
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ 

ฉบบัปรบัปรงุ เดือนมิถนุายน 2561 

สาํนกังานวิจยั วิชาการและนวตักรรม 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 



คํานํา 

 
งานหองปฏิบัติการวิจัย  สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม เปนหนวยงานหลักของ   

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีสนับสนุนดานการทําวิจัยของบุคลากรและคณาจารย ดังนั้น

บุคลากรของงานหองปฏิบัติการวิจัยท่ีตองสนับสนุนงานวิจัยทางหองปฏิบัติการจึงมีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับ

สารเคมี สารพิษ เชื้อกอโรค ซ่ึงลวนแตมีผลตอสุขภาพโดยตรง ตลอดจนมีโอกาสสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีหองปฏิบัติการวิจัยจําเปนตองวางมาตรการปองกันและควบคุมความปลอดภัย 

 

แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จึงได

จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รวมท้ังผูเยี่ยมชม 

2.  เพ่ือเตรียมอุปกรณดานความปลอดภัยใหพอเพียงตอผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

3.  เพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสตอสารเคมีใหอยูในระดับต่ําท่ีสุด 

4.  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยสารเคมีข้ึนในหองปฏิบัติการ 

5.  เพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมจากมลพิษสารเคมี และของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีอันตราย 

6.  เพ่ือใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 1  

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสําหรับหองปฏิบัติการ 
 

นายอรุณ เลาเฮง, น.ส.วาสนา สถิตยจันทรากุล 

น.ส.เสริมศิริ จิตตผูก, น.ส.ดวงพร แสงวิมล 

น.ส.ศุภนาถ ศรีศาลา, น.ส.บุญยดา จิตธรธรรม 

ดร.ภัทรนา แซจิว, นายณรงคฤทธ์ิ ศรีแกว 

หลักการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

ผูท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการมีความเสี่ยงท่ีสารเคมี หรือเชื้อจุลชีพ มีโอกาสเขาสูรางกายไดหากไมมี

ความระมัดระวังหรือการปองกันท่ีดีพอ ซ่ึงอาจมีผลตอสุขภาพโดยตรงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังอาจ

เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามขอกําหนดพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ังแกตนเอง

และผูอ่ืนดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการทุกคน ตองรับทราบนโยบายดานความปลอดภัย รวมท้ังตองอานแนว

ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการกอนเริ่มปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเม่ือตองเริ่มงานใหม 

2. เจาหนาท่ีใหมตองเขารับการฝกอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามท่ี

คณะฯ หรือหนวยงานกําหนดเพ่ือพัฒนาฐานความรูของบุคลากรท่ีจะเขามาใชหองปฏิบัติการใหมีเพียงพอท่ีจะ

ปฏิบัติการไดโดยไมกอใหเกิดอันตรายแกตนเองและบุคคลรอบขาง รวมท้ังทราบวิธีบรรเทาปญหาเบื้องตนได 

3. เจาหนาท่ีใหมตองผานเกณฑการประเมินความรูในแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของหนวยงาน 

ในระดับไมต่ํากวารอยละ 90 โดยสามารถเขาไปทําแบบทดสอบไดท่ี https://sites.google.com/site/ 

rclabsafety/safety-exam?authuser=0 

4. เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองทราบตําแหนงของอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง 

ท่ีลางตัวฉุกเฉิน อางลางตา spill kits รวมท้ังทางหนีไฟ วาอยูบริเวณใดของหองปฏิบัติการ 

5. ควรศึกษาคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมี หรือจุลชีพท่ีใชกอนเขาทําปฏิบัติการ 

6. เขาทําปฏิบัติการโดยใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม โดยการสวมเสื้อกาวนเพ่ือปองกัน

รางกายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง สวมแวนตาปองกัน (goggle) ถาทํางานกับสารเคมีท่ีมีความอันตรายสูง 

และสวมท่ีกรองอากาศเม่ือทํางานกับสารเคมีท่ีมีอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ และควรสวมรองเทาท่ีหุม

เทาอยางมิดชิดเพ่ือปองกันสารเคมีหกรดเทา 

7. ทําปฏิบัติการกับตัวทําละลาย หรือสารเคมีระเหย ในตูดูดควัน (Fume Hood) 

8. เม่ือมีการสั่งซ้ือสารเคมีเขามาใชในหองปฏิบัติการกรุณาแจงตามนโยบายของคณะกรรมการความ

ปลอดภัยและความเสี่ยง สํานักงานวิจัยฯ (กรอกแบบฟอรมรายชื่อสารเคมี online) พรอมท้ังสงไฟล MSDS 

เพ่ือเก็บเปนขอมูลสวนกลางของหองปฏิบั ติการ โดยสงเขา e-mail สวนกลางของสํานักงานวิจัย 

ramahosp.rc@gmail.com 

https://sites.google.com/site/
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9. เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองทราบวิธีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอม 

10. หามมิใหนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาเก็บหรือรับประทานในหองปฏิบัติการ เพราะมีโอกาสไดรับ

สารเคมีเขาสูรางกาย โดยวางอาหารและเครื่องดื่มไวในบริเวณท่ีจัดเตรียมไวใหกอนเขาหองปฏิบัติการ 

 

การปฏิบัติเม่ือใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

1. บุคลากรท่ีมีสิทธิ์ในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก บุคลากรท่ีสังกัดงานหองปฏิบัติการวิจัย 

และบุคลากรของคณะฯ ท่ี submit โครงการวิจัยเขามาท่ีสํานักงานวิจัยฯ เทานั้น 

2. ผูท่ีจะขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรครั้งแรกกรุณาติดตอหัวหนาหนวยท่ีเครื่องมือนั้นอยูในความ

ดูแล หลังจากนั้นหัวหนาหนวยจะแนะนําทานติดตอผูดูแลเครื่องมือตอไป 

3. ผูขอใชเครื่องมือตองเรียนรูวิธีการใชงานอยางถูกตองจากผูดูแลเครื่องมือ และเม่ือเกิดปญหา

กรุณาแจงผูดูแลเครื่องมือรับทราบเพ่ือดําเนินการแกไข  

4. หากเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองมีการจองเวลา จะตองลงวันเวลาการใชท่ีแนนอนลวงหนา

อยางนอย 1 วัน และจองติดตอกันไมเกิน 3 วันกรณีมีผูอ่ืนตองการใชเหมือนกัน หากไมมาใชในวันเวลาท่ีจอง 

ผูอ่ืนท่ีเปนคิวตอไปสามารถใชแทนได 

5. กอนการใชเครื่องมือจะตองตรวจสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้นกอนวาอยูในสภาพเรียบรอย

กอนใชทุกครั้ง การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใดๆ ใหปฏิบัติตามคูมือการใชเครื่องเสมอ โดยจะตองปฏิบัติตามขอ

ควรระวังและขอควรปฏิบัติแตละเครื่องโดยเครงครัด หากเกิดเหตุขัดของในการใชงานหรือเกิดการชํารุด

เสียหายใหแจงผูดูแลเครื่องมือนั้นๆ ทันที เพ่ือมาทําการตรวจสอบ 

6. กรณีการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุม รวมท้ังมี UPS เปนตัว

สํารองไฟ โดยจะเปดเครื่อง UPS ตลอดเวลาตั้งแตวันจันทร-วันศุกร และปดเครื่องในวันเสาร-อาทิตย การเปด-

ปดเครื่องมือวิทยาศาสตรอาจจะมีความแตกตางบางในแตละเครื่อง ใหปฏิบัติตามคูมือประจําเครื่อง หรือ

สอบถามผูดูแลเครื่องมือ 

7. บันทึกวันเวลาในการใชเครื่องมือรวมท้ังสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรลงใน log book ประจํา

เครื่องทุกครั้งเพ่ือเก็บเปนขอมูลของเครื่องทําใหทราบลักษณะการใชงาน อายุการใชงานเพ่ือเปนขอมูลในการ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมตอไป 

8. หลังจากใชเครื่องมือเสร็จจะตองทําความสะอาดเครื่องมือตลอดจนอุปกรณ ท่ีเก่ียวของให

เรียบรอย รวมท้ังตรวจสอบระบบไฟฟาอีกครั้ง วาอยูในสภาพท่ีปดเครื่องเรียบรอยแลวและพรอมท่ีจะใชงานได

ตอไป 

9. รักษาความสะอาดบริเวณท่ีใชเครื่องมือ เพ่ือปองกันการเกิดสนิม หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน

ตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
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อุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

1. ระบบระบายอากาศ (Ventilation) 

หองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมีควรมีการระบายอากาศท่ีดี  การระบายอากาศในหองปฏิบัติการ 

โดยท่ัวไปไมควรนอยกวา 6 เทาของขนาดหองตอชั่วโมง  

2. ตูดูดควัน (Fume hood) 

การปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับสารเคมีอันตราย ตองทําในตูดูดควันเทานั้น  ตูดูดควัน ตองสามารถดูด

อากาศไดไมนอยกวา 80-120 ฟุต/นาที เม่ือฝาตู (Sash) เปดท่ีระดับ 18 นิ้วอุปกรณ สารเคมีท่ีใชปฏิบัติงานใน

ตูดูดควันควรอยูหางจากขอบฝาตู เขาไปดานในอยางนอย 6 นิ้วควรเปดพัดลมของตูดูดควันใหทํางาน

ตลอดเวลาท่ีมีสารเคมีอยูภายในตูดูดควันและไมควรใชตูดูดควันเปนท่ีเก็บสารเคมี        

ตูดูดควัน 

 

3. ตูเก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage) 

ใชเก็บสารเคมีในกลุมใชเปนตัวทําละลาย เชน Acetone, ether, alcohol, Glacial acetic acid 

สวนใหญมักเปนสารไวไฟ ควรจัดเก็บในท่ีหางจากประกายไฟ และควรแยกเก็บจากสารเคมีอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสารเคมีในกลุมท่ีเปน oxidizer สวนสารเคมีท่ีงายตอการเกิดระเบิดควรเก็บในตู แตแยกใหอยูบริเวณ

นอกอาคาร 

 

 

 

 

 

ตูเก็บสารละลายไวไฟ 

4. อางลางตา และท่ีลางตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower) 

อางลางตาและท่ีลางตัวฉุกเฉินเปนอุปกรณจําเปนสําหรับทุกหองปฏิบัติการ ใชในกรณี          

เกิดอุบัติเหตุสารเคมีอันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเขาตา ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต หรือ 

ทุพพลภาพตอผูปฏิบัติงานได สถานท่ีติดตั้งอางลางตาและท่ีลางตัวควรอยูในระยะหางไมเกิน 10 วินาทีจากจุด
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ปฏิบัติงาน ไมควรวางสิ่งของกีดขวางเสนทาง เพ่ือใหผูปฏิบัติงาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ควรใชระยะเวลา

การลางตาหรือลางตัวไมต่ํากวา 15 นาที เพ่ือใหแนใจวาสารเคมีไดถูกชะลางจนหมด 

อางลางตาและท่ีลางตัวฉุกเฉินภายในสํานักงานวิจัยฯ ตั้งอยูภายในหองปฏิบัติการหนวยชีวเคมี

และเคมีวิเคราะห 

 

 

 

 

 

อางลางตา และท่ีลางตัวฉุกเฉิน 

5. อางลางอุปกรณ (Laboratory sink) 

อางลางมือเปนอุปกรณสําคัญภายในหองปฏิบัติการวิจัย ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จะตองใช

ในการลางมือ ใชลางเม่ือผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี นอกจากนี้อางลางมือยังใชในการลางอุปกรณ ใน

หองปฏิบัติการท่ีไมปนเปอนสารเคมีอีกดวย 

อางลางอุปกรณ 

6. เครื่องดับเพลิง 

เครื่องดับเพลิงเปนอุปกรณสําหรับดับไฟท่ีเริ่มกอตัวข้ึน ซ่ึงยังเปนไฟไหมขนาดเล็ก เพ่ือปองกัน 

ไมใหไฟลุกลามตอไป ในถังดับเพลิงจะมีน้ํายาดับเพลิงเพียงพอสําหรับดับเพลิงในเวลาสั้นๆ เครื่องดับเพลิงท่ี

นิยมใชในหองปฏิบัติการ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2 extinguisher) ภายในบรรจุกาซ

คารบอนไดออกไซดไวในถังท่ีทนแรงดันสูงประมาณ 800-1200 ปอนดตอตารางนิ้ว ท่ีปลายสายฉีดจะมี

ลักษณะเปนกรวย ทําหนาท่ีในการดับเพลิงโดยการตัดออกซิเจนและลดความรอนเม่ือใชงานแลวจะไมมี      

สิ่งสกปรกหลงเหลือ นิยมใชดับเพลิงท่ัวไป ภายในอาคารท่ีตองการความสะอาด หรือมีอุปกรณอิเล็กโทรนิค  
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แตหามใชกับการลุกไหมของโลหะอัลคาไลน เครื่องดับเพลิงอ่ืนๆ ท่ีควรมีประจําหองปฏิบัติการ เชน ทราย,  

ผาหมดับไฟ 

 

 

 

 

 

ตูเก็บอุปกรณดับเพลิงและเคร่ืองดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด 

 

บริเวณท่ีตั้งของอุปกรณดับเพลิงภายในสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ตามแผนผัง ดังนี้ 
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แผนผังทางหนีไฟและอุปกรณชวยเหลือเบ้ืองตน (ดานสํานักงาน) 

 

แผนผังทางหนีไฟและอุปกรณชวยเหลือเบ้ืองตน (ดานหองปฏิบัติการ) 

7. สัญญาณเตือนภัย  

เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ ซ่ึงเปนอันตรายมากและไมสามารถ

จัดการดวยตนเองได ตองสงสัญญาณเตือนภัยทันที โดยดึงสลักลง หลังจากนั้นโทรแจงท่ีหมายเลข 555 และ

ตองรีบออกจากหองปฏิบัติการและอาคารไปยังจุดรวมพล 

บริเวณท่ีต้ังของสัญญาณเตือนภัยภายในสํานักงานวิจัยฯ อยูใกลกับประตูฉุกเฉินบริเวณหอง

ทํางานรวม 3 และประตูฉุกเฉินบริเวณหอง Autoclave 

  

สัญญาณเตือนภัย 
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8. ชุดอุปกรณทําความสะอาดเบ้ืองตน (Spill kit) 

เปนชุดอุปกรณท่ีใชในการจัดเก็บและทําความสะอาดในกรณีท่ีมีสารเคมีหรือสิ่งสงตรวจหก 

รั่วไหล เจาหนาท่ีภายในหองปฏิบัติการตองประเมินสถานการณวาสามารถทําความสะอาดและจัดเก็บได

หรือไม และจํากัดพ้ืนท่ีของบริเวณเพ่ือแสดงเขตพ้ืนท่ีอันตราย หามเขาใกล และแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือ

ดําเนินการจัดเก็บตอไป 

อุปกรณท่ีควรจะมีในชุดทําความสะอาดเบื้องตน (Spill kit) ไดแก 

• ชุดคลุมท้ังรางกาย ขนาดใหญและใหญพิเศษ 
• ถุงมือไนไตรท ขนาดใหญ 
• หนากากอนามัย 
• แวนตากันกระเด็น 
• ถุงหุมรองเทา 
• แผนดูดซับสารเคมี 
• ถุงพลาสติกแบบล็อคฝาได 
• ปากกาสําหรับเขียนถุงพลาสติก 
• ท่ีตักผง 
• เทปสําหรับมัดปากถุง 
• คีมคีบ 
• ไมพายพลาสติกกระดาษสําหรับดูดซับ 
• กระปองพลาสติกสําหรับใสน้ํายาฆาเชื้อ 
• กระปองพลาสติกปากกวาง มีฝาปดสนิท (ใสแกวแตก) 
• ปายเตือนสารชีวภาพ หรือสารเคมีหกรั่วไหลหามเขา พรอมข้ันตอนการการตอบโต 
• ถุงแดง 
• กลองพลาสติกพรอมฝาปดสําหรับใสอุปกรณท้ังหมด 

 
บริเวณท่ีต้ังของชุดอุปกรณทําความสะอาดเบื้องตน (Spill kit) ภายในสํานักงานวิจัยฯ มี 3 แหง 

คือ บริเวณหนาหองปฏบัิติการชีวโมเลกุล หองปฏิบัติการเซลล และหองปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีวิเคราะห 

ชุดอุปกรณทําความสะอาดเบ้ืองตน 
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9. อุปกรณปฐมพยาบาล  

ใชสําหรับปฐมพยาบาลเม่ือไดรับบาดเจ็บเล็กนอย เชน ของมีคมบาด แผลถลอก น้ํารอนลวก และ

ผิวหนังไหมเกรียม เปนตน อุปกรณปฐมพยาบาลประกอบดวย น้ํายาเช็ดแผล น้ํายาลางแผล น้ํายาฆาเชื้อ  

พลาสเตอรยา ผาพันแผล เทปกาว เจลทาผิวหนังไหมเกรียมหรือน้ํารอนลวก สําลี ถุงมือแพทย คีมคีบและ

กรรไกร 

ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลตั้งอยูบริเวณ หนาโตะประชาสัมพันธสํานักงานวิจัยฯ 

                                               

อุปกรณปฐมพยาบาล 
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อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ (Personal protective equipment) 

อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ ประกอบไปดวยอุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด

กับลูกตา (Eye protection), เครื่องปองกันหนา, เสื้อ, รองเทา, ถุงมือ, และหนากากกันสารพิษ เปนตน    

การใชอุปกรณเหลานี้ควรใชควบคูไปกับการจัดการและมาตรการดานความปลอดภัยอ่ืนๆ ในหองปฏิบัติการ 

เนื่องจากไมมีอุปกรณใดท่ีสามารถปองกันอันตรายได 100 % 

1.  อุปกรณปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับลูกตา (Eye protection) 

อุปกรณ เหลานี้ ประกอบไปดวยแวนตาประเภทตางๆ (Glasses, goggles, shield) ซ่ึงมี

วัตถุประสงคในการใชเพ่ือปองกันอันตรายในระดับท่ีแตกตางกันออกไป  อยางไรก็ตามควรมีการทําความ

สะอาดและตรวจสอบอุปกรณเหลานี้อยางสมํ่าเสมอ บางหองปฏิบัติการกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองใสแวนตา

ตลอดเวลา ยกเวนหากมีการเทสารเคมีตองเปลี่ยนมาใช goggles  

แวนครอบตา (goggles) 

แวนครอบตา อาจแบงยอยออกไปอีก ตามลักษณะของการใชงาน ไดดังนี้: 

1.1 แวนครอบตาสําหรับใชกับงานปองกันสารเคมี (CHEMICALGOGGLE): 

ลักษณะโดยท่ัวไปของแวนครอบตาชนิดนี้ จะมีการระบายความรอนออกสู 

ภายนอกแวนเทานั้น กลาวคือแวนครอบตาชนิดนี้จะใชลิ้นระบาย (EXHAUST 

VALVE) ระบายความรอนออกสูภายนอกแวน ซ่ึงโดยมากจะมีอยูดวยกัน 4-6 ลิ้น

รอบกรอบแวน  สวนเลนสของแวนจะมีลักษณะเปนแผนเดียวกันตลอด ไมแยก 

จากกัน มีความหนาโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 0.04 นิ้ว  

1.2  แวนครอบตาสําหรับใชปองกันสารเคมีและควัน (CHEMICAL SPLASH GOGGLE): 

แวนครอบตาชนิดนี้ จะมีลักษณะแตกตางออกไปคือ ตัวกรอบแวนจะมีลักษณะ

กวางและโคงแนบกับใบหนาไดดีกวา และไมมีลิ้นรูระบายความรอน เลนสจะมี

ลักษณะโคงไปตามกรอบแวน เนื่องจากแวนชนิดนี้ไมมีรูระบายความรอน แตใช

ระบบการระบายความรอนออกจากตัวแวนดวยวิธีไหลผานจากเลนสสูกรอบแวนสู

ภายนอกแทน (INDIRRCT VENT)  ดังนั้นแวนชนิดนี้จึงเหมาะสําหับใชกันควัน 

สารเคมีและบริเวณท่ีมีฝุนจํานวนมาก  

แวนตานิรภัย (SAFETY GLASSES) 

ลักษณะของแวนตานิรภัย จะมีลักษณะคลายคลึงกับแวนสายตา หรือ แวนแฟชั่น

โดยท่ัวๆ ไป ตางกันเพียงเลนสท่ีใชและมีกระบังขางตรงกรอบแวนตาเพ่ิมข้ึน

เทานั้น โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูสวมใสสามารถปองกันนัยนตาจากการปฏิบัติงาน

ในหองแลป 
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2. เส้ือคลุมปฏิบัติการ (Laboratory coat)  

เสื้อคลุมปฏิบัติการใชสวมทับชุดปกติระหวางปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการปนเปอนจากฝุน 

ผง ตลอดจนการหกกระเซ็นของสารเคมี   เสื้อนี้ควรใชเนื้อผาท่ีเปนผาฝาย หรือทําจากใย

สังเคราะหประเภท Tyvek หรือ Nomex ไมควรใชวัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester 

เนื่องจากเปนวัสดุท่ีติดไฟงาย ซ่ึงจะกอใหเกิดอันตรายตอผูสวมใส ควรมีการทําความ

สะอาดเสื้อคลุมปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ และควรถอดเสื้อนี้ออกทุกครั้งเม่ือออกจาก

หองปฏิบัติการเพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารเคมีและหามนําเสื้อคลุมปฏิบัติการซัก

รวมกับเสื้อผาชนิดอ่ืน และหามนํากลับไปใชท่ีบาน 

3.  รองเทา (Shoes) 

ควรสวมรองเทาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รองเทาท่ีใชสวมใสในหองปฏิบัติการ 

ควรเปนรองเทาท่ีปกปดนิ้วเทา อยางนอยดานบนของรองเทาควรทําจากหนังสัตว หรือ วัสดุประเภท 

Polymeric เพ่ือปองกันเทากรณีเกิดการหกกระเซ็นของสารเคมี ท้ังนี้ไมควรใสรองเทาแตะ รองเทาผา หรือ

รองเทาสนสูงในหองปฏิบัติการ   

4.  ถุงมือ (Gloves) 

ถุงมือท่ีใชในหองปฏิบัติการแบงไดเปนหลายประเภท การจะเลือกใชถุงมือประเภทใด ข้ึนอยูกับ

ชนิด และประเภทของสารเคมีท่ีจะตองปฏิบัติงานดวย  หลีกเลี่ยงการใชถุงมือกันความรอนหรือความเยน็ท่ีทํา

จากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเปนวัสดุท่ีอาจกอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) ถุงมือท่ีใชกันสารเคมี ควรทําจาก

ยางธรรมชาติ หรือ วัสดุประเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl ถุงมือท่ีใชกับงานทาง

ชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรือ Latex  

 

การเลือกถุงมือตามชนิดสารเคมี(Chemical Resistant Glove Selection Guide) 

Glove Selection Guide   

Chemical Recommended Gloves Comments 

Acetic acid Nitrile, Neoprene   

Acetone Latex, double glove   

Acetonitrile Nitrile, double glove   

Acrylamide Nitrile   

Ammonium Hydroxide Nitrile   

Benzene ChemTek, Viton, Silver Shield   

Butanol Latex, Nitrile   

Buffers Latex, Nitrile   

Carbon Disulfide Nitrile   

Carbon Tetrachloride ChemTek, Viton, Silver Shield Probable Human Carcinogen. 
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Glove Selection Guide   

Chemical Recommended Gloves Comments 

Chemotherapy Drugs Latex or Nitrile, double glove   

Chloroform ChemTek, Viton, Silver Shield   

Cidex Latex, Nitrile, Neoprene   

Clear Rite Nitrile   

Cryogenic Liquids Cryogenic Gloves   

Cyclohexane Nitrile   

Dimethyl Formamide Neoprene, Latex   

Dimethyl Sulfoxide Nitrile   

1,4-Dioxane Butyl, Silver Shield Mutagen and probable carcinogen. 

Ethanolamine Nitrile   

Ethidium Bromide (10%) Nitrile, Neoprene   

Ethyl Acetate Latex, double glove 
Butyl, Silver Shield are recommended  

for heavy use. 

Ethanol Nitrile, Neoprene   

Ethyl Ether Nitrile   

Formaldehyde (37%) Nitrile, Neoprene, Latex   

Formic Acid Nitrile, Latex   

Glutaraldehyde (<5%) Latex, Nitrile   

Guanidine Solutions Latex, double glove   

Heptanes Nitrile   

Hexane Nitrile   

Hydrochloric acid Nitrile, Neoprene, Latex   

Hydrogen peroxide (2 – 30%) Nitrile, Neoprene   

Isopropanol (2-propanol) Nitrile, Latex   

2-Mercaptoethanol Nitrile   

Mercury, Inorganic Nitrile, Latex   

Methanol Nitrile, Neoprene   

Methylene Chloride ChemTek, Viton, Silver Shield Cal-OSHA regulated carcinogen. 

Nitric Acid Nitrile   

Osmium Tetroxide Nitrile, double glove   

Perchloric Acid (70%) Nitrile   

Phenol Nitrile, Neoprene   

Phenol/Chloroform/Amyl 

 

ChemTek, Viton, Silver Shield   
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Glove Selection Guide   

Chemical Recommended Gloves Comments 

Phosphoric acid Nitrile, Latex   

Sodium Hydroxide Nitrile, Neoprene, Latex   

Sulfuric Acid (50%) Nitrile, Latex   

Sulfuric Acid (98%) ChemTek, Butyl, Silver Shield   

TEMED Nitrile, double glove   

Tetrahydrofuran Silver Shield, ChemTek   

Trichloroacetic Acid Nitrile, Viton   

Trifluoroacetic Acid Neoprene, Silver Shield   

Xylene Nitrile, double glove 
ChemTek, Silver Shield 

recommended for heavy use. 

 

อยางไรก็ตามหลักในทางปฏิบัติท่ีสําคัญ กอนใชถุงมือทุกครั้งควรตรวจสภาพของถุงมือกอนใช  

นอกจากนี้เม่ือเลิกใช กอนท่ีจะถอดถุงมือออกควรลางมือ  ถอดถุงมือทุกครั้งเม่ือออกจากหองปฏิบัติการ และ

ไมควรไปจับอุปกรณตางๆ เชน ลูกบิดประตู  โทรศัพท ปากกา ขณะท่ียังสวมใสถุงมือ ท้ังนี้เพ่ือปองกันการ

ปนเปอนของสารเคมีไปยังอุปกรณเหลานั้น สวมถุงมือทุกครั้งในขณะท่ีปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพ และตัวอยางสง

ตรวจ  กอนปฏิบัติงานควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอม  ไมควรแตะตองสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีไมจําเปนขณะ

สวมถุงมือ ไมควรใชถุงมือซํ้าและควรแยกท้ิงถุงมือในถุงขยะติดเชื้อ 

5.  อุปกรณชวยหายใจ และหนากากปองกันไอระเหย (Respirator and face mask) 

อุปกรณชวยหายใจ และหนากากปองกันไอระเหย เปนอุปกรณใชเม่ือตองปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ี

มีไอ เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เชน สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอรมาลิน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอุปกรณปองกันทางหายใจ แบงไดดังนี้ 

5.1 หนากากกรองอนุภาค ทําหนาท่ีกรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศ ซ่ึงไดแก ฝุน ฟูม ควัน 

มิสท สวนประกอบท่ีสําคัญของหนากากกรองอนุภาค ไดแก 

-  สวนหนากาก มีหลายขนาด เชน ขนาด ¼ หนา ขนาด ½ หนา หรือขนาดเต็มหนา 

-  สวนกรองอากาศ ประกอบดวยวัสดุกรองอากาศ (Filter) ท่ีนิยมใชมี 4 ลักษณะ คือ 
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: ชนิดเปนแผน ทําจากเสนใยอัดใหมีความพอเหมาะสําหรับกรองอนุภาค โดยใหมี

ประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด และแรงตานทานตอการหายใจเขานอยท่ีสุด 

: ชนิดท่ีวัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยูในตลับแบบหลวมๆ เหมาะสําหรับกรองฝุน 

:  ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยนําวัสดุกรองอากาศท่ีมีลักษณะเปนแผนบางมาพับข้ึน

ลงใหเปนจีบบรรจุในตลับ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสําหรับอนุภาคท่ีจะไปเกาะและลดแรงตานการหายใจ 

:  ชนิดไสกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน  

- สายรัดศีรษะ ซ่ึงสามารถปรับไดตามตองการ เพ่ือใหกระชับกับหนาผูสวมใสอยูเสมอ 

นอกจากนี้ยังมีหนากากกรองอนุภาคชนิดใชแลวท้ิง สวนประกอบของหนากาก คือ หนากาก 

และวัสดุกรองจะรวมไปชิ้นเดียวกัน สวนบนของหนากากมีแผนโลหะออน ซ่ึงสามารถปรับใหโคงงอไดตามแนว

สันจมูก เพ่ือชวยใหหนากากแนบกับใบหนาผูสวมใส 

5.2 หนากากกรองกาซไอระเหย ทําหนาท่ีกรองกาซ และไอระเหย ท่ีแขวนลอยอยูในอากาศ 

สวนประกอบท่ีสําคัญของหนากากกรองกาซ และไอระเหย คือ 

- สวนหนากาก และสายรัดศีรษะ เชนเดียวกับท่ีกลาวมาขางตน 

- สวนกรองอากาศ เปนตลับ หรือกระปองบรรจุสารเคมี ซ่ึงเปนตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ 

หรือทําปฏิกิริยากับมลพิษ ทําใหอากาศท่ีผานตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ สวนกรองอากาศนี้สามารถ

ใชไดเฉพาะสําหรับกาซ หรือไอระเหย แตละประเภทตามท่ีระบุไวเทานั้น เชน สวนกรองอากาศท่ีใชกรองกาซ

แอมโมเนีย จะสามารถปองกันเฉพาะกาซแอมโมเนียเทานั้น ไมสามารถปองกันมลพิษชนิดอ่ืนได เปนตน ดังนั้น 

ผูท่ีจะใชหนากากกรองกาซ และไอระเหย ควรเลือกซ้ือ และ/หรือเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดของมลพิษท่ีจะ

ปองกัน ตามท่ี American National Standard ไดกําหนดมาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัสสีของตลับ

กรอง สําหรับกรองกาซ และไอระเหย ชนิดตางๆ มีดังนี้ 

ชนิดมลพิษ สีท่ีกําหนด 
กาซท่ีเปนกรด ขาว 
ไอระเหยอินทรีย ดํา 
กาซแอมโมเนีย เขียว 
กาซคารบอนมอนอกไซด น้ําเงิน 
กาซท่ีเปนกรด และไอระเหยอินทรีย เหลือง 
กาซท่ีเปนกรด แอมโมเนีย และไอระเหยอินทรีย น้ําตาล 
กาซท่ีเปนกรด แอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด ไอระเหยอินทรีย แดง 
ไอระเหยอ่ืนๆ และกาซท่ีไมกลาวไวขางตน เขียวมะกอก 
สารกัมมันตรังส ี(ยกเวน ไทรเทียม และโนเบลกาซ) มวง 
ฝุน ฟูม มิสท สม 
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ขอปฏิบัติในการใชหนากากประเภทท่ีทําใหอากาศสะอาดกอนเขาสูทางเดินหายใจ 

1. เลือกขนาดหนากากใหเหมาะ เพ่ือไมใหมีชองวางระหวางหนาและขอบหนากาก 

2.  เลือกวัสดุกรองอนุภาค หรือตลับกรองมลพิษ (Cartridges) หรือกระปองกรองมลพิษ 

(Canisters) ใหเหมาะสมกับชนิดมลพิษท่ีตองการกรอง 

3.  ใสสวนท่ีทําหนาท่ีกรองมลพิษกับตัวหนากาก 

4.  ตรวจสอบรอยรั่วหรือชองวาง ท่ีทําใหอากาศเขาไปในหนากาก โดยทดสอบ negative 

pressure และ positive pressure 

- วิธีทดสอบ negative pressure โดยใชฝามือปดทางท่ีอากาศเขาใหสนิท แลวหายใจเขา 

ตัวหนากากจะยุบลงเล็กนอย และคงคางไวในสภาพนั้นประมาณ 10 วินาที แสดงวาไมมีรอยรั่วท่ีอากาศจะไหล

เขาไปในหนากากได 

- วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปดลิ้นอากาศออก แลวคอยๆ หายใจออก ถาเกิด

ความดันเพ่ิมข้ึนในหนากากแสดงวาหนากากไมมีรอยรั่ว 

5.  ขณะสวมหนากาก หากไดกลิ่นกาซหรือไอระเหย ควรเปลี่ยนตลับกรอง หรือกระปองกรอง

มลพิษทันที 
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การจําแนกและการท้ิงขยะภายในเขตพ้ืนท่ี สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม 

แบงการท้ิงขยะออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ขยะติดเช้ือ 

• ขยะติดเช้ือไมมีคม เชน กระดาษชําระ, ถุงมือทุกชนิด, ขยะท่ีปนเปอนเลือด/สารคัดหลั่ง, หลอด

เก็บเลือดท่ีปดฝาสนิท, ภาชนะบรรจุท่ีปนเปอนเชื้อโรค, ภาชนะเลี้ยงเชื้อหรือภาชนะเลี้ยงเซลล ใหท้ิงลงใน   

ถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีแดง และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับท้ิงขยะติดเชื้อ 

 

 

• ขยะติดเช้ือมีคม เชน เข็มเจาะเลือด, ใบมีดผาตัด, หลอดเก็บเลือดหรือภาชนะบรรจุเชื้อท่ีแตก    

ใหท้ิงลงในถังขยะสําหรับท้ิงขยะติดเช้ือมีคมเทานั้น ซ่ึงจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room และมีปาย     

ดังภาพกํากับไว 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับท้ิงขยะติดเชื้อมีคม 
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• Tip, Pipette และ วัตถุติดเช้ือท่ีสามารถแทงทะลุถุงได ใหท้ิงลงในถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีแดง

สําหรับท้ิง tip และ pipette เทานั้น ซ่ึงจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะติดเชื้อสําหรับท้ิงปเปต และ ทิป 

 

 

• ขยะติดเช้ือท่ีเปนของเหลว เชน น้ําเลือด, ปสสาวะ, สารคัดหลั่ง หรือ อาหารเลี้ยงเชื้อ ควรทําการ 

disinfection ทุกครั้ง กอนท้ิงลงถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีแดงสําหรับท้ิงขยะติดเชื้อท่ีเปนของเหลว ซ่ึงจะตั้งอยู

บริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับขยะติดเชื้อท่ีเปนของเหลว 

 

2. ขยะอันตรายท่ัวไป  เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ใหท้ิงลงในถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีเทาสําหรับท้ิง

ขยะอันตราย ซ่ึงจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room 
 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับขยะอันตรายท่ัวไป 
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3. ขยะสารเคมี 

• Agarose gel ปนเปอน Ethidium bromine ใหท้ิงลงในถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีเทาสําหรับท้ิง

ขยะอันตราย 

• สารเคมีท่ีหมดอายุ และ ขยะสารเคมีท่ีใชแลว ใหแยกการท้ิงสารเคมีตามประเภทของสารเคมี    

(ดูในบทท่ี 2 ความปลอดภัยทางเคมี) โดยบรรจุในภาชนะพลาสติกชนิด PE ไมควรบรรจุเกิน ¾ -ของปริมาตร

ภาชนะบรรจุ รวบรวมและนําสงกําจัดรวมกับขยะสารเคมีของคณะฯ ตอไป 

• ขวดบรรจุสารเคมีท่ีหมดแลว ใหท้ิงลงในถังขยะท่ีสวมถุงขยะสีเทาสําหรับท้ิงขยะอันตราย ซ่ึงถัง

ขยะจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีหมดแลว 

 

4. ขยะรีไซเคิล อาทิเชน กระดาษ, กระดาษท้ังแผนหรือเศษกระดาษ, แผนพับ, หนังสือพิมพ, ภาชนะบรรจุท่ี

ทําจากโลหะ, พลาสติก, หรือแกวท่ีไมปนเปอนสารพิษ และ เศษอาหาร ใหท้ิงลงในถังขยะท่ีสวมถุงขยะ  

สีฟาสําหรับท้ิงขยะรีไซเคิล ซ่ึงจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room (สําหรับขวดแกวและขวดพลาสติก), 

ภายในหองรับประทานอาหาร (สําหรับกระดาษและขวดพลาสติก) และบริเวณหนาหองทํางานรวม 4 

(สําหรับกระดาษและขวดพลาสติก) และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับท้ิงขยะรีไซเคิล 
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5. ขยะท่ัวไป อาทิเชน เศษอาหาร, หอพลาสติกใสขนม, พลาสติกหอลูกอม, ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป, 

ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร, โฟมเปอนอาหาร และ ฟอยลเปอนอาหาร เปนตน ท้ิงลงในถังขยะท่ีสวม   

ถุงขยะสีดําสําหรับท้ิงขยะท่ัวไป และมีปายดังภาพกํากับไว 

 

 

ภาพปายถังขยะสําหรับท้ิงขยะท่ัวไป 

 

 

ขอระวัง และ การใชไฟฟาใหปลอดภัย  

ขอควรระวังในการใชไฟฟา 

1. การใชอุปกรณไฟฟาไมถูกวิธี  

การใชอุปกรณไฟฟาไมถูกวิธี เชน ใชสายไฟฟาเสียบแทนเตารับ หรือ การถอดเตาเสียบโดยจับท่ี

สายไฟฟา การใชลวดทองแดงมาตอแทนฟวส การใชงานเชนนี้อาจจะเปนเหตุใหทานถูกกระแสไฟฟาดูด หรือ

กอใหเกิดเพลิงไหมได ดังนั้นหากพบวามีการใชอุปกรณไฟฟาไมถูกวิธี ควรรีบแกไขใหถูกตอง เพ่ือความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

2.  อุปกรณไฟฟาชํารุดไมแกไข 

ควรหม่ันสํารวจเครื่องใชไฟฟาภายในบานทุกอยาง หากพบวามีการชํารุดเสียหาย ตองรีบ

ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหมทันที ท้ังนี้การซอมแซม แกไข ควรทําโดยชางท่ีมีความรู 

3. เสียบเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่องจากเตารับอันเดียว  

การใชเตารับตัวเดียว กับเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่องนั้น ไมควรกระทําอยางยิ่ง เนื่องจาก

สายไฟฟาท่ีตอเตารับ และตัวเตารับเองจะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทําใหเตารับมีความรอนสูง ซ่ึงอาจเกิด

การลุกไหมได 

หากมีความตองการใชเครื่องไฟฟาในคราวเดียวกันหลายๆ เครื่อง ควรจะแยกเสียบเตารับสําหรับ

เครื่องใชไฟฟาแตละเครื่อง จะทําใหเกิดความปลอดภัยมากกวา 
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4. ซอมแซมอุปกรณไฟฟาโดยไมมีความรู 

 ในกรณีเครื่องใชไฟฟาภายในบานชํารุด หากทานไมมีความรู ความชํานาญในเครื่องใชไฟฟานั้น 

อยาทําการแกไขเอง โดยเด็ดขาด และหากเครื่องใชไฟฟาชํารุดขณะกําลังทํางานอยู ใหรีบถอดเตาเสียบออก

ทันที และแจงชางไฟท่ีมีความรูเขามาทําการแกไขภายหลัง 

5. สายไฟฟาท่ีเปอยชํารุด ใหรีบแกไข 

 หากพบวาสายไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาชํารุด เชนฉนวนเปอยหรือลอกจนเห็นสายทองแดง ตองให 

ผูมีความรูดานไฟฟารีบทําการเปลี่ยนใหมทันที แตหากจําเปนตองใชอุปกรณนั้น ควรใชเทปพันสายไฟฟาพัน

ฉนวนสวนท่ีชํารุดไวกอน หลังจากนั้นก็พยายามทําการเปลี่ยนใหมใหเร็วท่ีสุด 

6. การใชเครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอน 

เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนท่ีใชกันอยูเปนประจําภายในบาน เชน กาตมน้ํา, เตารีด, 

กระทะไฟฟา, เตาไฟฟาอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดเม่ือทานใชอยางไมระมัดระวัง ดังนั้นขณะใชเครื่องใชไฟฟา

ดังกลาว ควรดูแลใกลชิด และอยาใชใกลกับสารไวไฟ เม่ือใชงานเสร็จแลวใหถอดเตาเสียบเครื่องใชไฟฟานั้น

ออกทันที 

7. สายไฟขาดอยาเขาใกล 

เม่ือทานพบสายไฟฟาขาดหอยลงมาหรือขาดตกอยูบนพ้ืน อยาเขาไปแตะตองเปนอันขาด เพราะ

สายไฟท่ีขาดนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟาอยูและหามผูอ่ืนเขาใกลดวย ควรรีบแจงชางไฟฟาหรือเจาหนาท่ีการ

ไฟฟาท่ีใกลทราบโดยเร็วท่ีสุด 

ไฟฟานั้นหากไมมาก ก็ไมกอใหเกิดอันตราย แตหากมีมาก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได .. นี่คือ

ผลการวิเคราะหของกระแสไฟฟา ท่ีมีตอรางกายมนุษย  

0.5 (มิลลิแอมแปร) ไมรูสึก 

1 (มิลลิแอมแปร) รูสึกถึงกระแสไฟฟา 

1-3 (มิลลิแอมแปร) รูสึกถึงกระแส แตไมรูสึกเจ็บปวด 

3-10 (มิลลิแอมแปร) รูสึกถึงความเจ็บปวด 

สูงกวา 10 รูสึกถึงความเกร็งของกลามเนื้อ 

สูงกวา 30 รูสึกถึงความขัดของของหัวใจ 

สูงกวา 75 รูสึกถึงความขัดของของหัวใจ 

250 เกิดการขัดของของหัวใจ 
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การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา และ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

เม่ือทานพบเห็นผู ถูกกระแสไฟฟาดูด ทานตองเขาใจวิธีการชวยเหลือ ใหพนออกจากการถูก

กระแสไฟฟาดูดไดอยางถูกวิธีและรวดเร็ว ท้ังนี้  เพ่ือความปลอดภัยของตัวทานเอง และชวยใหผู ถูก

กระแสไฟฟาดูดพนอันตรายได  หลังจากนั้นตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนชวยเหลือในระหวางท่ีรอ และ

นําสงโรงพยาบาลดวย ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี ้

1. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูดใหรีบทําการตัดการจายไฟโดยทันที เชน คัทเอาท หรือเตาเสียบ 

2. ใชไมแหงหรือฉนวนไฟฟาเข่ียอุปกรณไฟฟา ใหพนจากผูท่ีถูกกระแสไฟฟาดูด หรือใชผาแหง เชือก 

ดึงผูปวยออกจากจุดท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว เพ่ือทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3. ชวยปฐมพยาบาลข้ันตน โดยการวางผูปวยใหนอนหงาย แลวชอนคอผูปวยใหแหงนข้ึน 

4. ตรวจดูวามีสิ่งอุดต้ังในชองปากหรือไม หากพบใหนําออกและชวยเปาปาก โดยใชนิ้วงางปากและ

บีบจมูกของผูปวย 

5. ประกบปากของผูปวยใหสนิท เปาลมเขาแรงๆ โดยเปาปากประมาณ 12-15 ครั้ง/นาที สังเกต

การขยายของหนาอก หากเปาปากไมไดใหเปาจมูกแทน 

6. หากหัวใจหยุดเตน ตองนวดหัวใจ โดยวางผูปวยนอนราบ แลวเอามือกดเหนือลิ้นปใหถูกตําแหนง 

กดลงไปเปนจังหวะเทากับการเตนของหัวใจ (ผูใหญประมาณนาทีละ 60 ครั้ง เด็กประมาณ 80 ครั้ง) 

7. แลวฟงการเตนของหัวใจสลับกับการกดทุกๆ 10-15 ครั้ง 

8. ถาหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตน ใหเปาปาก 2 ครั้ง 

9. นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกัน 

10. ถามีผูชวยเหลือ 2 คน ตองสลับกันเปาปาก 1 ครั้ง นวดหัวใจ 5 ครั้ง 

การปฐมพยาบาล  ตองทําทันทีท่ีชวยเหลือผูปวยออกมา และควรนําสงโรงพยาบาลโดยทันที ซ่ึงใน 

ขณะท่ีสงโรงพยาบาลนั้น จะตองทําการปฐมพยาบาลตามข้ันตอนดังกลาวขางตนตลอดเวลา 
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แนวทางปฏิบัติเม่ือมีเครื่องมือชํารุดขัดของ  
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บทท่ี 2  

ความปลอดภัยทางเคม ี
 

นายไพศาล จิตธรธรรม, นายอรรถพล ศรีมงคล 

นายกันตธนดนย ดิษฐโรจน, นางสาววรรณวิสา ไวยพุฒ 

นางสาวนิสากร ทองม่ัง 

 

 

ความปลอดภัยในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับสารเคมี 

ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการลวนจําเปนตองเก่ียวของสารเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการเรียนรู

วิธีใชงาน การจัดเก็บหรือทําลายสารเคมีอยางถูกวิธี รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีไดรับอันตรายจากสารเคมีอยาง

ถูกตองและปลอดภัย จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีไดเปนอยางมาก 

 

การจําแนกสารเคมีของสํานักงานวิจัยฯ จะจําแนกโดยอาศัยหลักของ “The Globally Harmonized 

System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)“ ดังรูปสัญลักษณ (Pictogram) ตางๆ ของ

สารเคมีตามมาตรฐาน ซ่ึงสารเคมีในแตละประเภทมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน ดังนั้นวิธีท่ีดีท่ีสุด คือการจัดกลุม

สารเคมีตามตามความวองไวตอปฏิกิริยา และกําหนดใหสารท่ีเขากันไมไดวางแยกเก็บใหหางจากกันอยาง

เด็ดขาด ดังตารางแสดงการจัดเก็บสารเคมีตามความเขากันได 

1. การเก็บรักษาสารเคมี (Chemicals storage) 

1.1 การจัดการสารเคมีท่ีเขากันไมได 

โดยท่ัวไปสารเคมีท่ีเขากันไมได แบงออกเปนกลุมดังนี ้

1.1.1 กลุมท่ีพบท่ัวไป ไดแก กรด ดาง ตัวออกซิไดซ และตัวรีดิวซ ขอควรจํางายๆ คือ 

1)  กรดเขากันไมไดกับเบส 

2)  กรดเขากันไมไดกับโลหะ 

3)  ตัวออกซิไดซเขากันไมไดกับตัวรีดิวซ 

1.1.2 กลุมสารเคมีพิเศษ 

สารเคมีท่ีเขากันไมไดมีหลายกลุมดังตัวอยางในตาราง  
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ตารางแสดงการจัดเก็บจัดวางสารเคมีตามหลักการจัดกลุมสารเคมีท่ีเขากันไมได 

กลุมท่ี สารเคมี หามวางกับกลุมสารเคมี 

1 Inorganic acid 2-8,10,11,12,14-17,19-21 

2 Organic acid 1,3,4,7,12,14-17,20 

3 Causatic 1,2,5,7,8,11-16,18,20,21 

4 Amines and alkanolamines 1,2,5,7,8,11-16,21 

5 Halogenated compound 1,3,4,12,15 

6 Alcohol, glycols, glycolethers 1,7,12,14,18,21 

7 Aldehydes 1-4,6,8,13-15,17,18,21 

8 Ketones 1,3,4,7,17,18 

9 Saturated hydrocarbon 18 

10 Aromatic hydrocarbon 1,18 

11 Ester 1,3,4,17,18 

12 Monomer, polymerizable esters 1-6,13,14,17-19,21 

13 Phenols 3,4,7,12,14,17,18 

14 Alkylene oxide 1-4,6,7,12,13,15-17,21 

15 Cyanohydrins 1-5,7,14,17,21 

16 Nitriles 1-4,14,21 

17 Ammonia 1-2,7,8,11-15,18,21 

18 Halogens 3,6-13,17,19,20 

19 Ethers 1,12,18 

20 Elemental phosphorus 1-3,18 

21 Acid anhydrides 1,3,4,6,7,12,14-17 

 ท่ีมา : แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางเคมี ศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  

         (Center for Occupational Safety, Health and Environment Management : COSHEM) 

  

1.1.3 กลุมสารเคมีท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา (water reactive chemicals)  สารเคมีกลุมนี้เม่ือ

ถูกน้ําจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงได ตองเก็บแยกเฉพาะไวในท่ีแหง ในกรณีท่ีตองสัมผัสถูกน้ําหรือสารละลายตองทํา

ภายใตการควบคุมพิเศษตัวอยางสารกลุมนี ้

1) alkali metals เชน Na, K, Li เม่ือทําปฏิกิริยากับน้ําจะเกิดความรอนและแกส

ไฮโดรเจนข้ึนได ซ่ึงลุกเปนไฟไดเม่ือสัมผัสถูกแกสออกซิเจน สารเคมีกลุมนี้ตองเก็บไวใตชั้นน้ํามัน (mineral 

oil) ไมใหสัมผัสความรอน 
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2) organo metals เชน butyl lithium  สารกลุม hydride เชน calcium hydride, 

lithium aluminium hydride  สารประกอบอ่ืนๆ เชน aluminium bromide,  phosphorus  

pentachloride, titanium tetrachloride, calcium oxide 

1.1.4 กลุมสารเคมีท่ีลุกติดไฟเองได (autoignition chemicals)  สารเคมีบางอยางสามารถ

ลุกเปนไฟเองไดโดยไมตองมีความรอนจากภายนอก เชน สารอินทรียท่ีผสมหรือปนอยูกับตัวออกซิไดซท่ีแรง 

เชน nitricaeid และperoxide 

1.1.5 กลุม peroxide และสารท่ีทําใหเกิด peroxide ข้ึนได  peroxide และสารท่ีทําให

เกิด peroxide ข้ึนไดเปนกลุมท่ีมีอันตรายมากท่ีสุด ถึงแมวาจะมีกําลังการระเบิดต่ํา แตเปนสารท่ีไวตอ

แรงสั่นสะเทือน ไวตอความรอนและประจุไฟฟา เกิดการลุกเปนไฟไดงายมาก ดังนั้นการดูแลจัดการจึงตองเก็บ

สาร peroxide และสารท่ีสราง peroxide ได ในท่ีท่ีไมมีแสงสองโดยตรง ไมสัมผัสความรอน และอยูในภาชนะ

ท่ีปดมิดชิด ภาชนะท่ีเหมาะท่ีสุดคือภาชนะเดิมท่ีบรรจุมาโดยตรงจากผูผลิต  กอนการเปดใชหรือเคลื่อนยาย

สารกลุมนี้ตองทดสอบวามี peroxide เกิดข้ึนหรือไม 

  

ความเปนพิษของสารเคมี 

ลําดับ ผลกระทบตอสุขภาพ ประเภทสารเคมี 

1 การขาดอากาศหายใจ คารบอนไดออกไซดคารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไซยาไนด  

2 การระคายเคืองตอผิวหนังและเยือ่บุชุม กรดตางๆ ดางตางๆ กาซคลอรีน แอมโมเนีย ซัลเฟอรไดออกไซด  

3 ทําอันตรายตอระบบการสรางโลหติ สารตะก่ัว หรือ สารเบนซิน (benzene) 

4 ทําอันตรายตอระบบประสาท ตะก่ัว ปรอท แมงกานีส ฯลฯ และสารพวกท่ีระเหยไดงาย เชน 

แอลกอฮอล เบนซิน อะซีโตน อีเธอรคลอโรฟอรม ฯลฯ  

5 มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม สารออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมต 

6 ทําอันตรายตอกระดูก สารเคมีในกลุมน้ี เชน ฟอสฟอรัสแคดเมี่ยม 

7 ทําอันตรายตอระบบการหายใจ ฝุนหรือเสนใยเล็กๆ (fiber) ฝุนทราย ฝุนถานหิน และใยแอสเบสตอส 

8 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม สารกัมมันตรังส ีสารฆาแมลง 

9 ทําใหเกิดมะเร็ง สารกัมมันตรังส ีสารหนู แอสเบสตอสนิเกิลไวนิลคลอไรดเบนซิน 

10 ทําใหทารกในครรภพิการ ยาธาลิโดไมดสารตัวทําละลายบางชนิด ยาปราบศัตรูพืช 

 

สารกลุม organic solvent 

ในหองปฏิบัติการเกือบทุกแหงจะตองมีการใช organic solventซ่ึงเปนสารเคมีท่ีมีมีอันตราย

ตอสุขภาพและสวนใหญจะไวไฟจึงเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ถามีการเก็บการใชท่ีไมถูกตอง อันตรายของ 

Organic solventจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางของ organic solventเหลานั้น ดังนี้ 

1. กลุม Saturated Hydrocarbon organic solvent ไดแก pentane hexane 

heptane ไอระเหยจะไปกดประสาททําใหรูสึกมึนศีรษะงวงนอนและผิวหนังบวมอักเสบ Cyclohexane จะทํา

ใหปวดศีรษะมึนงงคลื่นไสอาเจียนและเปนอัมพาต 
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2. กลุม Aromatic Hydrocarbon organic solvent  ไดแก  Benzene Toluene 

Xylene อันตรายมากกวากลุม 1 จะทําใหผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ คลื่นไสอาเจียน 

การทํางานของกลามเนื้อไมประสานกัน เนื้อตาย โลหิตจาง สารเคมีท่ีอันตรายท่ีสุดในกลุมนี้ไดแก benzene

เพราะจะไปทําลายไขกระดูกทําใหโลหิตจาง 

3. กลุม Mixtures of Volatile Petroleum product เปนผลผลิตจากการกลั่นน้ํามัน 

เชน benzines จะมีพิษสูงตอระบบหายใจและสมอง ปริมาณสูงจะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน แตถาไดรับเขาไปไม

สูงนักจะปวดศีรษะ ตามองเห็นผิดปกติ ต่ืนเตนกระวนกระวาย คลื่นไสอาเจียน ถาไดรับเปนเวลานานจะทําให

กลามเนื้อออนแรง กระตุก ออนเพลียนอนไมคอยหลับ มีอาการทางประสาท สตรีบางครั้งพบความผิดปกติของ

รอบเดือน 

4. กลุม Chlorohydrocarbons ใชกันมากในหองปฏิบัติการ  ไดแก  methylene 

chloride, chloroform และ carbon tetrachloride เม่ือไดรับสารเคมีกลุมนี้ จะมีท้ังอาการเฉียบพลันและ

เรื้อรัง ดังนี้ อาการเฉียบพลัน ตื่นเตนตกใจ เพอ ไมรูสึกตัว หายใจสั้น อาเจียน  อาการเรื้อรังท่ีสําคัญคือจะ

ทําลายตับไต สารเคมีในกลุมนี้หลายชนิดเปนสารกอมะเร็ง ไดแก carbon tetrachloried, chloroform 

5. กลุม Alcohols เชน methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, isopropyl 

alcohol และ butyl alcohol เปนพิษนอยกวา organic solvent เม่ือสัมผัสหรือสูดดมเปนประจําจะระคาย

เคืองตอเยื่อเมือก มีผลตอระบบทางเดินหายใจ  methyl alcohol จะทําลายระบบประสาทตาและมานตา   

ทําใหตาบอดและเสียชีวิตได 

6. กลุม Ethers ความเปนพิษ คือทําใหเกิดความระคายเคืองท่ีเยื่อเมือกของตาและระบบ

ทางเดินหายใจตอนบน  ethers บางตัวทําลายการทํางานของตับไต หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และไตเสีย 

7. กลุม Esters จะทําใหเยื่อบุลูกตาอักเสบ ไอ ระบบทางเดินหายใจอักเสบ ปวดศีรษะ 

คลื่นไส ไดแก methyl acetate, ethyl acetate และ butyl acetate เปนตน 

8. กลุม Ketones ไดแก acetone, methyl ethyl ketone ซ่ึงมีอันตรายตอรางกายดังนี้

ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ทําใหเปนโรคผิวหนัง ปวดมึนศีรษะ คลื่นไส 

 

สารเคมีประเภทกรด 

Chromicacid และ perchromicacid สัมผัสผิวหนังทําใหเปนแผลถามีหนองจะรักษาให

หายยากและถึงกระดูก 

Fuming nitric acid (95% HNO3) มีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรงมาก ถาสัมผัสสารนี้ใหลาง

ออกดวยน้ําปริมาณมาก  สวมถุงมือปองกันกรดและแวนนิรภัยเสมอเม่ือใชสารนี้ 

Sodium hydroxide และ potassium hydroxide มีฤทธิ์กัดรุนแรงมาก เม่ือสัมผัสจะ

เปนแผลไหม สวมเครื่องปองกันตาและผิวหนัง การเตรียมสารละลายของสารนี้ตองเติมเกล็ดของดางลงในน้ํา 
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Bromine และ chlorine โบรมีนระเหยไดมีฤทธิ์กัดกรอนสูงมากควรสวมถุงมือหนากาก

และผากันเปอนทําการทดลองในตูดูดควันเสมอคลอรีนมีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงมากถาหายใจเขาไปใหรีบออกไป

ยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 

Formaldehyde สัมผัสสารเคมีนี้จะระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อในจมูก ตาและทางเดิน

หายใจ บวมแดง อักเสบ 

Phenol มีฤทธิ์กัดกรอน สามารถดูดซึมทางผิวหนังได ควรสวมถุงมือ 

 

1.2 ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการใชสารเคมี 

การบริหารจัดการสารกลุมท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา สารเคมีท่ีลุกติดไฟเองได กลุม peroxide 

และสารท่ีทําใหเกิด peroxide ข้ึนได ตองทําดวยความระมัดระวังเนื่องจากธรรมชาติของสารท่ีกลาวขางตนนี้ 

เปนสารระเบิดได ในการใชงานควรปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้  

1)  หัวหนาหองปฏิบัติการจะตองรู ท่ีเก็บสารเหลานี้ และอบรมใหผูปฏิบัติงานทุกคนรู

วิธีการใชท่ีถูกตอง 

2)  การสั่งซ้ือแตละครั้งควรซ้ือในปริมาณนอยท่ีสุดใหพอดีกับการใชงาน 

3)  ขวดบรรจุสารเหลานี้ตองมีฉลากแสดงชัดเจน ชื่อสารเคมี สัญลักษณแสดงอันตราย และ

วันหมดอายุการใชงาน เม่ือมีการถายหรือตวงไปใสภาชนะใหมตองติดฉลากแบบเดียวกันดวย 

4)  หามเปดขวดอีเทอร (ether) และหรือขวดสารเคมีท่ีทําปฏิกิริยาไดท่ีหมดอายุการใชงาน 

5)  หามเปดหรือเคลื่อนยายขวดท่ีบรรจุกรดพิควิกท่ีแหง (dry picric acid) 

6)  หามเปดขวดออรแกนิค เปอรออกไซต (organic peroxide) หรือขวดสารท่ีสรางเปอร

ออกไซต (peroxide) ไดถาพบวาภายในขวดนั้นมีผลึกหรือตะกอน  

7)  หามวางขวดสารเคมีเหลานี้ใกลความรอนหรือมีแสงอาทิตยสองโดยตรง 

8)  หม่ันตรวจสอบเปอรออกไซตเปนระยะๆ 

9)  เม่ือไมใชแลวหรือใกลวันหมดอายุหรือตรวจพบเปอรออกไซต ใหทําการกําจัดหรือท้ิงสาร

เหลานี้อยางถูกวิธ ี

 

1.3 สัญลักษณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและอันตรายของสารเคมี  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสารเคมีท้ังในระดับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติ งานวิจัยและหองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือในระดับสูง บุคลากรและ

นักศึกษาจะไดรับการฝกอบรมใหเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณตางๆ ดังนี้  
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1.3.1 ตัวอยางสัญลักษณเก่ียวกับความปลอดภัยและปายหามในพ้ืนท่ีทํางานท่ีอาจกอใหเกิด

อันตราย 

 
ภาพตัวอยางปายท่ีถูกตองควรมีรูปสัญลักษณท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน  

ท่ีมา: www.compliancesigns.com 

 

 

 

1.3.2 ตัวอยางสัญลักษณเก่ียวกับการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

 
ภาพตัวอยางปายสัญลักษณการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

ท่ีมา: www.neosafetysign.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.neosafetysign.com/
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1.3.3 ตัวอยางสัญลักษณท่ีควรติดตั้งไวกับอุปกรณ ความปลอดภัย หรือปายหามในพ้ืนท่ี

ทํางาน 

 

ภาพตัวอยางสัญลักษณท่ีติดตั้งไวกับอุปกรณ ความปลอดภัย หรือปายหามในพ้ืนท่ีทํางาน 

ท่ีมา: www.neosafetysign.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neosafetysign.com/
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1.3.4 สัญลักษณทางเคมี United Nations Committee of Experts on the Transport 

of Dangerous Goods องคการสหประชาชาติไดแบงวัตถุอันตรายเปน 9 ประเภท (UN-Class) เพ่ือประโยชน

ในการจัดเก็บและการขนสง และไดกําหนดสัญลักษณความเปนอันตราย ดังตาราง 
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ท่ีมา : ศูนยขอมูลพิษวิทยา http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp 

 

1.3.5 สัญลักษณเก่ียวกับระดับอันตรายของสารเคมี พิจารณาตาม The National Fire 

Protection Association (NFPA) โดยใชรหัสสีในรูปทรงไดมอนด มีตัวเลขและอักษรระบุระดับความรุนแรง

ของอันตรายท่ีเก่ียวของกับสารเคมี  

 

รูประดับอันตรายของสารเคมีตามระบบ The National Fire Protection Association (NFPA) 

สัญลักษณสีแทนระดับอันตรายของสารเคมี มีความหมายดังนี้ 

1)  สีน้ําเงิน แทนกลุม สารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)  

2)  สีแดง แทนกลุม สารไวไฟ ติดไฟงาย (flammability)  

3)  สีเหลือง แทนกลุม สารท่ีทําปฏิกิริยารุนแรง (reactivity)  

4)  สีขาว แทนกลุม สารท่ีทําปฏิกิริยารุนแรงเฉพาะกับสารบางชนิด เชนน้ํา (W) หรือตัวออกซิไดซ 

(oxidizer, OXY) 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp
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ระดับความรุนแรงของสารเคมีกําหนดโดยการใชตัวเลข  

1)  เลข 0 = ไมมีอันตรายหรือมีอันตรายนอยท่ีสุด 

2)  เลข 1 = มีอันตรายเล็กนอย 

3)  เลข 2 = มีอันตรายปากลาง 

4)  เลข 3 = มีอันตรายมาก 

5)  เลข 4 = มีอันตรายสูงสุด 

 
 

นอกจากนี้ยังมีการใช ระบบ 8 รหัสสี ไดแก 

1)  สีแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟ (flammability hazard) 

2)  สีขาวสลับแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟเปนพิเศษ  

3)  สีเหลือง หมายถึง สารเคมีไวตอการทําปฏิกิริยา (reactivity hazard) 

4)  สีขาวสลับเหลือง หมายถึง สารเคมีไวตอการทําปฏิกิริยาเปนพิเศษ 

5)  สีขาว หมายถึง สารเคมีกัดกรอน (corrosive hazard)  

6)  สีดําสลับขาว หมายถึง สารเคมีกัดกรอนพิเศษ 

7)  สีน้ําเงิน หมายถึง สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)  

8)  เขียว หมายถึง สารเคมีท่ัวไปท่ีไมเขาขายรหัสสีท้ัง 7 

 
ภาพแสดงรหัสสี 8 รหัสท่ีใชในการจัดแยกประเภทของสารเคมี 

ท่ีมา: http://www.eesh.kmutt.ac.th/doc/doc_download.asp?Doc_File_id=94 

http://www.eesh.kmutt.ac.th/doc/doc_download.asp?Doc_File_id=94
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1.4 การจัดแยกประเภทและจัดเก็บสารเคมี ระบบการจัดแยกประเภทและจัดเก็บสารเคมี 

ไดจัดแยกประเภทและจัดเก็บ สารเคมีโดยอางอิงตารางความเขากันไดของสารเคมีอันตราย 

(compatible table) โดยแยกประเภทสารเคมี ตามสถานะทางกายภาพแบงเปน ของเหลว ของแข็ง และกาซ 

แลวจึงจัดกลุมโดยใชสมบัติทางเคมี  เชน กลุมสารเคมีท่ีทําปฏิกิริยา สารเคมี ท่ีไวไฟ สารเคมีท่ีกัดกรอน และ

สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 
 

1.5 สถานท่ีท่ีใชจัดเก็บสารเคมี   

โดยท่ัวไปหองปฏิบัติการมีการจัดเก็บสารเคมีโดยการเรียงตามตัวอักษรท้ังนี้เพ่ือความสะดวก

งายตอการคนหา แตวิธีดังกลาวมีอันตรายอยางยิ่ง ในปจจุบันนี้หาม “จัดเก็บและจัดวางสารเคมีโดยการเรียง

ตามตัวอักษร” เปนอันขาด จําเปนตองบริหารจัดการใหมโดยการจัดเก็บเปนหมวดหมู และปฏิบัติตามหลักการ

จัดเก็บสารเคมีแบบการจัดกลุมสารเคมีท่ีเขากันไมได (compatible chemical groups)   



 

35 

 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมีควรมีลักษณะดังนี้ 

1)  เปนสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี 

2) อยูในบริเวณท่ีแสงแดดไมสองถึงโดยตรงและอากาศไมรอนเกินไป 

3)  แยกบริเวณการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทและรหัสสี โดยใชชั้นเก็บสารเคมีท่ีเหมาะสม 

4)  ชั้นเก็บหรือวางสารเคมีตองติดตั้งหรือประกอบอยางแนนหนาและอยูชิดฝาผนัง 

5)  ชั้นเก็บสารเคมีแตละประเภทจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีทนทานตอการเผาไหม 

ทนตอการทําปฏิกิริยา และทนตอการกัดกรอนตามแตชนิดสารเคมีท่ีจัดเก็บ 

6)  หองจัดเก็บสารเคมีตองมีประตูปดมิดชิด 

7)  ตองมีอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณปองกันความปลอดภัยอยูใกลบริเวณหองเก็บสารเคมี  

 

1.6 ขอกําหนดเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมีประเภทตางๆ ตามสถานะทางกายภาพ 

1.6.1 การจัดเก็บสารเคมีท่ีเปนของเหลว ควรแยกออกจากสารเคมีท่ีเปนของแข็ง การจัด 

เก็บควรแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1) กรดอนินทรีย(inorganic acids) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในท่ีมีอากาศถายเทไดดี 

2) กรดอินทรีย(organic acids) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในท่ีมีอากาศถายเทไดดี 

3)  เบส (caustic reagents) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในท่ีมีอากาศถายเทไดดี 

4)  สารประกอบไฮโดรคารบอน(hydrocarbon) รหัสสีแดง ควรจัดเก็บในตูท่ีสามารถ 

ปองกันไฟไหมได  

1.6.2 การจัดเก็บสารเคมีท่ีเปนของแข็ง 

 แบงออกเปน 8 กลุมตามระบบรหัสสีขางตน โดยผูจัดเก็บสามารถคนหารหัสสีไดจาก

ฐานขอมูล MSDS และฐานขอมูลการจัดซ้ือและสงผานสารเคมี ท้ังนี้ในหองปฏิบัติการบางแหงอาจมีสารเคมีไม

ครบท้ัง 8 กลุม สารเคมีประเภทท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพคือ รหัสสีน้ําเงิน อาจจัดเก็บรวมกับหองปฏิบัติการ

อ่ืนภายในองคกร โดยในหนึ่งองคกรอาจเก็บเพียงตูเดียวก็ได  นอกจากการแบงการจัดเก็บสารเคมีตามรหัสสี

แลว ยังมีสารเคมีท่ีเปนของแข็งท่ีตองการการจัดกลุมแยกเปนพิเศษ ไดแก 

1) สารในกลุม caustic amines จัดอยูในกลุมเดียวกับสารในกลุม alkanolamines  

2)  สารในกลุม halogenated compounds จัดอยูในกลุมเดียวกับสารในกลุม 

aldehydes  

3)  สารในกลุม cyanohydrin nitrates 

4)  สารในกลุม alkylene oxides 

5)  สารในกลุม elemental phosphorus 

6)  สารในกลุม acid aldehydes 

สารในกลุมเหลานี้ตองแยกตูหรือชั้นเก็บใหชัดเจน 
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1.6.3 การจัดเก็บสารเคมีท่ีเปนแกส 

สวนใหญแกสจะแยกบรรจุมาในภาชนะท่ีมิดชิดและใชเปนการเฉพาะอยางจึงมัก

จัดเก็บแยกโดยปริยาย ขอควรระวังในการจัดเก็บถังกาซท่ีอัดจากความดันสูง มีดังนี้ 

1)  ติดฉลากถังแกสเสมอหากรูวาประกอบดวยแกสอะไรโดยไมข้ึนกับโคดสีของ

กระบวนการผลิต 

2)  ยึดถังแกสกับผนังดวยสายหนังหรือโซคลอง ในเขตท่ีมีแผนดินไหวบอยๆ ใหใชสาย

คลองมากกวา 1 เสน 

3)  เม่ือใชถังแกสไมนาน ใหปดวาลว และไลความดันในตัวควบคุมความดันออก และ

ถอดตัวควบคุมความดัน และปดฝาครอบถังแกส 

4)  แยกท่ีเก็บถังแกสออกจากท่ีเก็บสารเคมีอ่ืนๆ 

5)  จัดแยกแกสท่ีไมสามารถอยูรวมกันไดออกจากกัน และเก็บพวกท่ีเปนสารติดไฟได

แยกจากสารเคมีท่ีวองไวตอปฏิกิริยา รวมถึงพวกท่ีเปนสารออกซิไดสและสารกัดกรอนได 

6)  แยกถังแกสเปลาออกจากถังท่ีบรรจุแกสเต็ม 

7)  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแกสท่ีอัดความดันสูงและแกสเหลว เชนกลิ่น 

 

1.7 ขอแนะนําการจัดเก็บจัดวางสารเคมีในหองปฏิบัติการและหองเก็บวัสดุในการดูแลจัดเก็บ

จัดวางสารเคมี  

ใหปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้คือ 

1)  หามวางขวดหรือหีบหอสารเคมีบนพ้ืนหอง ยกเวนสารเคมีบรรจุอยูใน drum และ

อนุญาตใหวางไดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเทานั้น 

2)  หามวางขวดหรือหีบหอสารเคมีบนชั้นสูงสุดของชั้นวาง 

3)  หามวางขวดหรือหีบหอสารเคมีอยูเหนือระดับตา 

4)  ชั้นวางของท่ีใชตองเปนชนิดท่ีมีขอบก้ันปองกันการตกหลนได 

5)  ชั้นวางของท่ีใชตองยึดติดกับกําแพง หามตั้งไวโดยปราศจากการเกาะยึด 

6)  หามเก็บสารออกซิไดส (oxidizer) และสารท่ีเปนตัวรีดิวซ (reducer) บนชั้นหรือตู

เดียวกัน เชน liquid oxygen (oxidizer) กับ charcoal carbon (reducer) 

7)  หามเก็บกรดและดางไวดวยกัน ใหเก็บแยกไวในตูเฉพาะ และแยกเก็บกรดไนตริก 

(HNO3) จากกรดอ่ืน 

8)  ตองเก็บสารไวไฟในตูเก็บสารเคมีชนิดปองกันไฟ “fire proof” 

9)  แยกเก็บสารอินทรีย  (organic compounds) ออกจากสารอนินทรีย  ( inorganic 

compounds) 

10) สารเคมีท่ีมีพิษรายแรงตองเก็บในตูท่ีล็อคกุญแจได 
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11) สารเคมีท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําไดดี ตองเก็บใหหางจากความชื้น ควรใชภาชนะซอนอีก

ชั้นหนึ่ง (secondary container) เพ่ือลดอันตรายท่ีเกิดจากภาชนะเดิมแตกหรือรั่ว 

12) หามเก็บสารระเบิด สารกอมะเร็ง สารพิษรายแรง ในหองเก็บของหรือหองปฏิบัติการ 

13) ชั้นและตูเก็บสารเคมีตองวางหางจากแหลงกําเนิดความรอน และไมใหแสงอาทิตยสองได

โดยตรง 

14) หามวางสารเคมีบนชั้นบนของท่ัวไป และหามเก็บสารเคมีในตูควัน 

15) ประเมินอันตรายของสารกัดกรอนสารระคายเคืองกอนเก็บในหองปฏิบัติการ 

ผูปฏิบัติงานจําเปนตองเสียสละเวลาในการบริหารจัดเก็บจัดวางสารเคมีใหเปนระบบท่ี

ถูกตองเนื่องจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนสวนใหญ เกิดจากการจัดเก็บจัดวางไมถูกตอง ระบบการจัดเก็บท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยลดหรือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดแมวาอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรดหรือภาชนะบรรจุแตก

อาจเกิดข้ึนได แตการปฏิบัติตามวิธีการจัดเก็บท่ีถูกตอง จะทําใหอันตรายท่ีเกิดข้ึนลดนอยลงหรืออยูในสภาวะท่ี

สามารถควบคุมอันตรายไดงาย  

 

1.8 การติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี 

การปดฉลากบนภาชนะท่ีใสสารเคมีมีสวนเก่ียวของกับการปองกัน หรือการควบคุมอุบัติเหตุ

ท่ีจะเกิดข้ึนได กรณีท่ีเกิดไฟไหมฉลากปดภาชนะจะชวยแกไขสถานการณไดอยางรวดเร็ว เพราะเราสามารถ

แยกสารเคมีออกไดทันทวงที ดังนั้นฉลากปดภาชนะควรจะมีชื่อบอกชัดเจน มีเครื่องหมายท่ีทุกคนเขาใจ

เหมือนกัน ไมใชเฉพาะบางคนเขาใจ เม่ือเกิดไฟไหมจะไดปฏิบัติไดถูกตองไมวาจะเปนใครท่ีไปพบเขาเปนคน

แรก ภาชนะใสสารเคมีทุกชนิดตองติดฉลากท่ีมีขอมูลตอไปนี้ใหชัดเจน 

1. ชื่อสารเคมีและสวนประกอบท่ีมีความเปนพิษของสารเคมี  ซ่ึงควรมีท้ังชื่อทางเคมีและ  

ชื่อสามัญ สูตรโมเลกุล คุณสมบัติทางกายภาพ เชน จุดเดือด 

2.  คําเตือนท่ีเฉพาะเจาะจงตอการเปนอันตรายของสารเคมีท่ีบรรจุอยู (hazard warning) 

และขอควรระวังในการเก็บและการใชสารเคมีนั้นๆ เชน ไวไฟ (highly flammable) ไอระเหยเปนอันตราย

มาก (vapour extremely harmful) เปนตน 

3.  ชื่อผูผลิตและ/หรือตัวแทนจําหนาย 

4.  ขอมูลการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

5.  บันทึกวันท่ีรับสารเคมีและวันเปดใช เพราะสารเคมีบางชนิดเม่ือไดสัมผัสกับอากาศแลว

ระยะหนึ่งจะเปลี่ยนเปนสารอ่ืน เชน peroxide เม่ือแบงสารเคมีออกจากภาชนะเดิม หรือเปนน้ํายาท่ีเตรียม

ข้ึนมาเอง ตองติดฉลากบนภาชนะใหม ดังนี้ ชื่อสารเคมี ชื่อผูเตรียม/แบง วันท่ีเตรียม/แบง วันหมดอายุ 

สถานท่ี/วิธีเก็บ (ดูภาพตัวอยาง)  ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีควรติดแนน ไมหลุดออกจากภาชนะบรรจุ 

อานไดงาย ปราศจากสิ่งเปรอะเปอน หรือสารเคมีใดๆ ควรตรวจความเรียบรอยชัดเจนของฉลากเปนระยะ 

และเปลี่ยนฉลากทันทีเม่ือฉีกขาดหรือลบเลือน 
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1.9 การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี 

หองปฏิบัติการตองจัดทําบันทึกตอไปนี้ 

1.  ชนิด ปริมาณสารเคมีท่ีมีไวในครอบครอง ปริมาณสารเคมีท่ีใชและถูกกําจัดท้ิง และเก็บ

รวบรวม MSDS ของสารเคมีไวในท่ีท่ีสามารถหยิบมาอานไดงาย 

2.  ขอมูลการเตรียมสารเคมี ระบุ ชื่อผูเตรียม วันท่ีเตรียม สวนประกอบ และวันหมดอายุ 

(หรือ lot number) ของสารตั้งตนทุกชนิด 

3.  รายชื่อบุคลากร การฝกอบรมท่ีไดรับการประเมินความสามารถของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานกับสารเคมี 

4.  การบํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณปองกันตางๆ 

 

2. การจัดการของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ  

2.1 การจัดการขอมูลของเสีย 

2.1.1 ระบบบันทึกขอมูล เพ่ือใชในการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของเสียสารเคมี  

มีการบันทึกขอมูลของเสีย ในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส ท่ีประกอบดวย 

-  ผูรับผิดชอบ  

-  รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID) 

-  ประเภทของเสีย  

-  ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)  

-  วันท่ีบันทึกขอมูล (Input date)  

-  หองท่ีจัดเก็บของเสีย (Storage room) 

-  อาคารท่ีจัดเก็บของเสีย (Storage building) 
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2.1.2 การรายงานขอมูล เพ่ือแสดงรายงานการติดตามของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ/

หนวยงาน 

- มีการรายงานขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึน 

-  มีรูปแบบการรายงานท่ีชัดเจน 

-  มีการรายงานขอมูลของเสียท่ีกําจัดท้ิง 

-  มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ 

 

2.1.3 การใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

- การประเมินความเสี่ยง โดยการนําขอมูลกลับมาวิเคราะหเพ่ือประเมินอันตรายท่ี

อาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีของเสียเหลานั้นยังไมไดถูกเคลื่อนยายออกไปจากสวนงาน เชน มีรายงานการประเมิน

ความเสี่ยงจากขอมูลปริมาณ ประเภทของเสีย และสถานท่ีเก็บภายในหนวยงาน 

- การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด โดยการประมาณคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

จากขอมูลปริมาณของเสียท่ีสงกําจัดในแตละครั้ง เชน รายงานคาใชจายในการกําจัดของเสียยอนหลังเพ่ือนํามา

จัดเตรียมงบประมาณ 

 

2.2 การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย 

2.2.1 ประเภทของเสียสารเคมี ตามมหาวิทยาลัยมหิดล 

1.  Mercury waste 

2.  Cyanide waste 

3.  Air/water reactive waste 

4.  Self-igniting waste 

5.  Temperature sensitive waste 

6.  Oxidizing waste 

7.  Reducing waste 

8.  Heavy metal waste 

9.  Toxic waste 

10.  Pesticide waste 

11.  Halogenated waste 

12.  Inorganic waste 

13.  Hydrocarbon waste 

14.  Acid waste 

15.  Base waste 

16.  Solid chemical/contaminated waste 
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17.  Contaminated Container 

18.  Drug 

19.  Unknown waste 

 

2.2.2 วิธีการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ  

2.2.2.1 ข้ันตอนปฏิบัติในการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ 

1) จัดเตรียมภาชนะจัดเก็บของเสียภายในหองปฏิบัติการใหถูกตองตาม

ประเภทของเสีย  

2) บรรจุของเสียไมเกิน 80% ของปริมาตรภาชนะจัดเก็บ 

3) ติดฉลากระบุหมายเลขและประเภทของเสียบนภาชนะจัดเก็บใหเห็น

ชัดเจน 

4) บันทึกของเสียภายในหองปฏิบัติการ โดยระบุวันท่ี ประเภทของของเสีย 

และปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้งของกิจกรรมลงในสมุดบันทึกของเสียประจําหองปฏิบัติการ 

2.2.2.2 การเตรียมภาชนะและอุปกรณในการจัดเก็บของเสียในการจัดเก็บของเสีย

ภายในหองปฏิบัติการตองมีการจัดเก็บโดยแยกเก็บในภาชนะท่ีถูกตองและเหมาะสม ดังนี้ 

1) ภาชนะท่ีนํามาบรรจุสารเคมีท่ีใชแลวควรเปนภาชนะท่ีบรรจุสารชนิด

เดียวกัน ไมควรนําภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีอ่ืนมาใชปะปนกัน 

2) ปดฝาภาชนะใหสนิททุกครั้งหลังการถายเท เพ่ือปองกันการระเหยของ

สารเคมีและเพ่ือความปลอดภัย 

3) ภาชนะท่ีใชบรรจุตองปดฉลากบงชี้ชนิดของสารเคมีท่ีใชแลวเพ่ือปองกัน

ความสับสนและผิดพลาด 

2.2.2.3 สถานท่ีท่ีใชในการจัดเก็บของเสีย 

1) สถานท่ีจัดเก็บของเสียภายในหองปฏิบัติการ 

- ควรจัดเก็บของเสียในบริเวณท่ีแบงแยกออกมาจากสวนท่ีปฏิบัติงาน 

-  เปนบริเวณท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 

-  ตองทําการแยกเก็บของเสียท่ีเปนของเสียเฉพาะ (ของเสียท่ีอยูรวมกับ

ของเสียชนิดอ่ืนไมได) 

-  ไมควรเก็บของเสียไวในหองปฏิบัติการในปริมาณท่ีมากเกินควร และ

ระยะเวลานานเกินไปเพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ควรยายไปเก็บไวท่ีสถานท่ีเก็บของเสียสวนกลาง 

2) สถานท่ีจัดเก็บรวบรวมของเสียสวนกลาง 

- เปนโรงเรือนท่ีมีบริเวณกวางพอ 

-  มีอากาศถายเทไดสะดวก 
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- สามารถแยกจัดเก็บของเสียท่ีไมสามารถเก็บรวมกับของเสียประเภท

อ่ืนได 

3) การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 

ในการติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียจะตองติดใหเห็นอยางชัดเจน 

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความสับสนและปนกันของของเสียแตละประเภท ซ่ึงอาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรง      

(ในกรณีท่ีเปนสารท่ีเขากันไมได) โดยฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุของเสียควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- ระบุประเภทและชนิดของเสียตามท่ีกําหนดไวดวยตัวหนังสือขนาดใหญ 

เห็นชัดเจน เขียนดวยหมึกชนิดลบดวยน้ําไมไดและตองใหติดแนนกับภาชนะบรรจุเพ่ือปองกันการหลุดออก 

- ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท โดยติดสัญลักษณท่ีถูกตองตาม

มาตรฐานสากล เชน ของเสียท่ีเปนสารไวไฟใหติดสัญลักษณท่ีเปนรูปสารไวไฟ 

- ระบุชวงเวลาของการเก็บของเสีย และแจงใหสวนกลางทราบกอนนําไป

กําจัดตอไป 

4) การบันทึกปริมาณของเสีย 

แตละหองปฏิบัติการจะตองจัดทําบันทึกปริมาณของเสีย โดยตองมีการ

บันทึกประเภท ชนิด และปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละวันลงในแบบฟอรมการบันทึกของเสียประจํา

หองปฏิบัติการ 
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ตัวอยางแบบบันทึกปริมาณของเสีย เปนดังนี้ 

 
 

 

เอกสารอางอิง 

1. นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารเคมี.ศูนยบริหารความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม : COSHEM 

2. การจัดการของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ. ศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 3 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
นางทัศนีย โลหนู, ดร.ทัศนีย ฤกษสุทธิรัตน 

นางวันทา ยิ่งยง, ดร.เพ็ญพรรณ พยัตติกุล 

ดร.ธิดารัตน รุจิรวรรธน, นายโยธิน คําแสง  

ดร.ภัทรนา แซจิว, นางสาวชมภูนุช กล่ินมาลัย 

นางสาวชาลิสา จตุรพักตรารักษ      

 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) หมายถึง แนวคิดในการพิจารณาถึงผลกระทบและประเมิน

ความเสี่ยง หรืออันตรายตอความปลอดภัยของสุขภาพมนุษยและความหลากหลายทางชีวภาพ อันอาจเกิดจาก

การวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตท้ังท่ีเปนจุลินทรีย พืช สัตว 

เเละสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุโดยใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม   

เชื้อจุลินทรีย (infectious agent) หมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีเปนสาเหตุของโรค หรือมีศักยภาพกอใหเกิด

การติดเชื้อหรือ กอโรคในมนุษย พืช และสัตวมีกระดูกสันหลังได เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไวรอยด ริกเกต

เซีย prions หนอนพยาธิและพาราสิต เปนตน 

 

การจัดจําแนกเช้ือจุลินทรียในหองปฏิบัติการ 

หลักเกณฑในการจัดจําแนกคือ ความเสี่ยงตอการเกิดโรคของจุลินทรียท้ังในมนุษยและสัตว การติดตอ 

หรือการแพรกระจาย วิธีรักษาหรือการปองกันโรค รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน พาหะของเชื้อจุลินทรียกอโรค   

เปนตน จึงมีการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 1   

เปนเชื้อจุลินทรีย ท่ีไม มีหรือมีความเสี่ยงนอยมากตอท้ังในระดับตัวบุคคลหรือชุมชนและ

สิ่งแวดลอม  โดยท่ัวไปเปนเชื้อท่ีไมกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตว  ไมเปนอันตรายตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย เชน เชื้อ Escherichia coli 

2. เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

เปนเชื้อจุลินทรียท่ีมีความเสี่ยงปานกลางตอตัวบุคคล แตมีความเสี่ยงต่ําตอการเกิดการระบาดใน

ระดับชุมชนและสิ่งแวดลอม  มักเปนเชื้อท่ีกอใหเกิดโรคไดท้ังในมนุษยและสัตว  แตมักไมเปนอันตรายรายแรง

ตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย หากไดรับเชื้อเหลานี้อาจทําใหมีการ

ติดเชื้อรุนแรง แตจะมีความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้ออยางจํากัด  แตจะมีวิธีรักษาและปองกันโรคท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก เชน เชื้อตับอักเสบ เอ บี และ ซี, ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม, เชื้อไขเลือดออกเดงก่ี 

(Dengue fever),  เชื้อ Salmonella,  เชื้อคางทูม,  เชื้อ Bacillus subtilis, และเชื้อหัด เปนตน 
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3. เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 3 

เปนเชื้อจุลินทรียท่ีมีความเสี่ยงสูงตอตัวบุคคล แตมีความเสี่ยงปานกลางตอการเกิดการระบาดใน

ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพราะเชื้อเหลานี้มักกอใหเกิดโรคท่ีรายแรงท้ังในมนุษยและสัตว แตมักไมมีการ

แพรกระจายมากนัก  เนื่องจากมีขอจํากัดในการติดเชื้อจากมนุษยหรือสัตวท่ีติดเชื้อไปสูมนุษยหรือสัตวอ่ืน   

แตสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทยจะเปนผูมีความเสี่ยงสูง  แมวาจะมีวิธีรักษาหรือ

ปองกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพ แตก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อเหลานี้ได เชน เชื้อ Brucella spp.,  เชื้อ 

Mycobacterium tuberculosis., เชื้ อ  Francisella tularlensis, เชื้ อ  Rlkketsia spp., เชื้ อ  Bacillus 

antrasis, เชื้อ ไวรัสซาร-โคโรนา, เชื้อไวรัสไขหวัดนก, เชื้อไวรัสเอชไอวี, ไวรัสเจอี, ไวรัสเวสไนน, และ พรีออน 

(prion) เปนตน 

4. เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 4 

 เปนเชื้อจุลินทรียท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ังตอบุคคลและการเกิดการระบาดในชุมชนและสิ่งแวดลอม 

เพราะเชื้อเหลานี้มักกอใหเกิดโรคท่ีรายแรงท้ังในมนุษยและสัตว  และมนุษยและสัตวท่ีติดเชื้อจะสามารถ

แพรกระจายไปสูมนุษยและสัตว อ่ืนไดงายท้ังทางตรงและทางออม  สําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย จะเปนผูมีความเสี่ยงสูงท้ังการเปนผูติดเชื้อและผูแพรกระจายเชื้อ  

โดยหากมีการไดรับเชื้อกลุมนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก  เนื่องจากปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาหรือการปองกันท่ี

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเชื้อในกลุมนี้ ไดแก ไวรัสมารบวรก, ไวรัสอีโบลา, ไวรัสฮานตา, ไวรัสลาสซา, และไวรัสกอ

โรคไข เลือดออก (Crimean-Congo hemorrhagic fever) เปนตน ในประเทศไทยไมอนุญาตให มีการ

ครอบครอง ศึกษาวิจัยหรือเพ่ือการใดๆ 

เชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา สํานักงานวิจัยฯ ตามเอกสารแนบ 3.1 กลุมท่ีเปน

เชื้อจุลินทรียความเสียงระดับ 1 ตองรายงานตอหัวหนาหนวยหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทุกครั้งท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณ กลุมท่ีเปนเชื้อจุลินทรียท่ีความเสี่ยงระดับ 2 ตองทําการจดแจงทุก 3 เดือน  

โดยผูรับใบอนุญาตตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2558 ตอสํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ดังเอกสารแนบ 3.2   สําหรับเช้ือจุลินทรีย

ความเส่ียงระดับ 3 และ 4 ไมอนุญาตใหนํามาทดลองหรือครอบครองไวในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

เนื่องจากไมมีอุปกรณท่ีใชควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการระดับ 3 และ 4 (Biosafety 

level 3, 4)  อยางไรก็ตามผูวิจัยจําเปนตองประเมินความเสี่ยงของเชื้อท่ีจะนํามาใชในหองปฏิบัติการ       

ตามเอกสารแนบ 3.3 

 

ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 

ปจจุบันนี้งานวิจัยสาขาจุลินทรียทางการแพทยเนนหนักในงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม        

ซ่ึงแบง ไดเปน 4 ประเภทตามระดับความเสี่ยง ไดแก 
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งานประเภทท่ี 1  การวิจัยและทดลองท่ีไมเปนอันตราย 

งานประเภทท่ี 2  การวิจัยและทดลองท่ีอาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง 

ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

งานประเภทท่ี 3  การวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม หรือเก่ียวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีมีอันตรายในระดับท่ียัง

ไมเปนท่ีทราบแนชัด 

งานประเภทท่ี 4  การวิจัยและทดลองท่ีมีอันตรายรายแรงตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม และ/หรือขัดตอศีลธรรมจะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ กิจกรรมวิจัยเหลานี้ไดแก 

1) งานวิจัยท่ีไมมีมาตรการ และ/หรือ ขอมูลท่ีใชในการพิสูจนและควบคุมปองกันใน

เชิงวิทยาศาสตรอยางชัดเจน 

2) งานวิจัยและทดลองท่ีมุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือ สารพิษ เพ่ือเปาหมาย

ทางสงครามและการทําลายลางเผาพันธุมนุษย 

3) งานวิจัยและทดลอง ท่ีมุงจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษยดวยเทคนิคทางพันธุ

วิศวกรรม ท่ีไมไดมีวัตถุประสงคในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 

 

ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (Biosafety level, BSL) สามารถแบงตามระดับความรุนแรง

และอันตรายของเชื้อจุลินทรียท่ีปฏิบัติการอยูไดเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ความปลอดภัยระดับท่ี 1 (Biosafety level 1 - BSL1)   

ระบบความปลอดภัยระดับท่ี 1 เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานกับจุลินทรียท่ัวไปท่ีไมกอโรค     

(เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 1) ใชไดกับการทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมประเภทท่ี 1 ซ่ึงเปนกลุมท่ีไม

กอใหเกิดโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูใหญท่ีสุขภาพสมบูรณ มีอันตรายตอบุคคลและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

หองปฏิบัติการระดับนี้ข้ันต่ําตองมีโตะปฏิบัติการ อางลางมือ อุปกรณวิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาท่ัวไป 

2) ความปลอดภัยระดับท่ี 2 (Biosafety level 2 - BSL2)   

ระบบความปลอดภัยระดับท่ี 2 เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานกับจุลินทรียเชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

สําหรับตรวจวินิจฉัย หรือตรวจวิเคราะหเบื้องตนจากตัวอยาง หรืองานวิจัย ใชไดกับการทดลองเก่ียวกับ

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 หรือบางลักษณะของงานประเภทท่ี 3  โดยกลุม

สิ่งมีชีวิตท่ีใชในการทดลองวิจัยมีความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา  ถึงปานกลาง เชน มีการแพรกระจายในรูปของการ

ฟุงกระจาย (aerosol) ในระดับต่ํา หรือถามีในระดับสูงก็ควรดําเนินงานในตูชีวนิรภัย  สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองมี

หรือดําเนินการในหองปฏิบัติการระดับนี้ คือ 
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1. หนาหองปฏิบัติการตองติดสัญลักษณชีวภัยสากล (biohazard sign) พรอมระบุชนิดของเชื้อ              

ชื่อผูรับผิดชอบ ชื่อผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

 

2. การฝกอบรมทางเทคนิคเก่ียวกับจุลินทรียกอโรคใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

3. เครื่องมือและครุภัณฑตามแบบ BSL1 เปนอยางนอย 

4. ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet Class II)   

5. เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)  

3) ความปลอดภัยระดับท่ี 3 (Biosafety level 3 - BSL3) 

ระบบความปลอดภัยระดับท่ี 3 เหมาะสําหรับปฏิบัติงานกับเชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 3 สําหรับตรวจ

วินิจฉัยหรือตรวจวิเคราะหดวยวิธีพิเศษหรืองานวิจัย ใชไดกับการทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ประเภทท่ี 3 รวมไปถึงการใชกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีกอโรครายแรง และมีโอกาสแพรกระจายผานทางระบบหายใจ   

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตองจัดหาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ 

1. ขอปฏิบัติในระดับ BSL2 ท้ังหมด 

2. ตองสวมชุดปองกันแบบพิเศษ (Tyvec suite) สวมหนากากแบบ N95 หรือใชหนากาก

สงผานอากาศ (Powered air-purifying respirator, PAPR ) ระบบความดันบวก (Positive pressure) 

3. ระบบไหลเวียนอากาศในหองปฏิบัติการ  ควรเปนระบบท่ีลดการเล็ดลอดของจุลินทรียออก

ไปสูสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด 

4. การอนุญาตใหบุคคลภายนอก  หรือผูท่ีไมเก่ียวของเขามาในสถานท่ีตองเขมงวดเปนพิเศษ 

4) ความปลอดภัยระดับท่ี 4 (Biosafety level 4 - BSL 4) 

ระบบความปลอดภัยระดับท่ี 4 เหมาะสําหรับปฏิบัติงานกับเชื้อกลุมเสียงท่ี 4 หรือเชื้อท่ีมี

อันตรายรายแรง สําหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้ออันตรายรายแรง  ใชกับการทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมประเภทท่ี 3 รวมไปถึงการใชกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด หรือยังไมทราบระดับอันตรายท่ี

ชัดเจน  สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองจัดหาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ 

1. ขอปฏิบัติในระดับ BSL3 ท้ังหมด 

2. ตองเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาหองปฏิบัติการ 

3. มีท่ีอาบน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ 

4. อาคารหรือหองปฏิบัติการควรแยกออกมาตางหาก 

5. ตูชีวนีรภัยควรอยูในระดับ Class III 

6. มีระบบการกําจัดของเสียโดยการนึ่งทําลายเชื้อในเครื่องนึ่งทําลายเชื้อชนิดเปด 2 ดาน 

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน กอนเริ่มทําการทดลองตองจัดเตรียมเครื่องมือ

ปองกันสวนบุคคล และวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของเชื้อท่ีปฏิบัติงาน 
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ตัวอยางเช้ือจุลินทรียท่ีใชในหนวยวิจัยจุลชีววิทยา สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม 

  

  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.scientificamerican.com 

รูปท่ี 1 E. coli (Escherichia coli) 

 

เช้ือ E.coli (Escherichia coli) 

ลักษณะท่ัวไปของเชื้ออีโคไล E. coli (Escherichia coli) เปนแบคทีเรียแกรมลบรูปรางเปนทอน 

(Gram negative rod) อยูในกลุมเอ็นเทอโรแบคทีเรียซี (Family Enterobacteriaceae) ปกติอาศัยอยูใน

ลําไสของคนและสัตวเลือดอุน พบเปนจํานวนมากในอุจจาระ ในภาวะรางกายปกติ เชื้ออีโคไลไมทําใหเกิดโรค 

แตจะกอใหเกิดโรคไดในกรณีภูมิคุมกันบกพรอง หรือในสภาวะท่ีรางกายออนแอ เรียกวา เชื้อฉวยโอกาส 

(Opportunistic pathogen) 

สําหรับหนวยวิจัยจุลชีววิทยา ใชเชื้ออีโคไลเปนเซลลเจาบานในการสงถาย DNA เขาสูเซลลเพ่ือศึกษา

คุณลักษณะของจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม 

 

การประเมินความเส่ียง และการจัดระดับความเส่ียงของเช้ือ E.coil (Escherichia coli) 

การประเมินความเสี่ยงเปนกิจกรรมสําคัญสําหรับการดําเนินมาตรการความปลอดภัยและความ   

ม่ันคงทางชีวภาพ ปจจุบันมีการจัดระดับความเสี่ยงตามความรุนแรงและปจจัยตางๆ สําหรับประเทศไทย     

ไดยึดหลักการจัดจํ าแนกตามหลักขององคการอนามัยโลกป  ค.ศ . 2004  และตามประกาศของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่องขอปฏิบัติในการดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยงฉบับลงวันท่ี 14 กันยายน 

2550 มีการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการไดเปน 4 กลุม  

เชื้ออีโคไลจัดเปน เช้ือกลุมเส่ียงท่ี 1 (ไมมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีอัตราการแพรกระจายเชื้อต่ํา) 

เปนเชื้อจุลินทรียไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยมากตอท้ังในระดับตัวบุคคลและชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยท่ัวไปไม

เปนเชื้อท่ีกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตว ไมเปนอันตรายตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทาง

การแพทยหรือสัตวแพทย เชน Caninehepatitis, Escherichia coli 

 

http://www.scientificamerican.com/
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สําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาจัดเปนหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 (BSL2)  เนื่องจากเปน

หองปฏิบัติการในสถาบันวิจัยท่ีมีความพรอมและมีอุปกรณปองกันเฉพาะ คือ เสื้อกาวน ถุงมือ แวนตา และ

การปฏิบัติงานตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 2 แตใชปฏิบัติงานกับเชื้อในกลุมเสี่ยงท่ี 1 อยางเชื้ออีโคไล  

ระบบการกําจัดของเสียท่ีเกิดข้ึน ใชระบบการฆาเชื้อดวยความรอนชื้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทางจุลชีววิทยา คือ การนึ่งฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 psi เปนเวลาอยางนอย 15 นาที ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับปริมาณของท่ีบรรจุอยูในเครื่องนึ่งฆาเชื้ออบไอน้ําความดันสูง 

หากเกิดการหก หรือ ปนเปอนของเชื้ออีโคไล ควรเช็ดดวยสารละลายแอลกอฮอล 70% จํานวน 3-4 

ครั้ง ดวยกระดาษชําระและท้ิงในถุงพลาสติกท่ีระบุวา สําหรับท้ิงขยะติดเชื้อ 

เช้ือ Pythium insidiosum 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Gaastra W., et al., Vet Microbiol, 2010 

รูปท่ี 2  Pythium insidiosum 

 

เชื้อ P. Insidiosum จัดเปนเชื้อกอโรคในกลุม oomycete พบเชื้อในบริเวณเขต tropical หรือ sub-

tropical การติดเชื้อเกิดข้ึนโดยการสัมผัสกับแหลงน้ําท่ีมี zoospore หรือ hyphae โดยอวัยวะท่ีติดเชื้อ   

สวนใหญข้ึนอยูกับการสัมผัสของเชื้อ เชน cutaneous, vascular, ocular และ gastro vascular  

ลักษณะของเชื้อเหมือนกับ wild type ทุกประการ แตมีคุณสมบัติการตานยา เชน hygromycin B 

และ G418 Sulfate เปนตน  

 
รูปท่ี 3 Pythium insidiosum (Transformed) 
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การจัดระดับความเส่ียงของเช้ือ Pythium insidiosum  

เนื่องจากเปนเชื้อท่ีสามารถกอใหเกิดโรคไดในคนหรือสัตว แตมีโอกาสกระจายสูสิ่งแวดลอมไดนอย 

เพราะเชื้อมีการเจริญเปนลักษณะเสนในอยูบนผิวอาหาร ไมมีการฟุงกระจายสูอากาศ การปฏิบัติงานจึงตองทํา

ในตูชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety Level-2 Laboratory) 

ดังนั้นการปฏิบัติการกับเชื้อกลุมนี้จึงตองใชอุปกรณปองกันเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ     

(2 ชั้น) เสื้อคลุม ผาปดจมูก เปนตน   

 

ระเบียบการใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

1.  ลงทะเบียนขอใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผาน Submit online ของสํานักงานวิจัยฯ โดยระบุ

ชนิดของเชื้อท่ีจะนํามาใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพ่ือใหหัวหนางานและหัวหนาหนวยประเมินความเสี่ยง

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และหลังจากนั้นใหหัวหนาโครงการวิจัยลงทะเบียนเชื้อผานระบบลงทะเบียนเชื้อของ

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

2.  เม่ือเขามาปฏิบัติงานครั้งแรก แนะนําตัวตอหัวหนาหนวย (และ/หรือ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ในหอง 

ปฏิบัติการ) และผูดูแลเครื่องมือ 

3.  ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมือ และเรียนรูวิธีการใชอยางถูกตองกอน  เครื่องมือบางอยาง

เปนของภาควิชาอ่ืน ควรแจงผูดูแลกอน เพราะการดูแลรักษาและการแจงซอมตองดําเนินการโดยภาควิชานั้นๆ 

ไมใชสํานักงานวิจัยฯ 

4.  เก็บเครื่องใชทุกอยางเขาท่ีใหเรียบรอย และทําความสะอาดบริเวณท่ีทําการวิเคราะห พรอมให

ผูอ่ืนเขาใชพ้ืนท่ีตอไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

5.  หลังจากผูดูแลหองปฏิบัติการไดตรวจหองในวันนั้นแลว ผูท่ีใชหองคนสุดทาย หรือม่ันใจวาจะไมมี

ผูใชหองอีก ใหปดไฟ เครื่องปรับอากาศ ตรวจดูความเรียบรอยท่ัวๆ ไป (ปดกอกน้ํา, Hood, เครื่องมือตางๆ) 

กอนออกจากหอง 

6.  เม่ือตองการใชเครื่องมือ overnight  ใหเขียนปายบอกชื่อผูใช เบอรติดตอ ติดไวท่ีเครื่อง และ/

หรือหนาหองแลป 

7.  กรณีเกิดอุบัติการณความเสี่ยงใหแจงหัวหนาหนวยและลงบันทึกในแบบฟอรมหนาหองปฏิบัติการ 

8.  เม่ือมีการสั่งซ้ือสารเคมีหรือนําเชื้อจุลชีพเพ่ิมเขามาใชในหองปฏิบัติการ กรุณาแจงหัวหนาหนวยฯ 

พรอมท้ังสงไฟล MSDS หรือแบบฟอรมจดแจงเชื้อ เพ่ือเก็บเปนขอมูลสวนกลางของหองปฏิบัติการและเพ่ือ

เปนไปตามกฎหมายควบคุมการใชเชื้อจุลชีพ 
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ระเบียบขณะปฏิบัติงานของบุคลากร มีดังนี้ 

1.  ในขณะทํางานตองปดประตูหองปฏิบัติการ    

2.  หามแตงหนา และหามใสคอนแทคเลนส (contact lens) ในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  

3.  หามใชปากดูดไปเปต ควรใชเครื่อง automatic pipetting device หรือลูกยาง  

4.  ระมัดระวังการหกกระจาย หรือการฟุงกระจายของวัตถุตัวอยาง  

5.  ตองใสเสื้อกาวนตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน และตองถอดเสื้อกาวนทุกครั้งท่ีออกจากพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน  

6.  ตองใสถุงมือทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติการเก่ียวกับตัวอยาง และถอดถุงมือทุกครั้งท่ีออกจาก

หองปฏิบัติการ และตองระวังการปนเปอนเวลาถอด  

7.  ขณะใสถุงมือ หามจับสิ่งของท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท และ

หนังสือ เปนตน  

8.  ตองใสผาปดปาก (mask) ทุกครั้งท่ีปฏิบัติการเก่ียวกับตัวอยาง หรือเชื้อจุลชีพท่ีมีอันตรายสูง  

9.  ตองทําความสะอาดภายในตู biosafety cabinet ดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ (70% 

Alcohol) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง  

10.  ลางมือดวยน้ําสบูทุกครั้งหลังการจับตองตัวอยางหรือปฏิบัติการเก่ียวกับตัวอยาง หรือกอนออก

จากหองปฏิบัติการ  

11.  วิธีการดําเนินงานทุกข้ันตอนจะตองไมทําใหเกิดการฟุงกระจาย โดยเฉพาะเม่ือตองปฏิบัติงานกับ

เชื้ออันตราย หากจําเปนตองใชเครื่อง sonicator หรือ vortex ควรทําในตู biosafety cabinet  

12.  ของเสียทางจุลชีววิทยาทุกชนิดตองไดรับการฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งฆาเชื้อ(autoclave) กอนนําไปท้ิง  

13.  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการเพาะเชื้อหรือปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ควรฆาเชื้อภายหลังการ    

ใชงาน ถาไมสามารถฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่ งฆาเชื้อ ใหแช เครื่องมือในน้ํายาฆาเชื้อ เชน 0.5% sodium 

hypochlorite เปนตน เปนเวลาอยางนอย 30 นาที  

14.  สิ่งของตางๆ ท่ีนําออกจากหองทดลองไปยังเครื่องนึ่งฆาเชื้อ จะตองปดฝาใหสนิทและใสในภาชนะ

แข็งแรงปองกันการแตกหรือแทงทะลุอีกชั้นหนึ่ง ในขณะท่ีนึ่งฆาเชื้อจะตองเปดใหไอน้ําเขาไดทุกสวน  

 

การกําจัดขยะปนเปอนเช้ือจุลินทรีย  

ขยะท่ีปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากหองปฏิบัติการถือวาเปนขยะท่ีสามารถสรางมลพิษทางชีวภาพตอ

สิ่งแวดลอมและอันตรายตอสิ่งมีชีวิตได จึงจําเปนตองมีวิธีการบําบัดและกําจัดอยางถูกตอง เพ่ือเปนการ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ท้ังยังชวยลดโอกาสการกอเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรียใหลดนอยลง ขยะท่ี

เกิดจากหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสามารถแบงเปนหลักๆ ไดดังนี้ 

1.  ของเสียติดเชื้อ เชน เชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อ จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติก Pipette เปนตน      

ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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2.  ของเสียท่ีเปนสารเคมีใหรวบรวมไวในขวดสีชาโดยแยกตามประเภทของเสีย และใหกรอก

รายละเอียดตามแบบฟอรม ตามเอกสารแนบ 3.4  

 

ของเสียติดเชื้อ หมายถึง สิ่งของท่ีไมตองการหรือผานการใชงานจากสถานพยาบาล ท่ีอาจสัมผัสหรือ

สงสัยวาไดสัมผัสกับเลือดสวนประกอบของเลือด สารคัดหลั่งจากรางกาย เชน ปสสาวะ เสมหะ น้ําลาย หนอง 

รวมถึงวัสดุอุปกรณท่ีผานการใชแลว ไดแก เข็ม ใบมีด สไลด กระจกปดสไลด ซ่ึงครอบคลุมถึง สําลี ผากอส 

จานเพาะเลี้ยงเชื้อ ปเปต และถุงมือ เปนตน 

 

ข้ันตอนการกําจัดขยะปนเปอนเช้ือจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

1. เตรียมอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใชในการจัดเก็บขยะ อาทิ       

- ถุงมือยางหนา ผาปดจมูก 

- ถุงพลาสติกสําหรับขยะติดเชื้อ  

- แอลกอฮอล 70%  

- เชือกมัดปากถุง ท่ีคีบ  

- ถังหรือกลองท่ีไมรั่วซึมทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรงทนทานตอแรงกระแทกและทนตอการท่ิมแทงจาก

ของมีคมได 

2. กอนปฏิบัติงานทุกครั้งควรสวมถุงมือและเสื้อกาวนหรือผากันเปอนกอนแยกขยะติดเชื้อ  

3. ในการกําจัดขยะปนเปอนควรท้ิงภาชนะเพาะเลี้ยง/อาหารเลี้ยงเชื้อลงในถุงขยะติดเชื้อท่ีมี

เครื่องหมายเฉพาะ รองรับดวยภาชนะท่ีทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปดมิดชิดชนิดใชเทาเหยียบสําหรับปด-เปด  

มัดปากถุงขยะใหเรียบรอยพรอมติด Autoclave Tape ท่ีปากถุง (กรณีเปนขยะท่ีผานกระบวนการทําลาย

เชื้อดวยความรอนสามารถท้ิงในมูลฝอยท่ัวไปได) 

4. จากนั้นนําไปผานการฆาเชื้อจุลินทรีย ดวยการนึ่งโดยใชความดันไอ 15 ปอนด/ตร.นิ้ว ท่ีอุณหภูมิ 

121OC นาน อยางนอย 15 นาที โดยระยะเวลาข้ึนอยูกับปริมาณของเสีย 

5. สําหรับการรวบรวมและเคลื่อนยาย ควรมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

5.1 สวมถุงมือยางหนา หมวกหรือผาคลุมผม ผาปดปาก รองเทาบูททําดวยยาง  

5.2 ระหวางเคลื่อนยายถุง ควรวางถุงขยะอยางนุมนวลโดยจับตรงคอถุงไมใหอุมถุง เม่ือมีขยะตก

หลนหามหยิบดวยมือเปลาใหใชคีมเหล็กคีบหรือหยิบดวยมือท่ีใสถุงมือยางหนาเก็บใสถุงขยะติดเชื้ออีกใบ 

5.3 หากมีของเหลวไหลซึมออกจากถุงขยะใหซับดวยกระดาษ แลวท้ิงกระดาษลงถุงขยะติดเชื้อ

แลวจึงราดดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน 0.5% Sodium hypochloride นาน 30 นาที กอนเช็ดถูตามปกติ 

6. นําไปรวบรวมไวท่ีจุดพักขยะ เพ่ือรอใหหนวยงานสวนกลางของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดีเปนผูรวบรวมนําไปกําจัดตอไป 
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รูปท่ี 4 แสดงข้ันตอนการกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการ 

แนวทางในการปฏิบัติเม่ือเกิดวัสดุติดเช้ือรั่วไหลหรือหกหลน 

วิธีปฏิบัติเม่ือสารชีวภาพหกหลน (Instruction for Biological Spill) 

1. แจงผูท่ีอยูใกลบริเวณท่ีมีสารชีวภาพหกหลน 

2. ถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีสวมใสออกตามลําดับ ดังนี้ ถุงหุมเทา (Shoes cover) 

เสื้อคลุมหองปฏิบัติการ (lab coat) ถุงมือ (Nitrite glove) แลวนําถุงมือในหองปฏิบัติการมาสวมใสหลังจาก

นั้นจึงถอดแวนตากันกระเด็น (Safety goggles) และหนากาก (Surgical mask) และถุงมือท้ิงไวบริเวณท่ี

สารชีวภาพหก 

3. หากสารชีวภาพกระเด็นโดนรางกาย ควรรีบเช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อ (เชน Alcohol 70%) 

4. นําชุดอุปกรณทําความสะอาดสารชีวภาพหกหลน (Spill kit) มาใกลพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

5. สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจากใจชุด Spill kit ตามลําดับ ดังนี้ ชุดคลุมรางกาย 

(Cover all gown) ถุงหุมรองเทา ถุงมือ จากนั้นใชเทปพันแขนเสื้อชุดคลุมท้ังรางกายกับถุงมือ แลวจึงสวมถุง

มืออีกหนึ่งชั้น สวมหนากาก แวนตากันกระเด็น และสวมหมวกคลุมเปนอันดับสุดทาย 

6. ตั้งสัญลักษณเตือนภัยสารชีวภาพหก พรอมก้ันเขตพ้ืนท่ี 

7. ใชวัสดุดูดซับ วางคลุมบริเวณท่ีสารชีวภาพหก โดยวางรอบดานนอกเขาดานในและในจุดท่ีมี

สารชีวภาพกระเด็นไปปนเปอน 

8. ผสมเวอรคอน 5 กรัม กับน้ําเปลา 1 ลิตร ไดความเขมขน 0.5% ลงในขวดน้ํายาฆาเชื้อ 

9. คอยๆ เทน้ํายาฆาเชื้อท่ีเจือจางแลวลงบนวัสดุดูดซับจากดานนอกเขาดานใน และบนวัสดุดูดซับท่ี

วางคลุมไวในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

เตรียมอปุกรณ์

และบคุลากร

วิธีการเก็บ

และการคดั

แยก

รวบรวม

และกําจดั
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10. ท้ังระยะเวลาใหน้ํายาฆาเชื้อสัมผัสกับสารชีวภาพท่ีหกอยางนอย 20 นาที เพ่ือใหแนใจวาน้ํายาฆา

เชื้อไดออกฤทธิ์อยางเพียงพอ 

11. ครบ 20 นาที ใชคีมคีบ (Forceps) คีบวัสดุซับ โดยรวบจากดานนอกเขามาดานในแลวท้ิงในถุง

ขยะติดเชื้อ (สีแดง) ท่ีซอน 2 ชั้น 

12. หากมีเศษแกวแตก ใช Forceps คีบเศษแกวท้ิงในขวดสําหรับท้ิงของมีคม หากเศษแกวมีขนาด

เล็กมากใหใชไมพายพลาสติกกวาดใสท่ีตักผง แลวเทลงในขวดสําหรับท้ิงของมีคม หากเศษแกวมีขนาดใหญ

หลังจากทําการฆาเชื้อแลวคีบใสกลองแข็ง แลวท้ิงลงถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หากภาชนะบรรจุท่ีตกหลนไมใช

แกวคีบท้ังถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หามใชมือหยิบเศษแกวโดยเด็ดขาด 

13. เช็ดพ้ืนท่ีสารชีวภาพหก ดวยผาหรือกระดาษชุบน้ํายาฆาเชื้อท่ีเจือจางแลวอีกครั้ง แลวท้ิงในถุง

ขยะติดเชื้อ (สีแดง) 

14. เช็ดพ้ืนท่ีสารชีวภาพหก ดวยผาหรือกระดาษชุบ Alcohol 70% แลวท้ิงในถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) 

15. ไมพาย ท่ีตักผง และ Forceps ท่ีใชแลวใหท้ิงลงในถุงพลาสติกแบบซิบล็อค แลวท้ิงในถุงขยะ   

ติดเชื้อ (สีแดง) 

16. ถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลําดับดังนี้ ถุงหุมรองเทา ถุงมือชั้นนอก ชุดคลุมท้ัง

รางกาย ถุงมือชั้นใน หลังจากนั้นสวมถุงมือคูใหม ถอดแวนตากันกระเด็นวางไวจึงถอดหนากากท้ิงในถุงขยะ 

ติดเชื้อ (สีแดง) จากนั้นทําความสะอาดแวนตากันกระเด็นดวย Alcohol 70% กอนเก็บ 

17. เก็บวัสดุก้ันเขตพ้ืนท่ี แลวท้ิงลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) และปดปากถุงขยะใหแนน 

18. นําถุงขยะติดเชื้อไปท้ิงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) 

19. ถอดถุงมือท้ิงลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) 

20. เก็บปายเตือนอันตราย และอุปกรณท่ีไมไดใชใสกลับในกลอง Spill kit 

21. ลางมือใหเรียบรอย 

22. เขียนบันทึกรายงานอุบัติการณ และรายงานการเกิดสารชีวภาพหกหลน ใหหัวหนางานรับทราบ 

23. เขียนรายงานอุบัติการณลงในแบบฟอรมท่ีอยูในกลอง Spill kit และสามารถติดตอขอชุด Spill 

kit กลองใหมไดท่ีงานบริหารกายภาพ สิ่งแวดลอมและชีวอนามัย โดยนํากลองเดิมท่ีใชแลวมาเปลี่ยน 

 

แนวทางในการปฏิบัติเม่ือถูกของมีคมท่ีปนเปอนเช้ือบาดหรือเช้ือหกรด 

1. เม่ือถูกเข็มแทง แกวบาด หรือถูกขีดขวนขณะปฏิบัติงานกับเชื้อ ใหถอดเสื้อคลุมออก ลางมือและ

บริเวณบาดแผล ทาน้ํายาฆาเชื้อท่ีเหมาะสมบริเวณบาดแผล และตรงไปยังสถานพยาบาลทันที แจงผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบถึงสาเหตุและชนิดของเชื้อ โดยติดตองานปองกันและควบคุณการติดเชื้อ เพ่ือรับใบแลปไป      

เจาะเลือดตรวจในวันท่ีกําหนด  โทร. 0184 และ 1261 และเขียนใบรายงานอุบัติเหตุภายใน 1 สัปดาห 

2.  เม่ือเกิดอุบัติเหตุเชื้อเขาปาก ใหถอดเสื้อคลุมออก และตรงไปยังสถานพยาบาลทันที แจงให

แพทยทราบเก่ียวกับเชื้อท่ีกินเขาไป และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  
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3. เม่ือเกิดการฟุงกระจายของเชื้อท่ีอาจเปนอันตรายในอากาศ บุคลากรทุกคนตองออกจากบริเวณ

นั้นทันที  พรอมท้ังแจงหัวหนาหองปฏิบัติการ ติดปายหามทุกคนเขาไปในหองปฏิบัติการนั้นเปนเวลาอยางนอย 

1 ชั่วโมง หลังจาก 1 ชั่วโมง ใหเขาไปทําการฆาเชื้อ และผูท่ีสงสัยวาอาจไดรับเชื้อใหไปพบแพทยทันที  

4. เม่ือเกิดการรั่วไหล หรือภาชนะบรรจุเชื้อแตกหักในเครื่องปนขณะท่ีเครื่องกําลังทํางานอยูตอง

ปฏิบัติดังนี้   

4.1 เม่ือสงสัยวาภาชนะแตกหักขณะท่ีเครื่องกําลังทํางาน ใหหยุดเครื่องทันที และปดฝาเครื่องตอ

อีกอยางนอย 30 นาที  

4.2 หากพบวามีภาชนะแตกหักหลังจากเครื่องหยุดแลว ใหปดฝาเครื่องอยางนอย 30 นาที  

4.3 เก็บเศษภาชนะออกจากเครื่องโดยใชคีมคีบ และใชคีมคีบสาลีชุบน้ํายาฆาเชื้อเช็ดภายใน 

chamber ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานดังกลาว เช็ด chamber ซํ้าอีกครั้งหลังจากปลอยท้ิงไว

ขามคืน  

4.4 ฆาเชื้อเศษภาชนะ buckets และ rotor โดยใช autoclave หรือแชในน้ํายาฆาเชื้อท่ีมี

ประสิทธิภาพทําลายเชื้อท่ีปนเปอนไดดีอยางนอย 24 ชั่วโมง 
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พันธุวิศวกรรม  
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http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/%E0%B8%A0%E0%B8%84/2555/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B556/9.Biosafety_Guidelines.pdf
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เอกสารแนบทาย 3.1 

 

ตารางท่ี 1   รายชื่อเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม   

       คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ สิงหาคม 2559 
 

ช่ือเช้ือ ระดับความเส่ียงทางชีวภาพ 

Escherichia coli เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 1 

Thermomonospora curvata เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 1 

Pythium insidiosum เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Candida albicans เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Candida parasilosis เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Elizabethkingia menigosepticum เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Streptococcus pneumoniae เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Staphylococcus aureus เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Mycobacterium bovis เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 

Salmonella spp เชื้อกลุมเสี่ยงท่ี 2 
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เอกสารแนบ 3.3 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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เอกสารแนบ 3.4 

ขอปฏิบัตขิยะพิษจากหองปฏิบัตกิาร 

ขยะพิษจากหองปฏิบัติการหมายถึง เศษสิ่งของ สิ่งปฏิกูล วัสดุ ท่ีไมใชแลวหรือเสื่อมสภาพ ซ่ึงอยูใน

สถานะของแข็ง ของเหลว หรือ กาซ หรือของผสม รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ ซ่ึงมีหรือปนเปอน หรือมี

องคประกอบของสารอันตรายท่ีอาจกออันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยหรือสิ่งแวดลอมในขณะนั้น     

หากไดรับการจัดการท่ีไมเหมาะสม 

 หลักการจัดแยกประเภทขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

 วิธีการจัดเก็บและจัดการขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

 วิธีการนําสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

 

1.  การจัดเก็บและจัดการขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

ตองคํานึงถึงประเภทของขยะพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในหองปฏิบัติการ ซ่ึงตองศึกษาทําความเขาใจ

และแยกประเภทของขยะพิษใหถูกตอง กอนทําการจัดเก็บดังนี้ 

1.  จําแนกขยะพิษใหถูกตองตามเกณฑการจําแนก เชน กลุมขยะพิษท่ีเปนสารเคมีหมดอายุ  

2.  จัดเก็บในภาชนะบรรจุขยะพิษท่ีเหมาะสมตามประเภทความเปนอันตรายของขยะพิษ เชน     

ขยะพิษท่ีมีน้ําเปนตัวทําละลายใหเก็บในแกลลอน Polyethylene สําหรับขยะพิษท่ีเปนกรดและสารละลาย

อินทรียใหเก็บในขวดแกว  

3.  ติดฉลากบงชี้ชนิดขยะพิษ วางบนถาดขนาดรองรับขยะพิษรั่วไหลไดรอยละ 10 ของถัง ถาดตอง

ทําจากวัสดุท่ีทนตอการกัดกรอนหรือไมเสียรูปเม่ือสัมผัสขยะพิษ 

4.  ไมควรบรรจุขยะพิษเกินกวา 80% ของความจุของภาชนะ หรือปริมาณขยะพิษตองอยูต่ํากวาปาก

ภาชนะอยางนอย 1 นิ้ว 

5.  ขยะพิษท่ีบรรจุในภาชนะขวดแกวใหปดฝาใหมิดชิด โดยภาชนะขวดแกวจะตองบรรจุลงในกลอง

กระดาษหรือกลองโฟมใหเรียบรอย เพ่ือปองกันการแตกหรือรั่วซึมของภาชนะเก็บขยะพิษ ขณะขนสง 

 

สําหรับสารท่ีจะท้ิงในหองปฏิบัติการ มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

1.  ตองไมเทสารท่ีเขากันไมได หรือทําปฏิกิริยารุนแรงลงไปรวมกันในอางน้ําท้ิง 

2.  ตองไมเทสารท่ีไมผสมกับน้ํา หรือทําปฏิกิริยากับน้ําลงอางน้ําท้ิง เชน ether หรือ sodium 

3.  การเทสาร หรือดางลงอางน้ําท้ิง ตองไมเกิน 500 มิลลิลิตร แลวชะลางดวยน้ํามากๆ อาจทําให

กรดหรือดางเปนกลาง 

4.  สารเปนพิษ เชน cyanide ไมควรท้ิงลงทอ ควรเก็บใสขวดยาแยกไวตางหาก  

5.  ไมเทสารขนเหนียว ของแข็ง หรือสารไวไฟลงอางน้ําท้ิง 
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6.  ถามีสารปริมาณมาก ควรรวบรวมเก็บไว แลวหาวิธีเอากลับคืนมาใชตอ 

7.  ถาเปนสารท่ีมีอันตรายตอระบบนิเวศน ควรเปลี่ยนเปนสารไมอันตรายกอนท้ิง 

 

2.  การติดฉลากบนภาชนะบรรจุขยะพิษ 

เพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนกันของขยะพิษแตละประเภท ซ่ึงอาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงในกรณีท่ี

เปนสารท่ีเขากันไมได จึงควรท่ีจะมีการติดฉลากบนภาชนะบรรจุขยะพิษใหเห็นอยางชัดเจน โดยฉลากท่ีติดบน

ภาชนะบรรจุขยะพิษ ควรมีลักษณะดังนี้  

 มีขนาดใหญ เห็นไดชัดเจน  

 ชื่อบุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบหองปฏิบัติการ 

 หมายเลขหองปฏิบัติการ/ชื่อหนวยงาน 

 ระบุชนิดของขยะพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในหองปฏิบัติการ บนฉลากท่ีติดบนภาชนะ

บรรจุขยะพิษ 

เพ่ือจัดแยกประเภทของขยะพิษชนิดนั้นใหเห็นอยางเดนชัด  

 ระบุชวงเวลาของการเก็บขยะพิษชนิดนั้น และแจงใหสวนกลางทราบเพ่ือท่ีจะไดเก็บ

รวบรวมใหกับหนวยรวบรวมขยะอันตรายสวนกลางตอไป  

 

3.  วิธีการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการมายังหองขยะอันตรายสวนกลาง 

ข้ันตอนการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการมายังหองขยะอันตรายสวนกลาง มีดังนี้  

1.  ผูประสานงานกรอกขอมูลขยะพิษท่ีตองการจะสง ลงในแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี 

2.  ผูประสานงานสงแบบฟอรม พรอมกับนําขยะพิษจากหองปฏิบัติการมาท่ีหองจัดเก็บขยะอันตราย

สวนกลาง 

3.  งานอาคารฯ ตรวจสอบขอมูลขยะพิษท่ีผูประสานงานรายงานมา หากมีขอสงสัยงานอาคารฯ จะ

ติดตอไปยังผูประสานงานเพ่ือสอบถามขอสงสัย และชั่งน้ําหนักขยะพิษจากหองปฏิบัติการกอนการจัดเก็บ 
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ข้ันตอนการนําสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการท่ีตองการท้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงานกรอกขอมูลขยะพิษท่ีตองการจะสง 

ลงในแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี 

ผูประสานงานสงแบบฟอรม พรอมกับนําขยะพิษจาก

หองปฏิบัติการมาท่ีหองจัดเก็บขยะอันตรายสวนกลาง 

งานอาคารฯ ตรวจสอบขอมูลขยะพิษท่ีผูประสานงานรายงานมา 

หากมีขอสงสัยงานอาคารฯ จะติดตอไปยังผูประสานงานเพ่ือ

สอบถามขอสงสัย และชั่งน้ําหนักขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

กอนการจัดเก็บ 
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ตัวอยางฉลากติดภาชนะบรรจุขยะพิษ 
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ตัวอยางแบบฟอรมการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

แบบฟอรมการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 
 

วันที่แจง : ………………………………………………………. 

ภาควิชา : …………………………………………………….……. หนวยงาน: ………………………… 
ชื่ออาคาร : ………………………

ชั้น…………………………………… 

ผูรับผิดชอบโครงการ : …………………………………………….. โทรศัพท : ……………………………………………………………..………… 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อสารเคมี ชื่อเรียกอื่น 

ภาชนะบรรจุ 
จํานวนท่ี

ตองการท้ิง 

(ตอหนวย) 

การจําแนก

ประเภท

สารเคมี 
ขนาด ชนิด จํานวน 
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คําช้ีแจงแบบฟอรมการท้ิงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ 

1.  แบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมีนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการเก็บขอมูลปริมาณ ประเภท ขยะพิษ

สารเคมีและสรุป เพ่ือใหสะดวกตอการแจงปริมาณในการใหบริษัทมารับไปกําจัด 

2.  แบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมีประกอบดวยสองสวน 

2.1)  ขอมูลผูสงขยะพิษสารเคมี  

2.2)  ขอมูลเก่ียวกับขยะพิษสารเคมีท่ีตองการสง 

 

คําแนะนําในการกรอกแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี 

1.  วันท่ีแจง   วันท่ีแจงวาจะมีการขอท้ิงขยะพิษสารเคมี (วันท่ีกรอกแบบฟอรม) 

2.  ภาควิชา  ชื่อภาควิชาท่ีมีการครอบครองขยะพิษสารเคมี 

3. หนวยงาน  ชื่อหนวยงานและท่ีอยูในท่ีทํางานท่ีใหติดตอไดของผูท่ีรับผิดชอบดูแลขยะพิษสารเคมี

ท่ีมีในครอบครอง 

4. ชื่ออาคาร ชื่อของอาคารท่ีหองปฏิบัติการหรือหองท่ีเก็บขยะพิษสารเคมีนั้นถูกจัดเก็บอยู 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อบุคคลท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบขยะพิษสารเคมีท่ีมีในครอบครอง  

(ควรกรอกดวยตัวบรรจง ไมควรเปนลายเซ็น) 

6.  โทรศัพท  หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดของผูท่ีรับผิดชอบดูแลขยะพิษสารเคมีท่ีมีในครอบครอง 

7.  ชื่อสารเคมี ชื่อสารเคมีและภาชนะปนเปอนท่ีตองการท้ิง (ในกรณีท่ีเปนสารเคมีท่ีมีการผสมของ

สารหลายตัว ใหแยกสวนประกอบมาใหดวย) 

8. ชื่อเรียกอ่ืน  ชื่อของสารเคมีท่ีถูกเรียกเปนอยางอ่ืน (ถามี) 

9.  ภาชนะบรรจุ  บรรยายลักษณะของภาชนะบรรจุ (ในการบรรจุสารเคมีในภาชนะ ไมควรบรรจุ

เกิน 80% ของภาชนะ) 

9.1) ขนาด ขนาดของภาชนะบรรจุ เชน 1 ลิตร, 3 กิโลกรัม, 2 ลูกบาศกเมตร โดยสามารถเขียน

เปนอักษรยอสากลได เชน 1 ลิตร, 3 กิโลกรัม เปนตน 

9.2)  ชนิด ชนิดของภาชนะบรรจุ เชน ขวดแกวสีชา ขวดพลาสติก กลองพลาสติก ถังโลหะ 

9.3)  จํานวน จํานวนของภาชนะบรรจุท่ีตองการท้ิง เชน 3 ขวด, 3 ปบ, 4 กลอง เปนตน 

10. จํานวนท่ีตองการท้ิง จํานวนปริมาณขยะพิษสารเคมีท่ีตองการท้ิงตอหนึ่งหนวยภาชนะบรรจุ เชน 

3 ลิตร, 4 กิโลกรัม เปนตน 

11. การจําแนกประเภทสารเคมีใหจัดจําแนกประเภทตามวิธีท่ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี ไดกําหนดไว โดยแบงออกเปน 12 กลุมดังนี้ 
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ลําดับ กลุม รายละเอียด ตัวอยาง 

ประเภทของเสียสารเคม ี

1 Hydrocarbon 

Solvent 

ของเสียสารเคมีท่ีมีสวนประกอบของ 

Hydrogen (H) และ Carbon (C) เปน

องคประกอบหลักในโมเลกุล รวมไปถึงสารใน 

Functional Group ตางๆ ไดแก Alkane, 

Alkene, Alkyne, Alcohol, Ester, Ether, 

Ketone, Oil เปนตน 

เชน Hexane, Methanol, Acetone,  

MEK, IPA, THF, Ethyl Acetate,  

Acetaldehyde  เปนตน 

 

2 Halogen Solvent ของเสียท่ีมีธาต ุHalogen  

ไดแก Chlorine (Cl), Bromine (Br),  

Iodine (I), Fluorine (F) เปนองคประกอบ 

ในโมเลกุล 

เชน NaCl, KBr, CH2Cl2, TCE, PCE  

เปนตน 

 

3 Inorganic 

Compound 

ของเสียท่ีเปนสารอนินทรียในกลุม 

Carbonate, Sulphate, Phosphate รวมถึง

ของเสียทีมีองคประกอบของนํ้าสูงและสารซัก

ลางทําความสะอาด 

เชน K2CO3, Na2SO4 เปนตน 

 

4 Heavy Metal 

Compound 

ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักเปน

องคประกอบ  ไดแก โครเมยีม ปรอท 

แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส 

สังกะสี โคบอลต นิกเกิล เงิน ดีบุก พลวง 

ทังสเตน และ วานาเดียม 

เชน COD Waste, Hg2Cl2, FeSO4, 

PbCl2, K2Cr2O7 เปนตน  

5 High Toxic 

Solution 

ของเสียท่ีมีความเปนพิษตอสุขภาพสูง เปน

สารกอมะเร็ง หรือมีผลกระทบตอระบบ

พันธุกรรม 

เชน Cyanide Waste, Chloroform, 

CCl4, EtBr, Formaldehyde, 

Acrylate, Pyridine เปนตน 

6 Acid Solution ของเสียท่ีมีคา pH ตํากวา 7 เชน กรดอินทรีย, กรดไนตริก  

กรดซลัฟวริก กรดไฮโดรคลอริก  

กรดฟอสฟอริก เปนตน 

7 Base Solution ของเสียท่ีมีคา pH สงูกวา 7 เชน แอมโมเนีย สารประกอบ  

ไฮดรอกไซด เชน NaOH, KOH, 

NH4OH 

8 Oxidizing Agent สารท่ีทําหนาท่ีรบัอิเล็กตรอนจากสารอ่ืน เชน KMnO4, H2O2, KClo4, NaOCl  

เปนตน 

9 Reducing Agent สารท่ีทําหนาท่ีใหอิเล็กตรอนแกสารอ่ืน ไดแก 

สารในกลุม Hydride 

เชน LiAlH4, NaBH4 เปนตน 

10 Unknown ของเสียท่ีไมอาจระบุไดวาเปนสารเคมีอะไร    

มาจากท่ีไหน เปนตน 
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ลําดับ กลุม รายละเอียด ตัวอยาง 

ประเภทของเสียสารเคม ี

11 Solid Waste ของเสียสารเคมีในกลุม Expired Chemical 

Solid และของเสียทุกชนิดท่ีมีสถานะเปน

ของแข็ง รวมไปถึงเศษแกว อุปกรณท่ีใชใน

การทดลองท่ีปนเปอนสารเคม ี

 

12 Other ของเสียสารเคมีท่ีไมสามารถจัดเขา  

กลุมท่ี 1- กลุมท่ี 11 

เชน ยางพารา และของเสยีสารเคมีท่ี

เปนช่ือทางการคาหรืออ่ืนๆ ท่ีไมทราบ

ช่ือทางเคมี ยกเวนของเสียท่ีเปนสาร

กัมมันตรังสีและของเสียติดเช้ือ 

 หมายเหตุ :  ในการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอความรวมมือในการกรอกดวยตัวบรรจง เพ่ือใหงายตอการเก็บขอมูล และ

ควรกรอกขอมูลใหครบถวน 
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บทท่ี 4 

ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานทางชีวโมเลกุล 

 
น.ส.สุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน, ดร.นฤมล ตราชู, น.ส.ณนมน มนตนโม 

นางถนอม เพ็ชรทอง, นางอัญชลี ตันติเวทเรืองเดช, นายแทนจิตติ พงศรุจิกร 

น.ส.สุปราณี ทองประดิษฐ, นางอรัชลีฬห ทวีวงศสุนทร, น.ส.ณัฐพร เสือเงิน 

 

ในปจจุบันงานทดลองวิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมทางการแพทยมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องและรวดเร็วและการศึกษาอยางแพรหลาย สามารถนําองคความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปองกัน

และรักษาโรคดวยเทคโนโลยีชีวการแพทย อยางไรก็ดี ในการปฏิบัติงานวิจัยดานชีวโมเลกุลนั้นอาจเกิดผลท่ี

กระทบตอมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีมาตรการสําหรับควบคุมและปองกันความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดข้ึน 

ถึงแมวางานสวนใหญท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาระดับโมเลกุลจะจัดอยูในประเภทท่ีไมมีอันตราย แตเพ่ือ

ปองกันเหตุสุดวิสัยท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดกําหนดรายละเอียดวิธีการและการดําเนินงานในการวิจัยและพัฒนาท่ี

เก่ียวของกับงานดานชีวโมเลกุลเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล แนวทางการ

กําจัดของเสียทางชีวโมเลกุล และแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติภัยท่ีเกิดจากของเสียทางชีวโมเลกุล โดยมี

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการวางแผนและดําเนินการวิจัย โดยระบุข้ันตอน

และวิธีการในการดําเนินการทดลองอยางปลอดภัยจากความเสี่ยง และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      

ความหลายหลากทางชีวภาพ และสุขอนามัยของมนุษย 

ในหองปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลนั้น สารพันธุกรรม (Deoxyribonucleic Acid, DNA) ถูกนํามาศึกษา

อยางแพรหลาย ในรูปแบบของ พลาสมิด ชิ้นสวน DNA  primer ซ่ึงเม่ืออยูในฟอรมดังกลาว DNA เหลานั้นไม

ถือวามีอันตราย อยางไรก็ดี ความกาวหนาดานการวิจัยทางพันธุวิศวกรรมไดถูกนํามาใชในการศึกษายีนท่ี

กอใหเกิดโรคตางๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงกระบวนการตัดตอเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนอาจเพ่ิมความเสี่ยง

ใหแกผูทําการทดลองหรือสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนการทดลองเก่ียวกับยีนท่ีกอใหเกิดมะเร็งหรือ 

Oncogene ซ่ึงเม่ือเขาสูรางกายแลวอาจมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดความผิดปกติได ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรเพ่ิม

ความระมัดระวังในการทําการทดลองเม่ือตองสัมผัสกับสารดังกลาว โดยยึดถือวาสารเหลานี้มีความเสี่ยงท่ีจะ

กอใหเกิดอันตราย และตระหนักตอสิ่งมีชีวิตท่ีดัดแปลงพันธุกรรมตางๆ อาทิ เสถียรภาพของยีน แหลงยีนท่ีนํา 

มาจากจุลินทรียท่ีอาจมีโอกาสกลายพันธุเปนยีนกอโรค ยีนท่ีมีโอกาสหลุดลอดไปสูพืชหรือจุลินทรียชนิดอ่ืนๆ 

ซ่ึงอาจจะมีผลตอเนื่องใหเกิดปญหาตอสุขภาพของมนุษยและสัตวได 
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ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 

งานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม แบงไดเปน 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง 

ไดแก 

งานประเภทท่ี 1 การวิจัยและทดลองท่ีไมมีอันตราย  

งานประเภทนี้เปนงานวิจัยและทดลองท่ีไมมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม ใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2  

การวิจัยและทดลองตอไปนี้ จําแนกเปนงานประเภทท่ี 1 

1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีไมกอใหเกิดอันตราย เชน จุลินทรียท่ีจัดอยูใน

ความเสี่ยงประเภทท่ี 1 

2.  การวิจัยและทดลองทางอณูพันธุศาสตร (molecular genetics) ท่ีไมเก่ียวของกับการใชสิ่งมีชีวิต

หรือไวรัสโดยตรง เชน เทคนิค polymerase chain reaction (PCR), northern หรือ southern blotting 

หรือเปนเทคนิคท่ีไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารพันธุกรรม เชน in vitro fertilization การ

สืบพันธุแบบอาศัยเพศตามธรรมชาติ conjugation, transduction, และtransformation เปนตน และการ

กระตุนใหเกิด polyploidy 

3.  การวิจัยและทดลองเก่ียวกับการเชื่อมของเซลลสัตวชั้นสูง ท่ีไมกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตท่ีเจริญพันธุข้ึน

ใหมได เชน การสราง hybridomas ท่ีไมใชไวรัสเปนตัวกระตุน เชน Epstein Barr Virus (EBV) เพ่ือใชผลิต 

monoclonal antibodies เปนตน 

4.  การเชื่อมของ protoplast ซ่ึงมาจากจุลินทรียท่ีไมกอโรค 

5.  การเชื่อม protoplast หรือ embryo-rescue ของเซลลพืช 

6.  งานวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยธรรมชาติท่ีผูให (donor) และผูรับ 

(recipient) เปนชนิดหรือ species เดียวกัน และชนิดท่ีรูแลววาสามารถแลกเปลี่ยนกับเจาบาน (host)      

ตางชนิดไดโดยธรรมชาติ (รายละเอียดเพ่ิมเติม ในแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการ

ดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) 

7.  การวิจัยและการทดลองเก่ียวกับชิ้นสวน DNA ของไวรัส ท่ีไมไดนําไปทําการตัดตอหรือ

เปลี่ยนแปลงเบส เพ่ือใหเขาไปในจีโนม (genome) ของไวรัสเอง และรวมไปถึง DNA จากแหลงอ่ืนดวย 

8.  การวิจัยและทดลองเก่ียวกับ DNA ท้ังหมดของเซลลจุลินทรียท่ีเปนเซลลเจาบาน พวกโพรคาริ

โอท (prokaryotic host) เชน แบคทีเรีย รวมไปถึงพลาสมิด (plasmid) หรือไวรัสท่ีมีอยูเดิม โดยเพ่ิมจํานวน

ในเซลลเจาบานนั้นๆ หรือถายโอนยีนดวยกระบวนการสรีรวิทยาปกติท่ีรูจักกัน เชน Escherichia coli 

9.  การวิจัยและทดลองเก่ียวกับ DNA ท้ังหมดของเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูงท่ีใชเปนเซลลเจาบานพวก     

ยูคาริโอท (eukaryotic host) ท้ังนี้รวมไปถึงคลอโรพลาสต ไมโตคอนเดรียหรือพลาสมิด (ยกเวนไวรัส) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการเพ่ิมจํานวน (การทํา transformation ของเซลลมนุษยดวย DNA ของมนุษย) 

10.  งานท่ีใชสารพันธุกรรมของไวรัสนอยกวา 2 ใน 3 หรือใชสารพันธุกรรมท่ีขาดสวนสําคัญในการ

ทํางานของยีน หรือสวนสําคัญในการกอตัวไวรัส ซ่ึงขบวนการทดลองไมกอใหเกิดไวรัสท่ีสมบูรณข้ึนใหมได 
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11.  การวิจัยและการทดลองดัดแปลงสารพันธุกรรมท่ีมี eukaryotic viral genome นอยกวาครึ่งหนึ่ง

ท่ีถูกนําไปเพ่ิมจํานวนใน E.coli K12, Saccharomyces kotital, Bacillus subtilis หรือ B. lichenformis 

หรือชิ้นโมเลกุลของ DNA สายผสม ท่ีเปน extrachromosomal ของแบคทีเรียแกรมบวก (ศึกษาเพ่ิมเติม 

เรื่อง บัญชีเจาบาน/พาหะท่ีรับรองแลววาปลอดภัย ในแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจํานวนท่ีมี

ขนาดความจุนอยกวา 10 ลิตร ท้ังนี้ไมรวมไปถึงการเพ่ิมจํานวนเซลลท่ีมียีนของสารพิษ (ท่ีไดมาจากการ 

cloning) ท่ีมีฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลัง 

 

งานประเภทท่ี 2 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานในหอง ทดลอง 

ชุมชน และสิ่งแวดลอมงานประเภทนี้ เปนงานวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานใน

หองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควรใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 

การวิจัยและทดลองท่ีจําแนกเปนงานประเภทท่ี 2 

1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตรายในระดับต่ํา เชน จุลินทรียท่ี

จัดอยูในความเสี่ยงประเภทท่ี 2 

2.  งานดัดแปลงพันธุกรรมสัตวท่ีมีชีวิต (รวมท้ังสัตวไมมีกระดูกสันหลัง) งานดัดแปลงพันธุกรรมของ

สารพันธุกรรมของไข หรือไขผสมแลว หรือตัวออนชวงตน ไมวาจะทําโดยวิธีการใดๆ เพ่ือกอใหเกิดสิ่งมีชีวิต

ชนิดใหม (รายละเอียดเรื่องลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับสัตวดัดแปลง

พันธุกรรม ในแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) 

3.  งานดัดแปลงพันธุกรรมพืชท่ีมีลักษณะตางไป ตองเสนอขอมูลเพ่ิมเติม 

4.  งานท่ีเก่ียวกับระบบ เจาบาน/พาหะ ท่ีไมไดอนุญาตไว 

5.  งานท่ีเก่ียวกับระบบ เจาบาน/พาหะ ท่ีอนุญาตไวแลว (รายละเอียดในงานประเภทท่ี 1) แตยีนท่ี

จะนํามาเชื่อมมีลักษณะเปนตัวกําหนดใหเกิดพิษภัยหรือเปน DNA หรือ RNA จากจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคใน

มนุษย สัตวหรือพืช หรือมียีนสรางโปรตีนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต หรือการแบงเซลล เชน ยีนท่ีทําใหเกิด

มะเร็ง เปนตน 

 

งานประเภทท่ี 3 การวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม หรือเก่ียวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีอาจมีอันตรายในระดับท่ียัง

ไมเปนท่ีทราบแนชัด 

งานประเภทนี้ เปนงานวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง โดยเปนการ

วิจัยในเชื้อท่ีกอโรครายแรงในคนหรือสัตว ซ่ึงโดยปกติจะไมแพรจากคนหรือสัตวท่ีติดเชื้อไปยังคนหรือสัตวอ่ืน 

และเปนโรคท่ีมีวิธีปองกันและวิธีรักษาท่ีไดผล หรือเปนงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการรักษาผูปวยโดยการ

ดัดแปลงพันธุกรรม ท้ังนี้ งานท่ียังไมทราบแนชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยูในประเภทนี้ดวย 
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งานวิจัยประเภทนี้ใชวิธีควบคุมและปองกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, BSL3 

หรือ BSL4 แลวแตกรณี ท้ังนี้ ระดับของการควบคุมและปองกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน

และระดับอันตรายท่ีจะประเมินได ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอหากมี

มาตรการเสริมท่ีสามารถปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม 

การวิจัยและทดลองท่ีจําแนกเปนงานประเภทท่ี 3 

1.  งานวิจัยท่ีใชสิ่งมีชีวิต เชน จุลินทรียท่ีจัดอยูในความเสี่ยงประเภทท่ี 3 

2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีผลิตสารพิษ 

2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีผลิตสารพิษ (toxin producer) งานท่ีเก่ียวของกับ DNA และ

การโคลน DNA ท่ีควบคุมการสรางสารพิษ หรือผลิตสารพิษท่ีมี LD50 ต่ํากวา 100 นาโนกรัมตอกิโลกรัม 

2.2 งานท่ีเก่ียวของกับยีนท่ีใหผลผลิตสูง ถึงแมวาสารพิษท่ีผลิตมี LD50 สูงกวา 100 นาโนกรัมตอ

กิโลกรัม 

2.3 งานท่ีทํากับ DNA ของจุลินทรียท่ีผลิตสารพิษท่ีไมทราบแนชัดวาอาจจะมียีนสารพิษอยู    

งานท้ัง 3 ลักษณะขางตนตองระบุชนิดของสารพิษท่ีผลิตได ชนิดสิ่งมีชีวิตท่ีรวมในการโคลน (cloning) และ

ระดับความเปนพิษท่ี LD50 ใหชัดเจน 

3.  การวิจัยและทดลองท่ีใชพาหะไวรัส ซ่ึงทําใหเซลลมนุษยติดเชื้อได และงานท่ีมี DNA จากสวนท่ี

เสริมแตงท่ีมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเปนสารพิษตอเซลลมนุษย 

4.  การวิจัยและทดลองท่ีใชพาหะหรือเจาบาน (host) เปนเชื้อจุลินทรียท่ีอาจทําใหเกิดโรคในมนุษย 

สัตว หรือพืช ยกเวนเจาบานหรือพาหะท่ีไดอนุญาตไวแลว (อางอิง: บัญชีรายชื่อตางๆ ภาคผนวกแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) 

5.  การวิจัยและทดลองท่ีใชพาหะไวรัสไมสมบูรณและไวรัสผูปวยรวมกัน ซ่ึงอาจจะมีโอกาสทําใหเกิด

ไวรัสท่ีสมบูรณได 

6.  การใชยีนท่ีทําใหเกิดการเชื่อมตอเชื้อจุลินทรียยกเวนเจาบานท่ีไดอนุญาตไวแลว (อางอิง:      

บัญชีรายชื่อตางๆ ภาคผนวกแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือพันธุวิศวกรรม) 

7.  การขยายจํานวนโดยวิธี cloning หรือการถายสารพันธุกรรมของไวรัสท้ังอันหรือไวรอยด หรือ

ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมท่ีกอใหเกิดการติดเชื้อตอมนุษย สัตว หรือพืช 

8.  การวิจัยและทดลองท่ีเก่ียวกับการเชื่อมตอระหวางสารพันธุกรรมท้ังอันของไวรัส หรือไวรอยด 

และ/หรือ ชิ้นสวนท่ีเปนสวนประกอบ (complementary fragment) ซ่ึงกอใหเกิดการติดเชื้อ หรือเปนสวน

สําคัญทําใหเกิดโรค รวมท้ังการทดลองท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อของเจาบาน หรือการเพ่ิมความรุนแรงและ

ความสามารถของการติดเชื้อ 

9.  งานท่ีเก่ียวกับการรักษาผูปวย ดวยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด 

10. งานวิจัยและทดลองใดๆ ท่ีมีการฉีดชิ้นสวน หรือสารพันธุกรรมท้ังอันของไวรัสเขาไปในตัวออน 

เพ่ือดัดแปลงพันธุกรรมของสัตวซ่ึงมีการหลั่งหรือผลิตตัวไวรัส (ศึกษาเพ่ิมเติมจากภาคผนวกท่ี 15 เรื่อง 
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ลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับสัตวดัดแปลงพันธุกรรม ในแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) 

11. งานวิจัยและทดลองท่ีมีการถายโอนยีนตานทานยาปฏิชีวนะไปยังจุลินทรีย โดยท่ียาปฏิชีวนะนั้นๆ 

ใชในการบําบัดรักษามนุษย สัตวหรือใชในการเกษตร ท้ังนี้ตองระบุวายีนตานทานยาปฏิชีวนะนั้น สามารถถาย

โอนไดตามกระบวนการทางธรรมชาติหรือไม 

 

งานประเภทท่ี 4 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเปนอันตรายระดับรายแรงตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง 

ชุมชน และสิ่งแวดลอม และ/หรือขัดตอศีลธรรม 

งานวิจัยท่ีจัดเปนงานประเภทท่ี 4 จะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมเหลานี้ ไดแก 

1. งานวิจัยท่ีไมมีมาตรการ และ/หรือขอมูลท่ีใชในการพิสูจน และควบคุมปองกันในเชิงวิทยาศาสตร

อยางชัดเจน 

2. งานวิจัยและทดลองท่ีมุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือสารพิษ เพ่ือเปาหมายทางสงคราม 

และการทําลายลางเผาพันธุมนุษยหรือสัตว 

3. งานวิจัยและทดลอง ท่ีมุงจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษยดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ท่ีไมไดมี

วัตถุประสงคในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 

 

การประเมินความเส่ียงและการจัดระดับความเส่ียง  

เปนการวิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม 

ท้ังโดยตรงและโดยออม ท้ังท่ีเกิดข้ึนทันทีหรือภายหลัง อาจเปนผลมาจากการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการใช

สิ่งอันตรายทางชีวภาพ ดวยเหตุนี้ การประเมินความเสี่ยงจึงเปนกิจกรรมท่ีจะตองมีการทบทวนแกไขอยู

ตลอดเวลาและทันสมัย โดยอาศัยความรูจากหลากหลายแหลงมาประมวลผลประกอบการพิจารณา เพ่ือนํามา 

ใชในการกําหนดอุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีจําเปน และเหมาะสมกับงานวิจัยและการ

ทดลอง การสรางความเขาใจท่ีถูกตอง แนวทางปฏิบัติและวิธีการดําเนินการวิจัยอยางปลอดภัยจึงเปนสิ่งท่ี

ผูปฏิบัติงานดานชีวโมเลกุลควรตระหนักเปนอยางยิ่ง 

 

มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ  

เ พ่ือให เ กิดความปลอดภัยตอผู ทําการวิจัยและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิด ข้ึนตอสิ่ งแวดลอม 

หองปฏิบัติการวิจัยจึงควรกําหนดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงมีขอกําหนดหลัก 4 ประการท่ีตอง

คํานึงถึง ไดแก ขอกําหนดดานอุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) 

ขอกําหนดดานมาตรฐานในการปฏิบั ติงาน (Work place practices หรือ SOP: Standard Operating 

Procedures) ขอกําหนดดานวิศวกรรม (Engineering control) และขอกําหนดดานการบริหารจัดการ 

(Administrative control) 
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ขอกําหนดดานอุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) การใช

อุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล เปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถใชในการควบคุมรวมกับวิธีการอ่ืนได ซ่ึงวัตถุประสงค

ของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือปองกันการสัมผัสกับวัสดุติดเชื้อเขาสูรางกาย และปองกัน

การแพรกระจายการปนเปอน การเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง

ในทุกกิจกรรมกอนเริ่มปฏิบัติการ เพ่ือใหการเลือกอุปกรณปองกันเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยตอง

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ ชนิดของสิ่งท่ีตองสัมผัส โดยพิจารณาจากชองทางการสัมผัสหรือการเขาสูรางกาย 

ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ วาเหมาะสมกับชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายหรือไม ตองคํานึงถึงการ

ออกแบบเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูสวมใส มีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของผูสวมใส มีความสะดวกสบายใน

การสวมใสและไมขัดขวางการทํางาน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกชนิดควรมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล สิ่งสําคัญคือพนักงานตองสวมอุปกรณปองกันตามท่ีหนวยงานกําหนดในขณะท่ีปฏิบัติงานทุก

ครั้ง และตองถอดออกเม่ือออกนอกหองปฏิบัติการ อีกท้ังยังตองทําการฆาเชื้ออุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีมีการใชงานอุปกรณนั้นๆ ดวยกอนนํามาใชซํ้าหรือทําลาย 

ขอกําหนดดานมาตรฐานในการปฏิบั ติ ง าน (Work place practices หรือ SOP: Standard 

Operating Procedures) เปนเอกสารท่ีเปนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตอง 

ซ่ึงควรระบุถึงวิธีการปฏิบัติงานเปนลําดับ ข้ันตอน เพ่ือใหการปฏิบัติและผลลัพธเปนรูปแบบและมาตรฐาน

เดียวกัน ไดผลนาเชื่อถือและมีความสมํ่าเสมอ การจัดทําตองใชขอมูลพ้ืนฐานจากการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก

หองปฏิบัติการวิจัยแตละแหงมีปจจัยท่ีแตกตางกัน หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตองเขียน

วิธีปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือการทํากิจกรรมอ่ืนๆ สําหรับผูปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เชน 

ข้ันตอนการใสและถอดอุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล ข้ันตอนการปฏิบัติในการเขาและออกหองปฏิบัติการชีวนิร

ภัย วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ เปนตน โดยวิธีปฏิบัติมาตรฐานท่ีเขียนตองเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

คํานึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเม่ือปฏิบัติงาน 

ขอกําหนดดานวิศวกรรม (Engineering control) โรงพยาบาลและสถาบัน ตองจัดสราง ควบคุม และ

ดูแลหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ใหมีอุปกรณ เครื่องมือ ระบบ และคุณลักษณะตามขอกําหนดมาตรฐาน ซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อจากหองปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอม ลดความ

เสี่ยงจากการติดเชื้อในการปฏิบัติงาน ซ่ึงขอกําหนดท้ังในแงของคุณลักษณะของหองปฏิบัติการ ตูปลอดเชื้อ

นิรภัย เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ 

ขอกําหนดดานการบริหารจัดการ (Administrative control) ขอกําหนดนี้เปนเรื่องของการบริหาร

จัดการท้ังในแงนโยบาย การจัดหา จัดเตรียม ดําเนินการ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน 

มอบหมายบุคคลใหมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบสําหรับหองปฏิบัติการนั้นๆ (Biosafety officer หรือ Supervisor) 

จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูอยางสมํ่าเสมอ (Training) เพ่ือใหม่ันใจวาผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามวิธี

ปฏิบัติมาตรฐานไดถูกตอง มีการควบคุมและจํากัดการเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จัดหาอุปกรณปองกัน

เฉพาะสําหรับผูปฏิบัติการอยางเหมาะสม  มีแผนสําหรับการฆาเชื้อหองปฏิบัติการ (Laboratory 

Decontamination) ดําเนินการใหมีการฉีดวัคซีนแกผูปฏิบัติงาน (Immunization) และจัดใหมีโปรแกรม
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สํารวจการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน (Medical surveillances) การฝกซอมการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ

มาตรฐานเพ่ือใหทุกคนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง (SOP Compliance) รวมท้ังมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงานท่ีไดรับมอบหมาย (Background checks) การแสดงสัญลักษณ

และขอมูลตางๆ ทางชีวนิรภัย เครื่องหมายบงชี้วาเปนหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับใด ใหขอมูลชนิดของเชื้อท่ี

มีการปฏิบัติการ รวมท้ังใหระบุชื่อและเบอรโทรศัพทผูมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีติดตอไดสะดวก ในบริเวณท่ีชัดเจน

และเห็นไดงาย 

 

ระเบียบการใชหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล 

1.   รายงานตัวตอหัวหนาหนวยวิจัยท่ีเก่ียวของ (เฉพาะครั้งแรกของการใชหอง) หัวหนาหนวยฯ/ผูท่ี

หัวหนาหนวยฯ มอบหมาย แนะนําระเบียบการใชหองปฏิบัติการ เครื่องมือตางๆ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

2.   หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขาในหองปฏิบัติการเด็ดขาด 

3.   ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมือ  

4.   ศึกษาระเบียบปฏิบัติและ Work Instruction ของเครื่องมือท่ีใชปฏิบัติงานใหเขาใจ 

5.   สวมเสื้อกาวนและถุงมือขณะทําการวิเคราะห  

6.   กอนลงมือปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณท่ีใชในการทํางาน  จัดเตรียมภาชนะ/ถุงสําหรับท้ิง

วัสดุปนเปอนสารคัดหลั่งของผูปวยใหพรอมใช หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหท้ิงในถังท่ีจัดไวใหสําหรับท้ิง

เลือดโดยเฉพาะ (ขาง Cold room) 

7.   ในกรณีท่ีใชกรด/ดางเขมขน ใหทํางานในตูดูดไอกรด/ดาง (Acid/Base Fume Hood) หากใช

สารไอระเหย ใหทํางานในตูดูดไอระเหย (Volatile Fume Hood) 

8.   การเตรียม master mix ใหเตรียมในหองปลอด DNA ท่ีจัดเตรียมไว 

9.   การยอม DNA ดวยสาร ethidium bromide หรือการ run electrophoresis บน gel ท่ีมีสาร 

ethidium bromide ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง ตองทําในหอง Bio-image เทานั้น และหามนําอุปกรณตางๆ ท่ีใช

ในหองนี้ออกนอกหอง กอนออกจากหองถอดถุงมือท้ิงในถังขยะถุงแดงในหอง แลวจึงฉีกรูปถาย Gel จาก

เครื่อง Bio-image 

10. เม่ือเสร็จงาน ปดปากถุงใสวัสดุปนเปอน นําไปท้ิงในถังขยะปนเปอน (ถุงแดง) ท่ีจัดไวให liquid 

waste ท่ีสามารถเจือจางน้ําท้ิงได ใหเทลงอางพรอมกับเปดน้ํากอกไลตามมากๆ  liquid waste อันตรายใหเท

รวบรวมใสภาชนะท่ีคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการจัดเตรียมไวให โดยแยก 

แตละชนิดของ waste พรอมท้ังติดปายบอกชนิดของ waste ท่ีขางภาชนะ และเก็บภาชนะใส waste ในท่ีท่ี 

จัดไวกอนรวบรวมนําสงบริษัทกําจัดสารเคมีตอไป 

11.  เก็บเครื่องใชทุกอยางเขาท่ีใหเรียบรอย และทําความสะอาดบริเวณท่ีทําการวิเคราะหใหสะอาด

พรอมใหผูอ่ืนเขาใชพ้ืนท่ีตอไดโดยสะดวกและปลอดภัย  

12. ถอดถุงมือท้ิงในขยะปนเปอน (ถุงแดง) ลางมือใหสะอาดกอนออกจากหอง 

13. เครื่องแกวท่ีใชแลว ใหสงลางท่ีหองลางเครื่องแกว โดยปฏิบัติตามระเบียบการสงลางเครื่องแกว 
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14. หากปฏิบัติงานกับเข็ม หรือ วัสดุมีคม ใหท้ิงในกลองท่ีจัดไวให (ขาง Cold room) 

15. ผูใชหองคนสุดทายหรือม่ันใจวาจะไมมีผูใชหองหลังจากทานเกินครึ่งชั่วโมงใหปดไฟ ปดเครื่อง 

ปรับอากาศ ปดพัดลมระบายอากาศ และ Access Control และดูแลความเรียบรอย (กอกน้ํา, hood, 

เครื่องมือตางๆ กอนออกจากหอง) 

16. ผูมีเหตุจําเปนตองไปธุระท่ีอ่ืนชั่วคราวและยังตองกลับมาใชหองอีก กรุณาแจงกับผูรวมใชหอง 

เพ่ือท่ีผูอยูคนสุดทายจะไดพิจารณาการปดไฟและเครื่องปรับอากาศไดถูกตอง 

17. ในกรณีท่ีตองใชหองปฏิบัติการหลังเวลา 18.00 น. และวันหยุดราชการ 

17.1 บุคลากรสํานักงานวิจัยคณะฯ แจงหัวหนากลุมงานหองปฏิบัติการเพ่ือจะเขามาปฏิบัติงาน

ในวันหยุดราชการ  

17.2 บุคลากรนอกสํานักงานวิจัยฯ แจงหัวหนากลุมงานหองปฏิบัติการเม่ือตองอยูปฏิบัติงาน

หลัง 18.00 น. สําหรับการเขามาทํางานในวันหยุดราชการ ใหผูดูแลซ่ึงเปนบุคลากรของสํานักงานวิจัยฯ มา

ปฏิบัติงานดวย (ยกเวนบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานอยูท่ีสํานักงานวิจัยฯ เปนประจํา) 

18. กรณีท่ีเกิดอุบัติการณตางๆ (ศึกษาจากแฟมรายงานอุบัติการณ) ใหปฏิบัติดังนี้ 

18.1 แจงหัวหนาหนวยท่ีเก่ียวของ 

18.2  บันทึกอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนในแฟมรายงานอุบัติการณท่ีมีอยูประจําหอง 

 

ข้ันตอนปฏิบัติเม่ือมีการรั่วไหล/หก ของสารชีวภาพ ระดับ BL1 และ BL2 

1. แจงเตือนบุคคลในพ้ืนท่ีทันที 

2. นําชุดอุปกรณทําความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมี (Biological & Chemical Ramathibodi 

Spill Kit) ท่ีแขวนอยูหนาหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล โดยปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีปฏิบัติเม่ือสารชีวภาพหกหลน 

(Instruction for biological spill, งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี) 

นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติโดยท่ัวไปดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีสารเคมีท่ีมีอันตรายบาง

ชนิดท่ีถูกใชในงานทดลองดานชีวโมเลกุลอยางแพรหลาย เพ่ือความปลอดภัยของผูทําการวิจัยและทดลอง และ

ลดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีการจําแนกถึงรายละเอียดและกําหนดขอบงชี้ถึงอันตราย รวมถึงวิธีการ

กําจัดสารเคมีดังกลาว ดังตอไปนี้ 

1. Ethidium Bromide 

Ethidium bromide (EtBr) solution เปนสารท่ีนํามาใชกันอยางกวางขวางในการยอม 

(stain) DNA และ RNA เม่ือนําไปสองกับ แสง UV จะใหแสงสีสม ความเขมขนท่ีใชกันท่ัวไป คือ 0.5 µg/ml 

ลักษณะการใชโดยท่ัวไปไปจะใชในการยอม agarose gel electrophoresis โดยการนําเจลจุมลงใน

สารละลาย แลวทําการลางสารละลายสวนเกินออก (destaining) โดยการจุมลงในน้ําเปลา หรือในบางงานวิจัย

อาจนําไปผสมกับ loading dye แลวผสมกับ sample เลย แลวทําการโหลดลง agarose gel หรืออาจจะผสม
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ลงใน agarose gel แลวนําไปสองกับ UV ไดทันที ไมตองทําการ destain ซ่ึงสองวิธีหลังจะทําใหภาชนะหรือ

เครื่องมือท่ีใชในการทํา electrophoresis เกิดการปนเปอนไดจึงควรทําแยกกับชุดการทดลองอ่ืนๆ  

Hazardous EtBr จัดอยูในสารประเภท carcinogen เพราะตัว EtBr จะไปแทรกแซงระหวาง

สาร DNA ทําใหเกิดการกลายพันธุ และถามีความเขมขนสูงจะทําใหเกิดการระคายเคืองตา ผิวหนัง เยื่อบุตางๆ 

และทางเดินหายใจ 

อันตรายตอผูใช สามารถเขาสูรางกายไดหลายทางเชน การกลืน การหายใจ และการดูดซึม

ทางผิวหนัง อยางไรก็ตาม EtBr จะถูกดูดซึมทางผิวหนังไดยากเพราะมีประจุบวก และมีโครงสรางโมเลกุลท่ี

ใหญ (Bulk) 

การปองกัน ควรใสถุงมือทุกครั้งเม่ือใชสารละลาย หรือตองสัมผัสกับอุปกรณท่ีมีการปนเปอน  

แตถุงมือยางธรรมดาก็ไมสามารถปองกันไดสมบูรณ  ดังนั้นควรใชระยะเวลาในการสัมผัสใหนอยท่ีสุด 

เม่ือมีการสัมผัสหรือหก ถาสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังใหลางดวยน้ําสะอาดทันทีประมาณ 15 

นาที หรือเม่ือมีการหกใหใชวิธีการซับ หามทําการถูเนื่องจากจะทําใหกระจายและเกิดเปนผงได 

การกําจัด EtBr 

1. ภาชนะ ทิป หรือสิ่งปนเปอนใหแยกเปนขยะพิษ  โดยท้ิงใสถุงสีเทา 

2. สารละลายความเขมขนตํ่ากวา 10 ug/ml ท้ิงลงทอได แลวเปดน้ําตามลงไปในปริมาณ

มาก ความเขมขนสูงกวานั้นใหจัดใสภาชนะท่ีคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

จัดเตรียมไวให ( Special waste EtBr ) 

3.  ใน Electrophoresis gels หากมีปริมาณ Ethidium bromide นอยมากๆ อาจไม

กอใหเกิดอันตราย แตในกรณีท่ีมีปริมาณมาก เชน เจลมีสีชมพูเขม หรือ แดง ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- หาก Ethidium bromide ในเจลมีความเขมขนต่ํากวา 0.1 % ใหท้ิงในถังขยะได  

- หากความเขมขนเทากับหรือสูงกวา 0.1 % ใหใสถุงท่ีจะสงกําจัด 

 

2. Phenol (C6H6O) 

“ฟนอล” มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวากรดคารบอลิก (carbolic acid) เปนสารท่ีไดมาจาก

น้ํามันถานหิน ซ่ึงรูจักกันมาเกือบ 200 ปแลว ฟนอลเปนของแข็งไมมีสี ถาบริสุทธิ์จะมีสีขาวขุน ฟนอลถูก

นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกบางชนิด สียอม ยาฆาเชื้อโรค สารกันหืน กลุมสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑกาว (Synthetic Coating and Adhesive Materials) ผลิตภัณฑปโตรเคมี เพ่ือการเคลือบผิววัสดุ

ใหแข็งแรง คงทน และสวยงาม เม็ดพลาสติกท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต เวชภัณฑตางๆ เชน ข้ีผึ้ง ยาอมแก

เจ็บคอ น้ํายาบวนปาก ฯลฯ   ทางดานปฏิบัติการชีวเคมี มักใชฟนอลในการทําสกัดดีเอ็นเอหรือ พลาสมิด  

ดวยอัตราสวน ฟนอล : คลอโรฟอรม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล ในอัตราสวน 25 : 24 : 1 เพ่ือสกัดโปรตีนออก 
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ฟนอลมีฤทธิ์กัดทําใหระคายเคืองเยื่อเมือกตางๆ เชน เยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหาร 

และระบบลําไส อันตรายของฟนอลท่ีตองระวังคือ ฟนอลเขมขนเม่ือถูกผิวหนังจะกัดผิวหนังและซึมเขาสู

กระแสโลหิต แผลท่ีผิวหนังจะมีลักษณะพองขาว และเกิดอาการปวดแสบปวดรอนแลวชา ถาโดนเปนบริเวณ

กวางหรือกลืนกินเขาไปอาจถึงตายได เนื่องจากเปนพิษตอตับ ไต และไปกดระบบประสาทสวนกลาง 

 วิธีแกไขข้ันตนหากถูกผิวหนัง ใหลางออกดวยของผสมพอลิเอทีลีนไกลคอล 350 ในเอทา- 

นอลอัตราสวน 2 : 1  หลังจากนั้นลางออกดวยน้ําปริมาณมากๆ แลวทาดวยกลีเซอรีนอ่ิมตัวดวยโบรมีน     

ถอดเสื้อผาท่ีเปอนออกทันที  การลางออกจากผิวหนังควรระวังอยาทําใหผิวหนังตองถูกสารขยายเปนบริเวณ

กวางข้ึน  ถาหากกลืนกินเขาไปอยาทําใหอาเจียน เพราะสารมีฤทธิ์กัดกรอน จะเกิดการกัดทะลุได  รีบใหกิน 

ผงถานกัมมันต 20-40 กรัมผสมน้ํา 200-400 มิลลิลิตร แลวรีบนําสงแพทยทันที 

การกําจัด Phenol 

แยกท้ิงสาร Phenol ในภาชนะสําหรับของเสีย (waste) ท่ีคณะกรรมการความปลอดภัยและ

ความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการจัดเตรียมไวให โดยจัดใหฟนอลเปนของเสียประเภทของเสียพิเศษ (Special 

Waste) กลุมท่ี 1 ตองระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน และนําสงบริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาต 

 

3. Chloroform (CHCl3) 

คลอโรฟอรม (chloroform) เปนสารทําละลายชนิดหนึ่ง จัดอยู ในกลุมสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนท่ีมีคลอรีนอยูในโมเลกุล (chlorinated hydrocarbon) ใชมากในงานสกัดดีเอ็นเอรวมกับสาร 

ฟนอล สารนี้มีพิษกดประสาทอยางรุนแรง มีพิษตอตับและไต อาจทําใหเกิดวิรูป (teratogenic) การสัมผัสสาร

นี้พบไดท้ังในท่ีทํางานและระดับต่ําๆ ในสิ่งแวดลอมท่ัวไป คืออยูในน้ําประปาท่ีเติมคลอรีนและสระวายน้ํา 

สารคลอโรฟอรมออกฤทธิ์กดสมอง (CNS depressant) อยางรุนแรง ออกฤทธิ์เปนพิษตอ  

ตับและไต ทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ ทําใหเกิดผื่นแพผิวแหง อาจเปนสารท่ีทําใหเกิดการวิรูป และอาจ       

เปนสารกอมะเร็งตับ กลไกการเกิดพิษท่ีตับและไตนั้นเชื่อวาเกิดจาก free radical intermediate คือสาร 

trichloromethyl radical ซ่ึงเกิดข้ึนจากการทําปฏิกิริยากับเอนไซม cytochrome p-450 (CYP-450) ในตับ 

สาร free radical ท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถจับกับโมเลกุลของโปรตีน ไขมัน หรือ nucleic acid ในเซลล ทําใหเกิด 

DNA adduct ข้ึนไดและเซลลถูกทําลายหรืออาจเกิดเปนมะเร็งข้ึนตอไป 

การหายใจเขาไปทําใหรางกายหมดความรูสึกหรือสลบไดทําใหระคายเคืองตอระบบการ

หายใจ และมีผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ถาหายใจเอาสารท่ีความ

เขมขนสูงเขาไปจะทําใหหมดสติ และถึงตายได ทําใหไตถูกทําลาย เกิดความผิดปกติของระบบเลือด 

วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือไดหายใจสารคลอโรฟอรมเขาไป ควรเคลื่อนยายออกไปอยูในท่ีท่ีมี

อากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผายปอด ถาผูปวยหายใจลําบากควรใหออกซิเจน และนําผูปวยสง

โรงพยาบาล ถากินหรือกลืนเขาไป อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน ควรใหน้ําปริมาณมากๆ ถาผูปวยหมดสติ 

หามไมใหสิ่งใดเขาปากและใหอยูในความดูแลของแพทยโดยทันที หากสัมผัสถูกผิวหนังใหฉีดลางผิวหนังโดย
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ทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ อยางนอย 15 นาที และถอดเสื้อผาและรองเทาท่ีเปรอะเปอนสารเคมีออก ทําความ

สะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํามาใชอีกครั้ง 

แมวาสารคลอโรฟอรมจะอยูในรูปของเหลว แตเนื่องจากระเหยไดงาย โอกาสท่ีจะรั่วไหลแลว

ฟุงกระจายจึงมีไดเชนกัน ผูท่ีเขาไปกูภัยจะตองใชชุดปองกัน ใสระดับใดข้ึนกับความรุนแรงของเหตุการณ   

สารคลอโรฟอรมนี้หนักกวาอากาศ เม่ือถูกความรอนจะกลายเปนกรดเกลือ (Hydrochloric acid) แกสฟอสจีน 

(phosgene) และแกสคลอรีน (chlorine) ซ่ึงลวนแตมีอันตรายรายแรงท้ังสิ้น ดังนั้นในกรณีท่ีรั่วไหลและเกิด

ไฟไหมดวย หนวยกูภัยตองใสชุดปองกันชนิดท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing 

apparatus, SCBA) เขาไปเทานั้น สารนี้เปนตัวทําละลายจึงซึมผานวัสดุตางๆ ไดงายและรวดเร็วมาก เพ่ือลด

อันตรายตอผูท่ีเขาไปกูภัย ชนิดเนื้อผาของชุดกูภัยท่ีใสจึงควรดูดวยวากันการรั่วซึมของตัวทําละลายชนิดนี้ได

นานเทาไร 

การกําจัด Chloroform 

ใหแยกท้ิงในภาชนะท่ีคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

จัดเตรียมไวให เก็บในท่ีเย็น แหงและมีการระบายอากาศท่ีดี ระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน จากนั้นนําสง

บริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาตตอไป 

 

4. Formamide (CH3NO) 

Formamide หรือ methanamide ไมมีสี มีกลิ่นคลายสาร ammonia มีความหนืด และ

สามารถละลายในน้ําได สาร formamide สามารถใชเปนสารละลายของสารกลุม ionic compound 

โดยท่ัวไปในหองปฏิบัติการชีวะโมเลกุล สาร formamide อาจไดรับการนํามาใชเพ่ือเพ่ิมความเสถียรใหแกสาร

พันธุกรรมประเภท RNA และ DNA สายเดี่ยว อีกท้ังสามารถนํามาเปนสวนผสมของน้ํายาเก็บรักษาชิ้นเนื้อ   

อีกดวย 

เม่ือสัมผัสถูกสาร formamide อาจกอใหเกิดความระคายเคืองและผื่นคัน ตอจุดท่ีสัมผัสเชน 

ตาและผิวหนัง การสูดดมไอระเหยของสาร formamide เปนจํานวนมากอาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบ

ทางเดินหายใจ และเม่ือดูดซึมเขากระแสเลือดจะสงผลใหเลือดเปนพิษ และควรพบแพทย อีกท้ังการไดรับสาร 

formamide สงผลตอเด็กทารกในครรภใหมีการพัฒนาการท่ีไมปกติ การไดรับผลจากสาร formamide เปน

ระยะเวลานานอาจก็เปนสาเหตุการเกิดมะเร็งอีกดวย เนื่องดวยสาร formamide มีความเปนพิษ สามารถ

ละลายในน้ํา และดูดซึมไดงายจึงควรมีการใชอุปการณปองกันและการจัดเก็บท่ีถูกตอง 

การกําจัด Formamide 

ใหแยกท้ิงในภาชนะท่ีคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

จัดเตรียมไวให เก็บในท่ีเย็น แหงและมีการระบายอากาศท่ีดี ระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน จากนั้นนําสง

บริษัทรับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาตตอไป 
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ในกรณีสาร formamide เกิดการรั่วไหลในปริมาณมาก ใหทําการจํากัดบริเวณโดย

เคลื่อนยายบุคคลากรออกนอกบริเวณ เปดประตูและหนาตางเพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก จากนั้น เช็ดทํา

ความสะอาดบริเวณท่ีสารรั่วไหลดวยกระดาษเช็ดสารเคมีและท้ิงในบริเวณท้ิงสารท่ีทางสํานักงานวิจัยได

จัดเตรียมไว 
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นิยามและความหมาย 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) หมายถึง แนวคิดในการพิจารณาถึงผลกระทบและประเมิน

ความเสี่ยงหรืออันตรายตอความปลอดภัยของสุขภาพมนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพ อันอาจ      

เกิดจากการวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตท้ังท่ีเปนจุลินทรีย  

พืช สัตว เเละสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุโดยใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะ     

อยางยิ่ง genetically modified organisms (GMOs) และครอบคลุมถึงการนําพันธุตางถ่ิน (nonindigenous 

species) เขามาในระบบนิเวศน ท้ังในสวนท่ีปลอยตามธรรมชาติและสวนท่ีมีการควบคุมเชื้อจุลินทรีย  

(infectious agent) หมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีเปนสาเหตุของโรคหรือมีศักยภาพกอใหเกิดการติดเชื้อหรือกอโรคใน

มนุษย พืช และสัตวมีกระดูกสันหลังได เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไวรอยด ริกเกตเซีย prions หนอนพยาธิ

และพาราสิต เปนตน 

พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง กระบวนการปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ 

(species) หนึ่งโดยนํายีนจากอีกชนิดพันธุหนึ่งถายฝากเขาไป เพ่ือจุดประสงคท่ีจะใหสามารถทํางานไดดีข้ึน  

ซ่ึงกระบวนการมิไดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) หมายถึง กระบวนการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ

จากสิ่งมีชีวิตซ่ึงรวมถึงการใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพ่ือปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะท่ีดีข้ึน เชน การตัดตอ

ยีนหรือท่ีเรียกวาพันธุวิศวกรรมสารพันธุกรรม (genetic materials) หมายถึง กรดนิวคลิอิค ยีน และ

โครโมโซมท่ีเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตท่ีใชในการถายทอดพันธุกรรม 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified organisms, 

GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ตามท่ีมีการตัดตอ ตัดแตง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือ

ผสมผสานสารพันธุกรรมใหมโดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ซ่ึงทําใหไดสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมหรือ

แตกตางไปจากพันธุเดิม 

พาหะ (vector) ในท่ีนี้ใหคํานิยามไว 2 ความหมายคือ 

1.  สิ่งมีชีวิต(organism) หรือสัตวมีขอปลอง(arthropod) ท่ีสามารถแพรกระจายเชื้อโรคจากเจาบาน 

(host) ชนิดหนึ่งไปสูเจาบานอีกชนิดหนึ่งได 

2.  ปจจัย (agent) เชน plasmid หรือไวรัส ท่ีมีสารดัดแปลงพันธุกรรม เชน recombinant DNA   

ท่ีถูกใชเพ่ือนํายีนจากภายนอกเขาไปสูจีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิต 

แมลงพาหะ (arthropod vector) หมายถึง แมลง (insect) และสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะคลายแมลง 

(insect-like animal) ท่ีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดหรือสงผานจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคจากคนหนึ่ง

ไปสูอีกคนหนึ่ง ซ่ึงแมลงพาหะแตละชนิดสามารถแพรกระจายเชื้อโรคไดในจํานวนท่ีจํากัด และตัวกอโรคแตละ

ชนิดอาจจะถูกแพรกระจายไดโดยแมลงพาหะท่ีมีจํานวนจํากัด 
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ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ  (biosafety level)  หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน

การทํางานท่ีมีการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetic-modified organisms) เชื้อจุลินทรียกอโรค 

(infectious agents) และแมลงพาหะ (arthropod vector) โดยใชในสภาพควบคุม ท้ังนี้ ในบางประเทศ

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม 

ตูชีวนิรภัย (biosafety cabinet) หมายถึง ตู ท่ีไดรับการออกแบบเปนพิเศษ สําหรับปองกัน

ผูปฏิบัติงานอันตรายท่ีเกิดจากการทดลองหรือวิจัยทางชีววิทยา รวมท้ังปองกันอันตรายท่ีจะแพรออกไปสู

สิ่งแวดลอมภายนอก 

การทดลองในสภาพควบคุม (contained use) หมายถึง การทดลองหรือวิจัยในสภาพควบคุม      

ปดมิดชิด ซ่ึงมีการใชสิ่งของหรือสภาวะเพ่ือเปนเครื่องกีดขวางทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา หรือหลาย

ลักษณะรวมกันในการจํากัดการติดตอสัมผัสกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมภายนอก 

การปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม (environmental release หรือ deliberaterelease) หมายถึง การ

ดําเนินการใดๆ ซ่ึงผูนําเขา ผูผลิต ผูใชในสภาพควบคุมและผูใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจํากัด มีเจตนา

ปลดปลอยจุลินทรียกอโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สิ่งมีสิ่งมีชีวิตปนเปอนเชื้อจุลินทรียกอโรค หรือสาร

ดัดแปลงพันธุกรรม แมลงพาหะดัดแปลงพันธุกรรม หรือนําเชื้อจุลินทรียกอโรค ออกสูสิ่งแวดลอม โดยไม

ควบคุมและจํากัดการติดตอสัมผัสกับสิ่งแวดลอม 

 

 


