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บทที่ 1 บทนำ ขอบเขตการจัดการความปลอดภัย  

1.1 บทนำ 
1.1.1 คู่มือความปลอดภัยของแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นคู่มือที่จัดทำโดยมี

จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
และเพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งพนักงานทุกคนต้องนำมา
ปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่างๆที่ระบุอยู่ในคู่มือเล่มนี้ เพ่ือความ
ปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ   แผนกพยาธิวิทยาฯได้ชี้แจงข้อกำหนดที่ระบุใน
คู่มือความปลอดภัยนี้ให้กับบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติและรักษาระบบในส่วนรายละเอียด
ของระเบียบปฏิบัติหรือส่วนอ้างอิงแล้ว 

1.1.2 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นประเด็นสำคัญขององค์กรที่ต้องคำนึงถึง เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน บุคคลข้างเคียง สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม  หัวใจของความปลอดภัยใน
การทำงานในห้องปฏิบัติการนั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติต้องมีจิตสำนึกว่าอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นสิ่งที่
ป้องกันได้ ความปลอดภัยของการทำงานเกิดจากความชำนาญ ความระมัดระวัง การบริหาร
จัดการที่ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน  

1.1.3 ทุกงานต้องมีการประเมินความเสี่ยง โดยมีจุดประสงค์ที่จะกำจัดอันตรายให้ได้ โดยหากทำไม่ได้ 
ให้ลดความเสี่ยงจากอันตรายลงไปเป็นระดับต่ำเท่าที่ปฏิบัติได้ โดยทำตามลำดับความสำคัญ 
ได้แก่ การทดแทน(substitution)  การควบคุม (containment) การใช้มาตรการและอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล 

1.1.4 คู่มือฉบับนี้เป็นสมบัติของแผนกพยาธิวิทยาฯ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่สงวนสิทธิในการ
ทำสำเนา 

 

1.2 ขอบเขตการจัดการความปลอดภัย 
คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยนโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย การรับ

ตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือและน้ำยาทดสอบหรือสารเคมีต่างๆ การเก็บรักษาตัวอย่าง สารเคมี

และน้ำยาทดสอบ การส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการทำลายตัวอย่าง กำจัดของเสียและขยะมูล

ฝอยจากห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15190:2003 Medical 

laboratories – Requirements for safety และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์ 2560  รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย 
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เอกสารควบคมุ   

บทที่ 2 คำจำกัดความ 
2.1 สารชีวภาพอันตราย(biological hazard หรอื biohazard) หมายถึงสารที่มีต้นกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตและเกิด

โทษกับมนุษย์และ/หรือสัตว์ ได้แก่ จุลชีพก่อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย รา รวมทั้งสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ที่
เป็นผลผลิตหรือสร้างขึ้นจากจุลชีพ พืชหรือสัตว์ เช่น สารพิษจากปลาปักเป้า รวมทั้งขยะติดเชื้อ 

2.2 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level, BSL) 
หน่วยงาน CDC ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดระดับความปลอดภัยทางชีวภาพเป็น 4 ระดับ 
(BSL1-BSL4) ตามกลุ่มความเสี่ยงของเชื้อจุลชีพ โดยมีหลักการบริหารจัดการดังนี้ 
Biosafety Level ความหมายและการบริหารจัดการ 
BSL-1 เป็นหอ้งปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรมพ้ืนฐาน สามารถทำงาน 

กับเชื้อจุลชีพที่ไม่ก่อโรคได้ เช่น Bacillus subtilis โดยเชื้อจุลชีพมีอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมน้อยมาก การทำงานในระดับ BSL-1 ยึดหลักพ้ืนฐาน
ทางด้านมาตรฐานทางจุลชีววิทยา ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันปฐมภูมิและทุติยภูมิ
พิเศษอ่ืนๆ แต่ต้องมีอ่างล้างมือ สามารถปฏิบัติงานได้บนโต๊ะด้วยวิธีปราศจากเชื้อ 

BSL-2 เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพที่มีอันตรายระดับปานกลางต่อคน 
และสิ่งแวดล้อม มีการเกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจ แต่เชื้อจุลชีพกลุ่มนี้จะไม่สามารถ
แพร่กระจายผ่านทางละอองได้ ผู้ปฏิบัติงานในห้องนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการจำกัดบุคคลเข้า-ออกห้อง และขณะปฏิบัติงานควรทำในตู้
ชีวนิรภัย โดยต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือ ทุกครั้ง และเพ่ือป้องกันการกระเด็นโดนใบหน้า
ควรสวมหน้ากากป้องกันควรมีการติดเครื่องหมาย Biohazard ไว้หน้าห้องปฏิบัติการ 
อาจระบุชนิดของเชื้อที่ปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ บุคลากรควรได้รับ
การฉีดวัคซีนหากต้องปฏิบัติงานกับของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ และต้องมีการ
กำจัดการปนเปื้อนเบื้องต้นก่อนการนำไปทำลายโดยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ หากเกิด
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานต้องมีการรายงานแจ้งหัวหน้าห้อง รวมถึงมีการประเมินและหา
แนวทางป้องกัน 

BSL-3 เป็นห้องปฏิบัติการด้านคลินิก การตรวจวินิจฉัย และด้านการวิจัย ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับเชื้อจุลชีพที่สามารถติดต่อได้ทางการหายใจและก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงและทำให้
เสียชีวิตได้ บุคลากรต้องผ่านการอบรมพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระดับ BSL-3 
การปฏิบัติงานต้องทำในตู้ชีวนิรภัยระดับ 3 เท่านั้น มีการติดเครื่องหมาย Biohazard 
หน้าห้องปฏิบัติการพร้อมระบุชนิดของเชื้อจุลชีและชื่อหัวหน้าผู้ดูแลหอ้งปฏิบัติการ 
ประตูห้องและหน้าต่างต้องปิดเสมอเม่ือมีการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานต้องทำในตู้ชีวนิรภัยเท่านั้นพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิชนิดพิเศษ อ่างล้างมือควรเป็นระบบใช้เท้าเหยียบหรือเป็นระบบเปิดปิด
อัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการปนเปื้อนต้องผ่านการกาจัดเชื้อเบื้องต้น เช่น แช่ใน
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เอกสารควบคมุ   

Biosafety Level ความหมายและการบริหารจัดการ 
น้ายาฆ่าเชื้อ ก่อนการบรรจุหีบห่อเพ่ือส่งทำลาย ที่สำคัญระบบหมุนเวียนอากาศก่อน
การระบายออกข้างนอกต้องผ่านการกรองด้วย HEPA filter ก่อน และจะไม่นำอากาศ
มาหมุนอีกครั้งภายในห้อง 

BSL-4 เป็นห้องปฏิบัติการทีท่ำงานเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพที่อันตราย มีความเสี่ยงสูงต่อ 
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดการติดเชื้อผ่านทางการหายใจและมีอันตรายถึงชีวิต ห้าม
บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สุขภาพอ่อนแอเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ติด
เครื่องหมาย Biohazard พร้อมระบุเชื้อทีท่ำการทดลองไว้หน้าห้อง บุคลากรต้องได้รับ
การฝึกอบรมอย่างพิเศษสำหรับห้อง BSL-4 ก่อนเข้า- 
และหลังปฏิบัติงานต้องทำการอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งในบริเวณท่ีจัดไว้ให้ ห้าม
นำเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการออกมาภายนอกเด็ดขาด โดยให้จัดเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลายเชื้อไว้ภายในห้องปฏิบัตกิาร ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ชุด
นิรภัยแบบเป็นชิ้นเดียวกัน (one piece positive pressure personnel suit) 

 
2.3 การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการหมายถึง การติดเชื้อที่เกิดในขณะที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ บุคลากรที่ทำงานใน

ห้องปฏิบัติการเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค ซึ่งบางชนิดอาจก่อโรครุนแรงถึงชีวิตได้ 
2.4 Disinfectant agent หมายถึง   สารเคมีที่กำจัดหรือยับยั้งจุลชีพ ไม่เหมาะสมในการใช้กับผิวหนัง    หรือผิว

ของสิ่งมีชีวิตแต่ใช้กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 
2.5 Antiseptic agent หมายถึง สารเคมีที่กำจัดหรือยับยั้งจุลชีพ ซึ่งสามารถใช้กับผิวหนังหรือผิวของ สิ่งมีชีวิตได้ 
2.6 Vegetative form หมายถึง แบคทีเรียที่กำลังเจริญเติบโตหรือพร้อมที่จะแบ่งตัว 
2.7 Spore หมายถึง รูปแบบหนึ่งของแบคทีเรียบางชนิดที่เกิดขึ้นในภาวะที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เช่น 

สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือขาดอาหารเป็นภาวะที่ไม่มี Metabolism มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า   
Vegetative form  

2.8 Standard Precautions คือ วิธีมาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ โดยเน้นเชื้อโรคที่มี
การติดต่อทางเลือด  และสารคัดหลั่งต่างๆจากร่างกาย( เช่น เสมหะ, น้ำมูก, น้ำลาย)  น้ำจากข้อ,  ปัสสาวะ, 
อุจจาระ, แผล, เนื้อเยื่อ   ยกเว้น เหงื่อที่ไม่มีการปนเปื้อนของเลือด 
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บทที่ 3  นโยบายความปลอดภัยทางห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ 

‘ถ้อยแถลงนโยบายความปลอดภัย’ 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพ จึงมีนโยบายความปลอดภัยช่วยเสริมการ
พัฒนาระบบคุณภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 

1. ให้แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ใช้แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15190:2003 

2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งผู้เยี่ยมชม 

4. มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ลด
โอกาสในการสัมผัสสารเคมีและสารชีวภาพให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด   ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยจาก
สารเคมี  สารชีวภาพและทางกายภาพที่อาจเกดิขึ้นในห้องปฏิบัติการ   ป้องกันสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
สารเคมี ของเสียที่เกิดจากสารเคมีอันตรายและสารชีวภาพ มีการตรวจสอบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ   

5. แนวปฏิบัติใหม่ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(New Normal in Clinical Laboratory) จะต้องถูก
นำมาใช้อย่างจริงจังต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

6. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Laboratory Safety Manual) ให้
ครอบคลุมทุกประเด็นความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการและได้รับการทบทวนให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 

                                            (ลงชื่อ)    พ.อ.  

                                                                    ( อภิชาต    สวุาส )  

                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคา่ยกฤษณส์ีวะรา  

                              ประกาศ ณ วันที่    1   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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บทที่ 4 จำแนกกลุม่เสี่ยง(Risk group classification) 

1.1 การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงตามระดับความเป็นอันตรายของเชื้อจุลชีพ 
ห้องปฏิบัติการจำแนกจุลชีพก่อโรคตามกลุ่มเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจดัระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับการทำงานกับจุลชีพชนิดนั้น  ในคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ 
(laboratory biosafety manual) ขององค์การอนามัยโลก ได้แบ่งจุลชีพก่อโรคออกเป็น 4 กลุ่ม  ส่วนใน
ประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 
2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ ภ ง 10 มีนาคม 2560) ได้แบ่งเชื้อโรคออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
กลุ่มเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย  กลุ่มเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง  กลุม่เสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง  
และกลุ่มเสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การจำแนกจุลชีพก่อโรคตามกลุ่มเสี่ยง 
WHO laboratory biosafety manual 
กลุ่มเสี่ยง อันตราย 
Risk Group 1  
(No or low individual and 
community risk) 

จุลชีพไม่ก่อโรคในมนุษย์หรือสัตว์ 

Risk Group 2  
(Moderate individual risk, 
low community risk) 

จุลชีพทีก่่อโรคในมนุษย์หรือสัตว์  แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
บุคลากรในห้องปฏิบัติการ ชุมชนปศุสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม การติดเชื้อใน
ห้องปฏิบัติการอาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง แต่มีวิธีการรักษาและ
ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคอยู่ในวงจำกัด 

Risk Group 3  
(High individual risk, low 
community risk) 

จุลชีพทีก่่อโรครุนแรงในมนุษย์หรือสัตว์   แต่เชื้อไม่ติดต่อจากคนสู่คน
โดยตรง มีวิธีการรักษาและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 

Risk Group 4  
(High individual risk, high 
community risk) 

จุลชีพทีก่่อโรครุนแรงในมนุษย์หรือสัตว์   และเชื้อสามารถแพร่กระจาย
ได้ง่ายจากคนสู่คน ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยังไม่มีวิธีการรักษาหรือ
การป้องกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
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NIH* Guideline (October 1997) 
Group อันตรายต่อบุคคลและชมุชน 
Risk Group 1 (RG-1) ความเสีย่งต่ำต่อบุคคลและชุมชน ประกอบด้วยเชื้อจุลชีพท่ีไม่ก่อโรคในคนท่ีมี

สุขภาพแข็งแรง 
Risk Group 2 (RG-2) ความเสีย่งต่อบุคคลปานกลาง ความเสีย่งต่อชุมชนจำกัด ประกอบดว้ยเชื้อจุลชีพท่ี

ก่อโรคในคน แต่อาการไมรุ่นแรงและมีวิธีการรักษาให้หายขาดได ้
Risk Group 3 (RG-3) ความเสีย่งต่อบุคคลสูง ความเสี่ยงต่อชุมชนต่ำ ประกอบด้วยเชื้อจุลชีพท่ีก่อโรคใน

คนและมีอาการที่รุนแรง หรือทำให้เสียชีวิตได้ แต่ป้องกันได ้
Risk Group 4 (RG-4) ความเสีย่สูงต่อบุคคลและชุมชน ประกอบด้วยเชื้อจุลชีพก่อโรครุนแรงในคน ทำให้

เสียชีวิตได้ ยังไม่มีแนวทางรักษาและป้องกันโรค 
European Economic Community (October 1993) 
Group 1 สิ่งของทางชีวภาพท่ีไม่สามารถก่อโรคในคน 
Group 2 สิ่งของทางชีวภาพสามารถก่อโรคในคน เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่แพร่กระจายสู่ชุมชน แต่มีแนวทาง
ป้องกนัหรือรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
Group 3 สิ่งของทางชีวภาพท่ีก่อโรคที่รุนแรงในคน มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบตัิงาน สามารถแพร่กระจายสู่ชุมชนได้ 
แต่มีวิธีการรักษาและปูองกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
Group 4 สิ่งของทางชีวภาพท่ีก่อโรคที่รุนแรงในคน มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบตัิงาน สามารถแพร่กระจายสู่ชุมชนได้ 
และไม่มีมีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

*National Institutes of Health 
1.2 หลักความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory biosafety) 

ก. การควบคุมกักกันสารชีวภาพอันตราย  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัยในการทำงานกับสารชีวภาพ
อันตราย โดยการควบคุมกักกันสารชีวภาพอันตรายไม่ให้แพร่กระจายสู่ผู้ปฏิบัติงานและหลุดรอดออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องปฏิบัติการ ซึ่งการกักกันสารชีวภาพอันตรายทำได้โดยการจัดการควบคุม 4 ด้าน 
ให้เหมาะสมดังนี้ 
1) การควบคุมด้านวิศวกรรม (Engineering control) 
2) การควบคุมด้านการบริหาร (Administrative control) 
3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work place practices หรือ Standard operating procedure) 
4) อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment; PPE) 

ข. ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการควบคุมทั้ง 4 ด้านดังกล่าว นำไปสู่การจัดการระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
1) ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 1 (Biosafety level 1, BSL1) 
2) ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety level 2, BSL2) 
3) ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (Biosafety level 3, BSL3) 
4) ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 (Biosafety level 4, BSL4) 
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ค. ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 
กฤษณ์สีวะรา  
1) จากการสำรวจพบว่าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ปฏิบัติงานกบัเชื้อจุลินทรยี์กลุ่มท่ี 2 จึงต้องมีการจัดการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 2 (BSL2)   โดยการปฏิบัติงานใดที่มีโอกาสทำให้เกิดละอองลอย
(aerosol) ต้องปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัย Class II Type A2 (BCS II, A2) 

2) กรณปีฏิบัติงานกับตัวอย่างตรวจจากผูป้่วยสงสัยเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious 
Disease; EID) หรือตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วยสงสัยว่าติดเชื้อตั้งแต ่Risk group 3 ขึ้นไปที่เก็บมาจาก
ตำแหน่งที่ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยตรง เช่น Nasopharyngeal swab/Throat swab ที่ส่งตรวจหา
เชื้อ  SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของ COVID-19 เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV-2 สามารถแพร่กระจายเข้า
สู่ระบบทางเดินหายใจ (respiratory transmission)ได ้โดยการได้รับเชื้อที่อยู่ในละอองลอย 
(aerosol) จึงจำเป็นต้องดำเนินการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับ 3 (Biosafety level 3) แตเ่นื่องจากห้องปฏิบัติการไม่ได้เพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส ตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 และ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้สามารถ
ปฏิบัติงานใน Biosafety level 2 แบบเสริมสมรรถนะ (BSL2 enhanced) ได้ ซ่ึงต้องมีการแยกพ้ืนที่
ปฏิบัตงิานออกจากงานประจำ ต้องใส่ Personal protective equipment (PPE) ที่ปกปิดมิดชิด 
และ ต้องยึดแนวทางปฏิบัติงาน (practice) ของห้องปฏิบัติการระดับ 3 (BSL3) อย่างเข้มงวด โดยการ
ปฏิบัติงานใดที่มีโอกาสทำให้เกิดละอองลอย(aerosol)ต้องปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัย Class II Type A2 
ที่ห้องปฏิบัติการมีใช้อยู่   

3) การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจและตัวอย่างตรวจที่เก็บมาจากส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรค
โดยตรงและเป็นตำแหน่งที่มีปริมาณเชื้อก่อโรคไม่มากหรือไม่มีเลย เช่น ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ  เป็น
ต้น ซึ่งส่งควบคู่มากับสิ่งส่งตรวจที่ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยตรงที่เก็บมาจากผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ
ตั้งแต่ Risk group 3 ขึ้นไปรวมถึงผู้ป่วยสงสัยเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในห้องปฏิบัติการทั่วไปสาขา
ต่างๆ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ในงานประจำวัน นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น เคมี
คลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา นั้น ห้องปฏิบัติการ ควรใช้มาตรฐาน BSL2 
enhanced เช่นเดียวกัน (สถานที่ปฏิบัติงานระดับ BSL2 และการใส่ชุด PPE ปฏิบัติงานให้ใช้ระดับ 
BSL3 ) คือ ห้องปฏิบัติการที่ใช้งานเดิม เครื่องตรวจเดิม แต่มีการจัดแบ่งพ้ืนที่สำหรับการเตรียมสิ่งส่ง
ตรวจให้แยกชัดเจน มีการเตรียมตัวอย่างในตู้ชีวนิรภัย Class II Type A2 และบุคลากรใส่ชุดอุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย(PPE) ที่รัดกุม ป้องกันปาก จมูก และ ตา มีพ้ืนที่ใส่ชุดและถอดชุด PPE  บุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานแต่ละสาขาควรเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเครื่องมือนั้นๆ และมีความพร้อมด้านร่างกายเพียงพอ 
เช่น ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงขณะใส่ชุด PPE  

4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วยสงสัยเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ควรมีการเก็บ
ตัวอย่างเลือดบุคลากรกอ่นให้บริการครั้งแรก(serum baseline) โดยปั่นแยก serum แชแ่ข็งไว้ 3-5 
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มล. หากมีความจำเป็นจะได้นำมาตรวจสอบภายหลัง ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล (Clinical Laboratory/ Routine Lab) ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันตนเอง และการจัดการของเสียหลังการตรวจวิเคราะห์ ให้
ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อและพยาธิวิทยาในระยะต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 

ตารางที่ 2  การจำแนกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ 
ระดับห้องปฏิบัติการ 
(Biosafety level, BSL) 

ความเสี่ยงเชื้อจุลชีพ 
(Risk group, RG) 

เชื้อจุลชีพ 
(Pathogen) 

BSL1 : Basic laboratory RG-1 Bacillus subtilis 
BSL2 : Diagnostic laboratory RG-2 Measle, Hepatitis A/B/C, 

Influenza A/B(ยกเว้น H5N1, H1N1)  
BSL3 : Special laboratory RG-3 Bacteria (B. pseudomalli, TB,  B. anthrasis, Brucella spp., etc), 

Virus (H5N1, H1N1, SARS, MERS-CoV,  SARS-CoV-2(COVID-19) 
Fungus (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, 
etc.) 

BSL4: Dangerous pathogen RG-4 Ebola virus, Marburg, 
ฝีดาษ/ไข้ทรพิษ (smallpox) 

 

ตารางที่ 3 ความเสี่ยงของจุลชีพ (organism risk group) ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับระดับห้องปฏิบัติการ
(biosafety level) ขึ้นกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 
Pathogen Risk 

group 
BSL1 BSL2 BSL2 

enhanced 
BSL3 

HIV 3 HIV rapid test ELISA, Viral load  HIV culture 

Mycobacterium 
tuberculosis 

3  Non-aerosol 
producing 
manipulations of 
clinical material 

 Manipulation or propagation 
of cultures. All manipulations 
for possible MDR or XDR 
material 

Influenza  2-3  Handling clinical 
material 

 Any procedures where H5N1 
is suspected 

SARS-CoV-2 3  IgG/IgM rapid test Antigen 
rapid test, 
RT-PCR 

เพาะเลี้ยงเช้ือไวรสั 

รายละเอียดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยแต่ละระดับและวิธีปฏิบัติงาน(practice)  ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 16 

                    Risk group   +  Risk assessment                    Select  BSL 
                           (1 – 4 )        (ลักษณะงาน ปัจจัยเสีย่ง)              (BSL1 - 4) 
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บทที่ 5 ข้อกำหนดด้านการจัดการ (Management requirement) 
5.1 ความรับผิดชอบด้านการจัดการ 

5.1.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานทั้งหมดและผู้เข้าชม
ห้องปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีความรับผิดชอบสูงสุดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งหมด 

 

5.1.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
5.1.2.1 กำกับดูแลห้องปฏิบัติการให้มีมาตรการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามคู่มือความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด 
5.1.2.2 นำเสนอความต้องการทรัพยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการต่อคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล  
5.1.2.3 นำเสนอข้อมูลปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของโรงพยาบาล 
5.1.2.4 รายงานอุบัติภัยที่เกิดข้ึนในการทำงานในห้องปฏิบัติการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยของโรงพยาบาล 
5.1.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.1.3 ผู้จัดการความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory 
Safety Officer - LSO) รับผิดชอบโดยตรงเฉพาะด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
5.1.3.1 วางระบบความปลอดภัย  กำหนดแผนปฏิบัติการ (แผนความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ-

Safety plan)  ดำเนินงานตามแผน  บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ 
5.1.3.2 ตรวจสอบและตรวจติดตามโปรแกรมความปลอดภัย กำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งโครงสร้างกายภาพ  สารเคมี  เชื้อโรค  ขยะจาก
ห้องปฏิบัติการ เช่น กวดขันให้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง/ตรวจถังขยะ เป็นต้น 

5.1.3.3 กำหนดระเบียบปฏิบัติ ป้ายประกาศ และสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
5.1.3.4 จัดเตรียมคู่มือความปลอดภัย   อุปกรณ์ป้องกัน 
5.1.3.5 จัดการเรื่องการศึกษา อบรม ปฐมนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเรื่อง

ความปลอดภัยตามหลักวิชาการ 
5.1.3.6 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและ

ทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล  
5.1.3.7 กำหนดเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  ติดตามกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์  
5.1.3.8 บันทึกอุบัติการณ์  ความเสี่ยง  วิเคราะห์สาเหตุ  แก้ไข  และป้องกันด้านความปลอดภัย 
5.1.3.9 ประสานงานความปลอดภัย  ภายในห้องปฏิบัติการ  ผู้บริหาร  ทีมนำพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาล  เครือข่าย 
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5.1.3.10 ส่งเสริมให้นำ 5ส มาเป็นพ้ืนฐานในการควบคุมกำกับดูแลสถานที่ สภาวะแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

5.1.3.11 รายงานสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยตรงต่อผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

 

5.1.4 ผู้จัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงภายในห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 
5.1.4.1 สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการค้นหาและรายงานความเสี่ยง   
5.1.4.2 จัดการข้อมูลความเสี่ยงและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่าง

ห้องปฏิบัติการกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง(RMIS) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล 

5.1.4.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านการบริหารจัดการและเทคนิค
วิชาการทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำหนด  

5.1.4.4 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสืบค้นหาสาเหตุของปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ไข
และป้องกันการเกิดซ้ำ 

5.1.4.5 กำหนดปฏิบัติการป้องกัน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ดำเนินงานตามแผน ติดตามผล
การลดอุบัติการณ์ของสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และผลการพัฒนา  

5.1.4.6 ติดตามทบทวน และสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5.1.4.7 รายงานความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการโดยตรงต่อผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล  
 

5.1.5 บุคลากรทุกระดับในห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
5.1.5.1 เข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่

เกี่ยวข้องหรืองานที่รับผิดชอบ 
5.1.5.2 ต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
5.1.5.3 รายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดข้ึนทันทีต่อ LSO และ/หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
5.1.5.4 ต้องแก้ไขปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับคำแนะนำจาก LSO และ/หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

5.2 การจัดการสุขภาพพนักงาน 
5.2.1 พนักงานทุกคนได้รับทราบระเบียบปฏิบัติงาน(work procedure) ที่จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงาน 
5.2.2 พนักงานทุกคนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และเฝ้าระวังอันตรายจากงานในห้องปฏิบัติการอย่าง

ต่อเนื่อง 
5.2.3 พนักงานทุกคนต้องจัดทำเอกสารหลักฐานของการได้รับการฝึกอบรมด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำงานในทุกพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการ 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 11 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

5.2.4 พนักงานทุกคนจะได้คำแนะนำที่จะแจ้งให้แพทย์ประจำครอบครัวทราบว่าทำงานในห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 

5.2.5 พนักงานทุกคนต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

5.2.6 พนักงานทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่เก่ียวข้องกับตัวอย่างที่พนักงานนั้นมี
โอกาสสัมผัส เช่น Hepatitis B vaccine มีการเก็บรักษาบันทึกการฉีดวัคซีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 12 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

       บทที่ 6 การออกแบบเพื่อความปลอดภัย(Designing for safety) 
6.1 ข้อพิจารณาเบ้ืองต้น 
 เมื่อเริ่มก่อสร้างใหม่หรือห้องปฏิบัติการที่มีการจัดตั้งแล้ว แต่มีข้อเสนอจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร
ต้องทำตามกฎหมาย และระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางดา้นสถาปัตยกรรมสำหรับห้องปฏิบัติการ จะ ไม่มีการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิศวกรรมใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือตัวแทนที่กำหนด 
หมายเหตุ หน่วยงานมาตรฐานนานาชาติ และระดับชาติเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

6.2 ข้อกำหนดด้านการออกแบบทั่วไป 
6.2.1 ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้แน่ใจว่า มีการควบคุมการรั่วไหลอย่างเหมาะสมกับ

ระดับความเสี่ยงของสารเคมี จุลชีววิทยา รังสี และอันตรายทางกายภาพ ตามการประเมินระดับความเสี่ยงในพ้ืนที่
ทำงานด้านเทคนิค และให้ความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพ้ืนที่สำนักงาน และพ้ืนที่
สาธารณะที่อยู่ติดกัน เพ่ือจำกัดความเสี่ยงต่อชุมชนโดยรอบ 

6.2.2 ทางเดินและทางผ่านสู่ทางออกต้องไร้สิ่งกีดขวาง และต้องมีการทำความสะอาดทุกวัน หากมีสิ่งกีด
ขวางทางเดิน ให้ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้เรียบร้อย และจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยยังคงสามารถเดินผ่านได้
สะดวก หรือมีการก้ันเพ่ือให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ป้ายหรือสิ่ง
อ่ืนใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพ้ืนทางเดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 
ทางออกฉุกเฉิน ต้องมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน และมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ 

6.2.3 บริเวณเจาะเลือดหากอยู่ภายในห้องปฏิบัติมีการแยกพ้ืนที่ที่ชัดเจนออกจากพ้ืนที่วิเคราะห์ รับตัวอย่าง 
และงานสารบรรณ ไม่ใช้โต๊ะเจาะเลือดขูดเชื้อรา 

6.2.4 แต่ละพ้ืนที่ใช้วัสดุคลุมผิวหน้าที่เหมาะสมกับชนิดกิจกรรม ควรมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน
ไม่มีรูพรุนและปราศจากรอยต่อ ไม่ควรใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
สะสมของคราบสกปรกและสารเคมีระหว่างแนวรอยต่อ  มีความคงทนในการใช้งาน ทนการขูดขีด ทนทานต่อ
สารเคมี น้ำและความชื้น หรือสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเกิดความเสียหายบนพ้ืนผิววัสดุอันเกิดจากการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังต้องดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย พ้ืนที่ทำงานต้องไร้สิ่งกีดขวาง และมากพอให้ทำงานได้
ปลอดภัย 

6.2.5 วัสดุพื้น ผนังและเพดานมีความสามารถในการกันไฟ หรือทนไฟไม่ติดไฟ หรือเสื่อมสภาพเมื่อเกิดไฟ
ไหม ้วัสดุเหล่านี้ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก หรือ วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐประเภทต่าง ๆ หากเป็นวัสดุประเภท
อ่ืน ๆ ที่สามารถติดไฟได้ควรมีการกำหนดรายละเอียดการใช้งานวัสดุแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการ
ใช้วัสดุพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 

6.2.6 พ้ืนทีท่ี่ใช้เก็บรักษาตัวอย่าง เอกสาร ขยะ และสารเคมีที่อาจอยู่ใกล้กัน แต่ต้องแยกจากพ้ืนที่
ปฏิบัติการ(laboratory working) เพ่ือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

6.2.7 มีอ่างล้างมือเฉพาะภายในทุกพ้ืนที่ที่จัดการวัสดุชีวภาพ หากเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนที่เปิด-ปิดก๊อกน้ำ
ด้วยมือเป็นแบบใช้ข้อศอก เข่าหรือเท้าแทน หรือใช้ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติ 
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6.2.8 ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างมือในบริเวณท่ีมีการจัดการวัสดุทางชีวภาพ สะดืออ่างล้างมือต้องไม่มีจุกปิดที่
ขัดขวางการระบายน้ำ  ถ้ามีก๊อกน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำร้อนควรจะพอดีท่ี 45 C โดยไม่ร้อนเกินไปขณะล้างมือ 

6.2.9 ทิศทางการไหลของอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ให้อากาศไหลจากบริเวณสะอาดไปยังบริเวณ
ปนเปื้อน และอากาศไม่ไหลจากผู้ป่วยสู่เจ้าหน้าที่ 

6.2.10 ต้องออกแบบระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการให้ไอสารเคมีท่ีเกิดข้ึนไม่ถูกนำกลับมาหมุนเวียนอีก 
และสารเคมีที่ปล่อยออกมาต้องกักเก็บหรือถูกกำจัดออกเพ่ือป้องกันอันตรายจากการลุกติดไฟ 

6.2.11 บริเวณท่ีนำอากาศบริสุทธิ์เข้าจะต้องหลีกเลี่ยงการนำอากาศท่ีมีสารเคมีหรือสารติดไฟจากส่วนอื่น ๆ 
เข้ามาในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 

6.2.12 ความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติการจะต้องมีค่าน้อยกว่าภายนอก 
6.2.13 ในขณะที่มีผู้ใช้งานพ้ืนที่สำหรับเก็บของต้องจัดให้มีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตร

ห้องต่อชั่วโมง หรือมีช่องเปิดออกสู่ภายนอกไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ 
6.2.14 ตำแหน่งช่องนำอากาศเข้าต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศท้ิงไมน่้อยกว่า 5 เมตร 

และอยู่สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
6.2.15 อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืน ๆ จะต้องถูกระบายทิ้งเหนือระดับหลังคาโดยระดับ

ความสูงและความเร็วต้องเพียงพอที่จะป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาและส่งผลถึงบุคคลโดยทั่วไป 

 หมายเหตุ หากก๊อกน้ำเปิดปิดด้วยมือ ควรใช้ผ้าขนหนู กระดาษหรือวัสดุคล้ายกันในการเปิด-ปิด เพื่อ

หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนมือ   ในการออกแบบระบบการไหลเวียนของอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ควรพิจารณาแยกพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละพ้ืนที่ควรมีระบบการไหลเวียนของอากาศ
เฉพาะพ้ืนที่นั้น 
 

6.3 เงื่อนไขทางกายภาพ 
6.3.1 แสงสว่าง 

- ห้องปฏิบัติการต้องมีแสงสว่างตามธรรมชาติหรือจัดแสงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ
ทำงานที่ปลอดภัย ลดแสงจ้า และแสงสะท้อน 

- แสงสว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อตาและสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินไปจากการ
เพ่งมอง โดยบังคับให้ม่านตาเปิดกว้างเพราะการมองเห็นไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลานานขึ้นในการที่จะ
มองให้เห็นรายละเอียดนั้น ทำให้เกิดการเมื่อยล้าปวดตา มึนศีรษะ รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง  

- แสงสว่างที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ทำงานเกิดความไม่สบายสายตา ปวดแสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน 
กล้ามเนื้อหนังตากระตุก นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมถึง
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรืออาจเป็นสาเหตุของโรคทางสายตาได้ 

- มีการตรวจสอบหลอดไฟ หากพบว่า ชำรุด ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบมาเปลี่ยน 
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ตารางที่ 4  เกณฑ์คุณภาพแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
ชนิดของงานและกิจกรรมภายใน Ēm  Lux UGRL UO Ra คำแนะนำ เพิ่มเติม 

โต๊ะลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจ 300 19 0.6 80 1. ควรหลีกเลี่ยงแสง
สะท้อนในกระจก 
2. ควรป้องกันแสงจ้า
จากภายนอก 

โต๊ะเจาะเลือด 750 22 0.7 90  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 500 19 0.6 80  
โต๊ะปฏิบัติการทดสอบ 500 19 0.7 80  
บริเวณตรวจสอบสี(color inspect 
lab) เช่น พื้นที่ตรวจรับ/ปฏิเสธ
ตัวอย่าง, พื้นที่อ่านผลการจุ่มตรวจ
Urine test strip, พื้นที่อ่านผล
ปฏิกิริยาจากการทดสอบ cross-
matching 

1000  19  0.7 90 Tcp > 5000K 

โต๊ะสำหรับการทำงานท่ีมีจอแสดงผล 
พื้นที่ทำงานธุรการ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ (เขียน พิมพ์ 
อ่าน จัดการข้อมูล) 

500 19 0.7 80  

ห้องพักเจ้าหน้าท่ี (staff rooms) 300 19 0.6 80  
แสงอ่านหนังสือ  300 19 0.7 80  
ห้องอาบน้ำและสุขา 200 22 0.4 80  
ห้องพักรอเจาะเลือด/รอผลรับ
ผลทดสอบ (Waiting rooms) 

200 22 0.4 80  

ห้องเก็บน้ำยาและวสัด ุ 300 25 0.6 60 แสงมีผลต่อสารเคมี
บางชนิด จึงควรเปิด
ไฟให้สว่างเฉพาะ
เมื่อมีการเข้าไป
เบิกจ่าย และเก็บ
รักษาน้ำยาและวัสดุ
เท่านั้น 

ทางเดินช่วงกลางวัน 
(day corridor) 

200 22 0.4 80  

ทางเดินช่วงกลางคืน 
(night corridor) 

50 22 0.4 80  

- คอลัมน์ที ่1 เป็นรายการชนิดของงานหรือกิจกรรมภายในต่าง ๆ 

- คอลัมน์ที ่2 เป็นค่าความส่องสว่างเฉลี่ยขั้นต่ำ หรือ Ēm ซ่ึงต้องคงไว้ไม่ให้ต่ำกว่าค่านี้ 
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- คอลัมน์ที ่3 เป็นค่าจำกัดพิกัดแสงจ้ารวม หรือ UGRL ซ่ึงต้องไม่ให้เกินกว่าค่านี ้
- คอลัมน์ที ่4 เป็นค่าความสม่ำเสมอของความส่องสว่าง หรือ UO ซ่ึงต้องคงไว้ไม่ใหต่้ำกว่านี้ 
- คอลัมน์ที ่5 เป็นค่าดัชนีความถกูต้องของสีต่ำสุด หรือ Ra 
- คอลัมน์ที ่6 แสดงคำ แนะนำ ข้อยกเว้น และงานพิเศษของสถานการณ์ในคอลัมน์ที่ 1 

กล่าวโดยสรุป ความสว่างทีเ่หมาะสมในห้องปฏิบัติการไม่ควรน้อยกว่า 500-1,000 Lux  หรือ
ประมาณ 600  Lux   ห้องเก็บของใช้แสงสว่างประมาณ 200-300  Lux ก็เพียงพอ   ควรเลือกใช้
หลอดไฟชนิด day  light    ส่วนบริเวณท่ีปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ 
เช่น บริเวณที่อ่านผลการทดสอบด้วยตาเปล่า พ้ืนที่ตรวจรับตัวอย่าง  โต๊ะเจาะเลือด  เป็นต้น ให้
ติดโคมไฟเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมกำลังของหลอดไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความสว่างประมาณ 750 – 
1,000 Lux 

6.3.2 อุณหภูมิและความชื้น 
- อุณหภูมิและความชื้นในห้องปฏิบัติการควรเป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้งาน การเก็บรักษาหรือ

ติดต้ังเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ น้ำยา วัสดุ และข้อกำหนดของวิธีวิเคราะห์  รวมถึงเหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมนุษย์จะรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความชื้น 40–60 %RH ใน
อุณหภูมิที่ 18 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้ร่างกายเมื่อยล้าได้ง่าย  ส่วน
อุณหภูมิที่เย็นเกินไปจะทำให้ร่างกายรู้สึกไม่สบายได้  ความชื้นที่สูงเกินไปทำให้อากาศในห้องเกิดไอ
น้ำ เกิดคราบน้ำหรือละอองน้ำจำนวนมากเกาะอยู่ตามกระจก(เช่น เลนส์กล้องจุลทรรศน์ ฝาตู้เย็น 
และชิ้นส่วนเครื่องมือต่างๆ)  ทำให้เครื่องมือ/น้ำยา/วัสดุมีความชื้นสะสมก่อให้เชื้อรา และแบคทีเรีย
เจริญเติบโต อาจทำให้เครื่องมือ/น้ำยา/วัสดุเสียหาย  รวมทั้งอาจก่อปัญหาทางสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ได้  ส่วนความชื้นที่ต่ำเกินไป ทำให้อากาศแห้ง หายใจไม่สะดวก อึดอัด จมูกแห้ง  เกิดการระเหย
ของสารน้ำได้มากข้ึน(เช่น ตัวอย่างที่ใช้ตรวจทดสอบจะระเหยได้เร็วขึ้นทั้งขณะรอตรวจและขณะทำ
ปฏิกริยิา)  นอกจากนี้ระดับความชื้นและอุณหภูมิยังมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการทดสอบ
ได้ด้วย เช่น การทดสอบ VDRL/RPR อาจให้ผลผิดพลาดได้ถ้าอุณหภูมิทีท่ำการทดสอบไมเ่หมาะสม
กล่าวคือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 23 องศาเชลเซียส การทำปฏิกิริยาจะลดลง และที่อุณหภูมิสูงกว่า 29 
องศาเชลเซียส การทำปฏิกิริยาจะสูงขึ้นกว่าความเป็นจริง ดังนั้นจึงควรทำการทดสอบทีอุ่ณหภูมิ 
23-29 องศาเชลเซียส เพ่ือหลีกเลี่ยงผลบวกปลอม หรือลบปลอม 

- ส่วนปฏบิัติงานทัว่ไปควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด  700 - 800 BTU/ตารางเมตร   เพื่อควบคุม
อุณหภูมิปรับอากาศ  25-27 องศาเซลเซียส 

- ส่วนปฏบิัติการตรวจวิเคราะห์ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศขนาด  900 -1,000  BTU/ตารางเมตร  เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิปรับอากาศให้ได้  21 –24 องศาเซลเซียส   ดังนั้นการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้อง
ปฏิบัติการจึงควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 50±10% RH  และ 21 –24 องศาเซลเซียส   
ตามลำดับ 

- มีการบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น เพ่ือติดตามแนวโน้มของภาวะแวดล้อมในการทดสอบหากควบคุม
ไม่ได้ ต้องดำเนินการแก้ไข 
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- ทิศทางการกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ให้ลมที่จ่ายออกมาจากคอยล์เย็นผ่านตัวเจ้าหน้าที่
ก่อนจะผ่านตัวผู้ป่วย(เช่น กรณกีารปรับอากาศในห้องเจาะเลือด  ห้องขูดเชื้อรา เป็นต้น) และใช้พัด
ลมดูดอากาศช่วยกำหนดทิศทางการไหลของอากาศให้ออกสู่บริเวณท่ีปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ป่วย  

- มีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ 
- แยกเครื่องมืออุปกรณ์ที่ก่อความร้อนมากเกินไปหรือเย็นจัดออกจากพ้ืนที่ทำงานทั่วไป เช่น ตู้อบแห้ง  

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นต้น 
- ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว รวมทั้งถุงมือป้องกันความร้อน และเสื้อผ้าที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับความร้อนจัดและความเย็นจัดเพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของบุคลากร 

 

6.3.3 การระบายอากาศ 
- อุปกรณ์ใดๆท่ีมีศักยภาพในการสร้างควันไอเสีย คายความร้อน มีกลิ่นมากเกินไป หรือมีควันพิษ ต้อง

แยกออกจากพ้ืนที่ทำงานทั่วไป และนำไปวางไว้ในตู้ควัน หากทำตามข้อข้างต้นไม่ได้ ต้องจัดให้มีการ
จัดการเป็นพิเศษ เพ่ือความสะดวกสบายของบุคลากร 

- ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องกล เช่น พัดลม และเครื่องดูดอากาศ เพ่ือกำจัด
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และลดการปนเปื้อนของไอสารเคมีและเชื้อจุลชีพในอากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

- ความชื้นสัมพัทธ์และการเปลี่ยนแปลงของอากาศในห้องปฏิบัติการควรเหมาะสมกับความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และไม่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

- อัตราการระบายอากาศควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศท่ี
เพียงพอ และควรได้รับการออกแบบมาเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของเชื้อโรคและควันพิษ 

- ท่อระบายอากาศควรจะแยกออกจากพ้ืนที่ทำงานทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือ
ติดเชื้อทางอากาศหรือกลิ่นในส่วนที่เหลือของพ้ืนที่ทำงาน 

- พัดลมดูดอากาศต้องเป็นชนิดดูดออกทางเดียว และต้องเปิดพัดลมดูดอากาศตลอดเวลาที่ทำการ
ปฏิบัติงาน โดยให้ทิศทางการไหลของอากาศผ่านจากเขตสะอาดไปยังเขตปนเปื้อน และจาก
เจ้าหน้าที่สู่ผู้ป่วย 

- ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีจะต้องมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง 
 

6.3.4 เสียง 
- ต้องหลีกเลี่ยงระดับเสียงที่มากเกินไปภายในพ้ืนที่ทำงานของห้องปฏิบัติการ เช่น เสียงเครื่องปั่น 

เสียงเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ 
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- การเลือกเครือ่งมือ อุปกรณ์ และสถานที่วางเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชิ้นควรคำนึงถึงระดับเสียงที่
สะสมในสถานที่ทำงาน ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าพัดลมดูดอากาศ ต้องมีการดำเนินการเพ่ือลด
ระดับเสียงสะสม 

6.3.5 ปัจจัยที่เอ้ือกับการทำงาน 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ทำงาน และอุปกรณ์ (เช่น เก้าอ้ี สถานที่ทดสอบ จอและแป้นพิมพ์ของ
คอมพิวเตอร์) รวมทั้งอุปกรณ์อัลตราโซนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีก่อการสั่นสะเทือน ต้องออกแบบ และวาง
ตำแหน่งให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สบายในการทำงาน และอุบัติเหตุ 

6.3.6 การออกแบบสำหรับการทำงานกับเชื้อโรค 
- หากปฏิบัติงานกับเชื้อโรคเป็นๆ ต้องออกแบบการควบคุมจุลชีพให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงต่อบุคคลระดับปานกลางจนถึงความเสี่ยงสูง  
- ห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพ่ือทำงานกับเชื้อโรคกลุ่มเสี่ยง 3 หรือมากกว่า ต้องเพ่ิมคุณลักษณะ

ของอุปกรณ์ควบคุมชั้นสูงขึ้น 
6.3.7 ป้ายสัญญาณท่ีประตู 

- ห้องปฏิบัติการต้องทำเครื่องหมายระบุในแต่ละจุดเข้าและออก  

- มีทางออกฉุกเฉินที่ถูกทำเครื่องหมายเพ่ือให้แตกต่างจากทางเข้าออกตามปกติ  

- ป้ายสัญญาณในแต่ละท่ีต้องรวมถึงป้ายเตือนอันตรายที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น อันตรายจาก
เชื้อ อัคคีภัย กัมมันภาพรังสี) และอ่ืนๆ ตามข้อกำหนดเรื่องป้ายสัญญาณ 

6.3.8 การรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
- ทางเข้าห้องปฏิบัติการมีประตูที่ล็อคได้แต่ไม่ขัดขวางการออกในกรณีฉุกเฉิน 
- จำกัดการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะผู้มีอำนาจหน้าที่ 
- กรณีท่ีกำลังปฏิบัติงานกับตัวอย่างอันตรายสูง อาจจำเป็นต้องล็อคประตูภายใน 
- เมื่อจัดเกบ็ตัวอย่างความเสี่ยงสูง เชื้อที่เพาะเลี้ยง สารเคมีและชุดน้ำยา อาจมีมาตรการความม่ันคง

เพ่ิมเติม เช่น ตู้แช่แข็งล็อคประตูได้ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ฯลฯ 
- ภัยคุกคามจากการโจรกรรมและเก่ียวข้องกับสารชีวภาพ ตัวอย่าง ยา สารเคมี และข้อมูลที่เป็น

ความลับ ควรมีการประเมิน และมีข้ันตอนที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้การกระทำเหล่านี้เกิดข้ึน 
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บทที่ 7 พนักงาน ขั้นตอน การจัดทำเอกสาร การตรวจสอบ และการบันทึก 
 

7.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Officer, LSO) 
7.1.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ พิจารณาและเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้จัดการความปลอดภัย และให้ผู้จัดการความ

ปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (LSO) 
7.1.2 ออกหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งพร้อมระบุอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยให้เป็น LSO 

และใหร้วมอำนาจหน้าที่ของ LSO ดังต่อไปนี้ไว้ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัย  
712.1 LSO ต้องพัฒนา รักษา และตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษา, การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม, ตรวจติดตามและ
ประเมินผล,  และโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

712.2 LSO มีอำนาจสั่งหยุดกิจกรรมที่มีความไม่ปลอดภัย  
712.3 LSO เป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

 

7.2 ขั้นตอน(Procedures) 
ขัน้ตอนมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการจะถูกระบุไว้เป็นเอกสารคุณภาพทั้งในระดับระเบียบ

ปฏิบัติงาน(Work Procedure, WP) และวิธีปฏิบัติงาน(Work Instruction) ซ่ึงเอกสารเหล่านี้จะมีคำแนะนำด้าน
ความปลอดภัยโดยละเอียดด้านอันตรายใดๆที่เก่ียวข้องและวิธีการดำเนินการข้ันตอนให้มีความเสี่ยงต่ำสุด ขั้นตอน
จะต้องมีการทบทวนและมีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยตัวแทนของฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรม
ภายในสถานที่ทำงาน.  แผน(Plan) รวมทั้งวิธีการสำหรับการสื่อสารความเป็นอันตรายจะต้องได้รับการพัฒนา 
แผนจะต้องรวมถึงต่อไปนี้ 

a) การเตรียมการสำหรับหรับผู้เข้าชม/ผู้รับเหมา 
b) การเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน 
c) เตรียมการสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่จะดำเนินการ บันทึกสิ่งตรวจพบ และมาตรการที่ต้อง

ดำเนินการ 
d) ขั้นตอนตรวจสอบ ติดตามสินค้าคงคลัง เพื่อระบุชนิดของสารเคมี และวัตถุอันตรายอ่ืนๆรวมทั้งข้อ

กำหนดการติดฉลากที่เหมาะสม และเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และการกำจัด 
e) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการวัสดุอันตราย 
f) ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการโจรกรรมวัสดุมีความเสี่ยงสูง/วัสดุปนเปื้อน 
g) วิธีการระบุความต้องการการฝึกอบรมและจัดทำเอกสาร 
h) ขั้นตอนสำหรับการได้มา การบำรุงรักษาและการส่งมอบ MSDS สำหรับทุกวัสดุที่ใช้(เพ่ือให้แน่ใจว่า

พนักงานมีการเข้าถึงข้อมูล 24 ชั่วโมง) 
i) ขัน้ตอนสำหรับกำจัดการปนเปื้อนให้ปลอดภัย และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
j) ขั้นตอนฉุกเฉินรวมทั้งการจัดการของหกหล่น ดูรายละเอียดในภาคผนวก A เรื่องแผนปฏิบัติการและ

ภาคผนวก C เรื่องการจัดการการปนเปื้อนกรณีหกหล่น ในเอกสารสนับสนุนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
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ภายนอก เรื่อง “สธ ๑๕๑๙๐:๒๕๕๖ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์(EX-LAB-012)” 

k) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน/การรายงานและการตรวจข้อเท็จจริงและ 
l) การทิ้งของเสียทางคลินิก 

 

7.3 การตรวจสอบ และตรวจติดตามโปรแกรมความปลอดภัย 
7.3.1 การตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัย(Safety programme audits) 

 โปรแกรมความปลอดภัยจะต้องผ่านการตรวจสอบ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง (โดยผู้จัดการ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและนักอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม) โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

a) นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
b) เอกสารขั้นตอนการทำงานรวมทั้งแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย 
c) การศึกษาและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
d) การกำกับดูแลคนงาน 
e) การตรวจสอบตามปกติ 
f) วัสดุและสารอันตราย 
g) การเฝ้าระวังสุขภาพ 
h) บริการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ 
i) การสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
j) การทบทวนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยโดยคณะกรรมการ 
k) บันทึกเหตุการณ์และสถิติ 
l) ทบทวนโปรแกรมความปลอดภัยให้แน่ใจว่าทุกมาตรการจากการตรวจติดตามแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ 

หมายเหตุ รายการตรวจสอบปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะสำรวจที่มีประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม 
 

7.3.2 การตรวจสอบความปลอดภัย(Safety inspection) 
 หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัย 
 สถานทีจ่ะต้องมีการสำรวจ/ตรวจสอบ โดยการตรวจติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้งด้วยแบบสำรวจความพรอ้มในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190 (EX-LAB-034)  
และแบบประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Lab Safety Checklist 2551)(EX-LAB-
005) เพ่ือให้แน่ใจในสิ่งต่อไปนี้ 
a) สถานะความพร้อมและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัยและขั้นตอนการอพยพ 
b) สถานะของวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมสารที่เป็นอันตราย รวมทั้งฝักบัวฉุกเฉิน 
c) การควบคุมที่เหมาะสมด้านการจัดเก็บเชื้อ สารไวไฟ และติดไฟ สารกัมมันตรังสี วัสดุที่เป็นพิษ  
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d) สถานะของขั้นตอนกำจัดการปนเปื้อนและทิ้ง เป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยที่จะเข้าร่วมในการสำรวจความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำช่วย
เตือนพนักงานทุกคนถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน และเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแล 

7.4 คู่มือความปลอดภัย(Safety manual) 
คู่มือความปลอดภัย ได้แก่ คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(SM-LAB-1) ต้องพร้อมใช้งาน
ในพ้ืนที่ทำงาน ต้องมีให้พนักงานทุกคนอ่าน คู่มือต้องตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการอย่าง
เฉพาะเจาะจงอย่างต่ำ ดังต่อไปนี้ 
a) การป้องกันไฟ 
b) ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 
c) ความปลอดภัยด้านสารเคมี 
d) ด้านรังสี 
e) ด้านอันตรายจุลชีววิทยา 
f) การกำจัดของเสียอันตราย 

 คู่มือความปลอดภัยให้รวมถึงคำแนะนำโดยละเอียด สำหรับการอพยพในสถานที่ทำงานและข้ันตอนสำหรับ
การรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คู่มือความปลอดภัยจะต้องได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุงอย่างน้อยปี
ละครั้ง โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ  

 แหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการต้องรวมถึงแผ่นข้อมูลความปลอดภัย(MSDS)ของสารเคมีและสาร
อ้างอิง(reference materials) ทั้งหมด ตลอดจนบทความจากตำราหรือวารสารที่ใช้อ้างอิงได้ 

 

7.5 บันทึก 
7.5.1 ทั่วไป 

บันทึกต้องถูกเก็บไว้ตามแบบอย่างที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมบันทึก(WP-LAB-13) และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติระดับประเทศ ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค  

7.5.2 มีการบันทึกรายงานการเจ็บป่วยทางอาชีวอนามัย การได้รับบาดเจ็บ และบันทึกเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ 
- มีกลไกสำหรับการบันทึกและการรายงานการเจ็บป่วยในการประกอบอาชีพ การได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือการเกิดอุบัติเหตุ และการกระทำที่สืบเนื่องในขณะที่ยังคงเคารพ
ความลับของบุคคล โดยการใช้แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ(FM-LAB-318) 

- เก็บรักษาบันทึกการฝึกอบรมบุคลากรไว้ โดยรวมถึงวันที่ของการอบรมความปลอดภัยเมือ่แรกเข้า
ทำงาน และการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมประจำปีของด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
แต่ละคน 
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7.5.3 มีการบันทึกการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment records) 
 ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบการประเมินความเสี่ยงนอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงใดๆ ในสถานที่
ทำงานอย่างเป็นทางการ โดย LSO ร่วมกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ 

7.5.3.1 ประเมินระดับความเสี่ยง(level of risk) ของสิ่งอันตราย(hazard) ทั้งท่ีเป็นความเสี่ยงด้วยตัว
มันเองหรือมีความเสี่ยงร่วมกับปัจจัยอันตรายอ่ืน ต้องประเมินความเสี่ยงของทั้งอันตรายชนิด
ที่จำเพาะกับงานและชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

7.5.3.2 บันทึกการรับรู้ระดับความเสี่ยง(level of risk)  ผู้ได้รับผลกระทบ ผลกระทบอะไรหรือผลที่
อาจเกิดขึ้น(consequences) และในระดับความรุนแรงใด(severity) โดยจัดทำเป็น Risk 
profile (Risk Identification + Risk Analysis) 

7.5.3.3 มีการบันทึกการตรวจสอบรายการด้านความปลอดภัย(Safety checklist) เช่น รายการ
ตรวจสอบสำหรับการตรวจประเมินด้านนิรภัยห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
การทำความสะอาดทั่วไป การสัมผัสเชื้อ ข่าวสารและการอบรม ขั้นตอนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/แจกจ่าย/การกำจัดของเสีย/ขั้นตอนการปฏิบัติมีความเสี่ยงสูง/
สารอันตรายพิเศษ การควบคุมการสัมผัส การกำหนดระดับการสัมผัส และการปรึกษาแพทย์ 
เป็นต้น 

7.5.3.4 ออกบันทึกการทบทวนโปรแกรมความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง(ดูข้อ 7.3) 
หมายเหตุ ประวัติของการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น

กลไกที่จะช่วยให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการแก้ไข 
7.5.4 บันทึกของเสียอันตราย 

7.5.4.1 บันทึกการกำจัดของเสียที่เป็นอันตราย เช่น แบบบันทึกการเก็บ-ทำลายสิ่งส่งตรวจ(FM-
LAB-304) เป็นต้น ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมความปลอดภัย  

7.5.4.2 บันทึกการกำจัดของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง การสำรวจความปลอดภัย และ
การกระทำท่ีเป็นผลสืบเนื่อง ต้องเก็บรักษาไว้ในที่เข้าถึงได้ และกำหนดระยะเวลาเก็บตามที่
ระบใุนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบันทึก(WP-LAB-13) ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
แห่งชาติหรือท้องถิ่น 
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                                        บทที่ 8 การระบุอัตลักษณ์ของอันตราย 
 

8.1 พ้ืนที่อันตรายจะต้องระบุอย่างเป็นระบบ และระบุไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับอันตรายที่เก่ียวข้อง ใน
สถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเหมาะสมที่จะระบุพื้นที่อันตรายโดยใช้สัญญาณท้ังทางกายภาพและการจัด
พ้ืนที่ด้วยสิ่งกีดขวาง 

8.2 วัสดุอันตรายเฉพาะที่จะใช้ภายในหน่วยห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการต้องระบุไว้อย่างชัดเจน  
8.3 ทางเข้าออกท้ังหมดของพ้ืนที่ทำงาน ต้องมีการทำเครื่องหมายแสดงอันตรายภายใน ต้องให้ความสนใจเป็น

พิเศษกับอันตรายจากไฟ และวัสดุไวไฟ รวมทั้งสารพิษและกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทาง
ชีวภาพ 

8.4 หัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวน และทำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอในระบบการ
ระบุอันตรายเพ่ือให้แน่ใจว่าจะครอบคลุมอันตรายที่รู้จักกัน กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการอย่างน้อยทุกๆปี โดยใช้
แบบฟอร์มวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย(FM-LAB-319)ในการระบุอันตรายที่จะเกิดขึ้น มาตรการป้องกัน 
และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยซึ่งจำเพาะเจาะจงในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการทำงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

8.5 ช่างบำรุงรักษาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงต้องมีความ
ตระหนักรู้ถึงอันตรายที่พวกเขาอาจจะเผชิญ 

8.6 ลูกจ้างต้องผ่านการฝึกอบรม คุ้นเคย และมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับขั้นตอนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ต้องมีการระบุและทบทวนอันตรายที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ ต้องประเมินความเสี่ยงและบันทึกผลการ
ประเมิน 
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   บทที่ 9 การรายงานเหตุการณ์จากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วย 
 

9.1 ห้องปฏิบัติการมีโปรแกรมสำหรับการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการการได้รับบาดเจ็บ 
อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนอันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้คำแนะนำของนักอา
ชีวอนามัยของโรงพยาบาล โดยใช้แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ(FM-LAB-318) และใบรายงาน
อุบัติการณ์ของโรงพยาบาล 

9.2 ต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีรายละเอียดรวมถึงการบาดเจ็บ การประเมินผล สาเหตุ
คำแนะนำในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่คล้ายกันและมาตรการเพ่ือดำเนินการตามคำแนะนำนั้นๆ 

9.3 รายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขต้องได้รับการทบทวนโดยนักอาชีวอนามัยของ
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(LSO) หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาล 
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                                  บทที่ 10 การฝึกอบรม 
 

10.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องทำให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยจะดำเนินการสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องทุกคน รวมถึงพนักงานขนส่ง และ
พนักงานทำความสะอาด 

10.2 การฝึกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควรเน้นโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเริ่มต้นด้วยการ
เขียนแผน รวมถึงอบรมพนักงานใหม่ การฝึกอบรมซ้ำสำหรับพนักงานที่มีประสบการณ์ โปรแกรมการ
ฝึกอบรมขั้นต่ำสุด  ประกอบไปด้วย 

a) การเตรียมพร้อมและป้องกันอัคคีภัย 
b) ความปลอดภัยทางเคมีและรังสี  
c) อันตรายทางชีวภาพและการป้องกันการติดเชื้อ 
d) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
e) การเก็บทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนหกหล่น 
f) การใส่/ถอดถุงมือ 
g) ISO 15190 
h) คู่มือความปลอดภัย(SM-LAB-1) พนักงานจะต้องอ่านคู่มือความปลอดภัย(Safety manual) ก่อนที่

จะเริ่มการทำงานในพ้ืนที่ ให้ยืนยันด้วยการเขียนด้วยลายมือ ลงนาม วัน-เดือน-ปี จากพนักงานว่า
พวกเขาได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ได้อ่านและเข้าใจคู่มือความปลอดภัยแล้ว 

10.3 หลักสูตรการอบรมควรได้รับการปรับแต่งตามรายละเอียดงานของพนักงาน และควรจะรวมถึงการพิจารณา
ความเหมาะสมสำหรับเงื่อนไขพิเศษ เช่น การตั้งครรภ์ ความพิการทางร่างกายและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
ควรจะมีระบบสำหรับการประเมินความเข้าใจของพนักงานในแต่ละเรื่องที่รับการอบรม 

10.4 มีการฝึกอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็น เช่น มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ 
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บทที่ 11 ความรับผิดชอบของบุคลากร 
11.1 อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งที่คล้ายกัน 

11.1.1 อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งที่คล้ายกัน ต้องตระเตรียมหรือบริโภคในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ห้องพัก
เจ้าหน้าที่ 

11.1.2 อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการบริโภคจะถูกเก็บไว้ในตู้เย็นที่กำหนด เฉพาะที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่นอก
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้เย็นในห้องพักเจา้หน้าที่ 

11.1.3 อาหารต้องไม่ถูกเก็บไว้ที่ที่เก็บสารเคมี เลือดหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจติดเชื้อ  
11.1.4 ตู้เย็นจะต้องติดฉลากท่ีเหมาะสมเพื่อระบุวัตถุประสงค์ เช่น ติดป้ายชี้บ่งเครื่องมือ(FM-LAB-063)ที่

มีให้ระบุข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้งานตู้เย็นแต่ละหลัง  
11.1.5 ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงานทางเทคนิค รวมถึงพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

 

11.2 เครื่องสำอาง ผม เครา และเครื่องประดับ 
11.2.1 ห้ามใช้เครื่องสำอาง และจับต้องคอนแทคเลนส์ ในพื้นที่การทำงานทางเทคนิค 
11.2.2 รวบมัดผมยาวไว้ด้านหลังอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะทำให้ผมอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่มีการ

เคลื่อนไหว ผู้ชายที่มีหนวดเคราจะต้องระวังหนวดเคราเช่นเดียวกันกับผม 
11.2.3 แหวน ต่างหู นาฬิกาข้อมือ กำไล สร้อยคอ และเครื่องประดับอื่นๆ จะต้องไม่มีการสวมใส่ในพื้นที่

ทำงานทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ หากมีโอกาสเกิดอันตรายใดๆ จากการที่สิ่งเหล่านั้นไปขวาง
การทำงานของอุปกรณ์หรือมีโอกาสติดเชื้อหรือปนเปื้อนสารเคมี 

หมายเหตุ 1 ครีมทามืออาจใช้ได้ 
หมายเหตุ 2 วัสดุคลุมผมและเคราอาจนำมาใช้ได้ 
 

11.3 สถานการณ์การได้รับวัคซีน (Immunization status) 
11.3.1 ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในห้องปฏิบัติการจะถูกการส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่

เกีย่วข้องที่คนคนนั้นมีโอกาสที่จะได้สัมผัส 
11.3.2 พนักงานทุกคนที่ทำงานหรือจัดการเลือดของมนุษย์ ซีรั่ม ของเหลวในร่างกายหรือเนื้อเยื่อของ

มนุษย์ควรจะได้รับการเสนอให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ลงบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน
เก็บไว้ในแฟ้มบุคลากร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

11.3.3 โปรแกรมการฉีดวัคซีนที่ได้รับจะข้ึนอยู่กับความเสี่ยงที่ประเมิน และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ กฎระเบียบระหว่างประเทศ ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค หรือแนวทางที่อาจ
ใช้ได้ 

หมายเหตุ โรคติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการหลายโรคที่ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฉีดวัคซีนที่ใช้งานอยู่
การเลือกฉีดวัคซีนสำหรับการใช้งานจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับอันตรายที่อาจเกิดของหน่วยงาน 
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11.4 สมบัติส่วนบุคคล 
 จัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ต้องไม่ถูกนำไปวางไว้ในพ้ืนที่ที่

กำหนดว่าอาจเกิดการปนเปื้อนได้ ให้นำไปจัดเก็บในตู้เก็บของส่วนบุคคลในพ้ืนที่ที่จัดไว้ให้ เช่น ห้องสวมใส่ 
PPE ที่มีกล่องลิ้นชักประจำตัว เพ่ือเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

 

11.5 การตกแต่งในงานเทศกาลต่างๆ 
การตกแต่งตามเทศกาล และงานรื่นเริงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดการปนเปื้อนและ / หรืออันตรายจากไฟต้องไม่ถูก
นำมาใช้ในพื้นที่ทำงานทางเทคนิค เครื่องประดับไม่ควรที่จะยึดติดอยู่กับไฟฟ้า โคมไฟ หรือเครื่องวิเคราะห์ 
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บทที่ 12 เส้ือผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) 
 

12.1 เสื้อผ้าป้องกันในห้องปฏิบัติการ 
 ต้องใหแ้น่ใจว่าห้องปฏิบัติการมีเสื้อผ้าป้องกันที่สะอาดมากพอ (เช่น เสื้อ coats และ gowns )และ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ใช้ไดส้ำหรับผู้ที่ทำงานภายในหรือผู้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการ 

12.1.1 เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชุดป้องกันที่สะอาดต้องแขวนอยู่บนตะขอ ตะขอต้องอยู่ห่างจากหม้อน้ำ ท่อไอน้ำ
ที่ใช้ในการทำความร้อน และเปลวไฟ เสื้อผ้าป้องกันที่ปนเปื้อนควรจะวางและขนส่งในถุงที่มีการ
ระบุอย่างเหมาะสม(ถุงสีแดงไม่ทึบแสง) และป้องกันการรั่วไหล 

12.1.2 ควรมีการซักล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดตามโอกาสที่จะปนเปื้อน
และระดับความเสี่ยงของเชื้อจุลชีพหรืออันตรายของสิ่งที่อาจปนเปื้อน  เสื้อโค้ท(coats)และเสื้อ
คลุม(gowns) ต้องซักล้างทีห่น่วยงานซักรีดของโรงพยาบาลเท่านั้น เพ่ือให้แน่ใจว่าได้กำจัดการ
ปนเปื้อนทางเคมี และชีวภาพก่อนนำกลับมาใช้งานซ้ำ โดยมีการจำกัดการซักล้างทำความสะอาด
ให้อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างรัดกุม   

12.1.3 ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าป้องกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าสะอาด และต้องเปลี่ยนทันทีเม่ือรู้
ว่าเปื้อนสารอันตราย เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันนั้นต้องถอดออกก่อนที่จะออกจากพ้ืนที่ทำงาน 

หมายเหตุ : ผ้ากันเปื้อนพลาสติกใช้แล้วทิ้ง(Disposable plastic aprons) หรือชุดกาวน์ทนของเหลว(fluid-
resistant gowns) อาจต้องใช้เมื่อมีความน่าจะเป็นอย่างมีนัยสำคัญว่า อาจมีสารกระเด็นรดใส่คนทำงานหรือผู้เข้า
ชม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ เช่นถุงมือ แว่นตา หน้ากากคลุม และโล่ใบหน้าอาจจำเป็นต้องใช้ใน
สถานการณ์เหล่านี้ กรณีผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้สัมผัสเครื่องมือ/อุปกรณ/์ตัวอย่าง
ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อคลุม(gowns)ขณะอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
 

12.2 เสื้อผ้าป้องกันที่ใช้ภายนอกห้องปฏิบัติการ 
  ผู้เจาะเก็บเลือดและคนงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ภายนอกห้องปฏิบัติการ ต้องสวมโค้ทหรือเสื้อคลุมที่สะอาดใน
ขณะที่ทำงานกับผู้ป่วย 
 

12.3 การป้องกันใบหน้า และร่างกาย 
 อุปกรณ์กันหกรดหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันต้องพร้อมใช้ ถ้างานนั้นๆ มีโอกาสเกิดตัวอย่างหรือน้ำยาหกรด 

12.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกับตัวอย่างที่ก่อให้เกิดละอองที่พบเชื้อจุลินทรีย์ ควรดำเนินการภายในตู้นิรภัย
ทางจุลชีววิทยา 

12.3.2 อุปกรณ์ปกป้องที่ตรวจผ่านแล้ว อาทิ แว่นตา หน้ากาก หรืออุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้า ต้องมี
พร้อมในตู้เก็บของห้องเปลี่ยนชุด PPE ที่จะสวมใส่เมื่อจัดการวัสดุอันตราย 

12.3.3 คอนแทคเลนส์ไม่ช่วยป้องกันจากการกระเด็นหกรด ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเพ่ิมเติม 
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12.4 ถุงมือ 
  ถุงมือต้องมีให้ใช้ในงานห้องปฏิบัติการเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมี อันตรายทางชีวภาพ กัมมันตรังสี 

ความหนาวเย็นและความร้อน การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ของมีคม ขอบคม และรอยถลอก 
12.4.1 ถุงมือต้องสวมใส่ได้อย่างสะดวกสบาย พอดี(มีหลายขนาดให้เลือกใช้) ยืดหยุ่น จับได้มั่นคง 

ต้านทานต่อการขูดขีด ฉีกขาด เจาะขาด ข้อกำหนดตรงกับประเภทของการจัดการและที่จะ
ปกป้องจากอันตรายที่เกี่ยวข้องได้เพียงพอ 

12.4.2 ต้องจัดให้มีถุงมือไร้แป้งและ / หรือวัสดุทางเหลือกสำหรับคนทำงานที่เป็นโรคภูมิแพ้ และ
ปฏิกิริยาอ่ืนๆ เช่นการตอบสนองต่อน้ำยางธรรมชาติแป้ง แป้งฝุ่นหรือไวนิล ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ได้รับการฝึกอบรมในการเลือกใช้ถุงมือ การใส่และการถอดออก ก่อนและหลังการใช้อย่าง
เหมาะสมถุงมือควรจะ 
a) ตรวจสอบการรั่วไหลก่อนที่จะสวมใส่ 
b) สวมใส่ให้คลุมมือและข้อมือได้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่เหมาะสมสามารถสวมทับซ้อนชุด

ห้องปฏิบัติการหรือทับซ้อนแขนเสื้อ 
c) เปลี่ยน หากฉีกขาด เสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนภายใน 
d) การใส่ถุงมือ ควรจะเป็นงานที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือต้องสวมถุงมือระหว่างการสัมผัสกับข้าว

ของทีอ่าจปนเปื้อน  
เมือ่งานเสร็จสมบูรณ์หรือถูกขัดจังหวะให้ถอดถุงมือ และกำจัดทิ้งให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยถุงมือที่เปรอะเปื้อนต้องถอดออกก่อนที่จะจับต้องสารอ้างอิง โทรศัพท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

12.5 รองเท้า 
12.5.1 รองเท้าต้องมีความสะดวกสบาย มีพื้นกันลื่นรองเท้าเปิดนิ้วเท้าไม่เหมาะสมที่จะใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ แนะนำให้ใช้รองเท้าหนังหรือวัสดุสังเคราะห์ชนิดที่ของเหลวผ่านไม่ได้และไม่มีรู 
12.5.2 สำหรับงานที่คาดว่า จะมีการกระเด็นหกรดควรใช้รองเท้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือมีที่คลุม แนะนำ

ให้ใช้รองเท้าแบนๆ สวมสบายตามหลักสรีรศาสตร์ในงานประจำ 
หมายเหตุ 1 รองเท้าพิเศษ (รองเท้าใช้แล้วทิ้งหรือบู้ตยาง) อาจจำเป็นสำหรับพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจงรวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการที่ควบคุมการติดเชื้อระดับสูง 
หมายเหตุ 2 รองเท้านิรภัยที่ได้รับการรับรองอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานกับสารเคมีปริมาณมากใน
ระหว่างกิจกรรมที่เป็นอันตราย  

12.6 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (หน้ากาก เครื่องใช้หายใจส่วนตัว) ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างกิจกรรม
ทางเทคนิค คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ป้องกันต้องถูกรวมอยู่ในขัน้ตอนการ
ดำเนินงานที่ปลอดภัย 

12.6.1 ต้องใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำและที่ได้ฝึกอบรมมา 
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12.6.2 มีการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบสถานที่ทำการ, การประเมินผลทางการแพทย์ และมีคำแนะนำการ
ใช้หน้ากากป้องกัน ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้จะถูกนำมาใช้อย่างถูกต้อง 
หน้ากากป้องกันอาจจำเป็นต้องมีการทดสอบความแนบแน่นกับใบหน้าแต่ละคน และปกป้องได้ไม่
เต็มที่หากบุคลากรไว้หนวดเครา 
 

12.7 ล้างมือ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือทันทีหลังจากท่ีสัมผัสเลือดหรือของเหลวในร่างกายหรือสงสัยว่าจะสัมผัสวัสดุที่
ปนเปื้อนอ่ืนๆ แม้ว่าสวมถุงมืออยู่ก็ตาม 
12.7.1 ควรล้างมือเป็นประจำหลังจากท่ีถอดถุงมือ ก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ ก่อนที่จะออกจาก

ห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ก่อนและหลังสัมผัสกับผู้ป่วยแต่ละราย 
12.7.2 พนักงานทุกคนที่ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือผู้เยี่ยมชมนั้นจะต้องล้างมือเมื่อใดก็ตามท่ีพวกเขา

ได้รับการปนเปื้อน และล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะออกจากพ้ืนที่ทางเทคนิค 
12.7.3 ห้องปฏิบัติการควรมีวัสดุทางเลือกสำหรับล้างมือ สำหรับคนทำงานที่แพ้หรือเกิดปฏิกิริยาอ่ืนๆกับ

สารบางชนิดที่มีอยู่ในน้ำยาฆ่าเชื้อบางชนิด 
12.7.4 อ่างล้างมือไม่ควรใช้ในการกำจัดเลือดและของเหลวจากร่างกาย 

หมายเหตุ ในสถานที่ทีเ่ข้าถึงอ่างล้างมือได้จำกัด การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการล้างมือปกติอาจใช้แบบเจล
แอลกอฮอล์ ตั้งวาง ณ จุดล้างมือ 
 

12.8 ฝึกอบรม 
บุคลากรของห้องปฏิบัติการต้องผ่านการฝึกอบรมในการปฐมพยาบาล วัสดุและวิธีการต้องให้เป็นไปเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนภายในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี วัสดุที่มีพิษหรือการติดเชื้อ 
12.8.1 จะต้องมีแนวทางในการรักษาและในกรณีท่ีจำเป็นต้องใช้การแพทย์ฉุกเฉินที่ให้การช่วยเหลือได้

ทันที โดยสอดคล้องกับอันตรายที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภายในห้องปฏิบัติการ 
12.8.2 พนักงานทุกคนควรจะคุ้นเคยกับข้ันตอนและวิธีการต่างๆ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเข็มแทง 

โดยมีการอบรมฟ้ืนฟู เข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นระยะกับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล
ของโรงพยาบาล 
 

12.9 อุปกรณ์ 
   ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการและ/หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องทำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุด ต้องมีสิ่ง
อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ สำหรับการปฐมพยาบาล และมีข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ใช้ได้จริงภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

a) กล่องปฐมพยาบาล 
b) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
c) อุปกรณ์ล้างตา 
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d) ยาแก้พิษท่ีเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน 
e) ชุดป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ปฐมพยาบาล 
f) จัดเตรียมวิธีการเรียกความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการส่งต่อไปโรงพยาบาลเมื่อจำเป็น 

 

12.10 สถานีน้ำยาล้างตา(Eyewash stations) 
12.10.1 สถานีน้ำยาล้างตา จะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่มีการใช้งาน กรด สารกัดกร่อน และอันตรายอ่ืนๆ จาก

สารเคมีหรือชีวภาพหรือสารกัมมันตภาพรังสี  
12.10.2 สถานีล้างตา ต้องได้รับการรับรอง อาจใช้รูปแบบติดตั้งคงท่ีหรืออุปกรณ์สเปรย์อย่างง่ายที่ติด

กับก๊อกน้ำหรือน้ำเกลือที่มีท่อที่ยืดหยุ่น  อุปกรณ์สเปรย์อย่างง่ายแต่ให้ปริมาตรน้ำปราศจาก
เชื้อมากเพียงพอ ใช้ภาชนะบรรจุที่เปิดง่าย เป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงจากการกระเด็น และการเข้าถึงประปาไม่ได้ 

12.10.3 อุปกรณ์ที่ติดมากับท่อประปา ควรจะทดสอบในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้แน่ใจว่าทำงานเหมาะสม
และเพ่ือล้างน้ำนิ่งออก 
 

12.11 ที่อาบน้ำฉุกเฉิน(Emergency showers)  
  ที่อาบน้ำฉุกเฉิน ต้องใช้งานได้สะดวกในที่ที่ใช้งานสารเคมีกัดกร่อน 
  อุปกรณ์เหล่านี้ควรได้รับการทดสอบเป็นระยะๆ สำหรับการทำงานที่เหมาะสม จำนวนที่อาบน้ำฉุกเฉิน
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และขอบเขตของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิของน้ำควรให้ความสบาย และมีท่อ
ระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับท่ีอาบน้ำฉุกเฉิน 
หมายเหตุ พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่มีการควบคุมการปนเปื้อนระดับสูง ท่อระบายน้ำทำให้การควบคุมลด
ประสิทธิผล จึงไม่เหมาะสมจะติดตั้ง 
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          บทที่ 13 แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรักษาความสะอาดทั่วไป 
 

มอบหมายให้ผู้จัดการความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลภาพรวมของแนวปฏิบัติที่ดดี้านการรักษาความสะอาดทั่วไป ระบุไว้
ใน Job description(FM-LAB-035) 
13.1 ต้องระบุแยกพ้ืนที่ทางเทคนิคที่สะอาดหรือที่ปนเปื้อน 
13.2 พ้ืนที่ทำงานต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รกรุงรังอยู่ตลอดเวลา 
13.3 ห้ามจัดเก็บวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมากเกินไปที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือการกีดขวางในสถานที่ทำงาน 
13.4 ทุกอุปกรณ์และพ้ืนที่ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อท่ีเหมาะสมทุกครั้งเมื่องานจบ

หนึ่งงาน และทุกครั้งหากเกิดการรั่วไหลหรือการปนเปื้อน  
13.5 หลังจากการประเมินความเสี่ยง ต้องฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการรั่วไหลของตัวอย่างสารเคมี 

รังสีหรือเชื้อเพาะเลี้ยง ระหว่างการฆ่าเชื้อทำความสะอาด ให้ทำตามคำเตือนด้านความปลอดภัย วิธีการที่
ปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองแล้ว น้ำยาฆ่าเชื้อที่จะใช้งานต้องเตรียมใหม่ในแต่
ละครั้งที่มีการรั่วไหลของตัวอย่าง ไม่ใช้วิธีการเตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะจะเสื่อมสภาพไปก่อน  

13.6 การเปลี่ยนแปลงในการดูแลทำความสะอาดห้องหรือวัสดุ จะต้องมีการสื่อสารกับผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการและ/หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงทีไ่มไ่ด้ตั้งใจหรืออันตรายต่างๆ 
จะหลีกเลี่ยงได้ 

13.7 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ นิสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือวัสดุที่อาจ
ส่งผลอันตรายต่อผู้ดูแลทำความสะอาดห้อง และ / หรือพนักงานซ่อมบำรุง จะต้องมีการสื่อสารกับ
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการและ/หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และสื่อด้วยการเขยีนแจ้งให้ผู้จัดการของ
พนักงานทำความสะอาดและการบำรุงรักษาได้รับทราบเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น 

13.8 การรั่วไหลบางชนิด อาจจำเป็นต้องมีการอพยพพนักงานทุกคนออกจากพ้ืนที่ทันที ผลกระทบของการ
รั่วไหลเหล่านี้อาจเป็นทั้งปริมาณและลักษณะของสาร ต้องใช้ขั้นตอนความปลอดภัยที่ระบุในคู่มือความ
ปลอดภัยสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

13.9 ต้องจัดทำขั้นตอนวิธีการที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือชำระล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อชิ้นส่วนของแต่ละอุปกรณ์
เช่น ตู้ชีวนิรภัย (BSC)  เครื่องปั่นแยกตัวอย่าง  เครื่องตรวจนับเซลล์อัตโนมัติ เป็นต้น  ในกรณทีี่เกิด
อุบัติเหตุหรือการรั่วไหลจากสารเคม ีเชื้อจุลชีพ หรือการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีก่อนจะส่งอุปกรณ์ไป
ซ่อมหรือรับบริการบำรุงรักษา 

13.10 ห้องปฏิบัติการจัดเตรียม Spill kit ไว้ให้พร้อมใช้งานและฝึกหัดเจ้าหน้าที่ให้รู้จักวิธีใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

13.11 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกคนทราบชนิดและค่าความเข้มข้นของน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อ
จุลชีพ วัตถุตัวอย่างหรือวัสดุติดเชื้อ  

หมายเหตุ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมอาจจำเป็นต้องใช้ ในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด 
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บทที่ 14 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานที่ปลอดภัย 
 

14.1 ต้องใช้แนวปฏิบัติที่ดีด้านมาตรฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
 นโยบายและขั้นตอนการจัดการ ตรวจสอบกำจัดทิ้งสารที่มีต้นกำเนิดทางจุลชีววิทยา ต้องใช้แนวปฏิบัติที่ดี 
เป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงานต้องเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน แนวปฏิบัติงานในพื้นท่ีที่ปนเปื้อนต้อง
นำมาใช้เพื่อลดการสัมผัสที่เป็นอันตรายต่อบุคคล วัสดุอ้างอิง วัสดุใดๆ ที่อาจติดเชื้อหรือเป็นพิษ ต้องจัดเก็บ จับ
ต้อง และใช้งานอย่างระมัดระวัง และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดจากวัสดุนั้นๆ 
หมายเหตุ 1  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่วนมากจะทำจากวัสดุผสมจากหลายแหล่งรวมกัน ถ้าตัวอย่างมีความเสียหาย
หรือรั่วไหลเมื่อได้รับ ต้องได้รับการเปิดโดยบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เพ่ือหลีกเลี่ยงการรั่วไหลหรือละอองลอย ภาชนะดังกล่าวควรจะเปิดในตู้ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา ถ้า
ปนเปื้อนมากเกินไป หรือยอมรับตัวอย่างนั้นไม่ได้ก็ควรจะทิ้งอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิด ควรแจ้งให้ผู้ส่ง
รับทราบโดยด่วน 

14.1.1 ห้ามดูดปิเปตด้วยปาก 
14.1.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมในการจดัการความปลอดภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มีคม 

รวมทั้งเข็มที่ใช้แล้วต้องไม่ถูกตัด งอ หักใส่ปลอกกลับด้วยมือโดยตรงหรือถอดเข็มจากกระบอกด้วยมือโดยตรง 
14.1.3 การทบทวนแนวทางปฏิบัติ ควรเพิ่มการลดการใช้วัสดุมีคม 
14.1.4 การกำจัดทิ้งวัตถุมีคม รวมทั้งเข็ม แก้ว และมีดผ่าตัดที่ใช้แล้วทิ้ง ต้องเก็บในภาชนะกันทะลุทันที

หลังจากการใช้งานเสร็จ โดยอาจทำตามกฎระเบียบระดับชาติ ภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
14.1.5 ภาชนะบรรจุวัสดุมีคมไม่ควรบรรจุเกินกว่าสองในสามของความจุ ก่อนที่จะเปลี่ยน 
14.1.6 การกำจัดภาชนะที่ใช้และของที่บรรจุอย่างปลอดภัยควรสอดคล้องกับแนวทางของท้องถิ่น 

กฎระเบียบระดับชาติ ภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
หมายเหตุ 2  เงื่อนไขพิเศษ สามารถนำไปใช้ได้กับระบบเลือดบางชนิด 
14.2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
        14.2.1 ข้อกำหนดเหล่านี้ปกติควรจะนำไปใช้กับสาขาอ่ืนๆในห้องปฏิบัติการฯ เมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติได้ 
        14.2.2 ทุกตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเชื้อ และของเสียต้องสันนิษฐานว่ามีเชื้อเป็นๆ ที่ยังถ่ายทอดการติดเชื้อได้
และต้องจัดการในลักษณะที่ปลอดภัย 
        14.2.3 สารควบคุมคุณภาพทั้งหมดที่อาจติดเชื้อหรือเป็นพิษ และวัสดุอ้างอิงต้องจัดเก็บ จับต้อง และใช้งาน
ด้วยความระมัดระวังและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวัสดุนั้นๆ 
        14.2.4 ควรสวมใส่ชุดกาวน์ตลอดเวลาในขณะที่ทำงานกับตัวอย่างซีรั่มหรือการเพาะเลี้ยงเชื้อ เลือกใช้ชุด
กาวน์ที่ปิดที่ด้านหน้า และลำคอ และมีแขนเสื้อยาวพร้อมแขนจั้ม ควรทำจากวัสดุที่ทนต่อความชื้น  
        14.2.5 ต้องสวมถุงมือเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมือขณะที่จัดการตัวอย่าง และการเพาะเลี้ยงเชื้อ แต่ควร
ถอดถุงมือออกเมื่อเสร็จสิ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนพ้ืนที่ทำงาน การสวมถุงมือต้องไม่ถือว่าเป็นทางเลือก
แทนการล้างมืออย่างสะอาด และควรล้างมือให้สะอาดเสมอเมื่อถอดถุงมือ 
         14.2.6 ใช้ตะเกียงไฟฟ้าทดแทนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการเผาลูป 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 33 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

                                บทที่ 15 ละอองลอย (Aerosols) 
 

15.1 ต้องออกแบบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดโอกาสสัมผัส aerosol อันตรายไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือ
แหล่งกำเนิดทางชีววิทยา 

15.2 ควรปั่นแยกตัวอย่างในอุปกรณ์มีฝาครอบปลอดภัยปิดสนิท ภาชนะบรรจุตัวอย่างที่ใช้ปั่นมีฝาปิดสนิท และ
เมื่อครบเวลาปั่น ให้รอประมาณ 10-30 นาทีก่อนเปิดฝาเครื่องปั่นเพ่ือให้เครื่องปั่นหยุดสนิทและป้องกัน
การสัมผัส aerosol ขณะเปิดฝาเครื่องหมุนเหวี่ยง 

15.3 ควรใช้ภาชนะปิดฝาเมื่อผสมตัวอย่างด้วย vortex  การผสมตัวอย่างด้วย vortex ให้ปลอดภัยควรทำในตู้
ชีวนิรภัย 

15.4 กรณีอาจเกิดควันอันตรายจากเครื่องมือชิ้นใหญ่ ควรใช้ตู้ควบคุมแบบอากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในหรือใช้
ตู้สกัดหากเป็นเครื่องเล็ก 

15.5 เมื่อเกิดสารชีวภาพหรือจุลชีพหกหล่นในห้องปฏิบัติการ รออย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือให้ไม่มี aerosol ฟุ้ง
กระจายในอากาศ ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการไปดำเนินการจัดการกำจัดและทำความสะอาด 

15.6 การปฏิบัติงานใดที่มีโอกาสทำให้เกิด aerosol ต้องปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัย Class II Type A2 (BCS II, A2) 
ที่หน่วยงานมีใช้อยู่ 

15.7 การเปิด-ปิดจุกหลอดเลือด เพ่ือป้องกันการเกิด aerosol ให้ใช้ผ้ากอ๊ซหรือทิชชูหุ้มปิดที่ฝาจุกขณะเปิดปิด 
15.8 หากมีการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองลอย(aerosol generating procedure) เช่น การเก็บตัวอย่าง 

Nasopharyngeal swab ให้บุคลากรสวมชุดป้องกัน (PPE) แบบ airborne ร่วมกับ contact 
precautions ได้แก่ กาวน์ชนิดกันน้ำ, ถุงมือ, หน้ากากชนิด N95, กระจังกันหน้า(face shield)หรอืแว่น
ป้องกันตา(goggles) และหมวกคลุมผม กรณีที่ทำ swab ต่อเนื่อง ให้เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งหลัง swab ผู้ป่วย
แต่ละราย และให้พิจารณาเปลี่ยนกระจังหน้าถ้าเปื้อน 

หมายเหตุ : วิธีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1) Contact transmission หมายถึง การแพร่กระจายของเชื้อโดยการสัมผัสกับเชื้อของผู้ป่วยโดยตรงหรือ

สัมผัสกับเชื้อของผู้ป่วยทางอ้อม  
- direct contact transmission ผู้รับเชื้อสัมผัสกับเชื้อของผู้ป่วยโดยตรง เช่น ไอ หรือจามใส่หน้า 

เลือดจากตัวผู้ป่วยกระเด็นใส่แผลเจ้าหน้าที่ เป็นต้น   
- indirect contact transmission  ผู้รับเชื้อไม่ได้สัมผัสกับแหล่งโรคโดยตรง เช่น การที่มือไปสัมผัส

กับเชื้อท่ีหลงเหลืออยู่ในที่ต่างๆ แล้วมาป้ายตามใบหน้า 
2) Airborne transmission เปน็ชื่อเรียกรวมๆ ของละออง 2 กลุ่ม ได้แก่ 

- ฝอยละอองขนาดใหญ่(Droplet) มีขนาดประมาณ 50 – 100 ไมครอน ที่ผู้ป่วยไอหรือจาม และตกสู่
พ้ืนภายใน 15 – 20 นาที ไม่ไกลจากผู้ป่วยเกิน 2 เมตร 

- Droplet nuclei เป็นฝอยละอองขนาดเล็กมาก ประมาณ 5 -12 ไมครอน จะลอยอยู่ในอากาศได้
นานและไปได้ไกลเกิน 10 เมตร การแพร่กระจายของ Droplet nuclei นี้เรียกว่าละอองลอย     
(Aerosol) 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 34 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

 บทที่ 16 ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา ตู้ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา ตู้ความปลอดภัยสารเคมี 
 

16.1 หลักความปลอดภัยทางชีววิทยาสำหรับห้องปฏิบัติการ(Laboratory Biosafety) 
บุคลากรที่ทำงานกับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและ/หรือสารชีวภาพอันตราย ต้องปฏิบัติงานตามหลักความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือป้องกันผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนหรือสัมผัสสารชีวภาพอันตราย โดย
การควบคุมกักกันสารชีวภาพอันตรายไม่ให้แพร่กระจายสู่ผู้ปฏิบัติงานและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมนอก
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

16.1.1 การควบคุมด้านวิศวกรรม(Engineering control)  ได้แก่ การจัดโครงสร้างทางวิศวกรรมและ
กายภาพของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของจุลชีพก่อโรค เช่น การแยกห้องปฏิบัติการตาม
ระดับความเสี่ยงของจุลชีพก่อโรค การแยกพ้ืนที่พักออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการทดสอบ แยกกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติในพ้ืนที่เดียวกัน ระบบควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ ระบบไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า 
รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ตู้ชีวนิรภัย เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง ก๊อกน้ำล้างมือ
อัตโนมัติ  ถังขยะ 

16.1.2 การควบคุมด้านการบริหาร (Administrative control) ได้แก่ การบริหารจัดการในเรื่องการ
กำหนดนโยบายของหน่วยงาน การกำหนดแผนปฏิบัติการดำเนินการ การจัดหา จัดเตรียม การดำเนินการ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ 

16.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work procedure หรือ Standard operating procedure) เป็น
การควบคมุวิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงใน
การเกิดอันตราย  ได้แก่ การจัดทำวิธีปฏิบัติงานเป็นลำดับ ขั้นตอน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความ
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และได้
ผลลัพธ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลน่าเชื่อถือ และมีความสม่ำเสมอ เช่น ขั้นตอนการใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้อง
ส่วนบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าออกห้องปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  

16.1.4 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment; PPE) เลือกใช้อุปกรณ์ปกป้อง
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยคำนึงถึงชนิดวัสดุของอุปกรณ์ป้องกัน ช่องทางการสัมผัสหรือ
การเข้าสู่ร่างกายของจุลชีพ ระยะเวลาและความถี่ในการปฏิบัติงาน  มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้งาน 
สะดวกสบายในการสวมใส่และไม่ขัดขวางการปฏิบัติงาน  

 

16.2 หลักความม่ันคงทางชีวภาพ (Laboratory Biosecurity) 
16.2.1 บุคลากรที่ทำงานกับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและ/หรือสารชีวภาพอันตรายต้องปฏิบัติงานตามหลัก

ความมั่นคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการขโมย หรือลักลอบนำสารชีวภาพอันตรายออกนอก
ห้องปฏิบัติการและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสังคมภายนอก เช่น การลักลอบ
นำไปทำอาวุธชีวภาพ เป็นต้น 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 35 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

16.2.2 ห้องปฏิบัติการต้องจำแนกสารชีวภาพที่มีอยู่ในครอบครองหรือใช้งานออกเป็นกลุ่มเสี่ยง(risk group) 
4 ระดับ ตามนิยามกลุ่มเสี่ยงชององค์การอนามัยโลก เพ่ือจัดห้องปฏิบัติการหรือการจัดเก็บสารชีวภาพ ให้มีความ
ปลอดภัยตามนิยามห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 1- 4 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

16.2.3 ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงด้านชีวภาพที่เหมาะสมกับสารชีวภาพที่
ครอบครอง โดยบริหารจัดการองค์ประกอบ ดังนี้ 

16.2.3.1 การควบคุมด้านวิศวกรรม 
การควบคุมด้านวิศวกรรมสำหรับการปฏิบัติงาน หรือการเก็บรักษาสารชีวภาพตามระดับความ
เสี่ยงด้านความความมั่นคงทางชีวภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ปกป้องทรัพย์สิน ได้แก่ ตัวอาคารที่มีประตูเปิดปิด  มีการควบคุมการเข้าออกของ

บุคคลและยานพาหนะ ใช้ปฏิบัติงานหรือเก็บสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงต่ำ 
2) พื้นที่ควบคุม ได้แก ่ห้องปฏิบัติการหรือห้องที่จัดไว้จำเพาะ มีประตูปิดมิดชิด ตั้งอยู่ภายใน

ตัวอาคาร ใช้จัดเก็บสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงปานกลาง และ/หรือเอกสารสำคัญ มีระบบ
ตรวจสอบหรือบันทึกการเข้าออกของบุคคล อนุญาตให้เข้าออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีการกำหนดเวลาทำการ เมื่อหมดเวลาทำการต้องปิดล๊อคประตูหน้าต่าง เช่น 
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 หรือ 3 

3) พื้นที่หวงห้าม ได้แก ่บริเวณหวงห้ามที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุม มีระบบควบคุมการเข้าออก มี
ระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นที่เข้าถึงได้ 
ใช้ปฏิบัติงานหรือเก็บรักษาสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงสุด เช่น ห้องหรือ
ตู้เก็บสารชีวภาพหรือตู้แช่แข็งที่มีกุญแจล็อคในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เป็นต้น 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน ได้แก่ การควบคุมการเข้าออก การตรวจสอบบุคคลภายนอก การต้อนรับ
ผู้มาเยือน เช่น ญาติ ผู้ดูงาน ผู้ฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน ในสถานที่จัดไว้ให้ หรือในพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น  เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนต้องติดป้ายแสดงตน มีการ
รายงานกรณีพบความผิดปกติหรือบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 

16.2.3.2 การจัดทำบัญชีและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย

ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ(LSO) หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและนายช่างเทคนิค  เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

2) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือเก็บสารชีวภาพให้เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงของสารชีวภาพ มีวิธีการควบคุมการเข้าถึงหรือใช้สารชีวภาพอย่าง
เหมาะสม  สารชีวภาพต้องมีการติดฉลาก มีการจัดทำบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายการตาม
ชนิด  ระบุจำนวนสารชีวภาพที่ต้องควบคุมและต้องจัดทำบัญชี ได้แก่ จุลชีพก่อโรคในทุก



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 36 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

รูปแบบ สารพิษ  ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่พิสูจน์แล้วว่ามีจุลชีพก่อโรคหรือสารพิษ สาร
พันธุกรรมที่มียีนเกี่ยวกับจุลชีพก่อโรค รวมถึงน้ำยาหรือสารมาตรฐานที่มีสารชีวภาพด้วย 

3) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชีการครอบครอง การนำเข้า การใช้ การ
เก็บรักษา และการส่งออกสารชีวภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการครอบครอง การนำเข้า การใช้ การเก็บรักษา และการ
ส่งออกสารชีวภาพ กรณีท่ีมีการเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์หรือเชื้อที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วย 
เพ่ือนำไปใช้ต่อ ต้องดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีการครอบครองเชื้อตามกฎหมายว่าด้วย
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

4) การทำบัญชีสารชีวภาพควรมีข้อมูลสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 
• แหล่งที่มา วันเดือนปีที่ได้รับ ปริมาณที่ได้รับ 
• เอกลักษณ์ของสารชีวภาพ เช่น ชนิดของสาร (ของแขง็ ของเหลว หรืออ่ืนๆ) ประวัติสาย

พันธุ์ เป็นต้น 
• ระบุระดับความเสี่ยงของสารชีวภาพ เช่น กลุ่มเสี่ยงของจุลชีพ (risk group 1-4) และ

ระดับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางชีวภาพ (ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง หรือ
ความเสี่ยงสูง) 

• การเก็บรักษา ชนิดจำนวนของภาชนะบรรจุ และสถานที่หรือตำแหน่งที่เก็บรักษา 
• ผู้รับผิดชอบในการใช้ การเก็บรักษา การจัดทำบัญชี 
• บันทึกการใช้งาน 
• การเคลื่อนย้ายหรือการแจกจ่ายสารชีวภาพ 
• การทำลายข้อมูลที่บันทึกในบัญชีต้องถูกต้อง มีการทำลายเป็นระยะ และข้อมูลต้องเป็น

ปัจจุบัน 
5) หัวหน้าห้องปฏิบัติการมอบหมายหน้าที่ในการครอบครอง การนำเข้า การใช้ การเก็บ

รกัษา การส่งออกสารชีวภาพ รวมถึงการเข้าถึงและการจัดทำบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และให้มีความ
เหมาะสมกับสารชีวภาพตามระดับความเสี่ยง การบันทึกการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
เช่น ชนิดการทดลอง ผู้ทดลอง วันและเวลาที่ทำการทดลอง ให้บันทึกในแฟ้มหรือสมุด
บันทึก และถือเป็นเอกสารควบคุม บันทึกที่เก่ียวกับสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงปานกลางขึ้น
ไปห้ามนำออกนอกพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ 

6) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องจัดส่งสำเนาบัญชีการครอบครอง การนำเขา้ การใช้การเก็บ
รักษา และการส่งออกสารชีวภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

7) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องสุ่มตรวจสอบสารชีวภาพว่ามีอยู่จริง ทั้งชนิดและจำนวนต้อง
ถูกต้องตรงกับข้อมูลในบัญชีการครอบครอง การนำเข้า การใช้ การเก็บรักษา และการ
ส่งออกสารชีวภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน หาก



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 37 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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พบความผิดปกติต้องรีบรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุและ
ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 

8) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องกำหนดวิธีการทำลายหรือการทำให้สารชีวภาพเสื่อมฤทธิ์ มีการ
บันทึกวันและวิธีการทำลาย โดยเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

16.2.3.3 การบริหารงานบุคคล 
1) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องมอบหมายหน้าที่ในการครอบครอง การนำเข้า การใช้การเก็บ

รักษา และการส่งออกสารชีวภาพ รวมถึงการเข้าถึงและการจัดทำบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุคลากร เช่น มีการสอบประวัติหรือทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ เจ้าหน้าที่ที่
ทำงานกับสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการตรวจคัดกรองประวัติอย่างละเอียด 
และมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

2) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ หากพบว่ามีความ
บกพร่อง หรือพบว่าเจ้าหน้าที่มีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสภาพจิตใจ ควรแก้ไขหรือ
เปลี่ยนให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ทำงานกับสารชีวภาพความเสี่ยง
สูง 

3) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องให้การอบรมหรือจัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารชีวภาพตามความเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศและฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง 
มีการประเมินความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

4) หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องสอดส่องไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาในห้องปฏิบัติการการ
ต้อนรับญาติหรือผู้มาเยือน ให้กระทำในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น 

16.2.3.4 การขนส่งสารชีวภาพ 
การนำเข้าหรือส่งออกสารชีวภาพต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจาก 
สัตว์ สำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารชีวภาพระหว่างประเทศให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หรือกฎระเบียบของเมือง รัฐ หรือประเทศ และตามข้อกำหนดของ International Air 
Transport Association (IATA) 

16.2.3.5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
1) บัญชีการครอบครอง การนำเข้า การใช้ การเก็บรักษา การส่งออกสารชีวภาพ และบันทึก

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ถือเป็นเอกสารควบคุม ห้องปฏิบัติการต้องรักษาความมั่นคง
ของเอกสาร และปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงของเอกสารของ
หน่วยงาน 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 38 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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2) เอกสารหรือข้อมูลสารชีวภาพที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางข้ึนไป ถือเป็นข้อมูลลับ
และต้องเก็บในพ้ืนที่ควบคุมหรือพ้ืนที่หวงห้าม การเข้าถึงเอกสารข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจสอบว่าไม่มีการลักลอบนำ
เอกสารออกนอกพ้ืนที่ที่กำหนด การเปิดเผยหรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบัน/โรงพยาบาล/หน่วยงาน 

3) การทำลายเอกสารหรือข้อมูลสารชีวภาพมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีการบันทึกการทำลายเอกสารเก็บไว้เป็น
หลักฐาน การทำลายเอกสารโดยใช้เครื่องตัดย่อยกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือโดยการ
เผา หากข้อมูลเก็บในแผ่นซีดีหรืออ่ืนๆ ให้ทุบทำลายให้สิ้นสภาพ และการทำลายเอกสาร
ข้อมูลกระทำโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจสอบให้
มั่นใจว่ามีการทำลายเอกสารจริง และเอกสารไม่ถูกลักลอบนำออกจากห้องปฏิบัติการ 

16.2.3.6 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ร่วมกับผู้จัดการความปลอดภัย( LSO) และผู้จัดการความเสี่ยง 

ร่วมกันประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ (biorisk assessment) การครอบครอง การใช้ การเก็บรักษา และการ
ส่งออกสารชีวภาพ จัดทำแผนลดความเสี่ยงหรือแผนพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยประจำปี และดำเนินการ
ตามแผน แผนปฏิบัติการประจำปีต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้ 

1) แผนการฝึกอบรมบุคลากร บุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมหลักสูตรความมั่นคง
และปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกับสารชีวภาพ 
ระดับความเสี่ยง  มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

2) แผนทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบ
ความปลอดภัย พื้นที่ควบคุมและพ้ืนทีห่วงห้าม  ต้องมีการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีการ
อบรมฟ้ืนฟูประจำปี 

3) แผนการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
4) แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ภัยพิบัติ(เช่น อัคคีภัย,วาตภัย, 

อุทกภัย, แผ่นดินไหว ฯลฯ)  การโจรกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และมีวิธีปฏิบัติในสถานการณ์
ต่างๆ ได้แก่ การระงับเหตุ การรายงาน และการเก็บรักษาพยานทางคดี เป็นต้น และต้องมีการฝึกซ้อมแผน 

 

16.3 ตู้ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา , ตู้ความปลอดภัยทางเคมี 
16.3.1 เมื่อปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่างของความเสี่ยง กลุ่ม I และ II อนุญาตให้ใช้ตู้ชีวนิรภัย ที่มีการ

หมุนเวียนของอากาศท่ีผ่านตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA) ก่อนที่จะถูกปล่อยออกมา 
16.3.2 ห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับการเพาะเลี้ยงเชื้อที่มีความเสี่ยงระดับสามหรือสูงกว่า ห้ามใช้อากาศ

หมุนเวียน 
16.3.3 ในทางกฎหมายบางแห่งต้องใช้ตัวกรอง HEPA สองชั้น 
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16.3.4 ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยของสารเคมีต้องติดตั้ง และตรวจสอบเป็นประจำ
ทุกปี โดยบุคคลผู้มีอำนาจ 

16.3.5 ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพต้องตรวจสอบบ่อยครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ายังทำงานตรงตามท่ีออกแบบมา 
16.3.6 จัดเก็บบันทึกผลการตรวจสอบ และทดสอบการทำงาน ต้องแสดงฉลากรับรองบนเครื่องที่ผ่านการ

ตรวจสอบ 
16.3.7 สถานที่การออกแบบและประเภทของตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพที่นำมาใช้จะต้องมีความ

เหมาะสมกับระดับควบคุมบรรจุที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย 
16.3.8 ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งหมดต้องใช้ให้ตรงกับการทำงาน 
16.3.9 การระบายอากาศของตู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และเคมี ต้องเหมาะสมกับความเสี่ยง และ

สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 
16.4 วิธีการใช้งานตู้ชีวนิรภัย(BSC)  ให้เกิดความปลอดภัย (ดูเพ่ิมเติมในข้อ 28.2) 

16.4.1 เปิดเครื่องอย่างน้อย 5 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน เพ่ือขจัดอากาศท่ีปนเปื้อนภายในตู้ออก และเกิดการ
หมุนเวียนของม่านอากาศภายในตู้ 

16.4.2 เช็ดทำความสะอาดตู้ทุกครั้งก่อนและหลังเสร็จงานด้วย 70% แอลกอฮอล์ 
16.4.3 ไม่วางสิ่งของขวางทางการเคลื่อนตัวของม่านลมบริเวณตะแกรงด้านหน้าตู้ปลอดเชื้อ 
16.4.4 ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้อย่างตรงๆ ให้ชิดตะแกรงด้านหน้า ไม่กวาดมือเข้าออก 
16.4.5 ห้ามใช้ตู้ BSC เป็นที่เก็บสิ่งของ  
16.4.6 หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียงเปลวไฟในตู้ BSC  ควรเลือกใช้ตะเกียงไฟฟ้าแทน 
16.4.7 ต้องเก็บสิ่งของออกตู้เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน กรณีท่ีต้องการความปลอดภัยสูง สิ่งของที่จะใช้ในตู้ต้อง

เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเสร็จงาน 
16.4.8 การเลือกใช้ตู้ปลอดเชื้อขึ้นกับเชื้อที่ปฏิบัติงานว่าเป็น risk group อะไร 
16.4.9 ยังคงเปิดเครื่องไว้ก่อนอย่างน้อย 5 นาที หลังทำงานเสร็จ เพ่ือขจัดอากาศที่ปนเปื้อนภายในตู้ออก 

และป้องกันเชื้อจุลชีพแพร่กระจายออกมาทางด้านหน้าตู้ BSC 
16.5 การปฏิบัติงานใดๆ เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายตนเองด้วย เช่น สวมเสื้อคลุม  แว่นตา

นิรภัย สวมรองเท้าและถุงมือที่เหมาะสม และเครื่องป้องกันเหล่านี้เมื่อใช้แล้วต้องมีกำจัดเชื้อจุลชีพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ไม่นำติดตัวออกไปจากห้องปฏิบัติการและไม่ควรนำไปทำความสะอาดที่บ้านเอง  ควรส่ง
ให้หน่วยงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดเท่านั้น 

16.6 ทำความสะอาดพ้ืนผิวเคาน์เตอร์ ก่อน หลัง ปฏิบัติงานด้วยวิธีหรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดที่เหมาะสม เช่น 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% (1 : 10 ของ 5.25% solution of  sodium hypochlorite) และหลังเสร็จ
งานต้องล้างมือให้สะอาด พื้นห้องให้เช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอก 

16.7 กรณีท่ีถุงขยะติดเชื้อตกแตก หรือ หลอดเลือด/ตัวอย่างหกหล่นที่พ้ืน ให้สวมถุงมืออย่างหนาเช็ดสิ่งเปรอะ
เปื้อนออกให้มากท่ีสุดด้วยกระดาษแล้วทิ้งกระดาษนั้นในถุงขยะติดเชื้อ และราดบริเวณที่เปรอะเปื้อน
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โดยรอบจากข้างนอกสู่ข้างในด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ VirKon 0.5% ทิ้งไว้นาน 10-30 นาที 
ก่อนเช็ดถูตามปกติ (ดูเพ่ิมเติมในข้อ 16.10.4) 

16.8 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง รวมทั้งขยะติดเชื้อต่างๆ ต้องทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ  
เคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อในภาชนะมีฝาปิดป้องกันการตกแตกรั่วไหล มีป้ายชี้บ่งขยะติดเชื้อหรือใช้ถุงขยะสี
แดง  และนำไปทิ้งในที่พักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกวัน ไม่ควรเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเกิน 1 วัน 

16.9 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจะต้องรายงานเป็นขั้นตอนตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดโดย
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาล 

16.10 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจากสารชีวภาพรั่วไหล 
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของสารชีวภาพติดเชื้อเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ ซึ่งผู้ประสบเหตุอาจมีการ
หายใจเอาสารชีวภาพติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย หรือการสัมผัสกับสารชีวภาพติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดการติด
เชื้อเป็นโรค หรือถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลของสารชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบทำความ
สะอาด และป้องกันการแพร่กระจาย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
16.10.1 กรณีสัมผัสสารชีวภาพที่รั่วไหล 

a) แจ้งเตือนผู้ร่วมงานให้ทราบ เพ่ือป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายเชื้อ 
b) ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ (ควรใช้สบู่ฆ่าเชื้อโรค) และนํ้า หากกระเด็นเข้าตาให้ใช้นํ้ายา

ล้างตา และหากกระเด็นเข้าปากให้ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.9เปอร์เซ็นต์ 
c) รีบให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล หรือส่งไปสถานพยาบาลเร่งด่วน (แล้วแต่กรณี) 
d) แจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และ/หรือผู้ดูแลปฏิบัติการทราบทันที หรือภายใน 1 ชั่วโมง 
e) พบแพทย์เพ่ือทำการรักษา หรือให้คำปรึกษาต่อไป 

16.10.2 กรณีสารชีวภาพหกหล่นในห้องปฏิบัติการ (Spill decontamination) 
ห้องปฏิบัติการต้องจัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับกำจัดการปนเปื้อนวัสดุติดเชื้อที่อาจเกิดการหก
หล่นไว้พร้อมหยิบใช้ได้สะดวก และทันท่วงที ซึ่งชุดอุปกรณ์ควรประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ
อย่างน้อย ดังนี้ 
a) นํ้ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ 
b) วัสดุซับ เช่น กระดาษหรือผ้า 
c) ภาชนะใส่ของเสีย เช่น ถุงใส่ขยะติดเชื้อ 
d) ภาชนะท้ิงของมีคม 
e) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น เสื้อคลุมปฏิบัติการ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันหน้าและตา 
f) อุปกรณ์เก็บกวาด เช่น ไม้กวาด ที่ตักผง และปากคีบ 
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16.10.3 กรณีมีการหกหล่นของวัสดุติดเชื้อภายในตู้ชีวนิรภัย 
ในกรณีที่มีการหกหล่นของวัสดุติดเชื้อภายในตู้ชีวนิรภัยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
a) ถอดถุงมือที่กำลังใช้งานทิ้งภายในตู้ กรณีมีการปนเปื้อนเชื้อ 
b) ห้ามปิดสวิตซ์ตู้ เพื่อให้ตู้ทำงานอย่างต่อเนื่องในการกรองอากาศภายในตู้ ก่อนปล่อยออกสู่

อากาศภายนอก ทั้งเม่ือเกิดเหตุและขณะทำความสะอาด 
c) สวมเสื้อคลุม แว่นตานิรภัย และถุงมือในขณะทำความสะอาด 
d) คลุมบริเวณท่ีวัสดุหกหล่นด้วยวัสดุซับ แล้วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10-20 

นาที หรือตาม contact time ของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดที่เลือกใช้ 
e) เช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษซับ 
f) เช็ดผนังตู้ พื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ภายในตู้ด้วยกระดาษหรือผ้าที่ชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ 
g) ทิ้งวัสดุปนเปื้อนลงในถุงขยะติดเชื้อและนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปทิ้ง 
h) วัสดุที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ให้ใส่ในถาดหรือภาชนะที่ทนความร้อนและมีฝาปิดก่อนนำไปอบนึ่ง

ฆ่าเชื้อ 
i) วัสดุที่ไม่สามารถอบนึ่งฆ่าเชื้อที่ได้ ให้แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อนานอย่างน้อย 10 นาทีหรือตาม

contact time ของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดที่เลือกใช้ก่อนนำออกจากตู้ 
j) หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ให้ตู้ทำงานต่อไปอีกอย่างน้อย 10 นาที ก่อนจะใช้งานอ่ืนต่อไป 
k) รายงานอุบัติการณ์แก่ผู้รับผิดชอบทราบแลผู้จัดการความปลอดภัย 

16.10.4 กรณีวัสดุติดเชื้อหกหล่นนอกตู้ชีวนิรภัย 
            เมื่อเกิดสารชีวภาพหรือจุลชีพหกหล่นในห้องปฏิบัติการ รออย่างน้อย 30 นาที เพ่ือให้ไม่มีละออง
ฟุ้งกระจายในอากาศ ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการไปดำเนินการจัดการกำจัดและทำความสะอาด ถ้ามีการเปื้อน
เสื้อผ้าให้นำใส่ลงในถุงขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อน การทำความสะอาด ก่อนจัดการกับวัสดุติดเชื้อ
หกหล่นให้สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ แว่นตานิรภัยและถุงมือ และปฏิบัติ ดังนี้ 

a) แจ้งผู้ร่วมงานทราบและกั้นบริเวณท่ีมีวัสดุติดเชื้อหกหล่น 
b) เก็บวัสดุที่เป็นเศษเครื่องแก้วแตก (ถ้ามี) โดยใช้ปากคีบ ห้ามหยิบวัสดุมีคมท่ีติดเชื้อด้วยมือ

เปล่า ทิ้งวัสดุแก้วแตกในภาชนะเก็บของมีคม  
c) นำวัสดุซับปิดคลุมบริเวณท่ีวัสดุติดเชื้อหกหล่น เพ่ือไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจาย 
d) ราดน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อ รอบบริเวณวัสดุติดเชื้อ ที่หกหล่นจากด้านนอก

เข้าสู่ด้านใน และปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 - 20 นาที หรือตาม contact time ของน้ำยาฆ่า
เชื้อที่เลือกใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าน้ำยาได้ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อเพียงพอ 

e) เก็บรวบรวมวัสดุปนเปื้อนทั้งหมดทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ 
f) เช็ดทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบที่อาจปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง 
g) เครื่องมือที่ปนเปื้อน หากไม่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ ต้องเช็ดด้วย

น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ไม่กัดกร่อนเครื่องมือและล้างด้วยน้ำถ้าจำเป็น 
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h) นำถุงใส่ขยะติดเชื้อไปอบนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปทิ้ง 
i) วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ใส่ในถาดหรือภาชนะที่ทนความร้อนและมีฝาปิดก่อน

นำไปอบฆ่าเชื้อ 
j) เปิดใช้พื้นที่ได้ หลังจากท่ีได้ทำความสะอาดและกำจัดการปนเปื้อนเสร็จสมบูรณ์ 
k) รายงานอุบัติการณ์ แก่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทราบ 
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บทที่ 17 ความปลอดภัยด้านสารเคมี 
 

17.1 มาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี  
17.1.1 มีนโยบายและข้ันตอน การจัดหา การเก็บรักษา แจกจ่าย การจัดการ การใช้งานสารเคมี และการ

กำจัดของเสียเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติทางเคมีที่ดี การจัดหาสารเคมีต้องคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน
จากสารเคมีนั้นๆ คัดเลือกสารเคมีท่ีมีอันตรายน้อยที่สุดมาใช้งาน 

17.1.2 บ่งชี้อันตรายของสารเคมีที่ใช้แต่ละชนิดบนภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการติด
ฉลากที่ชัดเจนบนภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช้อยู่ หากสารเคมีนั้นยังถูกใช้งานอยู่ให้ติดฉลาก “อยู่ในการใช้งาน” 

17.1.3 มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอใช้ได้สำหรับอันตรายจากสารเคมีอันตรายทางกายภาพและไฟไหม้ 
มาตรการควบคุมเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพ่ือให้แน่ใจว่ายังคงประสิทธิภาพ ต้องเก็บรักษาบันทึก
ผลของการตรวจสอบ 

17.1.4 ของเหลวที่เป็นอันตราย เช่น กรดหรือด่างต้องถูกเก็บไว้ต่ำกว่าระดับสายตา 
17.1.5 หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาสารเคมีในพ้ืนที่เปิดโล่ง บริเวณทางผ่านและบันใด เก็บภาชนะบรรจุขนาด

ใหญ่ไว้ในระดับต่ำใกล้พ้ืน แต่สูงพอให้จัดการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับการทำงาน   
17.1.6 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือ

ท้องถิ่น เพื่อการจัดการการเก็บรักษา และการใช้ก๊าซแรงดันสูง และวัสดุที่อุณหภูมิต่ำ 
17.1.7 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (เช่น โซ่ และที่วางถัง) ต้องถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้

ตั้งใจของถังแก๊ส น้ำยาหรือเครื่องแก้ว 
17.1.8 พนักงานทุกคนจะต้องทำงานตามข้ันตอน วิธีด้านความปลอดภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการเห็นสมควรสำหรับงาน 
17.1.9 ต้องสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมตลอดเวลาโดยบุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในพ้ืนที่การวิเคราะห์เสริม

ด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส่วนบุคคลเมื่อระบุโดยลักษณะของกิจกรรม 
 

17.2 มาตรการฉุกเฉินหากเกิดการปนเปื้อนสารเคมี 
17.2.1 ต้องมีสถานีล้างตา(Eyewash station) ในพ้ืนที่วิเคราะห์ทั้งหมดที่มโีอกาสเกิดความเสียหายต่อตา

จากการปนเปื้อนสารเคมี  ต้องมีท่ีล้างตัวฉุกเฉิน(Emergency shower) หากมีโอกาสเกิดสารเคมีหกรดตัว 
17.2.2 ต้องมีมาตรการต่อการรั่วไหลของสารเคมีที่เหมาะสม ต้องรวมถึงสารสะเทิน (Neutralizing 

agents) การควบคุมการรั่วไหล และวัสดุดูดซับที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ทำงาน 
 

17.3 การทิ้งสารเคมี 
ต้องมีขั้นตอนที่เขียนชัดเจนสำหรับการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงรายละเอียดที่
เพียงพอของกระบวนการกำกับดูแลระดับท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติตามได้ ด้วยกลไกที่วัสดุดังกล่าวเอาออกได้
อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายจากการควบคุมของห้องปฏิบัติการ มีการลดอันตรายของสารเคมี
ด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนทิ้งลงในระบบระบายน้ำเสีย 
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บทที่ 18 การป้องกันอันตรายจากรังสี 
18.1 สารกัมมันตรังสี(radionuclides) 
 ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่มีการใช้สารกัมมันตรังสี 
18.2 ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าด้านการป้องกันรังสี 

- 
18.3 การตรวจสอบสถานที่ทำงาน 

- 
18.4 รังสียูวี และแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ (รวมถึงแสงจากแหล่งที่มีความเข้มสูง) 
 ในการใช้หรือทำงานกับแสง UV หรือ Laser  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

18.4.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และให้การฝึกอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือ
แหล่งกำเนิดแสงและอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างปลอดภัย ไม่มองหรือจ้องแสง UV ด้วยตาเปล่า 

18.4.2 ติดป้ายระบุกำลังใช้งานแสงบริเวณหน้าห้องที่ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์กำเนิดแสง 
18.4.3 ใช้แหล่งกำเนิดแสงเฉพาะวัตถุประสงค์ในการออกแบบการใช้งานเท่านั้น 
18.4.4 ควบคุมแสงให้อยู่ในพ้ืนที่จำกัด เช่น ปิดฝาครอบ คลุมด้วยผ้าดำ เป็นต้น การเปิดฝาครอบหรือ

ชิ้นส่วนปกป้องแหล่งกำเนิดแสงเพื่อการบำรุงรักษาควรดำเนินการโดยพนักงานหรือช่างซ่อมบำรุงผู้
มีคุณสมบัติและถูกกำหนดสิทธิให้บริการได้ 

18.5 อุปกรณ์ไมโครเวฟ 
18.5.1 เครื่องไมโครเวฟซ่ึงติดตัง้ในห้องพักเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้มั่นใจ

ว่ายังคงได้มาตรฐานความปลอดภัย 
18.5.2 อุปกรณ์ไมโครเวฟที่ติดตั้งในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ต้องอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีเครื่องตรวจวิเคราะห์อยู่

ใกล้เคียงเพ่ือป้องกันการรบกวนจากไมโครเวฟ 
18.5.3 ห้ามนำสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ไปวางไว้ในอุปกรณ์ไมโครเวฟ 
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                                    บทที่ 19 การระวังอัคคีภัย 
19.1 การก่อสร้าง 

19.1.1 ข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรม ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของอันตรายทางห้องปฏิบัติการที่จะควบคุม 
19.1.2 ต้องกำหนดเส้นทางเข้าออกหลัก 
19.1.3 หากมีแผนกผู้ป่วยใน ต้องแยกพ้ืนที่ผู้ป่วยในออกจากห้องปฏิบัติการด้วยการใช้วัสดุทนไฟไหม้ได้ 
19.1.4 ต้องใช้แสงไฟ และปลั๊กท่ีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสป๊าค หากเก็บสารไวไฟควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

มีการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

19.2 กำหนดทางเข้าออกสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
19.2.1 ต้องมีทางเข้าออกสำรอง เพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยเมื่อต้องอพยพบุคลากรออกจาก

ห้องปฏิบัติการ เช่น มีประตูทางออกฉุกเฉินสำรองด้านหลังห้องปฏิบัติการ 
19.2.2 ทางหนีไฟที่กำหนด ต้องเปิดสู่พ้ืนที่ที่มีการป้องกันไฟไหม้ 

 

19.3 มีระบบเตือนภัย 
19.3.1 ต้องมีระบบเตือนอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับควันความร้อน และระบบเตือนภัยในทุกพ้ืนที่ของ

ห้องปฏิบัติการที่เก็บหรือใช้ก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ 
19.3.2 ระบบเตือนภัย ควรได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ายังทำงานได้เป็นปกติ และให้

บุคลากรทุกคนคุ้นเคยกับวิธีการใช้งาน 
 
 

19.4 กำหนดกลยุทธ์ลดความเสี่ยงอัคคีภัย 
19.4.1 ก๊าซไวไฟ และของเหลวไวไฟ ต้องเก็บในปริมาณน้อยที่สุดที่พอใช้งานในพื้นที่ทางเทคนิคของ

ห้องปฏิบัติการ 
หมายเหตุ บางกฎหมายระบุ “ปริมาณขั้นต่ำ” ถูกตีความว่าเป็นปริมาณที่ใช้ในหนึ่งวันทำการ 

19.4.2 ก๊าซ และของเหลวไวไฟ ต้องใช้เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
19.4.3 การทำงานที่เก่ียวข้องกับการปล่อยไอระเหยไวไฟ ต้องทำในตู้ดูดควัน 
19.4.4 ก๊าซและของเหลวไวไฟ ต้องเก็บไว้ห่างจากความร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟ รวมทั้งมอเตอร์

ไฟฟ้า และแสงแดด 
19.4.5 ก๊าซระบบท่อต้องติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด ฉุกเฉินและทำตามกฎระเบียบระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ

ท้องถิ่น 
19.4.6 ชุดการรั่วไหลต้องใช้ได้ทันท ีเพ่ือควบคุมให้การรั่วไหลของสารไวไฟมีปริมาณน้อย 
19.4.7 ในกรณีที่มีการรั่วไหลต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงได้ทันที และทำตามระเบียบ

ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
 

19.5  การเก็บรักษาวัสดุไวไฟ 
19.5.1 ภาชนะบรรจุก๊าซ และของเหลวไวไฟต้องเก็บไว้น้อยที่สุด พอดีกับความต้องการใช้งาน 
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19.5.2 ภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟต้องปิดฝา ยกเว้นเมื่อใช้งาน 
19.5.3 ของเหลวไวไฟ และก๊าซ ต้องเก็บไว้ในตู้หรือห้องเก็บท่ีได้รับการอนุมัติ 
19.5.4 การเก็บสารควรปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติในขณะนั้น 
19.5.5 ของเหลวไวไฟแช่เย็น ต้องเก็บในตู้เย็น “ปลอดภัยต่อการระเบิด” ไม่เกิดประกายไฟ 
หมายเหตุ ตู้เย็นทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้ 
19.5.6 ภาชนะเก็บชนิดโลหะ สำหรับของเหลวไวไฟจำนวนมาก ต้องทำให้มั่นคงโดยการผูกรั้ง และต่อสาย

ดินป้องกันไฟกระชาก 
19.5.7 ภาชนะเก็บแบบพกพาที่ปลอดภัย ต้องใช้ จัดเก็บ ขนส่ง และจ่ายของเหลวไวไฟ 
19.5.8 ต้องเทแบ่ง หรือถ่ายโอนวัตถุติดไฟในห้องเก็บเฉพาะหรือภายในตู้ดูดควัน ภาชนะเก็บชนิดโลหะ

ต้องต่อสายดินไว้ด้วย 
 

19.6 มีโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
 ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทุกคนที่ใช้อาคารร่วมกัน ต้องได้รับคำแนะนำ และการฝึกอบรมซึ่งรวมความถึง 

a) การรับรู้ และการประเมินผลของอันตรายไฟไหม้ 
b) การวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ 
c) มาตรการทั้งหมดทีจ่ะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 

19.7 มีอุปกรณ์ดบัเพลิง 
19.7.1 อุปกรณ์ที่เหมาะสมต้องอยู่ในสถานที่ที่จะดับไฟ และเพ่ือช่วยในการอพยพบุคลากรจากบริเวณท่ี

เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ 
19.7.2 เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้อพยพอย่างเป็นระเบียบมากกว่าความ

พยายามที่จะดับไฟ เพ่ือประกันความปลอดภัยของผู้คน 
19.7.3 การเลือกสถานที่ตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง และผ้าห่มดับไฟ ต้องเหมาะสมสำหรับ

ประเภทของไฟที่อาจเกิดภายในห้องปฏิบัติการและสอดคล้องกับระเบียบดับเพลิงท้องถิ่น 
19.8 แนวทางดำเนินการเกีย่วกับการจัดการด้านอัคคีภัย 

19.8.1 จัดทำแผนอัคคีภัยของแผนกพยาธิวิทยา ให้สอดคล้องกับแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
19.8.2 ติดตั้งและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง  มีผู้รับผิดชอบ โดยเครื่องดับเพลิงที่

ต้องติดตั้งเพ่ิมเติมจากอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่มีใช้ตามปกติของโรงพยาบาลคือถังดับเพลิง Type 
C หรือ CO2 extinguisher ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และ
ติดตั้งไว้ภายในห้องปฏิบัติการบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัยมากท่ีสุดในจำนวนที่เหมาะสม  การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอ่ืนๆ ต้องใช้ให้เหมาะสมกับสาเหตุหรือเชื้อเพลิง 

19.8.3 ดำเนินการสำรวจตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาสาเหตุและองค์ประกอบที่อาจจะทำ
ให้เกิดไฟไหม้ เช่น  ปลั๊กไฟหลวม/ชำรุด  ขั้วไฟฟ้าหลวม  การใช้ปลั๊กไฟฟ้าร่วมกันหลายอุปกรณ์  
สายไฟฟ้าชำรุด   จุดที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากหรือใช้กำลังไฟฟ้าสูงๆ  Baker รองรับ
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กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องมือมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องมือ  เครื่องมือ
ทำความร้อนโดยตรง (ได้แก่  กาต้มน้ำ  เตาไฟฟ้า  ตะเกียงเผาลูปไฟฟ้า  เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า 
และเครื่องตากสไลด์ เป็นต้น)ต้องดูแลการเปิด-ปิดการใช้งานให้รัดกุม รวมทั้งการเก็บสิ่งของต่างๆ 
และจัดระบบการวางของอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยเฉพาะสารไวไฟทุกชนิด 

19.8.4 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรมและเข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย 
19.8.5 มีป้ายชี้บอกทิศทางหนีไฟชัดเจน(ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์สีเขียว)  
19.8.6 ประตูท่ีใช้หนีไฟควรอยู่ในจุดที่เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปิดเปิดง่ายและทั้งสองด้าน มีขนาดกว้าง

พอ และเมื่อเปิดออกไปแล้วควรเป็นทางที่นำไปสู่ถนนหรือสนามหรือท่ีโล่ง 
19.8.7 การเก็บสิ่งของต่างๆ  ต้องมีการจัดระบบวางของอย่างมีระเบียบแบบแผน(standard 

housekeeping) 
19.8.8 ห้องปฏิบัติการต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่ตั้งของ

ห้องปฏิบัติการติดไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 
19.8.9 วิธีปฏิบัติเมือ่เกิดกรณีฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม ้   ได้แก่  

a) ให้หยุดทำงาน  ปิดเครื่องมือที่กำลังทำงานอยู่ ปิดแก๊ส   
b) ดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นที่มีอยู่ในหน่วยงาน  ห้ามดับเพลิงด้วยตนเองหากไม่

มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย 
c) หากควบคุมไม่ได้ให้ออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว  กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณกว้าง ให้อพยพ

หลบภัยอยู่นอกอาคาร ณ บริเวณจุดรวมพล 
d) ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายก่อน โดยตัวเองต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายเสียเอง 
e) แจ้งเหตุเพลิงไหม้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอความช่วยเหลือ 
f) แยกส่วนที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากส่วนอื่น เช่น โดยการปิดประตู หน้าต่าง  
g) ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารเคมี ห้ามดับเพลิงด้วยตนเอง ควรรีบแจ้งหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
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              บทที่ 20 การอพยพฉุกเฉิน 
20.1 ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการอพยพฉุกเฉิน อาจเลือกทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี อัคคีภัย และเหตุ

ฉุกเฉินทางจุลชีววิทยาต้องรวมถึงมาตรการอพยพออกไปจากอาคารในสภาพที่ปลอดภัย 
20.2 พนักงานทุกคน รวมทั้งผู้เข้าชมต้องได้รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการ, เส้นทางเข้าออก และจุดรวมพลก่อนอพยพ

ฉุกเฉิน 
20.3 พนักงานทุกคน จะต้องมีส่วนร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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                                           บทที่ 21 ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 
21.1 อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ต้องได้รับการออกแบบ และผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่เหมาะสม 
21.2 เลือกซื้อหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมาตรฐานในชุด 

ISO/IEC 61010 ข้อกำหนดความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับวัด การควบคุม และการใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

21.3 เพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัย อุปกรณ์บางอย่างต้องเชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟฟ้า 
21.4 อุปกรณ์ใหม่ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ต้องไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าผู้มีอำนาจ (เช่นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่าง

ไฟฟ้าหรือวิศวกรชีวการแพทย์) ได้ดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเป็นที่แน่ใจ และ
ผู้ใช้งานอุปกรณ ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้ที่เหมาะสม จัดการกับอุปกรณ์โดยไม่ลดความ
ปลอดภัยด้านไฟฟ้า 

หมายเหตุ บางงานต้องใช้เครื่องปราศจากไฟฟ้าสปาร์ค และทนต่อการหกรด 
21.5 ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพ่ือสำรวจความเสียหายที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาด

ทางไฟฟ้า 
21.6 หากเกิดสารนำไฟฟ้าหกรดเครื่องมือ ต้องตัดไฟฟ้าจากเครื่องและทำให้แห้ง ต้องไม่ใช้เครื่องนั้นจนกว่าผู้รู้

ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ต่อได้ ต้องกำจัดการปนเปื้อนทางเคมี และชีวภาพบนเครื่องมือก่อนส่งซ่อมดูแล 
เพ่ือลดการสัมผัส 

21.7 เฉพาะบุคคลที่มีความสามารถท่ีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้า ต้องห้ามมิให้ผู้
ไม่มีหน้าที่ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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                   บทที่ 22 การขนส่งตัวอย่าง 
 

 ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหรือผู้จัดการความปลอดภัย/LSO ต้องรับผิดชอบการให้คำแนะนำท่ีเหมาะสม 
และกำหนดวิธีการให้กับหน่วยส่งตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ 
22.1 ตัวอย่างทั้งหมดต้องส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนต่อคนทำงาน ผู้ป่วยหรือ

สิ่งแวดล้อม 
22.2 ตัวอย่างต้องขนส่งในภาชนะนิรภัย กันการรั่วซึม ติดป้ายกำกับชื่อภาชนะนำส่งและติดป้ายสัญลักษณ์ 

Biohazard  
22.3 ตัวอย่างที่จัดส่งภายในห้องปฏิบัติการเอง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย 
22.4 ตัวอย่างส่งออกนอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบปัจจุบันที่เกี่ยวกับการขนส่งของติดเชื้อและวัสดุที่มา

จากทางชีวภาพ 
22.5 ตัวอย่างเพาะเชื้อ และวัสดุทางชีวภาพอ่ืนๆที่ขนส่งระหว่างห้องปฏิบัติการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ต้องส่งให้สอดคล้องกับกฎความปลอดภัย  
22.6 ในกรณีที่มีกฎระเบียบระหว่างประเทศ และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของวัสดุอันตรายทางถนน 

รถไฟ และเรือต้องใช้บังคับให้ทำตาม 
22.7 ต้องทำหีบห่อ ติดป้ายระบุ และออกเอกสารที่ตรงกับระเบียบระดับชาติ และนานาชาติ หากขนส่งวัสดุที่

อันตรายทางเครื่องบิน 
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                         บทที่ 23 การกำจัดของเสีย 
 

23.1 การกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ ต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับระเบียบระดับชาติ ระดับภูมิภาค
หรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น โดยต้องมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
a) ลดอันตรายในการจัดการ การจัดเก็บการขนส่ง การรักษา และการกำจัดของเสียให้น้อยที่สุดที่ทำได้ 
b) ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 

23.2 นโยบายในการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ 
a) ตัวอย่างเพาะเชื้อ และวัสดุทางชีวภาพอ่ืนๆทั้งหมด เมื่อไม่ใช้ต้องทิ้งในภาชนะบรรจุที่ออกแบบ

โดยเฉพาะอย่างตั้งใจ ป้องกันการแตกรั่วได้อย่างดี และทำเครื่องหมายว่าใช้ในการกำจัดของเสีย
อันตราย 

b) ภาชนะบรรจุของเสียทางชีวภาพ ไม่ควรเก็บเกินความจุที่ได้ออกแบบไว้ 
c) วัสดุมีคม รวมทั้งเข็ม มีดผ่าตัด โลหะ และกระจกต้องทิ้งโดยตรงในภาชนะบรรจุทนฉีกขาด เช่น 

กระป๋องพลาสติกมีฝาปิด เป็นต้น 
d) หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องทำให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายจะถูกจัดการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม

อย่างเหมาะสม 
e) ห้ามสะสม และของเสียในห้องปฏิบัติการ ภาชนะบรรจุที่เต็มตามกำหนดแล้วต้องนำออกไปจากพ้ืนที่

ทำงานเป็นประจำ 
f) ภาชนะบรรจุขยะรอการกำจัดการปนเปื้อนหรือทิ้ง ต้องจัดเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยที่กำหนดตามปกติ

ภายในห้องปฏิบัติการ 
g) เศษกระดาษหากไม่ถูกปนเปื้อน ให้กำจัดทิ้งแบบขยะไม่ติดเชื้อทั่วไปได้ 
h) ควรกำจัดขยะอย่างปลอดภัยอย่างน้อยทุกวัน  
i) ตัวอย่างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เชื้อเพาะเลี้ยงและของเสียที่ปนเปื้อนที่ต้องกำจัดทิ้ง ต้องทำให้ปลอด

เชื้อตั้งแต่ภายในพ้ืนที่ทำงานก่อนนำออกห้องปฏิบัติการ เช่น นึ่งทำลาย 
j) ความปลอดภัยทางชีวภาพอาจใช้การนึ่งฆ่าเชื้อหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆที่ได้รับการอนุมัติ หรือโดยการบรรจุ

ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมก่อนส่งทำลายแบบขยะติดเชื้อ 
k) การขนส่งของเสียที่ยังไม่ฆ่าเชื้ออาจทำได้ถ้าได้ลงบรรจุในบรรจุภัณฑ์และเคลื่อนย้ายในลักษณะที่

สอดคล้องกับกฎระเบียบของเสียอันตรายไปยังสถานที่สำหรับฆ่าเชื้อและการกำจัด 
l) ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่มีการปนเปื้อนให้กำจัดทิ้งแบบขยะไม่ติดเชื้อทั่วไปได้ 

23.3 ขั้นตอนการจัดการขยะหรือของเสียภายในห้องปฏิบัติการ 
 ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีหลายประเภท อาจมีสารที่

เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว สารเคมีท่ีหมดอายุ สารเสื่อมภาพ สารทีไ่ม่สามารถ
ระบชุนิด ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว หรือวัสดุต่างๆ รวมทั้งน้ำทิ้งจากการล้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ 
น้ำทิ้งจากการล้างมือที่ปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อจุลชีพ ซึ่งรวมกันเป็นของเสียจากห้องปฏิบัติการ ของเสีย
เหล่านี้มีลักษณะเป็นของแข็งหรือของเหลวที่มีคุณสมบัติและระดับความเป็นอันตรายแตกต่างกัน ดังนั้นการ
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ดูแลจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการอย่างถูกวิธีตามประเภทขยะหรือของเสีย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินในห้องปฏิบัติการ ป้องกันการเกิดปัญหาต่อ
ระบบนิเวศซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการขยะติดเชื้อให้ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ(WP-LAB-33)  ส่วนขัน้ตอนการ
จัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการในภาพรวม มีดังนี้ 
23.3.1 การจำแนกประเภทขยะหรือของเสีย 

แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จำแนกขยะหรือของเสียจากห้องปฏิบัติการออกเป็น 25 
ประเภท ตามตารางที่ 5  

23.3.2 การจัดเก็บของเสีย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการดังนี้ 
a) หากเป็นของเสียไม่เป็นอันตรายที่สามารถทิ้งลงท่อน้ำทิ้งได้ ให้จดบันทึกปริมาตร และท้ิงลงท่อ

ระบายน้ำลงสู่ร่องระบายน้ำเสียของโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องจัดเก็บ 
b) จัดเตรียมภาชนะสำหรับการจัดเก็บของเสียที่เป็นขวดพลาสติก PP หรือ PE ชนิดทนกรด-ด่าง 

ขนาด 5 ลิตร และควรบรรจุของเสียไม่เกิน 80% ของปริมาตรภาชนะท่ีใช้จัดเก็บ 
c) ปิดฝาภาชนะให้สนิททุกครั้งหลังการถ่ายเท เพ่ือป้องกันการระเหยของสารเคมีและเพ่ือความ

ปลอดภัย 
d) จัดเก็บของเสียตามประเภทโดยพิจารณาเรื่องความเข้ากันได้ของของเสียที่เทรวมกันและวางใน

ภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม 
e) ติดฉลากของเสีย(FM-LAB-333)ระบุหมายเลขและประเภทของเสียบนภาชนะจัดเก็บให้เห็น

ชัดเจน เพ่ือป้องกันความสับสนและผิดพลาด  และจัดเก็บของเสียในพ้ืนที่/บริเวณท่ีกำหนด 
โดยวางให้ห่างจากอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

f) บันทึกข้อมูลของเสียตามแบบฟอร์ม บันทึกของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ (FM-LAB-334)  
ทุกครั้งที่ทำการทดสอบที่ทำให้เกิดของเสียอันตรายที่สำคัญ 

g) รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือนตามแบบฟอร์ม รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น
รายเดือน (FM-LAB-335) 

h) ผู้แทนจากงานเวชกรรมป้องกัน แจ้งกำหนดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปกำจัดยังหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลของเสียเพื่อการ
รวบรวมไปกำจัด (FM-LAB-336) เพ่ือสรุปปริมาณของเสียทั้งหมดและส่งให้ผู้แทนจากงานเวช
กรรมป้องกัน 

23.3.3 การบำบัดของเสียเบื้องต้น และการกำจัดขยะหรือของเสียอันตราย 
a) ขยะหรือของเสียที่ควรบำบัดก่อนทิ้ง หมายถึง ขยะหรือของเสียที่สามารถกำจัดได้เองแต่ควรมี

การบำบัดเบื้องต้นก่อนทิ้ง และขยะหรือของเสียที่ต้องนำส่งเป็นขยะหรือของเสียอันตรายแต่มี
ปริมาณน้อย วิธีการบำบัดขยะหรือของเสียอันตรายในเบื้องต้น แสดงในตารางที่ 5  
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เอกสารควบคมุ   

b) ขยะหรือของเสียอันตรายที่ไม่สามารถกำจัดได้เอง ให้ผู้แทนงานเวชกรรมป้องกันของ
โรงพยาบาลติดต่อหน่วยงานบำบัดของเสียอันตรายที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อจัดการ
ของเสียเหล่านี้ทุกๆ 3-6 เดือน 

23.3.4 การรายงานข้อมูลขยะหรือของเสียอันตราย 
ห้องปฏิบัติการที่มีของเสียอันตรายจากการปฏิบัติงานจะต้องรายงานข้อมูลและผลการจัดการขยะ
หรอืของเสียอันตรายให้กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยระบุข้อมูลไว้ในรายงาน ซึ่งมีดังนี้ 
a) วัน เดือน ปี ที่จัดเก็บของเสีย 
b) หมายเลข/รหัสของของเสีย 
c) ประเภทของของเสียและแหล่งที่มา 
d) ปริมาณของของเสียแต่ละประเภท 
e) ลักษณะการจัดการของเสีย (บำบัดเบื้องต้นหรือไม่) 
f) ผู้รับผิดชอบ 
g) วัน เดือน ปี และชื่อหน่วยงานที่รับกำจัด 

ตารางที่ 5 ประเภทของเสีย/ขยะมูลฝอยในห้องปฏิบัติการ การเก็บกัก การขนถ่าย/บำบัดเบื้องต้น/กำจัด  
ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

วัสดุสมัผสัเชื้อ 
(W01) 

วัสดุของใช้ที่
ปนเป้ือนเชื้อโรค
หรือสัมผัสกับสิ่ง
ส่งตรวจ ตัวอย่าง
ตรวจ เลือด สาร
คัดหลั่งหรือ
ของเหลวจาก
ร่างกายของผู้ป่วย  

สำลี ผ้าก๊อซ, 
กระดาษชำระที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
สุขา/ห้องเก็บเสมหะ  
ถุงมือยาง,   ไม้เขี่ย
เลือด,  ไม้เขี่ย
เสมหะ/อุจจาระ, , 
กระบอกเจาะเลือด, 
หลอดปั่นปสัสาวะ, 
Plastic urine 
slide, Sample 
cup และ Sample 
tube ที่มี 
serum/Plasma 
 
 

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชื้อ 

1 วัน ทิง้ลงถุงสีแดงในถัง
ขยะติดเชื้อปริมาณ
ไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
ความจุถุงสีแดง 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีแดง
ไปเก็บในถังพัก
ขยะติดเชื้อที่
โรงพักขยะ เพื่อ
รอส่ง
บริษัทเอกชน
นำไปกำจัด 
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ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

วัสดุมีเช้ือ 
(W02) 

วัสดุที่ใช้เก็บรักษา
จุลินทรีย ์

Transport media ถุงซิปล็อก
ใส/ถุงสีแดง
ในถังขยะติด
เชื้อ  

1 
สปัดาห ์

ใส่ลงไปในถุงซิปล็อก
ใส 2 ช้ันก่อนท้ิงลงใน
ถุงสีแดงในถังขยะติด
เชือ้ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีแดง
ไปเก็บในถังพัก
ขยะติดเชื้อที่
โรงพักขยะ เพื่อ
รอส่ง
บริษัทเอกชน
นำไปกำจัด 

วัสดุมีคมติดเชื้อ 
(W03) 

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้
แล้วทิ้งที่เป็นของมี
คม 

เข็มเจาะเลือดทุก
ชนิด(needles, 
butterfly 
needles, blood 
lancet),  ใบมีดขูด
เชื้อรา    Hct tube, 
cover slide, 
Pipette tip 

ถังพลาสติก
แข็ง/ถุงสี
แดงในถัง
ขยะติดเชื้อ 

1 
สัปดาห ์

ใส่ลงไปในถังที่
ป้องกันการทะลุ ปิด
ฝาให้มิดชิดแล้วท้ิงทั้ง
ถังลงถุงสีแดงในถัง
ขยะติดเชื้อ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีแดง
ไปเก็บในถังพัก
ขยะติดเชื้อที่
โรงพักขยะ เพื่อ
รอส่ง
บริษัทเอกชน
นำไปกำจัด 

แผ่นสไลด์แก้วติด
เชื้อ 
(W04) 

แผ่นสไลด์แก้ว
บรรจุตัวอยา่ง 

แผ่นสไลด์แก้วท่ีใช้
ในการทำ 
KOH/Wet smear, 
Stool direct 
smear, Blood 
group  

ถังที่มีน้ำยา
ฆ่าเช้ือ/ขวด
หรือกระปุก
พลาสติก
แข็ง 

1 
สัปดาห ์

แช่ขยะฆ่าเชื้อในถงั 1 
สัปดาห์ แล้วเทน้ำยา
ทิ้งลงในอ่างย้อมสี 
จากนั้นแช่ล้างใน
น้ำประปา 2 ครั้ง ผึ่ง
ให้แห้ง เก็บในขวด
หรือกระปุกพลาสติก
แข็ง นำไปทิ้งลงถุงสี
เทาในถังขยะ
อันตราย 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีเทาไป
เก็บในถังพักขยะ
ที่โรงพักขยะ เพื่อ
รอเทศบาลนำไป
กำจัดต่อไป 

แผ่นสไลด์แก้ว
อันตราย 
(W05) 

สไลด์แก้วบรรจุ
ตัวอย่างทีผ่่านการ
ย้อมส ี

Blood smear 
slide, Gram's 
stain slide, AFB 
stain slide 

กล่อง
กระดาษแข็ง
มีฝาปิด
มิดชิด 

1 
สัปดาห ์

จัดเรยีงในกล่อง
กระดาษแข็งปิดให้
มิดชิดแล้วท้ิงลงถุงสี
เทาในถังขยะ
อันตราย 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีเทาไป
เก็บในถังพักขยะ
ที่โรงพักขยะ เพื่อ
รอเทศบาลนำไป
กำจัดต่อไป 
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ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

ตัวอย่างที่เหลือ
จากการวิเคราะห ์
(W06) 

ตัวอย่างเริ่มต้น 
และตัวอย่างท่ีแบ่ง
มาจากตัวอย่าง
เริ่มต้นหลังการ
วิเคราะห์ ซึ่งถูก
เก็บรักษาไวต้าม
ระยะเวลาและ
ภาวะที่กำหนด 

ตัวอย่างเลือด ซรีั่ม 
พลาสมา ท่ีบรรจุใน
หลอดพลาสติกมีฝา
ปิด  

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชื้อ 

1 
สัปดาห ์

จัดเรยีงไว้ใน rack 
ตามวันท่ีใช้งาน เมื่อ
เก็บครบ 7 วันให้ทิ้ง
หลอดบรรจุตัวอยา่ง
เลือด ซรีั่ม พลาสมา
ลงถุงสีแดงในถังขยะ
ติดเชื้อ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีแดง
ไปเก็บในถังพัก
ขยะติดเชื้อที่
โรงพักขยะ เพื่อ
รอส่ง
บริษัทเอกชน
นำไปกำจัด ปัสสาวะ, น้ำจาก

ช่องต่างๆ ที่บรรจุใน
กระป๋องพลาสติก 

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชื้อ 

1 วัน ส่วนท่ีเป็นน้ำให้เททิ้ง
ลงชักโครก  ส่วน
ภาชนะบรรจุตัวอย่าง
ให้ท้ิงลงถุงสีแดงใน
ถังขยะติดเช้ือ 

อุจจาระ, เสมหะ, 
หนอง ที่บรรจุใน
กระป๋องพลาสติก 

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชื้อ 

1 วัน ทิ้งพร้อมภาชนะ
บรรจลุงถุงสีแดงใน
ถังขยะติดเช้ือ  

ขวด Hemoculture 
ที่ใช้แล้ว หรือ
หมดอายุแล้ว 

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชื้อ 

1 
สัปดาห ์

ทิ้งพร้อมภาชนะ
บรรจลุงถุงสีแดงใน
ถังขยะติดเช้ือ 

เลือดและ
ส่วนประกอบของ
เลือด 
(W07) 

ผลิตภณัฑ์โลหิต
เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุ ได้แก่ 
เลือดและ
ส่วนประกอบของ
เลือดที่ใช้ในการ
ให้บริการโลหิต 

PRC, LDPRC, FFP 
ฯลฯ 

ถุงสีแดงใน
ถังขยะติด
เชือ้ 

1 วัน ทิ้งทั้งถุงลงถุงสีแดง
ในถังขยะติดเช้ือ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีแดง
ไปเก็บในถังพัก
ขยะติดเชื้อที่
โรงพักขยะ เพื่อ
รอส่ง
บริษัทเอกชน
นำไปกำจัด 
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ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

น้ำยาเซลล์เม็ด
เลือดแดง 
(reagent red 
cell) 
(W08) 

น้ำยาที่เตรยีมจาก
เซลล์เมด็เลือดแดง
จากมนุษย์ท่ีใช้ไม่
หมดเนื่องจากมี
อายุการใช้งานสั้น
และถูกใช้งานน้อย 

Standard A 
cells/B cells, 
Coombs Control 
Cell, screening 
cells: O1/O2, 
(Rh(D) Negative 
cells, Panel 
cells(O1-O11) 

ถุงสีเทาใน
ถังขยะ
อันตราย 

1 เดือน เทน้ำยาเซลล์ออก
จากขวดแก้วลงใน
อ่างน้ำท่ีใช้ในขั้นตอน
การปั่นล้างเซลล์  นำ
ขวดแก้วไปตากแดด
หรืออบให้แห้งก่อน
ทิ้งลงถุงสีเทาในถัง
ขยะอนัตราย 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีเทาไป
เก็บในถังพักขยะ
ที่โรงพักขยะ เพื่อ
รอเทศบาลนำไป
กำจัดต่อไป 

ขยะอันตราย 
(W09) 

เป็นขยะซึ่งเกิด
จากวัสดุอันตราย
ทีถู่กใช้งานจน
หมดแล้วหรือ
เสื่อมสภาพแล้ว 

ถ่านไฟฉาย, หลอด
ไฟ,แบตเตอรี่, 
วัตถุมีพิษ,  หมึก
พิมพ์, กระป๋องยาฆ่า
แมลงและภาชนะ
บรรจุความดันตา่งๆ 

ถุงสีเทาใน
ถังขยะสีเทา 

1 เดือน ทิ้งลงถุงสีเทาในถัง
ขยะอันตราย 

ขยะมีคม 
(W10) 

เป็นขยะซึ่งเกิด
จากวัสดุมคีมที่
ผา่นการใช้งาน
หรือเสื่อมสภาพ 
แต่ไมไ่ดส้ัมผัสสิ่ง
ส่งตรวจหรือผู้ป่วย 

เศษแก้ว/กระจก, 
ใบมีดคัตเตอร์ และ
ใบมีดโกนที่ไม่ติด
เชื้อ 

กล่อง
พลาสติก
แข็ง 

1 เดือน ทิ้งขยะลงกล่อง
พลาสติกแข็งแล้วท้ิง
ทั้งกล่องลงถุงสีเทา
ในถังขยะอันตราย 

ขยะทั่วไป 
(W11) 

เป็นขยะซึ่งเกิด
จากวัสดุเมื่อถูกใช้
แล้วไมส่ามารถนำ
กลับมาใช้อีกได้อีก 

กระดาษชำระเช็ด
มือ ถุงกระดาษ/
พลาสติกทีใ่ส่อาหาร
หรือขนม เศษผา้ 
เศษไม ้
 

ถุงสีดำในถัง
ขยะทั่วไป(สี
น้ำเงิน) 

1 วัน ทิ้งลงถุงสีดำในถัง
ขยะทั่วไป
ห้องปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำถุงสีดำไป
เก็บในถังพักขยะ
ที่โรงพักขยะ เพื่อ
รอเทศบาลนำไป
กำจัดต่อไป 

ขยะเปียก 
(W12) 

เป็นขยะที่ย่อย
สลายได้ง่าย 
สามารถนำมาหมัก
เป็นปุ๋ยได ้

เศษอาหาร,  เศษ
เนื้อสัตว,์ เศษพืชผัก
ผลไม ้

ถุงสีดำในถัง
ขยะเปียก(สี
เขียว) 

1 วัน ทิ้งลงถุงสีดำในถัง
ขยะย่อยสลายได้(ถัง
ขยะสีเขียว) หรือเท
ลงถังชีวภาพนอก
พื้นทีห่้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
 

เจ้าหน้าท่ีเก็บขน
ขยะนำเฉพาะถุงสี
ดำไปเก็บในถังพัก
ขยะที่โรงพักขยะ 
เพื่อรอเทศบาล
นำไปกำจัดต่อไป 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 57 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

ขยะรีไซเคลิ 
(W13) 

เป็นขยะซึ่งเกิด
จากวัสดุทีถู่กใช้
งานไปแล้ว
สามารถนำกลับมา
ใช้อีกได้หรือขาย
ได ้

กระดาษ, กล่อง
กระดาษ, ขวดแก้ว, 
ขวดพลาสติก, เศษ
โลหะ, เศษพลาสติก, 
กระป๋องน้ำอัดลม,
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย
แล้ว, กล่องโฟมส
ภาพด ี

ถุงสีดำหรือ
ถุงใสในถัง
ขยะรีไซเคลิ
(สีเหลือง)
หรือกล่อง
เก็บขยะรี
ไซเคลิ 

1 
สัปดาห ์

แยกประเภทแตล่ะ
ชนิดย่อยใส่กล่อง
หรือถุงดำหรือถุงใส 
หรือจัดเก็บให้
เรียบร้อยในห้องเก็บ
ของ 

นำส่งขายธนาคาร
ขยะ 

Acid waste 

(W14) 

ของเสียที่มีค่า pH 

ต่ำกว่า 7 และมี

กรดแร่ปนอยู่ใน

สารละลาย ≥3% 

sulfuric acid, 

hydrochloric 

acid,    AFB 

Decolorizer (3% 

HCl)ที่หมดอาย ุ

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน เทลงไปในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิด ทำ

จากพลาสติก PP 

หรือ PE  โดยใช้ 1 

ขวดต่อสารเคมี 1 

ชนิด 

ทำให้เป็นกลาง

แล้วทิ้งลงท่อ

ระบายน้ำ ถ้ามี

ตะกอนให้กรอง

น้ำท้ิงแล้วส่ง

ตะกอนกำจัด 

 

Base waste  

(W15)  

ของเสียที่มีค่าpH

สูงกว่า 7 และมี

เบสปนอยู่ใน

สารละลาย

มากกว่า ≥4% 

Sodium 

hydroxide, 

Special Cell 

Cleaning Solution 

(12% NaOH), 

10% KOH 

solution,  

NaOHD 

(4%NaOH), 

SmpCln1 

(4%NaOH) 

 

 

 

 

 

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน เทลงไปในขวดสภาพ

ดมีีฝาปดิมดิชิดทำ

จาก พลาสติกPP 

หรือ PE โดยใช้ 1 

ขวดต่อสารเคมี 1 

ชนิด 

ทำให้เป็นกลางทิ้ง

ลงท่อระบายน้ำ 

ถ้ามีตะกอนให้

กรองน้ำท้ิงแล้ว

ส่งตะกอนกำจัด 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 58 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

Salt waste  

(W16) 

ของเสียที่มี

คุณสมบัติเป็น

เกลือหรือของเสยี

ที่เป็นผลติผลจาก

การทำปฏิกิรยิา

ของกรดกับเบส 

Sodium 

hypochlorite 

(คลอรีนน้ำ) 

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิดทำ

จากพลาสติก PP 

หรือ PE โดยใช้ 1 

ขวดต่อสารเคมี 1 

ชนิด 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด, 

ห้ามเทน้ำใส่

เพราะอาจเกิด

ระเบดิได้ และ

อย่าให้สัมผัสกับ

กรดหรือด่าง วัตถุ

ไวไฟ และ

เคมีภณัฑ์อื่นๆ 

เพรอาจทำให้

เกิดปฏิกริิยา

รุนแรง  

Oxidizing agent 

Waste           

(W17) 

ของเสียที่มี

คุณสมบัติในการที่

ให้อิเลคตรอน ซึ่ง

อาจเกิดปฏิกริิยา

รุนแรง กับสารอื่น

ทำให้เกิด ระเบิด

ได ้

Hydrogen 

peroxide (H2O2),  

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิดทำ

จากพลาสติก PP 

หรือPE โดยใช้ 1 

ขวดต่อสารเคมี 1 

ชนิด 

เติมตัวรีดิวส์ที่

เหมาะสม แล้วทำ

ให้เป็นกลาง/ ส่ง

หน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 

Reducing agent 

waste           

(W18) 

ของเสียที่มี

คุณสมบัต ิ

ในการที่

รับอเิลคตรอน 

ซึ่งอาจ

เกิดปฏิกริิยา

รุนแรงกับสารอื่น

ทำให้เกิดระเบิดได ้

 

 

Sulfurous acid, 

Iosulfuric, 

hydrazine 

hydroxylamine 

ขวด

พลาสติก PP  

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิดทำ

จากพลาสติก PP 

หรือ PE โดยใช้ 1 

ขวดต่อสารเคมี 1 

ชนิด 

เติมตัวออกซไิดส์

ที่เหมาะสม แล้ว

ทำใหเ้ป็นกลาง/ 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 59 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

organic/inorgan

ic mercury 

waste (W19)  

ของเสียที่มีปรอท   

อนินทรีย์และ

ปรอทอินทรีย์เป็น

องค์ประกอบ 

 

 

Mercury (II) 

chloride, 

alkylmercury 

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดขีนาดพอเหมาะมี

ฝาปิดมดิชิดทำจาก

พลาสติก PP หรือ 

PE โดยใช้ 1 ขวดต่อ

สารเคมี 1 ชนิด 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 

Flammable 

Waste (W20) 

ของเสียที่สามารถ 

ลุกติดไฟได้ง่ายซึ่ง

ต้อง แยกเก็บให้

ห่างจาก

แหล่งกำเนิดไฟ 

ความร้อน 

ปฏิกิริยาเคมีเปลว

ไฟ เครื่องฟ้า

ปลั๊กไฟ 

Ethanol, 

Methanol, 

Toluene, xylene 

 

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิดทำ

จากพลาสติกPPหรือ

PE 

ทำให้อยู่ในรูป

ของตะกอน

แคลเซียม /ส่ง

หน่วยงาน 

ภายนอกกำจัด 

Water 

composition > 

5% waste           

(W21) 

ของเสียอินทรีย์ที่มี

น้ำผสมอยู่ 

มากกว่าร้อยละ 5 

น้ำมันผสมน้ำ,              

สารที่เผาไหมไ้ด้ผสม

น้ำ เช่น แอลกอฮอล์

ผสมนำ้, ฟีนอลผสม

น้ำ, กรดอินทรีย์

ผสมนำ้,  เอมีน

หรืออัลดไีฮด์ผสมน้ำ 

ขวด

พลาสติก PP 

หรือ PE 

1 เดือน จัดเก็บในขวดสภาพ

ดีมีฝาปดิมดิชิดทำ

จากพลาสติก PP 

หรือ PE 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 

Toxic  waste   

(W22) 

สารพิษ         

สารเคมีอันตราย             

สารก่อมะเร็ง 

สารเคมีที่หมดอายุ,    

สารเคมีที่เสื่อม

คุณภาพ,สารเคมีที

เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

 

 

ขวด

พลาสติกPE 

1 เดือน บรรจุใส่ขวดพลาสติก

PE พร้อมฝาปิด

มิดชิด 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 60 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

ประเภทของเสีย/

ขยะมูลฝอย 

ความหมาย ตัวอย่าง        การเก็บรวบรวม/การเก็บกัก การขนถ่าย/

บำบัดเบื้องต้น/

กำจัด 
ภาชนะ

รองรับขยะ 

ระยะ 

เวลา 

วิธีการ 

ขวดแก้ว ขวด

สารเคมีที่ใช้

หมดแล้ว    

(W23) 

ขวดแก้ว/ขวด

พลาสติกเปล่าที่

เคยบรรจุสารเคมี 

ทั้งชนิดของแข็ง

และ ของเหลว 

 

 

 

ขวดแก้วสีชาบรรจุ

กรดด่าง, ขวดแก้ว

บรรจสุารเคมไีวไฟ, 

ขวดพลาสติกบรรจุ

สารเคม ี

 

ถุงสีเทาใน
กล่อง
กระดาษ 

1 เดือน ทำความสะอาดก่อน

นำไปเก็บถุงสเีทาที่

อยูใ่นกล่องกระดาษ 

ก่อนนำไป ใช้ใหม่

หรือส่งกำจัด 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 

(เทศบาล) 

เครื่องแก้วและ

ขวดสารเคมีที่

แตก   (W24) 

เครื่องแก้ว ขวด

แก้วทีแ่ตกชำรุด,        

หลอดทดลองที่

แตกหัก ชำรุด 

ขวดแก้ว เครื่องแก้ว

หรือ อุปกรณ์ที่ทำ

จากแก้วแตกหัก

ชำรุด 

ขวด

พลาสติกPE 

1 เดือน บรรจุใส่ขวดพลาสติก

PE พร้อมฝาปิด 

 

ส่งหน่วยงาน

ภายนอกกำจัด 

(เทศบาล) 

น้ำเสียจาก

เครื่องตรวจ

วิเคราะหร์ะบบ

อัตโนมัต ิ

(W25) 

 

 

 

น้ำเสียที่เกดิจาก

การใช้งานเครื่อง

เครื่องตรวจ

วิเคราะหร์ะบบ

อัตโนมัต ิ

 

น้ำเสียจากเครื่อง 

cobas 6000, XN-

1000, UC-3500 

ไม่ม ี  ไม่มีการกักเก็บ ปล่อยออกจาก

เครื่องตรวจ

วิเคราะหล์งตาม

ท่อสู่ร่องระบาย

น้ำรวมของ

โรงพยาบาล

ตลอดเวลาที่

เครื่องทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 61 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

บทที่ 24 การเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการโลหิตของห้องปฏิบัติการ 
 

24.1 การรับ-ปฏิเสธตัวอย่าง 
 24.1.1 ลงชื่อผู้ตรวจสอบตัวอย่างเลือดที่จุดรับตัวอย่างของห้องปฏิบัติการในข้ันตอนการรับตัวอย่าง 
 24.1.2 มีเกณฑ์การรับ – ปฏิเสธตัวอย่าง เช่นชื่อผู้ป่วยที่ใบขอเลือดและหลอดเลือดไม่ตรงกัน 
 24.1.3 มีการปฏิเสธตัวอย่างทุกครั้งที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 24.1.4 มีแบบฟอร์มการรับ – ปฏิเสธตัวอย่าง 
 24.1.5 มีบันทึกการรับ - ปฏิเสธตัวอย่าง กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 24.1.6 รวบรวมส่งข้อมูลการรับ - ปฏิเสธตัวอย่าง ส่งให้หอผู้ป่วย และจัดทำตัวชี้วัดจัดกระบวนการ 

รับ-ส่งตัวอย่างผู้ป่วย 
 

24.2 เลือดไม่มีคุณภาพมาตรฐาน/มีโรคติดเชื้อ 
 24.2.1 มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ( ตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย ) 
 24.2.2 มีการเจาะเก็บเลือดอย่างถูกวิธีมีคุณภาพ 
 24.2.3 เก็บรักษาเลือดบริจาค ให้ถูกวิธี (อุณภูมิ/สถานที่จัดเก็บ) ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บเลือด 
 24.2.4 ตรวจโรคติดเชื้อทางเลือดครบถ้วน โดยใช้วิธีตรวจตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย  

(ไม่ควรใช้ Rapid test) 
24.2.5 แยกถุงเลือด รอตรวจโรคติดเชื้อต่าง ๆ เลือดที่หมดอายุและเลือดที่ทราบผลว่าติดเชื้อ ออกจาก

เลือดที่ตรวจแล้วปลอดภัย 
24.2.6 ตู้เย็นเกบ็เลือดที่จัดเก็บแยกประเภทเลือดแล้วควรมีป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน 
24.2.7 จัดทำป้ายชี้บ่งเลือดที่ผ่านการตรวจแล้วให้มีข้อความชัดเจน และคล้องให้ถูกต้อง 
24.2.8 จัดทำป้ายบ่งชี้ชัดเจน เช่น ระบุวันเดือนปี เวลาที่เจาะ และวันหมดอายุ 
24.2.9 มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาค 
24.2.10 ตรวจเลือดว่ามีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เช่น ไม่มี hemolysis เป็นต้น 
24.2.11 กำหนดแนวทางบริหารจัดการเลือด เช่น การรับ - ส่งเลือด การเก็บรักษาเลือดและการคืนเลือด 
24.2.12 มีข้อมูลอัตราการให้เลือด ส่วนประกอบของเลือดเพ่ือจัดหาให้เพียงพอ 
 

24.3 การทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค (Compatibility testing)  
 24.3.1 มีประวัติการได้รับเลือดของผู้ป่วย หมู่เลือดและจำนวนที่ได้รับในแบบฟอร์มการจอง/ขอเลือด 

24.3.2 มีการจัดเก็บและค้นประวัติข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็น เช่น ABO, RH , Atypical Ab ชนิดเลือดที่ใช้   
เป็นต้น 

24.3.3 ตรวจสอบความถูกต้องก่อน cross match 
24.3.4 การตรวจหมู่เลือด ABO ต้องตรวจทั้งวิธี serum grouping และ cell grouping 
24.3.5 การตรวจหมู่เลือด Rh(D) กรณีเป็น Rh Negative ต้องตรวจด้วยน้ำยา Anti-D 2ชนิด และ

ทดสอบถึงขั้นตอน Anti humanglobulin (AHG) 
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24.3.6 ใช้วิธีทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน การทำ compatibility test ต้องเป็นวิธีที่สามารถตรวจพบ  
ABO incompatible และ antibody ที่สำคัญทางคลินิก ต้องทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 37°C  
และทดสอบถึงขั้นตอน AHG 

 24.3.7 กำหนดวิธีการเตรียมเลือด/ส่วนประกอบของเลือด แบบปกติ/ด่วน/incompatible blood 
 

24.4 ขั้นตอนการรายงานผล/จัดทำใบคล้องโลหิต 
24.4.1 มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของใบคล้อง โดยการตรวจสอบซ้ำในขั้นตอน

ต่าง ๆ ได้แก ่ก่อนคล้องกับถุงเลือด ขั้นตอน cross match ก่อนการจ่ายเลือด 
24.4.2 มีระบบการรายงานผลความไม่สอดคล้องทันที เช่น กรณีต้องจ่ายเลือดด่วนแบบ incomplete 

match แล้วพบตามหลังจากการทำ complete match แล้วว่า เลือดนั้น incompatible มีการ
แจ้งเพ่ือยุติการให้เลือดนั้นทันที 

24.4.3 รายงานเป็นค่าวิกฤติกรณี cross match ที่ไม่สอดคล้องตามเวลาที่ประกันไว้ 
24.4.4 มีระบบรายงานผลค่าวิกฤติในรายการทดสอบที่ตกลงกับแพทย์ผู้รักษา 
 

24.5 ขั้นตอนการจ่ายเลือด/ส่วนประกอบของเลือด 
24.5.1 ประสานงานให้ผู้รับเลือดจาก หอผู้ป่วยถือใบขอรับเลือด/ส่วนประกอบของเลือดไปคลังเลือดทุก

ครั้งที่ต้องรับเลือด 
24.5.2 มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจ่ายเลือด 
24.5.3 มีสมุดบันทึกการรับ-จ่ายเลือด ระบุเวลารับ-จ่ายทันที โดยทุกครั้งควรผ่านเจ้าหน้าที่ 
24.5.4 มีส่วนร่วมในการกำหนดให้มีภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 2-10 °C ใช้รับเลือด จากธนาคารเลือด ไป

หอผู้ป่วย ยกเว้นเกล็ดเลือด อุณหภูมิ 20-24 °C Cryoprecipitate ที่ละลายแล้วอุณหภูมิห้อง 
(20-24 °C ให้ผู้ป่วยทันที ภายใน 4 ชั่วโมง) 

24.5.5 มีส่วนร่วมในการอบรมบุคลากรในการรับเลือด 
24.5.6 มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการขนส่งเลือดที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานคุณภาพ 
 

24.6 เก็บตัวอย่าง 
 24.6.1 กำหนดมาตรฐานสถานที่จัดเก็บ 
 24.6.2 มีคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ/วิธีการชี้บ่ง/ทบทวนคู่มือให้ทันสมัยทุกปี 
 24.6.3 อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 24.6.4 สื่อสารด้วย HN ชื่อและนามสกุล/ไม่ถามนำ 
 24.6.5 มีระบบรายงานอุบัติการณ์กรณีพบสิ่งส่งตรวจเสียหายแจ้งหน่วยงานที่ส่งตรวจเพื่อใช้เป็น 

โอกาสพัฒนา 
 24.6.6 ใช้อุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
 24.6.7 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่อหน้าผู้ป่วย เช่น ฉีกซอง syringe/เข็มต่อหน้าผู้ป่วย 
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24.7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
24.7.1 มีระบบการชี้บ่งและสอบกลับตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่น มีระบบ barcode ชี้บ่งที่

ตัวอย่างในข้ันตอนวิเคราะห์ หรือมีระบบ worksheet/log book กำกับการชี้บ่งตัวอย่างใน
ขั้นตอนวิเคราะห์ 

24.7.2 ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการเตรียมตัวอย่าง 
 

24.8 ขั้นตอนการรายงานผล 
 24.8.1 มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง หรือมีระบบสารสนเทศ ทางห้องปฏิบัติการ 
 24.8.2 มีระบบตรวจสอบและรับรองรายงานผล โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในรายงานชัดเจน 
 24.8.3 มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ใส่ซองปิดผนึก ระบุชื่อผู้รับ 
 24.8.4 กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันข้อมูลผู้ป่วยครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล 
 24.8.5 กำหนดนักเทคนิคการแพทย์ผู้มีหน้าที่รายงานผล 
 24.8.6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 24.8.7 กำหนดนักเทคนิคการแพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานผล LAB 

24.8.8 มีระบบรายงานค่าวิกฤติในรายการทดสอบที่ตกลงกับแพทย์ผู้รักษา เช่น ค่า Potassium <2.5 
mmol/L , >6.2 mmol/L 

24.8.9 ทบทวนข้อมูลอุบัติการณ์มาปรับปรุงระบบการรายงานค่าวิกฤติ 
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บทที่ 25 แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
            (New normal in clinical laboratory) 
 

25.1 นโยบายแนวปฏิบัติใหม่เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน (2P Safety) การลดความแออัด และความสะดวกในการเข้าถึง
บริการอย่างเสมอภาค หากมีผู้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีอาการหรือผู้ที่ไม่ทราบ
ความเสี่ยงเข้ามารับบริการในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจาย
เชื้อภายในห้องปฏิบัติการ หรือแพร่ไปยังผู้มารับบริการรายอ่ืนหรือออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ การบริการ
รูปแบบใหม่ตามแนวปฏิบัติใหมต่้องมีความเพียงพอเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับริการทั่วไปทั้งที่ใช่และไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงของ COVID-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่
อ่ืนๆ  

25.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือควบคุมป้องกันโรคในระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย ลดความแออัด 
และเข้าถึงอย่างเสมอภาค ประชาชนพึงพอใจ  

25.3 การดำเนินงานคัดกรองเมื่อมีการระบาดของ COVID-19 
25.3.1 เมื่อผู้รับบริการเข้าสู่ระบบการรักษาท่ีโรงพยาบาล จะมีมาตรการคัดกรองตั้งแต่จุดคัดกรองของ

โรงพยาบาล ตรวจวัดอุณหภูมิ สัมภาษณ์ประวัติความเสี่ยง และประเมินอาการเบื้องต้น โดย
พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ก. ผู้มีประวัติเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ถ้ามีอาการเข้าได้กับ COVID-19 จะส่งเข้าหอผู้ป่วยเฉพาะ

โรคที่จัดไว้ หากยังไม่มีอาการแสดง จะจัดให้รอเก็บตัวอย่างในบริเวณพ้ืนที่เฉพาะ ทั้งนี้ การ
เก็บตัวอย่างส่งทางห้องปฏิบัติการจะทำโดยแพทย์ และ/หรือ พยาบาล แล้วนำส่งมายัง
ห้องปฏิบัติการดาเนินการตรวจวิเคราะห์ต่อไป 

ข. ผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง เป็นผู้ที่มาใหม่ หรือเป็นผู้ป่วยเดิมที่มารักษาโรคทั่วไป เมื่อพบแพทย์ หรือ
พยาบาลแล้วส่งต่อมารับบริการที่ห้องปฏิบัติการ และเจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย์ 

25.3.2 ห้องปฏิบัติการต้องประเมินความเสี่ยง และทบทวนกระบวนการทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนหลักของ
ห้องปฏิบัติการ ไดแ้ก่ ก่อนการวิเคราะห์(Pre-analytic) การตรวจวิเคราะห์(Analytic) และหลัง
การวิเคราะห์(Post-analytic) ให้สอดคล้องกับมาตรการของหน่วยงาน และวางระบบการทำงาน
ใหม ่(New normal) ตั้งแต่ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล และการกำจัด
ของเสียโดยจะแบ่งแนวปฏิบัติใหม่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แนวทางการคัดกรองและการให้บริการเก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดผู้ป่วย 
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติใหม่เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามกลยุทธ์ 3S 
ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติใหม่ในการรับบริจาคโลหิต 

 

25.4 แนวทางการคัดกรองและการให้บริการเก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดผู้ป่วย 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ บุคลากร และเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ผู้รับบริการทุกคนต้องได้รับการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามระบบของโรงพยาบาล 
ก่อนรับบริการเจาะเลือด ตามแนวปฏิบัติการคัดกรองก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ดังนี้ 
ข. ผู้รับบริการที่ประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง 

g) กรณีผู้ป่วยในและพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค หากมีความจำเป็นต้องส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ให้ทำการเก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดที่หอผู้ป่วย 

h) กรณีผู้ป่วยนอก หากมีความจำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดใน
พ้ืนที่ที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ได้แก่ พื้นที่เก็บตัวอย่างของคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 

ค. ผู้รับบริการที่ประเมินแล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยง 
i) สามารถเข้ารับบริการเก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดได้ที่ห้องเจาะเลือดตามระบบปกติ 
j) กรณีท่ีผ่านการประเมินตามระบบโรงพยาบาลแล้ว แต่ทางห้องปฏิบัติการสงสัยว่าผู้รับบริการมี

ความเสี่ยงติดเชื้อหรือมีอาการ ให้ส่งกลับไปที่จุดคัดกรองเพ่ือทำการคัดกรองซ้ำอีกครั้ง 
 

หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการอาจจัดให้มีระบบการประเมินและคัดกรองผู้รับบริการซ้ำอีกครั้งก่อนให้บริการ 
นอกจากนี้ การจัดลำดับความเร่งด่วนจะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยของผู้รับบริการ ตามสภาพอาการป่วย 
การเคลื่อนไหว และความจำเป็นในการใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคและ
ติดตามการรักษาของแพทย์ ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงควรดำเนินการจำแนกผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติในการ
จัดลำดับการให้บริการที่ห้องปฏิบัติการด้วย 
 

25.5 แนวปฏิบัติใหม่เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามกลยุทธ์ 3S 
การจัดทำแนวปฏิบัติใหม่ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (New Normal in Clinical Laboratory) 
ใช้กลยุทธ์ 3S ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยของผู้รับและผู้ให้บริการ (2P 
safety) ลดความแออัดภายในโรงพยาบาล (Non crowded) และผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพตามความจำเป็นเร่งด่วน (Equity) โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
และนำมาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ระบบงาน โครงสร้างทางกายภาพ/เครื่องมือ และการจัดการด้านบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

25.5.1 ระบบงาน (System) 
25.5.1.1 ระบบการคัดกรอง (Screening) ผู้รับบริการทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตามระบบ

โรงพยาบาล และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการ 
25.5.1.2 พัฒนาระบบ/นำระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ให้บริการการสื่อสาร การนัดหมาย และการรายงานผล เช่น 
1) นำระบบคิว / คิวออนไลน์ มาใช้ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง จัดตารางเวลานัด

หมาย(Time slot) หรอืนัดช่วงเวลา ให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วน 
2) นำระบบสารสนเทศ HIS และ LIS มาใช้ในการสั่งตรวจและรายงานผลทาง

ห้องปฏิบัติการ 
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3) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลอื่น ๆ เช่น การรายงานผลของ
ห้องปฏิบัติการผ่านระบบ online/application และการรับรายงานผลจาก
ห้องปฏิบัติการภายนอกผ่านทาง E-mail หรกืารสแกนผลเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล 

4) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบบริการเจาะเลือด การเก็บตัวอย่างและการ
ส่งตรวจตัวอย่างตรวจนอกโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดย
ผ่านศูนยส์่งเสริมสุขภาพชุมชน งานเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาล และห้องตรวจ
สุขภาพ  

25.5.1.3 ปรับระบบการทำงานสำหรับการบริการรูปแบบใหม่ ดังนี้ 
ก. ระบบงานทั่วไป 

1) จัดระบบงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของสภาเทคนิคการแพทย์ 
2) เน้นการบริการแบบ One stop service (ตรวจสอบสิทธิ, ชาระเงิน, เจาะเลือด) 
3) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หรือ 70% แอลกอฮอล์ ไว้บริการหน้าจุดเข้า-ออก 

ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บตัวอย่าง/เจาะเลือด จุดรับ-ส่งตัวอย่าง หรือจุดต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

4)  จัดให้มีระบบบริการเจาะเลือดก่อนวันนัดพบแพทย์ เปิดบริการเจาะเลือดนอก
เวลาราชการ  การจัดทำระบบการนัดหมายล่วงหน้า การจัดทำระบบเครือข่าย
บริการเพ่ือลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล 

5) จัดพื้นที่บริการให้เหมาะสม แยกประเภทผู้รับบริการตามความเร่งด่วนและสภาพ
ของผู้รับบริการ เช่น แยกประเภทตามความเร่งด่วน เช่น emergency case หรือ 
fast track รวมทั้ง แยกตามสภาพของผู้รับบริการ เช่น ผู้รับบริการที่ต้องใช้รถนั่ง 
หรือ เตียงนอน 

6) จัดให้มีระบบการรายงานผลด่วน/ไม่ด่วน ตามบริบทของโรงพยาบาล 
7) จัดให้มีระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย การส่งตรวจวิเคราะห์และรายงานผล

การตรวจจากห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ในเครือข่ายบริการ เช่น คลินิกเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมบริการ เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล โดย
ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ค่าบริการเหมาะสม ขึ้น
ทะเบียนตามระบบ ซึ่งอาจเป็นการบริการเฉพาะการเจาะเลือดอย่างเดียวหรือเจาะ
เลือดพร้อมตรวจวิเคราะห์ 

ข. ห้องเจาะเลือด 
1) ผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่รับบริการ 
2) เจ้าหน้าที่เจาะเลือดใส่หน้ากากอนามัย 
3) เจาะเลือดดว้ยระบบสุญญากาศโดยมีฉากกั้น หากไม่มีฉากกั้นต้องใส่ face shield 
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4) เปลี่ยนถุงมือหรือทำความสะอาดถุงมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ ทุกครั้งหลัง
ให้บริการผู้ป่วยแต่ละราย ในกรณีท่ีเป็นการเจาะเลือดที่ต้องเคร่งครัดให้เป็นแบบ
ปราศจากเชื้อ เช่น การเจาะเลือดเพ่ือทำการเพาะเชื้อจะต้องเปลี่ยนถุงมือและทำ
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง ห้ามใช้ถุงมือคู่เดิม 

5) เช็ดทำความสะอาดพ้ืนที่ทำงานและจุดเสี่ยงสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ 
พนักเก้าอ้ีเคาน์เตอร์ ฉากกั้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (70% แอลกอฮอล์ หรือ 0.5-1% 
sodium hypochlorite) 

ค. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
a) เจ้าหน้าที่ปั่นเลือด/เตรียมตัวอย่าง ใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ แว่นตา/face shield 

ตลอดเวลาที่เตรียมตัวอย่าง 
b) ปิดจุกหลอดเลือดขณะทำการปั่นแยกตัวอย่าง (หากทำได้ควรใช้เครื่องปั่นที่มี 

safety bucket) 
c) เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ ใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานกับ

ตัวอย่าง 
d) เช็ดทำความสะอาดพ้ืนที่ทำงาน และจุดเสี่ยงสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ 

พนักเก้าอ้ี เคาน์เตอร์ ฉากกั้น ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ (70% แอลกอฮอล์ หรือ 0.5-1% 
sodium hypochlorite) 

ง. นำเทคโนโลยีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานของห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ 
ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดความเสี่ยงในกาแพร่กระจาย
เชื้อ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีบางอย่างอาจมีราคาค่อนข้างสูง ห้องปฏิบัติการจึงต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของ โรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เช่น 
1) การนำระบบเครื่องติดฉลากหลอดเลือดอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดความผิดพลาดในการ

ระบุตัวผู้ป่วย ซึ่งสามารถเตรียมหลอดเลือดประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามรายการทดสอบที่ส่งตรวจ 

2) การนำเทคโนโลยีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้ เพ่ือลดระยะเวลาการ
ให้บริการ เช่น นำระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เช่น ระบบกระสวย
หรือท่อลม) มาใช้ในการขนส่งตัวอย่าง 

3) การนำเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบปิดมาใช้ เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ
จากตัวอย่าง 
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4) การเลือกวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ลดการสัมผัสตัวอย่าง เช่น การทดสอบความเข้า
กันได้ของเลือดด้วยวิธี Gel agglutination แทนวิธี Tube method 
 

25.5.2 โครงสร้างทางกายภาพ (Structure) 
ห้องปฏิบัติการควรมีการจัดพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง/เจาะเลือด พื้นที่ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่(ธุรการ ห้องพักเวร ห้องประชุม ฯลฯ) ให้มีพ้ืนที่ใช้สอย ระบบการระบายอากาศ 
การควบคุมปริมาณ CO2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงสว่าง ให้เหมาะสมตาม
ข้อกำหนดของ “LABORATORY แผนกพยาธิวิทยาคลินิก” คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการ
สุขภาพและสภาพแวดล้อมอากาศ โดย กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558 
25.5.2.1 การเว้นระยะห่างผู้รับบริการและเจ้าหนา้ที่ (Social distancing) 

1) จัดเก้าอ้ีบริเวณที่นั่งรอรับบริการหน้าห้องเจาะเลือดให้มีการเว้นระยะห่างอย่าง
เหมาะสม ทั้งระยะห่างระหว่างผู้ป่วย และระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย 

2) จัดทำฉากพลาสติกหรืออะคริลิกกั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเจาะเลือด
และท่ีจุดรับ-ส่งตัวอย่าง 

                                     
 

25.5.2.2 แยกพ้ืนที่บริการของห้องเจาะเลือดและห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม 
1) จัดเส้นทางเดินสำหรับผู้เข้ารับบริการ แยกทางเข้า-ออก ไม่สวนทางกัน 
2) จัดบริเวณสำหรับเจาะเลือดผู้ป่วยรถนั่ง / นอน แยกจากผู้ป่วยทั่วไป 
3) จัดบริเวณสำหรับเจาะเลือดผู้ป่วยที่ต้องการผลด่วนแยกจากผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอผล 
4) จัดพื้นที่รับและเตรียมตัวอย่างส่งตรวจไม่ปะปนกับพ้ืนที่ทำการตรวจวิเคราะห์ 
5) จัดให้มีพ้ืนทีท่ำงานเอกสารและพ้ืนที่พักของเจ้าหน้าที่แยกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานตรวจ

วิเคราะห์ 
6) จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ 
7) ในบริเวณท่ีมีการเข้าออกของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ควรเลือกใช้ประตูที่

หลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น บานเปิดปิดอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนมาใช้แบบหางปลาแทน
ลูกบิด สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ผลักด้วยท่อนแขน ข้อศอกได้ง่ายแทน
การใช้มือ 
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8) แยกพ้ืนที่เก็บเสมหะให้เหมาะสม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สถานที่เก็บเสมหะควร
อยู่ห่างจากบุคคลอ่ืนและไม่ควรเก็บในห้องสุขา พื้นที่เก็บเสมหะมี 2 ลักษณะ คือ 
ก. ตู้เก็บเสมหะแบบ negative pressure มีแผงกรองอากาศระดับ HEPA filter 

และหลอดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) (รูป ก)  ซึ่งโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรามี
ใช้ 

ข. สถานที่เก็บเสมหะที่เป็นสถานที่โล่งแจ้ง มีการระบายอากาศตามธรรมชาติที่ดี มี
แสงแดดส่องถึง (รูป ข)  ซึ่งโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราไม่มีสถานที่แบบนี้ไว้
ให้ใช้   

                                    รูป ก.             รูป ข.    . 
25.5.2.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Ventilation system) 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศหมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพ
ของอากาศ ความดัน อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ และควบคุมการ
แพร่เชื้อโรคในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การระบายอากาศทำได้ 2 วิธี คือ 
1) การระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติ โดยห้องหรือพ้ืนที่นั้น ๆ มีผนังอย่างน้อยหนึ่ง

ด้านมีช่องเปิดสู่ภายนอก และเปิดให้อากาศผ่านขณะใช้งานพ้ืนที่นั้น ๆ 
2) การระบายอากาศ โดยวิธีกล ใช้กับพ้ืนที่ใดก็ได้โดยให้มีพัดลมระบายอากาศคอย

ขับเคลื่อนอากาศตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ สามารถปรับระบบระบายอากาศได้ตามความเหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย ประเภทของลักษณะงานบริการภายใต้บริบท
ด้านโครงสร้างและความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยปรึกษาวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมปรับอากาศ นอกจากนี้หากไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างของระบบ
ปรับอากาศได้ ก็สามารถเลือกใช้ระบบระบายอากาศประเภทอ่ืนทดแทนเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น การเปิดหน้าต่างระบายอากาศ 
หรอืการใช้พัดลมดูดอากาศให้มีการระบายอากาศออกจากห้องเจาะเลือด โดยต้องใช้
พัดลมระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นพัดลมดูดอากาศท่ีออกแบบเฉพาะ ต่าง
จากพัดลมระบายอากาศท่ีใช้ในอาคารทั่วไปที่มักจะไม่สามารถระบายอากาศออกไป
ในทิศทางเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
ดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์นั้น 
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หมายเหตุ : มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

ก. อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์ฟุต/นาที/คน 
ข. อากาศเสียที่ออกจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอื่น ๆจะต้องไม่ถูกนำกลับมาหมุนเวียนใช้อีก 
ค. อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ระบายสู่พ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการโดยผ่านท่อลม 
ง. อากาศจากพ้ืนที่ที่มีสารเคมีปนเปื้อนจะต้องมีการระบายทิ้งอย่างต่อเนื่องและต้องรักษาความดันใน

ห้องให้มีความดันในห้องน้อยกว่าภายนอกอยู่เสมอ 
จ. อากาศท่ีระบายทิ้งที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค, สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งอื่นใดที่แพร่กระจายทางอากาศ

ได้ต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA 99.97% efficiency on 0.3 

μm particles) ก่อนทิง้ออกสู่บรรยากาศภายนอก ยกเว้นตำแหน่งที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไม่เสี่ยงต่อ
การย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารอ่ืน หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ และปราศจากอันตราย 

ฉ. อัตราการหมุนเวียนอากาศภายในห้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง (ACH) และมี
อัตราการนำเข้าอากาศภายนอกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

 

25.5.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ห้องปฏิบัติการควรจัดหาเครื่องมือป้องการแพร่กระจายเชื้อมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
biological safety cabinet class II (รูป ค) autoclave (รูป ง) และ centrifuge (รูป 
จ) ที่มี safety bucket ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหน่วยงานมาใช้ เพ่ือลด
การสัมผัสตัวอย่าง เช่น ระบบ pre analytical automation 
จัดหา PPE ซึ่งเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอเหมาะสมตามสถานการณ์และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

                                           
            รูป ค. BSC class II         รูป ง. Autoclave                       รูป จ. Centrifuge 
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25.6 บุคลากร (Staff) 
 

25.6.1 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
1) สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรทุกคนต้องใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
อย่างเคร่งครัด 

2) Hand hygiene ล้างมือตามข้ันตอนตามระบบของโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังสัมผัส
ผู้รับบริการทุกครั้งหลังถอด PPE และทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งปนเปื้อน 

3) มีระบบตรวจติดตามความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Lab safety) และมีทีมกำกับดูแล 
4) เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
5) จัดการประชุมวิชาการ/สื่อสารภายในด้วยระบบ Online และใช้การเข้าร่วมในห้องประชุม

เท่าท่ีจาเป็น 
6) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 

a. สวมใส่ อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลตามมาตรฐานขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
b. ห้ามดื่ม รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ใส่คอนแทคเลนส์ หรือแต่งหน้าในห้องปฏิบัติการ 
c. ห้ามเก็บอาหารไว้ในห้องปฏิบัติการ 
d. ห้ามเล่น หรือหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
e. ห้ามใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เสื้อกาวน์ออกนอกพ้ืนที่ 

ห้องปฏิบัติการ 
25.6.2 อบรมบุคลากรในการใช้ PPE ให้ถูกต้อง 

1) จัดอบรมแนะนำการใช้ PPE ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคลากรเข้าใหม่ 
2) ทบทวนวิธีการใช้ PPE ที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 

 

25.6.3 การเลือกใช้ PPE ของบุคลากรในแนวปฏิบัติใหม่ 
การเลือกใช้ PPE ที่เหมาะสม และใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันควบคุมโรคได้เพียงพอ ครอบคลุม
ทุกขั้นตอนการให้บริการที่มีความเสี่ยง หากมีผู้ไม่มีอาการหรือผู้ที่ไม่ทราบความเสี่ยงเข้ามารับ
บริการในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ห้องปฏิบัติการ จะได้ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ 
หรือแพร่ไปยังผู้มารับบริการรายอื่นหรือออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ ดังตารางที่ 6 

    ตารางที่ 6 อุปกรณ์ PPE ของเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการ (New Normal in Clinical Laboratory)* 
บุคลากรใน

ห้องปฏิบัติการ 
หมวก อุปกรณ์

ป้องกันใบหน้า 
Respiratory 
protection 

ถุง
มือ 

เสื้อกาวน์ รองเท้า 

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรับ
สิ่งส่งตรวจ 

+/- - Surgical 
mask 

+ เสื้อกาวน์แขนยาว
รัดข้อมือ 

รองเท้าปิด
ปลายนิ้วเท้า 

เจ้าหน้าที่ปั่นเลือด +/- Goggles/Face Surgical + เสื้อกาวน์แขนยาว รองเท้าปิด



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ 
รหัสเอกสาร : SM-LAB-1 หน้า 72 จาก 91 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 3 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

เอกสารควบคมุ   

และเจ้าหน้าที่ตรวจ
วิเคราะห์ 

shield mask รัดข้อมือ ปลายนิ้วเท้า 

เจ้าหน้าที่เจาะ
เลือด 

+/- Goggles/Face 
shield 
(มีฉากอะคริลิก
กั้น ไม่
จำเป็นต้องใส่) 
 

Surgical 
mask 

+ เสื้อกาวน์แขนยาว
รัดข้อมือ 

รองเท้าปิด
ปลายนิ้วเท้า 

* อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (PPE) ที่สำคัญท่ีสุดคืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันบริเวณใบหน้า จมูก ปาก 
ส่วนอุปกรณ์อ่ืน เช่น เสื้อกาวน์ จะมีประโยชน์ในการป้องกันเลือดหรือสารคัดหลั่งที่อาจจะกระเด็นมาเปื้อน
เสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มา : คณะทำงานจัดทำ The New Normal Medical Services Management Laboratory ตามคำสั่ง
กรมการแพทย์ที่ 594/2563 
 

25.7 แนวปฏิบัติใหม่ในการรับบริจาคโลหิต  
แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไมเ่ปิดให้บริการบริจาคโลหิต แต่อาจมีให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการ
บริจาคโลหิต และส่งบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการรับบริจาคโลหิตกับเครือข่าย
บริการโลหิตและเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจึงควรมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
25.7.1 ก่อนมาบริจาคโลหิต 

1) ก่อนเดินทางมาบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตควรคัดกรองประวัติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยตนเอง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ ตามท่ี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของ
ศูนย์บริการโลหิต หรือ เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่ต้องการไป
บริจาคโลหิต เป็นต้น 

2) หากพบว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยง ควรงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และ กักตัวเองที่
บ้าน หรือปรึกษาแพทย์/สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพ่ือดาเนินการตามมาตรการของรัฐ
ต่อไป 

3) หากไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็น COVID-19 และ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริจาค
โลหิต จึงเดินทางมาบริจาคโลหิต หรือ จองคิวบริจาคโลหิตผ่านระบบคิวของห้องบริจาคโลหิตที่
แต่ละโรงพยาบาลกำหนดไว้เพ่ือลดความแออัดของห้องบริจาคโลหิต เช่น ระบบคิวออนไลน์ 
หรือ ระบบจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

หมายเหตุ 
การดำเนินการอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้แก่ 
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k) มาตรการเพ่ิมความม่ันใจและปลอดภัยของศูนย์บริการโลหิตฯ (9 มีนาคม 2563) 
l) มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต (5 เมษายน 2563) 

 

25.7.2 การรับบริจาคโลหิต 
1) ห้องรับบริจาคโลหิต 

m) จดัระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ตามหลักการเดียวกันกับ New Normal 
Laboratory (พ้ืนที่บริการ) 

n) ปรับโต๊ะสัมภาษณ์ประวัติให้ปลอดภัย เช่น มีฉากกั้น หรือ สวมใส่ face shield 
o) จัดให้มีจานวนผู้บริจาคโลหิตให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แออัดใกล้ชิดจนเกินไป เพื่อ

ลดความเสี่ยง เช่น จัดที่นั่งรอสำหรับผู้บริจาคโลหิตและเตียงบริจาคโลหิต แบบ Social 
distancing โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดให้ผู้บริจาคโลหิตนอนเตียงเว้นเตียง
หรือตามความเหมาะสม 

1) ผู้บริจาคโลหิต 
p) ผู้บริจาคโลหิต ตอบคาถามเก่ียวกับความเสี่ยงและประวัติสุขภาพของตนเองโดยให้ข้อมูลที่

เป็นความจริง 
q) สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่รับบริการ 
r) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 
s) ภายหลังบริจาคโลหิต หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็น 

COVID-19 ให้รีบแจ้ง 
t) กลับมาที่ห้องบริจาคโลหิต/โรงพยาบาลทันที เพื่อดาเนินการกับโลหิตที่ได้รับบริจาคก่อน

นำไปให้ผู้ป่วย 
1) เจ้าหนา้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิต 

u) ผู้ปฏิบัติงานในห้องรับบริจาคโลหิต ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทั่วไปอย่างเคร่งครัด 

v) ผู้ทำหน้าที่เจาะเก็บโลหิตบริจาค ควรสวมใส่ PPE ได้แก่ หมวกคลุมผม face shield เสื้อ
กาวน์ยาวแขนยาว surgical mask ถุงมือ และรองเท้าหุ้มปลายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเจาะ
โลหิต 

w) ควรเปลี่ยนถุงมือทุกราย หากไม่สามารถทำได้ให้ใช้ 70% Ethyl alcohol ทำความสะอาดถุง
มือทุกครั้งหลังรับบริจาคโลหิตแต่ละราย และ เปลี่ยนถุงมือทันทีเมื่อเปื้อนโลหิต 

x) ทำการคัดกรองคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 

y) ควรเพิ่มเติม การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้บริจาคโลหิตทุกรายและซักประวัติเสี่ยง
เกี่ยวกับ COVID-19 ซำ้อีกครั้งตามแนวทางที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
กำหนดไว้ หากพบความเสี่ยงให้ส่งพบแพทย์ทันที (ตามระบบของโรงพยาบาล) 
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z) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในจุดบริการให้เพียงพอ 
aa) ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ ทุกชั่วโมง หรือ หลังการ

ให้บริการทุกครั้ง เช่น ฉากกั้นโต๊ะสัมภาษณ์และอุปกรณ์ที่สัมผัสตัวผู้บริจาคโลหิต เตียง
บริจาคโลหิต และจุดพักรับประทานของว่างหลังบริจาคโลหิต 

bb) แนะนำให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวแก่ผู้บริจาคโลหิต และเน้นย้ำการแจ้งข้อมูลกลับด่วน หาก
ภายหลังพบว่ามีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ SARS-CoV-2 

cc) หากได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้บริจาคโลหิตว่า สงสัยมีอาการ หรือ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ 
SARS-CoV-2 ให้แจ้งหัวหน้าธนาคารโลหิตหรือหัวหน้าหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทันที 
และ ดำเนินการคัดแยกโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตที่ติดเชื้อออกมาทำลายเชื้อตาม
ระบบของธนาคารเลือด หากพบว่าโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตนั้นได้ถูกจ่ายไปให้ผู้ป่วย
แล้วให้รีบแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ทันทีเพ่ือรับทราบข้อมูลและติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยต่อไป 

 

25.7.3 ตารางสรุป New Normal for Blood Donation ตามกลยุทธ์ 3S 
3S New Normal 

1. System 1.1 Self screening 
1.2 Queue system 
1.3 Alert communication system 

2. Structure 2.1 ปรับห้องหรือพ้ืนที่รับบริจาค ตามแนวทาง social (or physical) distancing) 
2.2 ปรับ ventilation system ในจุดบริการ 

3. Staff 3.1 เน้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทั่วไปอย่าง
เข้มงวด (safety awareness and safety culture) 
3.2 จัดประชุมอบรมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติตามแนวทาง New Normal for Blood 
Donation 

หมายเหตุ 
1) ห้องปฏิบัติการธนาคารโลหิต ที่มกีารตรวจทดสอบต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal Laboratory 
2) ห้องปั่นและเตรียมผลิตภัณฑ์โลหิต: ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 
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บทที่ 26 แนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย 
 

26.1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย 
1) มีการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย (confidentiality) เพ่ือให้ปลอดภัยจากการล่วงรู้หรือเปิดเผยโดยมิ

ชอบโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
2) มีการรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (integrity) เพ่ือไม่ให้ข้อมูลถูกลบ เพ่ิม หรือแก้ไขโดยมิชอบ

โดยผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 
3) มีการรักษาความคงอยู่ของระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ (availability) เพ่ือให้สามารถใช้การ

และเข้าถึงได้เมื่อมีความจำเป็น 
4) มีมาตรการต่างๆ เพ่ือจำกัดการเข้าถึง และเพ่ือคุ้มครองไม่ให้มีการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล 
5) บนัทึกการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถือเป็นเอกสารควบคุม ห้องปฏิบัติการต้องรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของเอกสาร โดยปฏบิัติตามระเบียบเรื่องโครงสร้างและการควบคุมเอกสาร (WP-LAB-03) และ
การควบคุมบันทึก (WP-LAB-13)  

6) เอกสารหรือข้อมูลผู้ป่วยถือว่าเป็นข้อมูลลับ ต้องจัดเก็บในพ้ืนที่ควบคุมหรือพ้ืนที่หวงห้าม ปิด-เปิดด้วย
กุญแจ เช่น เก็บในห้องพัฒนาคุณภาพและควบคุมเอกสาร ซ่ึงเข้าถึงเอกสารข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น  

7) หวัหน้าห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจสอบว่าไม่มีการลักลอบนำเอกสารออกนอกพ้ืนที่ที่กำหนด การ
เปิดเผยหรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเท่านั้น 

8) ให้มีการ log off ทุกครั้งเมื่อไม่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเลิกใช้งาน LIS/HIS 
 

26.2 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับผู้ป่วย  
        แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความลับผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทีม่ีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย 

ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัตินี้ ดังนี้ 
26.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องและความพร้อมใช้ของ

ข้อมูล ตลอดจนเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วย 
26.2.2 ห้ามเผยแพร่ ทำสำเนา ถ่ายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลผู้ป่วย ในเวชระเบียนและ

ในระบบคอมพิวเตอร์ทุกกรณี นอกจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจากผู้อำนวยการ 
26.2.3 การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ให้ดำเนินการได้ตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการแก้ไขข้อมูลโดยเคร่งครัด เช่น 

หากเขียนผิดห้ามใช้ปากการะบายสีทึบทับข้อความจนไม่เห็นข้อความเดิม ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดใน
เวชระเบียนผู้ป่วย การแก้ไขทำได้โดยการลากเส้นทับข้อความเดิมเพียงเส้นเดียว แล้วเขียน
ข้อความที่แก้ไขไว้ใกล้กับข้อความเดิม พร้อมลงนามกำกับ และวันเวลาที่แก้ไข สำหรับการแก้ไข
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ห้ามลบข้อมูลเดิมทิ้ง แต่ให้ทำเครื่องหมายว่ามีการแก้ไข แล้วเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เพ่ิมเติมแก้ไขให้รู้ว่าข้อความใหม่ใช้แทนข้อความเดิมอย่างไร 
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26.2.4 การส่งข้อมูลผู้ป่วยให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาล  ให้ดำเนินการตามระเบียบการส่งข้อมูลลับ
โดยเคร่งครัด เช่น ไม่ใช้ให้ผู้ป่วยเป็นผู้ถือเวชระเบียนจากจุดบริการหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ 

26.2.5 ห้ามส่งข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ส่งทาง LINE หรือ Social Media ทีเ่ห็น
ข้อมูลเป็นกลุ่มซึ่งอาจมีผู้ไม่เกี่ยวข้องรู้ข้อมูลด้วย 

26.2.6 ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองให้คาดเดาได้ยาก ตรงตามระเบียบของ
โรงพยาบาล ปกปิดรหัสผ่านเป็นความลับส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำรหัสผ่านของ
ตนเองไปใช้ เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อถึงกำหนดเวลาที่บังคับ 

26.2.7 ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเปิดไฟล์จากภายนอกทุกกรณี สำหรับการเปิดไฟล์งานจาก
หน่วยงานภายในให้ตรวจหาไวรัสภายในไฟล์ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์ ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเช่น CD-ROM, USB Drive, External Hard Disk 
อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Hub, Switch, Wi-Fi Router ฯลฯ มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลที่ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

26.2.8 ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในการติดต่อกับ
อินเทอร์เน็ตทุกกรณี ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีภารกิจเฉพาะที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อม
กันกับการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ซ่ึงได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

26.2.9 บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์มีระบบป้องกันการลบข้อมูลและบนัทึกข้อมูลจากผู้ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับข้อมูล
นั้นๆ  แต่ละงานหรือเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานแต่ละคนจะเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ไม่
เท่ากัน จากการกำหนดไว้ในระดับชัน้ในการเข้าถึงข้อมูล(security levels)เป็นการเฉพาะของแต่ละราย
ของผู้ใช้งาน โดยการกำหนดรหัสผ่าน(password)  ซึ่งจำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเมื่อต้องการการดูผล
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
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บทที่ 27 การใช้เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย(Equipment safety) 
27.1 เครื่องมือถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมด้านวิศวกรรม วัตถุประสงค์เพ่ือกักกันหรือทำลายจลุชีพก่อโรคใน

ห้องปฏิบัติการไม่ให้หลุดรอดและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม การหลุดรอดของ 
จุลชีพ ขณะใช้เครื่องมือมักเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

1) การใช้เครื่องมือผิดประเภท ไม่เหมาะสม 
2) การใช้เครื่องมือผิดวิธี 
3) การใช้เครื่องมือที่มีความบกพร่อง 

27.2 แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปที่ทำให้เกิดความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ  
ได้แก่ 

1) ผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ 
2) สวมใส่ PPE เช่น ถุงมือ  แว่นตาป้องกันการกระเด็น  เสื้อกาวน์และ/หรือผ้ากันเปื้อน ก่อนบำรุงรักษา

หรือทำความสะอาดเครื่องมือ 
3) ใช้ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้าที่มีสายดิน สายไฟฟ้าไม่ชำรุด และไม่เสียบปลั๊กเครื่องมือร่วมกับ

เครือ่งมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
4) ปิดระบบไฟฟ้าไม่ให้เข้าเครื่องมือโดยการถอดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องมือออกก่อนทำการบำรุงรักษาหรือ

หรือทำความสะอาดเครื่องมือ 
5) ติดต้ังเครื่องมือในที่ไม่ถูกแสงแดด ไม่อับชื้น มีพ้ืนที่ว่างรอบๆ เครื่องมือ 10-100  เซนตริเมตร เพ่ือให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวก และให้ความสะดวกในการเข้าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา 
27.3 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการ

และโรงพยาบาล ได้แก่ 
1) ประเภทที่ใช้การควบคุมแรงลม ได้แก่ ตู้ดูดควันและไอสารเคมี (fume hood) ตู้ชีวนิรภัย (biological 

safety cabinet; BSC) 
2) ประเภทที่ใช้ความร้อน ได้แก่ เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (autoclave) ตู้อบความร้อน(hot air oven) 
3) ประเภทที่สร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ได้แก่ เครื่องหมุนเหวี่ยง(centrifuge) 

 

27.4 ตู้ดูดควัน และไอสารเคม ี(Fume Hood) 
27.4.1 ชนิดของตู้ดูดควันและไอสารเคมี  เนื่องจากตู้ดูดควันและไอสารเคมีเป็นอุปกรณ์ควบคมุการไหล

ของอากาศท่ีออกแบบมาสำหรับใช้งานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีไอระเหย หรือสารเคมีไวไฟ 
เพ่ือปกป้องผู้ใช้งาน ตู้ดูดควันและไอสารเคมี มี 2 ชนิด คือ 
1) ชนิดที่ต่อกับท่อระบายอากาศของอาคาร ซึ่งอาศัยการดูดไอระเหยสารเคมีออกจากพ้ืนที่

ปฏิบัติงานผ่านระบบระบายอากาศของอาคาร ไอระเหยสารเคมีจะถูกเจือจางโดยอากาศภายนอก ข้อควร
ระวังของตู้ดูดควันแบบนี้ คือ ต้องมั่นใจว่าระบบระบายอากาศของอาคารมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

2) ชนิดที่ดูดซับไอระเหยสารเคมีด้วย activated charcoal จงึไมต่้องต่อท่อเข้ากับระบบระบาย
อากาศ สำหรับห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ต้องมีตู้ดูดไอสารเคมีจากอ่าง
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ย้อมสี เนื่องจากมีการย้อมสีสเมียร์เลือด(Wright stain) ย้อมสีแกรม(Gram stain) และย้อมสีเอเอฟบี(AFB 
stain) 
27.4.2 ข้อควรระวังของการติดตั้งและการใช้งานตู้ดูดควัน และไอสารเคมี  

a. ไม่ควรใช้ตู้ดูดควันกับงานที่ต้องการความสะอาด หรือการปฏิบัติงานกับจุลชีพก่อโรค เพราะไม่มี
ระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือป้องกันการปนเปื้อนชิ้นงาน 

b. ตู้ชนิดนี้ออกแบบมาเพ่ือควบคุมการฟุ้งกระจายของไอสารเคมี ซึ่งโดยมากจะเป็นกลิ่นและไอ
ระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในห้องปฏิบัติการหากต้องทำงานกับ
สารเคมีหรือสารพิษ ส่วนใหญ่ติดตั้งเข้ากับระบบระบายอากาศของตัวอาคาร ซึ่งควรติดตั้งไว้
บริเวณด้านในสุดของห้องและต้องห่างจากประตู หน้าต่าง หรือทางเดิน เพ่ือป้องกันการ
เคลื่อนที่ของอากาศบริเวณประตูหน้าต่าง ซึ่งอาจรบกวนระบบไหลเวียนอากาศของตู้ดูดควันได้
และขณะใช้ตู้ดูดควัน ควรยืนห่างจากตู้ประมาณ 6 นิ้ว ควรสวมถุงมือ แว่นตานิรภัย และเสื้อ
คลุมขณะทำงานกับสารเคมีในตู้ดูดควัน และไม่ควรใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีทุกชนิด 

 

27.5 ตู้ชีวนิรภัย(biological safety cabinet; BSC) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีควบคุมการไหลของอากาศ ที่อาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์พัดลม และชุดกรองอากาศ

ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Particulate Air; HEPA) ซึ่งมอเตอร์พัดลมจะเป็นตัวดูดและควบคุม

แรงดันลมภายในตู้ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ส่วนแผ่นกรอง HEPA จะช่วยกรองไม่ให้เชื้อจุลชีพจากการ

ปฏิบัติงานภายในตู้หลุดออกสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการป้องกันอันตรายให้กับตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และ

สิ่งแวดล้อม แผ่นกรองอากาศมีลักษณะพับซ้อนกันและบรรจุไว้ในกรอบแข็ง มีคุณสมบัติในการกรอง

อนุภาค แผ่นกรองโดยทั่วไป เช่น แผ่นกรองอากาศสำหรับ clean room จะมีประสิทธิภาพในการกรอง

อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.97 % แต่สำหรับแผ่นกรองอากาศที่ใช้กับตู้ชีวนิรภัยจะต้องมีคุณสมบัติ

ในกรองอนุภาขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.99 %   ตู้ชีวนิรภัย มี 3 ประเภท คือ Class I, Class II, และ 

Class III ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดเฉพาะ Class II  ทีห่้องปฏิบัติการมีใช้อยู่ ดังนี้ 

27.5.1 ตู้ชีวนิรภัย Class II เป็นตู้ชวีนิรภัยชนิดที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์มาก
ที่สุด เนื่องจากสามารถปกป้องผู้ใช้งาน ชิ้นงาน และสิ่งแวดล้อม โดยอากาศที่ไหลเข้าด้านหน้าตู้ 
(inward airflow) จะถูกดูดลงตรงตะแกรงด้านหน้า ซึ่งเป็นการสร้างม่านอากาศ เพ่ือป้องกันไม่ให้
จุลชีพภายในตู้แพร่กระจายออกไปสู่ผู้ใช้งาน ส่วนการปกป้องชิ้นงานนั้น อากาศที่ไหลลงสู่พื้นที่
ปฏิบัติงาน (downward airflow) เป็นอากาศสะอาดที่ถูกกรองด้วยแผ่นกรอง HEPA และไหลแยก
เป็นสองกระแสลงทางตะแกรงด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือป้องกันชิ้นงานจากการปนเปื้อนและ
ป้องกัน cross contamination ระหว่างชิ้นงาน ในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม อากาศท่ีปนเปื้อน
จากพ้ืนที่ปฏิบัติงานจะถูกกรองด้วยแผ่นกรอง HEPA ก่อนถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ตู้ชนิดนี้
สามารถใช้ปฏิบัติงานกับจุลชีพในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 1-3 และ ใช้ในห้องปฏิบัติการ
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ชีวนิรภัยระดับ 4 อย่างมีเงื่อนไข ตู้ชีวนิรภัย Class II แบ่งออกได้ 4 ชนิด คือ Class II Type A1, 
Class II Type A2, Class II Type B1 และ Class II Type B2 ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดเฉพาะ 
Class II Type A2  ที่ห้องปฏิบัติการมีใช้อยู่ตามข้อ 28.2.2 

27.5.2 ตู้ชีวนิรภัย Class II Type A2 มีความเร็วลมผ่านเข้าหน้าตู้เพ่ิมข้ึนจาก Class II Type A1 เป็น
อย่างน้อย 100 ฟุตต่อนาท ีระบายอากาศออก 30% หมุนเวียนอากาศภายในตู้ 70%   BSC Class 
II Type A2 ต้องมีช่องความดันอากาศลบล้อมรอบทางเดินอากาศรวมที่ปนเปื้อน เพ่ือป้องกันการ
กระจายของจุลชีพหากตู้รั่ว การปฏิบัติงานกับตู้ชีวนิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะหาก
ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องนอกจากจะทำให้ชิ้นงานปนเปื้อน อาจทำให้เชื้อจุลชีพรั่วไหลออกมา
ภายนอก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อม จึงแบ่งระยะในการ
ปฏิบัติงานกับตู้ชีวนิรภัยเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการใช้งาน ขณะใช้งาน และหลังการใช้งาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1) ก่อนการใช้งานตู้ชีวนิรภัย 
a. พิจารณาเนื้องานของตนเองว่าต้องใช้งานตู้ประเภทใด 
b. ตรวจสอบว่าตู้ได้รับการตรวจรับรอง และอยู่ในช่วงของการรับรอง 
c. ประเมนิความเสี่ยงของงาน 
d. ทราบวิธีการจัดการลดการปนเปื้อนกรณีเกิดการรั่วไหล (spill decontamination) 
e. สวมใส่ PPE ที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน 
f. ตรวจสอบ drain valve ให้อยู่ในตำแหน่งปิด 

2) การเปิดตู้ชีวนิรภัยใช้งาน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
a. เปิดกระจกสูงตามที่กำหนด 
b. เปิดพัดลม ไว้กอ่นอย่างน้อย 5 นาที 
c. ตรวจสอบสัญญาณเตือนต่างๆ 
d. ตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศ 
e. ตรวจสอบ magnehelic gauge 
f. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อผิวภายในตู้ทุกด้าน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างท้ังสองด้าน 

และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
g. จดัเตรียมงานและอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 
h. ควรมีตารางจองการใช้งานเครื่องและป้ายเตือนว่ากำลังใช้เครื่องแขวนไว้หน้าห้อง

หรือหน้าตู้ BSC ขณะใช้งาน 
 

3) ขณะใช้งานตู้ชีวนิรภัย 
a. ทำความสะอาดลดการปนเปื้อนเชื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนนำเข้าตู้ 
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b. แบ่งพ้ืนที่ทำงานออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนของสะอาด ส่วนทำงาน และ ส่วนของ
ปนเปื้อน/ขยะ 

c. อุปกรณ์ขนาดใหญ่ให้วางค่อนไปทางด้านหลังตู้ 
d. เคลื่อนมือเข้าออกตู้อย่างตรงๆ ให้ชิดตะแกรงด้านหน้า ไม่กวาดมือเข้าออก 
e. หา้มวางสิ่งของเช่น สมุดโน้ต หรือ blue pad ทับบริเวณตะแกรงด้านหน้า 
f. ไม่ควรใช้ตะเกียงบุนเสน 
g. ปฏิบัติงานตามหลักปลอดเชื้อ 
h. ทิ้งขยะปนเปื้อนรวมทั้งถุงมือภายในตู้ 
i. ไม่ใช้ตู้ชีวนิรภัยเป็นที่เก็บของ 
j. หากเกิดสัญญาณหรือความผิดปกติกับตู้ ให้ปิดภาชนะทุกอย่างในตู้ และแจ้ง

ผู้เกีย่วข้อง ห้ามปิดการทำงานของตู้โดยเด็ดขาด 
4) หลังการใช้งานตู้ชีวนิรภัย 

a. ปิดฝาภาชนะทุกชนิด 
b. ทิ้งขยะไม่มีคมและถอดถุงมือทิ้งถุงขยะติดเชื้อภายในตู้ 
c. รวบปิดปากถุงแล้วพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกถุงขยะ ก่อนนำออกมาจากตู้เพ่ือทำลาย 
d. เช็ดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนนำออกจากตู้ 
e. อุปกรณ์ที่ปนเปื้อน และขยะควรได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติของ

หน่วยงาน 
f. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพ้ืนผิวภายในตู้ 
g. ปิดไฟ ปิดกระจกนิรภัย ปิดพัดลม 

หมายเหตุ : สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV นั้น ไม่สามารถนำมาใช้แทนการทำความสะอาดพ้ืนผิวการ
ทำงานได ้หากต้องการใช้งานหลอด UV ต้องมีการทำความสะอาดหลอดและตรวจวัดความเข้มแสงเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ โดยความเข้มแสง UV ต้องไม่น้อยกว่า 40 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และเนื่องจาก
แสง UV อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้หากไม่ระมัดระวัง จึงควรปิดพัดลมและปิดกระจกนิรภัยก่อนใช้
งานหลอดยูวี รวมทั้งควรเปิดใช้งานเมื่อไม่มีผู้อ่ืนอยู่ในห้อง 

5) การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย  
เป็นการดำเนินการทดสอบทางกายภาพ (physical tesing)ของตู้ชีวนิรภัย ซึ่งทำภายใต้
ข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตตู้นั้น เช่น NSF / ANSI 49, EN12469 เป็นต้น โดย
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับใบรับรองประสิทธิภาพของตู้ (original test report) 
จากบริษัทผู้ผลิต ผู้ให้บริการตรวจรับรองต้องมีประสบการณ์และผ่านการอบรมหลักสูตร
การตรวจรับรองตู้ตามข้อกำหนดและใช้เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน 
เช่น มาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) เป็นต้น 
1) การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย   ควรดำเนินการเมื่อ 
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a. หลังติดตั้งเสร็จ (ก่อนเริ่มใช้งาน) 
b. หลังการซ่อม หรือเปลี่ยน HEPA filter 
c. หลังเคลื่อนย้ายไปที่อ่ืน 
d. ตามระยะเวลาที่กำหนด หรืออย่างน้อยทุก 1 ปี 

2) พารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบหรือตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย ต้องประกอบไป
ด้วยหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
a. การวัดความเร็วลมผ่านพื้นที่ปฏิบัติงาน (Down flow velocity test) 
b. การวัดความเร็วลมเข้าหน้าตู้ (Inflow velocity test) 
c. การทดสอบหารอยรั่วของ HEPA Filter (HEPA filter leak test) 
d. การทดสอบรูปแบบการไหลของอากาศ (Airflow smoke patterns test) 
e. การประเมินการติดตั้ง (Site installation assessment Test) 
f. การทดสอบหารอยรั่วของตู้ (Cabinet integrity) ทำเฉพาะตู้ชีวนิรภัย Class II 

Type A1 หลังการเปลี่ยน HEPA หรือการซ่อมแซมขนาดใหญ่ 
สำหรับพารามิเตอร์อื่น อาจดำเนินการเพิ่มเติมได้ แต่ไม่มีผลต่อการทำงานของตู้อย่าง 

ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย การตรวจไฟรั่ว ความเข้มแสง ความสั่นสะเทือน หรือความดัง 
อย่างไรก็ตาม คู่มือการใช้งานของตู้ชีวนิรภัยที่ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการ

ดำเนินการทดสอบของช่างหรือผู้ทำการตรวจสอบ และใช้ประกอบการตัดสินใจว่าตู้ชีวนิรภัยที่ผ่านการ
ตรวจรับรองนั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติของช่างหรือผู้มาทำการ
ทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
 

6) สถานทีต่ิดตั้งตู้ชีวนิรภัย 
ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งตู้ชีวนิรภัย ได้แก่ 
a. ควรวางให้ห่างจากแหล่งกำเนิดลม เช่น หัวจ่ายเครื่องปรับอากาศ พัดลม 

เครื่องปรับอากาศ หน้าต่างประตู ด้านบนของตู้ควรห่างจากเพดาน อย่างน้อย 30-
36 เซนติเมตร (รูปที่ ก) เพ่ือให้มีช่องว่างในการตรวจรับรองและการซ่อมแซมตู้ 
ควรวางให้ด้านหลังตู้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร (รูปที่ ข) และวางให้
ด้านข้างของตู้ห่างจากอุปกรณ์อ่ืนอย่างน้อย 15 เซนติเมตร (รูปที่ ค) แต่หากจะวาง
ไว้ข้างตู้ชีวนิรภัย หรืออุปกรณ์ควบคุมลมอ่ืนควรวางให้ห่างกันอย่างน้อย 30 
เซนติเมตร (รูปที่ ง) 
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b. อากาศไหลเวียนในห้องปฏิบัติการต้องมีปริมาณมากพอ ไม่ควรติดตั้งตู้ชีวนิรภัย
ประเภทที่ต้องต่อกับระบบระบายอากาศในห้องที่มีขนาดเล็กและการไหลเวียนของ
อากาศเข้าสู่ห้องไม่ดีพอ รวมไปถึงห้องที่ต้องควบคุมความดันอากาศ เช่น 
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 หรือ clean room เป็นต้น เนื่องจากขณะใช้งานตู้
ชีวนิรภัย ระบบระบายอากาศจะทำงานและดูดอากาศภายในห้องออกตลอดเวลา 
จึงต้องมั่นใจว่าภายในห้องปฏิบัติการนั้นมีอากาศเข้าสู่ห้องมากเพียงพอ 

c. ตู้ชีวนิรภัยควรต่อตรงเข้ากับเบรกเกอร์และแยกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น และ
ควรต่อกับอุปกรณ์สำรองไฟเพ่ือกันไฟกระชาก ไฟตก หรือ ไฟดับ 

 

27.6 เคร่ืองนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) 
โดยทั่วไป การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนสามารถทำได้ 2 วิธีหลัก คือ ใช้ความร้อนแห้ง (dry heat) 

และความร้อนชื้น (moist heat) เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูงเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำลายจุลชีพด้วยความร้อนชื้น ซึ่งใน
การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนี้ มีปัจจัยสำคัญท่ีต้องคำนึงถึง 4 ประการ คือ เวลาอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น 
หากอุณหภูมิสูงขึ้น ความดันสูงขึ้น ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อจะสั้นลง การใช้ความร้อนชื้นในการ
กำจัดจุลชีพเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำที่สามารถนำความร้อนได้ดีกว่าอากาศ 
ดังนั้นการทำให้ปราศจากเชื้อโดยอาศัยความร้อนชื้น จึงสามารถทำให้วัตถุนั้นปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าการ
ใช้ความร้อนแห้งและใช้เวลาสั้นกว่า ผลของการใช้ความร้อนชื้นจะทำให้โปรตีนของจุลชีพเกิดการจับเป็นก้อน
(coagulation) และเกิดการสลายตัว (denaturation) ทำให้โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ถูกทำลาย
อย่างถาวรดังนั้นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อุณหภูมิข้ันต่ำในการกำจัดแบคทีเรีย
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และสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ อุณหภูม1ิ21 องศาเซลเซียส ความดันที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนั้น สามารถ
จะฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพที่เวลาเพียง 15 นาที แต่ถ้าใช้อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 32 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วจะใช้เวลาเพียง 3 นาที ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับขนาด ชนิด ปริมาณของสิ่งที่ต้องการฆ่าเชื้อซึ่งต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงร่วมด้วย สิ่งสำคัญท่ีต้องคำนึงถึงในการใช้งาเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง คือ ปริมาณการใส่ของใน
เครื่องนึ่ง ปริมาณน้ำต้องเพียงพอ และเครื่องต้องไม่มีการรั่วซึม  

27.6.1 การใช้งานจึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ควรต่อผ่าน breaker โดยตรง 
2) ตรวจสอบปริมาณน้ำภายในเครื่องให้ได้ตามกำหนด 
3) นำสิ่งของที่ต้องการทำลายเชื้อใส่ลงไป รัดปากถุง biohazard bag หรือกรณีใช้ภาชนะฝาปิด

ต้องคลายเกลียวหรือเปิดฝา 
4) ติด autoclave tape ทีภ่าชนะบรรจุ หลังการนึ่งต้องสังเกตการเปลี่ยนสีของเทปก่อนการนำไป

ดำเนินการต่อ 
5) ปิดฝาและตรวจสอบลิ้นความดัน 
6) ดำเนินการตามคู่มือ/ SOP 
7) ควรจัดทำและบันทึกการใช้งาน 
8) เครื่องควรได้รับการตรวจสอบเทียบ (certification) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

27.6.2 ข้อพึงระวังในการใช้งาน  
1) การทำงานของเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูงต้องการความบริสุทธิ์ของไอน้ำ ดังนั้นการใช้น้ำที่ไม่

บริสุทธิ์เติมในเครื่อง อาจทำให้สารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสะสมในห้องนึ่งและพ้ืนผิวภายในห้องนึ่ง
อาจเสียหาย ดังนั้นจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น น้ำ RO(reverse osmosis) 
หรอื น้ำกรอง เป็นต้น 

2) การบรรจุวัตถุปนเปื้อนที่ต้องการทำลายจุลชีพ ต้องใส่ในวัสดุที่สามารถให้ไอน้ำแทรกผ่านได้ 
และป้องกันไม่ให้มีจุลชีพเข้าไปปนเปื้อนเครื่องมือในภายหลังได้ ซึ่งอาจจะเป็นกระดาษ ผ้า 
หรือพลาสติกที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ การห่อวัตถุในถุงพลาสติกท่ี
ปิดแน่นจนไอน้ำไม่สามารถเข้าไปสัมผัสกับวัตถุได้ จะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อลดลง 
เนื่องจากภายในถุงจะมีอากาศแห้งอยู่ จึงเปรียบเหมือนเรากำลังทำการฆ่าเชื้อ โดยใช้ความ
ร้อนแห้ง ซึ่งต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าและเวลาที่นานขึ้น 

3) เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูงจัดเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านชีวภาพเช่นเดียวกับตู้
ชีวนิรภัย โดยสามารถช่วยกักกันไม่ให้จุลชีพก่อโรคแพร่กระจายออกสู่ภายนอกได้ ดังนั้นเครื่อง
ต้องได้รับการดูแลและการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยังสามารถใช้งานได้ดี 

27.6.3 กระบวนการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อโดยเครื่องนึ่งไอน้ำมี 3 วิธี ดังนี้ 
1) การตรวจสอบทางกลไก (Mechanical or Physical monitoring) 

a. เป็น mechanical monitoring แสดงให้เห็นถึงการทำงานของเครื่องว่าสมบูรณ์หรือไม่ 
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b. เป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องโดยดูจากตัวบ่งชี้ทางกลไกของเครื่อง (mechanical 
indicators) ซึ่งได้แก่ มาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดความดัน สัญญาณไฟต่างๆ แผ่นกราฟที่
บันทึกการทำงานของเครื่องในแต่ละข้ันตอน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแรกที่บอกให้ทราบว่าเครื่อง
ทำงานปกติหรือไม่ แต่ถึงแม้ว่าการตรวจสอบจะพบว่าเครื่องทำงานเป็นปกติ ก็ไม่สามารถ
ยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าห่ออุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในห้องนึ่งที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
แล้วนั้นมีสภาพปราศจากเชื้อจริง จำเป็นต้องดูผลจากตัวบ่งชี้ทางเคมี และทางชีวภาพ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

2) การตรวจสอบเคมี (Chemical monitoring)  
a. เป็น chemical monitoring แสดงให้เห็นว่าห่ออุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจาก

เชื้อแล้ว 
b. เป็นการตรวจสอบว่าไอน้ำได้สัมผัสและแทรกซึมเข้าไปในห้องนึ่งหรือไม่ ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบโดยดูจากการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicators) ซ่ึงติดอยู่
ภายนอกและใส่ไว้ภายในห้องนึ่งตัวบ่งชี้ทางเคมีแบง่ออกได้เป็น 3 ชนิด ตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก (External chemical indicator) มีลักษณะเป็นแถบกระดาษ
กาวที่มีสีหรือสารเคมีเคลือบไว้เป็นแนวเส้นบนกระดาษ เรียกว่า เทปทดสอบเคมี 
(indicator tape หรือ autoclave tape) มักใช้กับการติดห่ออุปกรณ์ เพ่ือมิให้หลุดลุ่ย 
และบ่งชี้ให้ทราบว่า ห่ออุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วเท่านั้น 
เนื่องจากเทปทดสอบทางเคมีที่ติดภายนอกห่ออุปกรณ์ไม่สามารถบอกได้ว่าไอน้ำ
สามารถผ่านเข้าไปในห่ออุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก จึงไม่
สามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห่อจะปราศจากเชื้อ (โรงพยาบาลมีการ
จัดหาไว้ให้ใช้) 

- ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในที่นิยมใช้
มีลักษณะเป็นชิ้น (strip) หรือเป็นแผ่นกระดาษแข็ง (card) จะใส่ไว้ภายในห่ออุปกรณ์
เพ่ือให้ทราบว่าไอน้ำสามารถเข้าไปภายในห่อและสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในห่อหรือไม่ 
ควรใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในตรงกลางห่ออุปกรณ์ หรือในส่วนของห่ออุปกรณ์ท่ีคาดว่าไอ
น้ำผ่านเข้าได้ยากท่ีสุด 

- ตัวบ่งชี้ทางเคมีแบบเฉพาะ (Specific chemical indicator) ได้แก่ Bowie-Dick test 
ซ่ึงเป็นผลงานของ J.H. Bowie และ J. Dick จาก Department of Microbiology, 
Royal Infirmary, Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ โดยเป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีชนิดหนึ่งที่
บ่งชี้ว่าการไล่อากาศออกจากห้องนึ่งของเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง ชนิดเครื่องดูด
สุญญากาศ (pre-vacuum steam sterilizer) ที่อุณหภูมิ 132-134 องศาเซลเซียส
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เป็นไปอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนที่จะนำห่ออุปกรณ์ไปทำให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้เครื่อง
ชนิดนี้ต้องทดสอบการไล่อากาศออกจากเครื่องโดยใช้ Bowie-Dick test ก่อนทุกครั้ง 

3) การตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological Monitoring) เป็นวิธีการตรวจสอบการทำให้ปราศจาก
เชื้อที่เชื่อถือได้มากท่ีสุดและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง วิธีการตรวจสอบใช้ตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ (biological indicator) เรียกโดยทั่วไปว่า spore test เป็นการใช้สปอร์ของเชื้อ 
Bacillus steamothermophilus หรือ Geobacillus stearothermophilus ซ่ึงเป็นจุลชีพ
ทนความร้อน และยังมีชีวิต เป็นตัวชี้วัดหากสปอร์ของเชื้อนี้ถูกทำลายย่อมชี้ให้เห็นว่าจุลชีพอ่ืน
จะถูกทำลายระหว่างอยู่ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการตรวจสอบทำโดยการใส่ 
spore test ลงไปในห้องนึ่งแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานตามปกติ หลังจากนั้นจึงนำออกมาบ่มใน
ตู้บ่มเชื้อเพ่ือดูการเปลี่ยนสีในเวลาที่กำหนด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าเครื่องยัง
สามารถทำลายจุลชีพได้ตามปกติ โดยทั่วไปนิยมวางหลอดทดสอบตามตำแหน่งที่มักใช้ใส่วัสดุที่
ปนเปื้อนจุลชีพก่อโรคหรือสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเพื่อทำลาย แต่หากเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูงมี
ขนาดใหญ่ หรือมีโหลดของวัสดุที่ต้องการทำลายด้วยตู้ดังกล่าวสูงอาจต้องเพ่ิมจำนวนหลอด
มากขึน้ เช่น วางที่ด้านล่าง ตรงกลาง และด้านบน เป็นต้น การทดสอบควรทำสม่ำเสมอ หรือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สิ่งที่ต้องระวังคือ ควรใส่ spore test และดำเนินการร่วมไปกับ
การนึ่งทำลายจุลชีพตามปกติ หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานต้องเก็บวัสดุที่ผ่านการนึ่งทำลายชุดนี้
ไว้ในทีท่ี่เหมาะสมเพ่ือรอให้หลอดทดสอบแสดงผลว่าผ่านหรือไม่ก่อนดำเนินการจัดการกับวัสดุ
นั้นต่อไป 

 

27.7 เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)  
เครื่องหมนุเหวี่ยงถูกใช้งานในกระบวนการเตรียมตวัอย่าง และใช้ปั่นแยกสารสำหรับวิเคราะห์ มักจะใช้
แยกตัวอย่างส่วนที่เป็นของแข็งออกจากตัวอย่างส่วนของเหลว สำหรับการใช้เครื่องหม่นเหวี่ยงนั้น ก่อนใช้
ควรทำการศึกษาจากคู่มือ และผู้เชี่ยวชาญก่อน เพ่ือลดความผิดพลาดและเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน 
27.7.1 ความเร็วรอบและแรงหนีศูนย์กลาง 

การแยกสารด้วยเครื่องหมุนเหว่ียงต้องมีการกำหนดเวลา และแรงหนีศูนย์กลางสำหรับงานนั้นๆ 
เสมอ ซึ่งในบางครั้งจะพบว่า มีการกำหนดเป็นค่าความเร็วรอบของการหมุนโรเตอร์ ซึ่งอาจเกิด
ปัญหากับการใช้งานในกรณีท่ีต้องการความถูกต้องของแรงหนีศูนย์กลาง แรงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ 
(relative centrifugal force; RCF) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัศมีการหมุนไม่เท่ากัน(ที่ RPM 
เดียวกัน แต่รัศมีการหมุนไม่เท่ากันจะได้ RCF ต่างกัน) ดังนั้นการกำหนดวิธีการแยกสารด้วยค่า
ความเร็วรอบจึงไม่ใช่วิธีการที่เป็นมาตรฐาน จึงต้องระบุข้อกำหนดหรือความต้องการใช้งานเป็น 
RCF หรือ g และคำนวณหา rpm ของเครื่องที่ใช้  ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตจึงมักจะเตรียมตารางเทียบ
ค่าท้ังสองที่ใช้กับโรเตอร์แต่ละชนิดของผู้ผลิตไว้แล้ว หรือมีปุ่มตั้งค่าที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการ
กำหนดเป็นค่า RCF หรือ rpm  นอกจากนีผู้้ใช้สามารถทำการคำนวณได้เอง โดยการใช้สูตร
ดังต่อไปนี้ 
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          RCF =28.38(r) (N/100)2  
          RCF = แรงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ หน่วยเป็น xg 
          r = รัศมีแกนหมนุ หน่วยเป็น นิ้ว 
          N = อัตราความเร็วรอบ หน่วยเป็น รอบ/นาที (round per minute; rpm) 

27.7.2 การใช้งานเครื่องหมนุเหวี่ยงอย่างปลอดภัย 
เพ่ือป้องกันอันตรายทางกายภาพอันเนื่องมาจากการชำรุดทางกลและอันตรายจากการสัมผัส
สารเคมีที่หกรั่วไหลหรือวัสดุชีวภาพและอันตรายทางชีวภาพที่เกิดจากการสร้างละอองลอยของ
อันตรายทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติดังนี้ 
a. ผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้งาน 
b. เครื่องหมุนเหวี่ยงต้องมีความสมดุล(balanced)อย่างเหมาะสมและระมัดระวังในการจับคู่

ระหว่าง tube บรรจุตัวอย่างที่ใส่ลงไปใน rotor 
c. เมื่อครบเวลาปั่น ให้รอประมาณ 10-30 นาทีก่อนเปิดฝาเครื่องปั่นเพ่ือให้เครื่องปั่นหยุดสนิท

และป้องกันการสัมผัส aerosol ขณะเปิดฝาเครื่องหมุนเหวี่ยง 
d. ทำความสะอาดชิ้นส่วนและทำให้แห้งทั้งภายในและภายนอกเครื่องหลังใช้งานทุกวัน 
e. Rubber O-ring และฝาปิด tube ได้รับการตรวจสอบการเสื่อมสภาพ 
f. ปิดจุกหลอดบรรจุตัวอย่างให้สนิทขณะทำการปั่นแยกตัวอย่าง  
g. ไม่บรรจุของเหลวจนเต็มถึงระดับขอบบนของ Tube เนื่องจากของเหลวจะติดอยู่ในส่วนบน

และฝาปิดของที่เป็นร่องเกลียว  
h. sealed centrifuge cups หรือ rotors สามารถนำเข้าและเอาออกจากตู้ชีวนิรภัยได้ เมื่อ

จำเป็น 
i. ให้ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ม ีsafety bucket หากไม่มีให้ปิดจุกหลอดด้วยการพันพาราฟิล์มก่อน

นำไปปั่น และใหป้ิดฝาเครื่องปั่นทุกครั้งก่อนปั่น  
j. เมื่อมตีัวอย่างกระเด็นให้ทำความสะอาดภายในตัวถังปั่น หัวปั่น และกระบอกใส่หลอดปั่น 

(bucket) โดยใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับงาน 
 

27.8 กลอ้งจุลทรรศน์ (Microscope) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจทดสอบ Gram stain, AFB stain, KOH preparation, Blood smear, 
Urinalysis, Stool examination, Indian ink preparation เป็นต้น  มีข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 
27.8.1 ไม่เก็บกล้องจุลทรรศน์ในที่ชื้น ไมติ่ดต้ังกล้องจุลทรรศน์อยู่ใกล้ชิดกับอ่างล้างมือ/อ่างย้อม เพราะ

จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย และไม่เก็บรวมในสถานที่จัดเก็บสารเคมี 
27.8.2 ควรสวมถุงมือขณะใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ไม่ควรจับกล้องจุลทรรศน์ถ้าถุงมือที่สวมอยู่ปนเปื้อน

ตัวอย่าง  กรณีผู้เตรียมตัวอย่างและผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นคนเดียวกันอาจใช้วิธีการสวมถุงมือ 2 
ชั้นในการเตรียมตัวอย่างแล้วถอดถุงมือชั้นนอกออกเมื่อจะใช้งานกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 
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27.8.3 ก่อนนำสไลด์ออกจากแท่นวางวัตถุ ควรหมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดอยู่เหนือตรงสไลด์ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้สไลด์ขูดเลนส์เป็นรอย หรืออาจมีการกระแทกสไลด์แตกจนมีการหกรดของ
ตัวอย่างและเกิดเศษแก้วมีคม 

27.8.4 ถ้าสารเคมีหยดใส่ตัวกล้อง หรือแท่นวางวัตถุ(stage) ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดชุบน้ำพอหมาดๆ เช็ด
ทันที 

27.8.5 ควรมีการเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวกล้องจุลทรรศน์โดยเฉพาะบริเวณแท่นวางวัตถุ ด้วยสำลีชุบ
ด้วย 70% Ethyl alcohol  เมื่อมีการปนเปื้อนตัวอย่าง และเมื่อใช้งานเสร็จแตล่ะรอบการตรวจ 

27.8.6 ทุกวันหลังจากเลิกใช้งานให้เช็ดเลนซ์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ ห้ามเช็ดด้วยไซลีน แอลกอฮอล์ 
หรืออะซีโตน ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

 

27.9 ตู้อบเพาะเช้ือ (Incubator) 
Incubator เป็นเครื่องมือที่มีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศภายในตู้ ใช้ในการอบเพาะเชื้อ มีส่วนประกอบ
ทีส่ำคัญคือ แหล่งกำเนิดความร้อน มีพัดลมในการช่วยกระจายความร้อนให้มีความสม่ำเสมอเนื่องจาก
อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลชีพ ห้องปฏิบัติการมี Incubator ไว้ใช้อบเพาะเชื้อในขวด 

Hemoculture ระหว่างรอนำส่งตรวจต่อ มีเกณฑ์การใช้งานทีอุ่ณหภูม ิ33-37 C (จุดสอบเทียบ 35 C, 

MPE ±2 C  สำหรับการทดสอบ Staphylococcus spp. ที่อุณหภูมิมากกว่า 35 C อาจตรวจไม่พบ 
MRSA)   และเนื่องจากภายในตู้อาจมีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค จึงควรระมัดระวังในการใช้งานและการสัมผัส
พ้ืนผิวในตู้  ควรทำความสะอาดภายในตู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สำลีชุบ 70% ethyl alcohol 
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับงานที่ไม่กัดกร่อนพ้ืนผิวโลหะของตู้ 

 

27.10 ตู้อบร้อน (Hot air oven) 
 เป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนในการทำให้อุปกรณ์แห้งหรือปราศจากเชื้อ โดยใช้ความร้อนแห้งซึ่งต้องการ

ระดับอุณหภูมิที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน มีเกณฑ์การใช้งานสำหรับการทำลายเชื้อในวัสดุต่างๆ 

ในช่วง อุณหภูมิ 160 – 180C (จุดสอบเทียบ  170C, MPE ±10 C) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ให้
เช็ดทำความสะอาดชั้นวางของภายในตู้และผนังภายนอกตู้ด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดทุก 1 เดือน 

 

27.11 ตู้เย็น (Refrigerator) 
 ใช้ในการเก็บรักษา น้ำยาและวัสดุ  ควบคุมอุณหภูมิใช้งานอยู่ในช่วง 2 - 8 C  ควรมีตู้เย็นสำหรับเก็บ

ตัวอย่างหลังวิเคราะห์แยกต่างหากจากตู้เย็นที่ใช้เก็บน้ำยาและวัสดุ   ให้เช็ดทำความสะอาดภายในตู้ด้วย
ผ้าชุบน้ำยาล้างจานทุก 2 เดือน หรือหลังจากมีการซ่อมแซม ทำความสะอาดถาดหรือภาชนะรองรับน้ำ
จากระบบทำความเย็นทุกสัปดาห์ 
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27.12 ตู้แช่แข็ง (Freezer) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างผู้ป่วย สารวัสดุควบคุมคุณภาพ สารปรับแต่งมาตรฐาน น้ำยา มี

เกณฑ์การใช้งานในช่วง (-23 C) – (-27 C)  (จุดสอบเทียบ -25 C , MPE ±2 C) และช่วง  (-35 

C) – (-45 C)  (จุดสอบเทียบ -40C , MPE ±5 C) ควรละลายน้ำแข็งภายในตู้ทุก 6 เดือน เมื่อ
น้ำแข็งละลายหมด ให้เช็คทำความสะอาดภายในตู้ด้วยน้ำอุ่นและเช็ดให้แห้ง ห้ามจัดเก็บสิ่งที่ต้องการเก็บ
รักษาในช่องแช่แข็งของตู้เย็นสำหรับครัวเรอืนซึ่งจะมีระบบทำความเย็นเป็นแบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 
(Frost-free freezers) ทำใหส้ิ่งที่เก็บได้รับการแช่และละลายตลอดวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดการเสื่อมสลาย
ของสิ่งที่ต้องการเก็บรักษา 

 

27.13 อ่างนำ้ร้อน (Water Bath) 
เป็นเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการอุ่นตัวอย่างให้ได้อุณหภูมิ 37 C   และบ่มการทดสอบ เช่น การ

ทดสอบ DCIP  โดยใช้ความร้อนจากน้ำที่อยู่ในอ่างน้ำร้อน มีเกณฑ์การใช้งาน 36-38C (จุดสอบเทียบ 

37 C, MPE ±1 C) ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างก่อนใช้งานทุกครั้ง  น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำกลั่น หรือน้ำกรอง 
ต้องมีการตรวจสอบการต่อกราวด์ของปลั๊กกับอ่างน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต  น้ำในอ่างน้ำร้อน
อาจเป็นที่สะสมของเชื้อโรค การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาในอ่างน้ำร้อนต้องป้องกันโดยการเติมน้ำยาฆ่า
เชื้อ (เช่น  phenolic detergent)  ให้เช็ดทำความสะอาดภายในอ่างน้ำร้อนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจานและ
เปลี่ยนน้ำในอ่างทุก 1 สัปดาห์ และต้องถอดปลั๊กอ่างน้ำร้อนก่อนเติมหรือเทน้ำทิ้ง 

 

27.14 เคร่ืองเขย่าผสมสารละลายในหลอดทดลอง(Vortex mixer) 
เพ่ือลดการปล่อยละอองลอยที่เป็นอันตรายหรืออันตรายทางชีวภาพให้น้อยที่สุด ห้องปฏิบัติการจะต้องใช้
งานในตู้ชีวนิรภัย หรือขณะใช้งานต้องปิดฝาหลอดให้สนิทด้วยฝาปิดหรือปิดปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม 

 

27.15 อุปกรณ์ดูดปล่อยของเหลวและอุปกรณ์ดูดปล่อยของเหลวแบบอัตโนมัติ(Pipettes and 

pipettors) 
ต้องใช้อปุกรณปิ์เปตเชิงกล( Mechanical pipetting devices) สำหรับการดูดปล่อยของเหลวที่เป็น
สารเคมีและสารชีวภาพ  อย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์ปิเปตเชิงกลไม่ได้ขจัดอันตรายทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ
การดูดปล่อยสิ่งต่อไปนี้เป็นมาตรการป้องกัน 
a) เมื่อใช้ Automatic pipette, Pipette หรือ Tip ให้ใช้อันที่มีปริมาตรมากกว่าปริมาตรที่จะปล่อยออก 
b) ให้ดูดปล่อยสารอันตรายทางชีวภาพในตู้ชีวนิรภัย และดูดปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษในตู้ดูดควัน 
c) วาง Pipette ที่ใช้งานเสร็จแล้วในน้ำยาฆ่าเชื้อ  
d) ฆ่าเชื้อใน Pipettor หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดูด-ปล่อยของเหลว เมื่อมีการปนเปื้อน และควรทำเป็น

ประจำเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน 
e) ใช้ Plastic Pasteur pipettes ถ้าหากทำได้แทนอุปกรณ์ดูดปล่อยของเหลวแบบอ่ืน 
f) ใช้ Pipette ที่เสียบด้วยสำลีเมื่อทำงานกับสิ่งอันตรายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น 
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เอกสารควบคมุ   

g) เลือกใช้ mark to mark pipettes เพ่ือหลีกเลี่ยงการขับไล่หยดสุดท้าย 
h) ให้ปล่อยออกของเหลวลงด้านข้างของ tube อย่างช้าๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงละอองละอองลอยจากการ

กระเด็น      
27.16 เครือ่งตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ใช้สำหรับการตรวจทดสอบตัวอย่าง(Automated analysis equipment 

for sample examinations) 
สิ่งต่อไปนี้จะถือเป็นมาตรการป้องกันอันตรายเมื่อใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ 
a) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า reagent ทั้งหมดได้รับการจัดเก็บตามข้อกำหนด 
b) ตรวจสอบว่าท่อและการเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนที่จะใช้เครื่องมือ 
c) ใช้แผ่นป้องกันพลาสติกใสครอบปิดด้านหน้าของ sample probes 
d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเฉพาะพนักงานผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตและมีความรู้

เท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมเมือ่เครื่องมือทำงานผิดพลาด 
e) ทบทวนกฎข้อบังคับในท้องถิ่นสำหรับการระบายน้ำเสียไปตามท่อระบายและพ้ืนที่รับน้ำทิ้งทั้งหมด 
f) ใช้  closed sampling instruments  ทุกครั้งที่ทำได้ 
g) รักษาความสะอาดถาดรองน้ำหยด 
h) หลีกเลี่ยงการบรรจุตัวอย่างใน sample cup มากเกินไปและ 
i) กรณทีี่จำเป็นต้องแบ่งตัวอย่างให้เลือกใช้ Automatic pipette                 
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บทที่ 28 แผนความปลอดภัยทางห้องปฏิบัตกิาร   
ห้องปฏิบัติการควรมีการวางแผนด้านความปลอดภัยสำหรับใช้ในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 15190 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
โดยการร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plan) ตั้งแต่การสร้างระบบความปลอดภัย การบำรุงรักษาระบบ
ความปลอดภัย รวมถึงการการทบทวนเอกสารและแผนด้านความปลอดภัย             
28.1 การสร้างระบบความปลอดภัย 

28.1.1 ขั้นตอนที่ 1 : ออกคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Safety Officer; LSO) ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์และมีเวลาเพียงพอที่จะมีบทบาท
นำประเด็นความปลอดภัย 

28.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การระบุอันตราย  
LSO และ คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ ร่วมกันจัดทำรายการอันตรายที่มีอยู่หรืออาจ
เกิดข้ึนภายในห้องปฏิบัติการหรือเป็นผลมาจากกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ รวมถึงโครงสร้าง
อาคาร และสภาพแวดล้อมภายนอก 

28.1.3 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเสี่ยง 
28.1.4 ขั้นตอนที่ 4 จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง 
28.1.5 ขั้นตอนที่ 5 ลดความเสี่ยง 
28.1.6 ขั้นตอนที่ 6 ทบทวนกลยุทธ์ความเสี่ยง 

28.2 การบำรงุรักษาระบบความปลอดภัย 
28.2.1 ฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมเป็นประจำแก่บุคลากร 
28.2.2 ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

a) ในห้วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ กำหนดให้ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยโดยใช้แบบ 
กว. 10 แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190 (EX-LAB-034)  

b) ในห้วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (เมษายน – กันยายน) กำหนดให้ตรวจติดตามระบบ
ความปลอดภัยโดยใช้แบบประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(EX-LAB-005)  

28.2.3 จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบคำแนะนำ วิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งจัดทำข้ึนมา
จากข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย ปฏิบัติได้จริงและได้รับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ จัดให้มีสำเนาระเบียบระดับชาติหรือนานาชาติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  
รวมถึงจัดทำแผนด้านความปลอดภัย อย่างน้อย ได้แก่ 
a) แผนกิจกรรม(Activity Planning) เป็นแผนที่จัดทำข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นตารางเวลาของการ

ปฏิบัติงานในงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น  เวลาทิ้งขยะติดเชื้อของแต่ละวัน 
วัน-เวลาที่ทำ Big cleaning day เป็นต้น 

b) แผนควบคุมอุบัติการณ์ติดเชื้อ ให้จัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน(WP) 
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เอกสารควบคมุ   

c) แผนการรับมือกับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงการอพยพฉุกเฉิน ให้
จัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน(WP) 

d) แผนพัฒนาระบบความปลอดภัย ให้กำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี(Action plan) 
28.3 การทบทวนเอกสารและแผนด้านความปลอดภัย  โดย LSO และ คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ 

ร่วมกันทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสมของเอกสารและแผนความปลอดภัยที่ได้กำหนด
ไว้ตามข้อ 28.2.3  อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น มีความทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ : 
1) การวางแผน(Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารทีจ่ะกำหนดวิธีการไว้

ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) แผนปฏิบัติการ (Action plan) หรือ แผนดำเนินงาน (Operation plan) หมายถึง ผลของการแปลง
ความคิดในการจะทำสิ่งต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งถูกบันทึกไว้ใน
แผนการทำงานประจำปีที่กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแผนหลักหรือแผนแม่บท
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องค้ำประกันว่าเป้าหมายในการทางานในแต่ละปีมโีอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้นั้น มีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการดำเนินการได้
สำเร็จก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน การจัดทำแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

- เพื่อให้ม่ันใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 

- เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการทางานไว้ล่วงหน้า 

- เพื่อลดความขัดแย้งในการทางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

- เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทางาน 

- เพื่อจัดลาดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า 

- เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

- เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด



 

 

                                                                 FR-LAB-008/00(01/10/2560 

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร SM-LAB-1 : คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

 

แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลคา่ยกฤษณส์ีวะรา 

วัน/เดือน/ 

ปี 

ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงช่ือ 

1  เม.ย.51 0 ฉบับแรก พ.ท. ฉัตรมงคลฯ 

1  ต.ค.58 

 

1 - แก้ไขรหัสเอกสาร จาก SD-LAB-085-00 เป็น SD-FKS-
LAB-SUP-027-01 

- เพิ่มเติมวิธีการปฏิบัติงานในตูป้ลอดเชื้อ(safety cabinet)  
7 ข้อ 

พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

10 พ.ย.59 2 - แก้ไขรหัสเอกสาร จาก 
SD-FKS-LAB-SUP-027-01 เป็น SD-LAB-104 

(07/11/2559) 

พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

28 ต.ค.60 - ทบทวนแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

4 พ.ย. 61 - ทบทวนแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

2 ธ.ค.62 - ทบทวนแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

1 พ.ย.63 3 แก้ไขทั้งฉบับ และแก้ไขรหัสเอกสารจาก SM-LAB เปน็ SM-
LAB-1  

พ.อ. ฉัตรมงคลฯ 

    

    

    

    



FM-LAB-337/00(01/10/2563) 

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   

ชื่อเอกสาร : คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   รหัสเอกสาร   SM-LAB-1 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



FM-LAB-337/00(01/01/2564) 

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   รหัสเอกสาร   SM-LAB-1 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



EX-LAB-034/00(01/10/2563) 
แบบ กว. 10 แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190: 2003                      F 07 15 058 
วันที่ออกเอกสาร  19 ต.ค. 2561                                                                                  แก้ไขครั้งที่ 04   
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                           หน้า 1 ของ 32 หนา้     

 

แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190:2003 
ชื่อห้องปฏิบัติการ ........................................................................................................................ ......................... 
(กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ) 
 

รายการตรวจสอบสำหรับการตรวจประเมินด้านนิรภัยห้องปฏิบัติการ Y N NA Comment/Explanation 

 4. จำแนกกลุ่มเสี่ยง 
(ห้องปฏิบัติการของท่านมีเชื้อจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใด) 
เชื้อจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มความเสี่ยง: 
a) กลุ่มความเสี่ยง 1 (ความเสี่ยงระดับต่ำต่อบุคคลชุมชน) 
กลุ่มนี้ประกอบด้วยจุลินทรีย์ซึ่งไม่น่าจะก่อให้เกิดโรคในคนที่มีสุขภาพดี
หรือสัตว์  
b) กลุ่มความเสี่ยง 2 (ความเสี่ยงต่อบุคคลระดับปานกลาง ความเสี่ยงต่อ
ชุมชนจำกัด) 
กลุ่มนี้รวมถึงเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ ภายใต้
สถานการณ์ปกติไม่น่าจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพคนใน
ห้องปฏิบัติการ,ชุมชน,ปศุสัตว์หรือสภาพแวดล้อม (เช่น 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes) 
การสัมผัสเชื้อทางห้องปฏิบัติการไม่ค่อยก่อให้เกิดการติดเชื้อที่นำไปสู่โรค
ร้ายแรง รักษาและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายจำกัด  
c) กลุ่มความเสี่ยง 3 (ความเสี่ยงต่อบุคคลสูง ความเสี่ยงชุมชนต่ำ) 
กลุ่มนี้ประกอบด้วยเชื้อโรคที่มักจะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่อมนุษย์หรือ
สัตว์ หรือทำให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรง แต่ไม่กระจาย
กว้างขวาง ปกติไม่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนโดยการสัมผัส หรือ
รักษาโดยใช้ยาต้านจุลชีพ หรือ antiparasitic agents (เชน่ 
Salmonella typhi, prion) 
d) กลุ่มความเสี่ยง 4 (ความเสี่ยงสูงต่อบุคคลและชุมชน) 
กลุ่มนี้ประกอบด้วยเชื้อโรคที่มักจะเกิดโรคที่รุนแรงมากหรือโรคสัตว์  ที่
มักจะรักษาไม่ได้และอาจจะติดต่อได้อย่างง่ายดายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
คนหนึ่ง หรือจากสัตว์หรือจากมนุษย์ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
ติดต่อโดยการสัมผัส(เช่น ไวรัสฝีดาษ) 
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ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จัดการเชี้อในกลุ่มเสี่ยง 3 และ 4 ต้องมี
ข้อกำหนดที่เพ่ิมข้ึนให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
หมายเหตุในยุโรป "กลุ่มเสี่ยง I, II, III และ IV" เรียกว่า"กลุ่มอันตราย1, 
2,3 และ 4" มาตรฐานสากลนี้ให้ใช้แทนกันได้และหน่วยงานแต่ละ
ประเทศอาจกำหนดชื่อเรียกเป็น“pathogens”or “infectious 
agents”. 
 5. ข้อกำหนดด้านการจัดการ 
5.1 ความรับผิดชอบด้านการจัดการ 
- ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ (Laboratory management) ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานทั้งหมดและผู้เข้าชม
ห้องปฏิบัติการ 
- ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(Laboratory director) หรือบุคคล
เทียบเท่าต้องมีความรับผิดชอบสูงสุด 

    

5.2 การจัดการสุขภาพของพนักงาน 
- พนักงานทุกคนต้องมีเอกสารหลักฐานของการฝึกอบรมด้านความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานในทุกพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการ (คลินิก) 
- พนักงานทุกคนควรจะได้คำแนะนำที่จะแจ้งให้แพทย์ประจำครอบครัว
ทราบว่าทำงานในทางการแพทย์ 
- บุคลากรทุกคนควรไดร้ับการส่งเสริมอย่างยิ่งให้ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อที่เก่ียวข้องกับตัวอย่างที่บุคลากรนั้นมีโอกาสสัมผัสเช่น 
พนักงานทุกคนที่ทำงานหรือจัดการกับเลือดของมนุษย์ ซีรั่ม ของเหลวใน
ร่างกายหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบบี 
- เก็บรักษาบันทึกการฉีดวัคซีนตามระบุในมาตรฐาน ISO15189 

    

 6. การออกแบบเพื่อความปลอดภัย 
6.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น 
เมื่อจะเริ่มก่อสร้างใหม่หรือห้องปฏิบัติการที่มีการจัดตั้งแล้ว แต่มีข้อเสนอ
จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารต้องทำตามกฏหมายและระเบียบควบคุม
การก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางดา้นสถาปัตยกรรมสำหรับห้องปฏิบัติการไม่มกีารก่อสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิศวกรรมใดๆโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ
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ห้องปฏิบัติการหรือตัวแทนที่กำหนด 
หมายเหตุ หน่วยงานมาตรฐานนานาชาติและระดับชาติเป็นแหล่งข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ 
6.2 ข้อกำหนดด้านการออกแบบท่ัวไป 
ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการออกแบบมา เพ่ือให้แน่ใจว่า มีการควบคุม
การรั่วไหลอย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของสารเคมี จุลชีววิทยา 
รังสี และอันตรายทางกายภาพ ตามการประเมินระดับความเสี่ยงในพื้นที่
ทำงานด้านเทคนิค และให้ความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่
เกีย่วข้องทั้งในพ้ืนที่สำนักงานและพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ติดกัน เพ่ือจำกัด
ความเสี่ยงต่อชุมชนโดยรอบ 
- ทางเดินและทางผ่านสู่ทางออกต้องไร้สิ่งกีดขวาง 
- ห้องปฏิบัติการควรได้รับการออกแบบเพ่ือให้แน่ใจว่าบริเวณเจาะเลือด
หากอยู่ภายในห้องปฏิบัติการมีการแยกพ้ืนที่ที่ชัดเจนออกจากพ้ืนที่
วิเคราะห์ รับตัวอย่างและงานสารบรรณ 
- แต่ละพ้ีนที่ใช้วัสดุคลุมผิวหน้าที่เหมาะสมกับชนิดกิจกรรม 
- มีพ้ืนที่ทำงานไร้สิ่งกีดขวางและมากพอให้ทำงานได้ปลอดภัย  
- มีพ้ืนที่จัดเก็บตัวอย่าง เอกสาร ขยะและสารเคมีที่อยู่ติดกันแต่แยกจาก
พ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
- มีอ่างล้างมือเฉพาะภายในทุกพ้ืนที่ที่จัดการวัสดุ ชีวภาพ 
- หากเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนที่เปิดปิดก๊อกน้ำด้วยมือเป็นแบบใช้ข้อศอก 
เข่า หรือ เท้าแทน 
- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างมือในบริเวณท่ีมีการจัดการ วัสดุทางชีวภาพ 
สะดืออ่างล้างมือต้องไม่มีจุกปิดที่ขัดขวางการระบายน้ำ และอุณหภูมิของ
น้ำร้อนควรจะพอดีที่ 45° C โดยไม่ร้อนเกินไปขณะล้างมือ 
หมายเหตุ หากก๊อกน้ำเปิดปิดด้วยมือ ควรใช้ผ้าขนหนู กระดาษหรือวัสดุ
ที่คล้ายกันในการเปิดปิดเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนมือ  
- ในการออกแบบระบบการไหลเวียนของอากาศ สำหรับห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพควรพิจารณาการแยกพ้ืนที่ที่มีการ
ปนเปื้อน โดยแต่ละพ้ืนที่ควรมีระบบการไหลเวียนของอากาศเฉพาะพ้ืนที่
นั้น 

    

6.3 เงื่อนไขทางกายภาพ     
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6.3.1 แสงสว่าง 
ห้องปฏิบัติการต้องสว่างตามธรรมชาติหรือจัดแสงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย ลดแสงจ้าและแสงสะท้อน 
6.3.2 อุณหภูมิ 
- แยกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีก่อความร้อนมากเกินไปหรือเย็นจัดออกจาก
พ้ืนที่ทำงานทั่วไป อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว 
รวมทั้งถุงมือป้องกันความร้อนและเสื้อผ้าที่เหมาะสมต้องมีเพ่ือความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายของบุคลากร 
- อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการควรจะควบคุมเท่าที่จะทำได้เพื่อความ
สะดวกสบายของบุคลากร 

    

6.3.3 การระบายอากาศ 
อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างควันไอเสีย คายความร้อน มีกลิ่น
มากเกนิไป หรือมีความเป็นพิษ ต้องแยกออกจากพ้ืนที่ทำงานทั่วไปและ
นำไปวางไว้ในตู้ควัน 
- หากทำตามข้างต้นไม่ได้ ต้องจัดให้มีการจัดการเป็นพิเศษเพ่ือความ
สะดวกสบายของบุคลากร 
- ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องกลเพ่ือกำจัดกลิ่นอัน
ไม่พึงประสงค์หรือทำให้คลื่นไส้ 
- อัตราการระบายอากาศควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้
แนใ่จว่ามีการระบายอากาศเพียงพอและควรได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกระจายตัวของเชื้อโรคและควันพิษ 
- ท่อระบายอากาศควรจะแยกออกจากพ้ืนที่ทำงานทั่วไปเพ่ือหลีกเลี่ยง
การแพร่กระจายเชื้อโรคหรือติดเชื้อทางอากาศหรือกลิ่นในส่วนที่เหลือ
ของพ้ืนที่ทำงาน 

    

6.3.4 เสียง 
ต้องหลีกเลี่ยงระดับเสียงที่มากเกินไปภายในพ้ืนที่ทำงานของ
ห้องปฏิบัติการ การเลือกอุปกรณ์และสถานที่วางอุปกรณ์แต่ละชิ้นควร
คำนึงถึงระดับเสียงที่สะสมในสถานที่ทำงาน ต้องดำเนินการเพื่อลดระดับ
เสียงสะสม 

    

6.3.5 ปัจจัยท่ีเอ้ือกับการทำงาน 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการพ้ืนที่ทำงานและอุปกรณ์ (เช่นเก้าอ้ี สถานที่
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ทดสอบ จอและแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์) รวมทั้งอุปกรณ์อัลตร้าโซนิกส์
และอุปกรณ์ท่ีก่อการสั่นสะเทือน ต้องออกแบบและวางตำแหน่งให้ลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สบายในการทำงานและอุบัติเหตุ 
6.3.6 การออกแบบสำหรับการทำงานกับเชือ้โรค 
หากปฏิบัติงานกับเชื้อโรคเป็นๆ ต้องออกแบบการควบคุมจุลชีพให้มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อบุคคลระดับปานกลางจนถึง
ความเสี่ยงสูงห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพ่ือทำงานกับ 
เชื้อโรคความเสี่ยงกลุ่มที่3 และ 4 ต้องเพ่ิมคุณลักษณะของอุปกรณ์
ควบคุมชั้นสูงขึน้ 

    

6.3.7 ป้ายสัญญาณที่ประตู 
ห้องปฏิบัติการต้องทำเครื่องหมายระบุในแต่ละจุดเข้าและออก มีทางออก
ฉุกเฉินที่ถูกทำเครื่องหมายเพ่ือให้แตกต่างจากทางเข้าออกตามปกติ ป้าย
สัญญาณในแต่ละที่ต้องรวมถึงป้ายเตือนอันตรายที่ยอมรับในระดับสากล 
(เช่นอันตรายจากเชื้อ, อัคคีภัย, กัมมันตภาพรังสี) และอ่ืนๆ ตาม
ข้อกำหนดเรื่องป้ายสัญญาณ 

    

6.3.8 การรักษาความม่ันคงในห้องปฏิบัติการ 
- ทางเข้าห้องปฏิบัติการต้องมีประตูท่ีล็อคได้แต่ต้องไม่ขัดขวางการออกใน
กรณีฉุกเฉิน 
- ต้องจำกัดการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะผู้มีอำนาจหน้าที่ 
- กรณีท่ีกำลังปฏิบัติงานกับตัวอย่างอันตรายสูง อาจจำเป็นต้องล็อคประตู
ภายใน 
- เมื่อจัดเก็บตัวอย่างความเสี่ยงสูง เชื้อที่เพาะเลี้ยง สารเคมีและชุดน้ำยา 
อาจมีมาตรการความม่ันคง เพิ่มเติมเช่น ตู้แช่แข็งล็อคประตูได้  จำกัดการ
เข้าถึงเฉพาะบุคลากร ฯลฯ  
- ภัยคุกคามจากการโจรกรรมและการยุ่งเกี่ยวกับสารชีวภาพ ตัวอย่าง ยา 
สารเคมี และข้อมูลที่เป็นความลับ ควรมีการประเมินและมีขั้นตอนที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้การกระทำเหล่านี้เกิดข้ึน 

    

7. พนักงาน ขั้นตอน การจัดทำเอกสาร การตรวจสอบและการบันทึก 
7.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory 
Safety Officer, LSO) 
- ผู้เหมาะสมมีคุณภาพและประสบการณ์ควรถูกกำหนดให้ช่วยเหลือ
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ผู้จัดการในปัญหาด้านความปลอดภัย LSO ต้องพัฒนา รักษา และการ
ตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ควรรวมถึงการศึกษา การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลและโปรแกรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย 
- LSO ต้องมีอำนาจหยุดกิจกรรมที่มีความไม่ปลอดภัย หากมี
คณะกรรมการความปลอดภัยและ LSOไม่ได้เป็นสมาชิกถาวร อย่างน้อย
ที่สุดต้องเป็นสมาชิกสมทบในกรรมการชุดนี้ 
7.2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการต้องมีคำแนะนำ
โดยละเอียดด้านอันตรายใดๆที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการดำเนินการขั้นตอนให้มีความเสี่ยงต่ำสุด 
- ขั้นตอนจะต้องมีการทบทวนและ 
มีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ1ครั้ง โดยตัวแทนของฝ่ายบริหารที่
รับผิดชอบกิจกรรมภายในสถานที่ทำงาน 
- แผน รวมทั้งวิธีการสำหรับการสื่อสารความเป็นอันตรายจะต้องได้รับ
การพัฒนา แผนจะต้องรวมถึงต่อไปนี้: 
a) การเตรียมการสำหรับผู้เข้าชม/ ผู้รับเหมา 
b) การเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน; 
c) เตรียมการสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่จะดำเนินการ บันทึกสิ่ง
ตรวจพบ และมาตรการที่ต้องดำเนินการ 
d) ขั้นตอนตรวจสอบติดตามสินค้าคงคลัง เพ่ือระบุชนิดของสารเคมีและ
วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อกำหนดการติดฉลากที่เหมาะสมและเก็บ
รักษาอย่างปลอดภัยและการกำจัด 
e) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการวัสดุอันตราย 
f) ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการโจรกรรมวัสดุมีความเสี่ยงสูง /วัสดุ
ปนเปื้อน 
g) วิธีการระบุความต้องการการฝึกอบรมและจัดทำเป็นเอกสาร 
h) ขั้นตอนสำหรับการได้มา การบำรุงรักษา และการส่งมอบ MSDS 
สำหรับทุกวัสดุที่ใช้ (เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานมีการเข้าถึงข้อมูลได้24 
ชั่วโมง) 
i) ขั้นตอนสำหรับกำจัดการปนเปือ้นให้ปลอดภัยและการบำรุงรักษา
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อุปกรณ์ 
j) ขั้นตอนฉุกเฉินรวมทั้งการจัดการของหกหล่น(ดูภาคผนวกเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติการและภาคผนวก Cเรื่องการกำจัดการปนเปื้อนกรณีหกหล่น) 
k) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น/ การรายงานและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และ 
l) การทิ้งของเสียทางคลินิก 
7.3 การตรวจสอบและตรวจติดตามโปรแกรมความปลอดภัย 
7.3.1 การตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัย 
โปรแกรมความปลอดภัยจะต้องผ่านการตรวจสอบและมีการทบทวนอย่าง
น้อยปีละครั้ง (โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม) โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้: 
a) นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
b) เอกสารขั้นตอนการทำงานรวมทั้งแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย 
c) การศึกษาและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
d) การกำกับดูแลคนงาน 
e) การตรวจสอบตามปกติ 
f) วัสดุและสารอันตราย 
g) การเฝ้าระวังสุขภาพ 
h) บริการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ 
i) การสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
j) การทบทวนด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยคณะกรรมการ 
k) บันทึกเหตุการณ์และสถิติ 
l) ทบทวนโปรแกรมความปลอดภัยให้แน่ใจว่าทุกมาตรการจากการตรวจ
ติดตามได้แก้ไขเสร็จสมบูรณ์ 
หมายเหตุ รายการตรวจสอบปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะสำรวจที่มี
ประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม (ดภูาคผนวก B การตรวจสอบความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) 

    

7.3.2 การตรวจสอบความปลอดภัย  
- ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) เป็นผู้รับผิดชอบ
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัย 
- สถานที่ทำงานจะต้องมีการสำรวจ / ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
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เพ่ือให้แน่ใจในสิ่งต่อไปนี้ 
a) สถานะความพร้อมและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน สัญญาณ
เตือนภัยและขั้นตอนการอพยพ 
b) สถานะของวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมสารที่เป็นอันตราย 
รวมทั้งฝักบัวฉุกเฉิน 
c) การควบคุมที่เหมาะสมด้านการจัดเก็บเชื้อ สารไวไฟและติดไฟ สาร
กัมมันตรังสี วัสดุที่เป็นพิษและ 
d) สถานะของขั้นตอนกำจัดการปนเปื้อนและทิ้ง 
เป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยที่จะเข้าร่วมในการ
สำรวจความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ ช่วยเตือน
พนักงานทุกคนถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ของผู้ควบคุมดูแล 
7.4 คู่มือความปลอดภัย  
คู่มือความปลอดภัยต้องพร้อมใช้งานในพื้นที่ทำงาน ต้องมีให้พนักงานทุก
คนอ่าน คู่มือต้องตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการอย่าง
เฉพาะเจาะจงอย่างต่ำดังต่อไปนี้: 
a) การป้องกันไฟ 
b) ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 
c) ความปลอดภัยด้านสารเคมี 
d) ด้านรังสี 
e) ด้านอันตรายจุลชีววิทยาและ 
f) การกำจัดของเสียอันตราย 
คู่มือความปลอดภัยให้รวมถึงคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการอพยพใน
สถานที่ทำงานและขั้นตอนสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (ดู
ภาคผนวกสำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนดำเนินการ)  
คู่มือการใช้งานความปลอดภัยจะต้องได้รับการทบทวนและมีการปรับปรุง
อย่างน้อยปีละครั้งโดยผู้บริหารห้องปฏิบัติการ(Laboratory 
management) 
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการต้องรวมถึง แผ่นข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี และสารอ้างอิงทั้งหมดตลอดจนบทความจากตำรา
หรือวารสารที่ใช้อ้างอิงได้ 
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7.5 บันทึก 
7.5.1 ทั่วไป 
บันทึกต้องถูกเก็บไว้ตามแบบอย่างที่กำหนดใน มาตรฐาน ISO15189 ต้ัง
ข้อสังเกตว่าข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติระดับประเทศ  ระดับชาติหรือระดับ
ภูมิภาค อาจใช้บังคับได้ 

    

7.5.2 การเจ็บป่วยทางอาชีวอนามัย การได้รับบาดเจ็บและบันทึก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
- ต้องมกีลไกสำหรับการบันทึกและการรายงานการเจ็บป่วยในการ
ประกอบอาชีพการได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการเกิด
อุบัติเหตุและการกระทำที่สืบเนื่องขณะที่ในเวลาเดียวกันยังคงเคารพ
ความลับของบุคคล 
- บันทึกการฝึกอบรมบุคลากรที่ต้องเก็บรักษาไว้ โดยรวมถึงวันที่ของการ
ปรับความปลอดภัยและการปรับปรุงประจำปีของการเตรียมความพร้อม
ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานแต่ละคน 

    

7.5.3 บันทึกการประเมินความเสี่ยง 
ต้องมรีะบบการประเมินความเสี่ยง นอกเหนือไปจากการประเมินความ
เสี่ยงใดๆ ในทีท่ำงานอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบรายการด้านความ
ปลอดภัยอาจจะเป็นวิธีที่น่าพอใจในการบันทึกและออกบันทึกการ
ทบทวนโปรแกรม (ดูข้อที่ 7.3) 
หมายเหตุ ประวัติของการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบ
แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกลไกที่จะช่วยให้แน่ใจว่าได้
ดำเนินการแกไ้ข 

    

7.5.4 บันทึกของเสียอันตราย 
บันทึกการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
ความปลอดภัย บันทึกการกำจัดของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง 
การสำรวจความปลอดภัยและการกระทำที่เป็นผลสืบเนื่อง ต้องเก็บรักษา
ไว้ในที่เข้าถึงได้ และได้กำหนดระยะเวลาเก็บตามที่ระบุในกฎหมาย
แห่งชาติหรือท้องถิ่น 

    

8.การระบุ อัตตลักษณ์ของอันตราย 
- พ้ืนทีอั่นตรายจะต้องระบุอย่างเป็นระบบและระบุไว้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกับอันตรายที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะ
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เหมาะสมที่จะระบุพื้นที่อันตรายโดยใช้สัญญาณท้ังทางกายภาพและการ
จำกัดพ้ืนที่ด้วยสิ่งกีดขวาง 
- วัสดุอันตรายเฉพาะที่จะใช้ภายในหน่วยห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติการต้องระบุไว้อย่างชัดเจน 
- ทางเข้าออกท้ังหมดของพ้ืนที่ทำงานต้องมีการทำเครื่องหมายแสดง
อันตรายภายใน ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอันตรายจากไฟและวัสดุ
ไวไฟรวมทัง้สารพิษ และกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทาง
ชีวภาพ 
- ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและทำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ใน
ระบบการระบุอันตราย 
เพ่ือให้แน่ใจว่าจะครอบคลุมอันตรายที่รู้จักกัน กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการ
อย่างน้อยทุกๆปี 
- ช่างบำรุงรักษาท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงต้องมีความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่พวกเขา
อาจจะเผชิญ 
- ลูกจ้างต้องผ่านการฝึกอบรม คุ้นเคย และมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับขั้นตอนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ต้องมีการระบุและทบทวนอันตรายที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ 
ต้องประเมินความเสี่ยงและบันทึกผลการประเมิน 
9.การรายงานเหตุการณ์จากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุและความเจ็บป่วย 
- ห้องปฏิบัติการต้องมีโปรแกรมสำหรับการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ การได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
- ต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและมีรายละเอียดรวมถึงการ
บาดเจ็บ การประเมินผล สาเหตุ คำแนะนำในการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่คล้ายกัน และมาตรการเพ่ือดำเนินการตามคำแนะนำนั้นๆ 
- รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการดำเนินการแก้ไขต้องได้รับการ
ทบทวนโดยผู้จัดการระดับอาวุโส คณะกรรมการความปลอดภัย หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

    

10. การฝึกอบรม     
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- ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการต้องทำให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยจะดำเนินการสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงพนักงานขนส่งและพนักงานทำความสะอาด 
- การฝึกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควรจะเน้นโปรแกรมการ
ฝึกอบรมที่ครอบคลุม เริ่มต้นด้วยการเขียนแผน รวมถึงอบรมพนักงาน
ใหม่  การฝึกอบรมซ้ำสำหรับพนักงานที่มีประสบการณ์ พนักงานจะต้อง
อ่านคู่มือความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มการทำงานในพื้นที่  ให้ยืนยันด้วย
การเขียนจากพนักงานว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและได้
อ่านและเข้าใจคู่มือความปลอดภัยรวมทั้งวันที่ที่ทำ 
- การฝึกอบรมการป้องกันไฟไหม้และการเตรียมความพร้อม ความ
ปลอดภัยทางเคมีและรังสี การป้องกันการติดเชื้อและอันตรายทางชีวภาพ 
เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมข้ันต่ำสุด หลักสูตรควรได้รับการปรับแต่งตาม
รายละเอียดงานของพนักงานและควรจะรวมถึงการพิจารณาความ
เหมาะสมสำหรับเงื่อนไขพิเศษ เช่น การตั้งครรภ์ ความพิการทางร่างกาย 
และโรคภมูิคุ้มกันบกพร่อง ควรจะมีระบบสำหรับการประเมินความเข้าใจ
ของพนักงานในแต่ละเรื่องที่รับการอบรม 
11. ความรับผิดชอบของบุคลากร 
11.1 อาหาร  เครื่องดื่มและสิ่งท่ีคล้ายกัน 
- อาหาร เครื่องดื่มและสิ่งที่คล้ายกันต้องเตรียมหรือบริโภคในพ้ืนที่ที่
กำหนดไว้ 
- อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการบริโภคจะถูกเก็บไว้ในตู้เย็นที่กำหนด
โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกท่ีปฏิบัติการ 
- อาหารต้องไม่ถูกเก็บไว้ที่ที่เก็บสารเคมี เลือด หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่อาจติด
เชื้อ 
- ตู้เย็นจะต้องติดฉลากที่เหมาะสมเพื่อระบุวัตถุประสงค์ 
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นทีท่ำงานทางเทคนิค 

    

11.2 เครื่องสำอาง ผม เคราและเครื่องประดับ 
- ห้ามใช้เครื่องสำอางและจับต้องคอนแทคเลนส์ในพ้ืนที่การทำงานทาง
เทคนิค 
- รวบมัดผมยาวไว้ด้านหลังอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ผมอยู่
ห่างจากอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว ผู้ชายที่มหีนวดเคราจะต้องระวังหนวด
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เคราเช่นเดียวกันกับผม แหวน ต่างหู นาฬิกาข้อมือ กำไล สร้อยคอและ
เครื่องประดับอ่ืนๆ จะต้องไม่มีการสวมใส่ในพ้ืนที่ทำงานทางเทคนิคของ
ห้องปฏิบัติการ หากมีโอกาสเกิดอันตรายใดๆ จากการที่สิ่งเหล่านั้นไป
ขวางการทำงานของอุปกรณ์ หรือมีโอกาสติดเชื้อหรือปนเปื้อนสารเคมี 
หมายเหตุ 1 ครีมทามืออาจใช้ได้ 
หมายเหตุ 2 วัสดุคลุมผมและเคราอาจนำมาใช้ 
11.3 สถานะการฉีดวัคซีน  
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในห้องปฏิบัติการควรได้รับการส่งเสริมอย่างยิ่งให้
ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องที่คนคนนั้นมีโอกาสที่
จะได้สัมผสั 
- พนักงานทุกคนทีท่ำงานหรือจัดการเลือดของมนุษย์ ซีรั่ม ของเหลวใน
ร่างกายหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ควรจะได้รับการเสนอให้ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี บันทึกการฉีดวัคซีนควรจะเก็บไว้ให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
- โปรแกรมการฉีดวัคซีนที่ได้รับควรจะข้ึนอยู่กับความเสี่ยงที่ประเมิน และ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ กฎระเบียบระหว่างประเทศ 
ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค หรือแนวทางท่ีอาจใช้ได้ 
หมายเหตุ โรคติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการหลายโรคที่ป้องกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการฉีดวัคซีนที่ใช้งานอยู่ การเลือกวัคซีนสำหรับการใช้
งานจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับอันตรายที่อาจเกิดของหน่วยงาน 

    

11.4 สมบัติส่วนบุคคล 
สมบัติส่วนบุคคล เสื้อผ้า และเครื่องสำอางต้องไม่ถูกนำไปวางไว้ในพ้ืนที่ที่
กำหนดว่าอาจเกิดการปนเปื้อนได้ 
ควรจัดให้มีตู้เก็บของเพ่ือเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

    

11.5 การตกแต่งในงานเทศกาลต่างๆ 
การตกแต่งตามเทศกาลและงานรื่นเริงอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดการปนเปื้อนและ/ 
หรืออันตรายจากไฟ ต้องไม่ถูกนำมาใช้ในพ้ืนที่ทำงานทางเทคนิค 
เครื่องประดับไม่ควรที่จะยึดติดอยู่กับไฟฟ้า ที่ติดตั้งไฟ หรือเครื่อง
วิเคราะห์ 

    

12. เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงอุปกรณ์
ปกป้อง อาทิ ถุงมือ อุปกรณ์ปกป้อง ตา ใบหน้า การป้องกันระบบ
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ทางเดินหายใจและเท้า 
12.1 เสื้อผ้าป้องกันในห้องปฏิบัติการ 
ต้องให้แน่ใจว่าห้องปฏิบัติการมีเสื้อผ้าป้องกันที่สะอาดมากพอ (เช่นเสื้อ
โค้ตและเสื้อคลุม) และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ใช้ได้สำหรับผู้ที่
ทำงานภายในหรือผู้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการ 
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชุดป้องกันที่สะอาดต้องแขวนอยู่บนตะขอ ตะขอต้องอยู่
ห่างจากหม้อน้ำ ท่อไอน้ำที่ใช้ในการทำความร้อนและเปลวไฟ เสื้อผ้า
ป้องกันที่ปนเปื้อนควรจะวางและขนส่งในถุงท่ีมีการระบุอย่างเหมาะสม
และป้องกันการรั่วไหล 
- ควรมีการซักล้างอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าได้กำจัดการปนเปื้อนทาง
เคมีและชีวภาพ 
- ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าป้องกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาด 
และต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อรู้ว่าเปื้อนสารอันตราย เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันนั้นต้อง
ถอดออกก่อนที่จะออกจากพ้ืนที่ทำงาน 
หมายเหตุ ผ้ากันเปื้อนพลาสติกใช้แล้วทิ้งหรือชุดกาวน์ทนของเหลว อาจ
ต้องใช้เมื่อมีความน่าจะเป็นอย่างมีนัยสำคัญว่าอาจมีสารกระเด็นรดใส่
คนทำงานหรือผู้เข้าชม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอ่ืนๆ เช่น ถุงมือ 
แว่นตา หน้ากากคลุมและโล่ใบหน้าอาจจำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์
เหล่านี้ 
12.2 เสื้อผ้าป้องกันที่ใช้ภายนอกห้องปฏิบัติการ 
ผู้เจาะเก็บเลือดและคนงานอ่ืน ๆ ที่มีหน้าทีภ่ายนอกห้องปฏิบัติการ ต้อง
สวมเสื้อโค้ทหรือเสื้อคลุมที่สะอาดในขณะที่ทำงานกับผู้ป่วย 

    

12.3 การป้องกันใบหน้าและร่างกาย 
อุปกรณ์กันหกรด หรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายกันต้องพร้อมใช้ ถ้างานนั้นๆ มี
โอกาสเกิดตัวอย่างหรือชุดน้ำยาหกรด 
-ขั้นตอนปฏิบัติกับตัวอย่างที่ก่อให้เกิดละอองที่พบเชื้อจุลินทรีย์ควร
ดำเนินการภายในตู้นิรภัยทางจุลชีววิทยา 
-อุปกรณ์ปกป้องที่ตรวจผ่านแล้ว อาทิ แว่นตา โล่ ใบหน้า และอุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าหรือตาต้องมีพร้อมที่จะสวมใส่เมื่อจัดการวัสดุอันตราย 
คอนแทคเลนส์ไม่ช่วยป้องกันจากการกระเด็นหกรด ต้องสวมอุปกรณ์
ป้องกันดวงตาเพ่ิมเตมิ 
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12.4 ถุงมือ 
ถุงมือต้องมีให้ใช้ในงานห้องปฏิบัติการเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
อันตรายทางชีวภาพ กัมมันตรังสี ความหนาวเย็น และความร้อน การ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ของมีคม ขอบคมและรอยถลอก 
- ถุงมือต้องสวมใส่ได้อย่างสะดวกสบาย พอดียืดหยุ่น จับได้มั่นคง 
ต้านทานต่อการขูดขีด ฉีกขาด เจาะขาด ข้อกำหนดตรงกับประเภทของ
การจัดการและที่จะปกป้องจากอันตรายที่เก่ียวข้องได้เพียงพอ 
- ต้องจัดให้มีถุงมือไร้แป้งและ/ หรือวัสดุทางเลือกสำหรับคนทำงานที่เป็น
โรคภูมิแพ้และปฏิกิริยาอ่ืนๆ เช่น การตอบสนองต่อน้ำยางธรรมชาติ แป้ง 
แป้งฝุ่นหรือไวนิล 
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมในการเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสม การใส่
และการถอดออก ก่อนและหลังการใช้ถุงมือควรจะ 
a) ตรวจสอบการรั่วไหลก่อนที่จะสวมใส่ 
b) สวมใสใ่ห้คลุมมือและข้อมือได้อย่างสมบูรณ์ 
ในกรณีที่เหมาะสมสามารถสวมทับซ้อนชุดห้องปฏิบัติการหรือทับซ้อน
แขนเสื้อ 
c) เปลี่ยน หากฉีกขาด เสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนภายใน 
d) การใช้ถุงมือควรจะเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงกล่าวคือต้องสวมถุงมือ
ระหว่างการสัมผัสกับข้าวของที่อาจปนเปื้อน 
- เมื่องานเสร็จสมบูรณ์หรือถูกขัดจังหวะ ให้ถอดถุงมือและกำจัดทิ้งให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ถุงมือที่เปรอะเปื้อน ต้อง
ถอดออก ก่อนที่จะจับต้องสารอ้างอิง โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

    

12.5 รองเท้า 
รองเท้าต้องมีความสะดวกสบาย มีพื้นกันลื่น รองเท้าเปิดนิ้วเท้าไม่
เหมาะสมที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการแนะนำให้ใช้รองเท้าหนัง หรือวัสดุ
สังเคราะห์ชนิดที่ของเหลวผ่านไม่ได้ 
- สำหรับงานที่คาดว่าจะมีการกระเด็นหกรด ควรใช้รองเท้าแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้งหรือมีที่คลุม แนะนำให้ใช้รองเท้าแบนๆ สวมสบายตามหลัก
สรีรศาสตร์ในงานประจำ 
หมายเหตุ 1 รองเท้าพิเศษ (รองเท้าใช้แล้วทิ้งหรือบู้ตยาง) อาจจำเป็น
สำหรับพื้นที่ท่ีเฉพาะเจาะจงรวมทั้งห้องปฏิบัติการที่ควบคุมการติดเชื้อ

    



EX-LAB-034/00(01/10/2563) 
แบบ กว. 10 แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190: 2003                      F 07 15 058 
วันที่ออกเอกสาร  19 ต.ค. 2561                                                                                  แก้ไขครั้งที่ 04   
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                           หน้า 15 ของ 32 หนา้     

 

ระดับสูง 
หมายเหตุ 2 รองเท้านิรภัยที่ได้รับการรับรองอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับ
การทำงานกับสารเคมีปริมาณมากในระหว่างกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือ
ในพ้ืนที่ตรวจพยาธิสภาพชิ้นเนื้อซึ่งใช้มีดหรือของมีคมหรือเครื่องมือที่มี
คมอ่ืนๆ ที่ใช้เป็นประจำ 
12.6 ป้องกันระบบหายใจ 
ในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (หน้ากาก เครื่องช่วย
หายใจส่วนตัว) ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างกิจกรรมทางเทคนิค คำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ป้องกันต้องถูกรวมอยู่ใน
ขั้นตอนการดำเนินงานที่ปลอดภัย 
- ต้องใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำและการฝึกอบรม 
- มีการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบสถานที่ทำการ การประเมินผลทาง
การแพทย์และคำแนะนำการใช้เครื่องช่วยหายใจ ต้องกำกับดูแลเพื่อให้
แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้จะถูกนำมาใช้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ช่วยหายใจอาจ
จำเป็นต้องมีการทดสอบความแนบแน่นกับใบหน้าแต่ละคน และปกป้อง
ได้ไม่เต็มที่หากบุคลากรไว้หนวดเครา 

    

12.7 ล้างมือ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือทันทีหลังจากท่ีสัมผัสเลือดหรือของเหลวใน
ร่างกาย หรือสงสัยว่าจะสัมผัส 
วัสดุที่ปนเปื้อนอ่ืนๆ แม้ว่าได้สวมถุงมือ 
- ควรล้างมือเป็นประจำหลังจากท่ีถอดถุงมือ ก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ 
ก่อนที่จะออกจากห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือสูบ
บุหรี่ ก่อนและหลังสัมผัสกับผู้ป่วยแต่ละราย 
- พนักงานทุกคนที่ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือผู้เยี่ยมชมนั้นจะล้างมือ
เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้รับการปนเปื้อนเช่นเดียวกับทุกครั้งก่อนที่จะออก
จากพ้ืนที่ทางเทคนิค 
- ห้องปฏิบัติการควรมีวัสดุทางเลือกสำหรับล้างมือสำหรับคนทำงานที่แพ้
หรือเกิดปฏิกิริยาอ่ืนกับสารบางชนิดที่มีอยู่ในน้ำยาฆ่าเชื้อบางชนิด  
- อ่างล้างมือไม่ควรใช้ในการกำจัดเลือดและของเหลวจากร่างกาย 
หมายเหตุ: ในสถานที่ที่เข้าถึงอ่างล้างมือได้จำกัด การใช้ผลิตภัณฑ์
ทดแทนการล้างมือปกติอาจใช้แบบไร้น้ำทีเ่ป็นแอลกอฮอล์ ตั้งวาง ณ จุด
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ล้างมือ 
12.8 ฝึกอบรม 
ห้องปฏิบัติการต้องทำให้มั่นใจว่าบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในการปฐม
พยาบาล วัสดุและวิธีการต้องให้เป็นไปเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้คนภายในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี วัสดุที่เป็นพิษหรือการติดเชื้อ  
- นอกจากนี้ยังจะต้องมีแนวทางในการรักษาและในกรณีท่ีจำเป็นต้องใช้
การแพทย์ฉุกเฉินที่ให้การช่วยเหลือได้ทันที โดยสอดคล้องกับอันตรายที่มี
แนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ภายใน 
ห้องปฏิบัติการ 
- พนักงานทุกคนควรจะคุ้นเคยกับข้ันตอนวิธีการต่างๆ กรณีท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากการถูกเข็มแทง 
หมายเหตุ: ดูภาคผนวก B แนวทางท่ัวไปและแบบเฉพาะสำหรับการ
จัดการการปฐมพยาบาล 

    

12.9 อุปกรณ์ 
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(laboratory director) ต้องทำให้มั่นใจว่า
อย่างน้อยที่สุด ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้สำหรับการปฐม
พยาบาล มีข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ใช้ได้จริงภายใน
ห้องปฏิบัติการ: 
a) กล่องปฐมพยาบาล 
b) อุปกรณป์ฐมพยาบาล 
c) อุปกรณล์้างตา 
d) ยาแก้พิษที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและคำแนะนำสำหรับ
การใช้งาน 
e) ชุดป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ปฐม
พยาบาลและ 
f) จัดเตรียมวิธีการเรียกความช่วยเหลือทางการแพทย์และการส่งต่อไป
โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น 

    

12.10 สถานีน้ำยาล้างตา 
- สถานีน้ำยาล้างตาจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่มีการใช้งาน กรด สารกัดกร่อน 
และอันตรายอ่ืน ๆจากสารเคมี หรือชีวภาพ หรือสารกัมมันตภาพรังสี 
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- สถานีล้างตาต้องได้รับการรับรอง อาจใช้รูปแบบติดตั้งคงที่หรืออุปกรณ์
สเปรย์อย่างง่าย ที่ติดกับก๊อกน้ำหรือน้ำเกลือที่มีท่อที่ยืดหยุ่น อุปกรณ์
สเปรย์อย่างง่ายแต่ให้ปริมาตรน้ำปราศจากเชื้อมากพอเพียงพอ ใช้ภาชนะ
บรรจุที่เปิดง่าย เป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในพ้ีนที่ที่มีความเสี่ยง
จากการกระเด็นและการเข้าถึงประปาไม่ได้ 
- อุปกรณ์ท่ีติดมากับท่อประปาควรจะทดสอบในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้
แน่ใจว่าทำงานเหมาะสมและเพ่ือล้างน้ำนิ่งออก 
12.11 ท่ีอาบน้ำฉุกเฉิน 
ที่อาบน้ำฉุกเฉินต้องใช้งานได้สะดวกในที่ที่ใช้งาน สารเคมีกัดกร่อน 

- อุปกรณ์เหล่านี้ควรได้รับการทดสอบเป็นระยะ ๆ สำหรับการทำงานที่
เหมาะสม จำนวนที่อาบน้ำฉุกเฉินขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขอบเขต
ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิของน้ำควรให้ความสบาย 
และมีท่อระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับที่อาบน้ำฉุกเฉิน 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่มีการควบคุมการปนเปื้อน
ระดับสูง ท่อระบายน้ำทำให้การควบคุมลดประสิทธิผล จึงไม่เหมาะสมจะ
ติดต้ัง 

    

13. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรักษาความสะอาดทั่วไป 
ต้องมอบหมายให้มีผู้ดูแลภาพรวมของแนวปฏิบัติที่ดีด้านการรักษาความ
สะอาดทั่วไป 
- ต้องระบุแยกพ้ืนที ่ทางเทคนิคที่สะอาดหรือที่ปนเปื้อน 
- พ้ืนที่ทำงานต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รกรุงรังอยู่
ตลอดเวลา 
- ห้ามจัดเก็บวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมากเกินไป ที่อาจส่งผลให้เกิด
อันตรายหรือการกีดขวางในสถานที่ทำงาน  
- ต้องฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด พื้นที่ผิวหน้าของอุปกรณ์และพ้ืนผิวในการ
ทำงาน สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมทุกครั้งเมื่องานจบหนึ่งงาน และทุกครั้งหาก
เกิดการรั่วไหลหรือการปนเปื้อน 
- หลังจากการประเมินความเสี่ยง (ดูภาคผนวก C การชำระล้าง การทำ
ความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคเมื่อมีการรั่วไหล) ต้องฆ่าเชื้อและทำ
ความสะอาดทุกครั้งที่มีการรั่วไหลของตัวอย่าง สารเคมี รังสี หรือ เชื้อ
เพาะเลี้ยง  
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- ระหว่างการฆ่าเชื้อทำความสะอาด ให้ทำตามคำเตือนด้านความ
ปลอดภัย วิธีการที่ปลอดภัยและ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ผ่านการ
รับรองแล้ว 
- การเปลี่ยนแปลงในการดูแลทำความสะอาดห้อง หรือวัสดุ จะต้องมีการ
สื่อสารกับผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ หรืออันตรายต่างๆ ได้ 
- การเปลี่ยนแปลงในการฝึกปฏิบัติ นิสัยการทำงาน หรือวัสดุที่อาจส่งผล
อันตรายต่อผู้ดูแลทำความสะอาดห้องและ/ หรือพนักงานซ่อมบำรุง 
จะต้องมีการสื่อสารกับผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการและสื่อด้วยการเขียน
แจ้งให้ผู้จัดการของพนักงานทำความสะอาดและการบำรุงรักษาได้รับ
ทราบ 
- การรั่วไหลบางชนิด อาจจำเป็นต้องมีการอพยพ พนักงานทุกคนออก
จากพ้ืนที่ทันที ผลกระทบของการรั่วไหลเหล่านี้อาจเป็นทั้งปริมาณและ
ลักษณะของสาร ต้องใช้ขั้นตอนความปลอดภัยที่ระบุในคู่มือความ
ปลอดภัยสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว (ดูภาคผนวก A สำหรับ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับการรั่วไหล) 
- ต้องจัดทำข้ันตอนวิธีการที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือชำระล้างทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อ ชิ้นส่วนของแต่ละอุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการ
รั่วไหลจากสารเคมี ชีววิทยา หรือการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี ก่อน
จะส่งอุปกรณ์ไปซ่อมหรือรับบริการบำรุงรักษา (ดูภาคผนวก C สำหรับ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การชำระล้าง การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
โรคเมื่อมีการรั่วไหล) 
หมายเหตุ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม อาจจำเป็นต้องใช้ ใน
ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด 
14. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานที่ปลอดภัย 
14.1 ต้องใช้แนวปฏิบัติที่ดีด้านมาตรฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
นโยบายและขั้นตอนการจัดการ ตรวจสอบ กำจัดทิ้งสารที่มีต้นกำเนิดทาง
ชีววิทยา ต้องใช้แนวปฏิบัติที่ดีเป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงานต้องเป็นไป
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน แนวปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ปนเปื้อนต้อง
นำมาใช้เพื่อลดการสัมผัสที่เป็นอันตรายต่อบุคคล วัสดุอ้างอิง วัสดุใดๆ ที่
อาจติดเชื้อหรือเป็นพิษ ต้องจัดเก็บ จับต้อง และใช้งานอย่างระมัดระวัง
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และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่จะเกิดจากวัสดุนั้นๆ 
หมายเหตุ 1 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่วนมากจะทำจากวัสดุผสมจากหลาย
แหล่งรวมกัน 
- ถ้าตัวอย่างมีความเสียหายหรือรั่วไหล ต้องได้รับการเปิดโดยบุคคลที่
ผ่านการฝึกอบรม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
หลีกเลี่ยงการรั่วไหล หรือละอองลอย ภาชนะดังกล่าวควรจะเปิดในตู้
ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา ถ้าปนเปื้อน มากเกินไป หรือตัวอย่างถือ
ว่ายอมรับไม่ได้ก็ควรจะทิ้งอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเปิด ผู้ส่งควร
รับทราบโดยด่วน 
- ห้ามดูดปิเปตด้วยปาก 
- ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รบัการฝึกอบรมในการจัดการความปลอดภัย การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์มีคม รวมทั้งเข็มที่ใช้แล้วต้องไม่ถูก ตัด งอ หัก ใส่
ปลอกกลับ ด้วยมือโดยตรง หรือถอดเข็มจากกระบอกด้วยมือโดยตรง 
- การทบทวนแนวปฏิบัติควรเพ่ิมการลดการใช้วัสดุมีคม 
- การกำจัดทิ้ง วัตถุมีคม  รวมทั้งเข็ม แก้วและมีดผ่าตัดที่ใช้แล้วทิ้ง ต้อง
เก็บในภาชนะกันทะลุทันทีหลังใช้งานเสร็จ โดยอาจทำตามกฎระเบียบ
ระดับชาติ ภูมิภาคหรือท้องถิ่น  
- ภาชนะบรรจุวัสดุมีคม ไม่ควรบรรจุเกินกว่าสองในสามของความจุ  
ก่อนที่จะเปลี่ยน  
- การกำจัดภาชนะท่ีใช้และของที่บรรจุอย่างปลอดภัยควรสอดคล้องกับ
แนวทางท้องถิ่น กฎระเบียบระดับชาติ ภูมิภาคหรือท้องถิ่น  
หมายเหตุ 2 เงื่อนไขพิเศษ นำไปใช้ได้กับระบบเก็บเลือดบางชนิด 
14.2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
- ข้อกำหนดเหล่านี้ปกติควรจะนำไปใช้กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติได้ 
- ทุกตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อและของเสียต้องสันนิษฐานว่ามีเชื้อเป็นๆ
ที่ยังถ่ายทอดการติดเชื้อได้และต้องจัดการในลักษณะที่ปลอดภัย 
- สารควบคุมคุณภาพทั้งหมดที่อาจติดเชื้อหรือเป็นพิษและวัสดุอ้างอิงต้อง
จัดเก็บ จับต้อง และใช้งานด้วยความระมัดระวังและเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากวัสดุนั้นๆ 
- ควรสวมใส่ชุดกาวน์ตลอดเวลาในขณะที่ทำงานกับตัวอย่างซีรั่มหรือการ
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เพาะเลี้ยงเชื้อ เลือกใช้กาวน์ที่ปิดที่ด้านหน้าและลำคอ และมีแขนเสื้อยาว
พร้อมแขนจั้ม ควรทำจากวัสดุที่ทนต่อความชื้น 
- ต้องสวมถุงมือเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของมือขณะที่จัดการตัวอย่าง
และการเพาะเลี้ยงเชื้อแต่ควรถอดถุงมือออกเมื่อเสร็จสิ้นงานเพื่อ
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนพื้นที่ทำงาน 
- การสวมถุงมือต้องไม่ถือว่าเป็นทางเลือกแทนการล้างมืออย่างสะอาด (ดู 
12.7) 
- ควรล้างมือให้สะอาดเสมอเมื่อถอดถุงมือ 
- ใช้ตะเกียงไฟฟ้าทดแทนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการเผาลูป 
15. ละออง 
- ต้องออกแบบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดโอกาสสัมผัสละออง
อันตรายไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือแหล่งกำเนิดทางชีววิทยา 
- ควรปั่นแยกตัวอย่างในอุปกรณ์มีฝาครอบปลอดภัยปิดสนิท 
- ใช้ภาชนะปิดฝาเมื่อจะผสมตัวอย่างด้วย vortex 
- กรณีอาจเกิดควันอันตรายจากเครื่องมือชิ้นใหญ่ ควรใช้ตู้ควบคุมแบบ
อากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในหรือใช้ตู้สกัดหากเป็นเครื่องเล็ก 

    

16. ตู้ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา,ตู้ความปลอดภัยสารเคมี 

- เมื่อปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่างของความเสี่ยงกลุ่ม I และ II อนุญาตให้
ใช้ตู้นิรภัยชีวภาพที่มีการหมุนเวียนของอากาศท่ีผ่านตัวกรองที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HEPA) ก่อนที่จะถูกปล่อยออกมา 

- ห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับการเพาะเลี้ยงเชี้อที่มีความเสี่ยงระดับสาม
หรือสูงกว่าห้ามใช้อากาศหมุนเวียน 

- ในทางกฎหมาย บางแห่ง ต้องใช้ตัวกรอง HEPA สองชั้น 

- ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยของสารเคมีต้องติดตั้ง
และตรวจสอบเป็นประจำทุกปีโดยบุคคลผู้มีอำนาจ 

- ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพต้องตรวจสอบบ่อยครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ายัง
ทำงานตรงตามที่ออกแบบมา  

- จัดเก็บบันทึกผลการตรวจสอบและทดสอบการทำงาน 

- ต้องแสดงฉลากรับรองบนเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบ 

- สถานที ่การออกแบบและประเภทของตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพที่
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นำมาใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับระดับการควบคุมความเสี่ยงที่
จำเป็นสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย 

- ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งหมดต้องใช้ให้ตรงกับการทำงาน 

- การระบายอากาศของตู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และเคมี ต้อง
เหมาะสมกับความเสี่ยงและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 

 17 ความปลอดภัยด้านเคมี 
17.1 มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี 
ต้องมีนโยบายและขั้นตอนการจัดเก็บ การจัดการ การใช้งาน และการ
กำจัดของเสียเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเคมีที่ดี 
- ต้องทำเครื่องหมายระบุอย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช้อยู่ ให้
ทราบถึงธรรมชาติและความเสี่ยงของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับในการติดฉลากที่
ชัดเจน โปร่งใสของภาชนะบรรจุสารเคมี "อยู่ในการใช้งาน" 
- ต้องมมีาตรการควบคุมที่เพียงพอใช้ได้สำหรับอันตรายจากสารเคมี
อันตรายทางกายภาพและไฟไหม้ มาตรการควบคุมเหล่านี้ต้องได้รับการ
ตรวจสอบเป็นประจำเพ่ือให้แน่ใจว่าคงประสิทธิภาพ ต้องเก็บรักษาบันทึก
ผลของการตรวจสอบ 
- ของเหลวที่เป็นอันตราย เช่น กรดหรือด่าง ต้องถูกเก็บไว้ต่ำกว่าระดับ
สายตา  
- ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่จะต้องเก็บไว้ในระดับต่ำใกล้พ้ืน แต่สูงพอให้
จัดการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับการทำงาน 
- ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนด
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น เพ่ือการจัดการการเก็บรักษาและ
การใช้ก๊าซแรงดันสูงและวัสดุที่อุณหภูมิต่ำ 
- อุปกรณร์ักษาความปลอดภัย (เช่นโซ่และที่วางถัง) ต้องถูกติดตั้งเพ่ือ
ป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจของถังแก๊ส น้ำยาหรือเครื่องแก้ว 
- พนักงานทุกคนจะต้องทำงานตามขั้นตอนวิธีด้านความปลอดภัยรวมถึง
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือด้านความปลอดภัยที่ได้รับการเห็นสมควรสำหรับ
งาน  
- ต้องสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมตลอดเวลาโดยบุคลากรทั้งหมดท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่การวิเคราะห์ เสริมด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส่วนบุคคลเมื่อ
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ระบุโดยลักษณะของกิจกรรม (ดขู้อ 12) 
17.2 มาตรการฉุกเฉินหากเกิดการปนเปื้อนสารเคมี 
ต้องมีสถานีล้างตาในพ้ืนที่วิเคราะห์ทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดความเสียหายต่อ
ตาจากการปนเปื้อนสารเคมี 
- ต้องมีท่ีล้างตัวหากมีโอกาสเกิดสารเคมีหกรดตัว (ดู12.11) 
- ต้องมีมาตรการต่อการรั่วไหลของสารเคมีที่เหมาะสม ต้องรวมถึงสาร
สะเทิน (neutralizing agents) การควบคุมการรั่วไหล และวัสดุดูดซับที่
เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ทำงาน 

    

17.3 การทิ้งสารเคมี 
- ต้องมขีั้นตอนที่เขียนชัดเจนสำหรับการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย รวมถึงรายละเอียดที่เพียงพอของกระบวนการกำกับดูแลระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือใหป้ฏิบัติตามได้ ด้วยกลไกท่ีวัสดุดังกล่าวเอาออกได้อย่าง
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายจากการควบคุมของห้องปฏิบัติการ 

    

18. ป้องกันอันตรายจากรังสี 
18.1 radionuclides 
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการต้องประเมินเหตุผลสำหรับขอบเขตและ
สถานที่ที่จะใช้งาน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานกับรังสี 
- ห้องปฏิบัติการต้องเก็บบันทึกของการซื้อ การใช้และการกำจัด 
radionuclide อย่างเพียงพอ 
- ต้องจัดเก็บสารกัมมันตรังสีอย่างม่ันคงและปลอดภัย 
- ทุกคนที่ทำงานหรือมีการสัมผัสกับรังสีจะต้องได้รับคำแนะนำและการ
ฝึกอบรมในรังสีที่ใช้ เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันรังสีและต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายและขั้นตอนความปลอดภัยของรังสี 
- ห้องปฏิบัติการต้องมีการเขียนขั้นตอนการดำเนินงาน มาตรฐาน และ
กฎระเบียบของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการทำงาน 
- ขั้นตอนเหล่านี้ต้องรวมถึงคำแนะนำที่ชัดเจน บทสรุปซึ่งจะปรากฏ
เด่นชัดในสถานที่ทำงานที่อาจจะใช้สาร radionuclide 
- มีรายละเอียดการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุและการ
รั่วไหลของสารกัมมันตรังสี 
- ต้องมีข้ันตอนวิธีการที่ให้รายละเอียดของการกำจัดสารกัมมันตรังสีที่
ไม่ได้ใช้และการกำจัดวัสดุที่มี 
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การผสมหรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่ปลอดภัย 
- ต้องมีคำเตือนที่เหมาะสมและป้ายห้ามต่างๆ ติดแสดงไว้ชัดเจน 
- ควรอ้างอิงแนวปฏิบัติกับข้อกำหนดระดับชาติระดับภูมิภาค และ
ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น [ดูข้อ 11] 
18.2 ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และหัวหน้า ด้านการป้องกันรังสี 
- หากทำงานกับรังสี ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นด้านที่
ปรึกษาการป้องกันภัยรังสี(Radiation Protection Advisor, RPA) ใน
ปฏิบัติการป้องกันรังสีและข้อกำหนดทางกฎหมาย และจากสถาบันที่
เกี่ยวข้องให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับคำแนะนำท่ีได้รับ 
รวมทั้งการออกแบบห้องปฏิบัติการใดๆ ที่จำเป็นและอุปกรณ์มาตรฐาน 
- ห้องปฏิบัติการต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันรังสี (Radiation 
Protection Officer, RPO) ผู้ที่ต้องรายงานโดยตรงต่อ RPA 
RPO ต้องมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบโปรแกรม
ป้องกันรังสี การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา 
- RPO ควรรายงานการปฏิบัติงานด้านบริหารต่อผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ และรายงานด่านวิชาชีพต่อ RPA 
- ห้องปฏิบัติการต้องแต่งตั้งหัวหน้าป้องกันรังสี (Radiation Protection 
Supervisors, RPS) ในการกำกบัดูแลการทำงานด้าน ionizing 
radiation วันต่อวันด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้การปฏิบัติที่ดีในการฉายรังสี 

- RPSs รายงานโดยตรงต่อ RPO 

- กฎระเบียบท้องถิ่นต้องกำหนดความพร้อมในบทบาทและความ
รับผิดชอบของ RPA, RPO และ RPSs 

- ต้องจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอันตรายจากรังสีหากยังไม่มีอยู่ตาม
กฎหมาย 
หมายเหตุ 1 ที่ปรึกษาการป้องกันรังสีเป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม
มักมีตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ข้อมูลและ
คำแนะนำที่ใช้ร่วมกันบนพ้ืนฐานการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหตุ 2 RPA อาจระบุเป็นตำแหน่งเรียกแบบอื่นตามที่กฏหมาย
ระบุ 

    

18.3 การตรวจสอบสถานที่ทำงาน  
- ต้องจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าได้
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ตรวจสอบสถานที่ทำงานให้กว้างขวาง ครอบคลุม และบ่อยครั้งพอ บันทึก
การตรวจสอบต้องเก็บรักษา 
- ต้องออกแบบและใช้งานขั้นตอน วิธีการทำความสะอาดและขจัดการ
ปนเปื้อนทีท่ำเป็นประจำ 
- ต้องทบทวนการใช้รังสีอย่างสม่ำเสมอ ต้องตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
ให้บ่อยครั้ง และปรับเปลี่ยนตามท่ีบังคับโดย RPA และ RPO 
- ต้องบันทึกมาตรการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และทอดเวลาไว้
ตามท่ีกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้ 
- ต้องติดฉลากกากกัมมันตรังสีและจัดเก็บในห้องเก็บท่ีใช้เฉพาะ
วัตถุประสงค์นี้ ที่เชื่อถือได้และป้องกันการแผ่รังสีในลักษณะที่มีข้อบ่งชี้ที่
ชัดเจนตามธรรมชาติและระดับของความเสี่ยงในแต่ละกากกัมมันตรังสีที่
ทิ้งในบรรจุภัณฑ์ 
- การจัดเก็บและการกำจัดจะถูกกำหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบ
ท้องถิ่น 
18.4 รังสียูวีและแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ (รวมถึงแสงจากแหล่งที่มี
ความเข้มสูง) 
- เมื่อใดก็ตามท่ีใช้รังสียูวีและแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ต้องมีอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ ต้องแสดงป้ายเตือนที่
เหมาะสมและถูกต้อง และให้การฝึกอบรมด้านการใช้งานอุปกรณ์อย่าง
ปลอดภัย 
- ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกแบบการใช้งาน 
- ชิ้นส่วนปกป้องแหล่งกำเนิดแสงควรเปิดเฉพาะเพ่ือการบำรุงรักษาโดย
พนักงานซ่อมบำรุงผู้มีคุณสมบัติให้บริการได้ 

    

18.5 อุปกรณ์ไมโครเวฟ  
- อุปกรณ์ไมโครเวฟต้องได้รับการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และให้บริการ
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าคงมาตรฐานทางประสิทธิภาพและคง
มาตรฐานความปลอดภัย 
- ควรใช้โล่พิเศษและอุปกรณ์การป้องกันที่ครอบคลุมหากใช้อุปกรณ์
ไมโครเวฟพลังงานสูงและอุปกรณ์คลื่นวิทยุพลังงานสูง รวมทั้งคำนึงถึง
การแทรกซ้อนระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง 
- ควรติดป้ายเตือนผลกระทบอุปกรณ์ดังกล่าวต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจและ
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ห้ามมิให้เข้าในบริเวณนี้ 
- ห้ามนำสารไวไฟไปวางไว้ในอุปกรณ์ไมโครเวฟ 
19. การระวังอัคคีภัย 
19.1 การก่อสร้าง 
- ข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรม ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของอันตรายทาง
ห้องปฏิบัติการที่จะควบคุม 
- ต้องกำหนดเส้นทางเข้าออกหลัก 
- หากมีแผนกผู้ป่วยใน ต้องแยกพ้ีนที่ผู้ป่วยในออกจากห้องปฏิบัติการด้วย
การใช้วัสดุทนไฟไหม้ได้ 
- ต้องใช้แสงไฟและปลั๊กท่ีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสป๊าค หากเก็บสารไวไฟ
ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่การออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 

    

19.2 ทางเข้าออกสำรอง 
- ต้องมีทางเข้าออกสำรองเพ่ือให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยเมื่อต้องอพยพ
บุคลากรออกจากห้องปฏิบัติการ 
- ทางหนีไฟที่กำหนด ต้องเปิดสู่พื้นที่ที่มีการป้องกันไฟไหม้ 

    

19.3 ระบบเตือนภัย 
-ต้องมีระบบเตือนอัตโนมัติเพ่ือตรวจจับควัน  ความร้อน และระบบเตือน
ภัยในทุกพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการที่เก็บหรือใช้ก๊าซไวไฟ หรือของเหลว
ไวไฟ 
-ระบบเตือนภัย ควรได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ายัง
ทำงานได้เป็นปกติ และให้บุคลากรทุกคนคุ้นเคยกับวิธีการใช้งาน 

    

19.4 กลยุทธ์ลดความเสี่ยงอัคคีภัย 
- ก๊าซไวไฟ และของเหลวไวไฟ ต้องเก็บในปริมาณน้อยที่สุดที่พอใช้งาน 
ในพ้ืนที่ทางเทคนิคของ ห้องปฏิบัติการ 
หมายเหตุ: บางกฎหมาย ระบุ "ปริมาณข้ันต่ำ" ถูกตีความว่าเป็นปริมาณที่
ใช้ในหนึ่งวันทำการ  
- ก๊าซ และของเหลวไวไฟต้องใช้เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอระเหยไวไฟ ต้องทำในตู้ดูดควัน  
- ก๊าซ และของเหลวไวไฟ ต้องเก็บไว้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิด
ประกายไฟ รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแสงแดด 
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- ก๊าซระบบท่อต้องติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดฉุกเฉินและทำตามกฎระเบียบ
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือท้องถิ่น 
- ชุดการรั่วไหลต้องใช้ได้ทันที เพื่อควบคุมให้การรั่วไหลของสารไวไฟมี
ปริมาณน้อย 
- ในกรณีที่มีการรั่วไหลต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงได้ทันที 
และทำตามระเบียบระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
19.5 การเก็บรักษาวัสดุไวไฟ 
- ภาชนะบรรจุ ก๊าซ และของเหลวไวไฟต้องเก็บไว้น้อยที่สุด พอดีกับ
ความต้องการใช้งาน 
- ภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟ ต้องปิดฝา ยกเว้นเมื่อใช้งาน 
- ของเหลวไวไฟ และก๊าซ ต้องเก็บไว้ในตู้หรือห้องเก็บที่ได้รับการอนุมัติ 
- การเก็บสารควรปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติในขณะนั้น 
- ของเหลวไวไฟแช่เย็น ต้องเก็บในตู้เย็น "ไร้การระเบิด" ไม่เกิดประกาย
ไฟ 
หมายเหตุ ตู้เย็นทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้ 
ภาชนะเก็บชนิดโลหะ สำหรับของเหลวไวไฟ จำนวนมาก ต้องทำให้มั่นคง
โดยการผูกรั้งและต่อสายดินป้องกันไฟกระชาก ภาชนะเก็บแบบพกพาที่
ปลอดภัย ต้องใช้จัดเก็บ ขนส่งและจ่ายของเหลวไวไฟ 
- ต้องเทแบ่งหรือถ่ายโอนวัสดุติดไฟในห้องเก็บเฉพาะหรือ ภายในตู้ดูด
ควัน  
- ภาชนะเก็บชนิดโลหะต้องต่อสายดินไว้ด้วย 

    

19.6 โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
- ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกคนที่ใช้อาคารร่วมกัน ต้องได้รับคำแนะนำ
และการฝึกอบรม ซึ่งรวมความถึง 
a) การรับรู้และการประเมินผลของอันตรายไฟไหม้ 
b) การวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้และ 
c) มาตรการทั้งหมดที่จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น 

    

19.7 อุปกรณ์ดับเพลิง 
- อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต้องอยู่ในสถานที่ท่ีจะดับไฟ และเพ่ือช่วยในการ
อพยพบุคลากรจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ 
- เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้อพยพอย่างเป็น
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ระเบียบมากกว่าความพยายามที่จะดับไฟ เพื่อประกันความปลอดภัยของ
ผู้คน 
- การเลือกสถานที่ตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงและผ้าห่มดับไฟ 
ต้องเหมาะสมสำหรับประเภทของไฟที่อาจเกิดภายในห้องปฏิบัติการและ
สอดคล้องกับระเบียบดับเพลิงท้องถิ่น 
20. การอพยพฉุกเฉิน 

- ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการอพยพฉุกเฉิน (ดู ภาคผนวก A 
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ ) 

- อาจเลือกทำแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี  อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน ทางจุล
ชีววิทยา ต้องรวมถึงมาตรการอพยพออกไปจากอาคารในสภาพที่
ปลอดภัย 

- พนักงานทุกคน รวมทั้ง ผู้เข้าชม ต้องได้รับรู้ถึง แผนปฏิบัติการ, เส้น
ทางเข้าออก และจุดรวมพลก่อนอพยพฉุกเฉิน 

- พนักงานทุกคน จะต้องมีส่วนร่วม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ 

    

21. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ต้องได้รับการออกแบบและผลิต เพื่อให้สอดคล้องกบั
ความปลอดภัยที่เหมาะสม 
- ข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมาตรฐานในชุด ISO/ 
IEC 61010 ข้อกำหนดความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับ
การวัด การควบคุมและการใช้ในห้องปฏิบัติการ (ดูในบรรณานุกรม) 
- เพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัย อุปกรณ์บางอย่าง ต้องเชื่อมต่อกับเครื่อง
สำรองไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ใหม่  ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ต้องไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าผู้มี
อำนาจ (เช่น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่างไฟฟ้า หรือวิศวกรชีวการแพทย์ ) 
ได้ดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเป็นที่แน่ใจและ
ผู้ใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้ที่เหมาะสม 
จัดการกับอุปกรณ์โดยไม่ลดความปลอดภัยด้านไฟฟ้า  
หมายเหตุ  บางงานต้องใช้เครื่องปราศจากไฟฟ้า สปาร์คและทนต่อการ
หกรด ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพ่ือสำรวจ
ความเสียหายที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาดทางไฟฟ้า หากเกิดสารนำไฟฟ้า
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หกรดเครื่องมือ ต้องตัดไฟฟ้าจากเครื่องและทำให้แห้ง ต้องไม่ใช้เครื่องนั้น
จนกว่าผู้รู้ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ต่อได้ 
- ต้องกำจัดการปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพบนเครื่องมือก่อนส่งซ่อมดูแล
เพ่ือลดการสัมผัส (ดูเพ่ิมเติม ข้อ 13  ภาคผนวก A และภาคผนวก C) 
- เฉพาะบุคคลที่มีความสามารถที่ได้รับอนุญาตให้ ปฏิบัติงานในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ต้องห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่ทำงานกับอุปกรณ์ 
22. การขนส่งตัวอย่าง 
- ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง อาทิ Laboratory 
safety officer, LSO เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ต้อง
รับผิดชอบการใหค้ำแนะนำที่เหมาะสม และกำหนดวิธีการให้หน่วยส่ง
ตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ 
- ตัวอย่างทั้งหมดต้องส่งไปยังห้องปฏิบัติการในลักษณะที่ป้องกันการ
ปนเปื้อนต่อคนทำงาน ผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อม 
- ตัวอย่างต้องขนส่งในภาชนะนิรภัย กันการรั่วซึม 
- ตัวอย่างที่จัดส่งภายในห้องปฏิบัติการเอง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย 
- ตัวอย่างส่งออกนอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบปัจจุบัน ที่
เกี่ยวกับการขนส่งของติดเชื้อและวัสดุที่มาจากทางชีวภาพ 
- ตัวอย่างเพาะเชื้อและวัสดุทางชีวภาพอ่ืนๆ ที่ขนส่งระหว่าง
ห้องปฏิบัติการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ต้องส่งให้สอดคล้องกับ
กฎความปลอดภัย  
- ในกรณีที่มีกฎระเบียบระหว่างประเทศและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งของวัสดุอันตรายทางถนน รถไฟและเรือ ต้องใช้บังคับให้ทำตาม 
- ต้องทำหีบห่อ ติดป้ายระบุ และออกเอกสารที่ตรงกับระเบียบระดับชาติ 
และนานาชาติ หากขนส่งวัสดุที่อันตรายทางเครื่องบิน 

    

 23 การกำจัดของเสีย  
- การกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับ
ระเบยีบระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น โดย
ต้องมวีัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 
a) ลดอันตรายในการจัดการ การจัดเก็บ การขนส่ง การรักษา และการ
กำจัดของเสียให้น้อยที่สุดที่ทำได้และ 
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b) ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 
- ตัวอย่างเพาะเชื้อและวัสดุทางชีวภาพอ่ืนๆ ทั้งหมด เมื่อไม่ใช้ ต้องท้ิงใน
ภาชนะบรรจุที่ออกแบบโดยเฉพาะอย่างตั้งใจ และทำเครื่องหมายว่าใช้ใน
การกำจัดของเสียอันตราย 
- ภาชนะบรรจุของเสียทางชีวภาพ ไม่ควรเก็บเกินความจุที่ได้ออกแบบไว้ 
- วัสดุมีคม รวมทั้งเข็ม มีดผ่าตัด โลหะและกระจก ต้องทิ้งโดยตรงใน
ภาชนะบรรจุทนฉีกขาด 
- ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) ต้องทำให้มั่นใจ
ว่าของเสียอันตรายจะถูกจัดการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
- ห้ามสะสม ขยะและของเสียในห้องปฏิบัติการ  ภาชนะบรรจุที่เต็มไป
ต้องนำออกไปจากพ้ืนที่ทำงาน เป็นประจำ 
- ภาชนะบรรจุขยะรอการกำจัดการปนเปื้อนหรือทิ้ง ต้องจัดเก็บใน
สถานที่ที่ปลอดภัยที่กำหนดตามปกติภายในห้องปฏิบัติการ 
- เศษกระดาษหากไม่ถูกปนเปื้อน ให้กำจัดทิ้งแบบขยะไม่ติดเชื้อทั่วไปได้ 
- ควรกำจัดขยะอย่างปลอดภัยอย่างน้อยทุกวัน 
- ตัวอย่างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เชื้อเพาะเลี้ยง และของเสียที่
ปนเปื้อนท่ีต้องกำจัดทิ้ง ต้องทำให้ปลอดเชื้อตั้งแต่ภายในพ้ืนที่ทำงานก่อน
นำออกห้องปฏิบัติการ 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพอาจใช้การนึ่งฆ่าเชื้อ หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่
ได้รับการอนุมัติหรือโดยการบรรจุลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 
- การขนส่งของเสียที่ยังไม่ฆ่าเชื้ออาจทำได้ ถ้าได้บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
และเคลื่อนย้ายในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของเสียอันตรายไป
ยังสถานที่สำหรับฆ่าเชื้อและการกำจัด 
- ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่มีการปนเปื้อน ให้กำจัดทิ้งแบบขยะไม่
ติดเชื้อทั่วไปได้ 
ภาคผนวก C 
(ข้อมูลมีสาระ) 
การชำระล้าง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเมื่อมีการรั่วไหล 
C.1 ทั่วไป 
ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการพัฒนาวิธีการเฉพาะสำหรับ

    



EX-LAB-034/00(01/10/2563) 
แบบ กว. 10 แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190: 2003                      F 07 15 058 
วันที่ออกเอกสาร  19 ต.ค. 2561                                                                                  แก้ไขครั้งที่ 04   
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                           หน้า 30 ของ 32 หนา้     

 

กำจัดการปนเปื้อน การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ หรือเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลทางชีววิทยา หรือสารเคมี
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ภาคผนวกนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการที่
เหมาะสมสำหรับการจัดเตรียมและการทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยทางชีวภาพ 
ก่อนที่จะให้บริการหรือการซ่อมแซมในข้ันตอนต่อไป 
- ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับกำจัดการปนเปื้อนชนิดหกรดรั่วไหลของเลือด 
ของเหลวในร่างกาย หรือวัสดุติดเชื้ออ่ืน ๆ (รวมทั้งเชื้อเพาะเลี้ยง) ที่
เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การรั่วไหลในที่อ่ืน ๆ ที่อาจ
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน 
C.2 กำจัดการปนเปื้อนจากการรั่วไหล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำจัดการปนเปื้อนคือ 
a) ปริมาตรของการรั่วไหล 
b) ชนิดของเหลวในร่างกายที่มีการรั่วไหล 
c) ปริมาณโปรตีน 
d) เชื้อโรคที่ปรากฏ 
e) ความเข้มข้นของเชื้อ และ 
f) ธรรมชาติของพ้ืนผิว (มีรูพรุนกับกันน้ำ) 

    

C.3 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
- สวมใส่ถุงมือ เสื้อกาวน์ ชุดป้องกันใบหน้า  
- หากละอองเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรือเกิดข้ึนในระหว่างการทำความ
สะอาดเมื่อเกิดการหกรดรั่วไหล แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจและแนะให้ใช้ถุงมือชนิดหนาทนทานที่ใช้ในการทำความ
สะอาดบ้านและล้างจาน 
- ถ้าการรั่วไหลมีเศษแก้วหรือวัตถุอ่ืนๆ ควรกำจัดทิง้โดยไม่สัมผัสกับมือ
โดยตรง อาจใช้ที่โกยขยะและที่กวาดขยะทำจากพลาสติกแข็ง หรือใช้คีม
คีบทิ้งไปพร้อมกับวัตถุนั้นๆลงไปในภาชนะท่ีเหมาะสมทนฉีกขาด 
- ถ้าการรั่วไหลมีขนาดใหญ่และ / หรือรองเท้าของคนทำงานอาจจะ
ปนเปื้อนได้ ให้ใช้วัสดุคลุมรองเท้าท่ีกันน้ำซึมผ่าน  
- กรณีวัสดุเพาะเลี้ยงเชื้อรั่วไหล ให้ใช้วัสดุดูดซับคลุมพื้นที่นั้นๆ (ดู C.4) 
ทิ้งไว้ 10 นาท ีจึงเริ่มต้นทำความสะอาดตามท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง 
- ถ้ามีแนวโน้มจะเกิดหยดน้ำ (เช่นหลอดเลือดแตกขณะปั่นเหวี่ยงใน 
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centrifuge)  ควรปิดฝาเครื่องหลังหยุดปั่นไม่น้อยกว่า 0.5 ชั่วโมงเพ่ือให้
หยดเลือด / หยดของเหลวจากร่างกายตกลงที่พ้ืนผิวก่อนฆ่าเชื้อ 
C.4 มาตรการในการดูดซับการรั่วไหล 
น้ำยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่จะมีผลลดลงหรือไม่ได้ผลในที่ที่มีโปรตีนความ
เข้มข้นสูง เช่นเดียวกับที่พบในเลือดและซีรั่ม ของเหลวที่รั่วไหลปริมาณ
มากควรจะถูกดูดซึมก่อนที่จะกำจัดการปนเปื้อนด้วยวัสดุดูดซับที่ใช้แล้ว
ทิ้ง (เช่น กระดาษเช็ดมือ ผ้ากอซ กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดทำความสะอาด)   
- ถ้าการรั่วไหลมีขนาดใหญ่ ให้ใช้วัสดุดูดซับชนิดเม็ด เช่น ที่ใช้ในการดูด
ซับสารเคมีกัดกร่อนเม็ดซิลิกาเจลละเอียดใช้โรยบนของเหลวรั่วไหลทำให้
เป็นวุ้นเหลวทันที มวลเจลาตินที่ดูดซับของเหลวจะขูดตักแทนที่จะซับ 
วัสดุเม็ดและเจลซิลิก้าปล่อยคลอรีนเมื่อเปียกแต่ประสิทธิภาพในการ
กำจัดการปนเปื้อนไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ฆ่าเชื้อด้วย 
- หลังจากการดูดซับของเหลว ควรทิ้งวัสดุที่ปนเปื้อนลงในภาชนะบรรจุ
ขยะเตือนภัยชีวภาพ 

    

C.5 กำจัดการปนเปื้อนบนพื้นที่ท่ีเกิดรั่วไหล 
- ใช้ยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลที่เหมาะสม เช่น สารฟอกขาว คลอร๊อก เจือ
จางน้ำ 1 ต่อ 10 เทใหท้่วมบริเวณเกิดการรั่วไหล หรือเช็ดด้วยผ้าขนหนู
จุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้บริเวณนั้นแห้งเอง 
- ไม่ควรใช้สารฆ่าเชื้อฤทธิ์ต่ำ เช่น quaternary ammonium 
compounds.  ไม่แนะนำให้ใช้ Phenolic disinfectants กับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนเนื่องจากอาจสัมผัสกับคนทำงานห้องปฏิบัติการ
หรือผู้ป่วยที่ไม่มีการป้องกัน แต่สามารถใช้กับอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
พ้ืนและเคาน์เตอร์ ให้ดูดซับน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งหรือยาฆ่าเชื้อ
ที่แห้งได้เอง 

    

C.6 ทำความสะอาดบนพื้นที่ที่เกิดรั่วไหล 
เมื่อพ้ืนที่ที่เปื้อนสารเคมีรั่วไหล ถูกทำให้แห้งหรือถูกดูดซับอย่างเต็มที่และ
ผ่านการกำจัดการปนเปื้อนแล้ว ให้ทำความสะอาดจนแน่ใจว่าที่นั้น
ปลอดภัย ใช้น้ำผงซักฟอกในการจำกัดสารเคมีที่มีพิษหรือกลิ่นไม่พึง
ประสงค ์ทำให้ผิวหน้าแห้งป้องกันลื่นล้ม ทิ้งวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการกำจัด
การปนเปื้อนรั่วไหลในภาชนะเตือนภัยชีวภาพ  
- จับต้องวัสดุในลักษณะเดียวกับมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆ หากเป็นวัสดุนำมาใช้
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คำแนะนำ 
ทำตามคำแนะนำในแต่ละหน้า: 

- ระบุ Y (ใช่), N (ไมม่ี) หรือ NA (ไม่เกี่ยวข้อง) ในคอลัมน์ 
- ตอบคำถามทุกข้อ และ 
- อธิบาย และ/ หรือชี้แจง และให้รายละเอียดของเอกสารที่ได้อ้างอิง เช่น หัวข้อ ชื่อเรื่อง เลขหน้า เป็นต้น 

หากมีข้อสงสัยในความหมายของเอกสารฉบับภาษาไทยนี้ ให้ยึดตามเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ คือ F 07 15 058 
Application form  No. 10 Laboratory safety audit checklists regarding to ISO 15190: 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม่ได้ ต้องกำจัดการปนเปื้อนก่อนนำไปเก็บ 
- จัดให้มีชุดการรั่วไหลสำหรับภัยชีวภาพ(biohazard spill kit) พร้อมใช้
ในทุกที่ที่เก่ียวข้อง มีวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในทุกพ้ืนที่ที่มี
แนวโน้มเกิดการรั่วไหล ควรมีชุดการรั่วไหลสำหรับภัยชีวภาพแบบพกพา 
กรณีขนส่งไปยังพ้ืนที่ห่างไกลจากห้องปฏิบัติการ (เช่น ข้างเตียงของผู้ป่วย 
ในกรณีที่การรั่วไหลเกิดขึ้นระหว่างเจาะเก็บเลือด) 
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แบบประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ                  
หน่วยงาน..................................................................วันที.่.....................................ผู้ตรวจ............................................. 
ชื่อหัวหน้า LAB ..................................................... ผู้รับการตรวจ................................................................................ 
ข้อ รายละเอียด ผลประเมิน หลักฐาน/หมายเหตุ 

 1. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
1 มีนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพ   
2 มีแผนตรวจติดตามด้านความปลอดภัย   
3 มีแผนการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้บุคลากร   
4 มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้   
5 มีแผนปฏิบัติการกำจัดของเสีย/ขยะจาก LAB   
6 กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ LAB Safety Officer(LSO)   
7 LSO ทำหน้าที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย   
8 บุคลากรได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย   
9 บุคลากรมีความรู้เรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสู่ร่างกาย   
10 มีคู่มือความปลอดภัย   

 2. สถานที่และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย   
11 โครงสร้างอาคารมั่นคงแข็งแรง พ้ืนเรียบ ไม่ลื่น แสดงเครื่องหมาย

พ้ืนต่างระดับ(ถ้ามี) 
  

12 มีแสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศเหมาะสม   
13 การจัดวางเครื่องมือ/การนั่งเหมาะสม ลด ergonomic distress   
14 มีอ่างล้างมือเพียงพอในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน   
15 น้ำยาล้างมือ ผ้าเช็ดมือ มีเพียงพอ   
16 ล้างมือเมื่อเปื้อนเลือด หลังถอดถุงมือ   
17 มีฝักบัว/ที่ล้างตา ในรัศมี 30 เมตร  ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก   
18 แยกพ้ืนที่และชี้บ่ง พ้ืนที่สะอาด / เขตติดเชื้อ   
19 แยกตู้เย็นจัดเก็บตัวอย่าง /น้ำยา/อาหาร   
20 ไม่เก็บอาหาร เครื่องดื่มในตู้เย็นเก็บเลือด/สาร   
21 ห้ามการกิน ดื่ม เสริมสวย ใส่คอนแทคเลนส์   
22 มีภาชนะจัดเก็บของมีคมอย่างถูกต้องปลอดภัย   
23 มีระเบียบการนำส่ง ทำลายเชื้อ ทิ้งของมีคม   
24 นำส่งตัวอย่างในภาชนะที่ถูกต้องปลอดภัย   
25 กำหนดจุดรับตัวอย่างชัดเจน   
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ข้อ รายละเอียด ผลประเมิน หลักฐาน/หมายเหตุ 
26 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนต้องทำความสะอาด   
27 มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสีย   
28 กำจัดขยะตามระบบของโรงพยาบาล   
29 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่ง ตู้ปลอดเชื้อ(ถ้ามี)   
30 มีอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย   
31 มีป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน   
32 ในห้องปฏิบัติการเก็บถังก๊าซเฉพาะที่กำลังใช้งาน(ถ้ามี)   
33 มีไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องมือหลัก/สำคัญ   
34 ไม่วางเครื่องใช้ไฟฟ้า ใกล้บริเวณท่ีมีน้ำ เช่นอ่างน้ำ   

 3. การปฏิบัติตนปลอดภัย   
35 สวมเสื้อกาวน์เมื่อเจาะเลือดผู้ป่วยและตรวจวิเคราะห์   
36 ถอดเสื้อกาวน์เมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ   
37 เก็บเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้ว/กำลังใช้งานแยกออกจากเสื้อกาวน์สะอาด   
38 ทำความสะอาดเสื้อกาวน์อย่างถูกวิธีก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ   
39 ใส่ถุงมือเมื่อสัมผัสตัวอย่าง/เจาะเลือด   
40 ล้างมอืหลังถอดถุงมือทุกครั้ง    
41 ถอดถุงมือเมื่อจับโทรศัพท์/เปิด-ปิดประตู/ใช้ key board /ออก

จาก LAB 
  

42 บคลากรใช้เสื้อกาวน์/ถุงมือ ถูกต้องเหมาะสม สม่ำเสมอ   
43 มีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่ำเสมอ   
44 ฉีดวัคซีน  HBV หรือวัคซีนอ่ืน(ถ้ามี) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน   

 4. การปฏิบัติงานปลอดภัย   
45 ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน   
46 ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโต๊ะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ   
47 มีป้ายสัญญลักษณ์ติดบนเครื่องมือหรือบริเวณท่ีต้องการชี้บ่ง 

biohazard/สารเคมีอันตราย/สารกัมมันตรังสี 
  

48 การเจาะเลือดไม่หักงอเข็มหรือสวมกลับเข้าปลอก   
49 มีภาชนะท้ิงของมีคมติดเชื้อ ไม่รั่วซึม มีป้าย biohazard   
50 กำจัดเข็ม/syringe โดยการ autoclave หรือเผาด้วยความร้อนสูง   
51 มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติการณ์   
52 มีแบบฟอร์มและการบันทึกอุบัติการณ์   
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ข้อ รายละเอียด ผลประเมิน หลักฐาน/หมายเหตุ 
53 มีชุดทำความสะอาดสำหรับการหกเลอะ(Spill Kit)   
54 ปฏิบัติงานใน fume hood หรือ BSC เมื่อมี aerosol   
55 เก็บสารเคมีถูกต้อง แยกเก็บที่ทำปฏิกิริยากัน   
56 มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid kit) และพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 
  

57 มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคล/หน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  

 5.  การบริหารจัดการความเสี่ยง   
58 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของความปลอดภัยอย่างน้อยปีละครั้ง   
59 นำผลจากการตรวจติดตามครั้งก่อนมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
  

60 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือ   
คะแนนรวม ที่ได้ Y   

คะแนนรวม ที่ได้ P   

คะแนนรวม ที่ได้ N   

คะแนนรวม ที่ได้ NA   

รวมร้อยละที่ได้   

Y=  ไม่มีความเสี่ยง +มีบันทึกครบถ้วน+นำไปใช้ควบคุมความปลอดภัยใน
หน่วยงาน 

  

P=  มีความเสี่ยงในบางขั้นตอน/ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/นำไปใช้ควบคุมไม่
ครบถ้วน-บางส่วน 

  

N = มีความเสี่ยงชัดเจน +ไม่มีบันทึก   
 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................. ........................................................................... 
....................................................................................................................... ............................................. 
 
 
 


