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การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย 
จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวของสัมผัส
กับเชื้อโรคหรือสิ่งสงตรวจ ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหเชื้อ
แพรกระจายสูตัวผูปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงาน ตลอดจน
บุคลากรอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของ อันอาจนําไปสูการแพร
ระบาดของเชื้อโรคได จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานจะ
ตองมีความรูความเขาใจเรื่องระดับความปลอดภัยสําหรับ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัย (Biosafety Laboratory 
Level, BSL) การจัดจําแนกเชื้อจุลินทรีย หลักการ
พื้นฐานดานความมั่นคงทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบัติการ
และตูชีวนิรภัย เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและมาตราการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง

การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย
ทั่วไป เชื้ออุบัติใหม และเชื้ออุบัติซํ้าในหอง
ปฏิบัติการ

การประเมินความเสี่ยง เปนหลักการพื้นฐานที่มี
ความสําคัญมากสําหรับเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อยูในสภาพดีและเหมาะสมกับงาน เพื่อใหการประเมิน
ความเสี่ยงถูกตองเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยง
ตองทําโดยผูมีความรูและเช่ียวชาญโดยเฉพาะทาง
จุลชีววิทยา หรืออาจทําในรูปแบบคณะอนุกรรมการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งตองประกอบดวยบุคคลที่มีความ
รูดานคุณลักษณะของเชื้อจุลินทรีย รวมทั้งเครื่องมือและ
อุปกรณในหองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย 
อาคารสถานที่ และมาตรการอื่นๆ รวมทั้งขอแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาการจากหลายๆ ดาน โดยมีผูวิจัยหลัก

หรืออาจเปนผูไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการ โดยทํา
หนาที่เปนผูประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมของ
เวลาและสถานท่ี การดําเนินงานตองประสานงานกับ
คณะกรรมการดานความปลอดภัยของหนวยงาน และ
การประเมินความเสี่ยงจะตองมีการทบทวนแกไข เพื่อ
ใหเหมาะสมกับเวลาและสถานที่อยูเสมอ โดยในการ
ประเมินความเสี่ยงแตละครั้งจะตองนําขอมูลใหมๆ ดาน
ระดับความเสี่ยง และองคความรูจากหลากหลายแหง 
เชน วารสารบทความทางวิทยาศาสตรมาประมวลและ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
กับวงจรการติดเชื้อทั้ง 3 ดานคือ เชื้อจุลินทรีย โฮสต 
(Host) และวิธีการแพรกระจายเชื้อ โดยคุณลักษณะที่
ควรนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงคือ 
บัญชีความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย พยาธิกําเนิดของการ
เกิดโรค ความรุนแรงและขนาดหรือปริมาณ (Dose) 
ของเชื้อที่สามารถกอใหเกิดการติดเชื้อได อาการที่เกิด
ขึ้นภายหลังการไดรับเชื้อ ชองทางที่เชื้อเขาสูรางกายทั้ง
ตามธรรมชาติและจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ทั้งทางการแพทยและสัตวแพทย เชน การทิ่มของเข็ม
ฉีดยา คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียในแงความคงทนตอ
สภาพแวดลอม ความเขนขนและปริมาตรของเชื้อ ชนิด
ของโฮสตที่เหมาะสมสําหรับการฟกตัว เชน คนหรือสัตว 
ขอมูลจากการศึกษาในสัตวและรายงานการติดเชื้อจาก
หองปฏิบัติการหรือรายงานทางคลินิก กิจกรรมตางๆ
ในหองปฏิบัติการ เชน Sonication, Aerosolization, 
การปนเหวี่ยง (Centrifugation) การดัดแปลงทาง
พันธุกรรม (Genetic modification) ซึ่งอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโฮสต (Host range) 
ของเชื้อ หรือเปลี่ยนความไวของเชื้อตอยา หรือวิธีรักษา
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ที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการปองกันหรือรักษาโรคที่
มีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่เปนการประเมินความเสี่ยงกับเชื้อจุลินทรีย
หรือเชื้ออุบัติซํ้า บัญชีรายชื่อเชื้อตามระดับความเสี่ยง
ที่ไดมีการประเมินมาแลวเปนเครื่องมือที่สําคัญและ
ควรถูกนํามาใชเปนอันดับแรก และเมื่อมีการประเมิน
ความเสี่ยงแลว ขอมูลที่ไดตองถูกนําไปใชเปน
ประโยชนในการวางมาตรการปองกัน การวางแผนการ
ดําเนินงาน ประกอบการปรับปรุงวิธีปฏิบัติมาตรฐาน
สําหรับการปฏิบัติงาน ใชประกอบการเลือกอุปกรณ
ปองกันอันตรายเฉพาะบุคคล (Personal Protective 
Equipment, PPE) ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ตอผูปฏิบัติงานทางการแพทยและสัตวแพทย

กรณีที่เปนเชื้ออุบัติใหมยังไมมีขอมูลหรือมี
ขอมูลไมเพียงพอ เชน กรณีที่ทํางานกับตัวอยางสง
ตรวจทางคลินิกหรือตัวอยางทางระบาดวิทยา จําเปน
ตองใหความระมัดระวังในการจับตองตัวอยาง โดยมี
หลักทั่วๆ ไป ดังนี้ 

1. ประวัติหรือขอมูลทางการแพทยเกี่ยวกับ
ผูปวยหรือสัตวปวยในโรคที่ใกลเคียง

2. ขอมลูทางระบาดวทิยา (อตัราการปวย อตัรา
การตาย)

3. ชองทางทีต่ดิเชือ้เขาสูรางกาย รวมทัง้ประวตัิ
อื่นๆ จากการสอบสวนโรค

4. ขอมูลเกี่ยวกับตนกําเนิดหรือแหลงที่มาของ
ตัวอยางสงตรวจนั้นๆ 

ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคที่ไมรูสาเหตุให
ดําเนินการตามคูมือหรือแนวทางที่องคกรระดับชาติหรือ
องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 

WHO) แนะนําไว เนื่องจากองคกรเหลานี้ไดกําหนด
ระดับความปลอดภัยในการดําเนินการที่เหมาะสมไว 
เชน กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง หรือซารส โดยหากไดตัวอยางสงตรวจ
จากคนไขหรือจากสัตวปวย ตองระมัดระวังในการเปด
ภาชนะอยางมาก โดยตองใสถุงมือ เสื้อกาวน แวนตา
ปองกัน การดําเนินการปฏิบัติงานใดๆ ควรใชระดับ
ความปลอดภัยระดับ 2 เปนอยางตํ่า เมื่อตองจับตอง
ตัวอยางสงตรวจนั้นๆ หากจะตองขนสงหรือขนยายตัว
อยางนั้นๆ จะตองดําเนินการตามกฎและระเบียบระดับ
ชาติหรือกฎขอบังคับระหวางประเทศ 

การจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในหอง
ปฏิบัติการ

โดยทั่วไปการจัดกลุมเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในหอง
ปฏิบัติการจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่ใกลเคียงกัน 
ทั้งนี้อาศัยขอมูลจากการศึกษาวิจัยในหลายดานจนทราบ
ถึงคุณสมบัติในแงมุมตางๆ อยางแนชัด โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคของเชื้อจุลินทรียทั้งในมนุษย
และสัตว การติดตอหรือแพรกระจาย วิธีรักษาหรือ
การปองกันโรค รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชน พาหะของเชื้อ
จุลินทรียกอโรค เปนตน จึงมีการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรีย
ในหองปฏิบัติการไดเปน 4 กลุม ดังนี้

1. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1

(ไมมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีอัตราการ
แพรกระจายเชื้อตํ่า) 
 เปนเชื้อจุลินทรียที่ไมมีหรือมีความเสี่ยงนอย
มากตอทั้งในระดับตัวบุคคลและชุมชน และสิ่งแวดลอม 
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โดยท่ัวไปเปนเชื้อที่ไมกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตว 
ไมเปนอันตรายตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติ
การทางการแพทยหรือสัตวแพทย เชน โรคตับอักเสบ
ติดตอในสุนัข (Canine hepatitis) เชื้ออีโคไล 
(Escherichia coli, E. coli) เปนตน

2. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2

 (มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยปานกลาง อัตรา
แพรกระจายเชื้อตํ่า มีวิธีรักษาหรือการปองกันโรคที่มี
ประสิทธิภาพมาก)
 เปนเชื้อจุลินทรียที่มีความเส่ียงปานกลางตอ
ตัวบุคคล แตมีความเส่ียงต่ําตอการเกิดการระบาดใน
ระดับชุมชนและสิ่งแวดลอม มักเปนเช้ือท่ีกอใหเกิด
โรคไดทั้งในมนุษยและสัตว แตมักไมเปนอันตรายราย
แรงตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการ
แพทยหรือสัตวแพทย หากไดรับเชื้อเหลานี้อาจทําให
มีการติดเชื้อรุนแรง แตจะมีความเสี่ยงในการแพร
กระจายของเชื้ออยางจํากัด ซึ่งในทางการแพทยจะมี
วิธีรักษาหรือการปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพมาก เชน 
สามารถฉดีวคัซนีเพ่ือปองกนัโรคได มยีาทีส่ามารถรกัษา
หรือบรรเทาอาการได เชน เชื้อตับอักเสบเอ บี และซี 
ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม เชื้อไขเลือดออกเดงกี่ 
(Dengue fever) เช้ือ Salmonella เชื้อคางทูม
เชื้อ Bacillus subtilis และเชื้อหัด เปนตน

3. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 3

 (มคีวามเส่ียงตอการเจ็บปวยสูง อตัราแพรกระจาย
เชือ้ปานกลาง อาจมวีธิรีกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ แตวธิกีาร
ปองกันโรคยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ) 

เปนเชื้อจุลินทรียที่มีความเสี่ยงสูงตอตัวบุคคล แต
มีความเสี่ยงปานกลางตอการเกิดการระบาดในชุมชนและ
สิ่งแวดลอม เพราะเชื้อเหลานี้มักกอใหเกิดโรคที่รายแรง
ทั้งในมนุษยและสัตว แตมักไมคอยมีการแพรกระจาย
มากนัก เนื่องจากมีขอจํากัดในการติดเชื้อจากมนุษย
หรือสัตวท่ีติดเชื้อไปสูมนุษยหรือสัตวอื่น แตสําหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย
หรือสัตวแพทยจะเปนผูมีความเสี่ยงสูง แมวาการไดรับ
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 3 จะมีวิธีรักษาหรือการปองกันโรคที่มี
ประสิทธิภาพ แตก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อเหลา
นี้ได เชน เชื้อ Brucella spp. เชื้อ Mycobacte-
rium tuberculosis เชื้อ Francisella tularensis
เชื้อ Rickettsia spp. เชื้อ Bacillus anthrasis 
กอโรคแอนแทรกซ เชื้อไวรัสซารส-โคโรนา (Severe 
acute respiratory syndrome-coronavirus,
SARS-CoV) เชื้อไวรัสไขหวัดนก เชื้อไวรัสเอชไอวี 
ไวรัสเจอี ไวรัสเวสไนน และพรีออน (prion) เปนตน

4. เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 4

 (มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยสูงสุด อัตราแพร
กระจายเชื้อสูง)

เปนเชื้อจุลินทรียมีความเสี่ยงสูงทั้งตอบุคคลและ
การเกิดการระบาดในชุมชนและสิ่งแวดลอม เพราะเชื้อ
เหลานี้มักกอใหเกิดโรคที่รายแรงเปนเชื้อทั้งในมนุษย
และสัตว และมนุษยหรือสัตวที่ติดเชื้อจะสามารถแพร
กระจายไปสูมนุษยหรือสัตวอื่นไดงายทั้งทางตรงและ
ทางออม สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยหรือสัตวแพทย จะเปนผูมีความเสี่ยงสูง
ทั้งการเปนผูติดเชื้อและผูแพรกระจายเชื้อ โดยหากมี
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การไดรับเชื้อกลุมเส่ียงที่ 4 จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง
มาก เนื่องจากปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาหรือการปองกัน
โรคที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการนําเชื้อในกลุมเสี่ยงนี้ไป
พัฒนาเปนอาวุธชีวภาพ ซึ่งเชื้อที่มีขอกําหนดใหปฏิบัติ
การในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 4 มีดังนี้ ไวรัส 
มารบวรก ไวรัสอีโบลา ไวรัสฮานตา ไวรัสลาสซา และ
ไวรัสกอโรคไขเลือดออก (Crimean-Congo hem-
orrhagic fever) เปนตน ในประเทศไทยไมอนุญาต
ใหมีการครอบครอง ศึกษาวิจัยหรือเพื่อการใดๆ 

หากพิจารณาถึงการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียที่
มีอยูในหองปฏิบัติการตามระดับความเสี่ยงของหลาย
ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
แคนาดา สหภาพยุโรป สิงคโปร รวมทั้งหนวยงาน
สากลอยางองคการอนามัยโลกแลว จะเห็นวาการจัด
จําแนกเชื้อจุลินทรียในแตละประเทศจะมีหลักเกณฑที่
คลายคลึงกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงคของแตละประเทศ 
โดยจะคํานึงถึงความเสี่ยงของเช้ือจุลินทรียและระดับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งมุงเนนที่ผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยและสัตวแพทย สําหรับ
ประเทศไทยไดยึดถือตามหลักเกณฑการจัดจําแนกเชื้อ
จุลินทรียขององคการอนามัยโลก ซึ่งไมวาจะเปนไปตาม
หลักการจัดจําแนกเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในหองปฏิบัติ
การแบบใดก็ตาม จะมีวัตถุประสงคหลักเหมือนกันคือ
เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยและสัตวแพทย หรือผูที่เกี่ยวของในระดับ
ตางๆ จะดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
มีการปองกันความเสี่ยงตอทั้งสุขภาพของตัวผูปฏิบัติ
เอง ผูเกี่ยวของ และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม รวม
ทั้งมีมาตรการปองกันไมใหผูประสงคราย ลักลอบนํา

เชื้อโรคที่มีอยูในหองปฏิบัติการไปใชในทางที่ผิด ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอความปลอดภัยของทั้งผูครอบครองเชื้อ
ผูปฏิบัติงาน ผูเกี่ยวของ สิ่งแวดลอม และชุมชนอีกดวย

การเลือกหองปฏิบัติการชีวนิรภัย
ตามระดับความเสี่ยง 

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย (Biosafety Laboratory)
สามารถแบงตามระดับความปลอดภัยไดเปน 4 ระดับ 
(Biosafety Level 1-4 Laboratory) ซึ่งในบาง
ประเทศเรียกวา Physical Containment Level 1-4 
เพ่ือใหสามารถเลือกใชงานไดอยางเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามระดับความรุนแรงและอันตรายของเชื้อ
จุลชีพที่ปฏิบัติการอยู (ตารางที่ 3.1) ซึ่งจะพิจารณา
ตามระดับความเส่ียงของการติดเช้ือ (Risk group) 
ความรุนแรงของโรค วิธีการแพรกระจายของเชื้อ และ
วิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นหองปฏิบัติการชีวนิรภัยแตละ
แบบจึงมีหลักการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ
ปองกันสําหรับผูปฏิบัติงานที่แตกตางกัน โดยสามารถ
แบงหองปฏิบัติการไดเปน 2 ระดับคือ หองปฏิบัติการ
พื้นฐาน (Basic Laboratory) ไดแก หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 1 และ 2 สําหรับหองปฏิบัติการควบคุม
เชื้อคือ หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 และหองปฏิบัติ
การควบคุมเชื้อขั้นสุดยอดคือ หองปฏิบัติการชีวนิรภัย
ระดับ 4 ซึ่งหองปฏิบัติการแตละชนิดมีลักษณะดังนี้

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1
(Biosafety Level-1 Laboratory) 

เปนหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับการเรียน
การสอนในโรงเรียนมัธยมและในมหาวิทยาลัยระดับ
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ปริญญาตรี ใชกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเชื้อกลุม
เสี่ยงที่ 1 (Risk group 1) ซึ่งหมายถึง เชื้อที่มีความ
เสี่ยงของการติดเชื้อนอยมากตอผูปฏิบัติงานและสภาพ
แวดลอม โดยทั่วไปเปนเชื้อที่ไมกอใหเกิดโรคในคนและ
สัตว ดังนั้นจึงไมมีระบบหรือเครื่องมือพิเศษ และไมจําเปน
ตองมีอุปกรณปองกันเฉพาะ โดยขอกําหนดของหอง
ปฏิบัติการแบบนี้จะมีเพียงโตะปฏิบัติการและอางลางมือ
เทานั้น

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2
(Biosafety Level-2 Laboratory)

เปนหองปฏิบัติการพื้นฐานที่อยูในโรงพยาบาล
และสถาบันวิจัยทั่วไป เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของกับเชื้อกลุมท่ีสามารถกอโรคในคนหรือสัตว
ได แตการติดเชื้อมักไมทําใหเกิดโรคที่รุนแรง และมี
โอกาสแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมนอกอาคารไดนอย จึง
ไมคอยมีความเสี่ยงตอชุมชน นอกจากนั้นหากเกิดการ
ติดเชื้อกลุมนี้ ก็มีวิธีการรักษาที่ใหผลดี หรือมีวัคซีนแ
ละวิธีการที่สามารถปองกันได จึงถูกจัดลําดับเปนเชื้อ
กลุมเสี่ยงที่ 2 (Risk group 2) ซึ่งจะรวมถึงสิ่งสงตรวจ 
(Clinical specimen) ทุกชนิดที่มาจากคนดวย

ตารางที่ 3.1 ขอกําหนดการเลือกใชหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 1-4 สําหรับการปฏิบัติงานกับเชื้อตามระดับความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยงเชื้อ 

ระดับหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ
ในประเทศไทย 

ขอกําหนด (Requirement)

1 หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 1 

หองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับ
การเรียนการสอน

โตะปฏบิตักิารและอางลางมอื ไมตองการเครือ่งมอืปองกนั

2 หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 2 

หองปฏบิตักิารทางการแพทยใน
โรงพยาบาล และสถาบันวิจัย 

อปุกรณปองกันเฉพาะ คอื เส้ือกาวน ถุงมอื แวนตานิรภัย 
และการปฏิบัติงานตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 1 หรือ 2

3 หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 3 

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อ
ไขหวัดนก

 

อุปกรณปองกันเฉพาะพิเศษ คือ ชุดปองกันแบบพิเศษ 
สวมหนากากแบบ N95 ใสแวนตา หรือใชหนากากสง
ผานอากาศระบบความดันบวก การปฏิบัติงานตองทํา
ในตูชีวนิรภัยระดับ 2 ข้ึนไปหองปฏิบัติการตองมีแรง
ดันบรรยากาศเปนลบ 

4 หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 4 
 

ไมมี มีประตูสองชั้นและทิศทางการไหลของลมเปนทางเดียว 
โดยขอกําหนดของหอง ปฏิบัติการแบบนี้จะคลายกับ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 3 แตเพิ่มระบบปองกัน
อากาศ การปฏิบัติการตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 3 มี
ตูนึง่ฆาเชือ้ดวยไอนํา้ และสถานทีต่ัง้หองปฏบิตักิารตอง
อยูในอาคารทีแ่ยกจากสถานทีอ่ืน่ทัง้ในแงของพืน้ทีแ่ละ
ระบบการไหลเวียน
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ดังน้ันการปฏิบัติการกับเชื้อกลุมนี้จึงตองใชอุปกรณ
ปองกันเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน (Primary barrier) 
เชน ถุงมือ (Gloves) เสื้อกาวน (Gown) และแวนตา 
(Goggles) หรือแผนบังหนา (Face protection) ใน
กรณีที่การปฏิบัติงานกอใหเกิดละอองฝอย (Aerosol) 
ซึ่งสามารถติดตอผานทางเดินหายใจได จะตองมีระบบ
หรืออุปกรณปองกันเพิ่มเติม (Secondary barrier) 
คือ ตูชีวนิรภัยระดับ 1 หรือ 2 (Biosafety cabinet, 
BSC class I, II) เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3
(Biosafety Level-3 Laboratory)

เปนหองปฏิบัติการที่เหมาะกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับเชื้ออันตรายที่มีความรุนแรงสูงและมีความ
เสี่ยงมากเปนพิเศษ สามารถติดตอผานทางเดินหายใจ 
โดยกอใหเกิดโรคที่รุนแรงในคนหรือสัตว ดังนั้นจึง
มีความเสี่ยงสูงตอผูปฏิบัติงานโดยตรง แมจะมีความ
เสี่ยงตอชุมชนนอย แตเชื้อก็มีโอกาสแพรกระจายสู
ส่ิงแวดลอมได อยางไรก็ตามยังมีวิธีการรักษาและ
การปองกันที่ใหผลดี จึงถูกจัดเปนเช้ือกลุมเสี่ยงท่ี 3
(Risk group 3) การปฏิบัติการกับเชื้อกลุมนี้จึงตองมี
การปองกันทั้งอุปกรณปองกันเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน
และมีระบบการปองกันเพิ่มเติม รวมทั้งมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยและปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติงาน 
เชน ตองสวมชุดปองกันแบบพิเศษ (Tyvec suite) 
สวมหนากากแบบ N95 ใสแวนตา หรือใชหนากาก
สงผานอากาศ (Powered air-purifying respirator, 
PAPR) ระบบความดันบวก (Positive pressure)
การปฏิบัติการตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 2 (BSC class II) 

และหองปฏิบัติการตองมีบรรยากาศแรงดันเปนลบ 
(Negative pressure) เพื่อปองกันการเล็ดลอดของ
เชื้อออกสูสิ่งแวดลอมนอกอาคารดวย

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4
(Biosafety Level-4 Laboratory)

เปนหองปฏิบัติการที่เหมาะกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับเชื้อกลุมที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจาก
เปนเชื้อที่กอโรครายแรงในคนและสัตว และยังสามารถ
แพรเชื้อไปยังบุคคลอื่นหรือสัตวอื่นไดทั้งทางตรง
และทางออม จึงถูกจัดเปนเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 4 (Risk 
group 4) นอกจากนั้นเชื้อในกลุมนี้ยังสามารถแพร
กระจายสูสิ่งแวดลอมไดงาย จึงมีความเสี่ยงสูงตอ
ชุมชนและสาธารณะ และยังไมมีวิธีรักษา ไมมีวัคซีน 
รวมทั้งไมมีวิธีการปองกันที่มีประสิทธิภาพ หองปฏิบัติ
การแบบนี้จะคลายกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 
3 แตเพิ่มระบบปองกันอากาศ (Air lock) การปฏิบัติ
งานตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 3 (BSC class III) มี
ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า (Autoclave) ซึ่งมี 2 ทางเปด 
และสถานที่ตั้งหองปฏิบัติการแบบนี้ตองอยูในอาคาร
ที่แยกจากสถานที่อ่ืนทั้งในแงของพ้ืนที่และระบบการ
ไหลเวียนอากาศ สําหรับผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 4 ตองมีชุดปองกันพิเศษซึ่งมีบรรยากาศ
แรงดันเปนบวกเพื่อแยกออกจากสภาพแวดลอมของ
หองอยางชัดเจน (รูปที่ 3.1) 
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ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพกอโรคควรมีการ
ประเมินความเสี่ยง โดยปกติระดับความเสี่ยงของเช้ือ
จุลชีพมีความสัมพันธกับระดับหองปฏิบัติงาน แตไม
จําเปนตองมีความสัมพันธเสมอไป หากแยกกระบวนการ
ของประเภทงานแลว สามารถลดความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงานลงได เชน เชื้อไวรัสเอชไอวีจัดเปนจุลชีพที่
มีความเสี่ยงระดับ 3 หากตองการปฏิบัติงานเพื่อเพาะ
เลี้ยงแยกเชื้อ ตองใชหองปฏิบัติการที่มีระดับความ
ปลอดภัยสูงระดับ 3 (BSL-3) ซึ่งเปนหองที่มีความ
ดันเปนลบ (Negative pressure) มีอากาศเขาใน
หองไดทิศทางเดียวตลอด และมีตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง (High efficiency particulate air 
filter, HEPA) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับเชื้อจุลชีพ
ไดทุกชนิด โดยสามารถจับอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน 
ไดรอยละ 99.97 ซึ่งถือวาเปนอนุภาคที่พบไดมากที่สุด 
(Most Penetrating Particular Size, MPPS) 
ทั้งแบคทีเรีย สปอรและไวรัสสามารถถูกจับไดดวยตัว
กรองที่มีขนาดนี้ จึงใชกรองอากาศกอนปลอยออกสู
ภายนอก เพื่อปองกันไมใหเชื้อแพรออกสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก และตองเขมงวดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี

อุปกรณปองกันตนเองเต็มรูปแบบ หากการทดสอบเปน
เพียงเพื่อวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการโดยไมเพิ่มจํานวน
เชื้อ เชน การตรวจแอนติบอดีหรือแอนติเจนจําเพาะ
ของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด สามารถใชหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL-2) เหมือนหองปฏิบัติการใน
งานบริการของโรงพยาบาลได เพียงแตตองการแนวทาง
ปฏิบัติ และมีอุปกรณปองกันตนเอง รวมทั้งมีการทําลาย
เชื้อดวยตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า

สําหรับในประเทศไทยหองปฏิบัติการสวนใหญ
มักเปนหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 ดังนั้นหาก
ตองการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงแยกเชื้อ และมีความเสี่ยง
ในระดับ 3 ซึ่งปกติตองใชหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 
3 (BSL-3) แตสถาบันมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ อาจ
พิจารณาดําเนินการในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 
(BSL-2) ได แตตองมีการจัดแยกพื้นที่การทํางานอยาง
ชัดเจน วิธีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงาน (Standard 
operating procedures, SOP) เสมือนเปนหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) อยางเครงครัด 
ซึ่งเรียกวาเปนระบบ “Enhanced BSL-2 condition” 
โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนกับตัวอยางสงตรวจตอง

รูปที่ 3.1 ชดุปองกนัเฉพาะสาํหรบัการปฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารชวีนริภยัระดบั 4 ตองมคีวามดนัเปนบวก อากาศทีใ่ชหายใจแยก
ชัดเจนจากสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ 

ที่มา :  (http://biosafety.icid.com/en/accessed online june 24, 2011)
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ทําในตูชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet, BSC) เทานั้น 
ทั้งนี้เพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือโดยเฉพาะใน
ขั้นตอนที่อาจกอใหเกิดการกระจาย (Droplet) หรือ
เกิดละอองฝอย ซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อผาน
ทางเดินหายใจ หรือกระเด็นเขาตาและปากของ
บุคลากรได

หลกัการพืน้ฐานดานความปลอดภัย
ทางชวีภาพสาํหรับหองปฏบิตักิาร

เทคนิคที่ดีทางจุลชีววิทยา
(Good Microbiological Technique, GMT)

เปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ที่มีการปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพ (ตาราง

ที่ 3.2) ซึ่งควรปฏิบัติตามอยางเครงครัด คือ
1. หองปฏิบัติการตองมีการจํากัดการเขาและ

ออก สาํหรบับคุคลทีไ่มเกีย่วของ กรณมีผีูมาเยอืนตองมี
การจดบันทึกรายละเอียด และตองมีผูดูแลตลอดเวลา
ที่อยูภายในพื้นที่หองปฏิบัติการ

2. ควรมีการทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
อยางนอยหนึ่งครั้งตอหนึ่งวัน ภายหลังการเสร็จส้ิน
การปฏิบัติงานและหลังจากมีตัวอยางสงตรวจหกหลน

3. ขยะหรือของเสียท่ีติดเช้ือ จะตองมีการลด
การปนเปอนกอนนําออกจากพื้นที่หรือหองปฏิบัติการ 
หรือนําไปทิ้ง (Decontamination)

4. หามใชปากในการใชดดูของเหลวหรอืตวัอยางตรวจ
5. หามรบัประทานอาหาร ด่ืมเครือ่งด่ืม สบูบหุร่ี 

และใชเครื่องสําอางค ในหองปฏิบัติการ 

1. ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อกาวนทุกครั้งขณะทํางานในหองปฏิบัติการ 
2. ขณะทํางานในหองปฏิบัติการตองสวมถงุมืออยางนอยหนึง่ชัน้ทกุครัง้ และหลงัจากถอดถงุมอืตองลางมอืดวยสบูหรอืใชแอลกอฮอล 

(Alcohol gel) ทุกครั้ง
3. ควรพิจารณาสวมแวนตานิรภัยหรือเครื่องบังใบหนา ในขั้นตอนที่อาจทําใหเกิดการกระเด็นของตัวอยางสงตรวจทุกครั้ง เชน ใน

ขั้นตอนการเปดหลอดตัวอยางสงตรวจ
4. หามใสเสื้อหรืออุปกรณปองกันออกไปภายนอกหองปฏิบัติการที่เปนที่สาธารณะทั่วไป เชน โรงอาหาร บริเวณสํานักงาน หองสมุด 

หองประชุม และหองสุขา
5. ควรใสรองเทาที่ปดปลายเทาในขณะปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และอาจพิจารณาใชถุงสวมรองเทา 
6. หามรับประทานอาหาร ขนม หรือดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ แตงเครื่องสําอางค และสวมคอนแทคเลนสสัมผัสในหองปฏิบัติการ
7. ขั้นตอนที่อาจทําใหเกิดละอองหรือการฟุงกระจายตองปฏิบัติในตูชีวนิรภัยเทานั้น
8. ปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดการหกหลนของตัวอยางสงตรวจตูชีวนิรภัยหองปฏิบัติการ อยางเครงครัด และตอง

รายงานหัวหนาหองปฏิบัติการทุกครั้ง หลังเกิดการหกของสิ่งสงตรวจ และตองทําการบันทึกดวย
9. หากมีการหกหลนของตัวอยางสงตรวจภายในตูชีวนิรภัย จะตองทําความสะอาดทันที โดยใชนํ้ายาฆาเชื้อที่เหมาะสม เชน 70% 

แอลกอฮอล
10. การสงตัวอยางตรวจควรมีกลองชั้นนอก และควรปดสนิทปองกันการแตกหรือหกหลน และในกรณีขนสงหรือขนยายตัวอยางจะ

ตองดําเนินการตามกฎและระเบียบระดับชาติหรือกฎขอบังคับระหวางประเทศ

ตารางที ่3.2 ขอกาํหนดพืน้ฐานสาํหรบัหองปฏบิตักิารทางการแพทยและสัตวแพทย
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6. หามเก็บอาหาร หรือสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับการ
ปฏบิติัการ ในตูเยน็สาํหรบัเกบ็ตวัอยางตรวจ และนํา้ยา
ตรวจตางๆ 

7. ตองลางมือทุกครั้งหลังสัมผัสกับตัวอยาง
สงตรวจ และเมื่อจะออกจากหองปฏิบัติการ

8. ในการทําปฏิบัติการในขั้นตอนตางๆ ตอง
ระมัดระวังไมใหเกิดการฟุงกระจายของตัวอยางตรวจ 
กอใหเกิดการฟุงกระจายข้ึน สิ่งเหลาน้ีอาจรวมถึงการ
ปนเหวีย่ง บด เขยา ผสม รบกวนโดยเสยีง เปดภาชนะ
บรรจุตัวอยางตรวจ แตหากเลี่ยงไมได ตองปฏิบัติงาน
ในตูชีวนิรภัยเสมอ

9. ผูปฏิบัติงานทุกคนตองใสอุปกรณปองกัน
อันตรายเฉพาะบุคคลกอนการปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ
ปองกันอันตรายเฉพาะบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทางคลินิกคือ เสื้อกาวน ถุงมือ และ
แวนตานิรภัย

10. ควรเลีย่งการใชอปุกรณทีเ่ปนแกว ของมคีม 
เขม็และเขม็ฉดียาใหนอยทีส่ดุ แตหากมกีารใชเขม็ฉีดยา
จะตองพยายามเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิดการฟุง
กระจาย การบาด การแตก และการทิ่มตําระหวางการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อทิ้งตองไมพยายามทําใหเข็มหักงอ 
หรือพยายามใสปลอกหัวเข็มกอนทิ้งในถังขยะสําหรับ
ของมีคมเทานั้น

11. เม่ือมกีารหกหลนหรอือุบัติเหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้
ในการปฏิบัติการจะตองรายงานตอหัวหนาหองปฏิบัติ
การและตองมีการลงบันทึกเสมอ

12. ในหองปฏบิตักิารควรมเีครือ่งอบฆาเชือ้ดวย
ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า เพื่อใชในการฆาเชื้อสําหรับ
อุปกรณ และขยะติดเชื้อจากหองปฏิบัติการ

ขอกําหนดหลัก 4 ประการสําหรับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
  หลักการพื้นฐานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับหองปฏิบัติการ 4 ประการ (Four Primary 
controls) ประกอบดวย (1) อุปกรณปองกันอันตราย
เฉพาะบุคคล (Personal protective equipment, 
PPE); (2) การเขียนวิธีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedures Writing); 
(3) ขอกําหนดทางวิศวกรรม (Engineering control); 
และ (4) การบริหารจัดการทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทย (Administrative and Management for 
medical Laboratory) เปนสิ่งจําเปนสําหรับหอง
ปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตราย เพื่อชวย
ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ปองกันการหลุด
รั่วของเชื้ออันตรายออกสูสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติการ ถือเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากเปนผูมี
ความเสี่ยง และสามารถเปนผูแพรกระจายเชื้อจนเกิด
การระบาดในประเทศได การควบคุมขอกําหนดหลัก 4 
ประการใหอยูในระดับที่เหมาะสม ก็เปนการลดโอกาส
เสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อได

1. อุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคล
 (Personal protective equipment, PPE)

โรงพยาบาลและสถาบัน ที่มีการรับตรวจวินิจฉัย
ตัวอยางสงตรวจทางคลินิก มีความรับผิดชอบในการ
จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคลสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ปองกัน
การติดเชื้อแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนผูมีความเสี่ยงสูง 
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และมีโอกาสเปนผูแพรกระจายเชื้อไดหากเกิดการระบาด 
เชน ชุดปฏิบัติการกันนํ้าแบบพิเศษ (Tyvec suite), 
อุปกรณปองกันใบหนา (Face shield) หรือแวนตา
นิรภัย (Goggles) หมวกคลุมผม หนากากกรองอนุภาค
แบบ US NIOSH Certified N-95 หรือเทียบเทา
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจแบบหนากากสงผาน
อากาศระบบความดันบวก (Powerd air-purifying 
respirator, PAPR) ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสม
และความเสี่ยงเปนปจจัยสําคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงขอ
กําหนดหลักดานอื่นๆ รวมดวย (รูปที่ 3.2)

2. วิธีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงาน
(Work place practices หรือ Stan-

dard Operating Procedures, SOP) 
 หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
ตองเขียนวิธีปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือการทํา
กิจกรรมอื่นๆ สําหรับผูปฏิบัติงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
เชน ขั้นตอนการใสและถอดอุปกรณปองกันอันตราย
เฉพาะบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติในการเขาและออกหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัย วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ 
เปนตน โดยวิธีปฏิบัติมาตรฐานที่เขียนตองเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน คํานึงถึงความปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงจากการติดเชื้อเมื่อปฏิบัติงาน โดยหลักการเขียน

รูปที่ 3.2 แสดงอุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 โดยการเลือกใช
ใหพิจารณาจากความเสี่ยงและความเหมาะสมดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ประกอบดวย (A) ชุดปฏิบัติการกันนํ้า
แบบพิเศษ (B) ถุงมือ (C) หนากากกรองอนุภาคแบบ N-95 หรืออุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจแบบหนากาก
สงผานอากาศระบบความดันบวก N-100 (D) ถุงหุมรองเทา (E) อุปกรณปองกันตา หรือแวนตานิรภัย (F) หมวก
คลุมผม
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วิธีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานที่ดีคือ สามารถปฏิบัติ
ตามไดงายแตมีความเหมาะสมกับหองปฏิบัติการแต
ละแหง เชน หองปฏิบัติการที่มีผูปฏิบัติงานเปนคนไทย
ควรใชภาษาไทยในการเขียน ใชคําหรือประโยคที่เขาใจ
งาย ไมกํากวม

3. การควบคุมดานวิศวกรรม
 (Engineering control)

โรงพยาบาล และสถาบัน ตองจัดสราง ควบคุม 
และดูแลหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ใหมีอุปกรณ เครื่อง
มือ ระบบ และคุณลักษณะตามขอกําหนดมาตรฐาน ซึ่ง
เปนท่ียอมรับในระดับสากล เพื่อปองกันและควบคุม
การแพรกระจายเชื้อจากหองปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอม 
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการปฏิบัติงานซึ่งขอ
กําหนดทั้งในแงของคุณลักษณะของหองปฏิบัติการ
ตูชีวนิรภัย เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
เหลานี้สามารถศึกษารายละเอียดไดจากการคูมือของ
หนวยงานสากลหลายแหง เชน องคการอนามัยโลก
ศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (BMBL) 
ยกตัวอยางเชน หนวยงานที่มีความประสงคจะสรางหอง
ปฏิบัติการนิรภัยระดับ 3 ตองควบคุมใหมีระบบและ
คุณลักษณะตามขอกําหนดมาตรฐาน ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจาก
ขอกําหนดของหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 เพื่อ
ปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อจากหอง
ปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอม เชน ทิศทางของลมตองไหลเขา
สูหองปฏิบัติการเปนทางเดียว (Directional airflow) 
แรงดันลมภายในเปนลบ ซึ่งขอกําหนดเหลานี้จะตอง
ถูกทดสอบ (Challenge) 

ขอกําหนดทางวิศวกรรมของหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 3 มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การตรวจสอบความแข็งแรงคงทนและ
โครงสรางโดยทั่วไปของอาคาร (Building and 
system integrity)

3.2 มแีรงดนัภายในหองเปนลบตลอดเวลา เมือ่
เทยีบกบัความดนันอกหอง โดยใชการทดสอบดวยควนั 
(Smoking test)

3.3 การไหลเวียนของอากาศเปนทิศทางเดียว
โดยไหลจากบริเวณที่มีความสะอาดมากไปยังบริเวณ
สะอาดนอย ดังนั้นจึงตองมีการปรับแรงดันลบใหมี
ความแตกตางกนัในแตละพืน้ที ่โดยบริเวณสะอาดนอย
ตองมีความเปนลบมากกวาบริเวณที่สะอาดมากกวา

3.4 ความดันแตกตางครอมผนังหองไมควร
มากกวา -12.5 Pascal, Pa (-0.05 in. wg.) ซึ่งควร
มีการติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกตาง และอุปกรณที่
สามารถตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศดวย

3.5 มีการไหลของลมเขาและออกคนละทิศทาง
กัน (Single pass air flow)

3.6 ตองตรวจเช็คระบบความรอน การไหลเวยีน
อากาศ ระบบปรับอากาศ (Heat, Ventilation, Air 
conditional control system, HVAC) และระบบ
ไฟฟา ในกรณีตางๆ เชน เมื่อเกิดการดับของกระแส
ไฟฟาแลวเปลี่ยนไปใชระบบไฟฟาสํารองแทนหรือใน
ทางกลบักนั เม่ือมีการดับของพดัลมทีบ่รเิวณอากาศไหล
เขา-ออก เปนตน ซึ่งไมวากรณีใดๆ ก็ตามระบบตอง
สามารถรักษาความดันเปนลบไวไดตลอดเวลา

3.7 มีประตูทางเขา 2 ชั้นซึ่งจะไมสามารถเปด
ประตชูัน้ในไดถาไมปดประตดูานนอกกอน (Interlock 
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door closers) และประตูตองสามารถปดอัตโนมัติ 
 3.8 จดัตัง้ระบบเตอืนภยัดวยเสยีงและไฟกระพรบิ
 3.9 ตรวจเช็คระบบตูชีวนิรภัยที่ใชในหองปฏิบัติการ
 3.10 ตรวจสอบระบบการปลอยอากาศออกจากตวั
อาคาร โดยทอสงอากาศออกตองสูงกวาหลังคาอาคาร
อยางนอย 3 เมตร
 3.11 ตองมีระบบที่สามารถควบคุมการเขาหอง
ปฏิบัติการ (Access control) เพื่อปองกันบุคคลที่
ไมมสีวนเกีย่วของ ซึง่จะมผีลอยางมากตอความปลอดภยั 
 3.12 ตองมีอางลางมือ ที่อาบนํ้าในกรณีฉุกเฉิน 
(Emergency shower) นํา้ยาลางตา (Emergency 
eyewash)

***การกําจัดเชื้อในอากาศกอนออกสูสิ่งแวดลอมโดย
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งขอกําหนดสําหรับ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 ไมจําเปนตองมีตัว
กรองอากาศประสิทธิภาพสูงท่ีทอปลอยอากาศออก 
(Exhausted duct) แตโดยทั่วไปมักมีความตองการ
ใหมีการติดตั้งไวดวย เชนเดียวกับตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า 
ซึ่งไมจําเปนตองใชแบบประตูเปดสองทางซึ่งติดตั้งกับ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 แตตองมีในบริเวณที่
สามารถใชงานได

4. การควบคุมดานการบริหารจัดการ
 ทางหองปฏิบัติการ
 (Administrative control)

ขอกําหนดนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการ ทั้ง
ในแงนโยบาย การจัดหา จัดเตรียม ดําเนินการ เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน มอบ

หมายบุคคลใหมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสําหรับหอง
ปฏิบัติการนั้นๆ (Biosafety officer หรือ Super-
visor) จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูอยางสมํ่าเสมอ 
(Training) ดําเนินการใหมีการฉีดวัคซีนแกผูปฏิบัติงาน 
(Immunization) และจัดใหมีโปรแกรมสํารวจการ
เจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน (Medical surveillance) 
การฝกซอมการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติมาตรฐาน
เพื่อใหทุกคนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง (SOP 
Compliance) รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงานที่ไดรับมอบหมาย 
(Background checks) จะเห็นวาการควบคุมดาน
การบริหารจัดการทางหองปฏิบัติการจะเปนสวนที่กําหนด
แผนและการดําเนินการตางๆ ในหองปฏิบัติการเชน 

4.1 ตองมีแผนการการฝกอบรม เพ่ือใหมั่นใจ
วาผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติมาตรฐาน
ไดถูกตอง

4.2 มีแผนสําหรับการฆาเชื้อหองปฏิบัติการ 
(Laboratory Decontamination)

4.3 แผนสาํหรบัการรบัรองมาตรฐานอปุกรณหลกั
ทุกชิ้นในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เชนกัน เชน 
ตูปลอดเชื้อนิรภัย ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า เปนตน

4.4 มีการควบคุม และจํากัดการเขาปฏิบัติงาน
ในหองปฏิบัติการ

4.5 จัดหาอุปกรณปองกันเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติ
การอยางเหมาะสม

4.6 มแีผนการใหวคัซนีสาํหรบัผูมหีนาทีป่ฏบัิติการ
4.7 มกีารจดัทาํการสาํรวจอาการเจบ็ปวยกอนเริม่

เขาทํางาน และควรจัดทําทุกๆ ป
4.8 การแสดงสัญลักษณและขอมูลตางๆ คือ 
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สัญลักษณทางชีวนิรภัย เครื่องหมายบงชี้วาเปนหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 ใหขอมูลชนิดของเช้ือที่
มีการปฏิบัติการ รวมทั้งใหระบุช่ือและเบอรโทรศัพท
ผูมีหนาที่รับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวก ในบริเวณที่
ชัดเจนและเห็นไดงาย

ตูชีวนิรภัยอุปกรณจําเปนสําหรับหอง
ปฏิบัติการ 
 ตูชีวนิรภัย (Biosafety cabinet, BSC) มี
การออกแบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกัน
การติดเชื้อ เปนอุปกรณพื้นฐานที่มีความจําเปนสําหรับ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีววิทยาศาสตร (Life 
sciences) และวิทยาศาสตรการแพทย (Medical 
sciences) เพื่อชวยลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อจาก
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ เชน การ
สัมผัส การสูดดม และการกระเด็นของชิ้นงานที่มีเชื้อ
ปนเปอน ดังนั้นเปาหมายหลักของการใชตูชีวนิรภัย
คือ เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน (Personals) 
ปกปองชิ้นงาน (Products) จากสิ่งปนเปอนอื่นๆ และ
ปองกันการแพรกระจายของเช้ืออันตรายสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก (Environment) ดังนั้นองคประกอบสําคัญ
สําหรับตูชีวนิรภัยคือ ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 
(high-efficiency particulate air, HEPA filter) 
ท่ีอยูในชองระบายอากาศ ซึ่งจะทําหนาที่ในการกรอง
อากาศที่ผานเขา-ออกจากตูชีวนิรภัย โดยสามารถดัก
จับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนไดถึงรอยละ 99.97 และ
ดักจับอนุภาคที่ขนาดใหญกวานี้ไดถึงรอยละ 99.99 ดวย
เหตุนี้ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจึงสามารถดักจับ

เชื้อโรคไดทุกชนิด และทําใหมั่นใจไดวาอากาศที่ผาน
การกรองกอนออกจากตูชีวนิรภัยจะไมมีเชื้อหลุดลอด
ออกมาได นอกจากนั้นอากาศที่มีการไหลเวียนภายใน
ตูชีวนิรภัยบางชนิด จะมีการไหลผานตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงกอนลงมาสูพื้นที่ทํางาน (Working 
area) จึงทําใหตูชีวนิรภัยประเภทนี้สามารถลดโอกาส
การปนเปอนของชิ้นงานไดดวย (Product protection)
 อยางไรก็ตาม จะมีอุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการ
อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะภายนอกคลายกับตูชีวนิรภัย 
เรียกวา ตูกรองอากาศ (Laminar flow) ซึ่งจะมีมาน
อากาศไหลผานบริเวณหนาตู ทั้งแบบแนวดิ่ง (Verti-
cal outflow cabinet) และแนวนอน (Horizontal 
outflow cabinet) มีคุณสมบัติในการปองกันไมให
อากาศในหองปฏิบัติการไหลเขาไปในบริเวณพื้นที่ทํางาน 
เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อกับชิ้นงาน ซึ่งไมใชตูชีว
นิรภัย ดังนั้นจึงไมควรนํามาใชเปนตูปลอดเชื้อ สําหรับ
การรับรองมาตรฐานของตูชีวนิรภัยมีขอกําหนดใหตอง
ดําเนินการคือ เมื่อมีการติดตั้งใหม (Installed) มี
การยายตําแหนงที่ตั้ง (Relocated) มีการซอมแซม 
(Repaired) เปลี่ยนวัสดุตัวกรอง (Filter has been 
changed) และตองทําเปนประจําทุกป (Annually) 
ตูชีวนิรภัยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1
(Biosafety cabinet class I, BSC I)

อากาศจากหองจะถูกดูดผานชองเปดดานหนา
ดวยความเร็วตํ่าสุด 0.38 เมตรตอวินาที แลวผานไป
ยังพื้นที่ปฏิบัติงาน แลวอากาศจึงถูกปลอยออกจากตู
ผานทางทอระบายอากาศ การไหลของอากาศไปในทาง



(Principle of Laboratory Biosafety)

บทที่

3

47

เดียวจะชวยลดและจํากัดอนุภาคหรือละอองของเหลว
และระบายอนุภาคเหลานั้นไปทางชองระบายอากาศ
ผูปฏิบัติงานสามารถยื่นมือผานชองเปดดานหนาเขาไป
ทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงานในตูได และหนาตางสามารถ
เปดไดเต็มบานเพ่ือการทําความสะอาดอยางทั่วถึง 
อากาศจากตูถูกระบายผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพ
สูง โดยอาจ (ก) เขาไปในหองปฏิบัติการ และออกสู
ภายนอกหองทางชองระบายอากาศตางๆ ของอาคาร,
(ข) ออกสูภายนอกหองปฏิบัติการหรือ, (ค) ออกสู
ภายนอกอาคารโดยตรง ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพ
สูงอาจถูกติดตั้งที่ชองระบายอากาศของตูหรือของ
ตัวอาคาร ตูชีวนิรภัยชนิดนี้บางตูมีพัดลมระบายอากาศ 
ในขณะที่บางชนิดอาศัยพัดลมระบายอากาศของ
ตัวอาคาร 

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1 เปนตูปลอดเชื้อในยุค
แรกๆ และยังคงใชอยูในปจจุบัน โดยยังสามารถปองกัน
อันตรายตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมจากสารรังสี
และสารพิษระเหยไดดวย แตตูประเภทนี้ไมอาจปองกัน
ชิ้นงานจากการเกิดการปนเปอนได ตูชีวนิรภัยประเภท
นี้ใชสําหรับปองกันบุคคล โดยจะมีการไหลเวียนของ
อากาศออกจากภายใน ตูชีวนิรภัยชนิดนี้จะไมสามารถ
ปองกันสิ่งของที่นํามาศึกษา อากาศที่ปลอยออกจากตู
จะถูกกรองผานระบบกรองประสิทธิภาพสูง ตูชีวนิรภัย
นี้จะมี 3 ลักษณะคือ 1) เปดดานหนาทั้งหมด, 2) เปด
ดานหนาบางสวน (มี 4 ชอง เสนผาศูนยกลางชองละ 
6 นิ้ว) ไมมีถุงมือ และ, 3) เปดดานหนาและมีอุปกรณ
ท่ีเปนถุงยางสําหรับสวมมือและแขน ความหนืดของ
การไหลของอากาศจะผานชองเปดดานหนา 75 ฟุตตอ
นาที หรือมากกวา

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1 (รูปที่ 3.3) เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2 ซึ่งไมสนใจการปนเปอน
ตอชิ้นงาน เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศภายนอกตู
จะไหลเขามาทางดานหนา แลวสัมผัสกับชิ้นงานที่กําลัง
ปฏิบัติการโดยตรง แลวจึงถูกพัดลมที่อยูดานบนดูดอากาศ
ใหไหลขึ้นสูดานบนแลวผานตัวกรองอากาศกอนออกสู
สิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ อากาศบางสวนอาจมีการ
ไหลเวียนในตูชีวนิรภัยดวย ดังนั้นวัตถุประสงคของตูชีว
นิรภัยประเภทนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 
และปองกันการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมภายนอก แตจะ
ไมปกปองชิ้นงาน จากสิ่งปนเปอนอื่นๆ อยางไรก็ตามตู
ชีวนิรภัยประเภทนี้ไมควรใชกับงานที่มีสารระเหยมีพิษ 
หรือสารกัมมันตรังสี

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2
(Biosafety cabinet class II, BSC II)

ปจจุบันมีการใชเซลลและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเพื่อการ
เพิ่มจํานวนไวรัสอยางแพรหลาย จึงจําเปนตองแนใจวา
อากาศที่ไหลเวียนอยูบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการไมปนเปอน 
โดยไมควรใหอากาศจากหองที่ไมสะอาดผานไปยังพื้นที่
ปฏิบัติการกับเซลลหรือเนื้อเยื่อ ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 
นี้ นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู
ปฏิบัติงานแลว ยังปองกันพื้นที่ปฏิบัติงานจากการปนเปอน
จากอากาศที่ไมสะอาดภายในหองปฏิบัติการไดดวย ตูชีว
นิรภัย ระดับที่ 2 มี 4 ชนิด (A1, B1, B2 และ B3) 
จึงแตกตางจากตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1 โดยอากาศจะผาน
จากตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 สามารถใชกับเชื้อในกลุมเสี่ยงที่ 
2 และ 3 และสามารถใชกับเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 4 เมื่อใช
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ในหองที่มีความดันอากาศเปนบวก ตูชีวนิรภัยประเภท
นี้ใชสําหรับปองกันบุคคล ชิ้นงาน และสิ่งแวดลอมใน
หองปฏิบัติการ โดยจะมีการเปดใหอากาศไหลเวียน
ผานการกรองดวยระบบตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
ความหนืดของการไหลของอากาศจะผานชองเปดดานหนา 
75 ฟุตตอนาที เหมาะกับการปฏิบัติงานเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 
2 และ 3 โดยอากาศจากภายนอกจะไหลผานเขามาทาง
ดานหนาตู แตจะถูกดูดผานตะแกรงดานหนา (Grill) 
จึงไมไหลเขาสูพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อปกปองชิ้น
งานจากสิ่งปนเปอนอื่นๆ และเพ่ือความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานดวย นอกจากนั้นตูประเภทนี้ยังสามารถ
ปองกันการแพรกระจายของเช้ืออันตรายสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก เนื่องจากเมื่ออากาศถูกดูดผานตะแกรงดาน
หนาแลวจะผานตัวกรองดานบน อากาศสวนหน่ึงเมื่อ
ผานตัวกรองจะไหลกลับลงมาในตู (Recirculation 

air flow) อีกสวนจะไหลออกนอกตูสูสิ่งแวดลอมใน
หองปฏิบัติการหรือภายนอกอาคาร ขึ้นกับชนิดยอยของ
ตูชีวนิรภัยประเภทนี้ ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปนชนิด 
A, B1, B2 และ B3 ซึ่งมีความแตกตางกันเล็กนอย 

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด A (Class II, Type 
A Cabinet) ชนิดนี้มีคาเฉลี่ยความเร็วอากาศ (Inflow 
velocity) ตํ่าที่สุดคือ 75 ฟุตตอนาที และจะมีระบบ
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการไหลเวียนของ
อากาศกอนที่จะออกจากตู และยังมีบางสวนเหลืออยู
เพื่อใชในเวลาทํางาน อากาศท้ังหมดจะถูกกรองดวย
ความดันภายในสูงกวาความดันภายนอก มักใชตูชีว
นิรภัยชนิดนี้ในงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ตู
ชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด A นี้แสดงในรูปที่ 3.4 พัดลม
ภายในตูจะดูดอากาศจากหอง (อากาศเขา) เขาตูผาน
ทางชองเปดดานหนา เขาไปสูตะแกรงดานหนา อากาศ

รูปที่ 3.3 ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1 
ที่มา: (http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php/accessed online June 24, 2011)
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ควรมีความเร็วอยางนอย 0.38 เมตรตอวินาที จากนั้น
อากาศจึงผานไปยังตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง โดย
กอนที่จะไหลไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน กระแสลมจะแยกเปน
สองสายประมาณ 6-18 เซ็นติเมตร สายลมแตละสาย
จะแยกไปเขาตะแกรงที่อยูดานหนาและดานหลัง ดังนั้น

หากมีอนุภาคใดก็ตามในอากาศ อนุภาคจะถูกดูดเขาไป
ที่ตะแกรงดังกลาวทันที จึงเปนการปองกันการปนเปอน
เปนอยางดี จากนั้นอากาศจึงถูกปลอยออกทางฝาดาน
หลังไปยังพื้นที่วางระหวางเครื่องกรองอากาศเขาและ
เครื่องกรองอากาศออกที่อยูดานบนของตู ดวยเหตุนี้จึง

รูปที่ 3.4 ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 แบบตางๆ (a) ตูปลอดเชื้อนิรภัย ระดับที่ 2 แบบ A 
          (b) ตูปลอดเชื้อนิรภัย ระดับที่ 2 แบบ B2

(a)

(b)
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ทําใหอากาศประมาณรอยละ 70 ไหลกลับไปยังเครื่อง
กรองอากาศเขาอีกครั้ง และอีกรอยละ 30 ของอากาศ
ที่เหลือถูกกรองดวยเครื่องกรองอากาศแลวถูกปลอย
สูภายนอก อากาศจากตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด A 
อาจถูกดูดกลับเขามาในหองหรือถูกปลอยออกผานทาง
ทอระบายอากาศ แตการใชอากาศแบบหมุนเวียนทําให
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากไมจําเปนตองปรับอุณหภูมิ
อากาศกอนปลอยออกสูภายนอก

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด B1 (Class II, 
Type B1 Cabinet) จะมีคาเฉลี่ยความเร็วอากาศ 100 
ฟุตตอนาที จะมีการปลอยกาซรอยละ 70 และการไหล
เวียนของอากาศรอยละ 30 ทั้งหมดจะกรองผานระบบ
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ใชตูชีวนิรภัยประเภทนี้
กับสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับที่ 1-3 
ที่มีปริมาณของสารมีพิษที่ระเหยไดหรือสารกัมมันตรังสี

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด B2 (Class II, 
Type B2 Cabinet) จะปลอยอากาศออกรอยละ 
100 ไมมีการไหลเวียนกลับ แตตองมีพัดลมระบาย
อากาศและตองมีการกรองอากาศบริเวณที่ทํางานดวย
ตูชีวนิรภัยจะมีคาความเร็วอากาศอยางนอย 100 ฟุต
ตอนาที ตูประเภทนี้สามารถใชสําหรับหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับที่ 1-3 ที่มีสารมีพิษที่ระเหยได และ
สารกัมมันตรังสี

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด B3 (Class II, 
Type B3 Cabinet) จะตองมีคาเฉลี่ยความเร็วอากาศ
อยางตํ่าที่สุด 100 ฟุตตอนาที ผานงานที่กําลังทําอยู ตู
ประเภทนี้จะเหมือนชนิด A ยกเวนจะสามารถปลอย
อากาศออกสูระบบปลอยอากาศของอาคาร และอากาศ
ภายในตูจะอยูในสภาวะความดันลบ

ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 3
(Biosafety cabinet class III, BSC III)

ตูชีวนิรภัยประเภทนี้ (รูปที่ 3.5) ใหความปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงานมากที่สุดและใชสําหรับเชื้อในกลุมเสี่ยง
ที่ 4 รอยรั่วซึมถูกอุดไมใหมีอากาศรั่ว อากาศเขาผาน
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง และอากาศเสียผานตัว
กรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ชั้น อากาศภายนอกก็ถูก
ควบคุมเพื่อรักษาความดันที่เปนลบภายในตูปลอดเชื้อ 
(ประมาณ 124.5 Pa) หากจะทํางานภายในตูผูปฏิบัติงาน
ตองสอดมือผานถุงมือหนาๆ ที่ติดกับตู ซึ่งอาจมีถุงมือนี้
รอบๆ ตูเพื่อจะไดทํางานไดโดยรอบ ตูชีวนิรภัยประเภท
นี้ควรมีชองสงของซึ่งติดตั้งตัวกรองอากาศประสิทธิภาพ
สูงสําหรับอากาศขาออกและสามารถถูกทําใหปราศจาก
เชื้อได และอาจตอเขากับตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้าแบบ 2 
ประตู ตูชีวนิรภัยประเภทนี้เหมาะสําหรับหองปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และ 4 ตูชีวนิรภัย 
ระดับที่ 3 นี้ จัดเปนตูที่ปดดานหนา (close-front 
ventilated cabinet) ซึ่งมีความสามารถในการปองกัน
บุคคลที่ทําการปฏิบัติการในระดับที่สูงที่สุด ภายในตูจะ
มีการปองกันการปนเปอนจากภายนอกที่เหมาะสมกับ
ถุงยางสําหรับสวมมือและแขนและอยูภายใตความดัน
ลบ อยางนอย 0.5 นิ้ว ของระดับนํ้า การใชอากาศจะ
ตองกรองผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง อาจเปน
ระบบตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ชุด หรือ 1 ชุด 
และมีเตาเผา (Incinerator) กอนที่จะถูกปลดปลอย
ไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก ตูชีวนิรภัยประเภทนี้เหมาะ
กับการปฏิบัติงานเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 4 จึงมีขอกําหนดให
ใชกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยสูงสุด เพราะเปนตูชีวนิรภัยที่เปนระบบปด 
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รูปที่ 3.5 ตูชีวนิภัย ระดับที่ 3 
ที่มา: (http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php/accessed online June 24, 2011)
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โดยดานหนาตูจะมีถุงมือสําหรับใหผูปฏิบัติงานสอดมือ
เขาไปไดเทานั้น บรรยากาศภายในตูจะมีแรงดันเปนลบ 
การไหลเวียนของอากาศอากาศภายนอกจะผานตัวกรอง
อากาศเขาสูภายในตูผานทางชองจายลมเขา (Supply 
air) เทานั้น สวนอากาศที่ปลอยออก (Exhaust air) 
จะไหลผานตัวกรองถึง 2 ชั้น ดานขางกอน ที่สําคัญตู
ประเภทนี้จะมีชองซึ่งมีประตู 2 ชั้น (Double-door 
pass-box) สําหรับการนําชิ้นงานหรือสิ่งสงตรวจ และ
เครื่องมือปฏิบัติการตางๆ เขา-ออกจากตู 

จะเห็นไดวาระบบของตูชีวนิรภัยระดับที่ 3 มี
หลักการทํางานเหมือนกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัย
ระดับ 3 เพียงแตมีขนาดที่เล็กกวา ดังนั้นตูชีวนิรภัย 
ระดับ 3 จึงอาจเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา หรือหนวยงานที่มีงบประมาณไมมากพอ 
หรืออาจมีงบประมาณแตไมมีพื้นที่กวางพอจะสราง
หองปฏิบัติการนิรภัยระดับ 3 แตมีความจําเปนตอง
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเชื้อไวรัสไขหวัดนก เชน
การตรวจวินิจฉัย การเตรียมตัวอยางสงตรวจ และ
การเพาะเชื้อ เปนตน

การเชื่อมตอระบบอากาศของตูชีวนิรภัย 
กระโจม (Thimble หรือ Canopy hood) ถูก

ออกแบบเพื่อใชสวมทับตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด A 
ซึ่งตอทอออกสูภายนอก กระโจมนี้มีขนาดพอดีกับตู ซึ่ง
จะดูดอากาศเสียไปยังทอระบายอากาศ มีชองเปดเล็กๆ 
โดยปกติขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 2.5 เซ็นติเมตร 
ซึ่งอยูระหวางกระโจมและระบบระบายอากาศของตู ชอง
เปดนี้จะดูดอากาศจากหองเขาสูระบบระบายอากาศของ
ตัวอาคารดวย ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศของ

ตัวอาคารตองดีพอที่จะจับทั้งอากาศในหองและอากาศ
เสียที่ระบายจากตู กระโจมตองสามารถเคลื่อนยายได
หรืออาจถูกออกแบบมาเพื่อการทดสอบการทํางานของ
ตู โดยทั่วๆ ไปแลว สมรรถนะของตูที่ตอกับกระโจม
นี้มักไมไดรับผลกระทบมากนักจากการขึ้นๆ ลงๆ ของ
อากาศภายในตัวอาคาร ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด B1 
และ B2 นั้น มีทอระบายอากาศเสียตอกับระบบระบาย
อากาศเสียของตัวอาคาร หรือมีระบบทอแยกเฉพาะ 
ระบบระบายอากาศเสียของตัวอาคารตองใหอากาศตาม
ความตองการอากาศเขาสูตู ทั้งในดานปริมาตรและความ
ดันอากาศ การใหการรับรองคุณภาพตูประเภทนี้ตองให
เวลามากกวาตูที่ใชอากาศแบบหมุนเวียน 

การเลือกชนิดตูชีวนิรภัย 
การเลือกใชตูชีวนิรภัยชนิดใดใหคํานึงถึงการ

ปองกันเปนหลัก ไดแก การปองกันการปนเปอน การ
ปองกันอันตรายจากเชื้อกลุมเสี่ยงที่ 1-4 ที่อาจเกิดกับ
ผูปฏิบัติงาน และการปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
อนุภาครังสีและสารเคมีที่เปนพิษ ตูชีวนิรภัยที่เหมาะ
สมกับการปองกันอันตรายประเภทตางๆ

 โดยทั่วไปแลว ไมควรใชสารระเหยหรือสารเคมี
ที่เปนพิษภายในตูชีวนิรภัยที่ใชอากาศแบบหมุนเวียน
อากาศเสียจากตูมาสูหองปฏิบัติการ ตูประเภทนี้ไดแก
ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 1 ซึ่งไมไดตอทอสูระบบระบาย
อากาศเสียของตัวอาคาร หรือตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 
ชนิด A ระดับที่ 2 ชนิด B1 สามารถใชทํางานกับสาร
เคมีหรือสารรังสีปริมาณเล็กนอยได สําหรับตูชีวนิรภัย 
ระดับที่ 2 ชนิด B2 (บางครั้งเรียกวา Total exhaust 
cabinet) เปนตูปลอดเชื้อที่เหมาะสมที่สุดเมื่อตอง



(Principle of Laboratory Biosafety)

บทที่

3

53

ทํางานกับสารเคมีระเหยไดที่มีปริมาณมากๆ 

การใชงานตูชีวนิรภัย 
ตําแหนงการวางตู 
ความเร็วของลมที่ผานเขาชองเปดดานหนาประมาณ 

0.45 เมตรตอวินาที ความเร็วลมเทานี้อาจถูกรบกวนได
จากกระแสลมภายนอกที่เกิดจากการเดินไปมาของคน
ใกลๆตู การเปดหนาตาง เครื่องจายอากาศเขา และการ
เปดปดประตู ดังนั้นโดยทั่วไปจึงควรวางตูชีวนิรภัยใน
ตําแหนงที่หางจากทางเดิน และหากเปนไปได ควรเวน
ชองวางกวาง 30 เซ็นติเมตร ดานหลังและทุกๆ ดาน
รอบๆ ตู เพ่ือการดูแลรักษาที่ทั่วถึง สําหรับดานบน
ควรเวนพื้นที่ไว 30-35 เซ็นติเมตร เพื่อการตรวจสอบ
ความเร็วลมที่เครื่องกรองอากาศเสียและเพื่อสะดวก
ในการเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

ผูปฏิบัติงาน
ประโยชนของตูชีวนิรภัยอาจลดลง หากตูถูก

ใชไมเหมาะสม ผูใชจึงจําเปนที่จะตองระมัดระวังเวลา
เคลื่อนแขนเขาและออกทางชองเปดดานหนาตู โดย
ผูใชตูควรเคลื่อนแขนชาๆ ในลักษณะตั้งฉากกับชองเปด 
การทํางานควรทําหลังจากสอดแขนเขาตูแลวประมาณ
1 นาที เพื่อที่จะใหกระแสลมภายในตูน่ิงเสียกอน และ
ควรลดการเคลื่อนไหวใหนอยที่สุด โดยอาจจะใสสิ่งของ
ที่ตองการไวภายในตูปลอดเชื้อกอนที่จะเริ่มการทํางาน

การวางวัสดุอุปกรณ 
ตะแกรงดานหนาของตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 จะ

ตองไมถูกกีดขวางดวยกระดาษหรืออุปกรณใดๆ และ

เครื่องมือตลอดจนวัสดุตางๆ ที่จะวางภายในตูตองผาน
การฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% เสียกอน อาจปูพื้น
บนโตะดวยกระดาษซับ ควรวางวัสดุทุกชนิดไวใหลึก
ที่สุด แตตองไมกีดขวางตะแกรงลมดานหลัง อุปกรณ
ท่ีสามารถทําใหเกิดละอองของเหลว (เชน เครื่องปน 
เครื่องปนเหวี่ยง) ควรถูกวางไวลึกที่สุด สวนอุปกรณ
ขนาดใหญ เชน ถุงขยะ ควรวางอยูชิดดานขางดานใด
ดานหน่ึงของตู การทํางานควรทําจากบริเวณที่สะอาด
ไปยังบริเวณที่ปนเปอน ไมควรวางถุงขยะและถาดใส 
ปเปตตที่ใชแลวไวนอกตู

การใชงานและการดูแลรักษา
ตูชีวนิรภัยสวนใหญถูกออกแบบใหสามารถเปด

ไวไดตลอด 24 ชั่วโมง และจากการวิจัยพบวา วิธีนี้
ชวยลดและควบคุมฝุนและอนุภาคในหองปฏิบัติการได 
สําหรับตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด A ที่ระบายอากาศ
เสียสูหองหรือที่ตอเชื่อมกระโจมเขากับทอระบายอากาศ
เสียนั้น สามารถปดไดเมื่อไมไดใชงาน สําหรับตูปลอด
เชื้อประเภทอื่นๆ เชน ตูชีวนิรภัย ระดับที่ 2 ชนิด B1 
และ B2 ซึ่งมีการตอทอนั้น จะตองเปดเครื่องไวตลอด
เวลา เพื่อรักษาสมดุลยของอากาศภายในหอง โดย
ทั่วไปตูชีวนิรภัยทุกชนิด ควรเปดเดินเครื่องไวประมาณ 
5 นาที กอนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อการฆาเชื้ออากาศ
ที่อาจปนเปอนเชื้อ การซอมแซมตูชีวนิรภัยตองทําโดย
เจาหนาที่ที่มีความรู และควรจดบันทึกและรายงานความ
ผิดปกติทุกครั้ง 

รังสีอัลตราไวโอเลต 
รังสีอัลตราไวโอเลตไมใชสิ่งจําเปนภายใน
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ตูปลอดเชื้อ แตหากมีการใชงานควรทําความสะอาด
หลอดไฟทุกสัปดาห เพื่อกําจัดฝุนที่อาจเกาะอยูที่หลอด 
ซ่ึงอาจลดประสิทธิภาพของหลอดไฟได ควรมีการวัด
ความเขมของแสง เพื่อใหแนใจวาแสงที่เปลงออกมาเพียง
พอ เมื่อมีคนอยูในหองจะตองปดรังสีอัลตราไวโอเลต
เพื่อปองกันตาและผิวหนังจากการสัมผัสกับรังสี 

การใชเปลวไฟ 
ควรหลีกเลี่ยงการใชเปลวไฟในตูชีวนิรภัย เนื่องจาก

เปลวไฟขัดขวางทางเดินของอากาศ และอาจกอใหเกิด
อันตราย หากมีสารระเหย หรือสารไวไฟอยูภายในตู 
หากตองการฆาเชื้อที่หวงเพาะเชื้อ ควรใชตะเกียงเผา
หวงเพาะเชื้อ หรือใชเตาเผาไฟฟา

การหกหลน 
หองปฏิบัติการควรมีคูมือการจัดการ กรณีมีการ

หกหลนของของเหลว ซึ่งเจาหนาที่ทุกคนตองอานและ
ทําความเขาใจ หากมีการหกหลนของวัสดุติดเชื้อภายใน
ตูปลอดเชื้อ จะตองทําความสะอาดทันที โดยใชนํ้ายา
ฆาเชื้อที่เหมาะสม และวัสดุอุปกรณที่สัมผัสกับเชื้อที่หก
ตองไดรับการฆาเชื้อดวย

การรับรองคุณภาพ 
ตูชีวนิรภัยแตละตูควรไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตั้งแต
เร่ิมติดต้ังเครื่อง และไดรับการประเมินคุณภาพอยาง
สมํ่าเสมอจากเจาหนาที่ที่มีความรู โดยควรทดสอบ
ความสมบูรณของเครื่อง การรั่วของตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง ความเร็วลมที่ตกลงมายังพื้นที่ที่ปฏิบัติ

งาน ความเร็วลมที่พื้นผิว อัตราการหมุนเวียนอากาศ 
ความดันลบ การไหลของอากาศโดยดูจากการไหล
ของควัน สัญญาณเตือนภัยและการทํางานของระบบ
ล็อค นอกจากนี้ควรตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟา
ความเขมของแสง ความเขมของรังสีอัลตราไวโอเลต 
ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน การตรวจสอบทั้งหมด
นี้ตองทําโดยเจาหนาที่ที่มีความรูเทานั้น 

การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 
เครื่องมือและอุปกรณทุกอยางภายในตูชีวนิรภัย

ตองไดรับการฆาเชื้อที่พื้นผิว และนําออกมาจากตูภาย
หลังใชงาน อาหารเลี้ยงเชื้อ (Media culture) ที่ทิ้ง
ไวอาจเปนที่เจริญของจุลชีพได พื้นผิวดานในของตูชีว
นิรภัยตองไดรับการฆาเชื้อทั้งกอนและหลังการใชงาน
แตละครั้ง โดยเช็ดถูทุกดาน รวมทั้งดานในของหนาตาง 
แลวเช็ดดวยนํ้ายาฆาเชื้อที่เหมาะสม เชน แอลกอฮอล 
70% หากใชนํ้ายาฟอกขาว (Bleach) ควรเช็ดดวยนํ้า
สะอาดที่ฆาเชื้อแลวอีกครั้ง ตูชีวนิรภัยควรเปดเดินเครื่อง
ไวตลอดเวลา หรือควรเปดทิ้งไว 5 นาที กอนทํางาน

 
การขจัดสิ่งปนเปอน 
ตูชีวนิรภัยตองไดรับการขจัดสิ่งปนเปอนกอนที่

จะเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ ซึ่งปกติใชวิธีรมควันดวย
กาซฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) ซึ่งตองทําโดย
เจาหนาที่ที่มีความรูเทานั้น

อุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคล 
ผูใชตูชีวนิรภัยควรสวมอุปกรณปองกันอันตราย

ที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใชตู สําหรับหองปฏิบัติการความ
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ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 และ 2 การใสเสื้อกาวน
ปกติก็เพียงพอ แตสําหรับหองปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับ 3 และ 4 ควรเสื้อผาที่รัดกุมยิ่งขึ้น 
สําหรับการใสถุงมือควรใสทับชายแขนเสื้อกาวน สําหรับ
งานบางอยางอาจจําเปนตองสวมหนากากและแวนตา
นิรภัยปองกันอันตราย

สัญญาณเตือนภัย 
สําหรับตูชีวนิรภัยนั้น เราสามารถติดตั้งสัญญาณ

เตือนภัยได เชน ติดกับบานหนาตางของตู ซึ่งจะให
สัญญาณเม่ือผูใชเปดหนาตางผิดตําแหนง หรืออาจ
ติดตั้งสัญญาณเตือนการไหลของลม ซึ่งจะเกิดสัญญาณ
เมื่อมีการกีดขวางทางลม ซึ่งเปนอันตรายทั้งตอผูปฏิบัติ
งานและตอชิ้นงานที่ทํา หากเกิดกรณีเชนนี้จําเปนตอง
หยุดทํางานทันที และตองรายงานใหหัวหนาหองปฏิบัติ
การทราบโดยดวน

การใชตูชีวนิรภัย 
1. ควรอธิบายการใชและขอจํากัดของตูชีวนิรภัย

ใหแกเจาหนาที่ทุกคน ควรมีคูมือการทํางานหรือคูมือ
การใชตูชีวนิรภัยสําหรับใหพนักงานอาน และควรทํา
ความเขาใจกับพนักงานวาตูชีวนิรภัยไมสามารถปองกัน
ผูปฏิบัติงานจากการหก การแตก หรือจากการเทคนิค
การปฏิบัติงานที่ไมดี 

2. หามใชตูชีวนิรภัยที่ชํารุดหรืออยูในสภาพไมดี 
3. หามเปดกระจกดานหนาตูชีวนิรภัยขึ้นใน

ขณะปฏิบัติงาน 
4. ควรเก็บของในตูชีวนิรภัยเทาที่จําเปน และ

หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินลมที่ฝาดานหลัง 

5. หามใชตะเกียงจุดไฟเพื่อฆาเชื้อ (Bunsen 
burner) ในตูชีวนิรภัย เนื่องจากความรอนที่เกิดจาก
ตะเกียงอาจขัดขวางทางเดินของลมและอาจทําใหเครื่อง
กรองอากาศเสียหายได หากจําเปนอาจใชตะเกียงเผา
หวงเพาะเชื้อ (Microincinerator) ชนิดไฟฟาสําหรับ
การฆาเชื้อที่หวงเพาะเชื้อ แตควรใชหวงเพาะเชื้อชนิด
ใชครั้งเดียวทิ้ง 

6. ในการทํางานภายในตูชีวนิรภัย ตองใชพื้นที่
ชวงกลางหรือชวงหลังของตู โดยการมองผานกระจก
ดานหนา 

7. หลีกเลี่ยงการเดินไปมาขางหลังผูปฏิบัติงาน 
ขณะทํางานกับตูชีวนิรภัย 

8. ผูปฏิบัติงานกับตูชีวนิรภัย ควรลดหรือจํากัด
การยื่นแขนเขาออกจากตู 

9. หามวางสิ่งของ เชน กระดาษ ปเปตตกีดขวาง
ตะแกรงลม ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนตอชิ้น
งานและอาจทําใหผูปฏิบัติงานติดเชื้อได 

10. หลังเสร็จงานทุกครั้งและตอนเย็นของทุกวัน 
ตองทําความสะอาดพื้นผิวตูชีวนิรภัย

11. ควรเปดพัดลมใหตูชีวนิรภัยทํางานกอนและ
หลังการทํางาน ประมาณ 5 นาที
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