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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรูของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ:  คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัตกิาร เคมี สกศ.รร.จปร.  
                    ประเภทโครงการ:        โครงการใหม   

2. หนวย:   เคมี สกศ.รร.จปร. 

3. ชื่อกลุม/สมาชิกกลุม  
 3.1  ชื่อกลุม  เคมี   

       3.2  ชื่อสมาชิกกลุม   

3.2.1 ผูจัดทำโครงการ (KM Team) 

   3.2.1.1  พ.ท.หญงิ พนมวรรณ ปานสีทา อจ.สกศ.รร.จปร. เบอรโทร  062-646-6982 

   3.2.1.2  พ.ต.หญิง เพญ็ธนา สมานพันธุ อจ.สกศ.รร.จปร. 

   3.2.1.3  พ.ต. ภัทรพล คงสุข  อจ.สกศ.รร.จปร.  

 3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ  

3.2.2.1  พ.อ.หญิง พนิตตา ปญญาดิลก รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.     

3.2.2.2  พ.อ.หญิง จิตติมา หิรญัรัศม ี อจ.สกศ.รร.จปร. 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
 เคมี สกศ.รร.จปร. ไดรับอนุมัตงิบประมาณซอมแซมปรับปรุงหองปฏิบัติการเคมีและระบบ

ไฟฟาหองปฏิบัติการเคมีหอง 201 และหอง 301 พรอมจัดหาอุปกรณประจำหองปฏิบัติการเคมีเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนของ นนร. ไดแก การสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับ นนร. ชั้นปที่ 1 วิชา
เคมีประยุกตสำหรับ นนร. ชั้นปที่ 2-3 วิชาเคมีในชีวิตประจำวันและโครงงานวิจัยสำหรับ นนร. ชั้นปที่ 4  
  เคมี สกศ.รร.จปร. ไดรับการติดตั้งตูดูดไอสารเคมีใหมในหองปฏิบัติการ ตูดูดไอสารเคมี
หรือตูดูดควัน (Fume Hood) ยี่หอ FLEXLAB เปนของบริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนนูแฟคเจอริง่ จำกัด 
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอันตรายจากการฟุงกระจายของไอสารเคมีที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง ตูดูดไอ
สารเคมีเปนเครื่องมือปองกันและจำกัดขอบเขตการฟุงกระจายของไอสารเคมีออกมานอกพื้นที่การทดลอง 
โดยการสรางคาความดันอากาศเปนลบ (Negative Pressure) เพื่อดึงอากาศออกไปปลอยสูภายนอกทำให
ไอสารเคมีในหองตูดูดควันไมฟุงกระจายออกมาหนาตูดูดควันและเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ดังนั้น
ความเร็วลมที่เหมาะสมของตูดูดไอสารเคมีเปนปจจัยสำคัญตอความปลอดภัยของผูใชงาน ความเร็วลมที่เบา
เกินไปอาจทำใหไอสารเคมีฟุงกระจายออกมานอกตู หรือความเร็วลมที่แรงเกินไป อาจกอใหเกิดลมหมุน 
โดยทั่วไปความเร็วลมหนาตูอยูที่ 100 ฟุตตอนาที หรือ 0.5 เมตรตอวินาที (เมื่อเปดกระจกหนาตูที่ 30 cm 
สามารถมีคา ±20%) เห็นไดวาตูดูดไอสารเคมีมีความสำคัญมากตอการทำการทดลองในหองปฏิบัติการ 
เนื่องจากใชดูดไอกรดเบส สารที่ระเหยเปนไอไดงาย และสารพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอเยื่อบุตา ระบบ
ทางเดินหายใจตาง ๆ  
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ขอมูลสภาพปญหา มีดังนี ้
     1.  บุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมียังไมมีความรูในการใชตูดูดไอสารเคมีที่

ติดตั้งใหม 
     2.  ขาดเอกสารพรอมใชงานเพื่อแนะนำวิธีการใชตูดูดไอสารเคม ี
     3.  เอกสารคูมือมักเกิดการสูญหาย ยากแกการคนหา จึงควรมี QR Code แนะนำวิธีการใชงาน 

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ เคมี สกศ.รร.จปร. เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เคมี สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทำคูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
เคมี สกศ.รร.จปร. ประกอบ QR Code นี้ขึ้นมา 
 
แผนงานที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ ไดแก 
- แผนพัฒนา รร.จปร. ป 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร กลยุทธที่ 5.1.2 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 
- แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ป 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร กลยุทธที่ 10 เรื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบเปนไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนงานที่ 21 
แผนงานจัดการความรู 
 
5. วัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด  
 5.1 วัตถปุระสงค 

     1. เพื่อใหบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. ใชงานและ
ปฏิบัติบำรุงรักษาตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     2. เพื ่อใหหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. มีเอกสาร “คู มือการใชตู ดูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” ประกอบ QR Code ที่สามารถใชงานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 

5.2 ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
     1.  จำนวนบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. สามารถใชงาน

และปฏิบัตบิำรุงรักษาตูดูดไอสารเคมไีด โดยผานเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี 
สกศ.รร.จปร.” และการสแกน QR Code มากกวารอยละ 80  

     2.  ความพึงพอใจของบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. ที่มี
ตอเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” และการสแกน QR Code 
มากกวารอยละ 80 

 
6. สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

1.  ตู ดูดไอสารเคมียี ่หอ FLEXLAB เปนอุปกรณที ่ไดการติดตั ้งใหมจากการไดงบประมาณ
ซอมแซมปรับปรงุหองปฏิบัติการเคมีและระบบไฟฟาหองปฏิบัติการเคม ีทำใหบุคลากรและเจาหนาที่ยังไมมี
ความรูเรื่องขั้นตอนวิธีการใชงานที่ถูกตอง 

2.  ไมมีเอกสาร “คู มือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” เปน
เครื่องมือที่สามาถใชงานไดงาย รวดเร็ว และถูกตอง  
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ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงการหาสาเหตุของปญหา 

 

7. สรุปการแกไขปรับปรุงที่ไดดำเนินการ ป 2563 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปสาเหตแุละแนวทางการแกไขปญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแกไขปญหา 
1.  บุคลากรและ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

- ยังไมมีความรูในการใชงานและ
วิธีการปฏิบัติบำรุงรักษาตูดูดไอ
สารเคมีที่ถูกตอง 

- จัดทำ “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” ประกอบ 
QR Code ใหแกบุคลากรและเจาหนาที่
ประจำหองปฏิบัตกิาร 

2.  กระบวนการ - ขาดขั้นตอนวิธีการใชงาน       
ตูดูดไอสารเคมีที่ถูกตอง 

- จัดชองทางการเขาถึง “คูมือการใชตูดูดไอ
สารเคมีในหองปฏิบัตกิาร เคมี สกศ.รร.จปร.” 
ประกอบ QR Code ใหแกบุคลากรและ
เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการ 

3.  เครื่องมือ - ตูดูดไอสารเคมีเปนอุปกรณ
ติดตั้งใหมจึงยังไมมีคูมือเอกสาร
การใชงาน 
 

- จัดทำ “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” ประกอบ 
QR Code ใหแกบุคลากรและเจาหนาที่
ประจำหองปฏิบัตกิาร 

 
สรุปการแกไขปรับปรุงที่ไดดำเนินการในป 2563 มีดังนี ้

1. แตงตั ้งบ ุคลากรที ่ผ านการอบรมการใชตู ด ูดไอสารเคมีซ ึ ่งเป นอุปกรณติดตั ้งใหมใน
หองปฏิบัติการเคมี เปนผู เชี ่ยวชาญและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ “คู มือการใชตูดูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” 

2. รวบรวมขอมูลและทำสรุปขั้นตอนวิธีการใชงาน จากนั้นจัดทำเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอ
สารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.”  

การใชงาน               
ตูดูดไอสารเคมี

ในหองปฏิบัติการ    

ไมถูกตอง

บุคลากรและ
เจาหนาที่

ยังไมมีความรูในการใชงานและวิธีการปฏิบัติ
บํารุงรักษาตูดูดไอสารเคมีทีถู่กตอง

กระบวนการ ขาดขั้นตอนวิธีการใชงาน                       
ตูดูดไอสารเคมีที่ถูกตอง

เครื่องมือ ตูดูดไอสารเคมีเปนอุปกรณติดต้ังใหม           
จึงยังไมมีคูมือเอกสารการใชงาน
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3. จัดทำไฟลอิเล็กทรอนิกสผานการสแกน QR Code เรื่อง “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” เพื่อใหเขาถึงขอมูลไดงาย สืบคนขอมูลไดรวดเร็วมากข้ึน 

 
4. จัดอบรมการใช “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” ผานการ

สแกน QR Code ใหแกบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. 
 

8. ผลลัพธการดำเนินการ 
1. บุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. สามารถใชงานและ

ปฏิบัติบำรุงรักษาตู ด ูดไอสารเคมีไดอยางถูกตอง โดยผานเอกสาร “คู ม ือการใชต ู ด ูดไอสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” และการสแกน QR Code บรรลุเปาหมาย มากกวารอยละ 80  

2. ความพึงพอใจของบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมีใน เคมี สกศ.รร.จปร. 
ในการใชเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” และการสแกน QR 
Code บรรลุเปาหมาย มากกวารอยละ 80  
ประโยชนที่ไดรับ         

1. บุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. มีความรูวิธีการใชงาน
และการปฏิบัติบำรุงรักษาตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. มีเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” เปนแนวทางใน
การปฏิบัตงิานอยางเปนขั้นตอน มีระเบียบวิธีที่ชัดเจน และเขาใจไดงาย 

3. ศึกษาข้ันตอนการใชงานตูดูดไอสารเคมีได โดยการผานการใชเทคโนโลยีสแกน QR Code 
ทำใหเขาถึง “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” ไดงาย สะดวก และรวดเรว็ 

4. บุคลากรนอกหนวยและนักเรียนนายรอยที่เขามาทำการทดลองในหองปฏิบัติการเคมี สามารถ
ใชงานตูดูดไอสารเคมี ผานเอกสาร “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” และ
ระบบ QR Code ได ชวยเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานอยางถูกตอง 

5. สามารถนำระบบการสแกนผาน QR Code มาประยุกตใชกับวิธีการใชงานอุปกรณ
เครื่องมือชนิดอื่น ๆ ในหองปฏิบัติการได เพื่อใหงายตอการใชงาน 

 
9. การกำหนดมาตรฐาน 

1. บุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบตัิการเคมี เคมี สกศ.รร.จปร. มีความรูวิธีการใชงาน
และการปฏิบัติบำรุงรักษาตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางถูกตองกอนเขาใชหองปฏิบัติการเคมี 

2. กำหนดใหมีการแนะแนวอบรมการใชงานเอกสาร “คู ม ือการใชต ู ด ูดไอสารเคมีใน
หองปฏบิัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.” แกบุคลากรและเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเคมี 
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3. กำหนดใหม ีการชี ้แจงและเผยแพร QR Code แกบ ุคลากรและเจ าหนาที ่ประจำ
หองปฏิบัติการเคม ีในการเขาถึง “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.”  

4. ติดตั้ง QR Code ที่ตูดูดไอสารเคมใีหพรอมใชงาน 
 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการตอไป  
  ขยายผลความรูและแนะแนวใหแกนักเรียนนายรอย เพื่อใหนักเรียนนายรอยเขาใจวิธีการใชงาน  
ตูดูดไอสารเคมีอยางถูกตอง ผานการสแกน QR Code ของ “คูมือการใชตูดูดไอสารเคมีในหองปฏิบัตกิาร 
เคมี สกศ.รร.จปร.” และใหนักเรียนนายรอยตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชงานสารเคมีและให
ความสำคัญในการใชตู ดูดไอสารเคมีอยางถูกตอง นอกจากนี้กองวิชาสามารถใชวิธีการนี้เปนแนวทาง
เบื้องตนในการจัดทำคูมือการใชเครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ  ในหองปฏิบัติการผานการสแกน QR Code เพื่อ
ความสะดวก งาย และรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 
 

  
ลงชื่อ ประธานกลุม:  
                     พ.อ.หญิง พนิตตา  ปญญาดิลก 

                         (พนิตตา  ปญญาดิลก) 
                        วันที่ : 31 ก.ค. 2563 

 
ลงชื่อ ผูประสานงานการจัดการความรูของหนวย:  
                    พ.อ. วีระพงศ  ตั้นเจริญ  

                 (วีระพงศ  ตั้นเจรญิ) 
                วันที่ : 31 ก.ค. 2563 

ลงชื่อ ผูบรหิารทีก่ำกับดูแล:          พ.อ. มนัส  ธนวานนท 
                                                (มนัส  ธนวานนท) 
                                              วันที่ : 31 ก.ค. 2563 
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เอกสาร 
 

คูมือการใชตูดูดไอสารเคม ี
ในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. 
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คูมือการใชตูดูดไอสารเคมี 
ในหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.   
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หลักการทำงานของตูดูดไอสารเคม ี

 การใชงานตูดูดไอสารเคมี (Fume hood)  มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอันตราย
จากการฟุงกระจายของไอสารเคมีที ่เกิดขึ ้นในขณะทำการทดลอง  ตู ดูดไอสารเคมี
สามารถปองกันและจำกัดขอบเขตการฟุงกระจายของไอสารเคมีออกมานอกพื ้นที่
ทดลอง โดยการสรางคาความดันอากาศที่เปนลบ (Negative pressure) ภายในตูดูดไอ
สารเคมีตลอดเวลาดวยการดึงอากาศออกไปปลอยสูภายนอกทำใหไอสารเคมีในตูดูดไอ
สารเคมีไมฟุงกระจายออกมาหนาตูและเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ดังนั้นความเร็วลมที่
เหมาะสมของตูดูดไอสารเคมีเปนปจจัยสำคัญตอความปลอดภัยของผูใชงาน  สำหรับ
ความเร็วลมที่เบาเกินไป อาจทำใหไอสารเคมีฟุงกระจายออกมาหนาตู หรือความเร็วลม
ที่แรงเกินไปอาจกอใหเกิดลมหมุน โดยทั่วไปความเร็วลมหนาตูอยูที่ 100 ฟุตตอนาที 
หรือ 0.5 เมตรตอวินาที (เมื ่อเปดกระจกหนาตู ท ี ่ 30 ซม. สามารถมีคา  20%)            
ตู ดูดไอสารเคมีควรมีการตรวจสอบสภาพและความเร็วลมเปนประจำดวยทีมชาง         
ผูชำนาญอยางนอยปละ 2 ครั้ง   
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วิธีการใชตูดดูไอสารเคม ี
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนวิธีการใชงานตูดูดไอสารเคมี  

เร่ิมการใชงาน เลิกการใชงาน 

กดสวิตช POWER เปดเคร่ือง 

ปดบานประตูตูดูดไอสารเคมี 
กดสวิตช LIGHT เปดไฟสองสวาง 

กดสวิตช BLOWER เปดพัดลมดูดอากาศ 
ประมาณ 8-10 นาที 

เปดบานประตูตูดูดไอสารเคมี 
(สูง 30 ซม. ขณะปฏิบัติงาน) 

ดูดอากาศท้ิงไว 8-10 นาที 

กดสวิตช BLOWER     
เปดพัดลมดูดอากาศ 

กดสวิตช LIGHT 
ปดไฟสองสวาง 

กดสวิตช POWER 
ปดเคร่ือง 

เร่ิมการใชงาน 

เช็ดทำความสะอาดภายในตู
ดวยน้ำสบูและน้ำเปลา 
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ขั้นตอนวิธีการใชงานตูดูดไอสารเคมีโดยละเอียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนการทำงานหลัก  
No.1 ปุม Power  ใชเพื่อเปด-ปดการทำงานของตู 
No.2  ปุม Light ใชเพื่อเปด-ปดแสงสวางภายในตู 
No.3  ปุม Blower เพื่อเปด-ปดพัดลมดูดอากาศ  
        ชวง 3 นาทีแรกที่พัดลมทำงาน อาจมีเสียง Alarm ดังและสัญญาณไฟ Air Fail 

ทำงาน จากนั้นเสียง Alarm จะหยุดดังเมื่อพัดลมทำงานถึงรอบที่กำหนด 
 3.1  จอแสดงผล Air หากมีความเร็วลมปกติ สัญญาณไฟแสดงที ่ Safe แตถา

ผิดปกติ สัญญาณไฟแสดงที ่Fail และมีเสียงสัญญาณ (Alarm) ดังขึ้น  
3.2  จอแสดงผล Sash หากเปดหนาบานเลื่อนกระจกสูงกวา 30 ซม. สัญญาณไฟ

แสดงที่ fail และมีเสียงสัญญาณ (Alarm) ดังขึ้น  
No.4  ปุม Mute ใชเพื่อปดเสียงสัญญาณเตือน และติดตอบริษัทฯ เขาตรวจสอบ 
No.5  ปุ ม FPM (ฟุตตอนาที) หรือ m/s (เมตรตอวินาที) ใชเพื ่อเลือกหนวยแสดง

ความเร็วลม 
No.6  ปุม Scrubber ใชเพื่อเปด-ปดระบบกำจัดแบบเปยก (สำหรับรุนนี้ ไมมีการติดตั้ง) 
 

จอแสดงผลทั่วไป จอแสดงความเร็วลม
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No.7 ปุม Aux ใชเพื่อเปด-ปด และปรับระดับลม ได 3 ระดับ คือ Hi, Medium, Low 
No.8 ปุม Vav ใชเพื่อเปด-ปด และปรับระดับลม ได 4 ระดับ คือ Hi, Medium, Low 

และ Auto 
No.9 ปุม Mode ใชเพื่อต้ังเวลา (Timer) เปด-ปดการทำงานของพัดลม 
 9.1  เลือก Set timer กด Enter 
 9.2  การตั้งชวงเวลา เปด-ปด สามารถต้ังได 3 ชวง On-Off โดยการกด Enter 
 9.3  การกดลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อปรับชั่วโมง แลวกด Mode หนวยนาทีจะ กระพริบ 
 9.4  การกดลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อปรับนาที จากนั้นกด Enter 
 9.5  ถาตองการตั้งชวงเวลาอื่นใหกด Enter แลวเลือกชวงเวลาที่จะตั้ง 

9.6  กลับสู Main function โดยกดปุม Mode ไปเรื ่อยๆ จนกวาจะกลับเขาสู
หนาจอหลัก 

9.7  เมื ่อกล ับเขาสู   Main function กดปุ ม On/Time ให Timer ทำงานไฟ        
สีเขียวจะติด 

 
  



12 
 

ผนวก ก 
ขอควรระวังในการใชงานตูดูดไอสารเคมี 

 

1.  ไมควรวางขวด สิ่งของหรือเครื ่องมือชิดผนัง หรือขวางชองทางลมทำใหเกิด การ
ขัดขวางทิศทางการไหลของอากาศ 

2.  ระมัดระวังการใชเศษกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล หรือชิ้นผาขนาดเล็ก เนื่องจาก
ในขณะเปดระบบดูดอากาศชิ้นสวนเหลานี้อาจปลิวเขาไปอุดตันระบบระบายอากาศ
ได 

3.   ผูปฏิบัติงานควรสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้งขณะใชงาน และ
หามผูใชงานยื่นหนาเขาไปภายในตูดูดไอสารเคมีเด็ดขาด 

4.   ในขณะทำงานควรหมั่นตรวจสอบดูความเร็วลมที่แผงคอนโทรล หากความเร็วลม
ผิดปกต ิหรือมีเสียงเตือน (Alarm) ควรตรวจสอบดังตอไปนี้ 

 4.1 การเปดบานประตตูู ตองไมสูงเกิน 30 ซม. 
  4.2 อาจมีเศษกระดาษหรือชิ้นผาไปอุดตันบริเวณทอหัวตู 
5.  ไมควรวางภาชนะหรืออุปกรณที่มีอุณหภูมิสูงมากกวา 40 ํC บนพื้นผิวของตูโดยตรง 

ควรมีภาชนะรองรับ เชน แผนกระเบื้องเซรามิค เปนตน 
6.  หามใชตู ดูดไอสารเคมีทั ้งในสวนตูตอนบนและตอนลางเปนพื้นที่เก็บสารเคมีโดย

เด็ดขาด เนื่องจากอาจเกิดการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกอใหเกิดการระเบิดและ     
ไอสารเคมีอาจกัดกรอนผนังตูได 

7.   ควรทำความสะอาดตูดูดไอสารเคมีทุกครั้ง หลังเลิกการใชงานตามผนวก ข 
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ผนวก ข 
การทำความสะอาดหลังการใชงาน 

 

1.  ตองเจือจางสารเคมีดวยน้ำกอนเทลงในตูทุกครั้ง 
2.  เช็ดสารเคมีที่หกเปอนทันที อยาปลอยใหคราบสารเคมีตกคาง 
3.  เช็ดลางทำความสะอาดภายในตูทันทีหลังเลิกใชงาน ดวยน้ำสบูหรือน้ำสะอาด หาม

ใชอะซีโตน (Acetone) หรือของมีคม ทำความสะอาดโครงสรางบางสวนที่เปน PVC 
4.  เมื ่อเลิกใชงาน ปดหนาบานเลื ่อนกระจกใหสุด และเปดพัดลมดูดอากาศทิ้งไว        

10 นาที เพื่อดูดอากาศปนเปอนที่หลงเหลืออยู 
5.  ควรทำความสะอาดตูตอนบนและตอนลาง อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
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ผนวก ค 
สถานะและการตรวจสอบสิ่งผดิปกตเิบื้องตน 

 

สถานะ การตรวจสอบและการปฏิบัติเบื้องตน 
1. พัดลมดูดอากาศไมทำงาน 1. ตรวจสอบแผงคอนโทรล หากไฟดับใหตรวจสอบ     

เบรกเกอรควบคุมตูดูดไอสารเคม ีที่อยูในตูควบคุมไฟ
วาอยูที่ตำแหนง Off หรือไม 

2. ตรวจสอบแผงคอนโทรล หากไฟติดแตพัดลมไม
ทำงาน ใหตรวจสอบปุม Emergency ที่พัดลมวาอยู 
ตำแหนง Off หรือไม 

2. เสียงสัญญาณเตือน (Alarm) 
ดัง 

1. ตรวจสอบหนาบานเล ื ่อนกระจกวาเป ดส ู งกวา 
30 ซม. หรือไม  

2. ตรวจสอบความเร็วลม ถาต่ำกวา 60 ฟุตตอนาที ให
ตรวจสอบวาบริเวณทอทางออกหัวตูมีเศษผา หรือ
กระดาษไปติดหรือไม 

3. ถาพัดลมดูดอากาศไมทำงานหรือไม ใหตรวจสอบ
ตามขอ 1 อีกครั้ง 

3. น้ำรั่วบริเวณตูตอนลาง 1. ตรวจสอบขอตอทอน้ำวามีรอยรั่วบริเวณใด กรณีเปน
ทอน้ำดี ปดวาลวน้ำเขาทันท ี

2. เปดวาลวน้ำทิ้ง เพื่อถายน้ำในถังใหหมด 
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