
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร. 02-2187612 
ที่                                             วันที่  26 พฤษภาคม 2557 

เร่ือง   ผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2/2556 

 
เรียน  คณาจารย์ภาควิชาเคม ี
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สรุปผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2/2556 
 

 ตามที่ภาควิชาเคมไีด้จัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมีในอาคารมหามกุฎ ประจ าปีการศึกษา 2556 
ภาคการศึกษาปลาย (ครั้งท่ี 2/2556) ระหว่างวันท่ี 3 – 21 กุมภาพันธ ์ 2557 ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ขอส่งสรุปผลการ
ตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งท่ี 2/2556 ทั้งนี ้สามารถดรูายละเอียดและรูปภาพประกอบรายงานได้ทีเ่ว็บไซต์หน้าความปลอดภัยของ
ภาควิชา (http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/safety/safety.shtml) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินแต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุง 
ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ขอให้ท่านด าเนินการแก้ไขให้เสร็จก่อนการตรวจติดตามครั้งต่อไปด้วย (ประมาณเดือนตุลาคม 
2557) หากท่านได้มีการแก้ไขห้องปฏิบัติการตามข้อสังเกตหรือข้อควรปรับปรุงในรายงานเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ขอช่ืน ชมและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งนี้มีห้องปฏิบัติการที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจจ านวน 10 ห้อง ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะด าเนินการปรับเงิน (ไม่ผ่านการตรวจครั้งท่ี 1 ปรับเงิน 
2,000 บาท) จากเงินในบัญชีสโตรข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการภาคฯ อนุมัติต่อไป 

ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ขออภัยที่รายงานผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที ่2/2556 ล่าช้า และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท าปฏิบัติการที่เหมาะสมและปลอดภัยในภาควิชาเคม ี

 

 

          (อ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล) 
        เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคม ี
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สรุปผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย (คร้ังท่ี 2/2556) 

(3 – 21 กุมภาพันธ์ 2557) 
** เกณฑ์การผ่าน 80% ของจ านวนข้อที่ได้รับการตรวจ ** 

 

ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

7 701,703 Gen. Chem. Lab-วิศวะ   

ไม่ผา่น 5 ข้อ  
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ป้ายข้อมูลหน้าห้องตามระบบของภาคไม่มีการปรบัปรุงข้อมูลใหม่ 
(แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
2. การจัดเก็บสารเคมไีม่เป็นระบบ 
3. ไม่มีการจ าแนกของเสีย 
4. ยาหมดอาย ุ

 706,708 Gen. Chem. Lab-วิทยา   ตู้ควันเสยี ไมดู่ดควัน 

8 801,803 Org. Chem. Lab   
- คู่มือความปลอดภัยไมม่ีการปรับปรุง (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
- บานเลื่อนตู้ควันในห้อง 803 เสีย 

 806,808 Org. Chem. Lab   ไม่ม ี

9 901,903 Anal Chem Lab   
- ป้ายข้อมูลหน้าห้องตามระบบของภาคไม่มีการปรับปรุงข้อมลูใหม่

(แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
- คู่มือความปลอดภัยไม่ใช่ฉบับล่าสดุ 

 906,908 Anal/Inorg Chem Lab   - ป้ายข้อมูลหน้าห้องตามระบบของภาคไม่มีการปรับปรุงข้อมลูใหม ่
10 1022 Phys. Chem. Lab   ไม่ม ี
 1004,1006 รศ.ดร.สนอง, รศ.ดร.ชูชาต ิ   ไม่ม ี

 1024 รศ.ดร.สนอง, รศ.ดร.ชูชาต ิ   

ไม่ผา่น 3 ข้อ  
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ควรมีการภาชนะมารองรบัภาชนะใส่ของเสียที่เป็นโหลแก้วของเหลว
อีกช้ัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแตกของภาชนะ (รูปที่ 1) 
2. ของเสียบางขวดไม่มีการตดิฉลากท่ีเห็นได้ชัดเจน (รูปที่ 2) 
3. ไม่ควรเก็บขวดสารเคมไีว้บรเิวณใต้ตู้ยา เนื่องจากท าให้เข้าถึงตู้ยาได้
ยาก (รูปที่ 3) 
4. ควรปรับปรุงความเป็นระเบียบของห้องปฏิบัติการ (แจ้งให้ปรับปรุง
ตั้งแต่การตรวจครั้งแล้ว) 
5. ควรกวดขันผู้เข้าท าปฏิบัติการให้มีจิตส านึกด้านความปลอดภัยมาก
ขึ้น ในวันที่ตรวจผู้ท าวิจัยบางท่านใส่รองเท้าแตะไม่ใสแ่ว่นเดินไปมาใน
ห้อง 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

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

- มีขวดน้ าดื่มวางอยู่บนโต๊ะแล็บโดยไม่มีการติดฉลากว่าใช้ในการ
ทดลองหรือไม่ (รูปที่ 4) 

- ไม่มีการติดฉลากแยกประเภทของของเสีย (รูปที่ 5) 
- ไม่มภีาชนะรองรับเศษแก้ว (รูปที่ 5) 
- มีการเก็บสารเคมีในตูดู้ดควันในลกัษณะถาวร (รูปที่ 6) 
- ควรปรับปรุงเรื่องประตูทางเข้า-ออก และหน้าต่างท่ีเป็นลักษณะปิด

ตาย ในกรณีทีเ่กิดอุบัติเหตุจะหนอีอกได้ยากเพราะประตูที่มีอยูบ่าน
หนึ่งต้องออกผ่านห้องแล็บอ.สนอง อีกบานหน่ึงติดกับแล็บ phys 
chem ซึ่งล็อกตลอดเวลา เสนอแนะให้แจ้งภาควิชาเพ่ือเจาะประตู
เพิ่มและ/หรือท าหน้าต่างให้เปดิออกได้ (รูปที่ 7) 

 1024 
ผศ.ดร.กอบรัตน ์
รศ.ดร.ธรรมรตัน ์   

- ช่ือผู้รับผิดชอบมีแต่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ phys 
chem. ซึ่งอยู่ติดกัน. แต่พอไปถามก็บอกว่าไม่มีกญุแจเปดิห้อง ดังนั้น
ไม่ควรใหเ้ป็นผูร้ับผดิชอบเนื่องจากจะไมส่ามารถช่วยอะไรได้เวลาเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

11 1115 CCUC   

- ไม่ควรพ่วงปลั๊กไฟไปยังอุปกรณ์ทีม่ีวัตตส์ูง (กาน้ าร้อน) (รูปที่ 8) 
- ไม่ควรพ่วงปลั๊กไฟหลายต่อ หากมคีวามจ าเป็นต้องเพิ่มปลั๊กไฟควรให้

ช่างไฟมาเดินปลั๊กถาวร (รูปที่ 9) (แจ้งให้ปรับปรุงตั้งแต่การตรวจครัง้
แล้ว) 

- จัดให้มีแฟ้มเก็บรวบรวมรายงานอบุัติเหตุ 
- มีผู้ท าวิจัยระดับ postdoc คนหนึง่ไม่ไดผ้่านการอบรมและสอบวัด

ความรู้ความปลอดภัย เมื่อสอบถามไดร้ับค าตอบว่าคิดว่าไม่จ าเป็น 

12 1201 ผศ.ดร.วัลภา   
- ไม่มีป้ายบอกระดับอันตรายของห้องปฏิบัติการตามระบบของภาคฯ 

(ระบุว่าใช้ร่วมกับ 1223) 
 1204 ผศ.ดร.อภิชาต ิ   ไม่ม ี
 1205 ผศ.ดร.ปกรณ ์   ไม่ม ี
 1207 อ.ดร.พุทธรักษา   ไม่ม ี
 1211 ผศ.มล.ศิริพสัตร ์   ไม่ม ี
 1212 ผศ.ดร.ณัฐชนัญ   ไม่ม ี
 1215 ผศ.ดร.อรณุศิร ิ   ไม่ม ี
 1218 รศ.ดร.ธรรมนูญ   ไม่ม ี

 1221 ห้องเครื่องมือกลาง   
- ไม่มีป้ายบอกระดับอันตรายของห้องปฏิบัติการตามระบบของภาคฯ 

(แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 

 1223 ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า   
- ป้ายบอกระดบัความอันตรายตามระบบภาคฯสูงไป (แจ้งให้ปรับปรุง

ครั้งที ่2) 
- มีถังแก๊สทีไ่ม่มโีซ่คล้อง 1 ถัง 

 1231 อ.ดร.อมราวรรณ   
- ไม่สามารถติดต่อนสิิตที่มีชื่อบนป้ายบอกระดับอันตรายตามระบบภาค

ฯ ได ้
 1234 ผศ.ดร.ณรงค ์   ไม่ม ี
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

 1237 ผศ.ดร.สุชาดา, ผศ.พรพรรณ   - เก็บขวด waste กรดไว้ในตู้ควันและตู้ควันไม่พร้อมใช้งาน 

 1240 อ.ดร.มนพิชา   

- ป้ายบอกระดบัอันตรายตามระบบของภาคฯไม่ชัดเจน (แจ้งให้
ปรับปรุงครั้งที ่2) 

- แผ่นป้ายรณรงค์ความปลอดภัยไมชั่ดเจน 
- ชุดปฐมพยาบาลวางไว้ในต าแหน่งที่หาได้ยาก 

 1242,1243 ศ.ดร.อรวรรณ   
- มีป้ายหรือกระดาษติดตรงประตูมากเกินไปจนมองไม่เห็นสภาพ

ภายในห้อง 

 1246 อ.ดร.ปารฉิัตร   
- มีป้ายหรือกระดาษติดตรงประตูมากเกินไปจนมองไม่เห็นสภาพ

ภายในห้อง  

 1249 อ.ดร.ภสัสร์พล   

ไม่ผา่น 9 ข้อ  
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ควรจัดท าป้ายบอกระดับอันตรายหน้าห้อง ป้ายรณรงค์ความ
ปลอดภัยในห้องปฏบัิตกิาร 
2. จัดหาคู่มือความปลอดภัยและชุดปฐมพยาบาล 
3. ด าเนินการก าจดัของเสียทีค่้างอยู่ภายในห้อง แม้ไม่ใช่ของเสียจากการ
ทดลองของตนเอง 
4. จัดเก็บของในตู้ดูดควันให้เป็นระเบียบ (รูปที่ 10) 

(มีค าอธิบายว่าก าลังจดัห้องแล็บ เพิ่งเข้ามาใช้พื้นที ่แตม่ีบันทึกการ
ตรวจห้องตั้งแตค่รั้งที ่1/2556 แลว้) 

 1251 อ.ดร.เจริญขวัญ   
- ไม่มีป้ายบอกระดับอันตราย 
- ไม่มีป้ายรณรงค์ความปลอดภัย  
- ถังแก๊สมีโซ่คล้องไม่ครบทุกถัง (รูปที่ 11) 

 
1209,1216 
1235,1247 

ห้องการเรียนการสอน   
- ห้อง 1247 เก็บ waste ในตู้ควันจ านวนมาก ท าให้ตู้ควันไม่อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน (รูปที่ 12) 

 1253 อ.ดร.ลักษณา   

ไม่ผา่น 3 ข้อ 
- ไม่ระบุและไม่แยก waste (รูปที่ 13) 
- ห้องแล็บไมม่ีอุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมให ้
- นิสิตไม่ใช้ PPE ที่เหมาะสม 

13 
1301,1321, 

1323 
ผศ.ดร.โสมวด/ีอ.ดร.นิปกา   

- มีการเก็บสารค่อนข้างมากในตู้ควนัห้อง 1323 โดยนิสิตอ้างว่ามีการใช้
งานค่อนข้างสม่ าเสมอ (รูปที่ 20) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 

 
1304,1305 

1307 
อ.ดร.อธิชา/อ.ดร.ดวงกมล   

ไม่ผา่น 4 ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ควรปรับปรุงคู่มือความปลอดภยัให้ทันสมัย (มีปี 2553) 
2. การจัดเก็บสารเคมีแบ่งเป็นตู้หลักสองตู้ ซึ่งมไิด้มีหลักการการจดัเก็บ
ที่ชัดเจน ที่ส าคัญคือไม่มีการแยกสารที่เข้ากันไมไ่ด้ มีการเก็บรวมกนัท้ัง
กรด, เบส, สารอินทรีย์, สารอนินทรีย์ ซึ่งแม้จะสะดวกต่อผู้ใช้งาน (ใน
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ) แต่จัดว่ามีความอันตรายค่อนข้างมากหากเกดิ
อุบัติเหตุ                                                               (มีต่อ) 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

3. ควรจัดชุดปฐมพยาบาลใหส้มบรูณ์ (ตอนนีม้ีอุปกรณเ์พียง 2-3 อย่าง) 
4. ควรจัดระเบียบอุปกรณต์่างๆ ให้เป็นระเบียบและไมร่ก รวมถึงขวด
สารในตู้ควัน 
5. ควรก าชับให้นิสิตที่ท าปฏิบตัิการสวมแว่นนริภัย เสื้อกาวน์ และใส่
รองเท้าทีเ่หมาะสม (ไมค่วรใสร่องเท้าแตะ ซึง่ข้อสงัเกตนีไ้ดแ้จ้งให้
ปรับปรุงตั้งแต่การตรวจครั้งแล้ว) 

 
1309,1311, 

1312 
รศ.ดร.มงคล/อ.ดร.อนวัช   

- สภาพโดยรวมค่อนข้างรก ควรจะจัดการเก็บพื้นที่ห้องปฏิบตัิการให้
เป็นระเบียบกว่านี้ (รูปที่ 14) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 

- ระเบียงนอกห้องปฏิบตัิการ เก็บของสภาพเหมือนของเสยีและของไม่
ใช้แล้วจ านวนมาก รวมถึงเศษเครือ่งแก้ว (รูปที่ 15) (แจ้งให้ปรับปรุง
ครั้งที ่2) 

 1315 รศ.ดร.วิมลรัตน ์ - - ไม่ได้ประเมินเนื่องจากห้องไมไ่ด้มกีารใช้งาน 

 1316,1318 อ.ดร.น าพล   

- มีของวางระเกะระกะทางเดินค่อนข้างมาก (รูปที่ 16) 
- เก็บสารเคมีทีไ่ม่ใช้แล้ว ใต้ตู้ควันเป็นจ านวนมาก (นิสิตอ้างว่าเป็น

ของอ.วิมลรัตน์ โดยอ.ไม่มาเคลียรพ์ื้นที่นานแล้ว) (รูปที่ 17) 
- ระบบน้ าห้อง 1318 รั่ว มีน้ าขัง (รูปที่ 18) 
- ถังก๊าซห้อง 1318 ไม่มีโซ่คล้อง (รูปที่ 19) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
- วางสารเคมีในตู้ควันจ านวนมาก 

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

  

ไม่ผา่น 3 ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ควรจัดท าป้ายข้อมลูความปลอดภัยตามระเบียบภาคฯ 
2. คู่มือความปลอดภัยเก่ามาก (ป ี2548) 
3. ถังแก๊สไม่มสีายคล้อง (รูปที่ 21) 

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

- ควรสรา้งชุดเหล็กครอบถังแก๊สส าหรับเครื่อง GC/MS ให้เรียบร้อย 
(รูปที่ 22) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 

 1327 รศ.ดร.สันต ิ   
- ไม่มีข้อมูลอาจารย์และนสิิตผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ (แจ้งให้ปรบั 
ปรุงครั้งที ่2) 
- ไม่มีแผ่นปา้ยรณรงค์เพื่อความปลอดภัย 

 1330,1331 ผศ.ดร.วรินทร   

- มีของวางระเกะระกะทางเดิน (รปูที่ 23) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
- ระเบียงห้อง 1330 และ 1331 มีของวางจ านวนมาก  เช่น solvent 

และเครื่องแก้วที่ช ารุดแล้ว (รูปที่ 24) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
- การจัดท าระบบการจัดเก็บสารเคมีไมม่ีการพิมพ์ hard copy เก็บไว ้

 1333 ผศ.ดร.พัฒทรา   

- การจัดท าระบบการจัดเก็บสารเคมีมีการพิมพ์ใส่ในไฟลไ์ว้ แต่ไม่มีการ
พิมพ์เป็น hard copy เก็บไว ้

- ระเบียงห้อง 1333 มีถัง solvent วางอยู่ ค่อนข้างเกะกะ (รูปที่ 25) 
- ทางเดินเข้าออกห้องปฏิบัติการค่อนข้างแคบ เนื่องจากมีของวางอยู่ 

(รูปที่ 26) 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

 1336 ผศ.ดร.วรวรรณ   
- ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ มีเพียงคนเดียว เนื่องจากห้องปฏิบัติการนี้

มีนิสิตปริญญาโทเพียงคนเดียว 
- ถัง solvent วางอยู่ท่ีพื้น และไม่มเีส้นขีดแบ่ง (รูปที่ 27) 

 1338,1339 รศ.ดร.ธีรยุทธ   ไม่ม ี
 1342 รศ.ดร.วรวีร ์   ไม่ม ี
 1343 รศ.ดร.วรวีร/์ผศ.ดร.วราวุฒิ   ไม่ม ี
 1345 ผศ.ดร.วราวุฒ ิ   - ถังแก๊สไม่มสีายคล้อง (รูปที่ 28) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 

 1347 ผศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศริิศาล   

- เพิ่มแผ่นป้ายข้อมูลห้องปฏิบตัิการตามระบบของภาคฯ 
- นักวิจัยยังไม่มี safety card ของปีล่าสดุ และบางท่านท า safety 

card หาย (แจ้งเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- ทางเดินเข้าห้องปฏิบัติการค่อนข้างแคบ (รูปที่ 29) 

 1349 
รศ.ดร.สันติ/ 
ผศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศริิศาล   

- เพิ่มแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
- ซ่อมแซมไฟในตูดู้ดควันให้ใช้งานได้ตามปกต ิ
- นักวิจัยยังไม่มี safety card ของปีล่าสดุ 
- คล้องโซ่ถังแก๊สให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และแกไ้ขเรื่องปลั๊กต่อพ่วง

อุปกรณ์ไฟฟ้า (รูปที่ 30) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
14 1401,1403 Org. Chem. Lab   ไม่ม ี

 1404 ห้องเครื่องมือปฏิบัติการ   
- ไม่ผา่น 2 ข้อ (N/A 7 ข้อ) 
- ไม่มีป้ายข้อมูลห้องปฏบิัติการ และแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความ

ปลอดภัย 

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

  

ไม่ผา่น 4 ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ป้ายข้อมูลห้องปฏิบัติการไม่เปน็ปัจจุบัน และคูม่ือความปลอดภยัและ
แบบรายงานอุบัติเหตุไวสู้งมาก ยากต่อการหยิบใช้ 
2. ไม่มีการจัดวางของเสียใหเ้ป็นระเบียบ และไม่ขีดขอบเขตของการวาง
ขวดสารให้ชัดเจนตามระบบท่ีภาคก าหนด (รูปที่ 31) และของเสียมี
ปริมาณเยอะเกินไปและไม่มีปา้ยบอกช่ือและชนิดของสาร (รูปที่ 32) 
3. พบยาในชุดพยาบาลหมดอาย ุ
4. ในห้องปฏิบัติการยังวางของไมค่่อยเป็นระเบียบ (รูปที่ 33) และมี
สิ่งของกองอยู่ใต้ฝักบัวนิรภัย และ eyewash ท าให้ไม่อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน (รูปที่ 34) 
6. ควรก าชับให้สิตสวมแว่นท าและอุปกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสมขณะท า
ปฏิบัติการ 

 1407 ผศ.ดร.วิวัฒน์   ไม่ม ี

 1408 รศ.ดร.ศุภศร   

 
- ตู้ดูดควันบางตู้มีขวดสารเคมีทีไ่ม่ได้ใช้งานวางอยู่ (รูปที่ 35) 
- ไม่มีแถบสีแดงกั้นบริเวณที่เก็บของเสีย 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

 1408 ผศ.ดร.ยงศักดิ ์   

- มีของวางทิ้งไวบ้นโต๊ะแล็บ แตไ่มไ่ด้มีการใช้งานของบนโต๊ะนั้นมาเปน็
เวลานาน (รูปที่ 36) 

- อ่างล้างตา (eye wash) และฝักบวันิรภัย มีของวางไว้เกะกะ อยู่ใน
สภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน (รูปที่ 37) 

15 1501 รศ.ดร.นาตยา   - ไม่มีนสิิต/นักวิจัย อยู่ในห้องแล็ป 
 1504,1507 รศ.ดร.นงนุช   - นักวิจัยไมส่วมแว่นตานริภัย และนักวิจัยยังไม่มี safety card  

 1505 ผศ.ดร.พัชณิตา   

- อุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกจดัวางไว้ไม่เป็นระเบียบ และทางเดินค่อนข้างเล็ก 
มีสิ่งของกีดขวาง ท าให้เดินไมส่ะดวก (รูปท่ี 38) 

- พื้นห้องสกปรกเลอะเทอะ มรี่องรอยของการซ่อมแซมที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่ง
อาจท าให้เกิดการสะดุดลม้ เป็นอนัตรายได้ (รูปที่ 39) 

 
1511,1512, 

1515 
รศ.ดร.สมใจ/ 
ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา. 

  

ไม่ผา่น  4  ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. สายไฟวางระเกะระกะทางเดินมากเกินไป ควรจัดให้เป็นระเบียบ 

(รูปที่ 40) 
2. ซิงก์น้ าสกปรกมาก ควรท าความสะอาดให้เรยีบร้อย (รูปที่ 41) 
3. ตู้เย็นมีสภาพไม่เหมาะแก่การใช้งาน สกปรก มีสารอยู่เป็นจ านวน

มาก (รูปที่ 42) 
4. ตู้ควันช ารุด ใช้งานไม่ได ้ไมม่ีการซ่อมแซม (รูปที่ 43) 
5. ระเบียงนอกห้องปฏิบัติการ เกบ็ของสภาพเหมือนของเสยีและของไม่

ใช้แล้วจ านวนมาก (รูปที่ 44) 
6. พื้นห้องสกปรก มีสิ่งของวางเกะกะ ควรจดัเก็บให้เป็นระเบยีบ

เรียบร้อย (รูปที่ 45) 

 1516-1518 รศ.ดร.สรุชัย   

- พื้นห้องมีคราบสารเคมีค่อนข้างมาก  
- มีสายไฟพาดยาวบนพื้น 
- ขวด waste สารเคมีบางขวดไมไ่ดม้ีการตดิฉลากบอกไว ้
- สาย coolant ของเครื่อง Rotary Evaporator พันกัน (รูป 46) 

 1521 อ.ดร.นวพร   - ไม่มีนสิิต/นักวิจัย 
 1523 รศ.ดร.พลกฤษณ ์   - ไม่มีนสิิต/นักวิจัย อยู่ในห้องแล็ป 

 1528 
Chemical Biology 
Research Unit รวม   ไม่มีข้อมลู 

 1531 อ.ดร.ภาณุวัฒน ์   - มีสารเคมเีก็บอยู่ในตู้ควันจ านวนมาก 
 1532 ผศ.ดร.ขนิษฐา   ไม่ม ี
 1534 อ.ดร.ธนิษฐ ์   ไม่ม ี

 1537 SCRU รวม   
- ไม่มีแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยตดิในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
- คู่มือความปลอดภัยไม่ใช่ฉบับล่าสดุ 

 1539 ผศ.ดร.บุษยรตัน ์   
- แผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยมีน้อยและเก่า 
- คู่มือความปลอดภัยไม่ใช่ฉบับล่าสดุ และใช้ร่วมกับห้อง 1537 (แจ้งให้

ปรับปรุงครั้งที ่2)                                                  (มีต่อ) 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

- มีชุดปฐมพยาบาลน้อยเกินไปและใช้ร่วมกับห้อง 1540 และ 1544 
- มีสารเคมเีก็บอยู่ใต้ตู้ควันจ านวนมาก (รูปที่ 47) 

 1540 ศ.ดร.ธวัชชัย   

- คู่มือความปลอดภัยไม่ใช่ฉบับล่าสดุ และใช้ร่วมกับห้อง 1537 (แจ้งให้
ปรับปรุงครั้งที ่2) 

- มีชุดปฐมพยาบาลน้อยเกินไปและใช้ร่วมกับห้อง 1539 และ 1544 
- มีสารเคมเีก็บอยู่ใต้ตู้ควันจ านวนมาก (รูปที่ 48) 

 1543 รศ.ดร.บัญชา   - ไม่มีแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยตดิในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 

 1544 อ.ดร.พรรณ ี   

- ไม่มีแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยตดิในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
(รูปที่ 49) 

- คู่มือความปลอดภัยไม่ใช่ฉบับล่าสดุ และใช้ร่วมกับห้อง 1537 
- มีชุดปฐมพยาบาลน้อยเกินไปและใช้ร่วมกับห้อง 1539 และ 1540 

 1546 รศ.ดร.นวลพรรณ   
- ไม่มีแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยตดิในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
- นิสิตผูร้ับผิดชอบสารบบเคมแีละของเสียส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 1547,1548 รศ.ดร.วิทยา   ไม่ม ี
 1550 ผศ.ดร.เสาวรักษ ์   ไม่ม ี

20 2003 รศ.ดร.ศุภวรรณ   

ไม่ผา่น 5 ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ช่ือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการตดิอยูด่้านในประตแูละข้อมลูไม่อัพเดท 
2. ป้ายข้อมูลความปลอดภัยไม่อัพเดท และรูปแบบไม่เป็นไปตามที่ภาค
ก าหนด คู่มือไม่อัพเดต (รปูท่ี 50) 
3. เก็บขวดของเสียไว้ใตโ้ต๊ะเข้าถึงยาก ติดฉลากไม่ชัดเจน 
4. ขาดความเป็นระเบียบในการจดัวางสิ่งของและอุปกรณ์การท าแลป 
5. ถังแก๊สอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภยั ไม่มโีซ่คล้อง ปลั๊กไฟจ านวนหนึง่วาง
อยู่บนพื้นใกล้ถัง waste (แจ้งให้ปรับปรุงตั้งแต่การตรวจครั้งแล้ว) 

 2004 ผศ.ดร.ขนิษฐา   

- ได้รับการตรวจในรอบท่ีสอง เนื่องจากรอบแรกไม่มผีู้วิจัยอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ และไม่มีป้ายชื่อบอกถึงผู้ดูแลห้องปฏิบตัิการ (แต่มา
ท าเพิ่มในการตรวจครั้งที่สอง) 

- เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ จึงไม่มีของเสยีที่เป็นสารเคมี มีแต่ของ
เสียทางชีวภาพ ซึ่งทางห้องปฏิบัตกิารก าจัดเอง 

 2006 รศ.ดร.ศุภวรรณ   

ไม่ผา่น 3 ข้อ 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1. ป้ายข้อมูลความปลอดภัยไม่อัพเดท และรูปแบบไม่เป็นไปตามที่ภาค
ก าหนด คู่มือไม่อัพเดต (รปูท่ี 51) (แจ้งให้ปรับปรุงครั้งที ่2) 
2. จัดการเรื่องสายไฟไม่ให้เสี่ยงตอ่ผู้ใช้งานในห้อง (รูปที่ 52) 
3. ถังแก๊สไม่มีโซ่ล่าม ผู้วิจัยอ้างว่าเพิ่งด าเนินการเรื่องการตดิตั้งถังแก๊ส 
(รูปที่ 53) 
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ช้ัน เลขท่ีห้อง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 

 
2008,2009, 

2010 
รศ.ดร.อมร   

เป็นห้องแล็บที่อยู่ระหว่างปรับปรงุ ไม่มีคนท างาน จึงยังไม่ประเมิน 
ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุง 
1) ถังแก๊สในห้อง 2008 ไม่มีโซ่ยึด (รูปที่ 54) 
2) หน้าห้องไม่มีรายละเอียดใดๆ ให้ติดตามได ้

20 
บริเวณ

ส่วนกลาง 
ผู้ใช้งานทุกคนควรร่วมกัน
รับผิดชอบ 

  

- มีการใช้งานเครื่องเขย่าสาร ซึ่งเข้าข่ายการทดลองที่ไม่มีการเฝ้าระวัง 
แต่ไมม่ีรายละเอียดของการทดลอง (รูปที่ 55) 

- มีการวางสิ่งของกดีขวางตู้ดับเพลิง และที่กดสญัญาณเตือนเวลาไฟ
ไหม้ (รูปที่ 56) 

- ประตูออกไปทางหนไีฟช้ัน 20 (หน้าห้อง 2006) ปิดล็อก หากเกิดเหตุ
เพลิงไหมจ้ะเป็นอันตรายมาก (รูปที่ 57) 

- ประตูห้อง 2011 (ห้องน้ า DI) กระจกแตกร้าว เสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย (รูปที่ 58) 
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รูปประกอบสิ่งทีต้่องแก้ไข/ปรับปรุง 

รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

1 1024 

(อ.สนอง) 

สภาพถังเก็บ waste ติดป้ายที่ไมแ่ข็งแรง มีลักษณะหลุดลอก ภาชนะใส่ waste อันหนึ่งเป็นโหลแก้วขนาดใหญ่ที่ไม่
มีภาชนะรองรับอีกช้ัน 

 
 

2 1024 

(อ.สนอง) 

Waste บางส่วนกองอยู่ท่ีระเบียงโดยไมไ่ดต้ิดฉลากแตล่ะถังให้ชัดเจน (ติดเป็นป้ายรวม) 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

3 1024 

(อ.สนอง) 

มีการเก็บขวดสารเคมเีปล่าไว้เป็นจ านวนมากบริเวณใตตู้้ยา ท าให้เขา้ถึงตู้ยาไดย้าก สภาพห้องและโตะ๊ไมเ่ป็น
ระเบียบ 

    

4 1024 

(อ.พรเทพ, 
อ.คเณศ, อ.

สกุลสุข) 

มีขวดน้ าดื่มวางอยู่บนโต๊ะแล็บ 

 

5 1024 

(อ.พรเทพ, 
อ.คเณศ, อ.

สกุลสุข) 

ภาชนะเก็บของเสียไมเ่หมาะสมและไม่มีการติดฉลาก, ไม่มภีาชนะเก็บของเสียที่เป็นเครื่องแก้วแตก 

     



11 

รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

6 1024 

(อ.พรเทพ, 
อ.คเณศ, อ.

สกุลสุข) 

มีการเก็บสารเคมีในตูดู้ดควันในลกัษณะถาวร 

 

7 1024 

(อ.พรเทพ, 
อ.คเณศ, อ.

สกุลสุข) 

ประตูที่มีอยูบ่านหนึ่งต้องออกผ่านห้องแล็บ อ.สนอง อีกบานหน่ึงต้องออกผ่านห้องแล็บ phys chem ปิดกุญแจล็อก
ตลอดเวลา 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

8 1115 

 

มีการพ่วงปลั๊กไฟไปยังอุปกรณ์ที่มวีัตต์สูง (กาน้ าร้อน, ไมโครเวฟ) 

 

9 1115 มีการพ่วงปลั๊กไฟหลายต่อ 

 

10 1249 มีขวดสารเคมีของห้องอื่นวางไว้อยู่ในตู้ดูดควันท าให้ตูดู้ดควันไม่พรอ้มใช้งาน 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

11 1251 มีถังแก๊สของแล็บเดมิทิ้งไว้ แต่ไมม่ีโซ่คล้องไว้ ซึ่งอาจจะลม้และเป็นอันตรายได้ 

 

12 1247 การเก็บของเสีย ไว้ในตู้ควัน ท าใหตู้้ควันอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ควรมีพื้นท่ีในการจัดเก็บของเสียให้เป็นสัดส่วน 
(เป็นห้องส าหรับการเรียนการสอน ไม่มีนสิิต/นักวิจยัประจ าห้อง) 

 

13 1253 การเก็บของเสียโดยไมร่ะบุต าแหนง่ให้ชัดเจน ควรจะจดัพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนกว่านี้ และไม่แยกประเภทของเสียตาม
ระบบ Waste Track ท าให้เมื่อถึงเวลาการบ าบัดหรือก าจัดไมส่ามารถระบไุด้ว่า Waste แต่ละขวดประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

14 1311,1312 สภาพโดยรวมค่อนข้างรก ควรจะจัดการเก็บพื้นที่ห้องปฏิบตัิการใหเ้ป็นระเบียบกว่านี้ 

   

15 ระเบียงข้าง
1312 

ระเบียงนอกห้องปฏิบตัิการ เก็บของสภาพเหมือนของเสยีและของไม่ใช้แล้วจ านวนมาก รวมถึงเศษเครื่องแก้ว 

   

16 1316 วางของระเกะระกะทางเดินมากเกินไป ควรจัดใหเ้ป็นระเบียบ 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

17 1316 เก็บสารเคมีทีไ่ม่ใช้แล้ว ใต้ตู้ควันเป็นจ านวนมาก (นิสิตอ้างว่าเป็นของอ.วิมลรัตน์ โดยอ.ไม่มาเคลียร์พืน้ท่ีนานแล้ว) 

       

18 1318 ระบบน้ าห้อง 1318 รั่ว มีน้ าขัง 

 

19 1318 ถังก๊าซห้อง 1318 ไม่มีโซ่คล้อง 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

20 1323 มีการเก็บสารค่อนข้างมากในตู้ควนั โดยนิสติอ้างว่ามีการใช้งานค่อนข้างสม่ าเสมอ 

 

21 1324 
TJTTP-JBIC 

ถังแก๊สไม่มสีายคล้อง 

 

22 1325 จุดวางถังแก๊สส าหรับเครื่อง GC/MS ก าลังอยู่ด าเนินการสร้างชุดเหล็กครอบถังแก๊สเพื่อเพิม่ความปลอดภัยและ
สะดวกต่อการจัดเก็บถังแก๊ส 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

23 1331 วางของระเกะระกะ  ทางเดินมสีิ่งกีดขวาง 

 

24 1330, 1331 ระเบียงห้อง 1330 และ 1331 มีของวางจ านวนมาก  เช่น solvent และเครื่องแก้วที่ช ารุดแล้ว 

 

25 1333 มีถัง solvent วางอยู่ ที่ระเบียงหอ้ง 1333  
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

26 1333 ทางเดินเข้าออกห้องปฏิบัติการค่อนข้างแคบ  

 

27 1336 ถัง solvent วางอยู่ท่ีพื้น และไม่มเีส้นขีดแบ่ง 

 

28 1345 ถังแก๊สไม่มสีายคล้อง  
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

29 1347 ควรจัดวางของให้มีช่องทางเดินกว้างพอ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถออกจากห้องปฏิบัติการได้ทนั 

 

30 1349 ควรมีโซค่ล้องถังแก๊สให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และควรจัดวางปลั๊กต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม 

 

31 1406 ไม่มีการจัดวางของเสยีให้เป็นระเบียบ และไม่ขีดขอบเขตของการวางขวดสารให้ชัดเจนตามระบบท่ีภาคก าหนด 
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32 1406 ของเสียมีปรมิาณเยอะเกินไปและไม่มีป้ายบอกช่ือและชนิดของสาร 

 
 

33 1406 ในห้องปฏิบัติการยังวางของไม่ค่อยเป็นระเบียบ 

 

34 1406 มีสิ่งของกองอยู่ใต้ฝักบัวนิรภัย ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ และ eyewash ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

35 1408/1 

(อ.ศุภศร) 

มีขวดสารเคมีอยู่ในตู้ควันและยังมทีรายหกภายในตู ้

 

36 1408/1 

(อ.ยงศักดิ์) 

มีสารเคมีกับอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะทิ้งไว้ไมเ่ก็บ (ไดร้ับการแจ้งว่านสิิตที่ใช้โต๊ะนี้ ไมไ่ดม้าท าแล็บนานแล้ว) 

 

37 1408/1 

(อ.ยงศักดิ์) 

มีถังสารเคมีวางอยู่อ่าง eye wash และ ฝักบัวนิรภยั 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

38 1505 มีการกลั่นสารเคมี โดยมีทีต่ั้งไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 1505 พื้นห้องปฏิบัติการช ารดุ และ สกปรกมาก ควรเรียกช่างมาซ่อมแซม 

40 1511-1512 สายไฟวางระเกะระกะทางเดินมากเกินไป ควรจดัให้เป็นระเบียบ 
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41 1515 ซิงก์น้ าสกปรกมาก ควรท าความสะอาดให้เรยีบร้อย 

 

42 1515 ตู้เย็นมสีภาพไม่เหมาะแก่การใช้งาน สกปรก มีสารอยู่เป็นจ านวนมาก  

 

43 1515 ตู้ควันช ารุด ใช้งานไมไ่ด ้ไม่มีการซอ่มแซม 
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44 ระเบียงข้าง
1515 

ระเบียงนอกห้องปฏิบตัิการ เก็บของสภาพเหมือนของเสยีและของไม่ใช้แล้วจ านวนมาก  

 

45 1515 พื้นห้องสกปรก มีสิ่งของวางเกะกะ ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

46 1518 สาย coolant ของ Rotary Evaporator พันกัน 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

47 1539 มีสารเคมเีก็บอยู่ใต้ตู้ควันจ านวนมาก        

 

48 1540 มีสารเคมเีก็บอยู่ใต้ตู้ควันจ านวนมาก 

 

49 1544 ป้ายเตือนเก่าจนอ่านไม่ออก 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

50 2003 

 

ป้ายข้อมูลห้อปฏิบัติการติดหลังประตู  อีกท้ังป้ายและคู่มือความปลอดภัยเป็นฉบับเก่า 

 

51 2006 

 

ป้ายหน้าห้องยังเป็นแบบเก่า และข้อมูลผูต้ิดต่อเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว 

 

52 2006 มีสายไฟมาขวางทางเดิน เสี่ยงต่อการสะดุด 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

53 2006 ถังแก๊สไม่มโีซ่ยึด 

 

54 2008 

 

ถังแก๊สไม่มโีซ่ยึด 

 

55 บริเวณ
ส่วนกลาง
ของช้ัน 20 

 

มีการใช้งานเครื่องเขย่าสาร ซึ่งเข้าข่ายการทดลองที่ไม่มีการเฝ้าระวัง แต่ไม่มรีายละเอยีดของการทดลอง (เคยมี
ฟอร์ม แต่ผู้ใช้ไมไ่ดม้ีการลงรายละเอียดว่าท าการทดลองอะไรอยู่มานานมาแล้ว) 
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รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

56 บริเวณ
ส่วนกลาง
ของช้ัน 20 

 

มีการวางสิ่งของกีดขวางตู้ดับเพลิง และที่กดสญัญาณเตือนเวลาไฟไหม้ ท าให้ไมส่ะดวกในการใช้งาน 

 

 
 

57 บริเวณ
ส่วนกลาง
ของช้ัน 20 

 

ประตูออกไปทางหนไีฟช้ัน 20 (หน้าห้อง 2006) ปิดล็อก และมีขวดสารเคมีถูกหนีบคาไว้อยู่ (เพื่อกันลมตีประต?ู) 
หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเป็นอันตรายมากเพราะเป็นทางออกเดียวท่ีน าไปสู่ทางหนไึฟ ต้องปีนหน้าต่างเท่านั้น ควร
แก้ไขอย่างเร่งด่วน (ถ้าเปิดประตูนีโ้ล่งก็เสีย่งต่อการที่จะมีคนมาใช้เปน็ท่ีกระโดดตึก เสนอแนะให้ท ากญุแจและมีที่
เก็บกุญแจในบรเิวณใกลเ้คียงซึ่งเฉพาะคนท่ีอยู่ในช้ัน 20 เท่านั้นท่ีจะรู้) 

 

 
 

 



29 

รูปที ่ ห้อง รายละเอียด 

58 บริเวณ
ส่วนกลาง
ของช้ัน 20 

 

ประตูห้อง 2011 (ห้องน้ า DI) กระจกแตกร้าว เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

 
 


