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สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คานา
สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติเป็ นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสุ ขภาพสัตว์ ทาการตรวจวินิจฉัยและชันสู ตรโรคสัตว์ ทั้งที่เป็ นโรค
ติดเชื้ อและโรคไม่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยงั ทาการศึกษาวิจยั ด้านสุ ขภาพสัตว์ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล
วิธีการ และเครื่ องมือที่เหมาะสมในการควบคุม ป้ องกัน และกาจัดโรคสัตว์ การปฏิบตั ิงานดังกล่าว
อาจมีโอกาสสัมผัสเชื้อจุลชีพ สารเคมี และสัตว์ทดลอง ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความเสี่ ยงสู งที่จะได้รับ
อันตรายจากเชื้ อจุลชีพหรื อสารเคมี หรื อมีโอกาสที่เชื้อหรื อสารเคมีจะหลุดลอดไปสู่ สิ่งแวดล้อม
คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั ิการฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและความมัน่ คงทางชีวภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในสถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ประจาภูมิภาค และ
ศูนย์อา้ งอิงโรคปากและเท้าเปื่ อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งอัคคีภยั และอุบตั ิเหตุต่างๆ โดยรวบรวมเนื้ อหาจากคู่มือที่มีผนู ้ ิพนธ์
ไว้ และจากเอกสารเผยแพร่ ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ โดยนามาประยุกต์และดัดแปลงให้
เหมาะสมกับลักษณะงานในสภาพห้องปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์และเครื่ องมือของสถาบันสุ ขภาพสัตว์
แห่งชาติ
ซึ่ งสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของสากล
จึงขอให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด และปฏิบตั ิตามคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่ งครัด
๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๓
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หนังสื อเล่มนี้ประยุกต์และดัดแปลงจากคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการ (ฉบับเดิม) สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และระเบียบปฏิบตั ิเพื่อความ
ถูกต้องและความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ซึ่ งประกอบด้วย
สัตวแพทย์หญิง ดร.สุ จิรา ปาจริ ยานนท์
สัตวแพทย์หญิง อารุ ณี ชัยสิ งห์
สัตวแพทย์หญิง สมใจ กมลศิริพิชยั พร
สัตวแพทย์หญิง ตวงทอง ปั จฉิมะศิริ
นายสัตวแพทย์ โสภณ ท้วมแสง
นายสัตวแพทย์ ศรายุทธ แก้วกาหลง
สัตวแพทย์หญิง มัญชรี ทัตติยพงศ์
สัตวแพทย์หญิง ธวัลรัตน์ เกียรติยงิ่ อังศุลี
นายอมร ผ่องใส
นางสาวอภัสรา วรราช
นางลักษณ์กนก สิ นธุ์ประสพชัย
นางสาวพนม ใสยจิตร์
นางสาวทริ กา จันทมณี โชติ
นายชัยณรงค์ กุลฉิม
นางสาวลัขณา รามริ น
นางสาวละมูล โม้ลี
และนายสัตวแพทย์ ดร.ทินรัตน์ ศรี สุวรรณ์
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บทนา
การเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทางานในห้องปฏิบตั ิการมักมีสาเหตุ
มาจากการทางานโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่ องที่กาลังปฏิบตั ิอยู่ อันตรายที่เกิดขึ้นนี้นอกจาก
เกิดต่อผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรงแล้วยังอาจส่ งผลต่อเพื่อนร่ วมงาน สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนประชาชนที่อยู่
ในชุมชนข้างเคียงอีกด้วย
อันตรายทีอ่ าจเกิดในห้ องปฏิบัติการ แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. อันตรายทางกายภาพ เช่น การหกล้ม ลื่น พลัดตก ถูกเข็มแทง แก้วบาด ถูกของร้อน ไฟไหม้ การ
เสื่ อมของกระจกตาจากการสัมผัสรังสี อลั ตราไวโอเลต เป็ นต้น
2. อันตรายทางเคมี เช่น การสู ดดมหรื อการกินสารพิษ ถูกน้ ากรด สัมผัสสารก่อมะเร็ ง สารไวไฟ
เป็ นต้น
3. อันตรายจากเชื้ อจุลชีพ หมายถึง การติดเชื้ อหรื อได้รับสารพิษที่ผลิตจากเชื้ อจุลชีพเข้าสู่ ร่างกาย
4. อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี หากมีการปนเปื้ อนหรื อได้รับเกินขนาด อาจทาให้เกิดมะเร็ ง
หรื อเป็ นอันตรายต่อร่ างกายได้
หลักการลดหรือป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการปฏิบัติงานในห้ องปฏิบัติการ
1. อาคารสถานที่ตอ้ งมีความแข็งแรงมัน่ คง การออกแบบเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะทาและทาให้มี
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2. ดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
3. มีอุปกรณ์จาเป็ น พร้อมเอกสารแสดงวิธีใช้งาน และมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจวิธีใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันอันตรายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูร้ ่ วมงาน
4. ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และข้อควรระวังในการป้ องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุ
5. จัดทาคู่มือด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ และมีผรู้ ับผิดชอบดูแลควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่ งครัด

5

ระเบียบปฏิบัติทวั่ ไปในห้ องปฏิบัติการ
1. ต้องแสดงป้ ายชื่อห้องปฏิบตั ิการ
2. ต้องติดป้ ายเครื่ องหมายชีวภัยสากลหน้าห้องปฏิบตั ิการ ตูแ้ ช่แข็ง และตูเ้ ก็บของ ที่ใช้ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับเชื้อโรค
3. ประตูห้องปฏิบตั ิการต้องปิ ดอยูเ่ สมอ และอนุญาตให้ผา่ นเข้าออกได้เฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่
เท่านั้น
4. การขนส่ งสารพิษ เชื้อจุลชีพ วัสดุหรื อเครื่ องแก้วที่แตกหักได้ ต้องทาด้วยความระมัดระวัง โดย
บรรจุในภาชนะที่แข็งแรงและปิ ดมิดชิด อาจใช้รถเข็นสาหรับขนย้ายกรณี จาเป็ น
5. ต้องทาความสะอาดบริ เวณห้องปฏิบตั ิการอย่างสม่าเสมอ
6. ต้องมีการทดสอบและซ่อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เช่น เครื่ องตรวจสอบควัน ฝักบัวฉุ กเฉิ น HEPA filter ตูด้ ูดควัน เป็ นต้น เพื่อให้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
7. ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เช่น ระบบ
ไหลเวียนของอากาศ ระบบไฟฟ้ า ระบบกาจัดของเสี ย โครงสร้างตึก เป็ นต้น เพื่อให้ปลอดภัย
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
8. ต้องมีมาตรการกาจัดสัตว์รบกวน เช่น มด ปลวก หนู เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของ
เชื้อ
9. ต้องมีการตรวจสุ ขภาพและบันทึกประวัติสุขภาพบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. ต้องมีการฉีดวัคซีนที่จาเป็ นให้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเฉพาะ
11. ต้องมีชุดปฐมพยาบาลในห้องปฏิบตั ิการทุกห้อง และดูแลให้พร้อมที่จะใช้งานได้อยูต่ ลอดเวลา
12. ต้องมีการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่จาเป็ น สาหรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการ
13. ต้องจัดฝึ กอบรมและให้ความรู้บุคลากร ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามระเบียบปฏิบตั ิเพื่อความ
ปลอดภัย
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ระเบียบปฏิบัติทวั่ ไปเพือ่ ความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย
อัคคีภยั เป็ นอุบตั ิภยั ที่ร้ายแรง และอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งแก่ชีวติ และทรัพย์สินได้
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการจัดวางระเบียบและแผนการเตรี ยมความพร้อมเพื่อป้ องกันอัคคีภยั ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่ งแผนการที่วางไว้จะต้องครอบคลุมทั้งโครงสร้างของอาคารและลักษณะเฉพาะภายใน
ห้องปฏิบตั ิการด้วย
การเตรียมความพร้ อมและข้ อควรปฏิบัติ
1. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในทุกพื้นที่ภายในอาคารได้รับทราบ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
2. ติดตั้งป้ ายชี้ทางออกกรณี ฉุกเฉิ น ซึ่ งป้ ายนี้จะต้องเห็นได้แม้ในที่มืด
3. ดูแลทางออกทุกทาง ให้สามารถออกไปสู่ ภายนอกได้โดยไม่มีอุปสรรค
4. จัดการฝึ กอบรมและซักซ้อมทาความเข้าใจในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ ขณะเกิดไฟไหม้อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
5. ติดตั้งเครื่ องตรวจจับแก๊สในห้องที่ใช้แก๊สไวไฟ
6. มอบหมายผูต้ รวจเช็คการปิ ดถังแก๊สก่อนกลับบ้านในทุกห้องปฏิบตั ิการ
7. ต้องเก็บแยกสารเคมีไวไฟจากสารเคมีชนิดอื่น และมีป้ายแสดงชัดเจน
8. จัดหาเครื่ องดับเพลิงและติดตั้งไว้เป็ นระยะตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในบริ เวณพื้นที่ที่มีสาร
ไวไฟหรื อมีการปฏิบตั ิงานที่ใช้สารไวไฟ เครื่ องมือดับเพลิงเหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบให้
พร้อมใช้งานได้ และผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึ กสอนให้รู้จกั วิธีใช้
9. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์หรื อแจ้งเหตุเพื่อขอ
ความช่วยเหลือต่อไป
10. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริ เวณพื้นที่ใดจะต้องมีการติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบทราบ
เพื่อแจ้งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ ได้เตรี ยมพร้อมต่อไป
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ระเบียบปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
อันตรายที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจุลชีพ สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ
1. การฟุ้ งกระจาย (aerosol) ซึ่ งเกิดจากการบด (homogenization) การปั่ นแยก (centrifugation) การ
สั่นสะเทือนความถี่สูง (ultrasonic vibration) การแตกของเครื่ องแก้ว (broken glassware) การดูด
ปล่อยสารละลาย (pipetting)
2. การกิน (ingestion) ซึ่ งเกิดจากการดูดไปเปตโดยใช้ปาก (mouth pipetting) การกินอาหารหรื อสู บ
บุหรี่ ในห้องปฏิบตั ิการ การล้างมือที่ไม่สะอาดหลังการปฏิบตั ิงาน
3. การแทรกซึมผ่านทางผิวหนัง (skin penetration) ซึ่ งเกิดจากการถูกเข็มแทง บาดแผลจากเศษแก้ว
จุลชีพรั่วไหล การหยิบตัวอย่างปนเปื้ อน การกระเด็นเข้าตา และการถูกสัตว์ทดลองกัด
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนควรตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับจุลชีพ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการติดเชื้อจุลชีพจากการปฏิบตั ิงาน และลดหรื อป้ องกันไม่ให้เชื้อ
จุลชีพกระจายไปสู่ สิ่งแวดล้อม ซึ่ งการป้ องกันดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1. เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
2. ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการทางชีววิทยาที่เหมาะสมกับงาน
3. ระเบียบปฏิบตั ิของบุคลากร
เครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านจุลชี ววิทยาที่สาคัญ คือ ตูช้ ีวนิรภัย (biosafety cabinet)
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยป้ องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพที่เป็ นอันตรายฟุ้ งกระจายในห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับอันตรายจากการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้
ตู้ชีวนิรภัย แบ่ งออกเป็ น 3 แบบ คือ
1. Class I เป็ นตูป้ ระเภทเปิ ดด้านหน้า ใช้กบั เชื้ อจุลชี พชนิดไม่มีอนั ตรายมาก ป้ องกัน
ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค โดยให้อากาศจากภายในห้องปฏิบตั ิการเข้าตู้ และออกสู่
ภายนอกทางช่องปล่อยออก โดยมี HEPA filter กรองอากาศก่อนออกสู่ ภายนอก ความเร็ วของ
อากาศอยูร่ ะหว่าง 0.4-1.0 เมตรต่อนาที
2. Class II เป็ นตูช้ นิ ดเปิ ดหน้าได้บางส่ วน ตูช้ นิดนี้จะป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปลอดภัยจาก
เชื้อจุลชีพที่ทดลองและป้ องกันไม่ให้เชื้อหลุดออกสู่ สิ่งแวดล้อม โดยดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ ตู้
ผ่าน HEPA filter และดูดออกอีกด้านหนึ่งโดยผ่าน HEPA filter อีกชุดหนึ่งก่อนปล่อยออกสู่
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ภายนอก อากาศที่เข้าออกจะต้องปรับให้สมดุล โดยให้มีคา่ ความเร็ วของอากาศไม่นอ้ ยกว่า 0.4
เมตรต่อวินาที ตูช้ นิดนี้ใช้กบั เชื้อจุลชีพชนิดอันตรายต่าและปานกลาง ตูช้ ีวนิรภัยแบบนี้จาแนก
ออกเป็ นอีก 2 ชนิด คือ Class II-A และ Class II-B
3. Class III เป็ นตูช้ นิดที่ปิดสนิทที่มี glove sleeve สาหรับสอดแขนเข้าตูป้ ฏิบตั ิงาน อากาศ
จะถูกดูดเข้าสู่ ตผู ้ า่ น HEPA filter และดูดอากาศออกผ่าน HEPA filter อีก 2 ตัวต่อเนื่ องกัน ตูช้ นิดนี้
ป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานจากเชื้อโรค และป้ องกันไม่ให้เชื้อหลุดสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก เหมาะสาหรับใช้
กับเชื้อจุลชีพทุกกลุ่ม ภายในตูม้ ีความดันภายในเป็ นลบ ความเร็ วของอากาศผ่านตูไ้ ม่ต่ากว่า 0.75
เมตรต่อวินาที
ระดับความปลอดภัยของห้ องปฏิบัติการทางชีววิทยาที่เหมาะสมกับงาน
ห้องปฏิบตั ิการที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะเพิม่ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานด้านจุลชีววิทยาด้วย ดังนั้นการจัดห้องปฏิบตั ิการให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีระบบการถ่ายเทอากาศ
ที่ดีและเหมาะสม จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นในการป้ องกันอันตรายได้อีกทางหนึ่ง เพราะจะ
สามารถลดหรื อกาจัดไอหรื อก๊าชจากสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจากห้องปฏิบตั ิการได้ แบ่ง
ระดับของห้องปฏิบตั ิการออกได้เป็ น 4 ระดับคือ
1. Biosafety Level 1 เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิงานกับเชื้อจุลชีพทัว่ ๆไป ที่ไม่เป็ นอันตราย
ต่อมนุษย์ สาหรับการฝึ กอบรมหรื อการสอน
2. Biosafety Level 2 เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิงานกับเชื้อจุลชีพที่มีความเสี่ ยงปานกลางใน
การก่อให้เกิดโรคในชุมชน ซึ่งสามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยความปลอดภัยโดยใช้ open bench หรื อมี
การฟุ้ งกระจายต่า งานที่ดาเนิ นในห้องปฏิบตั ิการระดับนี้ ได้แก่ การปฏิบตั ิงานทางคลินิก การตรวจ
วินิจฉัยหรื อการสอน
3. Biosafety Level 3 เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิงานกับเชื้ อจุลชีพที่อาจเป็ นสาเหตุของโรค
ติดเชื้ อซึ่ งก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงหรื อเป็ นอันตรายต่อชีวติ เมื่อติดชื้ อ มีความเป็ นไปได้ในการติดต่อ
ทางลมหายใจซึ่ งการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจุลชีพประเภทนี้ ควรใช้ตชู้ ีวนิรภัยชนิด Class II และภายใน
ห้องต้องมีการติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศชนิดพิเศษ งานที่ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการระดับนี้ ได้แก่
การปฏิบตั ิงานคลินิก การตรวจวินิจฉัย และงานวิจยั เกี่ยวกับจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในคน
4. Biosafety Level 4 เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิงานจุลชี พที่เป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้ อซึ่ง
ก่อให้เกิดโรคอันตรายหรื อโรคติดต่อที่ไม่พบในประเทศ ซึ่งมีความเสี่ ยงสู งในการติดต่อในคนและ
ชุมชนหรื อเป็ นโรคที่ไม่มีวคั ซี นหรื อยาที่ใช้รักษา ซึ่ งการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจุลชีพประเภทนี้ควรใช้
ตูช้ ีวนิรภัยชนิด Class III Cabinet และควรเป็ นอาคารที่แยกออกจากห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ และภายใน
ห้องต้องมีการติดตั้งระบบการถ่ายเทอากาศชนิดพิเศษ และระบบการกาจัดของเสี ย
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ระเบียบปฏิบัติด้านบุคลากร
ระเบียบปฏิบตั ิของบุคลากร มีดงั นี้
1. ในขณะทางานต้องปิ ดประตูหอ้ งปฏิบตั ิการ
2. ห้ามเก็บอาหารหรื อเครื่ องดื่มในตูเ้ ก็บเชื้อหรื อสารเคมี
3. ห้ามสู บบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่ องดื่ม หรื อรับประทานอาหารในห้องปฏิบตั ิการ
4. ห้ามแต่งหน้า และห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ (contact lens) ในบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
5. ห้ามใช้ปากดูดไปเปต ควรใช้เครื่ อง automatic pipetting device หรื อลูกยาง
6. ระมัดระวังการหกกระจาย หรื อการฟุ้ งกระจายของวัตถุตวั อย่าง
7. ต้องใส่ เสื้ อคลุมตลอดเวลาในการปฏิบตั ิงาน และต้องถอดเสื้ อคลุมทุกครั้งที่ออกจาก
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
8. ต้องใส่ ถุงมือทุกครั้งที่มีการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับตัวอย่าง และถอดถุงมือทุกครั้งที่ออกจาก
ห้องปฏิบตั ิการ และต้องระวังการปนเปื้ อนเวลาถอด
9. ขณะใส่ ถุงมือ ห้ามจับสิ่ งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์
และหนังสื อ เป็ นต้น
10. ต้องใส่ ผา้ ปิ ดปากทุกครั้งที่ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับตัวอย่าง หรื อเชื้อจุลชีพที่มีอนั ตรายสู ง
11. ต้องทาความสะอาดโต๊ะปฏิบตั ิการด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิ ทธิ ภาพหลังจากปฏิบตั ิงาน
เสร็ จทุกครั้ง
12. ล้างมือทุกครั้งหลังการจับต้องตัวอย่างหรื อปฏิบตั ิการเกี่ยวกับตัวอย่าง หรื อก่อนออก
จากห้องปฏิบตั ิการ
13. วิธีการดาเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องไม่ทาให้เกิดการฟุ้ งกระจาย โดยเฉพาะเมื่อต้อง
ปฏิบตั ิงานกับเชื้ออันตราย หากจาเป็ นต้องใช้เครื่ อง sonicator หรื อ vortex ควรทาในตู้ biosafety
cabinet
14. ของเสี ยทางจุลชีววิทยาทุกชนิดต้องได้รับการฆ่าเชื้อด้วยเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้ อ (autoclave)
ก่อนนาไปทิ้ง
15. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเชื้อหรื อปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ย ์ ควรฆ่าเชื้อ
ภายหลังการใช้งาน ถ้าไม่สามารถฆ่าเชื้ อด้วยเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อให้แช่เครื่ องมือในน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น
50% sodium hypochlorite เป็ นต้น เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
16. สิ่ งของต่างๆ ที่นาออกจากห้องทดลองไปยังเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ จะต้องปิ ดฝาให้สนิทและ
ใส่ ในภาชนะแข็งแรงป้ องกันการแตกหรื อแทงทะลุอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่น่ ึงฆ่าเชื้อ จะต้องเปิ ดให้ไอ
น้ าเข้าได้ทุกส่ วน
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การกาจัดขยะติดเชื้อ
1. ก่อนที่จะนาขยะติดเชื้อไปทิ้ง ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึ ม และแยกจาก
ภาชนะทัว่ ไป และขยะประเภทอื่น ต้องปิ ดภาชนะให้สนิทขณะทาการขนย้าย
2. ต้องฆ่าเชื้อขยะทุกชนิดที่ปนเปื้ อนด้วยเชื้ อจุลชีพ และให้ใส่ ถุงสาหรับขยะติดเชื้อที่มี
เครื่ องหมายเฉพาะ และนาไปรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะ เพื่อรอให้บริ ษทั รับกาจัดขยะติดเชื้อนาไปเผา
ทาลายต่อไป
3. การฆ่าเชื้ออาจทาในบริ เวณห้องปฏิบตั ิการ หากเคลื่อนย้ายไปฆ่าเชื้อที่บริ เวณอื่นต้องใส่
ในภาชนะที่ปิดมิดชิด
4. การฆ่าเชื้อขยะด้วยวิธีน่ ึงฆ่าเชื้อ ต้องทาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาอย่างน้อย
15 นาที
5. การฆ่าเชื้ อขยะด้วยเตาอบ ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 160-170 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
2-4 ชัว่ โมง
ข้ อปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
1. เมื่อภาชนะบรรจุเชื้อแตกหรื อเชื้อหก ให้ใช้ผา้ หรื อกระดาษซับวางทับบนบริ เวณที่เชื้อ
หก เทน้ ายาฆ่าเชื้ อบนกระดาษซับให้ชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที หยิบเศษภาชนะและผ้าออกโดยใช้
ปากคีบ เช็ดซ้ าอีกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ นาสิ่ งของที่ปนเปื้ ยนทั้งหมดไปฆ่าเชื้อ
2. เมื่อถูกเข็มแทง แก้วบาด หรื อถูกขีดข่วนขณะปฏิบตั ิงานกับเชื้อโรค ให้ถอดเสื้ อคลุมออก
ล้างมือและบริ เวณบาดแผล ทาน้ ายาฆ่าเชื้ อที่เหมาะสมบริ เวณบาดแผล และตรงไปยังสถานพยาบาล
ทันที แจ้งผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบถึงสาเหตุและชนิดของเชื้อ ปรึ กษาแพทย์ และปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ของแพทย์ บันทึกการเกิดอุบตั ิเหตุในแบบฟอร์มรายงานอุบตั ิเหตุ
3. เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุเชื้อเข้าปาก ให้ถอดเสื้ อคลุมออก และตรงไปยังสถานพยาบาลทันที แจ้ง
ให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเชื้อที่กินเข้าไป และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ บันทึกและเก็บรักษา
ข้อมูลที่จาเป็ น
4. เมื่อเกิดการฟุ้ งกระจายของเชื้อที่อาจเป็ นอันตรายในอากาศ บุคลากรทุกคนต้องออกจาก
บริ เวณนั้นทันที พร้อมทั้งแจ้งหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ ติดป้ ายห้ามทุกคนเข้าไปในห้องปฏิบตั ิการนั้น
เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หลังจาก 1 ชัว่ โมง ให้เข้าไปทาการฆ่าเชื้ อ และผูท้ ี่สงสัยว่าอาจได้รับ
เชื้อให้ไปพบแพทย์ทนั ที
5. เมื่อเกิดการรั่วไหล หรื อภาชนะบรรจุเชื้ อแตกหักในเครื่ องปั่ นขณะที่เครื่ องกาลังทางาน
อยู่ ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
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5.1 เมื่อสงสัยว่าภาชนะแตกหักขณะที่เครื่ องกาลังทางาน ให้หยุดเครื่ องทันที และปิ ดฝา
เครื่ องต่ออีกอย่างน้อย 30 นาที
5.2 หากพบว่ามีภาชนะแตกหักหลังจากเครื่ องหยุดแล้ว ให้ปิดฝาเครื่ องอย่างน้อย 30
นาที
5.3 รายงานหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมบันทึกการเกิด
อุบตั ิเหตุในแบบฟอร์มรายงานอุบตั ิเหตุ
5.4 เก็บเศษภาชนะออกจากเครื่ องโดยใช้คีมคีบ และใช้คีมคีบสาลีชุบน้ ายาฆ่าเชื้อเช็ด
ภายใน chamber ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงานดังกล่าว เช็ด chamber ซ้ าอีกครั้ง
หลังจากปล่อยทิ้งไว้ขา้ มคืน
5.5 ฆ่าเชื้ อเศษภาชนะ buckets และ rotor โดยใช้ autoclave หรื อแช่ในน้ ายาฆ่าเชื้ อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพทาลายเชื้อที่ปนเปื้ อนได้ดีอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
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ระเบียบปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการด้ านพันธุวศิ วกรรม
งานทางพันธุวศิ วกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
งานประเภทที่ 1 การทดลองที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมได้แก่
1. การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมเซลล์สัตว์ช้ นั สู ง ซึ่ งไม่ก่อให้เกิดสิ่ งมีชีวติ ที่เจริ ญ
พันธุ์ข้ ึนใหม่ได้ เช่น การสร้าง hybridoma เพื่อใช้ผลิต monoclonal antibody เป็ นต้น
2. การเชื่อมของ protoplast ซึ่ งมาจากจุลินทรี ยท์ ี่ไม่เป็ นโรค
3. การเชื่อม protoplast ของเซลล์พืช
4. งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวิตที่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุ กรรมโดยธรรมชาติ โดยที่มีผใู้ ห้
(donor) และผูร้ ับ (recipient) เป็ นชนิดหรื อ species เดียวกัน และชนิดที่รู้แล้วสามารถแลกเปลี่ยน
สารพันธุกรรมต่างชนิดได้โดยธรรมชาติ เช่น Enterobacter, Escherichia, Salmonella, Rhizobium,
Shigella, Pseudomanas, Yersinia เป็ นต้น
5. การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เจ้าบ้าน (host) และพาหะ (vector) ที่ได้รับอนุญาต
แล้ว และ DNA ของผูใ้ ห้มีลกั ษณะดังนี้
5.1 ไม่ได้มาจากเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุของโรคกับมนุษย์ สัตว์ หรื อพืช
5.2 ไม่ได้เป็ นรหัสของการสร้างโปรตีนที่ทาหน้าที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ผลผลิตของยีนมะเร็ ง โปรตีนที่เป็ นพิษต่อเซลล์ หรื อเป็ นพิษต่อสัตว์
ที่มีกระดูกสันหลังโดยมีค่า LD50 ต่ากว่า 100ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เป็ นต้น
5.3 เป็ นส่ วนของหรื อมีองค์ประกอบของไวรัสไม่เกิน 2/3 ของยีนไวรัส และไม่
นาไปใช้ในการทดลองที่ทาให้ไวรัสกลับคืนมาใหม่ได้ เช่น กรณี ส่วนที่ขาดหายไปนี้มีอยูใ่ นเซลล์
เจ้าบ้าน หรื อ ทาให้เกิดขึ้นใหม่ได้ในกระบวนการขยายพันธุ์ที่ติดตามมา เป็ นต้น
งานประเภทที่ 2 การทดลองที่อาจเป็ นอันตรายในระดับต่าต่อเจ้าหน้าที่ในห้องทดลอง
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมได้แก่
1. งานตกแต่งสารพันธุ กรรมของสัตว์ ของไข่ หรื อไข่ที่ผสมแล้ว หรื อตัวอ่อนช่วงต้น ไม่วา่
โดยวิธีการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดสิ่ งมีชีวติ ชนิดใหม่
2. งานที่เกี่ยวกับเซลล์เจ้าบ้าน / พาหะที่ไม่ได้อนุญาตไว้
3. งานที่เกี่ยวกับเซลล์เจ้าบ้าน / พาหะที่อนุ ญาตไว้แล้ว แต่สารพันธุ กรรมที่จะนามาเชื่ อม มี
ลักษณะดังนี้
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3.1 เป็ นสารพันธุกรรมซึ่งสร้างโปรตีนที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อการแบ่งเซลล์
เช่น สารพันธุ กรรมที่ทาให้เกิดมะเร็ ง (oncogene) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกี่ยวกับ gene promoter ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งในเซลล์ของมนุษย์ เป็ นต้น
3.2 เป็ นสารพันธุกรรมที่สร้าง growth factor receptor หรื อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับการเจริ ญเติบโตของเซลล์มนุษย์
3.3 เป็ นสารพันธุ กรรมทั้งอัน (whole genome) ของไวรัสหรื อชิ้นส่ วนของสาร
พันธุ กรรมของไวรัสที่สามารถเจริ ญพันธุ์เป็ นไวรัสได้ เช่น simian immunodeficiency virus (SIV)
ทั้งอัน เป็ นต้น ต้องใช้ความระมัดระวัง
งานประเภทที่ 3 การทดลองที่อาจเป็ นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อม หรื อเกี่ยวกับการรักษาโดยการตกแต่งยีน และงานที่มีอนั ตรายในระดับที่ยงั ไม่ทราบแน่
ชัด ได้แก่
1. งานที่เกี่ยวกับสารพันธุ กรรมที่ผลิตสารพิษ (toxin) ที่มีค่า LD50 น้อยกว่า 100ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม เช่น จุลินทรี ยท์ ี่มีสารพันธุ กรรมซึ่ งได้รับการตกแต่งให้ผลิตสารพิษ เป็ นต้น ได้แก่
Bordetella pertussis toxin, Clostridium botulinum toxin, Clostridium tetani toxin,
Corynebacterium diphtheria toxin, Escherichia coli heat labile (LT) enterotoxin และ LT-like
toxin, Pseudomonas aeruginosa exotoxin A ฯลฯ งานที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุ กรรมที่ให้ผลผลิตสู ง
แม้วา่ สารพิษจะมีค่า LD50 มากกว่า 100ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม รวมทั้งงานตัดต่อสารพันธุ กรรมที่
ไม่ทราบสารพิษแน่นอน
2. การทดลองที่ใช้พาหะไวรัสซึ่งทาให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ และพาหะนี้มีสารพันธุกรรม
ที่สามารถผลิตสารควบคุมการเจริ ญเติบโต หรื อเป็ นสารพิษต่อเซลล์มนุษย์
3. การทดลองที่ใช้เซลล์เจ้าบ้าน และ/หรื อ พาหะ เป็ นเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคในมนุษย์
สัตว์ หรื อพืช
4. การทดลองที่ใช้พาหะไวรัสซึ่งทาให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ เช่น retrovirus เป็ นต้น
5. การทดลองที่ใช้พาหะไวรัสไม่สมบูรณ์แต่มีไวรัสผูช้ ่วยร่ วมกัน มีโอกาสทาให้เกิดไวรัส
ที่มีความสมบูรณ์ ซึ่ งทาให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรื อพืชได้
6. การถ่ายสารพันธุ กรรมของไวรัสทั้งอันหรื อไวรอยด์ โดยทัว่ ไปงานที่ได้รับการยกเว้น
(งานประเภทที่ 1) คืองานที่ใช้สารพันธุ กรรมของไวรัสน้อยกว่า 2 ใน 3 หรื อใช้สารพันธุกรรมที่ขาด
ส่ วนสาคัญในการทางานของยีน หรื อส่ วนสาคัญในการก่อตัวไวรัสที่สมบูรณ์
7. การทดลองที่มีการฉี ดชิ้นส่ วนหรื อสารพันธุ กรรมทั้งอันของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน เพื่อ
ตกแต่งยีนของสัตว์ ซึ่ งมีการหลัง่ หรื อผลิตตัวไวรัส
8. งานที่เกี่ยวกับการรักษาผูป้ ่ วยด้วยการตกแต่งยีนทุกชนิด
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9. การทดลองใดๆ ก็ตามที่ไม่จดั อยูใ่ นงานประเภทที่ 1-2 หรื อ 3 และผูว้ ิจยั ไม่แน่ใจ ให้
จัดเป็ นงานประเภทที่ 3 ไว้อย่างน้อยที่สุดก่อน
ระเบียบปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการจะต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการด้านจุล
ชีววิทยาเป็ นอย่างต่า และมีขอ้ เพิ่มเติมอีก คือ
I ระเบียบปฏิบัติเพิม่ เติมสาหรับงานประเภทที่ 1
1. ต้องปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางชีววิทยาที่มีความปลอดภัยระดับ 2
2. ต้องปฏิบตั ิงานในตูช้ ีวนิรภัย Class I/ II-A
3. ต้องมีเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) อยูใ่ กล้หอ้ งปฏิบตั ิการในเส้นทางที่ขนถ่ายได้
ปลอดภัยที่สุด
4. สารที่ได้รับการตกแต่งพันธุ กรรมต้องติดป้ ายเครื่ องหมายชีวภัยสากล
II ระเบียบปฏิบัติเพิม่ เติมสาหรับงานประเภทที่ 2
1. งานชนิดอื่นๆ จะทาพร้อมกันกับงานประเภทที่ 2 ไม่ได้
2. ต้องปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางชีววิทยาที่มีความปลอดภัยระดับ 2
3. จะต้องมีตู้ biosafety cabinet Class II-B เป็ นอย่างน้อย และปฏิบตั ิงานภายในตูใ้ ห้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
4. ต้องทาการกาจัดเชื้ อภายในตู ้ biosafety cabinet และห้องทดลองด้วยฟอร์มลั ดีไฮด์ หาก
ทาเชื้อหกปนเปื้ อนปริ มาณมาก
5. ห้องทดลองจะต้องมีเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้ อ (autoclave) ใกล้พ้นื ที่ปฏิบตั ิงาน
6. เสื้ อผ้าที่ใช้สวมใส่ ป้องกันจะนาออกนอกห้องไม่ได้ ในการเครื่ อนย้ายเสื้ อผ้าเหล่านี้ไป
ฆ่าเชื้อจะต้องใส่ ถุงหรื อกล่องที่ปิดสนิท กล่องที่ใส่ จะต้องให้ไอน้ าผ่านเข้าไปได้ในช่วงที่ฆ่าเชื้อด้วย
ไอน้ า
7. ไม่อนุญาตให้ผใู้ ดเข้าไปทาความสะอาด ตรวจสอบ หรื อซ่อมเครื่ องมือ หรื อกิจกรรมอื่น
นอกจากที่ได้รับอนุ ญาตและห้องได้ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้ว
III ระเบียบปฏิบัติเพิม่ เติมสาหรับงานประเภทที่ 3
1. จะใช้ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการทดลองประเภทที่ 2 เป็ นอย่างต่า
2. ต้องปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทางชีววิทยาที่มีความปลอดภัยระดับ 3
3. ต้องปฏิบตั ิงานในตูช้ ีวนิรภัย Class II-B
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ระเบียบปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการด้ านสารเคมีและวัตถุมพี ษิ
สารเคมีโดยทัว่ ไปมีอนั ตรายทั้งสิ้ น ระดับอันตรายจะมากหรื อน้อยต่างกัน ตามชนิ ดและ
ปริ มาณ ระดับค่าความเป็ นพิษ (LD50) หรื อความรุ นแรงของการเกิดเหตุ อันตรายของสารเคมีมี
หลายลักษณะ
1. ไวไฟหรื อระเบิด เช่น carbon disulfide, acetone, alcohol, ether เป็ นต้น
2. เป็ นพิษต่อสุ ขภาพ
- โดยการสัมผัส เช่น acetone, carbon tetrachloride , carbon disulfide กรดต่างๆ และ
สารเคมีที่กาจัดแมลง เป็ นต้น
- โดยการหายใจ เช่น benzene, carbon disulfide, กรด ไอระเหย และสารเคมีกาจัดแมลง
เป็ นต้น
- โดยการกิน เช่น กินกรดและสารเคมีกาจัดแมลง เป็ นต้น
3. ทาปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตราย เช่น ระเบิด หรื อเป็ นควันพิษ เป็ นต้น
4. ก่อให้เกิดมะเร็ งในคน
วัตถุมีพษิ หมายถึง วัตถุที่มีพิษต่อร่ างกายมนุษย์เมื่อสัมผัส หรื อสู ดดม หรื อกินเข้าไป ได้แก่
สารเคมี สารพิษจากพืชและสัตว์ พืชมีพิษ แก๊สพิษ เป็ นต้น
ระเบียบปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการ
I สารเคมีและสารมีพษิ ทัว่ ไป
1. ระวังการสัมผัสกับสารเคมีหรื อสารพิษ ใช้เสื้ อคลุมหรื อเสื้ อกันเปื้ อน ถุงมือ
2. การใช้สารเคมีหรื อสารพิษที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพโดยการหายใจ ต้องทาในตูด้ ูดควัน
3. ห้ามใช้ปากดูดน้ ายาจากไปเปตโดยตรง ให้ใช้เครื่ องมือหรื อลูกยางขนาดที่เหมาะสม
4. ปิ ดฉลากสารเคมี สารพิษและน้ ายาเคมีทุกครั้ง ตรวจฉลากและเปลี่ยนเมื่อฉีกขาดหรื อลบ
เลือนทันที
5. อ่านฉลากก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อป้ องกันการหยิบผิด และควรเทสารเคมีดา้ นตรงข้ามฉลาก
เสมอ
6. ไม่วางสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันได้ง่ายไว้ใกล้กนั
7. ไม่ใช้สารเคมีมากกว่าที่กาหนด การแบ่งสารเคมีมาใช้ ถ้าเหลือไม่เทคืนขวด
8. การเจือจางสาร ให้เทกรดเข้มข้นลงในน้ าหรื อลงสู่ น้ ายาที่เจือจางกว่าเสมอควรสวมแว่น
นิรภัย และทาในตูด้ ูดควัน ห้ามเทน้ าลงในกรด
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9. ห้ามแช่อาหารและเครื่ องดื่มในตูเ้ ย็นที่เก็บสารเคมี โดยเฉพาะน้ ายามาตรฐานที่เป็ น
สารพิษ เช่น น้ ายาฆ่าแมลง อะฟลาท๊อกซิน เป็ นต้น
10. สารพิษที่เป็ นสารมาตรฐาน มีความบริ สุทธิ์ สูงเกือบ 100% ต้องเก็บในที่มิดชิด รวมทั้ง
สารก่อมะเร็ ง ใส่ ตูเ้ ก็บแยกต่างหากมีขอ้ ความ สารพิษ สารก่อมะเร็ ง ให้เห็นชัดเจน
11. การซื้ อสารเคมีควรเลือกขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ ไม่จาเป็ นต้องซื้ อ
ขนาดใหญ่เสมอไป บางชนิ ดชื้นง่ายหากเปิ ดใช้บ่อยต้องทิ้งทั้งขวด
12. ควรสารวจสารเคมีที่ไม่ตอ้ งการใช้แล้ว และยังไม่เสื่ อมคุณภาพ แล้วแจ้งงานพัสดุ
เพื่อให้ผอู้ ื่นนาไปใช้ประโยชน์
II สารเคมีประเภท organic solvent มีข้อปฏิบัติเพิม่ เติมดังนี้
1. การกลัน่ ตัวทาละลาย (solvent) ที่ไวไฟ ถ้าจุดเดือดของตัวทาละลายนั้นน้อยกว่า 100
องศาเซลเซียส ไม่ควรตั้งไฟโดยตรง หรื อวางบน hot plate โดยตรง แต่ควรใช้อ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิ (water bath) หรื อใช้ heating mantel
2. ตูเ้ ย็นที่เก็บตัวทาละลาย ควรเป็ นชนิดกันระเบิดได้ ถ้ายังไม่มีตปู ้ ระเภทนี้ ควรวางขวดให้
มัน่ คงบนชั้นหรื อใส่ กล่องปิ ดสนิท
3. ไม่ควรเก็บตัวทาละลายในห้องปฏิบตั ิการมากเกินควร ไม่ควรวางตัวทาละลายทิง้ ไว้บน
โต๊ะค้างคืน หรื อวางตัวทาละลายที่บริ เวณทางเดินหรื อใกล้ประตูเข้าออก ควรเก็บใส่ ตสู้ ารเคมีที่
ออกแบบเฉพาะสาหรับตัวทาละลาย
III การทิง้ สารเคมีจากห้ องปฏิบัติการ
1. ห้ามเทตัวทาละลายที่ไม่ละลายน้ าหรื อไวไฟลงในอ่างน้ า ต้องใส่ ภาชนะไว้ทิ้งต่างหาก
เช่น ขวดแก้ว เป็ นต้น ถ้าปริ มาณมากใช้ safety can แล้วเก็บรวบรวมไว้ในที่เก็บเฉพาะเพื่อรอบริ ษทั
กาจัดสารเคมีมาเก็บ
2. สารเคมีที่เป็ นกรด ด่าง ต้องเจือจางให้ต่ากว่า 1 M จึงเททิ้งในอ่างน้ าพร้อมเปิ ดน้ าล้างตาม
มากๆ
3. ต้องแน่ใจว่าน้ ายาที่ทิ้งลงในภาชนะเดียวกันนั้นรวมกันได้ (ไม่เกิดปฏิกิริยารุ นแรงต่อกัน)
4. ของทิ้งที่เป็ นผงละเอียด ถ้ามีตวั ทาละลาย ให้ต้ งั ทิ้งไว้จนระเหยหมด ใส่ ถุงพลาสติกก่อน
ทิง้ เพื่อกันการฟุ้ งกระจาย
5. ขวดใส่ สารเคมีที่จะทิ้ง ควรล้างสารเคมีให้หมดก่อน สาหรับขวดตัวทาละลาย เปิ ดไล่ให้
น้ ายาระเหยในตูด้ ูดควันจนหมดก่อนทิ้ง
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6. ภาชนะในห้องปฏิบตั ิการที่ใช้แล้วและเปี้ อนสารเคมี ให้ผใู้ ช้ภาชนะล้างสารเคมีจนเจือ
จางก่อนให้คนงานนาไปล้างต่อ
IV การกาจัดสารเคมี/สารพิษ ใช้ แล้ว
มักนิยมรวมสารเคมี/สารพิษที่ใช้แล้วให้มีปริ มาณมากพอควร และกาจัดโดยวิธีที่เหมาะสม
ตามคุณสมบัติของสาร คือ
1. Recycle นามากลัน่ ใช้ใหม่
2. Chemical Neutralization ใช้กบั สารพวกกรด - ด่าง
3. Biological Degradation
4. Incineration ใช้เตาเผาออกแบบพิเศษ
5. Landfill บรรจุภาชนะปิ ดสนิท ฝังดิน
ข้ อปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อมีผไู ้ ด้รับสารพิษควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อได้รับสารพิษทางปาก
1.1 ดื่มน้ าหรื อนม ประมาณ 1 ลิตร หรื อ ไข่ขาว 3-4 ฟองตีให้เข้ากันกับนมหรื อน้ า
500 มิลลิลิตร เพื่อให้สารพิษในกระเพาะอาหารเจือจาง
1.2 ดื่มถ่านดูดสารพิษ (activated charcoal) 1 ช้อนโต๊ะผสมในน้ า 1 แก้ว เพื่อช่วย
ดูดสารพิษทุกชนิดที่อยูใ่ นกระเพาะอาหาร
1.3 ทาให้อาเจียนด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
- ใช้นิ้วมือหรื อด้ามช้อนสอดลงไปในลาคอตรงโคนลิ้น จะทาให้เกิดการขย้อนและอาเจียน
- ดื่ม Ipecac syrup ขนาด 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ าครึ่ งแก้ว ถ้าไม่อาเจียนภายใน 20 นาที ให้ดื่มน้ า
ซ้ าได้อีกเพียงครั้งเดียว
ห้ามทาให้อาเจียนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูป้ ่ วยหมดสติ
- กินสารพิษที่มีฤทธิ์ ทาลายเนื้อเยื่อ เช่น กรดหรื อด่างอย่างแรง เป็ นต้น
- กินสารพิษที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของปิ โตรเลียม เช่น น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิ นหรื อทินเนอร์ เป็ น
ต้น
1.4 รี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
2. เมื่อได้รับสารพิษโดยการสู ดดมและการหายใจ
2.1 รี บออกไปอยูใ่ นบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ คลายเสื้ อผ้าให้หลวมเพื่อช่วยใน
การหายใจสะดวกขึ้น
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2.2 ถ้าหายใจไม่ออก ให้รีบขจัดของแปลกปลอมในปากออกให้หมด เช่น ฟัน
ปลอม เป็ นต้น ช่วยการหายใจแบบเป่ าปาก โดยจับคางของผูป้ ่ วยขึ้นให้ศีรษะเอียงไปข้างหลังให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วใช้ปากเป่ าลมลงไปในปากของผูไ้ ด้รับสารพิษ ประมาณ 20 ครั้งต่อนาที
จนกว่าหน้าอกของผูป้ ่ วยจะกระเพื่อมขึ้น
2.3 รี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
3. เมื่อได้รับสารพิษทางผิวหนัง
3.1 รี บล้างผิวหนังตรงบริ เวณที่ถูกสารพิษด้วยน้ ามากๆ อย่าขัดถูแรงๆ
3.2 ถอดเสื้ อผ้าที่ถูกสารนั้นออก
3.3 รี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที
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ระเบียบปฏิบัติในอาคารสัตว์ ทดลอง
อาคารสัตว์ทดลอง สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เป็ นพื้นที่ที่แยกออกจากพื้นที่
ห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์พิเศษต่างๆ ที่ทาให้มีการจัดการ ควบคุมดูแล
สภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ได้ มีเครื่ องมืออื่นๆ ที่อานวยความสะดวกในงานทดลองในสัตว์
เพื่อให้ได้ผลดีข้ ึน ลดความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงานได้ มีการกาหนดเขตปลอดการปนเปื้ อนจากเชื้อ
และเขตปนเปื้ อนหรื อติดเชื้อ รวมทั้งมีระบบระบายน้ าและมีระบบพิเศษสาหรับการกาจัดน้ าทิ้งที่ติด
เชื้อพิเศษ ซึ่ งทาให้สามารถลดการปนเปื้ อนและสามารถควบคุมการติดเชื้อได้ และพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ทดลองในสัตว์น้ นั แบ่งเป็ น 3 พื้นที่ โดยสร้างให้มีลกั ษณะ พื้นที่ ระบบ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และการ
จัดการ ซึ่งสามารถรองรับงานปฏิบตั ิการต่างๆ ตามระดับอันตรายของจุลชีพได้ท้ งั ระดับ 1, 2 และ 3
การจัดการเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องในการปฏิบตั ิงานด้านสัตว์ทดลองนั้นจะมี
การกาหนดลักษณะและข้อควรปฏิบตั ิไว้ตามระดับของความสามารถของพื้นที่ทดลองสัตว์
ที่
สามารถป้ องกันการติดเชื้ อ (Animal Biosafety Level) ซึ่ งในแต่ละระดับจะมีขอ้ ควรปฏิบตั ิพ้นื ฐาน
อย่างเดียวกันและข้อปฏิบตั ิพิเศษตามลักษณะพื้นที่น้ นั ดังนี้คือ
ลักษณะพืน้ ที่ทดลองสั ตว์ทสี่ ามารถป้องกันการติดเชื้อระดับที่ 1 (Animal Biosafety Level
หรือ ABSL 1 ) ประกอบด้วยห้องสัตว์ทดลองหลายห้องสาหรับทดลองสัตว์ขนาดเล็ก และแยกเลี้ยง
แต่ละชนิด ห้องทดลองสัตว์เป็ นห้องปรับอากาศ มีระบบถ่ายเทอากาศ ควบคุมอุณหภมิและระบบ
การไหลเวียนของอากาศเข้า-ออกในห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ปะปนกับห้องอื่นๆ ไม่มีระบบกรองอากาศใน
แต่ละห้อง แต่อากาศในห้องทั้งหมดจะถูกกรองที่ระบบอากาศรวมก่อนออกสู่ บรรยากาศภายนอก
ประตูเป็ นประตูเหล็กลักษณะเปิ ดเข้าและมีที่สาหรับปิ ดประตูอตั โนมัติ หน้าต่างมีมุง้ ลวด มีอ่างล้าง
มือ พื้นทาด้วยวัสดุทนกรดด่าง มีท่อรองรับการระบายน้ าที่พ้นื ชั้นวางกรงเลี้ยงสัตว์แบบธรรมดา มี
ถาดสาหรับจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อวางอยูห่ น้าประตูทางเข้าห้องสัตว์ทดลองทุกห้อง
จะใช้สาหรับงาน
ทดลองเกี่ยวกับโรคไม่ติดเชื้อ
ลักษณะพืน้ ที่ทดลองสั ตว์ทสี่ ามารถป้องกันการติดเชื้อระดับที่ 2 (Animal Biosafety Level
2 หรือ ABSL 2) เป็ นพื้นที่การทดลองในสัตว์ที่แยกส่ วนจาก ABSL 1 และเป็ นพื้นที่ปิด มีการเข้าออกทางเดียวโดยประตูระบบ airlock และเปิ ดเข้าด้านใน ทั้งพื้นที่จะควบคุมให้ความดันอากาศเป็ น
ลบ ประกอบด้วยห้องทดลองสัตว์แยกเป็ นห้องย่อย ที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ 24-25 °C มี
ระบบการระบายอากาศแยกส่ วนจากส่ วนอื่นและกรองอากาศด้วย HEPA filter และในแต่ละห้อง
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ย่อยจะมีการกรองอากาศเข้า-ออกด้วย HEPA filter อีกชั้นหนึ่ง พื้นที่ของแต่ละห้องทดลองย่อยจะ
แบ่งเป็ นสองส่ วน คือส่ วนด้านในใช้เป็ นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ซ่ ึ งไว้ติดตั้งชั้นเลี้ยงสัตว์พิเศษที่สามารถ
ควบคุมการไหลเวียน และมีการกรองอากาศด้วย HEPA filter สาหรับเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กให้
เกิดการติดเชื้ อ ส่ วนด้านนอกเป็ นพื้นที่สาหรับเตรี ยมปฏิบตั ิการ ในห้องเหล่านี้จะควบคุมความดัน
อากาศให้เป็ นลบในระดับต่างๆ ซึ่ งจะมีมาตรวัดแสดงระดับความดันไว้หน้าห้อง พื้นที่น้ ีติดตั้ง
เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอันตรายสู ง (biohazard typed autoclave) มีหอ้ งปฏิบตั ิการระดับ 2, biosafety
cabinet Class II สาหรับการเตรี ยมเชื้ อ หรื อเก็บและพิสูจน์ซากสัตว์หลังการทดลอง มีหอ้ งอาบน้ า
ฉุกเฉินตรงทางออกของพื้นที่
ลักษณะพืน้ ที่ทดลองสั ตว์ทสี่ ามารถป้องกันการติดเชื้อระดับที่ 3 (Animal Biosafety Level
3 หรือ ABSL 3) เป็ นพื้นที่การทดลองในสัตว์ที่แยกส่ วนจากทุกพื้นที่ และเป็ นแบบพื้นที่ปิด ประตู
หน้าต่างมีการป้ องกันไม่ให้อากาศเข้า มีทางเข้าออกของห้องปฏิบตั ิการแยกกันชัดเจน ประตูทางเข้า
มีหอ้ งเป่ าลม (และเปิ ดเข้าด้านใน ทั้งพื้นที่จะควบคุมให้ความดันอากาศเป็ นลบ ประกอบด้วย
ห้องทดลองแยกเป็ นห้องย่อยควบคุมอุณหภูมิที่ 24-25 ºC มีระบบระบายอากาศแยกส่ วนจากส่ วน
อื่นและกรองอากาศด้วย HEPA filter และในแต่ละห้องย่อยจะมีการกรองอากาศเข้า-ออกด้วย
HEPA filter อีกชั้นหนึ่ง พื้นที่ของแต่ละห้องทดลองย่อยจะแบ่งเป็ น ห้องสาหรับทดลองและเลี้ยง
สัตว์ติดเชื้อโดยมีตูเ้ ลี้ยงสัตว์แบบปิ ดที่มีการกรองอากาศเข้าออก และต่อเชี่ อมกับตูป้ ฏิบตั ิการเชื้อ
อันตรายสู ง biohazous infectious animal containment with biosafety cabinet Class II) 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบตั ิการ in vitro ระดับ 3 พร้อมเครื่ องมืออุปกรณ์ 1 ห้อง ในห้องเหล่านี้จะควบคุมความดัน
อากาศให้เป็ นลบ และมีหอ้ งสาหรับเตรี ยมสัตว์ก่อนการทดลองเป็ นห้องปราศจากเชื้ อ มีความดัน
อากาศเป็ นบวก พื้นที่น้ ีได้ติดตั้งเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอันตรายสู ง (biohazard typed autoclave)
ระเบียบปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการ
I สาหรับพืน้ ที่ ABSL 1
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน ต้องมีความรู ้ในขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบตั ิงาน
ทดลองในสัตว์ทดลองตามที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้และการดูแล
2. ผูท้ ี่จะเข้าปฏิบตั ิงานในห้องสัตว์ทดลองต้องมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย ไม่ก่อให้เกิดการ
ติดต่อโรคไปสู่ สัตว์ หรื อร่ างกายอยูใ่ นสภาวะที่ติดโรคได้ง่าย
3. ขณะเข้าปฏิบตั ิงานในพื้นที่สัตว์ทดลองต้องเปลี่ยนรองเท้าและสวมเสื้ อคลุมปฏิบตั ิการที่
จัดเตรี ยมไว้เฉพาะ
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4. ห้ามบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อสู บบุหรี่ รวมทั้งห้ามเก็บอาหารของมนุษย์ไว้ในห้อง
สัตว์ทดลอง
5. ห้ามนาเด็กเล็กหรื อผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาในห้องสัตว์ทดลอง และห้ามนาสัตว์เลี้ยง
หรื อสัตว์อื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการทดลองหรื อทดสอบเข้าในห้องสัตว์ทดลอง
6. ล้างมือก่อนและหลังการจับต้องสัตว์และทุกครั้งก่อนออกจากห้องเลี้ยงสัตว์
7. ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสัตว์ทดลองต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการหลุดเล็ดรอดไปของสัตว์ที่
เลี้ยงไว้ในแต่ละกรง กรณี เกิดอุบตั ิเหตุทาให้มีการหลุดเล็ดลอดออกจากกรงต้องทาลายสัตว์น้ นั ทันที
8. ต้องเก็บทาความสะอาด รวมทั้งขจัดการปนเปี้ อนที่เกิดขึ้น หลังจากการปฏิบตั ิงานบน
พื้นที่ต่างๆ หรื อบริ เวณที่ทาของหกหรื อวัสดุหล่นไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค
9. ต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการวิจยั ทดสอบ ทดลองในสัตว์จนเสร็ จสิ้ น ให้ความเอาใจ
ใส่ สัตว์ทดลองที่ตอ้ งดูแลและรับผิดชอบ ไม่ปล่อยทิง้ กลางคัน
10. ให้เปลี่ยนรองเท้าและเสื้ อคลุมปฏิบตั ิการที่เตรี ยมไว้เฉพาะพื้นที่ปฏิบตั ิการสัตว์ทดลอง
เท่านั้นเสื้ อคลุมและรองเท้าจากห้องปฏิบตั ิการสัตว์ทดลองห้ามนาไปใช้ในบริ เวณอื่น
11. ต้องเปลี่ยนวัสดุรองนอนในกรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อทาให้สัตว์มีสภาพแวดล้อมและ
สุ ขลักษณะที่ดีและลดกลิ่นในห้องเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการทิ้งขยะ มูลสัตว์และวัสดุที่ไม่ใช้อื่นๆ โดย
เก็บรวบรวมให้มิดชิ ดและนาไปส่ งเผาทาลายต่อไป
12. การล้างกรงเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในพื้นที่น้ ีใช้น้ าร้อน 180 ºF ไม่ใช้ผงซักฟอก
13. ไม่ได้กาหนดต้องใช้เครื่ องมือพิเศษ เช่น ตูช้ ีวนิรภัย หรื อตูป้ ้ องกันอันตรายจากการติด
เชื้อ เป็ นต้น
II สาหรับพืน้ ที่ ABSL 2
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน ต้องมีความรู ้ในขั้นตอนต่างๆของการปฏิบตั ิงาน
ทดลองในสัตว์ทดลองตามที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้และการดูแล
2. ผูท้ ี่จะเข้าปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองต้องมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย ห้ามเข้าห้อง
สัตว์ทดลองในวันที่เจ็บป่ วย พร้อมต้องแจ้งหรื อรายงานหัวหน้าโครงการทราบ
3. ให้ใช้เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการและรองเท้าเฉพาะที่เตรี ยมไว้ในส่ วนของพื้นที่ ABSL 2 เท่านั้น
และห้ามนาไปใช้ในบริ เวณอื่น พร้อมทั้งต้องใช้ผา้ ปิ ดจมูกและผ้าคลุมผม และถุงมือระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
4. ห้ามบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อสู บบุหรี่ รวมทั้งห้ามเก็บอาหารของมนุษย์ในห้องเลี้ยง
สัตว์ท้ งั ไม่ใช้เครื่ องสาอางหรื อเครื่ องประดับใดๆระหว่างปฏิบตั ิงาน กรณี จาเป็ นต้องใช้คอนแทค
เลนส์ตอ้ งสวมแว่นตาป้ องกันสารกระเด็นเข้าตา (glass goggle)
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5. ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานในห้องเลี้ยงสัตว์ ABSL 2 ต้องได้รับอนุญาตและผ่านการลงทะเบียนเข้า
ปฏิบตั ิงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาลักษณะการใช้ชนิดสัตว์แล้ว ตามแบบคาขอใช้
สัตว์ทดลอง สาหรับงานวิจยั พร้อมกับลงบันทึกเข้าปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
6. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเข้าทางานโดยผ่านทางเข้าออกทางประตูดา้ น airlock ส่ วนวัสดุอุปกรณ์
และเชื้อที่ใช้ในงาน ให้นาเข้าออกทางตูส้ ่ งผ่านที่ติดตั้งอยูด่ า้ นหน้า
7. ล้างมือก่อนและหลังการจับต้องสัตว์และทุกครั้งก่อนออกจากห้องเลี้ยงสัตว์ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในห้องสัตว์ทดลองต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการหลุดเล็ดลอดไปของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในแต่ละกรง
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุทาให้มีการหลุดเล็ดลอดออกจากกรงต้องทาลายสัตว์น้ นั ทันที
8. ต้องเก็บทาความสะอาด รวมทั้งขจัดการปนเปี้ อนที่เกิดขึ้น หลังจากการปฏิบตั ิงานบน
พื้นที่ต่างๆหรื อบริ เวณที่ทาของหกหรื อวัสดุหล่นไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค
ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิการวิจยั ทดสอบ ทดลอง ในสัตว์จนเสร็ จสิ้ น ให้ความเอาใจใส่ สัตว์ทดลอง
ที่ตอ้ งดูแลและรับผิดชอบ ไม่ปล่อยทิ้งกลางคัน
9. กรงสัตว์พร้อมวัสดุรองนอนที่ใช้แล้ว ต้องนึ่งทาลายเชื้ อก่อน นาออกไปล้างด้วยน้ าร้อน
เสื้ อคลุมวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในปฏิบตั ิการ ต้องกาจัดการปนเปี้ อนด้วยการนึ่งทาลายเชื้อ หรื อใช้
น้ ายาฆ่าเชื้ อโรคก่อนนาออกนอกบริ เวณ
10. ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้ อใดๆ ต้องได้รับการฉี ดวัคชี นเพื่อป้ องกันการติด
โรคจากเชื้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
11. ผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องให้รายระเอียดเกี่ยวกับเชื้ อที่ใช้ในการทดลอง และข้อมูลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานลงในแผ่นป้ ายชี วภัยสากลซึ่ งติดอยูด่ า้ นหน้าประตูห้องทดลองที่ตนรับผิดชอบ
12. เข็มและไซริ้ งค์ที่นามาใช้และหลังการใช้ ห้ามปิ ดปลอกเข็ม แต่ให้ทิ้งในภาชนะสาหรับ
ทิง้ เข็ม สารหรื อเชื้อต่างๆ ที่นามาทดลองในห้องปฏิบตั ิการต้องบรรจุอยูใ่ นขวดที่ปิดฝาให้มิดชิด
13. การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปนเปี้ อนเชื้อ หรื อการผ่าซากสัตว์ติดเชื้อ การเก็บสาร
ตัวอย่างจากสัตว์ตอ้ งทาในตูช้ ีวนิรภัย (biosafety cabinet)
III สาหรับพืน้ ที่ ABSL 3
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน ต้องมีความรู ้ในขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบตั ิงาน
ทดลองในสัตว์ทดลองตามที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้และการดูแล
2. ผูท้ ี่จะเข้าปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองต้องมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย ห้ามเข้าห้อง
สัตว์ทดลองในวันที่เจ็บป่ วย พร้อมต้องแจ้งหรื อรายงานหัวหน้าโครงการทราบ
3. ต้องใส่ ชุดปฏิบตั ิการและรองเท้าเฉพาะที่เตรี ยมไว้ในส่ วนของพื้นที่ ABSL 3 เท่านั้น
และห้ามนาไปบริ เวณอื่น พร้อมทั้งใช้ผา้ ปิ ดจมูกและผ้าคลุมผม และถุงมือระหว่างปฏิบตั ิงาน
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4. ห้ามบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อสู บบุหรี่ รวมทั้งห้ามเก็บอาหารของมนุษย์ในห้องเลี้ยง
สัตว์ท้ งั ไม่ใช้เครื่ องสาอางหรื อเครื่ องประดับใดๆระหว่างปฏิบตั ิงาน กรณี จาเป็ นต้องใช้คอนแทค
เลนส์ตอ้ งสวมแว่นตาป้ องกันสารกระเด็นเข้าตา
5. ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานในห้องเลี้ยงสัตว์ ABSL 3 ต้องได้รับอนุญาตและผ่านการลงทะเบียนเข้า
ปฏิบตั ิงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาลักษณะการใช้ชนิดสัตว์แล้ว ตามแบบคาขอใช้
สัตว์ทดลองสาหรับงานวิจยั พร้อมต้องลงบันทึกเข้าปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
6. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเข้าทางานโดยผ่านประตูทางเข้า ส่ วนวัสดุอุปกรณ์และเชื้อที่ใช้ในงาน ให้
นาเข้า-ออกทางตูส้ ่ งผ่านที่ติดตั้งอยูด่ า้ นหน้า
7. ล้างมือก่อนและหลังการการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเชื้ อหรื อหลังจับสัตว์ และทุกครั้งก่อน
ออกจากห้องเลี้ยงสัตว์
8. ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสัตว์ทดลองต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการหลุดเล็ดลอดไปของสัตว์ที่
เลี้ยงไว้ในแต่ละกรง กรณี เกิดอุบตั ิเหตุทาให้มีการหลุดเล็ดลอดออกจากกรงต้องทาลายสัตว์น้ นั ทันที
9. ต้องเก็บทาความสะอาด รวมทั้งขจัดการปนเปี้ อนที่เกิดขึ้น หลังจากการปฏิบตั ิงานบน
พื้นที่ต่างๆหรื อบริ เวณที่ทาของหกหรื อวัสดุหล่นไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค
10. ต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการวิจยั ทดสอบ ทดลอง ในสัตว์จนเสร็ จสิ้ น ให้ความเอา
ใจใส่ สัตว์ทดลองที่ตอ้ งดูแลและรับผิดชอบ ไม่ปล่อยทิง้ กลางคัน
11. กรงสัตว์พร้อมวัสดุรองนอนที่ใช้แล้ว ต้องนึ่งทาลายเชื้ อก่อน นาออกไปล้างด้วยน้ าร้อน
เสื้ อคลุมวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในปฏิบตั ิการ ต้องกาจัดการปนเปี้ อนด้วยการนึ่งทาลายเชื้อ หรื อใช้
น้ ายาฆ่าเชื้ อก่อนนาออก
12. ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้ อใดๆ ต้องได้รับการฉี ดวัคชีนเพื่อป้ องกันการติด
โรคจากเชื้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
13. ผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องให้รายระเอียดเกี่ยวกับเชื้ อที่ใช้ในการทดลอง และข้อมูลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานลงในแผ่นป้ ายชี วภัยสากลซึ่ งติดอยูด่ า้ นหน้าประตูห้องทดลองที่ตนรับผิดชอบ
14. เข็มและไซริ้ งค์ที่นามาใช้และหลังการใช้ ห้ามปิ ดปลอกเข็ม แต่ให้ทิ้งในภาชนะสาหรับ
ทิ้งเข็ม สารหรื อเชื้อต่างๆ ที่นามาทดลองในห้องปฏิบตั ิการต้องบรรจุอยูใ่ นขวดที่ปิดฝาให้มิดชิด
15. การกระทาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปนเปี้ อนเชื้ อ หรื อการผ่าซากสัตว์ติดเชื้อ การเก็บสาร
ตัวอย่างจากสัตว์ตอ้ งทาในตูช้ ีวนิรภัย (biosafety cabinet)
16. เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุไม่วา่ จะเป็ นในกรณี เล็กน้อย ต้องรายงานให้ผคู ้ วบคุมดูแลทราบโดย
ทันที
17. ต้องแจ้งการตายของสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์และเครื่ องมือทุกครั้ง พร้อมแจ้งการนาเข้า
ของเชื้ อมาเก็บไว้ในพื้นที่ ABSL 3
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การลดการปนเปี้ อนของขยะและการกาจัดขยะในการปฏิบัติการสั ตว์ทดลอง
การลดการปนเปี้ อนของขยะและการกาจัดขยะในการปฏิบตั ิการสัตว์ทดลอง จาเป็ นต้องมี
การดาเนิ นการไปด้วยกัน ซึ่ งการลดการปนเปี้ อนของขยะ สามารถทาได้โดยการทิ้งขยะในภาชนะที่
ปิ ดมิดชิด เช่น ถุงที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้ อได้ (autoclavable color-coded plastic bag) เป็ นต้น ซึ่งการนึ่ง
ฆ่าเชื้อเป็ นวิธีแนะนาสาหรับการลดการปนปี้ อนของขยะ รวมทั้งการใช้น้ ายาฆ่าเชื้ อหรื อสารเคมี
เช่น sodium hypochlorite, phenolic compound, แอลกอฮอล์ ไอโอดีน ไอโอโดฟอร์ เป็ นต้น
ก่อนการกาจัดขยะควรมีการแยกขยะเป็ นกลุ่ม คือ
1. กลุ่มขยะไม่ติดเชื้อ
2. กลุ่มของมีคม เช่น เข็มรวมทั้งไซริ้ งค์ ใบมีด เศษแก้ว เป็ นต้น ควรใส่ ภาชนะที่ป้องกัน
การรั่วซึ ม แล้วนาไปเผา
3. กลุ่มขยะติดเชื้อสาหรับนาไปนึ่งฆ่าเชื้ อแล้วนากลับมาใช้ใหม่ เช่น กรงสัตว์ ฝากรง ขวด
น้ าพร้อมจุก เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
4. กลุ่มขยะติดเชื้อสาหรับนาไปนึ่งฆ่าเชื้ อแล้วกาจัดในที่เหมาะสมหรื อเผา เช่น ซากสัตว์
วัสดุรองนอน อาหารสัตว์ที่เหลือจากการทดลอง หมวกและผ้าปิ ดปาก ถุงมือ เนื้อเยือ่ ของสัตว์และ
มนุษย์ รวมทั้ง HEPA filter เป็ นต้น
การเผาหลังการนึ่งฆ่าเชื้อเป็ นวิธีแนะนาสาหรับการกาจัดขยะติดเชื้ อและซาก
สัตว์ทดลอง
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การฝึ กอบรมพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับบุคลากรใหม่
เรื่องทัว่ ไป
1. แหล่งที่มาของเชื้ อในห้องปฏิบตั ิการ
2. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบตั ิการ
3. สิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัย
การเตรียมตัว
1. การเข้าห้องปฏิบตั ิการ
2. การดูแลสุ ขอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. เสื้ อคลุมและวัสดุอุปกรกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายขณะปฏิบตั ิงาน
ขณะปฏิบัติงาน
1. การใช้ pipetting aids
2. การลดการฟุ้ งกระจายของเชื้อขณะปฏิบตั ิงานให้เกิดน้อยที่สุด
3. การใช้ตชู้ ีวนิรภัยที่ถูกต้องเหมาะสม
4. การใช้เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้ อ (autoclave) และเครื่ องมือฆ่าเชื้ อ (sterilization equipment) ชนิดอื่น
ที่ถูกต้องเหมาะสม
การเกิดอุบัติเหตุ
1. การปฐมพยาบาล
2. การทาลายเชื้อเฉพาะที่กรณี เกิดการหกหรื อภาชนะแตก
3. กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
การดูแลรักษาห้ องปฏิบัติการทัว่ ไป
1. การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
2. การขนส่ งวัตถุอนั ตราย
3. การใช้และดูแลสัตว์ทดลอง
4. การควบคุมป้ องกันแมลงและหนู
การกาจัดของเสี ย
1. การกาจัดของเสี ยที่เป็ นขยะอันตราย
- การฆ่าเชื้อ
- การเผา
2. วิธีป้องกันการปนเปี้ อน
3.การดูแลสุ ขอนามัยของผูก้ าจัดขยะ
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ภาคผนวก
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เครื่องหมายชีวภัยสากล
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การแบ่ งประเภทตู้ชีวนิรภัย
ความเร็ วลม
(เมตร/วินาที)

ตูช้ ีวนิรภัย
ก

การไหลเวียนของอากาศ (%)
กลับมาใช้
ปล่อยทิ้ง

Class I

0.36

0

100

Class IIA1

0.380.51

70

30

0.51

70

30

Class IIA2

ชนิดต่อท่อสู่
ภายนอกก
ก

ระบบถ่ายเทอากาศเสี ย
ต่อท่อปล่อยนอกอาคาร
ระบายเข้าห้อง หรื อ มีท่อ
สวมทับออกนอกอาคาร
ระบายเข้าห้อง หรื อ มีท่อ
สวมทับออกนอกอาคาร

ต่อท่อปล่อยนอกอาคาร
ก
0.51
0
100
Class IIB2
ต่อท่อปล่อยนอกอาคาร
ก
0
100
Class III
ไม่มีลม
ต่อท่อปล่อยนอกอาคาร
ก
ท่อซึ่ งอาจมีเชื้อทุกท่อมีความดันเป็ นลบหรื อมีท่อที่ความดันเป็ นลบสวมทับ
Class IIB1

0.51

30

70
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การเลือกใช้ ต้ ูชีวนิรภัยชนิดต่ างๆให้ เหมาะสมกับการป้องกัน
ประเภทของการป้ องกัน
การป้ องกันอันตรายผูป้ ฏิบตั ิงาน, เชื้อกลุ่มเสี่ ยงที่ 1-3
การป้ องกันอันตรายผูป้ ฏิบตั ิงาน, เชื้อกลุ่มเสี่ ยงที่ 4,
ห้องปฏิบตั ิการชนิด glove-box
การป้ องกันอันตรายผูป้ ฏิบตั ิงาน, เชื้อกลุ่มเสี่ ยงที่ 1-3,
ห้องปฏิบตั ิการชนิด suit laboratory
การป้ องกันการปนเปื้ อน
การป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และสารระเหย
จานวนเล็กน้อย
การป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และสารระเหย
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ตูช้ ีวนิรภัยที่เหมาะสม
Class I, Class II, Class III
Class III
Class I, Class II
Class II, Class II ชนิดมี laminar flow
Class II ชนิด B1, Class II ชนิด A2 ที่ต่อท่อออก
สู่ภายนอก
Class I, Class II ชนิด B2, Class III

ประวัติสุขภาพ
 นาย  นาง น.ส. ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
โรคประจาตัว/ปัญหาสุ ขภาพ
ประวัติการแพ้ยา
บุคคลอ้ างอิงกรณีฉุกเฉิน
สถานพยาบาลประกันสั งคม/โรงพยาบาลประจาตัวทีใ่ ช้ บริการ
วันที่

ประวัติสุขภาพ

กลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย
กรุ๊ ปเลือด

เบอร์ โทรติดต่ อ

ใบรับรอง
แพทย์ /
ใบรายงานผล
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
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หมายเหตุ
(กรณีผดิ ปกติ)

แบบฟอร์ มรายงานอุบัติเหตุ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้พบอุบัติเหตุ: รายงาน
 สถานที่ ………………………………………วันที่เกิดเหตุ………………….……………..เวลา………………………….
 ข้อมูลอุบตั ิเหตุ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………
(
)

ขั้นตอนที่ 2 ทีมผู้แก้ ไข: ดาเนินการแก้ไขดังรายละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………
……………………………………..……
(
)
(
)
ทีมผูแ้ ก้ไข
หัวหน้ากลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย/ศูนย์ของผูพ้ บเหตุ
ขั้นตอนที่ 3 ประธานคณะทางานทีเ่ กี่ยวข้ อง: วิเคราะห์ สาเหตุและดาเนินการป้องกัน
 กรณี เพลิงไหม้ : ประธานคณะทางานดับเพลิง
 กรณี อุบตั ิเหตุทวั่ ไป : ประธานคณะทางานความปลอดภัยทางชีวภาพ
วิเคราะห์สาเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางป้ องกันดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……
(
)
ประธานคณะทางานฯ
ขั้นตอนที่ 4 เจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางชีวภาพ : สรุ ปผลการดาเนินการเสนอผู้อานวยการสถาบันสุ ขภาพสั ตว์ แห่ งชาติ
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………..……
(
)
ขั้นตอนที่ 5 ผู้อานวยการสถาบันสุ ขภาพสั ตว์ แห่ งชาติ: รับทราบ
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………..……
ผูอ้ านวยการสถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ
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หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
กลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย/
ผอ.สสช.

หน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
-ผูอ้ านวยการสถาบันสุ ขภาพสัตว์
แห่งชาติ
ไวรัสวิทยา
1.นางสุ จิรา ปาจริ ยานนท์
-หัวหน้ากลุ่ม
2.น.ส.ละมูล โม้ลี
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
แบคทีเรี ยวิทยา 1.นางพัชรี ทองคาคูณ
-หัวหน้ากลุ่ม
2.นายกาธร พรมโต
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ปรสิ ตวิทยา
1.นางมนทกานติ์ วงศ์ภากร
-หัวหน้ากลุ่ม
2.น.ส.มัญชรี ทัตติยพงศ์
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
พิษวิทยาและ
1.นางปนันท์ ธนเจริ ญวัชร
-หัวหน้ากลุ่ม
ชีวเคมี
2.น.ส.พนม ใสยจิตร์
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
อิมมูน-ซี รัมวิทยา 1.น.ส.มนยา เอกทัตร์
-หัวหน้ากลุ่ม
2.น.ส.ลัขณา รามริ น
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
พยาธิ วิทยา
1.นางลัดดา ตรงวงศา
-หัวหน้ากลุ่ม
2.นางตวงทอง ปัจฉิ มะศิริ
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
นิวคาสเซิ ล
1.นางอารุ ณี ชัยสิ งห์
-หัวหน้ากลุ่ม
2.น.ส.อรชร มัน่ ประสงค์
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
สัตว์ทดลอง
1.นายโสภณ ท้วมแสง
-หัวหน้ากลุ่ม
2.นายสุ รพงษ์ กองนาค
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ศูนย์เลปโตฯ
1.นางดวงใจ สุ วรรณ์เจริ ญ
-หัวหน้าศูนย์
2.นายมนตรี ธัญญา
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ศูนย์โรคสัตว์น้ า 1.นายทินรัตน์ ศรี สุวรรณ์
-หัวหน้าศูนย์
2.นางสุ นีย ์ สมสวย
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ซักล้าง
1.นางลักษณ์กนก สิ นธุ์ประสพชัย -หัวหน้าฝ่ าย
2.นายกิตติศกั ดิ์ อ่อนสี
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ฝ่ ายช่าง
1.นายอมร ผ่องใส
-หัวหน้าฝ่ าย
2.นายคมกฤษ โสมนัส
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
ระบาดวิทยา
1.นายสุ รพงษ์ วงษ์เกษมจิตต์
-หัวหน้าฝ่ าย
2.นายศรายุทธ แก้วกาหลง
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจากลุ่ม
รายชื่อ
นายวิมล จิระธนะวัฒน์
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เบอร์โทรฯมือถือ
081-900-6033
081-642-1159
081-822-6234
081-490-1986
083-972-6458
085-165-7537
085-349-2381
081-917-5380
089-180-1183
081-459-2033
089-597-8838
089-982-2251
086-896-6155
083 599 9777
084 7200 677
083-770-5302
081-837-7569
083-993-1234
087-060-9542
081-632-5812
087-807-7158
081-925-4176
085-920-3279
089-682-2492
089-813-6296
089-314-6833
085-256-5152
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