วิธ ป
ี ฏิบ ต
ั ิม าตรฐาน
STANDARD OPERATING
PROCEDURES (SOP S )

จัด ทำโดย
คณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชีว ภาพ
วิท ยาลัย แพทยศาสตร ์นานาชาติจุ ฬ าภรณ์

สารบั ญ
หน้ า

57%

• การพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและการอนุ มั ติ เ ข้ า ใช้
ห้องปฏิบัติการ (CICM-BCC-SA-001)

stock
maturit

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ y1
(CICM-BCC-SA-002)

1

38%

4

finance growth

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2

7

(CICM-BCC-SA-003)

• แนวทางการดาเนินการกับตัวอย่างวิจัยที่ได้จากมนุษย์และสัตว์ที่อาจ

13

มีการปนเปื้อนเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือ 3 (CICM-BCC-SA-004 )
• การผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน ขาย หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค

17

และพิษจากสัตว์ (CICM-BCC-SA-005)
• การทาลายเชื้อโรค (CICM-BCC-SA-006)

24

• การจัดการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007)

28

• การรับมือเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล (CICM-BCC-SA-008)

31

• การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ (CICM-BCC-SA-009)

37
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1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นแนวทางส าหรั บ คณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชี ว ภาพระดับ วิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ ในการพิ จ ารณาระดับความปลอดภัย ทางชี ว ภาพของโครงการวิจยั และ
ห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการ
2. ขอบข่ าย
สาหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์ และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องใช้ส าหรั บ ศึ ก ษาและท าความเข้าใจมาตรฐานวิธี ปฏิ บ ัติใ นการพิ จ ารณาระดับ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจยั และห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่อให้การดาเนิ นการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเชื้ อโรคและตัวอย่างวิจยั ที่อาจปนเปื้ อนเชื้ อโรคตาม
รายชื่ อเชื้ อ โรค ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ของวิท ยาลัย แพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬ าภรณ์ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเ ชื้ อโรคและพิษ จากสั ตว์ พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลักษณะของ
สถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ยวกับเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผูว้ จิ ยั ผูร้ ่ วมงาน และชุมชน
4. นิยามและคาย่อ
4.1 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1
4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2
4.3 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.4 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

2

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
เอกสารควบคุม
หน้า : 2 / 3
เรื่ อง: การพิจารณาโครงการวิจัย ห้ องปฏิบัติการ และการอนุมัติเข้ าใช้
CICM-BCC-SA
001 REV.01
ห้ องปฏิบัติการ
ผูจ้ ดั ทา ดร. เทวา พนักศรี

ผูท้ บทวน ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ ผูอ้ นุมตั ิ ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์

21 ธันวาคม 2563

5.3 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.4 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 งานวิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิชาการ
6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 แบบฟอร์มขออนุมตั ิใช้หอ้ งปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-001)
6.2 แบบรายงานการดาเนินการความปลอดภัยทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-002)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ลัก ษณะของสถานที่ ผลิ ตหรื อมี ไ ว้ใ นครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง การศึกษาวิจยั เพื่อการควบคุมโรคการป้ องกันและการบาบัดโรค
7.4 กฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสื อรับรองการแจ้งผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย นาผ่าน หรื อมีไว้ใน
ครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรื อพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2563
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
8.1 หัวหน้าโครงการเป็ นบุคคลภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
8.1.1 ให้หัวหน้าโครงการพิจารณาโครงการของตนเองว่าเหมาะสมกับห้องปฏิ บตั ิการระดับไหน
ของห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์
8.1.2 ถ้าใช้ BSL1 สามารถดาเนินการได้
8.1.3 ถ้าใช้ห้อง BSL2 ให้หวั หน้าโครงการแจ้งชื่ อโครงการพร้อมแนบเอกสารใบรับรองโครงการ
ของ TU-IBC ที่งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
8.2 หัวหน้าโครงการเป็ นบุคคลภายนอก แต่มีผรู ้ ่ วมวิจยั เป็ นบุคคลภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์
8.2.1 ให้หวั หน้าโครงการทาหนังสื อออกจากหน่วยงาน ขอใช้ห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ส่ งคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้ อมแนบโครงการร่ าง
งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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8.2.2 รองคณบดี ฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมเป็ นผูพ้ ิจารณา หากไม่มีความเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
ทางชี วภาพ จะพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ มตั ิ ต่อไป หากมี ความเกี่ ยวข้องด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จะส่ งเรื่ องเสนอ CICM-BCC
8.2.3 CICM-BCC พิ จ ารณาโครงการ เมื่ อ ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ะออกเป็ นหนั ง สื อรั บ รองให้ ใ ช้
ห้องปฏิบตั ิการ BSL 2 ต่อไป
8.3 หัวหน้าโครงการเป็ นบุ คคลภายนอกและไม่ มีผูร้ ่ วมวิจยั เป็ นบุ คคลภายในวิทยาลัย แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
8.3.1 ให้หวั หน้าโครงการทาหนังสื อออกจากหน่วยงาน ขอใช้ห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ส่ งคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้ อมแนบโครงการร่ าง
งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.3.2 รองคณบดี ฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมเป็ นผูพ้ ิจารณา หากไม่มีความเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
ทางชี วภาพ จะพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ มตั ิ ต่อไป หากมี ความเกี่ ยวข้องด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จะส่ งเรื่ องเสนอ CICM-BCC
8.3.3 CICM-BCC พิ จ ารณาโครงการ เมื่ อ ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ะออกเป็ นหนั ง สื อรั บ รองให้ ใ ช้
ห้องปฏิบตั ิการทางชีวภาพต่อไป
8.3.4 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ จัดเตรี ยมเสนอการเรี ย กเก็บค่ าใช้ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารกับ
นักวิจยั ต่อไป
8.4 งานวิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิชาการ แจ้ง ผูด้ าเนินการ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ และฝ่ ายเลขานุการ CICMBCC ทราบ เพื่อทาการควบคุมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
8.5 ให้นกั วิจยั กรอกแบบรายงานการดาเนิ นการความปลอดภัยทางชี วภาพ (CICM-BCC-FA-002) เพื่อ
ระบุขอ้ มูลชื่อเชื้อโรค ปริ มาณที่ผลิต จานวนหลอด ตาแหน่งการเก็บเชื้อโรค หลังใช้งาน
8.6 ให้นัก วิจยั เข้า ระบบการจองห้ องและเครื่ องมื อภายในห้ องปฏิ บ ัติก ารวิ จยั ก่ อนเข้า ใช้ห้ องและ
เครื่ องมือ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ BSL1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์
2. ขอบข่ าย
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใช้สาหรับศึกษาและทาความเข้าใจการดาเนิ นการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ BSL1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่อให้การดาเนิ นการศึกษาวิจยั เชื้ อโรคกลุ่มที่ 1 และความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1 ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูว้ จิ ยั ผูร้ ่ วมงาน และชุมชน
4. นิยามและคาย่อ
4.1 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1
4.2 CICM-BCC หมายถึ ง คณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชี ว ภาพระดับ วิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
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6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 แบบฟอร์มขออนุมตั ิใช้หอ้ งปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-001)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
8.1 ประเภทของงานที่สามารถดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการ BSL1
8.1.1 การศึกษาวิจยั ทัว่ ไปที่ไม่มีการใช้เชื้อโรค
8.1.2 การศึกษาวิจยั ที่มีการใช้เชื้อโรคกลุ่มที่ 1 ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุ กรรม
8.1.3 การศึ กษาวิจยั ที่ มีการใช้เชื้ อโรคกลุ่ มที่ 1 ที่ มีการตัดต่อพันธุ กรรมโดยมีการเชื่ อมต่อ
ชิ้ นส่ วนดี เอ็นเอของสิ่ งมี ชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิ ด เป็ นต้นไป แต่มีความเสี่ ยงต่ า โดยต้องได้รับการพิจารณาและ
ประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.1.4 ตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุ ษย์และสัตว์ที่มีสุขภาพดี ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม พลาสมา ชิ้ นส่ วน
อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.1.5 ตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุ ษย์หรื อสัตว์ที่ติดเชื้ อโรคกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม พลาสมา
ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ ที่มีหลักฐานหรื อข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ชดั เจน ว่าไม่พบการปนเปื้ อน
ของเชื้อโรคในตัวอย่าง โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.1.6 ตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุ ษย์หรื อสัตว์ที่ติดเชื้ อโรคกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม พลาสมา
ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ ที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีหรื อวิธีทางกายภาพหรื ออื่น ๆ และมัน่ ใจได้
ว่าเชื้อโรคได้สิ้นสภาพ โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.2 การดาเนินการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ BSL1 จะต้องแจ้งให้ผดู ้ าเนินการและผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
ทราบก่อนเริ่ มดาเนินการ
8.3 ให้ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุ มของผูด้ าเนิ นการและผูท้ ี่มีหน้าที่ปฏิบตั ิการที่
ได้รับมอบหมาย
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8.4 ให้ผวู ้ จิ ยั ดาเนิ นการวิจยั ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึง
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
8.5 การดาเนิ นการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุษย์หรื อสัตว์ ได้แก่ เลือด ซี รั่ม พลาสมา ชิ้นส่ วน
อวัยวะ เนื้ อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ ให้ดาเนิ นการในตูช้ ีวนิ รภัย
8.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานสวมรองเท้าปิ ดหุ ม้ ทั้งเท้า
8.7 การดาเนิ นการวิจยั ให้ผวู ้ ิจยั สวมใส่ อุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคล ได้แก่ เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ ถุงมือ
หน้ากากอนามัย และ/หรื อ แว่นตานิ รภัย ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
8.8 เมื่อดาเนิ นการวิจยั เสร็ จสิ้ นจะต้องทาให้ตวั อย่างสิ้ นสภาพ ก่อนนาไปทิ้งในภาชนะสาหรับมูล
ฝอยติดเชื้อ
8.9 เมื่อการดาเนินการวิจยั แล้วเสร็ จ ให้ผวู ้ จิ ยั ทาการลดการปนเปื้ อนด้วยวิธีที่เหมาะสม และออกจาก
ห้องปฏิบตั ิการทันที
8.10 กรณี เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการดาเนิ นการวิจยั และส่ งผลให้เกิดการกระจายของสารชี วภาพ ให้
ปฏิบตั ิตามหลักการรับมือเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล (CICM-BCC -SA-008)
8.11 ไม่นากรด ด่ าง หรื ออุ ปกรณ์ ที่ทาให้เกิ ดเปลวไฟไปใช้งานในตู ช้ ี วนิ รภัย (Biosafety cabinet,
BSC)
8.12 ไม่อนุญาตให้ผวู ้ จิ ยั ที่ไม่ได้ดาเนินการวิจยั เข้าห้องปฏิบตั ิการ
8.13 ห้ามใช้ปากดูดสารละลายโดยตรงจากปิ เปตต์ (pipette)
8.14 ไม่อนุญาตให้นาสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เข้าห้องปฏิบตั ิการ
8.15 ไม่อนุญาตให้นาอาหาร หรื อเครื่ องดื่มเข้าห้องปฏิบตั ิการ
8.16 ห้ามใส่ และถอดคอนแทคเลนส์ขณะอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการ
8.17 ห้ามใช้เครื่ องสาอางขณะอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการ
8.18 ไม่จบั บริ เวณสะอาด เช่นลูกบิดประตู หรื อโทรศัพท์ ขณะใส่ ถุงมือ
8.19 ให้ใช้ขอ้ ศอกในการดันทีจบั ประตูหรื อเท้าดันแท่นเลื่อนประตูเพื่อเลื่อนประตู
8.20 ล้างมือก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.21 ไม่อนุญาตให้ผไู ้ ม่เกี่ยวข้องเข้าห้องปฏิบตั ิการ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการดาเนินการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ BSL2
2. ขอบข่ าย
ให้ผูเ้ กี่ ยวข้องศึ กษาและทาความเข้าใจการดาเนิ นการวิจยั ในห้องปฏิ บตั ิ การ BSL2 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
แนวทางปฏิ บ ตั ิ ฉ บับ นี้ เป็ นแนวทางส าหรั บการดาเนิ นการวิจยั ในห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร BSL2 ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเชื้ อโรค หมายรวมถึง แบคทีเรี ย รา ไวรัส ปรสิ ต และสารชี วภาพที่ไม่ใช่ อนุ ภาค
โปรตี นก่ อโรค ทั้งนี้ ไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นการวิจยั เกี่ ยวกับอนุ ภาคโปรตี นก่ อโรค (prion) โดยหมาย
รวมถึงตัวอย่างวิจยั ใด ๆ ที่มีการปนเปื้ อนอนุ ภาคโปรตีนก่อโรค นอกจากนี้ แนวทางปฏิบตั ิฉบับนี้ เป็ น
แนวทางส าหรั บ การด าเนิ นการวิ จ ั ย ในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร BSL2 ที่ มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ใด ๆ ที่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรมทั้งเชื้ อโรค พืช มนุ ษย์ และสัตว์ สิ่ ง
ส่ งตรวจจากทั้งมนุ ษย์และสั ตว์ และ/หรื อสารชี วภาพอันตรายต่าง ๆ โดยไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับท็อกซิ นจากแบคทีเรี ย และรา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูว้ จิ ยั ผูร้ ่ วมงานและชุมชน
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึ ง คณะกรรมการความปลอดภัย ทางชี วภาพระดับวิทยาลัย แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.3 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1
4.4 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
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5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
6. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 แบบฟอร์มขออนุมตั ิใช้หอ้ งปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ (CICM-BCC-FA-001)
6.2 แบบรายงานการดาเนินการความปลอดภัยทางชีวภาพ (CICM-BCC-FA-002)
6.3 แนวทางการดาเนิ นการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุ ษย์และสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้ อนเชื้ อโรคกลุ่ม
ที่ 2 หรื อ 3* (CICM-BCC-SA-004)
6.4 การผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (CICM-BCC-SA005)
6.5 การทาลายเชื้อโรค (CICM-BCC SA-006)
6.6 การจัดการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007)
6.7 การรับมือเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล (CICM-BCC-SA-008)
6.8 การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-SA-009)
7. เอกสารอ้างอิง
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนิ นงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 9 ธันวาคม 2559. ISBN: 978-616-12-0476-1.
http://www.biotec.or.th/biosafety/images/document/G01-biosafety%20guideline.pdf
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
หลักปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการ BSL2
8.1 ขอบข่ ายของงานวิจัยที่สามารถดาเนินการได้
8.1.1 การวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเชื้ อโรคกลุ่ มที่ 1 2 หรื อ 3* โดยเชื้ อโรคที่ ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั
จะต้องอยูใ่ นรายการที่ได้รับการจดแจ้งหรื ออนุ ญาตแล้ว โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตาม
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พ.ร.บ. เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และต้องได้รับการพิจารณา และประเมินระดับและความเสี่ ยง
จาก CICM-BCC
8.1.2 การวิจยั ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม ประเภทที่ 1 2 และ 3* โดยต้องได้รับการ
พิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
BSL2 Room A
ขอบข่ ายของงานวิจัยทีส่ ามารถดาเนินการได้
1. การวิจยั ที่เกี่ ยวกับสิ่ งส่ งตรวจจากมนุ ษย์และสัตว์ที่มีหรื ออาจมีการติดเชื้ อแบคทีเรี ย รา ไวรัส
และปรสิ ต ที่จดั อยูใ่ นเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 2 และ 3*
2. การวิจยั ที่เกี่ ยวกับสิ่ งส่ งตรวจจากมนุ ษย์และสัตว์ที่มีหรื ออาจมีการติดเชื้ อแบคทีเรี ย รา ไวรัส
และปรสิ ต ทีมีการตัดต่อพันธุ กรรม
3. การวิจยั ที่เกี่ยวกับพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1
BSL2 Room B
ขอบข่ ายของงานวิจัยทีส่ ามารถดาเนินการได้
1. การวิจยั ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ไม่มีการปนเปื้ อนเชื้อโรคที่สามารถก่อโรคได้
2. การวิจยั ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็ นเจ้าบ้านสาหรับการติดเชื้ อไวรัส ปรสิ ต และอื่น ๆ ที่
จัดอยู่ในเชื้ อโรคกลุ่ มที่ 1 2 และ 3* โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก
CICM-BCC
BSL2 Room C
ขอบข่ ายของงานวิจัยทีส่ ามารถดาเนินการได้
1. การวิจยั ที่เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ไม่จาเป็ นต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านในการเพิ่มจานวน
2. การวิจยั ที่เกี่ ยวกับเชื้ อแบคทีเรี ย ยีสต์ รา ที่จดั อยู่ในเชื้ อโรคกลุ่มที่ 1 2 และ 3* โดยต้องได้รับ
การพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
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8.2 อุปกรณ์ ปกป้ องส่ วนบุคคล (personal protective equipment: PPE)
8.2.1 เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ (lab coat)
8.2.2 ถุงหุม้ รองเท้าสาหรับห้องปฏิบตั ิการ BSL2
8.2.3 ถุงมือ (gloves)
8.2.4 หน้ากากอนามัย (surgical mask) หรื อชุดส่ งผ่านอากาศ (respirator)
8.2.5 แว่นตานิรภัย (goggles)
8.2.6 หมวกคลุมผม (bouffant cap)
8.2.7 อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
8.3 แนวทางปฏิบัติทวั่ ไปในการดาเนินงานของห้ องปฏิบัติการ BSL2 Room A, B และ C
ให้ดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิของห้องปฏิบตั ิการ BSL1 และ
8.3.1 ให้ผวู ้ จิ ยั ดาเนินการขอรับการพิจารณาระดับและห้องปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก TU-IBC และต้องผ่านการพิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้อยก่อนดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการ BSL2
8.3.2 ให้ นั ก วิ จ ัย เข้า จองห้ อ งและเครื่ องมื อ ในระบบ ก่ อ นเข้า ใช้ ง านห้ อ งและเครื่ องมื อ ภายใน
ห้องปฏิบตั ิการ
8.3.3 ผูเ้ ข้าใช้ห้องปฏิบตั ิการ BSL2 ต้องผ่านการอบรมแนวทางการปฏิ บตั ิดา้ นทางความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อหลักสู ตรความปลอดภัย
ทางชี วภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชี วภาพที่ได้รับการรับรอง ตามพระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. 2558
8.3.4 ให้ผวู ้ จิ ยั สวมรองเท้าปิ ดหุ ม้ ทั้งเท้าก่อนเข้าห้อง Anteroom
8.3.5 ให้ทาการเตรี ยมอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เรี ยบร้ อย โดยเชื้ อโรคและสารชี วภาพจะต้องขนย้ายใน
ภาชนะอย่างน้อย 2 ชั้น และวางบนรถเข็นเพื่อขนย้ายเข้าห้องปฏิบตั ิการ
8.3.6 ให้ผวู ้ จิ ยั สวมใส่ อุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคลตามขั้นตอน ดังนี้ ถุงคลุมรองเท้า ล้างมือ หน้ากาก
อนามัย หมวกคลุมผม แว่นตานิรภัย เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ และถุงมือ 2 ชั้น ตามลาดับ
8.3.7 ดาเนินการวิจยั ภายในตูช้ ีวนิรภัยเท่านั้น
8.3.8 ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิ บตั ิ การก่ อนและหลังการดาเนิ นการวิจยั โดยฉี ดน้ ายาฆ่าเชื้ อลงบน
กระดาษชาระก่อนเช็ดทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบตั ิการ (ไม่ฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ปฏิบตั ิการโดยตรง)
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8.3.9 เมื่อการดาเนิ นการวิจยั แล้วเสร็ จ ให้ผวู ้ ิจยั ทาการลดการปนเปื้ อนด้วยวิธีที่เหมาะสม และออก
จากห้องปฏิบตั ิการทันที โดยดาเนิ นการให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิการทาลายเชื้อโรค (CICM-BCC-SA006) และการจัดการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-007)
8.3.10 ผูว้ จิ ยั ถอดอุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคลตามขั้นตอน ดังนี้ ถุงมือชั้นนอก แว่นตานิ รภัย หมวก
คลุมผม เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ ถุงคลุมรองเท้า ถุงมือชั้นใน ล้างมือ หน้ากากอนามัยและล้างมือ ตามลาดับ ทิ้งลง
ในภาชนะสาหรับมูลฝอยติดเชื้อที่จดั เตรี ยมไว้
8.3.11 ล้างมือก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.3.12 ห้ามใช้ปากดูดสารละลายโดยตรงจากปิ เปตต์ (pipette)
8.3.13 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สู บบุหรี่ และใช้เครื่ องสาอางขณะอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการ
8.3.14 ระวังมิให้เกิ ดการฟุ้งกระจายของเชื้ อโรคตลอดการดาเนิ นการวิจยั ในกรณี ที่จาเป็ น ต้อง
จากัดให้เกิดการฟุ้งกระจายน้อยที่สุด และให้ดาเนินการภายใต้ตูช้ ีวนิรภัย
8.3.15 ไม่นากรด ด่าง เข้มข้น และอุปกรณ์ที่ทาให้เกิดเปลวไฟ ไปใช้งานในตูช้ ีวนิรภัย (Biosafety
Cabinet, BSC)
8.3.16 ในกรณี ที่จาเป็ นต้องผลิตเชื้ อโรคกลุ่ม 2 หรื อ 3* ให้ดาเนินการผลิตตามวิธีปฏิบตั ิมาตรฐาน
การผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (CICM-BCC-SA-005)
8.3.17 ให้ทาการระบุชื่อเชื้อ จานวนหรื อปริ มาณ ผูผ้ ลิต วันที่ผลิต ลงบนหลอดบรรจุ
8.3.18 ให้ทาการเก็บเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ในที่ที่กาหนดเท่านั้น และดาเนินการขนย้ายเชื้อโรค
ในตามวิธีปฏิ บตั ิมาตรฐาน การผลิ ต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้ อโรคและพิษจากสั ตว์
(CICM-BCC-SA-005)
8.3.19 เมื่ อการดาเนิ นการโครงการวิ จยั เสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องท าให้เชื้ อ โรคสิ้ นสภาพ และไม่
สามารถก่อโรคได้
8.3.20 ให้กรอกแบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการ
ทาลายเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิกการผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย
นาผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560 เพื่อแจ้งต่อ CICM-BCC และ TU-IBC
ต่อไป
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8.4 แนวทางปฏิบัติพเิ ศษในการดาเนินงานของห้ องปฏิบัติการ BSL2 Room A, B และ C
8.4.1 หัวหน้าโครงการวิจยั และผูว้ จิ ยั ต้องเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบการดาเนินการวิจยั และความเสี ยหายที่
เกิ ดขึ้ น ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตามวิธีปฏิ บตั ิ มาตรฐาน (SOP) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
8.4.2 หัวหน้าโครงการและผูว้ ิจยั ต้องดาเนิ นการวิจยั ตามที่ ระบุ ไว้ในโครงร่ างวิจยั ที่ ไ ด้รับ การ
อนุมตั ิแล้วเท่านั้น
8.4.3 หัวหน้าโครงการและผูว้ ิ จยั ต้องกาหนดนโยบาย และวิธีดาเนิ นการ โดยผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
ห้องปฏิบตั ิการต้องได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอันตรายและสิ่ งที่ตอ้ งทาก่อนเข้าสู่ ห้องปฏิ บตั ิการ เช่น การฉี ด
วัคซีน วิธีปฏิบตั ิ เป็ นต้น
8.4.4 เมื่อมีการหกรั่วไหลของสารชีวภาพ หรื อมีอุบตั ิเหตุใด ๆ เกิดขึ้น ให้ดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบตั ิ การรับมือเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล (CICM-BCC-SA-008)
8.4.5 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในห้องปฏิ บตั ิการ เช่ น ซี รั่ม หรื อสิ่ งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิ ดความ
เสี่ ยงต่อบุคคลในห้องปฏิบตั ิการ ควรเก็บไว้ในพื้นที่หรื อบริ เวณที่เหมาะสม และจากัดผูเ้ ข้าถึงพื้นที่จดั เก็บ
8.4.6 ในกรณี ที่ดาเนิ นการวิจยั เกี่ ยวกับการเพาะเลี้ ยงเซลล์ที่ไม่มีเชื้ อโรคกลุ่มที่ 1 2 หรื อ 3* ให้
ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการ BSL2 Room B โดยให้ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิมาตรฐาน BSL2 Room B
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุษย์และสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้ อนเชื้ อ
โรคกลุ่มที่ 2 หรื อ 3
2. ขอบข่ าย
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใช้สาหรับศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนิ นการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จาก
มนุษย์และสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้ อนเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรื อ 3* ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ เ ชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 และลัก ษณะสถาน
ปฏิบตั ิการ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบคุณภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิ ตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ ยวกับเชื้ อโรคและพิษ จากสัตว์
พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมงาน และชุ มชน การดาเนิ นการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จาก
มนุ ษย์และสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้ อนเชื้ อโรคกลุ่มที่ 2 หรื อ 3 จาเป็ นต้องดาเนินการในสถานปฏิบตั ิการระดับ 2
ที่ มี ก ารไหลเข้า ของอากาศในทิ ศ ทางเดี ย ว (directional airflow) และมี ท่ อ อากาศออก (exhaust air duct)
ภายนอกอาคาร รวมทั้งต้องมีมาตรการอื่นเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควมปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดา
เนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
แนวทางการดาเนินการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุษย์และสัตว์
8.1 ให้นกั วิจยั เข้าจองห้องและเครื่ องมือในระบบ ก่อนเข้าใช้งานห้องและเครื่ องมือภายในห้องปฏิบตั ิการ
8.2 การดาเนิ นการกับ ตัวอย่า งวิจยั ที่ ได้จากมนุ ษย์และสัตว์ที่ มีสุข ภาพดี ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม พลาสมา
ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้ อเยื่อ หรื อ อื่น ๆ ให้ดาเนิ นการภายในตูช้ ี วนิ รภัยระดับ 2 (BSC class II) ในห้องปฏิบตั ิการ
BSL1 หรื อ BSL2 Room A โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.3 การดาเนิ น การกับ ตัว อย่า งวิ จยั ที่ ไ ด้จากมนุ ษ ย์ห รื อสั ต ว์ที่ ติ ด เชื้ อ โรคกลุ่ ม ที่ 2 ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม
พลาสมา ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้ อเยื่อ หรื อ อื่น ๆ ที่มีหลักฐานหรื อข้อบ่งชี้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ชดั เจน ว่าไม่พบการ
ปนเปื้ อนของเชื้ อโรคในตัวอย่าง ให้ดาเนิ นการภายในตู ช้ ี วนิ รภัยระดับ 2 (BSC class II) ในห้องปฏิ บตั ิการ
BSL1 โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.4 การดาเนิ น การกับ ตัว อย่า งวิ จยั ที่ ไ ด้จากมนุ ษ ย์ห รื อสั ต ว์ที่ ติ ด เชื้ อ โรคกลุ่ ม ที่ 2 ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม
พลาสมา ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ ที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีหรื อวิธีทางกายภาพ หรื อ อื่น ๆ และ
มัน่ ใจได้ว่าเชื้ อโรคได้สิ้นสภาพ ให้ดาเนิ นการภายในตู ช้ ี วนิ รภัยระดับ 2 (BSC class II) ในห้องปฏิ บตั ิการ
BSL1 ได้ โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.5 การดาเนินการกับตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุษย์หรื อสัตว์ที่มีเชื้ อโรคกลุ่มที่ 2 ที่สามารถติดต่อสู่ คน สัตว์
ได้แก่ เลือด ซี รั่ม พลาสมา ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้ อเยื่อ หรื อ อื่น ๆ ให้ดาเนิ นการภายในตูช้ ี วนิ รภัยระดับ 2 (BSC
class II) ในห้องปฏิบตั ิการ BSL2 Room A โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
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8.6 ไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นการเพิ่มจานวนของเชื้ อจากตัวอย่างวิจยั ที่ได้จากมนุ ษย์หรื อสัตว์ที่ติดเชื้ อโรค
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เลือด ซี รั่ม พลาสมา ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ
8.7 การดาเนิ นการกับ ตัวอย่างวิจยั ที่ ได้จากมนุ ษย์หรื อสั ตว์ ที่ ติดเชื้ อโรคกลุ่ ม ที่ 3* ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม
พลาสมา ชิ้ นส่ วน อวัยวะ เนื้ อเยื่อ หรื อ อื่น ๆ สามารถดาเนิ นการได้ในกรณี ที่มีการเพิ่มจานวนของเชื้ อจาก
ตัวอย่างวิจยั ปริ มาตรไม่เกิน 30 มิลลิลิตร โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
และต้องจัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับเชื้ อโรคที่มีไว้ในครอบครองตามวิธีปฏิ บตั ิการผลิ ต นาเข้า ส่ งออก นาผ่าน ขาย
หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ CICM-BCC-SOP-005
8.8 การดาเนิ นการกับ ตัวอย่า งวิจยั ที่ ไ ด้จากมนุ ษย์หรื อสั ตว์ที่ติดเชื้ อโรคกลุ่ ม ที่ 3* ได้แก่ เลื อด ซี รั่ม
พลาสมา ชิ้นส่ วน อวัยวะ เนื้อเยือ่ หรื อ อื่น ๆ ที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีหรื อวิธีทางกายภาพ หรื อ อื่น ๆ และ
มัน่ ใจได้ว่าเชื้ อโรคได้สิ้นสภาพ ให้ดาเนิ นการภายในตู ช้ ี วนิ รภัยระดับ 2 (BSC class II) ในห้องปฏิ บตั ิการ
ระดับ 2 โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเสี่ ยงจาก CICM-BCC
8.9 ในกรณี ที่ ผ ลการดาเนิ นการมี ก ารผลิ ต เชื้ อ โรคกลุ่ ม 2 หรื อ 3* ให้ดาเนิ นการผลิ ต ตามวิธี ป ฏิ บ ัติ
มาตรฐาน การผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (CICM-BCC-SA-005)
8.10 ให้ทาการระบุชื่อเชื้อ จานวนหรื อปริ มาณ ผูผ้ ลิต วันที่ผลิต ลงบนหลอดบรรจุ
8.11 ให้ทาการเก็บเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ในที่ที่กาหนดเท่านั้น และดาเนิ นการขนย้ายเชื้ อโรคในตาม
วิธีปฏิ บตั ิ มาตรฐาน การผลิ ต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมี ไว้ในครอบครองเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ (CICMBCC-SA-005)
8.11 เมื่อการดาเนินการโครงการวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องทาให้เชื้ อโรคสิ้ นสภาพ และไม่สามารถก่อโรค
ได้และให้กรอกแบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้ อ
โรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิกการผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย นาผ่าน และ
มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งต่อ CICM-BCC และ TU-IBC ต่อไป
8.12 ในกรณี ที่ตอ้ งการเก็บเชื้อโรคเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั อื่น ๆ ต่อไป จะต้องเป็ นเชื้อโรคที่อยูใ่ นรายชื่ อ
หนังสื อจดแจ้งหรื อใบอนุ ญาตครอบครองเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.13 ในกรณี ที่เชื้ อโรคที่ ได้จากผลการดาเนิ นการงานไม่อยู่ในรายชื่ อหนังสื อจดแจ้งหรื อใบอนุ ญาต
ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.13.1 ในกรณี ผูว้ ิจยั ประสงค์จะทาลายให้สิ้นสภาพให้ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทาลายตามวิธี ป ฏิ บ ัติ
มาตรฐาน การทาลายเชื้ อโรค (CICM-BCC-SA-006) และการจัดการมูลฝอย (CICM-BCC-SA-
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ปนเปื้ อนเชื้ อโรคกลุ่มที่ 2 หรื อ 3
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วันที่อนุมตั ิใช้ 21 ธันวาคม 2563

007) และทาการรายงานผลการทาลายต่อผูด้ าเนิ นการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการภายใน 24 ชัว่ โมง
ตามแบบการทาลายเชื้อโรคแบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพ
ภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิกการ
ผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย นาผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560
8.13.2 ในกรณี ผูว้ ิจยั ประสงค์จะเก็บเชื้ อโรค ให้ผูว้ ิจยั แจ้งผูด้ าเนิ นการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิ บตั ิการ
ภายใน 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้ CICM-BCCจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแนวทาง เพื่อทาการยืนหนังสื อจดแจ้งหรื อ
ขอรับใบอนุญาตครองครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรื อทาลายเชื้อโรค ต่อไป
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิต นาเข้า ส่ งออก หรื อมีไว้ในครอบครอง เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ ของ
โครงการวิจยั ที่ดาเนิ นการในห้องปฏิ บตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรี ยนและ
ปฏิ บตั ิการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยคณะกรรมการควบคุ มความปลอดภัยทางชี ว ภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
2. ขอบข่ าย
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใช้สาหรับศึกษาและทาความเข้าใจ แนวทางในการผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมี
ไว้ใ นครอบครอง เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ ของโครงการวิ จ ัย ที่ ด าเนิ น การในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
ตามที่พระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มีการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต นาเข้า ส่ งออก นาผ่าน ขาย หรื อมีไว้ในครอบครองนั้น โครงการวิจยั ที่ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬาภรณ์ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นการดาเนิ นการกิ จกรรมดัง กล่ า ว
จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฯ แนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพ
ระดับ วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ และคณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้หลักการแจ้งล่วงหน้าทั้งต้นทางและปลายทาง และการขนส่ งจะต้องเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย กระทรวงอุตสาหกรรม
และกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ ยวข้องได้แก่ การขนส่ งทางบก ทางเรื อ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการบรรจุหีบห่อต้องได้มาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์กาหนด
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ การทาลาย และการทาให้สิ้นสภาพเชื้ อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
6.2 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง แบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการ
สิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์
6.3 แบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรื อ
พิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิ กการผลิ ต นาเข้า ส่ งออก ขาย นาผ่าน
และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ลัก ษณะของสถานที่ ผลิ ตหรื อมี ไ ว้ใ นครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3 พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย
7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ การทาลาย และการทาให้สิ้นสภาพเชื้ อ
โรคและพิษจากสัตว์
7.5 ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอนั ตราย
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8. ขั้นตอนการดาเนินการ
การด าเนิ น การจะต้อ งเป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ เ ชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 รวมถึ ง
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั ิโครงการวิจยั จาก CICMBCC และ TU-IBC โดยเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ที่ตอ้ งการผลิ ต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมี ไว้ในครอบครอง
จะต้อ งอยู่ใ นรายชื่ อ เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ใ นหนัง สื อ รั บ การแจ้ง หรื อ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้รั บ ของวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามชนิ ดการอนุ ญาต ทั้งนี้ ไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นการผลิ ต นาเข้า ส่ งออก ขาย
หรื อมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคกลุ่มที่ 3 และ 4 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 2 และ 3
สาหรับในกรณี ที่เชื้ อโรคกลุ่มที่ 3* ตามรายชื่ อเชื้ อโรคที่ประสงค์ควบคุมที่สามารถดาเนินการในสถาน
ปฏิบตั ิการระดับ 2 เสริ มสมรรถนะ ให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณี ตรวจวินิจฉัยโรคที่ไม่มีการเพาะเชื้ อ ให้ดาเนิ นการในห้องปฏิบตั ิการ BSL2 โดยปฏิบตั ิ
ตาม หลักการ Good Microbiological practice อย่างเคร่ งครัด
2) กรณี ที่มีการเพาะเชื้ อ น้อยกว่า 30 มิลลิ ลิตรให้ดาเนิ นการได้ในห้องปฏิ บตั ิการ BSL2 เสริ ม
สมรรถนะ (Biosafety Level 2 enhanced: BSL-2 enhanced) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลักษณะ
ของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
3) กรณี ที่มีการเพาะเชื้อมากกว่า 30 มิลลิลิตรต่อครั้ง ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
เมื่อโครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ CICM-BCC และ TU-IBC แล้ว ให้ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลัก ษณะของสถานที่ ผลิ ตหรื อมี ไ ว้ใ นครอบครอง และการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการดาเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
8.1 การผลิตและมีไว้ในครอบครอง
8.1.1 เชื้อโรคกลุ่มที่ 1 ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.1.1.1 ในกรณี ผลิ ตน้อยกว่า 1,000 ลิ ตร หรื อของแข็ง 200 กิ โลกรั ม ให้ดาเนิ นการได้ โดย
ภาชนะบรรจุ หรื อหี บห่ อของภาชนะบรรจุ ใ ห้ติดฉลากที่ บ่ งชี้ ข ้อมู ล ของเชื้ อโรค ได้แก่ ชื่ อวิทยาศาสตร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ และวันเดือนปี ที่ผลิตหรื อบรรจุ และมีการบันทึกรายการและจานวนเชื้ อโรคหรื อพิษจากสัตว์ที่
ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง
8.1.1.2 ในกรณี ผลิตมากกว่า 1,000 ลิตร หรื อของแข็ง 200 กิโลกรัม ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
8.1.2 เชื้อโรคกลุ่มที่ 2 ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.1.2.1 ในกรณี ผลิตน้อยกว่า 10 ลิตร สามารถดาเนิ นการได้ ทั้งนี้ ให้ทาการบันทึกรายละเอียด
การผลิ ตและการระบุบนภาชนะบรรจุ ได้แก่ จานวนผลิ ต ปริ มาณผลิ ต และที่จดั เก็บ (กล่อง
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ตูเ้ ย็น สถานที่วางตูเ้ ย็น โดยละเอียด) โดยภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลาก
ที่บ่งชี้ ขอ้ มูลของเชื้ อโรค ได้แก่ ชื่ อวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ และวันเดือนปี ที่ผลิ ตหรื อ
บรรจุ และมีการบันทึกรายการและจานวนเชื้อโรคที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง
8.1.2. ในกรณี ที่ผลิตมากกว่า 10 ลิตร ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
8.1.3 เชื้อโรคกลุ่มที่ 3* ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.1.3.1 ในกรณี ผลิ ตน้อยกว่า 30 มิลลิ ลิตร สามารถดาเนิ นการได้ โดยจะต้องแจ้งผูม้ ี หน้าที่
ปฏิบตั ิการหรื อผูด้ าเนิ นการก่อนผลิตทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ทาการบันทึกรายละเอียดการผลิ ตและการระบุบนภาชนะ
บรรจุ ได้แก่ จานวนผลิ ต ปริ มาณผลิ ต และที่จดั เก็บ (กล่อง ตูเ้ ย็น สถานที่วางตูเ้ ย็น โดยละเอียด) โดยภาชนะ
บรรจุหรื อหี บห่ อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากที่บ่งชี้ขอ้ มูลของเชื้ อโรค ได้แก่ ชื่ อวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ
และวันเดือนปี ที่ผลิตหรื อบรรจุ และมีการบันทึกรายการและจานวนเชื้อโรคที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง
8.1.4 เชื้อโรคกลุ่มที่ 3 ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.1.4.1 ไม่อนุญาตให้ทาการผลิต
8.1.5 พิษจากสัตว์ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
8.2 การนาเข้า และส่ งออก
8.2.1ให้แจ้ง CICM-BCC และ IBC ปลายทาง ก่ อนดาเนิ นการขนส่ ง 7 วัน ก่ อนเริ่ มจัดส่ ง โดยต้องมี
Material transfer agreement ที่ลงนามรับรองทั้งต้นทางและปลายทางเป็ นที่เรี ยบร้ อย และเมื่อส่ งมอบแล้วเสร็ จ
ให้ทาการรายงานตามแบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการทาลาย
เชื้ อโรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิกการผลิต นาเข้า ส่ งออก นาผ่าน ขาย
และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
8.2.2 เชื้อโรคกลุ่มที่ 1 ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.2.2.1 กรณี นาเข้า หรื อส่ งออก ให้บรรจุเชื้ อโรคหรื อในภาชนะบรรจุและหี บห่ อของภาชนะ
บรรจุ รวมสามชั้นโดยให้มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะชั้นในต้องปิ ดสนิท กันน้ าหรื อของเหลวซึ มผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่าย
(2) ภาชนะชั้นกลางต้องปิ ดสนิ ท กันน้ าหรื อของเหลวซึ มผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่ าย
สามารถรองรับของเหลวหรื อสิ่ งอื่นใดในกรณี ที่ภาชนะชั้นในแตกหรื อรั่ว
(3) หี บห่ อชั้นนอกทาด้วยกระดาษแข็ง พลาสติ ก โลหะ หรื อวัสดุ อื่นที่ มีความคงทนต่อการ
กระแทก และต้องปิ ดได้สนิท
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8.2.2.2 ภาชนะบรรจุหรื อหี บห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากที่บ่งชี้ขอ้ มูลของเชื้ อโรค หรื อพิษ
จากสัตว์ ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ และวันเดือนปี ที่ผลิตหรื อบรรจุ
8.2.2.3 มีการบันทึกรายการและจานวนเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์ที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง
8.2.3 เชื้อโรคกลุ่มที่ 2 ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.2.3.1 ให้ดาเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 และ
8.2.3.2 จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับเชื้ อโรคหรื อพิษจากสัตว์ที่มีไว้ในครอบครองโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ชนิ ด จานวนภาชนะบรรจุซ่ ึ งระบุจานวนหรื อปริ มาณ วันเดือนปี ที่ผลิต สถานที่เก็บเชื้ อโรคหรื อพิษ
จากสัตว์ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
8.2.4 เชื้อโรคกลุ่มที่ 3* ตามรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
8.2.4.1 ให้ดาเนินการตามข้อ 2.1 - 2.3 และ
8.2.4.2 ให้ มี ข ้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของเชื้ อโรค (Pathogen Safety Data Sheets: PSDS)
ประกอบด้วย ประเภท แหล่งที่พบ พาหะนาโรค การแพร่ เชื้ อ การก่อโรค อาการของโรค การรักษาและวัคซี น
ป้ องกัน อุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคล การปฐมพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ วิธีการทิ้ง และวิธีการทาลาย
2.1 พิษจากสัตว์อนุญาตให้ดาเนินการได้เฉพาะพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 เท่านั้น
8.3 การขนส่ ง
ให้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ การทาลาย และการ
ทาให้สิ้นสภาพเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ โดยให้ แจ้ ง CICM-BCCและ IBC ปลายทาง ก่ อนดาเนินการขนส่ ง 7
วัน ก่ อนเริ่ มจัดส่ ง และต้ องมี Material transfer agreement ที่ลงนามรั บรองทั้งต้ นทางและปลายทางเป็ นที่
เรียบร้ อย
8.3.1 มีเอกสารแสดงรายการเชื้อโรคไปพร้อมการขนส่ ง
8.3.2 มีการนัดหมายล่วงหน้าระหว่างผูข้ นส่ งและผูร้ ับ มีการแจ้งรายละเอียดของเชื้ อโรค ที่ขนส่ ง
ชื่ อผูข้ นส่ ง ชื่ อผูร้ ับ เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เวลาและสถานที่ส่ง โดยผูร้ ับและผูส้ ่ งจะต้องรายชื่อเชื้อโรคที่
ต้องการจะขนส่ งในใบจดแจ้งหรื อขออนุ ญาตครอบครองเชื้ อ
8.3.3 ส่ งเชื้อโรคให้ผรู ้ ับหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในบริ เวณที่กาหนดเท่านั้น
8.3.4 วิธีการขนส่ งออกนอกสถานที่ ภายในประเทศให้ปฏิ บตั ิ ตาม 3.1 ถึ ง 3.3 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
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8.3.4.1 กรณี ข นส่ ง ทางบก ให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุ อนั ตราย กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟและทาง
หลวง กรณี
8.3.4.2 ขนส่ งทางเรื อ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อในน่านน้ าไทย
8.3.4.3 กรณี ขนส่ งทางอากาศ ให้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
8.3.4.4 วิธีการขนส่ งไปต่างประเทศให้ปฏิบตั ิตาม 3.1 ถึง 3.4 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1) กรณี ขนส่ งทางบก ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยประเทศต้นทาง ประเทศที่นาผ่าน
และประเทศปลายทาง
2) กรณี ขนส่ งทางเรื อ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎหมาย ว่าด้วยวัตถุ อนั ตราย กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข ที่
กาหนดโดยประเทศต้นทาง ประเทศที่นาผ่าน และประเทศปลายทาง
3) วิธีการขนส่ งไปต่างประเทศทางอากาศ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไข ที่ ก าหนดโดยสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่า งประเทศ (International Air Transport Association:
IATA)
8.4 การขนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ภายในอาคาร
8.4.1 การขนย้ายเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ภายในอาคารให้หมายถึงการขนย้ายเชื้ อโรคและพิษจาก
สัตว์ภายในห้องปฏิบตั ิการวิจยั ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เท่านั้น
8.4.2 การขนย้ายอื่น ๆ นอกพื้นที่ ห้องปฏิ บตั ิการวิจยั ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬา
ภรณ์ ให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ 3 การขนส่ ง ข้างต้น
8.4.3 การขนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ภายในอาคารจากห้องปฏิบตั ิการ BSL1 Room A มายัง
ห้องปฏิบตั ิการ BSL2 ให้ทาการขนย้ายโดยใช้ภาชนะ 2 ชั้น โดยภาชนะชั้นแรกต้องปิ ดสนิท กันน้ าหรื อ
ของเหลวซึ มผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่าย และภาชนะชั้นที่ 2 ทาด้วยกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ หรื อ
วัสดุอื่นที่มีความคงทนต่อการกระแทก และต้องปิ ดได้สนิ ท และทาการย้ายโดยรถเข็นที่มีความแข็งแรง มีขอบ
กั้นตกโดยรอบรถเข็น
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8.4.4 ให้ทาการขนย้าย และ/หรื อ จัดเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในสถานที่เก็บตัวอย่างที่กาหนด
โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อนุญาตให้จดั เก็บ 2 จุด ดังนี้
8.4.4.1 ตูแ้ ช่เย็น 4 องศาเซลเซี ยส และตูแ้ ช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ให้ดาเนินการจัดเก็บที่ตูแ้ ช่เย็น 4
องศาเซลเซี ยส และตูแ้ ช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ณ ห้องปฏิบตั ิการ BSL2 Room C
8.4.4.2 ตูแ้ ช่แข็ง -80 องศาเซลเซี ยส ให้ดาเนินการจัดเก็บที่ตูแ้ ช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ณ
ห้องปฏิบตั ิการ BSL1 Room A โดยให้แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการก่อนจัดเก็บ และ/หรื อก่อนขน
ย้าย ซึ่ งมีการปิ ดล็อคเพื่อป้ องกันการเข้าถึงของผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการทาลายเชื้อโรค
2. ขอบข่ าย
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใช้สาหรับศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการทาลายเชื้อโรคก่อนกาจัดทิง้ ใน
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้ อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติเชื้ อโรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 และลัก ษณะสถาน
ปฏิ บ ัติ ก าร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบคุ ณ ภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิ ตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ยวกับเชื้ อโรคและ
พิ ษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่ อให้เกิ ดความปลอดภัยต่ อผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมงาน และชุ ม ชน จาเป็ นต้องดาเนิ นการ
ทาลายเชื้ อโรคก่อนกาจัดทิ้ง โดยสามารถทาลายเชื้อโรคได้โดยสารเคมี การใช้ความร้อน อบนึ่ งฆ่าเชื้ อ หรื อ
การเผา รวมถึ ง ขั้น ตอนการก าจัด และจัด การของเสี ย หรื อสิ่ ง มี ชี วิตดัดแปลงพัน ธุ ก รรมที่ มี recombinant
DNA/RNA หรื อ synthetic nucleic acid molecules ปนเปื้ อน ที่เหมาะสม
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ การทาลาย และการทาให้สิ้นสภาพ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
6.2 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง แบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบ
การสิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์
6.3 แบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้ อโรค
หรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิ กการผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย
นาผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3 กฎกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
การทาลายเชื้ อโรคสามารถทาได้โดยสารเคมี การใช้ความร้อน อบนึ่ งฆ่าเชื้ อ การเผา หรื อเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ การทาลาย และการทาให้สิ้นสภาพเชื้ อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 และประกาศกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง แบบแจ้งผลการส่ งมอบ
การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ นสภาพภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์
8.1 กรณี ทาลายเชื้อโรคโดยสารเคมี
8.1.1 สามารถลดการปนเปื้ อนหรื อฆ่าเชื้ อโรคได้โดยใช้ Sodium hypochlorite ที่ความเข้มข้น
0.5-1% โดยเจือจาง 5% Sodium hypochlorite จากขวด stock หรื อสามารถใช้สารอื่น ๆ ที่มีเอกสารชัดเจน
ทางวิทยาศาสตร์ วา่ สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.2 ให้เตรี ยมใหม่ทุกครั้งไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ก่อนใช้
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8.1.3 ให้ทาการแช่ไว้อย่างน้อย 30 นาที
8.1.4 กรณี แช่ไว้ 30 นาที แล้วต้องการกาจัดทันที ให้ดาเนิ นการเจือจางอย่างน้อย 10 เท่า และ
สามารถเทลงท่อน้ าทิ้งปกติได้
8.1.5 กรณี ใช้สารเคมีอื่น ๆ ให้ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิที่ระบุตามคู่มือ
8.2 กรณี ทาลายเชื้อโรคโดยความร้อน
8.2.1 ใช้ความร้อนทาลายเชื้ อโรคได้เฉพาะในกรณี เชื้อโรคเป็ นสิ่ งมีชีวติ ยูคาริ โอตชนิ ดหลาย
เซลล์เท่านั้น (multicellular eukaryotes)
8.2.2 ให้ทาการต้มที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10-30 นาที
8.3 กรณี ทาลายเชื้อโรคโดยวิธีอบนึ่งฆ่าเชื้อ
8.3.1 เครื่ องอบนึ่ งฆ่าเชื้อที่ใช้ ผ่านการทดสอบ spore test เป็ นประจาทุกเดือน และได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐานทุกปี
8.3.2 สาหรับเครื่ องแก้ว พลาสติก ที่สะอาด ทาการอบนึ่ งฆ่าเชื้ อที่ 121 องศาเซลเซี ยส ความ
ดัน 1.15 Bar หรื อ 16.86 psi เป็ นเวลา 15 นาที
8.3.3 สาหรับของเสี ย ทาการอบนึ่ งฆ่าเชื้ อที่ 134 องศาเซลเซี ยส ความดัน 2.25 Bar หรื อ 33
psi เป็ นเวลา 35 นาที
8.3.4 เชื้ อที่มีการสร้างสปอร์ หรื อระยะของเชื้ อโรคที่ทนทานต่อความร้ อน ให้ทาการอบนึ่ ง
ฆ่าเชื้อที่ 134 องศาเซลเซียส ความดัน 2.25 Bar หรื อ 33 psi เป็ นเวลา 35 นาที
8.3.5 รวบรวมของเสี ยที่ผา่ นการอบนึ่ งฆ่าเชื้ อไว้บริ เวณจุดพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้บริ ษทั ที่
ได้รับมอบหมายเข้าดาเนินการต่อไป
8.4 กรณี ทาลายเชื้อโรควิธีเผา (Incinerator)
8.4.1 ใช้สาหรับขยะมีคมทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ โดยเก็บรวบรวมไว้บริ เวณจุดพักมูลฝอย
ติดเชื้อเพื่อให้บริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายเข้าดาเนิ นการนาไปเผาที่อุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า 760 องศาเซลเซียส และ
เผาควันที่ 1,000 องศาเซลเซียส
8.5 เมื่อทาลายเป็ นที่เรี ยบร้อยให้กรอกแบบแจ้งผลการส่ งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้ น
สภาพภายหลังการทาลายเชื้ อโรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การเลิ กการผลิ ต
นาเข้า ส่ งออก ขาย นาผ่าน และมี ไว้ในครอบครองเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งต่อ CICMBCC และ TU-IBC ต่อไป
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการมูลฝอย
2. ขอบข่ าย
ให้ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้ ส าหรั บ ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจแนวทางในการจัด การมู ล ฝอย ใน
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติเชื้ อโรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 และลัก ษณะสถาน
ปฏิ บ ตั ิ การ เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบคุ ณ ภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิ ตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ยวกับเชื้ อโรค
และพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมงาน และชุ มชน จาเป็ นต้อง
ดาเนิ นการการจัดการมูลฝอย โดยแบ่งมูลฝอยออกเป็ นชนิ ดต่าง ๆ ได้แก่ มูลฝอยทัว่ ไป มูลฝอยติดเชื้ อ
ขยะสารเคมี ขยะมี ค ม ทั้ง นี้ ชนิ ด ของขยะที่ ท างวิ ท ยาลัย ฯ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ ได้แ ก่ กาก
กัมมันตรังสี ซากสัตว์ หรื อขยะอันตราย
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึ ง คณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชี ว ภาพระดับ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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5.6 ผูว้ จิ ยั
6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 วิธีปฏิบตั ิมาตรฐานการทาลายเชื้อโรค (CICM-BCC-SA-006)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3 กฎกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
การจัดการมูลฝอยให้แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ได้แก่ มูลฝอยทัว่ ไป มูลฝอยติดเชื้อ ขยะมีคม และขยะสารเคมี
8.1 มูลฝอยทัว่ ไป
8.1.1 ให้ทิ้งลงในภาชนะสาหรับมูลฝอยทัว่ ไปที่วิทยาลัย ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ โดยมีปริ มาตรไม่
เกิน 3 ใน 4 ของถุง
8.1.2 พนักงานทาความสะอาดทาการรวบรวมมูลฝอยทัว่ ไปทุกวัน นาไปเก็บในบริ เวณที่พกั
มูลฝอยรวมของวิทยาลัยฯ เพื่อนาไปให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการต่อไป
8.2 มูลฝอยติดเชื้ อ
8.2.1 ให้ทิ้งในภาชนะสาหรับมูลฝอยติดเชื้ อที่ วิทยาลัย ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ โดยมีปริ มาตรไม่
เกิน 3 ใน 4 ของถุง
8.2.2 พนักงานทาความสะอาดทาการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน โดยขนย้ายด้วยรถเข็นที่มี
ภาชนะมีฝาปิ ดมิดชิด ทาจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และไม่มีรูรั่วซึ ม เพื่อนาไป
เก็บในบริ เวณที่พกั มูลฝอยติดเชื้อรวมภายในห้อง Washing room ของวิทยาลัย ฯ
8.2.3 ทาการนึ่ งฆ่ าเชื้ อมู ลฝอยติดเชื้ อที่ 134 องศาเซลเซี ยส ความดัน 2.25 Bar หรื อ 33 psi
เป็ นเวลา 35 นาที ด้วยเครื่ องอบนึ่ งฆ่าเชื้ อที่ผ่านการทดสอบ spore test เป็ นประจาทุก
เดือน และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานทุกปี
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8.2.4 พนักงานทาความสะอาดทาการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้ อที่ผา่ นการอบนึ่ งฆ่าเชื้ อแล้ว
ไปทาลาย โดยบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
8.2.5 มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ผ่า นการลดการปนเปื้ อนหรื อ ท าให้ เชื้ อ สิ้ น สภาพด้ว ยสารเคมี ที่ มี
คุ ณสมบัติฆ่าเชื้ อ โดยให้ปฏิ บตั ิ ตามคู่มือของสารเคมี ชนิ ดนั้น ๆ จากนั้นดาเนิ นการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมาย
8.3 ขยะมีคม
8.3.1 ให้ทิ้งลงในภาชนะสาหรับของมีคมที่มีฝาปิ ดมิดชิ ด ทาจากวัสดุ ที่แข็งแรง ไม่แตกง่าย
และไม่มีรูรั่วซึ ม แล้วนาไปรวบรวมเก็บในที่ พกั ขยะมี คมรวมของวิทยาลัยฯ เพื่อให้
บริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
8.4 ขยะสารเคมี
8.4.1 ให้แยกทิ้งสารเคมีต่างชนิดกัน โดยต้องระบุชนิดและปริ มาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะที่ทน
ต่อสารเคมีที่ตอ้ งการทิ้ง จากนั้นนาไปรวมที่จุดพักขยะสารเคมี
8.4.2 ในกรณี ที่ไม่ส ามารถดาเนิ นการแยกทิ้ งตามชนิ ดสารเคมี ได้ ให้ท าการระบุชนิ ดและ
ปริ มาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะที่ทนต่อสารเคมีที่ตอ้ งการทิ้ง จากนั้นนาไปรวมที่จุดพัก
ขยะสารเคมี
8.4.3 สาหรั บการจัดการขยะสารเคมี ที่มีการปนเปื้ อนโลหะหนัก ให้ดาเนิ นการโดยนาขยะ
ดังกล่ าวมายังจุ ดทิ้ งขยะสารเคมี ตามเวลาที่ ก าหนดโดยฝ่ ายวิจยั (ผูว้ ิจยั จะต้องแจ้ง
ผูด้ าเนิ นการและผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการที่มอบหมายก่อนใช้โลหะหนัก เพื่อกาหนดเวลา
และวิธีกาจัดขยะปนเปื้ อนโลหะหนัก)
8.4.4 การดาเนินการจัดการขยะสารเคมี จะดาเนินการโดยบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมาย
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการรับมือเหตุสารชี วภาพหกรั่วไหล
2. ขอบข่ าย
ให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้สาหรับ ศึ กษาและทาความเข้าใจแนวทางในการรับ มื อเหตุ สารชี วภาพหก
รั่วไหล ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเชื้ อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
3. หลักการ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติเชื้ อโรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 และลัก ษณะสถาน
ปฏิ บ ตั ิ การ เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบคุ ณ ภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิ ตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ยวกับเชื้ อโรค
และพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภัย ต่ อ ผู ้วิ จยั ผู ้ร่ว มงานและชุ ม ชน จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้องกาหนดแนวทางในการรับมื อเหตุ สารชี วภาพหกรั่วไหลด้วยชุ ดรั บมื อเหตุสารชี วภาพหก
รั่วไหลซึ่ งจัดเตรี ยมโดยวิทยาลัยฯ
4. นิยามและคาย่อ
4.1 CICM-BCC หมายถึ ง คณะกรรมการควบคุ ม ความปลอดภัย ทางชี ว ภาพระดั บ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2 คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3 งานวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ
5.4 ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6 ผูว้ จิ ยั
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6. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6.1 แบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่ องจากกระบวนการหรื อขั้นตอน ที่เกี่ยวกับการ
ผลิต นาเข้า ส่ งออก ขาย หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์ ตามกฎกระทรวงการแจ้งเหตุ
ความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่ องจากกระบวนการหรื อขั้นตอนที่เกี่ ยวกับ การผลิ ต นาเข้า ส่ งออก
ขาย นาผ่าน หรื อมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรื อพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2562
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3 แนวทางปฏิ บ ตั ิเพื่ อความปลอดภัยทางชี วภาพส าหรับการดาเนิ นงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ พ.ศ. 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
แนวทางดาเนินการรับมือในกรณี เกิดเหตุสารชีวภาพหกรั่วไหล
8.1 ในกรณี สารชีวภาพหกรั่วไหลบริ เวณพื้น
8.1.1 ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานแจ้งผูท้ ี่อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการให้ทราบ และออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.1.2 ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานแจ้งผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการหรื อผูด้ าเนินการที่ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบตั ิการ
8.1.3 รออย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้ละอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่ พ้นื ห้อง
8.1.4 เมื่อครบเวลา ให้เริ่ มดาเนิ นการจัดการสารชี วภาพที่หกรั่วไหลด้วยชุ ดรับมือเหตุสารชี วภาพ
หกรั่วไหล (spill kit) โดยจะต้องปฏิบตั ิงานอย่างน้อยสองคน
8.1.5 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 สวมใส่ วสั ดุปกป้ องส่ วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเริ่ ม
จากสวมหน้ากากอนามัย แว่นตานิ รภัย หมวกคลุ มผม เสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิ การ ถุ งมื อสองชั้น
และถุงหุม้ รองเท้า ตามลาดับ
8.1.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 2 เทผงหรื อน้ ายาฆ่าเชื้ อ 1 ซอง/ขวด ลงในน้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
เพื่อเตรี ยมราดฆ่าเชื้อ
8.1.7 ผูป้ ฏิ บ ัติง านคนที่ 1 เก็ บ เศษแก้วหรื อ พลาสติ ก ที่ แ ตกหั ก ด้วยที่ คี บ แล้วทิ้ ง ลงในภาชนะ
สาหรับทิ้งของมีคม (sharp bin)
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8.1.8 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 วางแผ่นซึ มซับบนสารชีวภาพที่หกรั่วไหลโดยวางจากด้านนอกเข้าสู่
ด้านใน ให้ครอบคลุ มอย่างน้อย 0.5 เมตร จากจุดสุ ดท้ายที่สังเกตเห็ นสารชี วภาพหก
รั่วไหล
8.1.9 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 ราดน้ ายาฆ่าเชื้ อที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนที่ 2 ผสมเตรี ยมไว้ให้ทว่ั แผ่นซึ มซับ
ในปริ มาณที่เหมาะสมกับปริ มาณสารชีวภาพที่หกรั่วไหล และทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที
8.1.10 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 เก็บแผ่นซึ มซับด้วยที่คีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 1
8.1.11 ปฏิบตั ิตามแนวทางดาเนินการข้อ 8.1.8-8.1.10 อีก 1 รอบ
8.1.12 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 ทิ้งที่คีบลงในถุงแดงใบที่ 2
8.1.13 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 ถอดถุงมือชั้นที่ 1 ทิง้ ลงในถุงแดงใบที่ 2
8.1.14 ผูป้ ฏิ บ ัติ งานคนที่ 1 ถอดเสื้ อคลุ ม ปฏิ บ ตั ิ ก าร หมวกคลุ ม ผม แว่น ตานิ รภัย หน้ากาก
อนามัย และถุงหุ ม้ รองเท้า ทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 2 ตามลาดับ
8.1.15 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 1 ถอดถุงมือชั้นที่ 2 ทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 2
8.1.16 ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านคนที่ 2 มัด ถุ ง แดงทั้ง สองใบ และน าไปวางบริ เวณจัด การขยะของ
ห้องปฏิบตั ิการ
8.1.17 ผูป้ ฏิบตั ิงานคนที่ 2 ถอดถุงมือชั้นที่ 2 ทิง้ ลงในถังมูลฝอยติดเชื้อของห้องปฏิบตั ิการ
8.1.18 ผูป้ ฏิบตั ิงานทั้ง 2 คนล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.1.19 ผูป้ ฏิ บตั ิงานลงบันทึกเหตุการณ์ ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายฯ
และแจ้ง CICM-BCC
8.2 ในกรณี สารชีวภาพหกรั่วไหลในตูช้ ีวนิรภัย
ในกรณี เหตุ ส ารชี ว ภาพหกรั่ ว ไหลในตู ้ชี ว นิ ร ภัย ให้ เปิ ดตู ้ชี ว นิ รภัย ทิ้ ง ไว้ และท าตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
8.2.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานแจ้งผูท้ ี่อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการให้ทราบ และออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.2.2 ผูป้ ฏิบตั ิงานแจ้งผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการหรื อผูด้ าเนินการที่ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบตั ิการ
8.2.3 รออย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้ละอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่ พ้นื ตูช้ ีวนิรภัย
8.2.4 เมื่ อ ครบเวลา ให้ เริ่ ม ด าเนิ น การจัด การสารชี ว ภาพที่ ห กรั่ ว ไหลด้ว ยชุ ด รั บ มื อ เหตุ
สารชีวภาพหกรั่วไหล (spill kit)
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8.2.5 ผูป้ ฏิ บตั ิงานสวมใส่ วสั ดุ ป กป้ องส่ วนบุ คคล (personal protective equipment) โดยเริ่ ม
จากสวมหน้ากากอนามัย แว่นตานิ รภัย หมวกคลุ มผม เสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิการ และถุ งมื อ
สองชั้น ตามลาดับ
8.2.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทผงหรื อน้ ายาน้ ายาฆ่าเชื้ อ 1 ซอง/ขวด ลงในน้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เข้า
กัน เพื่อเตรี ยมราดฆ่าเชื้อ
8.2.7 ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บเศษแก้วหรื อพลาสติกที่แตกหักด้วยที่คีบ แล้วทิ้งลงในภาชนะสาหรับ
ทิ้งของมีคม (sharp bin)
8.2.8 ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานวางแผ่นซึ มซับ บนสารชี วภาพที่ หกรั่ วไหลให้ครอบคลุ ม พื้นที่ ภายในตู ้
ชีวนิรภัย
8.2.9 ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านราดน้ า ยาฆ่ า เชื้ อ ให้ ท ่ัว แผ่น ซึ ม ซั บ ในปริ ม าณที่ เหมาะสมกับ ปริ ม าณ
สารชีวภาพที่หกรั่วไหล และทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที
8.2.10 ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บแผ่นซึ มซับด้วยที่คีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 1
8.2.11 ปฏิบตั ิตามแนวทางดาเนินการข้อ 8.2.8-8.2.10 อีก 1 รอบ
8.2.12 ผูป้ ฏิบตั ิงานทิ้งที่คีบลงในถุงแดงใบที่ 2
8.2.13 ผูป้ ฏิบตั ิงาน ถอดถุงมือชั้นที่ 1 ทิง้ ลงในถุงแดงใบที่ 2
8.2.14 ผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน ถอดเสื้ อคลุ ม ปฏิ บ ัติ ก าร หมวกคลุ ม ผม แว่น ตานิ รภัย และหน้ ากาก
อนามัย ทิ้งลงในถุ งแดงใบที่ 2 ตามลาดับ มัดถุ งแดงทั้งสองใบ และนาไปวางบริ เวณ
จัดการขยะของห้องปฏิบตั ิการ
8.2.15 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดถุงมือชั้นที่ 2 ทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อของห้องปฏิบตั ิการ
8.2.16 ผูป้ ฏิบตั ิงานล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.2.17 ผูป้ ฏิบตั ิงานลงบันทึกเหตุการณ์ ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายฯ
และแจ้ง CICM-BCC
8.3 ในกรณี สารชีวภาพหกรั่วไหลในเครื่ องหมุนเหวีย่ ง
ในกรณี เหตุสารชี วภาพหกรั่วไหลในเครื่ องหมุนเหวี่ยงที่ใช้กบั โรเตอร์ แบบมีฝาปิ ด (rotors with lid)
ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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8.3.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานกดปุ่ มหยุดหรื อปิ ดสวิตช์เครื่ องหมุนเหวีย่ งโดยห้ามกดปุ่ มเบรกเครื่ อง หรื อ
ในกรณี ที่พบว่า มีการหกรั่วไหลของสารชี วภาพในเครื่ องหมุนเหวี่ยง หลังจากทาการ
เปิ ดฝาเครื่ องหรื อฝาโรเตอร์ ให้ปิดฝาโรเตอร์และ/หรื อฝาเครื่ องหมุนเหวีย่ ง
8.3.2 รอให้ละอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็ นเวลา 30 นาที ในระหว่างนั้น ให้เปิ ด
ใช้งานตูช้ ีวนิรภัยในกรณี ที่มีตูช้ ีวนิรภัยในห้องปฏิบตั ิการ
8.3.3 ผูป้ ฏิ บตั ิงานสวมใส่ วสั ดุ ป กป้ องส่ วนบุ คคล (personal protective equipment) โดยเริ่ ม
จากสวมหน้ากากอนามัย แว่นตานิ รภัย หมวกคลุมผม เสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิการ ถุ งมือสอง
ชั้น และถุงหุ ม้ รองเท้า ตามลาดับ
8.3.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดโรเตอร์ และนาไปวางในตูช้ ี วนิ รภัย เปิ ดฝาโรเตอร์ และเก็บเศษแก้ว
หรื อพลาสติกที่แตกหักด้วยที่คีบ แล้วทิ้งลงในภาชนะสาหรับทิ้งของมีคม (sharp bin)
8.3.5 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทผงหรื อน้ ายาน้ ายาฆ่าเชื้อ 1 ซอง/ขวด ลงในน้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เข้า
กัน
8.3.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อ และทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาที ซับน้ ายาฆ่าเชื้ อส่ วนที่เหลื อด้วยแผ่นซึ มซับ เก็บแผ่นซึ มซับด้วยที่
คีบ และทิง้ ลงในถุงแดงใบที่ 1
8.3.7 ปฏิบตั ิตามแนวทางดาเนินการข้อ 8.3.6 อีก 1 รอบ
8.3.8 ผูป้ ฏิบตั ิงานทิ้งที่คีบลงในถุงแดงใบที่ 2
8.3.9 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดถุงมือชั้นที่ 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 2
8.3.10 ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานถอดเสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิ การ หมวกคลุ ม ผม แว่นตานิ รภัย หน้ากากอนามัย
และถุ งหุ ้มรองเท้า ทิ้งลงในถุ งแดงใบที่ 2 ตามลาดับ มัดถุ งแดงทั้งสองใบ และนาไป
วางบริ เวณจัดการขยะของห้องปฏิบตั ิการ
8.3.11 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดถุงมือชั้นที่ 2 ทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อของห้องปฏิบตั ิการ
8.3.12 ผูป้ ฏิบตั ิงานล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.3.13 ผูป้ ฏิบตั ิงานลงบันทึกเหตุการณ์ ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายฯ
และแจ้ง CICM-BCC
8.4 ในกรณี เหตุสารชี วภาพหกรั่วไหลในเครื่ องหมุนเหวี่ยงที่ใช้กบั โรเตอร์ แบบไม่มีฝาปิ ด (rotors with
out lid) ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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8.4.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานกดปุ่ มหยุดหรื อปิ ดสวิตช์เครื่ องหมุนเหวีย่ งโดยห้ามกดปุ่ มเบรกเครื่ อง หรื อ
ในกรณี ที่พบว่า มีการหกรั่วไหลของสารชี วภาพในเครื่ องหมุนเหวี่ยง หลังจากทาการ
เปิ ดฝาเครื่ อง ให้ปิดฝาเครื่ องหมุนเหวีย่ ง
8.4.2 รอให้ละอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็ นเวลา 30 นาที
8.4.3 ผูป้ ฏิ บตั ิงานสวมใส่ วสั ดุ ป กป้ องส่ วนบุ คคล (personal protective equipment) โดยเริ่ ม
จากสวมหน้ากากอนามัย แว่นตานิ รภัย หมวกคลุมผม เสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิการ ถุ งมือสอง
ชั้น และถุงหุ ม้ รองเท้า ตามลาดับ
8.4.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานเปิ ดฝาเครื่ องหมุนเหวี่ยง และเก็บเศษแก้วหรื อพลาสติกที่แตกหักด้วยที่คีบ
แล้วทิ้งลงในภาชนะสาหรับทิ้งของมีคม (sharp bin)
8.4.5 ผูป้ ฏิบตั ิงานเทผงหรื อน้ ายาน้ ายาฆ่าเชื้ อ 1 ซอง/ขวด ลงในน้ า 500 มิลลิลิตร ผสมให้เข้า
กัน
8.4.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้ อ และทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาทีซับน้ ายาฆ่าเชื้ อส่ วนที่เหลื อด้วยแผ่นซึ มซับ เก็บแผ่นซึ มซับด้วยที่
คีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 1
8.4.7 ปฏิบตั ิตามแนวทางดาเนินการข้อ 8.4.6 อีก 1 รอบ
8.4.8 ผูป้ ฏิบตั ิงานทิง้ ที่คีบลงในถุงแดงใบที่ 2
8.4.9 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดถุงมือชั้นที่ 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบที่ 2
8.4.10 ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานถอดเสื้ อคลุ มปฏิ บตั ิ การ หมวกคลุ ม ผม แว่นตานิ รภัย หน้ากากอนามัย
และถุ งหุ ้มรองเท้า ทิ้งลงในถุ งแดงใบที่ 2 ตามลาดับ มัดถุ งแดงทั้งสองใบ และนาไป
วางบริ เวณจัดการขยะของห้องปฏิบตั ิการ
8.4.11 ผูป้ ฏิบตั ิงานถอดถุงมือชั้นที่ 2 ทิง้ ลงในถังมูลฝอยติดเชื้อของห้องปฏิบตั ิการ
8.4.12 ผูป้ ฏิบตั ิงานล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8.4.13 ผูป้ ฏิบตั ิงานลงบันทึกเหตุการณ์ ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตราย ฯ
และแจ้ง CICM-BCC
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการรับมือเหตุ ฉุกเฉิ นจากอุ บตั ิ เหตุ ต่าง ๆ ในขณะปฏิ บตั ิ การภายในสถาน
ปฏิบตั ิการระดับ 2
2. ขอบข่ าย
สาหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้สาหรั บศึ กษาและทาความเข้าใจในการรั บมื อเหตุ ฉุกเฉิ นจากอุ บตั ิ เหตุ ต่าง ๆ
ในขณะปฏิบตั ิการภายในสถานปฏิบตั ิการระดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรี ยน
และปฏิบตั ิการรวม
3. หลักการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ เ ชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขเรื่ อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ในครอบครอง และการดาเนิ นการเกี่ยวกับเชื้ อโรคและพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
และเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมงาน ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม จึงมีความจาเป็ นต้องกาหนดวิธี
ปฏิบตั ิมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉิ นจากอุบตั ิภยั ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็ นการลดความอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นต่อชี วิตของผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมงาน ชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม
4. นิยามและคาย่อ
4.1. BSL2 หมายถึง สถานปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2
4.2. CICM-BCC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
5.1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.2. ผูด้ าเนินการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.3. ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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5.4. คณะกรรมการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
5.5. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
5.6. งานวิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิชาการ
6. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไม่มี
7. เอกสารอ้างอิง
7.1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7.2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ลัก ษณะของสถานที่ ผลิ ตหรื อ มี ไ ว้ใ นครอบครอง และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ. 2561
7.3. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูว้ จิ ยั ผูร้ ่ วมงาน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
8. ขั้นตอนการดาเนินการ
8.1. อุบัติเหตุจากสารเคมี
คณะกรรมการควบคุ มความปลอดภัยทางชี วภาพไม่ อนุ ญาตให้นากรดหรื อด่ า งมาใช้ในสถาน
ปฏิบตั ิการทางชีวภาพระดับ 2 (BSL2) รวมถึงตูช้ ีวนิรภัย (Biological safety cabinet) โดยใช้หลักการการกาจัด
(Elimination) ทั้งนี้ ให้นาตัวอย่างวิจยั มาดาเนิ นการในตูด้ ูดควันเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดอุบตั ิเหตุจากการหก หล่น
รั่วไหล ของกรดหรื อด่างบนร่ างกาย ในระหว่างการดาเนินการขนย้ายให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
8.1.1. กรณี ผปู ้ ระสบเหตุสามารถเคลื่อนย้ายได้ดว้ ยตนเอง
8.1.1.1. ในกรณี กรดหรื อด่างหกรดบริ เวณใบหน้า
1) ให้ผปู ้ ระสบเหตุไปยังอ่างล้างตาฉุ กเฉิ น (eye shower)
2) เปิ ดฝาครอบออก น้ าจะไหลอัตโนมัติ
3) ทาการล้างใบหน้าหรื อตาด้วยน้ าโดยการปล่อยน้ าให้ไหลผ่าน ห้ามถู หรื อฟอกด้วย
สบู่หรื อสารเคมีใด ๆ
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4) ในกรณี ที่ อ าการรุ นแรงหรื อควรพบแพทย์ ใ ห้ แ จ้ง เบอร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยต่อไป
5) แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
6) ท าการจัดการรั บ มื อ เหตุ หกรั่ วไหล ด้วยชุ ดรั บ มื อเหตุ ฉุ ก เฉิ นสารเคมี หกรั่ ว ไหล
(Chemical spill kit) ซึ่ งจัดเตรี ยมไว้ยงั ตูบ้ ริ เวณทางเดิ นด้านหน้าและด้านหลัง โดย
สวมใส่ ชุดปกป้ องส่ วนบุคคลที่เหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็ นกรดด่างของ
น้ าที่ ไ หลผ่ า นให้ เ ป็ นกลางด้ ว ยผงโซเดี ย มไบคาร์ บ อเนตหรื อผงฟู (sodium
bicarbonate powder) สาหรับกรด และ citric หรื อ ascorbic acid สาหรับด่าง
7) ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจ้ง
ต่อ CICM-BCC
8) CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์
8.1.1.2. ในกรณี กรดหรื อด่างหกรดบริ เวณร่ างกาย
1) ให้ผปู ้ ระสบเหตุ ผูร้ ่ วมงาน หรื อผูพ้ บเหตุการณ์ สวมถุงมือชนิดทนกรดด่าง หน้ากาก
กันสารเคมี แว่นตานิรภัย แก่ตนเอง และผูป้ ระสบเหตุ ตามลาดับ
2) นาผูป้ ระสบเหตุไปยังฝักบัวฉุกเฉิน (shower)
3) ดึงคันโยกลงน้ าจะไหลโดยอัตโนมัติ
4) ให้ทาการล้างด้วยน้ าโดยการปล่อยน้ าไหลผ่าน ห้ามถูหรื อฟอกด้วยสบู่หรื อสารเคมี
ใด ๆ
5) ในกรณี ที่ อ าการรุ นแรงหรื อควรพบแพทย์ใ ห้ แ จ้ง เบอร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยต่อไป
6) แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
7) ท าการจัดการรั บ มื อ เหตุ หกรั่ วไหล ด้วยชุ ดรั บ มื อเหตุ ฉุ ก เฉิ นสารเคมี หกรั่ ว ไหล
(Chemical spill kit) ซึ่ งจัดเตรี ยมไว้ยงั ตูบ้ ริ เวณทางเดิ นด้านหน้าและด้านหลัง โดย
สวมใส่ ชุดปกป้ องส่ วนบุคคลที่เหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็ นกรดด่างของ
น้ าที่ไหลผ่านให้เป็ นกลางด้วยผงโซเดียมคาร์ บอเนตหรื อผงฟู (sodium bicarbonate
powder) สาหรับกรด และ citric หรื อ ascorbic acid สาหรับด่าง

40

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
เอกสารควบคุม
หน้า : 4 / 11
เรื่ อง: การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ
CICM-IBC-SA
ผูจ้ ดั ทา ผศ. ดร. วีระชัย ทิตภากร ผูท้ บทวน ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม์ ผูอ้ นุมตั ิ ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์

009 REV.01
21 ธันวาคม 2563

8) ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจ้ง
ต่อ CICM-BCC
9) CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์
8.1.2. กรณี ผปู ้ ระสบเหตุไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรื อหมดสติ
8.1.2.1 ให้ ผู ้ป ระสบเหตุ ผู ้ร่ ว มงาน หรื อ ผู ้พ บเหตุ ก ารณ์ สวมถุ ง มื อ ชนิ ด ทนกรดด่ า ง
หน้ากากกันสารเคมี แว่นตานิ รภัย แก่ตนเอง และผูป้ ระสบเหตุ ในกรณี ไอระเหยมี
อันตราย
8.1.2.2 ให้ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุใช้ถงั น้ าฝักบัวฉุ กเฉิ นสาหรับการหกรั่วไหลของสารเคมี
ชนิดเคลื่อนย้ายได้มายังผูป้ ระสบเหตุ
8.1.2.3 ถอดเสื้ อคลุมปฏิบตั ิการผูป้ ระสบเหตุ
8.1.2.4 ทาการล้างด้วยน้ าโดยการปล่อยน้ าไหลผ่านห้ามถูหรื อฟอกด้วยสบู่หรื อสารเคมีใด
ๆ
8.1.2.5 ในกรณี ที่ อ าการรุ นแรงหรื อควรพบแพทย์ใ ห้ แ จ้ง เบอร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยต่อไป
8.1.2.6 แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.1.2.7 ท าการจัดการรั บ มื อเหตุ หกรั่ วไหล ด้วยชุ ดรั บ มื อเหตุ ฉุ ก เฉิ นสารเคมี หกรั่ วไหล
(Chemical spill kit) ซึ่ งจัดเตรี ยมไว้ยงั ตูบ้ ริ เวณทางเดิ นด้านหน้าและด้านหลัง โดย
สวมใส่ ชุดปกป้ องส่ วนบุคคลที่เหมาะสม (PPE) และปรับค่าความเป็ นกรดด่างของ
น้ าที่ไหลผ่านให้เป็ นกลางด้วยผงโซเดียมคาร์ บอเนตหรื อผงฟู (sodium bicarbonate
powder) สาหรับกรด และ citric หรื อ ascorbic acid สาหรับด่าง
8.1.2.8 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจ้ง
ต่อ CICM-BCC
8.1.2.9 CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์
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8.2. อุบัติเหตุจากสารชี วภาพ
8.2.1. ผูป้ ระสบเหตุมีสติและสามารถเคลื่อนย้ายได้
8.2.1.1. ในกรณี สารชีวภาพหกรดบริ เวณตาหรื อใบหน้า
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ระสบเหตุไปยัง eye shower
2. ทาการล้างตาหรื อใบหน้าด้วยการปล่อยน้ าไหลผ่าน
3. ในกรณี ที่ อ าการรุ นแรงหรื อควรพบแพทย์ใ ห้ แ จ้ง เบอร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยต่อไป
4. ในกรณี ที่ไม่รุนแรงให้ไปพบแพทย์แผนกฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป
5. แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
6. ทาการจัดการสารชี วภาพหกรั่วไหลตามวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉิ น
การหกรั่วไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008)
7. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจ้ง
ต่อ CICM-BCC
8. CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์
8.2.1.2. ในกรณี สารชีวภาพหกรดบริ เวณร่ างกาย
1. ถอดอุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคล (PPE) ที่ปนเปื้ อนสารชีวภาพออก
2. ทาการสวมถุงมือ
3. ทาการเช็ดสารชีวภาพ
4. ทาการลดการปนเปื้ อนโดยใช้ 70-75% แอลกอฮอล์ เช็ดบริ เวณที่ปนเปื้ อน
5. ในกรณี ที่ อ าการรุ น แรงหรื อ ควรพบแพทย์ใ ห้ แ จ้ง เบอร์ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยต่อไป
6. ในกรณี ที่ไม่รุนแรงให้ไปพบแพทย์แผนกฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป
7. แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
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8. ท าการจัดการสารชี วภาพหกรั่ วไหลตามวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ม าตรฐานในการรั บ มื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นการหกรั่วไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008)
9. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจ้งต่อ CICM-BCC
10. CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์
8.2.2. ผูป้ ระสบเหตุมีสติแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรื อผูป้ ระสบเหตุไม่มีมีสติ
8.2.2.1 ให้แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ เบอร์ โทรศัพ ท์
02-926-9112
8.2.2.2 ระหว่างรอแพทย์ให้ผพู ้ บเหตุการณ์สวมชุดปกป้ องส่ วนบุคคล และถอดอุปกรณ์
ปกป้ อ งส่ ว นบุ ค คลที่ ป นเปื้ อนสารชี ว ภาพของผู ้ป ระสบเหตุ หากสามารถ
ดาเนินการได้
8.2.2.3 ทาการเช็ดสารชีวภาพของผูป้ ระสบเหตุ หากสามารถดาเนินการได้
8.2.2.4 ทาการลดการปนเปื้ อนโดยใช้ 70-75% แอลกอฮอล์ เช็ดบริ เวณที่ปนเปื้ อนของผู ้
ประสบเหตุ หากสามารถดาเนินการได้
8.2.2.5 แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.2.2.6 ทาการจัดการสารชี วภาพหกรั่วไหลตามวิธีปฏิ บตั ิมาตรฐานในการรับมื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นการหกรั่วไหลของสารชีวภาพ (CICM-BCC-SA-008)
8.2.2.7 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจ้งต่อ CICM-BCC
8.2.2.8 CICM-BCC แจ้ง คณะกรรมการห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
8.3. อุบัติเหตุจากการลื่นล้ ม ขีด ข่ วน ชน หรื อกระแทก
8.3.1. ผูป้ ระสบเหตุมีสติและสามารถเคลื่อนย้ายได้
8.3.1.1 ผูป้ ระสบเหตุมีสติสามารถเคลื่อนไหวได้ ให้แจ้งผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์
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8.3.1.2 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบเหตุ ออกจากบริ เวณไป
ยังพื้นที่หอ้ งพักผูว้ จิ ยั (ห้องด้านหน้าบริ เวณทางเข้า ติดกับห้องนักวิทยาศาสตร์ )
8.3.1.3 หากพบว่ามีการหก หล่น รั่วไหล ของสารเคมี หรื อชีวภาพ บนร่ างกายผูป้ ระสบ
เหตุ ให้ปฏิบตั ิตามมาตราการวิธีปฏิบตั ิมาตราฐาน 8.1 อุบตั ิเหตุจากสารเคมี หรื อ
8.2 อุบตั ิเหตุจากสารชีวภาพ ก่อนเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบเหตุ
8.3.1.4 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยชุ ด First Aid ซึ่ งเก็บไว้ในตู บ้ ริ เวณด้านหน้า
ห้องปฏิบตั ิการ
8.3.1.5 ในกรณี ที่ อาการรุ น แรงหรื อควรพบแพทย์ใ ห้แ จ้ง เบอร์ ฉุก เฉิ น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ย รติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112 เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วย
ต่อไป
8.3.1.6 แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.3.1.7 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจ้งต่อ CICM-BCC
8.3.1.8 CICM-BCC แจ้ง คณะกรรมการห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
8.3.2. กรณี ผปู ้ ระสบเหตุมีสติแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
8.3.2.1. ให้ผปู ้ ระสบเหตุขอความช่วยเหลือจากผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์
8.3.2.2. ให้ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์หา้ มเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
8.3.2.3. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุ การณ์ แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ ม
พระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.3.2.4. หากพบว่ามีการหก หล่น รั่วไหล ของสารเคมี หรื อชี วภาพ บนร่ างกายผูป้ ระสบ
เหตุ ให้ปฏิบตั ิตามมาตราการวิธีปฏิบตั ิมาตราฐาน 8.1 อุบตั ิเหตุจากสารเคมี หรื อ
8.2 อุบตั ิเหตุจากสารชีวภาพ ระหว่างรอทีมแพทย์มายังจุดเกิดเหตุ
8.3.2.5. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.3.2.6. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจ้งต่อ CICM-BCC
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8.3.2.7. CICM-BCC แจ้ง คณะกรรมการห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
8.3.3. กรณี ผปู ้ ระสบเหตุไม่มีสติ
8.3.3.1 ห้ามเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
8.3.3.2 ให้ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุ การณ์ ตรวจสอบการหก หล่ น รั่ วไหล ของสารเคมี
หรื อชีวภาพบนร่ างกายผูป้ ระสบเหตุ
8.3.3.3 หากไม่มีการหก หล่น รั่วไหล ของสารเคมี หรื อชี วภาพ บนร่ างกายผูป้ ระสบเหตุ
ให้ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ ม
พระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.3.3.4 หากพบว่ามีการหก หล่น รั่วไหล ของสารเคมี หรื อชี วภาพ บนร่ างกายผูป้ ระสบ
เหตุ ให้ปฏิบตั ิตามมาตราการวิธีปฏิบตั ิมาตราฐาน 8.1 อุบตั ิเหตุจากสารเคมี หรื อ
8.2 อุบตั ิเหตุจากสารชีวภาพ ระหว่างรอทีมแพทย์มายังจุดเกิดเหตุ
8.3.3.5 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.3.3.6 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อ
แจ้งต่อ CICM-BCC
8.3.3.7 CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์
8.4. อุบัติเหตุจากกระแสไฟ
8.4.1 ทาการสับเบรกเกอร์ ตูไ้ ฟบริ เวณห้อง Anteroom ลง ทั้งหมด
8.4.2 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์
โทรศัพท์ 02-926-9112
8.4.3 หากพบว่ามีการหก หล่น รั่วไหล ของสารเคมี หรื อชี วภาพ บนร่ างกายผูป้ ระสบเหตุ ให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตราการวิธีปฏิบตั ิมาตราฐาน 8.1 อุบตั ิเหตุจากสารเคมี หรื อ 8.2 อุบตั ิเหตุจากสารชีวภาพ
ระหว่างรอทีมแพทย์มายังจุดเกิดเหตุ
8.4.4 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์แจ้งผูด้ าเนินการหรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
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8.4.5 ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบตั ิเหตุ (CICM-BCC-FA-003) เพื่อแจ้งต่อ CICMBCC
8.4.6 CICM-BCC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
8.5. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
8.5.1. ผูป้ ระสบเหตุ
8.5.1.1. กรณี เกิดเหตุไฟใหม้ในห้อง Anteroom
1. กรณี เกิ ดเหตุ ไฟไหม้บริ เวณกลางห้อง Anteroom ให้ทาการสับเบรกเกอร์ ตูไ้ ฟ
บริ เวณห้อง Anteroom ลง ทั้งหมด หากสามารถดาเนินการได้
2. ทาการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง โดยฉีดไปที่บริ เวณฐานเพลิง
3. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยังทางเดิน หรื อทาการ
ทุบกระจกหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยังห้อง BSL1 Room A
4. ห้ามเดินเข้าไปยังห้อง BSL2 Room A, B หรื อ C โดยเด็ดขาด
5. กรณี เกิดเหตุไฟไหม้บริ เวณหน้าห้อง Anteroom ให้เข้าไปที่ห้อง BSL 2 room A,
B หรื อ C แล้วใช้อุปกรณ์ ทุบกระจกเพื่อออกจากห้อง โดย ถ้าเข้าห้อง BSL 2
room C สามารถออกได้บริ เวณประตูดา้ นหลังห้อง ซึ่ งปิ ดไว้ดว้ ยซิ ลิโคน โดย
ออกแรงดึงเข้าหาตัวเพื่อเปิ ดประตู
6. เมื่ ออยู่ในบริ เวณที่ ปลอดภัยให้แจ้งงานรั กษาความปลอดภัยและจราจร เบอร์
โทรศัพท์ 02-564-4407
7. หากพบผูห้ มดสติ หรื อผูท้ ี่ไ ด้รับอันตรายจากอัคคี ภยั ให้โทรแจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.5.1.2. กรณี เกิดเหตุไฟใหม้ในห้อง BSL2 Room A
1. ทาการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง โดยฉีดไปที่ฐานเพลิง
2. หากไม่สามารถสกัดเพลิ งได้ ให้ออกจากห้องทางประตู ไปยังห้อง Anteroom
หรื อท าการทุ บ กระจกหน้า ต่ า งด้วยอุ ป กรณ์ ทุ บ กระจกเพื่ อไปยัง ห้ อง BSL1
Room A หรื อหากสุ ดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อออกทางระเบียงด้านนอก
ไปยัง BSL1 Room A ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังพื้นลื่ นและการ
พลัดตกจากที่สูง
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3. ห้ามเดินเข้าไปยังห้อง BSL2 Room B หรื อ C โดยเด็ดขาด
4. เมื่ ออยู่ในบริ เวณที่ ปลอดภัยให้แจ้งงานรั กษาความปลอดภัยและจราจร เบอร์
โทรศัพท์ 02-564-4407
5. หากพบผูห้ มดสติ หรื อผูท้ ี่ไ ด้รับอันตรายจากอัคคี ภยั ให้โทรแจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.5.1.3. กรณี เกิดไฟใหม้เหตุในห้อง BSL2 Room B
1. ทาการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง โดยฉีดไปที่ฐานเพลิง
2. หากไม่สามารถสกัดเพลิ งได้ ให้ออกจากห้องทางประตู ไปยังห้อง Anteroom
หรื อท าการทุ บ กระจกหน้า ต่ า งด้วยอุ ป กรณ์ ทุ บ กระจกเพื่ อไปยัง ห้ อง BSL2
Room A หรื อ C หรื อหากสุ ดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่างเพื่ อออกทางระเบี ย ง
ด้านนอก ไปยัง BSL1 Room A ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังพื้นลื่ น
และการพลัดตกจากที่สูง
3. เมื่ ออยู่ในบริ เวณที่ ปลอดภัยให้แจ้งงานรั กษาความปลอดภัยและจราจร เบอร์
โทรศัพท์ 02-564-4407
4. หากพบผูห้ มดสติ หรื อผูท้ ี่ไ ด้รับอันตรายจากอัคคี ภยั ให้โทรแจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.5.1.4. กรณี เกิดเหตุในห้อง BSL2 Room C
1. หากเพลิ งไหม้บริ เวณท้ายห้อง ไม่สามารถเข้าถึ งถังดับเพลิงบริ เวณท้ายห้องได้
ให้ใช้ถงั ดับเพลิงห้อง Anteroom
i. ทาการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง โดยฉีดไปที่บริ เวณฐานเพลิง
ii. หากไม่ ส ามารถสกัด เพลิ ง ได้ ให้ อ อกจากห้ อ งทางประตู ไ ปยัง ห้ อ ง
Anteroom หรื อทาการทุบกระจกหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไป
ยังทางเดิน
2. หากเพลิงไหม้บริ เวณหน้าห้อง ไม่สามารถใช้ประตูทางออกไปยัง Anteroom ได้
iii. ท าการดับ เพลิ ง ด้วยถัง ดับ เพลิ ง ซึ่ ง ตั้ง อยู่บ ริ เวณท้า ยห้อง โดยฉี ดไปที่
บริ เวณฐานเพลิง
iv. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ทุบกาแพงเพื่อไปยัง BSL Room B หรื อ
หรื อกระจกด้านข้างเพื่อไปยังทางเดิน
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3. เมื่ออยู่ในบริ เวณที่ปลอดภัยให้แจ้งงานรักษาความปลอดภัยและจราจร เบอร์
โทรศัพท์ 02-564-4407
4. หากพบผูห้ มดสติหรื อผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากอัคคีภยั ให้โทรแจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์ โทรศัพท์ 02-926-9112
8.5.2. ผูร้ ่ วมงานหรื อผูพ้ บเหตุการณ์ภายนอกห้อง BSL2
8.5.2.1 ทาการดับเพลิ งด้วยถังดับเพลิง ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณทางเดิ น โดยฉี ดไปที่บริ เวณ
ฐานเพลิง
8.5.2.2 หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากบริ เวณโดยใช้ประตูหนีไฟด้านหลัง
หรื อประตูดา้ นหน้าเพื่อเข้าสู่ ทางเดินของอาคาร
8.5.2.3 ห้ามเดินเข้าไปยังห้อง BSL2 Anteroom, Room A, Room B หรื อ Room C โดย
เด็ดขาด
8.5.2.4 เมื่ออยูใ่ นบริ เวณที่ปลอดภัยให้แจ้งงานรักษาความปลอดภัยและจราจร เบอร์
โทรศัพท์ 02-564-4407
8.5.2.5 หากพบผูห้ มดสติหรื อผูท้ ี่ได้รับอันตรายจากอัคคีภยั ให้โทรแจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ 02-926-9112
8.5.2.6 ทั้งนี้ ข้ นั ตอนการหนี ไฟภายนอกห้องปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปการซักซ้อมกรณี
การเกิ ดอัคคี ภยั ของงานอาคารและสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์

