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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ:  รู้จักข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  
                    ประเภทโครงการ:        โครงการต่อเนื่อง    

2. หน่วย:   เคมี สกศ.รร.จปร. 

3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม  
 3.1  ชื่อกลุ่ม  เคมี   
       3.2  สมาชิกกลุ่ม   

3.2.1 ผู้จัดทำโครงการ 
                  พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์  สมราชลี้จินดา  ผศ.สกศ.รร.จปร.    เบอร์โทร  094-426-384-7 
      ร.อ. หญิง ชลิตา  เมฆมุกดา   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
   ร.ท. หญิง กังสดาล อินทกุล    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
    3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ (KM Team) 

พ.อ.หญิง จิตติมา  หิรัญรัศมี   อจ.สกศ.รร.จปร. 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
 กองเคมี สกศ.รร.จปร. ทำการเปิดสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ให้แก่นักรียนนายร้อย ซึ่งเป็นวิชา
หลักที่กองเคมี รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของเนื้อหาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ สารเคมีในการทดลอง กองวิชาเคมีจึงมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมี โดยใช้ชื่อว่า ห้องเก็บสารเคมี 
ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ บริเวณชั้น ๑ ด้านหลังกองวิชา และมีการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกไว้เป็นหลายหมวดหมู่ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มาให้คำแนะนำการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกวิธี ซึ่งมีรายละเอียดที่ทาง
กองวิชาได้นำเสนอมาแล้ว และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ
เคมี ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป และสารเคมีสำหรับการวิจัยที่
อยู่ในห้องเก็บสารเคมีเป็นสารเคมีพ้ืนฐาน จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในกองวิชา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าใจ 
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เพ่ือให้สามารถทำงานกับสารเคมีนั้น ๆ ได้ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้ที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานกับสารเคมีนั้น ๆ ได้ อย่างปลอดภัย  
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5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
 5.1 วัตถุประสงค์ 

     1.  เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องมีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีไดอ้ย่างถูกต้อง 

     2.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรู้ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี 

5.2 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการการ

อบรมมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ “คู่มือ

ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย”อ้างอิงจาก กองสุขภิบาลแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

3. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการ
เข้าถึงคู ่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื ่อความปลอดภัย” อ้างอิงจาก กองสุขภิบาลแวดล้อม สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ผ่านคลังความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความ

ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  
2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุจากสารเคม ี
3. อุปกรณ์ป้องกันตนด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ปี 2562 
       1.   นำคู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย” อ้างอิงจาก กองสุขภิบาลแวดล้อม สำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยทำการเลือกสารเคมีที่ใช้จริงใน
ห้องปฏิบัติการกองเคมี มาจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการสแกน QR Code เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น 
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2. จัดอบรมการใช้การคู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย” อ้างอิงจาก กองสุขภิบาล

แวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายทหารประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
3.  จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันด้านความปลอดภัยเช่น ถุงมือ แว่นตา และเสื้อ

กาวน์แลป ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

8. ผลลัพธ์การดำเนินการ  
1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ผ่านการอบรมมีความรู้ด้านความ

ปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี บรรลุเป้าหมายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการอบรม 

บรรลุเป้าหมายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
3. ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงคู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพ่ือความปลอดภัย” ผ่านการสแกน QR 

Code ของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
       ประโยชน์ทางตรง 

1. สามารถเข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีได้ 
2. มีคู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพ่ือความปลอดภัย” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 ประโยชน์ทางอ้อม 
1. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการ มีความรู้มากยิ่งขึ้น 
2. สามารถนำโครงการไปเผยแพร่สู่ชุมชนนอก รร.จปร. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยทหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษา ในจังหวัดนครนายก 

9. การกำหนดมาตรฐาน 
 1.  นายทหารประจำห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ที ่ผ่านการ
ฝึกอบรมการใช้คู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพ่ือความปลอดภัย” มาก่อนเข้าทำงาน 
 2. กำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือ “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย” 
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานก่อน
การเปิดภาคการศึกษา  
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10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  
  มีการขยายผลความรู้ไปยัง สถานศึกษาภายนอก รร.จปร. โดยใช้โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชนเป็น
สื่อกลาง โดยจัดการอบรมให้ความรู้ ประกอบการบรรยาย และการสาธิต เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความ
เข้าใจ ทำการแจกเอกสารความรู ้แบบแผ่นพับ และให้ดาวโหลดเอกสาร “ข้อมูลเคมีภัณฑ์ เพื่อความ
ปลอดภัย อ้างอิงจาก กองสุขภิบาลแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร”  ผ่าน QR Code เพื่อให้
ประชานชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านความปลอดภัยได้งานขึ้น 
 

  
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม :  
                     พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา 

                                (ณฐัมณฑน์ สมราชลี้จินดา) 
                             วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:   
                          พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี                               

                                (จติติมา หิรัญรัศมี ) 
                                วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 

ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล         : พ.อ.   ธนาวัฒน์ แสงสวุรรณ 
                                                  (ธนาวัฒน์ แสงสวุรรณ) 
                                                  วันที่ : 20 ส.ค. 2562 

 


