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หวัขอ้การบรรยาย

• อวยัวะรบัสมัผสั และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

• การดแูลความปลอดภยัเบือ้งตน้ในการใชน้าโนเทคโนโลยี

• มาตรฐานอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบันาโนเทคโนโลยใีนประเทศไทย 
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Potential routes of human exposure 



2

https://openi.nlm.nih.gov

g

Inhalation is a well established entry route

Pulmonary Deposition as a Function of Particle Size



3Gastrointestinal Tract and Site of Absorption

Ingestion: a potential route of exposure of nanomaterials
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Skin is good barrier of the body

In healthy skin, the epidermis 

provides excellent protection 

against particle spread to the 

dermis 

Damaged skin allows 

micrometer-size particles 

access to the dermis and 

regional lymph nodes. Effects 

on the immune system 
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What happen after exposure ?
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Nanomaterials 
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Skin
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supply chain of Nano-products

…

วตัถดุบิ

Nanoscale structures in 
unprocessed form

ผลติภณัฑใ์นข ัน้ตอนการผลติ

Intermediate products 
with nanoscale features

ผลติภณัฑส์ าเร็จรปู

Finished goods 
incorporating 
nanotechnology

คณุลกัษณะเฉพาะ วธิกีารวดั   กระบวนการผลติ  ขอ้มลูความปลอดภยั

จ าเป็นตอ้งม ีความปลอดภยั !! 
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Dose and Dose rate (Toxic)
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Risk = Hazard x Exposure
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More factor to consider
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Silica dust particles

Asbestos fibers

Lung fibrosis

Lung cancer

Ambient air pollution particles

→ nano-scale particles

Obstructive lung diseases

Lung cancer

Toxicology of (nano)particles

http://search.arch.be/ (Kempense Steenkoolmijnen)

Engineered nanoparticles

?

http://www.nanotech-now.com
http://www.nationmultimedia.com



12

Coal mine workers

History of particles 

Black lung diseased
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Toxic great Smog in London December 
1952 cause  at least 4,000 death 

History of particles 

Asbestos advertisement without 

personal protection 
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Lung pathology 

Normal  lung Heavy Asbestos 

Exposure
Mesothelioma in lung



15

Argyria ( nanosilver)
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Allergy
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Benefits & Risks 

New nanoproducts
Benefits

Risks

Evaluation during life cycle Decision support

N
e
t 

ri
s
k
s

Net benefits

High

HighLow

Cancel/ Rethink
Further

Research 

needed

Undecided

Other

Benefits

required
Go ahead
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Nanomaterials  and Occupational risk 

การเปิดภาชนะบรรจุวสัดุนาโน การสงัเคราะหว์สัดุนาโน การชัง่ ตวง การผสมวสัดุนาโน

การกระจายตวัของสสัดุนาโนการพน่สเปรยว์สัดุนาโนการขึน้รปู ตดัแต่ง เลื่อยเจาะ ใส กลงึ ควา้นดว้ยเครื่องจกัร

การบรรจุวสัดุนาโน
การท าความสะอาดบรเิวณ
ท างาน

การท าความสะอาดวสัดุนาโนที่
ฟุ้งตกหลน่

การท าความสะอาดเครื่องมอืจกัรทีใ่ช้
กบัวสัดุนาโน

การเลกิใชเ้ครื่องจกัรการจดัการของเสยี
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Opening of nanomaterial containers

Accidental spills/leakages due to the shaking of the packaging

Aerosol generation and skin contact 
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Transfer of nanomaterial containers

Aerosol generation and skin contact 
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Mechanical  processing for Nanomaterial 

https://www.understandingnano.com/nanomaterial-synthesis-ball-milling.html

Aerosol generation and skin contact
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Weighing of nanomaterials

Aerosol generation and skin contact
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Handling of nanomaterials

Aerosol generation and skin contact
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Spraying

Aerosol generation and skin contact

need close system and proper protection
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Shredding, Drilling, Cutting process

Aerosol generation and skin contact
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Packing process

Aerosol generation and skin contact
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Cleaning of workstations and bench-tops

Aerosol generation and skin contact
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Waste handling & Disposal 

Skin contact and aerosol generation
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The practice in working place

1. Exposure routes

2. MSDS ( Material Safety Data Sheet)

3. PPE ( Personal Protective Equipment)

4. Safety Engineering Equipment

5. Disposal of nanoparticles/materials
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Powder > Aerosol >Cream or emulsion > Composite

Risk level of Nanomaterials in matrix

NM-Matrix Hazard/Exposure to Human body Risk

Dry power Fire, explosion and catalytic reactions, 

Inhalation, skin and ingestion

High

Aerosol Inhalation, skin and ingestion High

Liquid colloids/suspensions Spill containment and reactivity,

Skin and ingestion

Moderate

Embedded in solid matrix Abrasion, machining, grinding, etc. 

Inhalation, skin and ingestion

Low
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Material Safety Data Sheet (MSDS) 
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Filtering facepiece respirators recommended for laboratory 

levels: N95 and P100, FFP2 and FFP3

Personal Protective  Equipment (PPE)

Rengasamy et al. (2009), Ann.Occup.Hyg. 53: 117-128
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Personal Protective  equipment (PPE)
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X

X

Use it correctly

X



35

Nanomaterial worker wearing personal protective equipment in a work area 

with local engineering controls.

Work area with local engineering controls
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Weights and measures
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Preparing materials
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Packing materials 
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Particles in the working place
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Disposal of Nanoparticles

1. Spill must be cleaned up immediately with the use of 

HEPAFILTER VACUMM equipment or wet wipe (towel) 

or the combination of two 

2. Gloves must be used

3. If spills that may cause airborne nanoparticles, must use 

proper respiratory protection.

4. If Storage in waste containers must be built to handle 

nanomaterial. The containers must be in good condition 

and prevent leaks.

5. Storage of nanomaterial in plastic bags labeled and color 

coded to ensure proper disposal

6. Must have a Waste Disposal Operations procedures 

(WDOP) for workers.

7. Nanomaterial must always disposal as hazards waste. 
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มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสากรรมนาโน
เทคโนโลย ีมอก.2691  

เร ือ่ง  ก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม    7
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มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เพิม่เตมิ

1. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสหกรรม อนุภาคนาโนกกัเก็บสารสกดัขมิน้ชนั

2. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสหกรรม อนุภาคนาโนกกัเก็บสารสกดับวับก

3. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสหกรรม นาโนซลิกิา

4. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสหกรรม นาโนซลิกิอน

5. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม นาโนเทคโนโลย-ี ขอ้แนะน าเกีย่วกบัการตดิฉลากภาค

สมคัรใจส าหรบัผลติภณัฑอ์ปุโภคบรโิภค ทีม่วีตัถนุาโนจากการผลติเป็นองคป์ระกอบ

6. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมวสัดนุาโน – การเตรยีมเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

7. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม นาโนเทคโนโลย ี– อนุภาคนาโนในรปูแบบผง –

ลกัษณะเฉพาะและการวดั

8. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม นาโนเทคโนโลย ี– การวดัการกระจายตวัของขนาด 

และรปูรา่งของอนุภาคโดยเทคนิคกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผ่าน

9. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม นาโนเทคโนโลย ี– การจดัการความเสีย่งในการ

ปฏบิตังิานส าหรบัวสัดนุาโนในเชงิวศิวกรรม เลม่ ๑ หลกัการและแนวปฏบิตัิ

10.มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม นาโนเทคโนโลย ี– การจดัการความเสีย่งในการ

ปฏบิตังิานส าหรบัวสัดนุาโนในเชงิวศิวกรรม เลม่ ๒ การใชว้ธิกีารควบคมุการรบัสมัผสั 



ขอเชญิชวนสมคัรสมาชกิ 
เครอืขา่ยมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม
นาโนเทคโนโลย ี( มอก. 2691)

สมคัรฟร ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย
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National Nanotechnology Center 

130 Thailand Science Park 

Phahonyothin Road, Klong 1 

Klong Luang, Pathumthani 12120

Thailand

Thank you 

Nano Safety Alliance (NSA)

Tel. +66(0)2-564-7100 ext. 6608

Fax. +66(0)2-564-7100

Email: NSA@nanotec.or.th


