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หลักการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ผูที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการมีความเสี่ยงที่สารเคมี หรือเชื้อจุลชีพ มีโอกาสเขาสูรางกายไดหากไมมี
ความระมัดระวังหรือการปองกันที่ดีพอ ซึ่งอาจมีผลตอสุขภาพโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอาจ
เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามขอกําหนดพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งแกตนเอง
และผูอื่นดังนี้
1. เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการทุกคน ตองรับทราบนโยบายดานความปลอดภัย รวมทั้งตองอานแนว
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการกอนเริ่มปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อตองเริ่มงานใหม
2. เจาหนาที่ใหมตองเขารับการฝกอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามที่
คณะฯ หรือหนวยงานกําหนดเพื่อพัฒนาฐานความรูของบุคลากรที่จะเขามาใชหองปฏิบัติการใหมีเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติการไดโดยไมกอใหเกิดอันตรายแกตนเองและบุคคลรอบขาง รวมทั้งทราบวิธีบรรเทาปญหาเบื้องตนได
3. เจาหนาที่ใหมตองผานเกณฑการประเมินความรูในแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของหนวยงาน
ในระดั บ ไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 90 โดยสามารถเข า ไปทํ า แบบทดสอบได ที่ https://sites.google.com/site/
rclabsafety/safety-exam?authuser=0
4. เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการจะตองทราบตําแหนงของอุปกรณเพื่อความปลอดภัย เชน ถังดับเพลิง
ที่ลางตัวฉุกเฉิน อางลางตา spill kits รวมทั้งทางหนีไฟ วาอยูบริเวณใดของหองปฏิบัติการ
5. ควรศึกษาคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมี หรือจุลชีพที่ใชกอนเขาทําปฏิบัติการ
6. เขาทําปฏิบัติการโดยใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม โดยการสวมเสื้อกาวนเพื่อปองกัน
รางกายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง สวมแวนตาปองกัน (goggle) ถาทํางานกับสารเคมีที่มีความอันตรายสูง
และสวมที่กรองอากาศเมื่อทํางานกับสารเคมีที่มีอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ และควรสวมรองเทาที่หุม
เทาอยางมิดชิดเพื่อปองกันสารเคมีหกรดเทา
7. ทําปฏิบัติการกับตัวทําละลาย หรือสารเคมีระเหย ในตูดูดควัน (Fume Hood)
8. เมื่อมีการสั่งซื้อสารเคมีเขามาใชในหองปฏิบัติการกรุณาแจงตามนโยบายของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยและความเสี่ยง สํานักงานวิจัยฯ (กรอกแบบฟอรมรายชื่อสารเคมี online) พรอมทั้งสงไฟล MSDS
เพื่ อ เก็ บ เป น ข อ มู ล ส ว นกลางของห อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยส ง เข า e-mail ส ว นกลางของสํ า นั ก งานวิ จั ย
ramahosp.rc@gmail.com
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9. เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการจะตองทราบวิธีการกําจัดของเสียที่เหมาะสม เพื่อปองกันผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม
10. หามมิใหนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาเก็บหรือรับประทานในหองปฏิบัติการ เพราะมีโอกาสไดรับ
สารเคมีเขาสูรางกาย โดยวางอาหารและเครื่องดื่มไวในบริเวณที่จัดเตรียมไวใหกอนเขาหองปฏิบัติการ
การปฏิบัติเมื่อใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
1. บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก บุคลากรที่สังกัดงานหองปฏิบัติการวิจัย
และบุคลากรของคณะฯ ที่ submit โครงการวิจัยเขามาที่สํานักงานวิจัยฯ เทานั้น
2. ผูที่จะขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรครั้งแรกกรุณาติดตอหัวหนาหนวยที่เครื่องมือนั้นอยูในความ
ดูแล หลังจากนั้นหัวหนาหนวยจะแนะนําทานติดตอผูดูแลเครื่องมือตอไป
3. ผูขอใชเครื่องมื อตองเรียนรูวิธีการใชงานอยางถู กต องจากผูดู แลเครื่องมือ และเมื่อเกิดป ญ หา
กรุณาแจงผูดูแลเครื่องมือรับทราบเพื่อดําเนินการแกไข
4. หากเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองมีการจองเวลา จะตองลงวันเวลาการใชที่แนนอนลวงหนา
อยางนอย 1 วัน และจองติดตอกันไมเกิน 3 วันกรณีมีผูอื่นตองการใชเหมือนกัน หากไมมาใชในวันเวลาที่จอง
ผูอื่นที่เปนคิวตอไปสามารถใชแทนได
5. กอนการใชเครื่องมือจะตองตรวจสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้นกอนวาอยูในสภาพเรียบรอย
กอนใชทุกครั้ง การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใดๆ ใหปฏิบัติตามคูมือการใชเครื่องเสมอ โดยจะตองปฏิบัติตามขอ
ควรระวังและขอควรปฏิ บัติ แตล ะเครื่องโดยเครงครัด หากเกิ ดเหตุ ขัด ข องในการใช งานหรือเกิ ดการชํารุ ด
เสียหายใหแจงผูดูแลเครื่องมือนั้นๆ ทันที เพื่อมาทําการตรวจสอบ
6. กรณี การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีเครื่องคอมพิ วเตอรเปนตัวควบคุม รวมทั้งมี UPS เปนตัว
สํารองไฟ โดยจะเปดเครื่อง UPS ตลอดเวลาตั้งแตวันจันทร-วันศุกร และปดเครื่องในวันเสาร-อาทิตย การเปดปดเครื่องมือวิทยาศาสตรอาจจะมีความแตกตางบางในแตล ะเครื่อง ให ปฏิ บัติ ตามคูมือประจําเครื่อง หรือ
สอบถามผูดูแลเครื่องมือ
7. บัน ทึ กวันเวลาในการใชเครื่องมือรวมทั้ งสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรลงใน log book ประจํ า
เครื่องทุกครั้งเพื่อเก็บเปนขอมูลของเครื่องทําใหทราบลักษณะการใชงาน อายุการใชงานเพื่อเปนขอมูลในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมตอไป
8. หลั ง จากใช เครื่ อ งมื อ เสร็ จ จะต อ งทํ าความสะอาดเครื่ อ งมื อ ตลอดจนอุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ งให
เรียบรอย รวมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟาอีกครั้ง วาอยูในสภาพที่ปดเครื่องเรียบรอยแลวและพรอมที่จะใชงานได
ตอไป
9. รักษาความสะอาดบริเวณที่ใชเครื่องมือ เพื่อปองกันการเกิดสนิม หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
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อุปกรณที่จําเปนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
1. ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
หองปฏิบัติการที่มีการใชสารเคมีควรมีการระบายอากาศที่ดี การระบายอากาศในหองปฏิบัติการ
โดยทั่วไปไมควรนอยกวา 6 เทาของขนาดหองตอชั่วโมง
2. ตูดูดควัน (Fume hood)
การปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย ตองทําในตูดูดควันเทานั้น ตูดูดควัน ตองสามารถดูด
อากาศไดไมนอยกวา 80-120 ฟุต/นาที เมื่อฝาตู (Sash) เปดที่ระดับ 18 นิ้วอุปกรณ สารเคมีที่ใชปฏิบัติงานใน
ตู ดู ด ควั น ควรอยู ห างจากขอบฝาตู เข า ไปด า นในอย างน อ ย 6 นิ้ ว ควรเป ด พั ด ลมของตู ดู ด ควั น ให ทํ างาน
ตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยูภายในตูดูดควันและไมควรใชตูดูดควันเปนที่เก็บสารเคมี

ตูดูดควัน

3. ตูเก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage)
ใชเก็บสารเคมีในกลุมใชเปนตัวทําละลาย เชน Acetone, ether, alcohol, Glacial acetic acid
สวนใหญมักเปนสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่หางจากประกายไฟ และควรแยกเก็บจากสารเคมีอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสารเคมีในกลุมที่เปน oxidizer สวนสารเคมีที่งายตอการเกิดระเบิดควรเก็บในตู แตแยกใหอยูบริเวณ
นอกอาคาร

ตูเก็บสารละลายไวไฟ

4. อางลางตา และที่ลางตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower)
อ า งล า งตาและที่ ล า งตั ว ฉุ ก เฉิ น เป น อุ ป กรณ จํ า เป น สํ า หรั บ ทุ ก ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ใช ใ นกรณี
เกิ ดอุ บั ติเหตุส ารเคมีอัน ตรายหกราดตัว หรือกระเด็น เขาตา ซึ่งอาจก อใหเกิดอัน ตรายถึงขั้น เสีย ชีวิต หรือ
ทุพพลภาพตอผูปฏิบัติงานได สถานที่ติดตั้งอางลางตาและที่ลางตัวควรอยูในระยะหางไมเกิน 10 วินาทีจากจุด
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ปฏิบัติงาน ไมควรวางสิ่งของกีดขวางเสนทาง เพื่อใหผูปฏิบัติงาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ควรใชระยะเวลา
การลางตาหรือลางตัวไมต่ํากวา 15 นาที เพื่อใหแนใจวาสารเคมีไดถูกชะลางจนหมด
อางลางตาและที่ลางตัวฉุกเฉินภายในสํานักงานวิจัยฯ ตั้งอยูภายในหองปฏิบัติการหนวยชีวเคมี
และเคมีวิเคราะห

อางลางตา และที่ลางตัวฉุกเฉิน

5. อางลางอุปกรณ (Laboratory sink)
อางลางมือเปนอุปกรณสําคัญภายในหองปฏิบัติการวิจัย ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จะตองใช
ในการล า งมื อ ใช ล า งเมื่ อ ผิ ว หนั ง สั ม ผั ส กั บ สารเคมี นอกจากนี้ อ า งล า งมื อ ยั ง ใช ใ นการล า งอุ ป กรณ ใ น
หองปฏิบัติการที่ไมปนเปอนสารเคมีอีกดวย

อางลางอุปกรณ

6. เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงเปนอุปกรณสําหรับดับไฟที่เริ่มกอตัวขึ้น ซึ่งยังเปนไฟไหมขนาดเล็ก เพื่อปองกัน
ไมใหไฟลุกลามตอไป ในถังดับเพลิงจะมีน้ํายาดับเพลิงเพียงพอสําหรับดับเพลิงในเวลาสั้นๆ เครื่องดับเพลิงที่
นิยมใชในหองปฏิบัติการ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2 extinguisher) ภายในบรรจุกาซ
คาร บ อนไดออกไซด ไว ในถั งที่ ท นแรงดั น สู งประมาณ 800-1200 ปอนด ต อตารางนิ้ ว ที่ ป ลายสายฉี ด จะมี
ลั กษณะเป น กรวย ทํ าหน าที่ ในการดั บ เพลิงโดยการตัดออกซิเจนและลดความรอนเมื่ อใชงานแลวจะไม มี
สิ่งสกปรกหลงเหลือ นิยมใชดับเพลิงทั่วไป ภายในอาคารที่ตองการความสะอาด หรือมีอุปกรณอิเล็กโทรนิค
4

แตหามใชกับการลุกไหมของโลหะอัลคาไลน เครื่องดับเพลิงอื่นๆ ที่ควรมีประจําหองปฏิบัติการ เชน ทราย,
ผาหมดับไฟ

ตูเก็บอุปกรณดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด

บริเวณที่ตั้งของอุปกรณดับเพลิงภายในสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ตามแผนผัง ดังนี้
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แผนผังทางหนีไฟและอุปกรณชวยเหลือเบื้องตน (ดานสํานักงาน)

แผนผังทางหนีไฟและอุปกรณชวยเหลือเบื้องตน (ดานหองปฏิบัติการ)
7. สัญญาณเตือนภัย
เมื่ อเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ห รื อพบเห็ น อุ บัติเหตุในหองปฏิ บัติก าร ซึ่งเป น อั น ตรายมากและไมส ามารถ
จัดการดวยตนเองได ตองสงสัญญาณเตือนภัยทันที โดยดึงสลักลง หลังจากนั้นโทรแจงที่หมายเลข 555 และ
ตองรีบออกจากหองปฏิบัติการและอาคารไปยังจุดรวมพล
บริเวณที่ ตั้งของสั ญ ญาณเตือนภัย ภายในสํานักงานวิจัย ฯ อยูใกลกับ ประตูฉุกเฉินบริเวณหอง
ทํางานรวม 3 และประตูฉุกเฉินบริเวณหอง Autoclave

สัญญาณเตือนภัย
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8. ชุดอุปกรณทําความสะอาดเบื้องตน (Spill kit)
เป น ชุ ดอุ ป กรณ ที่ ใช ในการจัด เก็บ และทํ าความสะอาดในกรณี ที่ มี ส ารเคมีห รือสิ่งส งตรวจหก
รั่วไหล เจาหน าที่ ภ ายในหองปฏิ บั ติการตองประเมิน สถานการณ วาสามารถทํ าความสะอาดและจัดเก็ บได
หรือไม และจํากัดพื้นที่ของบริเวณเพื่อแสดงเขตพื้นที่อันตราย หามเขาใกล และแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อ
ดําเนินการจัดเก็บตอไป
อุปกรณที่ควรจะมีในชุดทําความสะอาดเบื้องตน (Spill kit) ไดแก
• ชุดคลุมทั้งรางกาย ขนาดใหญและใหญพิเศษ
• ถุงมือไนไตรท ขนาดใหญ
• หนากากอนามัย
• แวนตากันกระเด็น
• ถุงหุมรองเทา
• แผนดูดซับสารเคมี
• ถุงพลาสติกแบบล็อคฝาได
• ปากกาสําหรับเขียนถุงพลาสติก
• ที่ตักผง
• เทปสําหรับมัดปากถุง
• คีมคีบ
• ไมพายพลาสติกกระดาษสําหรับดูดซับ
• กระปองพลาสติกสําหรับใสน้ํายาฆาเชื้อ
• กระปองพลาสติกปากกวาง มีฝาปดสนิท (ใสแกวแตก)
• ปายเตือนสารชีวภาพ หรือสารเคมีหกรั่วไหลหามเขา พรอมขั้นตอนการการตอบโต
• ถุงแดง
• กลองพลาสติกพรอมฝาปดสําหรับใสอุปกรณทั้งหมด
บริเวณที่ตั้งของชุดอุปกรณทําความสะอาดเบื้องตน (Spill kit) ภายในสํานักงานวิจัยฯ มี 3 แหง
คือ บริเวณหนาหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล หองปฏิบัติการเซลล และหองปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีวิเคราะห
ชุดอุปกรณทําความสะอาดเบื้องตน
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9. อุปกรณปฐมพยาบาล

ใชสําหรับปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บเล็กนอย เชน ของมีคมบาด แผลถลอก น้ํารอนลวก และ
ผิวหนังไหมเกรียม เป นตน อุป กรณ ปฐมพยาบาลประกอบดวย น้ํายาเช็ดแผล น้ํายาลางแผล น้ํายาฆาเชื้ อ
พลาสเตอรยา ผาพันแผล เทปกาว เจลทาผิวหนังไหมเกรียมหรือน้ํารอนลวก สําลี ถุงมือแพทย คีมคีบและ
กรรไกร
ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลตั้งอยูบริเวณ หนาโตะประชาสัมพันธสํานักงานวิจัยฯ

อุปกรณปฐมพยาบาล
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อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ (Personal protective equipment)
อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ ประกอบไปดวยอุปกรณเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด
กั บ ลู กตา (Eye protection), เครื่ องป องกั น หน า , เสื้ อ , รองเท า, ถุ งมื อ, และหน ากากกั น สารพิ ษ เป น ต น
การใชอุปกรณเหลานี้ควรใชควบคูไปกับการจัดการและมาตรการดานความปลอดภัยอื่นๆ ในหองปฏิบัติการ
เนื่องจากไมมีอุปกรณใดที่สามารถปองกันอันตรายได 100 %
1. อุปกรณปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection)
อุ ป กรณ เ หล า นี้ ป ระกอบไปด ว ยแว น ตาประเภทต า งๆ (Glasses, goggles, shield) ซึ่ ง มี
วัต ถุประสงคในการใชเพื่ อป องกันอั นตรายในระดั บที่ แตกตางกัน ออกไป อยางไรก็ตามควรมีการทํ าความ
สะอาดและตรวจสอบอุปกรณเหลานี้อยางสม่ําเสมอ บางหองปฏิบัติการกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองใสแวนตา
ตลอดเวลา ยกเวนหากมีการเทสารเคมีตองเปลี่ยนมาใช goggles
แวนครอบตา (goggles)
แวนครอบตา อาจแบงยอยออกไปอีก ตามลักษณะของการใชงาน ไดดังนี้:
1.1 แวนครอบตาสําหรับใชกับงานปองกันสารเคมี (CHEMICALGOGGLE):
ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของแว น ครอบตาชนิ ด นี้ จะมี ก ารระบายความร อ นออกสู
ภายนอกแว น เท านั้น กล าวคื อ แว น ครอบตาชนิ ด นี้ จ ะใช ลิ้ น ระบาย (EXHAUST
VALVE) ระบายความรอนออกสูภายนอกแวน ซึ่งโดยมากจะมีอยูดวยกัน 4-6 ลิ้น
รอบกรอบแวน สวนเลนสของแวนจะมี ลักษณะเปน แผน เดี ยวกันตลอด ไมแยก
จากกัน มีความหนาโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 0.04 นิ้ว
1.2 แวนครอบตาสําหรับใชปองกันสารเคมีและควัน (CHEMICAL SPLASH GOGGLE):
แวน ครอบตาชนิดนี้ จะมีลักษณะแตกตางออกไปคือ ตัวกรอบแวนจะมีลั กษณะ
กวางและโคงแนบกับ ใบหน าไดดี กวา และไม มีลิ้ นรูระบายความรอน เลนสจะมี
ลักษณะโคงไปตามกรอบแวน เนื่องจากแวนชนิดนี้ไมมีรูระบายความรอน แตใช
ระบบการระบายความรอนออกจากตัวแวนดวยวิธีไหลผานจากเลนสสูกรอบแวนสู
ภายนอกแทน (INDIRRCT VENT) ดั งนั้ น แว น ชนิ ด นี้ จึ งเหมาะสํ าหั บ ใช กั น ควั น
สารเคมีและบริเวณที่มีฝุนจํานวนมาก
แวนตานิรภัย (SAFETY GLASSES)
ลักษณะของแวนตานิรภัย จะมีลักษณะคลายคลึงกับแวนสายตา หรือ แวนแฟชั่น
โดยทั่ ว ๆ ไป ต างกั น เพี ย งเลนส ที่ ใช แ ละมี ก ระบั งข างตรงกรอบแว น ตาเพิ่ ม ขึ้ น
เทานั้น โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูสวมใสสามารถปองกันนัยนตาจากการปฏิบัติงาน
ในหองแลป
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2. เสื้อคลุมปฏิบัติการ (Laboratory coat)
เสื้อคลุมปฏิบัติการใชสวมทับชุดปกติระหวางปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการปนเปอนจากฝุน
ผง ตลอดจนการหกกระเซ็นของสารเคมี เสื้อนี้ควรใชเนื้อผาที่เปนผาฝาย หรือทําจากใย
สังเคราะหประเภท Tyvek หรือ Nomex ไมควรใชวัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester
เนื่ อ งจากเป น วั ส ดุ ที่ ติดไฟงาย ซึ่งจะกอ ให เกิด อัน ตรายตอผูส วมใส ควรมี การทํ าความ
สะอาดเสื้ อคลุ มปฏิ บัติการอยางสม่ําเสมอ และควรถอดเสื้อนี้ออกทุกครั้งเมื่อออกจาก
หองปฏิบัติการเพื่อปองกันการแพรกระจายของสารเคมีและหามนําเสื้อคลุมปฏิบัติการซัก
รวมกับเสื้อผาชนิดอื่น และหามนํากลับไปใชที่บาน
3. รองเทา (Shoes)
ควรสวมรองเทาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รองเทาที่ใชสวมใสในหองปฏิบัติการ
ควรเป น รองเท าที่ ป กป ด นิ้ ว เท า อย า งน อ ยด า นบนของรองเท า ควรทํ า จากหนั งสั ต ว หรื อ วั ส ดุ ป ระเภท
Polymeric เพื่อปองกันเทากรณีเกิดการหกกระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี้ไมควรใสรองเทาแตะ รองเทาผา หรือ
รองเทาสนสูงในหองปฏิบัติการ
4. ถุงมือ (Gloves)
ถุงมือที่ใชในหองปฏิบัติการแบงไดเปนหลายประเภท การจะเลือกใชถุงมือประเภทใด ขึ้นอยูกับ
ชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะตองปฏิบัติงานดวย หลีกเลี่ยงการใชถุงมือกันความรอนหรือความเย็นที่ทํา
จากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเปนวัสดุที่อาจกอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) ถุงมือที่ใชกันสารเคมี ควรทําจาก
ยางธรรมชาติ หรื อ วั ส ดุ ป ระเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl ถุ งมื อ ที่ ใช กั บ งานทาง
ชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรือ Latex
การเลือกถุงมือตามชนิดสารเคมี(Chemical Resistant Glove Selection Guide)
Glove Selection Guide
Chemical
Acetic acid
Acetone
Acetonitrile
Acrylamide
Ammonium Hydroxide
Benzene
Butanol
Buffers
Carbon Disulfide
Carbon Tetrachloride

Recommended Gloves
Nitrile, Neoprene
Latex, double glove
Nitrile, double glove
Nitrile
Nitrile
ChemTek, Viton, Silver Shield
Latex, Nitrile
Latex, Nitrile
Nitrile
ChemTek, Viton, Silver Shield

Comments

Probable Human Carcinogen.
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Glove Selection Guide
Chemical
Chemotherapy Drugs
Chloroform
Cidex
Clear Rite
Cryogenic Liquids
Cyclohexane
Dimethyl Formamide
Dimethyl Sulfoxide
1,4-Dioxane
Ethanolamine
Ethidium Bromide (10%)

Recommended Gloves
Latex or Nitrile, double glove
ChemTek, Viton, Silver Shield
Latex, Nitrile, Neoprene
Nitrile
Cryogenic Gloves
Nitrile
Neoprene, Latex
Nitrile
Butyl, Silver Shield
Nitrile
Nitrile, Neoprene

Ethyl Acetate

Latex, double glove

Ethanol
Ethyl Ether
Formaldehyde (37%)
Formic Acid
Glutaraldehyde (<5%)
Guanidine Solutions
Heptanes
Hexane
Hydrochloric acid
Hydrogen peroxide (2 – 30%)
Isopropanol (2-propanol)
2-Mercaptoethanol
Mercury, Inorganic
Methanol
Methylene Chloride
Nitric Acid
Osmium Tetroxide
Perchloric Acid (70%)
Phenol
Phenol/Chloroform/Amyl

Nitrile, Neoprene
Nitrile
Nitrile, Neoprene, Latex
Nitrile, Latex
Latex, Nitrile
Latex, double glove
Nitrile
Nitrile
Nitrile, Neoprene, Latex
Nitrile, Neoprene
Nitrile, Latex
Nitrile
Nitrile, Latex
Nitrile, Neoprene
ChemTek, Viton, Silver Shield
Nitrile
Nitrile, double glove
Nitrile
Nitrile, Neoprene
ChemTek, Viton, Silver Shield

Comments

Mutagen and probable carcinogen.

Butyl, Silver Shield are recommended
for heavy use.

Cal-OSHA regulated carcinogen.
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Glove Selection Guide
Chemical
Phosphoric acid
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid (50%)
Sulfuric Acid (98%)
TEMED
Tetrahydrofuran
Trichloroacetic Acid
Trifluoroacetic Acid
Xylene

Recommended Gloves
Nitrile, Latex
Nitrile, Neoprene, Latex
Nitrile, Latex
ChemTek, Butyl, Silver Shield
Nitrile, double glove
Silver Shield, ChemTek
Nitrile, Viton
Neoprene, Silver Shield
Nitrile, double glove

Comments

ChemTek, Silver Shield
recommended for heavy use.

อย างไรก็ ต ามหลั ก ในทางปฏิ บั ติ ที่ สํ าคั ญ ก อ นใช ถุ งมื อ ทุ ก ครั้ งควรตรวจสภาพของถุ งมื อ ก อ นใช
นอกจากนี้เมื่อเลิกใช กอนที่จะถอดถุงมือออกควรลางมือ ถอดถุงมือทุกครั้งเมื่อออกจากหองปฏิบัติการ และ
ไมควรไปจับอุปกรณตางๆ เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท ปากกา ขณะที่ยังสวมใสถุงมือ ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
ปนเปอนของสารเคมีไปยังอุปกรณเหลานั้น สวมถุงมือทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพ และตัวอยางสง
ตรวจ กอนปฏิบัติงานควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอม ไมควรแตะตองสิ่งของอื่นๆ ที่ไมจําเปนขณะ
สวมถุงมือ ไมควรใชถุงมือซ้ําและควรแยกทิ้งถุงมือในถุงขยะติดเชื้อ
5. อุปกรณชวยหายใจ และหนากากปองกันไอระเหย (Respirator and face mask)
อุปกรณชวยหายใจ และหนากากปองกันไอระเหย เปนอุปกรณใชเมื่อตองปฏิบัติงานกับสารเคมีที่
มีไอ เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เชน สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอรมาลิน เปนตน

ประเภทอุปกรณปองกันทางหายใจ แบงไดดังนี้
5.1 หนากากกรองอนุภาค ทําหนาที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งไดแก ฝุน ฟูม ควัน
มิสท สวนประกอบที่สําคัญของหนากากกรองอนุภาค ไดแก
- สวนหนากาก มีหลายขนาด เชน ขนาด ¼ หนา ขนาด ½ หนา หรือขนาดเต็มหนา
- สวนกรองอากาศ ประกอบดวยวัสดุกรองอากาศ (Filter) ที่นิยมใชมี 4 ลักษณะ คือ
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: ชนิดเปนแผน ทําจากเสนใยอัดใหมีความพอเหมาะสําหรับ กรองอนุภาค โดยให มี
ประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด และแรงตานทานตอการหายใจเขานอยที่สุด
: ชนิดที่วัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยูในตลับแบบหลวมๆ เหมาะสําหรับกรองฝุน
: ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนําวัสดุกรองอากาศที่มีลักษณะเปนแผนบางมาพับขึ้น
ลงใหเปนจีบบรรจุในตลับ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสําหรับอนุภาคที่จะไปเกาะและลดแรงตานการหายใจ
: ชนิดไสกรองฝุนที่ไดมาตรฐาน
- สายรัดศีรษะ ซึ่งสามารถปรับไดตามตองการ เพื่อใหกระชับกับหนาผูสวมใสอยูเสมอ
นอกจากนี้ยังมีหนากากกรองอนุภาคชนิดใชแลวทิ้ง สวนประกอบของหนากาก คือ หนากาก
และวัสดุกรองจะรวมไปชิ้นเดียวกัน สวนบนของหนากากมีแผนโลหะออน ซึ่งสามารถปรับใหโคงงอไดตามแนว
สันจมูก เพื่อชวยใหหนากากแนบกับใบหนาผูสวมใส
5.2 หน ากากกรองกาซไอระเหย ทํ าหนาที่กรองกาซ และไอระเหย ที่แขวนลอยอยูในอากาศ
สวนประกอบที่สําคัญของหนากากกรองกาซ และไอระเหย คือ
- สวนหนากาก และสายรัดศีรษะ เชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน
- สวนกรองอากาศ เปนตลับ หรือกระปองบรรจุสารเคมี ซึ่งเปนตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ
หรือทําปฏิกิริยากับมลพิษ ทําใหอากาศที่ผานตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ สวนกรองอากาศนี้สามารถ
ใชไดเฉพาะสําหรับกาซ หรือไอระเหย แตละประเภทตามที่ระบุไวเทานั้น เชน สวนกรองอากาศที่ใชกรองกาซ
แอมโมเนีย จะสามารถปองกันเฉพาะกาซแอมโมเนียเทานั้น ไมสามารถปองกันมลพิษชนิดอืน่ ได เปนตน ดังนั้น
ผูที่จะใชหนากากกรองกาซ และไอระเหย ควรเลือกซื้อ และ/หรือเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดของมลพิษที่จะ
ป องกั น ตามที่ American National Standard ไดกําหนดมาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัส สีของตลับ
กรอง สําหรับกรองกาซ และไอระเหย ชนิดตางๆ มีดังนี้
ชนิดมลพิษ
กาซที่เปนกรด
ไอระเหยอินทรีย
กาซแอมโมเนีย
กาซคารบอนมอนอกไซด
กาซที่เปนกรด และไอระเหยอินทรีย
กาซที่เปนกรด แอมโมเนีย และไอระเหยอินทรีย
กาซที่เปนกรด แอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด ไอระเหยอินทรีย
ไอระเหยอื่นๆ และกาซที่ไมกลาวไวขางตน
สารกัมมันตรังสี (ยกเวน ไทรเทียม และโนเบลกาซ)
ฝุน ฟูม มิสท

สีที่กําหนด
ขาว
ดํา
เขียว
น้ําเงิน
เหลือง
น้ําตาล
แดง
เขียวมะกอก
มวง
สม

13

ขอปฏิบัติในการใชหนากากประเภทที่ทําใหอากาศสะอาดกอนเขาสูทางเดินหายใจ
1. เลือกขนาดหนากากใหเหมาะ เพื่อไมใหมีชองวางระหวางหนาและขอบหนากาก
2. เลื อ กวั ส ดุ ก รองอนุ ภ าค หรื อ ตลั บ กรองมลพิ ษ (Cartridges) หรื อ กระป อ งกรองมลพิ ษ
(Canisters) ใหเหมาะสมกับชนิดมลพิษที่ตองการกรอง
3. ใสสวนที่ทําหนาที่กรองมลพิษกับตัวหนากาก
4. ตรวจสอบรอยรั่ ว หรื อ ช อ งว าง ที่ ทํ าให อ ากาศเข าไปในหน ากาก โดยทดสอบ negative
pressure และ positive pressure
- วิธีทดสอบ negative pressure โดยใชฝามือปดทางที่อากาศเขาใหสนิท แลวหายใจเขา
ตัวหนากากจะยุบลงเล็กนอย และคงคางไวในสภาพนั้นประมาณ 10 วินาที แสดงวาไมมีรอยรั่วที่อากาศจะไหล
เขาไปในหนากากได
- วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปดลิ้นอากาศออก แลวคอยๆ หายใจออก ถาเกิด
ความดันเพิ่มขึ้นในหนากากแสดงวาหนากากไมมีรอยรั่ว
5. ขณะสวมหนากาก หากไดกลิ่นกาซหรือไอระเหย ควรเปลี่ยนตลับกรอง หรือกระปองกรอง
มลพิษทันที
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การจําแนกและการทิ้งขยะภายในเขตพื้นที่ สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
แบงการทิ้งขยะออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. ขยะติดเชื้อ
• ขยะติดเชื้อไมมีคม เชน กระดาษชําระ, ถุงมือทุกชนิด, ขยะที่ปนเปอนเลือด/สารคัดหลั่ง, หลอด
เก็บเลือดที่ปดฝาสนิท, ภาชนะบรรจุที่ปนเปอนเชื้อโรค, ภาชนะเลี้ยงเชื้อหรือภาชนะเลี้ยงเซลล ใหทิ้งลงใน
ถังขยะที่สวมถุงขยะสีแดง และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อ

• ขยะติ ด เชื้ อมี ค ม เชน เข็มเจาะเลือด, ใบมีดผาตัด, หลอดเก็บเลือดหรือภาชนะบรรจุเชื้อที่แตก
ให ทิ้งลงในถั งขยะสํ าหรับทิ้ งขยะติ ด เชื้ อมีค มเท านั้ น ซึ่ งจะตั้ งอยู บ ริเวณข างห อง Cold room และมีปาย
ดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อมีคม
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• Tip, Pipette และ วัตถุติดเชื้อที่ สามารถแทงทะลุถุ งได ใหทิ้งลงในถังขยะที่สวมถุงขยะสีแดง
สําหรับทิ้ง tip และ pipette เทานั้น ซึ่งจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะติดเชื้อสําหรับทิง้ ปเปต และ ทิป

• ขยะติดเชื้อที่เปนของเหลว เชน น้ําเลือด, ปสสาวะ, สารคัดหลั่ง หรือ อาหารเลี้ยงเชื้อ ควรทําการ
disinfection ทุกครั้ง กอนทิ้งลงถังขยะที่สวมถุงขยะสีแดงสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อที่เปนของเหลว ซึ่งจะตั้งอยู
บริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับขยะติดเชื้อที่เปนของเหลว

2. ขยะอันตรายทั่วไป เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ใหทิ้งลงในถังขยะที่สวมถุงขยะสีเทาสําหรับทิ้ง
ขยะอันตราย ซึ่งจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room

ภาพปายถังขยะสําหรับขยะอันตรายทั่วไป
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3. ขยะสารเคมี
• Agarose gel ปนเป อน Ethidium bromine ให ทิ้งลงในถั งขยะที่ สวมถุงขยะสี เทาสําหรับ ทิ้ ง
ขยะอันตราย
• สารเคมีที่หมดอายุ และ ขยะสารเคมีที่ใชแลว ใหแยกการทิ้งสารเคมีตามประเภทของสารเคมี
(ดูในบทที่ 2 ความปลอดภัยทางเคมี) โดยบรรจุในภาชนะพลาสติกชนิด PE ไมควรบรรจุเกิน ¾ -ของปริมาตร
ภาชนะบรรจุ รวบรวมและนําสงกําจัดรวมกับขยะสารเคมีของคณะฯ ตอไป
• ขวดบรรจุสารเคมีที่หมดแลว ใหทิ้งลงในถังขยะที่สวมถุงขยะสีเทาสําหรับทิ้งขยะอันตราย ซึ่งถัง
ขยะจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่หมดแลว

4. ขยะรีไซเคิล อาทิเชน กระดาษ, กระดาษทั้งแผนหรือเศษกระดาษ, แผนพับ, หนังสือพิมพ, ภาชนะบรรจุที่
ทําจากโลหะ, พลาสติก, หรือแกวที่ไมปนเปอนสารพิษ และ เศษอาหาร ใหทิ้งลงในถังขยะที่สวมถุงขยะ
สีฟาสําหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ซึ่งจะตั้งอยูบริเวณขางหอง Cold room (สําหรับขวดแกวและขวดพลาสติก),
ภายในหองรับประทานอาหาร (สําหรับกระดาษและขวดพลาสติก) และบริเวณหนาห องทํางานรวม 4
(สําหรับกระดาษและขวดพลาสติก) และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับทิ้งขยะรีไซเคิล
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5. ขยะทั่ ว ไป อาทิ เช น เศษอาหาร, ห อ พลาสติ ก ใส ข นม, พลาสติ ก ห อ ลู ก อม, ซองบะหมี่ กึ่ งสํ าเร็ จ รู ป ,
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร, โฟมเปอนอาหาร และ ฟอยลเปอนอาหาร เปนตน ทิ้งลงในถังขยะที่สวม
ถุงขยะสีดําสําหรับทิ้งขยะทั่วไป และมีปายดังภาพกํากับไว

ภาพปายถังขยะสําหรับทิ้งขยะทัว่ ไป

ขอระวัง และ การใชไฟฟาใหปลอดภัย
ขอควรระวังในการใชไฟฟา
1. การใชอุปกรณไฟฟาไมถูกวิธี
การใชอุปกรณไฟฟาไมถูกวิธี เชน ใชสายไฟฟาเสียบแทนเตารับ หรือ การถอดเตาเสียบโดยจับที่
สายไฟฟา การใชลวดทองแดงมาตอแทนฟวส การใชงานเชนนี้อาจจะเปนเหตุใหทานถูกกระแสไฟฟาดูด หรือ
ก อให เกิ ด เพลิ งไหม ได ดั งนั้ น หากพบว ามี การใชอุ ป กรณ ไฟฟ าไม ถูก วิธี ควรรีบ แก ไขให ถูก ตอ ง เพื่ อความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
2. อุปกรณไฟฟาชํารุดไมแกไข
ควรหมั่ น สํ า รวจเครื่อ งใช ไฟฟ าภายในบ านทุ ก อย าง หากพบวา มี ก ารชํ ารุ ด เสี ย หาย ต อ งรี บ
ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหมทันที ทั้งนี้การซอมแซม แกไข ควรทําโดยชางที่มีความรู
3. เสียบเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่องจากเตารับอันเดียว
การใช เต ารั บ ตั ว เดี ย ว กั บ เครื่ อ งใช ไฟฟ าหลายเครื่ อ งนั้ น ไม ค วรกระทํ า อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก
สายไฟฟาที่ตอเตารับ และตัวเตารับเองจะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทําใหเตารับมีความรอนสูง ซึ่งอาจเกิด
การลุกไหมได
หากมีความตองการใชเครื่องไฟฟาในคราวเดียวกันหลายๆ เครื่อง ควรจะแยกเสียบเตารับสําหรับ
เครื่องใชไฟฟาแตละเครื่อง จะทําใหเกิดความปลอดภัยมากกวา
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4. ซอมแซมอุปกรณไฟฟาโดยไมมีความรู
ในกรณีเครื่องใชไฟฟาภายในบานชํารุด หากทานไมมีความรู ความชํานาญในเครื่องใชไฟฟานั้น
อยาทําการแกไขเอง โดยเด็ดขาด และหากเครื่องใชไฟฟาชํารุดขณะกําลังทํางานอยู ใหรีบถอดเตาเสียบออก
ทันที และแจงชางไฟที่มีความรูเขามาทําการแกไขภายหลัง
5. สายไฟฟาที่เปอยชํารุด ใหรีบแกไข
หากพบวาสายไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาชํารุด เชนฉนวนเปอยหรือลอกจนเห็นสายทองแดง ตองให
ผูมีความรูดานไฟฟารีบทําการเปลี่ยนใหมทันที แตหากจําเปนตองใชอุปกรณนั้น ควรใชเทปพันสายไฟฟาพัน
ฉนวนสวนที่ชํารุดไวกอน หลังจากนั้นก็พยายามทําการเปลี่ยนใหมใหเร็วที่สุด
6. การใชเครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอน
เครื่องใช ไฟฟ าประเภทให ความรอนที่ ใช กัน อยูเป น ประจําภายในบ าน เชน กาตมน้ํ า, เตารีด ,
กระทะไฟฟา, เตาไฟฟาอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดเมื่อทานใชอยางไมระมัดระวัง ดังนั้นขณะใชเครื่องใชไฟฟา
ดังกลาว ควรดูแลใกลชิด และอยาใชใกลกับสารไวไฟ เมื่อใชงานเสร็จแลวใหถอดเตาเสียบเครื่องใชไฟฟานั้น
ออกทันที
7. สายไฟขาดอยาเขาใกล
เมื่อทานพบสายไฟฟาขาดหอยลงมาหรือขาดตกอยูบนพื้น อยาเขาไปแตะตองเปนอันขาด เพราะ
สายไฟที่ขาดนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟาอยูและหามผูอื่นเขาใกลดวย ควรรีบแจงชางไฟฟาหรือเจาหนาที่การ
ไฟฟาที่ใกลทราบโดยเร็วที่สุด
ไฟฟานั้นหากไมมาก ก็ไมกอใหเกิดอันตราย แตหากมีมาก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได .. นี่คือ
ผลการวิเคราะหของกระแสไฟฟา ที่มีตอรางกายมนุษย
0.5 (มิลลิแอมแปร)
1 (มิลลิแอมแปร)
1-3 (มิลลิแอมแปร)
3-10 (มิลลิแอมแปร)
สูงกวา 10
สูงกวา 30
สูงกวา 75
250

ไมรูสึก
รูสึกถึงกระแสไฟฟา
รูสึกถึงกระแส แตไมรูสึกเจ็บปวด
รูสึกถึงความเจ็บปวด
รูสึกถึงความเกร็งของกลามเนื้อ
รูสึกถึงความขัดของของหัวใจ
รูสึกถึงความขัดของของหัวใจ
เกิดการขัดของของหัวใจ
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การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา และ การปฐมพยาบาลเบื้องตน
เมื่ อ ท านพบเห็ น ผู ถู ก กระแสไฟฟ าดู ด ท า นต อ งเข า ใจวิ ธี ก ารช ว ยเหลื อ ให พ น ออกจากการถู ก
กระแสไฟฟ า ดู ด ได อ ย า งถู ก วิ ธี แ ละรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของตั ว ท า นเอง และช ว ยให ผู ถู ก
กระแสไฟฟาดูดพนอันตรายได หลังจากนั้นตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนชวยเหลือในระหวางที่รอ และ
นําสงโรงพยาบาลดวย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูดใหรีบทําการตัดการจายไฟโดยทันที เชน คัทเอาท หรือเตาเสียบ
2. ใชไมแหงหรือฉนวนไฟฟาเขี่ยอุปกรณไฟฟา ใหพนจากผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูด หรือใชผาแหง เชือก
ดึงผูปวยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. ชวยปฐมพยาบาลขั้นตน โดยการวางผูปวยใหนอนหงาย แลวชอนคอผูปวยใหแหงนขึ้น
4. ตรวจดูวามีสิ่งอุดตั้งในชองปากหรือไม 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 ตองทําทันทีที่ชวยเหลือผูปวยออกมา และควรนําสงโรงพยาบาลโดยทันที ซึ่งใน
ขณะที่สงโรงพยาบาลนั้น จะตองทําการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังกลาวขางตนตลอดเวลา
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แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเครื่องมือชํารุดขัดของ

เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.thai-safetywiki.com/index.php/safety-gloves?start=5
ขอกําหนดดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.ค.2552
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=333002
กรมควบคุมมลพิษ. คูมือประชาชน การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย. http://pcdv1.pcd.go.th
กรมประมง. คูมือการจัดตั้งหองปฏิบัติการการวิเคราะหคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ. กองควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ
และการแปรรูปสัตวน้ํา. 71 หนา.
6. คณะอนุ กรรมการจัดทํ ามาตรฐานกลางทางหองปฏิ บัติการ. คูมือความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานกับสารเคมีสําหรับ
หองปฏิบัติการทางการแพทย. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. 42 หนา
21

บทที่ 2
ความปลอดภัยทางเคมี
นายไพศาล จิตธรธรรม, นายอรรถพล ศรีมงคล
นายกันตธนดนย ดิษฐโรจน, นางสาววรรณวิสา ไวยพุฒ
นางสาวนิสากร ทองมั่ง

ความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมี
ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการลวนจําเปนตองเกี่ยวของสารเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการเรียนรู
วิธีใชงาน การจัดเก็บหรือทําลายสารเคมีอยางถูกวิธี รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีไดรับอันตรายจากสารเคมีอยาง
ถูกตองและปลอดภัย จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีไดเปนอยางมาก
การจําแนกสารเคมีของสํานักงานวิจัยฯ จะจําแนกโดยอาศัยหลักของ “The Globally Harmonized
System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)“ ดังรูปสัญลักษณ (Pictogram) ตางๆ ของ
สารเคมีตามมาตรฐาน ซึ่งสารเคมีในแตละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือการจัดกลุม
สารเคมีตามตามความวองไวตอปฏิกิริยา และกําหนดใหสารที่เขากันไมไดวางแยกเก็บใหหางจากกันอยาง
เด็ดขาด ดังตารางแสดงการจัดเก็บสารเคมีตามความเขากันได
1. การเก็บรักษาสารเคมี (Chemicals storage)
1.1 การจัดการสารเคมีที่เขากันไมได
โดยทั่วไปสารเคมีที่เขากันไมได แบงออกเปนกลุมดังนี้
1.1.1 กลุมที่พบทั่วไป ไดแก กรด ดาง ตัวออกซิไดซ และตัวรีดิวซ ขอควรจํางายๆ คือ
1) กรดเขากันไมไดกับเบส
2) กรดเขากันไมไดกับโลหะ
3) ตัวออกซิไดซเขากันไมไดกับตัวรีดิวซ
1.1.2 กลุมสารเคมีพิเศษ
สารเคมีที่เขากันไมไดมีหลายกลุมดังตัวอยางในตาราง
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ตารางแสดงการจัดเก็บจัดวางสารเคมีตามหลักการจัดกลุมสารเคมีที่เขากันไมได
กลุมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สารเคมี
Inorganic acid
Organic acid
Causatic
Amines and alkanolamines
Halogenated compound
Alcohol, glycols, glycolethers
Aldehydes
Ketones
Saturated hydrocarbon
Aromatic hydrocarbon
Ester
Monomer, polymerizable esters
Phenols
Alkylene oxide
Cyanohydrins
Nitriles
Ammonia
Halogens
Ethers
Elemental phosphorus
Acid anhydrides

หามวางกับกลุมสารเคมี
2-8,10,11,12,14-17,19-21
1,3,4,7,12,14-17,20
1,2,5,7,8,11-16,18,20,21
1,2,5,7,8,11-16,21
1,3,4,12,15
1,7,12,14,18,21
1-4,6,8,13-15,17,18,21
1,3,4,7,17,18
18
1,18
1,3,4,17,18
1-6,13,14,17-19,21
3,4,7,12,14,17,18
1-4,6,7,12,13,15-17,21
1-5,7,14,17,21
1-4,14,21
1-2,7,8,11-15,18,21
3,6-13,17,19,20
1,12,18
1-3,18
1,3,4,6,7,12,14-17

ที่มา : แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางเคมี ศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
(Center for Occupational Safety, Health and Environment Management : COSHEM)

1.1.3 กลุมสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา (water reactive chemicals) สารเคมีกลุมนี้เมื่ อ
ถูกน้ําจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงได ตองเก็บแยกเฉพาะไวในที่แหง ในกรณีที่ตองสัมผัสถูกน้ําหรือสารละลายตองทํา
ภายใตการควบคุมพิเศษตัวอยางสารกลุมนี้
1) alkali metals เชน Na, K, Li เมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําจะเกิดความรอนและแก ส
ไฮโดรเจนขึ้นได ซึ่งลุกเปนไฟไดเมื่อสัมผัสถูกแกสออกซิเจน สารเคมีกลุมนี้ตองเก็บไวใตชั้นน้ํามัน (mineral
oil) ไมใหสัมผัสความรอน
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2) organo metals เชน butyl lithium สารกลุม hydride เชน calcium hydride,
lithium aluminium hydride สารประกอบอื่นๆ เชน aluminium bromide, phosphorus
pentachloride, titanium tetrachloride, calcium oxide
1.1.4 กลุมสารเคมีที่ลุกติดไฟเองได (autoignition chemicals) สารเคมีบางอยางสามารถ
ลุกเปนไฟเองไดโดยไมตองมีความรอนจากภายนอก เชน สารอินทรียที่ผสมหรือปนอยูกับตัวออกซิไดซที่แรง
เชน nitricaeid และperoxide
1.1.5 กลุม peroxide และสารที่ทําใหเ กิด peroxide ขึ้นได peroxide และสารที่ทําให
เกิ ด peroxide ขึ้ น ได เ ป น กลุ มที่ มี อัน ตรายมากที่สุด ถึงแมวาจะมีกําลั งการระเบิดต่ํ า แตเปน สารที่ ไ วต อ
แรงสั่นสะเทือน ไวตอความรอนและประจุไฟฟา เกิดการลุกเปนไฟไดงายมาก ดังนั้นการดูแลจัดการจึงตองเก็บ
สาร peroxide และสารที่สราง peroxide ได ในที่ที่ไมมีแสงสองโดยตรง ไมสัมผัสความรอน และอยูในภาชนะ
ที่ปดมิดชิด ภาชนะที่เหมาะที่สุดคือภาชนะเดิมที่บรรจุมาโดยตรงจากผูผลิต กอนการเปดใชหรือเคลื่อนยาย
สารกลุมนี้ตองทดสอบวามี peroxide เกิดขึ้นหรือไม
ความเปนพิษของสารเคมี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลกระทบตอสุขภาพ
การขาดอากาศหายใจ
การระคายเคืองตอผิวหนังและเยือ่ บุชุม
ทําอันตรายตอระบบการสรางโลหิต
ทําอันตรายตอระบบประสาท

ประเภทสารเคมี
คารบอนไดออกไซดคารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไซยาไนด
กรดตางๆ ดางตางๆ กาซคลอรีน แอมโมเนีย ซัลเฟอรไดออกไซด
สารตะกั่ว หรือ สารเบนซิน (benzene)
ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส ฯลฯ และสารพวกที่ระเหยไดงาย เชน
แอลกอฮอล เบนซิน อะซีโตน อีเธอรคลอโรฟอรม ฯลฯ
มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม สารออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมต
ทําอันตรายตอกระดูก
สารเคมีในกลุม นี้ เชน ฟอสฟอรัสแคดเมี่ยม
ทําอันตรายตอระบบการหายใจ
ฝุนหรือเสนใยเล็กๆ (fiber) ฝุนทราย ฝุนถานหิน และใยแอสเบสตอส
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
สารกัมมันตรังสี สารฆาแมลง
ทําใหเกิดมะเร็ง
สารกัมมันตรังสี สารหนู แอสเบสตอสนิเกิลไวนิลคลอไรดเบนซิน
ทําใหทารกในครรภพิการ
ยาธาลิโดไมดสารตัวทําละลายบางชนิด ยาปราบศัตรูพืช

สารกลุม organic solvent
ในหองปฏิบัติการเกือบทุกแหงจะตองมีการใช organic solventซึ่งเปนสารเคมีที่มีมีอันตราย
ต อสุ ขภาพและส ว นใหญ จ ะไวไฟจึ งเสี่ย งตอการเกิดอัคคีภัย ถามีการเก็บ การใชที่ไมถูกตอง อัน ตรายของ
Organic solventจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางของ 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 สารเคมีที่อันตรายที่สุดในกลุมนี้ไดแก benzene
เพราะจะไปทําลายไขกระดูกทําใหโลหิตจาง
3. กลุม Mixtures of Volatile Petroleum product เปนผลผลิตจากการกลั่นน้ํามัน
เชน benzines จะมีพิษสูงตอระบบหายใจและสมอง ปริมาณสูงจะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน แตถาไดรับเขาไปไม
สูงนักจะปวดศีรษะ ตามองเห็นผิดปกติ ตื่นเตนกระวนกระวาย คลื่นไสอาเจียน ถาไดรับเปนเวลานานจะทําให
กลามเนื้อออนแรง กระตุก ออนเพลียนอนไมคอยหลับ มีอาการทางประสาท สตรีบางครั้งพบความผิดปกติของ
รอบเดือน
4. กลุม Chlorohydrocarbons ใชกันมากในหองปฏิบัติการ ไดแก methylene
chloride, chloroform และ carbon tetrachloride เมื่อไดรับสารเคมีกลุมนี้ จะมีทั้งอาการเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ดังนี้ อาการเฉียบพลัน ตื่นเตนตกใจ เพอ ไมรูสึกตัว หายใจสั้น อาเจียน อาการเรื้อรังที่สําคัญคือจะ
ทําลายตับไต สารเคมีในกลุมนี้หลายชนิดเปนสารกอมะเร็ง ไดแก carbon tetrachloried, chloroform
5. กลุม Alcohols เชน methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, isopropyl
alcohol และ butyl alcohol เปนพิษนอยกวา organic solvent เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเปนประจําจะระคาย
เคืองตอเยื่อเมือก มีผลตอระบบทางเดินหายใจ methyl alcohol จะทําลายระบบประสาทตาและม านตา
ทําใหตาบอดและเสียชีวิตได
6. กลุม Ethers ความเปนพิษ คือทําใหเกิดความระคายเคืองที่เยื่อเมือกของตาและระบบ
ทางเดินหายใจตอนบน ethers บางตัวทําลายการทํางานของตับไต หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และไตเสีย
7. กลุม Esters จะทําใหเยื่อบุลูกตาอั กเสบ ไอ ระบบทางเดินหายใจอั กเสบ ปวดศีร ษะ
คลื่นไส ไดแก methyl acetate, ethyl acetate และ butyl acetate เปนตน
8. กลุม Ketones ไดแก acetone, methyl ethyl ketone ซึ่งมีอันตรายตอรางกายดังนี้
ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ทําใหเปนโรคผิวหนัง ปวดมึนศีรษะ คลื่นไส
สารเคมีประเภทกรด
Chromicacid และ perchromicacid สัมผัสผิวหนังทําใหเปนแผลถามีหนองจะรักษาให
หายยากและถึงกระดูก
Fuming nitric acid (95% HNO3) มีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรงมาก ถาสัมผัสสารนี้ใหลาง
ออกดวยน้ําปริมาณมาก สวมถุงมือปองกันกรดและแวนนิรภัยเสมอเมื่อใชสารนี้
Sodium hydroxide และ potassium hydroxide มีฤทธิ์กัดรุน แรงมาก เมื่อสัมผัส จะ
เปนแผลไหม สวมเครื่องปองกันตาและผิวหนัง การเตรียมสารละลายของสารนี้ตองเติมเกล็ดของดางลงในน้ํา
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Bromine และ chlorine โบรมีนระเหยไดมีฤทธิ์กัดกรอนสูงมากควรสวมถุงมือหน ากาก
และผากันเปอนทําการทดลองในตูดูดควันเสมอคลอรีนมีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงมากถาหายใจเขาไปใหรีบออกไป
ยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์
Formaldehyde สัมผัสสารเคมีนี้จะระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อในจมูก ตาและทางเดิน
หายใจ บวมแดง อักเสบ
Phenol มีฤทธิ์กัดกรอน สามารถดูดซึมทางผิวหนังได ควรสวมถุงมือ
1.2 ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใชสารเคมี
การบริหารจัดการสารกลุมที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา สารเคมีที่ลุกติดไฟเองได กลุม peroxide
และสารที่ทําใหเกิด peroxide ขึ้นได ตองทําดวยความระมัดระวังเนื่องจากธรรมชาติของสารที่กลาวขางตนนี้
เปนสารระเบิดได ในการใชงานควรปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้
1) หั ว หน า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะต อ งรู ที่ เ ก็ บ สารเหล า นี้ และอบรมให ผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนรู
วิธีการใชที่ถูกตอง
2) การสั่งซื้อแตละครั้งควรซื้อในปริมาณนอยที่สุดใหพอดีกับการใชงาน
3) ขวดบรรจุสารเหลานี้ตองมีฉลากแสดงชัดเจน ชื่อสารเคมี สัญลักษณแสดงอันตราย และ
วันหมดอายุการใชงาน เมื่อมีการถายหรือตวงไปใสภาชนะใหมตองติดฉลากแบบเดียวกันดวย
4) หามเปดขวดอีเทอร (ether) และหรือขวดสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาไดที่หมดอายุการใชงาน
5) หามเปดหรือเคลื่อนยายขวดที่บรรจุกรดพิควิกที่แหง (dry picric acid)
6) หามเปดขวดออรแกนิค เปอรออกไซต (organic peroxide) หรือขวดสารที่สรางเปอร
ออกไซต (peroxide) ไดถาพบวาภายในขวดนั้นมีผลึกหรือตะกอน
7) หามวางขวดสารเคมีเหลานี้ใกลความรอนหรือมีแสงอาทิตยสองโดยตรง
8) หมั่นตรวจสอบเปอรออกไซตเปนระยะๆ
9) เมื่อไมใชแลวหรือใกลวันหมดอายุหรือตรวจพบเปอรออกไซต ใหทําการกําจัดหรือทิ้งสาร
เหลานี้อยางถูกวิธี
1.3 สัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและอันตรายของสารเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมีทั้งในระดับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ งานวิจัยและหองปฏิบัติการเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือในระดับสูง บุคลากรและ
นักศึกษาจะไดรับการฝกอบรมใหเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณตางๆ ดังนี้
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1.3.1 ตัวอยางสัญลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัยและปายหามในพื้นที่ทํางานที่อาจกอใหเกิด
อันตราย

ภาพตัวอยางปายที่ถูกตองควรมีรูปสัญลักษณที่สื่อความหมายไดชัดเจน
ที่มา: www.compliancesigns.com

1.3.2 ตัวอยางสัญลักษณเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

ภาพตัวอยางปายสัญลักษณการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ที่มา: www.neosafetysign.com
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1.3.3 ตัวอยางสัญลักษณที่ควรติดตั้งไวกับอุปกรณ ความปลอดภัย หรือปายหามในพื้นที่
ทํางาน

ภาพตัวอยางสัญลักษณที่ติดตั้งไวกับอุปกรณ ความปลอดภัย หรือปายหามในพื้นที่ทํางาน
ที่มา: www.neosafetysign.com
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1.3.4 สั ญ ลั ก ษณ ท างเคมี United Nations Committee of Experts on the Transport
of Dangerous Goods องคการสหประชาชาติไดแบงวัตถุอันตรายเปน 9 ประเภท (UN-Class) เพื่อประโยชน
ในการจัดเก็บและการขนสง และไดกําหนดสัญลักษณความเปนอันตราย ดังตาราง
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ที่มา : ศูนยขอมูลพิษวิทยา http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp
1.3.5 สั ญ ลั ก ษณ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ อั น ตรายของสารเคมี พิ จ ารณาตาม The National Fire
Protection Association (NFPA) โดยใชรหัสสีในรูปทรงไดมอนด มีตัวเลขและอักษรระบุระดับความรุนแรง
ของอันตรายที่เกี่ยวของกับสารเคมี

รูประดับอันตรายของสารเคมีตามระบบ The National Fire Protection Association (NFPA)
สัญลักษณสีแทนระดับอันตรายของสารเคมี มีความหมายดังนี้
1) สีน้ําเงิน แทนกลุม สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)
2) สีแดง แทนกลุม สารไวไฟ ติดไฟงาย (flammability)
3) สีเหลือง แทนกลุม สารที่ทําปฏิกิริยารุนแรง (reactivity)
4) สีขาว แทนกลุม สารที่ทําปฏิกิริยารุนแรงเฉพาะกับสารบางชนิด เชนน้ํา (W) หรือตัวออกซิไดซ
(oxidizer, OXY)
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ระดับความรุนแรงของสารเคมีกําหนดโดยการใชตัวเลข
1) เลข 0 = ไมมีอันตรายหรือมีอันตรายนอยที่สุด
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 สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)
8) เขียว หมายถึง สารเคมีทั่วไปที่ไมเขาขายรหัสสีทั้ง 7

ภาพแสดงรหัสสี 8 รหัสที่ใชในการจัดแยกประเภทของสารเคมี
ที่มา: 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 กลุมสารเคมีที่ทําปฏิกิริยา สารเคมี ที่ไวไฟ สารเคมีที่กัดกรอน และ
สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

1.5 สถานที่ที่ใชจัดเก็บสารเคมี
โดยทั่วไปหองปฏิบัติการมีการจัดเก็บสารเคมีโดยการเรียงตามตัวอักษรทั้งนี้เพื่อความสะดวก
งายตอการคนหา แตวิธีดังกลาวมีอันตรายอยางยิ่ง ในปจจุบันนี้หาม “จัดเก็บและจัดวางสารเคมีโดยการเรียง
ตามตัวอักษร” เปนอันขาด จําเปนตองบริหารจัดการใหมโดยการจัดเก็บเปนหมวดหมู และปฏิบัติตามหลักการ
จัดเก็บสารเคมีแบบการจัดกลุมสารเคมีที่เขากันไมได (compatible chemical groups)
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สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมีควรมีลักษณะดังนี้
1) เปนสถานที่ที่มีการระบายอากาศเปนอยางดี
2) อยูในบริเวณที่แสงแดดไมสองถึงโดยตรงและอากาศไมรอนเกินไป
3) แยกบริเวณการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทและรหัสสี โดยใชชั้นเก็บสารเคมีที่เหมาะสม
4) ชั้นเก็บหรือวางสารเคมีตองติดตั้งหรือประกอบอยางแนนหนาและอยูชิดฝาผนัง
5) ชั้นเก็บสารเคมีแตละประเภทจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติที่ทนทานตอการเผาไหม
ทนตอการทําปฏิกิริยา และทนตอการกัดกรอนตามแตชนิดสารเคมีที่จัดเก็บ
6) หองจัดเก็บสารเคมีตองมีประตูปดมิดชิด
7) ตองมีอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณปองกันความปลอดภัยอยูใกลบริเวณหองเก็บสารเคมี
1.6 ขอกําหนดเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมีประเภทตางๆ ตามสถานะทางกายภาพ
1.6.1 การจัดเก็บสารเคมีที่เปนของเหลว ควรแยกออกจากสารเคมีที่เปนของแข็ง การจัด
เก็บควรแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1) กรดอนินทรีย(inorganic acids) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในที่มีอากาศถายเทไดดี
2) กรดอินทรีย(organic acids) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในที่มีอากาศถายเทไดดี
3) เบส (caustic reagents) รหัสสีเหลือง ควรจัดเก็บในที่มีอากาศถายเทไดดี
4) สารประกอบไฮโดรคารบอน(hydrocarbon) รหัสสีแดง ควรจัดเก็บในตูที่สามารถ
ปองกันไฟไหมได
1.6.2 การจัดเก็บสารเคมีที่เปนของแข็ง
แบงออกเปน 8 กลุมตามระบบรหัสสีขางตน โดยผูจัดเก็บสามารถคนหารหัสสีไดจาก
ฐานขอมูล MSDS และฐานขอมูลการจัดซื้อและสงผานสารเคมี ทั้งนี้ในหองปฏิบัติการบางแหงอาจมีสารเคมีไม
ครบทั้ง 8 กลุม สารเคมีประเภทที่เปนอันตรายตอสุขภาพคือ รหัสสีน้ําเงิน อาจจัดเก็บรวมกับหองปฏิบัติการ
อื่นภายในองคกร โดยในหนึ่งองคกรอาจเก็บเพียงตูเดียวก็ได นอกจากการแบงการจัดเก็บสารเคมีตามรหัสสี
แลว ยังมีสารเคมีที่เปนของแข็งที่ตองการการจัดกลุมแยกเปนพิเศษ 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 การจัดเก็บสารเคมีที่เปนแกส
ส ว นใหญ แก ส จะแยกบรรจุมาในภาชนะที่มิดชิดและใชเปน การเฉพาะอยางจึ ง มั ก
จัดเก็บแยกโดยปริยาย ขอควรระวังในการจัดเก็บถังกาซที่อัดจากความดันสูง มีดังนี้
1) ติ ด ฉลากถั ง แก ส เสมอหากรู ว า ประกอบด ว ยแก ส อะไรโดยไม ขึ้ น กั บ โค ด สี ของ
กระบวนการผลิต
2) ยึดถังแกสกับผนังดวยสายหนังหรือโซคลอง ในเขตที่มีแผนดินไหวบอยๆ ใหใชสาย
คลองมากกวา 1 เสน
3) เมื่อใชถังแกสไมนาน ใหปดวาลว และไลความดันในตัวควบคุมความดันออก และ
ถอดตัวควบคุมความดัน และปดฝาครอบถังแกส
4) แยกที่เก็บถังแกสออกจากที่เก็บสารเคมีอื่นๆ
5) จัดแยกแกสที่ไมสามารถอยูรวมกันไดออกจากกัน และเก็บพวกที่เปนสารติดไฟได
แยกจากสารเคมีที่วองไวตอปฏิกิริยา รวมถึงพวกที่เปนสารออกซิไดสและสารกัดกรอนได
6) แยกถังแกสเปลาออกจากถังที่บรรจุแกสเต็ม
7) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแกสที่อัดความดันสูงและแกสเหลว เชนกลิ่น
1.7 ขอแนะนําการจัดเก็บจัดวางสารเคมีในหองปฏิบัติการและหองเก็บวัสดุในการดูแลจัดเก็บ
จัดวางสารเคมี
ใหปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้คือ
1) ห า มวางขวดหรื อ หี บ ห อ สารเคมี บ นพื้ น ห อ ง ยกเว น สารเคมี บ รรจุ อ ยู ใ น drum และ
อนุญาตใหวางไดเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดเทานั้น
2) หามวางขวดหรือหีบหอสารเคมีบนชั้นสูงสุดของชั้นวาง
3) หามวางขวดหรือหีบหอสารเคมีอยูเหนือระดับตา
4) ชั้นวางของที่ใชตองเปนชนิดที่มีขอบกั้นปองกันการตกหลนได
5) ชั้นวางของที่ใชตองยึดติดกับกําแพง หามตั้งไวโดยปราศจากการเกาะยึด
6) ห า มเก็ บ สารออกซิ ไ ดส (oxidizer) และสารที่ เ ป น ตั ว รี ดิ ว ซ (reducer) บนชั้ น หรื อ ตู
เดียวกัน เชน liquid oxygen (oxidizer) กับ charcoal carbon (reducer)
7) ห า มเก็ บ กรดและด า งไว ด ว ยกั น ให เ ก็ บ แยกไว ใ นตู เ ฉพาะ และแยกเก็ บ กรดไนตริก
(HNO3) จากกรดอื่น
8) ตองเก็บสารไวไฟในตูเก็บสารเคมีชนิดปองกันไฟ “fire proof”
9) แยกเก็ บ สารอิ น ทรี ย (organic compounds) ออกจากสารอนิ น ทรี ย (inorganic
compounds)
10) สารเคมีที่มีพิษรายแรงตองเก็บในตูที่ล็อคกุญแจได
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11) สารเคมีที่ทําปฏิ กิริ ยากับ น้ําไดดี ตองเก็บใหหางจากความชื้ น ควรใชภาชนะซ อนอี ก
ชั้นหนึ่ง (secondary container) เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากภาชนะเดิมแตกหรือรั่ว
12) หามเก็บสารระเบิด สารกอมะเร็ง สารพิษรายแรง ในหองเก็บของหรือหองปฏิบัติการ
13) ชั้นและตูเก็บสารเคมีตองวางหางจากแหลงกําเนิดความรอน และไมใหแสงอาทิตยสองได
โดยตรง
14) หามวางสารเคมีบนชั้นบนของทั่วไป และหามเก็บสารเคมีในตูควัน
15) ประเมินอันตรายของสารกัดกรอนสารระคายเคืองกอนเก็บในหองปฏิบัติการ
ผู ป ฏิ บั ติงานจํ า เป น ต องเสีย สละเวลาในการบริห ารจัดเก็บ จัดวางสารเคมีใหเปน ระบบที่
ถูกตองเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญ เกิดจากการจัดเก็บจัดวางไมถูกตอง ระบบการจัดเก็บที่ดีและ
ถูกตองจะชวยลดหรือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดแมวาอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรดหรือภาชนะบรรจุแตก
อาจเกิดขึ้นได แตการปฏิบัติตามวิธีการจัดเก็บที่ถูกตอง จะทําใหอันตรายที่เกิดขึ้นลดนอยลงหรืออยูในสภาวะที่
สามารถควบคุมอันตรายไดงาย
1.8 การติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี
การปดฉลากบนภาชนะที่ใสสารเคมีมีสวนเกี่ยวของกับการปองกัน หรือการควบคุมอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นได กรณีที่เกิดไฟไหมฉลากปดภาชนะจะชวยแกไขสถานการณไดอยางรวดเร็ว เพราะเราสามารถ
แยกสารเคมีออกได ทันทว งที ดังนั้นฉลากปดภาชนะควรจะมีชื่อบอกชัดเจน มีเครื่องหมายที่ทุกคนเข า ใจ
เหมือนกัน ไมใชเฉพาะบางคนเขาใจ เมื่อเกิดไฟไหมจะไดปฏิบัติไดถูกตองไมวาจะเปนใครที่ไปพบเขาเปนคน
แรก ภาชนะใสสารเคมีทุกชนิดตองติดฉลากที่มีขอมูลตอไปนี้ใหชัดเจน
1. ชื่อสารเคมีและสวนประกอบที่มีความเปนพิษของสารเคมี ซึ่งควรมีทั้งชื่อทางเคมีและ
ชื่อสามัญ สูตรโมเลกุล คุณสมบัติทางกายภาพ เชน จุดเดือด
2. คําเตือนที่เฉพาะเจาะจงตอการเปนอันตรายของสารเคมีที่บรรจุอยู (hazard warning)
และขอควรระวังในการเก็บและการใชสารเคมีนั้นๆ เชน ไวไฟ (highly flammable) ไอระเหยเปนอันตราย
มาก (vapour extremely harmful) เปนตน
3. ชื่อผูผลิตและ/หรือตัวแทนจําหนาย
4. ขอมูลการรักษาพยาบาลเบื้องตน
5. บันทึกวันที่รับสารเคมีและวันเปดใช เพราะสารเคมีบางชนิดเมื่อไดสัมผัสกับอากาศแลว
ระยะหนึ่งจะเปลี่ยนเปนสารอื่น เชน peroxide เมื่อแบงสารเคมีออกจากภาชนะเดิม หรือเปนน้ํายาที่เตรียม
ขึ้ น มาเอง ต องติ ดฉลากบนภาชนะใหม ดังนี้ ชื่อสารเคมี ชื่อผูเตรีย ม/แบ ง วั น ที่ เตรีย ม/แบ ง วัน หมดอายุ
สถานที่/วิธีเก็บ (ดูภาพตัวอยาง) ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีควรติดแนน ไมหลุดออกจากภาชนะบรรจุ
อานไดงาย ปราศจากสิ่งเปรอะเปอน หรือสารเคมีใดๆ ควรตรวจความเรียบรอยชัดเจนของฉลากเปนระยะ
และเปลี่ยนฉลากทันทีเมื่อฉีกขาดหรือลบเลือน
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1.9 การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี
หองปฏิบัติการตองจัดทําบันทึกตอไปนี้
1. ชนิด ปริมาณสารเคมีที่มีไวในครอบครอง ปริมาณสารเคมีที่ใชและถูกกําจัดทิ้ง และเก็บ
รวบรวม MSDS ของสารเคมีไวในที่ที่สามารถหยิบมาอานไดงาย
2. ขอมูลการเตรียมสารเคมี ระบุ ชื่อผูเตรียม วันที่เตรียม สวนประกอบ และวันหมดอายุ
(หรือ lot number) ของสารตั้งตนทุกชนิด
3. รายชื่ อบุ คลากร การฝกอบรมที่ไดรับการประเมิ น ความสามารถของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงานกับสารเคมี
4. การบํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณปองกันตางๆ
2. การจัดการของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ
2.1 การจัดการขอมูลของเสีย
2.1.1 ระบบบันทึกขอมูล เพื่อใชในการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของเสียสารเคมี
มีการบันทึกขอมูลของเสีย ในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส ที่ประกอบดวย
- ผูรับผิดชอบ
- รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
- ประเภทของเสีย
- ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)
- วันที่บันทึกขอมูล (Input date)
- หองที่จัดเก็บของเสีย (Storage room)
- อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)
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2.1.2 การรายงานขอมูล เพื่อแสดงรายงานการติดตามของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ/
หนวยงาน
-

มีการรายงานขอมูลของเสียที่เกิดขึ้น
มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน
มีการรายงานขอมูลของเสียที่กําจัดทิ้ง
มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันสม่ําเสมอ

2.1.3 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- การประเมินความเสี่ยง โดยการนําขอมูลกลับมาวิเคราะหเพื่อประเมินอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในระหวางที่ของเสียเหลานั้นยังไมไดถูกเคลื่อนยายออกไปจากสวนงาน เชน มีรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงจากขอมูลปริมาณ ประเภทของเสีย และสถานที่เก็บภายในหนวยงาน
- การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด โดยการประมาณคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากขอมูลปริมาณของเสียที่สงกําจัดในแตละครั้ง เชน รายงานคาใชจายในการกําจัดของเสียยอนหลังเพื่อนํามา
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 ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ
1) จั ดเตรียมภาชนะจั ดเก็ บของเสีย ภายในห องปฏิบั ติ การให ถู กต อ งตาม
ประเภทของเสีย
2) บรรจุของเสียไมเกิน 80% ของปริมาตรภาชนะจัดเก็บ
3) ติ ดฉลากระบุห มายเลขและประเภทของเสีย บนภาชนะจัดเก็บ ใหเห็น
ชัดเจน
4) บันทึกของเสียภายในหองปฏิบัติการ โดยระบุวันที่ ประเภทของของเสีย
และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแตละครั้งของกิจกรรมลงในสมุดบันทึกของเสียประจําหองปฏิบัติการ
2.2.2.2 การเตรียมภาชนะและอุปกรณในการจัดเก็บของเสียในการจัดเก็บของเสีย
ภายในหองปฏิบัติการตองมีการจัดเก็บโดยแยกเก็บในภาชนะที่ถูกตองและเหมาะสม ดังนี้
1) ภาชนะที่นํามาบรรจุส ารเคมี ที่ใช แลว ควรเปนภาชนะที่บ รรจุส ารชนิด
เดียวกัน ไมควรนําภาชนะที่บรรจุสารเคมีอื่นมาใชปะปนกัน
2) ปดฝาภาชนะใหสนิททุกครั้งหลังการถายเท เพื่อปองกันการระเหยของ
สารเคมีและเพื่อความปลอดภัย
3) ภาชนะที่ใชบรรจุตองปดฉลากบงชี้ชนิดของสารเคมีที่ใชแลวเพื่อปองกัน
ความสับสนและผิดพลาด
2.2.2.3 สถานที่ที่ใชในการจัดเก็บของเสีย
1) สถานที่จัดเก็บของเสียภายในหองปฏิบัติการ
- ควรจัดเก็บของเสียในบริเวณที่แบงแยกออกมาจากสวนที่ปฏิบัติงาน
- เปนบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวก
- ตองทําการแยกเก็บของเสียที่เปนของเสียเฉพาะ (ของเสียที่อยูรวมกับ
ของเสียชนิดอื่นไมได)
- ไมควรเก็บของเสียไวในหองปฏิบัติการในปริมาณที่มากเกินควร และ
ระยะเวลานานเกินไปเพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ควรยายไปเก็บไวที่สถานที่เก็บของเสียสวนกลาง
2) สถานที่จัดเก็บรวบรวมของเสียสวนกลาง
- เปนโรงเรือนที่มีบริเวณกวางพอ
- มีอากาศถายเทไดสะดวก
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- สามารถแยกจัดเก็บของเสียที่ไมสามารถเก็บรวมกับของเสียประเภท
อื่นได
3) การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย
ในการติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียจะตองติดใหเห็น อยางชั ด เจน
เพื่ อป องกั น ไม ให เ กิ ดความสั บ สนและปนกัน ของของเสีย แตล ะประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดปฏิกิริย ารุน แรง
(ในกรณีที่เปนสารที่เขากันไมได) โดยฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุของเสียควรมีลักษณะ ดังนี้
- ระบุประเภทและชนิดของเสียตามที่กําหนดไวดวยตัวหนังสือขนาดใหญ
เห็นชัดเจน เขียนดวยหมึกชนิดลบดวยน้ําไมไดและตองใหติดแนนกับภาชนะบรรจุเพื่อปองกันการหลุดออก
- ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท โดยติดสัญลักษณที่ถูกตองตาม
มาตรฐานสากล เชน ของเสียที่เปนสารไวไฟใหติดสัญลักษณที่เปนรูปสารไวไฟ
- ระบุชวงเวลาของการเก็บของเสีย และแจงใหสวนกลางทราบกอนนําไป
กําจัดตอไป
4) การบันทึกปริมาณของเสีย
แตละหองปฏิบัติการจะตองจัดทําบันทึกปริมาณของเสีย โดยตองมีการ
บั น ทึ กประเภท ชนิ ด และปริ มาณของเสีย ที่เกิดขึ้นในแตละวัน ลงในแบบฟอรมการบันทึกของเสีย ประจํา
หองปฏิบัติการ
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ตัวอยางแบบบันทึกปริมาณของเสีย เปนดังนี้

เอกสารอางอิง
1. นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี.ศูนยบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม : COSHEM
2. การจัดการของเสียสารเคมีในหองปฏิบัติการ. ศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
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บทที่ 3
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
นางทัศนีย โลหนู, ดร.ทัศนีย ฤกษสุทธิรัตน
นางวันทา ยิ่งยง, ดร.เพ็ญพรรณ พยัตติกุล
ดร.ธิดารัตน รุจิรวรรธน, นายโยธิน คําแสง
ดร.ภัทรนา แซจิว, นางสาวชมภูนุช กลิ่นมาลัย
นางสาวชาลิสา จตุรพักตรารักษ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) หมายถึง แนวคิดในการพิจารณาถึงผลกระทบและประเมิน
ความเสี่ยง หรืออันตรายตอความปลอดภัยของสุขภาพมนุษยและความหลากหลายทางชีวภาพ อันอาจเกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนจุลินทรีย พืช สัตว
เเละสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุโดยใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
เชื้อจุลินทรีย (infectious agent) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เปนสาเหตุของโรค หรือมีศักยภาพกอใหเกิด
การติดเชื้อหรือ กอโรคในมนุษย พืช และสัตวมีกระดูกสันหลังได เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไวรอยด ริกเกต
เซีย prions หนอนพยาธิและพาราสิต เปนตน
การจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการ
หลักเกณฑในการจัดจําแนกคือ ความเสี่ยงตอการเกิดโรคของจุลินทรียทั้งในมนุษยและสัตว การติดตอ
หรือการแพรกระจาย วิธีรักษาหรือการป องกั น โรค รวมถึงปจ จัยอื่ น ๆ เชน พาหะของเชื้ อจุลินทรีย กอโรค
เปนตน จึงมีการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการไดเปน 4 กลุม ดังนี้
1. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1
เป น เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ ไม มี ห รื อ มี ค วามเสี่ ย งน อ ยมากต อ ทั้ ง ในระดั บ ตั ว บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอม โดยทั่วไปเปนเชื้อที่ไมกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตว ไมเปนอันตรายตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย เชน เชื้อ Escherichia coli
2. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เปนเชื้อจุลินทรียที่มีความเสี่ยงปานกลางตอตัวบุคคล แตมีความเสี่ยงต่ําตอการเกิดการระบาดใน
ระดับชุมชนและสิ่งแวดลอม มักเปนเชื้อที่กอใหเกิดโรคไดทั้งในมนุษยและสัตว แตมักไมเปนอันตรายรายแรง
ตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย หากไดรับเชื้อเหลานี้อาจทําใหมีการ
ติด เชื้อรุ น แรง แต จ ะมี ความเสี่ ย งในการแพรกระจายเชื้ออยางจํากัด แตจะมีวิธีรักษาและปองกัน โรคที่ มี
ประสิ ทธิภาพมาก เชน เชื้อตับ อักเสบ เอ บี และ ซี, ไวรัสไขห วัดใหญ สายพั นธุใหม, เชื้อไขเลื อดออกเดงกี่
(Dengue fever), เชื้อ Salmonella, เชื้อคางทูม, เชื้อ Bacillus subtilis, และเชื้อหัด เปนตน
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3. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 3
เปนเชื้อจุลินทรียที่มีความเสี่ยงสูงตอตัวบุคคล แตมีความเสี่ยงปานกลางตอการเกิดการระบาดใน
ชุ ม ชนและสิ่ งแวดล อ ม เพราะเชื้ อ เหล านี้ มั ก ก อให เกิ ด โรคที่ รายแรงทั้ งในมนุ ษ ย แ ละสั ต ว แต มั ก ไม มี ก าร
แพรกระจายมากนัก เนื่องจากมีขอจํากัดในการติดเชื้อจากมนุษยหรือสัตวที่ติดเชื้อไปสูมนุษยหรือสัตวอื่น
แตสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทยจะเปนผูมีความเสี่ยงสูง แมวาจะมีวิธีรักษาหรือ
ปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 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. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 4
เปนเชื้อจุลินทรียที่มีความเสี่ยงสูงทั้งตอบุคคลและการเกิดการระบาดในชุมชนและสิ่งแวดลอม
เพราะเชื้อเหลานี้มักกอใหเกิดโรคที่รายแรงทั้ งในมนุษย และสัต ว และมนุ ษยและสัตวที่ติดเชื้อจะสามารถ
แพร ก ระจายไปสู ม นุ ษ ย แ ละสั ต ว อื่ น ได ง า ยทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม สํ า หรั บ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย จะเปนผูมีความเสี่ยงสูงทั้งการเปนผูติดเชื้อและผูแพรกระจายเชื้อ
โดยหากมีการไดรับเชื้อกลุมนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก เนื่องจากปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาหรือการปองกันที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื้อในกลุมนี้ ไดแก ไวรัสมารบวรก, ไวรัสอีโบลา, ไวรัสฮานตา, ไวรัสลาสซา, และไวรัสกอ
โรคไข เ ลื อ ดออก (Crimean-Congo hemorrhagic fever) เป น ต น ในประเทศไทยไม อ นุ ญ าตให มี ก าร
ครอบครอง ศึกษาวิจัยหรือเพื่อการใดๆ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา สํ า นั ก งานวิ จั ย ฯ ตามเอกสารแนบ 3.1 กลุ ม ที่ เป น
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ค วามเสี ย งระดั บ 1 ต องรายงานต อหั ว หน าหน ว ยห อ งปฏิ บั ติ การจุ ล ชีว วิท ยาทุ กครั้งที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณ กลุมที่ เปนเชื้อจุลินทรียที่ความเสี่ยงระดับ 2 ตองทําการจดแจงทุก 3 เดือน
โดยผูรับใบอนุญาตตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2558 ตอสํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ดังเอกสารแนบ 3.2 สําหรับเชื้อจุลินทรีย
ความเสี่ ยงระดั บ 3 และ 4 ไมอนุญ าตใหนํามาทดลองหรือครอบครองไวในห องปฏิบัติการจุ ลชีววิทยา
เนื่ องจากไมมีอุป กรณ ที่ใชควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในห องปฏิบั ติการระดับ 3 และ 4 (Biosafety
level 3, 4) อย า งไรก็ ต ามผู วิ จั ย จํ าเป น ต อ งประเมิ น ความเสี่ ย งของเชื้ อ ที่ จ ะนํ า มาใช ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตามเอกสารแนบ 3.3
ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
ป จ จุ บั น นี้ งานวิ จั ย สาขาจุ ลิ น ทรี ย ท างการแพทย เน น หนั ก ในงานวิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม
ซึ่งแบง ไดเปน 4 ประเภทตามระดับความเสี่ยง ไดแก
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งานประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่ไมเปนอันตราย
งานประเภทที่ 2 การวิจัยและทดลองที่ อาจเป น อัน ตรายในระดับ ต่ําตอผูปฏิ บั ติงานในหองทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดลอม
งานประเภทที่ 3 การวิ จั ย และทดลองที่ อ าจมี อั น ตรายต อ ผู ป ฏิ บั ติ งานในห อ งทดลอง ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือการวิจัยที่มีอันตรายในระดับที่ยัง
ไมเปนที่ทราบแนชัด
งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่มีอันตรายรายแรงตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม และ/หรือขัดตอศีลธรรมจะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ กิจกรรมวิจัยเหลานี้ไดแก
1) งานวิจัยที่ไมมีมาตรการ และ/หรือ ขอมูลที่ใชในการพิสูจนและควบคุมปองกันใน
เชิงวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
2) งานวิจัยและทดลองที่มุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือ สารพิษ เพื่อเปาหมาย
ทางสงครามและการทําลายลางเผาพันธุมนุษย
3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุงจะดัดแปลงพั นธุกรรมของมนุ ษย ดวยเทคนิคทางพั น ธุ
วิศวกรรม ที่ไมไดมีวัตถุประสงคในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (Biosafety level, BSL) สามารถแบงตามระดับความรุนแรง
และอันตรายของเชื้อจุลินทรียที่ปฏิบัติการอยูไดเปน 4 ระดับ ดังนี้
1) ความปลอดภัยระดับที่ 1 (Biosafety level 1 - BSL1)
ระบบความปลอดภั ย ระดั บ ที่ 1 เหมาะสํ าหรั บ การปฏิ บั ติ งานกั บ จุ ลิ น ทรี ย ทั่ ว ไปที่ ไม ก อ โรค
(เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1) ใชไดกับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมประเภทที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ไม
กอใหเกิดโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ ผูใหญที่สุขภาพสมบูรณ มีอันตรายตอบุ คคลและสิ่งแวดลอมนอยที่ สุด
หองปฏิบัติการระดับนี้ขั้นต่ําตองมีโตะปฏิบัติการ อางลางมือ อุปกรณวิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาทั่วไป
2) ความปลอดภัยระดับที่ 2 (Biosafety level 2 - BSL2)
ระบบความปลอดภั ย ระดั บ ที่ 2 เหมาะสํ าหรั บ การปฏิ บั ติ งานกั บ จุ ลิน ทรี ย เชื้ อ กลุ มเสี่ ย งที่ 2
สําหรับ ตรวจวินิ จ ฉั ย หรือตรวจวิเคราะหเบื้องตน จากตัวอยาง หรืองานวิจัย ใชไดกับ การทดลองเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะของงานประเภทที่ 3 โดยกลุม
สิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลองวิจัยมีความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา ถึงปานกลาง เชน มีการแพรกระจายในรูปของการ
ฟุงกระจาย (aerosol) ในระดับต่ํา หรือถามีในระดับสูงก็ควรดําเนินงานในตูชีวนิรภัย สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองมี
หรือดําเนินการในหองปฏิบัติการระดับนี้ คือ
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1. หนาหองปฏิบัติการตองติดสัญลักษณชีวภัยสากล (biohazard sign) พรอมระบุชนิดของเชื้อ
ชื่อผูรับผิดชอบ ชื่อผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
2.
3.
4.
5.

การฝกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรียกอโรคใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
เครื่องมือและครุภัณฑตามแบบ BSL1 เปนอยางนอย
ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet Class II)
เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)

3) ความปลอดภัยระดับที่ 3 (Biosafety level 3 - BSL3)
ระบบความปลอดภั ย ระดั บ ที่ 3 เหมาะสําหรับ ปฏิ บัติงานกับ เชื้อกลุมเสี่ย งที่ 3 สําหรับ ตรวจ
วินิจฉัยหรือตรวจวิเคราะหดวยวิธีพิเศษหรืองานวิจัย ใชไดกับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ประเภทที่ 3 รวมไปถึงการใชกลุมสิ่งมีชีวิตที่กอโรครายแรง และมีโอกาสแพรกระจายผานทางระบบหายใจ
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองจัดหาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ
1. ขอปฏิบัติในระดับ BSL2 ทั้งหมด
2. ต อ งสวมชุ ด ป อ งกั น แบบพิ เศษ (Tyvec suite) สวมหน า กากแบบ N95 หรื อ ใช ห น ากาก
สงผานอากาศ (Powered air-purifying respirator, PAPR ) ระบบความดันบวก (Positive pressure)
3. ระบบไหลเวียนอากาศในหองปฏิบัติการ ควรเปนระบบที่ลดการเล็ดลอดของจุลินทรียออก
ไปสูสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
4. การอนุญาตใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในสถานที่ตองเขมงวดเปนพิเศษ
4) ความปลอดภัยระดับที่ 4 (Biosafety level 4 - BSL 4)
ระบบความปลอดภั ย ระดั บ ที่ 4 เหมาะสํ าหรั บ ปฏิ บั ติ งานกั บ เชื้ อ กลุ ม เสี ย งที่ 4 หรื อ เชื้ อ ที่ มี
อันตรายรายแรง สําหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้ออันตรายรายแรง ใชกับการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมประเภทที่ 3 รวมไปถึงการใชกลุ มสิ่งมีชีวิตที่ มีความเสี่ยงสูงสุด หรือยังไมทราบระดับ อันตรายที่
ชัดเจน สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองจัดหาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ
1. ขอปฏิบัติในระดับ BSL3 ทั้งหมด
2. ตองเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาหองปฏิบัติการ
3. มีที่อาบน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ
4. อาคารหรือหองปฏิบัติการควรแยกออกมาตางหาก
5. ตูชีวนีรภัยควรอยูในระดับ Class III
6. มีระบบการกําจัดของเสียโดยการนึ่งทําลายเชื้อในเครื่องนึ่งทําลายเชื้อชนิดเปด 2 ดาน
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน กอนเริ่มทําการทดลองตองจัดเตรียมเครื่องมือ
ปองกันสวนบุคคล และวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของเชื้อที่ปฏิบัติงาน
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ตัวอยางเชื้อจุลินทรียที่ใชในหนวยวิจัยจุลชีววิทยา สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

ที่มา : http://www.scientificamerican.com

รูปที่ 1 E. coli (Escherichia coli)
เชื้อ E.coli (Escherichia coli)
ลั กษณะทั่ ว ไปของเชื้ อ อี โคไล E. coli (Escherichia coli) เป น แบคที เรี ย แกรมลบรูป ร างเป น ท อ น
(Gram negative rod) อยู ในกลุ ม เอ็ น เทอโรแบคที เรีย ซี (Family Enterobacteriaceae) ปกติ อ าศั ย อยู ใน
ลําไสของคนและสัตวเลือดอุน พบเปนจํานวนมากในอุจจาระ ในภาวะรางกายปกติ เชื้ออีโคไลไมทําใหเกิดโรค
แต จะกอให เกิ ดโรคได ในกรณี ภู มิคุมกั น บกพรอง หรือในสภาวะที่ รางกายอ อนแอ เรีย กว า เชื้อฉวยโอกาส
(Opportunistic pathogen)
สําหรับหนวยวิจัยจุลชีววิทยา ใชเชื้ออีโคไลเปนเซลลเจาบานในการสงถาย DNA เขาสูเซลลเพื่อศึกษา
คุณลักษณะของจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
การประเมินความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยงของเชื้อ E.coil (Escherichia coli)
การประเมิ น ความเสี่ ยงเป น กิ จ กรรมสําคัญ สําหรับ การดําเนิ น มาตรการความปลอดภั ยและความ
มั่นคงทางชีวภาพ ปจจุบัน มีการจัดระดับ ความเสี่ยงตามความรุน แรงและปจจัยตางๆ สําหรับ ประเทศไทย
ได ยึ ด หลั ก การจั ด จํ า แนกตามหลั ก ขององค ก ารอนามั ย โลกป ค.ศ. 2004 และตามประกาศของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่องขอปฏิบัติในการดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยงฉบับลงวันที่ 14 กันยายน
2550 มีการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการไดเปน 4 กลุม
เชื้ออีโคไลจัดเปน เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1 (ไมมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีอัตราการแพรกระจายเชื้อต่ํา)
เปนเชื้อจุลินทรียไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยมากตอทั้งในระดับตัวบุคคลและชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปไม
เป น เชื้ อที่ กอ ให เกิ ด โรคในมนุ ษย และสั ต ว ไมเปน อัน ตรายตอ บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติงานในห อ งปฏิบั ติ การทาง
การแพทยหรือสัตวแพทย เชน Caninehepatitis, Escherichia coli
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สําหรับ หองปฏิบั ติการจุลชีววิทยาจัด เป นหองปฏิ บัติการชีวนิ รภั ย ระดับ 2 (BSL2) เนื่องจากเป น
หองปฏิบัติการในสถาบันวิจัยที่มีความพรอมและมีอุปกรณปองกันเฉพาะ คือ เสื้อกาวน ถุงมือ แวนตา และ
การปฏิบัติงานตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 2 แตใชปฏิบัติงานกับเชื้อในกลุมเสี่ยงที่ 1 อยางเชื้ออีโคไล
ระบบการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้น ใชระบบการฆาเชื้อดวยความรอนชื้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทางจุลชีววิทยา คือ การนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 psi เปนเวลาอยางนอย 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปริมาณของที่บรรจุอยูในเครื่องนึ่งฆาเชื้ออบไอน้ําความดันสูง
หากเกิดการหก หรือ ปนเปอนของเชื้ออีโคไล ควรเช็ดดวยสารละลายแอลกอฮอล 70% จํานวน 3-4
ครั้ง ดวยกระดาษชําระและทิ้งในถุงพลาสติกที่ระบุวา สําหรับทิ้งขยะติดเชื้อ
เชื้อ Pythium insidiosum

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

รูปที่ 2 Pythium insidiosum
เชื้อ P. Insidiosum จัดเปนเชื้อกอโรคในกลุม oomycete พบเชื้อในบริเวณเขต tropical หรือ subtropical การติ ด เชื้ อ เกิ ด ขึ้ น โดยการสั ม ผั ส กั บ แหล งน้ํ าที่ มี zoospore หรื อ hyphae โดยอวั ย วะที่ ติ ด เชื้ อ
สวนใหญขึ้นอยูกับการสัมผัสของเชื้อ เชน cutaneous, vascular, ocular และ gastro vascular
ลักษณะของเชื้อเหมือนกับ wild type ทุกประการ แตมีคุณสมบัติการตานยา เชน hygromycin B
และ G418 Sulfate เปนตน

รูปที่ 3 Pythium insidiosum (Transformed)
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การจัดระดับความเสี่ยงของเชื้อ Pythium insidiosum
เนื่องจากเปนเชื้อที่สามารถกอใหเกิดโรคไดในคนหรือสัตว แตมีโอกาสกระจายสูสิ่งแวดลอมไดนอย
เพราะเชื้อมีการเจริญเปนลักษณะเสนในอยูบนผิวอาหาร ไมมีการฟุงกระจายสูอากาศ การปฏิบัติงานจึงตองทํา
ในตูชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety Level-2 Laboratory)
ดังนั้ นการปฏิบั ติการกับ เชื้อกลุมนี้ จึงตองใชอุป กรณ ปองกันเฉพาะสําหรับผู ปฏิ บัติ งาน เชน ถุงมื อ
(2 ชั้น) เสื้อคลุม ผาปดจมูก เปนตน
ระเบียบการใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1. ลงทะเบียนขอใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผาน Submit online ของสํานักงานวิจัยฯ โดยระบุ
ชนิดของเชื้อที่จะนํามาใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อใหหัวหนางานและหัวหนาหนวยประเมินความเสี่ยง
เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ และหลังจากนั้นให หัวหนาโครงการวิจัยลงทะเบีย นเชื้อผานระบบลงทะเบี ยนเชื้อของ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. เมื่ อเข ามาปฏิ บั ติงานครั้งแรก แนะนําตัวตอหัวหนาหนวย (และ/หรือ เจาหนาที่อื่น ๆ ในห อง
ปฏิบัติการ) และผูดูแลเครื่องมือ
3. ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมือ และเรียนรูวิธีการใชอยางถูกตองกอน เครื่องมือบางอยาง
เปนของภาควิชาอื่น ควรแจงผูดูแลกอน เพราะการดูแลรักษาและการแจงซอมตองดําเนินการโดยภาควิชานั้นๆ
ไมใชสํานักงานวิจัยฯ
4. เก็บเครื่องใชทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย และทําความสะอาดบริเวณที่ทําการวิเคราะห พรอมให
ผูอื่นเขาใชพื้นที่ตอไดโดยสะดวกและปลอดภัย
5. หลังจากผูดูแลหองปฏิบัติการไดตรวจหองในวันนั้นแลว ผูที่ใชหองคนสุดทาย หรือมั่นใจวาจะไมมี
ผูใชหองอีก ใหปดไฟ เครื่องปรับอากาศ ตรวจดูความเรียบรอยทั่วๆ ไป (ปดกอกน้ํา, Hood, เครื่องมือตางๆ)
กอนออกจากหอง
6. เมื่อตองการใชเครื่องมือ overnight ใหเขียนปายบอกชื่อผูใช เบอรติดตอ ติดไวที่เครื่อง และ/
หรือหนาหองแลป
7. กรณีเกิดอุบัติการณความเสี่ยงใหแจงหัวหนาหนวยและลงบันทึกในแบบฟอรมหนาหองปฏิบัติการ
8. เมื่อมีการสั่งซื้อสารเคมีหรือนําเชื้อจุลชีพเพิ่มเขามาใชในหองปฏิบัติการ กรุณาแจงหัวหนาหนวยฯ
พรอมทั้งสงไฟล MSDS หรือแบบฟอรมจดแจงเชื้อ เพื่อเก็บเปนขอมูลสวนกลางของหองปฏิบัติการและเพื่อ
เปนไปตามกฎหมายควบคุมการใชเชื้อจุลชีพ
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ระเบียบขณะปฏิบัติงานของบุคลากร มีดังนี้
1. ในขณะทํางานตองปดประตูหองปฏิบัติการ
2. หามแตงหนา และหามใสคอนแทคเลนส (contact lens) ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
3. หามใชปากดูดไปเปต ควรใชเครื่อง automatic pipetting device หรือลูกยาง
4. ระมัดระวังการหกกระจาย หรือการฟุงกระจายของวัตถุตัวอยาง
5. ต องใส เสื้ อ กาวน ตลอดเวลาในการปฏิ บัติ งาน และต องถอดเสื้อกาวนทุ กครั้งที่ ออกจากพื้ น ที่
ปฏิบัติงาน
6. ต อ งใส ถุ ง มื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ตั ว อย า ง และถอดถุ ง มื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกจาก
หองปฏิบัติการ และตองระวังการปนเปอนเวลาถอด
7. ขณะใสถุงมือ ห ามจับ สิ่งของที่ ไมเกี่ยวของกับ การปฏิบั ติงาน เชน ลูกบิ ดประตู โทรศัพท และ
หนังสือ เปนตน
8. ตองใสผาปดปาก (mask) ทุกครั้งที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอยาง หรือเชื้อจุลชีพที่มีอันตรายสูง
9. ต อ งทํ า ความสะอาดภายในตู biosafety cabinet ด ว ยน้ํ ายาฆ า เชื้ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (70%
Alcohol) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง
10. ลางมือดวยน้ําสบูทุกครั้งหลังการจับตองตัวอยางหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอยาง หรือกอนออก
จากหองปฏิบัติการ
11. วิธีการดําเนินงานทุกขั้นตอนจะตองไมทําใหเกิดการฟุงกระจาย โดยเฉพาะเมื่อตองปฏิบัติงานกับ
เชื้ออันตราย หากจําเปนตองใชเครื่อง sonicator หรือ vortex ควรทําในตู biosafety cabinet
12. ของเสียทางจุลชีววิทยาทุกชนิดตองไดรับการฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งฆาเชื้อ(autoclave) กอนนําไปทิ้ง
13. เครื่องมือและอุป กรณ ที่ใชในการเพาะเชื้อหรือปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ควรฆาเชื้อภายหลังการ
ใช ง าน ถ า ไม ส ามารถฆ า เชื้ อ ด ว ยเครื่ อ งนึ่ ง ฆ า เชื้ อ ให แ ช เครื่ อ งมื อ ในน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ เช น 0.5% sodium
hypochlorite เปนตน เปนเวลาอยางนอย 30 นาที
14. สิ่งของตางๆ ที่นําออกจากหองทดลองไปยังเครื่องนึ่งฆาเชื้อ จะตองปดฝาใหสนิทและใสในภาชนะ
แข็งแรงปองกันการแตกหรือแทงทะลุอกี ชั้นหนึ่ง ในขณะที่นึ่งฆาเชื้อจะตองเปดใหไอน้ําเขาไดทุกสวน
การกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
ขยะที่ปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากหองปฏิบัติการถือวาเปนขยะที่สามารถสรางมลพิษทางชีวภาพตอ
สิ่งแวดลอมและอัน ตรายต อสิ่ งมี ชี วิตได จึงจําเป น ตองมีวิธีการบําบั ดและกําจัดอยางถูกตอง เพื่ อเปน การ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งยังชวยลดโอกาสการกอเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรียใหลดนอยลง ขยะที่
เกิดจากหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสามารถแบงเปนหลักๆ ไดดังนี้
1. ของเสี ย ติ ด เชื้ อ เชน เชื้ อ และอาหารเลี้ ย งเชื้ อ จานเพาะเลี้ ย งเชื้ อ พลาสติ ก Pipette เป น ต น
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
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2. ของเสี ย ที่ เปน สารเคมี ให ร วบรวมไว ในขวดสี ช าโดยแยกตามประเภทของเสี ย และให ก รอก
รายละเอียดตามแบบฟอรม ตามเอกสารแนบ 3.4
ของเสียติดเชื้อ หมายถึง สิ่งของที่ไมตองการหรือผานการใชงานจากสถานพยาบาล ที่อาจสัมผัสหรือ
สงสัยวาไดสัมผัสกับเลือดสวนประกอบของเลือด สารคัดหลั่งจากรางกาย เชน ปสสาวะ เสมหะ น้ําลาย หนอง
รวมถึงวัสดุอุปกรณที่ผานการใชแลว ไดแก เข็ม ใบมีด สไลด กระจกปดสไลด ซึ่งครอบคลุมถึง สําลี ผากอส
จานเพาะเลี้ยงเชื้อ ปเปต และถุงมือ เปนตน
ขั้นตอนการกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1. เตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับใชในการจัดเก็บขยะ อาทิ
- ถุงมือยางหนา ผาปดจมูก
- ถุงพลาสติกสําหรับขยะติดเชื้อ
- แอลกอฮอล 70%
- เชือกมัดปากถุง ที่คีบ
- ถังหรือกลองที่ไมรั่วซึมทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทานตอแรงกระแทกและทนตอการทิ่มแทงจาก
ของมีคมได
2. กอนปฏิบัติงานทุกครั้งควรสวมถุงมือและเสื้อกาวนหรือผากันเปอนกอนแยกขยะติดเชื้อ
3. ในการกํ าจั ด ขยะปนเป อ นควรทิ้ งภาชนะเพาะเลี้ ย ง/อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ลงในถุ งขยะติ ด เชื้ อ ที่ มี
เครื่องหมายเฉพาะ รองรับดวยภาชนะที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปดมิดชิดชนิดใชเทาเหยียบสําหรับปด-เปด
มัดปากถุงขยะใหเรียบรอยพรอมติ ด Autoclave Tape ที่ป ากถุง (กรณี เปนขยะที่ ผานกระบวนการทําลาย
เชื้อดวยความรอนสามารถทิ้งในมูลฝอยทั่วไปได)
4. จากนั้นนําไปผานการฆาเชื้อจุลินทรีย ดวยการนึ่งโดยใชความดันไอ 15 ปอนด/ตร.นิ้ว ที่อุณหภูมิ
121OC นาน อยางนอย 15 นาที โดยระยะเวลาขึ้นอยูกับปริมาณของเสีย
5. สําหรับการรวบรวมและเคลื่อนยาย ควรมีวิธีปฏิบัติดังนี้
5.1 สวมถุงมือยางหนา หมวกหรือผาคลุมผม ผาปดปาก รองเทาบูททําดวยยาง
5.2 ระหวางเคลื่อนยายถุง ควรวางถุงขยะอยางนุมนวลโดยจับตรงคอถุงไมใหอมุ ถุง เมื่อมีขยะตก
หลนหามหยิบดวยมือเปลาใหใชคีมเหล็กคีบหรือหยิบดวยมือที่ใสถุงมือยางหนาเก็บใสถุงขยะติดเชื้ออีกใบ
5.3 หากมีของเหลวไหลซึมออกจากถุงขยะใหซับดวยกระดาษ แลวทิ้งกระดาษลงถุงขยะติดเชื้อ
แลวจึงราดดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน 0.5% Sodium hypochloride นาน 30 นาที กอนเช็ดถูตามปกติ
6. นําไปรวบรวมไวท่ีจุดพักขยะ เพื่อรอใหหนวยงานสวนกลางของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีเปนผูรวบรวมนําไปกําจัดตอไป
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เตรี ยมอุปกรณ์
และบุคลากร

วิธีการเก็บ
และการคัด
แยก

รวบรวม
และกําจัด

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการกําจัดขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการ
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดวัสดุติดเชื้อรั่วไหลหรือหกหลน
วิธีปฏิบัติเมื่อสารชีวภาพหกหลน (Instruction for Biological Spill)
1. แจงผูที่อยูใกลบริเวณที่มีสารชีวภาพหกหลน
2. ถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่สวมใสออกตามลําดับ ดังนี้ ถุงหุมเทา (Shoes cover)
เสื้อคลุมหองปฏิบัติการ (lab coat) ถุงมือ (Nitrite glove) แลวนําถุงมือในหองปฏิบัติการมาสวมใสหลังจาก
นั้ น จึ งถอดแว น ตากั น กระเด็ น (Safety goggles) และหน ากาก (Surgical mask) และถุงมือทิ้ งไวบ ริ เวณที่
สารชีวภาพหก
3. หากสารชีวภาพกระเด็นโดนรางกาย ควรรีบเช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อ (เชน Alcohol 70%)
4. นําชุดอุปกรณทําความสะอาดสารชีวภาพหกหลน (Spill kit) มาใกลพื้นที่เกิดเหตุ
5. สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจากใจชุด Spill kit ตามลําดับ ดังนี้ ชุดคลุมรางกาย
(Cover all gown) ถุงหุมรองเทา ถุงมือ จากนั้นใชเทปพันแขนเสื้อชุดคลุมทั้งรางกายกับถุงมือ แลวจึงสวมถุง
มืออีกหนึ่งชั้น สวมหนากาก แวนตากันกระเด็น และสวมหมวกคลุมเปนอันดับสุดทาย
6. ตั้งสัญลักษณเตือนภัยสารชีวภาพหก พรอมกั้นเขตพื้นที่
7. ใชวัส ดุดูดซั บ วางคลุ มบริเวณที่ สารชีวภาพหก โดยวางรอบด านนอกเขาดานในและในจุด ที่มี
สารชีวภาพกระเด็นไปปนเปอน
8. ผสมเวอรคอน 5 กรัม กับน้ําเปลา 1 ลิตร ไดความเขมขน 0.5% ลงในขวดน้ํายาฆาเชื้อ
9. คอยๆ เทน้ํายาฆาเชื้อที่เจือจางแลวลงบนวัสดุดูดซับจากดานนอกเขาดานใน และบนวัสดุดูดซับที่
วางคลุมไวในพื้นที่อื่นๆ
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10. ทั้งระยะเวลาใหน้ํายาฆาเชื้อสัมผัสกับสารชีวภาพที่หกอยางนอย 20 นาที เพื่อใหแนใจวาน้ํายาฆา
เชื้อไดออกฤทธิ์อยางเพียงพอ
11. ครบ 20 นาที ใชคีมคีบ (Forceps) คีบวัสดุซับ โดยรวบจากดานนอกเขามาดานในแลวทิ้งในถุง
ขยะติดเชื้อ (สีแดง) ที่ซอน 2 ชั้น
12. หากมีเศษแกวแตก ใช Forceps คีบเศษแกวทิ้งในขวดสําหรับทิ้งของมีคม หากเศษแกวมีขนาด
เล็กมากใหใชไมพายพลาสติกกวาดใสที่ตักผง แลวเทลงในขวดสําหรับทิ้งของมีคม หากเศษแกวมีขนาดใหญ
หลังจากทําการฆาเชื้อแลวคีบใสกลองแข็ง แลวทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หากภาชนะบรรจุที่ตกหลนไมใช
แกวคีบทั้งถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หามใชมือหยิบเศษแกวโดยเด็ดขาด
13. เช็ดพื้นที่สารชีวภาพหก ดวยผาหรือกระดาษชุบน้ํายาฆาเชื้อที่เจือจางแลวอีกครั้ง แลวทิ้งในถุง
ขยะติดเชื้อ (สีแดง)
14. เช็ดพื้นที่สารชีวภาพหก ดวยผาหรือกระดาษชุบ Alcohol 70% แลวทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง)
15. ไมพาย ที่ ตักผง และ Forceps ที่ใชแล วใหทิ้งลงในถุงพลาสติกแบบซิ บล็ อค แลวทิ้ งในถุงขยะ
ติดเชื้อ (สีแดง)
16. ถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลําดับดังนี้ ถุงหุมรองเทา ถุงมือชั้นนอก ชุดคลุมทั้ง
รางกาย ถุงมือชั้นใน หลังจากนั้นสวมถุงมือคูใหม ถอดแวนตากันกระเด็นวางไวจึงถอดหนากากทิ้งในถุงขยะ
ติดเชื้อ (สีแดง) จากนั้นทําความสะอาดแวนตากันกระเด็นดวย Alcohol 70% กอนเก็บ
17. เก็บวัสดุกั้นเขตพื้นที่ แลวทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) และปดปากถุงขยะใหแนน
18. นําถุงขยะติดเชื้อไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง)
19. ถอดถุงมือทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง)
20. เก็บปายเตือนอันตราย และอุปกรณที่ไมไดใชใสกลับในกลอง Spill kit
21. ลางมือใหเรียบรอย
22. เขียนบันทึกรายงานอุบัติการณ และรายงานการเกิดสารชีวภาพหกหลน ใหหัวหนางานรับทราบ
23. เขียนรายงานอุบัติการณลงในแบบฟอรมที่อยูในกลอง Spill kit และสามารถติดตอขอชุด Spill
kit กลองใหมไดที่งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดลอมและชีวอนามัย โดยนํากลองเดิมที่ใชแลวมาเปลี่ยน
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมที่ปนเปอนเชื้อบาดหรือเชื้อหกรด
1. เมื่อถูกเข็มแทง แกวบาด หรือถูกขีดขวนขณะปฏิบัติงานกับเชื้อ ใหถอดเสื้อคลุมออก ลางมือและ
บริเวณบาดแผล ทาน้ํายาฆาเชื้อที่เหมาะสมบริเวณบาดแผล และตรงไปยังสถานพยาบาลทันที แจงผูมีหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบถึ งสาเหตุ แ ละชนิ ด ของเชื้ อ โดยติ ด ต อ งานป อ งกั น และควบคุ ณ การติ ด เชื้ อ เพื่ อ รั บ ใบแลปไป
เจาะเลือดตรวจในวันที่กําหนด โทร. 0184 และ 1261 และเขียนใบรายงานอุบัติเหตุภายใน 1 สัปดาห
2. เมื่ อเกิ ดอุบั ติเหตุ เชื้อเข าปาก ให ถอดเสื้อคลุมออก และตรงไปยังสถานพยาบาลทันที แจ งให
แพทยทราบเกี่ยวกับเชื้อที่กินเขาไป และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
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3. เมื่อเกิดการฟุงกระจายของเชื้อที่อาจเปนอันตรายในอากาศ บุคลากรทุกคนตองออกจากบริเวณ
นั้นทันที พรอมทั้งแจงหัวหนาหองปฏิบัติการ ติดปายหามทุกคนเขาไปในหองปฏิบัติการนั้นเปนเวลาอยางนอย
1 ชั่วโมง หลังจาก 1 ชั่วโมง ใหเขาไปทําการฆาเชื้อ และผูที่สงสัยวาอาจไดรับเชื้อใหไปพบแพทยทันที
4. เมื่อเกิดการรั่วไหล หรือภาชนะบรรจุเชื้อแตกหักในเครื่องปนขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยูตอง
ปฏิบัติดังนี้
4.1 เมื่อสงสัยวาภาชนะแตกหักขณะที่เครื่องกําลังทํางาน ใหหยุดเครื่องทันที และปดฝาเครื่องตอ
อีกอยางนอย 30 นาที
4.2 หากพบวามีภาชนะแตกหักหลังจากเครื่องหยุดแลว ใหปดฝาเครื่องอยางนอย 30 นาที
4.3 เก็ บเศษภาชนะออกจากเครื่องโดยใชคีมคีบ และใช คีมคีบ สาลีชุบ น้ํ ายาฆาเชื้อเช็ดภายใน
chamber ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานดังกลาว เช็ด chamber ซ้ําอีกครั้งหลังจากปลอยทิ้งไว
ขามคืน
4.4 ฆ า เชื้ อ เศษภาชนะ buckets และ rotor โดยใช autoclave หรื อ แช ในน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพทําลายเชื้อที่ปนเปอนไดดีอยางนอย 24 ชั่วโมง
เอกสารอางอิง
1. ชลภั ทร สุขเกษม. หลักการดานความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ หองปฏิบั ติการใน ชลภัทร สุขเกษม,
สุดา ลุยศิริโรจนกุล, สหพัฒน บรัศวรักษ และ วิทวัช วิริยะรัตน, ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
สําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยและสัตวแพทย. สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)/สมาคมชีวนิรภัย
(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ, หจก.โรงพิมพอักษรสมัย(1999); พ.ศ.2554; หนา 33-5
2. คณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ.
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือ
พันธุวิศวกรรม
3. คูมือความปลอดภั ยทางชีวภาพในห องปฏิบั ติการ สถาบัน สุขภาพสัตวแห งชาติ กรมปศุสั ตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
4. 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%B
8%B556/9.Biosafety_Guidelines.pdf
5. http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/Biosafety.pdf
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เอกสารแนบทาย 3.1
ตารางที่ 1 รายชื่อเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สิงหาคม 2559
ชื่อเชื้อ
Escherichia coli
Thermomonospora curvata
Pythium insidiosum
Candida albicans
Candida parasilosis
Elizabethkingia menigosepticum
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Mycobacterium bovis
Salmonella spp

ระดับความเสี่ยงทางชีวภาพ
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2
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เอกสารแนบ 3.3 ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
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เอกสารแนบ 3.4
ขอปฏิบัตขิ ยะพิษจากหองปฏิบัตกิ าร
ขยะพิษจากหองปฏิบัติการหมายถึง เศษสิ่งของ สิ่งปฏิกูล วัสดุ ที่ไมใชแลวหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอยูใน
สถานะของแข็ง ของเหลว หรือ กาซ หรือของผสม รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ ซึ่งมีหรือปนเปอน หรือมี
องคป ระกอบของสารอั น ตรายที่ อาจก ออัน ตรายตอสุขภาพอนามัย ของมนุษ ยห รือสิ่งแวดลอมในขณะนั้ น
หากไดรับการจัดการที่ไมเหมาะสม
 หลักการจัดแยกประเภทขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
 วิธีการจัดเก็บและจัดการขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
 วิธีการนําสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
1. การจัดเก็บและจัดการขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
ตองคํานึงถึงประเภทของขยะพิษที่เกิดจากกิจกรรมภายในหองปฏิบัติการ ซึ่งตองศึกษาทําความเขาใจ
และแยกประเภทของขยะพิษใหถูกตอง กอนทําการจัดเก็บดังนี้
1. จําแนกขยะพิษใหถูกตองตามเกณฑการจําแนก เชน กลุมขยะพิษที่เปนสารเคมีหมดอายุ
2. จั ดเก็ บ ในภาชนะบรรจุ ขยะพิ ษ ที่ เหมาะสมตามประเภทความเป น อัน ตรายของขยะพิ ษ เช น
ขยะพิษที่มีน้ําเปนตัวทําละลายใหเก็บในแกลลอน Polyethylene สําหรับขยะพิษที่เปนกรดและสารละลาย
อินทรียใหเก็บในขวดแกว
3. ติดฉลากบงชี้ชนิดขยะพิษ วางบนถาดขนาดรองรับขยะพิษรั่วไหลไดรอยละ 10 ของถัง ถาดตอง
ทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนหรือไมเสียรูปเมื่อสัมผัสขยะพิษ
4. ไมควรบรรจุขยะพิษเกินกวา 80% ของความจุของภาชนะ หรือปริมาณขยะพิษตองอยูต่ํากวาปาก
ภาชนะอยางนอย 1 นิ้ว
5. ขยะพิษที่บรรจุในภาชนะขวดแกวใหปดฝาใหมิดชิด โดยภาชนะขวดแกวจะตองบรรจุลงในกลอง
กระดาษหรือกลองโฟมใหเรียบรอย เพื่อปองกันการแตกหรือรั่วซึมของภาชนะเก็บขยะพิษ ขณะขนสง
สําหรับสารที่จะทิ้งในหองปฏิบัติการ มีหลักในการปฏิบัติดังนี้
1. ตองไมเทสารที่เขากันไมได หรือทําปฏิกิริยารุนแรงลงไปรวมกันในอางน้ําทิ้ง
2. ตองไมเทสารที่ไมผสมกับน้ํา หรือทําปฏิกิริยากับน้ําลงอางน้ําทิ้ง เชน ether หรือ sodium
3. การเทสาร หรือดางลงอางน้ําทิ้ง ตองไมเกิน 500 มิลลิลิตร แลวชะลางดวยน้ํามากๆ อาจทําให
กรดหรือดางเปนกลาง
4. สารเปนพิษ เชน cyanide ไมควรทิ้งลงทอ ควรเก็บใสขวดยาแยกไวตางหาก
5. ไมเทสารขนเหนียว ของแข็ง หรือสารไวไฟลงอางน้ําทิ้ง
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6. ถามีสารปริมาณมาก ควรรวบรวมเก็บไว แลวหาวิธีเอากลับคืนมาใชตอ
7. ถาเปนสารที่มีอันตรายตอระบบนิเวศน ควรเปลี่ยนเปนสารไมอันตรายกอนทิ้ง
2. การติดฉลากบนภาชนะบรรจุขยะพิษ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนกันของขยะพิษแตละประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงในกรณีที่
เปนสารที่เขากันไมได จึงควรที่จะมีการติดฉลากบนภาชนะบรรจุขยะพิษใหเห็นอยางชัดเจน โดยฉลากที่ติดบน
ภาชนะบรรจุขยะพิษ ควรมีลักษณะดังนี้
 มีขนาดใหญ เห็นไดชัดเจน
 ชื่อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบหองปฏิบัติการ
 หมายเลขหองปฏิบัติการ/ชื่อหนวยงาน
 ระบุชนิดของขยะพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในหองปฏิบัติการ บนฉลากที่ติดบนภาชนะ
บรรจุขยะพิษ
เพื่อจัดแยกประเภทของขยะพิษชนิดนั้นใหเห็นอยางเดนชัด
 ระบุ ชวงเวลาของการเก็บขยะพิษชนิดนั้น และแจงให สวนกลางทราบเพื่อที่ จะไดเก็ บ
รวบรวมใหกับหนวยรวบรวมขยะอันตรายสวนกลางตอไป
3. วิธีการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการมายังหองขยะอันตรายสวนกลาง
ขั้นตอนการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการมายังหองขยะอันตรายสวนกลาง มีดังนี้
1. ผูประสานงานกรอกขอมูลขยะพิษที่ตองการจะสง ลงในแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี
2. ผูป ระสานงานสงแบบฟอรม พรอมกับนําขยะพิษจากหองปฏิบัติการมาทีห่ องจัดเก็บขยะอันตราย
สวนกลาง
3. งานอาคารฯ ตรวจสอบขอมูลขยะพิษที่ผูประสานงานรายงานมา หากมีขอสงสัยงานอาคารฯ จะ
ติดตอไปยังผูประสานงานเพื่อสอบถามขอสงสัย และชั่งน้ําหนักขยะพิษจากหองปฏิบัติการกอนการจัดเก็บ
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ขั้นตอนการนําสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการที่ตองการทิ้ง

ผูประสานงานกรอกขอมูลขยะพิษที่ตองการจะสง
ลงในแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี

ผูป ระสานงานสงแบบฟอรม พรอมกับนําขยะพิษจาก
หองปฏิบัติการมาทีห่ องจัดเก็บขยะอันตรายสวนกลาง

งานอาคารฯ ตรวจสอบขอมูลขยะพิษที่ผูประสานงานรายงานมา
หากมีขอสงสัยงานอาคารฯ จะติดตอไปยังผูประสานงานเพื่อ
สอบถามขอสงสัย และชั่งน้ําหนักขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
กอนการจัดเก็บ
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ตัวอยางฉลากติดภาชนะบรรจุขยะพิษ
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ตัวอยางแบบฟอรมการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
แบบฟอรมการสงขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
วันที่แจง : ……………………………………………………….
ภาควิชา : …………………………………………………….…….

หนวยงาน: …………………………

ชื่ออาคาร : ………………………
ชั้น……………………………………

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

ลําดับ
ที่

ภาชนะบรรจุ
ชื่อสารเคมี

ชื่อเรียกอื่น

ขนาด

ชนิด

จํานวน

จํานวนที่
ตองการทิ้ง
(ตอหนวย)

การจําแนก
ประเภท
สารเคมี
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คําชี้แจงแบบฟอรมการทิ้งขยะพิษจากหองปฏิบัติการ
1. แบบฟอรมการสงขยะพิ ษสารเคมีนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการเก็บขอมูลปริมาณ ประเภท ขยะพิ ษ
สารเคมีและสรุป เพื่อใหสะดวกตอการแจงปริมาณในการใหบริษัทมารับไปกําจัด
2. แบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมีประกอบดวยสองสวน
2.1) ขอมูลผูสงขยะพิษสารเคมี
2.2) ขอมูลเกี่ยวกับขยะพิษสารเคมีที่ตองการสง
คําแนะนําในการกรอกแบบฟอรมการสงขยะพิษสารเคมี
1. วันที่แจง วันที่แจงวาจะมีการขอทิ้งขยะพิษสารเคมี (วันที่กรอกแบบฟอรม)
2. ภาควิชา ชื่อภาควิชาที่มีการครอบครองขยะพิษสารเคมี
3. หนวยงาน ชื่อหนวยงานและที่อยูในที่ทํางานที่ใหติดตอไดของผูที่รับผิดชอบดูแลขยะพิษสารเคมี
ที่มีในครอบครอง
4. ชื่ออาคาร ชื่อของอาคารที่หองปฏิบัติการหรือหองที่เก็บขยะพิษสารเคมีนั้นถูกจัดเก็บอยู
5. ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อบุคคลที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบขยะพิษสารเคมีที่มีในครอบครอง
(ควรกรอกดวยตัวบรรจง ไมควรเปนลายเซ็น)
6. โทรศัพท หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูที่รับผิดชอบดูแลขยะพิษสารเคมีที่มีในครอบครอง
7. ชื่อสารเคมี ชื่อสารเคมีและภาชนะปนเปอนที่ตองการทิ้ง (ในกรณีที่เปนสารเคมีที่มีการผสมของ
สารหลายตัว ใหแยกสวนประกอบมาใหดวย)
8. ชื่อเรียกอื่น ชื่อของสารเคมีที่ถูกเรียกเปนอยางอื่น (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 จํานวนของภาชนะบรรจุที่ตองการทิ้ง เชน 3 ขวด, 3 ปบ, 4 กลอง เปนตน
10. จํานวนที่ตองการทิ้ง จํานวนปริมาณขยะพิษสารเคมีที่ตองการทิ้งตอหนึ่งหนวยภาชนะบรรจุ เชน
3 ลิตร, 4 กิโลกรัม เปนตน
11. การจํ า แนกประเภทสารเคมี ให จั ด จํ าแนกประเภทตามวิ ธี ที่ ค ณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาล
รามาธิบดี ไดกําหนดไว โดยแบงออกเปน 12 กลุมดังนี้
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ลําดับ

กลุม

รายละเอียด

ตัวอยาง

ประเภทของเสียสารเคมี
1

6

ของเสียสารเคมีทมี่ ีสวนประกอบของ
Hydrogen (H) และ Carbon (C) เปน
องคประกอบหลักในโมเลกุล รวมไปถึงสารใน
Functional Group ตางๆ ไดแก Alkane,
Alkene, Alkyne, Alcohol, Ester, Ether,
Ketone, Oil เปนตน
Halogen Solvent ของเสียที่มีธาตุ Halogen
ไดแก Chlorine (Cl), Bromine (Br),
Iodine (I), Fluorine (F) เปนองคประกอบ
ในโมเลกุล
Inorganic
ของเสียที่เปนสารอนินทรียในกลุม
Compound
Carbonate, Sulphate, Phosphate รวมถึง
ของเสียทีมีองคประกอบของน้ําสูงและสารซัก
ลางทําความสะอาด
Heavy Metal
ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักเปน
Compound
องคประกอบ ไดแก โครเมียม ปรอท
แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส
สังกะสี โคบอลต นิกเกิล เงิน ดีบกุ พลวง
ทังสเตน และ วานาเดียม
High Toxic
ของเสียที่มีความเปนพิษตอสุขภาพสูง เปน
Solution
สารกอมะเร็ง หรือมีผลกระทบตอระบบ
พันธุกรรม
Acid Solution
ของเสียที่มีคา pH ตํากวา 7

7

Base Solution

8

Oxidizing Agent

9

Reducing Agent

10

Unknown

2

3

4

5

Hydrocarbon
Solvent

เชน Hexane, Methanol, Acetone,
MEK, IPA, THF, Ethyl Acetate,
Acetaldehyde เปนตน

เชน NaCl, KBr, CH2Cl2, TCE, PCE
เปนตน

เชน K2CO3, Na2SO4 เปนตน

เชน COD Waste, Hg2Cl2, FeSO4,
PbCl2, K2Cr2O7 เปนตน

เชน Cyanide Waste, Chloroform,
CCl4, EtBr, Formaldehyde,
Acrylate, Pyridine เปนตน
เชน กรดอินทรีย, กรดไนตริก
กรดซัลฟวริก กรดไฮโดรคลอริก
กรดฟอสฟอริก เปนตน
ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 7
เชน แอมโมเนีย สารประกอบ
ไฮดรอกไซด เชน NaOH, KOH,
NH4OH
สารที่ทําหนาที่รบั อิเล็กตรอนจากสารอื่น
เชน KMnO4, H2O2, KClo4, NaOCl
เปนตน
สารที่ทําหนาที่ใหอิเล็กตรอนแกสารอื่น ไดแก เชน LiAlH4, NaBH4 เปนตน
สารในกลุม Hydride
ของเสียที่ไมอาจระบุไดวาเปนสารเคมีอะไร
มาจากที่ไหน เปนตน
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ลําดับ

กลุม

รายละเอียด

ตัวอยาง

ประเภทของเสียสารเคมี
11

Solid Waste

12

Other

ของเสียสารเคมีในกลุม Expired Chemical
Solid และของเสียทุกชนิดที่มีสถานะเปน
ของแข็ง รวมไปถึงเศษแกว อุปกรณที่ใชใน
การทดลองที่ปนเปอนสารเคมี
ของเสียสารเคมีทไี่ มสามารถจัดเขา
กลุมที่ 1- กลุมที่ 11

เชน ยางพารา และของเสียสารเคมีที่
เปนชื่อทางการคาหรืออื่นๆ ที่ไมทราบ
ชื่อทางเคมี ยกเวนของเสียที่เปนสาร
กัมมันตรังสีและของเสียติดเชื้อ

หมายเหตุ : ในการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอความรวมมือในการกรอกดวยตัวบรรจง เพื่อใหงายตอการเก็บขอมูล และ
ควรกรอกขอมูลใหครบถวน
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บทที่ 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 สามารถนําองคความรูที่ไดไปใชประโยชนในการปองกัน
และรักษาโรคดวยเทคโนโลยีชีวการแพทย อยางไรก็ดี ในการปฏิบัติงานวิจัยดานชีวโมเลกุลนั้นอาจเกิดผลที่
กระทบตอมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีมาตรการสําหรับควบคุมและปองกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น
ถึงแมวางานสวนใหญที่เกี่ยวของกับชีววิทยาระดับโมเลกุลจะจัดอยูในประเภทที่ไมมีอันตราย แตเพื่อ
ปองกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้น จึงไดกําหนดรายละเอียดวิธีการและการดําเนินงานในการวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวของกับงานดานชีวโมเลกุลเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล แนวทางการ
กํ า จั ด ของเสี ย ทางชีวโมเลกุ ล และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย ที่เกิดจากของเสีย ทางชีวโมเลกุล โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการวางแผนและดําเนินการวิจัย โดยระบุขั้นตอน
และวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น การทดลองอย า งปลอดภั ย จากความเสี่ ย ง และไม ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดลอม
ความหลายหลากทางชีวภาพ และสุขอนามัยของมนุษย
ในหองปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลนั้น สารพันธุกรรม (Deoxyribonucleic Acid, DNA) ถูกนํามาศึกษา
อยางแพรหลาย ในรูปแบบของ พลาสมิด ชิ้นสวน DNA primer ซึ่งเมื่ออยูในฟอรมดังกลาว DNA เหลานั้นไม
ถือวามีอันตราย อยางไรก็ดี ความกาวหนาดานการวิจัยทางพันธุวิศวกรรมไดถูกนํามาใชในการศึกษายีนที่
กอใหเกิดโรคตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งกระบวนการตัดตอเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนอาจเพิ่มความเสี่ยง
ใหแกผูทําการทดลองหรือสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนการทดลองเกี่ยวกับยีนที่กอใหเกิดมะเร็งหรือ
Oncogene ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายแลวอาจมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความผิดปกติได ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรเพิ่ม
ความระมัดระวังในการทําการทดลองเมื่อตองสัมผัสกับสารดังกลาว โดยยึดถือวาสารเหลานี้มีความเสี่ยงที่จะ
กอใหเกิดอันตราย และตระหนักตอสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมตางๆ อาทิ เสถียรภาพของยีน แหลงยีนทีน่ ํา
มาจากจุลินทรียที่อาจมีโอกาสกลายพันธุเปนยีนกอโรค ยีนที่มีโอกาสหลุดลอดไปสูพืชหรือจุลินทรียชนิดอื่นๆ
ซึ่งอาจจะมีผลตอเนื่องใหเกิดปญหาตอสุขภาพของมนุษยและสัตวได
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ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
งานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม แบงไดเปน 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง
ไดแก
งานประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่ไมมีอันตราย
งานประเภทนี้ เ ป น งานวิ จั ย และทดลองที่ไมมีอัน ตรายตอผูป ฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2
การวิจัยและทดลองตอไปนี้ จําแนกเปนงานประเภทที่ 1
1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไมกอใหเกิดอันตราย เชน จุลินทรียที่จัดอยูใน
ความเสี่ยงประเภทที่ 1
2. การวิจัยและทดลองทางอณูพันธุศาสตร (molecular genetics) ที่ไมเกี่ยวของกับการใชสิ่งมีชีวิต
หรื อไวรั ส โดยตรง เช น เทคนิ ค polymerase chain reaction (PCR), northern หรื อ southern blotting
หรือเปนเทคนิคที่ไมกอใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล ของสารพันธุกรรม เชน in vitro fertilization การ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศตามธรรมชาติ conjugation, transduction, และtransformation เปนตน และการ
กระตุนใหเกิด polyploidy
3. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการเชื่อมของเซลลสัตวชั้นสูง ที่ไมกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตที่เจริญพันธุขึ้น
ใหมได เชน การสราง hybridomas ที่ไมใชไวรัสเปนตัวกระตุน เชน Epstein Barr Virus (EBV) เพื่อใชผลิต
monoclonal antibodies เปนตน
4. การเชื่อมของ protoplast ซึ่งมาจากจุลินทรียที่ไมกอโรค
5. การเชื่อม protoplast หรือ embryo-rescue ของเซลลพืช
6. งานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยธรรมชาติที่ผูให (donor) และผูรับ
(recipient) เป น ชนิ ด หรื อ species เดี ย วกั น และชนิ ด ที่ รู แ ล ว ว า สามารถแลกเปลี่ ย นกั บ เจ า บ า น (host)
ตางชนิดไดโดยธรรมชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม)
7. การวิ จั ย และการทดลองเกี่ ย วกั บ ชิ้ น ส ว น DNA ของไวรั ส ที่ ไ ม ไ ด นํ า ไปทํ า การตั ด ต อ หรื อ
เปลี่ยนแปลงเบส เพื่อใหเขาไปในจีโนม (genome) ของไวรัสเอง และรวมไปถึง DNA จากแหลงอื่นดวย
8. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ DNA ทั้งหมดของเซลลจุลินทรียที่เปนเซลลเจาบาน พวกโพรคาริ
โอท (prokaryotic host) เชน แบคทีเรีย รวมไปถึงพลาสมิด (plasmid) หรือไวรัสที่มีอยูเดิม โดยเพิ่มจํานวน
ในเซลลเจาบานนั้นๆ หรือถายโอนยีนดวยกระบวนการสรีรวิทยาปกติที่รูจักกัน เชน Escherichia coli
9. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ DNA ทั้งหมดของเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ใชเปนเซลลเจาบานพวก
ยูคาริโอท (eukaryotic host) ทั้งนี้รวมไปถึงคลอโรพลาสต ไมโตคอนเดรียหรือพลาสมิด (ยกเวนไวรัส) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มจํานวน (การทํา transformation ของเซลลมนุษยดวย DNA ของมนุษย)
10. งานที่ใชสารพันธุกรรมของไวรัสนอยกวา 2 ใน 3 หรือใชสารพันธุกรรมที่ขาดสวนสําคัญในการ
ทํางานของยีน หรือสวนสําคัญในการกอตัวไวรัส ซึ่งขบวนการทดลองไมกอใหเกิดไวรัสที่สมบูรณขึ้นใหมได
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11. การวิจัยและการทดลองดัดแปลงสารพันธุกรรมที่มี eukaryotic viral genome นอยกวาครึ่งหนึ่ง
ที่ ถู ก นํ า ไปเพิ่ ม จํ า นวนใน E.coli K12, Saccharomyces kotital, Bacillus subtilis หรื อ B. lichenformis
หรือชิ้นโมเลกุลของ DNA สายผสม ที่เปน extrachromosomal ของแบคทีเรียแกรมบวก (ศึกษาเพิ่ มเติ ม
เรื่อง บัญชีเจาบาน/พาหะที่รับรองแลววาปลอดภัย ในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม) รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจํานวนที่มี
ขนาดความจุน อยกว า 10 ลิตร ทั้งนี้ไมรวมไปถึงการเพิ่ มจํานวนเซลลที่มียี น ของสารพิ ษ (ที่ไดมาจากการ
cloning) ที่มีฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
งานประเภทที่ 2 การวิจัยและทดลองที่อาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานในหอง ทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดลอมงานประเภทนี้ เปนงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานใน
หองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควรใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2
การวิจัยและทดลองที่จําแนกเปนงานประเภทที่ 2
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายในระดับต่ํา เชน จุลินทรียท ี่
จัดอยูในความเสี่ยงประเภทที่ 2
2. งานดัดแปลงพันธุกรรมสัตวที่มีชีวิต (รวมทั้งสัตวไมมีกระดูกสันหลัง) งานดัดแปลงพันธุกรรมของ
สารพันธุกรรมของไข หรือไขผสมแลว หรือตัวออนชวงตน ไมวาจะทําโดยวิธีการใดๆ เพื่อกอใหเกิดสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม (รายละเอียดเรื่องลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสัตวดัดแปลง
พันธุกรรม ในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ การดําเนิน งานดานเทคโนโลยีชี ว ภาพ
สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม)
3. งานดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่มีลักษณะตางไป ตองเสนอขอมูลเพิ่มเติม
4. งานที่เกี่ยวกับระบบ เจาบาน/พาหะ ที่ไมไดอนุญาตไว
5. งานที่เกี่ยวกับระบบ เจาบาน/พาหะ ที่อนุญาตไวแลว (รายละเอียดในงานประเภทที่ 1) แตยีนที่
จะนํามาเชื่อมมีลักษณะเปนตัวกําหนดใหเกิดพิษภัยหรือเปน DNA หรือ RNA จากจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคใน
มนุษย สัตวหรือพืช หรือมียีนสรางโปรตีนที่มีผลตอการเจริญเติบโต หรือการแบงเซลล เชน ยีนที่ทําใหเกิด
มะเร็ง เปนตน
งานประเภทที่ 3 การวิ จั ย และทดลองที่อาจมีอัน ตรายตอผูป ฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยัง
ไมเปนที่ทราบแนชัด
งานประเภทนี้ เปนงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง โดยเปนการ
วิจัยในเชื้อที่กอโรครายแรงในคนหรือสัตว ซึ่งโดยปกติจะไมแพรจากคนหรือสัตวที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตวอื่น
และเปนโรคที่มีวิธีปองกันและวิธีรักษาที่ไดผล หรือเปนงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดยการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไมทราบแนชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยูในประเภทนี้ดวย
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งานวิจัยประเภทนี้ใชวิธีควบคุมและปองกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, BSL3
หรือ BSL4 แลวแตกรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและปองกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน
และระดับอันตรายที่จะประเมินได ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอหากมี
มาตรการเสริมที่สามารถปองกันอันตรายที่เหมาะสม
การวิจัยและทดลองที่จําแนกเปนงานประเภทที่ 3
1. งานวิจัยที่ใชสิ่งมีชีวิต เชน จุลินทรียที่จัดอยูในความเสี่ยงประเภทที่ 3
2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producer) งานที่เกี่ยวของกับ DNA และ
การโคลน DNA ที่ควบคุมการสรางสารพิษ หรือผลิตสารพิษที่มี LD50 ต่ํากวา 100 นาโนกรัมตอกิโลกรัม
2.2 งานที่เกี่ยวของกับยีนที่ใหผลผลิตสูง ถึงแมวาสารพิษที่ผลิตมี LD50 สูงกวา 100 นาโนกรัมตอ
กิโลกรัม
2.3 งานที่ ทํา กั บ DNA ของจุลิน ทรียที่ผ ลิตสารพิษที่ไ มทราบแนชัดวา อาจจะมียี น สารพิ ษ อยู
งานทั้ง 3 ลักษณะขางตนตองระบุชนิดของสารพิษที่ผลิตได ชนิดสิ่งมีชีวิตที่รวมในการโคลน (cloning) และ
ระดับความเปนพิษที่ LD50 ใหชัดเจน
3. การวิจัยและทดลองที่ใชพาหะไวรัส ซึ่งทําใหเซลลมนุษยติดเชื้อได และงานที่มี DNA จากสวนที่
เสริมแตงที่มีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเปนสารพิษตอเซลลมนุษย
4. การวิจัยและทดลองที่ใชพาหะหรือเจาบาน (host) เปนเชื้อจุลินทรียที่อาจทําใหเกิดโรคในมนุษย
สัตว หรือพืช ยกเวนเจาบานหรือพาหะที่ไดอนุญาตไวแลว (อางอิง: บัญชีรายชื่อตางๆ ภาคผนวกแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม)
5. การวิจัยและทดลองที่ใชพาหะไวรัสไมสมบูรณและไวรัสผูปวยรวมกัน ซึ่งอาจจะมีโอกาสทําใหเกิด
ไวรัสที่สมบูรณได
6. การใช ยี น ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเชื่ อ มต อ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ย กเว น เจ า บ า นที่ ไ ด อ นุ ญ าตไว แ ล ว (อ า งอิ ง :
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ต างๆ ภาคผนวกแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชีว ภาพสํ าหรับ การดํ า เนิ น งานด าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือพันธุวิศวกรรม)
7. การขยายจํานวนโดยวิธี cloning หรือการถายสารพันธุกรรมของไวรัสทั้งอันหรือไวรอยด หรือ
ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่กอใหเกิดการติดเชื้อตอมนุษย สัตว หรือพืช
8. การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอระหวางสารพันธุกรรมทั้งอันของไวรัส หรือไวรอยด
และ/หรือ ชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบ (complementary fragment) ซึ่งกอใหเกิดการติดเชื้อ หรือเปนสวน
สําคัญทําใหเกิดโรค รวมทั้งการทดลองที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อของเจาบาน หรือการเพิ่มความรุนแรงและ
ความสามารถของการติดเชื้อ
9. งานที่เกี่ยวกับการรักษาผูปวย ดวยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด
10. งานวิจัยและทดลองใดๆ ที่มีการฉีดชิ้นสวน หรือสารพันธุกรรมทั้งอันของไวรัสเขาไปในตัวออน
เพื่ อดั ด แปลงพั น ธุ กรรมของสั ตว ซึ่งมี การหลั่งหรือผลิตตัว ไวรัส (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวกที่ 15 เรื่อง
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ลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสัตวดัดแปลงพันธุกรรม ในแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม)
11. งานวิจัยและทดลองที่มีการถายโอนยีนตานทานยาปฏิชีวนะไปยังจุลินทรีย โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้นๆ
ใชในการบําบัดรักษามนุษย สัตวหรือใชในการเกษตร ทั้งนี้ตองระบุวายีนตานทานยาปฏิชีวนะนั้น สามารถถาย
โอนไดตามกระบวนการทางธรรมชาติหรือไม
งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่อาจเปนอันตรายระดับรายแรงตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดลอม และ/หรือขัดตอศีลธรรม
งานวิจัยที่จัดเปนงานประเภทที่ 4 จะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเหลานี้ ไดแก
1. งานวิจัยที่ไมมีมาตรการ และ/หรือขอมูลที่ใชในการพิสูจน และควบคุมปองกันในเชิงวิทยาศาสตร
อยางชัดเจน
2. งานวิจัยและทดลองที่มุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือสารพิษ เพื่อเปาหมายทางสงคราม
และการทําลายลางเผาพันธุมนุษยหรือสัตว
3. งานวิจัยและทดลอง ที่มุงจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษยดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
การประเมินความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยง
เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม
ทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งที่เกิดขึ้นทันทีหรือภายหลัง อาจเปนผลมาจากการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการใช
สิ่งอันตรายทางชีวภาพ ดวยเหตุนี้ การประเมินความเสี่ย งจึงเปน กิจ กรรมที่จ ะตองมี การทบทวนแก ไ ขอยู
ตลอดเวลาและทันสมัย โดยอาศัยความรูจากหลากหลายแหลงมาประมวลผลประกอบการพิจารณา เพื่อนํามา
ใชในการกําหนดอุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน และเหมาะสมกับงานวิจัยและการ
ทดลอง การสรางความเขาใจที่ถูกตอง แนวทางปฏิบัติและวิธีการดําเนินการวิจัยอยางปลอดภัยจึงเปนสิ่ งที่
ผูปฏิบัติงานดานชีวโมเลกุลควรตระหนักเปนอยางยิ่ง
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ต อ ผู ทํ า การวิ จั ย และลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
หองปฏิบัติการวิจัยจึงควรกําหนดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีขอกําหนดหลัก 4 ประการที่ตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ได แ ก ข อ กํ า หนดด า นอุ ป กรณ ป อ งกั น เฉพาะบุ ค คล (Personal Protective Equipment; PPE)
ข อ กํ า หนดด า นมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน (Work place practices หรื อ SOP: Standard Operating
Procedures) ข อ กํ า หนดด า นวิ ศ วกรรม (Engineering control) และข อ กํ า หนดด า นการบริ ห ารจั ด การ
(Administrative control)
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ข อ กํ า หนดด า นอุ ป กรณ ป อ งกั น เฉพาะบุ ค คล (Personal Protective Equipment; PPE) การใช
อุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถใชในการควบคุมรวมกับวิธีการอื่นได ซึ่งวัตถุประสงค
ของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือปองกันการสัมผัสกับวัสดุติดเชื้อเขาสูรางกาย และปองกัน
การแพรกระจายการปนเปอน การเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง
ในทุกกิจกรรมกอนเริ่มปฏิบัติการ เพื่อใหการเลือกอุปกรณปองกันเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยตอง
คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง ต อ ไปนี้ ชนิ ด ของสิ่ ง ที่ ต อ งสั ม ผั ส โดยพิ จ ารณาจากช อ งทางการสั ม ผั ส หรื อ การเข า สู ร า งกาย
ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ วาเหมาะสมกับชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายหรือไม ตองคํานึงถึงการ
ออกแบบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูสวมใส มีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของผูสวมใส มีความสะดวกสบายใน
การสวมใส แ ละไม ขั ด ขวางการทํ า งาน อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลทุ ก ชนิ ด ควรมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล สิ่งสําคัญคือพนักงานตองสวมอุปกรณปองกันตามที่หนวยงานกําหนดในขณะที่ปฏิบัติงานทุก
ครั้ง และตองถอดออกเมื่อออกนอกหองปฏิบัติการ อีกทั้งยังตองทําการฆาเชื้ออุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลในพื้นที่การปฏิบัติงานที่มีการใชงานอุปกรณนั้นๆ ดวยกอนนํามาใชซ้ําหรือทําลาย
ข อ กํ า หนดด า นมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน (Work place practices หรื อ SOP: Standard
Operating Procedures) เปนเอกสารที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหการปฏิบัติถูกตอง
ซึ่งควรระบุถึงวิธีการปฏิบัติงานเปนลําดับ ขั้นตอน เพื่อใหการปฏิบัติและผลลัพธเปนรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน ไดผลนาเชื่อถือและมีความสม่ําเสมอ การจัดทําตองใชขอมูลพื้นฐานจากการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก
หองปฏิบัติการวิจัยแตละแหงมีปจจัยที่แตกตางกัน หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ ตองเขียน
วิธีปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือการทํากิจกรรมอื่นๆ สําหรับผูปฏิบัติงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน
ขั้นตอนการใสและถอดอุปกรณปองกันเฉพาะบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติในการเขาและออกหองปฏิบัติการชีวนิร
ภัย วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ เปนตน โดยวิธีปฏิบัติมาตรฐานที่เขียนตองเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
คํานึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเมื่อปฏิบัติงาน
ขอกําหนดดานวิศวกรรม (Engineering control) โรงพยาบาลและสถาบัน ตองจัดสราง ควบคุม และ
ดูแลหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ใหมีอุปกรณ เครื่องมือ ระบบ และคุณลักษณะตามขอกําหนดมาตรฐาน ซึ่งเปนที่
ยอมรับในระดับสากล เพื่อปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อจากหองปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอม ลดความ
เสี่ยงจากการติดเชื้อในการปฏิบัติงาน ซึ่งขอกําหนดทั้งในแงของคุณลักษณะของหองปฏิบัติการ ตูปลอดเชื้อ
นิรภัย เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ
ขอกําหนดดานการบริหารจัดการ (Administrative control) ขอกําหนดนี้เปนเรื่องของการบริหาร
จัดการทั้งในแงนโยบาย การจัดหา จัดเตรียม ดําเนินการ เพื่อสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน
มอบหมายบุคคลใหมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสําหรับหองปฏิบัติการนั้นๆ (Biosafety officer หรือ Supervisor)
จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูอยางสม่ําเสมอ (Training) เพื่อใหม่ันใจวาผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติมาตรฐานไดถูกตอง มีการควบคุมและจํากัดการเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จัดหาอุปกรณปองกัน
เฉพาะสํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ก ารอย า งเหมาะสม มี แ ผนสํ า หรั บ การฆ า เชื้ อ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory
Decontamination) ดํ า เนิ น การให มีการฉีดวัคซีน แกผูป ฏิบัติงาน (Immunization) และจัดใหมีโ ปรแกรม
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สํ า รวจการเจ็ บ ป ว ยของผู ป ฏิ บั ติ ง าน (Medical surveillances) การฝ ก ซ อ มการปฏิบั ติ งานตามวิธีป ฏิบัติ
มาตรฐานเพื่อใหทุกคนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง (SOP Compliance) รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงานที่ไดรับมอบหมาย (Background checks) การแสดงสัญลักษณ
และขอมูลตางๆ ทางชีวนิรภัย เครื่องหมายบงชี้วาเปนหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับใด ใหขอมูลชนิดของเชื้อที่
มีการปฏิบัติการ รวมทั้งใหระบุชื่อและเบอรโทรศัพทผูมีหนาที่รับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวก ในบริเวณที่ชัดเจน
และเห็นไดงาย
ระเบียบการใชหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล
1. รายงานตัวตอหัวหนาหนวยวิจัยที่เกี่ยวของ (เฉพาะครั้งแรกของการใชหอง) หัวหนาหนวยฯ/ผูที่
หัวหนาหนวยฯ มอบหมาย แนะนําระเบียบการใชหองปฏิบัติการ เครื่องมือตางๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขาในหองปฏิบัติการเด็ดขาด
3. ปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมือ
4. ศึกษาระเบียบปฏิบัติและ Work Instruction ของเครื่องมือที่ใชปฏิบัติงานใหเขาใจ
5. สวมเสื้อกาวนและถุงมือขณะทําการวิเคราะห
6. กอนลงมือปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณที่ใชในการทํางาน จัดเตรียมภาชนะ/ถุงสําหรับทิ้ง
วัสดุปนเปอนสารคัดหลั่งของผูปวยใหพรอมใช หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหทิ้งในถังที่จัดไวใหสําหรับทิ้ง
เลือดโดยเฉพาะ (ขาง Cold room)
7. ในกรณีที่ใชกรด/ดางเขมขน ใหทํางานในตูดูดไอกรด/ดาง (Acid/Base Fume Hood) หากใช
สารไอระเหย ใหทํางานในตูดูดไอระเหย (Volatile Fume Hood)
8. การเตรียม master mix ใหเตรียมในหองปลอด DNA ที่จัดเตรียมไว
9. การยอม DNA ดวยสาร ethidium bromide หรือการ run electrophoresis บน gel ที่มีสาร
ethidium bromide ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ตองทําในหอง Bio-image เทานั้น และหามนําอุปกรณตางๆ ที่ใช
ในหองนี้ออกนอกหอง กอนออกจากหองถอดถุงมือทิ้งในถังขยะถุงแดงในหอง แลวจึงฉีกรูปถาย Gel จาก
เครื่อง Bio-image
10. เมื่อเสร็จงาน ปดปากถุงใสวัสดุปนเปอน นําไปทิ้งในถังขยะปนเปอน (ถุงแดง) ที่จัดไวให liquid
waste ที่สามารถเจือจางน้ําทิ้งได ใหเทลงอางพรอมกับเปดน้ํากอกไลตามมากๆ liquid waste อันตรายใหเท
รวบรวมใสภาชนะที่คณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการจัดเตรียมไวให โดยแยก
แตละชนิดของ waste พรอมทั้งติดปายบอกชนิดของ waste ที่ขางภาชนะ และเก็บภาชนะใส waste ในที่ที่
จัดไวกอนรวบรวมนําสงบริษัทกําจัดสารเคมีตอไป
11. เก็บเครื่องใชทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย และทําความสะอาดบริเวณที่ทําการวิเคราะหใหสะอาด
พรอมใหผูอื่นเขาใชพื้นที่ตอไดโดยสะดวกและปลอดภัย
12. ถอดถุงมือทิ้งในขยะปนเปอน (ถุงแดง) ลางมือใหสะอาดกอนออกจากหอง
13. เครื่องแกวที่ใชแลว ใหสงลางที่หองลางเครื่องแกว โดยปฏิบัติตามระเบียบการสงลางเครื่องแกว
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14. หากปฏิบัติงานกับเข็ม หรือ วัสดุมีคม ใหทิ้งในกลองที่จัดไวให (ขาง Cold room)
15. ผูใชหองคนสุดทายหรือมั่นใจวาจะไมมีผูใชหองหลังจากทานเกินครึ่งชั่วโมงใหปดไฟ ปดเครื่อง
ปรั บ อากาศ ป ด พั ด ลมระบายอากาศ และ Access Control และดู แ ลความเรี ย บร อ ย (ก อ กน้ํ า , hood,
เครื่องมือตางๆ กอนออกจากหอง)
16. ผูมีเหตุจําเปนตองไปธุระที่อื่นชั่วคราวและยังตองกลับมาใชหองอีก กรุณาแจงกับผูรวมใช ห อง
เพื่อที่ผูอยูคนสุดทายจะไดพิจารณาการปดไฟและเครื่องปรับอากาศไดถูกตอง
17. ในกรณีที่ตองใชหองปฏิบัติการหลังเวลา 18.00 น. และวันหยุดราชการ
17.1 บุคลากรสํานักงานวิจัยคณะฯ แจงหัวหนากลุมงานหองปฏิบัติการเพื่อจะเขามาปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการ
17.2 บุคลากรนอกสํานักงานวิจัยฯ แจงหัวหนากลุมงานหองปฏิบัติการเมื่อตองอยูปฏิบั ติงาน
หลัง 18.00 น. สําหรับการเขามาทํางานในวันหยุดราชการ ใหผูดูแลซึ่งเปนบุคลากรของสํานักงานวิจัยฯ มา
ปฏิบัติงานดวย (ยกเวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานอยูที่สํานักงานวิจัยฯ เปนประจํา)
18. กรณีที่เกิดอุบัติการณตางๆ (ศึกษาจากแฟมรายงานอุบัติการณ) ใหปฏิบัติดังนี้
18.1 แจงหัวหนาหนวยที่เกี่ยวของ
18.2 บันทึกอุบัติการณที่เกิดขึ้นในแฟมรายงานอุบัติการณที่มีอยูประจําหอง
ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีการรั่วไหล/หก ของสารชีวภาพ ระดับ BL1 และ BL2
1. แจงเตือนบุคคลในพื้นที่ทันที
2. นําชุดอุปกรณทําความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมี (Biological & Chemical Ramathibodi
Spill Kit) ที่แขวนอยูหนาหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล โดยปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติเมื่อสารชีวภาพหกหลน
(Instruction for biological spill, งานอาชีว อนามัย และความปลอดภั ย คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาล
รามาธิบดี)
นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไปดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีสารเคมีที่มีอันตรายบาง
ชนิดที่ถูกใชในงานทดลองดานชีวโมเลกุลอยางแพรหลาย เพื่อความปลอดภัยของผูทําการวิจัยและทดลอง และ
ลดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีการจําแนกถึงรายละเอียดและกําหนดขอบงชี้ถึงอันตราย รวมถึงวิธีการ
กําจัดสารเคมีดังกลาว ดังตอไปนี้
1. Ethidium Bromide
Ethidium bromide (EtBr) solution เป น สารที่ นํ า มาใช กั น อย า งกว า งขวางในการย อ ม
(stain) DNA และ RNA เมื่อนําไปสองกับ แสง UV จะใหแสงสีสม ความเขมขนที่ใชกันทั่วไป คือ 0.5 µg/ml
ลั ก ษณะการใช โ ดยทั่ ว ไปไปจะใช ใ นการย อ ม agarose gel electrophoresis โดยการนํ า เจลจุ ม ลงใน
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 ซึ่งสองวิธีหลังจะทําใหภาชนะหรือ
เครื่องมือที่ใชในการทํา electrophoresis เกิดการปนเปอนไดจึงควรทําแยกกับชุดการทดลองอื่นๆ
Hazardous EtBr จัดอยูในสารประเภท carcinogen เพราะตัว EtBr จะไปแทรกแซงระหวาง
สาร DNA ทําใหเกิดการกลายพันธุ และถามีความเขมขนสูงจะทําใหเกิดการระคายเคืองตา ผิวหนัง เยื่อบุตางๆ
และทางเดินหายใจ
อันตรายตอผูใช สามารถเขาสูรางกายไดหลายทางเชน การกลืน การหายใจ และการดูดซึม
ทางผิวหนัง อยางไรก็ตาม EtBr จะถูกดูดซึมทางผิวหนังไดยากเพราะมีประจุบวก และมีโครงสรางโมเลกุลที่
ใหญ (Bulk)
การปองกัน ควรใสถุงมือทุกครั้งเมื่อใชสารละลาย หรือตองสัมผัสกับอุปกรณที่มีการปนเปอน
แตถุงมือยางธรรมดาก็ไมสามารถปองกันไดสมบูรณ ดังนั้นควรใชระยะเวลาในการสัมผัสใหนอยที่สุด
เมื่อมีการสัมผัสหรือหก ถาสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังใหลางดวยน้ําสะอาดทันทีประมาณ 15
นาที หรือเมื่อมีการหกใหใชวิธีการซับ หามทําการถูเนื่องจากจะทําใหกระจายและเกิดเปนผงได
การกําจัด EtBr
1. ภาชนะ ทิป หรือสิ่งปนเปอนใหแยกเปนขยะพิษ โดยทิ้งใสถุงสีเทา
2. สารละลายความเขมขนต่ํากวา 10 ug/ml ทิ้งลงทอได แลวเปดน้ําตามลงไปในปริมาณ
มาก ความเขมขนสูงกวานั้นใหจัดใสภาชนะที่คณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ
จัดเตรียมไวให ( Special waste EtBr )
3. ใน Electrophoresis gels หากมี ป ริ ม าณ Ethidium bromide น อ ยมากๆ อาจไม
กอใหเกิดอันตราย แตในกรณีที่มีปริมาณมาก เชน เจลมีสีชมพูเขม หรือ แดง ใหปฏิบัติ ดังนี้
- หาก Ethidium bromide ในเจลมีความเขมขนต่ํากวา 0.1 % ใหทิ้งในถังขยะได
- หากความเขมขนเทากับหรือสูงกวา 0.1 % ใหใสถุงที่จะสงกําจัด
2. Phenol (C6H6O)

“ฟ น อล” มี ชื่ อเรี ย กอี กอย างหนึ่ งวา กรดคารบ อลิ ก (carbolic acid) เปน สารที่ไดม าจาก
น้ํามันถานหิน ซึ่งรูจักกันมาเกือบ 200 ปแลว ฟนอลเปนของแข็งไมมีสี ถาบริสุทธิ์จะมีสีขาวขุน ฟนอลถู ก
นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกบางชนิด สียอม ยาฆาเชื้อโรค สารกันหืน กลุมสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑกาว (Synthetic Coating and Adhesive Materials) ผลิตภัณฑปโตรเคมี เพื่อการเคลือบผิววัสดุ
ใหแข็งแรง คงทน และสวยงาม เม็ดพลาสติกที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต เวชภัณฑตางๆ เชน ขี้ผึ้ง ยาอมแก
เจ็บคอ น้ํายาบวนปาก ฯลฯ ทางดานปฏิบัติการชีวเคมี มักใชฟนอลในการทําสกัดดีเอ็นเอหรือ พลาสมิด
ดวยอัตราสวน ฟนอล : คลอโรฟอรม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล ในอัตราสวน 25 : 24 : 1 เพื่อสกัดโปรตีนออก
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ฟนอลมีฤทธิ์กัดทําใหระคายเคืองเยื่อเมือกตางๆ เชน เยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหาร
และระบบลําไส อันตรายของฟน อลที่ต องระวังคื อ ฟนอลเขมขนเมื่อถูกผิวหนังจะกั ดผิวหนังและซึ มเข าสู
กระแสโลหิต แผลที่ผิวหนังจะมีลักษณะพองขาว และเกิดอาการปวดแสบปวดรอนแลวชา ถาโดนเปนบริเวณ
กวางหรือกลืนกินเขาไปอาจถึงตายได เนื่องจากเปนพิษตอตับ ไต และไปกดระบบประสาทสวนกลาง
วิธีแกไขขั้นตนหากถูกผิวหนัง ใหลางออกดวยของผสมพอลิเอทีลีนไกลคอล 350 ในเอทานอลอั ต ราส ว น 2 : 1 หลั งจากนั้ น ล า งออกดว ยน้ําปริมาณมากๆ แลว ทาดว ยกลีเซอรีน อิ่มตัว ดว ยโบรมีน
ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที การลางออกจากผิวหนังควรระวังอยาทําใหผิวหนังตองถูกสารขยายเปนบริเวณ
กวางขึ้น ถาหากกลืนกินเขาไปอยาทําใหอาเจียน เพราะสารมีฤทธิ์กัดกรอน จะเกิดการกัดทะลุได รีบใหกิน
ผงถานกัมมันต 20-40 กรัมผสมน้ํา 200-400 มิลลิลิตร แลวรีบนําสงแพทยทันที
การกําจัด Phenol
แยกทิ้งสาร Phenol ในภาชนะสําหรับของเสีย (waste) ที่คณะกรรมการความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการจัดเตรียมไวให โดยจัดใหฟนอลเปนของเสียประเภทของเสียพิเศษ (Special
Waste) กลุมที่ 1 ตองระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน และนําสงบริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาต
3. Chloroform (CHCl3)

คลอโรฟอร ม (chloroform) เป น สารทํ า ละลายชนิ ด หนึ่ ง จั ด อยู ใ นกลุ ม สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่มีคลอรีนอยูในโมเลกุล (chlorinated hydrocarbon) ใชมากในงานสกัดดีเอ็นเอรวมกับสาร
ฟนอล สารนี้มีพิษกดประสาทอยางรุนแรง มีพิษตอตับและไต อาจทําใหเกิดวิรูป (teratogenic) การสัมผัสสาร
นี้พบไดทั้งในที่ทํางานและระดับต่ําๆ ในสิ่งแวดลอมทั่วไป คืออยูในน้ําประปาที่เติมคลอรีนและสระวายน้ํา
สารคลอโรฟอรมออกฤทธิ์กดสมอง (CNS depressant) อยางรุนแรง ออกฤทธิ์เปนพิษตอ
ตั บ และไต ทํ า ให หั ว ใจเต น ผิ ดจั งหวะ ทําใหเกิดผื่น แพผิว แห ง อาจเปน สารที่ทําใหเ กิด การวิรูป และอาจ
เปนสารกอมะเร็งตับ กลไกการเกิดพิ ษที่ตับ และไตนั้นเชื่ อวาเกิ ดจาก free radical intermediate คือสาร
trichloromethyl radical ซึ่งเกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยากับเอนไซม cytochrome p-450 (CYP-450) ในตับ
สาร free radical ที่เกิดขึ้นนี้สามารถจับกับโมเลกุลของโปรตีน ไขมัน หรือ nucleic acid ในเซลล ทําใหเกิด
DNA adduct ขึ้นไดและเซลลถูกทําลายหรืออาจเกิดเปนมะเร็งขึ้นตอไป
การหายใจเขาไปทําใหรางกายหมดความรูสึกหรื อสลบได ทําใหร ะคายเคืองต อระบบการ
หายใจ และมีผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ถาหายใจเอาสารที่ความ
เขมขนสูงเขาไปจะทําใหหมดสติ และถึงตายได ทําใหไตถูกทําลาย เกิดความผิดปกติของระบบเลือด
วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อไดหายใจสารคลอโรฟอรมเขาไป ควรเคลื่อนยายออกไปอยูในที่ที่มี
อากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผายปอด ถาผูปวยหายใจลําบากควรใหออกซิเจน และนําผูปวยสง
โรงพยาบาล ถากินหรือกลืนเขาไป อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน ควรใหน้ําปริมาณมากๆ ถาผูปวยหมดสติ
หามไมใหสิ่งใดเขาปากและใหอยูในความดูแลของแพทยโดยทันที หากสัมผัสถูกผิวหนังใหฉีดลางผิวหนังโดย
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ทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ อยางนอย 15 นาที และถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปรอะเปอนสารเคมีออก ทําความ
สะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํามาใชอีกครั้ง
แมวาสารคลอโรฟอรมจะอยูในรูปของเหลว แตเนื่องจากระเหยไดงาย โอกาสที่จะรั่วไหลแลว
ฟุงกระจายจึงมีไดเชนกัน ผูที่เขาไปกูภัยจะตองใชชุดปองกัน ใสระดับใดขึ้นกับความรุนแรงของเหตุการณ
สารคลอโรฟอรมนี้หนักกวาอากาศ เมื่อถูกความรอนจะกลายเปนกรดเกลือ (Hydrochloric acid) แกสฟอสจีน
(phosgene) และแกสคลอรีน (chlorine) ซึ่งลวนแตมีอันตรายรายแรงทั้งสิ้น ดังนั้นในกรณีที่ร่ัวไหลและเกิด
ไฟไหม ด ว ย หน ว ยกู ภั ย ต อ งใส ชุ ด ป อ งกั น ชนิ ด ที่ มี ถั ง บรรจุ อ ากาศในตั ว (Self-contained breathing
apparatus, SCBA) เขาไปเทานั้น สารนี้เปนตัวทําละลายจึงซึมผานวัสดุตางๆ ไดงายและรวดเร็วมาก เพื่อลด
อันตรายตอผูที่เขาไปกูภัย ชนิดเนื้อผาของชุดกูภัยที่ใสจึงควรดูดวยวากันการรั่วซึมของตัวทําละลายชนิดนี้ได
นานเทาไร
การกําจัด Chloroform
ให แยกทิ้ ง ในภาชนะที่ ค ณะกรรมการความเสี่ ย งและความปลอดภัย ทางห องปฏิ บั ติ ก าร
จัดเตรียมไวให เก็บในที่เย็น แหงและมีการระบายอากาศที่ดี ระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน จากนั้นนําสง
บริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตตอไป
4. Formamide (CH3NO)

Formamide หรื อ methanamide ไมมีสี มีกลิ่น คลายสาร ammonia มีความหนืด และ
สามารถละลายในน้ํ า ได สาร formamide สามารถใช เ ป น สารละลายของสารกลุ ม ionic compound
โดยทั่วไปในหองปฏิบัติการชีวะโมเลกุล สาร formamide อาจไดรับการนํามาใชเพื่อเพิ่มความเสถียรใหแกสาร
พันธุกรรมประเภท RNA และ DNA สายเดี่ยว อีกทั้งสามารถนํามาเปนสวนผสมของน้ํายาเก็บรักษาชิ้น เนื้ อ
อีกดวย
เมื่อสัมผัสถูกสาร formamide อาจกอใหเกิดความระคายเคืองและผื่นคัน ตอจุดที่สัมผัสเชน
ตาและผิวหนัง การสูดดมไอระเหยของสาร formamide เปนจํานวนมากอาจก อใหเ กิด อัน ตรายต อระบบ
ทางเดินหายใจ และเมื่อดูดซึมเขากระแสเลือดจะสงผลใหเลือดเปนพิษ และควรพบแพทย อีกทั้งการไดรับสาร
formamide สงผลตอเด็กทารกในครรภใหมีการพัฒนาการที่ไมปกติ การไดรับผลจากสาร formamide เปน
ระยะเวลานานอาจก็เปนสาเหตุการเกิดมะเร็งอีกดวย เนื่องดวยสาร formamide มีความเปนพิษ สามารถ
ละลายในน้ํา และดูดซึมไดงายจึงควรมีการใชอุปการณปองกันและการจัดเก็บที่ถูกตอง
การกําจัด Formamide
ให แยกทิ้ ง ในภาชนะที่ ค ณะกรรมการความเสี่ ย งและความปลอดภัย ทางห องปฏิ บั ติ ก าร
จัดเตรียมไวให เก็บในที่เย็น แหงและมีการระบายอากาศที่ดี ระบุชื่อและความเขมขนใหชัดเจน จากนั้นนําสง
บริษัทรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตตอไป
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ในกรณี ส าร formamide เกิ ด การรั่ ว ไหลในปริ ม าณมาก ให ทํ า การจํ า กั ด บริ เ วณโดย
เคลื่อนยายบุคคลากรออกนอกบริเวณ เปดประตูและหนาตางเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก จากนั้น เช็ดทํา
ความสะอาดบริเ วณที่ส ารรั่ว ไหลดว ยกระดาษเช็ดสารเคมีและทิ้งในบริเวณทิ้งสารที่ทางสํานักงานวิจั ย ได
จัดเตรียมไว
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นิยามและความหมาย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) หมายถึง แนวคิดในการพิจารณาถึงผลกระทบและประเมิน
ความเสี่ ย งหรื ออั น ตรายต อความปลอดภัย ของสุขภาพมนุษย และความหลากหลายทางชีว ภาพ อั น อาจ
เกิดจากการวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนจุลินทรีย
พื ช สั ต ว เเละสิ่ งมี ชี วิ ตที่ ได รั บ การปรั บ ปรุงเปลี่ย นแปลงพัน ธุโ ดยใชเทคโนโลยีพัน ธุวิศวกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง genetically modified organisms (GMOs) และครอบคลุมถึงการนําพันธุตางถิ่น (nonindigenous
species) เข า มาในระบบนิ เ วศน ทั้ ง ในส ว นที่ ป ล อ ยตามธรรมชาติ แ ละส ว นที่ มี ก ารควบคุ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย
(infectious agent) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เปนสาเหตุของโรคหรือมีศักยภาพกอใหเกิดการติดเชื้อหรือกอโรคใน
มนุษย พืช และสัตวมีกระดูกสันหลังได เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไวรอยด ริกเกตเซีย prions หนอนพยาธิ
และพาราสิต เปนตน
พั น ธุ วิ ศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง กระบวนการปรับ ปรุง พัน ธุสิ่ ง มีชีวิตชนิ ด พั น ธุ
(species) หนึ่งโดยนํายีนจากอีกชนิดพันธุหนึ่งถายฝากเขาไป เพื่อจุดประสงคที่จะใหสามารถทํางานไดดีขึ้น
ซึ่งกระบวนการมิไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) หมายถึง กระบวนการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ
จากสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงการใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพื่อปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะที่ดีขึ้น เชน การตัดตอ
ยี น หรื อ ที่ เ รี ย กว า พั น ธุ วิ ศ วกรรมสารพั น ธุ ก รรม (genetic materials) หมายถึ ง กรดนิ ว คลิ อิ ค ยี น และ
โครโมโซมที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ใชในการถายทอดพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified organisms,
GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ต ามที่ มีการตัดต อ ตัดแตง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุ กรรม หรื อ
ผสมผสานสารพันธุกรรมใหมโดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ซึ่งทําใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือ
แตกตางไปจากพันธุเดิม
พาหะ (vector) ในที่นี้ใหคํานิยามไว 2 ความหมายคือ
1. สิ่งมีชีวิต(organism) หรือสัตวมีขอปลอง(arthropod) ที่สามารถแพรกระจายเชื้อโรคจากเจาบาน
(host) ชนิดหนึ่งไปสูเจาบานอีกชนิดหนึ่งได
2. ปจจัย (agent) เชน plasmid หรือไวรัส ที่มีสารดัดแปลงพันธุกรรม เชน recombinant DNA
ที่ถูกใชเพื่อนํายีนจากภายนอกเขาไปสูจีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิต
แมลงพาหะ (arthropod vector) หมายถึ ง แมลง (insect) และสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคลายแมลง
(insect-like animal) ที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดหรือสงผานจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคจากคนหนึ่ง
ไปสูอีกคนหนึ่ง ซึ่งแมลงพาหะแตละชนิดสามารถแพรกระจายเชื้อโรคไดในจํานวนที่จํากัด และตัวกอโรคแตละ
ชนิดอาจจะถูกแพรกระจายไดโดยแมลงพาหะที่มีจํานวนจํากัด
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ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การทํ า งานที่ มี ก ารใช สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม (genetic-modified organisms) เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ก อ โรค
(infectious agents) และแมลงพาหะ (arthropod vector) โดยใชในสภาพควบคุม ทั้งนี้ ในบางประเทศ
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม
ตู ชี ว นิ ร ภั ย (biosafety cabinet) หมายถึ ง ตู ที่ ไ ด รั บ การออกแบบเป น พิ เ ศษ สํ า หรั บ ป อ งกั น
ผูปฏิบัติงานอันตรายที่เกิดจากการทดลองหรือวิจัยทางชีววิทยา รวมทั้งปองกันอันตรายที่จะแพรออกไปสู
สิ่งแวดลอมภายนอก
การทดลองในสภาพควบคุ ม (contained use) หมายถึ ง การทดลองหรื อ วิจั ย ในสภาพควบคุม
ปดมิดชิด ซึ่งมีการใชสิ่งของหรือสภาวะเพื่อเปนเครื่องกีดขวางทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา หรือหลาย
ลักษณะรวมกันในการจํากัดการติดตอสัมผัสกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมภายนอก
การปลดปลอยสูสิ่งแวดล อม (environmental release หรือ deliberaterelease) หมายถึง การ
ดําเนินการใดๆ ซึ่งผูนําเขา ผูผลิต ผูใชในสภาพควบคุมและผูใชในการทดลองภาคสนามในสภาพจํากัด มีเจตนา
ปลดปลอยจุลินทรียกอโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สิ่งมีสิ่งมีชีวิตปนเปอนเชื้อจุลินทรียกอโรค หรือสาร
ดัดแปลงพันธุกรรม แมลงพาหะดัดแปลงพันธุกรรม หรือนําเชื้อจุลินทรียกอโรค ออกสูสิ่งแวดลอม โดยไม
ควบคุมและจํากัดการติดตอสัมผัสกับสิ่งแวดลอม
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