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ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏบิตักิารที่ดี 

สิง่แวดลอ้ม 

ผูป้ฏบิตังิาน 

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์

การจดัการ

สารเคมี/ของเสยี 
กระบวนการ 

แนวปฏบิตั ิ

ระเบยีบปฏบิตั ิ

การควบคมุทางวศิวกรรม 

เครื่องมือ/อปุกรณ์ 

หอ้งปฏบิตักิาร 

สิง่แวดลอ้ม 
สภาพหอ้งปฏบิตัิการมคีวามเสีย่งนอ้ยที่สุด (เท่าที่เราจะทาํได)้ 

AS/NZS 2982.1: 1997 “…reduce risks to an acceptable level. …” 



ลกัษณะทาง
กายภาพของ
หอ้งปฏบิตักิาร 
ที่ดี 

(1) มีความปลอดภยั 

  - ปลอดภยัต่อสขุภาพผูป้ฏบิตังิาน 

  - ปลอดภยัต่อหอ้งปฏบิตักิารและอาคารสถานที่ 

  - ปลอดภยัต่อผูท้ี่อยู่ในพื้นที่ปฏบิตังิาน 

(2) ประหยดัพลงังาน 
  - ลดการใชพ้ลงังาน 

  - ลดการเสยีค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังาน 

(3) เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 

Sustainable Laboratory 

Labs21® ; I2SL (International Institute for Sustainable Laboratories); Leadership in Energy and Environmental Design  3 



ลกัษณะทาง
กายภาพของ
หอ้งปฏบิตักิาร 
ที่ดี 

Good Laboratory Design 

Good Installation 

Good Knowledge 

Good Maintenance 

(อา้งองิ) หลกัสูตร การออกแบบหอ้งปฏบิตักิารเคมเีพื่อความปลอดภยั วศ. 

4G 

4 



ลกัษณะ
ทาง

กายภาพ 

การวางผงัหอ้งปฏบิตักิาร 

      (แบ่งหอ้ง/เฟอรนิ์เจอร/์เครื่องมือ) 

Utilities  
(ระบบสาธารณูปโภค น้ําดี น้ําเสยี ระบบแกส๊ ระบบไฟฟ้า 

ระบบสือ่สาร) 
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BUILDING LAYOUT: DIVIDE INTO ZONES 

General 
Lab 

Utility 
Corridor 

Staff 
Office 

Chemical 
Free 
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Presenter
Presentation Notes
May want a different diagram. 
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เคร่ืองมอื 
และอุปกรณ์
เกีย่วกบัความ
ปลอดภยั 

(1) อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัตดิต ัง้ประจาํอาคาร 
  - ระบบเตอืนภยั ระบบควบคมุสญัญาณฉุกเฉิน ตวัตรวจจบัควนั ตวัตรวจจบัความรอ้น เป็นตน้ 

(2) อปุกรณ์ตดิตัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
  - ระบบการถา่ยเทอากาศ ระบายอากาศ การปรบัอากาศ อา่งลา้งตาฉุกเฉิน ฝกับวัฉุกเฉิน 

(3) อปุกรณ์บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน 
           - ถงัดบัเพลงิ ตวัดูดซบัชนิดต่างๆ ชดุปฐมพยาบาล 

(4) อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
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เป็นอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายที่
ตดิต ัง้ประจาํอาคาร 
เพ่ือรองรบัการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภยั 

(1) อุปกรณเ์พ่ือความปลอดภยัติดตัง้ประจาํอาคาร 
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หา้มหมนุเวยีนอากาศภายในหอ้ง LAB 

ระบบการถ่ายเท
อากาศ / ระบาย
อากาศ / การ
ปรบัอากาศ 

(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
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อปุกรณ์ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 
• Fume Hood 
• Safety Shower 
• Eye Washer 
• Chemical cabinet 
• ระบบสญัญาณเตอืนภยั/ดบัเพลงิฉุกเฉิน 

  heat detector, smoke detector, etc. 
• คูม่อืความปลอดภยัต่างๆ 

• Safety Data Sheet (SDS) 

(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
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ตูดู้ดควนั 
(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

http://www.ehs.washington.edu/fsofumehoods/fume.shtm 

Work 6” (15 cm) 
in from sash  
 

Work with hood sash  
at ~18” (45 cm) high 

In 
center 

of 
hood  

 

http://extranet.fhcrc.org/EN/sections/ehs/hamm/chap3/section8.html 13 



ตูดู้ดควนั 
(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

หา้มใชตู้ดู้ดควนัเกบ็ของ 

Don’t block hood air flow.  
 

ตัง้อุปกรณข์นาดใหญ่ใหสู้ง

กว่าพ้ืน hood ประมาณ 

5 เซนตเิมตร 

หา้มตัง้อุปกรณใ์ดๆ ที่ปิด

ก ัน้การไหลของอากาศ 
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(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

....เคร่ืองดูดไอพิษในหองทดสอบทางเคมีไรประสิทธิภาพ เผยบางแหงตองเปดหนาตางใชพัดไลกล่ิน-ควัน ...กลายเปนภูมิแพ-ลูคีเมีย-โรคพุมพวง
เพียบ... ผลจากความดอยประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดไอพิษสงผลกระทบถึงลูกในครรภของนักวิทยาศาสตรบางคน เพราะขณะต้ังครรภไดทํางานอยูใน
หองทดลองเปนเวลาหลายเดือนกอนคลอด เม่ือแรกคลอดลูกยังอาการยังปกติ แตเม่ือเด็กเร่ิมโตขึ้นปรากฏวากลายเปนเด็กออทิสติก เปนใบ และหัวใจ
โต... แกปญหาโดยการเอาผาปดปาก...  

“ ... โดยหลักของหองปฏิบัติการที่ปลอดภัยจะแตกตาง
กันไป แตหลักๆคือ มีการแบงพื้นที่ปฏิบัติการอยาง
เหมาะสม มีระบบระบายอากาศที่ดี มีอุปกรณในการ
ลางมืออยางเพียงพอ สําหรับบุคลากร จะตรวจสุขภาพ
กอนรับเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปอยาง
สมํ่าเสมอ กอนการปฏิบัติงานตองไดรับความรูเบ้ืองตน
ดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด… ” 

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=7&ID=783 

- ตอ้งมีการดูดไอหรอืควนัของสารอนัตรายโดยผ่านพดัลมดูดอากาศ 

- ตอ้งมีการตรวจสอบและตรวจวดัความเรว็ลมใหไ้ดม้าตรฐาน 

- ตอ้งมีการตรวจสอบการร ัว่ไหลของไอระเหยภายในตวัตู ้

- ตรวจวดัการทาํงานของพดัลมดูดอากาศสว่นบนสดุของตวัอาคาร 

- ตรวจเช็คการทาํงานของตวัดูดซบัทกุๆ 6 เดือน 

- ตรวจเช็คระบบการทาํงานอืน่ๆ 

- ผูใ้ชง้านตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมการใชง้านอย่างถูกตอ้ง 

ตูดู้ดควนั 

15 



(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
ตูดู้ดควนั 

ตรวจวดัความเร็วลม 
(Face Velocity Testing) 

ตรวจการดูดไอหรือควนั 
(Smoke Testing) 

ตรวจสอบการรั่วไหล 
(Smoke Testing) 

16 



ขอ้สงัเกต 

  1. สามารถใชชํ้าระลา้งสารเคมีไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 นาท ี

  2. อตัราการไหล (ฝกับวัฉุกเฉิน) = 75.7 L/m ที่ความดนัน้ํา 30 psi 

  3. อตัราการไหล (อา่งลา้งตาฉุกเฉิน) = 1.51 L/m ที่ความดนัน้ํา 30 psi  

  4. ปลอ่ยน้ําทิ้งที่คา้งในท่อหรอืในฝกับวัออก ประมาณ 3-5 นาท ีทกุอาทติย ์

  5. ตรวจเช็คสภาพอปุกรณ์เหลา่น้ีทกุเดือน 

 

(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
ถ้าสารเคมเีข้าตา ลา้งตาดว้ยนํ้า

ไหลนาน 15 นาที พยายามเปิด

เปลือกตา กรอกตาไปทาง ซา้ย 

– ขวา  และ ข้ึน – ลง 

 

ถา้ยงัรู้สึกเจบ็ หลงัลา้งนํ้า 15 

นาที ใหล้า้งดว้ยนํ้าไหลต่อ 

ถ้าสารเคมหีกรดเส้ือผ้า ใหรี้บถอดเส้ือท่ีเปรอะ

เป้ือนออก ระวงั อยา่ใหส้ารกระเดน็เขา้ตา  (หาก

จาํเป็นอาจตอ้งใชก้รรไกรตดัส่วนท่ีเป้ือนออก) 

แลว้ลา้งตวัดว้ยนํ้าไหล โดยใชฝั้กบวัฉุกเฉิน 

นาํส่ง แพทย ์ถา้จาํเป็น 

17 



อ่างล้างอุปกรณ์ 
(Laboratory sink) 

ตู้เกบ็สารไวไฟ 

(2) อุปกรณต์ดิต ัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

18 
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(3) อุปกรณบ์รรเทาสถานการณฉุ์กเฉิน 

19 
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 การใช ้PPE ควรจะเป็นมาตรการสุดทา้ย (ตวัเลือกสุดทา้ย) 

 PPE เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในกรณีท่ีการควบคุมทางวศิวกรรมไม่เพียงพอ หรือ กาํลงัจะ
มีการติดตั้ง หรือการควบคุมดา้นการบริหารจดัการ ยงัไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 จาํเป็นตอ้งใชใ้นกรณีของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ การทาํความ

สะอาดสารเคมีหก ร่ัวไหล 
 เป็นตวัเติมเตม็เม่ือมาตรการควบคุมอ่ืนๆ ยงัไม่มีเกิดประสิทธิผลท่ีตั้งใจไว ้

 ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของบุคลากร 
 การเลือกใช ้ความใชไ้ด ้ความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช ้

 ระลึกอยูเ่สมอวา่ ความเป็นอนัตรายยงัคงมีอยู ่แมว้า่จะมีการใช ้PPE 

(4) อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 
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http://www-ehs.ucsd.edu/lab/images/flame_resistant_labcoat.html 

(4) อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) 

PPE ป้องกนัผวิหนัง 

22 
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PPE ป้องกนัตา / หน้า 
 

ครอบตานิรภัย (safety glasses) 

 

 

แว่นตาป้องกนัสารเคม ี(goggles) 

 

 

หน้ากากทนสารเคม ี(Full face chemical 
shield) 

 

แว่นสายตา (eye glasses) 

 

 

Contact Lenses 

(4) อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 
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Gloves 
 เลอืกใช้ให้เหมาะสม 

 ตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

 ต้องไม่ใส่ ในทีส่าธารณะ 

 การใส่ถุงมอื 2 ช้ัน (ควร ไม่ควร อย่างไร) 

 ถุงมอืทีสั่มผสัสารเคม ีไม่ควรนํามาใช้งานอกี และควรเปลีย่นบ่อยๆ 

 Latex, nitrile & vinyl ใช้งานได้ดกีบัสารชีวภาพ 

PPE ป้องกนัมือ 
(4) อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 
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PPE ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

1. ฝุ่น  2. ละออง  3. ไอโลหะ  4. แก๊ส  5.ไอระเหย 

ตัวกรองอากาศ (air-

purifying respirators) 

และใส้กรองอากาศที่

เหมาะสม เช่น ตลบักรอง

อากาศ หรือ กล่องกรอง

อากาศ (cartridge or 

canister) 

(4) อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 

Cartridge Description 

Organic Vapor 

Organic Vapor and 
acid gases 

Ammonia, 
methylamine and 

P100 any 
particulates filter 
99.97% minimum 

filter efficiency 
25 
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(4) อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 

Qualitative Fit Test  

Qualitative Fit Test 

26 



PPE ป้องกนัเท้า 
 Chemical resistant (rubber, 

vinyl, plastic, with synthetic 
stitching to resist chemical  
penetration). PPE ป้องกนั

ระบบการได้ยนิ 
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การตรวจสอบและประเมินคณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร  

(ตามมาตรฐานสากล) 
• Safe Working Procedures 
• Ergonomics 
• ระบบถ่ายเทอากาศ 

• คุณภาพอากาศในหอ้งปฏบิตักิาร 

• อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยัต่างๆ 

o อุปกรณ์ตดิตัง้ประจาํอาคาร 

o อุปกรณ์ตดิตัง้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

o อุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน 

o อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล 

1. การหมุนวนของอากาศภายใน

ห้องปฏิบติัการ 

2. จาํนวน air changes ต่อ 
ชัว่โมง 

3. ทิศทางการไหลของลม 

การวิเคราะหท์างเคมี เช่น 

HC, Nox, SOx, 
VOCs, Dust, etc. 
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สรุป 
• เพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ บุคลากร

หอ้งปฏิบติัการจะตอ้ง 

o ทราบและเขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการ 

o ทราบตาํแหน่งและวิธีการใชอุ้ปกรณ์ดา้นความปลอดภยัต่างๆ ภายใน

หอ้งปฏิบติัการและอาคาร 

o เลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 

• อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งไดรั้บตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

• หอ้งปฏิบติัการจะตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภยัต่างๆ ภายในหอ้งปฏิบติัการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

ดร.ปวีณา เครือนิล 
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ    
กรมวิทยาศาสตรบริการ    
75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
โทรศัพท +66 2201 7449     โทรสาร  +66 2201 7461      
email : paweena@dss.go.th 
Website : http://www.dss.go.th ,  http://blpd.dss.go.th 
 

THANK TO: Program training in Chemical Safety and Security Officer (CSSO), Chemical Waste Management and Treatment by 
SANDIA NATIONAL LABORATORIES and Chemical Management Policy – Reflecting International Discussion by JICA TOKYO 30 
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