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4.Risk group classification
(การจ าแนกเช้ือกลุ่มเส่ียง)

Risk 

Group

Individual 

risk

Community risk Treatment/

Prevention

e.g.

1 low no - Non-pathogen

2 moderate Limited Effective S. aureus

3 high Low (moderate) Effective(Dead) M. tuberculosis

4 high high No Ebola virus



5 Management requirements
(ข้อก าหนดด้านการจัดการ)

• ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตอ่ความปลอดภยัของพนกังานและผู้ เย่ียมชม
• การจดัการสขุภาพของพนกังาน > Vaccines



5 Management requirements

5.1 Management responsibilities

5.2 Management of staff health



5.1 Management responsibilities

• ผู้บริหารห้องปฏิบัตกิารต้องมีความรับผิดชอบต่อความ

ปลอดภัยของพนักงานทัง้หมดและผู้เยี่ยมชม
ห้องปฏิบัตกิาร



5.2 Management of staff health

• บุคลากรทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการ
ตดิเชือ้ที่เกี่ยวข้อง



6 Designing for safety
(การออกแบบเพ่ือความปลอดภยั)



6 Designing for safety

6.1 Preliminary considerations

6.2 General design requirements

6.3 Physical conditions



6.1 Preliminary considerations

• ห้องปฏิบัตกิารสร้างใหม่หรือมีแผนเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาคาร 

• ต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคารที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล_กรมสนับสนุนบริการ

พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร 
พ.ศ.     (ยกร่าง ๒๕๕๕)_กรมวทิยาศาสตร์บริการ

พรบ.เช้ือโรคและพษิจากสัตว์_กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์



6.2 General design requirements

• ออกแบบให้ควบคุมอันตรายด้านจุลชีพ เคมี รังสี และด้าน
กายภาพ ให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่สัมผัส



Biosafety Levels

There are 4 levels:

Biosafety level 1 (BSL 1)

Biosafety level 2 (BSL 2)

Biosafety level 3 (BSL 3)

Biosafety level 4 (BSL 4)
Monday, May 11, 2015 Chonlaphat Sukasem, Ph. D.



BSL-1 laboratory



BSL-2 laboratory



BSL-3 laboratory



BSL-4 laboratory
• Requirements

– All requirements for BSL3 plus:

• Class III Biosafety cabinet or positive pressure suits

• Shower/Change rooms

• Clothing Autoclaved before laundering

• Air Locks



Biosafety Levels

Canadian Science Center –Winnipeg, BSL 2 – 4 + Ag
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• ทางเดิน/ทางออก/ทางออกฉุกเฉิน ต้องไม่มีส่ิงกดีขวาง



•ควรแยกพืน้ที่ เจาะเลือด/รับตัวอย่าง/ธุรการ/ตรวจวเิคราะห์



• มีอ่างล้างมือทุกพืน้ที่ที่ต้องท างานกับสิ่งปนเป้ือน

• ควรเปล่ียนก๊อกน า้เป็นแบบ Hand free หรือใช้กระดาษเช็ด
มือเปิด





• อ่างล้างมือในบริเวณที่ท างานกับวัสดุทางชีวภาพ ไม่ควรมีจุกปิด
หรือที่พักเศษอาหาร ซึ่งขวางกัน้การระบายน า้



6.3 Physical conditions

6.3.1 Lighting

6.3.2 Temperature

6.3.3 Ventilation

6.3.4 Noise

6.3.5 Ergonomic factors

6.3.6 Design for working with viable pathogens

6.3.7 Door signs

6.3.8 Laboratory security



6.3.5 Ergonomic factors





Ergonomic equipment



Ergonomic chair

ผมช่ือ 
Aeron 

chair ครับ 

50,000 เอง



6.3.7 Door signs

• ป้ายทางเข้า/ทางออก/ทางออกฉุกเฉิน

• ป้ายบ่งชีอ้ันตราย เช่น Biohazard



•Permanently affixed to all entry doors of BSL-

2/3, BSL-3, ABSL-2, ABSL-2/3, ABSL-3.

•Temporary (easily remove) for BSL2 



Biosafety Level 2 : access to the laboratory is 

restricted when work is being conducted 

>>BMBL  5th Edition



6.3.8 Laboratory security

• ประตตู้องล็อกได้ โดยไม่ปิดกัน้ทางออกฉุกเฉิน

• จ ากัดการเข้าห้องปฏบัิตกิารเฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เท่านัน้



7 Staffing, procedures, documentation, 
inspection and records

(พนักงาน  ขั้นตอนปฏิบัติ  การจัดท าเอกสาร  การตรวจสอบและบันทึก)

I am LSO !



7 Staffing, procedures, documentation, 
inspection and records

7.1 Laboratory Safety Officer

7.2 Procedures

7.3 Safety programme audits and inspection

7.4 Safety manual

7.5 Records



7.1 Laboratory Safety Officer

• แตง่ตัง้ Lab Safety Officer ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มี 
Training record มีค าสัง่แตง่ตัง้
พร้อมระบอุ านาจหน้าท่ี
– จดัการศกึษา  อบรม  อบรมแรกเข้า  
ประเมินผล  ตรวจประเมิน  

– ส่ังหยุดกจิกรรมที่จะก่อให้เกดิความ
ไม่ปลอดภัย

– ต้องเป็นสมาชิกในคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภยั



7.2 Procedures

• มีมาตรฐานวิธีปฏิบัตงิานและแผนปฏิบัตกิารด้านความปลอดภัย  
ดังนี ้
a. การเตรียมการส าหรับ visitors/contractors

b. การส ารวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่

…

k. บันทกึ/รายงานอุบัตกิารณ์  พร้อมทัง้วเิคราะห์หาสาเหตุ/แก้ไข/ป้องกัน

l. การก าจัดของเสีย



7.2 Procedures
a) การเตรียมการส าหรับ visitors/contractors

b) การส ารวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่

c) การประเมินความเส่ียง

d) ตรวจสอบสตอ็ก บ่งชีส้ารเคมีและวัสดุ/เชือ้อันตราย  ตดิฉลาก  เก็บรักษาและการก าจัด
อย่างปลอดภยั

e) การจัดการวัสดุ/เชือ้อันตราย

f) การป้องกันการโจรกรรมวัสดุ/เชือ้อันตราย

g) การระบุความต้องการและการฝึกอบรม

h) การได้มา การรักษา และการแจกจ่าย MSDS ของวัสดุ/เชือ้ที่ใช้ทุกตัว และพนักงาน
เข้าถงึข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

i) การก าจัดการปนเป้ือนและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

j) วธีิปฏบิัตกิรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทัง้การจัดการของหกหล่น(ดูภาคผนวก C)

K)บันทกึ/รายงานอุบัตกิารณ์  พร้อมทัง้วเิคราะห์หาสาเหตุ/แก้ไข/ป้องกัน

l) การก าจัดของเสีย



PPE for visitor







7.3.1 Internal Audit 

• อย่างน้อย 1 ครัง้ใน 12 เดือน

• ตามหัวข้อ a- l ; a) safety and health policy etc.

• น า Checklist จาก Annex B ไปปรับใช้ได้



7.3.1 Internal Audit 



7.3.2 Inspection 

• ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
อย่างน้อย 1 ครัง้ใน 12 เดอืน 
ตามหวัข้อ a – d 

– a ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ดับเพลิง  สัญญาณเตือนภัย  
ขัน้ตอนการอพยพ

– ...



7.3.2 Inspection 

ตรวจสอบความพร้อมใช้ของ...

a. อุปกรณ์ดับเพลงิ  สัญญาณเตือนภัย  ขัน้ตอนการอพยพ

b. Spill kit / Emergency shower 

c. การเกบ็เชือ้  วัตถุไวไฟ  สารกัมมันตรังสี  วัตถุมีพษิ

d. วธีิการทิง้ของเสีย  และก าจัดการปนเป้ือน



7.4 Safety manual 

โดยอย่างน้อยมีหวัข้อ

• การป้องกันอัคคีภัย

• ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

• ความปลอดภัยทางเคมี

• ความปลอดภยัทางรังสี

• อันตรายทางจุลชีววิทยา

• การก าจัดของเสียอันตราย



Material safety data sheet (MSDS)

• ต้องมี MSDS ของวัสดุที่ใช้ทุกตัว
• ต้องเป็นเอกสารควบคุม



7.5 Records 

7.5.2 มีบันทกึรายงานอุบัตกิารณ์ด้านความปลอดภยั

7.5.3 มีบันทกึการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภยั

7.5.4 มีบันทกึการก าจัดของเสียที่เป็นอันตราย



8 Identification of hazards
(การบ่งช้ีอนัตราย)



• ต้องระบุพืน้ที่อันตราย  วัสดุที่เป็นอันตราย

• ทางเข้าออกต้องมีเคร่ืองหมายแสดงอันตราย 

• ต้องให้ความสนใจเป็นพเิศษกับอันตรายจากไฟ

และวัสดุไวไฟ  สารพษิ  กัมมันตรังสี  

หรืออันตรายทางชีวภาพ

• บุคคลที่เก่ียวข้องทัง้หมด

ต้องได้รับรู้ถงึอันตรายที่จะต้องเผชิญ



9 Reporting of incidents, injury, accidents and 
occupational illnesses

(การรายงานอุบัติการณ์)



• มีระบบรายงานอุบัตกิารณ์
จากการบาดเจ็บ/อุบัตเิหต/ุ
ความเจบ็ป่วย

• บันทกึปัญหา  วิเคราะห์
สาเหตุ  แก้ไข  และป้องกัน
การเกิดซ า้



10 Training



Training for all laboratory-associated personnel



อฉัินกต้็องผ่าน
อบรมและ

ประเมนินะคะ

Cleaning staff



Transport staff need training too.



Safety training programme 

• should include
– introduction for new employees

– retraining for experienced employees

• หลักสูตรควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ Job description ของ
พนักงาน และพจิาณาถงึเงื่อนไขอ่ืน เช่น พนักงานที่ตัง้ครรภ์  พิการ เป็น
ต้น



อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

• การเตรียมพร้อมและปอ้งกนัอคัคีภยั

• ความปลอดภยัด้านสารเคมี และรังสี

• อนัตรายทางชีวภาพ

• การปอ้งกนัการติดเชือ้

• ประเมินผลหลงัฝึกอบรม

•Safety manual
•การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น
•การเก็บท าความสะอาด
สิ่งปนเป้ือนหกหล่น
•การใส่/ถอดถุงมือ
•ISO15190



• พนักงานต้องอ่านคู่มือความปลอดภยัก่อน
เร่ิมปฏิบัตงิาน และบันทกึไว้เป็นหลักฐาน

• คู่มือความปลอดภยั > Safety manual & Safetyราย
Test





11 Personnel 
responsibilities

(ความรับผดิชอบของบุคลากร)



11 Personnel responsibilities

11.1 Food, drink and like substances

11.2 Cosmetics, hair, beards and jewellery

11.3 Immunization status

11.4 Personal property

11.5 Festive decorations



11.1 ห้ามรับประทานอาหาร 
ห้ามสูบบุหร่ีในพืน้ที่ตรวจ
วิเคราะห์  แยกตู้เยน็  
Label ตู้เยน็









11.2 
-ห้ามใช้เคร่ืองส าอาง และจับต้องคอนแทคเลนส์ ห้ามใส่แหวน 
ต่างห ูนาฬิกาข้อมือ ก าไล สร้อยคอ และเคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ ใน
พืน้ที่ปฏิบัตงิาน



• ผมและหนวดเครา
ต้องรวบเกบ็ให้
มิดชิด





11.3 Immunization status

ฉีดวคัซีนตามความเหมาะสมขึน้กบัชนิดของเช้ือสัมผสั 
อย่างน้อยควรฉีด HBV vaccine



11.4 จัดเก็บเคร่ืองใช้ส่วนตัวแยกจากส่วนที่มีการปนเป้ือน

Contaminated areaClean  area





11.5 ห้ามใช้เคร่ืองตกแต่ง งานร่ืนเริงต่างๆ ที่อาจเกิด
อันตรายจากการปนเป้ือน หรือไฟไหม้



12 Clothing and PPE
(เส้ือผ้าและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล)



12 Clothing and PPE

12.1 Protective clothing in the laboratory

12.2 Protective clothing outside the laboratory

12.3 Face and body protection

12.4 Gloves

12.5 Footwear

12.6 Respiratory protection

12.7 Hand washing

12.8 Training

12.9 Equipment

12.10 Eyewash stations

12.11 Emergency showers



12.1 มีเสือ้กาวน์เพียงพอ     
ซักอย่างเหมาะสม            
ตามระยะเวลาที่ก าหนด       
ถ้าน าไปซักนอกห้องแล็ป   
ต้อง Package ให้มิดชิด



• ควรเลือกใช้กาวน์แขนยาวพร้อมแขนจัม้ที่ปิดด้านหน้าและล าคอ



PPE for BSL-3

Safety 

Glasses
แว่นตานิรภยั

Hair cover
หมวกคลมุผม

Face Shield
กระบงัหนา้

Respirator
หนา้กาก

Gown
ชดุป้องกนัล าตวัLatex or Nitril 

gloves
ถงุมือลาเท็กสห์รอืไนไตร

Cover shoes
ท่ีคลมุรองเทา้



PPE for suspected EBOLA









12.2 จนท.เจาะเลือดหรือจนท.อื่นๆที่ท างานนอกห้องปฏบิัตกิาร
ต้องใส่เสือ้กาวน์ที่สะอาด



12.3 ต้องมีอุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าและ
ร่างกาย เม่ือต้อง
ท างานกับตัวอย่าง 
หรือน า้ยาที่อาจเกิด
การกระเดน็



12.4 

• มีถุงมือเพียงพอ

• ฝึกอบรมการเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสม การใส่ การถอด





12.5 ใส่รองเท้าปลายปิดชนิดที่ป้องกันของเหลวซมึผ่าน



อันนี้ใช้ได้มั๊ยค๊ะ?



Shoe cover



12.6 Respiratory 
protection

•ต้องใช้ตามค าแนะน า
อย่างเคร่งครัด



12.7 

• ล้างมือทันทีหลังจากที่สัมผัสเลือดหรือวัสดุที่ปนเป้ือนอ่ืน ๆ 
แม้ว่าจะสวมถุงมือก็ตาม



อ่างล้างมือไม่ควรใช้ในการก าจัดเลือดและของเหลวจากร่างกาย



• กรณีไม่มีอ่างล้างมือ 

• ใช้ผลิตภณัฑ์ล้างมืออย่างอ่ืนแทนได้



12.8 Training

• บุคลากรผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล



•เจ้าหน้าที่ทราบ
ขั้นตอนปฏิบัติ
หลงัจากถูกเขม็แทง



12.9 ต้องจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ First aid และวิธีปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



12.10 มีอุปกรณ์ล้างตา





12.11 มีที่อาบน า้ฉุกเฉินใน
พืน้ที่ปฏิบัตงิานกับสารเคมีที่มี
ฤทธ์ิกัดกร่อน ที่มีโอกาสหกรด
ตัว



13 Good housekeeping practices
(แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรักษาความสะอาด)



• มอบหมายให้มีผู้ดแูลภาพรวมของแนวปฏิบัตทิี่ดด้ีานการรักษา
ความสะอาดทั่วไป

• แยกพืน้ที่สะอาด และปนเป้ือน

• ฆ่าเชือ้ ท าความสะอาด อุปกรณ์และพืน้ที่การท างาน ด้วยน า้ยา
ฆ่าเชือ้ที่เหมาะสม

• มีขัน้ตอนวิธีปฏิบัต ิการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลจากสารเคมี เชือ้ หรือสาร
กัมมันตรังสี และก่อนส่งเคร่ืองมืออุปกรณ์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษา



14 Safe work practices
(แนวปฏิบัติด้านการท างานทีป่ลอดภัย)



14 Safe work practices

14.1 Safe work practices with all material of 
biological origin

14.2 Special requirements for working in 
microbiology laboratories



14.1 Safe work practices with all material 
of biological origin

• ต้องใช้แนวปฏิบัตทิี่ดีด้านมาตรฐานปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา 
(Good microbiology practice)

– บุคลากรผ่านการฝึกอบรม

– ห้ามดดูปิเปตด้วยปาก 

– เล่ียงการใช้อุปกรณ์มีคม หรือปฏิบัตติามมาตรการความ
ปลอดภยัอย่างเคร่งครัด

– ฯลฯ



14.2 Special requirements for working in 
microbiology laboratories

• ตัวอย่างส่งตรวจ  ตวัอย่างเพาะเชือ้  คอนโทรล  และขยะ  ต้อง
สันนิษฐานว่าตดิเชือ้ได้

• ควรเผาลูปด้วยเคร่ืองเผาลูปไฟฟ้า



15 Aerosols
(ละออง)



• ออกแบบและปฏิบัตติามแนวปฏิบัตทิี่ดีเพื่อลดโอกาสสัมผัส
ละอองอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือจุลชีพ

• ควรป่ันแยกตัวอย่างในอุปกรณ์มีฝาครอบปลอดภัยปิดสนิท

• ใช้ภาชนะปิดฝาเม่ือจะผสมตวัอย่างด้วย vortex



16 Microbiological safety cabinets, 
Chemical safety hoods and cabinets

(ตู้ความปลอดภัยทางจุลชีววทิยา,ตู้ความปลอดภัยสารเคมี)



• การท างานกับเชือ้กลุ่มเส่ียงระดบั 3-4 ห้ามใช้ Biosafety 
cabinet ที่ใช้ระบบอากาศหมุนเวียน

• Biosafety cabinet, Chemical safety cabinet ต้อง
สอบเทียบทุกปี  และmonitorตามก าหนด



17 Chemical safety
(ความปลอดภัยด้านเคมี)



17 Chemical safety

17.1 Measures to avoid chemical 
contamination

17.2 Emergency measures applicable when 
chemical contamination has occurred

17.3 Discarded chemicals



17 Chemical safety

17.1 มาตรการเพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนสารเคมี

• บ่งชีอ้ันตรายของสารเคมีที่ใช้

• ของเหลวที่เป็นอันตราย เช่น กรด หรือด่าง ต้องเก็บไว้ต ่ากว่า
ระดับสายตา

17.2 มาตรการฉุกเฉินหากเกิดการปนเป้ือนสารเคมี

• Eyewash station

• Emergency shower

17.3 ก าจัดสารเคมีอย่างปลอดภยั



Transfer chemicals carefully!



Managing Chemical Retention and Storage



Managing Chemical Retention and Storage



Chemical Storage Cabinet



เกณฑก์ารแยกเกบ็สารเคมี

Acids, 
inorganic

Acids, 
oxidizing

Acids, 
organic

Alkalis 
(bases)

Oxidizers
Poisons, 
inorganic

Poisons, 
organic

Water–
reactives

Organic 
solvents

Acids, inorganic X X X X X X

Acids, oxidizing X X X X X X

Acids, organic X X X X X X X

Alkalis (bases) X X X X X X

Oxidizers X X X X

Poisons, inorganic X X X X X X

Poisons, organic X X X X X X

Water–reactives X X X X X X

Organic solvents X X X X X

เกณฑก์ารแยกเกบ็สารกลุ่มท่ีไม่ควรจดัเกบ็ไวใ้นท่ีเดยีวกนั 
•หมายเหตุ X = เข้ากันไม่ได้
ท่ีมา Chemical segregation (Hazard class), Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), U.S. Department of Energy [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/storage.shtml สืบค้นเม่ือวนัท่ี 12 มนีาคม 2555

http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/storage.shtml


18 Radiation safety
(ความปลอดภัยด้านรังสี)



18 Radiation safety

18.1 Radionuclides

18.2 Radiation protection advisors, officers, 
and supervisors

18.3 Workplace monitoring

18.4 UV and laser light sources (including light 
from high-intensity sources)

18.5 Microwave equipment



• มีวิธีปฏิบัตงิาน การรับมือเม่ือเกิดการร่ัวไหล การก าจัดสาร
กัมมันตรังสี ฯลฯ

• UV and laser light sources

• Microwave equipment



19 Fire precautions
(การระวงัอคัคภีัย)



19 Fire precautions

19.1 Construction

19.2 Secondary exits

19.3 Alarm systems

19.4 Fire risk reduction strategies

19.5 Storage of flammable materials

19.6 Fire safety training programmes

19.7 Firefighting equipment



19.1 ก าหนดทางเข้าออกหลัก

19.2 ก าหนดทางเข้าออกส ารองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

19.3 มีสัญญาณเตอืนไฟไหม้

19.4 การลดความเส่ียงอัคคีภยั

-ก๊าซ และของเหลวไวไฟ ต้องเก็บในปริมาณน้อยที่สุด ฯลฯ

19.5 การเก็บรักษาวัสดุไวไฟ

19.6 ฝึกอบรมความปลอดภยัด้านอัคคีภยั

19.7 มีอุปกรณ์ดับเพลิง



ใช้อกัษรหรือสัญลกัษณ์สีขาวบนพืน้สีเขียว พืน้ที่สีเขียวต้องมีอย่าง
น้อย 50% ของพืน้ที่ป้าย



20 Emergency evacuations 
(ซ้อมอพยพกรณฉุีกเฉิน)



21 Electrical equipment
(อุปกรณ์ ไฟฟ้า)

• การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า ต้องปฏิบัตติามข้อก าหนดความ
ปลอดภยัด้านไฟฟ้า



Electrical shock 

Electrical fires 







22 Transport of samples
(การขนส่งตัวอย่าง)



• ต้องมีค าแนะน าการขนส่งตัวอย่าง

ให้ทุกหน่วยงานที่ส่งตรวจ





พาชนะทีใ่ช้ขนส่ง
ตัวอย่างภายใน
หน่วยงาน



• ตัวอย่างส่งออกนอกสถานที่ ต้องปฏิบัตติามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งวัสดุตดิเชือ้ และวัสดุชีวภาพ

• พรบ.เชือ้โรคและพษิจากสัตว์  .........???



Air Shipment



23 Waste disposal
(การก าจัดของเสีย) 



• ต้องปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ เช่น กฎกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้

• คนท างานปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

• ขยะตดิเชือ้บรรจุถุงแดง

• ของมีคมบรรจุพาชนะป้องกันการแทงทะลุ

• คนก าจัดขยะต้องได้รับการอบรม/ใช้ PPE

• ห้ามสะสมขยะและของเสียในห้องปฏบิัตกิาร  พาชนะบรรจุขยะ
เตม็ไปต้องน าออกไปจากพืน้ที่

• ควรก าจัดขยะทุกวันเป็นอย่างน้อย
• ขยะตดิเชือ้ ก่อนออกจากห้องปฏบิัตกิาร ต้องก าจัดการปนเป้ือนก่อน เช่น น่ึงฆ่าเชือ้ 

หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม หรือบรรจุในพาชนะที่เหมาะสม



Monday, May 11, 2015 Chonlaphat Sukasem, Ph. D.











Annex A

Guideline for implementing ISO15190 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานที่มีทรัพยากรจ ากัด )

Step 1: Safety lead

Step 2: Identifying hazards

Step 3: Risk assessment

Step 4: Prioritizing risk

Step 5: Reducing risk
Step 6: Reviewing risk strategies



Annex B

Laboratory safety audit

• ตารางB1 ถึง B4 เน้นตรวจตดิตามผู้บริหารห้องปฏิบัตกิาร

• ตารางB5 ถึง B10 เน้นตรวจตดิตามผู้ปฏิบัติ



Annex C

• Decontamination, cleaning and disinfection 
following a spillage



I. Engineering control

II. Administrative control

III. SOP control

IV. PPE control

4 Primary controls for Biosafety

Admin Eng PPE SOP

Monday, May 11, 2015 Chonlaphat Sukasem, Ph. D.



High cost SAFETY

Admin Eng PPE SOP

Monday, May 11, 2015 Chonlaphat Sukasem, Ph. D.



Low cost SAFETY 

Admin Eng PPE SOP

Monday, May 11, 2015 Chonlaphat Sukasem, Ph. D.
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G 07 15 026 
แนวทางการตรวจประเมินความปลอดภยั
ในห้องปฏบิัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO15190



5.  วิธีด าเนินการ

• แนะน าให้ยดึข้อก าหนด ISO 15190:2003 เป็น
หลักในการตรวจความสอดคล้อง ทัง้นีหั้วหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมินจะเป็นผู้ตรวจสอบระบบบริหารจดัการ  สภาพแวดล้อมทัว่ไป
ในการท างาน มาตรการปอ้งกนัอนัตราย และการก าจดัของเสีย
ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการจะตรวจความสอดคล้องกบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัในแตล่ะห้องปฏิบตัิการเฉพาะเร่ือง ในบางกรณีอาจมี
การแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญด้านความปลอดภยัในคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อ
ท าหน้าท่ีข้างต้นทัง้หมด



รายการตรวจสอบ ข้อแนะน า

1. ตรวจสอบ กว. 10 “แบบส ารวจ
ความพร้อมในการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนด ISO 15190:2003” รหสั  F 
07 15 058 ซึง่กรอกรายละเอียดโดย
ห้องปฏิบตัิการ

1.1 ทวนสอบค าตอบวา่ไม่
เก่ียวข้อง และค าตอบท่ีขดั
ข้อก าหนด
1.2 สุม่ตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 10 
ข้อ

2. ตรวจสอบ Laboratory Safety 
Officer (LSO)

2.1 ทวนสอบความสามารถจาก
ประวตัิการศกึษา  ประวตัิการ
ฝึกอบรม ฯลฯ  อ านาจ หน้าท่ี และ
ผลการปฏิบตัิงาน

หวัหน้าผู้ตรวจประเมนิ



รายการตรวจสอบ ข้อแนะน า

3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

3.1 ระบบแสง
3.2 เสียง
3.3 อณุหภมูิ
3.4 ความชืน้
3.5 การระบายอากาศ
3.6 สภาวะแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ

ท างาน

ทวนสอบสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการโดยการ
สงัเกต  และสัง่ตรวจสอบมาตรฐาน
โดยการวดัเม่ือทา่นเหน็วา่สภาวะ
แวดล้อมไมเ่หมาะสม



4. การครอบครองหรือปฏบิัตกัิบ
เชือ้อันตราย

ทวนสอบการจ าแนกประเภทเชือ้
และมาตรการความปลอดภัยที่
เหมาะสมกับเชือ้แต่ละประเภท

5. อบุตัิการณ์ และการวิเคราะห์
ความเสี่ยง

ทวนสอบแบบบนัทกึอบุตัิการณ์ และ
มาตรการท่ีรองรับ ทวนสอบผล
วิเคราะห์ความเส่ียง

6. บนัทกึของบคุคลากร ทวนสอบแบบบนัทกึบคุคลากร เร่ือง 
การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
ประวตัิการรับวคัซีน HBV ในกรณีท่ี
ปฏิบตัิกบัตวัอยา่งมนษุย์โดยตรง

7. การก าจดัของเสีย ทวนสอบระบบการก าจดัของเสีย
ภายในห้องปฏิบตัิการ และระบบทิง้
ขยะมลูฝอยรวม



ผู้ตรวจด้านวชิาการแต่ละท่าน
รายการตรวจสอบ ข้อแนะน า

1. ตรวจสอบเอกสารมาตรฐานวิธีการ
วิเคราะห์

ทวนสอบหวัข้อ ข้อควรระวงั
หรือ มาตรการความปลอดภยั
วา่เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความเสี่ยงท่ีปรากฏหรือไม่

2. การ Preliminary decontamination 
2.1 เคร่ืองมืออปุกรณ์ รอสง่ซอ่ม
2.2 พืน้ผิวปฏิบตัิการใช้วสัดรุองรับ

หรือไม่
2.3 การท าลายเชือ้ก่อนน าออกจาก

พืน้ท่ี เพื่อก าจดัทิง้ หรือ ท าความสะอาด
2.4 ขัน้ตอนปฏิบตัิในกรณีตวัอย่างตก

หลน่ หลอดแตก

สงัเกต หรือสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิ



3. ความเส่ียงรายบุคคลที่ปฏิบัตหิน้าที่ สัมภาษณ์ การรับรู้ความเส่ียง
รายบุคคล

4. การท าความสะอาดประจ าวนั ทวนสอบวิธีท่ีปฏิบตัิจริง
5.ปฏิบตัิการทัว่ไปด้านความปลอดภยั

5.1 การเปิดปิดประตู
5.2 การใช้โทรศพัท์

5.3 การควบคมุพืน้ท่ีเข้า-ออก
5.4 การจดัวางสารเคมีและเคร่ืองมือ
5.5 อปุกรณ์ท าความสะอาด  อปุกรณ์ช่วยเก็บ

แก้วแตก อ่างล้างมือ วิธีการล้างมือ  การใช้/ทิง้ 
เข็มเจาะเลือดและ Syringe

5.7 ข้อห้ามปฏิบตัิ เช่น วิ่งเลน่ ตดัเล็บภายใน
ห้องปฏิบตัิการ

5.8 สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอนัตราย
5.9 สภาพแวดล้อมที่อาจระบสุขุลกัษณะ เช่น 

มด แมลงสาบ จิง้จก
5.10 การเข้าถึงตวัอย่าง และเชือ้โรค

สมัภาษณ์รายบคุคล



ตัวอย่างข้อบกพร่อง

• ควรตดิป้ายทางออกฉุกเฉินที่ประตทูางออกฉุกเฉิน (O)

• เอกสารระเบียบปฏิบัตงิาน เร่ือง ความปลอดภยัทาง
ห้องปฏิบัตกิาร ยังไม่มีวิธีปฏิบัตเิร่ือง ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(C)

• มีการระบุให้ใส่ถุงมือเม่ือใช้งาน Keyboard และ Mouse 
คอมพวิเตอร์ในพืน้ที่ตรวจวิเคราะห์เพื่อป้องกันการปนเป้ือน  แต่
ไม่มีป้ายเตอืนอันตราย Biohazard (O)

• ยังไม่ได้จัดท าการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัตกิาร (C)



ตัวอย่างข้อบกพร่อง

• ไม่ได้แต่งตัง้ Laboratory Safety Officer (C)

• ไม่ได้ตรวจตดิตามภายใน ความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิาร (C)

• ใช้ลิฟท์ขนของส่งยา ICU ไปพร้อมกับกระตกิเก็บตวัอย่างเลือด 
OPD ส่งไปยังห้องปฏิบัตกิาร (O)

• รองเท้าในห้องปฏิบัตกิารเป็นรองเท้าปลายเปิด (C)

• สวมปลอกเข็มกลับ หลังจากเจาะเลือดผู้รับบริการแล้ว (C)

• เก็บของใช้ส่วนตวัในห้องปฏิบัตกิารซึ่งสามารถเกิดการปนเป้ือน
ได้ (C)



ตัวอย่างข้อบกพร่อง

• เจ้าหน้าที่ไม่สวมเสือ้กาวน์ในห้องปฏบิัตกิาร (C)

• เขี่ยอาหารเลีย้งเชือ้แบคทีเรียลงในถุงขยะตดิเชือ้ที่มี 0.5% 
Sodium Hypochloride  ก่อนส่งบริษัทก าจัดเชือ้ ซึ่งมี
ความเส่ียงต่อการร่ัวไหลของน า้ยา (C)

• ก๊อกน า้ในห้องปฏิบัตกิารเป็นชนิดใช้มือเปิด โดยไม่ได้ระบุ
มาตรการป้องกันการปนเป้ือนอื่นใด(C)

• เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิาร 3 คน ยังไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตบัอักเสบ
บี (C)



ตัวอย่างข้อบกพร่อง

• การน าขยะตดิเชือ้จากห้องปฏบิัตกิารไปยังถังพักขยะต้องเดนิ
ทะลุผ่านห้องรับประทานอาหาร มีความเส่ียงปนเป้ือน (C)

• ไม่ได้ตรวจตดิตามคุณภาพภายในและทบทวนบริหารด้านความ
ปลอดภยั ตามมาตรฐาน ISO 15190 (C)

• ไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่Lab safety officer ถึงอ านาจใน
การยับยัง้กิจกรรมที่อันตราย (O)

• พืน้ห้องปฏิบัตกิารมีรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว้ ซึ่งเคย
เป็นที่ตัง้ของท่อสายไฟเป็นที่สะสมฝุ่นละอองขยะเล็กๆและเศษ
กระดาษ (C)



ตัวอย่างข้อบกพร่อง

• Material Safety Data Sheets (MSDS) ไม่ได้จัดท า
เป็นเอกสารควบคุม (C)

• มีคราบเลือดตดิอยู่ที่ผนังบริเวณพืน้ที่ปฏิบัตงิานของ Section 
Hematology (C)
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6.2 General design requirements

6.3.5 Ergonomic factors

6.3.7 Door signs

6.3.8 Laboratory security

7.1 Laboratory Safety Officer

7.2 Procedures

7.3.1 Safety programme audits

7.3.2 Safety inspection

7.4 Safety manual

8 Identify hazards

10 Training

11.1 Food, drink and like substances

11.2 Cosmetics, hair, beards and jewellery

11.3 Immunization status

11.4 Personal property

12 Clothing and personal protective equipment (PPE)

13 Good housekeeping practices

14.1 Safe work practices with all material of biological origin

14.2 Special requirements for working in microbiology laboratories

15 Aerosols

16 Microbiological safety cabinets, chemical safety hoods and cabinets

17.1 Measures to avoid chemical contamination

17.2 Emergency measures applicable when chemical contamination has occurred

19.2 Secondary exits

19.3 Alarm systems

19.5 Storage of flammable materials

19.7 Firefighting equipment

20 Emergency evacuations

21 Electrical equipment

22 Transport of samples

23 Waste disposal

จ านวนข้อบกพร่องท่ีพบแยกตามข้อก าหนด





Thank you 
for your attention


