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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐล าดับที่ 8 และเป็น
คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ชั้ นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่ มีความเป็น เลิศด้ านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล  

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานีได้เปิดการเรียนการสอนครอบคลุม
หลักสูตรดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ระยะเวลาการศึกษาเป็น 6 ปี 
เนื่องจากมีการเพ่ิมจ านวนรายวิชา หน่วยกิตภาคทฤษฎี และเพ่ิมจ านวนชั่วโมง        
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับและ
ประกาศของสภาเภสัชกรรมในการให้การรับรองปริญญาในการสอบขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 สาขา ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขา      
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏี บัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) เป็น
หลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องส าอาง การคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
การศึกษาสูตรโครงสร้างและสูตรเคมีของสาร การพัฒนาสูตรต ารับ เทคโนโลยีการผลิต
ยา ระบบน าส่งยา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถและทักษะการท าวิจัยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วย หลักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรแบบเน้นการท า
วิทยานิพนธ์  

เพ่ือความสอดประสานต่อวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรองรับ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน งานปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การท างานวิจัย รวมถึงงานบริการชุมชน โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
พร้อมสนันสนุนการวิจัยระดับสูง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้  

1. โรงงานยา เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม 
2. ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยาและ

การศึกษาสมบัติต่างๆ ของเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ส าคัญ 
3. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรต ารับยา 

การเตรียมยาและการศึกษาการคงสภาพของยา 
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4. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ปฏิกิริยาเคมี
และการตรวจวิเคราะห์ยา 

5. ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าแนกพรรณไม้และ
จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร 

6. ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยก สกัด พิสูจน์เอกลักษณ์
สารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และจัดท ามาตรฐานสมุนไพร 

7. ห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยหลายด้านได้แก่  
1) ด้านเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ วิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ

สัตว์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อเซลล์เป้าหมาย 
2) ด้านเนื้อเยื่อพืช วิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพ่ือผลิตสารทุติยภูมิ 
3) ด้านชีววิทยาโมเลกุล วิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล 
4) ด้านนาโนเทคโนโลยี วิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับนาโน 
5) ด้านเภสัชเคม ีวิจัยเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 

ในปัจจุบันงานปฏิบัติการบริหารงานโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การท าวิจัยและสารนิพนธ์ รวมถึงงานบริการวิชาการ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 
คน ดังนี้ 

1) นักวิทยาศาสตร์ข านาญการพิเศษ   จ านวน   2 คน 
2) นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ  จ านวน   3 คน 
3) ผู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  2  คน 
4) พนักงานห้องปฏิบัติการ  จ านวน   1 คน 

 เนื่องจากงานในหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยนั้นครอบคลุมงานหลาย
ส่วน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยนี้ขึ้นจะท าให้สามารถ
มองเห็นส่วนที่นักวิทยาศาสตร์ต้องรับผิดชอบได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ในแง่การพัฒนางานจะ
สามารถแยกส่วนเพ่ือพัฒนาได้ง่ายมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีที่ต้องมอบหมายงานให้แก่ผู้อ่ืนจะ
สามารถท าให้ผู้ได้รับมอบหมายสามารถท าความเข้าใจกับงานได้ในทุกมิติ 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1 ) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ
วิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  
 2) เพ่ือแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ  
 3) เพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที ่มีอยู ่ในห้องปฏิบัติการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการท างานและมองเห็นภาพรวมของงานใน
หน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2) สามารถน า ไป เป็นแนวปฏิบัติในการด า เนิน งานท า ให้ผู ้ปฏิบัติง านสามารถ
ด าเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 3) ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่ มีอยู่ ในห้องปฏิบัติการ  
 4) สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ ใช้งานห้องปฏิบัติการ  
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 5) ผู้ ใช้งานห้องปฏิบัติการได้รับความปลอดภัยในการท างาน  
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเนื้อหาครอบคลุมการท างานของนักวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานปฏิบัติการ 
2) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
3) ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
4) ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ 
5)  เทคนิคและขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ 
6) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ  

ห้องปฏิบัติการ หมายถึง  ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะเภสัช

ศาสตร์ท าหน้าที่ดูแล บริหารห้องปฏิบัติการ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทท่ี 2  
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างอัตราก าลัง 
 2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ล าดับที่ 8 และเป็นคณะ
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ     
เภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ส าหรับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
13 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และส านักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่   30 มิถุนายน พ.ศ.2536  ในปี2551 ได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร   
เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนด
โดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา คือส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และ
แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 3 กลุ่มวิชา 1 กลุ่มงาน 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ 1 หน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

              

                                         

                                       

-                
-               
-                
-                  
-                        
             
-                                  
                            
-                  
-                 
-                           
-              

                              
         

                                                     

                              
               *

         *                                                                                         

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
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หมายเหตุ  เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
   เป็นการแบ่งส่วนราชการเปน็การภายใน 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ี

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

อบุลราชธาน ี

 

ส านักงาน 

เลขานุการ 

กลุ่มวิชา 

ชีวเภสัชศาสตร์ 

กลุ่มวิชา 

เภสัชกรรมปฏิบัติ 

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี 
และเทคโนโลยี

เภสัชกรรม 

สถานปฏิบัติการ 

เภสัชกรรมชุมชน 

งานบริหารธุรการ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานคลังและพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสริมการวิจัย บรกิาร
วิชาการ ท านุบ ารุง 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย 

งานปฏิบัติการ 

งานฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

งานประชาสัมพันธ ์

งานวิเทศสัมพันธ ์

 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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- งานบริหารและธุรการ     - งาน

บริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน - งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ์   - งาน

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
ชีวเภสชัศาสตร ์

 

 

ชวีเภสัชศาสตร ์ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
เภสัชเคมีและ 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบตั ิ

 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

 

ส านักงานเลขานกุาร กลุ่มวชิา สถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อธิการบดี  

 

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ์ 

- งานปฏิบัติการ - งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงฯ 

- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

-กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์

-กลุ่มวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชรรมปฏบิัติ 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยทดสอบ 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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- งานบริหารและธุรการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสด ุ

- งานนโยบายและแผน - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์   - งาน

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

คณบดี 

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรภีา/ 
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกฎู จันต๊ะมา 
 

 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจติรประภา 

อาจารย์จินตนา นภาพร 
 

อาจารย์ฐิติเดช ลือตระกูล 

ผศ.ดร.สุภารตัน์ จันทรเ์หลือง/ 
อาจารย์ธนวด ีปรเีปรม 
 

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 

 

 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 
 

อาจารย์ทวนธน บุญลือ 
 

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล 
 

ส านักงานเลขานกุาร กลุ่มวชิา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อธิการบดี  

 

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ์ 

- งานปฏบิัติการ - งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงฯ 

- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

-กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 

-กลุ่มวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชรรมปฏบิัติ 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย  

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มงานปฏิบัติการ 
*นักวิทยาศาสตร์ผู้ขอช านาญการ 

 
 
 
 
 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

หน่วยผลิตยาและพืชสมุนไพร 

ห้องปฏิบัติการ 
ชีวเภสชัศาสตร์ 

ชไมภรณ์  บุญแท้ 
ผู้ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตร์ 

 

กรชนก แก่นค า 
นักวิทยาศาสตร ์ช านาญการพิเศษ 
 

ห้องปฏิบัติการเภสัชเคม ี
และเทคโนโลยีเภสชักรรม 

 

ธนพัต วิสาพล 
ผู้ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตร์ 

สมคิด สุพันทะมาด 
พนักงานห้องปฏิบตัิการ 

 

วิรัตน์ จันทร์ตร ี
นักวิทยาศาสตร ์ช านาญการพิเศษ 
 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

วีระวุท กะชา 
นักวิทยาศาสตร ์

 

ณัฐภรณ ์จันทร์จรัสจิตต์* 
นักวิทยาศาสตร ์

 

กฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ ์
นักวิทยาศาสตร ์
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 2.1.2 ภาระหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและภาระหน้าที่ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือสนองความต้องการของ
ประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง 

2. เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์  สาธารณสุข 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
และประเทศ  

3. เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เภสัชเวทและสมุนไพร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ 

4. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ 
การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

5. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชต ารับดั้งเดิม
ของไทยไว้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือสร้างความ

เชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถ

แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพ่ือ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เพ่ือธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
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วัฒนธรรมองค์กร 
1. การท างานเป็นทีม (Teamwork)การท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือในการท างานให้ประสบ 

ความส าเร็จ  การคิดเชิงบวก รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานทั้งภายในและภายนอก 
2. การมีหัวใจบริการ (Service mind)การบริการที่ดี แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียต่างๆ ให้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการ
อ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการท างานตาม
สายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับ
ด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)การรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามต าแหน่งงานที่ได้รับมา ทั้งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและการรักษากฎระเบียบ 

ค่านิยม 
1. ท างานเชิงรุก (Proactiveness)มีทักษะในการเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า 

พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่
สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

2. สร้างสรรค์ (Creativity)มีความคิดริเริ่ม  ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดใหม่ๆ  ที่สามารถท า 
ประโยชน์ หรือเพ่ิมคุณค่าแก่งานได้ รวมทั้งน าความคิดสร้างสรรค์ที่คิดได้ ไปท าให้เป็นจริง และ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) 

3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ContinuousQuality Improvement)พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง 
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น  

4. ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence) ปฏิบัติงานโดยมุ่งความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีทั้งภายในคณะและหน่วยงานภายนอก สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง 
คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 
2.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานปฏิบัติการ 

งานปฏิบัติการ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ตามแผนภูมิโครงสร้าง และได้แบ่งส่วนงานภายใน
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1) ห้องปฏิบัติการชั้น 1 (โรงงานยา) 
1.1) ผลิตยาสมุนไพรจ าหน่าย 
1.2) ดูแล รักษา แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในโรงงานยา 
1.3) อ านวยความสะดวก รองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม2 เทคโนโลยี
บริบาลเพ่ือการเภสัชกรรม 
1.4) รองรับการท าวิจัยและสารนิพนธ์ของนักศึกษา และอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

2) ห้องปฏิบัติการชั้น 2  
2.1) อ านวยความสะดวก รองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ปฏิบัติการทาง
ชีวเคมี และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
2.2) ดูแล รักษา แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ 
2.3) รองรับการท าวิจัยและสารนิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

3) ห้องปฏิบัติการชั้น 3 
    3.1) อ านวยความสะดวก รองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม1 วิชา

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วิชาปฏิบัติการพฤษศาสตร์   
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3.2) ดูแล รักษา แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ 
3.3) รองรับการท าวิจัยและสารนิพนธ์ของนักศึกษา และอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

 4) ห้องปฏิบัติการชั้น 4 
4.1) อ านวยความสะดวก รองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วิชาปฏิบัติการ

รูปแบบยาเตรียม2  
4.2) ดูแล รักษา แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ 
4.3) รองรับการท าวิจัยและสารนิพนธ์ของนักศึกษา และอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

 
2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

ใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
1.1) การจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจบทเรียน และทฤษฎี

พ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน จัดเตรียม สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2) บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ 
 2.1) แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานแนะน าการท างานของเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการท างานของเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
  2.2) การบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท าการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตามก าหนดระยะเวลา ท าการรวบรวมประวัติการบ ารุงรักษาและประวัติการซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอหัวหน้างาน รวมทั้งจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป 

2.3) จัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ท าการจัดการระบบโดยการดูแล
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งให้ผู้มาใช้งานทราบในกรณีมีเครื่องมือวิทยาศาตร์ใดไม่อยู่ใน
สถานะใช้งานได้  ติดตามการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลังจากมีการจองออนไลน์ว่ามีการใช้งานจริงและมี
การลงบันทึกการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

2.4) ขออนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ใช้งานเครื่องมือถึงการท างาน
ที่ผิดปรกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะท าการตรวจสอบเครื่องมือเบื้องต้นว่ามีการท างานที่
ไม่เป็นปรกติ หลังจากนั้นจะท าการประสานงานกับแผนกซ่อมของบริษัท เพ่ือขอใบเสนอราคาและน าเสนอต่อ
หัวหน้างานในเบื้องต้นเนื่องจากต้องพิจารณาร่วมกับงบประมาณซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับในแต่ละ
รอบงบประมาณ 

2.5) บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคคลภายนอก เมื่อผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะตรวจสอบวันวันเวลาที่สามารถเข้าใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 
แล้วแจ้งต่อผู้ขอรับใช้บริการพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ผู้รับบริการต้องการใช้ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากนักวิทยาศาสตร์เปิดใช้งานเครื่องมือได้นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการเปิดใช้งานเครื่องมือ เมื่อแล้วเสร็จการใช้งานจะแจ้งให้ผู้รับบริการช าระค่าใช้จ่ายที่
แผนกการเงินของคณะฯ 

3) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
  3.1) ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบการเข้ามาใช้งานปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามระเบียบเช่น การยื่น
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แบบฟอร์มการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการโดยมีการขออนุมัติจากหัวหน้างานปฏิบัติการและมีการลงนามรับรอง
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานลงนามเพ่ือรับทราบถึงการเข้าใช้งานของนักศึกษา 
  3.2) ดูแลจัดเก็บของเสียอันตราย ท าการจัดหาภาชนะเพ่ือรองรับของเสียอันตราย จัดหา
พ้ืนทีเ่พ่ือจัดเก็บภาชนะท่ีบรรจุของเสียอันตราย ท าการจ าแนกตามระบบเพ่ือรอก่อนการน าไปบ าบัด 
  3.3) ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ท าการสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะส าหรับ
ประกอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีพ้ืนฐานความรู้และเข้าใจการท างานของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์นั้นๆ ต่อจากนั้นท าการหาข้อมูลแหล่งที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย ประเภทรุ่นของวัสดุวิทยาศาสตร์ ขอ
ใบเสนอราคา ท าเรื่องอนุมัติสั่งซื้อตามแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการและระเบียบพัสดุ 

4) ท าการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 
  4.1) วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าดื่มด้านจุลชีววิทยา หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพ่ือเข้าสู่ระบบ ISO 17025 ท าการศึกษาและเลือกวิธีวิเคราะห์ที่
มีความเท่ียงตรง ได้รับการยอมรับในระดับสากล        
 
2.4 ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) การจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ ประสานงานและท าการวางแผน จัดเตรียม สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในรายวิชาปฏิบัติการแล้วแต่ภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

- วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
- วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 
- วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีบรบิาลเพ่ืองานบริบาลเภสัชกรรม 
- วิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม  
- วิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววทิยา 
- วิชาปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ 
2) ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ  

2.1) การด าเนินงานดูแลความเรียบร้อยในการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการดูแลให้ผู้เข้ามาใช้งาน
ห้องปฏิบัติการเข้ามาใช้งานปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามระเบียบโดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1.1) ลงนามรับทราบการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการในแบบฟอร์มการขอเข้าใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ  

2.1.2) รับแบบฟอร์มการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีการลงนามอนุมัติจากหัวหน้างาน
ปฏิบัติการหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  
3) ดูแลจัดเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการชั้น 4 โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1) ท าการจัดหาภาชนะเพ่ือรองรับของเสียอันตราย จัดหาพ้ืนที่เ พ่ือจัดเก็บภาชนะที่บรรจุ
ของเสียอันตราย  

3.2) ท าการจ าแนกตามระบบ เพ่ือรอการน าไปบ าบัด 
4) แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการท างานของเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้

งาน อุปกรณ์ประกอบในการใช้งานเครื่องมือ 
5) ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ท าการสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะส าหรับประกอบการ

ใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีพ้ืนฐานความรู้และเข้าใจการท างานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
นั้นๆ ต่อจากนั้นท าการหาข้อมูลแหล่งที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย ประเภทรุ่นของวัสดุวิทยาศาสตร์ ขอใบเสนอ
ราคา ท าเรื่องอนุมัติสั่งซื้อตามแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการและระเบียบพัสดุ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 5.1) ติดต่อประสานงานบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเพื่อขอใบเสนอราคา 
 5.2) ท าเรื่องอนุมัติซื้อซึ่งมีการลงนามอนุมัติจากนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ 

หัวหน้างานปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ  คณบดี โดยมีการแนบแบบความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ น าเรื่องส่งฝ่ายพัสดุ 

 5.3) เมื่อเรื่องขอซื้อได้รับการอนุมัติแล้ว ท าการแนบไฟล์เพื่อส่งเรื่องติดต่อกลับไปทางบริษัท 
 5.4) ตรวจสอบเมื่อวัสดุที่สั่งซื้อมาถึง และน าใบเสร็จส่งฝ่ายพัสดุ 
6) การบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1) ท าการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามก าหนดระยะเวลา  
6.2) ท าการรวบรวมประวัติการบ ารุงรักษาและประวัติการซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 7) จัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1) ท าการจัดการระบบโดยการดูแลรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน  
7.2) แจ้งให้ผู้มาใช้งานทราบในกรณีมีเครื่องมือวิทยาศาตร์ใดไม่อยู่ในสถานะใช้งานได้   
7.3) ติดตามการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลังจากมีการจองออนไลน์ว่ามีการใช้งานจริง 

 8) ขออนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1) รับแจ้งจากผู้ใช้งานเครื่องมือหรือตรวจสอบถึงการท างานที่ผิดปรกติของเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 
8.2) ท าการตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นว่ามีการท างานที่ผิดปรกติจริงหรือไม่  
8.3) ประสานงานกับทางบริษัท เพ่ือขอใบเสนอราคา 
8.4) ด าเนินการท าเอกสารเพื่อขออนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
8.5) เรื่องขอซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการอนุมัติแล้วประสานงานกับทางบริษัทเพ่ือให้

ช่างจากทางบริษัทเข้ามาท าการซ่อมเครื่องมือ  
8.6) ทดสอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลังการซ่อม 
8.7) ส่งเรื่องอนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และแนบใบเสร็จจากทางบริษัท 

9) บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคคลภายนอก โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1) รับเรื่องขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
9.2) ตรวจสอบวันวันเวลาที่สามารถเข้าใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้  
9.3) แจ้งต่อผู้ขอรับใช้บริการพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในกรณี

ที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ผู้รับบริการต้องการใช้ไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนนอกจากนักวิทยาศาสตร์เปิดใช้งาน
เครื่องมือได้นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการเปิดใช้งานเครื่องมือ เมื่อแล้วเสร็จการใช้งานจะแจ้งให้ผู้รับบริการช าระ
ค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินของคณะฯ 
 10) พัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ าดื่มด้านจุลชีววิทยา หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 17025 โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

10.1) ท าการศึกษาและเลือกวิธีวิเคราะห์ที่มีความเท่ียงตรง และเหมาะสม 
10.2) ทดสอบฝีมือผู้วิเคราะห์โดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารจัดการ การดูแลระบบเพ่ือให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ 
และกฎ ระเบียบซึ่งมีการก าหนดจากทั้งงานปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารงานปฏิบัติการ หรือประกาศจาก
คณะเภสัชศาสตร์ โดยสามารถแบ่งแยกการปฏิบัติงานออกย่างคร่าวๆ กล่าวคือการรองรับการเรียนการสอน
วิชาปฏิบัติการ การแนะน าและการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การขออนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์   
การสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี และการวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ านั้นต้องอาศัยความรู้
พ้ืนฐานและทฤษฏีในการวิเคราะห์เพ่ือท าการวางแผนเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดปัญหา
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ในการท างานน้อยที่สุด ส่วนการจัดการดูแลระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ การดูแลความ
เรียบร้อยทั่วไปในห้องปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยทักษะการประสานงานเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือให้มีการด าเนินงานที่ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมีความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน แต่บทสรุปงานทั้งหมดนั้นต้องสามารถวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ือให้สามารถวางแผนการท างานและน าเสนอแผนแนะแนวปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ได้โดย
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ จะกล่าวอยู่ในบทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวิธีด าเนินงาน การบริหารจัดการในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติงาน  

 
ในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์สามารถแบ่งการ

ปฏิบัติงานอย่างคร่าวๆ ได้ดังนี้ 
  
1. การจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจบทเรียน และทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้
ในการเรียนการสอนวิชานั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน จัดเตรียม สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานต้องท าการประสานงานและวางแผนจัดเตรียม 
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ในรายวิชาปฏิบัติการแล้วแต่ภาค
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

- วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
- วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 
- วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีบรบิาลเพ่ืองานบริบาลเภสัชกรรม 
- วิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม  
- วิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววทิยา 
- วิชาปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ 

2. บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ 
2.1) แนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานแนะน าการท างานของเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการท างานของเครื่องมือ ข้อควรระวังในการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบในการใช้
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 2.2) การบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท าการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตามก าหนดระยะเวลา ท าการรวบรวมประวัติการบ ารุงรักษาและประวัติการซ่อมแซมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอหัวหน้างาน และจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ต่อไป 

2.3) จัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยวิธีการที่ปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้ 
2.3.1) ท าการจัดการระบบโดยการดูแลรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็น

ปัจจุบัน  
2.3.2) แจ้งให้ผู้มาใช้งานทราบในกรณีมีเครื่องมือวิทยาศาตร์ใดไม่อยู่ในสถานะใช้

งานได้   
2.3.3) ติดตามการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลังจากมีการจองออนไลน์ว่ามีการ

ใช้งานจริง 
 
2.4) ขออนุมัติซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ใช้งานเครื่องมือถึงการ

ท างานที่ผิดปรกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะท าการตรวจสอบเครื่องมือเบื้องต้นว่า
มีการท างานที่ผิดปรกติจริง หลังจากนั้นจะท าการประสานงานกับแผนกซ่อมของบริษัท เพ่ือขอใบ
เสนอราคาและน าเสนอต่อหัวหน้างานในเบื้องต้นเนื่องจากต้องพิจารณาร่วมกับงบประมาณซ่อม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับในแต่ละรอบ 
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2.5) บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคคลภายนอก เมื่อผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะตรวจสอบวันวันเวลาที่สามารถเข้าใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้ แล้วแจ้งต่อผู้ขอรับใช้บริการพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ในกรณีที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ ผู้ รับบริการต้ องการใช้ ไม่อนุญาตให้บุคคล อ่ืนนอกจาก
นักวิทยาศาสตร์เปิดใช้งานเครื่องมือได้นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการเปิดใช้งานเครื่องมือ เมื่อแล้วเสร็จ
การใช้งานจะแจ้งให้ผู้รับบริการช าระค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินของคณะฯ 
3. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
 3.1) ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบการเข้ามาใช้งานปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ห้องปฏิบัติการ ดูแลให้ผู้เข้ามาใช้งานห้องปฏิบัติการเข้ามาใช้งานปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
โดยวิธีการที่ปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1) ลงนามรับทราบการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการในแบบฟอร์มการขอเข้าใช้
งานห้องปฏิบัติการ  

3.1.2) รับแบบฟอร์มการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีการลงนามอนุมัติจาก
หัวหน้างานปฏิบัติการหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  

3.2) ดูแลจัดเก็บของเสียอันตราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยวิธีการที่ปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้  

3.2.1) ท าการจัดหาภาชนะเพ่ือรองรับของเสียอันตราย จัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บ
ภาชนะท่ีบรรจุของเสียอันตรายที่บรรจุเต็มแล้ว  

3.2.2) ท าการจ าแนกตามระบบ เพ่ือรอบริษัทมารับไปบ าบัด 
 3.3) ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ท าการสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะส าหรับ
ประกอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีพ้ืนฐานความรู้และเข้าใจการท างานของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นๆ ต่อจากนั้นท าการหาข้อมูลแหล่งที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย ประเภทรุ่นของ
วัสดุวิทยาศาสตร์ ขอใบเสนอราคา การด าเนินเรื่องอนุมัติสั่ งซื้อต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการและระเบียบพัสดุ โดยวิธีการที่ปฏิบัติมีข้ันตอน ดังนี้ 

 3.3.1) ติดต่อประสานงานบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเพื่อขอใบเสนอราคา 
 3.3.2) ท าเรื่องอนุมัติซื้อซึ่ งมีการลงนามอนุมัติจากนักวิทยาศาสตร์ประจ า

ห้องปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณบดีโดยมีการแนบแบบความคิดเห็น
จากคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ น าเรื่องส่งฝ่ายพัสดุ 

 3.3.3) เมื่อเรื่องขอซื้อได้รับการอนุมัติแล้ว ท าการแนบไฟล์เพ่ือส่งเรื่องติดต่อกลับไป
ทางบริษัท 

 3.3.4) ตรวจสอบเมื่อวัสดุที่สั่งซื้อมาถึง และน าใบเสร็จส่งฝ่ายพัสดุ 
 
4. ท าการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 
 4.1) วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าดื่มด้านจุลชีววิทยา หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพ่ือเข้าสู่ระบบ ISO 17025 ท าการศึกษาและเลือกวิธี
วิเคราะห์ที่มีความเท่ียงตรง ได้รับการยอมรับในระดับสากล        
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บทที่ 4  
เทคนิคและขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน 

  
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้เป็นการจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานการของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมี
หน้าที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ รวมถึงการแนะนําการใช้
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง เพื่อผลการวิเคราะห์อันถูกต้องแม่นยํา อีกทั้งการ
ใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์งานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 
 
4.1 ขั้นตอน วิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
 ในการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการนั้นวิชาที่ได้รับมอบหมายจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามภาคการศกึษาซึ่ง
โดยทั่วไปวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้ 

- วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (1502 225) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อและ
ระบบต่อมไร้ท่อ ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกาย 
ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบอื่นๆ ของร่างกาย จําแนกความ
แตกต่างของชนิดของเนื้อเยื่อในร่างกายได้ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อและระบบต่อมไร้ท่อ 

- วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (1502 221) เป็นการศึกษาบทนําสู่วิชา
ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา หลักการใช้เครื่องแก้ว เทคนิคการแยกสาร สเปกโทรโฟโตเมตรี 
สภาวะกรด-ด่างและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบคุณสมบัติของโปรตีนและการหาปริมาณโปรตีน  
การแยกและการทดสอบคุณสมบัติของไขมัน  การทดสอบคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตและการแยก
ชนิดของน้ําตาลด้วยวิธีโครมาโทกราฟี  การแยกและการทดสอบคุณสมบัติและการหาปริมาณของ
กรดนิวคลิอิก การศึกษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษาเมแทบอลิซึมของขบวนการหมัก  การ
ประเมินภาวะทางโภชนาการ    

- วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม (1504 520) เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ สารอาหารครบถ้วนที่
ให้ทางหลอดเลือดดํา ความคงตัวและความไม่เข้ากันของเภสัชภัณฑ์และสารผสมที่ให้ทางหลอดเลือด
ดํา ยาเตรียมรูปแบบพิเศษ การบรรจุและการเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ การเตรียมตํารับยาที่ใช้ใน
โรงพยาบาล 

- วิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 (1504 320) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทนําในการตั้ง
ตํารับยาเตรียม หลักการทางเคมีฟิสิกส์ของระบบสารละลาย สมดุลไอออน สารละลายบัฟเฟอร์และ
สารละลายไอโซโทนิก เทคนิคการเพิ่มการละลาย ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน ระบบกระจายตัว  
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วิทยาการกระแสและความหนืด  ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์  หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานในการตั้ง
สูตรตํารับ  บรรจุภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  วิธีการเตรียมเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ยาน้ําสารละลาย     
ยาน้ํากระจายตัวและยากึ่งแข็ง 

- วิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (1502 231) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคพ้ืนฐานทาง
จุลชีววิทยา จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม การแยกเชื้อให้บริสุทธ์ิ เทคนิคการแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์
ของเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย เทคนิคการทําให้ปราศจากเชื้อ การทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ  

- วิชาปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑ์ (1504 400) เป็นการศึกษา
การออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑ์ การศึกษาก่อนการตั้งตํารับเภสัชภัณฑ์ แนวทางการตั้ง
ตํารับและเทคนิควิธีเตรียม การนําความรู้ทางด้านเภสัชกรรมมาประยุกต์ในการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาสูตรตํารับยาเตรียมของเหลว ยาก่ึงแข็งและยาเตรียมของแข็ง การประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์
เคมีเพื่อคาดคะเนความคงตัวของผลิตภัณฑ์   

- วิชาปฏิบัติการวิทยาการเครื่องสําอาง (1504 611) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย 
ชนิด ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอาง หลักการในการเลือกใช้เครื่องสําอาง 
หลักการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเครื่องสําอางสําหรับผิวหนัง    
เส้นผม ช่องปาก เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่น การควบคุมคุณภาพและการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีใหม่ในการตั้งตํารับเครื่องสําอาง การออกแบบภาชนะและบรรจุภัณฑ์ การตลาดและ
หลักการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง  
 การดําเนินงานและขั้นตอน วิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ ดังตารางที่ 4.1 ขั้นตอนวิธีการ
จัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
 
ตารางที ่4.1 ขัน้ตอนวิธีการจดัเตรียมวิชาปฏิบัติการ 

ขั้นตอน เทคนิควิธีดําเนินการ 
วิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมื่องานวิชาการทําการส่งรายวิชาปฏิบัติการท่ีจะเปิดทําการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ 

2. หัวหน้างานปฏิบัติการประชุมแบ่งงานตามทักษะการ
ปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับภาระงานรวมทั้งหมดของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ 

3. เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายวิชาปฏิบัติการ จะทําการ
วางแผนการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ ได้แก่ 
3.1  ประสานงานอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยการแนะนําตัวผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
หรือเข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อสอบถามรายละเอียดใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ในการสอนมากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.1 ขัน้ตอนวิธีการจดัเตรียมวิชาปฏิบัติการ (ต่อ) 
ขั้นตอน เทคนิควิธีดําเนินการ 

วิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ตรวจสอบสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในวิชา
ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ทําการจัดซื้อสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ตามระเบียบพัสดุ 

3.3  ตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องการใช้งานในวิชา
ปฏิบัติการเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หาก
เครื่องมือชํารุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ต้องดําเนินการส่งซ่อม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังกล่าว 

3.4  ในแต่ละบทเรยีนวิชาปฏิบัติการนั้น นักวิทยาศาสตร์ต้อง
จัดรายการสารเคมี อุปกรณ์เฉพาะเพื่อให้การเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่น โดย
บางวิชาต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหรือสารเคมีที่
ต้องเตรียมใหม่สด ต้องมีการคํานวณเวลาเพื่อให้สามารถ
จัดเตรียมสารดังกล่าวให้ทันกับในเวลาเรียน 

3.5  ระหว่างการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการนั้น 
นักวิทยาศาสตร์ช่วยดูแล การทําปฏิบัติการให้เป็นไปได้
ด้วยความเรียบร้อยจากการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
อันตรายจากสารเคมี ความถกูต้องในการใช้วิธีวิเคราะห์ 
การทิ้งสารเคมอัีนตรายให้ถูกประเภท จํานวนสารเคมีให้
เพียงพอในการทําปฏิบัติการ 

3.6  เมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชาปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ทําการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ 

3.7  สรุปข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 4.2 แผนผังขั้นตอนวิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ  
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

   
1 วัน 

 

 

3-5 วัน 
 

 

3-5 วัน 
 

 

 

 

1 วัน 
 

 

 

 

ขึ้นอยู่กับจํานวนปฏิบัติการ 
 
 

 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
รายวิชา 
 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
รายวิชา 
 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
รายวิชา 
 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
รายวิชา 
 

 

 

 

 
 
 

ประชุมแบ่งงาน 

ประสานงานอาจารย์
ผู้ดูแลรายวิชา 

ตรวจสอบสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ในวิชาเรียนปฏิบัติการ ดูแลความ
เรียบร้อยในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
-การใช้งานเครื่องมืออย่างถูกต้อง 
-ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ 
-อันตรายในการใช้งานเคมี 

ก่อนเริ่มเรียนวิชาปฏิบัติการจัด
รายการสารเคมีและเผื่อเวลาใน
การเตรียมสารเคมีที่ต้องทําสด

ใหม่ให้ทันต่อการใช้งาน 
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ตารางที่ 4.2 แผนผังขั้นตอนวิธีการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ (ต่อ)  
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

 
ขึ้นอยู่กับจํานวนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการทําการตรวจสอบความ

เรียบร้อยของเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุป

ข้อผิดพลาดเพื่อทําการปรับปรุงต่อไป 

สิ้นสุดขั้นตอน 
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ตัวอย่างการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ รายวิชา ปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 (1504 320)  
วิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 เนื้อหารายวิชาจะเน้นหนักการเรียนการสอนเทคนิคพ้ืนฐาน

ทางเภสัชกรรม การเตรียมยารูปแบบต่างๆ ได้แก่ยาน้ําใส, ยาน้ําแขวนตะกอน, ยาอิมัลชัน, ยาเหน็บ 
ประกอบด้วยบทเรียนปฏิบัติการจํานวน 8 ปฏิบัติการและการสอบเทคนิคพ้ืนฐานในการเตรียมยา
จํานวน 1 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีนักศึกษาเข้าเรียน จํานวนประมาณ 110 คน จําเป็นต้องมีการใช้
วัสดุอุปกรณ์จํานวนมาก เนื่องจากทางคณะฯเน้นหนักให้นักศึกษาทุกคนลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นต้องมี
การเตรียมพร้อมทั้งสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะจัดให้นักศึกษาเบิกเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ รวมท้ังต้องมีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อชนิดของยาอีกด้วย จึงแบ่งการเตรียมการเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ตรวจสอบสารเคมีที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการสั่งซื้อให้ทันในการ
ใช้งาน 

2) จัดเตรียมตู้เก็บอุปกรณ์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา 
โดยอุปกรณ์ตู้จะรวบรวมอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ต้องใช้ในทุกบทปฏิบัติการ 

3) จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายและนํากลับคืนในช่วงสิ้นสุดการ
เรียนการสอน เนื่องจากเมื่อทําการเตรียมยาแล้วจะต้องมีการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ซึ่งมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของยาที่เตรียม ทําให้แต่ละแต่ละปฏิบัติการต้องใช้เวลา
ในการเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์มาก จึงมีทํากล่องบรรจุภัณฑ์และคําอธิบายเพื่อให้มีการเบิกจ่าย
เพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มทําปฏิบัติการ โดยนักวิทยาศาสตร์จะทําการรวบรวมตํารับยาท่ี
นักศึกษาต้องเตรียมในรายวิชา และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับตํารับยาและ
จํานวนของนักศึกษาในกลุ่มซึ่งแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันไป 

ตารางที ่4.3 รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 

ปฏิบัติการ เรื่อง ชนิดบรรจุภัณฑ์ จํานวน 

2 ยาน้ําใส     
  2.1 Ferrous Sulfate Syrup USP 29 ขวดสีชา 111 ขวด 

  
2.2 Chlorpheniramine Maleate 
Syrup ขวดสีชา 111 ขวด 

  2.3 Strong Iodine Solution ขวดสีชา 111 ขวด 

3 ยาน้ําใส II     

  
3.1 Acetaminophen Syrup (เภสัช
ตํารับโรงพยาบาล พ.ศ.2549) ขวดสีชา 111 ขวด 

  3.2 Strong Iodine Tincture ขวดสีชา 111 ขวด 

  3.3 Acetaminophen Syrup ขวดสีชา 111 ขวด 
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ตารางที ่4.3 รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 (ต่อ) 

ปฏิบัติการ เรื่อง ชนิดบรรจุภัณฑ์ จํานวน 

4 Suspensions (ยาแขวนตะกอน) ขวดสีชา 111 ขวด 
  4.1 Milk of magnesia ขวดแก้วใส 333 ขวด 

  
4.2 Aluminium Hydroxide and 
Magnesium Hydroxide Suspension     

  
4.3 Acetaminophen Oral 
Suspension     

5 ยาอิมัลชันสําหรับประชาชน ขวดสีชา 111 ขวด 
  5.1 Mineral Oil Emulsion USP     

  5.2 Liniment     

6 
Topical Preparation I; Lotions, 
Liniments and Ointments     

  6.1 Calamine Lotion ขวดแก้วใส 111 ขวด 
  6.2 White Liniment BP ขวดแก้วใส 111 ขวด 

  
6.3 Benzoic acid and Salicylic acid 
oinment กระปุกน้ําเงิน/  111 ช้ิน 

  

  
 
 

ขวดยาหม่อง 25หรือ 50 กรัม 
   

7 
Topical Preparation II; Creams, 
Gels and Pastes 

    

  7.1 Vanishing Cream หลอดอลูมิเนียม 25 กรัม 111 หลอด 
  7.2 Gel ล้างมือแบบไม่ใช้น้ํา หลอดพลาสติก 25 กรัม/  111 ช้ิน 
    ขวดยาหม่อง 25 หรือ 50 กรัม   

  7.3 Zinc Oxide Paste 
กระปุกน้ําเงิน/ ขวดยาหม่อง 25
หรือ 50 กรัม 111 ช้ิน 
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ข้อแนะนําการใช้งาน (รายวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1) 
1. ภายในกล่องมีบรรจุภัณฑ์ซ่ึงใช้ในการเรียนการสอนวิชา รูปแบบยาเตรียม 1 รายละเอียด 

ตามตารางด้านล่าง โดยแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องนําส่งคืนและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องนําส่งคืน 

รายการบรรจุภัณฑ์ภายในกล่อง  

ลําดับ รายการ จํานวน นําส่งคืน ไม่ต้องนําส่งคืน 

1 ขวดสีชา ขนาด 60 มล. 30 √   

2 ขวดใส ขนาด 60 มล. 30 √   

3 หลอดอลูมิเนียม ขนาด 25 กรัม 4   √ 

4 หลอดพลาสติก ขนาด 25 กรัม 4   √ 

5 กระปุกครีมสีน้ําเงิน 8   √ 

2. กล่องบรรจุภัณฑ์นี้มีราคาค่ามัดจําเป็นเงิน 200 บาท เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

นักศึกษาสามารล้างและอบแห้งบรรจุภัณฑ์ที่ต้องนําส่งคืน มารับเงินมัดจําคืนที่งานปฏิบัติการ 

ภาพที่ 4.1 ป้ายแสดงรายการบรรจุภัณฑ์ยาที่ติดอยู่ด้านข้างกล่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 กลอ่งที่เบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ยาโดยมีรายการแสดงจํานวนและชนิดอยู่ที่ด้านข้าง 
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4.2 ขั้นตอนวธิีการดูแลความเรยีบร้อยทั่วไปในหอ้งปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังนี้ 

1) ด้านเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ เพื่อใช้ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อเซลล์เป้าหมาย 

2) ด้านเนื้อเยื่อพืช เพื่อใช้ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิต
สารทุติยภูมิ 

3) ด้านชีววิทยาโมเลกุล เพื่อใช้ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาใน
ระดับโมเลกุล 

4) ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาใน
ระดับนาโน 

5) ด้านเภสัชเคมี เพื่อใช้ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
เพื่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้ดําเนินไปด้วยความมีระเบียบ งานปฏิบัติการ    

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีกําหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน       
การดําเนินงานแสดงดังตารางที่ 4.4 ขั้นตอนวิธีการดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติการ 

 
ตารางที ่4.4 ขัน้ตอนวิธีการดูแลความเรยีบรอ้ยห้องปฏิบัติการ 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการดูแลความเรียบร้อย
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 

1. แนะนําข้อปฏิบัติและระเบียบการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ แก่ผู้เข้ามาทําปฏิบัติการในแต่ละห้องปฏิบัติการวิจัย 

2. ลงนามรับทราบการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมอื
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่อยู่ในหอ้งปฏิบัติการ 

3. ดูแลตรวจสอบการใช้งานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
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ตารางที่ 4.5 แผนผังขั้นตอนวิธีการดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติการ 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

1 วัน 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

ตลอดการใช้งาน 
 

 

 

 

ทันทีเมื่อพบ 
 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

แนะนําข้อปฏิบัติและระเบียบการ
เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่ผู้

เข้ามาทําปฏิบัติการ 

ผู้เข้ามาทําปฏิบัติการ 
ลงนามรับทราบการเข้าใช้

งาน 

เริ่มต้น 

ให้คําแนะนําเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

ดูแลการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามระเบียบ 
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ตารางที ่4.5 แผนผังขั้นตอนวิธีการดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 
3-5 วัน 

 
 

 

 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา

ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
4.3 ขั้นตอนวธิีการดูแลการจดัเก็บของเสียอนัตราย 
 การจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
จัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเองและชุมชนที่อยู่
โดยรอบมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศระบุถึงการจําแนกประเภทของเสียอันตรายเป็น
ทั้งสิ้น 15 ประเภท ได้แก่ 1) ของเสียที่เป็นกรด 2) ของเสียที่เป็นเบส 3) ของเสียที่เป็นเกลือ 4) ของ
เสียไฮโดรคาร์บอน พวกคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจน 5) ของเสียไฮโดรคาร์บอน พวกคาร์บอน 
ไฮโดรเจนและออกซิเจน 6) ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ํา 7) ของเสียที่เป็นสาร
ฮาโลเจน 8) ของเสียที่มีโลหะหนัก 9) ของเสียที่มีปรอท 10) ของเสียที่มีซิลิกา 11) ของเสียที่เป็น
น้ํามัน 12) ของเสียกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ของเสียชีวภาพ, ของเสียที่ต้องนําไปเผาทําลายในระบบปิดและ
ของเสียติดเชื้อและของมีคมที่ฆ่าเชื้อแล้ว 13) ของเสียที่เป็นสารเอธิเดียมโบรไมด์ 14) ของเสียที่เป็น
เศษแก้ว 15) หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ต่างๆ วิธีดําเนินการดังตารางที่ 4.6 ขั้นตอนวิธีการจัดการของเสีย
อันตราย 
 
ตารางที่ 4.6 ขั้นตอนวิธีการจัดการของเสียอันตราย  

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการจัดการของเสียอันตราย 
 
 
 

1. เผยแพร่แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การแยกของเสีย
อันตราย 

2. จัดหาภาชนะที่เหมาะสมทําการติดฉลากเพื่อให้ผู้ใช้งาน
ทราบถึงประเภทของเสียอันตราย 

แจ้งปัญหาที่พบ
เพื่อหาทางแก้ไข

สิ้นสุดขั้นตอน 
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ตารางที่ 4.6 ขั้นตอนวิธีการจัดการของเสียอันตราย (ต่อ) 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการจัดการของเสียอันตราย 
 
 

3. เมื่อมีปริมาณทีเ่หมาะสมต้องทําการขนย้ายไปยังสถานที่
จัดเก็บเพื่อรอการมาจัดเก็บ  

4. บันทึกปริมาณของเสียอันตรายแต่ละประเภท 

 
ตารางที่ 4.7 แผนผังวิธีการจัดการของเสียอันตราย  

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

ทุกปีการศึกษา 
 

 

 

 

ตลอดการใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานปฏิบัติการกลาง 
 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

เริ่มต้น 

เผยแพร่หลักเกณฑ์การจัด
จําแนกประเภทของเสีย

อันตราย 

จัดหาภาชนะที่
เหมาะสมติดป้าย
แสดงประเภท 
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ตารางที่ 4.7 แผนผังวิธีการจัดการของเสียอันตราย (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสีย
อันตรายที่รอการจัดเก็บ 

 

 

 

3-5 วัน 

 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 
4.4 ขั้นตอนวธิีการแนะนาํการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 เครื่องมือวิเคราะห์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการนักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้งานเครื่องมือได้ โดยจะมี
วิธีการใช้งานเครื่องมือแบบย่ออยู่ที่เครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย และมีคู่มือฉบับสมบูรณ์สําหรับ
ผู้ใช้งานเครื่องมือที่ต้องการทราบรายละเอียดในการทํางานรวมถึงการดูแลรักษาและข้อควรระวังในการใช้งาน
เครื่องมือ (แสดงตัวอย่างในภาคผนวก) แต่ในกรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนนั้นต้องมีการ
แนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นและเบิกจ่ายอุปกรณ์ประกอบ วิธีดําเนินการดังตารางที่ 
4.8 ขั้นตอนวิธีการจัดการแนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ตารางที ่4.8 ขัน้ตอนวิธีการแนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการแนะนําการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

1. ตรวจสอบว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่ในรายการที่ต้องทํา
เรื่องขออนุมัติใช้งานหรือไม่ 

2. ในกรณีเครื่องมือที่ต้องการใช้อยู่ในรายการที่ต้องทําการขอ
อนุมัติใช้เครื่องมือก่อน ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานกรอก
แบบฟอร์มและทําการขออนุมัติจากหัวหน้างานปฏิบัติการ
และคณบด ี

3. ทําการจองในระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่ผู้ใช้ระบุ 
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้

งาน ข้อควรระวัง ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง 

5. ในกรณีมีอุปกรณ์ประกอบต้องให้ผู้ใช้งานเครื่องลงนามเพื่อ
ยืมอุปกรณ์ประกอบ 

เมื่อมีปริมาณทีเ่หมาะสมต้องทําการ
ขนย้ายไปยังสถานที่จัดเก็บเพื่อรอ
การมาจัดเก็บ 

สิ้นสุดขั้นตอน 

บันทึกปริมาณของเสียอันตราย 
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ตารางที่ 4.9 แผนผังวิธีการแนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

3-5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 

 
 

เริ่มต้น 

ตร วจสอบว่ า เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์อยู่ในรายการที่
ต้องทําเรื่องขออนุมัติใช้งาน

ในกรณีเครื่องมือที่ต้องการใช้อยู่ใน
รายการที่ ต้องทําการขออนุมัติใช้
เครื่องมือ ต้องทําการแจ้งให้ผู้ใช้งาน
กรอกแบบฟอร์มและทําการขอ
อนุมัติจากหัวหน้างานปฏิบัติการ
และคณบดี 

ทําการจองในระบบระบบออนไลน์
ตามวันเวลาที่ผู้ใช้ระบุ 

อธิบายหลักการทํางานของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ การใช้งาน ข้อควรระวัง 
ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง 
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ตารางที่ 4.9 แผนผังวิธีการแนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
1 วัน 

 

 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 

 
4.5 ขั้นตอนวธิกีารบํารุงรักษาและขออนุมัติซอ่มเครือ่งมือวทิยาศาสตร ์
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจําหอ้งวิจัย คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปัจจุบันมี 
68 รายการ ความผิดปกติในการทํางานของเครื่องมืออาจจะสามารถตรวจพบระหว่างการทาํการบํารุงรักษา
เครื่องมือหรือพบในขณะที่มผีู้ใช้งานเครื่องมือ ซึ่งจะมกีารประเมินและดําเนนิการดังขั้นตอนในตารางที ่4.10 
ขั้นตอนวิธีการบํารุงและดูแลรกัษาเครื่องมอืวิทยาศาสตร ์
  
ตารางที ่4.10 ขั้นตอนวิธีการบํารุงและดูแลรกัษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการบํารุงและดูแลรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

1. ตรวจพบการทํางานไม่ปกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประจําช้ัน/ มีผู้ใช้งานแจ้งการทํางานที่ไม่ปกติของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

2. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทเพื่อแจ้งรายละเอียด
ความผิดปรกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

3. ในกรณีทีส่ามารถแก้ไขได้เองตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. หากไม่สามารถแก้ไขได้เองต้องติดต่อขอใบเสนอราคาจาก
ทางบริษัทเพื่อเข้ามาซ่อมแซม 

5. ส่งเรื่องขออนุมัติส่งซ่อมเครือ่งมือวิทยาศาสตร์โดยแนบ
เอกสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารงาน
ปฏิบัติการ ส่งเรื่องอนุมัติซ่อมผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการ
และคณบด ี

6. ผ่านการดําเนินงานทางพัสดุเพื่อคุมยอดเงินสําหรับการ
ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 

7. เมื่อเรื่องขออนุมัติผ่านการอนุมัติจึงประสานงานกลับไป
ทางบริษัทเพื่อนัดวันเข้ามาซ่อมแซม 

ในกรณีมี อุปกรณ์ประกอบต้องให้
ผู้ใช้งานเครื่องลงนามเพื่อยืมอุปกรณ์
ประกอบ 

สิ้นสุดขั้นตอน 
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ตารางที ่4.10 ขั้นตอนวิธีการบํารุงและดูแลรกัษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ์(ต่อ) 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการบํารุงและดูแลรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
 

8. เมื่อช่างจากทางบริษัทซ่อมแซมเสรจ็ต้องทดสอบการ
ทํางานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ว่าสามารถทํางานได้เป็นปกติ 

9. ส่งเอกสารนําส่งแก่ฝ่ายพัสดุเพื่อทําการเบิกจ่ายต่อไป 
 
ตารางที่ 4.11 แผนผังขั้นตอนวิธีการบํารุงและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

3-5 วัน 
 

 

 

3-5 วัน 
 
 
 
 
 

3-5 วัน 
 

 

 

 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร / 
ผู้ใช้งานเครื่องมือ 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ในกรณีทีส่ามารถแก้ไขได้เองตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องขอ
อนุมัติซ่อมเครือ่งมือ 

ประสานงานกับผู้ เชี่ยวชาญทาง
บริษัทเพื่อแจ้งรายละเอียดความ
ผิดปรกติของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

หากไม่สามารถแก้ ไขได้ เองต้อง
ติดต่อขอใบเสนอราคาจากทาง
บริษัทเพื่อเข้ามาซ่อมแซม 

ตรวจพบการทํางานไม่ปกติของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ มีผู้ใช้งาน
แ จ้ ง ก า ร ทํ า ง า นที่ ไ ม่ ป ก ติ ข อ ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 4.11 แผนผังขั้นตอนวิธีการบํารุงและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
3-5 วัน 

 
 
 
 
 

3-5 วัน 
 
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของแต่
ละบริษัทที่จะสามารถจัด

ช่างเข้ามาได้ 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
ฝ่ายพัสดุ 
 
 
 
 
 
บริษัทผู้ซ่อมเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

ผ่านการดําเนินงานทางพัสดุเพื่อคุม
ยอดเงินสําหรับการซ่อมเครื่องมือ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น เ งิ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

เมื่อเรื่องขออนุมัติผ่านการอนุมัติจึง
ประสานงานกลับไปทางบริษัทเพื่อ
นัดวันเข้ามาซ่อมแซม 

เ มื่ อ ช่ า ง จ ากทา งบริ ษั ท
ซ่อมแซมเสร็จต้องทดสอบ
ก า ร ทํ า ง า น เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์ ว่าสามารถ
ทํางานได้เป็นปกติ 

สิ้นสุดขั้นตอน 

ส่งเอกสารนําส่งแก่ฝ่ายพัสดุเพื่อ
ทําการเบิกจ่ายต่อไป 

ส่งเรื่องขออนุมัติส่งซ่อมเครื่องมือ
วิ ท ย า ศ า สต ร์ ผ่ า นหั ว หน้ า ง า น
ปฏิบัติการและคณบดี 
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4.6 ขัน้ตอนวธิกีารใหบ้ริการใช้งานเครือ่งมือวิทยาศาสตร์แก่บุคคลภายนอก 
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเก็บค่าบริการการใช้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีการให้บริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง โดยมีขั้นตอนดังตารางที่ 4.12 
ขั้นตอนวิธีการให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่บุคคลภายนอก  

 
ตารางที ่4.12 ขั้นตอนวิธีการให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ก่บุคคลภายนอก 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการให้บริการใช้งานเครื่องมอื
วิทยาศาสตรแ์ก่บุคคลภายนอก 
 
 
 
 

1. รับเรื่องขอเข้าใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์จาก
บุคคลภายนอกผ่านการอนุมัติจากท่านคณบดีผ่านหัวหน้า
งานปฏิบัติการ 

2. ติดต่อประสานงานรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และวันเวลาที่ต้องการเข้าใช้งานเครื่องมือ 

3. ทําการจองในระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่ผู้ใช้ระบุ 
4. เปิดใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามวันเวลาที่ทําการจอง

เครื่องมือ 
5. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องมือนําผู้มาใช้บริการชําระ

ค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ตารางที ่4.13 ขั้นตอนวิธีการให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ก่บุคคลภายนอก 

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

1 วัน 

 

 

 

1-3 วัน 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

รับเรื่องขอเข้าใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์จากบุคคลภายนอก
ผ่านการอนุมัติจากท่านคณบดีผ่าน
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

ติดต่อประสานงานรายละเอียด
เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
วั น เ ว ล า ที่ ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น

่

เริ่มต้น 
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ตารางที ่4.13 ขั้นตอนวิธีการให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ก่บุคคลภายนอก (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

     
 

 
1 วัน 

 
 
 
 

 
ตามกําหนดเวลาที่เข้าใช้

เครื่องมือ 
 
 

 
 

1 วัน 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 

 
4.7 ขัน้ตอนวธิกีารจดัการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
 ระบบจองเครื่องมือออนไลน์นั้นเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ห้องปฏิบัติการวิจัยสามารถใช้
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากนักวิจัยสามารถวางแผนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ล่วงหน้าได้อย่างไม่ซ้ําซ้อน และมีความเป็นระเบียบในการเข้าใช้เนื่องจากมีแนวปฏิบัติการควบคุมอย่าง
ชัดเจน ดังขั้นตอนที่แสดงในตารางที่ 4.14 ขั้นตอนวิธีการจัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์  
 
 
 
 
 
 

ทํ า ก า ร จ อ ง ใ น ร ะ บ บ
ออนไลน์ตามวันเวลาที่ผู้ใช้
ระบุ 

สิ้นสุดขั้นตอน 

เ ปิ ด ใ ช้ ง า น เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์ตามวันเวลาที่ทํา
การจองเครื่องมือ 

เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องมือ
นําผู้มาใช้บริการชําระค่าใช้จ่าย
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ตารางที่ 4.14 ขั้นตอนวิธีการจัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 

วิธีการจัดการระบบจอง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
 
 
 
 
 

1. จัดแสดงรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีจาํนวนความถี่
ในการใช้งานขึ้นแสดงในเว็บไซด์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้
ผู้ต้องการใช้งานเครื่องมือสามารถเลือกใช้ได้ความต้องการ 

2. ตรวจสอบการรายงานจากผู้ใช้งานเครื่องมือในกรณีที่หาก
มีการจองเครื่องมือแล้วไม่เข้าใช้งานตามวันจอง 

3. ทําการแจ้งเตือนผู้ที่จองเครื่องมือแล้วไม่เข้าใช้งานตามข้อ
ปฏิบัติ 

 
ตารางที ่4.15 แผนผังขัน้ตอนวิธีการจัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตรอ์อนไลน ์ 

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
 
 

ปรับปรุงรายการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

 
 

จั ด แ ส ด ง ร า ย ก า ร เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์ที่มีจํานวนความถี่ใน
การใช้งานขึ้นแสดงในเว็บไซด์ 
คณะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้
ต้องการใช้งานเครื่องมือสามารถ
เลือกใช้ได้ตรงความต้องการ 

ตรวจสอบการรายงานจาก
ผู้ใช้งานเครื่องมือในกรณีที่
หากมีการจองเครื่องมือแล้ว

เริ่มต้น 
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ตารางที ่4.15 แผนผังขัน้ตอนวิธีการจัดการระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตรอ์อนไลน ์(ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

     
1 วัน 

 
 
 

 

 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 ระบบการจองการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ที่มา: http://www.phar.ubu.ac.th (2016) 

 
 
 
 
 

สิ้นสุดขั้นตอน 

ทํ า ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ผู้ ที่ จ อ ง
เครื่องมือแล้วไม่เข้าใช้งานตาม
ข้อปฏิบัติ 
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ภาพที่ 4.4 การกําหนดค่าในระบบการจองการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
ที่มา: http://www.phar.ubu.ac.th (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 เครือ่งมือผู้ดูแลระบบการจองการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ที่มา: http://www.phar.ubu.ac.th (2016) 
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ภาพที่ 4.6 ข้อมูลการจองการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ที่มา: http://www.phar.ubu.ac.th (2016) 

4.8 ขั้นตอนวธิีการขออนุมัติสั่งซื้อวสัดุวิทยาศาสตร ์
 วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการวิจัยนั้นมีความจําเพาะ
อาจจะไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด การจัดซื้อต้องทราบแหล่งจําหน่าย และรายละเอียดในการ
สั่งซื้อโดยมีขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อดังตารางที่ 4.16 ขั้นตอนวิธีการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
ตัวอย่างแสดงตามภาคผนวก 
  
ตารางที ่4.16 ขั้นตอนวิธีการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการขออนุมติัสั่งซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

1. ทําการขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่จัดจําหน่าย 
2. ทําเรื่องขออนุมัติโดยแนบใบความเห็นจากคณะกรรมการ

บริหารงานปฏิบัติการ ใบเสนอราคา เพื่อขอความเห็นชอบ
อนุมัติการซื้อจากท่านคณบดีและหัวหน้างานปฏิบัติการ 

3. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วนําเรื่องส่งฝ่ายพัสดุเพื่อทําการ
ประกาศก่อนทําการสั่งซื้อ 

4. เมื่อฝ่ายพัสดุดําเนินการเรียบร้อยจะทําการแจ้งกลับมาจึง
สามารถทําการสั่งซื้อจากทางบริษัทได้ 

5. เมื่อวัสดุถูกนําส่ง ต้องทําการตรวจสอบจํานวนและชนิดให้
ตรงตามที่สั่งซื้อและนําใบเสรจ็ส่งฝ่ายพัสดุ 
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ตารางที ่4.17 ขั้นตอนวิธีการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

3-5  วัน 
 

 

3-5 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

3-5  วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ/ ฝ่าย
พัสดุ 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 

ทําการขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่
จัดจําหน่าย 

ทํ า เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ ดยแนบใบ
ความ เห็ นจากคณะกรรมการ
บริหารงานปฏิบัติการ ใบเสนอ
ราคา เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ
การซื้อจากท่านคณบดีและหัวหน้า
งานปฏิบัติการ 

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
นําเรื่องส่งฝ่ายพัสดุเพื่อทํา
การประกาศก่อนทําการ
สั่งซื้อ 

เริ่มต้น 

เมื่อฝ่ายพัสดุดําเนินการเรียบร้อยจะ
ทําการแจ้งกลับมาจึงสามารถทําการ
สั่งซื้อจากทางบริษัทได้ 
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ตารางที ่4.17 ขั้นตอนวิธีการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
นักวิทยาศาสตร์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 
4.9 ขั้นตอนวธิีการพฒันาวธิวิีเคราะหเ์พือ่เข้าสู่ระบบ ISO17025 
 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ให้เข้าสู่ระบบ ISO17025 เป็นการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและทําให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าเชื่อถือ ส่วนที่ได้มีส่วนพัฒนาวิธี
วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์ทางด้านจลุชีววิทยา วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. โดยรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.18 ขั้นตอนวิธีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO17025 
 
ตารางที ่4.18 ขั้นตอนวิธีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อเข้าสูร่ะบบ ISO17025 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการพัฒนาวธีิวิเคราะห์เพื่อ
เข้าสู่ระบบ ISO17025 
 
 
 

1. ศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ ISO17025 
2. รวบรวมเอกสารวิธีวิเคราะห์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม 
3. ทดลองทดสอบวิธีวิเคราะห์ 
4. จัดทําเอกสารวิธีวิเคราะห์ที่จะนําเข้าสู่ระบบ ISO17025 
5. ทดสอบเปรียบเทียบฝีมือผู้วิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดขั้นตอน 

เมื่ อ วัสดุถูกนําส่ ง  ต้องทําการ
ตรวจสอบจํานวนและชนิดให้ตรง
ตามท่ีสั่งซื้อและนําใบเสร็จส่งฝ่าย
พัสดุ 



42 
 

ตารางที ่4.19 แผนผังขัน้ตอนวิธีการพัฒนาวธีิวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO17025  
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

3-5  วัน 
 

 

30 วัน 
 

 

 

30 วัน 

 

30 วัน 

 

 

6 เดือน 

 

 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพ
น้ํา คณะเภสัชศาสตร์ 

 

ผู้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

 

 

ผู้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

 

ผู้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

 

ผู้ วิ เคราห์หลักและผู้
วิเคราะห์รอง 

 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ระบบ ISO17025 

รวบรวมเอกสารวิธีวิเคราะห์เพื่อหา
วิธีที่เหมาะสม 

ทดลองทดสอบวิธีวิเคราะห์ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดขั้นตอน 

จัดทําเอกสารวิธีวิเคราะห์ที่จะนําเข้า
สู่ระบบ ISO17025 

ท ด ส อ บ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ฝี มื อ ผู้
วิเคราะห์ 
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ตัวอย่างเอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชือ้ Salmonella spp. เพื่อเข้าสูร่ะบบ ISO 
17025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 เอกสารการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. (ต่อ) 
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4.10 ขัน้ตอนวิธีการการดาํเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางของ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศไทย (ESPReL)  
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมางานปฏิบัติการได้พยายามยกระดับความปลอดภัยตามแนวทาง
ของ ESPReL ซึ่งเป็นแนวทางกลางของประเทศ เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและ
ให้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์พึงตระหนักและปฏิบัติอยู่เสมอ ใน
การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้น ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายในคณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางของโครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) แสดงดังตารางที่ 4.20 ขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแนวทาง (ESPReL) 
  
ตารางที่ 4.20 ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
แนวทาง (ESPReL) 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิ ธีการการดํา เนินงานเพื่ อ
ยกระดั บมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตาม
แนวทาง (ESPReL) 
 
 

1. การสํารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตาม
แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ไทย (ESPReL) ตามข้อกําหนด 7 ด้าน คือ  
          1) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  

2) ระบบจัดการสารเคมี  
3) ระบบการจัดการของเสีย  
4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ  
5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  
6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

2. ในด้านการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มีการ
กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการหรือข้อความที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติ เช่น 
ป้ายแจ้งเตือน ป้ายขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น ดังนั้น ขั้นตอน
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ คือ ร่วมกันหาแนวทางและกําหนด
กรอบแนวปฏิ บั ติ ให้ ชัด เจนในกรณี เมื่ อ เกิด อุ บั ติ เหตุขึ้ น ใน
ห้องปฏิบัติการ จัดทําป้ายขั้นตอนการปฏิบัติ และระบุผู้ติดต่อ และ
รับผิดชอบให้ชัดเจน ติดตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และตําแหน่งที่เห็นได้
อย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 4.20 ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
แนวทาง (ESPReL) (ต่อ) 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิ ธีการการดํา เนินงานเพื่ อ
ยกระดั บมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตาม
แนวทาง (ESPReL) 
 

3. ในด้านระบบการจัดการสารเคมีมีการกําหนดแนวทางการใส่รหัส
ในแต่ละขวดสารเคมีด้วยตัวเลขที่ระบุ ว่าเป็นสารเคมีที่ ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการใด และเพิ่มวันเดือนปีที่เปิดใช้ โดยเริ่มจากสารเคมีที่
เป็นปัจจุบัน และยังไม่หมดอายุ 
 
4. ในด้านลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ มีแนวทางแก้ไข 
คือ ให้นักวิจัยจัดเก็บสารเคมีในตู้เก็บสารที่แข็งแรง มั่นคงเท่านั้น 
ในกรณีที่ไม่มีมีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ดําเนินการแก้ไข 
โดยใช้เหล็กฉากเพื่อยึดช้ันลอยให้ยึดติดกับโครงสร้างหลักของห้อง  
 
5. ในด้านระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายจัดให้มีการทําผัง
พ้ืนที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสําหรับ เหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
การมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้น และการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป 
เป็นการกําหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติขั้นตํ่า
ของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
6. ในด้านการให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการมีแผนการมุ่งเน้นปูพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาที่เริ่มใช้
ห้องปฏิบัติการ การดําเนินการให้ความรู้โดยการจัดอบรม ปีละ 1 
ครั้ง หัวข้อการอบรมจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายวิชาการเรียนการ
สอน  เน้ นแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย ว กับ พ้ืนฐานการจั ดการภายใน
ห้องปฏิบัติการ,ระบบสารเคมี,ความปลอดภัย และภาวะฉุกเฉิน  
 
7. ในด้านการจัดการข้อมูลและเอกสาร โดยห้องปฏิบัติการยังขาด
ในเรื่องของ ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ ประวัติการได้รับการ
อบรมด้านความปลอดภัย และประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวสามารถให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลและ
ประวัติดังกล่าวได้ที่ฐานข้อมูลออนไลน์ของแต่ละบุคคล 
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ตารางที่ 4.21 แผนผังขั้นตอนวิ ธีการการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตามแนวทาง (ESPReL) 

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

3-5  วัน 
 

 

 

 
 

30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-5  วัน 
 

 

 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

เริ่มต้น 

การสํารวจสถานภาพความปลอดภัย
ของห้องปฏิ บัติการตามแนวทาง
ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(ESPReL)  

กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อ เกิด
อุ บั ติ เหตุ ในห้องปฏิบัติการและ
ร่วมกันหาแนวทางกําหนดกรอบ
แนวปฏิบัติให้ชัดเจนในกรณีเมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้นในห้องปฏิบัติการ  

กําหนดแนวทางการใส่รหัสในแต่ละ
ขวดสารเคมีด้วยตัวเลขที่ระบุว่าเป็น
สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการใด 
และเพิ่มวันเดือนปีที่เปิดใช้ โดยเริ่ม
จากสารเคมีที่เป็นปัจจุบัน และยัง
ไม่หมดอายุ 
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ตารางที่ 4.21 แผนผังขั้นตอนวิ ธีการการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตามแนวทาง (ESPReL) (ต่อ) 

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

30 วัน 
 

 

 

30 วัน 

 
 

 
 
 
 

1-3 เดือน 

 
 
 

 
3-5 วัน 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

 

งานปฏิบัติการ/ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ 

 

มุ่งเน้นให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นักศึกษา
ที่ เริ่มใช้ห้องปฏิบัติการ โดยมีการ
ดําเนินการจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง  

กําหนดให้นักวิจัยจัดเก็บสารเคมีใน
ตู้เก็บสารที่แข็งแรง และครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาร์ ที่ไม่
อยู่ ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
ดําเนินการแก้ไข ให้สามารถกลับมา
ใช้งานได้อย่างปกติ 

จั ด ให้ มี ก า ร ทํ าผั งพื้ นที่ ใ ช้ ส อย 
ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสําหรับ 
เหตุ ฉุ ก เฉิ น  รวม ท้ั งการมี แผน
ป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

กํ า หนด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ล ะผู้ ที่
เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลและประวัติ
การศึกษาและคุณวุฒิ ประวัติการ
ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย
ที่ฐานข้อมูลออนไลน์ของแต่ละ
บุคคล 

สิ้นสุดขั้นตอน 



59 
 

4.11 ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่จะทํา
สารนิพนธ์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมกับเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 ได้ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยขึ้น เพื่อจัดระบบห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการทํางานอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการ
ทํางานที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา อาจารย์พนักงานและบุคลากรทุกระดับ และกําหนดให้ทุกคนต้อง
ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน อันเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึก
ให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน วิธีการการดําเนินงาน
โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่จะทําสารนิพนธ์และบุคลากร            
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงดังตารางที่ 4.22 ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงาน
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย  
 
ตารางที่ 4.22 ขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิธีการการดําเนินงานโครงการ
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

1. ประชุมแบ่งงานในงานปฏิบัติการ 
2. ดําเนินการติดต่อวิทยากรในแต่ละหัวข้อที่จะมีการบรรยาย 

ทําการรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายและข้อสอบ
พร้อมเฉลย 

3. ทําหนังสือเชิญวิทยากรและจดหมายตอบรับพร้อมแนบ
หมายกําหนดการการอบรมให้วิทยากรแต่ละท่าน 

4. จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย คู่มือและผลิตข้อสอบ
สําหรับนักศึกษา 

5. แจ้งเตือนวิทยากรอีกครั้งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ก่อน
ถึงวันอบรมจริง 

6. จัดทํารายชื่อเพื่อให้นักศึกษา วิทยากรและบุคลากรที่เข้า
อบรม 

7. เมื่อทําการอบรมแล้วเสร็จทําการสอบนักศึกษา 
8. ตรวจข้อสอบและรายงานผลการสอบเพื่อแจ้งจํานวน

นักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการสอบ 
9. ดําเนินการสอบซ่อมสําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 
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ตารางที่ 4.23 แผนผังขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

1 วัน 
 

 

3-5  วัน 
 
 
 
 
 
 
 

3-5  วัน 
 
 
 
 
 

3-5  วัน 
 
 
 

 
1 วัน 

 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/หัวหน้า
งานปฏิบัติการ 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

เริ่มต้น 

ประชุมแบ่งงานในงานปฏิบัติการ 

ดําเนินการติดต่อวิทยากรในแต่ละ
หัวข้อที่จะมีการบรรยาย ทําการ
ร วบรวม เอกสา รประกอบการ
บรรยายและข้อสอบพร้อมเฉลย 

จัดทําหนั งสือ เชิญวิทยากร  และ
จ ด ห ม า ย ต อ บ รั บ พ ร้ อ ม แ น บ
หมายกํ าหนดการการอบรมให้
วิทยากรแต่ละท่าน 

จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 
คู่มือและผลิตข้อสอบสําหรับนักศึกษา 

แจ้งเตือนวิทยากรล่วงหน้าทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
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ตารางที่ 4.23 แผนผังขั้นตอนวิธีการการดําเนินงานโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย (ต่อ) 
แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

1 วัน 

 

3-5  วัน 
 
 
 

 
1-3  วัน 

 

 

3-5  วัน 
 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
4.12 ขั้นตอนวิธีการการเป็นวิทยากรโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษา 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะหนึ่งที่เน้นการเรียนการสอน และการ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมี สารชีวเคมีอันตราย และ
สารชีวภาพอันตราย งานปฏิบัติการได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดแก่นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นกระบวนการเตรียม
นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนจะได้เข้าเรียนวิชาปฏิบัติการ โดยวิธีการการดําเนินงานโครงการอบรม
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษาช้ัน ปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แสดงดังตารางที่ 4.24 ขั้นตอนวิธีการการเป็นวิทยากรโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับ
นักศึกษา 
 

จัดทํารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

จัดสอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

ตรวจข้อสอบ และสรุปผลสอบเพื่อ
ทําการรายงานผลจํานวนนักศึกษาที่
ผ่านและไม่ผ่านการสอบ 

จัดการสอบซ่อมสําหรับผู้ที่สอบไม่
ผ่าน 

สิ้นสุดขั้นตอน 
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ตารางที่ 4.24 ขั้นตอนวิธีการการเป็นวิทยากรโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษา 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
วิ ธี การก า ร เ ป็ น วิ ท ย า ก ร
โครงการอบรมห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยสําหรับนักศึกษาชั้น 
ปีที่  2  คณะ เภสั ชศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ประชุมแบ่งงาน 
2. ทําการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
3. จัดทําสไลด์ตามหัวข้อที่ต้องทําการบรรยาย 
4. จัดส่งเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อผลิตให้นักศึกษา 

 

 
ตารางที่ 4.25 แผนผังขั้นตอนวิธีการการเป็นวิทยากรโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับ
นักศึกษา  

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

3-5  วัน 
 

 

 

 

งานปฏิบัติการ/หัวหน้า
งานปฏิบัติการ 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

ทํ าการศึกษาค้นค ว้า เพื่ อ เตรี ยม
เนื้อหาในการจัดทําสไลด์ตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย 

เริ่มต้น 

ประชุมแบ่งงาน 

จัดทําสไลด์ตามหัวข้อที่ ต้องทําการ
บรรยาย 
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ตารางที่ 4.25 แผนผังขั้นตอนวิธีการการเป็นวิทยากรโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับ
นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

แผนผังวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ผู้รับผิดชอบ 

  

1-3 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ผู้รับผิดชอบ 
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จัดส่งเอกสารประกอบการบรรยาย
เพื่อผลิตให้นักศึกษา 

บรรยายตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

สิ้นสุดขั้นตอน 



บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 2) ด้านการจัดการดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ และ 3) ด้านการ
ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและ      
การพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
1. ด้านการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
   เนื่องจากความจ ากัดของก าลังผู้ปฏิบัติงาน
นั้นมีแนวโน้มสวนทางกับภาระงานท าให้เกิด
ปั ญ ห าใน การจั ด ก ารแบ่ งภ าระงาน ของ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 
2. ด้านการจัดการดูแลความเรียบร้อยใน
ห้องปฏิบัติการ 
2.1 การจัดการพื้นที่ท าวิจัย 
     การจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยนั้นค่อนข้างมี
ความซับซ้อนยุ่งยากในการจัดการเนื่องจาก
ประกอบด้วยพ้ืนที่ปฏิบัติการวิจัยของนักวิจัย
หลายท่านซึ่งอาจจะมีความต้องการพ้ืนฐาน
ต่างกัน  เช่น  เครื่องมือ พ้ืนฐานที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  
 2.2 แนวปฏิบัติการท าวิจัย     
     มีการหมุนเวียนของนักวิจั ยและผู้ ช่วย
นักวิจัย แนวปฏิบัติที่ ใช้ในห้องปฏิบัติการจึง
อาจจะยังไม่เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน บางครั้งจึง
ท าให้มีผู้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
 

 
     จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้การจัดท าแผนงานประจ าปียังสามารถ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย 
 
 
     
 จัดการประชุมระดมสมองเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
ในระหว่างกลุ่มนักวิจัยที่ปฏิบัติการเองเพ่ือให้ได้
แนวปฏิบัติซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับ
และให้กลุ่มนักวิจัยสามารถดึงศักยภาพการ
ท างานออกมาได้สูงสุด 
 
 
     ท าการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเป็นระยะ
เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการได้ทราบแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
2.3 การดูแลการจัดเก็บของเสียอันตราย 
     ในการจัดเก็บของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
นั้นไม่สามารถจัดเก็บถังของเสียอันตรายทั้งหมดไว้
ในห้องปฏิบัติการได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย จึงต้องมีการล าเลียงลงไปจัดเก็บไว้ทาง
ด้านล่างของอาคาร เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง
เมื่อมีบริษัทเข้ามาจัดเก็บ แต่หากบริเวณที่จัดเก็บ
ในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นบริเวณเปิด
และไม่สามารถกันแดดและกันฝนได้ 
 
3. ด้านการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3.1 การซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
      ความจ ากัดของงบประมาณการซ่อมแซม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องเพราะอายุการใช้งานของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์นั้นเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณใน
การซ่ อมแซมที่ ได้ รับจั ดสรรในแต่ละปี ไม่
เพียงพอ 
 
 
 
3.2 การแนะน าการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
     เนื ่อ ง จ า ก น ัก ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์ป ร ะ จ า
ห้องปฏิบัติการวิจัยมีภาระหน้าที ่อื ่นๆ ด้วย
การแนะน าการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประจ าชั้นซึ่งมีจ านวนมากและในบางครั้งมีผู้
ต ้องการใช้งานเครื ่องมือพร้อมกันท าให้ไม่
สามารถดูแลได้ทั่วถึง 
 

 
     จัดท าคอกกั้นเป็นสัดส่วนเพ่ือให้สามารถปิด
ล็อคเมื่อท าการจัดเก็บของเสียแล้ว และมีหลังคา
สามารถป้องกันแดดและฝนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
     การจัดท าล าดับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่รอ
การซ่อมแซมจะท าให้สามารถใช้เงินงบประมาณ
ในการซ่อมแซมเครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยการน าข้อมูล
การใช้งานเครื่องมือเช่น ความถี่การใช้งาน กลุ่ม
ผู้ใช้งานเครื่องมือมาประกอบจะท าให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ยังลดความขัดแย้งใน
การใช้งบประมาณรวมถึงระยะเวลารอการ
ซ่อมแซมของเครื่องมือได้อย่างดี 
 
 
     ก า ร ท า คู ่ม ือ ก า ร ใ ช ้ง า น เ ค รื ่อ ง ม ือ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่มีความ
ซ ับ ซ ้อ น จะส าม ารถ ท า ให ้ผู ้เข ้า ม า ใช ้ง าน
เครื่องมือสามารถใช้งานเครื่องมือได้เอง 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
3.3 การขออนุมัติซ่อมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
     ขั ้นตอนในการขออนุมัติซ่อมเครื ่องมือ
ว ิทยาศาสตร ์นั ้นม ีป ัจจ ัยประกอบต่างก ัน
ออกไปท าให้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ขออนุมัติซ่อมแซมนั้นต่างกันออกไป ตั ้งแต่
ช น ิด ขอ ง เค รื ่อ งม ือ  บ ร ิษ ัท ผู ้ด ูแ ล  ค ว าม
เสียหายที ่เก ิดขึ ้นกับ เครื ่องมือ ในบางครั ้ง
ผู้ใช้งานเครื่องมือขาดความเข้าใจในขั้นตอน
เหล่านี ้ ท าให้มีการร้องเรียนเรื ่องล าดับการ
ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .การพั ฒนาวิธี วิ เคราะห์ เพื่ อเข้ าสู่ ระบบ 
ISO17025 
     ในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าดื่ม
เพื่อเข้าสู ่ระบบ ISO17025 นั้นความรู้ความ
เข ้า ใ จ ใน ร ะ บ บ ม ีค ว า ม ส า ค ัญ อ ย ่า ง ยิ ่ง 
น อ ก จ าก นั ้น แ ล ้ว  ก า ล ัง ค น  เว ล า  แ ล ะ
เครื ่อ งม ืออ ุปกรณ ์ในการว ิเคราะห ์ก ็ม ีผล
เช ่น เด ียวกัน  ด ังนั ้นการที ่หน ่วยว ิเคราะห์
คุณภาพน้ าซึ่งยังต้องรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า
ปกต ิและท าการพ ัฒ นาระบบไปด ้วยจ ึงมี
ความยากล าบากในการท างาน  
 

 
      
     การจัดท าล าดับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่รอ
การซ่อมแซมจะท าให้สามารถใช้เงินงบประมาณ
ในการซ่อมแซมเครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยการน าข้อมูล
การใช้งานเครื่องมือเช่น ความถี่การใช้งาน กลุ่ม
ผู้ใช้งานเครื่องมือมาประกอบจะท าให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ยังลดความขัดแย้ง
ในบการใช้งบประมาณรวมถึงระยะเวลารอการ
ซ่อมแซมของเครื่องมือได้อย่างดี 
 
     ก า ร ท า คู ่ม ือ ก า ร ใ ช ้ง า น เ ค รื ่อ ง ม ือ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่มีความ
ซ ับ ซ ้อ น จะส าม ารถ ท า ให ้ผู ้เข ้า ม า ใช ้ง าน
เครื่องมือสามารถใช้งานเครื่องมือได้เอง 
 
     ท าก าร เผ ยแพร ่ป ระช าส ัม พ ัน ธ ์ชี ้แ จ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู ้แจ้งซ่อมเครื่องมือ
ได ้ท ราบ  และม ีช ่อ งท างแจ ้ง ให ้ผู ้แจ ้งซ ่อม
เครื่องมือได้ทราบถึงขั้นตอนที่ก าลังด าเนินการ
อยู่ 
 
 
 
     แบ ่งงานรับวิเคราะห ์เด ิมออกจากการ
สร้างระบบใหม่เพื ่อให้มีความรวดเร็วในการ
ท างาน 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
5 .  การก ารด า เนิ น งาน โค รงการ อบ รม
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยส าหรับนักศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     การหาช่วงเวลาที่ เหมาะสมในแต่ละปีมี
ความยากล าบากของการจัดโครงการ เนื่องจาก
นักศึกษามีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจ ากัดก่อนออก
ฝึกงาน 

 
 
 
     ค ว ร ก า ห น ด ก า ร อ บ ร ม ล ง ใน ป ฏ ิท ิน
การศึกษาตั ้งแต่แรกเพื่อให้นักศึกษาได้มีการ
เตรียมตัวล่วงหน้า หรือจัดการอบรมออนไลน์
และสอบออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา
ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจสามารถมาเข้าร่วมอบรมได้
ด้วย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

ห้องปฏิบัติการวิจัยในปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 รายการ 
สามารถแบ่งออกคร่าวๆ เป็นเครื่องมือวิจัยพ้ืนฐานไม่มีความซับซ้อนในการท างานนักวิทยาศาสตร์
สามารถดูแลบ ารุงรักษาได้เอง แต่ยังมีเครื่องมือวิจัยอีกจ านวนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือวิจัยขั้นสูงมีราคาแพง
ใช้ทั้งในการเรียนการสอนนักศึกษาและส าหรับท าวิจัยในการตีพิมพ์ ความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือของ
เครื่องมือนั้นมีความจ าเป็นมาก การดูแลรักษาขั้นต้นจากนักวิทยาศาสตร์บางครั้งไม่เพียงพอ การจัดสรร
งบประมาณเฉพาะเพ่ือท าการดูแลรักษาเครื่องมือโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทจึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกในการรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไว้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เพราะหาก
เครื่องมือเกิดการเสียหายขึ้นอาจจะต้องใช้ค่าซ่อมแซมแพงมากกว่าค่าดูแลรักษามาก อีกทั้งแนวโน้ม
งบประมาณในปัจจุบันยังมีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรส าหรับการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นน้อยลง
อย่างมากการรักษาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วจึงเป็นอีกแนวทางจะท าให้มีเครื่องมือไว้ส าหรับการเรียนการสอน 
และการวิจัยซึ่งจะน าพาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้คือเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ชั้ นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่ มีความเป็น เลิศด้ านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แนวปฏิบัติ ค าสั่ง ประกาศ 
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แนวปฏิบัติขั้นตอนการด าเนินการซ่อมครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะเภสัชศาสตร ์

      
พบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เสียหายใช้การไม่ได้ 

  
 
    

แจ้งนักวิทยาศาสตร์ประจ าช้ันเพื่อตรวจสอบสาเหตุ 
และท าการแก้ไขในเบื้องต้น 

  
 

  
หากไม่สามารถแก้ไขได้เอง นักวิทยาศาสตร์ติดต่อประสานงานกับบริษัท 

เพ่ือขอรายละเอียดการซ่อมและใบเสนอราคา 

  
 
 

   

ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายปฏิบัติการน าเสนอคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือพิจารณาจัดล าดับการซ่อมจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

 
  

 

  
    
สรุปมติการจัดล าดับความส าคัญการซ่อมผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เพ่ือขอความเห็นชอบ 

  
 
 

   

นักวิทยาศาสตร์ติดต่อกับบริษัทเพื่อด าเนินการซ่อม 
 
  

 

  
เมื่อซ่อมเสร็จ นักวิทยาศาสตร์แจ้งอาจารย์หรือผู้ต้องการใช้เครื่องทราบ 

 
  

 

  
นักวิทยาศาสตร์ลงประวัติการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
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ในแฟ้มบันทึกการใช้และการดูแลรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
แนวปฏิบัติบัตกิารใชง้านห้องเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์  

แนวปฏิบัติบัติการใช้ห้องเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์นี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1. ระเบียบการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ 
 1) แจ้งนักวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ 
 2) อ่านและท าความเข้าใจคู่มือแนะน าการใช้งานห้องก่อนเริ่มเข้าใช้งานห้องหากมีข้อสงสัย
หรือข้อแนะน าสามารถติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจ าชั้น 4 ได้ 
 3) ตู้เขี่ยเชื้อ (Bio-Safty Carbinet) ประจ าห้องเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์มี ท้ังหมด 2 ตู้ คือตู้
หมายเลข 1 ส าหรับผู้ท่ีมีทักษะการท าปฏิบัติการระดับสูงและตู้เขี่ยเชื้อหมายเลข 2 ส าหรับผู้ท่ีมีทักษะ
การท าปฏิบัติการระดับท่ัวไป ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมหลังจากนั้นสามารถลงชื่อ
ในตารางการจองใช้งานตู้เขี่ยเชื้อในวันท่ีต้องการใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนกับผู้ปฏิบัติงานท่านอ่ืน 

4) ตู้บ่มเชื้อโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) ส าหรับงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เซลล์มีจ านวนท้ังหมด 3 ตู้ จัดวางไว้ในบริเวณห้องเพาะเลี้ยงเซลล์จ านวน 2 ตู้และบริเวณหน้าห้อง
เพาะเล้ียงเซลล์สัตว์อีกจ านวน 1 ตู้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม  

5) ในการใช้งานตู้บ่มเชื้อนั้นส าหรับผู้ท่ีท างานวิจัยส่วนตัวต้องรรับภาระค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอง แต่ในกรณีงานวิจัยท่ีท าเป็นสารนิพนธ์ผู้ปฏิบัติงานไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เนื่องจากทางคณะเภสัชฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทน  

6) ในกรณีท่ีมีผู้ใช้งานตู้บ่มเชื้อร่วมกันมากกว่า 1 ท่าน ท่านผู้ปฏิบัติงานสามารถมีข้อตกลง
ร่ วมกัน ในการสั่ งซื้ อก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์  เนื่ อ งจากห้องปฏิบั ติ การกล างมีถั งก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ส ารองในจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับทุกท่านจะสั่งก๊าซมาส ารองเพ่ือใช้ในการ
ท างานวิจัยส่วนตัวได้  

7) ก่อนและหลังการใช้งานตู้บ่มเชื้อควรมีการท าความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของ
เช้ืออันไม่พึงปรารถนาต่อผลการทดลองของท่านและของผู้ร่วมใช้ห้องปฏิบัติการท่านอ่ืนๆ 

8) ก่อนเปิดใช้งานตู้บ่มเชื้อควรตรวจสอบระดับน้ าท่ีแกลลอนด้านหลังของตู้บ่มด้วย 
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9) ในการใช้งานอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ก่อนเปิดใช้งานควรสังเกตระดับน้ า
ไม่ให้ต่ ากว่าระดับท่ีเครื่องก าหนดเพื่อป้องกันความเสียหายของขดลวดท าความร้อน โดยหากมีความ
จ าเป็นต้องเติมน้ าแล้วผู้ปฏิบัติการต้องใช้น้ ากลั่นในการเติมเท่านั้น  

10) ในกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สะดวกท่ีจะท าความสะอาดอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยตนเอง
สามารถแจ้งนักวิทยาศาสตร์ได้ 

11) การก าจัดขยะติดเช้ือ ผู้ปฏิบัติการท าการรวบรวมขยะติดเช้ือใส่ถุงพลาสติกทนความร้อนท่ี
ทางงานปฏิบัติการเตรียมไว้ท่ีชั้นหน้าห้องเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ พร้อมมัดปากถุงด้วยยาง หลังจากนั้นใส่
ไว้ในถังพลาสติกปิดฝาซึ่งจัดวางไว้ท่ีหน้าห้องเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ให้เรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะท า
การจัดเก็บขยะติดเชื้อดังกล่าวทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ หากในกรณีท่ีขยะติดเชื้อมีปริมาณ
มากก่อนถึงก าหนดเก็บโดยปกติสามารถแจ้งให้นักวิทยาศาสตร์ท าการจัดเก็บได้ตามความเหมาะสม 
2. ค าแนะน าอย่างย่อการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยรายการ
เคร่ืองมือ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ตู้เขี่ยเชื้อ (Bio-Safty Carbinet) 
แนะน าสัญลักษณ์ท่ีแผงหน้าปัด (Control Panel Overview) และการใช้งาน (Operation) 

 
 

 
 
 
 
1. Mains Power Indicator             : เมื่อเปิดเครื่องจะมีแสงไฟสีฟ้าแสดงท่ีสัญลักษณ์นี้
ตลอดการท างานของเครื่อง   
2. Alarm indicator             : เมื่อเกิดสภาวะไม่ปกติสัญญาณไฟจะแสดงพร้อมกับสัญญาณ
เตือนจะดังขึ้น หากต้องการปิดสัญญาณเตือนให้กดที่ MUTE button 
3. Fan Control       : ท าหน้าท่ีควบคุมระบบพัดลมท้ัง internal และ external เมื่อเปิดใช้
งานหน้าจอจะแสดงข้อความ “STABILISING FLOW” หากระบบสามารถท างานได้ตามปกติหน้าจอ
จะแสดงผล “CARBINET SAFE” ภายในเวลาประมาณ 1 นาที แต่หากระบบยังไม่สามารถท างานได้



  83 

ตามปกติจะมีเสียงสัญญาณเตือน การกดปุ่มนี้ซ้ าอีกครั้งเป็นการปิดการท างานของระบบพัดลม 
นอกจากปุ่มนี้แล้วยังสามารถเลือกใช้ปุ่มอื่นเพ่ือควบคุมระบบพัดลมตามความประสงค์การใช้งานได้อีก
ดังจะได้กล่าวต่อไป 
4. Fan Off Delay   :       : ใช้เมื่อต้องการใช้งานระบบพัดลมด้วยการตั้งเวลา เมื่อต้องการใช้จะกด
ปุ่มนี้พร้อมปุ่ม Fan Control หรือ Fan 100% จะส่งผลให้ระบบพัดลมหยุดการท างานเมื่อครบเวลาท่ี
ก าหนด การกดปุ่มซ้ าครั้งท่ี 2 เป็นการยกเลิกการตั้งเวลาการท างานของระบบพัดลมและปิดการ
ท างานของระบบพัดลมด้วย 
5. Fan 100 %           : ใช้เมื่อต้องการให้ระบบพัดลมทั้งหมดท างานเต็มก าลังซึ่งจะใช้ในกรณีท่ี
มีความเร่งด่วนหลังจากท่ีอาจจะมีการท าตัวอย่างหรือสารเคมีหกในตู้ การกดปุ่มซ้ าครั้งท่ี 2 เป็นการ
ปิดการท างานของระบบพัดลม 
6. Alarm Mute           : ใช้เมื่อต้องการปิดสัญญาณเตือนจากเครื่อง เมื่อกดปุ่มนี้จะท าให้
สัญญาณเตือนเงียบไปประมาณ 4 นาที 
7. Test           : ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบการท างานของระบบ หลังจากกดปุ่มนี้แล้วสัญญาณ
เตือนทุกสัญญาณจะแสดง รวมถึงจะรายงานชั่วโมงการท างานและวันท่ีครบก าหนดการตรวจเช็ค
เคร่ืองเพื่อท าให้สะดวกในการดูแลรักษาเคร่ือง 
8. Fluorescent Lights           : ใช้เมื่อต้องการเปิดแสงฟูลออเรสเซนท์แต่หากมีการเปิดแสงยูวี
ฟูลออเรสเซนท์จะถูกปิดอัตโนมัติ 
9. UV Lamp           : เป็นการเปิดใช้งานหลอดยูวีเมื่อครบ 15 นาทีเคร่ืองจะปิดอัตโนมัติ 
10. Vaporisation Cycle           : ใช้ในการท า decontamination process 
11. Gas Supply           : เพื่อความปลอดภัยปุ่มนี้จะท าหน้าท่ีควบคุมการปล่อยปริมาณแก๊ซแต่
หากมีสิ่งผิดปกติ solenoid valve จะปิดอัตโนมัติ 

2.2 ตู้บ่มเชื้อโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) - Shel Lab model 2323 
แนะน าสัญลักษณ์ท่ีแผงหน้าปัด (Control Panel Overview) และการใช้งาน (Operation) 
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1. Power Switch:  การเปิด-ปิดเคร่ืองท าได้โดยกดท่ีสวิตซ์  สัญลั กษณ์  I แทนการ เปิ ด
เคร่ืองและสัญลักษณ์ O แทนการปิดเคร่ือง)  
2. Water Low Light: เมื่อมีสัญลักษณ ์   ปรากฎขึ้นแสดงให้ทราบว่าระดับน้ าใน  water 
jacket มีระดับต่ า ผู้ใช้งานเครื่องต้องท าการเติมน้ ากลั่นท่ีต าแหน่งมุมบนขวาด้านหลังของตู้จน
สัญญาณไฟดับ (water jacket มีความจุ 72 ลิตร หรือ 19 แกลลอน) ในกรณีท่ีจะไม่ใช้งานตู้เป็นระยะ
เวลานานควรระบายน้ าใน water jacket ออกโดยท าการเปิดวาล์วท่ีต าแหน่ง Siphon tube 
3. Safety Activated Light:      สัญลักษณ์นี้จะแสดงเมื่อมีการท างานของ Over Temperature 
Safety thermostat ซึ่งหากเครื่องสามารถท างานได้ปกติแล้วสัญลักษณ์นี้จะไม่แสดง 
4. Main Temperature Control: การตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองท าได้โดยการกดที่ปุ่ม  หรือ                    
แล้วปล่อยมือจอแสดงผลจะกระพริบหลังจากนั้นสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตามต้องการได้ หลังจากปล่อย
มือจากปุ่มประมาณ 5 วินาที จอแสดงผลจะหยุดกระพริบและแสดงค่าอุณหภูมิจริงภายในตู้ 
5. Heating Light: สัญลักษณ์          จะปรากฎเมื่อตัวควบคุมอุณภูมิของเครื่องท างาน 
6. CO2 Control: การตั้งค่า % CO2 ท าได้โดยการกดที่ปุ่ม  หรือ   แล้วปล่อยมือ
จอแสดงผลจะกระพริบหลังจากนั้นสามารถตั้งค่า % CO2 ตามต้องการหลังจากปล่อยมือจากปุ่ม
ประมาณ 5 วินาที จอแสดงผลจะหยุดกระพริบและแสดงค่าอุณหภูมิจริงภายในตู้ 
7. Injection Light: สัญลักษณ์        จะปรากฎเมื่อตัวควบคุมท าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไปในเครื่อง 
8. Humidity Display:  หน้าจอจะแสดงค่าความชื้นในตู้เป็น %RH โดยความชื้นในตู้จะได้จากการ
ระเหยของน้ าในถาดสแตนเลสซึ่งวางไว้ต าแหน่งล่างสุดของตู้ ซึ่งน้ าท่ีใช้ควรเป็นน้ ากลั่นเท่านั้นไม่ควร
ใช้น้ า DI และถาดท่ีใช้ควรเป็นสแตนเลสเท่านั้นไม่ควรใช้ถาดพลาสติกหรือถาดแก้ว น้ ากลั่นในถาดส
แตนเลสในตู้ควรเปลี่ยนเป็นประจ าอย่างน้อยทุกสัปดาห์ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากเชื้อ 
9. Datalog Communications Interface: ท าการควบคุม 6 ปัจจัยสามารถเลือกปัจจัยต่างๆ โดย
กดที่ปุ่ม        และท าการเพิ่มลดค่าโดยใช้ปุ่ม      หรือ      
10. Over Temperature Safety Control (OTP): อยู่ด้านหลังของเคร่ือง มีหน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิ
เมื่อตัวควบคุมอุณหภูมิหลัก (Main Temperature Control) ไม่ท างานหรือท างานผิดพลาดซึ่งจะ
ส่งผลให้อุณหภูมิในตู้เกินค่าท่ีก าหนดไว้ OTP จะเริ่มท างาน 
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11. Interface Ports: เป็นพอร์ทจ านวน 3 พอร์ทอยู่ทางด้านหลังของเครื่องต าแหน่งตรงข้ามกับ 
OTP พอร์ทเหล่านี้สามารถท าให้ควบคุมและเข้าถึง logged data จากภายนอกได้ 
12. Door Temperature Control: ตัวควบคุมนี้อยู่ท่ีมุมซ้ายของประตูด้านนอก ท าหน้าท่ีควบคุม
อุณหภูมิ 
13. Calibrating the Controls: เป็นการตั้งค่าอุณหภูมิและค่า % CO2 ของเครื่องใหม่เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับค่าจริงท่ีได้จากการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์หรือ Fyrite Gas Analyzer ท าได้ด้วยวิธี
ง่ายๆ ดังนี้  

A. กดปุ่ม      และ     พร้อมกันค้างไว้จนหน้าจอกระพริบและแสดงจุดทศนิยม 
B. ท าการตั้งค่าตามช่วงท่ีต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับค่าท่ีวัดได้ 
C. เมื่อตั้งค่าเสร็จปล่อยมือเป็นเวลานาน 5 นาที จอแสดงผลจะหยุดกระพริบและแสดงค่าจริง

ท่ีวัดได้ภายในตู้ 
14. Temperature Monitoring: การตรวจสอบอุณหภูมิจริงภายในตู้ว่าจะใช้เทอร์โมมิเตอร์
มาตรฐาน 2 ตัวคือตัวแรกจะท าการติดตั้งบริเวณกลางตู้โดยติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้กับฝาครอบเพลท เพ่ือ
ไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับชั้นและไม่กลิ้งตก เทอร์โมมิเตอร์ตัวท่ีสองติดไว้บริเวณประตู้ชั้นในบริเวณ
กลางตู้ แต่หากมีเทอร์โมมิเตอร์เพียงตัวเดียวให้ท าการวัดอุณหภูมิภายในตู้ก่อนแล้วจึ งท าการวัด
อุณหภูมิที่ประตูตู้ 
1.5 Initial Control Settings:  ในการตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นของตู้จะต้องท าการตั้งค่า OTP ท่ี
ต าแหน่งสูงสุดโดยหมุนลูกบิด OTP ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของตู้ ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและปล่อยไว้
ประมาณ 24 ชั่วโมง ค่าอุณหภูมิจะถูกตั้งไว้ท่ี 37 °c และค่า % CO2 ท่ี 5 % แต่หากต้องการใช้ค่าอื่น
ก็สามารถปรับเลือกค่าท่ีต้องการได้ โดยค่าอุณหภูมิภายในตู้จะต่ ากว่าค่าอุณหภูมิท่ีวัดได้ท่ีประตูตู้
ประมาณ 1 °c 
1.6 Temperature Calibration: สิ่งส าคัญในการปรับตั้งค่าอุณหภูมิตู้คือไม่เปิดประตูด้านใน 
และพยายามเปิดประตูด้านนอกให้น้อยท่ีสุด หลังจากท าการตั้งค่าอุณหภูมิครบ 24 ชั่วโมง หน้าจอจะ
แสดงอุณหภูมิตามท่ีได้ตั้งไว้ ให้ท าการอ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์ หากพบว่าไม่ตรงกันให้ท าการปรับ
ตามข้อ 1.5 อีกครั้ง หลังจากนั้นปล่อยให้ระบบท างานระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงท าการตรวจสอบค่า
อุณหภูมิอีกครั้ง เมื่อพบว่าอุณหภูมิท่ีหน้าจอแสดงอุณหภูมิตรงตามท่ีต้องการแล้วจึงค่อยตรวจสอบ
อุณหภูมิท่ีประตูตู้ อุณหภูมิท่ีประตูตู้ควรสูงกว่าอุณหภูมิภายในตู้ประมาณ 1-1.5 °c หากไม่เป็นไป
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ตามนั้นให้ขยับปิดประตูตู้ให้แน่นและรออีกซักพักจึงท าการตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากได้อุณภูมิตามท่ี
ต้องการแล้วให้ท าการปรับค่า Over Temperature Safety โดยหมุนลูกบิด OTP ไปในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจนกระท้ังไฟสัญญาณท่ี SAFETY ACTIVATED สว่าง หลังจากนั้นจึงค่อยๆ หมุนลูกบิดใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกระท่ังไฟสัญญาณดับไป และหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาต่อไปอีก 2 small 
scale เป็นการตั้งค่าอุณหภูมิมากกว่าจุดที่ต้องการเผ่ือเอาไว้ประมาณ 1 °c 
1.7 CO2 Supply System and Control System: ค่า CO2 ของตู้ควรอยู่ท่ี 5-40 PSI แต่ก่อนจะ
ท าการปล่อย CO2 เข้าไปในระบบควรมีการเติมน้ าใน water jacket และท าการตั้งค่าควบคุมเริ่มต้น
ตามข้อ 1.5 ก่อน  

ตู้บ่มจะมี CO2 regulator 2 อัน แบ่งเป็น high pressure gauge (0-4000 PSI) และ low 
pressure gauge (0-60 PSI) โดย high pressure gauge จะแสดงความดันภายในถังและ low 
pressure gauge จะแสดงความดันที่ปล่อยออกสู่ตู้บ่ม ค่าเริ่มต้นท่ีอ่านได้จาก high pressure gauge 
เมื่อเริ่มใช้งาน CO2 ถังใหม่คือ 800-1000 PSI เมื่อเริ่มใช้งานไปค่าท่ีวัดได้จะลดลงไปท่ี 500-800 PSI 
อย่างรวดเร็วและคงอยู่ในระดับนี้ไปเกือบตลอดเวลาการใช้งาน จนเมื่อ CO2 หมด gauge จะตกลงท่ี 
0 อย่างรวดเร็ว 

ชนิดเซนเซอร์วัด CO2 ในตู้บ่มนี้ เป็นแบบ thermal controller (TC) ซึ่งเป็นการวัดโดย
ทางอ้อม อาศัยหลักการพื้นฐานท่ี CO2 มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ 1.5 เท่า 
1.8 Alarm Conditions: การควบคุมอุณหภูมิจะมีการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าค่าท่ีตั้งไว้ 
1 °c และการควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์จะเตือนเมื่อระดับของคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือต่ า
กว่าท่ีระดับท่ีตั้งไว้ 1 % หากต้องการปิดเสียงเตือนสามารถท าได้โดยการกดปุ่ม      หรือ      ค้างไว้
จนกระท่ังเสียงเตือนหยุด แต่ในกรณีท่ีเปิดตู้ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิและระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ าลง
ระบบเตือนของตู้บ่มจะยังไม่เตือนในทันทีเนื่องจากมีการตั้งค่าการเตือนขั้นต่ าให้มีการท างาน delay 
ออกไป 15 นาที เพ่ือป้องกันระบบท างานทุกครั้งท่ีมีการเปิดตู้บ่ม 
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ตารางรายช่ือบริษัท, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร ์
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ตารางแสดงรายช่ือบริษัทที่ติดต่อขอใบเสนอราคาในการจัดท าลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทสินค้า ยี่ห้อ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ,์ ตัวแทน 

1 Bara Scientific UV spectro   เบอร์โทรศัพท์: 02-632-4300 
    HPLC  ช่าง: คุณอธิปัตย ์(083-989-1621) 

       
ช่าง: คุณภัทรพงศ์ เหมัษฐิต ิ(083-989-
1622,  

        02-6324300 #215) 

2 Becthai Hot Air Oven Memmert 300 Phaholyothin Road, Phayathai, 
    Incubator Memmert Bangkok 10400 
    Autoclave Hirayama, Japan เบอร์โทรศัพท์: 02-615-2929 
       แฟ็กซ์: 02-615-2350-1 
       เว็บไซด:์ www.becthai.com 
       E-mail: bkk@becthai.com 

       
ตัวแทน: คุณ สมหมาย ขันทรัพย,์ คุณ สุ
ปราณี กิตติราช (092-251-4616) 

3 Bio-active Microplate reader   188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ้ง 

       ถนนเช้ือเพลิง แขวงช่องนนทรี 

       เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

       Tel: 66-2350-3090 อัตโนมัติ 10 สาย 

       Fax: 66-2350-3080 

       Email: info@bio-active.co.th  

4 Charan Associates Hot Air Oven   
723/2 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท55 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม  

    Incubator   10110 

    Autoclave   
เบอร์โทรศัพท์: 02-712-5619, 02-185-
1383-84 

    pH   แฟ็กซ์: 02-185-1382 
    Freezer   เว็บไซด:์ www.charanasso.com 
    Centrifuge   ตัวแทน: คุณ กรวัชร ขันธวิทย์ (แก๊ป) 
    Dispenser   E-mail: bkk@becthai.com 

5 Chemoscience Deep Freezer Scancool, Denmark 1244 Pattanakarn Road, Suanluang 
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    Hot Air Oven Binder, Germany Bangkok 10250 
    Incubator Binder, Germany เบอร์โทรศัพท์: 02-717-5091-5 
        แฟ็กซ์: 02-713-7330 
        เว็บไซด:์ www.chemopharm.com 

        
ตัวแทน: Ms. Kotchakorn Prakaipuke 
(02-717-5091-5#111) 

6 
DKSH (Thailand) 
Ltd Particle size analyzer Malvern เบอร์โทรศัพท์: 02-301-7200 

    Zetasizer   แฟ็กซ์: 02-333-1014 
        ช่าง: คุณ ธีรภัทร (084-4328721) 

7 
Eppendofr 
Thailand Centrifuge   

ช้ัน 11 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ 88 ถนน 
กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก 

  (Mondotech)     เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 
        เบอร์โทรศัพท์: 02-379-4212-5 
        แฟ็กซ์: 02-379-4216 
        เว็บไซด:์ www.eppendorf.com.my 
        E-mail: khunyamol.t@eppendorf.co.th 

8 Gibthai Hot Air Oven Daihan, Korea 44/6 Suthisarnvinichai Road.,  
   Incubator Daihan, Korea Samsennok, Huay Kwang,  
   Autoclave Daihan, Korea Bangkok 10320, Thailand 
   Biosafety Cabinet Esco, Singapore เบอร์โทรศัพท์: 02-274-8331-3 

      
แฟ็กซ์: 02-274-8336, 02-274-8580, 02-
693-0192 

      เว็บไซด:์ www.gibthai.com 
      E-mail: info@gibthai.com 

      
ตัวแทน: คุณ สรุพงษ์ มีสกุล (081-408-
6300) 

      E-mail: Surapong_47@hotmail.com 
9 Harikul pipette set   694 Soi Ratchadanivet 24 

       Pracharatbumpen Rd.,Samsaennok 

       Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand 
       เบอร์โทรศัพท์: 0-2274-2456 (Auto) 
       แฟกซ์: 0-2274-2443 
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       Sales Department 
       Tel: 0-2274-2456 ext.11 
       Email: sales@harikul.com 
       Services Department 
       Tel: 0-2274-2456 ext.14 
       Email: support@harikul.com 
       Harikul Calibration Laboratory 
       Tel: 0-2274-2456 ext.15 
       Email: cal@harikul.com 
       Customer service (Auto pipette) 
       Tel: 0-2274-2456 ext.11 
       Email: pipetman@harikul.com 

10 
Hollywood 
international     

เบอร์โทรศัพท์: 02-653-8255, 02-653-
8555 

        
เบอร์โทรสาร: 02-653-7865, 02-653-
9798 

11 Labfocus Molecular  Syngene 
118 ถ.โพธ์ิแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

    Incubator, Oven Corntherm เบอร์โทรศัพท์: 02-948-3306 
    BSC Telstar เบอร์โทรสาร: 02-948-3471 
    Freeze Dryer Telstar E-mail: sales@labfocus.co.th 
       ตัวแทน: คุณ ธัชวัชร์ คู่ไชยประเสริฐ 
        E-mail: tatchavat@labfocus.co.th 

12 Metler Toledo Weight balancing   
272 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนน พระราม9 บาง
กะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

   pH meter  
เบอร์โทรศัพท์: 02-723-0307-pipette 
(k.จุฑารัตน์) 

      
เบอร์โทรศัพท์: 02-723-0385-weighting 
(k.ปานฉัตร) 

      
เบอร์โทรศัพท์: 02-723-0349-analytical 
instrument (k.ศิวพร) 

      แฟ็กซ์: 02-723-0300 
        เว็บไซด:์ www.mt.com 
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13 
Newton Food 
Equipment Flake Ice Maker Newton 

Kumthorn Bldg. 897-897/1 Rama 3 
Road 

      Bangpongpang District,  
      Yannawa Bangkok, 10120 
      เบอร์โทรศัพท์: 02-683-4030 
      เบอร์โทรสาร: 02-683-4031 

14 Official Equipment  Chemical storage Flexlab 
70 M.7 Soi 130, Phetkasem Road, 
T.Raikhing, A. Sampran, 

  Manufacturing cabinet   Nakornpathom 73210 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-420-5999 
       เบอร์โทรสาร: 02-420-4997-8 
       E-mail: sales@official.co.th 
       เว็บไซด:์ www.official.co.th 

15 PCL Holding Biosafety Cabinet   เบอร์โทรศัพท์: 02-881-0650-7 
      แฟ็กซ์: 02-881-0998 

      
ตัวแทน: คุณ ศศมน ชาตะวราหะ (081-
696-1737) 

      E-mail: sasamon@pclholding.com 

16 Perkin Elmer Microplate reader   เบอร์โทรศัพท์: 02-319-7901, 719-6420 

17 Rapport Cryolys Thermo scientific 
บริษัท แรพพอท จ ากัด 43 และ 45 ซ.
ลาดพร้าว 115 ถ.ลาดพร้าว  

    Homogenizer Wako 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 

     Axis-Shield เบอร์โทรศัพท์: 02-734-2800-10 

       
แฟ็กซ์: 02-375-4614, 704-7369, 734-
0579 

       
ตัวแทน: คุณ ณิชาภัทร เสาแก้ว (089-154-
1707) 

       
E-mail: 
nichapatr.s@rapportthailand.com 

        Web: www.rapportthailand.com 

18 
Science Engineer 
International 

Hot Air Oven Termaks 62/123 Soi Amornpan 4 Ladyao 

    Incubator Termaks Chatuchak Bangkok 10900 
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       เบอร์โทรศัพท์: 02-561-3691-3 
       แฟ็กซ์: 02-561-3694 
       เว็บไซด:์ www.sci.co.th 
       E-mail: info@sci.co.th 

        
ตัวแทน: คุณ ประภาวรรณ มาลากุล ณ 
อยุธยา (080-260-3335) 

19 
Scientific 
promotion Deep Freezer Binder, Germany 1759 Soi Wachirathamsathit 57 

       Sukhumvit 101/1 Road Bangchak  
       Prakanong Bangkok 10260 

    Biosafety Cabinet ScanLaf, Denmark 
เบอร์โทรศัพท์: 02-185-4333, 081-444-
0619 

     Heal Force, China แฟ็กซ์: 02-3318809 
    Hot Air Oven Binder, Germany เว็บไซด:์ www.spcgroup.co.th 
    Autoclave Systec, Germany E-mail: biotech@spcgroup.co.th 

    Incubator Binder, Germany 
ตัวแทน: คุณ สรายุทธ พงษ์เอนก (087-
073-7377, 02-185-4333 #2210) 

       E-mail: sarayut.sp@spcgroup.co.th 

       
ตัวแทน: คุณ เขื่อนเพชร เล้งวิลาศ (089-
171-9085) 

       
E-mail: 
khueanpetch.kl@spcgroup.co.th 

20 Science Tech  Microplate reader   
321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

    pipette   เบอร์โทรศัพท์: 02-285-4101 
    Autoclave   แฟ็กซ์: 02-2854856, 02-2854178 
       เว็บไซด:์ www.sciencetech.th.com 

21 Sitthiphorn  UV spectro   
เบอร์โทรศัพท์: 02-4338331, 02-435-
8800 

    HPLC   02-434-9191 

       
เบอร์โทรสาร: 02-433-1679, 02-434-
9510 

       E-mail: center@sithiphorn.com 
       เว็บไซด:์ www.sithiphorn.com 
       ตัวแทน: ฝ่ายสอบเทียบ #158 
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        ตัวแทน: คุณสริิพร (ฝ่ายขาย) #236 

22 
Thanes 
Development 
CO.,LTD 

Water purification Heal Force, China 
61/34 Soi Amornphan 4 (Viphavadee 
42) 

       Viphavadee Rangsit Road Lad-yao,  
       Chatuchak, Bangkok 10900 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-791-4500 
       แฟ็กซ์: 02-791-4538, 02-791-4539 
       เว็บไซด:์ www.thanesgroup.com 
        E-mail: thanes@thanesgroup.com 
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ตารางแสดงรายช่ือบริษัทที่ติดต่อขอใบเสนอราคาและท าเรื่องซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าชั้นวิจัย 

ล าดับ ชื่อบริษัท เคร่ืองมือ ยี่ห้อ 
ประเภทการ

บริการ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ ์

1 A.S.Science Aggrego meter Chrono-log 700  
เบอร์โทรศัพท์: 02-433-4178, 02-
879-0986 

        
เบอร์โทรสาร: 02-435-8641, 02-
880-1988 

        
ตัวแทน: คุณมาลัย (081-903-0524, 
081-811-5534) 

2 Amersham AKTA purifier  
ตรวจเช็ค
สภาพเครื่อง ตัวแทน: คุณสมุาลี (081-869-5191) 

        คุณ ลลิตา (089-688-5821) 

3 Bara Scientific 1. HPLC Shimadzu 
ตรวจเช็ค
สภาพเครื่อง เบอร์โทรศัพท์: 02-632-4300 

       
ตรวจซ่อม
เครื่อง ช่าง: คุณอธิปัตย์ (083-989-1621) 

    2.UV-vis Shimadzu 
ตรวจเช็ค
สภาพเครื่อง 

ช่าง: คุณภัทรพงศ์ เหมัษฐิต ิ(083-
989-1622,  

       
ตรวจซ่อม
เครื่อง 02-6324300 #215) 

4 Becthai 1. UV-spec   
สอบเทียบ
เครื่องมือ 

เบอร์โทรศัพท์: 02-615-2929, 02-
615-2350 

          
ตัวแทน: คุณสุปราณ ี(ฝ่ายสอบ
เทียบ) 

    2. Nano Drop     
ตัวแทน: คุณสุพรรณิกา (089-986-
1080) 

5 Bio calibration 
Biosafety 
Cabinet   เปลี่ยน filter เบอร์โทรศัพท์: 02-152-8350 

6 Chemoscience 
Mini Protean 3 
cell Bio-rad spare parts 

1244 Pattanakarn Road, 
Suanluang 

          Bangkok 10250 

          เบอร์โทรศัพท์: 02-717-5091-5 
          แฟ็กซ์: 02-713-7330 



  95 

          
เว็บไซด:์ 
www.chemopharm.com 

          
ตัวแทน: คุณ สรุัชดา (089-994-
1212, 090-341-4355) 

7 Diethelm 
Particle size 
analysis Malvern 

ตรวจเช็ค
สภาพเครื่อง ช่าง: คุณธรีะภัทร (084-432-8721) 

        
ตรวจซ่อม
เครื่อง   

8 
Hollywood 
international 

Nikon Eclipse 
TE300   

ตรวจเช็ค
สภาพ
เครื่องมือ 

เบอร์โทรศัพท์: 02-653-8255, 02-
653-8555 

        
เบอร์โทรสาร: 02-653-7865, 02-
653-9798 

            

9 Lab Focus 
Biosafety 
Cabinet   เปลี่ยน filter เบอร์โทรศัพท์: 02-948-3306 

10 Mekafil 
Biosafety 
Cabinet   

เปลี่ยน
ฟิลเตอร ์   

       

ตรวจเช็ค
สภาพตูเ้ขี่ย
เชื้อ ตัวแทน: คุณเกชา (089-108-0747) 

11 Mondotech Centrifuge 
Eppendorf 
5810R 

ตรวจซ่อม
เครื่อง 

ตัวแทน: คุณกัญญมล (085-126-
8799) 

          
ช่าง: คุณจีระศักดิ์ สุตะภักดิ ์(081-
623-1615) 

12 NYR 
Biosafety 
Cabinet   เปลี่ยน filter 

เบอร์โทรศัพท์: 02-435-1695, 02-
424-0942 

13 
Scientific 
promotion 

Biosafety 
Cabinet  เปลี่ยน filter 1759 Soi Wachirathamsathit 57 

   Freeze Dryer Alpha1-4 LSC   
Sukhumvit 101/1 Road 
Bangchak  

   
Freeze Dryer 
Pump Welch 8912   

Prakanong Bangkok 10260 
แฟ็กซ์: 02-3318809 

        
เบอร์โทรศัพท์: 02-185-4333, 081-
444-0619 
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#3009 (คุณ ธนิตา ฝ่ายธรุการ), 
#3004, 3005 (ซ่อม) 

        ช่าง: คุณวีระวัฒน ์(081-561-4518) 
        คุณวีระพันธุ์ (089-816-2018) 

        เว็บไซด:์ www.spcgroup.co.th 

        E-mail: biotech@spcgroup.co.th 

14 Sitthiphorn  UV-spec   
สอบเทียบ
เครื่องมือ 

เบอร์โทรศัพท์: 02-4338331, 02-
435-8800 

        02-434-9191 

        
เบอร์โทรสาร: 02-433-1679, 02-
434-9510 

        E-mail: center@sithiphorn.com 

        เว็บไซด:์ www.sithiphorn.com 
        ตัวแทน: ฝ่ายสอบเทียบ #158 

        ตัวแทน: คุณสริิพร (ฝ่ายขาย) #236 

15 Thai-mahal 
Dissolution 
tester  รุ่น TDT-08L 

ซื้ออุปกรณ์
ประกอบ  เบอร์โทรศัพท์: 02-720-0314-16 

   
Serial NO. 
0701030  

(Glass 
Vessle) เบอร์โทรสาร: 02-720-0317 

16 Theera Tradind 
Biosafety 
Cabinet   เปลี่ยน filter 

เบอร์โทรศัพท์: 02-412-5672, 02-
418-1068 
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ตารางแสดงรายช่ือบริษัทที่ติดต่อขอใบเสนอราคาและท าเรื่องสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทสินค้า ยี่ห้อ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร 

1 A.C.S.Xenon  สารเคม ี Fluka 9-11 ซอยจันทน์ 6 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน 
       เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-286-6264 
       02-286-3324, 286-9512, 
       287-4880-1, 678-4600-2 
       เบอร์โทรสาร: 02-213-1993, 02-678-8941 
       ช่ือบัญชี หจก. เอซีเอส ซีนอน  
       เบอร์บัญชี: ธ.กรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์ 
       เลขท่ีบัญช ี219-0-00156-6 บัญชอีอมทรัพย์ 

2 
A.N.H. Scientific 
Marketing 1. plastic ware Corning 149/49 ซ.วิภาวดรีังสิต 64 ถ.วิภาวดีรังสิต  

    
2. Molecular 
reagents JR Scientific ตลาดบางเขน หลักสี ่กทม. 10210 

    3. Media Lab M เบอร์โทรศัพท์: 02-973-5070-3 
       เบอร์โทรสาร: 02-973-5074 
       เว็บไซด:์ www.anhsci.com 
3 Agilent GC Syringe   เบอร์โทรศัพท์: 02-267-5911 
4 Bangkok High Lab uv-spec standard   เบอร์โทรศัพท์: 02-940-7600 

5 Bang Trading 
1. วัสดุวิทยาศาสตร์
ทั่วไป   999/99 ช้ัน 4 อาคาร แบงเทรดดิง้กรุ๊ป ถ.พระราม9 

    2. คิวเวต   แขวงสวนหลวง กทม. 10520 
    3. สารเคม ี   เบอร์โทรศัพท์: 02-718-3333, 
    4. plastic ware   718-3590 
    5. pipette set   เบอร์โทรสาร: 02-940-7800, 02-718-3962 

    
6. pipette 
controller   เบอร์โทรสาร (ใบรับสินค้าและ pay in slip): 

    7. pH meter   02-718-3964 
    8. dispensor   เว็บไซด:์ www.bangtrading.com 
       ตัวแทน: คุณสายทิพย ์(086-859-1802) 
       E-mail: mana.rat@hotmail.com 
       ตัวแทน: คุณจิตภัทร ์จิตชู (080-838-7937) 
       E-mail: jittapat@bangtrading.com 
       ช่ือบัญช ีบ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากัด 
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       เบอร์บัญชี: ธ.กรุงเทพ สาขา ถ.เพชรบุรีตัดใหม ่
       เลขท่ีบัญช ี153-3-06117-0 บัญชกีระแสรายวัน 
       เบอร์บัญชี: ธ.กรุงไทย สาขา เอกมัย 
       เลขท่ีบัญช ี053-6-02129-5 บัญชกีระแสรายวัน 
       เบอร์บัญชี: ธ.กสิกรไทย สาขา เอกมัย 
       เลขท่ีบัญช ี059-1-05809-6 บัญชกีระแสรายวัน 
       เบอร์บัญชี: ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ส านักชิดลม 
       เลขท่ีบัญช ี001-3-48775-4บัญชีกระแสรายวัน 

6 B.S. รับขนส่งสินค้า   เบอร์โทรศัพท์: 045-241-116, 
       086-460-0759 

7 Chemical Express  
1. uv-spec 
standard Merck เบอร์โทรศัพท์: 02-740-4271-6 

    
2. F254 siliga gel - 
aluminium Merck เบอร์โทรสาร:  

    
3. F254 siliga gel - 
glass Merck 

เบอร์บัญชี: ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ถ.ศรีนครินทร์-
สุขุมวิท 

    4. สารเคมีทั่วไป   ช่ือบัญช ีบ.เคมคิัลเอ็กเพรส จ ากัด 
        เลขท่ีบัญช ี313-0-00628-9 บัญชกีระแสรายวัน 

8 DKSH (Thailand) Ltd 
1. Particle size 
cuvette Malvern เบอร์โทรศัพท์: 02-301-7200 

        แฟ็กซ์: 02-333-1014 
        ช่าง: คุณ ธีรภัทร (084-4328721) 
9 Fortune Scientific HPLC column   เบอร์โทรศัพท์: 02-986-1250 
       ตัวแทน: คุณ สุเมธ (086-322-2592) 

10 Gibthai 1. pipette   ช่ือบัญชี บ.กิบไทย จ ากัด 
    2. plastic ware   เบอร์บัญชี: ธ.ไทยพาณิชย ์ 

    
3. DNA, Protein 
reagent   เลขท่ีบัญช ี038-3-02772-1 บัญชกีระแสรายวัน 

       เบอร์บัญชี: ธ.กรุงไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง 
       เลขท่ีบัญช ี091-6-00751-0 บัญชกีระแสรายวัน 

11 High enterprises 
1. pH paper 
(PEHANON)   เบอร์โทรศัพท์: 02-564-7895 

    
2. Macherey-Nagel 
/German   แฟ็กซ์: 02-902-9992 

    product   Email: info@highents.com 
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ตัวแทน: คุณ นารีรัตน์ (081-847-67682, 085-
8149653) 

12 Italmar 
1. F254 siliga gel - 
aluminium   เบอร์โทรศัพท์: 02-331-9090, 02-748-1707-9 

    
2. F254 siliga gel - 
glass   02-748-1960-4 

    3. Amber glass vial   เบอร์โทรสาร: 02-748-1710-1 

    
4. สารเคมี HPLC 
grade   เบอร์บัญชี: ธ.กรุงเทพ สาขา บางกะปิ กระแสรายวัน 

       ช่ือบัญช ีบ.อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
        เลขท่ีบัญช ี105-319-7792  

13 
K. Science 
(Khonkhan) 1. Glass ware   เบอร์โทรศัพท์: 043-222-340, 043-222-947 

    2. plastic ware     
    3. rubber gloves     

14 Ligand Scientific 
1. HPLC column, 
GC column   8 Thaiyanon 12, Nontaburi 46 Road, Muang, 

    2. Syringe filter   Nontaburi 11000 
    3. Septum   เบอร์โทรศัพท์: 02-950-1818 
    4. HPLC vials   เบอร์โทรสาร: 02-950-4390 
    5. Syringe     
    6. TLC plate     

15 NTC รับขนส่งสินค้า   เบอร์โทรศัพท์: 045-317-153, 

16 PPM Chemical 
1. 95% ethanol 
Alcohol   เบอร์โทรศัพท์: 02-706-3690-4 

17 Plant media  
1. ขวดแก้วเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อฝาใส Phyto tech, เบอร์โทรศัพท์: 08-658-6628 

    
2. อาหารส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ USA เบอร์โทรสาร: 05-385-3139 

       E-mail: plantbiomedia@gmail.com 
18 S.A. (Khonkhan) 1. syringe filter   301/10 ม.14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 
    2. HPLC column   จ.ขอนแก่น 40000 
    3. HPLC vials   เบอร์โทรศัพท์: 043-238-500-1 
    4. micro syringe   เบอร์โทรสาร: 043-238-502 
    5. membrane filter   เบอร์บัญชี: ธ.กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน 

       ช่ือบัญช ีบ.เอสเอ(ขอนแก่น) จ ากัด 
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       เลขท่ีบัญช ี211-0-83960-8 
19 S.M.Chemical 1. Gallic acid Merck 334 Soi 71 Ladprao rd. Wangthonglang, 
    2. custom primers   Bangkok 10310 
    3. cell culture   เบอร์โทรศัพท์: 02-514-9209-11 

    
4. Molecular 
product   ตัวแทน: คุณนุชฎาพร (084-743-3222) 

       เบอร์โทรศัพท์: 02-196-1013 #147 
       เบอร์โทรสาร: 02-196-1019 
       E-mail: nootchadaporn@smchem.co.th 
        website: SMCHEM.CO.TH 

20 Thai-Neo Biotech 
Fastidious 
Anaerobe Agar Acu media 1800/18 Soi Sukhumvit 54/1 

       Sukhumvit Road Bangchak, 
       Prakanong, Bangkok 10260 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-332-3517-8 
       เบอร์โทรสาร: 02-742-9660 

21 Wardmedic 1. Primer synthesis   9 อาคารดลจารุมณ ีช้ัน 4 ถ.สุขุมวิท 65  

    
2. Molecular 
reagents   แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

    
3. Plastic ware 
(molecular grade)   เบอร์โทรศัพท์: 02-391-8000 

       เบอร์โทรสาร: 02-391-4361 
       ตัวแทน: คุณเยาวลักษณ์ (081-376-3291) 
       E-mail: yaowaluk@wardmedic.com 
       ช่ือบัญช ีหจก.วอร์ดเมดิก จ ากัด 
       เบอร์บัญชี: ธ.กสิกรไทย สาขา สุขมุวิท33 
       เลขท่ีบัญช ี003-117-274-8 กระแสรายวัน 

22 
Wittayasom (วิทยา
ศรม) 1. ขวดยาหม่อง   สาขากรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์: 02-282-4981-6 

    
2. ขวดแก้วเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ   สาขานครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์: 044-252-513 

       044-252-725 
       สาขาขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์: 043-241-125-6, 
       043-242-749 

23 World Co GC Syringe   02-434-0130 



  101 

24 World Siam GC Syringe   02-860-8902-8 
25 กิจถาวรพลาสติก บรรจภุัณฑ์พลาสติก   140, 142 ถ.ราชวงศ ์แขวงจักรวรรดิ ์
       เขตสัมพันธวงศ์ กทมฯ 10100 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-224-5605, 
       02-221-6629 

26 ประพร-ดาร์สตุ แคปซูลยา   8/6 ซ.มงคลนิเวศน ์ถ.วิภาวดีรังสติ 
       แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทมฯ 10900 
       เบอร์โทรศัพท์: 02-941-1929 
       เบอร์โทรสาร: 02-562-0736-7 
       Email: praporn.darsut@gmail.com 
       ตัวแทน: คุณวัชรินทร ์(081-566-2619) 

27 เวชพงศ์โอสถ วัตถุดิบสมุนไพร   เบอร์โทรศัพท์: 02-222-2223 

28 
วิทยาศรม 
(นครราชสมีา) 

ขวดแก้วเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ   เบอร์โทรศัพท์: 055-211-321 

29 วิทยาศรม (ขอนแก่น)     เบอร์โทรสาร: 043-241-125-6 
30 เวิร์ลสยาม GC Syringe   เบอร์โทรศัพท์: 02-860-8902-8 

31 เวิร์ลโก ้ GC Syringe   เบอร์โทรศัพท์: 02-434-0130 

32 
อุบลแพ็คเกจจิ้งเซน
เตอร ์ บรรจภุัณฑ์พลาสติก   239 ถ.จงกลนิธาน อ.เมือง จ.อุบลฯ 

       เบอร์โทรศัพท์: 045-262-070 
        083-723-1189 

33 อุบลพรชัย รับขนส่งสินค้า   เบอร์โทรศัพท์: 045-241-852,  
       045-250-744 

34 เอี๊ยะแซ 1. วัตถุดิบสมุนไพร   เบอร์โทรศัพท์: 045-242-7320  
    2. ซิลิกาเจล     
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แผนผังวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย (1) 
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แผนผังวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย (2) 
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แผนผังวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย (3) 
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แผนผังวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย (4) 
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แผนผังวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย (5)   
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ตารางประกอบแผนผังต าแหน่งการวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย  
ล าดับ เครื่องมือ รุ่น รหัสครุภัณฑ์ ห้อง 

1 Fluorescence LS 50 B ภส.05-271-001/41 PH 411A 

2 
UV 
spectrophotometer 

Genesys 10 
series/Thermo 

ภส.05-418-
001/49(2/2) PH 411A 

3 
UV 
spectrophotometer 

Genesys 10 
series/Thermo 

ภส.05-418-
001/49(1/2) PH 411A 

4 Osmometer 
Fiske Micro 
Model 210 ภส.5715080100002 PH 411A 

5 HPLC 
Dionex Ultimate 
3000 

ภส.6015140000101 PH 411A 

6 HPLC 
Dionex Ultimate 
3000 

  PH 411A 

7 HPLC Waters Breeze ภส.05-168-004/50 PH 411A 
8 HPLC Waters-Millenium ภส.05-168-002/41 PH 412 
9 HPLC Shimadzu ภส.05-168-003/46 PH 412 
10 Densito meter Linomat 5 ภส.05-330-001/46 PH 412 

11 
Particle size 
analysis Malvern ภส.05-371-001/47 PH 412 

12 HPLC 
Dionex Ultimate 
3000 

ภส.5715120000001 PH 412 

13 HPLC 
Dionex Ultimate 
3000 

ภส.5715120000001.1 PH 412 

14 
UV 
spectrophotometer Shimadzu ภส.05-102-001/38 PH 412 

15 HPLC Waters-Clarity ภส.05-168-004/50 PH 412 

  Centrifuge 
Universal 32R / 
Hettich ภส.05-304-001.1/45 PH 413 

16 Centrifuge Biofuge / Heraeus ภส.05-281-001.1/42 PH 413 
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17 Centrifuge 
5810R / 
Eppendorf ภส.05-336-001.2/46 PH 413 

18 Franz Diffusion Logan/ VTC-300   PH 413 

19 Waterbath shaker Julabo ภส.05-059-008/45 PH 413 
20 Ultrasonic bath Branson 2210 ภส.05-134-002/39 PH 413 

21 
Analytical Balance  
(4 points) 

Mettler Toledo/ 
AT401 ภส.05-026-014.7/49 PH 413 

22 
Analytical Balance 
(Top Load) 

Mettler 
Toledo/PB 3002 ภส.05-025-012.6/39 PH 413 

  FPLC AKTA purifier ภส.05-305-001/45 PH 413 

23 Aggregometer 
Chrono-log 
model 700 ภส.05-460-001/52 PH 413A 

24 Blood count 
BC 2800 Vet / 
Mindrey   PH 413A 

25 
เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและยา 
(Ultra scan vis) 

    PH 413A 

26 Cutometer MPA 580 ภส.05-767-001/47 PH 413A 

27 Cutometer MPA 9 
สอ.5710120000204 
งปม.DP2 

PH 413A 

28 
Gas 
Chromatographry HP 6800 series ภส.05-231-001/40 PH 414 
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29 

เครื่องแยกสารชีว
โมเลกุลแบบ
ประสิทธิภาพสูง 
(MPLC-Akta 
Puriffier Amersham 
bioscience) 

AKTA purifier ภส.05-305-001/45 PH 413 

30 
Ultralum (เครื่องส่อง
เจลด้วยแสงยูวี) EB-20E ภส.05-280-001/42 PH 415 

31 Semi dry blotter TE 70 PWR   PH 415 

32 DSC DSC 822e ภส.05-366-001/47 PH 415 
33 TGA SDTA 851e ภส.05-366-001.10/47 PH 415 

34 
กล้องจุลทรรศน์ฟูลออ
เรสเซ้นท์ Eclipse    PH 415A 

35 เครื่องชั่ง 5 ต าแหน่ง   ภส.05-026-014.1/49 PH 415A 

36 Gel Analyzer 
ImageQuant LAS 
4000   PH 415A 

37 waterbath 8 หลุม Heto OBN 28 ภส.05-058-009/46 PH 416 
38 waterbath  Julabo 19 ภส.05-059-010.1/45 PH 417 
39 Obtical shaker UMS120 ภส.05-450-001/51 PH 417A 

40 Laminar Air Flow clean ภส.05-096-002/46 PH 417A 

41 Laminar Air Flow ASTEC SC1200 ภส.05-220-001/40 PH 418 

42 Laminar Air Flow Microflow ภส.001-093-4131/37 PH 418 
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43 Centrifuge 
5804R / 
Eppendorf ภส.05-447-001/51 PH 418 

44 Centrifuge 
Universal 32R / 
Hettich ภส.05-285-001/43 PH 418 

45 CO2 Incubator Shel lab ภส.05-164-002.1/45 PH 418 
46 CO2 Incubator Shel lab ภส.05-164-002/45 PH 418 

47 Microscopy 
Nikon Eclipse TE 
300 ภส.05-234-001/40 PH 418 

48 CO2 Incubator Heraeus ภส.05-164-001/39 PH 418 
49 -70°c Freezer Forma Scientific ภส.05-210-001/40 PH 419 
50 -80°c Freezer NUAIRE ภส.05-331-001/46 PH 419 

51 Incubator shaker Shel lab ภส.05-286-002/47 PH 419 
52 -80°c Freezer Binder ภส.5815140000002 PH 419 

53 Rotary evaporator I R205 
ภส.05-329-001.1/46-
2 PH 420 

54 
Rotary evaporator 
II R205 ภส.05-329-001/46-1 PH 420 

55 Incubator shaker Shel lab ภส.05-286-001/43 PH 420 
56 Hot Air Oven Heraeus ภส.05-060-005/41 PH 420 
57 Hot Air Oven Binder   PH 420 

58 
Atomic Absorption 
spectroscopy Aanalyst 100 ภส.05-207-001/40 PH 420A 

59 Freeze Dryer Alpha 1-4 LSC 
ภส.05-456-
001/51(1/5) PH 421 

60 Ultracentrifuge 
Optima L-100K / 
Beckman Coulter ภส.05-462-001/52 PH 421 

61 
High Pressure 
Homogenizer   ภส.05-369-001/47 PH 420B 
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62 Laminar Air Flow 
Esco/ Streamline 
Ulpa ภส. 6015140000017 PH 422C 

63 Waterbath WNE 45   PH 422C 

64 Waterbath Shaker WNB 45 
ภส. 
6015140000028.1 PH 422C 

65 Waterbath Shaker WNB 45 ภส. 6015140000028 PH 422C 
66 Autoclave Red-Mex   PH 422C 
67 -20°c Freezer Evermed ภส. 6015140000051 PH 422C 
68 Incubator  Red line Binder   PH 422C 
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ตารางแสดงรายการวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย 

ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน 
วัสดุ

สิ้นเปลือง ประกอบเคร่ืองมือ 
1 Acetate syringe filter* 13 mm   √ HPLC 

2 Auto pipette  20 ul 1   Osmometer 

3 Auto pipette  0.1-2.5 ul 1   ใช้งานท่ัวไป 
4 Auto pipette  2-20 ul 1   ใช้งานท่ัวไป 
5 Auto pipette  20-200 ul 1   ใช้งานท่ัวไป 

6 Auto pipette  
1,000-5,000 
ul 1   ใช้งานท่ัวไป 

7 Centrifuge bottle 500 ml 4   Eppendorf centrifuge 
8 Cryo box 100 tubes 50   Deep freeze 
9 Eppendorf tube* 5 mL   √ Eppendorf centrifuge 

10 Fluorescene plate* 96 wellplate   √ Fluorescene 
11 Franz Diffusion set       Franz Diffusion 

  1. Franz Diffusion cell + clip   6     
  2. Sample syringe   3     

  3. magnetic bar   6     
12 GC syringe   2   GC 
13 Gel Electrophoresis chamber   2   Gel Electrophoresis 

14 HPLC column RP       HPLC 
15 HPLC column  18 mm     HPLC 

16 HPLC syringe       HPLC 
17 HPLC vials*, waters 1 mL   √ HPLC 
18 HPLC vials*, waters 5 mL   √ HPLC 

19 HPLC vials*, Dionex     √ HPLC 
20 Magnetic bar 8 " 1   Magnetic stirer 

21 Magnetic bar 30x6 mm 20   Magnetic stirer 
22 Magnetic stirer – 10   ใช้งานท่ัวไป 

23 Nylon membrane* 47 mm   √ Vacuum filter 

24 Nylon syringe filter* 13 mm   √ HPLC 

25 Osmolarity tube     √ Osmometer 

26 Polycarbonate Bottles with cap 26.3 mL 6   Ultracentrifuge 
27 Round bottom flask 500 mL 6   Freeze Dryer 
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28 Round bottom flask 1,000 mL 6   Freeze Dryer 
29 Quvette-Glass 3 mL 1   uv spectrophotometer 
30 Quvette-Quart amber 1 mL 2   uv spectrophotometer 

31 Quvette-Quart clear 1 mL 2   uv spectrophotometer 
32 Quvette-Quart clear 3 mL 7   uv spectrophotometer 

33 Quvette-Quart fluorescence 3 mL 1   Fluorescene 
34 Quvette-Plastic*     √   
35 Quvette-Zetaciser   10   Zetaciser 

36 Nylon syringe filter* 13 mm   √ HPLC 
37 Universal adapter for 5 mL tube   8   Eppendorf centrifuge 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ 
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ตัวอย่างสมุดคู่มือประจ าเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
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ตัวอย่างการจัดเตรียมวิชาปฏิบัติการ 
 
รายวิชา ปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 (1504 320) กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

วิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1 เนื้อหารายวิชาจะเน้นหนักการเรียนการสอนเทคนิคพ้ืนฐานทางเภสัช
กรรม การเตรียมยารูปแบบต่างๆ ได้แก่ยาน้ าใส, ยาน้ าแขวนตะกอน, ยาอิมัลชัน, ยาเหน็บ ประกอบด้วยบทเรียน
ปฏิบัติการจ านวน 8 ปฏิบัติการและการสอบเทคนิคพ้ืนฐานในการเตรียมยาอีก 1 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมี
นักศึกษาเข้าเรียน จ านวนประมาณ 120 คน จ าเป็นต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก เนื่องจากทางคณะฯ
เน้นหนักให้นักศึกษาทุกคนลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะจัดให้
นักศึกษาเบิกเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ รวมทั้งต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อชนิดของยาอีกด้วย จึงแบ่งการ
เตรียมการเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ตรวจสอบสารเคมีท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการสั่งซื้อให้ทันในการใช้งาน 
2) จัดเตรียมตู้เก็บอุปกรณ์ปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยอุปกรณ์ตู้

จะรวบรวมอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ต้องใช้ในทุกบทปฏิบัติการ 
3) จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องเพ่ือสะดวกต่อการเบิกจ่ายและน ากลับคืนในช่วงสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงกล่องที่เบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ยาโดยมีรายการแสดงจ านวนและชนิดอยู่ที่ด้านข้างกล่อง 
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ข้อแนะน าการใช้งาน (รายวิชาปฏิบัติการรูปแบบยาเตรียม 1) 
1. ภายในกล่องมีบรรจุภัณฑ์ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนวิชา รูปแบบยาเตรียม 1 รายละเอียด 

ตามตารางด้านล่าง โดยแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องน าส่งคืนและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องน าส่งคนื 

รายการบรรจุภัณฑ์ภายในกล่อง  

ล าดับ รายการ จ านวน น าส่งคืน ไม่ต้องน าส่งคืน 

1 ขวดสีชา ขนาด 60 มล. 30 √   

2 ขวดใส ขนาด 60 มล. 30 √   

3 หลอดอลมูิเนียม ขนาด 25 กรัม 4   √ 

4 หลอดพลาสติก ขนาด 25 กรัม 4   √ 

5 กระปุกครมีสีน้ าเงิน 8   √ 

2. กล่องบรรจุภัณฑ์นีม้ีราคาค่ามัดจ าเป็นเงิน 200 บาท เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอน 

นักศึกษาสามารล้างและอบแห้งบรรจุภัณฑ์ที่ต้องน าส่งคืน มารับเงินมัดจ าคืนที่งานปฏิบัติการ 
ตารางแสดงรายการที่ติดอยู่ด้านข้างกล่องที่เบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ยาโดยมีรายการแสดงจ านวนและชนิดอยู่ที่ด้านข้าง
กล่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการจัดวางอุปกรณ์และสารเคมีในต ารับวิชาปฏิบัติการ 
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ปฏิบัติการที่ 1 บทน าสู่รายวิชาและเทคนิคพื้นฐาน 

การเรียนการสอนปฏิบัติการนี้จะแบ่งเป็น 4 สถานี ในแต่ละสถานีจะจัดเป็น 2 ชุดเหมือนกันเพ่ือจะ
สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงประกอบด้วย 
สถานีที่ 1 การตวงและการเทียบหยด (dropper calibration) 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) กระบอกตวงขนาดต่างๆ ได้แก่ 5, 10, 25, 50, 100, 250 มิลลิลิตร  
2) หลอดหยดสาร 
3) ขวดยาน้ าขนาด 60 มิลลิลิตร 
4) กระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ 

สารเคมี 
1) น้ ากลั่น 
2) Simple syrup 
3) Patassium permanganese 

สถานีที่ 2 การชั่ง 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) เครื่องชั่งไฟฟ้า 
2) ช้อนเขา ช้อนสแตนเลส 
3) กระดาษชั่งสาร 
4) บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
5) spatula  
6) กระจกนาฬิกา 
7) แท่งแก้วคนสาร 

สารเคมี 
1) น้ ากลั่น 
2) starch 
3) glycerin 
4) wax 

สถานีที่ 3 การบดและการผสม 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) โกร่งกระเบื้อง 
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2) โกร่งแก้ว 
3) Slab, spatula 
4) ช้อนเขา 

สารเคมี 
1) Lactose 
2) Calamine powder 
3) Chacoal 
4) Cream base 

สถานีที่ 4 การกรอง 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) ชุดกรอง 
2) กระบอกฉีดยา 
3) หัวกรองขนาด 13 มิลลิเมตร 
4) กระดาษกรองขนาด 45 มิลลิเมตร 
5) กระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 110 มิลลิเมตร 
6) ส าลี 
7) ผ้าขาวบาง 
8) Washing bottle 

สารเคมี 
1) Syrup USP 
2) น้ ากลั่น 
3) Chacoal 
4) Talcum 
5) Pepermint oil 

ปฏิบัติการที่ 2 ยาน้ าใส 
บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการท าละลายสาร เทคนิคการตวง เทคนิคการท าการเทียบหยด 

เทคนิคการผสมยาน้ าให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เทคนิคการปรับปริมาตร ต ารับยาที่เตรียมเป็นน้ าปรุง 
(Aromatic waters), ยาสารละลาย (Solutions), ยาน้ าเชื่อม (Syrups) 
สารเคมี 

1) Syrup USP 
2) Chlorpheniramine maleate 
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3) Citric acid, hydrous 
4) Ferrous sulfate 
5) Iodine 
6) Paraben concentrate 
7) Pepermint spirit 
8) Potassium iodide 
9) Sorbital solution 
10) Sucrose 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1) Syrup USP 

สารเคมีที่ใช้  Sucrose      4,250  g 

  Purified  Water  qs.  to   5,000  ml 

วิธีการเตรียม  
1. ละลาย sucrose น้ าหนัก 85  g ด้วยน้ า 2,500 ml วางบน water  bath  พร้อมกับคนจน  sucrose  ละลาย
หมด 
2. ปรับปริมาตรดัวยน้ าให้ครบ  5,000  ml 

2) วิธีการเตรียม Paraben concentration 
สารเคมีที่ใช้  Propyl paraben   50  g 

 Methyl paraben   10 g 

Propylene glycol  qs.  to   500  ml 

วิธีการเตรียม  
1. ละลาย Propyl paraben และ Methyl paraben ด้วย Propylene glycol   
2. วางบน Hot plate  พร้อมกับคนจนละลายหมด 
ปฏิบัติการที่ 3 ยาน้ าใส 2 

บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการท าละลายสาร เทคนิคการตวง เทคนิคการท าการเทียบหยด 
เทคนิคการผสมยาน้ าให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เทคนิคการปรับปริมาตร ต ารับยาที่เตรียมเป็น ยาอิลิกเซอร์ 
(Elixirs), สปิริต (Spirit), ทิงเจอร์ (Tinctures) 
สารเคมี 

1) Acetaminophen 
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2) Benzoic acid 
3) Citric acid, hydrous 
4) EDTA 
5) 90% Ethanol 
6) Glycerin 
7) Iodine 
8) Paraben concentrate 
9) 70% Sorbital solution 
10) Polyethylene glycol 1500 
11) Potassium iodide 
12) Propylene glycol 
13) Saccharin sodium 
14) Sodium chloride 
15) Sodium citrate 
16) Syrup USP 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1) 90% Ethanol 

สารเคมีที่ใช้  95% Ethanol     947  ml 

  Purified  Water  qs.  to   1,000  ml 

วิธีการเตรียม  
1. ตวง 95% Ethanol 947 ml 
2. ปรับปริมาตรดัวยน้ าให้ครบ  1,000  ml 
ปฏิบัติการที่ 4 ยาน้ าแขวนตะกอน 

บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการค านวณปริมาณสารในต ารับ เทคนิคการชั่งสาร เทคนิคการ
ตวง เทคนิคการบดการผลมในโกร่งท่ีถูกต้อง 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) โกร่งและลูกโกร่งชนิดกระเบื้อง 
2) บีกเกอร์ขนาดต่างๆ 
3) กระบอกตวงขนาดต่าง 
4) หลอดหยด 
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5) แท่งแก้วคนสาร 
6) spatula 
7) ช้อนเขา 
8) กระจกนาฬิกา 
9) กระดาษลิตมัส 
10) Conical cylinder 
11) Hot plate  
12) Water bath 
13) เครื่องเป่าผม  

สารเคมี 
1) Magnesium hydroxide (ท่ีผ่านการแร่งแล้ว) 
2) Aluminium hydroxide gel 
3) Sodium carboxy methyl cellulose 
4) Citric acid 
5) Tweem 80 
6) Glycerin 
7) Pepermint oil 
8) Paraben concentrate 
9) 70% Sorbital solution 
10) Syrup USP 
11) Flavor agent 
12) Color agent 
13) Ibuprofen 
14) 1% Aluminium chloride 
15) Methylcellulose 4000 
16) Xanthan Gum 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1) 1% Aluminium chloride 

สารเคมีที่ใช้  Aluminium chloride    10  g 

  Purified  Water  qs.  to   1,000  ml 



  127 

วิธีการเตรียม  
1. ชั่ง  Aluminium chloride จ านวน 10 g 
2. ละลายในน้ าปรับปริมาตรให้ครบ  1,000 ml 
ปฏิบัติการที่ 5 การเตรียมยาอิมัลชันส าหรับรับประทาน 

บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการใช้โกร่งและลูกโกร่ง เทคนิคการตวงของเหลวหนืด โดยแบ่ง
ตามวิธีเตรียม 3 วิธีคือ 1) การเตรียมในบีกเกอร์ 2) การเตรียมในโกร่ง 3) การเตรียมในขวด 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) โกร่งและลูกโกร่งชนิดกระเบื้อง 
2) บีกเกอร์ขนาดต่างๆ 
3) กระบอกตวงขนาดต่าง 
4) ขวดแก้วขนาด 4 ออนซ์ 
5) แท่งแก้วคนสาร 
6) Glass slides 
7) Cover slide 
8) กระจกนาฬิกา 
9) กล้องจุลทรรศน์ 
10) เครื่องเป่าผม  

สารเคมี 
1) Mineral oil 
2) Acacia 
3) Syrup 
4) Vanilin 
5) Ethanol 
6) Olive oil 
7) Lime water 
8) Amaranth solution 

ปฏิบัติการที่ 6 การเตรียมยาใช้ภายนอก: Lotions, liniments และ oinments 
บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการชั่งสารที่เป็นของแข็ง กึ่งแข็ง และของเหลว เทคนิคการตวง 

เทคนิคการหลอม เทคนิคการผสมสารที่ระเหยได้ เทคนิคการบรรจุยาขี้ผึ้ง 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) Casserole 
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2) บีกเกอร์ขนาดต่างๆ 
3) Thermometer 
4) Slap, spatula 
5) แท่งแก้วคนสาร 
6) กระจกนาฬิกา 
7) โกร่งและลูกโกร่งกระเบื้อง 
8) กระจกนาฬิกา 
9) ขวดแก้วขนาด 4 ออนซ์ 
10) หลอดหยด  

สารเคมี 
1) Calamine powder 
2) Zinc oxide poder 
3) Bentonite powder 
4) Sodium citrate 
5) Glycerin 
6) Liquidfied phenol 
7) Camphor 
8) Menthol 
9) Oleic acid 
10) Turpentine oil 
11) Dilute ammonia solution 
12) Ammonium chloride 
13) Benzoic acid 
14) Salicylic acid 
15) Hydrophylic ointment base 
16) Flavor agent 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1)  Hydrophylic ointment base 

สารเคมีที่ใช้  Stearyl alcohol 25  g 
White Vaseline  25  g 
Liquid paraffin  10  g 
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Sodium lauryl sulfate 1  g 
Propylene glycol 10  ml 
Paraben concentrate 1  ml 
Water to  100 g 

วิธีการเตรียม  
1. หลอม Stearyl alcohol และ White Vaseline บน Hot plate ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
2. ละลายสารที่เหลือและน าไปอุ่นให้มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
3. น าสารละลายทั้งสองส่วนมาผสมกันช้าๆ 
4. คนให้ส่วนผสมเข้ากันไปเรื่อยๆ รอจนอุณหภูมิลดลง 
ปฏิบัติการที่ 7 การเตรียมยาใช้ภายนอก 2: Gels, Creams และ pastes 

บทเรียนนี้เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการชั่งสารที่เป็นของแข็ง กึ่งแข็ง และของเหลว เทคนิคการตวง 
เทคนิคการบดผสมยาพื้น (Geometric dilution) เทคนิคการบรรจุยาลงหลอด 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) Casserole 
2) บีกเกอร์ขนาดต่างๆ 
3) Thermometer 
4) Slap, spatula 
5) แท่งแก้วคนสาร 
6) กระจกนาฬิกา 
7) โกร่งและลูกโกร่งกระเบื้อง 
8) กระจกนาฬิกา 
9) pH paper 
10) หลอดหยด 
11) ถุงพลาสติกใส  

สารเคมี 
1) Stearic acid 
2) White wax 
3) Vaseline 
4) Triethanolamine 
5) Propyleme glycol 
6) Liquid paraffin 
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7) Carbopol 940 
8) EDTA 
9) 95% Ethanol 
10) Paraben concentrate 
11) Zinc oxide 
12) Starch 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1)  Hydrophylic ointment base 

สารเคมีที่ใช้  Stearyl alcohol 25  g 
White Vaseline  25  g 
Liquid paraffin  10  g 
Sodium lauryl sulfate 1  g 
Propylene glycol 10  ml 
Paraben concentrate 1  ml 
Water to  100 g 

วิธีการเตรียม  
1. หลอม Stearyl alcohol และ White Vaseline บน Hot plate ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
2. ละลายสารที่เหลือและน าไปอุ่นให้มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
3. น าสารละลายทั้งสองส่วนมาผสมกันช้าๆ 
4. คนให้ส่วนผสมเข้ากันไปเรื่อยๆ รอจนอุณหภูมิลดลง 
ปฏิบัติการที่ 8 การเตรียมยาเหน็บทวาร 

บทเรียนนี้ เน้นหนักให้นักศึกษาฝึกเทคนิคการหลอม เทคนิคการบดผสม เทคนิคการค านวณค่า 
displacement value 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) Casserole 
2) แม่พิมพ์ยาเหน็บ 
3) Waterbath 
4) Slap, spatula 
5) Aluminium foil 
6) ไม้พันส าลี 
7) ผ้าแห้งส าหรับเช็ดท าความสะอาดพิมพ์ 
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8) ถุงพลาสติกใส  
สารเคมี 

1) Bismuth subgallate 
2) Oleic acid 
3) Stearic acid 
4) White wax 
5) Glycerin 
6) Sodium sterate 
7) 90% Ethanol 
8) Soft soap 
9) Mineral oil 
10) Potassium hydroxide 

สารเคมีที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
1) 90% Ethanol 

สารเคมีที่ใช้  95% Ethanol     947  ml 

  Purified  Water  qs.  to   1,000  ml 

วิธีการเตรียม  
1. ตวง 95% Ethanol 947 ml 
2. ปรับปริมาตรดัวยน้ าให้ครบ  1,000  ml 
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ตัวอย่างคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างย่อ (1) 

ขั้นตอนการใช้เครื่อง HPLC – SHIMADZU 

1. HPLC system – SHIMADZU ประกอบด้วย 
1.1 SCL – 10AVp System controller 
1.2 LC – 10ADVp Liquid chromatograph 
1.3 FCV – 10ALVp 
1.4 DGU – 14A Degasser 
1.5 SPD – 10A UV – vis Detector 
1.6 SIL – 10AD Auto – injector 

2. การจัดเตรียม Mobile phase เข้าสู่ระบบ 
2.1 เปิดเครื่องโดยกด Power ที่แต่ละ unit ยกเว้นที่ SCL – 10AVp (system controller) 
2.2 เปิด Drain valve ทวนเข็มนาฬิกา 180° 
2.3 กดปุ่ม CONC ก าหนด Line เริ่มจาก Line A และกดปุ่มหมายเลข 1, 0, 0 ตามด้วย ENTER 
2.4 ตรวจดูให้ Suction Filter Line A อยู่ใต้ระดับ  Mobile Phase ก่อนกดปุ่ม PURGE ที่ LC-10ADVp 
2.5 สังเกต Mobile Phase จะไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรงไม่มีฟองอากาศ จึงกดปุ่ม PURGE 

อีกครั้งเพ่ือหยุดการท างาน Pump 
2.6 ท าตามขั้นตอนข้อ 3-5 โดยเปลี่ยนเป็น Line B, C และD ตามล าดับ 
2.7 เปิด Drain valve ที่ SIL-10AD (Auto-injector) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 180° 
2.8 ตรวจดูให้ Suction Filter Line Auto-sampler อยู่ใต้ระดับ  Mobile Phase ก่อนกดปุ่ม PURGE 

ที ่SIL-10AD 
2.9 เมื่อสังเกตว่าเครื่องดูด Mobile phase แล้วท าการปิด Drain valve โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ใช้

เวลา PURGE ประมาณ 20-30 นาที กดปุ่ม PURGE อีกครั้งเมื่อต้องการหยุดการ PURGE 
2.10 ท าการต่อ column, เปิด SCL – 10A vp (system controller) และคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 
หมายเหตุ ในขั้นตอน PURGE ของ  LC-10 ADVp และSIL-10 ADVp สามารถท าพร้อมกันได้ เนื่องจากมี
การท างานแยกกัน 

3. การ Login เข้าใช้งาน CLASS – VP Software 
3.1 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน CLASS – VP 
3.2 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Instrument I 
3.3 ใส่ USER NAME : System 

PASSWORD : 2001 
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3.4 คลิก Login 
4. การสร้างและจัดเก็บ Method ในการควบคุมเครื่อง HPLC 

4.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Method > New หรือ 
เลือก File > Method > Open เลือก Method จาก Folder ที่ต้องการ 

4.2 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Instrument Setup หรือ 
คลิกไอคอน Instrument Setup ที่ Toolbar และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ 

 Pump Tab คลิกเลือก Mode ตามระบบเครื่อง (Low Pressure Gradient) 
T. Flow : Flow rate 
B. Conc : อัตราส่วนผสมของ Mobile phase Line B ที่ต้องการ 
C. Conc : อัตราส่วนผสมของ Mobile phase Line C ที่ต้องการ 
D. Conc : อัตราส่วนผสมของ Mobile phase Line D ที่ต้องการ 
P. Max : Pressure Limit ของ Column 

หมายเหตุ อัตราส่วนการผสมของ (Line B + Line C + Line D) โดยอัตราส่วนที่เหลือเป็นของ 
Line A รวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ 100% 

 CTO tab ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ (Oven Temp.) 

 Detector tab (SPD – 10A vp) คลิกท่ี Acquisition Channel On แล้วใส่ Run time (เวลาที่
ใช้ในการวิเคราะห์ต่อหนึ่งตัวอย่าง) 

Lamp  : D2 
Polarity  : + 
Wavelength Ch1 : ความยาวคลื่นที่ต้องการ 

 System Controller tab (SCL – 10A vp) 
Trigger type: เลือกเป็น external 
คลิกท่ี Power on 

4.3 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Method > Save As ใน Folder ที่ต้องการแล้วตั้งชื่อ Method 
4.4 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Control > LC Setup Assistant หรือ  

คลิกที่ไอคอน LC Setup Assistant ที่ Direct Control Toolbar 
4.5 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Control > Download Method หรือ คลิกไอคอน Download ที่ LC 

Setup Assistant Window 
4.6 คลิก Instrument On/Off ที่ไอคอนที่ Direct Control Toolbar 
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5. การตรวจสอบ Baseline ก่อนท าการวิเคราะห์  

จะท าการตรวจสอบ Baseline หลังจาก Flow Mobile phase เข้าระบบ 3-5 เท่าของปริมาตร 
column โดยสามารถค านวณจากสูตร 
 

Column Volume (mL) = ¶ r2 L / 1000 
 

เมื่อ ¶ = 3.14 
r = I.D. Column / 2 (mm) 
L = ความยาว column (mm) 

 5.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Control > Preview Run หรือ คลิกที่ไอคอนที่ Toolbar 
5.2 คลิกขวาที่ Chromatogram Window > Properties จะปรากฏ Data Graph Properties 
Window 
5.3 คลิกเลือก User Defined ที่ scale to column 
5.4 ก าหนดค่า Y Min เป็น -0.01, Y Max เป็น 0.04 แล้วคลิก OK 
5.5 คลิกท่ี Zeros Detector ที่ Direct Control Toolbar เมื่อเส้นกราฟนิ่งขนานกับแกน x แสดงว่า  

Baseline นิ่งแล้ว 
6.  การท า Validation Hardware 

6.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Control > Validation Run หรือคลิก Validation Run Icon ที่ LC 
Setup Assistant Window จะปรากฏ Validation Run Window 
6.2 คลิกท่ี Check Level   เป็น Complete 
  Output Option Format  เป็น Normal 
  Output    เป็น View Report 
แล้วคลิก Start จะปรากฏหน้าจอ Validating System Check 
6.3 เมื่อท าการตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ เรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอรายงานผล โดยบรรทัดสุดท้าย
จะรายงานผลการตรวจสอบเป็น Pass หรือ Fail ในกรณีที่รายงานผลเป็น Fail ให้ติดต่อฝ่าย service 
ของบริษัท 

7. การวิเคราะห์แบบ Single Run  เป็นการวิเคราะห์ครั้งละหนึ่งตัวอย่าง 
7.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Control > Single Run หรือ คลิกไอคอนที่ Toolbar หรือคลิกไอคอนที่ 

LC Setup Assistant Window จะปรากฏ Single Run Acquisition Window 
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7.2 คลิก Autoincrement เพ่ือให้ Run Number ของ Data File อัตโนมัติ และกรอกรายละเอียด
ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 

Sample ID:  ตั้งชื่อตามต้องการ 
Data Path:  ก าหนด Folder ที่ต้องการเก็บข้อมูล 
Data File:  ชื่อข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ 
Vial:   ต าแหน่งขวดตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 
Injection Volume: ปริมาตรตัวอย่างที่ต้องการหน่วยเป็นไมโครลิตร 

7.3 คลิก Start 
8. การวิเคราะห์แบบ Sequence Run เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างมากกว่าหนึ่งตัวอย่างในคราวเดียวกัน 

8.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Sequence > New 
8.2 กรอกรายละเอียดตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 

Sample ID:  ตั้งชื่อตามต้องการ 
Data Path:  ก าหนด Folder ที่ต้องการเก็บข้อมูล 
Data File:  ชื่อข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ 
Vial:  ต าแหน่งขวดตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 
Injection Volume: ปริมาตรตัวอย่างที่ต้องการฉีดหน่วยเป็นไมโครลิตร 
หมายเหตุ หากต้องการให้มีการ Run Number ของ Sample ID และData file อัตโนมัติให้ใส่
วงเล็บ ดังนี้ 

Sample ID: Sample (001) 
Data file: Sample (001) 

8.3 คลิก OK จะปรากฏตาราง 
8.4 คลิก Menu Bar เลือก File > Sequence >Save As ใน Folder ที่ต้องการแล้วตั้งชื่อ Sequence  
8.5 คลิก Menu Bar เลือก Control > Sequence Run หรือคลิกไอคอนที่ Tool Bar 

หรือคลิกไอคอนที่ LC Setup Assistant Window จะปรากฏ Sequence Run Acquisition 
Window  

8.6 คลิก start เครื่องจะท าการฉีดอัตโนมัติ 
9. การ Login เข้าใช้งาน Offline Processing เพื่อท า Post Run Analysis 

9.1 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน CLASS – VP 
9.2 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Offline Processing 
9.3 คลิกเลือก Instrument I จาก Offline Processing Window แล้วคลิก OK 
9.4 ใส่ USER NAME: System 
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PASSWORD: 2001 
แล้วคลิก Login 

9.5 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Data > Open เลือก Data จาก Folder ที่ต้องการ 
* ในกรณีที่จะท า Single Level Calibration ควรเลือกใช้ข้อมูลที่ใช้เป็น Standard 
**ในกรณีที่ท า Multi Level Calibration เลือกใช้ข้อมูลที่มีความเข้มข้นที่ต่ าสุดใน calibration 
curve 

9.6 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Analysis > Analyze หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar 
9.7 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Integration Event หรือ 

คลิกไอคอนที่ Toolbar จะปรากฏตาราง 
9.8 เปลี่ยนค่าตัวเลขใน Value Column ของบรรทัด Slope 
9.9 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Analysis > Analyze หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar 
9.10 คลิกที่ Menu Bar เลือก View > Tile Data 
9.11  สังเกตการตัด Baseline ของ Chromatogram ไม่ถูกต้องให้ท าตามข้อ 3-5 จนได้การตัด 

Baseline ที่ถูกต้องตามต้องการ 
10. การท า Calibration Curve แบบ Single Level Calibration 

10.1 คลิกขวาที่ Chromatogram Window จะปรากฏ Menu Tab แล้วคลิก Graphical 
Programming > Define Single Peak หรือคลิกท่ีไอคอน Integration Event Toolbar 

10.2 คลิกท่ี peak แล้วใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท าจนครบทุก peak ที่ต้องการแล้วคลิก  Done 
10.3 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Analysis > Analyze/Single Level Calibration 
10.4 ปรากฏหน้าจอ คลิกที่ Calibrate และท่ี Clear All Calibration แล้วคลิก Start 
10.5 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Review Calibration หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของ Calibration Curve 
11. การท า Calibration Curve แบบ Multi  Level Calibration 

11.1 คลิกขวาที่ Chromatogram Window > Graphical Programming > Define Single  Peak 
หรือคลิกท่ีไอคอน Integration Event Toolbar จะปรากฏหน้าจอ 

11.2 คลิกท่ี peak แล้วใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท าครบทุก peak ที่ต้องการ แล้วคลิก Done 
11.3 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Peak/Groups หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar 
11.4 คลิกเลือก Linear ที่ Fit Type Column 
11.5 คลิกขวาที่ Peak/Groups Window จะปรากฏ Menu Tab คลิกเลือก Properties  

จะปรากฏ Properties Window 
11.6 ดับเบิลคลิกท่ี 2 Levels ใส่ความเข้มข้นของ Calibration Curve แล้วกด Enter แล้วคลิก OK 
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11.7 เลื่อน Cursor ไปทางขวาใส่ความเข้มข้นของ Calibration Curve 
11.8 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Sequence > Open เลือก Sequence จาก Folder ที่

ต้องการ 
11.9 คลิกท่ี Level Column ใส่หมายเลขตามล าดับการเป็น Calibration Curve จากด้านบนลงมา 
11.10 คลิกท่ี Run Type Column แล้วคลิกไอคอน > ในบรรทัดที่เป็น Level 1  

จะปรากฏ Sample Run Type(s) Window  
11.11 คลิกท่ี Clear All Calibration และ Begin Calibration แล้วคลิก OK 
11.12 คลิกท่ี Run Type Column แล้วคลิกไอคอน > ในบรรทัดที่เป็น Level สุดท้าย  

จะปรากฏ Sample Run Type(s) Window คลิกท่ี End Calibration แล้วคลิก OK   
11.13 คลิกท่ี Menu Bar แล้วเลือก Sequence > Process หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar    

ปรากฏหน้าจอ Process Sequence Window  
11.14 คลิก start 
11.15 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Review Calibration  

หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
12. การท า Sample Analysis และการ Print Report 

12.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Data > Open เลือก Data ที่ต้องการจาก Folder 
12.2 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Analysis > Analyze หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar 
12.3 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Integration Events หรือคลิกท่ีไอคอนสีเขียวที่ Toolbar 

จะปรากฏตาราง 
12.4 เปลี่ยนค่าตัวเลขใน Value Column ในบรรทัด Slope 
12.5 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Analysis > Analyze หรือคลิกไอคอนที่ Toolbar 
12.6 คลิกท่ี Menu Bar เลือก View > Tile Data 
12.7 สังเกตการตัด Baseline ของ Chromatogram ไม่ถูกต้องให้ท าตามข้อ 3-5 ใหม่จนได้ Baseline 

ของ Chromatogram ถูกต้องตามต้องการ 
12.8 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Report > View > External Standard (Det A) จะปรากฏหน้าจอ 
12.9 คลิกขวา เลือก Print 
หมายเหตุ Detector ที่เป็น Det B, C, D และSPD - M10A vp ให้ดูส่วนการแก้ไข Report 

13. การแก้ไข Report  
13.1 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Method > Custom Report ปรากฏหน้าจอใหม่ขึ้นมา 
13.2 คลิกท่ี Menu Bar เลือก File > Report Template > Open จะปรากฏหน้าจอใหม่ คลิก Yes 
13.3 คลิกเลือก My Computer > Drive C > CLASS – VP > Templates  
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เลือกไฟล์ชื่อ External Standard (PDA).srp แล้วคลิกท่ี Open จะปรากฏหน้าจอใหม่ 
13.4 ดับเบิลคลิกท่ีกราฟ เลือก Trace Column เลือกความยาวคลื่นที่ต้องการแสดงผล 
13.5 ไปที่ Scale to Column เลือกเป็น Normalized แล้วคลิก OK จะปรากฏหน้าจอใหม่ 
13.6 คลิกตารางข้อมูล แล้วคลิกขวาจะปรากฏ Menu Tab เลือก Report Properties 

ปรากฏหน้าจอ Run Report Window 
13.7 คลิก Trace เลือกความยาวคลื่นที่ต้องการแล้ว คลิก OK 
13.8 คลิกตารางข้อมูล แล้วคลิกขวาจะปรากฏ Menu Tab เลือก Show Data at Design time 

ปรากฏหน้าจอใหม่ 
13.9 คลิกท่ี Menu Bar เลือก Report > View > Method Custom Report ปรากฏหน้าจอใหม่ 

คลิกขวาเลือก Print 
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ตัวอย่างคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างย่อ (2) 

ขั้นตอนการใช้เครื่อง HPLC (Waters – Millennium 32) 

1. ล าดับการเปิดเครื่องในระบบ HPLC-Waters 

Pump 
 

Auto-injector 
 

Detector 
 

CPU 
 

Monitor 

2. ขั้นตอนการไล่ฟองอากาศ (Purge Line) ท าทีละสาย (A, B) 
2.1 เปิด Pump 
2.2 กดปุ่ม RUN 
2.3 ตรวจสอบดูว่า Pump ถูกควบคุมด้วย Local อยู่ หากไม่ใช่ให้เปลี่ยนกับมาเป็น Local ก่อน โดยกดที่ 

MENU แล้วกดปุ่มเลื่อนขึ้นลง เมื่อพบ Local กด EDIT แล้วกด MENU อีกครั้ง 
2.3 กดปุ่ม EDIT เพ่ิม Flow rate จาก 0         1 ml/min จะพบว่ามี mobile phase หยดออกมา รอดู

จนค่า pressure นิ่งก่อนจึงค่อยเพิ่ม Flow rate จาก 1        3 ml/min รอจนค่า Pressureนิ่งปรับ
เพ่ิม Flow rate เป็น 3         5 ml/min จะสังเกตเห็นว่า mobile phase ที่พุ่งออกมาจะเป็น
เส้นตรง จากนั้นไล่ดูตามสายยางว่าไม่มีฟองอากาศ รอดูประมาณ 2-3 นาที ว่าค่า pressure นิ่ง 

2.4 สังเกตดู  Mobile phase ที่ไหลออกมา หากเป็นเส้นตรงแสดงว่าไม่มีฟองอากาศในระบบ 
      จึงค่อยๆ ลด Flow rate จาก 5         3          1         0 ml / min. 
2.5 ท าการต่อ Column ที่ต้องการใช้ 

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนฟังก์ชันของ Pump เพ่ือท าการควบคุมด้วย Software 
3.1 กด MENU  
3.2 เลือก Mode Local 
3.3 กด EDIT เลื่อนขึ้นลงเพื่อเลือกเป็น REM  
3.4 กด MENU 

หลงัจาก purge line เสร็จจึงเปิด auto-injector 
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4. ขั้นตอนการ Configure System เป็นการสร้าง Instrument ที่จะใช้ในระบบ HPLC เช่น Pump, 
Injector, Detector 
4.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
4.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER  
4.3 คลิกขวาที่ Configure System เลือก Acquisition  
4.4 จะปรากฏหน้า Configuration manager, คลิกขวาเลือก NEW 
4.5 คลิก Chromatographic System จะปรากฏหน้า New Chromatograpic System Wizard 
4.6 เลือก Create New System แล้วคลิก next 
4.7 ปรากฏหน้า System selection ดับเบิลคลิก Instrument ที่ต้องการจากด้านซ้าย 
      ให้ย้ายมาที่ด้านขวา 
4.8 จะปรากฏหน้า Access Control แล้วคลิก next 
4.9 ตั้งชื่อ System ที่สร้างแล้วคลิก Finish 

5. ขั้นตอนการ Scan System เป็นการตรวจสอบว่า Instrument ที่มีอยู่ หรือท่ีต้องการใช้สามารถ Link 
กับ Softwareได ้
5.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
5.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER 
5.3 คลิกขวาที่ Configure System           Acquisition จะปรากฏหน้า Configure Manager 
5.4 ดับเบิลคลิกท่ี Acquisition Servers เลือก System ทางด้านขวา 
5.5 คลิกขวา เลือก Properties สังเกตที่ Instrument Tab ว่า Scan พบเครื่องมือที่ต้องการหรือไม่ 
5.6 ถ้าพบเครื่องครบหมด, คลิก OK 

6. ขั้นตอนการสร้าง Project ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลดิบ, ผลการวิเคราะห์, วิธีการ
วิเคราะห์, สูตรค านวณ และอ่ืนๆ 
6.1 ดับเบิลไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
6.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER 
6.3 คลิกขวาที่ Configure System แล้วคลิกเลือก Project 
6.4 ปรากฏหน้า Configuration Manager ซึ่งจะแสดง Project ที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมรายละเอียด 
6.5 คลิกขวาเลือก NEW         Project 
6.6 ใส่จ านวน Tablespace ที่ต้องการ (ถ้าเป็น PDA option ให้ก าหนดอย่างน้อย 10 MB แต่ในกรณี
ทั่วไปจะก าหนดขนาดน้อยๆ ก่อนเพราะสามารถเพ่ิมขนาดได้ภายหลัง) 
6.7 จะปรากฏหน้า Access Control ให้กรอกรายละเอียด 
6.8 ปรากฏหน้า Copy Selection เลือก File ที่จะ copy และเลือก Project (ท่ีมี file นั้นอยู่) 
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6.9 ตั้งชื่อ Project ที่จะสร้าง 
6.10 คลิก Finish 

7. ขั้นตอนการ Run Sample, Method Set, Instrument Method  
7.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
7.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER 
7.3 คลิกขวาที่ไอคอน Run Samples, เลือก System ที่ Configure ไว้ 
7.4 คลิก Single Tab ทางด้านล่างของ Pane ทางซ้ายมือ เพ่ือสร้าง Method 
7.5 คลิก Develop methods ปรากฏหน้า new method set 
7.6 คลิก Create new เพ่ือสร้าง method ใหม่ หากมีที่สร้างไว้แล้วสามารถเลือกใช้ได้ 
7.7 คลิกท่ีรูปเครื่องมือจะปรากฏ Parameter ขึ้นมา 
7.8 ก าหนดค่า Parameter ต่างๆ ได้แก่ ค่า Flow rate และ High Pressure Limit 
7.9 เลือก Degas Mode Off 
7.10 คลิกท่ี General Tab            Single Wavelength Mode 
7.11 เลือก Channel 1                ก าหนด wavelength ที่ต้องการใช้ 
7.12 คลิก File          Save Method 
7.13 ตั้งชื่อ Instrument Method  
7.14 คลิก Save จากนั้นจะปรากฏหน้า Select Instrument Method 
7.15 เลือก Instrument Method ที่ต้องการใช้ คลิก Next 
7.16 เลือก Processing Method และ Report Method ที่มีอยู่แล้ว แต่หากไม่มีให้เลือก  
       (No Processing) และ (No Reporting) คลิก Next 
7.17 ตั้งชื่อ Method Set, คลิก Finish (Method set ที่สร้างใหม่ปรากฏที่ Single Tab) 
7.18 จากนั้นตั้ง parameter อ่ืนๆ เครื่องจะแสดงสถานะพร้อมในการ RUN (Idel) 
7.19 เลือก Instrument Method, คลิก Set up 
7.20 คลิก Monitor เพ่ือดู baseline เมื่อ baseline นิ่ง, คลิก Abort 
7.21 คลิกไอคอน Inject จะปรากฏหน้า Set printer 
7.22 คลิก OK (จะแสดงเพียงครั้งแรกที่สั่งฉีดเท่านั้น) 

8. ขั้นตอนการสั่งฉีดแบบ Sample Set 
8.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
8.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER  
8.3 คลิกขวาที่ไอคอน Run Samples แล้วเลือก Sample Tab จะปรากฏตารางให้กรอกรายละเอียด    

ของตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 
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8.4 คลิกไอคอน Amount จะปรากฏตารางเพ่ือกรอกความเข้มข้นสารมาตรฐาน, กรอกชื่อ Peak,      
ความเข้มข้นแต่ละ vial และหน่วยความเข้มข้น 

8.5 คลิก OK แล้วคลิกไอคอน RUN 
8.6 จะปรากฏหน้า Run Sample set กรอกรายละเอียดแล้วคลิก Run 

9. ขั้นตอนการแก้ไข Sample set เมื่อสั่งฉีดไปแล้ว 
9.1 คลิกขวาบริเวณตารางแล้วเลือก Altering Sample Set หลังจากนั้นคลิก OK 
9.2 ท าการแก้ไขตารางตามต้องการ 
9.3 คลิกไอคอน Run อีกครั้ง 
*การแก้ไขท าได้ที่บรรทดัที่ยังไมไ่ด้ฉีดเท่านั้น* 

10. ขั้นตอนการสร้าง Processing Method ด้วย Wizard และการสร้าง Calibration Curve 
10.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
10.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER  
10.3 คลิกขวาที่ Browse Project แล้วเลือก Project ที่ต้องการ 
10.4 เลือก Channels Tab ไฮไลท์ตารางสารมาตรฐานจากความเข้มข้นต่ าไปสูง 
10.5 คลิกขวาเลือก Review หรือคลิกท่ีไอคอน Review 
10.6 ที่หน้า Review คลิกไอคอน Processing Method Wizard 
10.7 เลือก Create a New Processing Method แล้วคลิก OK 
10.8 เลือก LC (ส าหรับการใช้ Detector รุ่น 2487, 432, 2410) 
10.9 เลือก Use Processing Method Wizard แล้วคลิก OK 
10.10 ก าหนดค่า Peak Width (ความกว้างของ Peak) โดย zoom ที่ฐาน peak ที่เล็กที่สุด 
          แล้วคลิก next 
10.11 ก าหนดค่า Threshold (Slope ของ baseline) โดย zoom บริเวณ baseline ควรจะ zoom 

บริเวณ ที่มี noise ที่ต้องการก าจัดออก แล้วคลิก next 
10.12 ก าหนดช่วงเวลาในการ Integrate โดย zoom บริเวณรูปกราฟ ถ้าไม่ต้องการก าหนดให้คลิก next 

ข้ามไป  
10.13 สังเกตเส้น Integrate ว่าครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่ครอบคลุมให้กลับไปตั้งค่าใหม่ 
10.14 ตั้งค่า Minimum Area, Minimum Height โดยคลิกที่ Peak ที่เล็กที่สุด หรืออาจจะป้อนค่าให้

มากกว่าค่าท่ีต้องการตัดออก เพ่ือก าจัด Peak ที่ไม่ต้องการออกไป 
10.15 คลิก Test เมื่อได้ค่าท่ีต้องการแล้วคลิก next 
10.16 เลือกการค านวณโดยใช้ Area หรือ Height, เลือก Amount, เลือกชนิดของ Curve เป็น Linear 

thru Zero แล้วคลิก next 
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10.17 ใส่ชื่อ Peak ให้ตรงกับตารางข้างต้นแล้วคลิก next 
10.18 ปรากฏหน้า Defaults Amount ให้คลิก Next ข้ามไป 
10.19 ปรากฏหน้า Internal Standard เลือก External Standard Calibration แล้วคลิก next 
10.20 ตั้งชื่อ Processing Method แล้วคลิก Finish 
10.21 ที่หน้า Review Window คลิกไอคอน Integrate, คลิกไอคอน Calibrate, คลิก Next Channel 

ท าซ้ าจนครบทุกความเข้มข้น 
10.22 คลิกไอคอน Calibrate Curve จะปรากฏหน้า Calibration Curve Window 
10.23 เลือก File         Save         Calibration เมื่อ Save แล้ว Millennium จะบันทึก Calibration 

Curve ใน Processing Method และจะบันทึกผลการค านวณของสารมาตรฐานที่น ามาสร้าง 
Curve ไว้ใน Results 

11. การค านวณผลการวิเคราะห์ 
11.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
11.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER 
11.3 คลิกขวาที่ Browse Project เลือก Project ที่ต้องการวิเคราะห์  
11.4 คลิก Channels tab เลอืก Unknown ที่จะวิเคราะห์แล้วคลิกไอคอน Review  
หรือคลิกขวาเลือก Review 
11.5 ปรากฏหน้า Review คลิก File          Open 
11.6 เลือกชื่อ Method ที่สร้าง Curve ไว้ (ถ้าเป็น PDA Option ให้เลือก Method Set  
       แลว้คลิกไอคอน Apply Method Set ก่อนท าข้ันต่อไป) 
11.7 คลิกไอคอน Integrate, คลิกไอคอน Quantitate 
11.8 คลิก File          Save          Result (Millennium จะ Save ผลนี้ไว้ใน Project ที่หน้า Result 

Tab) 
11.9 คลิกไอคอน Next Channel หรือเลือก 2D Channel Tab ทางด้านล่างตาราง  
11.20 เลือก Unknown ตัวต่อไปและเริ่ม Integrate ใหม่ตามข้ันตอนที่กล่าวมาข้างต้น 

12. การพิมพ์รายงาน 
12.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Millennium จะปรากฏหน้า Login 
12.2 กรอก USER NAME: SYSTEM, PASSWORD: MANAGER 
12.3 คลิกขวาที่ Browse Project เลือก Project ที่ต้องการพิมพ์รายงาน 
12.4 คลิกไอคอน Preview หรือคลิกขวาแล้วเลือก Preview จะปรากฏหน้า Open Report Method 
12.5 เลือก Report Method ที่มีอยู่ (Default) แล้วคลิก OK 
12.6 คลิกไอคอน Print 
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ตัวอย่างเอกสารแบบมาตรฐานการใช้เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างเอกสารอนุมัติสั่งซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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ตัวอย่างเอกสารส่งซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย 
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เอกสารแสดงวิธีการทดสอบที่พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 17025 
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