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ที่ต้องใช้ในการท าปฏิบัติการ 
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ชื่อคู่มือ 
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 

1.ความเป็นมา 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเคมีเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องมี  ความรู้ 
ความเข้าใจในอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางเคมี ในสาขาวิชาเคมี  และ
ดูแลรักษาอุปกรณ ์เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี  และเพ่ือให้ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า
ห้องปฏิบัติการเคมีมีความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ  ส าหรับเป็นแนวทางมาตรฐานให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
ได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมภาระงานและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน  
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเคมีทราบเก่ียวกับงานท่ีต้องปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ  

ความรู้ความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ และการประสานงานต่าง ๆ 
3.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเคมีทราบและเข้าใจว่าควรด าเนินการอย่างไร  

ก่อนและหลังในงาน 
 
3.ขอบเขต 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ดูแล การเก็บรักษา  การท าความ 
สะอาดเครื่องแก้วอุปกรณ์  การขอใช้อุปกรณ์/เครื่องแก้ว เครื่องมือของนักศึกษา อาจารย์ รวมทั้ง 
หลักการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 
4.ค าจ ากัดความ 

1. อุปกรณ์ – เครื่องแก้ว หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น บีกเกอร์  
กระบอกตวง  ขวดวัดปริมาตร 

2. สารเคมี หมายถึง สารเคมี คือวัสดุใดๆ ที่สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้    
เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซิลเวอร์ไนเตรท 
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5.หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
1. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในห้องปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของ  

ห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติการ  
2. ดูแลอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
3. ดูแลให้ความรู้และค าแนะน าแก่นักศึกษา หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ขอใช้ห้องในการปฏิบัติการ  

เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การบ ารุงรักษา และกฎระเบียบต่างๆของห้องปฏิบัติการพยาบาล 
4. ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ เช่น ความสะอาดของสถานที่  

ความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ  
6. ให้บริการยืม-คืน วัสดุ/ ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการแก่อาจารย์ นักศึกษา  
7. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของห้องปฏิบัติการ 
8. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ สารเคมี  ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดท า 5 ส ของส่วนงาน ปฏิบัติการ 
10. ด าเนินการในเรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์  ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ จากงานวัสดุ  

อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ในส่วนที่ต้องเก่ียวข้อง เช่น การตรวจนับจ านวน เป็นต้น จัดท าบันทึก
วัสดุ/อุปกรณ์เข้าคลัง Stock ของส่วนปฏิบัติการ  

11. ดูแลห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมและมีสภาพอันปลอดภัยอยู่เสมอ ตลอดจนดูแล  
รักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน  

12. จัดห้องปฏิบัติการให้ถูกสุขลักษณะ 
13. จัดสถานที่ห้องปฏิบัติการให้พอเพียงและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับ  

บริการ เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ในการใช้งาน ของแต่ละรายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ  
14. จัดให้มีการบันทึกการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆในห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาขอใช้  

บริการนอกเวลาเรียน  
15. จัดท าสรุปรายงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 2-2562 วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 3 จาก 61 

 

6.มาตรฐานคุณภาพงาน 
 ตัวชี้วัด : ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ 
                    นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80  
 เกณฑ์การให้คะแนน  
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 60 มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 70 มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน  
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80 มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 90 มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 100 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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7.ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 แผนผังการขอใช้งานเครื่องแก้ว อุปกรณ์ สารเคมี 
 
 
             ผู้ขอใช้   ย่ืนแบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองแก้ว อุปกรณ ์สารเคมี  
 
 
        เจา้หน้าท่ีประจ าห้อง ฯ                            เตรียม 

   ความพร้อม               
             
      
 
 
        เจา้หน้าท่ีประจ าห้อง ฯ                    
 

 
     
   ตรวจสอบ 

        เจา้หน้าท่ีประจ าห้อง ฯ                           และตรวจรบั 
    คืนอุปกรณ์        ไม่ถูกตอ้ง 

 
     ถูกต้อง  
 
        เจา้หน้าท่ีประจ าห้อง                            

   
 
      
 
 
 

จัดเก็บเข้าที่ 

ให้บริการตามวันเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนปฏิบัติการ  
1. ผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมีต่างๆ ต้องกรอกแบบฟอร์มการ  

ยืม-คืน การขอใช้งาน ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความพร้อมของ วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี  
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้ตามวันท่ีและเวลาที่ผู้ขอใช้ต้องการ 

4. หลังจากใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องแก้วแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติต้องตรวจเช็ค  
อุปกรณ์ เครื่องมือ ว่าอยู่ในสภาพใด ปกติ ช ารุดเสียหายหรือไม่และจัดเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 
เวลาในการบริการ 

1. ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. 

2. นอกเวลาราชการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (โดยผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้งาน) 
 
การให้บริการ 

1. ให้บริการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ภายในห้องปฏิบัติการเคมี ในการจัดการ 
เรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา   ในโครงการบริการวิชาการ หรืออ่ืนๆ เพื่อการศึกษา โดยแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ราชการ)  ก่อนเวลา 15.00 น. 

2. ให้บริการยืม/คืน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องแก้ว เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวันราชการ 
โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ราชการ) ก่อนเวลา 15.00 น. 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
  1. อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการงานเคมี 
  2. ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องมอบหมายการงานในหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุน  
  3. http://sci.pit.ac.th/_files/down/pic_rFbJPEhP.pdf 
 

9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   1.แบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง -สารเคมี 
   2.แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ ์เครื่องแก้ว 

 

http://sci.pit.ac.th/_files/down/pic_rFbJPEhP.pdf
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10.การควบคุมเอกสาร 
ที ่ ชื่อเอกสาร การจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
1 แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์ 

เครื่องแก้ว 
จัดเก็บในแฟ้มเอกสาร แยกตามรายชื่อ
อาจารย์ในแต่ละเทอม  
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 

2 แบบฟอร์มการเบิก-จ่ายวัสดุ
สิ้นเปลือง-สารเคมี 

 

11.ข้อมูลสารสนเทศ /ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ 
 -  
 

12.ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
    - ก่อนการใช้งานคู่มือควรศึกษาขั้นตอน และท าความเข้าใจคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 
13. ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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1. อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี 
1.1 วิธีล้างเครื่องแก้ว พลาสติก 

หลักการ (Principle) 
เครื่องแก้วเครื่องใช้พลาสติกและอุปกรณ์ต่าง ๆหลังการใช้งานต้องล้างให้สะอาดตามข้ันตอน 

การล้างเครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับงานเคมีและงานจุลชีววิทยา  ส่วนเครื่องแก้วและ
อุปกรณ์ท่ีมีการปนเปื้อนเชื้อต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนล้าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ฝุ่น
ละอองและเชื้อโรคก่อนน ากลับมาใช้งานตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ   
  การเตรียมสารเคมี    

              
วิธีด าเนินการ (Procedures) 
        1.1 เครื่องแก้วและพลาสติกท่ีใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการในงานด้านเคมี  
เครื่องแก้วพลาสติก หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่ซื้อใหม่ 

- ท าการคัดแยกเครื่องแก้วและพลาสติก  หรืออุปกรณ์อ่ืน  

- น ามาล้างน้ ายาท าความสะอาดชนิด Non-ionic โดยอุปกรณ์การล้างแตกต่างกันตามชนิด 
ของเครื่องแก้ว พลาสติก อุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น แปรงล้างหลอดทดลอง ฟองน้ า         

- ล้างผ่านน้ าสะอาดหลายครั้งจนปราศจากน้ ายาท าความสะอาดที่ตกค้างล้างครั้งสุดท้ายด้วย  
น้ ากลั่น 1 ครั้ง ผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 

ชนิดของสารเคมีที่ใช้ วิธีเตรียม 
10 %  (v/v)  Nitric acid 
 

ตวงกรดไนตริกเข้มข้น  100 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 1000 
มิลลิลิตร ที่มีน้ าอยู่ประมาณ  500 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น 
ให้ครบปริมาตร 

Aqua region ตวงกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้นผสมกับกรดไนตริกเข้มข้น    
ในอัตราส่วน  3 : 1 

 0.5% v/v 
Hypochlorite  

ใช้ Clorox ปริมาตร 50 ml เติมน้ าปริมาตร 10 ลิตร 

0.04 % bromthymol 
blue 

ชั่ง BTB 0.1 กรัม ใส่ใน Volumetric flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม 0.01 N  
NaOH 16 มิลลิลิตร มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ครบปริมาตร 

0.01 N NaOH ชั่ง NaOH  0.4 กรัม ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด  1000  มิลลิลิตร 
 ที่มีน้ าอยู่ประมาณ  500 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ครบปริมาตร 
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         1.2 เครื่องแก้วพลาสติก หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ   
     -     เครื่องแก้วและอุปกรณ์หลังการใช้งานแล้วต้องล้างคราบของตัวอย่างหรือสารเคมีออก 

ทันที เครื่องแก้วที่สกปรกมากเติมน้ ายาล้างเครื่องแก้ว (Aqua region) จนท่วมสิ่งสกปรกแล้วทิ้งไว้    
2 - 3 ชั่วโมงหรือ  อาจทิ้งไว้ค้างคืน 

- เทน้ ายาล้างเครื่องแก้วกลับคืนขวด Aqua region ก่อนน าไปแช่ ในภาชนะท่ีมีน้ ายาท า 
ความสะอาดชนิด Non-ionic ในระดับท่ีเหมาะสม 

- ล้างเครื่องแก้วและอุปกรณ์ด้วยน้ ายาท าความสะอาดโดยอุปกรณ์การล้างแตกต่างกันตาม  
ชนิดของเครื่องแก้ว พลาสติก อุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น แปรงล้างหลอดทดลอง ฟองน้ า  เครื่องล้างปิเปตต์  

- ล้างผ่านน้ าสะอาดหลายครั้งจนปราศจากน้ ายาท าความสะอาดที่ตกค้าง 
- น าไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเก็บในกล่องที่มีฝาปิด/ตู้ที่สะอาดและมิดชิดเพ่ือป้องกันฝุ่น   

       1.3 เครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานตรวจวิเคราะห์โลหะ  
         -      เครื่องแก้วเมื่อแห้งแล้วน าไปแช่ใน 10 % (v/v)  Nitric acid ประมาณ 24 ชั่วโมง ในถัง
แช่เครื่องแก้ว ชนิดทนกรดในตู้ดูดควัน 

- พลาสติกแช่ใน 10 % (v/v)  Nitric acid ประมาณ 1 ชั่วโมง ถังแช่ชนิดทนกรดในตู้ดูดควัน 

- หลังจากแช่แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นในถังใส่น้ ากลั่นจนหมดกรด น าไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง   
เก็บในกล่องที่มีฝาปิด / ตู้ที่สะอาดและมิดชิดเพ่ือป้องกันฝุ่น  และติดฉลาก “ล้างกรดแล้ว” 
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1.2 รายการอุปกรณ์-เครื่องแก้วที่ใช้งานให้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

กระจกนาฬิกา  (watch glass) : ใช้ปิดปากบีกเกอร์ ใช้วางกระดาษลิสมัสขณะทดสอบความ
เป็นกรด-เบส ของสารละลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลอดทดลอง (test tube) :  ใช้ใส่สารเพ่ือท าการทดลอง 
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ที่วางหลอดทดลอง (Test tube rack ) : ใช้วางหลอดทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

          ปิเปตตข์นาดเดียว (Volumetric pipette) : ใช้ในการดูดสารละลายที่ต้องการปริมาตรที่
แน่นอน (ปิเปตต์ได้เพียงปริมาตรเดียว) 
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           ปิเปตต์หลายปริมาตร ( Graduated pipette) :  ใช้ในการดูดสารละลายที่ต้องการปริมาตร
ที่แน่นอน (ปิเปตต์ได้หลายปริมาตร) 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกยางดูด (Pipette bulb ) :  ใช้ในการดูดสารใส่ปิเปตต์ 
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ขวดฉีดน้ ากลั่น (Wash bottle) :  ใช้ใส่น้ ากลั่นเพื่อใช้ในการทดลองและเตรียมสารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

แท่งแก้วคนสาร (Glass rod): ใช้ในการคนสารละลาย 
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ตะเกียงแอลกอฮอล์ : ใช้ให้ความร้อนเชื้อเพลิงเป็นประเภทแอลกอฮอล์ 

 

 

 

 

 

         สามขา ( Tripod  stand ) : ใช้เป็นขาตั้งส าหรับวางอุปกรณ์ เพ่ือเผาหรือต้มด้วยตะเกียง 
บุนเสนหรือตะเกียงแอลกอฮอล์ 

 

 

 

 

 

      แผ่นกระจายความร้อน (Wire gauze)  :  ใช้กระจายความร้อนและวางอุปกรณ์ที่ใช้ต้มหรือ 
เผาด้วยตะเกียงบุนเสนหรือตะเกียงแอลกอฮอล์ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 2-2562 วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 17 จาก 61 

 

 
     บีกเกอร์ (Beaker): ใช้เป็นภาชนะในการชั่ง เตรียมสารละลายและตวงสารที่มีคุณสมบัติกัด 

กร่อนพลาสติก และไม่ต้องการปริมาตรที่แน่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บิวเรต (Burette) : ใช้บรรจุสารละลาย ส าหรับการไทเทรตเพ่ือหาความเข้มข้น 
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หลอดหยดสาร (Dropper) :  ใช้ในการหยดสารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบอกตวง ( Cylinder) : ใช้ในการตวงสารละลาย 
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        ขวดวัดปริมาตร ( Volumetric flask) :  ใช้ในการเตรียมสารละลายที่ต้องการปรับปริมาตร 
และความเข้มข้นที่แน่นอน 

 
 

 

 

 

 

 

ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) :  ใช้ใส่สารเพ่ือไทเทรท 
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 กรวยแก้ว ( Glass funnel) :  ใช้ในการกรองสาร เทสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้วยครูซิเบิล (Crucible) :  ใช้ในการเผาสารหรือกรองสารกรณีที่เป็น gooch crucible 
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ขาตั้ง (Stand) : ใช้เป็นฐานเพื่อยึดเครื่องแก้ว 

 

 

 

 

 

 

ที่ยึดจับบิวเรตต์ (Burette clamp) : ใช้ยึดบิวเรตต์เข้ากับ Stand 
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1.3 เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 

เครื่องชั่งไฟฟ้าเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ใช้สา
หรับชั่งสารเคมีหรือสิ่งที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด  
เครื่องชั่งจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ  เนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลการตรวจวิเคราะห์ 

เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการทางานของเครื่องชั่งประเภทนี้คือ ขดลวด 
ตัวนาที่ติดอยู่ใต้จานชั่งจะวางอยู่ในต าแหน่งที่มีสนามแม่เหล็กภายในเครื่องชั่ง  เมื่อไม่มีวัตถุอยู่บนจาน
ชั่ง จานชั่งจะอยู่ในลักษณะสมดุล  แต่เมื่อวางวัตถุบนจานชั่ง  ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องชั่งจะจ่าย
กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนาใต้จานชั่ง  ทาให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าต้านการเลื่อนต่ าลงของจานชั่ง  
เพ่ือให้จานชั่งอยู่ในลักษณะสมดุลปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทาให้จานชั่งอยู่ในลักษณะสมดุลจะถูก
แปลงให้เป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและแสดงค่าเป็นตัวเลขที่เป็นค่าน้าหนักของวัตถุบนหน้าจอเครื่อง
ชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า มักพบในเครื่องชั่งที่สามารถอ่านค่าน้าหนักความละเอียดได้จุด
ทศนิยม 4 ต าแหน่งและ  5 ต าแหน่ง ซึ่งจะแสดงค่าความละเอียด (Resolution)ได้ไม่เกิน 1 ใน 50 
ล้านส่วนของน้าหนักสูงสุดของเครื่องชั่ง  เช่น เครื่องชั่งไฟฟ้าที่น้าหนักสูงสุด 500 กรัม จะแสดงค่า
ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.00001 กรัม ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3 แสดงเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 
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เครื่อง Waterbath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการต้มหรืออุ่นสาร  โดยการตั้งอุณหภูมิและเวลาในการท างาน 

วิธีการเก็บรักษา 
1. หลังเลิกใช้งานอ่างน ้าร้อนแล้วควรเปลี่ยนถ่ายน้ าทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ 
2. การท าความสะอาด ควรเช็ดท าความสะอาดที่ขดลวดท าความร้อนและอ่างให้สะอาด และ

เช็ดให้แห้ง โดยไม่ควรใช้ของมีคม หรือกระดาษทรายถูหรือขัดท่ี (Heater) และอ่าง 
3. ควร Drain น้ าทิ้งและท าความสะอาด Water Bath ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานหลายๆ วัน  
4. ในส่วนของสารเคมีที่น ามาใช้ภายในอ่างน ้าร้อนที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้

งานเสร็จ ให้รีบท าความสะอาดและเช็ดให้แห้ง 
5. ถ้าใช้กับสารเคมีให้ท าความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
6. ควรใช้น้ ากลั่นหรือ น้ ากรอง ในการใช้งาน เพ่ือป้องกันคราบตะกลันที่จะจับที่ตัว Heater 

หรือตัวอ่างน ้าร้อน 
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เตาไฟฟ้า (Hot plate) 

เตาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี  เตาไฟฟ้า
ประเภทนี้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายเตาแก๊ส แต่ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีด า ด้านใต้แผ่นสีด า
จะมีขดลวดท าความร้อนอยู่ เตาไฟฟ้าประเภทนี้มีการปรับความร้อนข้ึนลงค่อนข้างช้า เพราะความ
ร้อนต้องส่งผ่านหลายชั้นตั้งแต่ขดลวด แผ่นเพลต  จนถึงภาชนะ 
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 1.4 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคม ี

-  การแบ่งพ้ืนที่เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงาน  
-  สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย  
-  ประตูเข้าออก ควรมีอย่างน้อย 2 ประตู  
 - พ้ืนห้อง / พ้ืนโต๊ะใช้วัสดุที่ทาความสะอาดง่าย ทนสารเคมี - มีระบบการส่องสว่าง ความสว่างไม่ 
   น้อยกว่า 50 foot-candle  
-  มีระบบแจ้งเตือนภัย (ตรวจสอบปีละครั้ง)  
-  มีระบบไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพดี มีการต่อสายดินกันไฟฟ้าลัดวงจร •มีระบบตัดไฟ / ตัดแก๊สอัตโนมัติ  
   เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
-  มีระบบสายล่อฟ้า  
 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัย 
 

1. ระบบระบายอากาศ (Ventilation) มีการไหลเวียนของอากาศไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้อง  
   ต่อชั่วโมง  
• ช่องลม  
• พัดลมดูดอากาศ  
• พัดลมเพดาน  
• เครื่องปรับอากาศ  
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2.ตู้ดูดควัน (Fume Hood)  
• อยู่ในสภาพดี ประตูกระจกท าจากแก้วนิรภัย (Safety Glass)  
• ต้องดูดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 80-120 ลูกบาศก์ฟุต ต่อนาที  
• สารเคมีท่ีใช้ในตู้ ต้องอยู่ห่างจากขอบประตู อย่างน้อย 6 นิ้ว  
• ควรเปิดพัดลมดูดอากาศในตู้ตลอดเวลาที่ใช้งาน  
• ระดับประตูที่เปิดในระดับใช้งานคือ 18 นิ้ว  
• ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมี  
• ควรท าความสะอาดสม่ าเสมอ  
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3. อ่างล้างตา และท่ีล้างตัวฉุกเฉิน (Eyewash and shower)  
• จุดที่ติดตั้งควรอยู่ในระยะ 10 วินาที จากจุดปฏิบัติงาน  
• ไม่วางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง  
• ใช้เวลาล้างตา หรือล้างตัวไม่ต่ ากว่า 15 นาที  
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4. อ่างล้างมือ ล้างอุปกรณ์ (Laboratory Sink)  
• ใช้ล้างมือ และผิวหนังที่อาจสัมผัสสารเคมี  
• ใช้ล้างอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ  
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5. อุปกรณ์เตือนภัยเม่ือเกิดเพลิงไหม้ (Alarm and Sign)  
    • Alarm ควรติดตั้งทุกๆระยะ 30 เมตร  
    • Auto-Alarm ได้แก่ Fire Alarm และ Smoke Alarm  
    • สัญญาณเสียง ต้องได้ยินทั่วบริเวณ นาน 1 นาที  
    •  สัญญาณไฟสว่าง ไฟกระพริบ ในกรณีมีเสียงรบกวนมาก  
    •  ผู้รับผิดชอบต้องมีวิจารณญาณในการแจ้งเตือนภัย  
    •  เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้ออกจากอาคารไปที่จุดรวมพล  
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6. อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ เช่น เครื่อง ดับเพลิง (Fire extinguisher) และระบบฉีดน้ า(Sprinkle)  
  ต้องอยู่ในสภาพดี จานวน และจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม  
•เครื่องดับเพลิง (Fire extinguisher) ควรรู้จักชนิด และวิธีใช้เครื่องดับเพลิง  
•ระบบฉีดน้า (Sprinkle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
 

1. เสื้อกาวน์ (Laboratory Coat) 
• เนื้อผ้าทาจากใยฝ้าย / ใยสังเคราะห์ที่ไม่ติดไฟง่าย  
• ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน  

• ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของสารเคมี  

• ติดกระดุมเสื้อกาวน์ให้ครบเรียบร้อย  

• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่หลวมหรือรัดแน่นเกินไป  

• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่มีรอยฉีกขาด  

• ควรซักท าความสะอาดเสื้อกาวน์สม่ าเสมอ  

• ถอดเสื้อกาวน์ออกทุกครั้งที่ออกจากห้องปฏิบัติการ   
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2. ผ้ากันเปื้อนสารเคมี (Protective Coat)  

•เนื้อผ้าทาจากหนัง / PVC ที่ทนต่อสารเคมี  

•ใช้สวมทับเสื้อกาวน์อีกที  

•ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของสารเคมี  

•ใช้ในการทาความสะอาดสารเคมีที่หก  
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3. ถุงมือ (Gloves)  
•เลือกวัสดุของถุงมือ (vinyl, latex, nitrile) ให้เหมาะกับงาน  
•ถุงมือกันกรด-ด่าง สารพิษ  
•ถุงมือจับของร้อน / เย็น  
•ถุงมือจับของมีคม  
•ถุงมือสาหรับงานซักล้าง  
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ถุงมือ (Gloves)  
•ตรวจสภาพก่อนใช้ทุกครั้ง  
•ก่อนถอดถุงมือออกควรล้างมือก่อน   
•ถอดถุงมือก่อนออกจากห้องปฏิบัติการเสมอ  
•ขณะใส่ถุงมือไม่ควรจับ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา เป็นต้น  
 

4. รองเท้า (Shoes)  
•เป็นรองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า  

•ท าจากวัสดุที่ทนสารเคมีกัดกร่อน  
•ทนตัวท าละลาย และกันน้ า 
•ส่วนที่ปกปิดนิ้วเท้าควรหนาพิเศษ ท าจากหนัง หรือ Polymer  
•เป็นรองเท้าไม่มีส้น / พ้ืนรองเท้าไม่ลื่น  

•ไม่น ารองเท้าท่ีสารเคมีหกรดมาใส่อีก  
 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 2-2562 วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 34 จาก 61 

 

5. แว่นกันสารเคมี (Goggles)  

• แว่นตานิรภัย (Safety glasses) มีเลนส์ที่ทนการกระแทก  
• แว่นตากันไอระเหย (Goggle)  

 

 

 

6. หน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) 
•ใช้ป้องกันดวงตา และใบหน้า  
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 7. หน้ากากป้องกันฝุ่น และไอระเหย (Respiratory mask)  
•ใช้ป้องกันฝุ่น และไอระเหยที่อันตรายต่อทางเดินหายใจ  
• หน้ากากควรกระชับพอดีกับใบหน้า  
•ต้องเลือกชนิดตัวกรองให้เหมาะสม  
•เปลี่ยนตัวกรองตามอายุการใช้งาน  
•ควรท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ตามก าหนดเวลา  
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1.5 การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

          โดยทั่วไปแล้วการเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีข้อควรปฏิบัติหลักๆ คือ แยกการเก็บ
สารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงค่อยวางเรียงล าดับตาม ตัวอักษร ไม่ควรเก็บสารเคมีบนชั้นใน
ระดับเหนือสายตาขึ้นไปและควรเก็บใน ที่สถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งสารเคมีทุกตัวควรมีการ
บันทึกวันที่ได้รับ เข้ามาใน ห้องปฏิบัติการและวันที่เปิดใช้ 
         นอกจากนี้การเก็บสารเคมีโดยค านงึถึงความปลอดภัย ผูใ้ช้หรอืผูที้มี่สารเคมีควรทราบสมบตัิ
บางประการของ สารเคมีนั้นๆ ด้วย เนื่องจากสารเคมีบางประเภทอาจต้องการความระมัดระวังใน 
การจัดเก็บเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น  

 กรดไฮโดรฟลูออริก ( hydrofluoric acid) ควรเก็บในภาชนะท่ีไม่ใช่แก้วหรือโลหะ เนื่องจากมีฤทธิ์ 
กัดกร่อนสูง  

 สารเคมีไวไฟ เช่น ฟอสฟอรัส ( phosphorous) อะซิโตน ( acetone) และเมธานอล ( methanol) 
ควรเก็บห่างจากแหล่งก าเนิดเปลวไฟ สวิตช์ไฟที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต้องไม่ท าให้เกิดประกายไฟ  

 สารที่สลายตัวได้เมื่อโดนแสงหรือความร้อนหรือเกิดปฏิกิริยาต่อไปที่เป็นอันตราย เช่น สารเปอร์
ออกไซด์ และ organometallics ควรเก็บไว้ในตู้เย็น  

 ตัวท าละลายที่มีจุดเดือดต่ า เช่น อะซีโตน (acetone) เพนเทน (pentane) ไดเอธิลอีเทอร์ (diethyl 
ether) เฮกเซน (hexane) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) ควรเก็บไว้ในที่มีการถ่ายเท
อากาศที่ดี ไม่ควรให้ โดนแสงแดดโดยตรง 

 ฟอสฟอรัสขาวซึ่งเป็นสารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยากับอากาศและเผาไหม้ได้เองที่อุณหภูมิปกติต้องเก็บใน
น้ า  

 โซเดียม ( sodium) และโลหะอัลคาไลอื่นๆ ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ า ต้องเก็บใน
น้ ามัน เพื่อป้องกันการท าปฏิกิริยากับน้ าหรือไอน้ าในอากาศ   

 อีเทอร์ (ether) ควรเก็บในขวดสีชา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ง่ายเม่ือถูกแสง 
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1.6 ข้อควรปฏิบัติทั่วไปเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการ 
 

1. แต่งกายไม่รุ่มร่าม ไม่สวมเครื่องประดับมาก รวบผมกรณีผมยาว  
2. ควรสวมเสื้อกาวน์ในห้องปฏิบัติการ และถอดเมื่อออกจากห้อง  
3. ต้องมีสมาธิ และตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่เล่นหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน  
4. มีความพร้อมในการท างาน ศึกษาข้ันตอนวิธีต่างๆมาก่อน  
5. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง  
6. การท างานต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
7. ไม่วางของใช้ส่วนตัวไว้ในห้องปฏิบัติการ  
8. ถอดถุงมือก่อนจับโทรศัพท์ / ลูกบิด / ปากกา  
9. ล้างมือก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  
10.เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม  
11. ทราบต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับห้องปฏิบัติการ  
12. ต้องปฏิบัติตามค าเตือน หรือป้ายเตือนในห้องปฏิบัติการ  
13. ห้ามท าการทดลองนอกเหนือจากที่ก าหนด  
14. ห้ามกิน ด่ืม สูบบุหรี่ ใช้เครื่องส าอางในห้องปฏิบัติการ  
15. ห้ามเก็บอาหารในตู้เย็นในห้องปฏิบัติการ  
16. ห้ามภาชนะในห้องปฏิบัติการมาใส่อาหาร  
17. ห้ามท างานโดยล าพัง  
18. ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  
 

1.7 ข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการดูแลห้องปฏิบัติการ 
1. ควรรักษาความสะอาดพ้ืนเป็นประจาทุกวัน  
2. เก็บสารเคมีในที่จัดระบบไว้ ไม่วางตามทางเดิน  
3. เก็บสารเคมีเข้าที่ทุกครั้งที่ใช้เสร็จ  
4. ทิ้งขยะ และของเสียในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้  
5. เครื่องแก้วแตก ควรทิ้งแยกจากขยะอ่ืน  
6. ของเสียสารเคมีแยกเก็บให้ถูกต้องตามระบบ  
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1.8  ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เครื่องแก้ว 
1. เครื่องแก้วควรเก็บในระยะที่หยิบถึง เล็กเก็บด้านบน ใหญ่เก็บด้านล่าง  
2. เครื่องแก้วต้องจัดวางในที่ปลอดภัย ไม่เสียงต่อการ หรือตกแตก  
3. ควรจับต้องเครื่องแก้วด้วยความระมัดระวัง  
4. เครื่องแก้วที่แตกง่าย อาจหุ้มด้วยตาข่าย หรือพันด้วยเทป  
5. เครื่องแก้วที่แตกชารุด ไม่ควรนามาใช้ ต้องแยกไว้  
6. เครื่องแก้วแตกเป็นเศษ ต้องใช้ปากคีบหยิบ และผ้าเปียกกวาดเศษแก้ว  
7. ห้ามใช้ปากดูด pipette  
8. ห้ามใช้เครื่องแก้วใส่สารเคมีท่ีเป็นด่าง  
9. เครื่องแก้วที่ร้อน ควรใช้ถุงมือกันความร้อนหยิบจับ หรือเคลื่อนย้าย  
10. เครื่องแก้วที่ต้องโดนความร้อน ต้องเป็นเครื่องแก้วทนร้อน  
11. ฝาจุแก้วที่ปิดแน่น ไม่ควรเปิดโดยใช้ความร้อน  
12. เครื่องแก้วที่ใช้เสร็จแล้ว ควรกลั้วด้วยน้าก่อนส่งไปล้าง  
 

1.9 ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้สารเคมี 
1. สารเคมีต้องมีฉลากชัดเจน  
2. อ่านฉลากก่อนใช้  
3. ไม่จับ หรือชิมสารเคมี  
4. ไม่ดมกลิ่นสารเคมีโดยตรง ให้ใช้มือพัดไอสารเคมีมาท่ีจมูก  
5. เตรียม หรือรินสารเคมีท่ีมีควัน หรือกลิ่นไอ ในตู้ดูดควัน  
6. ไม่เทน้ าลงสารเคมีกรดเข้มข้น ให้เทกรดลงน้ า  
7. ไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายลงท่อน้ าทิ้ง / ทราบวิธีจัดการของเสียที่ถูกต้อง 
 8. สารละลายกรด-ด่าง ต้องท าให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงท่อ และต้องเปิด น้ าตามไป 20-30 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 2-2562 วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 39 จาก 61 

 

1.10 ข้อควรปฏิบัติเมื่อล าลียงสารเคมี 
1. สารเคมีขวดแก้วที่มีน้าหนักต้องประคองที่ด้านล่างของขวดด้วย   
2. ใช้รถเข็นลาเลียงสารเคมี ถ้าต้องลาเลียงไปในระยะทางไกลๆ  

 
 

1.11 ข้อควรปฏิบัติในการเก็บสารเคมี 
 

1. สารไวไฟ  
   1. เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ  
   2. เก็บในภาชนะความจุต่ ากว่า 20 ลิตร  
   3. เก็บในห้องปฏิบัติการได้ไม่ควรเกิน 50 ลิตร  
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2. สารกัดกร่อน  
    1. ห้ามเก็บในที่สูงเกินระดับสายตา  
    2. เก็บในถาดพลาสติกกันรั่วไหล  
 

3. สารไวต่อปฏิกิริยา  
    1. เก็บแยกจากสารอื่น  
    2. เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ 
    3. ควรติดป้ายเตือน เช่น “สารไวต่อปฏิกิริยา”, “ห้ามโดนน้ า”  
 

1.12 ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
    1. อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าต้องเข้าถึงได้  
    2. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีมาตรฐานรับรอง  
    3. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้ฟิวส์ที่มีขนาดเหมาะสม  
    4. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ควรเสียบปลั๊กท้ิงไว้  
    5. ห้ามใช้สะพานไฟมากเกินไป  
   6.  สายไฟช ารุด ต้องพันด้วยฉนวนก่อนใช้งาน  
   7.  ห้ามจับอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้ามือเปียก  
   8.  ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจนเกินขีดความสามารถ  
   9. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอาการไม่ปกติ ต้องหยุดใช้ทันที และติดป้ายแจ้ง  
 

1.13 ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้ความร้อน 
 

    1. ห้ามใช้เปลวไฟให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ  
    2. ใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยความระมัดระวัง  
    3. ไม่วางของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ  
   4. ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ  
   5. การให้ความร้อนกับหลอดทดลอง ต้องหันปากหลอดทดลองไปในทิศทาง ที่ปลอดภัยกับตนเอง  
      และผู้อ่ืน  
  6. ปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนทันทีที่ไม่ใช้งาน  
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1.14 ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเพลิงไหม ้ 
    1. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ  
    2. ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง  
    3. สารเคมี และของเสียที่ติดไฟต้องเก็บในที่เหมาะสม  
    4. ใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนด้วยความระมัดระวัง  
    5. ควรมีเครื่องตรวจจับควัน หรือความร้อน  
    6. ควรมีเครื่องดับเพลิงเพียงพอ หยิบใช้สะดวก  
    7. ควรมีทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน  
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องมอบหมายการงานในหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุน  
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