
1 

สรุปผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น (คร้ังท่ี 1/2558) 

(2 – 13 พฤศจิกายน 2558) 
**เกณฑ์ผ่านตามหมายเหตุในแบบตรวจตดิตามห้องปฏิบัติการเคมี จุฬาฯ (ปรับปรุง: มีนาคม 2558)** 

ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

7 701 
Gen. Chem. Lab-วิศวะ 
รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา 
(ผู้ประสานงาน) 

 

- ขวดและถังเก็บของเสยีควรมี Secondary Container (รูปที่ 1) 
- ควรระบุประเภทและจัดการของเสียที่อยู่ในถังพลาสติก โดยการใสข่วด

หรือถังเก็บของเสีย (รูปที่ 2) 
- ควรตรวจสอบระบบน้้าท่ีไหลออกมาจาก Safety Shower ใหส้ะอาด 
- ควรตัดกระแสไฟปลั๊กไฟบรเิวณ Safety Shower และควรตดิป้ายบอกว่า

ตัดกระแสไฟแล้ว (รูปที่ 3) 
- อ่างล้างตามีน้้าไหลน้อยและกระเด็นออกข้างนอก (รูปที่ 4) 

 703 

Gen. Chem. Lab-วิศวะ 
รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา 
(ผู้ประสานงาน) 
 
***หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการไม่
อยู ่*** 
ไม่ผา่น เนื่องจากไม่ถึงเกณฑ์ 
80% 

 

- ของที่ไม่จ้าเป็นและไม่ได้ใช้แล้ว ควรเก็บออกจากโตะ๊แลป  
(รูปที่ 5) 
- สารเคมีไม่ควรอยู่บริเวณอ่างล้างมอื (รูปที่ 6) 
- บริเวณที่ทิ้งของเสียควรมีป้ายบอกและเข้าถึงสะดวก และไม่ควรน้ามาตั้ง

ขวางอุปกรณ์ดับเพลิง (รูปที่ 7) 
- บริเวณ Safety Shower มีปลั๊กไฟ ควรด้าเนินการเอาออกหรือควรติด

ป้ายบอกว่าตัดกระแสไฟแล้ว และไม่ควรน้าอะไรไปแขวนไว้ (รูปที่ 8)  
- ไม่ควรน้าของที่ไม่จ้าเป็นมาใสไ่ว้ในตู้บริเวณโตะ๊แลป(พบสิ่งของทุกตู้) หาก

เป็นของที่จ้าเป็นควรจัดใหเ้ป็นระเบียบและติดป้ายวา่แต่ละตูม้ีอะไรบ้าง 
(รูปที่ 9) 
- บริเวณระเบียงไม่ใช่ที่เก็บของ หากไม่ได้ใช้แล้ว ควรน้าไปท้ิง  
(รูปที่ 10) 
- ปิดวาร์ลน้า้บริเวณอ่างล้างตา 

 706-708 
Gen. Chem. Lab-วิทยา 
ผศ.ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ ์
(ผู้ประสานงาน) 

 

- ตู้เก็บสารเคมี ควรมรีะบบการจัดการที่ท้าให้หาสารที่ต้องการได้และทุก
ขวดต้องมีฉลากตดิชื่อสารเคมีอยา่งชัดเจน (รูปที่ 11) 
- ควรมี secondary container เพื่อป้องกันอันตรายหากถังแตกหรือรั่ว 

(รูปที่ 12) 
- ควรจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปท้าลาย หรือ จดัให้อยู่ทางด้านใดด้านหนึ่ง

ของระเบียง (รูปที่ 13) 
- ควรมีผังทางหนีไฟติดในที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
- ควรดูแลให้ Safety shower และอ่างล้างตาพร้อมใช้งาน (มีน้้าที่เปน็สนิม

จาก safety shower และอ่างล้างตา ระบายน้้าไม่ทัน มีน้้ากระเด็นออก
จากขอบอ่าง ท้าให้เลอะเทอะพื้นห้องแลป (รูปที่ 14) 

8 801,803 
Org. Chem. Lab 
ผศ.ดร.อนวัช อาชวาคม 
(ผู้ประสานงาน) 

 

- ขวด waste บางส่วนไมม่ีการ label (รูปที ่15) 
- ยังไม่ได้แยกของเสียตามระบบ waste track 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 806,808 
Org. Chem. Lab 
รศ.ดร.สรุชัย 
(ผู้ประสานงาน) 

 

- ควรด้าเนินการส่งของเสยีไปก้าจัดทิ้งบ้าง และบางขวดไม่มีฉลากระบุชนิด
สาร (รูปที่ 16) 
- ส้าหรับเครื่องแก้วแตกควรเปลีย่นเป็นกล่องเก็บแก้วแตกทีภ่าควิชาจัดหา

ให ้

9 901,903 

Anal Chem Lab 
ผศ.ดร.สุชาดา 
(ผู้ประสานงาน-เทอมต้น) 
ผศ.ดร.พุทธรักษา 
(ผู้ประสานงาน-เทอมปลาย) 

 

- มียาบางชนิดในชุดปฐมพยาบาลหมดอาย ุ
- พบผู้ท้าการทดลองไม่ใส่แว่นนริภยัป้องกัน 
- มีสิ่งกีดขวางวางไว้บรเิวณ safety shower (รูปที่ 17) 

 906,908 

Anal/Inorg Chem Lab 
ผศ.ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 
(ผู้ประสานงาน-เทอมต้น) 
ผศ.ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ ์
(ผู้ประสานงาน-เทอมปลาย) 

 

ของเสียมีป้ายระบไุม่ชัดเจน 
ไม่มผีังหนีไฟ 
พบผู้ท้าการทดลองไม่ใส่แว่นนริภยัป้องกัน 
หมายเหต-ุ ตกเพราะไม่ผ่านข้อ 20 

10 1022,1023 Phys. Chem. Lab  

- เพิ่มเตมิป้ายบอกทางหนีไฟ 
- ที่อาบน้้า (safety shower) มีของมาขวาง ใช้การไม่ได ้(รูปที่ 19) 
- ควรมีถาดรองส้าหรับขวด waste (รูปที่ 20) 

 1004,1006 รศ.ดร.สนอง, รศ.ดร.ชูชาติ  

- ระบบไฟยังอยู่ในระหว่างการปรบัปรุงโดยช่างไฟ ท้าให้มสีายไฟวางอยู่
บริเวณทางเดิน 
- ไม่มีการจัดท้าแผนการรองรับส้าหรับกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมนิความ
เสี่ยง 
- ไม่มีการจัดท้าแบบรายงานอุบัติเหตุแยกออกจากคู่มือความปลอดภัย 

 1024 รศ.ดร.สนอง, รศ.ดร.ชูชาติ  
- ไม่ควรเก็บกรดไว้ใต้ตู้ดดูควัน 
- วางของในห้องปฏิบัติการไม่เป็นระเบียบ 

 1024 
ผศ.ดร.คเณศ, อ.ดร.สกลุสุข, 
ผศ.ดร.พรเทพ  

- ไม่มีแผนรองรับสา้หรับกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมินความเสี่ยง 

 1024 
ผศ.ดร.กอบรัตน ์
รศ.ดร.ธรรมรตัน ์

 
ไม่ได้รับการตรวจ 

11 1115 CCUC  
- ควรมีคู่มือความปลอดภัยของภาควิชาในรูปแบบเอกสารในฉบับท่ีทันสมัย 
 

12 
1201,1204

, 1223 
ผศ.ดร.วัลภา/ผศ.ดร.อภิชาต/ิ
ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า  

- ขวดสารอันตรายเช่นกรดและไซยาไนด์วางอยู่ในลักษณะที่หมิ่นเหมต่่อ
การร่วงหล่นลงมาจากชั้น และไมม่ีภาชนะรองรับ นอกจากน้ีขวดกรดวาง
อยู่ติดกับไซยาไนด์ ซึ่งผดิหลักความปลอดภัย (รูปที ่21) (ตกข้อ 4) 
- ควรท้าฉลากสารเคมีบางชนิดให้ชัดเจน (รูปที่ 22) (เตือนข้อ 3) 
- พื้นที่จัดเก็บ waste อยู่ในลักษณะที่ไม่เรียบร้อยและไม่ปลอดภัยต้อง

ปรับปรุงโดยด่วน (รูปที ่23) (ตกข้อ 7) 
- ควรเลิกใช้ปลั๊กพ่วงต่อกัน (รูปที่ 24) (ตกข้อ 9) 
- ควรมีแบบรายงานอุบัติเหตุฉบับใหม่ (เตือนข้อ 19) 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 1205,1207 
ผศ.ดร.ปกรณ์/อ.ดร.
พุทธรักษา  

- ควรเก็บตัวท้าละลายอินทรียไ์ว้ใน secondary container ที่เป็นโลหะ 
(รูปที่ 25) (เตือนข้อ 4) 
- ขยะที่เป็นขวดน้้าท่ีดืม่หมดแล้วควรน้าไปท้ิงนอกห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 

26) (เตือนข้อ 17) 

 1211,1212 ผศ.มล.ศิริพสัตร์ ไชยันต ์  

- ควรมีผูร้ับผดิชอบเรื่องการจดัการสารเคมี และจัดเกบ็สารเคมีให้ถูกต้อง 
และควรมีที่กั้นเพื่อกันขวดตกหล่นและ secondary container ที่
เหมาะสม (รูปท่ี 27) (ตกข้อ 2,4) 
- ควรมีการคดัแยกของเสยีตามระบบของ wastetrack และท้าป้ายระบุ

ชนิดที่ถูกต้อง และควรมี secondary container และพื้นที่เก็บท่ี
เหมาะสม (รูปท่ี 28) (ตกข้อ 6,7) 
- ควรมีแบบรายงานอุบัติเหตุฉบับใหม่ (เตือนข้อ 19) 

 1215 ผศ. ดร. อรุณศิริ ชิตางกูร  

- ควรมีชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างน้อย 2 
คน (เตือนข้อ 1) 
- ควรหาที่จัดเก็บสารระเหยใหม่ ในตู้ที่ปิดมิดชิด ถ้าจะเก็บไว้ใน

ห้องปรับอากาศดังท่ีเป็นอยู่ (รูปที่ 29) (เตือนข้อ 4) 
 ควรวาดผังการหนีไฟที่เข้าใจง่าย (เตือนข้อ 12) 

 1218 รศ.ดร.ธรรมนูญ  ไม่ม ี
 1221 ห้องเครื่องมือกลาง  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมลู 
 1206 ห้องเครื่องมือ ICP  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมลู 
 1229 ห้องเครื่องมือ UV  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมลู 
 1226 ห้องเครื่องมือ IR  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมลู 
 1231 ผศ.ดร.อมราวรรณ  ไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากห้องถูกปิด 
 1234 ผศ.ดร.ณรงค ์  - จัดเก็บสารไมม่ีป้ายระบุชัดเจนอยู่ในตู้ดูดควัน (รูปที่ 30) 

 1235 
ห้องเรียนปฏิบตัิการ – เครื่อง 
AA  

- ไม่มผีู้รับผิดชอบและไม่สามารถเขา้ดูไดเ้นื่องจากห้องถูกปิด 
- เป็นห้องเครื่องมือ 

 1237 ผศ.ดร.สุชาดา  ไม่ม ี
 1240 อ.ดร.มนพิชา  ไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากห้องถูกปิด 

 
1241, 

1242,1243 
ศ.ดร.อรวรรณ  ไม่ม ี

 1246 อ.ดร.ปารฉิัตร  - สายส่งแกส๊ไม่เป็นระเบียบ (รปูท่ี 31) 
 1249 อ.ดร.ภสัสร์พล  - ไม่มี secondary container (รูปที่ 32) 

 1251 อ.ดร.เจริญขวัญ  

- สายส่งแกส๊ไม่เป็นระเบียบ (รปูท่ี 33) 
- ไม่มโีซ่คล้องถังแก๊ส (รูปท่ี 34) 
- ประเมิน ESPRelไม่อัพเดท (มี.ค. 2552) 

 1253 อ.ดร.ลักษณา  ประเมิน ESPRelไม่อัพเดท (ก.พ. 2558) 

13 
1301,1321

,1323 
ผศ.ดร.โสมวด/ีอ.ดร.นิปกา  ไม่ม ี
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 
1304,1305 

1307 
อ.ดร.ดวงกมล  ไม่ม ี

 
1309,1311 

1312 
ศ.ดร.มงคล/ผศ.ดร.อนวัช  

- การจัดเก็บของเสียไม่เป็นระเบยีบบางส่วนและหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
อุบัติเหตุ (รูปที่ 35-ห้อง 1309, รูปท่ี 36-ห้อง 1311) 

 1315 อ.ดร.วิภาค  
- แจ้งว่าของเหลวในกล่องกระดาษยังไม่ได้เปิดใช้ แต่กไ็ม่ควรวางไว้บน

ทางเดินเช่นนี้ (รูปที่ 37) 

 
1316/1, 
1318 

อ.ดร.น้าพล  

- กล่องวางซ้อนกันสูงมาก และส่วนใหญ่เป็นขวดของเหลวท่ีไวไฟซึ่งเสีย่งต่อ
การเกิดอุบัตเิหตไุด้ง่าย ควรจัดการแก้ไขโดยด่วน (รูปที่ 38) 

- ของเสียไม่มีถาดรองช้ันท่ี 2 (secondary container) 

 1316/2 อ.ดร.วิภาค  
- ฉลากขวดสารบางส่วนไม่ชัดเจน เลอะเลือน 
- ของเสียไมม่ีถาดรองช้ันท่ี 2 (secondary container) 

 1324 
ห้องเครื่องมือ TJTTP-JBIC 
(อ.ดร.อธิชา/อ.ดร.ดวงกมล)  

- โซ่เดียวคล้องถังแก๊สหลายถัง (รูปที่ 39) 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กบางส่วน มกีารวางบนพ้ืนห้อง 

 1325 
ห้องเครื่องมือ TJTTP-JBIC 
(ศ.ดร.ธีรยุทธ)  

ไม่ได้ท้า ESPReL เพราะไมไ่ด้จดัเก็บสารเคม ี 
*** หมายเหตุ ใช้เป็นห้องเครื่องมอื 
- ควรมีผังทางหนีไฟติดอยู่ในบรเิวณห้องปฏิบัติการทีส่ามารถมองเห็นได้

ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในห้องปฏิบัตกิารรับทราบ 

 1327 รศ.ดร.สันต ิ  

- ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมินค
วามเสี่ยง (รูปที่ 40) 

- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
- นิสิต 2 คน ไม่มี safety ID 

 1330 ผศ.ดร.วรินทร  
- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
- นิสิต 1 คน ไม่มี safety ID 

 1331 ผศ.ดร.วรินทร  
- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
- นิสิต 1 คน ไม่มี safety ID 

 1333 ผศ.ดร.พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช  

- ควรจัดท้าสารบบสารเคมีที่เป็นเอกสารเก็บไว้ในห้องแลป 
- ควรจัดเก็บสารเคมีใหเ้ป็นระเบียบ โดยเรียงตามตัวอักษร (รูปที่ 41) 
- ขวดเก็บของเสียควรมี Secondary Container 
- ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมิน

ความเสีย่ง (รูปที่ 42) 

ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภัย 

 1336 ผศ.ดร.วรวรรณ  

- ป้ายข้อมูลห้องปฏิบตัิการยังไม่มีการอัพเดต เช่น หมายเลขห้องปฏิบตัิการ
ผิด เบอรโ์ทรศูนยร์ักษาความปลอดภัยไม่อัพเดต 
- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
ไม่ผา่น เนื่องจากเป็นข้อ * 

 1338 ศ.ดร.ธรียุทธ  ไม่ม ี
 1339 ศ.ดร.ธรียุทธ  ไม่ม ี
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 1342,1343 รศ.ดร.วรวีร/์ผศ.ดร.วราวุฒิ  

- ปลั๊กไฟควรวางไว้ทีพ่ื้นราบ ไม่ควรห้อย เพราะอาจเกิดอันตรายได้  
(รูปที่ 43) 
- ควรมีผังทางหนีไฟบอกทิศทางใหชั้ดเจน 
- ไม่ควรวางสิ่งห้องระเกะระกะขวางทางเดินภายในห้องปฏิบัติการ  

(รูปที่ 44) 
 1345 ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล  -- ขวดเก็บของเสียควรมี Secondary Container (รูปที่ 45) 

 1347 ผศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศริิศาล  

- ถังเก็บของเสียควรมี Secondary Container (รูปที่ 46) 
- ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมิน
ความเสีย่ง 
- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
- นิสิต 2 คน ไม่มี safety ID 

 1349 ผศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศริิศาล  

- ถังเก็บของเสียควรมี Secondary Container 
- ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมิน

ความเสีย่ง 
- ควรแยกแบบรายงานอุบัติเหตุออกจากคู่มือความปลอดภยั 
- ควรจัดเก็บสารเคมีใหเ้ป็นระเบียบ โดยเรียงตามตัวอักษร (รูปที่ 47) 
- นิสิต 2 คน ไม่มี safety ID 

14 1401,1403 

Org. Chem. Lab 

รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น 
(ผู้ประสานงาน) 

 
- เตือนเด็กให้เชด็น ้า ท้าความสะอาดให้เรียบร้อย เนื่องจากพบน ้าเปยีก

อยู่บริเวณปลั๊กไฟ (รูปที่ 48) 

 1404/1 ห้องเครื่องมือ  
ไม่ม ี
 

 1404/2 ห้องเครื่องมือ  
ไม่ม ี
 

 1406 
ผศ.ดร.สมัฤทธ์ิ/รศ.ดร.
ไพฑูรย/์ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ ์  

- มีเครื่องแก้วแตกที่ยังใช้งานอยู่ (รูปที่ 49) 
- มีสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ 

 1407 ผศ.ดร.วิวัฒน์   

 1408 รศ.ดร.ศุภศร/ผศ.ดร.ยงศักดิ ์  
- มีสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ 
 

15 1501 รศ.ดร.นาตยา  
ของเสียมีป้ายระบไุม่ชัดเจน 
 

 1504 รศ.ดร.นงนุช  

- สารบางขวดไม่มีฉลากระบุ และบางขวดจัดเก็บรวมกับสารอื่นท่ีมีฉลาก 
(รูปที ่50) 
- ของเสียมีป้ายระบไุม่ชัดเจน 
- ผู้ท้าปฏิบัติการเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและการท้าปฏิบตัิการ

อย่างปลอดภัย บางคนรู้ บางคนไม่รู ้
 1507 รศ.ดร.นงนุช  ไม่ม ี
 1505 ผศ.ดร.พัชณิตา  ไม่ม ี
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 1509 ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา  

- ไม่มีใบรายชื่อสารเคม ี
- ไม่มีระบบการจดัเก็บสารเคม ี
- ชุดปฐมพยาบาลไม่เพียงพอ และมียาไม่ครบ 
- ไม่มีคู่มือความปลอดภัยของภาควิชาในรูปแบบเอกสาร (ข้อ.18*) 
- ไม่มีแบบรายงานอุบัติเหตุ (แยกจากคู่มือความปลอดภยั) 
ไม่ผา่น เนื่องจากเป็นข้อ * 

 1511 รศ.ดร.สมใจ  
ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก (รูปที่ 51) 
ถังแก๊สวางไว้ไม่ปลอดภยั 

 1512 รศ.ดร.สมใจ  ไม่ผา่นข้อ 3, 4,13 

 1515 รศ.ดร.สมใจ  

ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก (รูปที่ 52) 
ไม่มรีะบบการจัดเก็บสารเคมี (รูปที่ 53) 
ชุดปฐมพยาบาลไมเ่พียงพอ และมยีาไม่ครบ 
พบผู้ท้าปฏิบัติการไม่สวมแว่นตานริภัยขณะท้าการทดลอง (ข้อ 14*) 
ไม่ผา่น เนื่องจากเป็นข้อ * 

 1516 รศ.ดร.สรุชัย  
ไม่ผา่นข้อ 3 (รูปที่ 54), 4, 13, 14* 
ไม่ผา่น เนื่องจากเป็นข้อ * 

 1518 รศ.ดร.สรุชัย  ไม่ผา่นข้อ 3 (รูปที่ 55), 4, 13 
 1521 อ.ดร.นวพร  ไม่มผีังหนีไฟ 
 1523 รศ.ดร.นาตยา  ไม่ผา่นข้อ 3, 7 

 1528 
ห้องเครื่องมือ อ.ดร.ธนิษฐ์ 
และ อ.ดร.ภาณุวัฒน ์  มีของเสียรอก้าจดัอยู่จ้านวนหน่ึง (รูปที ่56) 

 1531 อ.ดร.ภาณุวัฒน ์  ป้ายผังทางหนีไฟให้ย้ายมาตดิบรเิวณด้านในห้องปฏิบัติการ 

 1532 ผศ.ดร.ขนิษฐา  
ไม่มีถาดรองสารเคมี และ ของเสยี (รูปที ่57) 
ตู้ควันไมดู่ด 

 1534 อ.ดร.ธนิษฐ ์  - การจัดเก็บถังแกส๊ไมม่ีความปลอดภัย 

 1537 ศ.ดร.ธวัชชัย  

- ติดตั้งชุด reaction ไว้แตไ่ม่มีปา้ยก้ากับ (รูปที่ 58) 
- แนะน้าให้เดินสายไฟใหม่เนื่องจากใช้ปลั๊กพ่วงหลายจุด ซึ่งอาจจะเกิด
อันตรายได้ (รูปที่ 59) 

 1539 ผศ.ดร.บุษยรตัน ์  
- ป้ายระบุ waste ไม่ชัดเจน (รูปที่ 60) 
- ตู้ควันใช้ได้ แต่เสียงดังมาก 

 1540 ศ.ดร.ธวัชชัย  ไม่ม ี

 1543 
กลุ่มวิจัย SCRU 
(ไม่มีป้ายแสดงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 

- ไม่มีป้ายแสดงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ (ข้อ 1*) (รูปที่ 61) 
- การจัดเก็บสารเคมไีมเ่ป็นระเบียบและไม่มีความปลอดภัย (รูปที่ 62) 
- ของเสียไมม่ีป้ายระบุให้ชัดเจนและอยู่ในบริเวณที่ไมเ่หมาะสม (รูปที่ 63) 
ไม่ผา่น เนื่องจากเป็นข้อ * 

 1544 อ.ดร.พรรณ ี  ไม่มีถาดรองสารเคมี และ ของเสยี 

 1546 รศ.ดร.นวลพรรณ  
ไม่มีถาดรองวางขวดของเสีย 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง 
สรุปผลการตรวจห้องปฏิบัติการ 
  ผ่าน       ไม่ผา่น 

รายการตรวจท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ตามแบบประเมิน/ข้อควรปรับปรุง 

 1548 รศ.ดร.วิทยา  

มีการจัดวางสารเคมไีม่เป็นระเบยีบ 
ของเสียไมม่ีป้ายระบุให้ชัดเจนและอยู่ในบริเวณที่ไมเ่หมาะสม 
อุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกเสยีหายไม่จัดเก็บในภาชนะทิ้งที่มีความปลอดภัย 
(รูปที่ 64) 
มีถุงขยะวางไวท้ี่ระเบียงด้านนอกข้างคอมเพรสเซอร์แอร์ (รูปที่ 64) 

 1550 ผศ.ดร.เสาวรักษ ์  
ไม่มีถาดรองสารเคมีและ ของเสยี 
ตู้ควันใช้งานไม่ได ้

20 
2003, 
2006 

รศ.ดร.ศุภวรรณ  
- ควรติดผังทางเดินหนีไฟให้อยู่บรเิวณที่สังเกตเห็นชัดเจน 
 

 2004 ผศ.ดร.ขนิษฐา  ไม่ม ี

 2010 รศ.ดร.พัชณิตา  

- ไม่มีผังทางหนีไฟท่ีมองเห็นชดัเจน 
- ไม่มีชุดปฐมพยาบาลประจ้าห้องปฏิบัติการ 
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
- ไม่มีแบบรายงานอุบัติเหต ุ
- ไม่มีคู่มือความปลอดภัยของภาควิชา 
 

 
บริเวณชั้น 

20 
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รูปประกอบสิ่งที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

1 701 
รศ.ดร.สมใจ 

ขวดและถังเก็บของเสยีควรมี Secondary Container 

 

2 701 
รศ.ดร.สมใจ 

 

ควรระบุประเภทและจัดการของเสียที่อยู่ในถังพลาสติก โดยการใสข่วดหรือถังเก็บของเสีย 

 

3 701 
รศ.ดร.สมใจ 

 

ควรตัดกระแสไฟปลั๊กไฟบรเิวณ Safety Shower และควรตดิป้ายบอกว่าตัดกระแสไฟแล้ว 

 

4 701 
รศ.ดร.สมใจ 

 

อ่างล้างตามีน้้าไหลน้อยและกระเด็นออกข้างนอก 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

5 703 
รศ.ดร.สมใจ 

 

ของที่ไม่จ้าเป็นและไม่ได้ใช้แล้ว ควรเก็บออกจากโตะ๊แลป เพื่อใหส้ามารถใช้งานโต๊ะแล็บได ้

       

6 703 
รศ.ดร.สมใจ 

 

สารเคมีไม่ควรอยู่บริเวณอ่างล้างมอื 

 

7 703 
รศ.ดร.สมใจ 

 

บริเวณที่ทิ้งของเสียควรมีป้ายบอกและเข้าถึงสะดวก และไม่ควรน้ามาตั้งขวางอุปกรณด์ับเพลิง 

  

8 703 
รศ.ดร.สมใจ 

 

บริเวณ safety shower มีปลั๊กไฟ ควรด้าเนินการเอาออกหรือควรตดิป้ายบอกว่าตดักระแสไฟแล้ว 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

9 703 
รศ.ดร.สมใจ 
เพ็งปรีชา 

ไม่ควรน้าของที่ไม่จ้าเป็นมาใสไ่ว้ในตู้บริเวณโตะ๊แลป (พบสิ่งของทุกตู้) หากเป็นของที่จ้าเป็นควรจดัใหเ้ป็นระเบียบ
และตดิป้ายว่าแต่ละตู้มีอะไรบา้ง 

 

10 703 
รศ.ดร.สมใจ 

บริเวณระเบียงไม่ใช่ที่เก็บของ หากไม่ได้ใช้แล้ว ควรน้าไปท้ิง และถา้ต้องการวางขวด waste ขอให้ท้าตาม
ข้อก้าหนดของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

 

11 706/708 
ผศ.ดร. 

เสาวรักษ ์

ตู้เก็บสารเคมี ควรมรีะบบการจัดการที่ท้าให้หาสารที่ต้องการได้และทุกขวดต้องมีฉลากติดช่ือสารเคมีอย่างชัดเจน 

      

12 706/708 
ผศ.ดร. 

เสาวรักษ ์

ควรมี secondary container เพื่อป้องกันอันตรายหากถังแตกหรือรั่ว 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

13 706/708 
ผศ.ดร. 

เสาวรักษ ์

ควรจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปท้าลาย หรือ จดัให้อยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของระเบียง 

      

14 706/708 
ผศ.ดร. 

เสาวรักษ ์

ควรดูแลให้ Safety shower และอ่างล้างตาพร้อมใช้งาน (มีน้้าที่เปน็สนิมจาก safety shower และอ่างล้างตา 
ระบายน้้าไม่ทัน มีน้้ากระเด็นออกจากขอบอ่าง ท้าให้เลอะเทอะพื้นห้องแลป 

      

15 803 
ผศ.ดร.
อนวัช 

ขวด waste บางส่วนไม่มีการติดฉลากท่ีชัดเจนและมีขวดเปลา่วางอย่างเกะกะในบางบริเวณ 

      

16 808 
รศ.ดร.สรุชัย 

ควรด้าเนินการส่งของเสยีไปก้าจัดทิ้งบ้าง และบางขวดไม่มีฉลากระบุชนิดสาร นอกจากน้ีส้าหรับเครื่องแก้วแตกควร
เปลี่ยนเป็นกล่องเก็บแก้วแตกที่ภาควิชาจัดหามาให ้
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

17 901-903 มีสิ่งกีดขวางวางไว้บรเิวณ safety shower 

           

18 906-908 ของเสียมีป้ายระบไุม่ชัดเจน 

 

19 1022/1 ที่อาบน้้า (safety shower) มีของมาขวาง ใช้การไม่ได ้

 

20 1022/1 ควรจัดหาถาดรองขวด waste 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

21 
1204 
EARU 

ขวดสารอันตรายเช่นกรดและไซยาไนด์วางอยู่ในลักษณะที่หมิ่นเหมต่่อการร่วงหล่นลงมาจากช้ัน และไม่มภีาชนะ
รองรับ และยังวางขวดกรดอยู่ตดิกับไซยาไนด์ ซึ่งผดิหลักความปลอดภัย 

 

22 
1204 
EARU 

ควรท้าฉลากสารเคมีบางชนิดให้ชัดเจน  

 

23 
1204 
EARU 

ควรท้าการจดัเก็บ waste ในลักษณะที่เหมาะสม  

 

24 
1204 
EARU 

ควรเลิกใช้ปลั๊กพ่วงต่อกัน  

 



14 

รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

25 

1205 
ผศ.ดร. 
ปกรณ์ - 
ผศ.ดร. 

พุทธรักษา 
 

ควรเก็บตัวท้าละลายอินทรียไ์ว้ใน secondary container ที่เป็นอลมูิเนียม 

 

26 

1205 
ผศ.ดร. 
ปกรณ์ - 
ผศ.ดร. 

พุทธรักษา 
 

ขยะที่เป็นขวดน้้าท่ีดืม่หมดแล้วควรน้าไปท้ิงนอกห้องปฏิบัติการ  

 

27 

1211 
ผศ.มล. ศิริ

พัสตร ์
 

ควรมีผูร้ับผดิชอบและจดัเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง  

 

28 

1211 
ผศ.มล. ศิริ

พัสตร ์
 

ควรมีการคดัแยกของเสยีและท้าปา้ยระบุชนิดที่ถูกต้อง 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

29 

1216 
ผศ. ดร. 
อรุณศริ ิ

 

ควรหาที่จัดเก็บสารระเหยใหม่ ในตู้ที่ปิดมิดชิด ถ้าจะเก็บไว้ในห้องปรับอากาศดังท่ีเป็นอยู่ 

 

30 
1234 
ผศ.ดร.
ณรงค ์

จัดเก็บสารไม่มีป้ายระบุชดัเจนอยูใ่นตู้ดูดควัน 

 

31 
1246 
อ.ดร.

ปาริฉัตร 

สายส่งแกส๊ไม่เป็นระเบียบ 

 

32 
1249 

อ.ดร.ภสัสร์
พล 

ไม่มี secondary container 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

33 
1251 

อ.ดร.เจริญ
ขวัญ 

สายส่งแกส๊ไม่เป็นระเบียบ 

 

34 
1251 

อ.ดร.เจริญ
ขวัญ 

ไม่มโีซ่คล้องถังแก๊ส 

 

35 

1309 
ศ.ดร.มงคล/

ผศ.ดร.
อนวัช 

วาง waste ไม่เป็นระเบียบ กีดขวางทางเดินบางส่วน และมีการซ้อนถังสองช้ัน 

 

36 

1311 
ศ.ดร.มงคล/

ผศ.ดร.
อนวัช 

ของเสียมีภาชนะรองรับอีกช้ันหนึง่เป็นอย่างดี แต่วางไว้กลางห้อง ควรจัดเข้ามุมเพื่อหลีกเลีย่งการชน 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

37 
1315 

อ.ดร.วิภาค 

แจ้งว่าของเหลวในกล่องกระดาษยังไม่ได้เปิดใช้ แต่กไ็ม่ควรวางไว้บนทางเดินเช่นนี้ 

 

38 
1316/1 

อ.ดร.น้าพล 

กล่องวางซ้อนกันสูงมาก และส่วนใหญ่เป็นขวดของเหลวท่ีไวไฟซึ่งเสีย่งต่อการเกิดอุบตัิเหตุได้ง่าย ควรจัดการแกไ้ข
โดยด่วน 

 

39 

1324/1 
ห้อง

เครื่องมือ 
TJTTP-JBIC 

มีการวางอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีดเูหมือนไม่ใช้แล้วอย่างระเกะระกะ กีดขวางทางเดินบางส่วน โซ่คล้องถังใช้คล้อง
ถังรวมหลายถัง 

 

40 

1327 
รศ.ดร.สันติ, 
รศ.ดร.ปรีชา 

(ภู) 

ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมินความเสี่ยง 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

41 
1333 
ผศ.ดร.
พัฒทรา 

ควรจัดเก็บสารเคมีใหเ้ป็นระเบียบ โดยเรียงตามตัวอักษร 

 

42 
1333 
ผศ.ดร.
พัฒทรา 

ควรมีการประเมินและแผนรองรับส้าหรับกจิกรรมที่เข้าข่ายต้องประเมินความเสี่ยง 

 

43 
1342/1343 
รศ.ดร.วรวีร ์

ปลั๊กไฟควรวางไว้พ้ืนราบ ไม่ควรหอ้ย เพราะอาจเกดิอันตรายได้ 

 

44 
1342/1343 
รศ.ดร.วรวีร ์

ไม่ควรวางสิ่งของเกะกะขวางทางเดินภายในห้องปฏิบตัิการ 

 



19 

รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

45 
1345 
ผศ.ดร. 
วราวุฒ ิ

ที่เก็บขวดของเสียควรมี Secondary Container 

 

46 
1347 

รศ.ดร.ปรีชา 

ถังเก็บของเสียควรมี Secondary Container 

 

47 

1349 
รศ.ดร.สันติ, 
รศ.ดร.ปรีชา 

 

ควรจัดเก็บสารเคมีใหเ้ป็นระเบียบ โดยเรียงตามตัวอักษร 

 

48 
1401,1403 
Org.Chem. 

Lab 

พบน ้าเปียกอยู่บรเิวณปลั๊กไฟ 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

49 

1406 
ผศ.ดร.

สัมฤทธ์ิ/รศ.
ดร.ไพฑูรย/์
ผศ.ดร.โรจน์

ฤทธิ ์

มีเครื่องแก้วแตกที่ยังใช้งานอยู่ 

 

50 
1504/1 
รศ.ดร.นงนุช 

สารบางขวดไม่มีฉลากระบ ุ

     

51 
1511 
รศ.ดร.สมใจ 

ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก 

             

52 
1515 
รศ.ดร.สมใจ 

ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

53 
1515 
รศ.ดร.สมใจ 

ไม่มรีะบบการจัดเก็บสารเคมี 

 

54 
1516 
รศ.ดร.สรุชัย 

ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก 

 

55 
1518 
รศ.ดร.สรุชัย 

ฉลากของขวดเก็บสารเคมีไม่ชัดเจน และบางขวดไม่มีฉลาก 

 

56 

1528 
ห้อง
เครื่องมือ อ.
ดร.ธนิษฐ์ 
และ อ.ดร.
ภาณุวัฒน ์

ไม่มีถาดรอง waste และมีสารเคมีที่รอก้าจัดทิ้งตกค้างมากเกิน 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

57 

1532 
ผศ.ดร.
ขนิษฐา 
 

ไม่มีถาดรอง Solvents 

58 
1537 
ศ.ดร.ธวัชชัย 

มีการตั้ง reaction ไว้โดยที่ไม่เขียนรายละเอียกระบ ุ

 

59 
1537 
ศ.ดร.ธวัชชัย 

ต่อปลั๊กพ่วงเยอะเกิน แนะนา้ให้เดนิสายไฟใหม ่

     

60 
1539/1 
ผศ.ดร.บุษย
รัตน ์

ไม่มีถาดรอง waste และไมต่ิดป้ายให้ชัดเจน 
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รูปที่ ห้อง รายละเอียด 

61 
1543 
กลุ่มวิจัย 
SCRU 

ไม่มรีายละเอียดหน้าห้อง 

 

62 
1543 
กลุ่มวิจัย 
SCRU 

มีของที่ไม่ทราบว่ายังใช้งานอยู่หรอืไม่วางอยู่อย่างกระจดักระจาย 

 

63 
1543 
กลุ่มวิจัย 
SCRU 

ไม่มีป้ายเขียนก้ากับท่ีสารเคมี จึงไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีที่ใช้หรือเปน็ waste 

 

64 
1548 
รศ.ดร.วิทยา 

ทิ้งเครื่องแก้วที่แตกรวมกีบสารเคมี มีถุงขยะวางไว้ที่ระเบียงด้านนอกข้างคอมเพรสเซอร์แอร ์

      
 


