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หองปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและวิจัย
ทางการแพทยสวนใหญในประเทศไทย เชน ในโรง
พยาบาลมกัเปนหองปฏบิตักิารชวีนริภยั ระดบั 2 (Bio-
safety Level 2 Laboratory) ในกรณท่ีีมส่ิีงสงตรวจ
จากผูปวยทีส่งสยัวามเีชือ้อนัตราย จะจดัเตรยีมสงไปยงั
หองปฏิบัติการอางอิง (Reference Laboratory) จึง
ตองมีการเพิ่มมาตรการพิเศษในการปฏิบัติงานแยกจาก
บริเวณที่มีคนพลุกพลาน เชน ทําในตูชีวนิรภัยระดับ 2 
(Biosafety cabinet class II, BSC-2) นอกจาก
นั้นเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตองสวมชุดปองกันเฉพาะ และ
ปฏบิตังิานอยางเครงครดัตามวธีิปฏบิตัมิาตรฐาน ปจจบัุน
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza virus) ถูกนํามาเปน
ตัวอยางอยูเปนประจํา เนื่องจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
สามารถแพรกระจายในอากาศ และมีการติดตอไดงาย 
หากเปนเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล แมวาจะสามารถ
กอโรคในคนหรือสัตวได แตการติดเชื้อมักไมทําใหเกิด
โรคทีร่นุแรง การปฏบัิติงานเกีย่วกบัเชือ้ไขหวดัใหญนีจ้งึ
สามารถดําเนินการไดในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 
2 ในขณะที่เชื้อไวรัสไขหวัดนก (Avian influenza A 
virus) โดยเฉพาะสายพันธุที่มีความรุนแรงตอการกอ
โรค (Highly pathogen avian influenza) เชน 
เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) หรือเอช 7 เอ็น 7 (H7N7) 
การติดเชื้อทําใหมีอัตราตายสูงถึงรอยละ 50-70 ซึ่งถูก
จัดใหเปนเชื้อกอโรครุนแรงซ่ึงตองมีการควบคุมเปน
พิเศษ (Selected agent) ตามขอกําหนดของกรม
ควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC/ 
National Institutes of Health, NIH) ที่กําหนด
ใหปฏิบัติงานอยางเขมงวดในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย

ระดับ 3 (Biosafety Level 3 Laboratory) เพื่อ
ความปลอดภยัของผูปฏบิตังิานเอง และปองกันการแพร
กระจายเช้ือไขหวัดนกจากหองปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอม 
จึงมีขอกําหนดพิเศษเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติ
งาน (Occupational Health Consideration) ที่
เหมาะสมกบัความรนุแรงและอนัตรายของเชือ้ทีป่ฏบิตักิาร 

ดังนั้นจะเห็นวาวัตถุประสงคของการแบงระดับ
หองปฏบิตักิารชวีนริภยันัน้ เพือ่ใหสามารถเลอืกใชงานได
อยางเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน ตามระดบัความรนุแรง 
และอันตรายของเชื้อที่ปฏิบัติการอยู ซึ่งหลักเกณฑที่
ใชพิจารณาความรุนแรงและอันตราย จะพิจารณาตาม
ระดับความเสีย่งของเช้ือ (Risk group) ของการติดเชือ้ 
ความรุนแรงของโรค วิธีการแพรกระจายของเชื้อ และ
วิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นหองปฏิบัติการชีวนิรภัยแตละ
ระดับจึงมีหลักการปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณ
ปองกันสําหรับผูปฏิบัติงานที่แตกตางกันดวย 

โดยทั่วไปหองปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัย
และวิจัยทางการแพทย สามารถแบงออกไดเปน 2 
กลุมใหญคือ 

1. กลุมหองปฏบิตักิารเพือ่การตรวจวนิจิฉยัและ
การวิจัยทางการแพทยพื้นฐาน (Basic Laboratory 
for Medical Diagnostic and Research) ซึ่งจะ
มีระดับการใชงานตามความปลอดภัยไดเปน 2 ระดับ
ยอยคอื หองปฏบิตักิารชวีนริภยั ระดบั 1 ซึง่พบไดตาม
หองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน และ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ไดแก หองปฏิบัติ
การตามโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยทั่วไป

2. กลุมหองปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัย
และการวิจัยทางการแพทยขั้นสูง (High Contain-
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ment Laboratory for Medical Diagnostic 
and Research) ไดแก หองปฏิบัติการชีวนิรภัย 
ระดับ 3 เปนหองปฏิบัติการพิเศษในโรงพยาบาลใหญ
และสถาบนัวจิยัเฉพาะทาง และหองปฏบิตักิารชวีนริภยั 
ระดับ 4 ยังไมมีการสรางในประเทศไทย

หองปฏิบัติการแตละระดับไดรับการออกแบบ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลกร สิ่งแวดลอม 
และชุมชนเปนหลัก มาตรฐานการปฎิบัติงานดานจุล
ชีววิทยาเปนหลักสากลท่ีสามารถใชไดกับหองปฏิบัติ
การทุกระดับแนวปฏิบัติการพิเศษทางดานจุลชีววิทยา
มีขึ้นเพื่อยกระดับหองปฏิบัติการใหมีความปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงาน เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และจัดการ
กับความเสี่ยงซึ่งเปนไปตามระดับความรุนแรงของ
จุลินทรีย

หองปฏบิตักิารเพือ่การตรวจวนิจิฉยั
และการวจิยัทางการแพทยพืน้ฐาน

I. หองปฏิบตักิารชวีนริภยั ระดับ 1 (รูปที ่9.1)
หองปฏบัิตกิารชวีนริภยั ระดบั 1 เปนหองปฏบิตัิ

การพืน้ฐาน ใชสาํหรบัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมัธยม
และในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี บางครั้งเรียกวา 
Physical Containment level 1 (P1) เปนหอง
ปฏบัิติการท่ีเหมาะกับการทํางานดานจุลินทรยีท่ีไมกอโรค
ในผูใหญที่มีสุขภาพดี และไมเกิดอันตรายตอบุคลากร
ในหองปฏิบัติการ อีกทั้งสามารถปองกันการปนเปอนสู
สิ่งแวดลอมไดงาย ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานกับเชื้อ
กลุมเสี่ยงที่ 1 (Risk group 1) ซึ่งหมายถึง เชื้อที่มี
ความเสีย่งนอยมากตอผูปฏบิตังิานและสภาพแวดลอม 
โดยทั่วไปเปนเชื้อที่ไมกอใหเกิดโรคในคน หองปฏิบัติ
การระดบันีจ้งึไมจาํเปนตองแยกพืน้ทีอ่อกจากพืน้ทีส่วน

รูปที่ 9.1 หองปฏิบัติการหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับที่ 1 (Biosafety Level 1 Laboratory)

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention. 2007. [cited 2009 July 10].
 Available from: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf
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อื่นของอาคาร การทํางานสามารถทําบนโตะปฏิบัติการ
ทัว่ไป แตใชมาตรฐานการปฎบิตังิานทางดานจลุชีววิทยา 
โดยไมจาํเปนตองใชเคร่ืองมอืหรืออุปกรณเสรมิ แตควร
มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อควบคุมงานใหเหมาะสม
กับหองปฏิบัติการนี้ เจาหนาที่ปฏิบัติงานตองผานการ
อบรมเฉพาะทางทีเ่กีย่วของกบักระบวนการในการปฏบิตัิ
งาน และตองมกีารตรวจสอบโดยนกัวทิยาศาสตรทีผ่าน
การอบรมทางดานจุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

แนวทางมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ
สําหรับหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1

การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 
1 ตองยึดหลักมาตรฐานการปฎิบัติงานดานจุลชีววิทยา 
คือ หัวหนาหนวยปฏิบัติการตองปฏิบัติตามนโยบาย
ของสถาบันในการควบคุมการเขา-ออกหองปฏิบัติการ 
ผูปฏิบัติงานตองลางมือทุกครั้งหลังการสัมผัสกับวัสดุ
อันตรายและกอนออกจากหองปฏิบัติการ หามรับ
ประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ เสริมสวย ใส
เลนสสัมผัส (Contact lens) และหามเก็บอาหารใน
หองปฏบิตักิาร หามใชปากกบัปเปตต (Pipette) ใหใช
อปุกรณชวยดดูปลอยของเหลว และหวัหนาหองปฏบิตัิ
การควรมีนโยบายเกีย่วกบัการใชของมคีม เชน เขม็ มดี
ผาตัด และแกวแตก เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นไดภายในหองปฏิบัติการ

ขอควรระวังเมื่อใชของมีคม
หลักการสําคัญเบื้องตนคือ ของมีคม เชน 

เขม็ตองไมชาํรุด แตกงอ หรือหัก และตองไมนาํกลบัมา
ใชซํ้า การทิ้งของมีคมและเข็มฉีดยาที่ใชแลวตองบรรจุ

ในภาชนะทีส่ามารถปองกนัการทิม่แทง สําหรับของมคีม
โดยเฉพาะของมีคมที่จะนํากลับมาใชใหมตองบรรจุใน
ภาชนะที่สามารถปองกันการทิ่มแทงและเหมาะสําหรับ
การขนสงเพื่อนําไปฆาเชื้อ เมื่อภาชนะแกวแตกตองไม
ใชมอืในการเกบ็เศษแกว ควรใชแปรงและภาชนะตกัผง
หรือใชคีมคีบหยิบเพื่อความปลอดภัยควรใชภาชนะ
พลาสตกิแทนภาชนะแกวและในการปฏบิตังิานในแตละ
ขั้นตอนตองระมัดระวังไมใหเกิดการฟุงกระจายหรือ
เกิดละอองในอากาศควรใชนํ้ายาฆาเชื้อและวิธีการที่
เหมาะสมทําความสะอาดหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
รวมทั้งเมื่อมีการหกหรือการกระเด็นของสิ่งสงตรวจ 
ตองทาํการกาํจดัเชือ้หลงัการเพาะเชือ้จลุนิทรยีและวสัดุ
ท่ีอาจมีการปนเปอนกอนนําไปท้ิง โดยเลือกใชวิธีที่
เหมาะสมในระหวางการขนสง ตองมปีาย/สญัลกัษณแบบ
สากลทีแ่สดงอนัตรายทางชวีภาพตดิอยูทีป่ระตทูางเขา-ออก
หองปฏบิตักิาร (รปูที ่9.2) โดยระบชุือ่ของจลุนิทรยีทีใ่ช 
รวมทัง้ชือ่และเบอรโทรศพัทของหวัหนาหองปฏบิตักิาร
หรือผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการ (รูปที่ 9.2) ขอมูลของ
จลุนิทรยีใหปฏบิตัติามนโยบายของสถาบนั หวัหนาหนวย
ปฏิบัติการตองแนใจวาผูปฏิบัติงานไดผานการอบรมท่ี
เกี่ยวของกับงานในหนาที่ หากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรอืนโยบายมกีารเปลีย่นแปลงตองมกีารแจงใหผูปฏบิตัิ
งานทราบอยางนอยปละครัง้ และผูปฏบิตังิานควรไดรบั
การอบรมอยางตอเนื่อง สุขภาพของผูปฏิบัติงานเปน
สิง่สาํคญั ซึง่จะทาํใหเกดิความเสีย่งในการตดิเชือ้ ดงันัน้
ผูปฏิบัติงานควรไดรับการฉีดวัคซีนหรือมีกระบวนการ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการติดโรค บุคลากรภายในหอง
ปฏิบัติการทั้งหมดโดยเฉพาะหญิงมีครรภควรไดรับ
ขอมลูเกีย่วกบัการฉดีวคัซนี และรูถงึสภาวะทีอ่าจปองกัน
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การติดเชื้อ ซึ่งบุคลากรแตละคนควรไดรับคําแนะนําที่
เหมาะสมจากผูที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพโดยตรง

อปุกรณพืน้ฐานหรอือุปกรณปองกนัอนัตราย
เฉพาะบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)

หองปฏิบัติการในระดับนี้ไมจําเปนตองมีตูชีว
นิรภัย ทั้งนี้เพื่อปองกันการปนเปอน ผูปฏิบัติงานควร
สวมเสือ้คลมุหรอืเสือ้กาวนในการปฏบิตังิาน ใสแวนตา
นริภัยเม่ือทาํกจิกรรมทีอ่าจมกีารฟุงกระจายของจลุนิทรยี 
หรือวัสดุอนัตรายอืน่ๆ ผูใสคอนแทคเลนสสมัผสัควรใส
แวนตานิรภัยดวย ตองใสถุงมือเพื่อปองกันการสัมผัส
กับวัสดุติดเชื้อ ควรมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจะได
ใชถุงมือที่มีความเหมาะสม ควรลางมือกอนออกจาก
หองปฏบิตักิาร และควรเปล่ียนถงุมือเม่ือมกีารปนเปอน
หรอืเมือ่มเีหตุจาํเปน ภายหลงัการทํางานกบัวสัดตุดิเชือ้

ควรถอดถงุมอื และลางมอืกอนออกจากหองปฏบิตักิาร 
ไมควรลางหรือนําถุงมือกลับมาใชใหม ถุงมือที่ใชแลว
ควรท้ิงรวมไปกับขยะติดเชื้อ และควรมีขั้นตอนการ
ลางมือที่ถูกตอง

สิง่อาํนวยความสะดวกทีอ่อกแบบและสราง
ขึ้นมาโดยเฉพาะ
(Secondary Barriers)

หองปฎิบัติการควรมีการควบคุมการเขา-ออก 
และมีการออกแบบใหงายในการทําความสะอาด พื้น
ไมควรปูพรม โดยตองมีพื้นที่วางระหวางโตะปฏิบัติ
งาน ตูเก็บอุปกรณและเคร่ืองมือเพ่ือความสะดวกใน
การทําความสะอาด พื้นผิวที่เคลือบโตะปฏิบัติงานตอง
ทํามาจากวัสดุที่ปองกันการซึมผานของนํ้า ทนทานตอ
ความรอน สารอินทรีย กรด ดาง และสารเคมี เกาอี้ที่
ใชงานในหองปฏิบัติการตองหอหุมดวยวัสดุกันซึมซึ่ง

รูปที่ 9.2 แสดงสัญลักษณอันตรายทางชีวภาพที่ติดดานหนาหองปฏิบัติการ

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention. 2007. [cited 2009 July 10].
 Available from: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf
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งายตอการทําความสะอาดและสามารถ ทนตอนํ้ายาฆา
เช้ือได หนาตางของหองปฏบิตักิารทีเ่ปดออกสูภายนอก
ควรมีมุงลวดหรือตาขายกันแมลง

II. หองปฏบิติัการชีวนริภยั ระดับ 2 (รปูที ่9.3)
หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 สรางขึ้นใหมี

ความปลอดภัยสูงกวาหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1 
หองปฏิบัติการน้ีเหมาะสําหรับการทํางานกับวัสดุติดเชื้อ
ทีก่ออนัตรายในระดบักลางตอคนและสิง่แวดลอม ซึง่จะ
แตกตางจากหองปฏิบตักิารชีวนริภัย ระดับ 1 พบไดตาม
โรงพยาบาลและสถาบันวิจัยทั่วไป บางครั้งเรียกวา 
Protection level 2 (P2) เหมาะกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับเชื้อกลุมที่มีความเสี่ยงมากขึ้น สามารถกอ
โรคในคนหรือสัตวได จึงอาจเกิดความเสี่ยงตอผูปฏิบัติ
งาน แตการติดเชื้อมักไมทําใหเกิดโรคที่รุนแรง และมี
โอกาสแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมนอกอาคารไดนอย จึง
ไมคอยมีความเสี่ยงตอชุมชน นอกจากนั้นหากเกิดการ
ติดเชื้อกลุมนี้ ก็มักจะมีวิธีการรักษาที่ใหผลดี หรือมี
วคัซีนและวธิกีารทีส่ามารถปองกนัได จงึถกูจดัลาํดบัเปน
เชื้อกลุมเสี่ยงที่ 2 (Risk group 2) เชน เชื้อไวรัสตับ
อักเสบบ ี(Hepatitis B virus) เชือ้ Bacillus cereus 
และเชือ้ salmonellae ซึง่จะรวมถึงสิง่สงตรวจทกุชนดิ
ที่มาจากคนดวย ดังนั้นการปฏิบัติการกับเชื้อกลุมนี้จึง
ตองอปุกรณปองกนัเฉพาะสาํหรบัผูปฏบิตังิาน (Primary 
barrier) เชน ถุงมือ (Gloves) เสื้อกาวน (Gown) 
และแวนตานริภยั (Goggles) หรอืแผนบงัหนา (Face 
protection) นอกจากนัน้ยงัมขีอกาํหนดใหมรีะบบหรอื
อุปกรณปองกันเพิ่มเติม (Secondary barrier) คือ 
ตูชีวนิรภัยระดับ 1 หรือ 2 (BSC-1 หรือ BSC-2) 

เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ ในกรณีที่การปฏิบัติ
งานอาจกอใหเกิดเปนละอองฝอย (Aerosal) ซึง่สามารถ
ติดตอผานทางเดินหายใจได เชื้อที่มีขอกําหนดให
ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 มีดังนี้
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี ไวรัสไขหวัดใหญ โรคลัยม
(Lyme disease) ไขเลอืดออกเดงกี ่(Dengue fever)
เช้ือ Salmonella โรคคางทูม (Mumps) เชื้อ
Bacillus subtilis โรคหัด (Measles) เชื้อไวรัส
เอชไอวี (Human Immunodeficiency virus, 
HIV) และโรควัวบา (Scrapie) เปนตน 

แนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานความปลอดภัย

ของเครื่องมือและอุปกรณซึ่งนํามาประยุกตใช

ในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2

มาตรฐานการปฎิบัติงานดานจุลชีววิทยา
หวัหนาหนวยปฏบิตักิารตองปฏบิตัติามนโยบาย

ของสถาบันในการควบคมุการเขา-ออกหองปฏบัิติการ ผู
ปฏบิตังิานตองลางมอืทกุครัง้หลงัการสมัผสักบัวสัดอุนัตราย
และกอนออกจากหองปฏบิตักิาร หามรบัประทานอาหาร 
ดื่ม สูบบุหรี่ เสริมสวย ใสคอนแทคเลนสสัมผัส และ
หามเกบ็อาหารในหองปฏบิตักิาร หามใชปากกบัปเปตต
ใหใชอุปกรณชวยดูดปลอยของเหลว หัวหนาหนวย
ปฏิบัติการควรมีนโยบายเกี่ยวกับการใชของมีคม เชน 
เข็ม มีดผาตัด ปเปตต และแกวแตก เพื่อลดความ
เสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดภายในหองปฏบิตักิาร
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ขอควรระวังเมื่อใชของมีคม
หลักการทีสํ่าคัญเบือ้งตนคือ ของมคีม เชน เขม็

ตองไมชํารุด แตกงอ หรือหักและไมนําเข็มกลับมา
ใชซํา้ การทิง้ของมคีม และเขม็ฉดียาทีใ่ชแลวตองบรรจุ
ในภาชนะที่สามารถปองกันการทิ่มแทง ของมีคมที่จะ
นาํกลบัมาใชใหมตองบรรจใุนภาชนะทีส่ามารถปองกนั
การทิม่แทง และเหมาะสาํหรบัการขนสงเพือ่นาํไปฆาเชือ้
เมื่อภาชนะแกวแตกตองไมใชมือในการเก็บเศษแกว 
ควรใชแปรงและภาชนะตักผง หรือใชคีมคีบหยิบ เพื่อ
ความปลอดภัยควรใชภาชนะพลาสตกิแทนภาชนะแกว 
ในการปฏบิตังิานในแตละขัน้ตอนตองระมดัระวงัไมให
เกิดการฟุงกระจายหรือละอองในอากาศ ควรใชนํ้ายา
ฆาเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมทําความสะอาดหลังการ
ปฏบิตังิานทกุครัง้ รวมทัง้เมือ่มกีารหก หรอืการกระเดน็
ของสิ่งสงตรวจ ตองทําการกําจัดเชื้อหลังการเพาะเชื้อ

จลุนิทรียและวสัดทุีอ่าจมกีารปนเปอนกอนนาํไปทิง้โดย
เลือกใชวิธีที่เหมาะสมในระหวางการขนสง ตองมีปาย/
สัญลักษณแบบสากลที่แสดงอันตรายทางชีวภาพติด
อยูทีป่ระตทูางเขา-ออกหองปฏบิตักิาร โดยระบชุือ่ของ
จุลินทรียที่ใช รวมทั้งชื่อและเบอรโทรศัพทของหัวหนา
หนวยปฏบิตักิารหรอืผูรบัผดิชอบ หองปฏบิตักิาร ขอมลู
ของจุลินทรียใหปฏิบัติตามนโยบายของสถาบัน หัวหนา
หนวยปฏบิตักิารตองแนใจวาผูปฏบิตังิานไดผานการอบรม
ทีเ่กีย่วของกบังานในหนาที ่หากขัน้ตอนการปฏบิตังิานหรอื
นโยบายมกีารเปลีย่นแปลงตองมกีารแจงใหผูปฏบิตังิาน
ทราบอยางนอยปละครั้ง และผูปฏิบัติงานควรไดรับการ
อบรมอยางตอเนือ่ง สขุภาพของผูปฏบิตังิานเปนสิง่สาํคญั
ซึ่งจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้นผู
ปฏิบัติงานควรไดรับการฉีดวัคซีนหรือมีกระบวนการ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการติดโรค บุคลากรภายในหอง

รูปที่ 9.3  หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 (Biosafety Level 2 Laboratory)

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention. 2007. [cited 2009 July 10].
 Available from: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf
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ปฏบิตักิารทัง้หมดโดยเฉพาะหญิงมีครรภควรไดรบัขอมลู
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และรูถึงสภาวะที่อาจปองกันการ
ติดเชื้อซึ่งบุคลากรแตละคนควรไดรับคําแนะนําที่เหมาะ
สมจากผูที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพโดยตรง

แนวปฏิบัติการพิเศษ
ผูทีจ่ะเขาสูหองปฏบิตักิารตองไดรบัคาํแนะนาํใน

เรือ่งของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได และสามารถเขา-ออก
ไดเฉพาะที่จําเปน ผูที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตอง
มกีารตรวจสขุภาพและไดรบัวคัซนีทีเ่หมาะสม เมือ่ตอง
สมัผสักบัจลุินทรยีที่อาจกอใหเกิดอันตรายภายในหอง
ปฏิบัติการได คูมือความปลอดภัยเฉพาะทางของหอง
ปฏิบัติการตองกําหนดเปนนโยบาย และจัดเตรียม
ใหพรอม โดยสามารถนํามาใชประโยชนและเขาถึง
ไดงาย หัวหนาหนวยปฏิบัติการตองมั่นใจวาผูปฏิบัติ
งานผานการทํางานมาอยางเชี่ยวชาญ ในเร่ืองที่เกี่ยว
กับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเฉพาะทางดานจุลชีววิทยา
มากอนที่จะทํางานกับสารชีวภาพระดับ 2 วัสดุกอโรค
ตองใสไวในภาชนะที่ทนทานไมมีการรั่วซึมระหวางการ
จัดเก็บหรือในระหวางการขนสง เคร่ืองมือของหอง
ปฏบิตักิารควรผานการฆาเชือ้อยูเปนประจาํ โดยเฉพาะ
เม่ือเช้ือมีการหกหรอืฟุงกระจาย การกาํจดัเชือ้ทีห่กหรอื
ฟุงกระจายตองทําโดยเจาหนาที่ที่ผานการอบรมหรือ
พนักงานที่มีความชํานาญที่พรอม จะทํางานกับวัสดุ
ติดเชื้อ กอนที่เครื่องมือจะมีการซอมแซมบํารุงรักษา
หรือเคล่ือนยายจากหองปฏิบัติการตองผานการฆาเชื้อ
ทุกครั้ง อุบัติการณที่อาจทําใหเกิดการติดเชื้อจะตอง
มีการปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทันที โดยตองทํารายงานเหตุการณทั้งหมดตอ

ผูควบคุมหองปฏิบัติการ และจัดใหมีการประเมินผล
ทางการแพทย การตรวจสขุภาพและการบนัทกึการรกัษา
ที่เหมาะสม ไมอนุญาตใหนําสัตวและพืชที่ไมเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานเขามาภายในหองปฏิบัติการ ขั้นตอน
การทํางานซึง่ตองมกีารฟุงกระจายของเชือ้หรอืการแพร
กระจายของเชื้อทางอากาศควรจะตองปฏิบัติงานใน
ตูชวีนริภยัหรอืใชอปุกรณทางกายภาพอืน่ๆ เพือ่ปองกนั
การปนเปอนจากเชื้อ

อุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคลและ
เครื่องมือเบื้องตน

ขั้นตอนการทํางานทั้งหมดที่ใชกับเชื้อกอโรค
ตองปฏิบัติงานในตูชีวนิรภัย (ควรใชตูชีวนิรภัย ระดับ 
2) หรือใชอุปกรณทางกายภาพ หรืออุปกรณปองกัน
อันตรายเฉพาะบุคคลเพื่อปองกันการปนเปอนจากเชื้อ
ในกรณีดังตอไปนี้ 

1). การทํางานอาจมีการฟุงกระจายหรือแพร
กระจายของเชื้อทางอากาศโดยเกิดจากการดูด การปน
เหวี่ยง การบด การผสม การเขยา การทําใหละเอียด
ดวยเสียงความถี่ตํ่า การเปดภาชนะที่บรรจุวัสดุติดเชื้อ 
การสอดทอจมูกสัตวทดลอง และการเก็บเนื้อเยื่อที่มี
การติดเชื้อจากสัตวและจากไข

2). เมือ่มกีารนาํจลุนิทรยีกอโรคทีม่คีวามเขมขน
สงูและมปีรมิาณมากมาใช เชน สารนัน้อาจถกูนาํมาปน
เหวีย่งในหองปฏบิตักิารแบบเปดโลงซึง่จาํเปนตองมกีาร
ใชเครื่องปนเหวี่ยงที่มีฝาปด (Sealed rotor heads 
หรือ Centrifuge safety cups)

ตองสวมเสือ้คลมุหรอืชดุเครือ่งแบบซึง่ถกูออกแบบ
มาเพื่อการสวมใสระหวางปฏิบัติงานกับวัสดุอันตราย 
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และตองเปลี่ยนเสื้อปฏิบัติการทุกครั้งกอนออกนอก
พื้นที่ปฏิบัติงาน (เชน หองอาหาร หองสมุด สํานักงาน) 
เส้ือคลุมทีใ่ชงานแลวตองทาํความสะอาดอยางเหมาะสม
โดยหนวยงาน แตไมควรนาํกลบัไปซกัทีบ่าน ใสแวนตา
นริภัยเม่ือทาํกจิกรรมทีอ่าจมกีารฟุงกระจายของจลุนิทรยี 
หรือวัสดุอันตรายอื่นๆ ผูใสคอนแทคเลนสสัมผัสควร
ตองใสแวนตานิรภัยดวย โดยเฉพาะเม่ือตองปฏิบัติ
งานนอกตูชีวนิรภัยและตองทําการฆาเชื้อกอนนํามาใช
ใหม ตองใสถุงมือเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุติด
เชือ้ ควรมกีารประเมนิความเสีย่งเพือ่จะไดใชถงุมอืทีม่ี
ความเหมาะสม ถุงมือยางเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชได ควรลางมือกอนออกจากหองปฏิบัติการ 

 นอกจากนั้นผูที่ทํางานในหองปฏิบัติการควร
กระทําดังน้ี ควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อมีการปนเปอนหรือ
เมือ่มเีหตจุาํเปน ภายหลงัการทาํงานกบัวสัดตุดิเชือ้ควร
ถอดถุงมือ และลางมือกอนออกจากหองปฏิบัติการ ไม
ควรลางหรือนําถงุมือกลับมาใชใหม ถงุมือทีใ่ชแลวควร
ทิ้งรวมไปกับขยะติดเชื้อ และควรมีขั้นตอนการลางมือ
ที่ถูกตอง ในหองปฏิบัติการที่มีสัตวติดเชื้ออยูซึ่งถูก
กาํหนดวาเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง ตองมอีปุกรณปองกนั
ตา ใบหนา และทางเดินหายใจดวย

สิง่อํานวยความสะดวกทีอ่อกแบบและสราง
ขึ้นมาโดยเฉพาะ

ประตหูองปฏบิตักิารตองปดไดเอง และมกีารปด
ลอ็คท่ีสอดคลองกบันโยบายของสถาบนั หองปฏบัิติการ
ตองมอีางลางมอืซึง่ใชระบบเปด-ปดดวยมอืหรอือตัโนมตัิ
ก็ได และควรตั้งอยูใกลประตูทางออก หองปฏิบัติการ
ควรออกแบบใหงายในการทําความสะอาดพ้ืนไมควร

ปูพรม พื้นที่ในหองปฏิบัติการตองออกแบบใหเหมาะ
สมกบัเครือ่งมอืและอปุกรณ โดยมพีืน้ทีว่างระหวางโตะ
ปฏบิตังิาน ตูเกบ็อปุกรณและเครือ่งมอื เพือ่ความสะดวก
ในการทําความสะอาด พ้ืนผิวที่เคลือบโตะปฏิบัติงาน
ตองทํามาจากวัสดุที่ปองกันการซึมผานของนํ้า ทนทาน
ตอความรอน สารอินทรีย กรด ดาง และสารเคมี เกาอี้
ที่ใชงานในหองปฏิบัติการตองหอหุมดวยวัสดุกันซึม
ซึ่งงายตอการทําความสะอาดและสามารถทนตอนํ้ายา
ฆาเชื้อได หนาตางของหองปฏิบัติการที่เปดออกสู
ภายนอกควรมีมุงลวดหรือตาขายกันแมลง ตูชีวนิรภัย
ควรตดิตัง้ในหองทีมี่ระบบควบคุมการถายเทของอากาศ
และควรตัง้ใหหางจาก ประตหูนาตางทีส่ามารถเปดออก
ได ไมควรตั้งอยูในที่การไหลเวียนของอากาศจะมีผล
กระทบกบัระบบการทาํงานของตูชวีนริภยั ทอสญูญากาศ
ของตูชีวนิรภัยตองมีการติดตั้งตัวกรองอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีการเปลี่ยนแผนกรองในเวลาที่
เหมาะสม และอาจตองมีเคร่ืองท่ีใชกับนํ้ายาฆาเชื้อ
เพื่อทําใหตูปลอดเชื้อ อุปกรณลางตาตองพรอมใชงาน 
สําหรับหองปฏิบัติการหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 
ไมไดถูกออกแบบใหมรีะบบการถายเทอากาศโดยเฉพาะ 
อยางไรก็ตามการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับอุปกรณ
อํานวยความสะดวกใหมๆ ควรพิจารณาถึงกลไกที่จัด
ใหมีการไหลเวียนของอากาศออกไปสูภายนอกไดโดย
ไมนาํกลบัมาหมนุเวยีนซ้ําในหองปฏบัิติการ อากาศจาก
ตูชวีนริภยั ระดบั 2 ทีผ่านการกรองจากตวักรองอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนํากลับมาใชภายในหอง
ปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย หากตูชีวนิรภัยนั้นไดผาน
การทดสอบ และไดรับการรับรองอยางนอยปละครั้ง 
กําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการกําจัดของเสียจากหอง
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ปฏิบัติการ เชน การนึ่งฆาเชื้อ การใชสารเคมีฆาเชื้อ
การเผาหรือวิธีอื่นๆ

หองปฏบิตักิารเพ่ือการตรวจวนิจิฉยั
และการวจิยัทางการแพทยขัน้สงู
(High Containment Laboratory for
Medical Diagnostic and Research)

III. หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (รปูที ่9.4)
หองปฏิบัติการหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 

3 เปนหองปฏิบัติการที่เหมาะสมสําหรับใชในการรักษา
คนไข การวินิจฉัยโรค การเรียนการสอน การวิจัยหรือ
การผลติผลติภณัฑทางการแพทย หองปฏบัิตกิารระดบั
นี้เหมาะสําหรับงานท่ีเก่ียวของกับจุลินทรียซ่ึงอาจกอ
โรครายแรงและอาจทําใหถึงตายได โดยเฉพาะเชื้อ
ที่สามารถแพรกระจายผานทางระบบทางเดินหายใจ
เปนหองปฏบิตักิารทีเ่หมาะกบัการปฏบิตังิานท่ีเกีย่วของ
กับเช้ืออันตรายทีม่คีวามรนุแรงสงูและมคีวามเสีย่งมาก
เปนพิเศษ สามารถติดตอผานทางเดินหายใจ โดยกอ
ใหเกิดโรคที่รายแรงในคนหรือสัตว ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงสูงตอผูปฏิบัติงานโดยตรง แมจะมีความเสี่ยงตอ
ชมุชนนอย แตเชือ้กม็โีอกาสแพรกระจายสูสิง่แวดลอม
ได อยางไรก็ตามหากเกิดการติดเชื้อ จะมีวิธีการรักษา
และการปองกนัทีมั่กใหผลดี จึงถกูจัดเปนเชือ้กลุมเสีย่ง
ลําดับที่ 3 (Risk group 3) เชื้อในกลุมนี้ เชน เชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis ไวรัสซารส-โคโรนา
(Severe acute respiratory syndrome-coronavirus, 
SARS-CoV) เปนตน ดังนั้นการปฏิบัติการกับเชื้อกลุม
นีจ้งึตองมกีารปองกนัทัง้อุปกรณปองกนัเฉพาะ ระบบการ

ปองกัน และมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและ
ปองกนัการตดิเชือ้ของผูปฏบิตังิาน เชน ตองสวมชดุปองกนั
แบบพิเศษ (Tyvec suite) สวมหนากากแบบ N95 ใส
แวนตา หรือใชหนากากสงผานอากาศ (Powered air-
purifying respirator, PAPR) ระบบความดันบวก 
(positive pressure) การปฏบิตักิารตองทาํในตูชวีนริภยั
ระดับ 2 และหองปฏิบัติการตองมีบรรยากาศแรงดันเปน
ลบ เพื่อปองกันการเล็ดลอดของเชื้อออกสูสิ่งแวดลอม
นอกอาคารดวย ซึ่งเชื้อที่มีขอกําหนดใหปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 มีดังนี้ เชื้อแอนแทรกซ 
(Anthrax) ไวรสัเวสไนน (West Nile virus) โรคสมอง
และไขสนัหลงัอกัเสบเวเนซเูอลา (Venezuelan equine 
encephalitis) ไขสมองอักเสบ (Eastern equine 
encephalitis) โรคซารส วัณโรค (Tuberculosis)
ไขไทฟส (Typhus) ไข Rift Valley fever ไข Rocky 
Mountain spotted fever และไขเหลือง (Yellow 
fever) เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไวรัสไขหวัด
นก (Avian Influenza) มีขอแนะนําใชหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 3 ดวยผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการ
ฝกฝนเปนพิเศษภายใตการดูแลโดยนักวิทยาศาสตรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ ขั้นตอนการทํางานทั้งหมดที่เก่ียวของ
กับวัสดุกอโรคตองทําภายในตูชีวนิรภัย หรือใชอุปกรณ
ทางกายภาพอื่นๆเพื่อปองกันการปนเปอนจากเชื้อหรือ
ผูปฏิบัติงานตองมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
เฉพาะบุคคล

หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 ไดรับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะทางดานวิศวกรรม แผนปฏิบัติ
งานเคร่ืองมอื และอุปกรณซ่ึงนํามาใชในหองปฏบิตักิาร
ชีวนิรภัยระดับ 3 มีมาตรฐานดังตอไปนี้
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มาตรฐานการปฎิบัติงานดานจุลชีววิทยา
หวัหนาหนวยปฏบิตักิารตองปฏบิตัติามนโยบาย

ของสถาบันที่วาดวยการควบคุมการเขา-ออกหอง
ปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานตองลางมือทุกครั้งหลังจาก
สัมผัสกับวัสดุติดเชื้อและกอนออกจากหองปฏิบัติการ
หามรบัประทานอาหาร ดืม่เครือ่งดืม่ สบูบหุร่ี เสริมสวย 
ใสเลนสสัมผัส และหามเก็บอาหารในหองปฏิบัติการ
หามใชปากกับปเปตต ใหใชอุปกรณชวยดูดปลอย
ของเหลว หัวหนาหองปฏิบัติการควรมีนโยบายเกี่ยว
กับการใชของมีคม ยกตัวอยางเชน เข็ม มีดผาตัด
ปเปตต และแกวแตก เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นไดภายในหองปฏิบัติการ

 
ขอควรระวังเมื่อใชของมีคม

หลกัการท่ีสาํคญัเบ้ืองตนคอื ของมคีมตองไมชาํรดุ

เชนแตกงอหรือหักและตองไมนําเข็มกลับมาใชซํ้า การ
ทิง้ของมีคมและเข็มฉีดยาทีใ่ชแลวตองบรรจุในภาชนะที่
สามารถปองกันการทิ่มแทงได ของมีคมที่จะนํากลับมา
ใชใหมตองบรรจใุนภาชนะทีส่ามารถปองกนัการทิม่แทง
และเหมาะสมสําหรับการขนสงเพื่อนําไปฆาเชื้อ หามใช
มือในการเก็บเศษแกวแตก ควรใชแปรง และภาชนะ 
ตักผง หรือใชคีมคีบหยิบ เพื่อความปลอดภัยควรใช
ภาชนะพลาสติกแทนภาชนะแกว ในการปฏิบัติงานใน
แตละขั้นตอนตองระมัดระวังไมใหเกิดการฟุงกระจาย
หรือละอองในอากาศ ควรใชนํ้ายาฆาเช้ือและวิธีการที่
เหมาะสมหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งเมื่อมีการ
หกหรือการกระเด็นของวัสดุติดเชื้อ ตองทําการกําจัด
เชื้อที่เกิดจากการเพาะเชื้อจุลินทรียและวัสดุที่อาจมี
การปนเปอน กอนนําไปทิ้งโดยเลือกใชวิธีที่เหมาะสม
ของการขนสงดังน้ี ภาชนะบรรจุที่ใชในการขนสงตอง

รูปที่ 9.4 หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (Biosafety Level 3 Laboratory)

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention. 2007. [cited 2009 July 10].
 Available from: http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf
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เปนวัสดุที่ทนทานและปองกันการรั่วซึม และวัสดุที่ใช
จัดเก็บและวิธีการขนสงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ทองที่หรือเมืองของประเทศนั้น ตองมีปาย/สัญลักษณ
แบบสากลทีแ่สดงอันตรายทางชีวภาพตดิอยูทีป่ระตทูาง
เขา-ออกหองปฏิบัติการ โดยระบุชื่อของจุลินทรียที่ใช 
รวมทัง้ช่ือและเบอรโทรศพัทของหวัหนาหนวยปฏบิตักิาร
หรอืผูรบัผดิชอบหองปฏิบัติการ ขอมูลของจลุนิทรยีให
ปฏิบตัติามนโยบายของสถาบัน หัวหนาหนวยปฏบิตักิาร
ตองแนใจวาผูปฏบิตังิานไดผานการอบรมทีเ่กีย่วของกบั
งานในหนาที่ หากขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือนโยบาย
มีการเปลี่ยนแปลงตองมีการแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ
อยางนอยปละครัง้ และผูปฏบิตังิานควรไดรบัการอบรม
อยางตอเนื่อง สุขภาพของผูปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญซึ่ง
จะทําใหมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้นผูปฏิบัติงาน
ควรไดรับการฉีดวัคซีนหรือมีกระบวนการเพื่อปองกัน
ไมใหติดโรค เพราะฉะน้ันผูที่ปฏิบัติงานภายในหอง
ปฏิบัติการทั้งหมดโดยเฉพาะหญิงมีครรภควรรับทราบ
ขอมลูเกีย่วกบัการฉดีวคัซนีและรูถงึสภาวะทีอ่าจปองกนั
การติดเชื้อ ซึ่งบุคลากรแตละคนควรไดรับคําแนะนําที่
เหมาะสมจากผูที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพโดยตรง

แนวปฏิบัติการพิเศษ
ผูทีจ่ะเขาสูหองปฏบิตักิารตองไดรบัคาํแนะนาํใน

เรือ่งของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้และสามารถเขา-ออกได
เฉพาะผูท่ีมเีหตจุาํเปนเทานัน้ ผูทีป่ฏบิตังิานในหองปฏบิตัิ
การตองมีการตรวจสุขภาพและไดรับวัคซีนที่เหมาะสม
เมือ่ตองสัมผสักบัจลุนิทรยีทีอ่าจกอใหเกดิอนัตรายภายใน
หองปฏิบัติการได หนวยงานตองกําหนดนโยบายและ
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมตัวอยางซีรั่มจากผูท่ีมี

ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน คูมอืความปลอดภยัเฉพาะ
ทางของหองปฏิบัติการตองกําหนดเปนนโยบายและ
จัดเตรียมใวใหพรอมโดยสามารถนํามาใชประโยชน
และหยิบใชไดงาย หัวหนาหนวยปฏิบัติการตองแนใจ
วาผูปฏิบัติงานไดผานการทํางานและมีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเฉพาะทาง
ดานจุลชีววิทยามากอนที่จะทํางานในหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 3 ภาชนะสําหรับบรรจุวัสดุกอโรคตอง
ทนทานไมมกีารรัว่ซมึระหวางการจดัเกบ็หรอืในระหวาง
การขนสง เครื่องมือของหองปฏิบัติการควรผานการ
ฆาเช้ืออยูเปนประจํา โดยเฉพาะเมื่อเช้ือมีการหกหรือ
ฟุงกระจาย การกําจัดเชื้อที่หกหรือฟุงกระจายตองทํา
โดยเจาหนาที่ที่ผานการอบรมหรือพนักงานมืออาชีพ
ที่พรอม จะทํางานกับวัสดุติดเชื้อ การซอมแซม การ
บํารุงรักษาหรือการเคล่ือนยายเคร่ืองมือจากหอง
ปฏิบัติการตองผานการฆาเชื้อกอน อุบัติการณท่ีอาจ
ทําใหเกิดการติดเชื้อจะตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอนใน
คูมอืความปลอดภยัทางชีวภาพทนัท ีโดยตองทาํรายงาน
เหตกุารณทัง้หมดตอหวัหนาหนวยปฏบิตักิาร และจดัให
มีการประเมินผลทางการแพทย การตรวจสุขภาพ และ
การจดบนัทกึการรกัษาทีเ่หมาะสม ไมอนญุาตใหนาํสตัว
และพชืทีไ่มเกีย่วของกบัการปฏบิตังิานเขามาภายในหอง
ปฏบิตักิารขัน้ตอนการทาํงานซึง่ตองมกีารฟุงกระจายของ
เชื้อหรือการแพรกระจายของเชื้อทางอากาศควรจะตอง
ปฏบิตังิานในตูชวีนริภยัหรอืใชอปุกรณทางกายภาพอืน่ๆ 
เพือ่ปองกนัการปนเปอนจากเชือ้ เมื่อมีกระบวนการใดที่
ไมสามารถทําภายในตูชีวนิรภัยได ก็จําเปนตองสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณอื่นๆ 
ที่สามารถปองกันการปนเปอนของเชื้อ เชน Sealed 
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rotor heads หรือ Centrifuge safety cups

อปุกรณปองกนัอนัตรายเฉพาะบคุคลและ
เครือ่งมอืเบือ้งตน

การปฏบิตังิานทัง้หมดทีเ่กีย่วของกับวัสดุตดิเช้ือ
จะตองดาํเนนิการภายในตูชวีนริภยั (ควรใชตูชวีนริภยั
ระดับ 2 หรือระดับ 3) หรืออุปกรณทางกายภาพ อื่นๆ 
เพือ่ปองกนัการปนเปอนจากเชือ้ เสือ้กาวนทีใ่ชตองเปน
ชนดิทีค่ลมุดานหนาทัง้หมด เชน มเีชอืกผกูอยูดานหลงั 
หรือเสื้อกาวนที่สามารถคลุมไดทั้งรางกายและนํ้าไม
สามารถซมึผานไดงาย ตองสวมใสทกุครัง้ในการทาํงาน 
และหามใสเสื้อกาวนออกไปนอกหองปฏิบัติการ กอน
นําไปซักทําความสะอาดตองผานการฆาเชื้อที่เหมาะสม
เพือ่นาํกลบัมาใชใหม และควรเปลีย่นเสือ้กาวนทกุครัง้
เมื่อเปอน ใสอุปกรณที่ใชปองกันตาหรือทั้งใบหนาเมื่อ
ทํากิจกรรมที่อาจมีการฟุงกระจายของจุลินทรีย หรือ
วัสดุอันตรายอื่นๆ โดยเฉพาะเม่ือตองปฏิบัติงานนอก
ตูชีวนิรภัย ผูที่ใสคอนแทคเลนสก็ตองใสอุปกรณที่
ใชปองกันตาหรือทั้งใบหนาดวยและตองทําการฆาเชื้อ
อุปกรณน้ีกอนนํามาใชใหม ตองใสถุงมือเพื่อปองกัน
การสมัผัสกบัวสัดุตดิเชือ้ ควรมีการประเมนิความเสีย่ง
เพ่ือจะไดใชถงุมอืทีค่วามเหมาะสม ถงุมอืยางพาราควรมี
เตรียมไวใหเลอืกใช นอกจากนัน้ผูทีท่าํงานในหองปฏบิตัิ
การชีวนิรภัย ระดับ 3 ควรกระทํา ดังนี้ ควรเปลี่ยน
ถุงมือเมื่อมีการปนเปอนหรือเมื่อมีเหตุจําเปน ภายหลัง
การทํางานกบัวสัดุตดิเชือ้ควรถอดถงุมือและลางมอืกอน
ออกจากหองปฏบิตักิาร ไมควรลางหรอืนาํถงุมอืกลบัมา
ใชใหม ถุงมือที่ใชแลวควรทิ้งรวมกับขยะติดเชื้อ ควร
มภีาพแสดงขัน้ตอนการลางมอืทีถ่กูตอง ในหองปฏบิตัิ

การทีม่สีตัวทดลองตดิเชือ้ไดถกูกาํหนดใหเปนพืน้ทีท่ีม่ี
ความเส่ียง ตองมอุีปกรณท่ีใชปองกนัตาหรือท้ังใบหนา
และทางเดินหายใจดวย

สิง่อาํนวยความสะดวกทีอ่อกแบบและสราง
ขึ้นมาโดยเฉพาะ

ประตหูองปฏบิตักิารตองปดไดเองและมกีารลอ็ค
ทีส่อดคลองกบันโยบายของสถาบนั หองปฏบิตักิารตอง
ถูกแยกออกมาตางหาก การอนุญาตใหบุคคลภายนอก
เขา-ออกตองเขมงวดเปนพิเศษ และตองผานหองปรับ
ความดันอากาศซึ่งมีประตูทางเขาและออกที่ปดไดเอง
เพือ่เขาสูหองปฏบิตักิาร หองเปลีย่นเสือ้ผาสามารถรวม
อยูในหองนี้ หองปฏิบัติการตองมีอางลางมือ ซึ่งไมใช
มือเปด-ปดหรือเปด-ปดอัตโนมัติ และควรตั้งอยูใกล
ประตทูางออก หองปฏบิตักิารควรออกแบบใหงายในการ
ทําความสะอาด ไมปูพรม พื้นที่ในหองปฏิบัติการตอง
ออกแบบใหเหมาะสมกบัเฟอรนิเจอร โดยตองมพีืน้ทีว่าง
ระหวางโตะปฏบิตังิาน ตูเกบ็อปุกรณและเครือ่งมอืเพือ่
ความสะดวกในการทาํความสะอาด พืน้ผวิทีเ่คลอืบโตะ
ปฏิบัติงานตองทํามาจากวัสดุที่ปองกันการซึมผานของ
นํ้าทนทานตอความรอน สารอินทรีย กรด ดาง และ
สารเคม ีเกาอีท้ีใ่ชงานในหองปฏบิตักิารตองหอหุมดวย
วสัดกุนัซมึซึง่งายตอการทาํความสะอาดและสามารถทน
ตอนํ้ายาฆาเชื้อได หนาตางของหองปฏิบัติการตองปด
สนิทไมสามารถเปดออกสูภายนอก ตูชีวนิรภัยควรติด
ตั้งในบริเวณที่การไหลเวียนของอากาศและไมกระทบ
กับระบบการทํางาน ซึ่งรวมทั้งไมติดตั้งในบริเวณที่มี
ผูคนเดนิผานไปมาบอยและตองหางจากประตูพอสมควร
ทอสญูญากาศตูชวีนริภยัตองมกีารตดิตัง้ตวักรองอากาศ
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ประสิทธิภาพสูง และมีการเปลี่ยนแผนกรองในเวลาที่
เหมาะสม และอาจตองมีเครื่องที่ใชกับนํ้ายาฆาเชื้อเพื่อ
ทําใหตูชีวนิรภัย ปลอดเชื้อ อุปกรณลางตาตองติดตั้ง
ไวและพรอมใชงาน ระบบทอระบายอากาศเปนระบบที่
ตองจัดใหมีการไหลเวียนของอากาศภายในหองปฏิบัติ
การจากพืน้ทีท่ีม่คีวามสะอาดไปสูพืน้ทีท่ีม่กีารปนเปอน 
หองปฏบิตักิารควรถกูออกแบบใหอยูภายใตสภาวะอากาศ
ที่ไมมีการไหลยอนกลับของอากาศ ผูปฏิบัติงานตอง
ทราบทิศทางการไหลเวียนของอากาศที่ถูกตองภายใน
หองปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบความ
ถูกตองของการไหลเวียนของอากาศ ตองติดตั้งอยูที่
ประตูทางเขาหองปฏิบัติการ เสียงสัญญาณเตือนควร
จะดังพอที่จะแจงเตือนใหผูปฏิบัติงานทราบวาการไหล
เวียนของอากาศเกิดการขัดของ อากาศที่ระบายออก
จากหองปฏิบัติการตองไมมีการนํากลับมาใชใหมใน
บริเวณอื่นๆ ของอาคาร ระบบระบายอากาศควรมีการ
ติดตั้งตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง อากาศจากตูชีว
นิรภัยระดับ 2 ที่จะนํากลับมาใชใหมไดอยางปลอดภัย
นั้น ตองผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงกอน และ
ตองเปนตูชีวนิรภัยที่ไดผานการทดสอบและไดรับการ
รับรองประสิทธิภาพจากบริษัทผูผลิตอยางนอยปละ
ครั้ง หรืออากาศตูชีวนิรภัยระดับ 2 ที่ผานออกไปดาน
นอกสามารถเชือ่มตอกบัระบบอากาศในหองปฏบิตักิาร
โดยใชเปนทอแบบโคงงอหรอืแบบทอตรงกไ็ด แตระบบ
ระบายอากาศจากตูชีวนิรภัยระดับ 3 ตองผานตัวกรอง
อากาศประสทิธิภาพสูงสองตวั โดยระบบหมนุเวยีนของ
อากาศตองผานการทดสอบกอนการใชงาน กําหนดวิธี
การที่เหมาะสมในการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ 
เชน การนึ่งฆาเชื้อ การใชสารเคมี ฆาเชื้อ การเผา หรือ

วิธีอื่นๆ อุปกรณที่อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของ
ละอองเชือ้โรคตองถกูบรรจใุนอปุกรณทีม่ตีวักรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
เทากันกอนนําออกนอกหองปฏิบัติการ ตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงควรมีการทดสอบประสิทธิภาพอยาง
นอยปละครั้ง อุปกรณตางๆ ควรไดรับการฆาเชื้อกอน
การเคลื่อนยายออกนอกหองปฏิบัติการ การยกระดับ
การปองกนัสิง่แวดลอมและผูปฏบิตังิานขึน้อยูกบัปจจัย
หลายอยาง เชน ชนิดของจุลินทรีย การประเมินความ
เสี่ยง หรือตามขอกําหนดของพื้นที่ เมือง หรือชาติ
นั้นๆ การยกระดับการปองกันของหองปฏิบัติการ เชน 
มีหองปรับความดันอากาศ (Anteroom) สําหรับเก็บ
อุปกรณที่สะอาด อุปกรณที่ใชสําหรับเปลี่ยนเครื่อง
แตงตัว หองอาบนํ้าภายในหองปฏิบัติการ หรือระบบ
อากาศท่ีมีตัวบังคับทิศทางของอากาศใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่จะกรอง
อากาศกอนปลอยออกสูภายนอก และมีกระบวนการ
ควบคุมการเขา-ออก มีการทดสอบวาตัวกรองอากาศ
ประสทิธภิาพสงูมกีารรัว่ไหลหรอืไม และควรมกีารตรวจ
สอบเพื่อรับรองประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศอยาง
นอยปละครั้ง การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกของ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 มีดวยกันหลายปจจัย
และหลายกระบวนการตองมีการพิสูจนวาเปนกระบวน
การทีเ่หมาะสมกอนนาํไปสูการปฏบิตังิานจรงิ สิง่อาํนวย
ความสะดวกตองถูกตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง



บทที่

9

(Laboratory for Medical Diagnostic
and Research) 135

IV. หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4
หองปฏบิตักิารชวีนริภยั ระดบั 4 เปนหองปฏิบัติ

การที่เหมาะกับการทํางานกับจุลินทรียที่เปนอันตราย 
มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคอยางเฉียบพลัน และ
จุลินทรียที่เปนอันตรายถึงแกชีวิต หรือจุลินทรียที่
สามารถแพรกระจายในอากาศ เปนหองปฏิบัติการ
ที่เหมาะกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเชื้อกลุมที่มี
ความเสี่ยงมากท่ีสุด เนื่องจากเปนเชื้อที่กอโรคราย
แรงในคนและสัตว และยังสามารถแพรเช้ือไปยัง
บุคคลอ่ืนหรือสัตวอ่ืนไดท้ังทางตรงและทางออม จึง
ถูกจัดเปนเชื้อกลุมเสี่ยงลําดับที่ 4 (Risk group 
4) นอกจากนั้นเชื้อในกลุมนี้ยังสามารถแพรกระจาย
สูสิ่งแวดลอมไดงาย จึงมีความเสี่ยงสูงตอชุมชนและ
สาธารณะ นอกจากน้ันหากเกิดการติดเชื้อแลวจะ
ไมสามารถรักษาได ไมมีวัคซีน รวมทั้งไมมีวิธีการ
ปองกันที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงตองปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยแบบนี้เทานั้น โดยขอกําหนด
ของหองปฏิบัติการแบบนี้จะคลายกับหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 3 แตเพิ่มระบบปองกันอากาศ (Air 
lock) การปฏิบัติการตองทําในตูชีวนิรภัยระดับ 3 มี
ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า (Autoclave) ซึ่งมี 2 ทางเปด 
และสถานที่ตั้งหองปฏิบัติการแบบนี้ตองอยูในอาคาร
ที่แยกจากสถานที่อื่นทั้งในแงของพื้นที่และระบบการ
ไหลเวยีนอากาศ สาํหรบัผูปฏบิตังิานในหองปฏิบตักิาร
ชีวนิรภัย ระดับ 4 ตองมีชุดพิเศษซึ่งมีบรรยากาศแรง
ดันเปนบวก (Positive pressure suite) เพื่อแยก
ออกจากสภาพแวดลอมของหองอยางชดัเจน ซ่ึงเช้ือทีม่ี
ขอกาํหนดใหปฏบิตักิารในหองปฏบัิตกิารชวีนริภยั ระดบั 
4 มีดังนี้ ไวรัสมารบวรก (Marburg virus) ไวรัส

อโีบลา (Ebola virus) ไวรสัฮานตา (Hanta virus) 
ไขลาสสา (Lassa fever) ไขเลอืดออก (Crimean-
Congo hemorrhagic fever) เปนตน

สําหรับจุลินทรียที่ยังไมสามารถตรวจสอบได
ตองมกีารจดัการในระดบันีจ้นกวาจะมขีอมลูเพยีงพอ
เพื่อยืนยันการทํางานอยางตอเน่ืองหรือเปล่ียนแปลง
ระดับการทาํงานในภายหลัง เจาหนาทีต่องผานการฝก
อบรมเฉพาะทางรวมถงึหลกัการจดัการกบัเชือ้อันตราย
อยางละเอยีด รวมทัง้เขาใจในมาตรฐานของกระบวนการ
ทาํงานใหสอดคลองกับการออกแบบของหองปฏบิตักิาร
เจาหนาที่และหัวหนาหนวยปฏิบัติการตองมีความรู
ความสามารถที่จะบริหารและจัดการกับการทํางาน
ในหองปฏิบัติการระดับนี้ได หัวหนาหนวยปฏิบัติการ
ตองปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันในการเขาใชหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 มีดวยกัน 2 ชนิด

1. หองปฏิบัติการ Cabinet Laboratory 
การทาํงานทัง้หมดทีม่กีารสมัผสักบัจลุนิทรยีตองปฏิบตัิ
ภายในตูชีวนิรภัยระดับ 3 เทานั้น

2. หองปฏบิตักิาร Suit Laboratory บุคลากร
ตองสวมชุดปองกันที่มีแรงดันเปนบวกเพื่อปองกัน
จุลินทรีย ตูชีวนิรภัยและหองปฏิบัติการชีวนิรภัย
ระดับ 4 ไดรับการสรางและออกแบบทางวิศวกรรม
ใหมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อปองกันจุลินทรียแพรไปสู
สิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานความปลอดภัยพิเศษ อุปกรณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใชในหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4

มาตรฐานการปฎิบัติงานดานจุลชีววิทยา
หัวหนาหนวยปฎิบัติการตองเขมงวดในการ

ควบคุมการเขา-ออกหองปฏิบัติการตามนโยบายของ
สถาบัน พนักงานทุกคนตองอาบน้ํากอนออกจากหอง
ปฏบัิติการชวีนริภยัระดบั 4 หามรบัประทานอาหาร ดืม่ 
สูบบุหรี่ เสริมสวย ใสเลนสสัมผัส และหามเก็บอาหาร
ในหองปฏิบัติการ อาหารตองเก็บไวภายนอกและเก็บ
ไวใหมิดชิด เชน ในตูหรือตูเย็นที่กําหนดไวสําหรับใส
อาหารเทาน้ัน ใชอุปกรณชวยดูดปลอยของเหลวกับ
ปเปตตเทานั้น หัวหนาหนวยปฎิบัติการตองมีนโยบาย
ทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการใชของมคีม เชน เข็ม มดีผาตดั 
ปเปตต และเครือ่งแกว เพือ่ลดความเสีย่งจากอนัตราย
ที่อาจเกิดขึ้นไดภายในหองปฏิบัติการ

 
ขอควรระวังเมื่อใชของมีคม

เมือ่ภาชนะแกวแตกตองไมใชมอืในการเกบ็เศษ
แกว ควรใชแปรงและภาชนะตกัผงหรอืใชคมีคบี เพ่ือ
ความปลอดภยัควรใชภาชนะพลาสตกิแทนภาชนะแกว 
หลีกเลี่ยงการใชของมีคม เข็มฉีดยาและเครื่องแกว 
ยกเวนเมื่อจําเปนเทานั้น หามใชมือกับเข็มเพื่อกดให
งอ ทําลาย สวมกลับเขาฝาครอบและอื่นๆ ที่อาจเปน
อันตราย ตองทิ้งในกลองทิ้งของมีคม (Sharp box) 
ซึง่ควรวางไวใหใกลท่ีปฎิบัติงานมากท่ีสดุ หัวหนาหนวย
ปฏบิตักิารควรหาวิธกีารหรืออปุกรณทางวิศวกรรมเพือ่
ลดความเสี่ยงจากการใชของมีคม ในการปฏิบัติงาน

ตองลดการกระเด็นหรอืการฟุงกระจายใหนอยทีสุ่ด ใช
นํ้ายาฆาเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อทําความสะอาด
หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งเมื่อมีการหกหรือ
การกระเด็นของวัสดุติดเชื้อ ขยะทุกชนิดกอนนําออก
จากหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 ตองทําการฆา
เชื้อดวยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งผานการทดสอบแลวเทานั้น
ตองมีปาย/สัญลักษณแบบสากลที่แสดงอันตรายทาง
ชวีภาพตดิอยูทีป่ระตทูางเขา-ออก หองปฏบิตักิาร โดย
ระบุช่ือของจุลินทรียที่ใชรวมทั้งช่ือและเบอรโทรศัพท
ของหัวหนาหนวยปฎิบัติการ หรือผูรับผิดชอบหอง
ปฏบิตักิาร ขอมลูของจลุนิทรยีใหปฏบิตัติามนโยบายของ
สถาบนั ตองมรีะบบการกาํจดัแมลงอยางมปีระสทิธภิาพ
หวัหนาหนวยปฎบิตักิารตองแนใจวาพนกังานไดผานการ
ฝกอบรมทีเ่กีย่วของกบังานในหนาทีโ่ดยมคีวามเขาใจ 
และรูวธิกีารปองกนัตนเองจากอนัตรายทีอ่าจจะเกดิใน
ระหวางการปฏบิตังิาน หากมกีารเปลีย่นแปลงข้ันตอน
การปฏิบัติงาน หรือนโยบายก็ตองมีแจงใหพนักงาน
ทราบอยางนอยปละครั้ง และพนักงานควรไดรับการ
อบรมอยางตอเน่ือง สขุภาพของพนักงานเปนสิง่สาํคญั
ซึง่อาจจะทําใหมคีวามเสีย่งในการติดเชือ้ เพราะฉะนัน้
ผูทีป่ฏบิตังิานภายในหองปฏบิตักิารทัง้หมดควรไดรบั
การฉีดวัคซีน หรือทานยาเพื่อปองกันโรค ผูหญิงใน
วัยตั้งครรภควรรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ ฉีดวัคซีน
และความสามารถในการสรางภูมิคุมกันของแตละคน
รวมทัง้รูถงึสภาวะทีอ่าจเปนสาเหตใุหตนเองตดิเชือ้ได 
ซึ่งบุคลากรแตละคนควรไดรับคําแนะนําที่เหมาะสม
จากผูที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพโดยตรง
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แนวปฏิบัติการพิเศษ
1. ผูทีจ่ะเขาสูหองปฏบิตักิารตองไดรบัคาํแนะนาํ

ในเรื่องของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถเขา-
ออกไดเฉพาะที่จําเปนเทานั้นตามนโยบายของสถาบัน 
พนักงานเทานัน้ทีไ่ดรับอนญุาต ใหเขา-ออกหองปฏบิตัิ
การ โดยมกีารลอ็คประต ูมกีารบนัทกึวนัเวลาเขา-ออก
ของทกุคน เมือ่หองปฏบิตักิารดาํเนนิการอยู พนกังาน
ตองผานเขาออกทางหองเปลี่ยนเสื้อผาและตองอาบ
นํ้ากอนออกยกเวนเกิดกรณีฉุกเฉิน พนักงานทุกคน
ตองเปลี่ยนชุดของตนเองในหองเปลี่ยนเสื้อผาดาน
นอกเปนชุดทีใ่ชเฉพาะสําหรับหองปฏบิตักิารชวีนริภัย
ระดับ 4 ทั้งหมดซึ่งรวมถึงชุดชั้นใน กางเกง เสื้อ ชุด
ติดกัน รองเทา และถุงมือ ผูปฏิบัติงานที่จะออกจาก
หองปฏบิตักิารตองอาบนํา้ชาํระรางกายกอน ชดุปฏบิตัิ
งานที่ใชแลวตองไมผานเขามาในหองเปลี่ยนเสื้อผา
ดานในแตตองถอดออกกอนเขาหองอาบนํา้และฆาเชือ้
กอนนําเสื้อผาเหลานี้ออกจากหองปฏิบัติการหรือกอน
นําไปซัก

2. ผูท่ีปฏบัิติงานในหองปฏบัิติการและผูชวยตอง
มกีารตรวจสขุภาพและตดิตามดแูลสขุภาพไดรบัวคัซนี
ปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อที่ใชในการทดลองหรืออาจ
เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงานตองมีระบบสรางรายงาน 
และจัดเก็บการเกิดอุบัติเหตุ การสัมผัสเชื้อจุลินทรีย 
การขาดงานของพนักงาน ตลอดจนการเจ็บปวยที่อาจ
เกี่ยวของกับงาน สวนเสริมที่สําคัญคือ มีระบบบริการ
ทางการแพทยสําหรับแยกบุคลากรเพื่อรับการรักษา
พยาบาลเม่ือมีการเจ็บปวยท่ีเกิดจากการติดเชื้อจาก
การทํางานภายในหองปฏิบัติการ

3. หนวยงานตองกาํหนดนโยบายและรายละเอยีด

ในการเกบ็รวบรวมตัวอยางซีร่ัมจากพนักงานทีม่คีวาม
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน

4. คูมือความปลอดภัยเฉพาะหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 4 ตองจัดเตรียมใหพรอมโดยสามารถ
นํามาใชประโยชนและเขาถึงไดงาย 

5. หัวหนาหนวยปฎิบัติการตองมีความแนใจ
วาผูปฏิบัติงานมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีความรูความ
ชาํนาญสามารถปฏบิตังิานทัง้ระดบัมาตรฐานและระดบั
พเิศษทางดานจลุชวีวทิยา โดยเฉพาะกบัหองปฏบิตักิาร
ชีวนิรภัยระดับ 4 ไดรับการฝกอบรมท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและการสามารถใชอุปกรณภายในหอง
ปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 ไดอยางดี เมื่อนโยบาย
หรอืการปฏบิตังิานมกีารเปลีย่นแปลงผูปฏบิตังิานตอง
ไดรบัทราบขอมลูใหม หรอืเขารบัการฝกอบรมเพิม่เตมิ
อยางตอเนื่อง

6. การเคล่ือนยายเช้ือจุลินทรียที่มีชีวิตหรือมี
ความเสีย่งสงูออกจากหองปฏบิตักิารตองใชพสัดุภัณฑ
สองชั้น ซึ่งทนทานแข็งแรงตกไมแตก และเปนวัสดุ
ที่สามารถกันนํ้า ภาชนะบรรจุชั้นในตองผานการปด
ผนึกกอนบรรจุลงในภาชนะชั้นนอกซึ่งตองปดผนึก
อีกครั้ง พัสดุภัณฑนี้ตองผานการฆาเชื้อกอนสงออก
ไปภายนอกโดยวิธีการผานทางถังที่มียาฆาเชื้อบรรจุ
อยู (Dunk tank) ชองรมควันฆาเชื้อ (Fumigation 
chamber) หรือผานการลางฆาเชื้อ (Decontami-
nation shower) ภาชนะที่บรรจุเชื้อจุลินทรยี นี้หาม
เปดภายนอกหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 ยกเวน
สามารถใชวิธีการพิเศษท่ีรับรองความปลอดภัย และ
ผานการทดสอบมาแลว

7. เครื่องมือของหองปฏิบัติการควรผานการฆา
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เชือ้อยูเปนประจาํ โดยเฉพาะเมือ่มเีชือ้หกหรอืฟุงกระจาย 
การกําจัดเชื้อที่หกหรือฟุงกระจายตองทําโดยเจาหนาที่
ทีผ่านการอบรมหรอืพนกังานมอือาชพีทีพ่รอมตดิตัง้กบั
วัสดุติดเชื้อ และมีเอกสารวิธีการกําจัดเชื้อติดตั้งไวภาย
ในหอง กอนนําเครื่องมือไปทําการซอมหรือบํารุงรักษา
หรือเคลื่อนยายจากหองปฏิบัติการตองผานการฆาเชื้อ

8. เมือ่เกดิอบุตัเิหตทุีอ่าจทาํใหเกดิการตดิเชือ้จะ
ตองมีขอกําหนดซึ่งสามารถปฏิบัติตามไดในทันที และ
ถกูตองตามขัน้ตอนคูมอืความปลอดภยัทางชวีภาพ โดย
เหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตองทํารายงานตอหัวหนา
หนวยปฏบิตักิาร ผูบรหิารสถาบนั ตลอดจนผูเกีย่วของ
เพื่อดําเนินการประเมินผลทางการแพทย การเฝาระวัง
ติตตามสุขภาพ การรักษาที่เหมาะสม โดยตองทําการ
บนัทกึในสมดุรายงานเหตกุารณไมพงึประสงคทกุข้ันตอน

9. ไมอนญุาตใหนาํสตัวและพชืทีไ่มเกีย่วของกับ
การปฏิบัติงานเขามาภายในหองปฏิบัติการ วัสดุและ
อุปกรณท่ีผานเขาทางหองแตงตัวไมได จําเปนตองนํา
เขาโดยผานทางประตูสองชั้นของตูน่ึงฆาเชื้อดวยไอนํ้า 
ชองรมควันฆาเชื้อ หรือผานทางระบบปองกันอากาศ 
ซึ่งไดผานการฆาเชื้อแลว สําหรับตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า
ชนิด 2 ประตู วัสดุติดเชื้อจากภายในหองเมื่อบรรจุเขา
ในเครื่องแลวระบบ Interlock จะทํางานในลักษณะที่
จะปองกันไมใหประตูดานนอกเปดออกได ยกเวนเมื่อ
กระบวนการฆาเชือ้เสรจ็สมบรูณแลว ประตดูานนอกของ
เครื่องจึงจะเปดได ในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 
ควรมแีตอปุกรณท่ีจาํเปนและกอนท่ีจะนําออกมากต็อง
ผานการฆาเชือ้เทานัน้ ตองทาํการตรวจดคูวามเรยีบรอย
ของระบบภายในหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะระบบชวย
ชีวิต (Life support) นั้นตองผานการทดสอบและ

บันทึกประสิทธิภาพการทํางานเปนประจําทุกวัน กอน
การปฏิบัติงานจริงจะเริ่มตองมั่นใจวาระบบสามารถ
ทํางานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองมีแผนงานที่
เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพสําหรับกรณีฉุกเฉิน
ที่ตองการความ ชวยเหลือทางการแพทย ระบบอํานวย
ความสะดวกขัดของ เกิดเพลิงไหม สัตวทดลองหลุด
ออกมาจากหองปฏบิตักิาร และเหตฉุกุเฉนิอืน่ๆ สถาบนั
ตองมีนโยบาย และจัดการฝกอบรมบุคลากรทุกคนทั้ง
ที่เกี่ยวของโดยตรงและทางออมใหสามารถตอบสนอง
กรณีฉุกเฉินไดทันที

อปุกรณปองกนัเฉพาะบคุคลและเครือ่งมอื
เบื้องตน 
Cabinet Laboratory

1. ปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของกบัเชือ้กอโรคภายในหอง 
Cabinet laboratory จะตองทําภายในตูชีวนิรภัย
ระดับ 3 เทาน้ัน วัสดุติดเชื้อจะผานตูน่ึงฆาเชื้อดวย
ไอนํ้าชนิด 2 ประตู เพ่ือฆาเช้ือกอนนําออกจากตูชีว
นิรภัย โดยตูนึ่งฆาเชื้อตองมีระบบ Interock ปองกัน
ไมใหประตูดานนอกเปดออก ยกเวนเมื่อกระบวนการ
ฆาเชื้อไดเสร็จสมบูรณแลว สําหรับอุปกรณหรือวัสดุที่
ไมสามารถฆาเชือ้โดยตูนึง่ฆาเชือ้ดวยไอนํา้ได กส็ามารถ
ผานถังที่มีนํ้ายาฆาเชื้อบรรจุอยู หรือชองรมควันฆาเชื้อ
หรือวิธีการฆาเชื้ออื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
ซึ่งติดตั้งไวในภายในตูชีวนิรภัยระดับ 3 อุปกรณเหลา
นี้ตองมีการดูแลและพรอมใชงาน ในตูชีวนิรภัยระดับ 
3 อากาศที่ไหลเขามาทางทอจะผานตัวกรองอากาศ
ประสทิธภิาพสงู 1 ตวั ทอทีอ่ากาศไหลออกสูสิง่แวดลอม
จะผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ตัว และตอง
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มีอุปกรณ Gas tight dampers สําหรับปลอยกาซ
เพื่อฆาเชื้ออากาศที่เขาออก ซึ่งตองมีตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงภายใน ตูชีวนิรภัยระดับ 3 จะถูกสราง
ขึ้นจากวัสดุท่ีมีพ้ืนผิวเรียบซึ่งจะงายตอการทําความ
สะอาดและฆาเชื้อ ไมมีขอบคมเพื่อปองกันการฉีกขาด
ของถุงมือ ถุงมือสําหรับใชในตูชีวนิรภัยระดับ 3 ควร
มีการตรวจสอบรอยรัว่อยู ซึง่โดยปกตคิวรมกีารเปลีย่น
ถุงมืออยางนอยปละครั้งพรอมกันกับการตรวจสอบ ตู
ชีวนิรภัยระดับ 3 ควรถูกออกแบบใหสามารถซอมและ
บํารุงรักษาไดโดยงายจากภายนอกตู การทํางานกับ
เชื้อโรคที่มีความเขมขนสูงหรือปริมาณมากตองทําใน
ตูชวีนิรภัยระดบั 3 ถามกีารใชเครือ่งปนเหวีย่งควรทาํภายใน
ตูใชฝาครอบ (Rotor heads centrifuge) และ
กระบอกรองรับหลอดทดลองทีป่ดสนิท (Safety cups)

2. เสื้อกาวนที่ใชตองเปนชนิดที่ปดปองกันดาน
หนา ยกตัวอยางเชน เสื้อกาวนที่มีที่ผูกอยูดานหลัง 
หรือชุดที่ใชสําหรับการผาตัด (Scrub suit) หรือเสื้อ
กาวนที่คลุมทั้งตัว ตองใสทุกครั้งในการทํางาน หามใส
เสือ้ผาหรอืเครือ่งประดบั ทกุชนดิเขาไปภายในหองปฏบิตัิ
การ ตองถอดออกเมื่อเขาไปในหองอาบนํ้า เสื้อผาที่ใส
ในหองปฏิบัติการตองถอดออกบริเวณที่กําหนดเปนที่
สกปรกของหอง และตองผานการนึง่ฆาเชือ้กอนนาํไปซัก

3. ในหองปฏิบัติการที่ทําการทดลองกับสัตว
ติดเชื้อจะถูกกําหนดวาเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจําเปน 
ตองมีอุปกรณปองกันตา ใบหนา และทางเดินหายใจ 
อุปกรณเหลานี้ตองถอดออกเพื่อนําไปฆาเชื้อกอนท่ี
พนักงานจะเขาหองอาบนํ้า

4. ตองสวมถุงมือกอนหนึ่งชั้นจึงใสถุงมือที่ใช
สาํหรับตูชวีนริภยัระดบั 3 ควรมกีารประเมนิความเสีย่ง

เพือ่จะไดใชถงุมอืทีเ่หมาะสม ถงุมอืชนดิยางพาราควรมี
เตรยีมไวเชนกนั ไมควรลางหรอืนาํถงุมอืกลบัมาใชใหม 
ถุงมือที่ใชแลวควรทิ้งรวมไปกับขยะติดเชื้อ

Suit Laboratory
1. ผูปฏิบัติงานตองสวมชุดปองกันที่เปนผา

ชิ้นเดียวกันทั้งชุดและมีอุปกรณชวยชีวิต ปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับเชื้อกอโรคตองทําภายในตูชีวนิรภัย 
(อาจเปนตูชีวนิรภัยระดับ 2 หรือ 3) หรือระบบอื่นที่
ไดมาตรฐานเดียวกัน อุปกรณที่อาจทําใหเกิดการฟุง
กระจายตองบรรจุไวในภาชนะทีต่ดิตัง้ตวักรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงเพื่อกรองอากาศกอนปลอยออกกลับ
เขาสูหองปฏิบัติการ ซึ่งตัวกรองอากาศประสิทธิภาพ
สูงตองผานการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน
เปนประจําทุกปและเปลี่ยนใหมเม่ือจําเปน ตัวกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูงซึ่งกรองอากาศที่ปลอยออก
จาก ตูชีวนิรภัยระดับ 3 ไดอยางความปลอดภัย และ
สามารถนาํกลบัมาใชภายในหองปฏบัิติการไดใหมนัน้ 
ตูชีวนิรภัยตองผานการตรวจสภาพตามมาตรฐานที่
บริษัทกําหนดไวอยางนอยปละครั้ง

2. เสื้อกาวน หรือเสื้อสําหรับผาตัดตองสวมใส
กอนเขาหองเพื่อสวมใสชุดที่เปนระบบแรงดันบวกทับ
อีกชั้นหนึ่ง หลังปฏิบัติงานตองถอดชุดที่สวมใสทํางาน
ทัง้หมดออกไวในสวนทีก่าํหนดวาเปนสวนสกปรกของหอง
แตงตวั ชดุทีใ่ชแลวตองผานการนึง่ฆาเชือ้กอนนาํไปซกั

3. ควรสวมถงุมอืแบบใชแลวทิง้ (Disposable) 
ไวกอนใสถุงมือที่ใชเฉพาะกับตูชีวนิรภัย (Outer suit 
gloves) ถุงมือที่ใสภายในตองทิ้งกอนเขาหองเปลี่ยน
เสื้อผา (personal change room) ควรเตรียม
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ถุงมือยางพาราไวใหพนักงานเลือกใช ไมควรนําถุงมือ
ชนิดใชแลวทิ้งกลับมาใชใหม ควรทิ้งรวมไปกับขยะ
ติดเชื้อกอนอาบนํ้า

4. ควรมีการฆาเชื้อถุงมือชั้นนอก (Decon-
taminate outer suit gloves) ระหวางการทํางาน 
เพื่อลดหรือกําจัดการปนเปอน

สิ่งอํานวยความสะดวกที่ออกแบบและ
สรางขึ้นมาโดยเฉพาะ
Cabinet Laboratory

1. หองปฏบิตักิารชวีนภิยั ระดบั 4 อาจสรางเปน
อาคารเฉพาะ หรือมีพื้นที่แยกออกมาจากพื้นที่สวนอื่น
ของอาคารกไ็ด โดยมปีระตูท่ีปดลอ็คการเขา-ออก เพือ่
ปฏบิตัติามนโยบายของทางสถาบนั ภายในหองปฏบัิติการ 
ตองออกแบบใหมีเสนทางเดินที่แนนอนคือ ดานในสุด
เปนหองถอดเสื้อผาสกปรก ถัดมาเปนหองอาบนํ้า และ
หองทีอ่ยูดานนอกสดุเปนหองเปลีย่นเสือ้ผาสะอาด ตอง
มีระบบไฟฉุกเฉินหรือระบบไฟสํารองสําหรับการกําจัด
อากาศเสีย (Iaboratory exhaust system) ระบบ
ชวยเหลือชีวิต (Life support system) ไฟเตือนภัย 
(alarm lighting) ระบบควบคุมการเขาออก (Entry 
and exit controls) และตูชีวนิรภัย ตองมีการตรวจ
สอบและมรีะบบควบคุมซึง่สามารถทํางานไดโดยมรีะบบ
สาํรองไฟ (Uninterruptable Power Supply, UPS) 
ใชสําหรบัระบบสาํรองอากาศ (Air supply) ระบบชวย
ชีวิต สัญญานเตือนภัย ประตูควบคุมการเขาออก และ
ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security system) ตูนึง่
ฆาเชื้อดวยไอนํ้าชนิด 2 ประตู ถังที่มีนํ้ายาฆาเชื้อบรรจุ
อยู ชองรมควันเชื้อ มีไวเพื่อสงวัสดุอุปกรณหรือเครื่อง

มอืภายในหองปฏบิตักิาร ออกสูภายนอกอยางปลอดภยั
2. ตองมีอางลางมือท่ีเปด-ปดอัตโนมัติไวใกล

ประตูทางออกหองปฏิบัติการ และภายในหองเปลี่ยน
เสื้อผาสกปรกและหองสวมใสเสื้อผาสะอาด นํ้าจากทอ
นํา้ทิง้ของอางลางมอืจะตองมรีะบบฆาเชือ้กอนปลอยลง
สูสิ่งแวดลอม

3. ฝาผนงั พืน้ เพดานหองปฏบิตักิารตองกอสราง
เปนระบบปดมกีารเคลอืบหรอืปด เพือ่ใหเหมาะกบัการ
รมควันฆาเชื้อ และเพื่อปองกันไมใหสัตวและแมลงเขา
สูหองปฏบิตักิาร ควรปองกนันํา้และสารเคมทีีใ่ชในการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อได พื้นตองเปนลักษณะเปน 
Monolithic, Sealed และ Coved หองปฏิบัติการ
และหองแตงตัวภายในตองไมมีรอยรั่วชองวางระหวาง
ประตูหองปฏิบัติการ และหองแตงตัวภายในตองไมมี
รอยรั่วเพื่อใหสามารถฆาเชื้อ นํ้าเสียที่ไหลออกมาจาก
หองปฏิบัติการจะตองตอผานระบบกําจัดนํ้าเสียและ
ฆาเชื้อ การซอมบํารุงทอประปาหรือบริเวณที่เจาะผาน
ผนัง พื้น เพดาน ตองระวังไมใหเกิดรอยแตก รอย
แยกซึ่งอาจทําใหอากาศไหลออกมาภายนอกได ดังนั้น
ตองมั่นใจวาอากาศที่ไหลออกมาดานนอกตองผานการ
ฆาเชื้อโดยตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ชุด การ
ฆาเชือ้หองปฏบิตักิารตองใชการรมควันหรืออบดวยกาซ 
(Gaseous/Vapor method) กอนทําการซอมแซม 
ซอมบํารุง หรือกรณีจําเปนอื่นๆ ตามการประเมินความ
เสีย่ง การเลอืกใชเครือ่งมือหรอืวธิกีารฆาเช้ือจะข้ึนอยูกบั
เชือ้ทีใ่ชและเปนไปตามความเสีย่งทีม่กีารประเมนิเอาไว

4. เฟอรนเิจอรภายในหองปฏบิตักิารตองเปนรปู
แบบงายๆ รบันํา้หนกัไดด ีมพีืน้ทีว่างระหวางโตะปฏบัิติ
การ ตูชีวนิรภัย และอุปกรณอื่นๆ เพื่อความสะดวกใน
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การทาํความสะอาดและฆาเชือ้เกาอีห้รอือปุกรณอืน่ๆ ควร
หอหุมดวย วัสดุที่งายในการทําความสะอาดและไมมีรู
หรอืรอยตอมา หนาตางตองทนการแตกและไมมรีอยรัว่

5. ภายในหองปฏิบัติการความปลอดภัยระดับ 
4 หากมีการนําตูชีวนิรภัยอื่นมาใชงานจะตองวางตูใน
ตําแหนงที่ไมขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ ควรตั้ง
ไกลจากประตูและไมอยูในเสนทางการเดินผานหรือ
บริเวณที่อาจมีการรบกวนการหมุนเวียนของอากาศ

6. ไมควรใชระบบสูญญากาศสวนกลาง แตถา
จาํเปนตองใชหรอืมอียูแลว ไมควรใชรวมกบัพื้นทีส่วน
ดานนอกหองปฏบิตักิาร ควรมกีารตดิตัง้ตวักรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 2 ชั้น ตามจุดที่ตองการ การติดตั้งตัว
กรองตองสะดวกในการเปลี่ยนและการฆาเชื้อ

7. อุปกรณลางตาตองติดตั้งไวและพรอมใชงาน
8. หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 ตองไม

หมุนเวียนนําอากาศกลับมาใชใหม แตระบบระบาย
อากาศสามารถใชงานรวมกนักบัหองปฏบัิตกิาร อยางไร
ก็ตามหองปฏิบัติการแตละหอง ก็ตองมีระบบระบาย
อากาศแยกออกจากกันโดย Gas tight damper 
และตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ระบบหมุนเวียน
อากาศในหองปฏิบัติการตองเปนระบบความดนัลบ ใน
ขณะท่ีหองขางๆ ตองเปนระบบความดนัลบทีล่ดระดบั
ลงและตองจัดการไมใหระบบไหลเวยีนอากาศขดัขวาง
กันเอง พัดลมที่นําอากาศเขาและออกหองปฏิบัติการ
ควรมีเครื่องสํารองไว และมีระบบปองกันไมใหระบบ
อากาศภายในหองปฏบิตักิารเปลีย่นเปนความดนับวก 
โดยระบบอากาศตองมีการตรวจสอบและสงสัญญาณ
เตอืนเมือ่เครือ่งทาํงานผิดพลาดไมไดตามคาท่ีต้ังไว หรอื
ทาํงานผดิปกตไิป อปุกรณควบคมุตองมกีลองท่ีมีหนา

จอแสดงขอมูลการทํางานติดต้ังไวใกลกับหองเปลี่ยน
เสือ้ผา เมือ่มกีารทาํงานของระบบไหลเวยีนอากาศทีผ่ดิ
ปกติไป ผูปฏิบัติงานจะสามารถสังเกตไดงาย อากาศ
ที่เขา-ออกจากหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 4 หอง
เปลีย่นเสือ้ผาสกปรก หองรมควนั และหองลางฆาเชือ้
จะตองผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ทอปลอย
อากาศออกดานนอกจะตองอยูหางจากสถานที่ที่มีคน
ทํางานและหางจากทอท่ีนําอากาศเขาสูหองปฏิบัติการ 
ตวักรองอากาศประสิทธภิาพสูงทกุตวัจะตองตัง้อยูใกล
กับตูชีวนิรภัยและหองปฏิบัติการใหมากที่สุด เพื่อลด
การปนเปอนของเชือ้จากการผานอากาศออกจากทอไป
สูตวักรองอากาศประสทิธภิาพสงู และตองมกีารตรวจ
สอบประสิทธิภาพการทํางานทุกป สวนของหองกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Housing) ควรได
รับการออกแบบใหสามารถฆาเชื้อได และสะดวกใน
การตรวจสอบกอนการเคลื่อนยาย และตองออกแบบ
ใหมี Gas tight isolation damper และสวนของ
การทําลายเชื้อ (Decontamination ports) และ
สามารถตรวจสอบไดวา มีการรั่วไหลของตัวกรอง
แตละหนวยได

9. ตัวกรองอากาศประสิทธภิาพสูงซ่ึงกรองอากาศ
ที่ปลอยออกจากตูชีวนิรภัย ระดับ 3 ไดอยางปลอดภัย 
และสามารถนํากลับมาใชภายในหองปฏิบตักิารได โดย
ตูชีวนิรภัยตองผานการตรวจสภาพตามมาตรฐานที่
บริษัทกําหนดไวอยางนอยปละครั้ง ตูชีวนิรภัย ระดับ
ที่ 3 จะตองมีระบบปลอยออกที่เปนอิสระและตองผาน
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ชุด อากาศที่นํา
เขามาตองปองกันไมใหเกิดความดันบวกขึ้นภายใน
ตูชีวนิรภัย
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10. วัสดุหรืออุปกรณไมสามารถใชกับเครื่องนึ่ง
ฆาเชือ้ เพือ่ความปลอดภยักอนเคลือ่นยายออกจากหอง
สามารถใชอุปกรณการฆาเชือ้วธิอีืน่ได เชน ถงัทีม่นีํา้ยา
ฆาเชือ้บรรจอุยู หองรมควนัฆาเชือ้ หรอืวธิกีารฆาเชือ้อืน่ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพเทากัน หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 
4 เฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้นจึงจะสามารถเขาออกได 

11. ของเหลวท่ีออกมาจากหองชําระสารเคมี 
(Chemical showers) อางสําหรับลางมือ (Sinks) 
ตูนึง่ฆาเชือ้ดวยไอนํา้ (Autoclave chambers) และ
แหลงอื่นภายในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 ตอง
ไดรบัการฆาเชือ้โดยวธิท่ีีเหมาะสม และไดรับการพสิจูน
วามปีระสทิธภิาพ คูมอืวธิกีารบาํบดัของเสยีทกุชนดิตอง
มีไวพรอมใชงาน วิธีการกําจัดของเหลว กอนปลอยลง
ทอนํา้เสยีตองพสิจูนไดวามปีระสทิธภิาพทัง้ทางกายภาพ
และชวีภาพ และควรตรวจสอบประสทิธิภาพของวธิกีาร
เหลานีอ้ยางนอยปละครัง้หรอืบอยครัง้ตามนโยบายของ
สถาบัน ของเสียจากหองนํ้าและหองสุขาสามารถปลอย
ลงทอของเสียตามปกติโดยไมตองผานการฆาเชื้อ

12. ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้าชนิด 2 ประตู เพื่อใช
ในการฆาเชื้อวัสดุกอนนําออกจากหองปฎิบัติการน้ัน 
การติดตั้งเครื่องทางดานนอกตองผนึกกับตัวผนังตึก
ซึ่งตองแข็งแรงทนทานและไมมีรอยรั่วใหอากาศผาน
ได โดยไดรับการออกแบบเปนระบบ Interlock โดย
ประตเูปดออกไดเพยีงดานใดดานหนึง่เทานัน้ เมือ่ใดที่
ประตูดานในเปดออกเพื่อบรรจุวัสดุ ประตูภายนอกจะ
เปดออก ไดก็ตอเมื่อการฆาเชื้อ ไดดําเนินการจนเสร็จ
สมบรูณแลวเทาน้ัน กาซและของเหลวทีป่ลอยออกมาจาก
ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า ตองผานการฆาเชื้อดวย ถาเปน
ไปไดควรออกแบบใหมีกระบวนการฆาเชื้อกอนปลอย

ของเสียที่เกิดจากแรงดันอากาศและไอนํ้าที่สัมผัสวัสดุ
ติดเชื้อออกสูสิ่งแวดลอม 

13. ภายในหองปฎิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 
ระบบอํานวยความสะดวกที่จัดตั้งตองไดมาตราฐาน มี
คูมือสําหรับการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวาหอง
ปฏิบัติการและระบบการทํางานมีประสิทธิภาพตรง
ตามขอกาํหนดและตามคาทีไ่ดตัง้ไวกอนการปฏบิตังิาน
สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ตองมีการตรวจสอบ
ประสิทธภิาพเปนประจําทุกปและโดยผูชาํนาญการเทานัน้

14. หองปฏิบัติควรมีระบบการสื่อสารที่เหมาะ
สมทีจ่ะสามารถใชตดิตอระหวางภายในและภายนอกได
เชน เคร่ืองโทรสาร และคอมพิวเตอร รวมทั้งติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารที่สามารถใชงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Suit Laboratory
1. หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 ควรสราง

เปนอาคารโดยเฉพาะหรอืมพีืน้ท่ีแยกออกมาจากพืน้ที่
สวนอื่นของอาคาร โดยมีประตูที่ปดล็อคการเขาออก
ตามนโยบายของทางสถาบัน ภายในหองปฏิบัติการ
ตองออกแบบใหมีเสนทางเดินที่แนนอนคือ ดานใน
สุดเปนหองถอดเสื้อผาสกปรก ถัดมาเปนหองอาบนํ้า 
และหองทีอ่ยูดานนอกสดุเปนหองเปลีย่นเสือ้ผาสะอาด 
กอนออกและเขาหองหองปฏิบตักิารชวีนริภัย ระดับ 4 
ตองผานประตูที่มีระบบ Interlock พนักงานที่เขามา
ตองสวมชุดแรงดันบวกที่มีระบบการกรองอากาศ ซึ่ง
ตองมีระบบสําหรับการหายใจที่นําอากาศมาใชใหม 
มีอุปกรณสงสัญญาณเตือนและระบบอากาศสํารอง
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตองมีที่ชําระลางเพื่อลดการ
ปนเปอนของชุดดานนอกกอนที่พนักงานจะออก
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จากหองปฏบิตักิารชวีนริภยั ระดบั 4 ตองมรีะบบไฟฉกุเฉนิ
หรือระบบไฟสํารอง อยางนอยสําหรับระบบการกําจัด
อากาศเสีย ระบบชวยชีวิต ไฟเตือนภัย ระบบควบคุม
การเขาออกตูชีวนิรภัย มีการตรวจสอบและมีระบบ
ควบคุมซึ่งสามารถทํางานไดโดยมีระบบสํารองไฟ ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับระบบสํารองอากาศ ระบบชวย
ชีวิต สัญญาณเตือนภัย ประตูการควบคุมการเขาออก 
และระบบรักษาความปลอดภัย ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า
ชนดิ 2 ประต ูถงัทีม่นีํา้ยาฆาเชือ้บรรจอุยู หองรมควนั
มีไวเพื่อสงวัสดุอุปกรณหรือเคร่ืองมือภายในหอง
ปฏบิตักิารออกสูภายนอกอยางปลอดภยั นํา้จากทอนํา้ท้ิง
ของอางลางมือจะตองมีระบบฆาเชื้อกอนปลอยลงสู
สิ่งแวดลอม

2. ฝาผนัง พื้น เพดานหองปฏิบัติการตอง
กอสรางเปนระบบปดมีการเคลือบหรือปดเพื่อให
เหมาะกับการรมควันและเพื่อปองกันสัตวและแมลง
เขาหองปฏิบัติการ ฝาผนัง พื้น เพดานหองปฏิบัติการ
ควรปองกนันํา้ และสารเคมทีีใ่ชในการทาํความสะอาด
และฆาเชื้อได พื้นตองเปนลักษณะเปน Monolithic, 
Sealed และ Coved ถามีรอยตอตองผนึก ประตู
ทีใ่ชเปด-ปดเขาหองปฏบิตักิารและหองแตงตวัภายใน
ใหดไีมมรีอยรัว่ เพือ่ใหสามารถทาํการฆาเชือ้ และควร
ลดการเขาออกบรเิวณนีใ้หนอยทีส่ดุ นํา้เสยีทีไ่หลออก
มาจากหองปฏบิตักิารจะตองตอผานการระบบกาํจัดนํา้
เสียและฆาเชื้อ การซอมบํารุงทอประปาหรือบริเวณที่
เจาะผานผนงั พืน้ เพดานตองระวงัไมใหเกดิรอยแตก
รอยแยกซึ่งอาจทําให อากาศไหลออกมาภายนอกได
ดังนั้นตองมั่นใจวาอากาศที่ไหลออกมาดานนอกตอง
ผานการฆาเชื้อโดยตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 2 

ชุด การฆาเชื้อหองปฏิบัติการตองใชการรมควันหรือ
อบดวยกาซ กอนทาํการซอมแซม ซอมบาํรงุ หรอืกรณี
จําเปนอื่นๆ ตามการประเมินความเสี่ยง การเลือกใช
เครื่องมือหรือวิธีการฆาเชื้อจะขึ้นอยูกับเชื้อที่ใชและ
เปนไปตามความเสี่ยงที่มีการประเมินเอาไว

3. เฟอรนิเจอรภายในหองปฏิบัติการตอง
เปนรูปแบบงายๆ รับนํ้าหนักไดดี มีพื้นที่วางระหวาง
โตะปฏิบัติการ ตูชีวนิรภัย และอุปกรณอื่นๆ เพื่อความ
สะดวกในการทําความสะอาดและฆาเช้ือ เกาอี้หรือ
อุปกรณอื่นๆ ควรหอหุมดวยวัสดุที่งายในการทําความ
สะอาดและไมมีรูหรือรอยตอมาก

4. หนาตางตองทนการแตกและไมมีรอยรั่ว
5. ถาหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 จะนําตู

ชีวนริภัยระดับ 2 มาใชงานจะตองวางตูในตาํแหนงทีไ่ม
ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ ควรตั้งไกลจากประตู
และไมอยูในเสนทางการเดินผานหรือบริเวณท่ีอาจมกีาร
รบกวนการหมุนเวียนของอากาศ

6. ไมควรใชระบบสูญญากาศสวนกลาง แตถา
จาํเปนตองใชหรอืมอียูแลว ไมควรใชรวมกบัพื้นทีส่วน
ดานนอกหองปฏบิตักิาร ควรมกีารตดิตัง้ตวักรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 2 เครื่องตามจุดที่ตองการ การติดตั้ง
ตัวกรองตองสะดวกในการเปลี่ยนและการฆาเชื้อ

7. อปุกรณลางตาตองตดิตัง้ไวและพรอมใชงาน
รวมทั้งในระหวางการซอมแซมหรือการซอมบํารุง

8. หองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 ตองไม
หมุนเวียนนําอากาศกลับมาใชใหม แตระบบระบาย
อากาศสามารถใชงานรวมกนักบัหองปฏบิตักิาร อยางไร
ก็ตามหองปฏิบัติการแตละหองก็ตองมีระบบระบาย
อากาศแยกออกจากกันโดย Gas tight damper 
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และตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ระบบหมุนเวียน
อากาศในหองปฏิบัติการตองเปนระบบความดันลบ
ในขณะที่หองขางๆ ตองเปนระบบความดันลบที่ลด
ระดับลงและตองจัดการไมใหระบบไหลเวียนอากาศ
ขัดขวางกันเอง พัดลมท่ีนําอากาศเขาและออกหอง
ปฏิบัติการ ควรมีเครื่องสํารองไว และมีระบบปองกัน
ไมใหระบบอากาศภายในหองปฏิบัติการเปลี่ยนเปน
ความดันบวก โดยระบบอากาศตองมีการตรวจสอบ 
และสงสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องทํางานผิดพลาดไมได
ตามคาที่ตั้งไวหรือทํางานผิดปกติไป อุปกรณควบคุม
ตองมีกลองท่ีมีหนาจอแสดงขอมูลการทํางานติดตั้งไว
ใกลกับหองเปลี่ยนเสื้อผาเมื่อมีการทํางานของระบบ
ไหลเวียนอากาศท่ีผิดปกติไป ผูปฏิบัติงานจะสามารถ
สังเกตุไดงาย อากาศท่ีเขา-ออกจากหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 4 หองเปลี่ยนเสื้อผาสกปรกและหอง
ทําลายเชื้อจะตองผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 
ทอปลอยอากาศออกดานนอกจะตองอยูหางจากสถาน
ที่ที่มีคนทํางานและหางจากทอที่นําอากาศเขาสูหอง
ปฏบิตักิาร ตัวกรองอากาศประสิทธภิาพสูงทุกตวัจะตอง
ตัง้อยูใกลกบัตูชวีนริภยัและหองปฏบัิติการใหมากทีส่ดุ 
เพื่อลดการปนเปอนของเชื้อจากการผานอากาศออก
จากทอไปสูตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง และตองมี
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานทุกป สวนของ
หองกรองอากาศประสทิธิภาพสงูควรไดรบัการออกแบบ
ใหสามารถฆาเช้ือไดและสะดวกในการตรวจสอบกอน
การเคลื่อนยาย และตองออกแบบใหมี Gas tight 
isolation damper และสวนของการทําลายเชื้อ
และสามารถตรวจสอบไดวามีการรั่วไหลของตัวกรอง 
แตละหนวยได

9. ตัวกรองอากาศประสทิธภิาพสูงซ่ึงกรองอากาศ
ที่ปลอยออกจากตูชีวนิรภัย ระดับ 3 ไดอยางปลอดภัย 
และสามารถนํากลับมาใชภายในหองปฏิบัติการได
โดยตูชีวนิรภัยตองผานการตรวจสภาพตามมาตรฐาน
ที่บริษัทกําหนดไวอยางนอยปละครั้ง ในขณะเดียวกัน
ตูชีวนิรภัยและระบบอากาศตองผานการทดสอบเชน
กัน ตูชีวนิรภัย ระดับ 3 จะตองมีระบบปลอยออกที่
เปนอิสระและตองผานตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 
2 ชุด อากาศที่นําเขามาตองปองกันไมใหเกิดความดัน
บวกขึ้นภายในตูชีวนิรภัย 

10. วัสดุหรืออุปกรณไมสามารถใชกับตูนึ่ง
ฆาเชื้อ เพื่อความปลอดภัยกอนเคลื่อนยายออกจาก
หองสามารถใชอุปกรณการฆาเชื้อวิธีอื่นได เชน ถังที่มี
น้ํายาฆาเชือ้บรรจอุยู หองรมควนัฆาเชือ้ หรอืวธีิการฆาเชือ้
อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเทากัน หองปฏิบัติการชีวนิรภัย 
ระดับ 4 เฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้นจึงจะสามารถ
เขาออกได

11. ของเหลวที่ออกมาจากหองชําระสารเคมี
อางสําหรับลางมือ ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า และแหลงอื่น
ภายในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 ตองไดรับ
การฆาเชื้อโดยวิธีที่เหมาะสม และไดรับการพิสูจนวา
มีประสิทธิภาพ

 12. ตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้าชนิด 2 ประตู เพื่อ
ใชในการฆาเชือ้วสัดุกอนนาํออกจากหองปฎิบตักิารนัน้ 
การติดต้ังเคร่ืองทางดานนอกตองผนึกกับตัวผนังตึก
ซ่ึงตองแข็งแรงทนทานและไมมีรอยรั่วใหอากาศผาน
ได โดยไดรับการออกแบบเปนระบบ Interlock โดย
ประตเูปดออกไดเพยีงดานใดดานหนึง่เทานัน้ เมือ่ใดที่
ประตูดานในเปดออกเพื่อบรรจุวัสดุ ประตูภายนอกจะ
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เปดออก ไดก็ตอเมื่อการฆาเชื้อ ไดดําเนินการจนเสร็จ
สมบูรณแลวเทานั้น กาซและของเหลวที่ปลอยออกมา
จากตูนึ่งฆาเชื้อดวยไอนํ้า ตองผานการฆาเชื้อดวย
ถาเปนไปไดควรออกแบบใหมีกระบวนการฆาเช้ือกอน
ปลอยของเสียที่เกิดจากแรงดันอากาศและไอที่นํ้าที่
สัมผัสวัสดุติดเชื้อออกสูสิ่งแวดลอม

13. ภายในหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 
ระบบอํานวยความสะดวกท่ีจัดต้ังตองไดมาตราฐาน 
มีคูมือสําหรับการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวา
หองปฏิบัติการและระบบการทํางานมีประสิทธิภาพตรง
ตามขอกาํหนดและตามคาทีไ่ดตัง้ไวกอนการปฏบิตังิาน
ส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้ตองมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเปนประจําทุกปและโดยผูชํานาญการ
เทานั้น

14. หองปฏิบัติควรมีระบบการสื่อสารที่เหมาะ
สมที่จะสามารถใชติดตอระหวางภายในและภายนอก
ได เชน เครื่องโทรสาร และคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ตดิตัง้อปุกรณสือ่สารทีส่ามารถใชงานเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ

การเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ
เพื่อตรวจวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย 
ในประเทศไทย

ปจจุบันหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เพื่อ
ตรวจวนิิจฉยัและการวจัิยทางการแพทยในประเทศไทย 
ไดดําเนินการจัดสรางเสร็จสมบูรณแลวในหลาย
หนวยงาน เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตร สถาบนับาํราศนราดรู และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร
การแพทยทหาร นอกจากนั้นยังมีอีกหลายหนวยงานที่
กาํลังอยูระหวางดาํเนนิการจดัสราง เชน คณะแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัขอนแกน คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร องคการเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาต ิแตสาํหรบัหองปฏิบตักิารระดบั
ชวีนริภยัระดบั 4 เพือ่ตรวจวนิจิฉยัและการวจิยัทางการ
แพทยยงัไมมใีนประเทศไทย ในป ค.ศ. 2005 องคการ
อนามยัโลก (World Health Organization, WHO) 
ไดประกาศแนวทางการเตรยีมความพรอม (Checklist 
for influenza pandemic preparedness
planning) เพือ่รบัมอืการระบาดของโรคอบุตัใิหมและ
อุบัติซํ้าที่มีแนวโนมเกิดบอยและรุนแรงถี่ขึ้น เชน
ไขหวัดนก โดยมีการกําหนดแนวทางสําหรับการ
เตรียมพรอมตามลําดับดังนี้การเตรียมพรอมสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน (Preparing for an emergency) 
การสืบสวนสอบสวนและระบบการเฝาระวังโรค
(Surveillance) การวินิจฉัยและการรักษา (Case 
investigation and treatment) การปองกันการ
ระบาดในชุมชน (Preventing spread of the 
disease in the community) การดําเนินใหมีการ
บริการทางสาธารณสุขที่จําเปน (Maintaining
essential services) การวิจัยและการประเมินผล 
(Research and evaluation) การนาํแผนไปปฏบิตัิ 
ทดสอบและการปรับแผนการระดับชาต ิ(Implementa-
tion, testing and revision of the national plan)
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ดังนั้นนโยบายระดับประเทศที่สนับสนุนการ
จัดสรางหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 และ 4 เพื่อ
ใหสามารถดําเนินการตรวจวินิจฉัยและการวิจัย
ทางการแพทยไดอยางรวดเร็ว และมีความปลอดภัย 
นับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอขอกําหนดในการเตรียม
ความพรอมสําหรับการวินิจฉัยและการรักษา (Case 
investigation and treatment) 
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 ตารางที่ 9.1 ขอสรุปเกี่ยวกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยทั้ง 4 ระดับ

ชนิดของ
หองปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงาน แนวทาง
ปฏิบัติ

อุปกรณปองกัน
อันตรายเฉพาะ
บุคคลและเครื่อง

มือเบื้องตน

สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ออกแบบ
และสรางขึ้นมาโดย

เฉพาะ

กลุมพื้นฐาน :
หองปฏิบัติการ
ชวีนริภยัระดบัที่ 
1 หองปฏบิตักิาร
พื้นฐานสําหรับ
การเรียนการ
สอนในโรงเรยีน 

จลุนิทรยีทีไ่มเปนสาเหตขุอง
โรคทีส่งผลตอสขุภาพของ
มนุษย เชน เชื้อกลุมเสี่ยง
ที่ 1 ไมกอใหเกิดโรคใน
คนและสัตว มีความเสี่ยง
นอยตอผูปฏิบัติงานและ
สภาพแวดลอมทัว่ไป ไดแก 
ตับอักเสบหมู (Canine 
hepatitis) เชื้ออีโคไล 
(Escherichia coli) 
เปนตน

มาตรฐานการ
ปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา

ไมมี ตองมีโตะปฏิบัติการ
และอางลางมือ
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 ตารางที่ 9.1 ขอสรุปเกี่ยวกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยทั้ง 4 ระดับ (ตอ)

ชนิดของ
หองปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงาน แนวทาง
ปฏิบัติ

อุปกรณปองกัน
อันตรายเฉพาะ
บุคคลและเครื่อง

มือเบื้องตน

สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ออกแบบ
และสรางขึ้นมาโดย

เฉพาะ

กลุมพื้นฐาน :
หองปฏิบัติการ
ชวีนริภยัระดบัที ่
2 หองปฏบิตักิาร
ในโรงพยาบาล
และสถาบนัวจิยั
ทั่วไป

จลุนิทรยีทีเ่กีย่วของกบัโรค
ในมนุษย จุลินทรียที่เปน
อันตรายตอเนื้อเยื่อเมื่อ
สมัผสัหรอืเขาสูรางกาย เชน 
เชือ้กลุมเสีย่งที ่2 กอโรคใน
คนหรอืสตัวได แตไมทาํให
เกดิโรคทีร่นุแรง และแพร
กระจายสูสิง่แวดลอมนอก
อาคารไดนอย จึงมีความ
เสีย่งตอชมุชนนอย มวีคัซนี
และวธิีการรกัษาที่ใหผลดี 
ไดแก เชื้อตับอักเสบเอ บี 
และซี (Hepatitis A, B, 
C) ไขเลือดออก (Dengue 
fever) และโรคไขหวดัใหญ 
(Influenza A) เปนตน

แนวทางปฏิบัติ
ต า ม ค ว า ม
ปลอดภัยทาง 
ชวีภาพระดับที ่1 
และเพิม่เตมิ : มี
การจาํกดัการเขา
ถงึ มสัีญลักษณ
แสดงความเปน
อันตราย มี
มาตรการปองกัน
ลวงหนา มคีูมอื
ความปลอดภัย
ทางชวีภาพทีร่ะบุ 
วธิกีารลดการปน
เป อนของเสีย
หรอืนโยบายการ
ควบคมุทางการ
แพทย

เครื่องมือเบื้องตน:
มีตูชีวนิรภัยระดับ 
1 หรือ 2 หรือ
อปุกรณควบคุมทาง 
กายภาพ อืน่ๆ ทีใ่ช
จดัการกับ จลิุนทรยี
ท่ีเปนสาเหตุของการ
เกิดโรคโดย ผาน
ทางละอองอากาศ 
อุปกรณปองกัน
เฉพาะบคุคล : เสือ้
คลุม ถุงมือ และ
อุปกรณปองกัน
ใบหนา

แนวทางปฏบิตัติามความ
ปลอดภัยทาง ชีวภาพ
ระดับที่ 1 และเพิ่ม : 
ระบบฆาเชื้อปนเปอน
ดวยตูนึ่งฆาเช้ือดวย
ไอนํ้า 
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 ตารางที่ 9.1 ขอสรุปเกี่ยวกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยทั้ง 4 ระดับ (ตอ)

ชนิดของ
หองปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงาน แนวทาง
ปฏิบัติ

อุปกรณปองกัน
อันตรายเฉพาะ
บุคคลและเครื่อง

มือเบื้องตน

สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ออกแบบ
และสรางขึ้นมาโดย

เฉพาะ

กลุมขั้นสูง :
หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ
ที่ 3 หองปฏิบัติ
การพเิศษในโรง
พยาบาลใหญ
และสถาบนัวจิยั
เฉพาะทาง

จุลินทรียเฉพาะถิ่นหรือ
จลุนิทรยีตางถิน่ทีส่ามารถ 
แพร เชื้อผานทางละออง
อากาศ จุลินทรียที่อาจกอ
ใหเกดิโรคทีส่าํคญัหรอืทาํให
ตายได เชน เชือ้กลุมเสีย่งที ่
3 มีความรนุแรงสงูมีความ
เสีย่งมากเปนพเิศษ สามารถ
ติดตอผานทางเดินหายใจ
กอใหเกดิโรคทีร่ายแรงใน
คนหรือสัตว ผูปฏิบัติงาน
มคีวามเสีย่งสงู แมมคีวาม
เสีย่งตอชมุชนนอย แตเชือ้
กม็โีอกาสแพรกระจายสูส่ิง
แวดลอมได หากเกิดการตดิ
เชือ้ จะมวีธิกีารรักษาและการ
ปองกันที่ใหผลดีเชน เชื้อ
แอนแทรกซ ไวรสัเวสไนน 
โรคสมองและไขสันหลงัอกั
เสบเวเนซูเอลา โรคซารส 
เชือ้วัณโรค (Mycobac-
terium Tuberculosis) 
และไขไทฟัส เปนตน

แนวทางปฏิบัติ
ต า ม ค ว า ม
ปลอดภัยทาง 
ชีวภาพระดับที่ 
2 และเพิม่เตมิ :
ควบคุมการเขา
ถงึพืน้ทีก่ารกาํจดั
ของเสยีท้ังหมด
การกําจัดสิ่งปน
เปอนของเสือ้ผาที่
ใชในหองปฏบิตัิ
การกอนนาํไปซกั

เครือ่งมอืเบือ้งตน :
มตีูชวีนริภยัระดบั 1 
หรอื 2 หรอือปุกรณ
ควบคมุ ทางกายภาพ 
อืน่ๆ ทีใ่ชจดัการกบั
จุลินทรียอุปกรณ
ปองกันอันตราย
เฉพาะบคุคล : เสือ้
คลุม ถุงมือ และ
อุปกรณปองกัน 
ระบบทางเดนิหายใจ

แนวทางปฏบิตัติามความ 
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับที่ 2 และเพิ่ม : 
แยกการเขาถึงพ้ืนที่มี
ประตูสองชั้นที่ปดได
เองไมมีการหมุนเวียน 
อากาศซํ้า อากาศไม
ไหลยอนเขาไปขางใน
หองปฏิบัติการ
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 ตารางที่ 9.1 ขอสรุปเกี่ยวกับหองปฏิบัติการชีวนิรภัยทั้ง 4 ระดับ (ตอ)

ชนิดของ
หองปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงาน แนวทาง
ปฏิบัติ

อุปกรณปองกัน
เฉพาะบุคคลและ
เครื่องมือเบื้องตน

สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ออกแบบ
และสรางขึ้นมาโดย

เฉพาะ

กลุมขั้นสูง :
หองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 
4 ยังไมมีใน
ประเทศไทย ตาม
ขอกําหนดของ
หองปฏิบัติการ
แบบนี้จะคลาย
กับหองปฏิบัติ
การชีวนิรภัย
ระดบั 3 แตเพ่ิม
ระบบปองกนัการ
เลด็ลอดของเชือ้
ออกสูสิง่แวดลอม
นอกอาคารทาง
อากาศ

จุลินทรียท่ีเปนอันตราย
หรือจุลินทรียตางถิ่นที่มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิด
โรคที่เปนอันตราย ถึงแก
ชีวิต จุลินทรียที่สามารถ
แพรเชื้อผานทางละออง
อากาศหรือเปนจุลินทรียที่
ไมทราบความเสีย่งของการ
แพรเชือ้ เชน เชือ้กลุมเสีย่ง
ที่ 4 มีความเสี่ยงสูงมาก
ท่ีสดุ กอโรครายแรงในคน
และสัตว และยังสามารถ
แพรเชื้อไปยังบุคคลอื่น
หรือสัตวอื่นได ทั้งทาง
ตรงและทางออม ไดแก 
เชื้อมารบวรก (Marburg 
virus) เช้ือไวรัสอีโบลา 
(Ebola virus) ไวรัส
ฮานตา (Hanta virus) 
ไขลาสสา และไขเลือด
ออก (Crimean-Congo 
hemorrhagic fever) 
เปนตน

แนวทางปฏิบัติ
ต า ม ค ว า ม
ปลอดภัยทาง 
ชีวภาพระดับ 3 
และเพิ่มเติม : 
ควรเปนเสื้อผา
กอนเขาพื้นที่
อาบน้ํากอนออก
จากหองปฏิบัติ
การ วัสดุทุก
ชนิดตองถูกลด
การปนเปอนกอน
นําออกจากหอง
ปฏิบัติการ

เครือ่งมอืเบือ้งตน :
ทุกกระบวนการ
ตองดําเนินการใน
ตูชีวนิรภัย ระดับ 
3 หรอืใชตูชวีนิรภยั
ระดับ 1 หรือ 2 ที่
มี Full – body, 
Air-supplied, 
Positive pres-
sure personnel 
suit

แนวทางปฏบิตัติามความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับ 3 และเพิ่ม : 
จดัใหมพีืน้ทีเ่ฉพาะหรอื 
สรางอาคารแยกออก
มา มี Dedicated 
supply, Exhaust 
vacuum และระบบฆา
เช้ือ (Decontamina-
tion system) อาจมี
ส่ิงทีต่องการอ่ืนๆ นอก
เหนือจากนี้
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