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• การพิจารณาโครงการวิจัยห้องปฏิบัติการและการอนุมัติเข้าใช้

ห้องปฏิบัติการ (CICM-BCC-SA-001)

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1

(CICM-BCC-SA-002)

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2

(CICM-BCC-SA-003)

• แนวทางการด าเนินการกับตัวอย่างวิจัยที่ได้จากมนุษย์และสัตว์ที่อาจ

มีการปนเปื้อนเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือ 3 (CICM-BCC-SA-004 )

• การผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน ขาย หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค

และพิษจากสัตว์ (CICM-BCC-SA-005)

• การท าลายเชื้อโรค (CICM-BCC-SA-006)

• การจัดการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007)

• การรับมือเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล (CICM-BCC-SA-008)

• การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ (CICM-BCC-SA-009)
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพจิารณาโครงการวจัิย ห้องปฏิบัติการ และการอนุมัติเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 
CICM-BCC-SA 001 REV.01 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์   21 ธนัวาคม  2563 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ในการพิจารณาระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจยัและ
หอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการ 

 
2. ขอบข่าย 

ส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ และผูท่ี้เก่ียวข้องใช้ส าหรับศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานวิธีปฏิบัติในการพิจารณาระดับความ
ปลอดภยัทางชีวภาพของโครงการวิจยัและห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้การด าเนินการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือโรคและตวัอยา่งวิจยัท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือโรคตาม
รายช่ือเช้ือโรค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของ
สถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน และชุมชน  
 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 
4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
4.3 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
4.4 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพจิารณาโครงการวจัิย ห้องปฏิบัติการ และการอนุมัติเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 3 
CICM-BCC-SA 001 REV.01 
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5.3 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.4 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ 

 
6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 แบบฟอร์มขออนุมติัใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-001) 
6.2 แบบรายงานการด าเนินการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-002) 

 
7. เอกสารอ้างองิ   

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3     ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง การศึกษาวิจยัเพื่อการควบคุมโรคการป้องกนัและการบ าบดัโรค 
7.4     กฎกระทรวงการแจง้และการออกหนงัสือรับรองการแจง้ผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้น

ครอบครองเช้ือโรค กลุ่มท่ี 2 หรือพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 1 พ.ศ. 2563 
 

8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1 หวัหนา้โครงการเป็นบุคคลภายในวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
8.1.1 ให้หัวหน้าโครงการพิจารณาโครงการของตนเองว่าเหมาะสมกบัห้องปฏิบติัการระดับไหน
ของหอ้งปฏิบติัการวทิยาลยัแพทยน์านาชาติจุฬาภรณ์  
8.1.2 ถา้ใช ้BSL1 สามารถด าเนินการได ้
8.1.3 ถา้ใชห้้อง BSL2 ให้หวัหนา้โครงการแจง้ช่ือโครงการพร้อมแนบเอกสารใบรับรองโครงการ
ของ TU-IBC ท่ีงานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 

8.2     หวัหนา้โครงการเป็นบุคคลภายนอก แต่มีผูร่้วมวจิยัเป็นบุคคลภายในวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ 

8.2.1 ให้หวัหนา้โครงการท าหนงัสือออกจากหน่วยงาน ขอใชห้้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ส่งคณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมแนบโครงการร่าง
งานวจิยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพจิารณาโครงการวจัิย ห้องปฏิบัติการ และการอนุมัติเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 3 
CICM-BCC-SA 001 REV.01 
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8.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมเป็นผูพ้ิจารณา หากไม่มีความเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ จะพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัต่อไป หากมีความเก่ียวขอ้งด้านความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ จะส่งเร่ืองเสนอ CICM-BCC  
8.2.3 CICM-BCC พิจารณาโครงการ เ ม่ือผ่านการอนุมัติจะออกเป็นหนังสือรับรองให้ใช้
หอ้งปฏิบติัการ BSL 2 ต่อไป 

8.3    หัวหน้าโครงการเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีผูร่้วมวิจยัเป็นบุคคลภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

8.3.1 ให้หวัหนา้โครงการท าหนงัสือออกจากหน่วยงาน ขอใชห้้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ส่งคณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมแนบโครงการร่าง
งานวจิยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
8.3.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมเป็นผูพ้ิจารณา หากไม่มีความเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยั
ทางชีวภาพ จะพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัต่อไป หากมีความเก่ียวขอ้งด้านความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ จะส่งเร่ืองเสนอ CICM-BCC 
8.3.3 CICM-BCC พิจารณาโครงการ เม่ือผ่านการอนุมัติจะออกเป็นหนังสือรับรองให้ใช้
หอ้งปฏิบติัการทางชีวภาพต่อไป 
8.3.4 งานวิจยั ส่งเสริมและพฒันาวิชาการ จดัเตรียมเสนอการเรียกเก็บค่าใช้ห้องปฏิบติัการกับ
นกัวจิยั ต่อไป 

8.4    งานวิจยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ แจง้ ผูด้  าเนินการ ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และฝ่ายเลขานุการ CICM-
BCC ทราบ เพื่อท าการควบคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 

8.5   ให้นกัวิจยักรอกแบบรายงานการด าเนินการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-002) เพื่อ
ระบุขอ้มูลช่ือเช้ือโรค ปริมาณท่ีผลิต จ านวนหลอด ต าแหน่งการเก็บเช้ือโรค หลงัใชง้าน 

8.6     ให้นักวิจยัเข้าระบบการจองห้องและเคร่ืองมือภายในห้องปฏิบัติการวิจยั ก่อนเข้าใช้ห้องและ
เคร่ืองมือ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่1 เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 
CICM-BCC -SA 002 REV.01 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์   21 ธนัวาคม 2563 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL1 วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ 
 
2. ขอบข่าย 

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจการด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL1 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้การด าเนินการศึกษาวิจยัเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 และความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 1 ของ
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 และ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการ
เก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน และชุมชน 
 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 
4.2 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ  
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่1 เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 3 
CICM-BCC -SA 002 REV.01 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์   21 ธนัวาคม 2563 
 

6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 แบบฟอร์มขออนุมติัใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-001) 
 

7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1 ประเภทของงานท่ีสามารถด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ BSL1 
8.1.1 การศึกษาวจิยัทัว่ไปท่ีไม่มีการใชเ้ช้ือโรค 
8.1.2 การศึกษาวจิยัท่ีมีการใชเ้ช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม 
8.1.3 การศึกษาวิจยัท่ีมีการใช้เช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ท่ีมีการตดัต่อพนัธุกรรมโดยมีการเช่ือมต่อ

ช้ินส่วนดีเอ็นเอของส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิด เป็นตน้ไป แต่มีความเส่ียงต ่า โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและ
ประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.1.4 ตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์มีสุขภาพดี ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน 
อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.1.5 ตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 
ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีมีหลกัฐานหรือขอ้บ่งช้ีทางวทิยาศาสตร์ท่ีชดัเจน วา่ไม่พบการปนเป้ือน
ของเช้ือโรคในตวัอยา่ง โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.1.6 ตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 
ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมีหรือวธีิทางกายภาพหรืออ่ืน ๆ และมัน่ใจได้
วา่เช้ือโรคไดส้ิ้นสภาพ โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.2 การด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL1 จะตอ้งแจง้ให้ผูด้  าเนินการและผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ
ทราบก่อนเร่ิมด าเนินการ 

8.3 ให้ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูด้  าเนินการและผูท่ี้มีหนา้ท่ีปฏิบติัการท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่1 เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 3 
CICM-BCC -SA 002 REV.01 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์   21 ธนัวาคม 2563 
 

8.4 ใหผู้ว้จิยัด าเนินการวิจยัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 รวมถึง
ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.5 การด าเนินการกบัตวัอยา่งวจิยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตว ์ ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน 
อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ใหด้ าเนินการในตูชี้วนิรภยั  

8.6 ผูป้ฏิบติังานสวมรองเทา้ปิดหุม้ทั้งเทา้ 
8.7 การด าเนินการวิจยั ใหผู้ว้ิจยัสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือ 

หนา้กากอนามยั และ/หรือ แวน่ตานิรภยั ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
8.8 เม่ือด าเนินการวิจยัเสร็จส้ินจะตอ้งท าให้ตวัอย่างส้ินสภาพ ก่อนน าไปทิ้งในภาชนะส าหรับมูล

ฝอยติดเช้ือ 
8.9 เม่ือการด าเนินการวจิยัแลว้เสร็จ ใหผู้ว้จิยัท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม และออกจาก

หอ้งปฏิบติัการทนัที 
8.10 กรณีเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการด าเนินการวิจยั และส่งผลให้เกิดการกระจายของสารชีวภาพ ให้

ปฏิบติัตามหลกัการรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-BCC -SA-008)  
8.11 ไม่น ากรด ด่าง หรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเปลวไฟไปใช้งานในตูชี้วนิรภยั (Biosafety cabinet, 

BSC) 
  8.12 ไม่อนุญาตใหผู้ว้จิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการวจิยัเขา้ห้องปฏิบติัการ 

8.13 หา้มใชป้ากดูดสารละลายโดยตรงจากปิเปตต ์(pipette) 
 8.14 ไม่อนุญาตใหน้ าส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเขา้ห้องปฏิบติัการ 
8.15 ไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมเขา้ห้องปฏิบติัการ  
8.16 หา้มใส่ และถอดคอนแทคเลนส์ขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.17 หา้มใชเ้คร่ืองส าอางขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.18 ไม่จบับริเวณสะอาด เช่นลูกบิดประตู หรือโทรศพัท ์ขณะใส่ถุงมือ 
8.19 ใหใ้ชข้อ้ศอกในการดนัทีจบัประตูหรือเทา้ดนัแท่นเล่ือนประตูเพื่อเล่ือนประตู 
8.20 ลา้งมือก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ 
8.21 ไม่อนุญาตใหผู้ไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ห้องปฏิบติัการ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่2  เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 6 

CICM-BCC-SA 003 REV.01 
ผูจ้ดัท  า ดร.นิภาภรณ์ แสนคุณทา้ว ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม  2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวจิยัในหอ้งปฏิบติัการ BSL2 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจการด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL2 วิทยาลยั
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 

 
3. หลกัการ 

แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL2 ท่ีมี
กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัเช้ือโรค หมายรวมถึง แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต และสารชีวภาพท่ีไม่ใช่อนุภาค
โปรตีนก่อโรค ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัอนุภาคโปรตีนก่อโรค (prion) โดยหมาย
รวมถึงตวัอยา่งวิจยัใด ๆ ท่ีมีการปนเป้ือนอนุภาคโปรตีนก่อโรค นอกจากน้ี แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีเป็น
แนวทางส าห รับการด า เ นินการวิจัยในห้องปฏิบัติการ  BSL2 ท่ี มี กิ จกรรม ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ใด ๆ ท่ีใชส่ิ้งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมทั้งเช้ือโรค พืช มนุษย ์และสัตว ์ส่ิง
ส่งตรวจจากทั้งมนุษย์และสัตว ์และ/หรือสารชีวภาพอนัตรายต่าง ๆ โดยไม่อนุญาตให้ด าเนินการ
เก่ียวกบัทอ็กซินจากแบคทีเรีย และรา เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงานและชุมชน  

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดับวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
4.3 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 
4.4 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2  

 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่2  เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 6 

CICM-BCC-SA 003 REV.01 
ผูจ้ดัท  า ดร.นิภาภรณ์ แสนคุณทา้ว ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม  2562 
 

5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 แบบฟอร์มขออนุมติัใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั (CICM-BCC-FA-001)  
6.2 แบบรายงานการด าเนินการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-002)  
6.3 แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่ม

ท่ี 2 หรือ 3* (CICM-BCC-SA-004) 
6.4 การผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-BCC-SA-

005) 
6.5 การท าลายเช้ือโรค (CICM-BCC SA-006) 
6.6 การจดัการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007) 
6.7 การรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-BCC-SA-008) 
6.8 การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ (CICM-BCC-SA-009) 

 
7. เอกสารอ้างองิ 

แนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ

สมยัใหม ่คณะกรรมการเทคนิคดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ

แห่งชาติ. พิมพค์ร้ังท่ี 9 ธนัวาคม 2559. ISBN: 978-616-12-0476-1. 

http://www.biotec.or.th/biosafety/images/document/G01-biosafety%20guideline.pdf 

 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

หลกัปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ BSL2 
   8.1 ขอบข่ายของงานวจัิยที่สามารถด าเนินการได้ 

8.1.1 การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 หรือ 3* โดยเช้ือโรคท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั
จะตอ้งอยูใ่นรายการท่ีไดรั้บการจดแจง้หรืออนุญาตแลว้ โดยวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตาม 
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พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 และตอ้งไดรั้บการพิจารณา และประเมินระดบัและความเส่ียง
จาก CICM-BCC 
      8.1.2 การวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ประเภทท่ี 1 2 และ 3* โดยตอ้งได้รับการ
พิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 
 
BSL2 Room A  
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงส่งตรวจจากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์มีหรืออาจมีการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส 
และปรสิต ท่ีจดัอยูใ่นเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* 

2. การวิจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงส่งตรวจจากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์มีหรืออาจมีการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส 
และปรสิต ทีมีการตดัต่อพนัธุกรรม 

3. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 1 

BSL2 Room B 
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงเซลลท่ี์ไม่มีการปนเป้ือนเช้ือโรคท่ีสามารถก่อโรคได ้
2. การวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงเซลล์เป็นเจา้บา้นส าหรับการติดเช้ือไวรัส ปรสิต และอ่ืน ๆ ท่ี

จดัอยู่ในเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* โดยตอ้งได้รับการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก 
CICM-BCC 

 
BSL2 Room C 
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัเช้ือจุลินทรียท่ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเซลลเ์จา้บา้นในการเพิ่มจ านวน 
2. การวิจยัท่ีเก่ียวกบัเช้ือแบคทีเรีย ยีสต์ รา ท่ีจดัอยู่ในเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* โดยตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 
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8.2 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) 

8.2.1 เส้ือคลุมปฏิบติัการ (lab coat) 
8.2.2 ถุงหุม้รองเทา้ส าหรับห้องปฏิบติัการ BSL2 
8.2.3 ถุงมือ (gloves) 
8.2.4 หนา้กากอนามยั (surgical mask) หรือชุดส่งผา่นอากาศ (respirator) 
8.2.5 แวน่ตานิรภยั (goggles)  
8.2.6 หมวกคลุมผม (bouffant cap) 
8.2.7 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน 

 
8.3 แนวทางปฏิบัติทัว่ไปในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ BSL2 Room A, B และ C 
 ใหด้ าเนินการตามแนวทางปฏิบติัของหอ้งปฏิบติัการ BSL1 และ 

8.3.1 ใหผู้ว้จิยัด าเนินการขอรับการพิจารณาระดบัและหอ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ 
จาก TU-IBC และตอ้งผา่นการพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนด าเนินการในห้องปฏิบติัการ BSL2 

8.3.2 ให้นักวิจัยเข้าจองห้องและเคร่ืองมือในระบบ ก่อนเข้าใช้งานห้องและเคร่ืองมือภายใน
หอ้งปฏิบติัการ 

8.3.3 ผูเ้ขา้ใชห้้องปฏิบติัการ BSL2 ตอ้งผา่นการอบรมแนวทางการปฏิบติัดา้นทางความปลอดภยัทาง
ชีวภาพของวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือหลกัสูตรความปลอดภยั
ทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีไดรั้บการรับรอง ตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว ์พ.ศ. 2558 

8.3.4 ใหผู้ว้จิยัสวมรองเทา้ปิดหุม้ทั้งเทา้ก่อนเขา้หอ้ง Anteroom 
8.3.5 ให้ท าการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย โดยเช้ือโรคและสารชีวภาพจะตอ้งขนยา้ยใน

ภาชนะอยา่งนอ้ย 2 ชั้น และวางบนรถเขน็เพื่อขนยา้ยเขา้หอ้งปฏิบติัการ 
8.3.6 ใหผู้ว้จิยัสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลตามขั้นตอน ดงัน้ี ถุงคลุมรองเทา้ ลา้งมือ หนา้กาก

อนามยั หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั เส้ือคลุมปฏิบติัการ และถุงมือ 2 ชั้น ตามล าดบั 
8.3.7 ด าเนินการวจิยัภายในตูชี้วนิรภยัเท่านั้น 
8.3.8 ท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติัการก่อนและหลงัการด าเนินการวิจยัโดยฉีดน ้ ายาฆ่าเช้ือลงบน

กระดาษช าระก่อนเช็ดท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติัการ (ไม่ฉีดน ้ายาฆ่าเช้ือลงพื้นท่ีปฏิบติัการโดยตรง) 
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8.3.9 เม่ือการด าเนินการวิจยัแลว้เสร็จ ให้ผูว้ิจยัท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และออก
จากหอ้งปฏิบติัการทนัที โดยด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัการท าลายเช้ือโรค (CICM-BCC-SA-
006) และการจดัการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007) 

8.3.10 ผูว้จิยัถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลตามขั้นตอน ดงัน้ี ถุงมือชั้นนอก แวน่ตานิรภยั หมวก
คลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงคลุมรองเทา้ ถุงมือชั้นใน ลา้งมือ หนา้กากอนามยัและลา้งมือ ตามล าดบั ทิ้งลง
ในภาชนะส าหรับมูลฝอยติดเช้ือท่ีจดัเตรียมไว ้

8.3.11 ลา้งมือก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ 
8.3.12 หา้มใชป้ากดูดสารละลายโดยตรงจากปิเปตต ์(pipette) 
8.3.13 หา้มรับประทานอาหาร ด่ืม สูบบุหร่ี และใชเ้คร่ืองส าอางขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.3.14 ระวงัมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของเช้ือโรคตลอดการด าเนินการวิจยั ในกรณีท่ีจ าเป็น ตอ้ง

จ ากดัใหเ้กิดการฟุ้งกระจายนอ้ยท่ีสุด และใหด้ าเนินการภายใตตู้ชี้วนิรภยั 
8.3.15 ไม่น ากรด ด่าง เขม้ขน้ และอุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดเปลวไฟ ไปใชง้านในตูชี้วนิรภยั (Biosafety 

Cabinet, BSC) 
8.3.16 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งผลิตเช้ือโรคกลุ่ม 2 หรือ 3* ใหด้ าเนินการผลิตตามวิธีปฏิบติัมาตรฐาน 

การผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-BCC-SA-005) 
  8.3.17 ใหท้  าการระบุช่ือเช้ือ จ านวนหรือปริมาณ ผูผ้ลิต วนัท่ีผลิต ลงบนหลอดบรรจุ 
 8.3.18 ใหท้  าการเก็บเชือ้โรคและพษิจากสตัวใ์นท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น และด าเนินการขนยา้ยเช้ือโรค

ในตามวิธีปฏิบติัมาตรฐาน การผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์
(CICM-BCC-SA-005) 

8.3.19 เม่ือการด าเนินการโครงการวิจยัเสร็จส้ินแล้ว จะต้องท าให้เช้ือโรคส้ินสภาพ และไม่
สามารถก่อโรคได ้
 8.3.20 ให้กรอกแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการ
ท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย 
น าผ่าน และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2560 เพื่อแจง้ต่อ CICM-BCC และ TU-IBC 
ต่อไป 
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8.4 แนวทางปฏิบัติพเิศษในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ BSL2 Room A, B และ C 
8.4.1 หวัหนา้โครงการวิจยัและผูว้จิยัตอ้งเป็นผูท่ี้รับผดิชอบการด าเนินการวิจยัและความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัมาตรฐาน (SOP) ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือ พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558  

8.4.2 หัวหน้าโครงการและผูว้ิจยัต้องด าเนินการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นโครงร่างวิจยัท่ีได้รับการ
อนุมติัแลว้เท่านั้น  

8.4.3 หัวหน้าโครงการและผูว้ิจยัตอ้งก าหนดนโยบาย และวิธีด าเนินการ โดยผูป้ฏิบติังานใน
ห้องปฏิบติัการตอ้งไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัอนัตรายและส่ิงท่ีตอ้งท าก่อนเขา้สู่ห้องปฏิบติัการ เช่น การฉีด
วคัซีน วธีิปฏิบติั เป็นตน้ 

8.4.4 เม่ือมีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ หรือมีอุบติัเหตุใด ๆ เกิดข้ึน ใหด้ าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั การรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-BCC-SA-008) 

8.4.5 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบติัการ เช่น ซีร่ัม หรือส่ิงใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียงต่อบุคคลในหอ้งปฏิบติัการ ควรเก็บไวใ้นพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเหมาะสม และจ ากดัผูเ้ขา้ถึงพื้นท่ีจดัเก็บ 

8.4.6 ในกรณีท่ีด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงเซลล์ท่ีไม่มีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 หรือ 3* ให้
ด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ BSL2 Room B โดยใหป้ฏิบติัตามวธีิปฏิบติัมาตรฐาน BSL2 Room B 
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เร่ือง:   แนวทางการด าเนินการกบัตัวอย่างวจัิยทีไ่ด้จากมนุษย์และสัตว์ทีอ่าจมีการ
ปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มที ่2 หรือ 3 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 4 
CICM-BCC-SA   004 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  21 ธนัวาคม 2563 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวจิยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือ
โรคกลุ่มท่ี 2 หรือ 3 

 
2. ขอบข่าย 

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจแนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวจิยัท่ีไดจ้าก
มนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 หรือ 3* ในหอ้งปฏิบติัการวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และลักษณะสถาน
ปฏิบติัการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบความปลอดภยั และระบบคุณภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์
พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน และชุมชน การด าเนินการกบัตวัอย่างวิจยัท่ีได้จาก
มนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 หรือ 3 จ าเป็นตอ้งด าเนินการในสถานปฏิบติัการระดบั 2 
ท่ีมีการไหลเข้าของอากาศในทิศทางเดียว (directional airflow) และมีท่ออากาศออก (exhaust air duct) 
ภายนอกอาคาร รวมทั้งตอ้งมีมาตรการอ่ืนเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควมปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 - 
 
7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด า     

เนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวจิยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตว ์
8.1 ใหน้กัวจิยัเขา้จองหอ้งและเคร่ืองมือในระบบ ก่อนเขา้ใชง้านหอ้งและเคร่ืองมือภายในหอ้งปฏิบติัการ 
8.2  การด าเนินการกับตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษยแ์ละสัตว์ท่ีมีสุขภาพดี ได้แก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 

ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 (BSC class II) ในห้องปฏิบติัการ  
BSL1 หรือ BSL2 Room A โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.3 การด าเนินการกับตัวอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์หรือสัตว์ท่ีติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เลือด ซีร่ัม 
พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีมีหลกัฐานหรือขอ้บ่งช้ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีชดัเจน วา่ไม่พบการ
ปนเป้ือนของเช้ือโรคในตวัอย่าง ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 (BSC class II) ในห้องปฏิบติัการ 
BSL1 โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.4 การด าเนินการกับตัวอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์หรือสัตว์ท่ีติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เลือด ซีร่ัม 
พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมีหรือวธีิทางกายภาพ หรือ อ่ืน ๆ และ
มัน่ใจได้ว่าเช้ือโรคได้ส้ินสภาพ ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 (BSC class II) ในห้องปฏิบติัการ 
BSL1 ได ้โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.5 การด าเนินการกบัตวัอยา่งวจิยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์มีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ท่ีสามารถติดต่อสู่คน สัตว ์
ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 (BSC 
class II) ในหอ้งปฏิบติัการ BSL2 Room A โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 
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8.6 ไม่อนุญาตให้ด าเนินการเพิ่มจ านวนของเช้ือจากตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรค
กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ  

8.7 การด าเนินการกบัตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษยห์รือสัตว ์ ท่ีติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ได้แก่ เลือด ซีร่ัม 
พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ สามารถด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีมีการเพิ่มจ านวนของเช้ือจาก
ตวัอยา่งวิจยัปริมาตรไม่เกิน 30 มิลลิลิตร โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC
และตอ้งจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือโรคท่ีมีไวใ้นครอบครองตามวิธีปฏิบติัการผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน ขาย 
หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์CICM-BCC-SOP-005 

8.8 การด าเนินการกับตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์หรือสัตว์ท่ีติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ได้แก่ เลือด ซีร่ัม 
พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมีหรือวธีิทางกายภาพ หรือ อ่ืน ๆ และ
มัน่ใจได้ว่าเช้ือโรคได้ส้ินสภาพ ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 (BSC class II) ในห้องปฏิบติัการ
ระดบั 2 โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-BCC 

8.9 ในกรณีท่ีผลการด าเนินการมีการผลิตเช้ือโรคกลุ่ม 2 หรือ 3* ให้ด าเนินการผลิตตามวิธีปฏิบัติ
มาตรฐาน การผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-BCC-SA-005) 

8.10 ใหท้  าการระบุช่ือเช้ือ จ านวนหรือปริมาณ ผูผ้ลิต วนัท่ีผลิต ลงบนหลอดบรรจุ 
8.11  ให้ท าการเก็บเช้ือโรคและพิษจากสัตวใ์นท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น และด าเนินการขนยา้ยเช้ือโรคในตาม

วิธีปฏิบติัมาตรฐาน การผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-
BCC-SA-005) 

8.11  เม่ือการด าเนินการโครงการวจิยัเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งท าใหเ้ช้ือโรคส้ินสภาพ และไม่สามารถก่อโรค
ไดแ้ละให้กรอกแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการท าลายเช้ือ
โรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น และ
มีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อแจง้ต่อ CICM-BCC และ TU-IBC ต่อไป 

8.12  ในกรณีท่ีตอ้งการเก็บเช้ือโรคเพื่อใชใ้นการศึกษาวจิยัอ่ืน ๆ ต่อไป จะตอ้งเป็นเช้ือโรคท่ีอยูใ่นรายช่ือ
หนงัสือจดแจง้หรือใบอนุญาตครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตวข์องวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8.13  ในกรณีท่ีเช้ือโรคท่ีได้จากผลการด าเนินการงานไม่อยู่ในรายช่ือหนังสือจดแจง้หรือใบอนุญาต
ครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตวข์องวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

8.13.1 ในกรณีผูว้ิจยัประสงค์จะท าลายให้ส้ินสภาพให้ผูว้ิจยัด าเนินการท าลายตามวิธีปฏิบัติ
มาตรฐาน การท าลายเช้ือโรค (CICM-BCC-SA-006) และการจดัการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   แนวทางการด าเนินการกบัตัวอย่างวจัิยทีไ่ด้จากมนุษย์และสัตว์ทีอ่าจมีการ
ปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มที ่2 หรือ 3 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  4 / 4 
CICM-BCC-SA   004 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  21 ธนัวาคม 2563 

 

007) และท าการรายงานผลการท าลายต่อผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 
ตามแบบการท าลายเช้ือโรคแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพ
ภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการ
ผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2560 
8.13.2 ในกรณีผูว้ิจยัประสงค์จะเก็บเช้ือโรค ให้ผูว้ิจยัแจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ภายใน 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี CICM-BCCจะเป็นผูพ้ิจารณาแนวทาง เพื่อท าการยืนหนงัสือจดแจง้หรือ
ขอรับใบอนุญาตครองครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์หรือท าลายเช้ือโรค ต่อไป 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลติ น าเข้า ส่งออก ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง 

เช้ือโรคและพษิจากสัตว์ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 7 
CICM-BCC-SA 005 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์ของ
โครงการวิจยัท่ีด าเนินการในห้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและ
ปฏิบติัการรวม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

 
2. ขอบข่าย 

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจ แนวทางในการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมี
ไว้ในครอบครอง เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ ของโครงการวิจัยท่ีด าเนินการในห้องปฏิบัติการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ วิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

ตามท่ีพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 มีการควบคุมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองนั้น โครงการวจิยัท่ีด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการวทิยาลยั
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั ดงันั้นการด าเนินการกิจกรรมดงักล่าว
จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ แนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ
ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยใช้หลกัการแจง้ล่วงหน้าทั้งตน้ทางและปลายทาง และการขนส่งจะตอ้งเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกฎกระทรวงและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ รวมถึงการบรรจุหีบห่อตอ้งไดม้าตรฐานตามท่ีพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตวก์  าหนด 
 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์  

4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลติ น าเข้า ส่งออก ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง 

เช้ือโรคและพษิจากสัตว์ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 7 
CICM-BCC-SA 005 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2562 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้ส้ินสภาพเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 

6.2 ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง แบบแจง้ผลการส่งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการ
ส้ินสภาพภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์

6.3 แบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการทาลายเช้ือโรคหรือ
พิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผ่าน 
และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 
 

7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้ส้ินสภาพเช้ือ

โรคและพิษจากสัตว ์
7.5 ประกาศและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตราย 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลติ น าเข้า ส่งออก ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง 
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CICM-BCC-SA 005 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2562 
 

8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเ ช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึง
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัโครงการวิจยัจาก CICM-
BCC และ TU-IBC โดยเช้ือโรคและพิษจากสัตวท่ี์ตอ้งการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง 
จะต้องอยู่ในรายช่ือเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ในหนังสือรับการแจ้งหรือใบอนุญาตท่ีได้รับของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามชนิดการอนุญาต ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ด าเนินการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย 
หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3 และ 4 และพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 2 และ 3  

ส าหรับในกรณีท่ีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายช่ือเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุมท่ีสามารถด าเนินการในสถาน
ปฏิบติัการระดบั 2 เสริมสมรรถนะ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1) กรณีตรวจวินิจฉัยโรคท่ีไม่มีการเพาะเช้ือ ให้ด าเนินการในห้องปฏิบติัการ BSL2 โดยปฏิบติั
ตาม หลกัการ Good Microbiological practice อยา่งเคร่งครัด 

2) กรณีท่ีมีการเพาะเช้ือ น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรให้ด าเนินการได้ในห้องปฏิบติัการ BSL2 เสริม
สมรรถนะ (Biosafety Level 2 enhanced: BSL-2 enhanced) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะ
ของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561  

3) กรณีท่ีมีการเพาะเช้ือมากกวา่ 30 มิลลิลิตรต่อคร้ัง ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
 เม่ือโครงการวจิยัผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ CICM-BCC และ TU-IBC แลว้ ใหด้ าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการ
เก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

8.1 การผลิตและมีไวใ้นครอบครอง 
8.1.1 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

8.1.1.1 ในกรณีผลิตน้อยกว่า 1,000 ลิตร หรือของแข็ง 200 กิโลกรัม ให้ด าเนินการได้ โดย
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีข้อมูลของเช้ือโรค ได้แก่ ช่ือวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์
ผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 

8.1.1.2 ในกรณีผลิตมากกวา่ 1,000 ลิตร หรือของแขง็ 200 กิโลกรัม ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
8.1.2 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

8.1.2.1 ในกรณีผลิตนอ้ยกวา่ 10 ลิตร สามารถด าเนินการได ้ทั้งน้ีให้ท าการบนัทึกรายละเอียด
การผลิตและการระบุบนภาชนะบรรจุ ไดแ้ก่ จ  านวนผลิต ปริมาณผลิต และท่ีจดัเก็บ (กล่อง 
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ตูเ้ยน็ สถานท่ีวางตูเ้ยน็ โดยละเอียด) โดยภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลาก
ท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค ไดแ้ก่ ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือ
บรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 
8.1.2. ในกรณีท่ีผลิตมากกวา่ 10 ลิตร ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 

8.1.3 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
8.1.3.1 ในกรณีผลิตน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร สามารถด าเนินการได้ โดยจะตอ้งแจ้งผูมี้หน้าท่ี

ปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการก่อนผลิตทุกคร้ัง ทั้งน้ีให้ท าการบนัทึกรายละเอียดการผลิตและการระบุบนภาชนะ
บรรจุ ไดแ้ก่ จ  านวนผลิต ปริมาณผลิต และท่ีจดัเก็บ (กล่อง ตูเ้ยน็ สถานท่ีวางตูเ้ยน็ โดยละเอียด) โดยภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค ไดแ้ก่ ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 

8.1.4 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
8.1.4.1 ไม่อนุญาตใหท้ าการผลิต 

8.1.5 พิษจากสัตวไ์ม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
8.2 การน าเขา้ และส่งออก  

8.2.1ให้แจง้ CICM-BCC และ IBC ปลายทาง ก่อนด าเนินการขนส่ง 7 วนั ก่อนเร่ิมจดัส่ง โดยตอ้งมี 
Material transfer agreement ท่ีลงนามรับรองทั้งตน้ทางและปลายทางเป็นท่ีเรียบร้อย และเม่ือส่งมอบแลว้เสร็จ
ให้ท าการรายงานตามแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการท าลาย
เช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย 
และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 

8.2.2 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
8.2.2.1 กรณีน าเขา้ หรือส่งออก ให้บรรจุเช้ือโรคหรือในภาชนะบรรจุและหีบห่อของภาชนะ

บรรจุ รวมสามชั้นโดยใหมี้ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ภาชนะชั้นในตอ้งปิดสนิท กนัน ้าหรือของเหลวซึมผา่น และมีความคงทนไม่แตกง่าย 
(2) ภาชนะชั้นกลางตอ้งปิดสนิท กนัน ้ าหรือของเหลวซึมผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่าย 

สามารถรองรับของเหลวหรือส่ิงอ่ืนใดในกรณีท่ีภาชนะชั้นในแตกหรือร่ัว 
(3) หีบห่อชั้นนอกท าด้วยกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีความคงทนต่อการ

กระแทก และตอ้งปิดไดส้นิท 
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8.2.2.2 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค หรือพิษ
จากสัตว ์ไดแ้ก่ ช่ือวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ 

8.2.2.3 มีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์ผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 
8.2.3 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

8.2.3.1 ใหด้ าเนินการตามขอ้ 2.1 และ 2.2 และ 
8.2.3.2 จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์มีไวใ้นครอบครองโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี ชนิด จ านวนภาชนะบรรจุซ่ึงระบุจ านวนหรือปริมาณ วนัเดือนปีท่ีผลิต สถานท่ีเก็บเช้ือโรคหรือพิษ
จากสัตว ์ซ่ึงสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

8.2.4 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
8.2.4.1 ใหด้ าเนินการตามขอ้ 2.1 - 2.3 และ 
8.2.4.2 ให้ มีข้อ มูลความปลอดภัยของ เ ช้ือโรค  (Pathogen Safety Data Sheets:  PSDS) 

ประกอบดว้ย ประเภท แหล่งท่ีพบ พาหะน าโรค การแพร่เช้ือ การก่อโรค อาการของโรค การรักษาและวคัซีน
ป้องกนั อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ วธีิการทิ้ง และวธีิการท าลาย 

2.1 พิษจากสัตวอ์นุญาตใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 1 เท่านั้น 
 

8.3 การขนส่ง 
ใหป้ฏิบติัตามเกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการ

ท าให้ส้ินสภาพเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์โดยให้แจ้ง CICM-BCCและ IBC ปลายทาง ก่อนด าเนินการขนส่ง 7 
วัน ก่อนเร่ิมจัดส่ง และต้องมี Material transfer agreement ที่ลงนามรับรองทั้งต้นทางและปลายทางเป็นที่
เรียบร้อย 

8.3.1 มีเอกสารแสดงรายการเช้ือโรคไปพร้อมการขนส่ง 
8.3.2 มีการนดัหมายล่วงหนา้ระหวา่งผูข้นส่งและผูรั้บ มีการแจง้รายละเอียดของเช้ือโรค ท่ีขนส่ง 

ช่ือผูข้นส่ง ช่ือผูรั้บ เลขหมายโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เวลาและสถานท่ีส่ง โดยผูรั้บและผูส่้งจะตอ้งรายช่ือเช้ือโรคท่ี
ตอ้งการจะขนส่งในใบจดแจง้หรือขออนุญาตครอบครองเช้ือ 

8.3.3 ส่งเช้ือโรคใหผู้รั้บหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น 
8.3.4 วิธีการขนส่งออกนอกสถานท่ีภายในประเทศให้ปฏิบติัตาม 3.1 ถึง 3.3 และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
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8.3.4.1 กรณีขนส่งทางบก ให้ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าดว้ยจดัวางการรถไฟและทาง
หลวง กรณี 

8.3.4.2 ขนส่งทางเรือ ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย
วา่ดว้ยวตัถุอนัตราย และกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 

8.3.4.3 กรณีขนส่งทางอากาศ ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย และกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 

8.3.4.4 วธีิการขนส่งไปต่างประเทศใหป้ฏิบติัตาม 3.1 ถึง 3.4 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีขนส่งทางบก ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย และหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยประเทศตน้ทาง ประเทศท่ีน าผา่น 
และประเทศปลายทาง 

2) กรณีขนส่งทางเรือ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมาย ว่าดว้ยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าดว้ยการรับขนของทางทะเล และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี
ก าหนดโดยประเทศตน้ทาง ประเทศท่ีน าผา่น และประเทศปลายทาง 

3) วธีิการขนส่งไปต่างประเทศทางอากาศ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไข ท่ีก าหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: 
IATA) 

8.4 การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตวภ์ายในอาคาร 
8.4.1 การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตวภ์ายในอาคารให้หมายถึงการขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจาก

สัตวภ์ายในหอ้งปฏิบติัการวจิยั ชั้น 8 วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เท่านั้น 
8.4.2 การขนยา้ยอ่ืน ๆ นอกพื้นท่ี ห้องปฏิบติัการวิจยั ชั้น 8 วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ ใหป้ฏิบติัตาม ขอ้ 3 การขนส่ง ขา้งตน้ 
8.4.3 การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตวภ์ายในอาคารจากหอ้งปฏิบติัการ BSL1 Room A มายงั 

หอ้งปฏิบติัการ BSL2 ใหท้ าการขนยา้ยโดยใชภ้าชนะ 2 ชั้น โดยภาชนะชั้นแรกตอ้งปิดสนิท กนัน ้าหรือ
ของเหลวซึมผา่น และมีความคงทนไม่แตกง่าย และภาชนะชั้นท่ี 2 ท าดว้ยกระดาษแขง็ พลาสติก โลหะ หรือ
วสัดุอ่ืนท่ีมีความคงทนต่อการกระแทก และตอ้งปิดไดส้นิท และท าการยา้ยโดยรถเขน็ท่ีมีความแขง็แรง มีขอบ
กั้นตกโดยรอบรถเขน็ 
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เช้ือโรคและพษิจากสัตว์ 

เอกสารควบคุม          หนา้ :  7 / 7 
CICM-BCC-SA 005 REV.01 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2562 
 

8.4.4 ใหท้  าการขนยา้ย และ/หรือ จดัเก็บเช้ือโรคและพิษจากสัตวใ์นสถานท่ีเก็บตวัอยา่งท่ีก าหนด
โดยวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อนุญาตใหจ้ดัเก็บ 2 จุด ดงัน้ี 

8.4.4.1 ตูแ้ช่เยน็ 4 องศาเซลเซียส และตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซียส ใหด้ าเนินการจดัเก็บท่ีตูแ้ช่เยน็ 4 
องศาเซลเซียส และตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซียส ณ หอ้งปฏิบติัการ BSL2 Room C 

8.4.4.2 ตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซียส ใหด้ าเนินการจดัเก็บท่ีตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซียส ณ 
หอ้งปฏิบติัการ BSL1 Room A โดยให้แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการก่อนจดัเก็บ และ/หรือก่อนขน
ยา้ย ซ่ึงมีการปิดล็อคเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงของผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การท าลายเช้ือโรค เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 4 
CICM-BCC-SA 006 REV.01 

ผูจ้ดัท  า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2563 
 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการท าลายเช้ือโรค 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจแนวทางการท าลายเช้ือโรคก่อนก าจดัทิ้ง ใน
ห้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และลักษณะสถาน
ปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบคุณภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน และชุมชน จ าเป็นต้องด าเนินการ
ท าลายเช้ือโรคก่อนก าจดัทิ้ง โดยสามารถท าลายเช้ือโรคไดโ้ดยสารเคมี การใชค้วามร้อน อบน่ึงฆ่าเช้ือ หรือ
การเผา รวมถึงขั้นตอนการก าจดัและจดัการของเสียหรือส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมี recombinant 
DNA/RNA หรือ synthetic nucleic acid molecules ปนเป้ือน ท่ีเหมาะสม 

 
4. นิยามและค าย่อ 

 4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การท าลายเช้ือโรค เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 4 
CICM-BCC-SA 006 REV.01 

ผูจ้ดัท  า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  21 ธนัวาคม 2563 
 

5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้ส้ินสภาพ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 

6.2 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง แบบแจง้ผลการส่งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบ
การส้ินสภาพภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์

6.3 แบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการทาลายเช้ือโรค
หรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย 
น าผา่น และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561  
 

7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3 กฎกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  

 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

การท าลายเช้ือโรคสามารถท าไดโ้ดยสารเคมี การใช้ความร้อน อบน่ึงฆ่าเช้ือ การเผา  หรือเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้ส้ินสภาพเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 และประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง แบบแจง้ผลการส่งมอบ 
การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ 
 8.1 กรณีท าลายเช้ือโรคโดยสารเคมี  

8.1.1 สามารถลดการปนเป้ือนหรือฆ่าเช้ือโรคไดโ้ดยใช ้Sodium hypochlorite ท่ีความเขม้ขน้ 
0.5-1% โดยเจือจาง 5% Sodium hypochlorite จากขวด stock หรือสามารถใช้สารอ่ืน ๆ ท่ีมีเอกสารชดัเจน
ทางวทิยาศาสตร์วา่สามารถฆ่าเช้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 ใหเ้ตรียมใหม่ทุกคร้ังไม่เกิน 1 ชัว่โมง ก่อนใช ้
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การท าลายเช้ือโรค เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 4 
CICM-BCC-SA 006 REV.01 
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8.1.3 ใหท้  าการแช่ไวอ้ยา่งนอ้ย 30 นาที 
8.1.4 กรณีแช่ไว ้30 นาที แลว้ตอ้งการก าจดัทนัที ให้ด าเนินการเจือจางอยา่งนอ้ย 10 เท่า และ

สามารถเทลงท่อน ้าทิ้งปกติได ้
8.1.5 กรณีใชส้ารเคมีอ่ืน ๆ ใหป้ฏิบติัตามวธีิปฏิบติัท่ีระบุตามคู่มือ 

8.2 กรณีท าลายเช้ือโรคโดยความร้อน 
8.2.1 ใชค้วามร้อนท าลายเช้ือโรคไดเ้ฉพาะในกรณีเช้ือโรคเป็นส่ิงมีชีวติยูคาริโอตชนิดหลาย

เซลลเ์ท่านั้น (multicellular eukaryotes)  
8.2.2 ใหท้ าการตม้ท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-30 นาที 

8.3 กรณีท าลายเช้ือโรคโดยวธีิอบน่ึงฆ่าเช้ือ 
8.3.1 เคร่ืองอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ีใช ้ผา่นการทดสอบ spore test เป็นประจ าทุกเดือน และไดรั้บการ

ตรวจสอบมาตรฐานทุกปี 
8.3.2 ส าหรับเคร่ืองแกว้ พลาสติก ท่ีสะอาด ท าการอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 121 องศาเซลเซียส ความ

ดนั 1.15 Bar หรือ 16.86 psi เป็นเวลา 15 นาที 
8.3.3 ส าหรับของเสีย ท าการอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 

psi เป็นเวลา 35 นาที 
8.3.4 เช้ือท่ีมีการสร้างสปอร์หรือระยะของเช้ือโรคท่ีทนทานต่อความร้อน ให้ท าการอบน่ึง

ฆ่าเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 psi เป็นเวลา 35 นาที 
8.3.5 รวบรวมของเสียท่ีผา่นการอบน่ึงฆ่าเช้ือไวบ้ริเวณจุดพกัมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อใหบ้ริษทัท่ี

ไดรั้บมอบหมายเขา้ด าเนินการต่อไป 
8.4 กรณีท าลายเช้ือโรควธีิเผา (Incinerator) 

8.4.1 ใชส้ าหรับขยะมีคมทั้งท่ีติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ โดยเก็บรวบรวมไวบ้ริเวณจุดพกัมูลฝอย
ติดเช้ือเพื่อใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายเขา้ด าเนินการน าไปเผาท่ีอุณหภูมิไม่นอ้ยกวา่ 760 องศาเซลเซียส และ
เผาควนัท่ี 1,000 องศาเซลเซียส  

8.5 เม่ือท าลายเป็นท่ีเรียบร้อยให้กรอกแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ิน
สภาพภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต 
น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผ่าน และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อแจง้ต่อ CICM-
BCC และ TU-IBC ต่อไป 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การจัดการมูลฝอย เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการมูลฝอย 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องใช้ส าหรับศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางในการจัดการมูลฝอย  ใน
หอ้งปฏิบติัการวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว ์พ.ศ. 2558 

 
3. หลกัการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และลักษณะสถาน
ปฏิบติัการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบความปลอดภยั และระบบคุณภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรค
และพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน และชุมชน จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการการจดัการมูลฝอย โดยแบ่งมูลฝอยออกเป็นชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ 
ขยะสารเคมี ขยะมีคม ทั้ งน้ี ชนิดของขยะท่ีทางวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ด าเนินการ ได้แก่ กาก
กมัมนัตรังสี ซากสัตว ์หรือขยะอนัตราย  

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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5.6 ผูว้จิยั 
 

6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 วธีิปฏิบติัมาตรฐานการท าลายเช้ือโรค (CICM-BCC-SA-006)  
 
7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3 กฎกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

การจดัการมูลฝอยใหแ้บ่งออกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ ขยะมีคม และขยะสารเคมี  
 8.1 มูลฝอยทัว่ไป 

8.1.1 ให้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับมูลฝอยทัว่ไปท่ีวิทยาลยั ฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ โดยมีปริมาตรไม่
เกิน 3 ใน 4 ของถุง 

8.1.2 พนกังานท าความสะอาดท าการรวบรวมมูลฝอยทัว่ไปทุกวนั น าไปเก็บในบริเวณท่ีพกั
มูลฝอยรวมของวทิยาลยัฯ เพื่อน าไปใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 8.2 มูลฝอยติดเช้ือ 
8.2.1 ให้ทิ้งในภาชนะส าหรับมูลฝอยติดเช้ือท่ีวิทยาลยั ฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ โดยมีปริมาตรไม่

เกิน 3 ใน 4 ของถุง 
8.2.2 พนกังานท าความสะอาดท าการรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือทุกวนั โดยขนยา้ยดว้ยรถเขน็ท่ีมี

ภาชนะมีฝาปิดมิดชิด ท าจากวสัดุท่ีแขง็แรง ไม่แตกหกัง่าย และไม่มีรูร่ัวซึม เพื่อน าไป
เก็บในบริเวณท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือรวมภายในหอ้ง Washing room ของวทิยาลยั ฯ  

8.2.3 ท าการน่ึงฆ่าเช้ือมูลฝอยติดเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 psi 
เป็นเวลา 35 นาที ดว้ยเคร่ืองอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ีผ่านการทดสอบ spore test เป็นประจ าทุก
เดือน และไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานทุกปี 
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8.2.4 พนกังานท าความสะอาดท าการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีผา่นการอบน่ึงฆ่าเช้ือแลว้
ไปท าลาย โดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยการก าจดั
มูลฝอยติดเช้ือ  

8.2.5 มูลฝอยติดเช้ือท่ีผ่านการลดการปนเป้ือนหรือท าให้เช้ือส้ินสภาพด้วยสารเคมีท่ีมี
คุณสมบติัฆ่าเช้ือ โดยให้ปฏิบติัตามคู่มือของสารเคมีชนิดนั้น ๆ จากนั้นด าเนินการ
ก าจดัมูลฝอยติดเช้ือโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8.3 ขยะมีคม 
8.3.1 ให้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับของมีคมท่ีมีฝาปิดมิดชิด ท าจากวสัดุท่ีแข็งแรง ไม่แตกง่าย 

และไม่มีรูร่ัวซึม แลว้น าไปรวบรวมเก็บในท่ีพกัขยะมีคมรวมของวิทยาลยัฯ เพื่อให้
บริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายด าเนินการต่อไป 

8.4 ขยะสารเคมี 
  8.4.1 ใหแ้ยกทิ้งสารเคมีต่างชนิดกนั โดยตอ้งระบุชนิดและปริมาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะท่ีทน

ต่อสารเคมีท่ีตอ้งการทิ้ง จากนั้นน าไปรวมท่ีจุดพกัขยะสารเคมี 
  8.4.2 ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการแยกทิ้งตามชนิดสารเคมีได้ ให้ท าการระบุชนิดและ 

ปริมาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะท่ีทนต่อสารเคมีท่ีตอ้งการทิ้ง จากนั้นน าไปรวมท่ีจุดพกั
ขยะสารเคมี 

  8.4.3 ส าหรับการจดัการขยะสารเคมีท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนัก ให้ด าเนินการโดยน าขยะ
ดงักล่าวมายงัจุดทิ้งขยะสารเคมี ตามเวลาท่ีก าหนดโดยฝ่ายวิจยั (ผูว้ิจยัจะต้องแจ้ง
ผูด้  าเนินการและผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการท่ีมอบหมายก่อนใชโ้ลหะหนกั เพื่อก าหนดเวลา
และวธีิก าจดัขยะปนเป้ือนโลหะหนกั) 

  8.4.4 การด าเนินการจดัการขยะสารเคมี จะด าเนินการโดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใช้ส าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจแนวทางในการรับมือเหตุสารชีวภาพหก
ร่ัวไหล ในห้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 

 
3. หลกัการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และลักษณะสถาน
ปฏิบติัการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบความปลอดภยั และระบบคุณภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรค
และพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู ้วิจยั ผู ้ร่วมงานและชุมชน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางในการรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลดว้ยชุดรับมือเหตุสารชีวภาพหก
ร่ัวไหลซ่ึงจดัเตรียมโดยวทิยาลยัฯ 

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-BCC หมายถึงคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 
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6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1     แบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอน ท่ีเก่ียวกบัการ
ผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามกฎกระทรวงการแจง้เหตุ
ความไม่ปลอดภยัและอนัตรายเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเก่ียวกบั การผลิต น าเขา้ ส่งออก 
ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2562 

 
7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3 แนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

สมยัใหม่ พ.ศ. 2559 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

แนวทางด าเนินการรับมือในกรณีเกิดเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล 
8.1   ในกรณีสารชีวภาพหกร่ัวไหลบริเวณพื้น 

8.1.1 ใหผู้ป้ฏิบติังานแจง้ผูท่ี้อยูใ่นหอ้งปฏิบติัการใหท้ราบ และออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.2 ใหผู้ป้ฏิบติังานแจง้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการท่ีดูแลรับผดิชอบหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.3 รออยา่งนอ้ย 30 นาทีเพื่อใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่พื้นหอ้ง 

8.1.4 เม่ือครบเวลา ให้เร่ิมด าเนินการจดัการสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลดว้ยชุดรับมือเหตุสารชีวภาพ

หกร่ัวไหล (spill kit) โดยจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งนอ้ยสองคน 

8.1.5 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 สวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิม

จากสวมหน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสองชั้น 

และถุงหุม้รองเทา้ ตามล าดบั 

8.1.6 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 2 เทผงหรือน ้ ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั 
เพื่อเตรียมราดฆ่าเช้ือ 

  8.1.7 ผูป้ฏิบัติงานคนท่ี 1 เก็บเศษแก้วหรือพลาสติกท่ีแตกหักด้วยท่ีคีบ แล้วทิ้งลงในภาชนะ

ส าหรับทิ้งของมีคม (sharp bin) 
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8.1.8 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 วางแผน่ซึมซบับนสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลโดยวางจากดา้นนอกเขา้สู่

ดา้นใน ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 0.5 เมตร จากจุดสุดทา้ยท่ีสังเกตเห็นสารชีวภาพหก

ร่ัวไหล  

8.1.9 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 ราดน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีผูป้ฏิบติังานคนท่ี 2 ผสมเตรียมไวใ้ห้ทัว่แผน่ซึมซบั

ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหล และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 นาที 

8.1.10 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 เก็บแผน่ซึมซบัดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.1.11 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.1.8-8.1.10 อีก 1 รอบ  

8.1.12 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 ทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.1.13 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 ถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.1.14 ผูป้ฏิบัติงานคนท่ี 1 ถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แว่นตานิรภัย หน้ากาก

อนามยั และถุงหุม้รองเทา้ ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั 

8.1.15 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 1 ถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.1.16 ผู ้ปฏิบัติงานคนท่ี 2 มัดถุงแดงทั้ งสองใบ และน าไปวางบริเวณจัดการขยะของ

หอ้งปฏิบติัการ 

8.1.17 ผูป้ฏิบติังานคนท่ี 2 ถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.18 ผูป้ฏิบติังานทั้ง 2 คนลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.19 ผูป้ฏิบติังานลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายฯ 
และแจง้ CICM-BCC 

8.2 ในกรณีสารชีวภาพหกร่ัวไหลในตูชี้วนิรภยั 
 ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในตู้ชีวนิรภัย ให้เปิดตู้ชีวนิรภัยทิ้งไว ้และท าตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
8.2.1 ผูป้ฏิบติังานแจง้ผูท่ี้อยูใ่นหอ้งปฏิบติัการใหท้ราบ และออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.2 ผูป้ฏิบติังานแจง้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการท่ีดูแลรับผดิชอบหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.3 รออยา่งนอ้ย 30 นาทีเพื่อใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่พื้นตูชี้วนิรภยั 

8.2.4 เม่ือครบเวลา ให้เร่ิมด าเนินการจัดการสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลด้วยชุดรับมือเหตุ

สารชีวภาพหกร่ัวไหล (spill kit)  
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8.2.5 ผูป้ฏิบติังานสวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิม

จากสวมหน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ และถุงมือ

สองชั้น ตามล าดบั 

8.2.6 ผูป้ฏิบติังานเทผงหรือน ้ ายาน ้ ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้
กนั เพื่อเตรียมราดฆ่าเช้ือ 

8.2.7 ผูป้ฏิบติังานเก็บเศษแกว้หรือพลาสติกท่ีแตกหกัดว้ยท่ีคีบ แลว้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับ

ทิ้งของมีคม (sharp bin) 

8.2.8 ผูป้ฏิบติังานวางแผ่นซึมซับบนสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในตู้

ชีวนิรภยั 

8.2.9 ผูป้ฏิบัติงานราดน ้ ายาฆ่าเช้ือให้ทั่วแผ่นซึมซับในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณ

สารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหล และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 นาที 

8.2.10 ผูป้ฏิบติังานเก็บแผน่ซึมซบัดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.2.11 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.2.8-8.2.10 อีก 1 รอบ  

8.2.12 ผูป้ฏิบติังานทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.2.13 ผูป้ฏิบติังาน ถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.2.14 ผูป้ฏิบัติงาน ถอดเส้ือคลุมปฏิบัติการ หมวกคลุมผม แว่นตานิรภัย และหน้ากาก

อนามยั ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไปวางบริเวณ

จดัการขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.15 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.16 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.17 ผูป้ฏิบติังานลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายฯ 
และแจง้ CICM-BCC 

8.3 ในกรณีสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

       ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีใชก้บัโรเตอร์แบบมีฝาปิด (rotors with lid) 
ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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8.3.1 ผูป้ฏิบติังานกดปุ่มหยดุหรือปิดสวติช์เคร่ืองหมุนเหวีย่งโดยห้ามกดปุ่มเบรกเคร่ือง หรือ
ในกรณีท่ีพบวา่ มีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพในเคร่ืองหมุนเหวี่ยง หลงัจากท าการ
เปิดฝาเคร่ืองหรือฝาโรเตอร์ ใหปิ้ดฝาโรเตอร์และ/หรือฝาเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

8.3.2 รอใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็นเวลา 30 นาที ในระหวา่งนั้น ให้เปิด
ใชง้านตูชี้วนิรภยัในกรณีท่ีมีตูชี้วนิรภยัในหอ้งปฏิบติัการ  

8.3.3 ผูป้ฏิบติังานสวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิม

จากสวมหน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสอง

ชั้น และถุงหุม้รองเทา้ ตามล าดบั 

8.3.4 ผูป้ฏิบติังานถอดโรเตอร์ และน าไปวางในตูชี้วนิรภยั เปิดฝาโรเตอร์ และเก็บเศษแก้ว

หรือพลาสติกท่ีแตกหกัดว้ยท่ีคีบ แลว้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม (sharp bin) 

8.3.5 ผูป้ฏิบติังานเทผงหรือน ้ ายาน ้ ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้
กนั 

8.3.6 ผูป้ฏิบติังานท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ และทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาที ซับน ้ ายาฆ่าเช้ือส่วนท่ีเหลือดว้ยแผน่ซึมซับ เก็บแผน่ซึมซับดว้ยท่ี
คีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.3.7 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.3.6 อีก 1 รอบ 

8.3.8 ผูป้ฏิบติังานทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.3.9 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.3.10 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แว่นตานิรภยั หน้ากากอนามยั 

และถุงหุ้มรองเทา้ ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไป

วางบริเวณจดัการขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.11 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.12 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.13 ผูป้ฏิบติังานลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายฯ 
และแจง้ CICM-BCC 

8.4 ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีใช้กบัโรเตอร์แบบไม่มีฝาปิด (rotors with 
out lid) ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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8.4.1 ผูป้ฏิบติังานกดปุ่มหยดุหรือปิดสวติช์เคร่ืองหมุนเหวีย่งโดยห้ามกดปุ่มเบรกเคร่ือง หรือ
ในกรณีท่ีพบวา่ มีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพในเคร่ืองหมุนเหวี่ยง หลงัจากท าการ
เปิดฝาเคร่ือง ใหปิ้ดฝาเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

8.4.2 รอใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็นเวลา 30 นาที 
8.4.3 ผูป้ฏิบติังานสวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิม

จากสวมหน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสอง

ชั้น และถุงหุม้รองเทา้ ตามล าดบั 

8.4.4 ผูป้ฏิบติังานเปิดฝาเคร่ืองหมุนเหวี่ยง และเก็บเศษแกว้หรือพลาสติกท่ีแตกหกัดว้ยท่ีคีบ 

แลว้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม (sharp bin) 

8.4.5 ผูป้ฏิบติังานเทผงหรือน ้ ายาน ้ ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้
กนั 

8.4.6 ผูป้ฏิบติังานท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ และทิ้งไว้
อยา่งน้อย 20 นาทีซับน ้ ายาฆ่าเช้ือส่วนท่ีเหลือดว้ยแผ่นซึมซับ เก็บแผ่นซึมซับดว้ยท่ี
คีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.4.7 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.4.6 อีก 1 รอบ 

8.4.8 ผูป้ฏิบติังานทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.4.9 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.4.10 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แว่นตานิรภยั หน้ากากอนามยั 

และถุงหุ้มรองเทา้ ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไป

วางบริเวณจดัการขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.11 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.12 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.13 ผูป้ฏิบติังานลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตราย ฯ 
และแจง้ CICM-BCC 
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ในขณะปฏิบติัการภายในสถาน

ปฏิบติัการระดบั 2 
 

2. ขอบข่าย 
ส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใช้ส าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจในการรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุต่าง ๆ 
ในขณะปฏิบติัการภายในสถานปฏิบติัการระดบั 2 วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียน
และปฏิบติัการรวม 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ 
จากสัตว ์พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
และเพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดวิธี
ปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัภยัต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถจดัการกบัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เพื่อความปลอดภยัและเพื่อเป็นการลดความอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิตของผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1. BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
4.2. CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ ระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 
5.1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2. ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3. ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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5.4. คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6. งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ 

 
6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่มี 
 

7. เอกสารอ้างองิ 
7.1. พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
7.3. พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และ

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1. อุบัติเหตุจากสารเคมี 
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพไม่อนุญาตให้น ากรดหรือด่างมาใช้ในสถาน

ปฏิบติัการทางชีวภาพระดบั 2 (BSL2) รวมถึงตูชี้วนิรภยั (Biological safety cabinet) โดยใชห้ลกัการการก าจดั 
(Elimination) ทั้งน้ีให้น าตวัอยา่งวิจยัมาด าเนินการในตูดู้ดควนัเท่านั้น ทั้งน้ีหากเกิดอุบติัเหตุจากการหก หล่น 
ร่ัวไหล ของกรดหรือด่างบนร่างกาย ในระหวา่งการด าเนินการขนยา้ยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

8.1.1. กรณีผูป้ระสบเหตุสามารถเคล่ือนยา้ยไดด้ว้ยตนเอง 
8.1.1.1. ในกรณีกรดหรือด่างหกรดบริเวณใบหนา้ 

1) ใหผู้ป้ระสบเหตุไปยงัอ่างลา้งตาฉุกเฉิน (eye shower)  
2) เปิดฝาครอบออก น ้าจะไหลอตัโนมติั 
3) ท าการลา้งใบหน้าหรือตาดว้ยน ้ าโดยการปล่อยน ้ าให้ไหลผ่าน ห้ามถูหรือฟอกดว้ย

สบู่หรือสารเคมีใด ๆ 
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4) ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 

5) แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
6) ท าการจดัการรับมือเหตุหกร่ัวไหล ด้วยชุดรับมือเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล 

(Chemical spill kit) ซ่ึงจดัเตรียมไวย้งัตูบ้ริเวณทางเดินดา้นหน้าและดา้นหลงั โดย
สวมใส่ชุดปกป้องส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็นกรดด่างของ
น ้ า ท่ีไหลผ่านให้ เป็นกลางด้วยผงโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟู (sodium 
bicarbonate powder) ส าหรับกรด และ citric หรือ ascorbic acid ส าหรับด่าง 

7) ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจง้
ต่อ CICM-BCC 

8) CICM-BCC แจง้คณะกรรมการหอ้งปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ 

8.1.1.2. ในกรณีกรดหรือด่างหกรดบริเวณร่างกาย 
1) ใหผู้ป้ระสบเหตุ ผูร่้วมงาน หรือผูพ้บเหตุการณ์ สวมถุงมือชนิดทนกรดด่าง หนา้กาก

กนัสารเคมี แวน่ตานิรภยั แก่ตนเอง และผูป้ระสบเหตุ ตามล าดบั 
2) น าผูป้ระสบเหตุไปยงัฝักบวัฉุกเฉิน (shower)  
3) ดึงคนัโยกลงน ้าจะไหลโดยอตัโนมติั 
4) ให้ท าการลา้งดว้ยน ้ าโดยการปล่อยน ้ าไหลผา่น ห้ามถูหรือฟอกดว้ยสบู่หรือสารเคมี

ใด ๆ 
5) ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 
6) แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
7) ท าการจดัการรับมือเหตุหกร่ัวไหล ด้วยชุดรับมือเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล 

(Chemical spill kit) ซ่ึงจดัเตรียมไวย้งัตูบ้ริเวณทางเดินดา้นหน้าและดา้นหลงั โดย
สวมใส่ชุดปกป้องส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็นกรดด่างของ
น ้ าท่ีไหลผ่านให้เป็นกลางดว้ยผงโซเดียมคาร์บอเนตหรือผงฟู (sodium bicarbonate 
powder) ส าหรับกรด และ citric หรือ ascorbic acid ส าหรับด่าง 
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8) ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจง้
ต่อ CICM-BCC 

9) CICM-BCC แจง้คณะกรรมการหอ้งปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ 

8.1.2. กรณีผูป้ระสบเหตุไม่สามารถเคล่ือนยา้ยไดห้รือหมดสติ 
8.1.2.1  ให้ผู ้ประสบเหตุ ผู ้ร่วมงาน หรือผู ้พบเหตุการณ์ สวมถุงมือชนิดทนกรดด่าง 

หน้ากากกนัสารเคมี แว่นตานิรภยั แก่ตนเอง และผูป้ระสบเหตุ ในกรณีไอระเหยมี
อนัตราย 

8.1.2.2  ให้ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุใชถ้งัน ้ าฝักบวัฉุกเฉินส าหรับการหกร่ัวไหลของสารเคมี
ชนิดเคล่ือนยา้ยไดม้ายงัผูป้ระสบเหตุ 

8.1.2.3  ถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการผูป้ระสบเหตุ 
8.1.2.4  ท  าการลา้งดว้ยน ้ าโดยการปล่อยน ้ าไหลผา่นห้ามถูหรือฟอกดว้ยสบู่หรือสารเคมีใด 

ๆ 
8.1.2.5  ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 
8.1.2.6  แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.1.2.7  ท  าการจดัการรับมือเหตุหกร่ัวไหล ด้วยชุดรับมือเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล 

(Chemical spill kit) ซ่ึงจดัเตรียมไวย้งัตูบ้ริเวณทางเดินดา้นหน้าและดา้นหลงั โดย
สวมใส่ชุดปกป้องส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็นกรดด่างของ
น ้ าท่ีไหลผ่านให้เป็นกลางดว้ยผงโซเดียมคาร์บอเนตหรือผงฟู (sodium bicarbonate 
powder) ส าหรับกรด และ citric หรือ ascorbic acid ส าหรับด่าง 

8.1.2.8  ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจง้
ต่อ CICM-BCC 

8.1.2.9  CICM-BCC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ 
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8.2. อุบัติเหตุจากสารชีวภาพ 
8.2.1. ผูป้ระสบเหตุมีสติและสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

8.2.1.1. ในกรณีสารชีวภาพหกรดบริเวณตาหรือใบหนา้ 
1. เคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุไปยงั eye shower 
2. ท าการลา้งตาหรือใบหนา้ดว้ยการปล่อยน ้าไหลผา่น 
3. ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 

4. ในกรณีท่ีไม่รุนแรงใหไ้ปพบแพทยแ์ผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป 

5. แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
6. ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวธีิปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉิน
การหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008) 

7. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจง้
ต่อ CICM-BCC 

8. CICM-BCC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ 

8.2.1.2. ในกรณีสารชีวภาพหกรดบริเวณร่างกาย 
1. ถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (PPE) ท่ีปนเป้ือนสารชีวภาพออก 
2. ท าการสวมถุงมือ 
3. ท าการเช็ดสารชีวภาพ 
4. ท าการลดการปนเป้ือนโดยใช ้70-75% แอลกอฮอล ์เช็ดบริเวณท่ีปนเป้ือน 
5. ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 
6. ในกรณีท่ีไม่รุนแรงให้ไปพบแพทยแ์ผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป 
7. แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
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8. ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวิธีปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุ
ฉุกเฉินการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008) 
9. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจง้ต่อ CICM-BCC 
10. CICM-BCC แจง้คณะกรรมการหอ้งปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ 

8.2.2. ผูป้ระสบเหตุมีสติแต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้หรือผูป้ระสบเหตุไม่มีมีสติ 
8.2.2.1 ให้แจง้เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท์ 

02-926-9112 
8.2.2.2 ระหวา่งรอแพทยใ์หผู้พ้บเหตุการณ์สวมชุดปกป้องส่วนบุคคล และถอดอุปกรณ์

ปกป้องส่วนบุคคลท่ีปนเป้ือนสารชีวภาพของผู ้ประสบเหตุ หากสามารถ
ด าเนินการได ้

8.2.2.3 ท าการเช็ดสารชีวภาพของผูป้ระสบเหตุ หากสามารถด าเนินการได ้
8.2.2.4 ท าการลดการปนเป้ือนโดยใช ้70-75% แอลกอฮอล ์เช็ดบริเวณท่ีปนเป้ือนของผู ้

ประสบเหตุ หากสามารถด าเนินการได ้
8.2.2.5 แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.2.2.6 ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวิธีปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุ

ฉุกเฉินการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008) 
8.2.2.7 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ

แจง้ต่อ CICM-BCC 
8.2.2.8 CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วทิยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

8.3. อุบัติเหตุจากการล่ืนล้ม ขีด ข่วน ชน หรือกระแทก 
8.3.1. ผูป้ระสบเหตุมีสติและสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

8.3.1.1 ผูป้ระสบเหตุมีสติสามารถเคล่ือนไหวได ้ใหแ้จง้ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ 
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8.3.1.2 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ท าการเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุออกจากบริเวณไป
ยงัพื้นท่ีหอ้งพกัผูว้จิยั (หอ้งดา้นหนา้บริเวณทางเขา้ ติดกบัหอ้งนกัวทิยาศาสตร์) 

8.3.1.3 หากพบวา่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบ
เหตุ ใหป้ฏิบติัตามมาตราการวธีิปฏิบติัมาตราฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ
8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ก่อนเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุ 

8.3.1.4 ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ด้วยชุด First Aid ซ่ึงเก็บไวใ้นตูบ้ริเวณด้านหน้า
หอ้งปฏิบติัการ 

8.3.1.5 ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท์ 02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วย
ต่อไป 

8.3.1.6 แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.3.1.7 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ

แจง้ต่อ CICM-BCC 
8.3.1.8 CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วทิยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

8.3.2. กรณีผูป้ระสบเหตุมีสติแต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
8.3.2.1.  ใหผู้ป้ระสบเหตุขอความช่วยเหลือจากผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ 
8.3.2.2.  ใหผู้ร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์หา้มเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
8.3.2.3.  ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 
8.3.2.4.  หากพบวา่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบ

เหตุ ให้ปฏิบติัตามมาตราการวิธีปฏิบติัมาตราฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 
8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

8.3.2.5.  ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.3.2.6.  ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ

แจง้ต่อ CICM-BCC 
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8.3.2.7.  CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

8.3.3. กรณีผูป้ระสบเหตุไม่มีสติ  
8.3.3.1 หา้มเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
8.3.3.2 ให้ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ ตรวจสอบการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี 

หรือชีวภาพบนร่างกายผูป้ระสบเหตุ 
8.3.3.3 หากไม่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบเหตุ 

ให้ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 

8.3.3.4 หากพบวา่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบ
เหตุ ให้ปฏิบติัตามมาตราการวิธีปฏิบติัมาตราฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 
8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

8.3.3.5 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.3.3.6 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ

แจง้ต่อ CICM-BCC 
8.3.3.7 CICM-BCC แจง้คณะกรรมการหอ้งปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ 

8.4. อุบัติเหตุจากกระแสไฟ 
8.4.1 ท าการสับเบรกเกอร์ตูไ้ฟบริเวณหอ้ง Anteroom ลง ทั้งหมด 
8.4.2 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์

โทรศพัท ์02-926-9112 
8.4.3 หากพบวา่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบเหตุ ให้ปฏิบติั

ตามมาตราการวธีิปฏิบติัมาตราฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ 
ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

8.4.4 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
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8.4.5 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจง้ต่อ CICM-
BCC 

8.4.6 CICM-BCC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

8.5. อุบัติเหตุจากอคัคีภัย 
8.5.1. ผูป้ระสบเหตุ 

8.5.1.1. กรณีเกิดเหตุไฟใหมใ้นหอ้ง Anteroom 
1. กรณีเกิดเหตุไฟไหมบ้ริเวณกลางห้อง Anteroom ใหท้ าการสับเบรกเกอร์ตูไ้ฟ

บริเวณหอ้ง Anteroom ลง ทั้งหมด หากสามารถด าเนินการได ้
2. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีบริเวณฐานเพลิง 
3. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได ้ใหอ้อกจากหอ้งทางประตูไปยงัทางเดิน หรือท าการ

ทุบกระจกหนา้ต่างดว้ยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยงัหอ้ง BSL1 Room A  
4. หา้มเดินเขา้ไปยงัหอ้ง BSL2 Room A, B หรือ C โดยเด็ดขาด 
5. กรณีเกิดเหตุไฟไหมบ้ริเวณหนา้ห้อง Anteroom ใหเ้ขา้ไปท่ีห้อง BSL 2 room A, 

B หรือ C แล้วใช้อุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อออกจากห้อง โดย ถ้าเขา้ห้อง BSL 2 
room C สามารถออกไดบ้ริเวณประตูดา้นหลงัห้อง ซ่ึงปิดไวด้ว้ยซิลิโคน โดย
ออกแรงดึงเขา้หาตวัเพื่อเปิดประตู 

6. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร เบอร์
โทรศพัท ์02-564-4407 

7. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอคัคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 

8.5.1.2. กรณีเกิดเหตุไฟใหมใ้นหอ้ง BSL2 Room A 
1. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีฐานเพลิง 
2. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัห้อง Anteroom 

หรือท าการทุบกระจกหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยงัห้อง BSL1 
Room A หรือหากสุดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อออกทางระเบียงดา้นนอก 
ไปยงั BSL1 Room A ทั้งน้ีให้ด าเนินการด้วยความระมดัระวงัพื้นล่ืนและการ
พลดัตกจากท่ีสูง 
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3. หา้มเดินเขา้ไปยงัหอ้ง BSL2 Room B หรือ C โดยเด็ดขาด 
4. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร เบอร์

โทรศพัท ์02-564-4407 
5. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอคัคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 
8.5.1.3. กรณีเกิดไฟใหมเ้หตุในหอ้ง BSL2 Room B 

1. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีฐานเพลิง 
2. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัห้อง Anteroom 

หรือท าการทุบกระจกหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยงัห้อง BSL2 
Room A หรือ C หรือหากสุดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อออกทางระเบียง
ดา้นนอก ไปยงั BSL1 Room A ทั้งน้ีให้ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัพื้นล่ืน
และการพลดัตกจากท่ีสูง 

3. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร เบอร์
โทรศพัท ์02-564-4407 

4. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอคัคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 

8.5.1.4. กรณีเกิดเหตุในหอ้ง BSL2 Room C 
1. หากเพลิงไหมบ้ริเวณทา้ยห้อง ไม่สามารถเขา้ถึงถงัดบัเพลิงบริเวณทา้ยห้องได ้

ใหใ้ชถ้งัดบัเพลิงหอ้ง Anteroom  
i.  ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีบริเวณฐานเพลิง 

ii. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัห้อง 
Anteroom หรือท าการทุบกระจกหนา้ต่างดว้ยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไป
ยงัทางเดิน 

2. หากเพลิงไหมบ้ริเวณหนา้หอ้ง ไม่สามารถใชป้ระตูทางออกไปยงั Anteroom ได ้
iii. ท าการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณท้ายห้อง โดยฉีดไปท่ี

บริเวณฐานเพลิง 
iv. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได ้ให้ทุบก าแพงเพื่อไปยงั BSL Room B หรือ 

หรือกระจกดา้นขา้งเพื่อไปยงัทางเดิน 
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3. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร เบอร์
โทรศพัท ์02-564-4407 

4. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากอคัคีภยัให้โทรแจง้เบอร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 

8.5.2. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ภายนอกห้อง BSL2 
8.5.2.1 ท าการดบัเพลิงด้วยถงัดบัเพลิงซ่ึงตั้งอยู่บริเวณทางเดิน โดยฉีดไปท่ีบริเวณ

ฐานเพลิง 
8.5.2.2 หากไม่สามารถสกดัเพลิงได ้ให้ออกจากบริเวณโดยใชป้ระตูหนีไฟดา้นหลงั

หรือประตูดา้นหนา้เพื่อเขา้สู่ทางเดินของอาคาร 
8.5.2.3 หา้มเดินเขา้ไปยงัหอ้ง BSL2 Anteroom, Room A, Room B หรือ Room C โดย

เด็ดขาด 
8.5.2.4 เม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร เบอร์

โทรศพัท ์02-564-4407 
8.5.2.5 หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายจากอคัคีภยัให้โทรแจง้เบอร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 
8.5.2.6 ทั้งน้ีขั้นตอนการหนีไฟภายนอกห้องปฏิบติัการ ให้เป็นไปการซักซ้อมกรณี

การเกิดอคัคีภยัของงานอาคารและสถานท่ี วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ 
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