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Biosafety

Biosafety cabinet

 หลักการ มาตรการ และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอันตรายจากชีววัตถุอนั ตราย
(biohazard materials) สู่ ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมแบบไม่ต้ งั ใจ
(unintentional exposure)

 ตูช้ ีวนิรภัย (biosafety cabinet) หมายถึง ตูท้ ี่ได้รับการออกแบบเป็ น พิเศษ
สําหรับป้องกันผูป้ ฏิบตั ิงานอันตรายที่เกิดจากการทดลองหรื อวิจยั ทางชีววิทยา
รวมทั้งป้องกันอันตรายที่จะแพร่ ออกไปสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก
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Institutional Biosafety Committee

Biosafety level
 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการทํางานที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม (geneticmodified organisms) เชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค (infectious agents) และ แมลงพาหะ
(arthropod vector) โดยใช้ในสภาพควบคุม
 ทั้งนี้ ในบางประเทศ ระดับความปลอดภัยทางชี วภาพมีความหมายเดี ยวกับระดับ
สภาพควบคุม

 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional
Biosafety Committee, IBC)
 หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรื อหน่ วยงาน แต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่พิจารณา
ให้ค าํ แนะนํา และตรวจสอบการดํา เนิ น งาน หรื อ โครงงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพสมัย ใหม่ พัน ธุ วิ ศ วกรรม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ก่ อ โรค ( infectious
agents) แมลงพาหะ (arthropod vector) ให้เป็ นไปตาม แนวทางปฏิบตั ิความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
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ประเภทของงานวิจยั

ประเภทของงานวิจยั

 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค (infectious agents) สิ่ งมีชีวติ ดัดแปลง
พันธุกรรม (genetic-modified organisms) และแมลงพาหะ (arthropod vector) แบ่ง
ได้เป็ น 4 ประเภทตามระดับความเสี่ ยง ได้แก่
งานประเภทที่ 1 การวิจยั และทดลองที่ไม่มีอนั ตราย
งานประเภทที่ 2 การวิจยั และทดลองที่อาจเป็ นอันตรายในระดับตํ่าต่อผู ้
ปฏิบตั ิงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
งานประเภทที่ 3 การวิจยั และทดลองที่อาจมีอนั ตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในห้อง
ทดลอง แต่อาจเป็ นอันตรายในระดับตํ่าต่อชุมชนและ สิ่ งแวดล้อม หรื อเกี่ยวกับการ
รักษาผูป้ ่ วยโดยการดัดแปลง พันธุกรรม หรื อการวิจยั ที่อาจมีอนั ตรายในระดับที่ยงั ไม่
เป็ นที่ทราบแน่ชดั

 งานประเภทที่ 4 การวิ จ ั ย และทดลองที่ อ าจเป็ นอัน ตรายระดั บ ร้ า ยแรงต่ อ
ผูป้ ฏิบตั ิ งานในห้องทดลอง ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม และ/ หรื อขัดต่อศีลธรรม จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินการ กิจกรรมวิจยั เหล่านี้ ได้แก่
1) งานวิจยั ที่ ไม่มีมาตรการ และ/หรื อข้อมูลที่ ใช้ในการ พิสูจน์และควบคุม
ป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์อย่าง ชัดเจน
2) งานวิจยั และทดลองที่มุ่งเน้นผลิตสิ่ งมีชีวิตก่อโรค และ/หรื อ สารพิษ เพื่อ
เป้าหมายทางสงคราม และ การทําลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
3) งานวิจยั ทดลอง ที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ ด้วยเทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรม ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
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Biological Safety Cabinet
ออกแบบเพื่อใช้งานกับสิ่ งที่เป็ นอันตราย (Biohazardous Agents/Material) เช่น
เชื้อไวรัส แบคทีเรี ย รวมถึงสารเคมีบางอย่าง โดยอาศัยการกรองของ HEPA Filter ให้ได้
อากาศที่สะอาด (Clean Particle-Free Air) ในพื้นทื่ทาํ งาน โดยทัว่ ไปตูป้ ลอดเชื้อประเภทนี้มี
ความสามารถในการป้องกันขณะใช้งาน ดังนี้
1.ป้ องกันผูป้ ฏิบตั ิงานจากงานหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายภายในตูป้ ลอดเชื้ อ
(Personnel Protection)
2.ป้ องกันงานหรื อผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้ อน (Cross Contamination) กับสิ่ ง
แปลกปลอมต่างๆภายนอก (Product Protection)
3.ป้ องกันสภาพแวดล้อมภายนอก (หรื อภายในห้องที่เครื่ องตั้งอยู)่ จากงานหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายภายในพื้นที่ทาํ งาน

Biological Safety Cabinet
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High Efficiency Particulate Arresting filters
Or High Efficiency Particulate Air

HEPA Filter

Mechanisms of HEPA Filter

 มีความสามารถในการ
กรองอนุภาคต่างได้เล็กถึง
ขนาด 0.3 ไมครอน
 หากเป็ นชนิดที่มี
ประสิ ทธิภาพ 99.99% จะ
หมายความว่า ทุกๆ
10,000 รู เล็ก จะมี 1 รู ใหญ่
ที่อนุภาคขนาด 0.3
ไมครอนสามารถหลุดเล็ด
รอดออกไปได้
https://www.cowaymega.com/what-is-a-hepa-filter/
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Biological Safety Cabinet Class I
 BSC Class I : ป้องกันผูป้ ฏิบตั ิงานและสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น (Personnel and Environment Protection Only)
1. อากาศจากภายนอกถูกดูดผ่านพื้นที่ทาํ งานภายในเครื่ อง โดยกรองโดยแผ่นกรอง
HEPA Filter ที่อยูด่ า้ นบนของเครื่ องแล้วจึงถูกปล่อยออกภายนอก โดยงานหรื อผลิตภัณฑ์จะไม่ได้
รับการป้องกันจากสิ่ งปนเปื้ อนภายนอกใดๆทั้งสิ้ น (อากาศจากภายนอกพัดผ่านผลิตภัณฑ์โดยตรง
โดยไม่ได้ถูก HEPA Filter กรองให้เป็ นอากาศแต่อย่างใด)
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการป้องกันจากงานที่เป็ นอันตรายต่างๆ เนื่องจากอากาศจาก
ภายนอกจะถูกดูดผ่านเข้าไปในพื้นที่ทาํ งาน ทําให้สิ่งอันตรายเหล่านั้นไม่สามารถวิง่ สวนทาง
ออกมาทําอันตรายกับผูป้ ฎิบตั ิงานได้ (Personnel Protection)
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Biological Safety Cabinet Class II
BSC Class II : ป้องกันผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลิตภัณฑ์และสิ่ งแวดล้อม (Personnel, Product and
Environment Protection)
 อากาศจากภายนอกถูกดูดเข้าไปในเครื่ องผ่านรู ตระแกรงด้านหน้า (Front Perforation) โดยไม่
ผ่านพื้นที่ทาํ งานด้านใน เข้าไปด้านหลังเครื่ องและถูกกรองโดย HEPA Filter ที่ดา้ นบนของ
เครื่ อง กลายเป็ นอากาศสะอาด (Clean Particle-Free Air) พัดลงมาภายในพื้นที่ทาํ งาน การ
หมุนเวียนของอากาศลักษณะนี้ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์หรื องานที่กาํ ลังทําอยูถ่ ูกป้องกันจากสิ่ ง
ปนเปื้ อนภายนอก (Product Protection)
 เหมาะสําหรับงานที่เกี่ยวข้องในระดับ Biosafety Level 1, 2 และ 3
 ตูป้ ลอดเชื้อชนิดนี้เป็ นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากความสามารถในการป้องกัน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผลิตภัณฑ์ และสิ่ งแวดล้อม
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Biological Safety Cabinet Class I

3. ตูป้ ลอดเชื้อชนิ ดนี้ มีลกั ษณะการทํางาน
เหมือนกับตูด้ ูดควัน (Fume Hood) แต่จะ
แตกต่างกันที่ ตูป้ ลอดเชื้ อนี้ มีการติ ดระบบ
การกรองด้วย HEPA Filter ทําให้สามารถ
ป้ องกันสิ่ งแวดล้อมภายนอกได้ด้วย (โดย
ปกติ ในตู ้ดู ด ควัน จะไม่ มี ก ารติ ด HEPA
Filter)

http://biologicalsafetycabinet.com/class-i-biosafety-cabinet-airflow.html
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Class II Type A2
Biological Safety Cabinet
1. โดยมากทิศทางของอากาศจะ
เป็ นแนวดิ่งวิง่ ผ่านจากด้านบนของพื้นที่
ทํางานลงมาด้านล่าง (Vertical Unidirectional
Airflow)
2. อากาศที่วงิ่ ผ่านพื้นที่ทาํ งานแล้ว
จะกระจายออกเป็ นสองส่ วนวิง่ ตรงไปที่รู
ตะแกรงด้านหน้าและหลังเครื่ อง (Front and
Rear Air Grills) โดยไม่มีส่วนที่เล็ดรอด
ออกมาทําอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้เลย
(Personnel Protection)
http://biologicalsafetycabinet.com/class-ii-type-a2-biosafety-cabinet-airflow.html
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Class II Type B2
Biological Safety Cabinet

Biological Safety Cabinet Class III

ความแตกต่ า งระหว่า ง Sub-type
ต่างๆ ของ Class II ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของ
อากาศที่ไหลเวียนกลับเข้าสู่ working area

http://biologicalsafetycabinet.com/class-ii-type-b2-biosafety-cabinet-airflow.html
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Class III Biological Safety Cabinet

 ป้องกันผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลิตภัณฑ์และสิ่ งแวดล้อม
(Personnel, Product and Environment Protection)
 เหมาะสําหรับงานที่เกี่ยวข้องในระดับ Biosafety
Level 1, 2, 3 และ 4
 ถือเป็ นตูป้ ลอดเชื้อที่มีระดับความปลอดภัยสู งสุ ด
และเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่เป็ นอันตราย
มากที่สุด โดยจะเห็นได้จากการมีตวั กลางป้องกัน
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผลิตภัณฑ์โดยตรง (Physical
Barrier) เช่น ช่องสวมถุงมือ เป็ นต้น
 ขณะใช้งานเครื่ อง แรงดันภายในพื้นที่ทาํ งานจะอยู่
ในสภาพ Negative Pressure เมื่อเทียบกับภายนอก
เพื่อปกป้องการแพร่ กระจายของสิ่ งอันตรายออกมา
ภายนอก
18

Selection of a Biological Safety Cabinet

โ ด ย ม า ก มั ก มี ก า ร ใ ช้
HEPA Filter สองตัวต่อ
แ บ บ อ นุ ก ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถในการกรอง
และป้ องกันสิ่ งอันตรายที่
จะเล็ดรอดสู่ ภายนอก

http://biologicalsafetycabinet.com/class-iii-biosafety-cabinet-airflow.html
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Biosafety levels
 ระดั บ ความปลอดภั ย ทางชี วภาพของ
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ ความปลอดภัย ของ
ผูท้ าํ การวิจยั และทดลอง และลดความเสี่ ยง
จากเชื้ อ จุลินทรี ยก์ ่อโรค สิ่ งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุ กรรมหรื อเเมลงพาหะ ที่อาจเล็ดลอดสู่
สิ่ งแวดล้อม
 จึงได้มีการจัดทําระบบการป้ องกันอันตราย
ทางชี ว ภาพที่ มี ก ารระบุ ถึ ง ข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ
ในขณะปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันอันตราย และ
เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (biosafety levels) โดยสามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ

Biosafety levels
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Biosafety level 1

BSL1

 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL1 สามารถ ใช้ได้กบั
การวิจยั และทดลองเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ไม่ก่อให้เกิดโรค หรื อสิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุ
กรรมประเภทที่ 1 ซึ่งมีอนั ตรายในระดับตํ่าที่สุดต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและสิ่ งแวดล้อม
 ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 นี้ ไม่จาํ เป็ นต้องแยกออก
จาก ห้องทัว่ ไปภายในอาคาร การทํางานจะทําบนโต๊ะปฏิบตั ิการทัว่ ไป โดยไม่
จําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ
 บุคลากรในห้องปฏิบตั ิการควรได้รับการฝึ กฝนเทคนิคทาง จุลชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งมีในห้องปฏิบตั ิการ ระดับ BSL1 นี้ได้แก่ โต๊ะปฏิบตั ิการ อ่างล้างมือ
อุปกรณ์วจิ ยั และเทคนิคทางจุล ชีววิทยาทัว่ ไป
23

Biosafety level 1

BSL1

 มาตรฐานทัว่ ไปในการดําเนินงานระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
1. มีการจํากัดผูเ้ ข้าออกห้องปฏิบตั ิการ
2. ต้องทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบตั ิการอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน และ หลังจาก
สารเคมีหกหล่น
3. ห้ามใช้ปากในการดูดสารละลายโดยตรงด้วย Pipette
4. ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สู บบุหรี่ และเสริ มสวยในพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
5. ต้องล้างมือภายหลังจับต้องสารเคมี สิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรมหรื อ
สัตว์ทดลอง และก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
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Biosafety level 1

BSL1

 มาตรฐานทัว่ ไปในการดําเนินงานระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
6.ต้องระวังมิให้เกิดการฟุ้งกระจายตลอดกระบวนการหรื อวิธีที่ใช้ในการ วิจยั
ทั้งหมด ในกรณี จาํ เป็ น ต้องให้มีการฟุ้งกระจายน้อยที่สุด
7.ดูแลและให้ความสนใจเกี่ยวกับสุ ขอนามัยในห้องปฏิบตั ิการ มีการ จัดการ
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อ่างล้างมือ เป็ นต้น และควรสวมใส่ ชุดที่ ใช้ป้องกัน
เช่น เสื้ อกาวน์ ถุงมือ เพื่อลดความเสี่ ยงในการสัมผัสเชื้ อจุลินทรี ยเ์ เละสิ่ งมีการจํากัดผู ้
เข้าออกห้องปฏิบตั ิการมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม
8. ต้องลดการปนเปื้ อนของเสี ยทั้งที่เป็ นของแข็งและของเหลวก่อนนํา ไปทิ้ง

Biosafety level 1

 มาตรการพิเศษ
1. วัสดุใดๆ ที่มีการปนเปื้ อน ต้องมีการลดการปนเปื้ อนก่อนนําออกจาก
ห้องปฏิบตั ิการ โดยใส่ ในภาชนะที่ป้องกันการหลุดรั่วและมีฝาปิ ดมิดชิด
2. ควบคุมไม่ให้มีแมลงและหนูในห้องปฏิบตั ิการ
3. ห้ามนําสัตว์หรื อพืชและสิ่ งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั และทดลองเข้าไป
ในห้องปฏิบตั ิการ
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Biosafety level 1

BSL1
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BSL1

 อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1
ควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลได้แก่ เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ ถุงมือ
และรองเท้าที่หุม้ ทั้งเท้า เป็ นอย่างน้อย
Aseptic Technique and Contamination Control

Personal Hygiene

Biosafety level 1

BSL1

 สิ่ งอํานวยความสะดวกในห้ องปฏิบัตกิ าร BSL1
1.ห้องปฏิบตั ิการต้องได้รับการออกแบบที่ง่ายต่อการทํา
ความสะอาด หน้ า ต่ า งที่ ส ามารถมองเห็ น คนที่ อ ยู่ ข ้า งใน
ห้องปฏิบตั ิการได้
2.โต๊ะปฏิบตั ิการต้องทนนํ้า กรด ด่าง สารตัวทําละลาย
อินทรี ย ์ และ ความร้อนระดับปานกลาง
3.เฟอร์ นิเจอร์ ในห้องปฏิบตั ิ การจะต้องมัน่ คง แข็งแรง
และมีพ้ืนที่ระหว่าง โต๊ะปฏิบตั ิการ ตู ้ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถทําความสะอาดได้
4.ต้องมีอ่างล้างมือ ที่ลา้ งตา (eye washer) เเละที่ลา้ งตัว
(bodyshower) ในห้องปฏิบตั ิการหรื อบริ เวณห้องปฏิบตั ิการ

ภาพจาก https://www.sigmaaldrich.com/labware/safety.html
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5.ห้องปฏิ บตั ิ การที่ มีการเปิ ดหน้า ต่ า ง
ควรมี การป้ องกันแมลงต่างๆ มิ ให้เข้ามาใน
ห้องปฏิบตั ิการ
6.มี เก้าอี้ ทาํ งานที่ มีลกั ษณะเหมาะสม
กับ การปฏิ บ ัติ ง าน ทํา ด้ว ยวัส ดุ ที่ ไ ม่ ดู ด ซับ
ของเหลวและทําความสะอาดได้ง่าย
7.มีห้องหรื อพื้นที่รวบรวมจัดเก็บขยะ
ติดเชื้อที่ป้องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค

Biosafety level 1, BSL1

Biosafety level 2

BSL 2

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL2 ใช้กบั การ
วิจยั และทดลองเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเลือด ทาง ปาก
และทางผิวหนัง สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรื อ บาง
ลักษณะของงานประเภทที่ 3 ซึ่งมีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับตํ่าถึงปานกลาง
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Biosafety level 2

BSL 2

 Essential biosafety equipment

Biosafety level 2
2.Autoclaves to decontaminate infectious materials.

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

31

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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Biosafety level 2

BSL 2

 มาตรฐานทัว่ ไปในการดําเนินงานระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ BSL1 โดยมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมในเรื่ องการ
ดู แ ลห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปอย่า งเข้ม งวดมากกว่ า BSL1และต้อ งมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าจากการศึกษาวิจยั เชื้อจุลินทรี ยเ์ เละสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรมต่อ IBC
อย่างสมํ่าเสมอ

Biosafety level 2

 มาตรการพิเศษสําหรับห้องปฏิบตั ิการ BSL 2 ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของBSL 1
โดยมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมได้แก่
 หัวหน้างาน/โครงการต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบทุกอย่างในการปฏิบตั ิการ รวมถึง รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อบุคคลในห้องปฏิบตั ิการ
 หัวหน้างาน/โครงการ ต้องสร้าง กําหนด วางนโยบายและวิธีการ ดําเนินการ โดยบุคลากรใน
ห้องปฏิบตั ิการต้องได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับอันตรายและสิ่ ง ที่ตอ้ งทําก่อนเข้าสู่
ห้องปฏิบตั ิการ หรื อห้องสัตว์ทดลอง เช่น การฉี ดวัคซี น เป็ นต้น
 ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ต้องมีป้ายเครื่ องหมายชีวภัยสากล บนประตูเพื่อ แสดงระดับของการ
ป้องกันและควบคุมภายในห้อง และแสดงถึงวิธีการดําเนินงาน ตามระดับของการป้องกัน
และควบคุมของห้องปฎิบตั ิการ (จัดทําโดย IBC) ทั้งนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตูแ้ ช่แข็ง
และตูเ้ ก็บของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรี ย ์ เเละการใช้สาร DNA ที่ได้รับการดัดแปลง
พันธุกรรม โดยมีเครื่ องหมายชีวภัยสากล (universal biohazard symbol)
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Biosafety level 2

BSL 2
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BSL 2

Biosafety level 2

BSL 2

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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Biosafety level 2

BSL 2

 Personal protection

Biosafety level 2

BSL 2

 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.

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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Biosafety level 2

Personal protection

BSL 2

 Procedures

https://www.dur.ac.uk/chemistry/outreach/dusting/students/practicals/
39

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.
40

Biosafety level 2

BSL 2

Biosafety level 2

BSL 2

 อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2

 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.

 มีตูช้ ีวนิรภัย Class l / ll หรื อระบบการป้องกันต่างๆในห้องปฏิบตั ิการซึ่ งใช้ในกรณี ดงั นี้
1.เมื่อต้องการใช้วิธีการที่มีศกั ยภาพในการจัดการ หรื อเมื่อกิจกรรมนั้น ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายขึ้น และอาจรวมถึงการปั่ นเหวี่ยง บด เขย่า หรื อการผสมที่ ใช้ระบบคลื่นความถี่สูง การเปิ ด
ภาชนะบรรจุสารเคมีซ่ ึ งมีแรงดันภายในแตกต่างจาก แรงดันภายนอก การให้สิ่งทดลองหรื อปลูกเชื้ อ
แก่สัตว์ดว้ ยวิธีการหยอดจมูกหรื อให้ สู ดดม (intranasal inoculation) และการเก็บเนื้อเยือ่ ติดเชื้อจาก
สัตว์หรื อไข่ เป็ นต้น
2.ในกรณี ที่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรื อสารเคมีที่เกี่ยวข้องมี ปริ มาณมากหรื อมีความ
เข้มข้นสู ง อาจทําการปั่นเหวีย่ งในห้องปฏิบตั ิการได้ตามปกติ แต่จะใช้ตูช้ ีวนิรภัยเฉพาะในกรณี ที่มีการ
ใช้ sealed beads หรื อ centrifuge safety cups
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Biosafety level 3

BSL 3

 ระบบความปลอดภัยทางชี วภาพของห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL3 ใช้กบั การวิจยั และทดลอง
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรคและสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม ประเภทที่ 3 โดยเป็ นสิ่ งมีชีวิตก่อ
โรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่ กระจายผ่านทางระบบหายใจ
 สิ่ งที่ตอ้ งจัดเตรี ยมและวิธีการปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL3 มีดงั นี้
1. ข้อปฏิบตั ิที่ใช้ในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 ทั้งหมด
2.สิ่ งที่เพิ่มเติมจากห้องปฎิบตั ิการ BSL2 คือต้องมีหอ้ งพิเศษที่มีระบบ ควบคุมการถ่ายเท
อากาศแบบ negative pressure ซึ่ งติดตั้งเครื่ องกรอง HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter HEPA Filter) และควรเป็ นระบบที่สามารถลดการเล็ดลอดของจุลินทรี ยอ์ อกสู่ สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
3. มีระบบการควบคุมบุคคลผ่านเข้าออกที่เข้มงวดเป็ นพิเศษ
4.ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการระดับความปลอดภัยทางชี วภาพ BSL3 ต้องผ่านการ
ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL3 มาก่อน
43
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Biosafety level 3

BSL 3

 อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั ิการ BSL3

Biosafety level 3

BSL 3

 สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับห้องปฏิบตั ิการ BSL3
 ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของBSL 2 โดยมีขอ้ กําหนดเพิ่มเติมได้แก่

1. ตูช้ ีวนิรภัย Class I Class II หรื อ Class III
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล เช่น เสื้ อคลุมป้องกันพิเศษ ถุงมือ
หน้ากาก หรื อหน้ากากหายใจ
3. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในสภาพควบคุม (physical containment devices) รวมทั้ง
ภาชนะที่ ใช้ปั่น ต้องเป็ นระบบปิ ดมิดชิด (centrifuge safety cups) และกรง
สัตว์ตามแบบที่ กําหนด เป็ นต้น

1. ต้องแยกห้องปฏิบตั ิการออกจากพื้นที่อื่นๆ ที่มีคนพลุกพล่านภายใน อาคาร โดยพื้นฐาน
จะต้องมีประตูทางเข้าสองชั้นในการเข้าสู่ หอ้ งปฏิบตั ิการจาก ระเบียงทางเข้าระหว่างตึกหรื อพื้นที่ที่
ติดกัน โดยมีหอ้ งเปลี่ยนเสื้ อผ้า ห้องอาบนํ้า และมีระบบ airlock อย่างสมบูรณ์
2. พื้นผิวกําแพง พื้น และเพดานจะต้องป้องกันนํ้าได้ เพื่อให้ง่ายต่อ การทําความสะอาด
ในพื้นที่ที่มีรอยเจาะ ต้องอุดรอยรั่วต่างๆเพื่อลดการเล็ดลอดสู่ ภายนอก
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Biosafety level 3

46

BSL 3

 สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับห้องปฏิบตั ิการ BSL3
4. เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบตั ิการต้องแข็งแรง และมีพ้นื ที่ระหว่างโต๊ะ ตู ้ อุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อให้สามารถทําความสะอาดได้
5. ห้องปฏิบตั ิการแต่ละห้องต้องมีอ่างล้างมือ อ่างล้างเท้า และข้อศอก โดยให้ติดตั้งอุปกรณ์
ดังกล่าวอยูใ่ กล้กบั ประตูทางออก
6. ต้องปิ ดหน้าต่างในห้องปฏิบตั ิการ และมีการปิ ดผนึกขอบหน้าต่าง
7. ประตูทางเข้าห้องปฏิบตั ิการ ควรใช้ระบบปิ ดเองโดยอัตโนมัติที่ ป้องกันผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในห้องปฏิบตั ิการได้ และมีระบบบันทึกการเข้าออกของผู ้ ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ เช่น
ระบบ key card ระบบ key pad หรื อระบบ สแกนลายนิ้วมือ หรื อจอตา
8. ภายในห้องปฏิบตั ิการ ต้องมีเครื่ องอบฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้าความดันสู งเพือ่ ใช้ในการลดการ
ปนเปื้ อน
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Biosafety level 3

BSL 3

 สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับห้องปฏิบตั ิการ BSL3
9. ต้องมีท่อระบายอากาศที่เป็ นระบบ directional airflow ซึ่ งจะ ปล่อยอากาศออกสู่
ภายนอก โดยไม่แพร่ กระจายไปยังบริ เวณอื่นของอาคาร
10. อากาศที่ปล่อยจากตูช้ ีวนิรภัย Class II หรื อ Class III ออกสู่ ภายนอกโดยตรง จะต้อง
ผ่านระบบเครื่ องกรองอากาศดักฝุ่ นละอองที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เป็ นพิเศษ (High Efficiency Particalate
Air filters – HEPA filters) โดย อากาศอาจมีการหมุนเวียนภายในห้องปฏิบตั ิการ จึงต้องมีการ
ตรวจสอบตูช้ ีวนิรภัย ทุก 12 เดือน เป็ นอย่างน้อย
11.มีประตู 2 ชั้น (Air-lock fitted with automatic- control doors) ที่ไม่สามารถเปิ ดในเวลา
เดียวพร้อมกันได้
12.ความดันอากาศภายในห้องเป็ นแบบ negative pressure มีการไหลไปในทิศทางเดียว
13.สามารถปิ ดห้องเพื่อทําลายเชื้อได้ (Disinfection)
48

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

Biosafety level 4

BSL 4

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL4 สามารถ
ใช้ได้กบั การทดลองเกี่ยวกับเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรคร้ายเเรง สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม
ประเภทที่ 4 รวมถึงการใช้สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ ยงสู งสุ ด หรื อยังไม่ทราบระดับอันตราย
ที่ชดั เจน ในทางปฏิบตั ิ ต้องใช้หลักการ และรายละเอียดของระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ BSL3 เป็ นพื้นฐานขั้นตํ่า
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https://sva-architects.com/projects/uc-irvine-bsl-3-laboratory/

Biosafety level 4

BSL 4

 สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งจัดหาและวิธีการปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการระดับ BSL4 มีดงั นี้
1. อาคารหรื อห้องปฏิบตั ิการ ควรแยกออกจากอาคารหรื อพื้นที่อื่นอย่าง
ชัดเจน
2. ข้อกําหนดและข้อปฏิบตั ิในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL3 ทั้งหมด
3. ต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้าก่อนเข้าห้องปฏิบตั ิการ
4. มีที่อาบนํ้าก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
5. ตูช้ ีวนิรภัย Class III

52

Biosafety level 4

BSL 4

 การออกแบบห้องปฏิบตั ิการ
 สถานที่ต้ งั ห้องปฏิบตั ิการ ต้องอยูใ่ นอาคารที่แยกจาก
สถานที่อื่นทั้งในประเด็นของพื้นที่และรบการไหลเวียน
อากาศ
 สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีชุดพิเศษซึ่ งมีบรรยากาศแรงดัน
เป็ นบวก (Positive pressure suite) เพื่อแยกออกจาก
สภาพแวดล้อมของห้องอย่างชัดเจน
 ต้องสามารถนําอุปกรณ์เข้าออก เคลื่อนย้ายออกจาก
ห้องปฏิบตั ิการได้ และควรมีการออกแบบสําหรับการ
ขยายพื้นที่ในอนาคต
53
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สรุ ปความสั มพันธ์ ระหว่ าง
 ระดับชีวนิรภัย
 ชนิดของห้ องปฏิบัตกิ าร
 วิธีปฏิบัติ เครื่ องมือด้ านความปลอดภัย
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ตาราง สรุปความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับชีวนิรภัย
ชนิดของห้ องปฏิบัตกิ าร วิธีปฏิบัติ เครื่ องมือด้ านความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางการแพทย์: http://nih.dmsc.moph.go.th/login/filedata/1.pdf
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ตาราง สรุปความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับชีวนิรภัย
ชนิดของห้ องปฏิบัตกิ าร วิธีปฏิบัติ เครื่ องมือด้ านความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางการแพทย์: http://nih.dmsc.moph.go.th/login/filedata/1.pdf
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ข้ อแตกต่ างของระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
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การรวบรวมและกําจัดขยะ

Waste handling & Disposal

ขยะติดเชื้อ

 ขยะติดเชื้อ หมายถึง ขยะซึ่งมีเหตุอนั ควรให้สงสัยว่ามีหรื ออาจมีเชื้อโรค ได้แก่

ขยะติดเชื้อ
ขยะสารเคมี
ขยะทัว่ ไป

- ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเลี้ยงเชื้อ เช่น เชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ วัสดุอื่น
และ เครื่ องมือที่ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อแล้ว
- ขยะที่เป็ นของเหลวหรื อสารคัดหลัง่ เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะ และสารคัดหลัง่ ต่างๆ
- ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใช้แล้ว เช่น เข็ม ส่ วนปลายแหลมของมีคมของชุดให้สารทางหลอด
เลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉี ดยาชนิดแก้ว สไลด์แผ่นกระจกปิ ดสไลด์
- ขยะมูลฝอยอื่นๆ เช่น สําลี ผ้ากอซ และผ้าต่างๆ ถุงมือ ผ้าปิ ดจมูก กระบอกฉี ดยาพลาสติก
ปิ เปต ปิ เปตทิป ผ้ากอชหรื อทิชชูที่ทาํ ความสะอาด Hood

 ขยะซึ่ งมีเหตุอนั ควรให้สงสัยว่ามีหรื ออาจมีเชื้อโรค


ของเสี ยจากห้องปฏิบตั ิการทางชีวภาพ ที่เกิดจากวิเคราะห์ ตัวอย่างเหลือ
จาก การวิเคราะห์ หรื อวิจยั ต่างๆ สารประกอบอินทรี ย ์ อนินทรี ย ์ ยา
รวมถึงวัตถุอื่นๆ ที่ปนเปื้ อนสารเคมี ซึ่งสามารถก่อให้เกิด อันตรายต่อ
สุ ขภาพและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

 เศษผง เศษกระดาษ เศษพลาสติกและขยะอื่นๆที่ไม่เข้าข่าย
ชนิดของขยะติดเชื้อ หรื อขยะเคมี ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
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ขยะติดเชื้อ

1. จัดให้มีภาชนะสาหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่มีสีแดงทึบแสง มีขอ้ ความชัดเจนว่า ขยะติดเชื้อ
2. แยกขยะติดเชื้อที่แหล่งขยะติดเชื้อนั้น ห้ามไม่ให้ปนกับขยะชนิดอื่นๆ
3. ขยะติดเชื้อประเภทของมีคม ให้ทิ้งลงในภาชนะสาหรับเก็บของมีคม ที่สภาพแข็งแรง
ไม่มีรอย รั่ว มีของมีคมที่ทิ้งมีปริ มาณสะสม 3 ใน 4 ส่ วน ของภาชนะ ให้ปิดฝา และจัดใส่ ถุงแดงอีกชั้น
ทาลาย ด้วยวิธี autoclave นาน 15 นาที
4.ของเหลวปนเปื้ อนเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน ให้เติมน้ายาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสุ ดท้าย 1 %
sodium hypochlorite โดยใช้ Clorox ทิ้งไว้นาน 10 นาที ก่อนจะเทของเหลวลงท่อน้าทิ้ง
5. ของแข็งปนเปื้ อนเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน ให้แช่นา้ ยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสุ ดท้าย 1 %
sodium hypochlorite โดยใช้ Clorox ทิ้งไว้นาน 10 นาที ก่อนจะเทของเหลวลงท่อน้าทิ้ง แล้วนา
ของแข็งปนเปื้ อนเชื้อทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อสี แดง
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ขยะติดเชื้อ

6. นําขยะติดเชื้อมารวบรวมตามจุดที่เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมไว้ให้เพื่อรอการกาจัดตาม
กระบวนการ
7.ในระหว่างรอการจัดต้องกักเก็บในภาชนะที่มีฝาปิ ด
8.ทําการฆ่าเชื้อโดยการ นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอนํ้า
15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที (ทําการนึ่งฆ่าเชื้อทุกวัน จันทร์และพฤหัสบดี)
9.การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาด้วยวัสดุที่ทาํ ความสะอาดง่าย
และมีอุปกรณ์ทาความสะอาดกรณี ตกหล่น
10.ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บและเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อต้องมีความรู ้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และต้อง
สวม เครื่ อง ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลขณะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
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ขยะสารเคมี

ขยะปนเปื้ อนสารเคมี
ขยะสารเคมี หมายถึง ของเสี ยจากห้องปฏิบตั ิการทางชีวภาพ ที่เกิดจากวิเคราะห์ ตัวอย่าง
เหลือจาก การวิเคราะห์ หรื อวิจยั ต่างๆ สารประกอบอินทรี ย ์ อนินทรี ย ์ ยา รวมถึงวัตถุอื่นๆ ที่ปนเปื้ อน
สารเคมี ซึ่ งสามารถก่อให้เกิด อันตรายต่อสุ ขภาพและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
 จัดให้มีภาชนะสาหรับบรรจุขยะเคมีที่มีสีนา้ เงินทึบแสง มีขอ้ ความชัดเจนว่า ขยะเคมี
 แยกขยะเคมีที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ห้ามไม่ให้ปนกับขยะชนิดอื่นๆ
 สารที่สามารถปล่อยทิ้งได้เลย ได้แก่
 สารละลายที่เป็ นกลาง คือสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ 7 ได้แก่น้ าํ เกลือ
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สี ยอ้ มเซลล์และเม็ดเลือดที่ลา้ งออกจากแผ่นสไลด์
สารเคมีเข้มข้นที่มีน้ าํ เป็ นตัวทําละลาย โดยมีสารเคมีละลายอยูไ่ ม่เกิน 5 %
สารเคมีที่ตอ้ งทําให้เจือจางหรื อบาบัดเบื้องต้นก่อนส่ งกําจัดเพื่อลดความเป็ นพิษ
สารละลายกรดและเบส เช่น hydrochloric acid, sodium hydroxide เป็ นต้น ต้องเจือจางให้ต่าํ กว่า 1
โมลลิตร ก่อนและหลังเทต้องเปิ ดนํ้าตามมาก ๆ
formaldehyde หรื อ formalin ต้องเจือจางให้เป็ น 0.1 % ก่อน
นําขยะเคมีมารวบรวมตามจุดที่เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมไว้ให้เพื่อรอการกําจัดตามกระบวนการ
การเคลื่อนย้ายขยะเคมีภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่ อน มี ขนาด
ใหญ่ มีถาดรองเพื่อกั้นการรั่วไหล และมีอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดกรณี ตกหล่น
ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บและเคลื่อนย้ายขยะเคมีตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับขยะเคมี และต้องสวมเครื่ อง ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลขณะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
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ขยะทัว่ ไป

ขยะทั่วไป
 ขยะทัว่ ไป หมายถึง เศษผง เศษกระดาษ เศษพลาสติกและขยะอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายชนิดของขยะติด
เชื้อ หรื อขยะเคมี ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
 จัดให้มีภาชนะสาหรับบรรจุขยะทัว่ ไปที่มีสีน้ าํ เงินทึบแสง มีขอ้ ความชัดเจนว่า ขยะทั่วไป
 แยกขยะทัว่ ไปที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ห้ามไม่ให้ปนกับขยะชนิดอื่นๆ
 นําขยะทัว่ ไปมารวบรวมตามจุดที่เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมไว้ให้เพื่อรอการกําจัดตามกระบวนการ
 ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป ต้องกักเก็บในภาชนะที่มิดชิด
 การเคลื่อนย้ายขยะทัว่ ไปภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาด้วยวัสดุที่ทาํ ความสะอาดง่าย และมี
อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดกรณี ตกหล่น
 ต้องทําความสะอาดรถเข็น อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
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การเคลื่อนย้ ายขยะชนิดต่ างๆ
 การเคลื่อนย้ ายขยะติดเชื้อภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาํ ด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมี
อุปกรณ์ทาความสะอาดกรณี ตกหล่น ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บและเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อต้องมีความรู ้
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และต้องสวมเครื่ องป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลขณะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
 การเคลื่อนย้ ายขยะเคมีภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาํ ด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่ อน มีขนาด
ใหญ่ มีถาดรองเพื่อกั้นการรั่วไหล และมีอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดกรณี ตกหล่น
 ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บและเคลื่อนย้ายขยะเคมีตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับขยะเคมี และต้องสวมเครื่ องป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลขณะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
 การเคลื่อนย้ ายขยะทั่วไปภายในอาคาร ต้องใช้รถเข็นที่ทาํ ด้วยวัสดุที่ทาํ ความสะอาดง่าย และมี
อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดกรณี ตกหล่น
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Triple Packaging System

การขนส่ งและเคลื่อนย้ ายวัสดุอุปกรณ์ ทางจุลชีพ
(Transfer of materials)
 การขนส่ งหรื อเคลื่อนย้ายวัตถุทางจุลชีพ ต้องใช้กล่องบรรจุตวั อย่าง 3 ชั้น (Triple
packaging) สําหรับการขนส่ ง ประกอบด้วย
1. ภาชนะชั้นแรก (Primary packaging) เป็ นกระบอกฝาเกลียวบรรจุตวั อย่างที่แข็งแรง
ทนทาน กันนํ้าและไม่รั่ว จะห่อหุม้ และป้องกันหลอดตัวอย่างไว้ โดยหลอดตัวอย่างจะถูกบรรจุในซอง
พลาสติกที่มีตวั ดูดซับ (Absorbant) ชนิดที่ดูดซับของเหลวได้เพียงพอ
2. ภาชนะชั้นที่สอง (Secondary packaging) เป็ นส่ วนด้านในกล่องและฝาทําด้วยวัสดุโฟม
สามารถ ป้องกันการกระแทกจากภายนอก และใส่ ice pack เพื่อช่วยให้เก็บรักษาตัวอย่างในสภาพเย็น
ระหว่างขนส่ ง
3. ภาชนะชั้นที่สาม (Outer packaging) เป็ นกล่องกระดาษและฝากล่องกระดาษด้านนอก ที่
ทําด้วย กระดาษลูกฟูก เคลือบผิวกันนํ้า

69

70

LOGO

http://carpha.org/publications/LaboratoryUserManual/manual/transportation_packaging.html
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