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บทคัดย่อ

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราช 

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บ 

สารเคมีในห้องปฏิบัติการชองสาชาวิชาๆ และศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการของ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติเพ ื่อยกระดับห้องปฏิบัต ิการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ผลจากการรวบรวมข้อมูลสามารถจำแนกประเภทอันตรายของสารเคมีตาม 

ระบบสากลและการติดฉลากสารเคมี ดังนี้ ชองเหลวไวไฟ ชองแข็งไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารพิษ สารกัด 

กร่อน และวัตถุอันตรายเบ็ดเตร็ด พร้อมทั้งจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันได้และไม่สามารถเข้ากันได้ต้องแยกจากกัน 

ตามระบบมาตรฐานระบบสหประซาชาติ และจัดทำบัญชีรายซื่อสารเคมีซึ่งประกอบด้วยประเภทความเป็น 

อันตราย การเคลื่อนย้ายสารเคมี และผลประเมินการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีในห้องปฏิบัติการด้วย 

วิธีวิเคราะห์ซ่องว่าง โดยโปรแกรม ESPReL checklists พบว่า มีคะแนนด้านระบบการจัดการสารเคมีเพิ่มขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 47.9

คำสำคัญ ะ การจัดการสารเคมี; ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ; มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

836

mailto:kanokonposiw@gmail.com
mailto:kanitta.ha@bsru.ac.th


International Conference on Media Studies 2019 (ICMS'19)

Establishment of Laboratory Safety Standards: Chemical Management

Wiriya somtua1, Kanokok Posiw2 and Khanitta Hathaisamit3,

department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science and Technology, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University (wiriya.somtua@gmail.com) 

department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science and Technology, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University (kanokonposiw@gmail.com)

3 Department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science and Technology, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University (kanitta.ha@bsru.acth)

Abstract

Chemical Management in Environmental Science and Technology Laboratory 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University is collecting information from chemical safety 

documents to develop chemical storage in the laboratory of the field. To study safety 

practices in the laboratory of the National Research Council of Thailand to upgrade the 

laboratory to comply with the safety standards of the research laboratory in Thailand 

(ESPReL). The results of the data collection were classified the chemicals hazards from 

Globally Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS); Flammable 

liquids, Flammable solids, Oxidizing substances, Toxic substances, Corrosive substances and 

Miscellaneous dangerous substances. The chemical management system was chemical 

incompatibility property accordance to United Nations Committee of Experts on the 

Transport of Dangerous Goods (UN). The list book of chemicals composed of hazard 

categories and Chemical movement. The results of the evaluation of chemical safety 

management in laboratories used the gap analysis method by ESPReL checklists program 

showed that the score of chemical management systems increased by 47.9 percent.
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