




สารบัญ

57% 1

38%
finance growth

• การพิจารณาโครงการวิจัยห้องปฏิบัติการและการอนุมัติ เ ข้าใ ช้

ห้องปฏิบัตกิาร (CICM-IBC-SA-001)

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิารความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัที่ 1

(CICM-IBC-SA-002)

• การเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิารความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัที่ 2

(CICM-IBC-SA-003)

• แนวทางการด าเนินการกับตัวอย่างวจิัยที่ได้จากมนุษย์และสัตว์ที่อาจมี

การปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มที่ 2 หรือ 3 (CICM-IBC-SA-004 )

• การผลติ น าเข้า ส่งออก น าผ่าน ขาย หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคและ

พษิจากสัตว์ (CICM-IBC-SA-005)

• การท าลายเช้ือโรค (CICM-IBC-SA-006)

• การจดัการมูลฝอย (CICM-IBC-SA-007)

• การรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-IBC-SA-008)

• การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัตเิหตุ (CICM-IBC-SA-009)

• การท าความสะอาดสถานปฏิบัตกิารระดบั 2 (CICM-IBC-SB-001)
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพิจารณาโครงการวิจยั ห้องปฏิบติัการ และการอนุมติัเขา้ใชห้้องปฏิบติัการ เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 
CICM-IBC-SA 001 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์  1 ตุลาคม 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ในการพิจารณาระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพของโครงการวิจยัและ
หอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการ 

 
2. ขอบข่าย 

ส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจมาตรฐานวธีิปฏิบติัในการพิจารณาระดบัความ
ปลอดภยัทางชีวภาพของโครงการวิจยัและห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
 
3. หลกัการ 

เพื่อให้การด าเนินการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือโรคและตวัอยา่งวิจยัท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือโรค
ตามรายช่ือเช้ือโรค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของ
สถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อให้
เกิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน และชุมชน  
 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 BSL1 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 
4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
4.3 CICM-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
4.4 TU-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

1



 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพิจารณาโครงการวิจยั ห้องปฏิบติัการ และการอนุมติัเขา้ใชห้้องปฏิบติัการ เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 3 
CICM-IBC-SA 001 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์  1 ตุลาคม 2562 
 

5.3 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.4 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ 

 
6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 

6.1 แบบขอรับการพิจารณาระดบัและหอ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ  
(CICM-IBC-FA-001) 

6.2 แบบขอใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 2 (CICM-IBC-FA-002) 
6.3 แบบรายงานการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการ BSL2 (CICM-IBC-FA-003) 

 
7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1 ให้นกัวิจยัท่ีมีความตอ้งการขอใบรับรองการใช้ห้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ กรอกรายละเอียดลงในแบบขอรับพิจารณาโครงการวิจยัและจดัส่งงานวิจยั ส่งเสริม 
และพฒันาวิชาการ พร้อมแนบแบบพิจารณาระดับความปลอดภยัทางชีวภาพของ TU-IBC 
ใบรับรองการอบรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 ใหง้านวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ เสนอคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม 
8.3 คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรมพิจารณา หากมีความเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั

ทางชีวภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรมจะเสนอต่อฝ่ายเลขานุการ CICM-IBC เพื่อน าเขา้
พิจารณาความปลอดภยัทางชีวภาพของโครงการวจิยั 

8.4 ท่ีประชุม CICM-IBC มีมติผลการพิจารณา 
8.5 แจง้ผลนกัวจิยัผา่นงานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ  

8.5.1 ในกรณีผา่นการพิจารณาใหฝ่้ายเลขานุการ แนบผลการพิจารณาและเสนอต่อคณบดีเพื่อ
ออกใบรับรองการใชห้อ้งต่อไป 

2



 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การพิจารณาโครงการวิจยั ห้องปฏิบติัการ และการอนุมติัเขา้ใชห้้องปฏิบติัการ เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 3 
CICM-IBC-SA 001 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์  1 ตุลาคม 2562 
 

8.5.2 ในกรณีมีข้อแก้ไข หรือไม่ผ่านการพิจารณาให้แจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อปรับแบบ
พิจารณาระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพของ TU-IBC ใหส้อดคลอ้งกบัมติของ  
CICM-IBC 

8.6 เม่ือผา่นการพิจารณาระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพของ TU-IBC ใหง้านวจิยั ส่งเสริม และ
พฒันาวชิาการ แจง้ฝ่ายเลขานุการ CICM-IBC ทราบ และเก็บเป็นขอ้มูล 

8.7 ใหน้กัวจิยักรอกแบบฟอร์มเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการ BSL2 และเสนองานวจิยั ส่งเสริม และพฒันา
วชิาการ เพื่อก าหนดวนัและเวลา เขา้ใชง้าน 

8.8 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ แจง้ ผูด้  าเนินการ ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และฝ่ายเลขานุการ 
CICM-IBC ทราบ เพื่อท าการควบคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 
2558 

8.9 ใหน้กัวจิยักรอกแบบรายงานการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการ BSL2 เพื่อระบุขอ้มูลช่ือเช้ือโรค ปริมาณท่ี
ผลิต จ านวนหลอด ต าแหน่งการเก็บเช้ือโรค หลงัใชง้าน 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การเขา้ใชห้้องปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 1 เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 

CICM-IBC-SA 002 REV.00 
ผูจ้ดัท  า  ดร. เทวา พนกัศรี ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัในสถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

 
2. ขอบข่าย 

2.1 ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจการด าเนินการวิจยัในสถานปฏิบติัการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  ให้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์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-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การเขา้ใชห้้องปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 1 เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 3 

CICM-IBC-SA 002 REV.00 
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6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 แบบขอใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 2 (CICM-IBC-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 โดยตอ้งได้รับการพิจารณาและ
ประเมินความเส่ียงจาก CICM-IBC 

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

8.1.5 ตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 
ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีมีหลักฐานหรือข้อบ่งช้ีทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน ว่าไม่พบการ
ปนเป้ือนของเช้ือโรคในตวัอยา่ง โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-IBC 

8.1.6 ตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 
ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพหรืออ่ืน ๆ และมัน่ใจ
ไดว้า่เช้ือโรคไดส้ิ้นสภาพ โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-IBC  

8.2  การด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบติัการ BSL1 จะตอ้งแจง้ให้ผูด้  าเนินการและผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ทราบก่อนเร่ิมด าเนินการ 

8.3  ให้ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัโดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูด้  าเนินการและผูท่ี้มีหน้าท่ีปฏิบติัการท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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8.4  ใหผู้ว้จิยัด าเนินการวิจยัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 รวมถึง
ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.5  การด าเนินการกับตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์หรือสัตว์ ได้แก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน 
อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ ใหด้ าเนินการในตูชี้วนิรภยั  

8.6  ผูป้ฏิบติังานสวมรองเทา้ปิดปลายเทา้ 
8.7  การด าเนินการวิจยั ให้ผูว้ิจยัสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือ 

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

ฝอยติดเช้ือ 
8.9  เม่ือการด าเนินการวิจยัแล้วเสร็จ ให้ผูว้ิจยัท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และออก

จากหอ้งปฏิบติัการทนัที 
8.10  กรณีเกิดอุบติัเหตุระหว่างการด าเนินการวิจยั และส่งผลให้เกิดการกระจายของสารชีวภาพ ให้

ปฏิบติัตามหลกัการจดัการสารอนัตรายหกหล่นร่ัวไหลทางชีวภาพตาม CICM-IBC-SA-008  
8.11  ไม่น ากรด ด่าง หรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเปลวไฟไปใช้งานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet, 

BSC) 
8.12  ไม่อนุญาตใหผู้ว้จิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการวจิยัเขา้ห้องปฏิบติัการ 
8.13  หา้มใชป้ากดูดสารละลายโดยตรงจากปิเปตต ์(pipette) 
8.14  ไม่อนุญาตใหน้ าส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเขา้หอ้งปฏิบติัการ 
8.15   ไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมเขา้หอ้งปฏิบติัการ  
8.16    หา้มใส่ และถอดคอนแทคเลนส์ขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.17    หา้มใชเ้คร่ืองส าอางขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.18    ไม่จบับริเวณสะอาด เช่นลูกบิดประตู หรือโทรศพัท ์ขณะใส่ถุงมือ 
8.19    ใหใ้ชข้อ้ศอกในการดนัทีจบัประตูหรือเทา้ดนัแท่นเล่ือนประตูเพื่อเล่ือนประตู 
8.20    ลา้งมือก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 
8.21    ไม่อนุญาตใหผู้ไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้หอ้งปฏิบติัการ 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวจิยัในสถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจการด าเนินการวิจยัในสถานปฏิบติัการความปลอดภยัทาง
ชีวภาพระดบั 2 วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว ์พ.ศ. 2558 

 
3. หลกัการ 

แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจยัในสถานปฏิบติัการความปลอดภยั
ทางชีวภาพระดับ 2 ท่ีมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับเช้ือโรค หมายรวมถึง แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต และ
สารชีวภาพท่ีไม่ใช่อนุภาคโปรตีนก่อโรค ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัอนุภาคโปรตีนก่อ
โรค (prion) โดยหมายรวมถึงตัวอย่างวิจยัใด ๆ ท่ีมีการปนเป้ือนอนุภาคโปรตีนก่อโรค นอกจากน้ี 
แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจยัในสถานปฏิบติัการความปลอดภยัทาง
ชีวภาพระดับ 2 ท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ใด ๆ ท่ีใช้ส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมทั้ งเช้ือโรค พืช มนุษย์ และสัตว์ ส่ิงส่งตรวจจากทั้ งมนุษย์และสัตว์ และ/หรือสารชีวภาพ
อนัตรายต่าง ๆ โดยไม่อนุญาตให้ด าเนินการเก่ียวกับท็อกซินจากแบคทีเรีย และรา เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงานและชุมชน  

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-IBC คือ คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 
 
 

7



 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การเขา้ใชห้้องปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 2  เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 6 

CICM-IBC-SA 003 REV.00 
ผูจ้ดัท  า ดร.นิภาภรณ์ แสนคุณทา้ว ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 แบบขอรับพิจารณาระดบัและหอ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-IBC-FA-001) 
6.2 แบบขอใชห้อ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัท่ี 2 (CICM-IBC-FA-002) 
6.3 แบบรายงานการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการ BSL2 (CICM-IBC-FA-003) 
6.4 แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 

2 หรือ 3* (CICM-IBC-SA-004) 
6.5 การผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-

IBC-SA-005) 
6.6 การท าลายเช้ือโรค (CICM-IBC-SA-006) 
6.7 การจดัการมูลฝอย CICM-IBC-SA-007) 
6.8 การรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-IBC-SA-008) 
6.9 การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ (CICM-IBC-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 
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8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

หลกัปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ BSL2 
   8.1 ขอบข่ายของงานวจัิยที่สามารถด าเนินการได้ 

8.1.1  การวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 หรือ 3* โดยเช้ือโรคท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั
จะตอ้งอยู่ในรายการท่ีไดรั้บการจดแจง้หรืออนุญาตแลว้ โดยวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตาม 
พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 และตอ้งไดรั้บการพิจารณา และประเมินระดบัและความเส่ียงจาก 
CICM-IBC 
      8.1.2 การวจิยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม ประเภทท่ี 1 2 และ 3* และตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-IBC  
 
BSL2 Room A  
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงส่งตรวจจากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์มีหรืออาจมีการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และ
ปรสิต ท่ีจดัอยูใ่นเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* 

2. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงส่งตรวจจากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์มีหรืออาจมีการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และ
ปรสิต ทีมีการตดัต่อพนัธุกรรม 

3. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 1 

BSL2 Room B 
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงเซลลท่ี์ไม่มีการปนเป้ือนเช้ือโรคท่ีสามารถก่อโรคได ้
2. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงเซลลเ์ป็นเจา้บา้นส าหรับการติดเช้ือไวรัส ปรสิต และอ่ืน ๆ  

ท่ีจดัอยูใ่นเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* โดยตอ้งไดรั้บการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก  
CICM-IBC  
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BSL2 Room C 
ขอบข่ายของงานวจัิยทีส่ามารถด าเนินการได้ 

1. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัเช้ือจุลินทรียท่ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเซลลเ์จา้บา้นในการเพิ่มจ านวน 
2. การวจิยัท่ีเก่ียวกบัเช้ือแบคทีเรีย ยสีต ์รา ท่ีจดัอยูใ่นเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 และ 3* โดยตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก CICM-IBC 
 

8.2 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) 

8.2.1  เส้ือคลุมปฏิบติัการ (lab coat) 
8.2.2  ถุงหุม้รองเทา้ส าหรับห้องปฏิบติัการ BSL2 
8.2.3  ถุงมือ 
8.2.4  หนา้กากอนามยั (mask) หรือชุดส่งผา่นอากาศ (respirator) 
8.2.5  แวน่ตานิรภยั (goggle)  
8.2.6  หมวกคลุมผม (hair cover) 
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 
ตามแบบขอรับพิจารณาระดับและห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ (CICM-IBC-FA-001) จาก 
CICM-IBC และ TU-IBC และตอ้งผา่นการพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนด าเนินการในห้องปฏิบติัการ BSL2 

8.3.2 เม่ือโครงการผ่านการพิจารณาจาก CICM-IBC และ TU-IBC แล้ว ก่อนเขา้ด าเนินการวิจยัให้
ผูว้ิจยัด าเนินการกรอกแบบการอนุมติัเขา้ใชห้้องปฏิบติัการ ตามแบบขอรับพิจารณาระดบัและห้องปฏิบติัการ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ (CICM-IBC-FA-001) 

8.3.3 ผูเ้ขา้ใชห้้องปฏิบติัการ BSL2 ตอ้งผา่นการอบรมแนวทางการปฏิบติัดา้นทางความปลอดภยัทาง
ชีวภาพของวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หรือหลกัสูตรความปลอดภยั
ทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีไดรั้บการรับรอง ตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว ์พ.ศ. 2558 

8.3.4 ใหผู้ว้จิยัสวมใส่รองเทา้ปิดปลายเทา้ก่อนเขา้หอ้ง Anteroom 
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8.3.5 ใหท้  าการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย โดยเช้ือโรคและสารชีวภาพจะตอ้งขนยา้ยในภาชนะ
อยา่งนอ้ย 2 ชั้น และวางบนรถเขน็เพื่อขนยา้ยเขา้หอ้งปฏิบติัการ 

8.3.6 ให้ผูว้ิจยัสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงคลุมเทา้ หน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั 
หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ และถุงมือ 2 ชั้น ตามล าดบั 

8.3.7 ด าเนินการวจิยัภายในตูชี้วนิรภยัเท่านั้น 
8.3.8 ท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติการก่อนและหลังการด าเนินการวิจยัโดยฉีดน ้ ายาฆ่าเช้ือลงบน

กระดาษช าระ (Tissue paper) ก่อนเช็ดท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติัการ (ไม่ฉีดน ้ ายาฆ่าเช้ือลงพื้นท่ีปฏิบติัการ
โดยตรง) 

8.3.9 เม่ือการด าเนินการวจิยัแลว้เสร็จ ใหผู้ว้จิยัท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม และออกจาก
ห้องปฏิบติัการทนัที โดยด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัการท าลายเช้ือโรค (CICM-IBC-SA-006) 
และการจดัการมูลฝอย (CICM-IBC-SA-007) 

8.3.10 ถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือชั้นนอก หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั เส้ือคลุม
ปฏิบติัการ ถุงคลุมเทา้ ถุงมือชั้นในและหนา้กากอนามยั ตามล าดบั ทิ้งลงในภาชนะส าหรับมูลฝอยติดเช้ือท่ี
จดัเตรียมไว ้

8.3.11 ลา้งมือก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ 
8.3.12 หา้มใชป้ากดูดสารละลายโดยตรงจากปิเปตต ์(pipette) 
8.3.13 หา้มรับประทานอาหาร ด่ืม สูบบุหร่ี และใชเ้คร่ืองส าอางขณะอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการ 
8.3.14 ระวงัมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของเช้ือโรคตลอดการด าเนินการวจิยั ในกรณีท่ีจ าเป็น ตอ้งจ ากดั

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

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

การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-IBC-SA-005) 
  8.3.17 ใหท้  าการระบุช่ือเช้ือ จ านวนหรือปริมาณ ผูผ้ลิต วนัท่ีผลิต ลงบนหลอดบรรจุ 
 8.3.18 ใหท้  าการเก็บในท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น และด าเนินการขนยา้ยเช้ือโรคในตามวธีิปฏิบติัมาตรฐาน 

การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-IBC-SA-005 
8.3.19 เม่ือการด าเนินการโครงการวิจยัเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งท าให้เช้ือโรคส้ินสภาพ และไม่สามารถ

ก่อโรคได ้
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8.4 แนวทางปฏิบัติพเิศษในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ BSL2 Room A, B และ C 
8.4.1 หัวหน้าโครงการวิจยัและผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูท่ี้รับผิดชอบการด าเนินการวิจยัและความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบติัมาตรฐาน (SOP) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือ พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558  

8.4.2 หวัหนา้โครงการและผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นโครงร่างวิจยัท่ีไดรั้บการอนุมติั
แลว้เท่านั้น  

8.4.3 หัวหน้าโครงการและผูว้ิจยัต้องก าหนดนโยบาย และวิธีด าเนินการ โดยผูป้ฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบติัการตอ้งได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัอนัตรายและส่ิงท่ีตอ้งท าก่อนเขา้สู่ห้องปฏิบติัการ เช่น การฉีด
วคัซีน วธีิปฏิบติั เป็นตน้ 

8.4.4 เม่ือมีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ หรือมีอุบติัเหตุใด ๆ เกิดข้ึน ให้ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั การรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหล (CICM-IBC-SA-008) 

8.4.5 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในห้องปฏิบติัการ เช่น ซีร่ัม หรือส่ิงใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ต่อบุคคลในหอ้งปฏิบติัการ ควรเก็บไวใ้นพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเหมาะสม และจ ากดัผูเ้ขา้ถึงพื้นท่ีจดัเก็บ 

8.4.6 ในกรณีท่ีด าเนินการวิจยัเก่ียวกับการเพาะเล้ียงเซลล์ท่ีไม่มีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 2 หรือ 3* ให้
ด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ BSL2 Room B โดยใหป้ฏิบติัตามวธีิปฏิบติัมาตรฐาน BSL2 Room B 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
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2 หรือ 3 
เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 4 
CICM-IBC-SA   004 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  1 ตุลาคม 2562 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการกบัตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสัตวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือ
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-IBC คือ คณะกรรมการควมปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 BSL2 หมายถึง สถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสตัวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 

2 หรือ 3 
เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 4 
CICM-IBC-SA   004 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  1 ตุลาคม 2562 

 

5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

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  การด าเนินการกับตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์และสัตว์ท่ีมีสุขภาพดี ได้แก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา 

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

8.2   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-IBC 

8.3   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-IBC 

8.4   การด าเนินการกบัตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษยห์รือสัตวท่ี์มีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ท่ีสามารถติดต่อสู่คน 
สัตว ์ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยื่อ หรือ อ่ืน ๆ ให้ด าเนินการภายในตูชี้วนิรภยัระดบั 2 
(BSC class II) ในห้องปฏิบติัการ BSL2 Room A โดยต้องได้รับการพิจารณาและประเมินความเส่ียงจาก 
CICM-IBC 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสตัวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 

2 หรือ 3 
เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 4 
CICM-IBC-SA   004 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  1 ตุลาคม 2562 

 

8.5   ไม่อนุญาตให้ด าเนินการเพิ่มจ านวนของเช้ือจากตวัอย่างวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรค
กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ เลือด ซีร่ัม พลาสมา ช้ินส่วน อวยัวะ เน้ือเยือ่ หรือ อ่ืน ๆ  

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

8.7   การด าเนินการกบัตวัอย่างวิจยัท่ีได้จากมนุษย์หรือสัตวท่ี์ติดเช้ือโรคกลุ่มท่ี 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-IBC 

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

8.9   ใหท้  าการระบุช่ือเช้ือ จ านวนหรือปริมาณ ผูผ้ลิต วนัท่ีผลิต ลงบนหลอดบรรจุ 
8.10  ให้ท าการเก็บในท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น และด าเนินการขนยา้ยเช้ือโรคในตามวิธีปฏิบติัมาตรฐาน การ

ผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์(CICM-IBC-SA-005) 
8.11  เม่ือการด าเนินการโครงการวจิยัเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งท าใหเ้ช้ือโรคส้ินสภาพ และไม่สามารถก่อโรค

ได ้
8.12  ในกรณีท่ีตอ้งการเก็บเช้ือโรคเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยัอ่ืน ๆ ต่อไป จะตอ้งเป็นเช้ือโรคท่ีอยู่ใน   

ราย ช่ือบัญชีจดแจ้งห รือขออนุญาตครอบครองของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชา ติ จุฬาภรณ์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8.13  ในกรณีท่ีเช้ือโรคท่ีได้จากผลการด าเนินการงานไม่อยู่ในรายช่ือบญัชีจดแจ้งหรือขออนุญาต
ครอบครองของวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

8.13.1 ในกรณีผูว้ิจยัประสงค์จะท าลายให้ส้ินสภาพให้ผูว้ิจยัด าเนินการท าลายตามวิธีปฏิบัติ
มาตรฐาน การท าลายเช้ือโรค (CICM-IBC-SA-006) และการจดัการมูลฝอย (CICM-IBC-SA-
007) และท าการรายงานผลการท าลายต่อผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 
ตามแบบการท าลายเช้ือโรคแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพ
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   แนวทางการด าเนินการกบัตวัอยา่งวิจยัท่ีไดจ้ากมนุษยแ์ละสตัวท่ี์อาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคกลุ่มท่ี 

2 หรือ 3 
เอกสารควบคุม          หนา้ :  4 / 4 
CICM-IBC-SA   004 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วไิลชนม์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัท่ีอนุมติัใช้  1 ตุลาคม 2562 

 

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-IBC จะเป็นผูพ้ิจารณาแนวทาง เพื่อท าการจดแจง้หรือขออนุญาต
ครองครอง หรือท าลายเช้ือโรค ต่อไป 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง 

เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์
เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 7 
CICM-IBC-SA 005 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคและพิษจาก
สัตว ์ของโครงการวิจยัท่ีด าเนินการในห้องปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคาร
เรียนและปฏิบติัการรวม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

 
2. ขอบข่าย 

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจ แนวทางในการผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย 
หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์ของโครงการวิจยัท่ีด าเนินการในห้องปฏิบติัการวิทยาลัย
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 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยใช้หลกัการแจง้ล่วงหน้าทั้งตน้ทางและปลายทาง และการขนส่งจะตอ้งเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกฎกระทรวงและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ รวมถึงการบรรจุหีบห่อตอ้งไดม้าตรฐานตามท่ีพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตวก์  าหนด 
 
4. นิยามและค าย่อ 

CICM-IBC คือ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ     
จุฬาภรณ์  
TU-IBC คือ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง 

เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์
เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 7 
CICM-IBC-SA 005 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 คณะกรรมการบริหารหอ้งปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
5.4 ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.5 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.6 ผูว้จิยั 

 
6. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

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 

 
 
 

18



 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง 

เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์
เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 7 
CICM-IBC-SA 005 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเ ช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึง
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัโครงการวิจยัจาก CICM-
IBC และ TU-IBC โดยเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ท่ีต้องการผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน ขาย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง จะตอ้งอยู่ในรายช่ือเช้ือโรคและพิษจากสัตวใ์นหนังสือรับการแจง้หรือใบอนุญาตท่ีได้รับของ
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามชนิดการอนุญาต ทั้งน้ีไม่อนุญาตใหด้ าเนินการผลิต น าเขา้ ส่งออก 
น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3 และ 4 และพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 2 และ 3  

ส าหรับในกรณีท่ีเช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายช่ือเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุมท่ีสามารถด าเนินการในสถาน
ปฏิบติัการระดบั 2 เสริมสมรรถนะ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1) กรณีตรวจวินิจฉยัโรคท่ีไม่มีการเพาะเช้ือ ใหด้ าเนินการในห้องปฏิบติัการระดบั 2 (BSL2) โดย
ปฏิบติัตาม หลกัการ Good Microbiological practice อยา่งเคร่งครัด 

2) กรณีท่ีมีการเพาะเช้ือ ให้ด าเนินการไดใ้นห้องปฏิบติัการระดบั 2 เสริมสมรรถนะ (Biosafety 
Level 2 enhanced: BSL-2 enhanced) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไว้
ในครอบครอง และการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เฉพาะกรณีท่ีมีการเพาะเช้ือนอ้ย
กวา่ 30 มิลลิลิตร 

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

1. การผลิตและมีไวใ้นครอบครอง 
1.1 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

1.1.1 ในกรณีนอ้ยกวา่ 1,000 ลิตร หรือของแข็ง 200 กิโลกรัม ให้ด าเนินการได ้โดยภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค ไดแ้ก่ ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์ผลิตหรือมีไวใ้น
ครอบครอง 

1.1.2 ในกรณีมากกวา่ 1,000 ลิตร หรือของแขง็ 200 กิโลกรัม ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
1.2 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การผลิต น าเขา้ ส่งออก น าผา่น ขาย หรือมีไวใ้นครอบครอง 

เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์
เอกสารควบคุม          หนา้ :  4 / 7 
CICM-IBC-SA 005 REV.00 

ผูจ้ดัท า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

1.2.1 ในกรณีผลิตนอ้ยกวา่ 10 ลิตร สามารถด าเนินการได ้ทั้งน้ีให้ท าการบนัทึกรายละเอียด
การผลิตและการระบุบนภาชนะบรรจุ ไดแ้ก่ จ  านวนผลิต ปริมาณผลิต และท่ีจดัเก็บ (กล่อง ตูเ้ยน็ สถานท่ีวาง
ตูเ้ยน็ โดยละเอียด) โดยภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุใหติ้ดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค ไดแ้ก่ ช่ือ
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคท่ี
ผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 

1.2.1 ในกรณีท่ีผลิตมากกวา่ 10 ลิตร ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
1.3 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

1.3.1 ในกรณีผลิตน้อยกว่า 30 มิลลิลิตร สามารถด าเนินการได้ โดยจะตอ้งแจง้ผูมี้หน้าท่ี
ปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการก่อนผลิตทุกคร้ัง ทั้งน้ีให้ท าการบนัทึกรายละเอียดการผลิตและการระบุบนภาชนะ
บรรจุ ไดแ้ก่ จ  านวนผลิต ปริมาณผลิต และท่ีจดัเก็บ (กล่อง ตูเ้ยน็ สถานท่ีวางตูเ้ยน็ โดยละเอียด) โดยภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค ไดแ้ก่ ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ และมีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 

1.4 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
1.4.1 ไม่อนุญาตใหท้ าการผลิต 

1.5 พิษจากสัตวไ์ม่อนุญาตใหด้ าเนินการ 
 

2. การน าเขา้ น าผา่น และส่งออก  
2.1 ให้แจง้ CICM-IBC 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 ขาย น าผา่น 
และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 

2.2 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 1 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
2.2.1 กรณีน าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่าน ให้บรรจุเช้ือโรคหรือในภาชนะบรรจุและหีบห่อของ

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

สามารถรองรับของเหลวหรือส่ิงอ่ืนใดในกรณีท่ีภาชนะชั้นในแตกหรือร่ัว 
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(3) หีบห่อชั้นนอกท าด้วยกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีความคงทนต่อการ
กระแทก และตอ้งปิดไดส้นิท 

2.2.2 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุให้ติดฉลากท่ีบ่งช้ีขอ้มูลของเช้ือโรค หรือพิษ
จากสัตว ์ไดแ้ก่ ช่ือวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ และวนัเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ 

2.2.3 มีการบนัทึกรายการและจ านวนเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์ผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง 
2.3 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 2 ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 

2.3.1 ใหด้ าเนินการตามขอ้ 2.1 และ 2.2 และ 
2.3.2 จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือโรคหรือพิษจากสัตวท่ี์มีไวใ้นครอบครองโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี ชนิด จ านวนภาชนะบรรจุซ่ึงระบุจ านวนหรือปริมาณ วนัเดือนปีท่ีผลิต สถานท่ีเก็บเช้ือโรคหรือพิษ
จากสัตว ์ซ่ึงสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

2.4 เช้ือโรคกลุ่มท่ี 3* ตามรายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุม 
2.4.1     ใหด้ าเนินการตามขอ้ 2.1 - 2.3 และ 
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 

2.5 พิษจากสัตวอ์นุญาตใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะพิษจากสัตวก์ลุ่มท่ี 1 เท่านั้น 
 

3. การขนส่ง 
ใหป้ฏิบติัตามเกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการ

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

3.1 มีเอกสารแสดงรายการเช้ือโรคไปพร้อมการขนส่ง 
3.2 มีการนดัหมายล่วงหนา้ระหวา่งผูข้นส่งและผูรั้บ มีการแจง้รายละเอียดของเช้ือโรค ท่ีขนส่ง ช่ือ

ผูข้นส่ง ช่ือผูรั้บ เลขหมายโทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้เวลาและสถานท่ีส่ง โดยผูรั้บและผูส่้งจะตอ้งรายช่ือเช้ือโรคท่ี
ตอ้งการจะขนส่งในใบจดแจง้หรือขออนุญาตครอบครองเช้ือ 

3.3 ส่งเช้ือโรคใหผู้รั้บหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น 
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3.4 วิธีการขนส่งออกนอกสถานท่ีภายในประเทศให้ปฏิบติัตาม 3.1 ถึง 3.3 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 กรณีขนส่งทางบก ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าดว้ยจดัวางการรถไฟและทาง
หลวง กรณี 

3.4.2 ขนส่งทางเรือ ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายวา่
ดว้ยวตัถุอนัตราย และกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 

3.4.3 กรณีขนส่งทางอากาศ ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย และกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 

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) 

4. การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตวภ์ายในอาคาร 
4.1 การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตวภ์ายในอาคารให้หมายถึงการขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจาก

สัตวภ์ายในหอ้งปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพ ชั้น 8 วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ เท่านั้น 
4.2 การขนย้ายอ่ืน ๆ นอกพื้นท่ี ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ชั้ น 8 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติ ใหป้ฏิบติัตาม ขอ้ 3 การขนส่ง ขา้งตน้ 
4.3 การขนยา้ยเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ภายในอาคารจากห้องปฏิบติัการ BSL1 Room A มายงั 

BSL2 ใหท้ าการขนยา้ยโดยใชภ้าชนะ 2 ชั้น โดยภาชนะชั้นแรกตอ้งปิดสนิท กนัน ้าหรือของเหลวซึมผา่น และมี
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ความคงทนไม่แตกง่าย และภาชนะชั้นท่ี 2 ท าดว้ยกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีความคงทนต่อ
การกระแทก และตอ้งปิดไดส้นิท และท าการยา้ยโดยรถเขน็ท่ีมีความแขง็แรง มีขอบกั้นตกโดยรอบรถเขน็ 

4.4 ให้ท าการขนยา้ย และ/หรือ จดัเก็บในสถานท่ีเก็บตวัอย่างท่ีก าหนดโดยวิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ก าหนด โดยอนุญาตใหจ้ดัเก็บ 2 จุด ดงัน้ี 

4.4.1 ตูแ้ช่เยน็ 4 องศาเซลเซียส และตูแ้ช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ให้ด าเนินการจดัเก็บท่ีตูแ้ช่เยน็ 4 
องศาเซลเซียส และตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซียส ณ หอ้งปฏิบติัการ BSL2 Room C 

4.4.2 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ให้ด าเนินการจัดเก็บท่ีตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ณ 
ห้องปฏิบติัการ BSL1 Room A โดยให้แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการก่อนจดัเก็บ และ/หรือก่อนขน
ยา้ย ซ่ึงมีการปิดล็อคเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงของผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการท าลายเช้ือโรค 
 

2. ขอบข่าย 

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ 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
พษิจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน และชุมชน จ าเป็นตอ้งด าเนินการท าลาย
เช้ือโรคก่อนก าจดัทิ้ง โดยสามารถท าลายเช้ือโรคไดโ้ดยสารเคมี การใชค้วามร้อน อบน่ึงฆ่าเช้ือ หรือการเผา 
รวมถึงขั้นตอนการก าจดัและจดัการของเสียหรือส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมี recombinant DNA/RNA 
หรือ synthetic nucleic acid molecules ปนเป้ือน ท่ีเหมาะสม 

 
4. นิยามและค าย่อ 

CICM-IBC คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ     
จุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

TU-IBC คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

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

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

6.2 ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์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 การใชค้วามร้อน อบน่ึงฆ่าเช้ือ การเผา  หรือเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้ส้ินสภาพเช้ือโรค
และพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 และประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง แบบแจง้ผลการส่งมอบ การ
ท าลาย และการตรวจสอบการส้ินสภาพภายหลงัการท าลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ 
 8.1 กรณีท าลายเช้ือโรคโดยสารเคมี  

8.1.1 สามารถลดการปนเป้ือนหรือฆ่าเช้ือโรคไดโ้ดยใช ้Sodium hypochlorite ท่ีความเขม้ขน้ 
0.5-1% โดยเจือจาง 5% Sodium hypochlorite จากขวด stock หรือโดยสารอ่ืน ๆ ท่ีมีเอกสารชัดเจนทาง
วทิยาศาสตร์วา่สามารถฆ่าเช้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 ใหเ้ตรียมใหม่ทุกคร้ังไม่เกิน 1 ชัว่โมง ก่อนใช ้
8.1.3 ใหท้  าการแช่ไวอ้ยา่งนอ้ย 30 นาที 
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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 าลายเช้ือโรคไดเ้ฉพาะในกรณีเช้ือโรคเป็นส่ิงมีชีวิตยคูาริโอตชนิดหลาย
เซลลเ์ท่านั้น (multicellular eukaryotes)  

8.2.2 ใหท้ าการตม้ท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-30 นาที 
8.3 กรณีท าลายเช้ือโรคโดยวธีิอบน่ึงฆ่าเช้ือ 

8.3.1 ส าหรับเคร่ืองแกว้ พลาสติก ท่ีสะอาด ท าการอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 121 องศาเซลเซียส ความ
ดนั 1.15 Bar หรือ 16.86 psi เป็นเวลา 15 นาที 

8.3.2 ส าหรับของเสีย ท าการอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 
psi เป็นเวลา 35 นาที 

8.3.3 เช้ือท่ีมีการสร้างสปอร์หรือระยะของเช้ือโรคท่ีทนทานต่อความร้อน ให้ท าการอบน่ึง
ฆ่าเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 psi เป็นเวลา 35 นาที 

8.4 กรณีท าลายเช้ือโรควธีิเผา (Incinerator) 
8.4.1 ใช้ส าหรับขยะมีคมทั้งท่ีติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ ท าการเผาท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 760 

องศาเซลเซียส และเผาควนัท่ี 1,000 องศาเซลเซียส โดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8.5 เม่ือท าลายเป็นท่ีเรียบร้อยให้กรอกแบบแจง้ผลการส่งมอบ การท าลาย และการตรวจสอบการส้ิน

สภาพภายหลงัการทาลายเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การเลิกการผลิต 
น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น และมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2561 เพื่อแจง้ต่อ CICM-IBC 
และ TU-IBC ต่อไป 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการมูลฝอย 
 

2. ขอบข่าย 

ให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องใช้ส าหรับศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางในการจัดการมูลฝอย  ใน
หอ้งปฏิบติัการวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษ
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-IBC คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 TU-IBC 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 วธีิปฎิบติัมาตรฐานการท าลายเช้ือโรค (CICM-IBC-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 าหรับมูลฝอยทัว่ไปท่ีจดัเตรียมไว ้โดยมีปริมาตรไม่เกิน 3 ใน 4 
ของถุง 

8.1.2  รวบรวมมูลฝอยทัว่ไปทุกวนั เพื่อน าไปเก็บในบริเวณท่ีพกัมูลฝอยรวมของวิทยาลยัฯ 
เพื่อน าไปใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 8.2 มูลฝอยติดเช้ือ 
8.2.1  ใหทิ้้งในภาชนะส าหรับมูลฝอยติดเช้ือท่ีจดัเตรียมไว ้โดยมีปริมาตรไม่เกิน 3 ใน 4 ของ

ถุง 
8.2.2  รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือทุกวนั โดยขนยา้ยดว้ยรถเข็นท่ีมีภาชนะมีฝาปิดมิดชิด ท าจาก

วสัดุท่ีแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และไม่มีรูร่ัวซึม เพื่อน าไปเก็บในบริเวณท่ีพกัมูลฝอย
ติดเช้ือรวมของวทิยาลยั ฯ  

8.2.3  ท าการน่ึงฆ่าเช้ือมูลฝอยติดเช้ือท่ี 134 องศาเซลเซียส ความดนั 2.25 Bar หรือ 33 psi 
เป็นเวลา 35 นาที 

8.2.4  เก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีผา่นการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ไปท าลาย โดยบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย ตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ  
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8.2.5  มูลฝอยติดเช้ือท่ีมีผ่านการลดการปนเป้ือนหรือท 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  ให้แยกทิ้งสารเคมีต่างชนิดกนั โดยตอ้งระบุชนิดและปริมาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะท่ี

ทนต่อสารเคมีท่ีตอ้งการทิ้ง จากนั้นน าไปรวมท่ีจุดพกัขยะสารเคมี 
  8.4.2  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการแยกทิ้งตามชนิดสารเคมีได ้ให้ท าการระบุชนิดและ 

ปริมาณ ก่อนทิ้งลงในภาชนะท่ีทนต่อสารเคมีท่ีตอ้งการทิ้ง จากนั้นน าไปรวมท่ีจุดพกั
ขยะสารเคมี 

  8.4.3  ส าหรับการจดัการขยะสารเคมีท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกั ให้ด าเนินการโดยน าขยะ
ดงักล่าวมายงัจุดทิ้งขยะสารเคมี ตามเวลาท่ีก าหนดโดยฝ่ายวิจยั (ผูว้ิจยัจะตอ้งแจ้ง
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 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูว้ิจ ัย ผูร่้วมงานและชุมชน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางในการรับมือเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลด้วยชุดรับมือเหตุสารชีวภาพหก
ร่ัวไหลซ่ึงจดัเตรียมโดยวทิยาลยัฯ 

 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 CICM-IBC คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.2 TU-IBC คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

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

6.1     แบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอน ท่ีเก่ียวกบัการ
ผลิต น าเขา้ ส่งออก ขาย น าผา่น หรือมีไวใ้นครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ตามกฎกระทรวงการ
แจง้เหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเก่ียวกบั 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  แจง้ผูท่ี้อยูใ่นหอ้งปฏิบติัการใหท้ราบ และออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.2  แจง้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการท่ีดูแลรับผดิชอบห้องปฏิบติัการ 

8.1.3  รออยา่งนอ้ย 30 นาทีเพื่อใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่พื้นหอ้ง 

8.1.4  เม่ือครบเวลา ให้เร่ิมด าเนินการจดัการสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลดว้ยชุดรับมือเหตุสารชีวภาพ

หกร่ัวไหล (spill kit) โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสองคน 

8.1.5  สวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิมจากสวมหนา้กาก

อนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสองชั้น และถุงหุ้มรองเทา้ 

ตามล าดบั 

8.1.6  เทผงหรือน ้ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้า 500 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 
8.1.7 เก็บเศษแก้วหรือพลาสติกท่ีแตกหักด้วยท่ีคีบ แล้วทิ้งลงในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม 

(sharp bin) 
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8.1.8 วางแผ่นซึมซับบนสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลโดยวางจากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน ให้

ครอบคลุมอยา่งนอ้ย 0.5 เมตร จากจุดสุดทา้ยท่ีสังเกตเห็นสารชีวภาพหกร่ัวไหล  

8.1.9 ราดน ้ ายาฆ่าเช้ือให้ทัว่แผ่นซึมซับในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสารชีวภาพท่ีหก

ร่ัวไหล และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 นาที 

8.1.10 เก็บแผน่ซึมซบัดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.1.11 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.1.8-8.1.10 อีก 1 รอบ 

8.1.12 ทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.1.13 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.1.14 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั หนา้กากอนามยั และ

ถุงหุม้รองเทา้ 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 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.1.19 ลงบันทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายฯ และแจ้ง 
CICM-IBC 

8.2 ในกรณีสารชีวภาพหกร่ัวไหลในตูชี้วนิรภยั 
 ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในตู้ชีวนิรภัย ให้เปิดตู้ชีวนิรภัยทิ้งไว ้และท าตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
8.2.1 แจง้ผูท่ี้อยูใ่นหอ้งปฏิบติัการใหท้ราบ และออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.2 แจง้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการหรือผูด้  าเนินการท่ีดูแลรับผดิชอบห้องปฏิบติัการ 

8.2.3 รออยา่งนอ้ย 30 นาทีเพื่อใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตกลงสู่พื้นตูชี้วนิรภยั 

8.2.4 เม่ือครบเวลา ให้เร่ิมด าเนินการจัดการสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลด้วยชุดรับมือเหตุ

สารชีวภาพหกร่ัวไหล (spill kit) โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

32



 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
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CICM-IBC-SA 008 REV.00 
ผูจ้ดัท  า ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์วนัท่ีอนุมติัใช ้  1 ตุลาคม 2562 
 

8.2.5 สวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิมจากสวม

หน้ากากอนามยั แว่นตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ และถุงมือสองชั้น 

ตามล าดบั 

8.2.6 เทผงหรือน ้ายาน ้ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้า 500 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 
8.2.7 เก็บเศษแกว้หรือพลาสติกท่ีแตกหกัดว้ยท่ีคีบ แลว้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม 

(sharp bin) 

8.2.8 วางแผน่ซึมซบับนสารชีวภาพท่ีหกร่ัวไหลใหค้รอบคลุมพื้นท่ีภายในตูชี้วนิรภยั 

8.2.9 ราดน ้ ายาฆ่าเช้ือให้ทัว่แผ่นซึมซับในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสารชีวภาพท่ีหก

ร่ัวไหล และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 นาที 

8.2.10 เก็บแผน่ซึมซบัดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 1 

8.2.11 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.2.8-8.2.10 อีก 1 รอบ 

8.2.12 ทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.2.13 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.2.14 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั และหนา้กากอนามยั 

ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไปวางบริเวณจดัการ

ขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.15 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.16 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.2.17 ลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายฯ และแจง้ 
CICM-IBC 

8.3 ในกรณีสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

       ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีใชก้บัโรเตอร์แบบมีฝาปิด (rotors with lid) 
ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

8.3.1 กดปุ่มหยุดหรือปิดสวิตช์เคร่ืองหมุนเหวี่ยงโดยห้ามกดปุ่มเบรกเคร่ือง หรือในกรณีท่ี
พบว่า มีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพในเคร่ืองหมุนเหวี่ยง หลงัจากท าการเปิดฝา
เคร่ืองหรือฝาโรเตอร์ ใหปิ้ดฝาโรเตอร์และ/หรือฝาเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 
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CICM-IBC-SA 008 REV.00 
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8.3.2 รอใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็นเวลา 30 นาที ในระหวา่งนั้น ใหเ้ปิด
ใชง้านตูชี้วนิรภยัในกรณีท่ีมีตูชี้วนิรภยัในหอ้งปฏิบติัการ  

8.3.3 สวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิมจากสวม

หนา้กากอนามยั แวน่ตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสองชั้น และถุง

หุม้รองเทา้ ตามล าดบั 

8.3.4 ถอดโรเตอร์ และน าไปวางในตูชี้วนิรภยั เปิดฝาโรเตอร์ และเก็บเศษแกว้หรือพลาสติก

ท่ีแตกหกัดว้ยท่ีคีบ แลว้ทิ้งลงในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม (sharp bin) 

8.3.5 เทผงหรือน ้ายาน ้ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้า 500 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 
8.3.6 ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 

นาทีซับน ้ ายาฆ่าเช้ือส่วนท่ีเหลือดว้ยแผ่นซึมซบั เก็บแผ่นซึมซับดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลง
ในถุงแดงใบท่ี 1 

8.3.7 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.3.6 อีก 1 รอบ 

8.3.8 ทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.3.9 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.3.10 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั หนา้กากอนามยั และ

ถุงหุ้มรองเทา้ ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไปวาง

บริเวณจดัการขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.11 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.12 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.3.13 ลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายฯ และแจง้ 
CICM-IBC  

8.4 ในกรณีเหตุสารชีวภาพหกร่ัวไหลในเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีใช้กบัโรเตอร์แบบไม่มีฝาปิด (rotors with 
out  lid) ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

8.4.1 กดปุ่มหยุดหรือปิดสวิตช์เคร่ืองหมุนเหวี่ยงโดยห้ามกดปุ่มเบรกเคร่ือง หรือในกรณีท่ี
พบว่า มีการหกร่ัวไหลของสารชีวภาพในเคร่ืองหมุนเหวี่ยง หลงัจากท าการเปิดฝา
เคร่ือง ใหปิ้ดฝาเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

8.4.2 รอใหล้ะอองลอย (aerosol) ของสารชีวภาพตก เป็นเวลา 30 นาที 
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CICM-IBC-SA 008 REV.00 
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8.4.3 สวมใส่วสัดุปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment) โดยเร่ิมจากสวม

หนา้กากอนามยั แวน่ตานิรภยั หมวกคลุมผม เส้ือคลุมปฏิบติัการ ถุงมือสองชั้น และถุง

หุม้รองเทา้ ตามล าดบั 

8.4.4 เปิดฝาเคร่ืองหมุนเหวี่ยง และเก็บเศษแกว้หรือพลาสติกท่ีแตกหักดว้ยท่ีคีบ แลว้ทิ้งลง

ในภาชนะส าหรับทิ้งของมีคม (sharp bin) 

8.4.5 เทผงหรือน ้ายาน ้ายาฆ่าเช้ือ 1 ซอง/ขวด ลงในน ้า 500 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 
8.4.6 ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรเตอร์ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ และทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 20 

นาทีซับน ้ ายาฆ่าเช้ือส่วนท่ีเหลือดว้ยแผ่นซึมซบั เก็บแผ่นซึมซับดว้ยท่ีคีบ และทิ้งลง
ในถุงแดงใบท่ี 1 

8.4.7 ปฏิบติัตามแนวทางด าเนินการขอ้ 8.4.6 อีก 1 รอบ 

8.4.8 ทิ้งท่ีคีบลงในถุงแดงใบท่ี 2 

8.4.9 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 1 ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2  

8.4.10 ผูป้ฏิบติังานถอดเส้ือคลุมปฏิบติัการ หมวกคลุมผม แวน่ตานิรภยั หนา้กากอนามยั และ

ถุงหุ้มรองเทา้ ทิ้งลงในถุงแดงใบท่ี 2 ตามล าดบั มดัถุงแดงทั้งสองใบ และน าไปวาง

บริเวณจดัการขยะของหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.11 ผูป้ฏิบติังานถอดถุงมือชั้นท่ี 2 ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือของหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.12 ผูป้ฏิบติังานลา้งมือใหส้ะอาดก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

8.4.13 ลงบนัทึกเหตุการณ์ในแบบรายงานเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตราย ฯ และแจง้ 
CICM-IBC 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 9 
CICM-IBC-SA 009 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัอนุมติัใช ้  15 มิถุนายน 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ในขณะปฏิบติัการภายในสถาน

ปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
 

2. ขอบข่าย 
ส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใช้ส าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจในการรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุต่าง ๆ 
ในขณะปฏิบติัการภายในสถานปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวม 
 
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 เพื่อให้สามารถจดัการกบัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง เพื่อความปลอดภยัและเพื่อเป็นการลดความอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิตของผูว้ิจยั ผูร่้วมงาน 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 
4. นิยามและค าย่อ 

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

นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 
5.1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2. ผูด้  าเนินการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.3. ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  2 / 9 
CICM-IBC-SA 009 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัอนุมติัใช ้  15 มิถุนายน 2562 
 

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. พระราชบญัญัติ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และ

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูว้จิยั ผูร่้วมงาน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1. อุบัติเหตุจากสารเคมี 
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพไม่อนุญาตให้น ากรดหรือด่างมาใช้ในสถาน

ปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 (BSL2) รวมถึงตูชี้วนิรภยั (Biological safety cabinet) โดยใช้
หลกัการการก าจดั (Elimination) ทั้งน้ีใหน้ าตวัอยา่งวจิยัมาด าเนินการในตูดู้ดควนัเท่านั้น  

8.2. อุบัติเหตุจากสารชีวภาพ 
8.2.1. ผูป้ระสบเหตุมีสติและสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

8.2.1.1. ในกรณีสารชีวภาพหกรดบริเวณตาหรือใบหนา้ 
I. เคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุไปยงั eye shower 

II. ท าการลา้งตาหรือใบหนา้ดว้ยการปล่อยน ้าไหลผา่น 
III. ในกรณี ท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  3 / 9 
CICM-IBC-SA 009 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัอนุมติัใช ้  15 มิถุนายน 2562 
 

IV. ในกรณีท่ีไม่รุนแรงให้ไปพบแพทย์แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม   
พระเกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป 

V. แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
VI. ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวิธีปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉิน

การหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ (CICM-IBC-SA-008) 
VII. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-IBC-FA-003) เพื่อแจง้

ต่อ CICM-IBC 
VIII. CICM-IBC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั   

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ    
จุฬาภรณ์ 

8.2.1.2.  กรณีสารชีวภาพหกรดบริเวณร่างกาย 
I. ถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (PPE) ท่ีปนเป้ือนสารชีวภาพออก 

II. ท าการสวมถุงมือ 
III. ท าการเช็ดสารชีวภาพ 
IV. ท าการลดการปนเป้ือนโดยใช ้70-75% แอลกอฮอล ์เช็ดบริเวณท่ีปนเป้ือน 
V. ในกรณี ท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วยต่อไป 
VI. ในกรณีท่ีไม่รุนแรงให้ไปพบแพทย์แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม   

พระเกียรติ เพื่อตรวจประเมินและรักษาต่อไป 
VII. แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

VIII. ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวิธีปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุฉุกเฉิน
การหกร่ัวไหลของสารชีวภาพ (CICM-IBC-SA-008) 

IX. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์เขียนรายงานอุบติัเหตุ (CICM-IBC-FA-003) เพื่อแจง้
ต่อ CICM-IBC 

X. CICM-IBC แจ้งคณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั   
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ   
จุฬาภรณ์ 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  4 / 9 
CICM-IBC-SA 009 REV.00 

ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัอนุมติัใช ้  15 มิถุนายน 2562 
 

8.2.2.  ผูป้ระสบเหตุมีสติแต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้หรือผูป้ระสบเหตุไม่มีมีสติ 
8.2.2.1 ให้แจง้เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์

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% แอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณท่ีปนเป้ือนของผู ้

ประสบเหตุ หากสามารถด าเนินการได ้
8.2.2.5 แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.2.2.6 ท าการจดัการสารชีวภาพหกร่ัวไหลตามวิธีปฏิบติัมาตรฐานในการรับมือเหตุ

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

แจง้ต่อ CICM-IBC 
8.2.2.8 CICM-IBC 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 
8.3.1.2 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ท าการเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุออกจากบริเวณไป

ยงัพื้นท่ีหอ้งพกัผูว้จิยั (หอ้งดา้นหนา้บริเวณทางเขา้ ติดกบัหอ้งนกัวทิยาศาสตร์) 
8.3.1.3 หากพบวา่มีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบ

เหตุ ให้ปฏิบติัตามมาตรการวิธีปฏิบติัมาตรฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 
8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ก่อนเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุ 

8.3.1.4 ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ดว้ยชุด First Aid ซ่ึงเก็บไวใ้นตูบ้ริเวณดา้นหนา้ 
8.3.1.5 ในกรณีท่ีอาการรุนแรงหรือควรพบแพทย์ให้แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท์ 02-926-9112 เพื่อส่งต่อผูป่้วย
ต่อไป 
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 

เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  5 / 9 
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ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์ วนัอนุมติัใช ้  15 มิถุนายน 2562 
 

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

แจง้ต่อ CICM-IBC 
8.3.1.8 CICM-IBC 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.  ผู ้ร่วมงานหรือผู ้พบเหตุการณ์แจ้งเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์       

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

เหตุ ใหป้ฏิบติัตามมาตรการวธีิปฏิบติัมาตรฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 8.2 
อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

8.3.2.5.  ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.3.2.6.  ผู ้ร่วมงานหรือผู ้พบเหตุการณ์ เขียนรายงานอุบัติเหตุ (CICM-IBC-FA-003)      

เพื่อแจง้ต่อ CICM-IBC 
8.3.2.7.  CICM-IBC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ 

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 
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8.3.3.4 หากพบว่ามีการหก หล่น ร่ัวไหล ของสารเคมี หรือชีวภาพ บนร่างกายผูป้ระสบ
เหตุ ใหป้ฏิบติัตามมาตรการวธีิปฏิบติัมาตรฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 8.2 
อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

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

แจง้ต่อ CICM-IBC 
8.3.3.7 CICM-IBC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ 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

ตามมาตรการวิธีปฏิบติัมาตรฐาน 8.1 อุบติัเหตุจากสารเคมี หรือ 8.2 อุบติัเหตุจากสารชีวภาพ 
ระหวา่งรอทีมแพทยม์ายงัจุดเกิดเหตุ 

8.4.4 ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์แจง้ผูด้  าเนินการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.4.5 ผู ้ร่วมงานหรือผู ้พบเหตุการณ์ เขียนรายงานอุบัติ เหตุ (CICM-IBC-FA-003) เพื่ อแจ้งต่อ     

CICM-IBC 
8.4.6 CICM-IBC แจง้คณะกรรมการห้องปฏิบติัการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
8.5. อุบัติเหตุจากอคัคีภัย 

8.5.1. ผูป้ระสบเหตุ 
8.5.1.1. กรณีเกิดเหตุไฟใหมใ้นหอ้ง Anteroom 

I. ท าการสับเบรกเกอร์ตูไ้ฟบริเวณหอ้ง Anteroom ลง ทั้งหมด หากสามารถ
ด าเนินการได ้

II. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีบริเวณฐานเพลิง 
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III. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัทางเดิน 
หรือท าการทุบกระจกหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยงัห้อง 
BSL1 Room A  

IV. หา้มเดินเขา้ไปยงัหอ้ง BSL2 Room A, B หรือ C โดยเด็ดขาด 
V. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร 

เบอร์โทรศพัท ์02-564-4407 
VI. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอัคคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์

ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศัพท ์         
02-926-9112 

8.5.1.2. กรณีเกิดเหตุไฟใหมใ้นหอ้ง BSL2 Room A 
I. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีฐานเพลิง 

II. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปย ังห้อง 
Anteroom หรือท าการทุบกระจกหนา้ต่างดว้ยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไปยงั
ห้อง BSL1 Room A หรือหากสุดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อออกทาง
ระเบียงด้านนอก ไปยัง  BSL1 Room A ทั้ งน้ีให้ด าเนินการด้วยความ
ระมดัระวงัพื้นล่ืนและการพลดัตกจากท่ีสูง 

III. หา้มเดินเขา้ไปยงัหอ้ง BSL2 Room B หรือ C โดยเด็ดขาด 
IV. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร 

เบอร์โทรศพัท ์02-564-4407 
V. หากพบผู ้หมดสติหรือผู ้ท่ีได้รับอันตรายจากอัคคีภัยให้โทรแจ้งเบอร์

ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เบอร์โทรศัพท ์            
02-926-9112 

8.5.1.3. กรณีเกิดไฟใหมเ้หตุในหอ้ง BSL2 Room B 
I. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีฐานเพลิง 

II. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัห้อง 
Anteroom หรือท าการทุบกระจกหน้าต่างดว้ยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไป
ยงัห้อง BSL2 Room A หรือ C หรือหากสุดวิสัยให้ทุบกระจกหน้าต่าง
เพื่อออกทางระเบียงดา้นนอก ไปยงั BSL1 Room A ทั้งน้ีให้ด าเนินการ
ดว้ยความระมดัระวงัพื้นล่ืนและการพลดัตกจากท่ีสูง 
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เร่ือง:   การรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ เอกสารควบคุม          หนา้ :  8 / 9 
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III. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร 
เบอร์โทรศพัท ์02-564-4407 

IV. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอัคคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศัพท ์              
02-926-9112 

8.5.1.4. กรณีเกิดเหตุในหอ้ง BSL2 Room C 
I. หากเพลิงไหมบ้ริเวณทา้ยห้อง ไม่สามารถเขา้ถึงถงัดบัเพลิงบริเวณทา้ย

หอ้งได ้ใหใ้ชถ้งัดบัเพลิงหอ้ง Anteroom  
i. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิง โดยฉีดไปท่ีบริเวณฐานเพลิง 

ii. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ ให้ออกจากห้องทางประตูไปยงัห้อง 
Anteroom หรือท าการทุบกระจกหน้าต่างดว้ยอุปกรณ์ทุบกระจกเพื่อไป
ยงัทางเดิน 

II. หากเพลิงไหม้บริเวณหน้าห้อง ไม่สามารถใช้ประตูทางออกไปยงั 
Anteroom ได ้
i. ท าการดบัเพลิงดว้ยถงัดบัเพลิงซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทา้ยห้อง โดยฉีดไปท่ี

บริเวณฐานเพลิง 
ii. หากไม่สามารถสกดัเพลิงได้ ให้ทุบก าแพงเพื่อไปยงั BSL Room B 

หรือ หรือกระจกดา้นขา้งเพื่อไปยงัทางเดิน 
III. เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัให้แจง้งานรักษาความปลอดภยัและจราจร 

เบอร์โทรศพัท ์02-564-4407 
IV. หากพบผูห้มดสติหรือผูท่ี้ได้รับอนัตรายจากอัคคีภยัให้โทรแจ้งเบอร์

ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศพัท ์02-926-
9112 

8.5.2. ผูร่้วมงานหรือผูพ้บเหตุการณ์ภายนอกห้อง BSL2 
8.5.2.1 ท าการดบัเพลิงด้วยถงัดบัเพลิงซ่ึงตั้งอยู่บริเวณทางเดิน โดยฉีดไปท่ีบริเวณ

ฐานเพลิง 
8.5.2.2 หากไม่สามารถสกดัเพลิงได ้ให้ออกจากบริเวณโดยใชป้ระตูหนีไฟดา้นหลงั

หรือประตูดา้นหนา้เพื่อเขา้สู่ทางเดินของอาคาร 
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8.5.2.3 ห้ามเดินเข้าไปยงัห้อง BSL2 Anteroom, Room A, Room B หรือ Room C 
โดยเด็ดขาด 

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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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
เร่ือง:   การท าความสะอาดสถานปฏิบติัการระดบั 2 เอกสารควบคุม          หนา้ :  1 / 3 

CICM-IBC-SB 001 REV.00 
ผูจ้ดัท  า  ผศ. ดร. วีระชยั ทิตภากร ผูท้บทวน   ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม ์ ผูอ้นุมติั ศ.ดร.นพ.อดิศว ์ ทศัณรงค ์   1 ตุลาคม 2562 
 

1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู ้ท่ี มีหน้าท่ีท าความสะอาดสถานปฏิบัติการระดับ 2 วิทยาลัย-

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวม ให้มีความปลอดภยัต่อผูท่ี้มีหนา้ท่ีท า
ความสะอาดและเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือโรคกระจายสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
2. ขอบข่าย 

ส าหรับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ-
จุฬาภรณ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชส้ าหรับศึกษาและท าความเขา้ใจมาตรฐานวิธีปฏิบติัในการด าเนินการท าความ
สะอาดสถานปฏิบติัการระดบั 2 วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบติัการ
รวม 
3. หลกัการ 

การด าเนินการท าความสะอาดสถานปฏิบติัการระดบั 2 ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือ
โรคกลุ่ม 2 และ 3* ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการตามหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการด าเนินการ ทั้ งน้ี
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ าเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงและก าหนดมาตรฐานวธีิปฏิบติัในการด าเนินการท า
ความสะอาดสถานปฏิบัติการระดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและ
ปฏิบติัการรวม เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูท่ี้มีหนา้ท่ีท าความสะอาด ผูป้ฏิบติังาน และส่ิงแวดลอ้ม 
4. นิยามและค าย่อ 

4.1 BSL2 หมายถึง  ความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 2 
4.2 CICM-IBC หมายถึง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั                     

วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
5. ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
5.2 ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5.3 งานวจิยั ส่งเสริม และพฒันาวชิาการ 

6. เอกสารที่เกีย่วข้อง 
ไม่มี 
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7. เอกสารอ้างองิ 
7.1 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ลกัษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไวใ้นครอบครอง และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษ จากสัตว ์พ.ศ. 2561 
8. ขั้นตอนการด าเนินการ 

8.1 การท าความสะอาดพื้น 
8.1.1 ให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีท าความสะอาดสถานปฏิบติัการระดบั 2 แจง้ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการและเบิก

กุญแจห้องปฏิบติัการระดับ 2 ก่อนเข้าด าเนินการ และให้ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการเข้าร่วม
สังเกตและควบคุมการด าเนินการ 

8.1.2 ให้เขา้สถานปฏิบติัการระดบั 2 (BSL2 Room A B และ C) ทางประตูห้อง anteroom โดย
ใชเ้ทา้หรือขอ้ศอกเล่ือนประตูเท่านั้น 

8.1.3 สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงคลุมเทา้ (shoes cover) หนา้กาก (mask) ชุดคลุม
ปฏิบติัการ (lab coat) และถุงมือ 2 ชั้น ตามล าดบั 

8.1.4 ท าการเล่ือนประตูหอ้งดว้ยเทา้หรือขอ้ศอกเท่านั้น 
8.1.5 ท าความสะอาดเฉพาะพื้นโดยท าความสะอาดพื้นดว้ยไมถู้พื้นท่ีใชส้ าหรับ BSL2 เท่านั้น 
8.1.6 ท าการถูพื้นด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือ (0.1% sodium hypochlorite จดัเตรียมใหม่ทุกคร้ังและใช้

ภายในเวลา 30 นาที โดยผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูจ้ดัเตรียมให้) 
8.1.7 ไม่อนุญาตให้เก็บมูลฝอยติดเช้ือในระหว่างขั้นตอนการท าความสะอาด โดยให้แยก

ด าเนินการ 
8.1.8 ไม่อนุญาตใหท้ าความสะอาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในหอ้งปฏิบติัการ 
8.1.9 หากพบการตก หก หรือร่ัวไหล ใหอ้อกจากหอ้งทนัที และแจง้ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
8.1.10 เม่ือด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยใหท้ าการแช่ไมถู้พื้นในน ้ายาถูพื้นเป็นเวลา 30 นาที 
8.1.11 เขน็รถท าความสะอาดมายงับริเวณ anteroom 
8.1.12 ถอดอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงคลุมเทา้ (shoes cover) ชุดคลุมปฏิบติัการ (lab 

coat) ถุงมือ 2 ชั้น และหนา้กาก (mask) ตามล าดบั ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือ (ถงัแดง) 
8.1.13 ลา้งมือดว้ยสบู่ใหส้ะอาด 
8.1.14 ท าการสวมถุงมือใหม่ 
8.1.15 ท าการเขน็รถเขน็ไปยงัหอ้งจดัเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 
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8.1.16 ท าการเช็ดรถเข็น ด้ามจับ หรือบริเวณท่ีสัมผสัด้วยถุงมือขณะปฏิบัติการในสถาน
ปฏิบติัการระดบั 2 ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 

8.1.17 ไม่น าไมถู้พื้นส าหรับ BSL2 ไปใชห้อ้งอ่ืน ๆ 
8.2 การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ 

8.2.1 ใหด้ าเนินการเขา้หอ้ง สวมและถอดอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ดงัขอ้ 8.1 
8.2.2 ใหท้  าการเก็บมูลฝอยติดเช้ือและเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือดว้ยรถเข็น 
8.2.3 ท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวิธีการอบน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองอบน่ึงฆ่าเช้ือส าหรับของเสีย

โดยเลือกอุณหภูมิ 134 เวลา 35 นาที (ท าการลดการปนเป้ือนดว้ยวิธีอบน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 134 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 นาที ท่ีความดนั 2.25 บาร์) 

8.2.4 เม่ือท าการอบน่ึงฆ่าเช้ือเป็นท่ีเรียบร้อย ท าการทิ้งลงถงัแดงท่ีระบุว่าผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว
เพื่อใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากวทิยาลยัฯ ด าเนินการต่อไป 
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