งาน นักวิชาการเกษตร หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทํางานในห้องปฏิบตั ิการ

ขั้นตอนปฏิบัตงิ านการทํางานในห้องปฏิบัตกิ าร
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกายส่วนบุคคล
1.เสื้อกาวน์ (Laboratory Coat)

10 นาที

2. ผ้ากันเปื้อนสารเคมี (Protective Coat)

5 นาที

3. ถุงมือ (Gloves)

5 นาที

4. อุปกรณ์ป้องกันตา

1 นาที

5. หน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)

1 นาที

6. หน้ากากป้องกันฝุ่น และไอระเหย
(Respiratory mask)

1 นาที

ขั้นตอน
วิธีการตรวจสอบ
1.การแต่งกาย ดําเนินการโดยเครื่องแต่งกายให้
ของเจ้าหน้าที่ รัดกุม และเหมาะสม ไม่ควรใส่
ห้องปฏิบัตกิ าร เสื้อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม ควรใส่
เสื้อกาว แขนยาวตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการ
กระเซ็นและปนเปื้อนของสารเคมี
ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น หรือ
กระโปรงสั้น รวมทั้งไม่ควรใส่
รองเท้าแตะในการปฏิบัตงิ าน ไม่
ควรสวมเครื่องประดับในระหว่าง
ปฏิบัติงานเพราะอาจได้รับการ
ปนเปื้อนของสารเคมีเป็นเวลา 15
นาที

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้อปฏิบัตขิ องห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ควรใส่เครือ่ งแต่งกายให้รัดกุม
และเหมาะสม ไม่ควรใส่เสื้อผ้า
หลวม ผ้าคลุมผม ควรใส่เสื้อกาว
แขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการกระเซ็นและ
ปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ควรใส่
กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น
รวมทัง้ ไม่ควรใส่รองเท้าแตะใน
การปฏิบัตงิ าน ไม่ควรสวม
เครื่องประดับในระหว่าง
ปฏิบัติงานเพราะอาจได้รับการ
ปนเปื้อนของสารเคมี
ดําเนินการ
ดําเนินการตรวจสอบ
• เนื้อผ้าทําจากใยฝ้าย / ใย
• เนื้อผ้าทําจากใยฝ้าย / ใย
สังเคราะห์ที่ไม่ติดไฟง่าย
สังเคราะห์ที่ไม่ติดไฟง่าย
• ใช้สวมทับชุดปกติระหว่าง
• ใช้สวมทับชุดปกติระหว่าง
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
• ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของ • ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของ
สารเคมี
สารเคมี
• ติดกระดุมเสื้อกาวน์ให้ครบ
• ติดกระดุมเสื้อกาวน์ให้ครบ
เรียบร้อย
เรียบร้อย
• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่หลวมหรือรัด • ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่หลวมหรือรัด
แน่นเกินไป
แน่นเกินไป
• ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่มีรอยฉีกขาด • ไม่ใส่เสื้อกาวน์ที่มีรอยฉีกขาด
• ควรซักทําความสะอาดเสื้อ
• ควรซักทําความสะอาดเสื้อ
กาวน์สม่ําเสมอ
กาวน์สม่ําเสมอ
• ถอดเสื้อกาวน์ออกทุกครัง้ ทีอ่ อก • ถอดเสื้อกาวน์ออกทุกครัง้ ทีอ่ อก
จากห้องปฏิบัตกิ าร ใช้เวลา 10 จากห้องปฏิบัตกิ าร ใช้เวลา
นาที

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
เกษตร

ผู้ตรวจสอบ
นักวิชาการ
เกษตร

2. เสื้อกาวน์
(Laboratory
Coat)

นักวิชาการ
เกษตร

นักวิชาการ
เกษตร

ขั้นตอน
3. ผ้ากันเปื้อน
สารเคมี
(Protective
Coat)

4. ถุงมือ
(Gloves)

5. อุปกรณ์
ป้องกันตา

วิธีการตรวจสอบ
ดําเนินการ
• เนื้อผ้าทําจากหนัง/PVC ที่ทน
ต่อสารเคมี
• ใช้สวมทับเสื้อกาวน์อกี ที
• ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของ
สารเคมี
• ใช้ในการทําความสะอาด
สารเคมีที่หก
10 นาที

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้อปฏิบัตขิ องห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• เนื้อผ้าทําจากหนัง/PVC ที่ทน
ต่อสารเคมี
• ใช้สวมทับเสื้อกาวน์อกี ที
• ใช้ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของ
สารเคมี
• ใช้ในการทําความสะอาด
สารเคมีที่หก
ดําเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ดําเนิการ
ตามข้อปฏิบัตขิ องห้องปฏิบัติการ
• เลือกวัสดุของถุงมือ (vinyl,
latex, nitrile) ให้เหมาะกับงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• เลือกวัสดุของถุงมือ (vinyl,
•ถุงมือกันกรด-ด่าง สารพิษ
latex, nitrile) ให้เหมาะกับงาน
•ถุงมือจับของร้อน/เย็น
•ถุงมือกันกรด-ด่าง สารพิษ
•ถุงมือจับของมีคม
•ถุงมือจับของร้อน/เย็น
•ถุงมือส าหรับงานซักล้าง
•ถุงมือจับของมีคม
• ตรวจสภาพก่อนใช้ทกุ ครัง้
• ก่อนถอดถุงมือออกควรล้างมือ •ถุงมือส าหรับงานซักล้าง
ก่อน
• ตรวจสภาพก่อนใช้ทกุ ครัง้
• ถอดถุงมือก่อนออกจาก
• ก่อนถอดถุงมือออกควรล้างมือ
ห้องปฏิบัตกิ ารเสมอ
ก่อน
• ขณะใส่ถงุ มือไม่ควรจับ ลูกบิด • ถอดถุงมือก่อนออกจาก
ประตู โทรศัพท์ ปากกา เป็น
ห้องปฏิบัตกิ ารเสมอ
ต้น
• ขณะใส่ถงุ มือไม่ควรจับ ลูกบิด
5 นาที
ประตู โทรศัพท์ ปากกา เป็น
ต้น
ดําเนินการอุปกรณ์ป้องกันตา
ดําเนินการอุปกรณ์ป้องกันตา
• แว่นตานิรภัย (Safety glasses) • แว่นตานิรภัย (Safety glasses)
มีเลนส์ที่ทนการกระแทก
มีเลนส์ที่ทนการกระแทก
• แว่นตากันไอระเหย (Goggle) • แว่นตากันไอระเหย (Goggle)

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
เกษตร

ผู้ตรวจสอบ
นักวิชาการ
เกษตร

นักวิชาการ
เกษตร

นักวิชาการ
เกษตร

นักวิชาการ
เกษตร

นักวิชาการ
เกษตร

ขั้นตอน
6. หน้ากาก
คลุมหน้า
(Face
Shield)

วิธีการตรวจสอบ
ดําเนินการจัดหา หน้ากากคลุม
หน้า (Face Shield)
• ใช้ป้องกันดวงตา และใบหน้า
1 นาที

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้อปฏิบัตขิ องห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน้ากากคลุมหน้า (Face
Shield)
• ใช้ป้องกันดวงตา และใบหน้า

ผู้ตรวจสอบ

