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Biosafety

 หลกัการ มาตรการ และการปฏิบตัิเพื่อป้องกนัอนัตรายจากชีววตัถุอนัตราย
(biohazard materials) สู่ผูป้ฏิบตัิงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มแบบไม่ตั้งใจ
(unintentional exposure)
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Biosafety cabinet

 ตูช้ีวนิรภยั (biosafety cabinet)  หมายถึง ตูท้ี่ไดร้ับการออกแบบเป็น พิเศษ 
สาํหรับป้องกนัผูป้ฏิบตัิงานอนัตรายที่เกิดจากการทดลองหรือวจิยัทางชีววทิยา 
รวมทั้งป้องกนัอนัตรายที่จะแพร่ออกไปสู่สิ่งแวดลอ้มภายนอก
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Biosafety level

 ระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ  (biosafety level) หมายถึง ระดบัความ
ปลอดภยัทางชีวภาพในการทาํงานที่มีการใชส้ิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม (genetic-
modified organisms) เชื้อจุลินทรียก์่อโรค (infectious agents) และ แมลงพาหะ 
(arthropod vector) โดยใชใ้นสภาพควบคุม 

 ทั้งนี้ ในบางประเทศ ระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพมีความหมายเดียวกบัระดบั
สภาพควบคุม
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Institutional Biosafety Committee

 คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (Institutional 
Biosafety Committee, IBC)  

 หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบนัหรือหน่วยงาน แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาํหนา้ที่พิจารณา 
ให้คาํแนะนํา และตรวจสอบการดาํเนินงาน หรือ โครงงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พันธุวิศวกรรม เชื้อจุลินทรีย์ ก่อโรค (infectious 
agents) แมลงพาหะ (arthropod vector) ให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบตัิความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ
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ประเภทของงานวจิยั
 งานวจิยัที่เกี่ยวกบัเชื้อจุลินทรียก์่อโรค (infectious agents) สิ่งมีชีวติ ดดัแปลง

พนัธุกรรม (genetic-modified organisms) และแมลงพาหะ (arthropod vector) แบ่ง
ไดเ้ป็น 4 ประเภทตามระดบัความเสี่ยง ไดแ้ก่ 

งานประเภทที่ 1 การวจิยัและทดลองที่ไม่มีอนัตราย 
งานประเภทที่ 2 การวจิยัและทดลองที่อาจเป็นอนัตรายในระดบัตํ่าต่อผู ้

ปฏิบตัิงานในหอ้งทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม
งานประเภทที่ 3 การวจิยัและทดลองที่อาจมีอนัตรายต่อผูป้ฏิบตัิงานในหอ้ง 

ทดลอง แต่อาจเป็นอนัตรายในระดบัตํ่าต่อชุมชนและ สิ่งแวดลอ้ม หรือเกี่ยวกบัการ
รักษาผูป้่วยโดยการดดัแปลง พนัธุกรรม หรือการวจิยัที่อาจมีอนัตรายในระดบัที่ยงัไม่ 
เป็นที่ทราบแน่ชดั
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 งานประเภทที่  4  การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อ 
ผูป้ฏิบตัิงานในห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม และ/ หรือขดัต่อศีลธรรม จะ
ไม่ไดร้ับอนุญาตใหด้าํเนินการ กิจกรรมวจิยัเหล่านี้ ไดแ้ก่

1) งานวิจยัที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือขอ้มูลที่ใชใ้นการ พิสูจน์และควบคุม
ป้องกนัในเชิงวทิยาศาสตร์อยา่ง ชดัเจน 

2) งานวิจยัและทดลองที่มุ่งเนน้ผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค และ/หรือ สารพิษ เพื่อ
เป้าหมายทางสงคราม และ การทาํลายลา้งเผา่พนัธุ์มนุษย ์

3) งานวจิยัทดลอง ที่มุ่งจะดดัแปลงพนัธุกรรมของมนุษย ์ดว้ยเทคนิคทางพนัธุ
วศิวกรรม ที่ไม่ไดม้ีวตัถุประสงค ์ในการรักษาความผดิปกติทางพนัธุกรรม

8

ประเภทของงานวจิยั



Biological Safety Cabinet
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Biological Safety Cabinet
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ออกแบบเพื่อใชง้านกบัสิ่งที่เป็นอนัตราย (Biohazardous Agents/Material) เช่น 
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงสารเคมีบางอยา่ง โดยอาศยัการกรองของ HEPA Filter ใหไ้ด้
อากาศที่สะอาด (Clean Particle-Free Air) ในพื้นทื่ทาํงาน โดยทัว่ไปตูป้ลอดเชื้อประเภทนี้มี
ความสามารถในการป้องกนัขณะใชง้าน ดงันี้

1.ป้องกนัผูป้ฏิบตัิงานจากงานหรือผลิตภณัฑ์ที่เป็นอนัตรายภายในตูป้ลอดเชื้อ 
(Personnel Protection)

2.ป้องกนังานหรือผลิตภณัฑจ์ากการปนเปื้อน (Cross Contamination) กบัสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆภายนอก (Product Protection)

3.ป้องกนัสภาพแวดลอ้มภายนอก (หรือภายในห้องที่เครื่องตั้งอยู)่ จากงานหรือ
ผลิตภณัฑท์ี่เป็นอนัตรายภายในพื้นที่ทาํงาน

HEPA Filter
 มีความสามารถในการ

กรองอนุภาคต่างไดเ้ลก็ถึง
ขนาด 0.3 ไมครอน

 หากเป็นชนิดที่มี
ประสิทธิภาพ 99.99% จะ
หมายความวา่ ทุกๆ 
10,000 รูเลก็ จะมี 1 รูใหญ่
ที่อนุภาคขนาด 0.3 
ไมครอนสามารถหลุดเลด็
รอดออกไปได้
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High Efficiency Particulate Arresting filters
Or High Efficiency Particulate Air
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Mechanisms of HEPA Filter

https://www.cowaymega.com/what-is-a-hepa-filter/



Biological Safety Cabinet Class I
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 BSC Class I : ป้องกนัผูป้ฏิบตัิงานและสิ่งแวดลอ้มเท่านั้น (Personnel and Environment Protection Only)

1. อากาศจากภายนอกถูกดูดผา่นพื้นที่ทาํงานภายในเครื่อง โดยกรองโดยแผน่กรอง 
HEPA Filter ที่อยูด่า้นบนของเครื่องแลว้จึงถูกปล่อยออกภายนอก โดยงานหรือผลิตภณัฑจ์ะไม่ได้
รับการป้องกนัจากสิ่งปนเปื้อนภายนอกใดๆทั้งสิ้น (อากาศจากภายนอกพดัผา่นผลิตภณัฑโ์ดยตรง 
โดยไม่ไดถู้ก HEPA Filter กรองใหเ้ป็นอากาศแต่อยา่งใด)

2. ผูป้ฏิบตัิงานไดร้ับการป้องกนัจากงานที่เป็นอนัตรายต่างๆ เนื่องจากอากาศจาก
ภายนอกจะถูกดูดผา่นเขา้ไปในพื้นที่ทาํงาน ทาํใหส้ิ่งอนัตรายเหล่านั้นไม่สามารถวิง่สวนทาง
ออกมาทาํอนัตรายกบัผูป้ฎิบตัิงานได ้(Personnel Protection)
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http://biologicalsafetycabinet.com/class-i-biosafety-cabinet-airflow.html

3. ตูป้ลอดเชื้อชนิดนี้มีลกัษณะการทาํงาน
เหมือนกบัตูดู้ดควนั (Fume Hood) แต่จะ
แตกต่างกนัที่ตูป้ลอดเชื้อนี้มีการติดระบบ
การกรองดว้ย HEPA Filter ทาํใหส้ามารถ
ป้องกนัสิ่งแวดลอ้มภายนอกได้ด้วย (โดย
ปกติ  ในตู้ดูดควันจะไม่มีการติด  HEPA 
Filter)

Biological Safety Cabinet Class I
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BSC Class II : ป้องกนัผูป้ฏิบตัิงาน ผลิตภณัฑแ์ละสิ่งแวดลอ้ม (Personnel, Product and 
Environment Protection)
 อากาศจากภายนอกถูกดูดเขา้ไปในเครื่องผา่นรูตระแกรงดา้นหนา้ (Front Perforation) โดยไม่

ผา่นพื้นที่ทาํงานดา้นใน เขา้ไปดา้นหลงัเครื่องและถูกกรองโดย HEPA Filter ที่ดา้นบนของ
เครื่อง กลายเป็นอากาศสะอาด (Clean Particle-Free Air) พดัลงมาภายในพื้นที่ทาํงาน การ
หมุนเวยีนของอากาศลกัษณะนี้ทาํใหผ้ลิตภณัฑห์รืองานที่กาํลงัทาํอยูถู่กป้องกนัจากสิ่ง
ปนเปื้อนภายนอก (Product Protection)

 เหมาะสาํหรับงานที่เกี่ยวขอ้งในระดบั Biosafety Level 1, 2 และ 3
 ตูป้ลอดเชื้อชนิดนี้เป็นที่นิยมและใชง้านอยา่งแพร่หลาย เนื่องจากความสามารถในการป้องกนั

ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผูป้ฏิบตัิงาน ผลิตภณัฑ ์และสิ่งแวดลอ้ม

Biological Safety Cabinet Class II Class II Type A2 
Biological Safety Cabinet
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http://biologicalsafetycabinet.com/class-ii-type-a2-biosafety-cabinet-airflow.html

1. โดยมากทิศทางของอากาศจะ
เป็นแนวดิ่งวิง่ผา่นจากดา้นบนของพื้นที่
ทาํงานลงมาดา้นล่าง (Vertical Unidirectional 
Airflow)

2. อากาศที่วิง่ผา่นพื้นที่ทาํงานแลว้
จะกระจายออกเป็นสองส่วนวิง่ตรงไปที่รู
ตะแกรงดา้นหนา้และหลงัเครื่อง (Front and
Rear Air Grills) โดยไม่มีส่วนที่เลด็รอด
ออกมาทาํอนัตรายต่อผูป้ฏิบตัิงานไดเ้ลย 
(Personnel Protection)



17
http://biologicalsafetycabinet.com/class-ii-type-b2-biosafety-cabinet-airflow.html

Class II Type B2 
Biological Safety Cabinet

ความแตกต่างระหว่าง Sub-type 
ต่างๆ ของ Class II ขึ้นอยูก่บัปริมาณของ
อากาศที่ไหลเวยีนกลบัเขา้สู่ working area 
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 ป้องกนัผูป้ฏิบตัิงาน ผลิตภณัฑแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
(Personnel, Product and Environment Protection)

 เหมาะสาํหรับงานที่เกี่ยวขอ้งในระดบั Biosafety 
Level 1, 2, 3 และ 4

 ถือเป็นตูป้ลอดเชื้อที่มีระดบัความปลอดภยัสูงสุด 
และเหมาะกบังานที่เกี่ยวขอ้งกบัเชื้อที่เป็นอนัตราย
มากที่สุด โดยจะเห็นไดจ้ากการมีตวักลางป้องกนั
ระหวา่งผูป้ฏิบตัิงานกบัผลิตภณัฑโ์ดยตรง (Physical 
Barrier) เช่น ช่องสวมถุงมือ เป็นตน้

 ขณะใชง้านเครื่อง แรงดนัภายในพื้นที่ทาํงานจะอยู่
ในสภาพ Negative Pressure เมื่อเทียบกบัภายนอก
เพื่อปกป้องการแพร่กระจายของสิ่งอนัตรายออกมา
ภายนอก

Biological Safety Cabinet Class III

Class III Biological Safety Cabinet
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http://biologicalsafetycabinet.com/class-iii-biosafety-cabinet-airflow.html

โ ด ย ม า ก มั ก มี ก า ร ใ ช ้
HEPA Filter สองตวัต่อ
แบบอ นุกรม  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถในการกรอง
และป้องกนัสิ่งอนัตรายที่
จะเลด็รอดสู่ภายนอก

Selection of a Biological Safety Cabinet 
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Biosafety levels

21

Biosafety levels

 ระดับความปลอดภัยทาง ชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการ  เ พื่อความปลอดภัยของ
ผูท้าํการวิจยัและทดลอง และลดความเสี่ยง
จากเชื้อ จุลินทรียก์่อโรค สิ่งมีชีวิตดดัแปลง
พนัธุกรรมหรือเเมลงพาหะ ที่อาจเล็ดลอดสู่
สิ่งแวดลอ้ม

 จึงไดม้ีการจดัทาํระบบการป้องกนัอนัตราย
ทางชีวภาพที่มีการระบุถึงข้อพึงปฏิบัติ
ในขณะปฏิบตัิงานเพื่อป้องกนัอนัตราย และ
เครื่องมือที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบความปลอดภยั
ทางชีวภาพ (biosafety levels) โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ระดบั
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Biosafety level 1
 ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของหอ้งปฏิบตัิการระดบั BSL1 สามารถ ใชไ้ดก้บั

การวจิยัและทดลองเชื้อจุลินทรียท์ี่ไม่ก่อใหเ้กิดโรค หรือสิ่งมีชีวติดดัแปลงพนัธุ 
กรรมประเภทที่ 1 ซึ่งมีอนัตรายในระดบัตํ่าที่สุดต่อผูป้ฏิบตัิงานและสิ่งแวดลอ้ม

 หอ้งปฏิบตัิการที่ใชร้ะดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL1 นี้ ไม่จาํเป็นตอ้งแยกออก
จาก หอ้งทัว่ไปภายในอาคาร การทาํงานจะทาํบนโตะ๊ปฏิบตัิการทัว่ไป โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษใดๆ 

 บุคลากรในหอ้งปฏิบตัิการควรไดร้ับการฝึกฝนเทคนิคทาง จุลชีววทิยาและ
วทิยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

 สิ่งสาํคญัที่ตอ้งมีในหอ้งปฏิบตัิการ ระดบั BSL1 นี้ไดแ้ก่ โต๊ะปฏิบตัิการ อ่างลา้งมือ 
อุปกรณ์วจิยัและเทคนิคทางจุล ชีววทิยาทัว่ไป
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BSL1

 มาตรฐานทัว่ไปในการดาํเนินงานระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 
1. มีการจาํกดัผูเ้ขา้ออกหอ้งปฏิบตัิการ
2. ตอ้งทาํความสะอาดพื้นที่ปฏิบตัิการอยา่งนอ้ยหนึ่งครั้งต่อวนั และ หลงัจาก

สารเคมีหกหล่น 
3. หา้มใชป้ากในการดูดสารละลายโดยตรงดว้ย Pipette 
4. หา้มรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ และเสริมสวยในพื้นที่หอ้งปฏิบตัิการ 
5. ตอ้งลา้งมือภายหลงัจบัตอ้งสารเคมี สิ่งมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรมหรือ 

สตัวท์ดลอง และก่อนออกจากหอ้งปฏิบตัิการ 
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Biosafety level 1 BSL1



 มาตรฐานทัว่ไปในการดาํเนินงานระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 
6.ตอ้งระวงัมิใหเ้กิดการฟุ้งกระจายตลอดกระบวนการหรือวิธีที่ใชใ้นการ วิจยั

ทั้งหมด ในกรณีจาํเป็น ตอ้งใหม้ีการฟุ้งกระจายนอ้ยที่สุด 
7.ดูแลและให้ความสนใจเกี่ยวกบัสุขอนามยัในห้องปฏิบตัิการ มีการ จดัการ

สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อ่างลา้งมือ เป็นตน้ และควรสวมใส่ชุดที่ ใชป้้องกนั 
เช่น เสื้อกาวน์ ถุงมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผสัเชื้อจุลินทรียเ์เละสิ่งมีการจาํกดัผู ้
เขา้ออกหอ้งปฏิบตัิการมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม 

8. ตอ้งลดการปนเปื้อนของเสียทั้งที่เป็นของแขง็และของเหลวก่อนนาํ ไปทิ้ง
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 มาตรการพิเศษ
1. วสัดุใดๆ ที่มีการปนเปื้อน ตอ้งมีการลดการปนเปื้อนก่อนนาํออกจาก 

หอ้งปฏิบตัิการ โดยใส่ในภาชนะที่ป้องกนัการหลุดรั่วและมีฝาปิดมิดชิด 
2. ควบคุมไม่ใหม้ีแมลงและหนูในหอ้งปฏิบตัิการ
3. หา้มนาํสตัวห์รือพืชและสิ่งของที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัและทดลองเขา้ไป

ในหอ้งปฏิบตัิการ
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 อุปกรณ์ที่ใชค้วบคุมระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL1
ควรมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไดแ้ก่ เสื้อคลุมปฏิบตัิการ ถุงมือ 

และรองเทา้ที่หุม้ทั้งเทา้ เป็นอยา่งนอ้ย
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ภาพจาก https://www.sigmaaldrich.com/labware/safety.html

Personal Hygiene 

Aseptic Technique and Contamination Control

Biosafety level 1 BSL1

1.หอ้งปฏิบตัิการตอ้งไดร้ับการออกแบบที่ง่ายต่อการทาํ
ความสะอาด  หน้าต่างที่สามารถมองเห็นคนที่อยู่ข้างใน
หอ้งปฏิบตัิการได้

2.โต๊ะปฏิบตัิการตอ้งทนนํ้ า กรด ด่าง สารตวัทาํละลาย
อินทรีย ์และ ความร้อนระดบัปานกลาง 

3.เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบตัิการจะตอ้งมัน่คง แข็งแรง 
และมีพื้นที่ระหว่าง โต๊ะปฏิบตัิการ ตู ้และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถทาํความสะอาดได ้

4.ตอ้งมีอ่างลา้งมือ ที่ลา้งตา (eye washer) เเละที่ลา้งตวั 
(bodyshower) ในหอ้งปฏิบตัิการหรือบริเวณหอ้งปฏิบตัิการ
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5.ห้องปฏิบตัิการที่มีการเปิดหน้าต่าง 
ควรมีการป้องกนัแมลงต่างๆ มิให้เขา้มาใน
หอ้งปฏิบตัิการ 
          6.มีเก้าอี้ทาํงานที่มีลกัษณะเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน ทําด้วยวสัดุที่ไม่ดูดซับ
ของเหลวและทาํความสะอาดไดง้่าย
          7.มีห้องหรือพื้นที่รวบรวมจดัเก็บขยะ
ติดเชื้อที่ป้องกนัการปนเปื้อนเชื้อโรค

 สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องปฏิบัตกิาร BSL1
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ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของหอ้งปฏิบตัิการระดบั BSL2 ใชก้บั การ
วิจยัและทดลองเกี่ยวกบัเชื้อจุลินทรียท์ี่ก่อโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเลือด ทาง ปาก
และทางผวิหนงั สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรือ บาง
ลกัษณะของงานประเภทที่ 3 ซึ่งมีความเสี่ยงอยูใ่นระดบัตํ่าถึงปานกลาง
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 Essential biosafety equipment

1.Biological safety cabinets, to be used whenever:— infectious materials are 
handled; such materials may be centrifuged in the open laboratory if sealed centrifuge 
safety cups are used and if they are loaded and unloaded in a biological safety cabinet
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2.Autoclaves to decontaminate infectious materials.

3.Training ; Human error and poor technique can compromise the best of 
safeguards to protectthe laboratory worker. Thus, a safety-conscious staff, well 
informed about therecognition and control of laboratory hazards, is key to the 
prevention of laboratory acquired infections, incidents and accidents. For this reason, 
continuous in-service training in safety measures is essential.

An effective safety programme begins with the laboratory managers, who 
should ensure that safe laboratory practices and procedures are integrated into the 
basic training of employees.
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 มาตรฐานทัว่ไปในการดาํเนินงานระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 
ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ BSL1 โดยมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในเรื่องการ

ดูแลห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเข้มงวดมากกว่า BSL1และต้องมีการรายงาน
ความกา้วหนา้จากการศึกษาวิจยัเชื้อจุลินทรียเ์เละสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมต่อ IBC 
อยา่งสมํ่าเสมอ
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 มาตรการพิเศษสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ BSL 2 ใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของBSL 1 
โดยมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมไดแ้ก่
 หวัหนา้งาน/โครงการตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบทุกอยา่งในการปฏิบตัิการ รวมถึง รับผดิชอบต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อบุคคลในหอ้งปฏิบตัิการ
 หวัหนา้งาน/โครงการ ตอ้งสร้าง กาํหนด วางนโยบายและวธิีการ ดาํเนินการ โดยบุคลากรใน

หอ้งปฏิบตัิการตอ้งไดร้ับคาํแนะนาํเกี่ยวกบัอนัตรายและสิ่ง ที่ตอ้งทาํก่อนเขา้สู่
หอ้งปฏิบตัิการ หรือหอ้งสตัวท์ดลอง เช่น การฉีดวคัซีน เป็นตน้ 

 หอ้งปฏิบตัิการต่างๆ ตอ้งมีป้ายเครื่องหมายชีวภยัสากล บนประตูเพื่อ แสดงระดบัของการ
ป้องกนัและควบคุมภายในหอ้ง และแสดงถึงวธิีการดาํเนินงาน ตามระดบัของการป้องกนั
และควบคุมของหอ้งปฎิบตัิการ (จดัทาํโดย IBC) ทั้งนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตูแ้ช่แขง็ 
และตูเ้กบ็ของอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเชื้อจุลินทรีย ์เเละการใชส้าร DNA ที่ไดร้ับการดดัแปลง
พนัธุกรรม โดยมีเครื่องหมายชีวภยัสากล (universal biohazard symbol)
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Access
The international 

biohazard warning symbol and 
sign must be displayed  on the 
doors of the rooms where 
microorganisms of Risk Group 
2 or higher risk groups are 
handled.
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 Only authorized persons should be allowed to enter the laboratory working areas.
 Laboratory doors should be kept closed.
 Children should not be authorized or allowed to enter laboratory working areas.
 Access to animal houses should be specially authorized.
 No animals should be admitted other than those involved in the work of the 

laboratory
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 Personal protection
1. Laboratory coveralls, gowns or uniforms must be worn at all times for work in the 

laboratory.
2. Appropriate gloves must be worn for all procedures that may involve direct or 

accidental contact with blood, body fluids and other potentially infectious materials or infected 
animals. After use, gloves should be removed aseptically and hands must then be washed.

3. Personnel must wash their hands after handling infectious materials and animals,
and before they leave the laboratory working areas.

4. Safety glasses, face shields (visors) or other protective devices must be worn when it is 
necessary to protect the eyes and face from splashes, impacting objects and sources of artificial 
ultraviolet radiation.
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 Personal protection
5. It is prohibited to wear protective laboratory clothing outside the laboratory, e.g.in 

canteens, coffee rooms, offices, libraries, staff rooms and toilets.
6. Open-toed footwear must not be worn in laboratories.
7. Eating, drinking, smoking, applying cosmetics and handling contact lenses is 

prohibited in the laboratory working areas.
8. Storing human foods or drinks anywhere in the laboratory working areas is

prohibited.
9. Protective laboratory clothing that has been used in the laboratory must not be

stored in the same lockers or cupboards as street clothing.
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Personal protection

39

https://www.dur.ac.uk/chemistry/outreach/dusting/students/practicals/

 Procedures
1. Pipetting by mouth must be strictly forbidden.
2. Materials must not be placed in the mouth. Labels must not be licked.
3. All technical procedures should be performed in a way that minimizes the formation

of aerosols and droplets.
4. The use of hypodermic needles and syringes should be limited. They must not be

used as substitutes for pipetting devices or for any purpose other than parenteral    injection or 
aspiration of fluids from laboratory animals.

5. All spills, accidents and overt or potential exposures to infectious materials must
be reported to the laboratory supervisor. A written record of such accidents and incidents should be 
maintained.
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 Procedures
6. A written procedure for the clean-up of all spills must be developed and followed.
7. Contaminated liquids must be decontaminated (chemically or physically) before 

discharge to the sanitary sewer. An effluent treatment system may be required,depending on the risk 
assessment for the agent(s) being handled.

8. Written documents that are expected to be removed from the laboratory need tobe
protected from contamination while in the laboratory.
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 อุปกรณ์ที่ใชค้วบคุมระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL2
 มีตูช้ีวนิรภยั Class l / ll หรือระบบการป้องกนัต่างๆในหอ้งปฏิบตัิการซึ่งใชใ้นกรณีดงันี้

1.เมื่อตอ้งการใชว้ิธีการที่มีศกัยภาพในการจดัการ หรือเมื่อกิจกรรมนั้น ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายขึ้น และอาจรวมถึงการปั่นเหวี่ยง บด เขยา่ หรือการผสมที่ ใชร้ะบบคลื่นความถี่สูง การเปิด
ภาชนะบรรจุสารเคมีซึ่งมีแรงดนัภายในแตกต่างจาก แรงดนัภายนอก การให้สิ่งทดลองหรือปลูกเชื้อ
แก่สัตวด์ว้ยวิธีการหยอดจมูกหรือให ้สูดดม (intranasal inoculation) และการเก็บเนื้อเยือ่ติดเชื้อจาก
สตัวห์รือไข่ เป็นตน้ 

2.ในกรณีที่สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือสารเคมีที่เกี่ยวขอ้งมี ปริมาณมากหรือมีความ
เขม้ขน้สูง อาจทาํการปั่นเหวีย่งในหอ้งปฏิบตัิการไดต้ามปกติ แต่จะใชตู้ช้ีวนิรภยัเฉพาะในกรณีที่มีการ
ใช ้sealed beads หรือ centrifuge safety cups
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 ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของห้องปฏิบตัิการระดบั BSL3 ใชก้บั การวิจยัและทดลอง
เกี่ยวกบัเชื้อจุลินทรียก์่อโรคและสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ประเภทที่ 3 โดยเป็นสิ่งมีชีวิตก่อ
โรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผา่นทางระบบหายใจ 

 สิ่งที่ตอ้งจดัเตรียมและวธิีการปฏิบตัิในหอ้งปฏิบตัิการระดบั BSL3 มีดงันี้ 
1. ขอ้ปฏิบตัิที่ใชใ้นระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL2 ทั้งหมด 
2.สิ่งที่เพิ่มเติมจากหอ้งปฎิบตัิการ BSL2 คือตอ้งมีหอ้งพิเศษที่มีระบบ ควบคุมการถ่ายเท

อากาศแบบ negative pressure ซึ่งติดตั้งเครื่องกรอง HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter -
HEPA Filter) และควรเป็นระบบที่สามารถลดการเลด็ลอดของจุลินทรียอ์อกสู่สิ่งแวดลอ้มใหม้ากที่สุด

3. มีระบบการควบคุมบุคคลผา่นเขา้ออกที่เขม้งวดเป็นพิเศษ 
4.ผูป้ฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิการระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL3 ตอ้งผ่านการ

ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตัิการระดบั BSL3 มาก่อน 
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 อุปกรณ์ที่ใชค้วบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพในหอ้งปฏิบตัิการ BSL3

1. ตูช้ีวนิรภยั Class I Class II หรือ Class III 
2. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น เสื้อคลุมป้องกนัพิเศษ ถุงมือ 

หนา้กาก หรือหนา้กากหายใจ 
3. เครื่องมือเครื่องใชใ้นสภาพควบคุม (physical containment devices) รวมทั้ง

ภาชนะที่ ใชป้ั่น ตอ้งเป็นระบบปิดมิดชิด (centrifuge safety cups) และกรง
สตัวต์ามแบบที่ กาํหนด เป็นตน้
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 สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ BSL3
 ใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของBSL 2 โดยมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมไดแ้ก่

1. ตอ้งแยกหอ้งปฏิบตัิการออกจากพื้นที่อื่นๆ ที่มีคนพลุกพล่านภายใน อาคาร โดยพื้นฐาน
จะตอ้งมีประตูทางเขา้สองชั้นในการเขา้สู่หอ้งปฏิบตัิการจาก ระเบียงทางเขา้ระหวา่งตึกหรือพื้นที่ที่
ติดกนั โดยมีหอ้งเปลี่ยนเสื้อผา้ หอ้งอาบนํ้า และมีระบบ airlock อยา่งสมบูรณ์

2. พื้นผวิกาํแพง พื้น และเพดานจะตอ้งป้องกนันํ้าได ้เพื่อใหง้่ายต่อ การทาํความสะอาด 
ในพื้นที่ที่มีรอยเจาะ ตอ้งอุดรอยรั่วต่างๆเพื่อลดการเลด็ลอดสู่ ภายนอก 
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 สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ BSL3
4. เฟอร์นิเจอร์ในหอ้งปฏิบตัิการตอ้งแขง็แรง และมีพื้นที่ระหวา่งโตะ๊ ตู ้อุปกรณ์ต่างๆ 

เพื่อใหส้ามารถทาํความสะอาดได้
5. หอ้งปฏิบตัิการแต่ละหอ้งตอ้งมีอ่างลา้งมือ อ่างลา้งเทา้ และขอ้ศอก โดยใหต้ิดตั้งอุปกรณ์

ดงักล่าวอยูใ่กลก้บัประตูทางออก 
6. ตอ้งปิดหนา้ต่างในหอ้งปฏิบตัิการ และมีการปิดผนึกขอบหนา้ต่าง 
7. ประตูทางเขา้หอ้งปฏิบตัิการ ควรใชร้ะบบปิดเองโดยอตัโนมตัิที่ ป้องกนัผูท้ี่ไม่เกี่ยวขอ้ง

เขา้ไปในหอ้งปฏิบตัิการได ้และมีระบบบนัทึกการเขา้ออกของผู ้ปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตัิการ เช่น 
ระบบ key card ระบบ key pad หรือระบบ สแกนลายนิ้วมือ หรือจอตา 

8. ภายในหอ้งปฏิบตัิการ ตอ้งมีเครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยไอนํ้าความดนัสูงเพื่อใชใ้นการลดการ
ปนเปื้อน 
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 สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ BSL3
9. ตอ้งมีท่อระบายอากาศที่เป็นระบบ directional airflow ซึ่งจะ ปล่อยอากาศออกสู่

ภายนอก โดยไม่แพร่กระจายไปยงับริเวณอื่นของอาคาร 
10. อากาศที่ปล่อยจากตูช้ีวนิรภยั Class II หรือ Class III ออกสู่ ภายนอกโดยตรง จะตอ้ง

ผา่นระบบเครื่องกรองอากาศดกัฝุ่ นละอองที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นพิเศษ (High Efficiency Particalate
Air filters – HEPA filters) โดย อากาศอาจมีการหมุนเวยีนภายในหอ้งปฏิบตัิการ จึงตอ้งมีการ
ตรวจสอบตูช้ีวนิรภยั ทุก 12 เดือน เป็นอยา่งนอ้ย

11.มีประตู 2 ชั้น (Air-lock fitted with automatic- control doors) ที่ไม่สามารถเปิดในเวลา
เดียวพร้อมกนัได้

12.ความดนัอากาศภายในหอ้งเป็นแบบ negative pressure มีการไหลไปในทิศทางเดียว
13.สามารถปิดหอ้งเพื่อทาํลายเชื้อได ้(Disinfection)
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Biosafety level 3 BSL 3



49
A typical Biosafety Level 3 laboratory
(graphics kindly provided by CUH2A, Princeton, NJ, USA). 50

https://sva-architects.com/projects/uc-irvine-bsl-3-laboratory/

ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของห้องปฏิบตัิการระดบั BSL4 สามารถ 
ใชไ้ดก้บัการทดลองเกี่ยวกบัเชื้อจุลินทรียก์่อโรคร้ายเเรง สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 
ประเภทที่ 4 รวมถึงการใชส้ิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือยงัไม่ทราบระดบัอนัตราย 
ที่ชดัเจน ในทางปฏิบตัิ ตอ้งใชห้ลกัการ และรายละเอียดของระดบัความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ BSL3 เป็นพื้นฐานขั้นตํ่า 
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Biosafety level 4 BSL 4

 สิ่งสาํคญัที่ตอ้งจดัหาและวธิีการปฏิบตัิในหอ้งปฏิบตัิการระดบั BSL4  มีดงันี้
1. อาคารหรือหอ้งปฏิบตัิการ ควรแยกออกจากอาคารหรือพื้นที่อื่นอยา่ง 

ชดัเจน 
2. ขอ้กาํหนดและขอ้ปฏิบตัิในระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ BSL3 ทั้งหมด 
3. ตอ้งเปลี่ยนเสื้อผา้ก่อนเขา้หอ้งปฏิบตัิการ 
4. มีที่อาบนํ้าก่อนออกจากหอ้งปฏิบตัิการ 
5. ตูช้ีวนิรภยั Class III
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Biosafety level 4 BSL 4



 การออกแบบหอ้งปฏิบตัิการ
 สถานที่ตั้งหอ้งปฏิบตัิการ ตอ้งอยูใ่นอาคารที่แยกจาก

สถานที่อื่นทั้งในประเดน็ของพื้นที่และรบการไหลเวยีน
อากาศ

 สาํหรับผูป้ฏิบตัิงานตอ้งมีชุดพิเศษซึ่งมีบรรยากาศแรงดนั
เป็นบวก (Positive pressure suite) เพื่อแยกออกจาก
สภาพแวดลอ้มของหอ้งอยา่งชดัเจน 

 ตอ้งสามารถนาํอุปกรณ์เขา้ออก เคลื่อนยา้ยออกจาก
หอ้งปฏิบตัิการได ้และควรมีการออกแบบสาํหรับการ
ขยายพื้นที่ในอนาคต
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Biosafety level 4 BSL 4

54

55

สรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง
 ระดบัชีวนิรภยั 
 ชนิดของห้องปฏบิัตกิาร 
 วธิีปฏบิัต ิเครื่องมือด้านความปลอดภยั
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ตาราง สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัชีวนิรภัย  
ชนิดของห้องปฏิบัตกิาร วธิีปฏิบัต ิเครื่องมือด้านความปลอดภัย
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มาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏิบตัิการจุลชีววทิยาทางการแพทย:์ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/filedata/1.pdf
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มาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏิบตัิการจุลชีววทิยาทางการแพทย:์ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/filedata/1.pdf

ตาราง สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัชีวนิรภัย  
ชนิดของห้องปฏิบัตกิาร วธิีปฏิบัต ิเครื่องมือด้านความปลอดภัย
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ข้อแตกต่างของระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ

Waste handling & Disposal 
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Waste handling & Disposal 

ขยะตดิเชื้อ 

ขยะสารเคม ี

ขยะทั่วไป 

 ขยะซึ่งมีเหตุอนัควรใหส้งสยัวา่มีหรืออาจมีเชื้อโรค

 ของเสียจากหอ้งปฏิบตัิการทางชีวภาพ ที่เกิดจากวเิคราะห์ ตวัอยา่งเหลือ
จาก การวเิคราะห์ หรือวจิยัต่างๆ สารประกอบอินทรีย ์อนินทรีย ์ยา 
รวมถึงวตัถุอื่นๆ ที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งสามารถก่อใหเ้กิด อนัตรายต่อ
สุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 เศษผง เศษกระดาษ เศษพลาสติกและขยะอื่นๆที่ไม่เขา้ข่าย
ชนิดของขยะติดเชื้อ หรือขยะเคมี ที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน 
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การรวบรวมและกาํจดัขยะ Waste handling & Disposal 

 ขยะตดิเชื้อ  หมายถึง ขยะซึ่งมีเหตุอนัควรใหส้งสยัวา่มีหรืออาจมีเชื้อโรค ไดแ้ก่ 
- ขยะจากกระบวนการเกบ็และเพาะเลี้ยงเชื้อ เช่น เชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ วสัดุอื่น

และ เครื่องมือที่ใชเ้พาะเลี้ยงเชื้อแลว้ 
- ขยะที่เป็นของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะ และสารคดัหลัง่ต่างๆ 
- ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใชแ้ลว้ เช่น เขม็ ส่วนปลายแหลมของมีคมของชุดใหส้ารทางหลอด

เลือด ใบมีด หลอดแกว้ กระบอกฉีดยาชนิดแกว้ สไลดแ์ผน่กระจกปิดสไลด ์
- ขยะมูลฝอยอื่นๆ เช่น สาํลี ผา้กอซ และผา้ต่างๆ ถุงมือ ผา้ปิดจมูก กระบอกฉีดยาพลาสติก 

ปิเปต ปิเปตทิป ผา้กอชหรือทิชชูที่ทาํความสะอาด Hood
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ขยะตดิเชื้อ

Waste handling & Disposal 

1. จดัใหม้ีภาชนะสาหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่มีสีแดงทึบแสง มีขอ้ความชดัเจนวา่ ขยะติดเชื้อ 
2. แยกขยะติดเชื้อที่แหล่งขยะติดเชื้อนั้น หา้มไม่ใหป้นกบัขยะชนิดอื่นๆ 
3. ขยะติดเชื้อประเภทของมีคม ใหท้ิ้งลงในภาชนะสาหรับเกบ็ของมีคม ที่สภาพแขง็แรง 

ไม่มีรอย รั่ว มีของมีคมที่ทิ้งมีปริมาณสะสม 3 ใน 4 ส่วน ของภาชนะ ใหป้ิดฝา และจดัใส่ถุงแดงอีกชั้น 
ทาลาย ดว้ยวธิี autoclave นาน 15 นาที 

4.ของเหลวปนเปื้อนเชื้อจากการปฏิบตัิงาน ใหเ้ติมนา้ยาฆ่าเชื้อที่มีความเขม้ขน้สุดทา้ย 1 % 
sodium hypochlorite โดยใช ้Clorox ทิ้งไวน้าน 10 นาที ก่อนจะเทของเหลวลงท่อนา้ทิ้ง 

5. ของแขง็ปนเปื้อนเชื้อจากการปฏิบตัิงาน ใหแ้ช่นา้ยาฆ่าเชื้อที่มีความเขม้ขน้สุดทา้ย 1 % 
sodium hypochlorite โดยใช ้Clorox ทิ้งไวน้าน 10 นาที ก่อนจะเทของเหลวลงท่อนา้ทิ้ง แลว้นา 
ของแขง็ปนเปื้อนเชื้อทิ้งลงในถงัขยะติดเชื้อสีแดง 
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ขยะตดิเชื้อ
Waste handling & Disposal 

6. นาํขยะติดเชื้อมารวบรวมตามจุดที่เจา้หนา้ที่จดัเตรียมไวใ้หเ้พื่อรอการกาจดัตาม
กระบวนการ 

7.ในระหวา่งรอการจดัตอ้งกกัเกบ็ในภาชนะที่มีฝาปิด 
8.ทาํการฆ่าเชื้อโดยการ นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดนัไอนํ้า 

15 ปอนดต์่อตารางนิ้ว โดยใชร้ะยะเวลานึ่ง 15 นาที (ทาํการนึ่งฆ่าเชื้อทุกวนั จนัทร์และพฤหสับดี) 
9.การเคลื่อนยา้ยขยะติดเชื้อภายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาดว้ยวสัดุที่ทาํความสะอาดง่าย 

และมีอุปกรณ์ทาความสะอาดกรณีตกหล่น 
10.ผูป้ฏิบตัิงานเกบ็และเคลื่อนยา้ยขยะติดเชื้อตอ้งมีความรู้เกี่ยวกบัขยะติดเชื้อ และตอ้ง

สวม เครื่อง ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง 
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ขยะตดิเชื้อ



Waste handling & Disposal 

ขยะปนเปื้อนสารเคม ี
ขยะสารเคมี หมายถึง ของเสียจากหอ้งปฏิบตัิการทางชีวภาพ ที่เกิดจากวเิคราะห์ ตวัอยา่ง

เหลือจาก การวเิคราะห์ หรือวจิยัต่างๆ สารประกอบอินทรีย ์อนินทรีย ์ยา รวมถึงวตัถุอื่นๆ ที่ปนเปื้อน
สารเคมี ซึ่งสามารถก่อใหเ้กิด อนัตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 จดัใหม้ีภาชนะสาหรับบรรจุขยะเคมีที่มีสีนา้เงินทึบแสง มีขอ้ความชดัเจนวา่ ขยะเคมี 
 แยกขยะเคมีที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน หา้มไม่ใหป้นกบัขยะชนิดอื่นๆ 
 สารที่สามารถปล่อยทิ้งไดเ้ลย ไดแ้ก่ 
 สารละลายที่เป็นกลาง คือสารละลายที่มีค่า pH เท่ากบั 7 ไดแ้ก่นํ้าเกลือ 
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ขยะสารเคมี
Waste handling & Disposal 

 สียอ้มเซลลแ์ละเมด็เลือดที่ลา้งออกจากแผน่สไลด ์
 สารเคมีเขม้ขน้ที่มีนํ้าเป็นตวัทาํละลาย โดยมีสารเคมีละลายอยูไ่ม่เกิน 5 % 
 สารเคมีที่ตอ้งทาํใหเ้จือจางหรือบาบดัเบื้องตน้ก่อนส่งกาํจดัเพื่อลดความเป็นพิษ 
 สารละลายกรดและเบส เช่น hydrochloric acid, sodium hydroxide เป็นตน้ ตอ้งเจือจางใหต้ ํ่ากวา่ 1 

โมลลิตร ก่อนและหลงัเทตอ้งเปิดนํ้าตามมาก ๆ 
 formaldehyde หรือ formalin ตอ้งเจือจางใหเ้ป็น 0.1 % ก่อน 
 นาํขยะเคมีมารวบรวมตามจุดที่เจา้หนา้ที่จดัเตรียมไวใ้หเ้พื่อรอการกาํจดัตามกระบวนการ 
 การเคลื่อนยา้ยขยะเคมีภายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาดว้ยวสัดุที่ทนต่อการกดักร่อน มี ขนาด 

ใหญ่ มีถาดรองเพื่อกั้นการรั่วไหล และมีอุปกรณ์ทาํความสะอาดกรณีตกหล่น 
 ผูป้ฏิบตัิงานเกบ็และเคลื่อนยา้ยขยะเคมีตอ้งมีความรู้เกี่ยวกบัขยะเคมี และตอ้งสวมเครื่อง ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง 
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ขยะสารเคมี

Waste handling & Disposal 

ขยะทั่วไป 
 ขยะทัว่ไป หมายถึง เศษผง เศษกระดาษ เศษพลาสติกและขยะอื่นๆที่ไม่เขา้ข่ายชนิดของขยะติด

เชื้อ หรือขยะเคมี ที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน 
 จดัใหม้ีภาชนะสาหรับบรรจุขยะทัว่ไปที่มีสีนํ้าเงินทึบแสง มีขอ้ความชดัเจนวา่ ขยะทั่วไป 
 แยกขยะทัว่ไปที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน หา้มไม่ใหป้นกบัขยะชนิดอื่นๆ 
 นาํขยะทัว่ไปมารวบรวมตามจุดที่เจา้หนา้ที่จดัเตรียมไวใ้หเ้พื่อรอการกาํจดัตามกระบวนการ 
 ในระหวา่งรอกาจดัมูลฝอยทัว่ไป ตอ้งกกัเกบ็ในภาชนะที่มิดชิด 
 การเคลื่อนยา้ยขยะทัว่ไปภายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาดว้ยวสัดุที่ทาํความสะอาดง่าย และมี

อุปกรณ์ทาํความสะอาดกรณีตกหล่น 
 ตอ้งทาํความสะอาดรถเขน็ อุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละครั้ง 
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ขยะทั่วไป
การเคลื่อนย้ายขยะชนิดต่าง  ๆ
 การเคลื่อนย้ายขยะตดิเชื้อภายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาํดว้ยวสัดุที่ทาความสะอาดง่าย และมี

อุปกรณ์ทาความสะอาดกรณีตกหล่น ผูป้ฏิบตัิงานเกบ็และเคลื่อนยา้ยขยะติดเชื้อตอ้งมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะติดเชื้อ และตอ้งสวมเครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

 การเคลื่อนย้ายขยะเคมภีายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาํดว้ยวสัดุที่ทนต่อการกดักร่อน มีขนาด
ใหญ่ มีถาดรองเพื่อกั้นการรั่วไหล และมีอุปกรณ์ทาํความสะอาดกรณีตกหล่น 

 ผูป้ฏิบตัิงานเกบ็และเคลื่อนยา้ยขยะเคมีตอ้งมีความรู้เกี่ยวกบัขยะเคมี และตอ้งสวมเครื่องป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

 การเคลื่อนย้ายขยะทั่วไปภายในอาคาร ตอ้งใชร้ถเขน็ที่ทาํดว้ยวสัดุที่ทาํความสะอาดง่าย และมี
อุปกรณ์ทาํความสะอาดกรณีตกหล่น 

68



การขนส่งและเคลื่อนย้ายวสัดุอุปกรณ์ทางจุลชีพ 
(Transfer  of mater ials) 
 การขนส่งหรือเคลื่อนยา้ยวตัถุทางจุลชีพ ตอ้งใชก้ล่องบรรจุตวัอยา่ง 3 ชั้น (Triple 

packaging) สาํหรับการขนส่ง ประกอบดว้ย 
1. ภาชนะชั้นแรก (Primary packaging) เป็นกระบอกฝาเกลียวบรรจุตวัอยา่งที่แขง็แรง 

ทนทาน กนันํ้าและไม่รั่ว จะห่อหุม้และป้องกนัหลอดตวัอยา่งไว ้โดยหลอดตวัอยา่งจะถูกบรรจุในซอง
พลาสติกที่มีตวั ดูดซบั (Absorbant) ชนิดที่ดูดซบัของเหลวไดเ้พียงพอ 

2. ภาชนะชั้นที่สอง (Secondary packaging) เป็นส่วนดา้นในกล่องและฝาทาํดว้ยวสัดุโฟม 
สามารถ ป้องกนัการกระแทกจากภายนอก และใส่ ice pack เพื่อช่วยใหเ้กบ็รักษาตวัอยา่งในสภาพเยน็
ระหวา่งขนส่ง 

3. ภาชนะชั้นที่สาม (Outer packaging) เป็นกล่องกระดาษและฝากล่องกระดาษดา้นนอก ที่
ทาํดว้ย กระดาษลูกฟูก เคลือบผวิกนันํ้า 
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