี 

และของเสียจากการทดสอบทางเคมีไปยังพื้นท่ีจัดเก็บให้เรียบร้อย และจัดระเบียบห้องปฏิบัติการให้

พร้อมใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป 

2. การจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยการน า

ข้อก าหนดระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และนักศึกษา 

ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ มาใช้ก ากับดูแลให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการจัดการในเรื่องการ

จัดเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี และการจัดการของเสียจากการทดสอบทางเคมี อย่างถูกต้อง 
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เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และลดการปลดปล่อย

มลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

ก่อนกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเคมี 
1. กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำร เป็นการจัดการพื้นท่ีห้องปฏิบัติการเพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยในงานปฏิบัติการทดลองทางเคมี ทางเดินภายในห้องมีความกว้างพอท่ีจะเดินสวนกันได้ พื้น
ทางเดินเรียบ ไม่เปียกล่ืน ไม่มีส่ิงของหรือเก้าอี้วางกีดขวางทางเดิน โต๊ะปฏิบัติการมีความมั่นคง ไม่
โยกเอียง พื้นโต๊ะเรียบ ไม่ดูดซับสารเคมี สะอาด มีพื้นท่ีส าหรับการจัดวางอุปกณ์ในการทดลองอย่าง
เพียงพอ ประตูหน้าต่างเปิดได้เพื่อให้อากาศถ่ายเท ภายในห้องมีแสงสว่างมากพอ อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ มีเต้าเสียบปล๊ักไฟท่ีมีก าลังไฟมากพอส าหรับการใช้งาน ไม่มีท่อหรือสายไฟ
ห้อยหรือจัดวางในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม อุปกรณ์แจ้งเตือนหรือระงับเหตุต่าง ๆ ใช้งานได้ดี เครื่องมือ
ขนาดใหญ่หรือตู้เก็บของอยู่ในต าแหน่งท่ีระบุไว้อย่างเป็นระเบียบและพร้อมใช้งาน  จัดเตรียมถังขยะ
และภาชนะบรรจุของเสียจัดวางในต าแหน่งท่ีระบุไว้และติดป้ายระบุชนิดของของเสียให้เห็นอย่าง
ชัดเจน   

 

2. กำรจัดเตรียมเคร่ืองมือพื้นฐำนและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์  

การเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี มักมีมากกว่า 1 ห้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน และ

แต่ละบทปฏิบัติการมีวิธีการทดลองท่ีแตกต่างกัน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จึงมีความ

หลากหลายและแตกต่างกันไปด้วย ผู้ปฏิบัติงานจึงควรวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดย

ยึดระเบียบการขอใช้ห้องปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา โดยมี

ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือพื้นฐานและสารเคมี จะจัดตามตาม
บทปฏิบัติการ หรืออาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเป็นเขียนใบเบิกอุปกรณ์และสารเคมี โดยต้อง
ส่งใบเบิกอุปกรณ์และสารเคมีก่อนวันท่ีต้องการใช้อย่างน้อย 2 วัน 

2.2 ผ้ปฏิบัติงานรวบรวมใบเบิกอุปกรณ์และสารมี ท าการตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกต้องของใบเบิก หากผู้เบิกเขียนไม่ถูกต้องหรือระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้ติดต่อผู้เบิกเขียน
แก้ไขให้ครบถ้วน  

2.3 ผู้ปฏิบัติงานท าการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีตามบทปฏิบัติการหรือใบเบิก ให้
ครบถ้วนตามความต้องการในการใช้ จัดวางให้เป็นระเบียบ ระบุช่ือผู้เบิกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการ
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น าไปใช้ผิดกลุ่มผิดคน หากมีนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการเคมีมากกว่า 1 ห้อง ให้จัดโดยล าดับ
ความส าคัญเวลาในการใช้ก่อน – หลัง 

 

2.4 นักศึกษามารับอุปกรณ์และสารเคมีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเวลาเรียน หรือตามเวลา
ท่ีนัดหมาย โดยก าชับให้ผู้เบิกตรวจดูว่าได้รับสารเคมีถูกต้อง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
พื้นฐานไม่ช ารุด สามารถใช้งานได้ปกติ และได้รับครบตามชนิดและจ านวนท่ีต้องการ 

2.5 ในระหว่างการเรียนสารสอน ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ความสะดวก ให้ค าแนะน าวิธีการทดลองท่ีถูกต้องตามบท
ปฏิบัติการ และก ากับดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอย่างเคร่งครัด 

2.6 เมื่อท าปฏิบัติการเคมีเสร็จ ก ากับดูแลนักศึกษาในเก็บสารเคมีและล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แล้วน าส่งคืน โดยเจ้าหน้าท่ีจะดูสภาพและตรวจนับให้ครบถ้วนตาม
จ านวนท่ีน าไปใช้ และจัดเก็บให้เรียบร้อย พร้อมน ามาใช้ในครั้งต่อไปได้ทันที 

 

3. กำรจัดเตรียมสำรเคมี 

สารเคมีท่ีใช้ในการทดลองทางเคมีมีมากมายหลายชนิด สารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ

เฉพาะตัวและความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือการน ามาใช้ท าการทดลองอย่างถูก

วิธีตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง หากในบทปฏิบัติการระบุให้ใช้สารละลาย ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ี

เตรียมสารละลายชนิดนั้น ๆ ให้ได้ความเข้มข้นท่ีต้องการด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง เพื่อให้การทดลอง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และปลอดภัยต่อผู้ท าการทดลอง ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมเีข้าใจความหมายของ

สารละลาย มีความรู้ในการค านวณ และวิธีการเตรียมสารละลาย ดังนี้ 

สำรละลำย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารต้ังแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปมารวมกัน สารละลายแบ่งส่วนประกอบได้ 2 ส่วนคือ 

 ตัวท าละลาย (solvent) หมายถึง สารท่ีมีความสามารถ ในการท าให้สารต่างๆ 
ละลายได้ โดยไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกับสารนั้น 

 ตัวละลาย (solute) หมายถึง สารท่ีถูกตัวท าละลายละลายให้กระจายออกไปท่ัวใน
ตัวท าละลายโดยไม่ท าปฏิกิริยาเคมีต่อกัน 

 

ลักษณะของสำรละลำย เป็นของผสมท่ีมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเกิดขึ้นจากสารต้ังแต่

สองชนิดขึ้นไป ประกอบด้วยตัวท าละลายกับตัวละลาย ตัวท าละลายจะมากกว่าตัวละลายเสมอ  

สารละลายมีอัตตราส่วนท่ีผสมกันไม่แน่นอน แต่อัตราส่วนผสมนี้จะเท่ากันทุกส่วนของสารละลาย 
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สารละลายท่ีมีตัวละลายอยู่มาก เรียกว่า สารละลายเข้มข้น แ ต่ถ้ามีตัวละลายอยู่น้อยเรียกว่า

สารละลายเจือจาง โดยท่ีสารละลายมีได้ท้ัง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพื่อให้ทราบ

ปริมาณของตัวละลายท่ีแน่นอน จึงนิยมบอกความเข้มข้นของสารละลายเป็นหน่วยต่างๆ เช่น ร้อยละ

ของตัวละลายโมลาริตี นอร์มาลิตี ฟอร์มาลิตี ส่วนในล้านส่วน เป็นต้น  

กำรค ำนวณน้ ำหนักของตัวละลำยเพื่อเตรียมสำรละลำยในหน่วยต่ำงๆ 

รอยละ (Percentage concentration) แบงออกเปน  
1.1 รอยละโดยน้ าหนัก (Percent by weight, % w/w) หมายถึง น้ าหนักของตัว

ละลายท่ีละลายอยูในสารละลาย 100 หนวยน้ าหนักเดียวกัน 
 

ร้อยละโดยน้ าหนักน้ าหนักของตัวละลาย =  
น้ าหนักของตัวถูกละลาย

น้ าหนักของสารละลาย
× 100 

 

1.2 รอยละโดยปริมาตร (Percent by volume, % v/v) หมายถึง ปริมาตรของตัว
ละลายท่ีละลายอยูในสารละลาย 100 หนวยปริมาตรเดียวกัน 

 

ปริมาตรของตัวถูกละลาย =  
ร้อยละโดยปรมิาตร × ปริมาตรของสารละลาย

100
 

 

1.3 รอยละโดยน้ าหนักตอปริมาตร (Percent weight by volume, % w/v) หมายถึง 
น้ าหนักของตัวละลายท่ีละลายอยูในสารละลาย 100 หนวยปริมาตร 

 

น้ าหนักของตัวละลาย =  
ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปรมิาตร × ปรมิาตรของสารละลาย(𝑑𝑚3)

100 
 

 

กำรเตรียมสำรละลำยให้เจือจำงจำกสำรละลำยที่มีเข้มข้นกว่ำ 
 

 

C1V1 = C2V2 
 

 

        เมื่อ C และ V เป็นความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลายเดิมและสารละลายใหม่ 
 

โมลำร (Molar, M) หมายถึง จ านวนโมลของตัวละลายท่ีละลายอยูในสารละลาย 1 ลิตร 
หรือ 1 ลูกบาศกเดซิเมตร (dm3) ใชหนวยโมลาร หรือโมลตอลิตร หรือโมลตอลูกบาศกเดซิเมตร 

น้ าหนักของตัวละลาย = มวลโมเลกุลของสาร x โมลาริตี x ปริมาตร (dm3) 
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ฟอร์มำลิตี (Formal, F) หมายถึง จ านวนน้ าหนักกรัมสูตรของตัวละลายในสารละลาย 1 
dm3  เช่น NaOH น้ าหนัก 1 กรัมสูตร ซึ่งเป็นน้ าหนักท่ีคิดจากสูตรของสารมีค่า 23+16+1 = 40 นั่น
คือเมื่อน า NaOH หนัก 40 กรัม ละลายน้ าแล้วท าให้มีปริมาตร 1 dm3 สารละลายนี้จะมีค่าความ
เข้มข้น 1 F 
 

 

น้ าหนักตัวละลาย = น้ าหนักสูตรของตัวละลาย x ฟอร์มาลิตี x ปริมาตร (dm3) 
 

 
ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) หมายถึง จ านวนส่วนของตัวละลายในสารละลายล้านส่วน 

นิยมใช้เมื่อต้องการเตรียมสารละลายท่ีเจือจางมากๆ  
 

 

น้ าหนักตัวละลาย =มวลโมเลกุลของตัวละลาย×ส่วนในล้านส่วน(ไอออนบวกหรือลบ)×ปริมาตร(𝑑𝑚3)

น้ าหนักของส่วนที่ต้องการเตรียม(ไอออนบวกหรือลบ)×1000
 

 

 
กำรเตรียมสำรละลำยของกรดสำมัญและแอมโมเนีย 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงความเข้มข้นของกรดสามัญและแอมโมเนีย 
 

                    สำรเคมี 
รำยละเอียด                 

HCl HNO3 H2SO4 NH3 CH3COOH 

1. น้ าหนักโมเลกุล 36.46 63.02 98.08 35.04 60.03 

2. ความถ่วงจ าเพาะ 1.19 1.42 1.84 0.90 1.06 

3. เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 
(percentage assay) ของ
สารในสารละลายเข้มข้น 

36.0 69.5 96.0 58.6 99.5 

4. จ านวนกรัมของสารต่อ
มิลลิลิตร   (g/cm3) 

0.426 0.985 1.76 0.527 1.055 

5. ความเข้มข้น หน่วยโมลาร ์ 11.7 15.6 17.95 15.1 17.6 
6. จ านวน cm3 ที่ต้องใช้เตรียม

สารละลาย 1 M/1 L 85.5 64.0 56.8 66.5 56.9 

 

กรดและแอมโมเนียดังตาราง เป็นสารเคมีท่ีมีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีท่ัวไป มีค่า
มาตรฐานตามท่ีระบุรายละเอียดไว้ ซึ่งจะน ามาใช้ในการค านวณเพื่อการเตรียมสารละลาย  
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ในการเตรียมสารละลายของกรดสามัญและแอมโมเนียให้มีความเข้มข้นตามท่ีต้องการ 
เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้สูตรท่ัวๆ ไป ดังนี้ 

 
 

V = 
100 𝑀𝑀′

𝑝𝑑
 

 
  

M  = น้ าหนักโมเลกุล 
 M’ =  โมลาริตีท่ีต้องการ 
 p   =  เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย (percentage assay) ของสารน้ันมีอยู่บนฉลากของขวด 
 d   =  ความถ่วงจ าเพาะ 
 V   =  จ านวน cm3 ของสารต้ังต้นท่ีต้องการเพื่อน ามาเตรียมสารละลายปริมาตร 1 ลิตร   
 

สำรเคมีที่ใช้ในกำรเตรียมสำรละลำย 

1. สารเคมีท่ีเป็นตัวละลาย 

2. สารเคมีท่ีเป็นตัวท าละลาย 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเตรียมสำรละลำย 

1. บีกเกอร์ 

2. ช้อนตักสาร (ใช้กับสารเคมีท่ีเป็นของแข็ง) 

ปิเปตต์ กระบอกตวง (ใช้กับสารเคมีท่ีเป็นของเหลว) 

3. แท่งแก้วคนสาร 

4. ขวดวัดปริมาตร 

5. หลอดหยด 

6. กระบอกฉีดน้ ากล่ัน 

7. เครื่องช่ัง 

ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย 
 
 

 
 
 

1. ค านวณหาน้ าหนักหรือปริมาณของตัวละลาย ตามหน่วยและปริมาตร     
ท่ีต้องการ 
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2. ช่ัง/ตวงตัวละลายตามน้ าหนัก/ปริมาตรท่ีค านวณได้ 

 
 

3. ละลายสารท่ีช่ังได้ในบีกเกอร์ ด้วยตัวท าละลายปริมาณเล็กน้อยแค่           
พอให้ละลายได้หมด คนสารละลายด้วยแท่งแก้วคน 

 
 

4. เมื่อละลายหมดแล้ว เทสารละลายลงขวดปริมาตรขนาดท่ีต้องการ           
โดยเทสารละลายผ่านแท่งแก้วคนและกรวยกรองขนาดเล็ก เพื่อ        
ป้องกันสารหก 

 
 

5. ล้างกล้ัวบีกเกอร์ด้วยตัวท าละลายครั้งละน้อยๆ แล้วเทลงใน                  
ขวดปริมาตร ท าซ้ า 2-3 ครั้ง 

 
 

6. เขย่าขวดปริมาตรเพื่อให้สารละลายผสมกัน 

 
 

7. ต้ังขวดปริมาตรท้ิงไว้เพื่อให้อุณหภูมิลดลง 
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8. ค่อยๆ เติมตัวท าละลาย เพื่อปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตร 

 
 

9. ให้ส่วนโค้งต่ าสุดของสารละลายอยู่ตรงขีดบอกปริมาตร 

 
 

10. ปิดจุด จับคอขวด ใช้หัวแม่มือกดปิดจุกขวดไว้ให้แน่น แล้วกลับขวด               
ขึ้นลงให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 

11. ถ่ายสารละลายท่ีเตรียมได้ เก็บใส่ภาชนะเก็บสารท่ีเหมาะสมกับสมบัติ
ของสาร มีจุกปิด แล้วเขียนฉลากติดข้างขวด โดยระบุช่ือสาร สูตรเคมี 
ความเข้มข้น วันท่ีเตรียม และช่ือผู้เตรียม  

 

12. เก็บสารเคมี ล้างอุปกรณ์ท่ีใช้เตรียม และท าความสะอาดเครื่องช่ัง          
รวมถึงโต๊ะปฏิบัติการ เก็บทุกอย่างเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

 

 

 

ระหว่ำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเคมี 

ในขณะท่ีนักศึกษาก าลังท าปฏิบัติการเคมีนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีก ากับดูและและอ านวย

ความสะดวกอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเวลาท่ี

ก าหนด และมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทดลองทางเคมี โดยยึดวิธีการตามบท

ปฏิบัติการเคมีเป็นหลัก ก ากับดูแลไม่ให้นักศึกษาท าการอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดหรืออาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ท าการทดลอง และเกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินได้  และในการทดลองท่ีมีการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานควรให้
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ค าแนะน าในการใช้อย่างถูกต้องตามคู่มือ แม้แต่การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกันการแตกหักเสียหาย รวมถึงการใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีทุกชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสม เช่น หยิบสารเคมีโดยไม่อ่านฉลาก ความเข้มข้นของสาร

ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในบทปฏิบัติการ ท าการทดลองผิดขั้นตอน การเทน้ าใส่กรดเข้มข้นจะเกิดการ

เดือดพุ่งอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลองและเป็นผลเสียต่อพื้นท่ีโดยรอบได้ เป็นต้น ให้

ค าแนะน าการใช้ตู้ดูดควันหากสารท่ีใช้ท าการทดลองเป็นสารท่ีมีอัตราการระเหยสูง ไอระเหยมีกล่ิน

รุนแรง และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ  

2. การอ านวยความสะดวกระหว่างการปฏิบัติการทดลอง จัดหาอุปกรณ์หรือสารเคมี

เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่าง

เคร่งครัด เช่น ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องปฏิบัติการ การใส่เส้ือกาวน์เพื่อป้องกันสารเคมีหกใส่ตัว ไม่

น าอาหารและน้ าด่ืมเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนสารเคมีได้ง่าย เมื่อ

รับประทานเข้าไปอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ 

3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการปฏิบัติการทดลอง การเผชิญเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น

ระหว่างการท าการทดลอง เช่น  

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ไฟฟ้าเกิดการช็อตหรือไฟรั่ว ให้ตัดไฟทันที แล้วเปล่ียนเครื่องใหม่ 

(หากมี) ติดป้ายระบุ “ช ารุด” เครื่องท่ีเสีย เพื่อรอด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 

3.2 การเกิดไอระเหยสารเคมีในปริมาณหนาแน่น ให้พานักศึกษาออกให้พ้นบริเวณ เร่ง

ระบายอากาศในห้องปฏิบัติการออกโดยเร็ว โดยการเปิดประตู หน้าต่าง ใช้พัดลมระบายอากาศช่วย

ดึงอากาศออกจากห้องจนกว่าจะหมดกล่ิน จึงสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ตามปกติ 

3.3 การจัดการสารเคมีหกรั่วไหล ให้ปิดกั้นมิให้ผู้อื่นอยู่ในบริเวณท่ีสารเคมีหก หากมีผู้

สัมผัสสารเคมีและได้รับอันตราย น าผู้ป่วยออกจากบริเวณ ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน าส่ง

โรงพยาบาลทันที ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดดูคุณสมบัติและวิธีจัดการจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารชนิดนั้นๆ (Safety Data Sheet : SDS)  ซึ่ งจะระบุมาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าตามวิธีการท่ีระบุไว้ได้ด้วยความระมัดระวัง โดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จัดเก็บหรือก าจัดของเสียท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการรั่วไหลสู่ส่ิงแวดล้อม และรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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หลังกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเคมี 

หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีก ากับดูแลภายใน

ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ดูแลนักศึกษาเก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือพื้นฐานก่อนน า

ส่งคืน ตรวจนับจ านวนให้ครบถ้วน และไม่ช ารุดหรือสูญหายก่อนการจัดเก็บในตู้จัดวาง 

2. ให้ค าแนะน านักศึกษาในการจัดเก็บสารเคมี โดยดูปริมาณคงเหลือและความคงสภาพ 

ก าชับการปิดฝาหรือจุกปิดภาชนะให้แน่นสนิท เพื่อป้องกันความความช้ืนหรือการระเหย ก่อนน าส่ง

คืนเพื่อจัดเก็บในห้องเก็บสารเคมีตามต าแหน่งการจัดวาง 

3. ให้ค าแนะน านักศึกษาในการจัดการกับของเสียท่ีเกิดจากการทดลองทางเคมี โดยแยก

ของเสียเทใส่ภาชนะบรรจุท่ีจัดเตรียมไว้ให้ โดยแบ่งแยกตามความเป็นอันตราย ส่วนของเสียท่ีสามารถ

ท้ิงลงท่อระบายน้ าได้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม เช่น ของเสียท่ีเป็นกรด - ด่าง ให้ท าให้เป็นกลาง

ก่อนท้ิงลงท่อระบายน้ า แล้วเปิดน้ าตามมาก ๆ เพื่อช าระท่อระบายน้ าให้สะอาด 

4. ก ากับดูแลการท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีใช้ท าการทดลอง เก็บเก้าอี้เข้าท่ีให้เรียบร้อย ดูการ

จัดวางส่ิงของในห้องปฏิบัติการให้ถูกต าแหน่ง เพื่อความเป็นระเบียบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

กำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรเคมีเพื่อควำมปลอดภัย 

สาขาวิชาเคมีให้ความส าคัญกับอันตรายท่ีเกิดจากการท างานกับสารเคมี ทางด้านสุขภาพ 

ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ

ภายนอก จึงได้จัดระบบระเบียบในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมี ได้แก่ การก าหนดระเบียบ

การใช้ห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเคมี ระบบการป้องกันและแก้ไขภัย

อันตราย การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมี

ปรับปรุงแก้ไขไปตามความรู้ท่ีได้จากการอบรมและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้เป็นแนว

ปฏิบัติไปสู่โครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเช่ือมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้นจะได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 

ข้อก ำหนดระเบียบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเคมี 

เพื่อให้สามารถด าเนินการให้บริการกับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ท่ีมีความ
ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอน
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และงานวิจัย เกิดแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และง่ายต่อการติดตาม
ตรวจสอบ จึงได้ก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเคมี ดังนี้  

1. ห้องปฏิบัติการเคมีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ดูแลตามความเหมาะสม 

2. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้  และระบุเวลาท่ีต้องการลงในแบบฟอร์ม  ให้ส่ง
แบบฟอร์มท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้องปฏิบัติการเคมี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2  วัน  และมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
รับทราบตลอดระยะเวลาการขอใช้บริการ 

3. ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมี 
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีขอใช้ 

4. ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งานในแต่ครั้ง  
5. การใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือเสมอ โดยจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละเครื่องอย่างเคร่งครัด  หากเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานหรือ
เกิดการช ารุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการโดยทันที 

6. ให้ลงบันทึกการใช้งานในสมุดบันทึกประจ าเครื่อง หลังการใช้งานเครื่องมือทุกครั้ง 
7. หลังการใช้เครื่องมือแล้ว ผู้ใช้บริการต้องท าความสะอาดและจัดเครื่องมือให้อยู่ใน

สภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ต่อไป 
8. ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายและสูญหายต่อเครื่องมือหรือวัสดุ

อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเคมีท่ีขอใช้ โดยจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ท่ีมีชนิด ประเภท ขนาด ลักษณะ และ
คุณภาพเดียวกันมาชดใช้ ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการช าชุดไปตามอายุการใช้งาน 

9. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเคมีโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด  
10. ห้ามมิให้เคล่ือนย้ายสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ออกนอก

มหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสาขาวิชาเคมี จึงจะน าออกนอกสถานท่ีได้ และหากช ารุด สูญหายบุคคลท่ีขอยืม
ต้องรับผิดชอบทุกประการ 

11. ห้ามน าอาหารหรือเครื่องด่ืมทุกชนิดเข้ามาในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 
12. ในกรณีท่ีมีความประสงค์ขอใช้บริการนอกเวลาราชการขอให้ส่งแบบฟอร์มการขอใช้

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยมีอาจารย์ ท่ีปรึกษาลงนามรับทราบและอยู่ควบคุมตลอดการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
 

ข้อปฏิบัติของกำรท ำงำนในห้องปฏบิัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏบิัติงำน 
1. สวมเส้ือคลุมปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 
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2. สวมรองเท้าท่ีปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ 
3. ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
4. ไม่ท างานตามล าพังในห้องปฏิบัติการ 
5. ไม่แต่งหน้าและไม่ใส่คอนแทคเลนส์เข้ามาในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
6. ไม่เก็บหรือรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมในห้องปฏิบัติการ 
7. ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ 
8. รวบผมให้เรียบร้อยขณะท างาน 

 

ข้อปฏิบัติของกำรท ำงำนกับเคร่ืองมือและสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำร 
1. ศึกษาวิธีปฏิบัติในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสารอันตรายสูง 
2. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องแก้วอย่างถูกต้อง 
3. มีป้ายแจ้งกิจกรรมท่ีก าลังปฏิบัติงานท่ีเครื่องมือ พร้อมช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
4. จัดพื้นท่ีท างานให้เป็นระเบียบ 

 

กำรเตรียมตัวท ำงำนในห้องปฏิบัติกำร 
1. เตรียมคู่มือปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้พร้อม 
2. บ่งช้ีความเป็นอันตรายในห้องปฏิบัติการท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
3. ประเมินความเส่ียงภัยในการท างานปฏิบัติการนั้นๆ 
4. ควบคุมหรือลดความเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดขึ้น โดยจัดพื้นท่ีท างานให้สะอาดเป็นระเบียบ 

ติดป้ายเครื่องหมายอันตรายหรือเตือนภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นในระหว่าง
ปฏิบัติการ 

5. ก ากับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น อ่างล้างตา ฝักบัวล้างตัว ถังดับเพลิง ให้พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 
 

ข้อควรปฏิบัติระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
1. สวมแว่นตานิรภัย ผ้าปิดจมูก เส้ือกาวน์ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 
2. สวมถุงมือยางเมื่อต้องใช้สารกัดกร่อน เป็นพิษ หรือระคายเคือง และล้างมือทันทีหลัง

การท างาน 
3. ไม่ใช้เครื่องแก้วท่ีร้าว บิ่น รั่ว หรือไม่สะอาด และอุปกรณ์อื่นใดท่ีช ารุด อันจะท าให้เกิด

อุบัติเหตุขณะปฏิบัติการ 
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4. อ่านฉลากช่ือสารให้แน่ใจก่อนใช้ 
5. ถ้าท าสารเคมีหกต้องเก็บท าความสดอาดอย่างถูกวิธี 
6. เมื่อจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ช ารุด การใช้งานปกติ 
7. ทราบต าแหน่งของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับภัยท่ีติดต้ังอยู่ในห้องปฏิบัติการ และใช้

งานเป็น 
8. ท าการทดลองด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้สารเคมีท่ีมีจุดวาบไฟ

ต่ า  
9. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 

 

ข้อควรปฏิบัติหลังท ำปฏิบัติกำร 
1. ก าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นตามค าแนะน าท่ีระบุไว้ในการทดลอง และเทลงภาชนะบรรจุท่ี

จัดเตรียมไว้ให้ ให้ตรงกับชนิดของของเสีย 
2. เก็บล้างเครื่องแก้วให้สะอาด ท าความสะอาดเครื่องมือทุกช้ิน จัดเก็บท่ีเดิมอย่างเป็น

ระเบียบ 
3. ท าความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการ เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย 
4. ดูแลถอดปล๊ัก ปิดสวิทซ์ไฟและปิดวาล์วน้ า ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
5. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

 

การจัดการพื้นที่ห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อความปลอดภัยในการท างาน ห้องปฏิบัติการควร
ลักษณะทางกายภาพของห้องดังนี้ 

1. ทางเดินพื้นผิวเรียบ ไม่มีรูพรุนหรือรอยต่อ เพื่อป้องกันการสะสมคราบสกปรกและ
สารเคมี 

2. ภายในห้องปฏิบัติการเคมีมีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟ เช่น 
คอนกรีต เหล็ก ปูหน้าโต๊ะปฏิบัติการเคมีด้วยวัสดุพื้นผิวเรียบ ทนต่อการขูดขีด สารเคมี น้ าและ
ความช้ืน ท าความสะอาดง่ายและสามารถซ่อมแซมได้เมื่อช ารุด 

3. จัดให้มีแสงสว่างมากพอ ท้ังแสงสว่างจากหลอดไฟและแสงสว่างจากภายนอก 
4. บริเวณพื้นทางเดินสะอาด ปราศจากส่ิงกีดขวางหรือหากมีส่ิงกีดขวาง ต้องติดป้ายหรือ

สัญลักษณ์แจ้งเตือนให้เป็นอย่างชัดเจน 
5. บริเวณอ่างน้ าในห้องปฏิบัติการพื้นผิวเรียบ แต่ไม่ล่ืน อาจปูแผ่นยางกันล่ืน 
6. ท่อหรือรางระบายน้ ามีฝาปิดมิดชิด มั่นคงแข็งแรง รับน้ าหนักได้ การวางแนวรางไม่ขวาง

กับแนวทางเดิน 
7. มีป้ายแสดงทางเดิน บันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน อย่างชัดเจน และมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟดับ 
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8. จัดเก็บส่ิงกีดขวางท่ีอยู่เหนือศีรษะ เช่น สายไฟ ท่อต่างๆ ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ 
9. ไม่วางส่ิงของบริเวณปากทางออกฉุกเฉินและบันได ประตูทางออกเปิดออกได้โดยง่าย 
 

กำรจัดวำงสิ่งของในห้องปฏิบัติกำร ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. การติดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี 
2. จัดระเบียบพื้นท่ีท างานให้โล่ง การจัดวางส่ิงของมีระเบียบ ท าความสะอาดง่าย 
3. จัดเก็บสารเคมีอย่างถูกหลักความเข้ากันได้ของสาร และจัดวางต าแหน่งเดิมเสมอ 
4. ก าจัดของเสียและขยะจากห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี 
5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
6. มีป้ายและสัญลักษณ์เตือนอันตราย มีระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนภัย และมีอุปกรณ์

ระงับเหตุท่ีพร้อมใช้งาน 
 

กำรจัดกำรเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
การท างานกับสารเคมี มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุท่ีท าให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟได้ เมื่อเกิด

เพลิงไหม้ให้ต้ังสติ ไม่ต่ืนกลัว กดสัญญาณแจ้งเตือนผู้อื่น เร่งอพยพคนออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุอย่าง
เป็นระเบียบ พยายามระงับเหตุหากไฟยังไม่ลุกลาม แต่ถ้าเกินความสามารถในการควบคุมให้ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงโดยเร็ว  

ไฟเกิดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ เช้ือเพลิง ความร้อนและออกซิเจน ในภาวะท่ีเหมาะสม เพลิง
ไหม้แบ่งได้เป็น  

1. เพลิงท่ีเกิดจากวัสดุติดไฟท่ัวไป เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก ไม้ ใบไม้ ให้ใช้น้ าฉีดเป็น
ฝอยเพื่อดับไฟ 

2. เพลิงท่ีเกิดจากของเหลวหรือแก๊ส ได้แก่ น้ ามันและแก๊สต่างๆ  ดับไฟได้ด้วยการปิด
ช่องทางอากาศ และลดอุณหภูมิของเช้ือเพลิงโดยใช้โฟม ผงเคมี หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 

3. เพลิงท่ีเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก่อนอื่นต้องตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน แล้วดับไฟด้วย
สารเคมีท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟ้า เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ หรือเคมีแห้ง 

4. เพลิงท่ีเกิดจากโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โปแตสเซียม การลุกไหม้จะรุนแรง
และให้ความร้อนสูง ให้ใช้สารเคมีพวกเกลือแกง ทรายแห้ง ในการดับไฟ 

 

กำรควบคุมและป้องกัน 
1. จัดให้มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินท่ีมีไฟสว่างในตัวมองเห็นได้ชัดเจนแม้ไฟดับ 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับไฟในห้องปฏิบัติการ เช่น ผ้ากันไฟ ใช้เพื่อดับไฟท่ีเริ่มก่อตัว โดยใช้

คลุมไฟเพื่อตัดออกซิเจน และถังดับเพลิงท่ีสามารถใช้งานได้ 
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ระบบระบำยอำกำศ 
ระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการเคมีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยท่ัวไปไม่ควรใช้

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นระบบปิด อากาศจะหมุนวนอยู่ภายในห้องไม่มีช่องทางถ่ายเท เว้นแต่
เป็นห้องปฏิบัติการท่ีติดต้ังเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีต้องควบคุมอุณหภูมิ ในห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนเคมีจึงใช้การระบายอากาศด้วยพัดลมเพื่อระบายไอระเหยของสาร และหมุนเวียนอากาศดี
เข้ามาในห้องปฏิบัติการ พัดลมท่ีใช้ควรเป็นพัดลมดูดอากาศและพัดลมติดเพดาน เพื่อลดอันตราย
ขณะท างาน พัดลมสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง อากาศท่ีดูดระบายออกต้องส่งผ่านท่อออกนอก
อาคารเหนือระดับหลังคา และมีความเร็วพอท่ีจะป้องกันการสะสมตัวของของเหลวและแก๊สท่ี
หนาแน่น รวมถึงช่วยระบายความช้ืนและลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการได้ด้วย 
 

ระบบไฟฟ้ำในห้องปฏบิัติกำร 
ระบบการติดต้ังไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการให้ยึดมาตรฐานการติดต้ังไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

มีตู้ควบคุมไฟฟ้าติดป้ายระบุต าแหน่งจ่ายไฟฟ้าชัดเจน ไม่วางส่ิงของกีดขวางตู้ควบคุมไฟฟ้า หากเกิด
เหตุฉุกเฉินสามารถเข้าถึงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันที มีสายดินส าหรับเครื่องมือไฟฟ้า มีป้ายเตือนหาก
มีจุดอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ใช้เครื่องมือเกินขีดความสามารถ ปิดเครื่องและถอดปล๊ักทุกครั้งท่ีใช้
งานเสร็จ ไม่ใช้อุปกรณ์ท่ีช ารุด ไม่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะท่ีมือเปียกช้ืน และหมั่นตรวจสอบระบบไฟ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ 
 

การจัดเก็บสารเคมี 
 

สาขาวิชาเคมีจัดเก็บสารเคมีโดยใช้หลักการแยกประเภทสารเคมีตามลักษณะความเป็น
อันตรายตามข้อก าหนดของ GHS  

GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals) คื อ
ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
(Safety Data Sheet : SDS) เพื่อใหทุ้กประเทศท่ัวโลกใช้ส่ือสารและเข้าใจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอันตราย
ท่ีเกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทดสอบสารเคมี 
ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีแนวทาง
ป้องกันและลดผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

 

 ระบบ GHS แบ่งประเภทความเป็นอันตรายเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ 
และด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 9 รูป ดังแสดงในตาราง 
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ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS 

ควำมเป็นอันตรำย ประเภท สัญลักษณ ์

ด้านกายภาพ  แก๊สไวไฟ 

 ของแข็งท่ีลุกติดไฟได้เอง 

 สารละอองลอยไวไฟ 

 ของเหลวไวไฟ 

 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

 ของแข็งออกซิไดซ ์

 ของเหลวออกซิไดซ ์

 สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาได้เอง 

 ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองใน 

 สารท่ีเกิดความร้อนได้เอง 

 ของแข็งไวไฟ 

 สารเคมีท่ีสัมผัสน้ าแล้วเกิดแก๊สแก๊สออกซิไดซ์ 

 

 

 วัตถุระเบิด 
 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
 สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาได้เอง  
 แก๊สภายใต้ความดัน  

 
  สารกัดกร่อนโลหะ  

 
ด้านสุขภาพ  ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

 ระคายเคืองต่อดวงตา 

 ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนงั 

 เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการ
สัมผัสเพียงครั้งเดียว 
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ประเภทและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (ต่อ) 

ควำมเป็นอันตรำย ประเภท สัญลักษณ ์

ด้านสุขภาพ 

 

 กัดกร่อนผิวหนัง 
 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

 
 ไวต่อการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ของระบบ

ทางเดินหายใจ 
 การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
 ก่อมะเร็ง 
 เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
 เป็นพิษเจาะจงต่ออวัยวะเฉพาะบางระบบจากการ

สัมผัสเพียงครั้งเดียว 
 เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย การได้รับสัมผัส

ซ้ า 
 อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือท า

ให้ปอดอักเสบ 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

 

 อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมทางดินและน้ า 

 
 อันตรายต่อชั้นโอโซน 

 
 

 

นอกจากใช้หลักการแยกประเภทสารเคมีตามลักษณะความเป็นอันตรายตามข้อก าหนดของ 
GHS แล้ว ยังพิจารณาจากคุณสมบัติความเข้ากันได้ของสารเคมีแต่ละชนิดจากเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) ซึ่งนอกจากจะแสดงลักษณะอันตรายของสารเคมีชนิด
นั้นๆ แล้ว ยังระบวุิธีการจัดเก็บ มาตรการระงับเหตุ การปฐมพยาบาล และข้อควรระวังอื่นๆ อีกด้วย 

 

จากการศึกษาคุณสมบัติของสารเคมี จึงได้จัดแบ่งสารเคมีเพื่อการจัดเก็บออกเป็น 4 กลุ่มสี 
ในแต่ละกลุ่มสีแบ่งออกเป็นของแข็งและของเหลวจัดเก็บแยกออกจากกัน  สารเคมีท้ัง 4 กลุ่มสีมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

26 
 

สีแดง 

สำรไวไฟ (flammable materials) หมายถึง สารท่ีลุกติด
ไฟได้ง่ายในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ ตัวอย่างของสารเหล่าน้ี 
ได้แก่ ผงละเอียดของโลหะ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ของเหลวท่ีมีจุด
วาบไฟต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส และก๊าซไวไฟต่างๆ 

วิธีการเก็บสารไวไฟ ควรเก็บในท่ีเย็น อากาศถ่ายเทได้และอยู่
ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ เช่น ความร้อนหรือประกายไฟ เก็บแยก  

จากสารออกซิไดซ์สารท่ีลุกติดไฟเองได้ สารท่ีระเบิดได้และสารท่ีท าปฏิกิริยากับอากาศหรือความช้ืนและ
ให้ความร้อนออกมาจ านวนมาก ภาชนะท่ีเก็บต้องมีฝาปิดแน่นไม่ให้อากาศเข้าได้ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีเก็บสาร
น้ันควรต่อสายไฟลงในดินเพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

สีน้ ำเงิน 

สำรพิษ (toxic chemicals)  คือ สารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆ ซึ่งท้ังน้ีจะรวมถึงสารกัมมันตรังสี 
(radioactive) ด้วย 

วิธีการเก็บสารพิษควรเก็บห่างจากแหล่งจุดติดไฟ ส าหรับสาร
ท่ีไวต่อแสง ต้องเก็บไว้ในขวดสีชา ในสถานท่ีเย็น แห้งและมืด 
ภาชนะต้องปิดฝาสนิท อากาศเข้าไม่ได้และควรมีการตรวจสอบ
ภาชนะท่ีเก็บและบริเวณท่ีเก็บอย่างสม่ าเสมอ  

 
 

 

 

สีขำว 
สำรกัดกร่อน (corrosive materials) รวมถึง กรด acid 

anhydride และด่าง สารพวกน้ีมักจะท าลายภาชนะท่ีบรรจุและ
ออกมายังบรรยากาศภายนอกได้ บางตัวระเหยได้บางตัวท าปฏิกิริยา
รุนแรงกับความช้ืน 

วิธีการเก็บสารกัดกร่อนควรเก็บในท่ีเย็น แต่อุณหภูมิต้องสูง
กว่าจุดเยือกแข็ง สารท่ีเป็นกรดควรเก็บแยกห่างจากโลหะที่ไวใน   

การท าปฏิกิริยา เช่น โซเดียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม สารท่ีเป็นด่างควรเก็บห่างจากกรดและสาร
อื่นๆ ท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยา 
 

สีเหลือง 
สำรระเบิดได้ (explosives) คือ สารท่ีเกิดการสลายตัวอย่าง

รวดเร็วได้ท่ีอุณหภูมิหน่ึงๆ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง จะให้ก๊าซและความร้อนออกมาจ านวนมาก ซึ่งท าให้อากาศ
รอบๆ ตัวเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการระเบิด สิ่ง 
ท่ีมีผลต่อสารท่ีระเบิดได้ คือ ความร้อนหรือเย็นจัดๆ อากาศแห้งหรือ 
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ข้ึนอยู่กับการเก็บ ความไม่ระมัดระวังในการใช้งาน ระยะเวลาในการเก็บ ระยะเวลาท่ีเอาออกมาจาก
ภาชนะเร่ิมแรกก่อนใช้ 

วิธีการเก็บสารระเบิดได้ควรเก็บห่างจากสารเคมีและอาคารอื่นๆ และมีการล๊อคอย่างแน่นหนา ไม่
ควรเก็บในท่ีมีเช้ือเพลิง หรือสารท่ีติดไฟได้ง่าย ต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 20 ฟุต และไม่ควรมีชนวน
ระเบิด ท่ีส าคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปในสถานท่ีเก็บสารได้ 

 

สีเทำ 
เป็นกลุ่มสารเคมีท่ีมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก 

แต่ยังคงต้องระมัดระวังการใช้และการปล่อยท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

 
วิธีกำรจัดเก็บสำรเคมี 
การจัดเก็บสารเคมี มีรายละเอียดการบริหารจัดการท่ีต้องด าเนินการเป็นระบบ ดังนี้ 
1. จัดท าบัญชี/ฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อให้สะดวกในการจัดซื้อ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

ประเมินความเส่ียง บัญชี/ฐานข้อมูลสารเคมีในรูปเอกสารหรือในระบบคอมพิวเตอร์ควรมีข้อมูลดังนี้ 
1.1 ช่ือสารเคมี (IUPAC name, trade name) สูตรเคมี 
1.2 สัญลักษณ์กลุ่มสี และสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 
1.3 ระบุต าแหน่งท่ีจัดเก็บ 
1.4 วันท่ีจัดซื้อ รหัสงบประมาณหรือโครงการจัดซื้อ ราคา ผู้จ าหน่าย 
1.5 ระบุวันท่ีหมดอายุ 
1.6 ปริมาณคงเหลือ 
1.7 ช่ือผู้รับผิดชอบ 
1.8 ปรับปรุงบัญชี/ฐานข้อมูลสารเคมีให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

2. ตรวจสอบฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีมาจากผู้ผลิต ต้องมีข้อความชัดเจน ไม่ลบ
เลือน มองเห็นง่าย ติดแน่นไม่หลุดลอก ส าหรับภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีเตรียมข้ึนเองหรือท่ีใช้ถ่ายแบ่ง
จากขวดเดิมต้องมีฉลากท่ีมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย 

2.1 ช่ือของเคมี สูตรเคมี  
2.2 ข้อมูลความเป็นพิษ 
2.3 ช่ือบริษัทผู้ผลิต   
2.4 ช่ือผู้รับผิดชอบ 
2.5 วันเดือนปีท่ีท่ีเตรียม วันท่ีหมดอายุ 
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3. ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี เพื่อให้ทราบวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมถึงมาตรการจัดการหากเกิดการหกรั่วไหล 

 

4. พื้นท่ีส าหรับเก็บสารเคมีควรมีลักษณะดังนี้ 
4.1 เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกจากพื้นท่ีใช้สอยอื่นๆ โครงสร้างแข็งแรงและก่อสร้าง

ด้วยวัสดุไม่ติดไฟ 
4.2 มีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมีและป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” 
4.3 อยู่ห่างจากบริเวณท่ีมีเปลวไฟอย่างน้อย 100 เมตร 
4.4 ภายในอาคารไม่ร้อน มีการระบายอากาศท่ีดี 
4.5 มีระบบน้ าท้ิงและบ่อบ าบัดก าจัดสารเคมี 
4.6 มีตู้ท่ีออกแบบเฉาพะส าหรับเก็บสารท่ีมีอันตรายสูง 

 

5. ข้อก าหนดท่ัวไปของการจัดเก็บ 
5.1 จัดเก็บสารเคมีเป็นกลุ่มตามประเภทของสารท่ีคัดแยกไว ้
5.2 ช้ันหรือตู้แข็งแรง ไม่โยกคลอน มีขอบกั้นกันตกหล่น พื้นผิววัสดุทนการกัดกร่อน 
5.3 สารเคมีทุกชนิดต้องมีพื้นท่ีจัดเก็บแน่นอน 
5.4 สารเคมีท่ีมีอันตรายสูงต้องมีตู้จัดเก็บเฉพาะ มีป้ายติดแสดงอันตรายของสาร

ชัดเจน 
5.5 สารของเหลวที่เก็บในตู้เย็นต้องมีภาชนะรองรับ กันการล้ม หก รั่วไหล 
5.6 หลังท าการทดลองเสร็จให้จัดเก็บสารเข้าท่ีเดิม ไม่ควรปล่อยวางบนโต๊ะ

ปฏิบัติการหรือตู้ดูดควันนานกว่า 1 วัน 
5.7 ห้ามวางสารเคมีและถังแก๊สบริเวณทางเดิน 
5.8 ไม่วางสารเคมีใกล้ท่อระบายน้ าหรือในอ่างน้ า เพื่อป้องกันการรั่วไหล 

 

6. การจัดเก็บสารเคมี 
6.1 แยกสารเคมีตามลักษณะกายภาพ คือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เพื่อจัดเก็บแยก

จากกัน 
6.2 แยกสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
6.3 แยกสารเคมีตามประเภทอันตรายและปฏิบัติตามค าแนะน าของ SDS ของสาร

นั้น ๆ 
6.4 น าสารเคมีในกลุ่มเดียวกันเก็บเรียงตามตัวอักษร 
6.5 ท าฉลากรหัสสีติดข้างภาชนะ เพื่อง่ายต่อการน าเก็บคืนท่ีเดิม 
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7. รวบรวมและจัดท าแฟ้มเอกสารด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) โดยเรียงตาม
ตัวอักษร เพื่อง่ายต่อการสืบค้น 

 

การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี 
 

ของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี (lab waste) หมายถึง ของเสียจากห้องปฏิบัติการท่ีเกิด
จากการทดสอบตัวอย่าง อันประกอบไปด้วยสารท่ีมีอันตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีความ
เข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ าท้ิงอุตสาหกรรม หากขาดการจัดการท่ีเหมาะสมแล้วจะเกิดปัญหา
สุขภาพต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมได้ 
 

การจัดแยกประเภทของเสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
1. ของเสียท่ีสามารถก าจัดได้เอง ได้แก่ 

1.1 เกลือของโลหะท่ีไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนท่ีเป็นพิษ 
1.2 ของเสียท่ีมีน้ าเป็นตัวท าละลาย ตัวถูกละลายเป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีท่ีไม่เป็น

เป็นพิษละลายอยู่ไม่เกิน 5% 
 

2. ของเสียท่ีควรบ าบัดก่อนท้ิง แต่ถ้ามีปริมาณมากควรน าส่งเป็นของเสียอันตราย ได้แก่ 
2.1 สารละลายกรดและเบส ท าให้เป็นกลางแล้วท้ิงลงท่อแล้วเปิดน้ าตามในปริมาณ

มากๆ 
2.2 ตัวออกซิไดซ์ ให้รีดิวซ์ด้วยตัวรีดิวซ์ท่ีเหมาะสมก่อนน าส่งเป็นของเสียประเภทอื่น 

หรือท้ิงลงท่อน้ าตามความเหมาะสม 
2.3 สารไวไฟต่อน้ าและ/อากาศ ให้ท าลายด้วยน้ า/กรดอ่อน เช่น สารละลาย

แอมโมเนียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต แล้วน าส่งเป็นของเสียประเภทอื่น หรือท้ิงลง
ท่อตามความเหมาะสม 

2.4 ของแข็งท่ีมีตัวท าละลายอินทรีย์ปนอยู่ เช่น ซิลิกาจากการท าโครมาโทกราฟีให้ผ่ึง
ให้แห้งแล้วทิ้งเป็นของเสียท่ีเป็นของแข็ง 

2.5 สารละลายท่ีประกอบด้วยสารโลหะหนักในปริมาณน้อยๆ (<100 mg/L) ท าให้
เข้มข้นขึ้นโดยการต้ังท้ิงไว้ให้ระเหย แล้วทิ้งในสภาพท่ีเป็นสารละลายเข้มข้น  

 

3. ของเสียอันตรายท่ีควรส่งก าจัด บริษัทรับก าจัดสารเคมีท่ีทางสาขาเคมีใช้บริการได้
จัดแบ่งของเสียออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่ 
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3.1 Hydrocarbon : ของเสียท่ีมี hydrogen (H) และ carbon (C) เป็นองค์ประกอบ
หลักในโมเลกุล เช่น Hexane, Methanol, Acetone,  MEK, IPA, THF, Ethyl acetate, 
Acetaldehyde เป็นต้น 

3.2 Halogen : ของเสียท่ีมีธาตุ Halogen  ได้แก่  Chlorine (Cl), Bromine (Br), 
Iodine (I), Fluorine (F) เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล เช่น NaCl, KBr, CH2Cl2, TCE, PCE, เป็นต้น 

3.3 Inorganic : ของเสียท่ีเป็นสารอนินทรีย์ในกลุ่ม Carbonate, Sulphate, 

Phosphate เช่น K2CO3, Na2SO4 เป็นต้น 

3.4 Heavy Metal : ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ 

โครเมียม ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอลต์ นิเกิล เงิน ดีบุก พลวง 

ทังสเตน และวานาเดียม เช่น COD waste, Hg2Cl2, FeSO4, PbCl2, K2Cr2O7 เป็นต้น 

3.5 High Toxic : ของเสียท่ีมีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง เป็นสารก่อมะเร็งและมี

ผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม เช่น Cyanide waste, Chloroform, CCl4, EtBr, Formaldehyde, 

Acrylate, Pyridine เป็นต้น 

3.6 Acid : ของเสียท่ีมีค่า pH ต่ ากว่า 7 เช่น กรดอินทรีย์ กรดไนตริก กรดซัลฟิวริก 

กรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก เป็นต้น 

3.7 Base : ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 7 ได้แก่ แอมโมเนีย สารประกอบไฮดรอกไซด์ 

เช่น NaOH, KOH, NH4OH  เป็นต้น 

3.8 Oxidizing สารท่ีท าหน้าท่ีรับอิเล็กตรอนจากสารอื่น  เช่น  KMnO4, H2O2, KClO4, 

NaOCl  เป็นต้น 

3.9 Reducing สารท่ีหน้าท่ีให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น ได้แก่ สารในกลุ่ม Hybride เช่น 

LiAlH4, NaBH4, เป็นต้น 

3.10  Unknown  ของเสียท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีอะไร มาจากท่ีไหน 

3.11  Solid Chemical  ของเสียท่ีมีสถานะเป็นของแข็งท้ังหมด 

3.12  ภาชนะปนเป้ือน เศษแก้ว อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองท่ีปนเป้ือนสารเคมี 

สถำนที่จัดเก็บของเสีย 
1. สถานท่ีจัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ  

1.1 ให้แบ่งแยกออกจากส่วนปฏิบัติการ และอยู่ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  
1.2 ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดไฟฟ้า ไม่กีดขวางทางเดิน 
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1.3 แยกการจัดวางของเสียท่ีอยู่รวมกับของเสียชนิดอื่นไม่ได้ออกจากกัน 
1.4 มีมีกรวยและถาดรองรับภาชนะป้องกันการหกระหว่างการเทของเสียลงสู่ถังเก็บ 
1.5 ติดป้ายชัดเจนว่าเป็นบริเวณจัดเก็บของเสีย 
1.6 ห้ามวางภาชนะซ้อนกัน 
1.7 ป้ายติดภาชนะต้องอ่านง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก 

2. สถานท่ีจัดเก็บของเสียประจ าอาคาร  
2.1 ควรเป็นห้องอยู่ช้ันล่างสุดของอาคาร มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีประตูปิดมิดชิด 
2.2 ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและความร้อน 
2.3 ติดป้ายให้เห็นชัดเจนว่าเป็นบริเวณจัดเก็บของเสีย ป้ายเครื่องหมายอันตราย และ

ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าใกล้ 
2.4 แบ่งพื้นท่ีจัดวางแยกของเสียท่ีอยู่ร่วมกับของเสียชนิดอื่นไม่ได้ 
2.5 มีถาดรองรับภาชนะป้องกันการหก/หล่นในระหว่างจัดเก็บ 
2.6 ตรวจสภาพภาชนะบรรจุเสมอ 
2.7 ควรมีพาหนะขนย้ายของเสียท่ีเหมาะสม 

 

การจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 

วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือเครื่องมือท่ีใช้ท้ังภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ
เคมี เพื่อใช้ทดลองและหาค าตอบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนการสอน
เคมี 

 

ประเภทของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
1. ประเภทเครื่องแก้ว เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ขวดวัดปริมาตร ปิเปตต์ บิวเรตต์ 

กระบอกตวง หลอดหยดสาร ท่อน าแก๊ส แท่งแก้วคนสาร กระจกนาฬิกา ขวดรูปชมพู่ จานเพาะเช้ือ 
เทอร์โมมิเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้มักผลิตขึน้จากวัสดุท่ีเป็นแก้ว เพื่อป้องกันการท าปฏิกิริยากับสารเคมี  

2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดการน าไฟฟ้า เครื่องช่ังแบบต่าง ๆ 
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง กล้องจุลทรรศน์ เครื่องให้ความร้อน  เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้มีวิธีใช้งาน
ท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน  

3. ประเภทเครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ท้ังภายในห้องปฏิบัติการและภายนอก
ห้องปฏิบัติการ เช่น สายยาง อุปกรณ์จับยึด ขาต้ัง มีด กรรไกร คีม แปรง ไขควง เป็นต้น  

4. วัสดุส้ินเปลือง เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง ใยแก้ว กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม้ขีดไฟ  
กระดาษโครมาโตรกราฟี ไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็นต้น   
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การจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
1. สถานท่ีเก็บเป็นห้องมิดชิด มีประตูปิดล็อคได้ แสงสว่างมากพอ อากาศถ่ายเทสะดวก  
2. มีช้ันหรือตู้จัดเก็บท่ีแข็งแรง มั่นคง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความช้ืน มี

แถบกั้นกันการร่วงหล่น ต้ังหรือจัดวางในต าแหน่งท่ีไม่กีดขวางทางเดิน เข้าท าความสะอาดได้ง่ายและ
ท่ัวถึง  

3. ท าการจัดเก็บโดยแยกชนิดและขนาดเป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ สะดวกในการ
หยิบใช้ ของหนักวางช้ันล่าง ของเบาเก็บช้ันบน ของท่ีใช้บ่อยจัดเก็บในต าแหน่งท่ีหยิบใช้สะดวก ไม่
วางทับซ้อนกัน  

4. ติดป้ายบอกช่ือชนิดและขนาดของอุปกรณ์ตามต าแหน่งท่ีจัดวางท่ีแน่นอน เพื่อให้
สามารถจัดเก็บในต าแหน่งเดิมได้อย่างเป็นระเบียบ 

5. ท าทะเบียนหรือบัญชีควบคุมเครื่องมือพื้นฐานท่ีเป็นครุภัณฑ์ เพื่อสามารถตรวจสอบ
ความคงอยู่ การติดตามความคงสภาพและการซ่อมบ ารุง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องแก้ว โดยระบุช่ือชนิด 
ขนาด และจ านวน บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูลใน
การขออนุมัติจัดซื้อทดแทนหรือเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้  

6. การน าไปใช้ให้ผู้ประสงค์ขอใช้เขียนแบบฟอร์มการยืมตามระเบียบของสาขาวิชาเคมี 
และส่งคืนครบจ านวน ตามก าหนดเวลาท่ีแจ้งไว้ 

7. หมั่นท าความสะอาด บ ารุงรักษา และซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี มีเรื่องความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง 
อีกท้ังมีผู้เกี่ยวข้องในงานจ านวนมาก การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้กระบวนการ
ท างานเป็นไปโดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ 
เกิดขึ้น 
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แนวคิด/แนวทำง และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การจัดการห้องปฏิบัติการเคมีให้เป็นระบบ นอกจากจะท าให้การปฏิบัติงานมีระเบียบแบบ
แผน การท างานมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพท้ังเฉียบพลันและระยะยาว
ของผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ นักศึกษาและบุคลอื่น ๆ ท่ีท างานอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันอีกด้วย 

จากงานวิจัยของ ปราณี เลิศแก้ว  ธิดารัตน์ พรหมมา ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ไตรรงค์ เปล่ียน
แสง ดรุณี ชัยมงคล มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และ ไกรสร สิงห์ไฝแก้ว (2562) ศึกษาระดับความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องจ าลองปฏิบัติการ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีอายุ 20-21 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดี มีความตระหนักในความปลอดภัยใน  การปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดีและมีพฤติกรรมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง จะเห็น
ได้ว่ายังคงมีนักศึกษาบางส่วนท่ียังไม่รู้หรือไม่เห็นความส าคัญของอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ท่ีแม้จะเป็น
ส่วนน้อย แต่ก็อาจใหก้่อเกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและคนหมู่มากได้ 

ในส่วนของสาขาวิชาเคมีนั้น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาความปลอดภัยทางเคมี 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ปี 1 และรายวิชาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สารเคมี ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ปี 1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบ
ปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  ซึ่งนักศึกษา
จะต้องอยู่กับการทดลองทางเคมีตลอดการเรียนจนครบหลักสูตร และสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการ
ท างานหรือแม้แต่การใช้สารเคมีในครัวเรือนในชีวิตประจ าวัน  

จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เห็นความส าคัญของปัญญหาความปลอดภัย
ในการท างานกับสารเคมี จึงเกิดโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดในห้องปฏิบัติการเคมี 
(ESPReL) ขึ้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีมหาวิทยานเรศวรเป็นแม่ข่าย ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นพี่เล้ียงและผลักดันโครงการ ต่อมาในวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการ
ท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบั ติการ ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน
อาจารย์ในสาขาเคมีและผู้เขียนยังคงเข้ารับการอบรม ESPReL เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมา
พัฒนางานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 
 

 
 
 



 

34 
 

บทที่ 4 
เทคนิคในกำรปฏิบตัิงำน 

 

แผนกลยุทธในกำรปฏิบัติงำน 
ผู้จัดท าคู่มือได้น าประสบการณ์ในการจัดการห้องปฏิบัติการเคมี และความรู้จากการได้รับ

การอบรมในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี มาใช้
ในการวางแผนงานและด าเนินการในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

           ขั้นตอนกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และสำรเคมี 
 

เริ่ม 

 
นักศึกษาส่งแบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดในใบเบิกอุปกรณ์ 

                
จัดล าดับความส าคัญของใบเบิกอุปกรณ์                                                                                      

เพื่อการจัดเตรียมตามล าดับการใช้ก่อน-หลัง 
 

จัดอุปกรณ์และเตรียมสารละลาย 

 
ผู้เบิกรับอุปกรณ์และสารเคมี 

 
รับอุปกณ์และสารเคมีคืน ตรวจนับ 

 
จัดเก็บเข้าท่ีต าแหน่งเดิม 

 
ส้ินสุด 

แก้ไข 
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ขั้นตอนกำรเตรียมสำรละลำย 
 

เริ่ม 

 
รับแบบฟอร์มใบเบิกสารเคมี 

 
ตรวจสอบรายละเอียดในใบเบิกสารเคมี 

                
จัดล าดับความส าคัญของใบเบิกสารเคมี 

เพื่อการจัดเตรียมตามล าดับการใช้ก่อน-หลัง 

 
จัดอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับการเตรียมสารละลาย 
ค านวณความเข้มข้นของสารละลายท่ีต้องการเตรียม 

 
 

ชั่ง/ตวงสารตามท่ีค านวณได้ เตรียมสารละลายด้วยขวดปริมาตร 
เทสารละลายที่ได้ใส่ขวดเก็บสาร ติดฉลากเขียนรายละเอียด 

 
ผู้เบิกรับสารละลายท่ีเตรียมได้ไปใช้ท าการทดลอง 

 
รับอุปกณ์และสารเคมีคืน ตรวจนับ 

 
จัดเก็บเข้าท่ีต าแหน่งเดิม 

 
ส้ินสุด 

แก้ไข 
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ขั้นตอนกำรจัดเก็บสำรเคมี 
 

เริ่ม 

 
ส ารวจสารเคมี จ านวนและปริมาตรท่ีมีอยู่ 

                
แยกสารเคมีออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท 

ความเป็นอันตราย และสถานะ 

 
จัดเรียงสารเคมีท่ีแยกประเภทแล้วเข้าท่ีจัดเก็บ 

ท่ีเตรียมไว้ โดยเรียงตามตัวอักษร 

 
ท าป้ายระบุช่ือสารเคมีติดตามช่อง/ช้ันของตู้ 

ให้ตรงตามต าแหน่งการจัดวาง 

 
ท าทะเบียนสารเคมีบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
รับอุปกณ์และสารเคมีคืน ตรวจนับ 

 
หมั่นตรวจสภาพ จ านวนคงเหลือ ท าความสะอาด 
และปรับปรุงข้อมูลท่ีบันทึกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
ส้ินสุด 
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ขั้นตอนกำรกำรจัดกำรของเสียจำกห้องปฏิบัติกำรเคมี 
 

เริ่ม 

 
จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับเก็บของเสีย 

                
จัดวางภาชนะบรรจุของเสีย  

ปิดป้ายระบุชนิดของของเสียให้ชัดเจน 

 
น าของเสียจากการทดลองเทใส่ภาชนะบรรจุ 

ให้ตรงตามประเภทท่ีระบุไว้ 

 
บันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณของเสีย 

ด้วยคอมพิวเตร์ 

 
ท าทะเบียนสารเคมีบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
หมั่นตรวจสอบสภาพภาชนะ และปริมาณของเสีย 

 
ส่งของเสียให้บริษัทน าไปก าจัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
ส้ินสุด 
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ขั้นตอนการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 

เริ่ม 

 
จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

                
จัดวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 
ติดป้ายช่ือชนิดและขนาดของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ตรงต าแหน่งท่ีจัดวาง 

 
ท าทะเบียน บันทึกข้อมูลชนิด ขนาดและปริมาณ 

ของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ด้วยคอมพิวเตร์ 

 
หมั่นท าความสะอาด บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ให้คงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
ส้ินสุด 
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ขั้นตอนการจัดซ้ือ/จ้าง 
 

                                                         เริ่ม 

                                                    
ส ารวจความต้องการพัสดุ 

 
 

เสนอหัวหน้าสาขาพิจารณา 
 

 
คัดเลือกผู้ขาย ต่อรองราคา 

 
ท าเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

 
ติดต่อผู้ขายด าเนินการซื้อ/จ้าง 

 
ส่งมอบพัสดุตามก าหนดนัดหมาย 

 
กรรมการตรวจรับ ส่งเอกสารคืนการเงิน 

 
จัดเก็บ/ส่งมอบพัสดุเพื่อน าไปใช้ 

 
ลงบัญช ี

ท าบันทึกรายละเอียดการซื้อ/จ้าง 
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ขั้นตอนด ำเนินกำรงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 

เริ่ม 
 

นักศึกษาติดต่อหน่วยงานท่ีจะฝึก 

 
นักศึกษาแจ้งข้อมูลหน่วยงานท่ีจะฝึก 

 
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึก ไปยังหน่วยงาน 

 
รวบรวมผลการตอบรับ แจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึก ให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

 
ท าหนังสือแจ้งวันไปนิเทศให้หน่วยงานทราบ 

 
ส้ินสุดการฝึก รวบรวมเอกสารส่งมอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 
บันทึกผลการประเมินและจัดเก็บเอกสารส าคัญให้เป็นระบบ 

 
ส้ินสุด 
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จรรยำบรรณ และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  
 

ผู้จัดท ายึดถือจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560 
หน้า 14 ข้อ 47 การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560, หน้า 14)  

(1) ต้องมีความช่ือสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก 
เลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ 
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะท่ีจะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่  

(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ 
ของตนเองและแสดงหลักฐานการค้นคว้า  

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพ ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ 
สิทธิมนุษยชน  

(4) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจกการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตาม 
ความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ  

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2549, 28 กันยายน).ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์ ว่าด้วยจรรยาบรรณขา้ราชการ พ.ศ. 2549. 
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บทที่ 5 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และพฒันำงำน 

 
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำน 

1. การเปล่ียนแปลงตารางสอน 
2. วัสดุ อุปกณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีไม่เพียงพอ 
3. นักศึกษาขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี 
4. ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและอปุสรรค 
1. การเปล่ียนแปลงตารางสอน  

ก าหนดผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการแจ้งล่วงหน้าในช่วงเวลาท่ีมากพอส าหรับการตรวจสอบการใช้
ห้องของกลุ่มอื่นว่าตรงกนัหรือไม ่เพื่อให้สามารถจัดหาห้องอื่นท่ีเหมาะสมให้ได้  

2. วัสดุ อุปกณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีไม่เพียงพอ 
ส ารวจความต้องใช้ รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกับปริมาณคงเดิม การค านวณปริมาณท่ียัง

ขาดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ น าข้อมูลท่ีได้เสนอหัวหน้าสาขาเพื่อจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดปีงบประมาณ 

3. นักศึกษาขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี 
จัดการอบรมให้ความรู้นอกเหนือจากในบทเรียนห้องเรียน และให้ค าแนะน าควบคุมอย่าง

เข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง ท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง 

4. ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
เสนอแนะหัวหน้าโครงการให้น าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารให้

เห็นความส าคัญของงานท่ีก าลังด าเนินการ เพื่อขอการสนับสนุนท้ังด้านนโยบาย แผนงาน และการ
จัดสรรงบประมาณ 
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กำรพัฒนำงำนเพือ่น ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
 

เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับเคมี (ESPReL) ท่ีจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นแม่ข่ายของโครงการ ในการ
อบรมแต่ละครั้งจะได้รับความรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยของการท างาน เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ใน
การจัดการห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 ห้องปฏิบัติการเคมีเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลายคน การใช้สารเคมีอาจก่อพิษภัยท่ีมีผลกระทบเป็นวงกว้าง การบริหารจัดการและการเน้น
ย้ ากฎระเบียบต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีอาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าใช้งานจะมองข้ามผ่านไม่ได้ อีก
ท้ังควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนท้ังด้านยโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณจากระดับบริหาร 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์ 
วันเดือนปีเกิด ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑  
สถานท่ีเกิด อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ๖๐/๑๒๙  หมู่ ๖  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง นครสวรรค์ 
สถานท่ีท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 398 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวันทามารีย์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ (วท.บ.) อาหาร โภชนาการและการประยุกต์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
เริ่มปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๓๘ พนักงานห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 

 
 

 

 


