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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี ซึ ่งประกอบด้วยการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลสารเคมี และพัฒนาระบบการจัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวสัดุภัณฑ์ 
ระบบการจัดการสารเคมไีดร้ับการพัฒนาขึ้นตามแนวทางการจัดการแบบลีน โดยรวบรวมรายชื่อสารเคมทีี่มีอยู่
และวิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดการมีสารเคมีที่ไม่จำเป็นก่อนจะพัฒนาวิธีการจัดการสารเคมีและประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์มีรายการ
สารเคมี จำนวน 132 รายการ จากสารเคมีทั้งหมดมีสารเคมีหมดอายุจำนวน 12 ชนิด และสารเคมีที่ถูกใช้
สำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการอีก 68 ชนิด ซึ่งมีนัยว่ายังมีสารเคมีที่เหลืออีกจำนวนมากที่ไม่จำเป็นต้อง
ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เป็นเพราะขาดระบบการจัดการสารเคมีที่ดี ในการจัดทำระบบการจัดการสารเคมี 
สารเคมีทั้งหมดได้ถูกจำแนกประเภทตามสัญลักษณ์สีและเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกเพื่อความปลอดภัยในกรณี
ที่สารเคมีรั่วไหล เมื่อเทียบขั้นตอนการจัดการสารเคมีทั่วไป พบว่า ระบบการจัดการที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ถึงร้อยละ 68 การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีระเบียบและสะดวก
ยิ่งข้ึนในการทำงาน นอกจากน้ียังพบว่าคะแนนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ในกรณีของระบบการจัดการ
สารเคมี) จากร้อยละ 14.28 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.57 เมื่อประเมินโดยใช้รายการตรวจสอบตามมาตรฐาน    
การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยของประเทศไทย (ESPReL) 
คำสำคัญ: การจัดการสารเคมี ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ลีน ฐานข้อมูลสารเคมี 
 

Abstract 
This research aims to develop a chemical management system, which includes establishing 

a chemical database system and developing a safe chemical storage system for the material 
technology laboratory. The chemical management system was developed according to the LEAN 
management approach by collecting a list of chemicals that are available and analyzing problems 
caused by un-required chemicals before developing a chemical management method and assessing 
its effectiveness. The study result showed that there were 12 expired chemicals and 68 available 
chemicals from the overall list of 132 investigated chemicals. This pointed out that the laboratory 
lacked a well chemical management system resulting in the presence of many nonessential 
chemicals. In order to create this system, all chemicals were classified by marked colored symbols 
and stored in plastic containers for safety in case of chemical leakage. The developed management 
system can improve work efficiency by 68% as compared to conventional procedures. And the 
chemical storage is more organized and convenient for work. When evaluated by using the 
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) checklist, the lab safety 
score (in the case of the chemical management system) also increased from 14.28% to 88.57%. 
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บทนำ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่ งเน้นการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งใช้สารเคมีในการเรียนการสอน และการวิจัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงนักศึกษามีโอกาสเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมี ซึ่ง     
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสารเคมีก็มีมากขึ้นเช่นกัน ปัญหาจากสารเคมีและของเสียอันตรายมีแนวโน้มที่
สูงขึ้น ซึ่งยากต่อการแก้ไขและกำจัด ต้องใช้งบประมาณในการจัดการสูง ซึ่งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 
ประสบปัญหาเกี่ยวกับสารเคมี โดยมีสารเคมีเป็นจำนวนมากท้ังที่ยังใช้งานอยู่และสารเคมีที่ไม่ใช้งานแล้ว มีอายุ
มากกว่า 10 ปี ในปัจจุบันยังมีการจัดการและการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งมีการจัดเก็บในหลาย
ห้องปฏิบัติการ การค้นหา การตรวจสอบต้องใช้เวลานาน และไม่ทราบข้อมูลปริมาณสารเคมีคงเหลือที่แท้จริง 
ไม่ได้ทำการเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out) ทำให้การจัดซื้อจัดหาสารเคมีเกิดการซ้ำซ้อน เป็นผลให้มี
สารเคมีที่เปิดใช้งานปริมาณมาก และหมดอายุหรือเสื่อมสภาพไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หา
รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จาก
ปัญหาในการทำงานที่ซ้ำซ้อนและผิดพลาด จำเป็นต้องวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อกำจัดความสูญเปล่า 
(Waste) ในกระบวนการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งนำไปประยุกต์ในบริบทอื่น ๆ ได้ ด้วย
แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ออกมา 5 หลักการ คือ 1) คุณค่า (Values) 2) สายธารคุณค่า (Value 
Stream) 3) การไหลลื่น (Flow) 4) การดึง (Pull) 5) มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ (วิทยา, 2560) จากปัญหาส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยในระดับต่ำเมื่อประเมินด้วยแบบสำรวจ ESPReL Checklist 
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , 2557) อีกทั้งมีการศึกษาที่
เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เช่น งานวิจัยของ ปวีณา และคณะ (2556) 
ห้องปฏิบัต ิการโลหะและธาตุปริมาณน้อย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ม ีการพัฒนาคู่ ม ือการจัดการ              
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนการนำ
เอกสารคู่มือมาทดลองปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 29.5 และผลการประเมินภายหลังการนำเอกสารคู่มือไปทดลอง
ปฏิบัติ ในระยะเวลา 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ห้องปฏิบัติการมีการจัดการความปลอดภัยที่ดีขึ้น ชุติโชติ และคณะ (2560) ได้ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์หา
รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) หรือผลกระทบจากสารเคมีที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบันของคณะ         
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า แบ่งเป็น 1) สารเคมีหมดอายุ เก่าเก็บ ไม่สามารถตรวจสอบอายุ
การเก็บได้ 2) สารเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไป 3) การไม่สามารถระบุชนิดของสารเคมี 4) ไม่สามารถ
ตรวจสอบปริมาณคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่ และ 5) ของเสียประเภทของเหลวไม่ถูกนำไปกำจัด จึงได้จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการสารเคมี หลังการจัดทำคู่มือสารเคมีมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ มีสารเคมีพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการเบิกใช้สารเคมี และสามารถดูปริมาณคงเหลือได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
กาญจนา (2564) ได้สำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี L-210 ของมหาวิทยาลัยมหิดล     
วิทยาเขตกาญจนบุรี ก่อนการดำเนินการได้ประเมินโดยใช้แบบสำรวจ ESPReL Checklist พบว่า ระดับ         
การประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 52.40 จึงทำการวิเคราะห์ช่องว่างของ          
ความปลอดภัย และดำเนินการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการบริหารระบบจัดการ
ความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย และการจัดการข้อมูลและเอกสาร จากการพัฒนา
ยกระดับความปลอดภัย พบว่า ห้องปฏิบัติการเคมี L-210 มีสถานภาพความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97 
ห้องปฏิบัติการมีการจัดการความปลอดภัยที่ดีขึ้น  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการสารเคมี เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอน การวิจัย ที่
เกี่ยวกับสารเคมีมีระบบการจัดการสารเคมีที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการจัดซื้อซ้ำซ้อนของสารเคมี ทราบปริมาณ   
คงคลังของสารเคมี และการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ จึงได้พัฒนาระบบการจัดการสารเคมี 
โดยทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณสารเคมีที ่มีอยู่ สารเคมีที ่ใช้งานในปัจจุบัน สารเคมีหมดอายุเสื่อมสภาพ 
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางในการจัดการสารเคมี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาระบบการจัดเก็บ
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สารเคมี และประเมินผลการจัดการสารเคมีตามแบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist 
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2557)   โดยผลที่ได้จากงานวิจัย
นี้ยังสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับสารเคมี และทำให้เป็นห้องปฏิบัติการที่มี    
ความปลอดภัยในการจัดการสารเคมีมากขึ้น  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี ฐานข้อมูลสารเคมีและการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย  
ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลปริมาณสารเคมีในปัจจุบัน 
 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดสารเคมี ประกอบด้วย ชื่อสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภท วันที่รับ วันที่เปิดใช้งาน 
และปริมาณคงเหล ือของสารเคม ี ในห ้องปฏ ิบ ัต ิการเทคโนโลย ีว ัสด ุภ ัณฑ ์  คณะอ ุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลรายการสารเคมีที่ใช้งานในวิชาปฏิบัติการในปัจจุบัน 
ตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาจากสารเคมีคงเหลือในปัจจุบัน 
โดยใช้การวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) เลือกใช้หลักการการระดมสมองอย่าง
ถูกต้อง (Brainstorming) จากผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานสารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้แก่ 
นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบเดิม อาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการต่าง ๆ ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุและ
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในรายวิชาปฏิบัติการจากเอกสารคู่มือปฏิบัติการย้อนหลัง 10 ปี  
ตอนที่ 3 จัดทำระบบการจัดการสารเคมี 

3.1 จัดทำฐานข้อมูลสารเคมี 
จัดทำฐานข้อมูลสารเคมี ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภทสารเคมี สัญลักษณ์สีตาม

ประเภท ปริมาณของสารเคมีคงเหลือ วันที่รับ วันที่เปิดใช้งาน ข้อมูลความปลอดภัย (SDS) โดยแสดงเป็น QR 
Code เอกสารความปลอดภัยของแต่ละสารเคมี จัดทำฐานข้อมูลสารเคมีในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Excel) ใน
ระบบคอมพิวเตอร์และแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดทำ QR Code ฐานข้อมูลสารเคมี  

3.2 จัดทำวิธีการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 
จัดทำฉลากสีของสารเคมีแยกตามชนิดและประเภทของสารเคมี โดยจำแนกประเภทตามระบบ GHS 

(Globally Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals) เช่น สารออกซิไดซ์ สารกัด
กร่อน สารไวไฟ  เป็นต้น ติดฉลากสีแยกตามชนิดและประเภทของสารเคมี และจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภท
ของสารเคมี  

จัดทำพื้นที่และชั้นวางสารเคมี จัดหาภาชนะรองรับ (Secondary Container) ของสารเคมีประเภท
ของเหลว กัดกร่อน สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ เป็นต้น ให้เหมาะสมตามการใช้งาน  
ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารเคมี 

4.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนในการค้นหาและจัดหาสารเคมี เวลาที่ใช้ในการทำงาน ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดทำระบบการจัดการสารเคมี  
 โดยการกำหนดสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM) ของระบบลีน มาปรับปรุง
กระบวนการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

1. การเขียนขั้นตอนปัจจุบัน โดยเขียนแยกแยะการทำงานในการจัดการสารเคมี การตรวจเช็คสารเคมี 
ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

2. การระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วงที่ต้องรอคอย 
3. การระบุว่าขั้นตอนไหนเป็น Waste หรือ Value หรือ Non Value  but Necessary (Classification) 
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   คือ Waste  
   คือ Non Value แต่จำเป็น 
   คือ Value 
4. การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด  

     ร้อยละประสิทธิภาพการทำงาน =            Value  x 100       
     (Value + Waste + Non value) 

5. ดำเนินการตามขั้นตอนใหม่หลังการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี โดยการจัดทำฐานข้อมูล
สารเคมี การจัดเก็บสารเคมีและพื้นที่เก็บสารเคมีไว้ในห้องปฏิบัติการเดียว และคำนวณหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการทั้งหมดใหม่   

4.2 ประเมินการจัดการสารเคมีก่อนและหลังการจัดทำระบบการจัดการสารเคมี  
โดยประเมินจากแบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist (โครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2557) ทั้งนี้ได้ดัดแปลงการวัดผลเป็นจำนวนข้อที่
ปฏิบัติได้จริงต่อจำนวนข้อมาตรฐานความปลอดภัย เฉพาะในส่วนของระบบการจัดการสารเคมีที่เกี่ยวข้องใน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลปริมาณสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์มีการจัดเก็บสารเคมีจำนวนมากและจัดเก็บในหลายพื้นที่ คือ 

ห้องปฏิบัติการ 4201 ห้องปฏิบัติการ 4302 และห้องปฏิบัติการ 4310 โดยวางสารเคมีแต่ละชนิดให้สอดคล้อง
กับบทปฏิบัติการที่ใช้งานสารเคมีในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ ่งทำให้การตรวจนับสารเคมีผิดพลาดได้ง่าย  
มีสารเคมีเก่าไม่ได้ใช้งานเหลือเป็นจำนวนมาก และในการจัดเก็บในปัจจุบันใช้เพียงการแยกของแข็งกับของเหลว
เท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายการสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภท วันที่รับ วันที่เปิดใช้งาน และ
ปริมาณคงเหลือของสารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการสำรวจปริมาณ
สารเคมีคงเหลือในปัจจุบัน สามารถแยกเป็น 

1. สารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ มีทั้งสิ้น 132 ชนิด จำนวนท้ังหมด 257 ขวด 
2. สารเคมีที่ใช้งานในรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ในปัจจุบันในระหว่างปีการศึกษา 2557-

2562 มีสารเคมีที่ใช้งานอยู่จำนวน 65 ชนิด 
3. สารเคมีหมดอายุ ภาชนะบรรจุเสื่อมสภาพ เช่น ขวดเปราะแตก ขวดบวม มีจำนวน 12 ชนิด เป็น

จำนวน 24 ขวด 
ตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมลูสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
 ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์มีปริมาณสารเคมีที ่คงเหลือ และไม่ได้ใช้ในการเรียนวิชา
ปฏิบัติการในปริมาณมาก สารเคมีบางชนิดมีจำนวนมากและมีการเปิดใช้งานหลายขวด ซึ่งได้นำข้อมูลปริมาณ
สารเคมีนี้มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของสารเคมีคงเหลือในปัจจุบันมีปริมาณมากกว่าที่ใช้งานจริงในรายวิชา
ปฏิบัติการปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) 

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบของการจัดการสารเคมีคงเหลือในปัจจุบันได้ คือ 1) สารเคมีหมดอายุ 
สารเคมีเก่า ไม่สามารถตรวจสอบอายุการเก็บได้ 2) การไม่สามารถระบุชนิดของสารเคมี 3) การไม่ทราบการใช้งาน 
แหล่งที่มาของสารเคมี 4) สารเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 5) การไม่สามารถตรวจสอบปริมาณ  
6) การมีบริเวณจัดเก็บสารเคมีหลายจุด เมื่อวิเคราะห์สาเหตุแต่ละปัญหา จึงนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา ทั้งนี้
แนวทางส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการจัดทำบัญชีรายการสารเคมี และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสารเคมคีงเหลือในปรมิาณมาก 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ปัญหา 
1. สารเคมีหมดอายุ 
สารเคมีเก่า ไม่
สามารถตรวจสอบ
อายุการเก็บได้ 

ภาชนะบรรจุสารเคมีไม่มีการระบุวันที่
รับ วันที่เปิดใช้งาน 

จัดทำสติกเกอร์ระบุวันที่รับ วันที่เปิดใช้งาน  

ไม่มีการบันทึกการจัดซ้ือหรือรับเข้า  จัดทำบัญชีรายการสารเคมี และบันทึกรายการสารเคมีรับเข้า  
ไม่ทราบที่มาของสารเคม ีเช่นสารเคมจีาก
งานวจิยั สารเคมีอยู่ในภาชนะทีแ่บ่งบรรจ ุ

ควบคุมการนำเข้าสารเคมี ชี้แจงแนะนำการจัดการสารเคมีให้
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ และจัดทำบัญชีรายการสารเคมี  

 ไม่มีหลักการเข้าก่อนออกก่อน (First 
In First Out) ทำให้มีสารเคมีเก่า  
หลงเหลืออยู่  

เมื่อมีการระบวุันที่รับเขา้และเปิดใช้งาน ควบคุมการใช้งานสารเคมี
ตามหลกัการเข้าก่อนออกกอ่น และมีการตรวจสอบปริมาณสารเคมี
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา 

2. การไม่สามารถ
ระบุชนิดของ
สารเคมี 

ฉลากสารเคมีเลอะเลือน สารเคมีเก่า วาง
ใกล้สารเคมีกัดกร่อนเกิดการกัดกร่อน 
อุณหภูมิ แสงแดด ฉลากหลุดสูญหาย 

เมื่อมีการตรวจเช็คปริมาณสารเคมีจะตรวจสอบขวดสารเคมีเป็น
ประจำ หากมีฉลากเลอะเลือน และจัดทำป้ายสารเคมีให้มีมาตรฐาน
มากขึน้ ที่ระบุ ชือ่สาร เกรด ยี่ห้อ วนัที่รับเข้า และชือ่เจา้ของ 

สารเคมีอยู่ในภาชนะที่แบ่งบรรจุ ไม่ได้
ติดฉลากที่มีมาตรฐาน 

ลดการแบ่งบรรจุสารเคมี และจัดทำป้ายสารเคมีให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น ที่ระบุ ชื่อสาร เกรด ยี่ห้อ วันที่รับเข้า และชื่อเจ้าของ 

3. การไม่ทราบ    
การใช้งาน 
แหล่งที่มาของ
สารเคมี 

สารเคมีบางชนิดมาจาก วิชาโครงงาน 
งานวิจัย ซ่ึงอาจารย์หรือนักศึกษาได้
มอบไว้ให้เมื่อเสร็จสิ้น แต่ไม่ได้ระบุ
ผู้ใช้งาน วันที่เปิดใช้งาน  

จัดทำบัญชีรายการสารเคมี และบันทึกรายการสารเคมีรับเข้า 
โดยตรวจสอบและบันทึกเป็นภาคการศึกษา 

สารเคมีในรายวิชาปฏิบัติการของ
หลักสูตรเก่า ซ่ึงปัจจุบันไม่ได้เปิดสอน 
เช่น รายวิชา 855-317 ปฏิบัติการแปร
รูปพอลิเมอร์ชีวภาพ  

จัดทำบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้ในวิชาปฏิบัติการในแต่ละภาค
การศึกษา 

4. สารเคมี
เสื่อมสภาพ 

สภาวะการเก็บไม่เหมาะสม ความชื้น 
อุณหภูมิ/แสงแดด  

จัดทำวิธีการจัดเก็บสารเคมี แยกสารเคมีตามประเภท และ
คุณลักษณะเฉพาะสารเคมีนั้น ๆ เช่น สารเคมีที่ไวต่อความชื้น 
ทำการจัดเก็บในโถดูดความชื้น เป็นต้น 

เกิดการปนเปื้อนจากการใช้งาน  จัดทำวิธีการจัดเก็บสารเคมี มีการควบคุมการใช้งาน มี        
การแนะนำวิธีเตรียมสารเคมีและการนำสารเคมีไปใช้        
อย่างถูกวิธีในรายวิชา 855-223 ชีววัสดุ  

5. การไม่สามารถ
ตรวจสอบปริมาณ 
ชนิดของสารเคมี 

ไม่มีการจัดทำบัญชีรายการสารเคมีเป็น
เอกสาร 

จัดทำบัญชีรายการสารเคมี และบันทึกรายการสารเคมีรับเข้า  

มีสถานที่เก็บสารเคมีในหลาย
ห้องปฏิบัติการ 

จัดให้มีจุดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเดียว  

 
ตอนที่ 3 จัดทำระบบการจัดการสารเคมี 
 3.1 จัดทำฐานข้อมูลสารเคมี 

จัดทำฐานข้อมูลสารเคมีห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสารเคมี 
ยี่ห้อ เกรด ประเภทสารเคมี สัญลักษณ์สีประเภทน้ัน ๆ วันท่ีรับ วันท่ีเปิดใช้งาน ปริมาณของสารเคมีที่คงเหลือ 
สถานที่จัดวาง ศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่มีอยู่และจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ และจัดทำ
ฐานข้อมูล SDS  ของสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการ จัดทำ QR Code ของ SDS เพื่อความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลสารเคมี นำเอกสาร SDS ไว้ใน Google Drive และแชร์ข้อมูลเป็นแบบสาธารณะ และนำภาพ QR 
Code ของแต่ละสารเคมีใส่ในฐานข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการทางวัสดุภัณฑ์ด้วย ดังภาพท่ี 1  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการสารเคมีชื่อสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภท วันที่รับ วันที่เปิดใชง้าน 
และปริมาณของสารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้ทำเป็นฐานข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการ
ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และเก็บไว้ใน Google Drive ดำเนินการแชร์ข้อมูลเป็นแบบสาธารณะ ดัง URL: 
https://kyl.psu.th/tENm_DSc5 และจัดทำ QR Code ของบัญชีรายการสารเคมีของห้องปฏิบัติการทาง
วัสดุภัณฑ์ ดังภาพที่ 2 และนำไปติดไว้ที่ชั้นวางสารเคมีในห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เพื่อ  
การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  
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ภาพที่ 1 ฐานข้อมูลสารเคมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ ์

 

 
ภาพที่ 2 ภาพ QR code ของฐานข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการทางวัสดุภณัฑ ์
 

3.2 จัดทำวิธีการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 
 การแยกสารเคมีตามประเภทของสารเคมี และการจัดเก็บสารเคมี   

จัดทำฉลากสารเคมีโดยแยกตามชนิดและประเภทของสารเคมี จำแนกประเภทสารเคมีที ่มีใน
ห ้องปฏ ิบ ัต ิการเทคโนโลย ีว ัสด ุภ ัณฑ์  อ ้างอ ิงตามระบบ GHS (Globally Hamonised System for 
Classification and Labeling of Chemicals) และอ ้ า งอ ิ งข ้ อม ู ลจาก โครงการยกระด ับมาตรฐาน             
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (2557) การกำหนดระบบโค้ดสีของจำแนกสารเคมี  พบว่า
สารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์สามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ สารกัดกร่อน 
(Corrosion) สารที่ทำปฏิกิริยา (Oxydizers) สารไวไฟ (Flammable) สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (Health and Environment) และสารทั่วไป (ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก) และกำหนดสีให้ง่าย
ต่อการสังเกต ดังตารางที่ 2 และทำการแยกประเภทสารเคมีตามข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ติดฉลาก
สัญลักษณ์สีที่ขวดสารเคมี และบันทึกสีของสารเคมีนั้น ๆ ในฐานข้อมูลสารเคมี เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและการค้นหา   
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ตารางที่ 2 การจำแนกประเภทสารเคมีในห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยวีัสดุภณัฑ์ 
ประเภทความเป็นอันตรายของ

สารเคมี 
สัญลักษณ์อันตราย  

(GHS) 
สัญลักษณ์สี 

 (Color symbol) 
ข้อกำหนดการเก็บรักษา 

กัดกร่อน (Corrosion) 

 

 
สีแดง 

เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ    
สารไวต่อปฏิกิริยา             
สารออกซิไดซ์ และสารพิษ 

ไวไฟ (Flammable) 

 

              สีเหลือง 

เก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับ
วัสดุไวไฟ 

ทำปฏิกิริยา (Oxydizers) 
(สารไวต่อปฏิกิริยาและออกซิไดซ์) 

 สีเขียว 

เก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟและ
ไหม้ไฟได้ 

อันตรายต่อสุขภาพ (Health) 
 สีน้ำเงิน 

เก็บในพื้นที่ปลอดภัย 

ทั่วไป (Commercial) 
(ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก) - 

สีชมพู 

ขึ้นอยู่กับสารเคมีแต่ละชนิด 

 
จัดทำพ้ืนที่และชัน้วางสารเคมี จัดหาภาชนะรองรับ  
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์เป็นห้องที่มีพื้นที่จำกัด และมีงบประมาณจำกัดในการจัดหาช้ัน

วางสารเคมีที่มีมาตรฐาน  ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บสารเคมีมีความปลอดภัยมากขึ้น จึงได้จัดหาภาชนะรองรับ  
เพื่อป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการวางสารเคมีใกล้กันในบางสารเคมี โดยจัดให้มีภาชนะรองรับสำหรับ
ของเหลวประเภทต่าง ๆ ทั้งสารเคมีกัดกร่อน ไวไฟ สารพิษ หรือสารเคมีทั่วไปที่เป็นของเหลว และจัดให้มี
ภาชนะรองรับสำหรับสารเคมีที่เป็นของแข็งประเภทกัดกร่อน และติดสัญลักษณ์สีตามประเภทของสารเคมีที่
ภาชนะรองรับให้เห็นชัดเจน ดังภาพท่ี 3 

 

   
ภาพที่ 3 ขวดสารเคมีที่แยกประเภทตามสัญลักษณส์ีและการจดัวางภาชนะรองรับ 
 
ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

4.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนในการค้นหาและจัดการสารเคมี 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์มีการจัดเก็บสารเคมีจำนวนมาก และมีการจัดเก็บในหลายพื้นท่ี 

คือ ช้ันวางห้องปฏิบัติการ 4201 ช้ันวางห้องปฏิบัติการ 4302 และช้ันวางห้องปฏิบัติการ 4310 โดยมีการวาง
สารเคมีให้สอดคล้องกับรายวิชาและบทปฏิบัติการที ่ใช้งานสารเคมีในห้องปฏิบัติการนั ้น  ๆ ซึ ่งทำให้            
การตรวจเช็คสารเคมีต้องเดินตรวจทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการอยู่คนละชั้นกัน  ทำให้ต้องใช้
เวลานานและเกิดความผิดพลาดในการนับจำนวนได้ง่าย  การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและ
จัดทำฐานข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้นำหลักการลีน (Lean) มาใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงาน การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด โดยใช้เวลาที่จำเป็น (value) 
หารด้วยเวลาทั้งหมด พบว่าร้อยละประสิทธิภาพการทำงานในการค้นหาและจัดการสารเคมีแบบเดิมเท่ากับ 
34.29 จากการปรับปรุงการทำงานด้านการจัดการสารเคมี โดยการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและจดัทำ
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ฐานข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ และปรับปรุงการจัดเก็บสารเคมีให้อยู ่ใน
ห้องปฏิบัติการเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ระยะทาง และเวลาในการทำงาน โดยพบว่าเมื่อมีการปรับปรุง
การทำงานทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นร้อยละ 68 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของการปรับการทำงานขั้นตอนการจดัการสารเคมีแบบเดมิกับแบบใหม่ 

รายการ การจัดการแบบเดมิ การจัดการแบบใหม ่
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน 7 ขั้นตอน 
ระยะเวลาทัง้หมด (นาที) 35 นาที 25 นาที 
ระยะเวลาในการทำงานจำเป็น (นาที) 12 นาที 17 นาที 
ร้อยละประสิทธภิาพการทำงาน 34.29 68 

 
ขั้นตอนการจัดการสารเคมแีบบเดมิ                                ขั้นตอนการจดัการสารเคมีแบบใหม่ 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดการสารเคมีแบบเดมิและแบบใหม ่

 
4.2 ประเมินการจัดการสารเคมีก่อนและหลังการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี 
การประเมินการจัดการสารเคมีก่อนและหลังการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี โดยดัดแปลงจาก

แบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2557) โดยทำการประเมินเฉพาะในส่วนของระบบการจัดการสารเคมีที่
เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ การประเมินก่อนพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี พบว่า       
การปฏิบัติตามมาตรฐานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 14.28 มีการปฏิบัติตามแบบประเมินได้จริง  จำนวน 5 ข้อย่อย 
ได้แก่ การเก็บสารเคมีแยกตามสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) การไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน 
สารเคมีทุกชนิดจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามตำแหน่งที่แน่นอน การเก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน 
แหล่งกำเนิดไฟ เป็นต้น  

เมื่อทำการประเมินหลังการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานได้จริง
คิดเป็นร้อยละ 88.57 มีการปฏิบัติตามแบบประเมินได้จริง จำนวน 31 ข้อย่อย ได้แก่ เช่น การเก็บสารเคมี
แยกตามสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) การไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน และสารเคมีทุกชนิด
จัดเก็บอย่างปลอดภัยตามตำแหน่งที่แน่นอน การเก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ    
เป็นต้น การมีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าดูได้ และมี
โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลสารเคมี มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี และมี
ภาชนะรองรับแยกแต่ละประเภทสารเคมี การมีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีอันตราย มีป้ายบอกประเภท
สารเคมี การมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย และทุกคนเข้าถึงได้ โดยอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสแกน 
QR Code เพื่ออ่านข้อมูลความปลอดภัยได้ เป็นต้น 
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ภาพที่ 5 การประเมินห้องปฏิบัติการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ก่อนและหลังการจัดทำระบบการจัดการ

สารเคมีตามแบบ ประเมิน ESPReL Checklist  (เฉพาะในส่วนของระบบการจัดการสารเคมีที่เกี่ยวข้อง) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ โดยทำการ

รวบรวมข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในการจัดการสารเคมี จัดทำ
ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดเก็บสารเคมี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารเคมี งานวิจัย
นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายการสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 132 ชนิด มีจำนวนทั้งหมด 257 ขวด ซึ่งคัด
แยกเป็นสารเคมีที่เสื่อมสภาพมีจำนวน 12 ชนิด และสารเคมีในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมดเป็นจำนวน 65 ชนิด 
ทำให้มีสารเคมีที ่ไม่ได้ใช้งานสำหรับวิชาปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก และแต่ละชนิดมีปริมาณมาก จาก          
การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการสารเคมีคงเหลือในปัจจุบันมีปรมิาณมากกว่าท่ีใช้งานจริง จึงนำไปสู่แนวทาง   
การแก้ปัญหาที่มุ ่งเน้นในการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี ซึ ่งการจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีที ่มีอยู ่ใน
ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  ประกอบด้วย ช่ือสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภทสารเคมี สัญลักษณ์
สีตามประเภท ปริมาณของสารเคมีที ่คงเหลือ และจัดทำวิธีการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทำการแยกประเภทสารเคมีตามข้อมูลความปลอดภัย โดยติดฉลากสัญลักษณ์สีที่ขวดสารเคมี 
และจัดวางภาชนะรองรับเพื่อป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการวางสารเคมีใกล้กัน โดยจัดให้มีภาชนะรองรับ
สำหรับของเหลวประเภทต่าง ๆ ทั้งสารเคมีกัดกร่อน ไวไฟ สารพิษ หรือสารเคมีกรดด่างที่เป็นของแข็ง จาก
พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานเดิมและปรับปรุงใหม่โดยใช้ระบบลีน พบว่า เมื่อมี
การปรับปรุงการทำงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 และเมื่อมีการประเมินการจัดการ
สารเคมีก่อนและหลังการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี โดยใช้แบบประเมิน ESPReL Checklist ในส่วนของ
ระบบการจัดการสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ พบว่า  ก่อนการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี ผล 
การประเมินที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการได้จริงร้อยละ 14.28 และเมื่อได้พัฒนาระบบ
การจัดการสารเคมี พบว่า ผลการประเมินที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการได้จริงร้อยละ 88.57  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการสารเคมีช่ือสารเคมี ยี่ห้อ เกรด ประเภท และปริมาณของสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ทราบว่าการจัดการสารเคมีในปัจจุบันนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสารเคมีในปริมาณมาก และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน บางชนิดมีการเปิดใช้งานหลาย
ขวด บางชนิดมีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งคุณสมบัติของสารเคมีอาจจะเปลี่ยนไป และเกิดของเสียจำนวนมาก 
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ส่งผลต่องบประมาณในการกำจัดที่สูงด้วย จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบของการจัดการสารเคมีคงเหลือใน
ปัจจุบันได้ คือ 1) สารเคมีหมดอายุ สารเคมีเก่า ไม่สามารถตรวจสอบอายุการเก็บได้ 2) การไม่สามารถระบุ
ชนิดของสารเคมี 3) การไม่ทราบการใช้งาน แหล่งที่มาของสารเคมี 4) สารเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลงไป 5) การไม่สามารถตรวจสอบปริมาณ 6) การมีบริเวณจัดเก็บสารเคมีหลายจุด ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับ ชุติโชติ และคณะ (2560)  ที่ได้ศึกษาปัญหาหรือผลกระทบจากสารเคมีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
พบว่า แบ่งเป็น 1) สารเคมีหมดอายุ เก่าเก็บ ไม่สามารถตรวจสอบอายุการเก็บได้ 2) สารเคมีมีคุณสมบัติทาง
กายภาพเปลี่ยนไป 3) การไม่สามารถระบุชนิดของสารเคมี 4) ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณคงคลังของสารเคมี
ที ่มีอยู ่ และ 5) ของเสียประเภทของเหลวไม่ถูกนำไปกำจัด เมื ่อวิเคราะห์สาเหตุแต่ละปัญหาจึงนำไปสู่         
แนวทางการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมี 
มีการควบคุมการใช้งาน และมีการตรวจสอบปริมาณสารเคมีคงเหลือเป็นประจำ เมื่อมีการจัดทำฐานข้อมูล
สารเคมี และจัดทำ QR Code ของฐานข้อมูลสารเคมี ทำให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลสารเคมีและข้อมูล   
ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ จันทน์ผา และคณะ (2560) ที่พัฒนาการจัดทำ QR Code ของสารเคมีมาใช้
ในการเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยโดยให้นักศึกษาตระหนักในการแก้ปัญหาในกรณีที่สารเคมีหกหรือสัมผัส
ผิวหนัง หลังจากมีการปรับปรุงการทำงานการจัดการระบบสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยนำระบบลีนมา
ประเมินการทำงาน พบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.29 เป็นร้อยละ 68 ดังงานวิจัยของ   
สุปรีดี และวิฑูรย์ (2559) ที่ปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยนำระบบลีนมา
วิเคราะห์การทำงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 62   และเมื่อมีการประเมินการจัดการสารเคมีก่อน
และหลังการพัฒนาการจัดการสารเคมี โดยใช้แบบประเมิน ESPReL Checklist ในส่วนของระบบการจัดการ
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ แต่การคิดการประเมินผลนั้นได้ดัดแปลงการคิดคำนว ณตามข้อที่มี     
การปฏิบัติได้เทียบกับข้อปฏิบัติตามมาตรฐานเท่านั้น พบว่า ก่อนการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี ผลการ
ประเมินที่ปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยได้จริงเพียงร้อยละ 14.28 สาเหตุหลักมาจากไม่มี    
การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการ เมื่อได้พัฒนาระบบการจัดการสารเคมี พบว่า ผลการประเมิน
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยได้จริงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.57 แต่ยังมีในบางหัวข้อที่สามารถ
ปรับปรุงได้อีก แต่ในบางหัวข้อไม่สามารถปรับปรุงได้ เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด เช่น การจัดเก็บสารไวไฟ
ในตู้เก็บสารไวไฟ ซึ่งตู้เก็บสารเคมีมีราคาค่อนข้างสูง  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป กระจายสารเคมีที่มีอยู่แต่ไม่ได้ใช้งานไปยังห้องปฏิบัติการอื่นภายใน
หน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้งาน พัฒนาระบบเบิกสารเคมีโดยใช้
ระบบออนไลน์ เช่น Microsoft Form หรือ Google Form เพื ่อเก็บข้อมูลการเบิกสารเคมี และกำหนดรหัส
สารเคมีแต่ละขวดสารเคมีให้สอดคล้องกับหลักการเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out) จัดทำฐานข้อมูลสารเคมี
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน พัฒนาการค้นหาข้อมูลได้จากชื่อหรือ Cas No. ของสารเคมีนั้น เพื่อง่ายต่อการสืบค้น 
จัดเก็บฐานข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้การบริหารจัดการของส่วนกลางของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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