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โดย
คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
และ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
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คานา
คู่มือวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์ได้รบั การดัดแปลงปรับปรุง
ต่อเนื่องจากคู่มือวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่ได้ริเริ่มรวบรวมโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คู่มือฉบับนีแ้ ต่
เดิมได้จดั ทําขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยสําหรับภาควิชาเทคนิคการแพทย์และ
บัณฑิตศึกษาชีวเวชศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็ นข้อปฏิบตั ิร่วมกันทัง้ ในการปฏิบตั ิงานวิจยั
และการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักวิจยั นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมใน
ภาควิชาและคณะสหเวชศาสตร์
ต่อมาจากการที่คณะสหเวชศาสตร์ได้รบั จัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจยั และ
พัฒนา งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการวิจยั
ผ่านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการวิจยั ให้ได้มาตรฐานระดับสากล” และ
ภายใต้การดําเนินการของโครงการฯดังกล่าว

ได้มีการแต่งตัง้

อนุกรรมการบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ

คณะสหเวชศาสตร์ จึงทําให้มี “คู่มือวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์” มา
ขยายผลใช้ในระดับคณะให้เกิดการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการวิจยั ในคณะสหเวชศาสตร์ตามที่สภาวิจยั
แห่งชาติพยายามขับเคลื่อน
ในปี

พ.ศ.

2563

คณะสหเวชศาสตร์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบตั ิการ คณะสหเวชศาสตร์ ดังนัน้ คู่มือฉบับนีจ้ งึ ถูกปรับปรุงข้อมูลโดยคณะกรรมการให้มีความเป็ นปัจจุบนั และ
ใช้งานได้จริงเหมาะกับทุกสาขาวิชาภายในคณะสหเวชศาสตร์
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณภาควิชาเทคนิคการแพทย์และอนุกรรมการบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิ บตั ิการ
คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการนําคู่มือวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการฯ มา
ดัดแปลงปรับปรุง
ขอบคุณข้อมูลจาก ESPReL Knowledge Platform สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และหนังสือ
ห้องปฏิบตั ิการปลอดภัยต้นแบบตั้งต้นได้อย่างไร เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ผมู้ ีความตัง้ ใจ และ
ริเริ่มจะจัดการความปลอดภัยสําหรับห้องปฏิบตั ิการได้ใช้เป็ นแนวทางร่วมกันเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในคณะสหเวชศาสตร์ต่อไป
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สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปคณะสหเวชศาสตร์
นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์
ระบบบริหารและนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย
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ความปลอดภัยทางด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของบุคลากร
ความปลอดภัยด้านรังสี
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บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ข้อกําหนดหลัก 4 ประการสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตูช้ ีวนิรภัย
บทที่ 4 หลักการป้ องกะนอันตรายและข้อปฎิบัตทิ ่วั ไปเมื่อปฎิบัตงิ านกับรังสี
หลักความปลอดภัยในการปฎิบตั ิงานกับรังสี
แผนปฎิบตั ิกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี
ขัน้ ตอนปฎิบตั ิกบั สารกัมมัตรังสี
การปฎิบตั ิงานกับรังสีในห้องปฎิบตั ิการ
ข้อควรปฎิบตั ิเมื่อทํางานกับรังสี
บทที่ 5 องค์ประกอบที่ 1: การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย
การบริหารระบบการจัดการด้านตวามปลอดภัย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
บทที่ 6 องค์ประกอบที่ 2: ระบบการจัดการสารเคมี
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การจัดเก็บสารเคมี
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การบริหารจัดการของเสียประเภทมีคม
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แสดงการจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
ข้อแนะนําของขีดจํากัดปริมาณรังสีสาํ หรับ Planned exposure situations
แสดงขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสี
แสดงปริมาณกัมมันตรังสี
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แผนผังโครงสร้างบุคลากรฝ่ ายบริหารด้านความปลอดภัยคณะสหเวชศาสตร์
แผนผังพืน้ ที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ 4 อาคารปิ ยชาติ
แผนผังห้องปฎิบตั ิการการเรียนการสอนภาควิชาเทคนิคการแพทย์
แผนผังห้องปฎิบตั ิการวิจยั ห้องปฎิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL1)
แผนผังห้องปฎิบตั ิการวิจยั ห้องปฎิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL2)
แผนผังห้องปฎิบตั ิการวิจยั ห้องเพาะเลีย้ งเซลล์
แผนผังห้องสนับสนุนการปฎิบตั ิงานวิจยั
แผนผังห้องสําหรับงานบริหารและปฎิบตั ิงานด้านเอกสาร
แผนผังพืน้ ที่บณ
ั ฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ชัน้ 4 อาคารปิ ยชาติ
แผนผังพืน้ ที่บณ
ั ฑิตศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์
ชัน้ 6 อาคารปิ ยชาติ
1.4.1 แผนผังห้องปฎิบตั ิงานวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 626
1.4.2 แผนผังห้องปฎิบตั ิงานวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 627
1.4.3 แผนผังห้องปฎิบตั ิงานวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 631
1.5 แผนผังห้องปฏิบตั ิงานการเรียนการสอนและงานวิจัย สาขารังสีเทคนิค ชัน้ 7 อาคารปิ ยชาติ
1.6 แผนผังห้องปฏิบตั ิงานหน่วยวิจยั และบริการทางเทคนิคการแพทย์ ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารราชสุดา
5.1 ระบบการดําเนินการด้านความปลอดภัยในคณะสหเวชศาสตร์
5.2 โครงสร้างบุคลากรระดับต่างๆ ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการ
ภายในคณะสหเวชศาสตร์
6.1 ผังแสดงสถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาเทคนิคการแพทย์
6.2 ผังแสดงสถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 401 และ 402)
6.3 ผังแสดงสถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 403 และ 404)
6.4 ผังแสดงสถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 408 และ 425)
6.5 ผังแสดงสถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 426)
6.6 ระบบการค้นหาและใช้งานระบบสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ
6.7 สัญญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอนั ตรายตามมาตรฐาน UN
6.8 ตัวอย่างรถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายสารเคมี
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80
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
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แสดงขัน้ ตอนในการบรรจุขยะติดเชือ้ และการเคลื่อนย้ายขยะติดเชือ้ จากห้องปฎิบตั ิการ
แสดงขัน้ ตอนการเคลื่อนย้ายเสียขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ autoclave
แสดงเครื่อง autoclave สําหรับฆ่าเชือ้ และของเสีย
แสดงตารางบันทึกผลการทดสอบกระบวนการทําให้ปราศจากเชือ้ งของ autoclave
ด้วยวิธี spore test
แผนผังขัน้ ตอนการจัดการของเสียสารเคมี
รายชื่อเกลือของโลหะที่ไม่เป็ นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็ นพิษหรือมีอนั ตรายอย่างอื่น
ไม่เป็ นสารก่อมะเร็งและมีค่า LD50 มากกว่า 500 mg/kg body weight
แผนผังการจําแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบ WasteTrack
ตัวอย่างฉลากของเสียและภาชนะที่บรรจุของเสีย (เอกสาร 601)
ตัวอย่างแสดง Secondary container สําหรับขวดของเสียสารเคมี
แผนผังพืน้ ที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
แผนผังที่ตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
แสดงแผนผังทิศทางอพยบเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน
แผนผังแสดงตําแหน่งห้องปฏิบตั ิการ ชัน้ 6
แผนผังแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยชัน้ 6
แสดงแผนผังทิศทางอพยบเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน ชัน้ 6
แผนผังแสดงตําแหน่งห้องปฏิบตั ิการ อาคารราชสุดา ชัน้ 2
แผนผังแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย อาคารราชสุดา ชัน้ 2
แผนผังทิศทางอพยพเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน อาคารราชสุดา ชัน้ 2
แผนภาพแสดงแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภาควิชาฯ
ประเภทของเพลิง
ชนิดของถังดับเพลิง
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88
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97
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106
107
108
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110
111
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118
125
126
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์
นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์
หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฎิบัตกิ ารคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์มีนโยบายในการบริหารจัดการห้องปฏิบตั ิการให้มีสขุ ภาวะ และมีความปลอดภัยในการ
ทํางาน ตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. 2549 และ 2554 รวมทัง้ พระราชบัญญัติเชือ้ โรค พ.ศ. 2558 เพื่อให้การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ
วิจยั ของคณะมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยอย่างครบถ้วน บนความร่วมมือและความรับผิดชอบของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นักวิจยั นักวิททยาศาสตร์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากร โดยครอบคลุมสาระหลัก ดังนี ้
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของการทางานในห้องปฎิบตั กิ าร
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดห้อ งปฏิบัติการ ห้อ งสนับสนุนการปฏิบัติงานวิ จัย และห้อ งสําหรับงานบริหารและ
ปฏิบตั ิงานด้านเอกสารให้มีโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ให้เกิดความสะดวกในการทํางาน
และไม่ก่อ อันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ทั้งได้วางแนวปฏิบัติความปลอดภัยในห้อ งปฏิบัติการสําหรับบุคคลที่ใช้
สถานที่เพื่อประกอบงานวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ
ทรัพย์สนิ เป็ นสําคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน โดยยึดหลักสาระสําคัญตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2562
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบตั ิการรวมถึงมาตรการปฏิบตั ิในการป้องกันอันตรายจากการสัมผัส
เชือ้ โรค สารพิษ รวมถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ จากการรั่วไหล การแพร่กระจาย
ของเชือ้ และสารดังกล่าว โดยยึดข้อปฏิบตั ิการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พระราชบัญญัติ เชือ้ โรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 และอ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ มีการใช้พิษ จากสัตว์ ต้อ งมีการจัดจําแนกตามที่ท่ีปรากฏ ใน ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง รายการพิษจากสัตว์ท่ปี ระสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผูพ้ ิจารณาและออกใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเชือ้ โรคและ
สารชีวภาพในห้องปฎิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์
ด้านรังสี
คณะสหเวชศาสตร์มีการเรียนการสอนและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรังสี ในสาขารีงสีเทคนิค โดยมีหอ้ งปฎิบตั ิการ
ที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้รังสีอ ยู่ท่ี ชั้น 7 อาคารปิ ยชาติ บุคลากรที่เกี่ยวข้อ งกับ รังสีประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ โดยมีการควบคุมและป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากรังสีตามข้อกําหนดพระราชบัญญัตินิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 และยึดตามแนวปฎิบตั ิเมื่อต้องปฎิบตั ิงานกับรังสีเพื่อความปลอดภัย
ของบุคลากรทุกระดับ
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ด้านการจัดการความรู แ้ ละการประเมินผล
บุคคลากรที่ปฎิบตั ิงานวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ ครอบคลุมกลุ่มนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ และ
นักศึกษาจะได้รบั การอบรมให้ความรูต้ ามเกณฑ์กาํ หนด และต้องผ่านการประเมินผลก่อนที่จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
หัวหน้าห้องปฎิบตั ิการนัน้ ให้เข้าทํางานในห้องปฏิบตั ิการได้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะจัดให้มีก ารตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน หากมีขอ้ บกพร่องต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถกู ต้องและครบถ้วน
ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุและการตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน
เป้าหมายของการปฏิ บัติงานในห้อ งปฎิ บัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเน้นไม่ให้เกิด อุบัติ เหตุอันก่อ ความ
เสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน จึงกําหนดให้มีค่มู ือวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการคณะสห
เวชศาสตร์ ซึ่งกําหนดแนวปฏิบตั ิท่ีถูกต้องตามมาตรฐานในการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง ซึ่ง
ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงของการทดลองและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม พร้อมทั้งการทําแบบสํารวจ
ความเสี่ยงในห้อ งปฎิ บัติ การเพื่อ ให้ค ณะกรรมการฯติ ดตามและเฝ้าระวังอันตรายหรือ เหตุการณ์ไ ม่พึงประสงค์ใน
ห้องปฎิบตั ิการ และในกรณีท่เี กิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน คณะกรรมการได้ระบุแนวปฏิบตั ิในการจัดการเบือ้ งต้นและขัน้ ตอน
การแจ้งเหตุไว้ในคู่มือ รวมทัง้ การทํารายงานสรุปเหตุการณ์สง่ ต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บุค คลากรผู้ป ฏิ บัติ งานทุก ระดับ ต้อ งให้ค วามสํา คัญ กับ การผลิต และบริโภคอย่ างยั่งยื น เพื่ อ ป้อ งกัน มิ ใ ห้
สภาพแวดล้อ มเสื่อมสลายจากสารเคมีหรือ ของเสียที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานวิจัย คณะกรรมการกําหนดให้ นักวิจัย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาบริหารจัดการสารเคมีและของเสียตามแนวปฏิบัติม าตรฐานความ
ปลอดภัยห้อ งปฎิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel) จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนีท้ างคณะสหเวช
ศาสตร์ขอให้บุคคลากรผูป้ ฏิบัติงานคํานึงถึงการลดปริม ากณของเสียในการวางแผนการทดลอง รวมทั้งการประหยัด
พลังงานและนํา้ ในทุกกิจกรรม
ระบบบริหารและนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย
คณะสหเวชศาสตร์มีการกําหนดผังโครงสร้างบุคลากรฝ่ ายบริหาร (รูปที่ 1.1) เพื่อกําหนดนโยบายส่วนต่างๆ ใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการภายในคณะสหเวชศาสตร์ โดยคณะผูบ้ ริหารมีบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) คณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาและผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
คณบดี และหัวหน้าภาควิชาฯ หัวหน้าสาขาวิชาและผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย โดยรวมทั้งหมดภายในภาควิช าฯ ดังน้ัน หัวหน้าภาควิช าฯ จึงมีห น้าที่ กาํ หนดและประกาศให้เป็ น
นโยบายของภาควิชาฯ และรับผิดชอบต่อ ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรในองค์กรทุกคน และดําเนินการ
บริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุน ส่งเสริม และกํากับดูแลการดําเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้หอ้ งปฏิบตั ิการมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งในงานที่ ใช้สารเคมี และความปลอดภัย ทางชีวภาพ และไม่ก่อ ให้เกิด มลพิ ษ หรือ การ
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ปนเปื ้ อ นต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม โดยมี น โยบายในการดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภัย ของภาควิ ช าฯ ซึ่ง ประกอบด้ว ย 7
องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1: การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
องค์ประกอบที่ 2: ระบบการจัดการสารเคมี
องค์ประกอบที่ 3: ระบบการจัดการของเสีย
องค์ประกอบที่ 4: ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
องค์ประกอบที่ 5: ระบบการป้องกันและแก้ไขอันตราย
องค์ประกอบที่ 6: การให้ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
องค์ประกอบที่ 7: การจัดการข้อมูลและเอกสาร
2) คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและห้องปฎิบตั ิการ
ด้านนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยรวมทัง้ สิ่งแวดล้อมในการทํางาน คณะสหเวชศาสตร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ โดยมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาการดําเนินนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยของคณะ รวมทั้งการส่วเสริมและสนับสนุนการ ดําเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานและห้องปฎิบตั ิการ
3) คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฎิบตั ิการ
คณะสหเวชศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยทางห้อ งปฏิบัติการ เพื่อ บริหาร
จัดการความปลอดภัยและดําเนินงานกิจกรรมต่างๆของห้องปฏิบตั ิการโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมภายในภาควิชาฯ สาชาวิชาฯ และบัณ ฑิตศึกษา ซึ่งดูแลทั้งด้าน Biosafty และ
Chemical safety ทั้งนีก้ ารทํางานด้านความปลอดภัยนีจ้ ะอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและห้องปฎิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งกําหนดนโยบาย
ระดับคณะรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฎิบตั ิการเพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฎิบตั ิการของคณะ
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รูปที่ 1.1 แผนผังโครงสร้างบุคลากรฝ่ ายบริหารด้านความปลอดภัยตณะสหเวชศาสตร์

12

13

14

โครงสร้างและพืน้ ที่ห้องปฎิบัติการคณะสหเวชศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณชัน้ 4 (รูปที่ 1.2 และ 1.3) ชัน้ 6 (รู ป
ที่ 1.4) ชั้น 7 อาคารปิ ยชาติ (รู ปที่ 1.5) ชั้น 2 อาคารราชสุดา (รู ปที่ 1.6) และชั้น 6 อาคารปิ ยชาติ 2 โดยมีพืน้ ที่การใช้
งานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
1. พืน้ ทีส่ าหรับห้องปฏิบัตกิ าร
1.1 ห้องปฏิบตั ิการการเรียนการสอน (สีฟ้า) ได้แก่ ห้อง 415, 417 และ 417/3 (รูปที่ 1.2.1)
1.2 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั แบ่งออกเป็ น
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL 1) (สีเขียว) ได้แก่ ห้อง 401, 402, 404, 419-419/4, และ 421-421/3,
425, 426 (รูปที่ 1.2.2 และรูปที่ 1.3)
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL 2) (สีสม้ ) ได้แก่ ห้อง 403 402/1 411 412 และ 426 (รูปที่ 1.2.3 และ
รูปที่ 1.3)
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1+ (BSL 1+) (สีแดง) ได้แก่ ห้อง 404/1 421/1 และ 423 (รูปที่ 1.2.4 และ
รูปที่ 1.3)
2. พืน้ ทีส่ าหรับสนับสนุนการปฏิบัตงิ านวิจยั (สีม่วง) (รูปที่ 1.2.5)
ได้แก่ ห้องล้างและนึ่งฆ่าเชือ้ (413) ห้องเก็บของและวัสดุอปุ กรณ์ (414) และห้องเก็บตูแ้ ช่แข็ง (422)
3. พืน้ ทีส่ าหรับงานบริหารและปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร (สีเหลือง) (รูปที่ 1.2.6)
ได้แก่ ห้อง Common Room ( 416-416/1 427) และห้องธุรการ (418 และ 406)

รูปที่ 1.2 แผนผังพืน้ ทีภ่ าควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารปิ ยชาติ
15

รูปที่ 1.2.1 แผนผังห้องปฏิบัตกิ ารการเรียนการสอนภาควิชาเทคนิคการแพทย์
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รูปที่ 1.2.2 แผนผังห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย ห้องปฏิบัตกิ ารชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL 1)
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รูปที่ 1.2.3 แผนผังห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย ห้องปฏิบัตกิ ารชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL 2)

รูปที่ 1.2.4 แผนผังห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย ห้องปฏิบัตกิ ารเพาะเลีย้ งเซลล์

18

รูปที่ 1.2.5 แผนผังห้องสนับสนุนการปฏิบัตงิ านวิจัย

19

รูปที่ 1.2.6 แผนผังห้องสาหรับงานบริหารและปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร

20

รูปที่ 1.3 แผนผังพืน้ ทีบ่ ัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปิ ยชาติ
21

ห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคารปิ ยชาติ โดยมีพืน้ ที่
การใช้งานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก (รูปที่ 1.4) ประกอบด้วย
1. พืน้ ทีส่ าหรับห้องปฏิบัตกิ าร
1.1 ห้อ งปฏิบัติก ารการเรีย นการสอน (สีฟ้ า) ได้แก่ ห้อ ง 611, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 628,
629 และ 630 (รูปที่ 1.4.1)
1.2 ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL 1) (สีเขียว) ได้แก่ ห้อง 626 (รูปที่ 1.3.1)และ 627 (รูปที่ 1.4.2)
1.3 ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL 2) (สีสม้ ) ได้แก่ ห้อง 631 (รูปที่ 1.4.3)
2. พืน้ ทีส่ าหรับสนับสนุนการปฏิบัตงิ านวิจยั (สีม่วง)
ได้แก่ ห้องเก็บของและวัสดุอปุ กรณ์ (624 และ 625)
3. พืน้ ทีส่ าหรับงานบริหารและปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร (สีเหลือง)
ได้แก่ ห้องงานบริหารสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (612) ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ กําพล รุจิวิชช์
(613) ห้องสํานักงานสาขานิติวิทยาศาสตร์ (620), ห้อง AHS Study (623) และ ห้อง AHS Conference (623/1)

รูปที่ 1.4 แผนผังห้องปฏิบัตงิ านวิจยั บัณฑิตศึกษาสาขานิตวิ ิทยาศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมทาง
เทคนิคการแพทย์ชนั้ 6 อาคารปิ ยชาติ
22

รูปที่ 1.4.1 แผนผังห้องปฏิบัตงิ านวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 626

รูปที่ 1.4.2 แผนผังห้องปฏิบัตงิ านวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 627
23

รูปที่ 1.4.3 แผนผังห้องปฏิบัตงิ านวิจยั ชัน้ 6 ห้อง 631

24

รูปที่ 1.5 แผนผังห้องปฏิบัตงิ านการเรียนการสอนและงานวิจัย สาขารังสีเทคนิค ชั้น 7 อาคารปิ ยชาติ

25

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งอยู่
บริเวณชัน้ 2 อาคารราชสุดา โดยมีพนื ้ ที่การใช้งานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก (รูปที่ 1-13) ประกอบด้วย
1. พืน้ ทีส่ าหรับห้องปฏิบัตกิ ารทางเทคนิคการแพทย์
1.1 ห้องปฏิบตั ิการทางเทคนิคการแพทย์ (สีเขียว) ได้แก่ โซนที่ 2
2. พืน้ ทีส่ าหรับสนับสนุนการปฏิบัตงิ านทางเทคนิคการแพทย์ (สีม่วง)
ได้แก่ ห้องเก็บของและวัสดุอปุ กรณ์ ได้แก่ โซนที่ 1
3. พืน้ ทีส่ าหรับงานบริหารและปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร (สีเหลือง)
ได้แก่ พืน้ ที่โซนที่ 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 (รูปที่ 1.5)

รู ป ที่ 1.6 แผนผั ง ห้อ งปฏิ บั ติงานหน่ วยวิ จัย และบริก ารทางเทคนิ ค การแพทย์ ศู น ย์ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ อาคารราชสุดา
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางห้อ งปฏิบตั ิการ จะเกิดขึน้ ได้ ต้องได้รับความร่วมมือ จากผู้ปฏิบตั ิงาน ช่วยกันป้อ งกัน
อันตรายที่จะเกิดขึน้ ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจต่อการปฏิบตั ิตนในห้องปฏิบตั ิการเป็ นพืน้ ฐาน เช่น รู ้
ระเบียบข้อ บังคับ รู ้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในสารเคมี จุลินทรียแ์ ละสารชีวภาพ มีการใช้อุปกรณ์ป้อ งกันตนเองที่
เหมาะสมแก่งานไม่ทาํ งานด้วยความประมาท สิ่งต่าง ๆ เหล่านีม้ ีความสําคัญมากที่ตอ้ งศึกษาให้มีความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึง้ ก่อนที่จะปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อ มในการทํางาน พ.ศ. 2554 ควบคุม กํากับ ดูแลความปลอดภัย ในการทํา งาน และมี
กฏหมายที่บงั คับใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอยู่หลายฉบับ ฯ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (DOC 002) ได้แก่
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
พรบ เชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
นอกจากนี ้ สภาวิจัยแห่ง ชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย ยังมีนโยบายผลักดันให้สถาบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ขอทุนสนับสนุนต้องพัฒนาความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งจะเห็นได้จากการกําหนดเงื่อนไขให้หอ้ งปฏิบตั ิการที่ผขู้ อทุนใช้ดาํ เนินการวิ จยั ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยด้าน Biosafety และด้านระบบ ESPReL ซึ่งอ้างอิงข้อปฏิบตั ิในการจัดการสารเคมีตามระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.)
ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
1) มีการแบ่งพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและปลอดภัย มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดวางครุ ภัณฑ์อย่าง
เหมาะสมกับการใช้งาน มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ และมัการบํารุงรักษาระบบ
2) มีการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงรักษาความสะอาด
ของพืน้ ที่ทาํ งาน ทําความสะอาดพืน้ ที่ทาํ งานทุกครัง้ เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน
3) มีระบบการกําจัดทิง้ ขยะ และของเสีย มีการแยกประเภทของเสีย มีภาชนะที่จดั เตรียมไว้
4) มีระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย กรณีท่มี ีการหกของสารเคมีตอ้ งทําความสะอาดโดยทันที กรณีท่ี
มีการหกของสารชีวภาพต้องทําความสะอาดตามกรรมวิธีท่ถี กู ต้อง
5) มีระบบรักษาความปลอดภัย มีการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบตั ิการได้อย่างเหมาะสม
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6) ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข้า-ออกฉุกเฉินมีปา้ ยแสดงอย่างชัดเจน และไม่มีส่งิ กีดขวาง และมีไฟ
ฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ มีอปุ กรณ์รบั เหตุฉกุ เฉิน เช่น ที่ลา้ งตา และล้างตัว ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
7) การติดตั้งเครื่อ งมือ และอุปกรณ์ภายในอาคารต้อ งคํานึงถึงขนาดพืน้ ที่ การรับนํ้าหนักของพื ้นอาคาร
เส้นทางการขนย้าย กําลังไฟที่ตอ้ งการ และความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
8) ต้องมีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น สัญญาณเสียง และต้องตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9) ต้องมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ สายไฟฟ้า ต้องดูแล และซ่อมบํารุ งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
10) ต้องมีปา้ ย หรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่หอ้ งปฏิบตั ิการและเครื่องมือ
ความปลอดภัยของบุคลากร
1) มีการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน และมีการตรวจสุขภาพประจําปี อย่างสมํ่าเสมอ
2) ต้องได้รับความรู เ้ บือ้ งต้นด้านความปลอดภัยในห้อ งปฏิบัติการก่อนการปฏิบตั ิงานและต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด
3) จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีทกั ษะและความชํา นาญในการปฏิบตั ิงาน
สามารถปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย มีการป้องกันอุบตั ิเหตุเป็ นอย่างดี
4) เสริมความรู เ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด และสารนํา้ จากร่างกาย ให้แก่บุคลากร
ทุก ระดั บ เพื่ อ ให้เกิ ด แนวคิ ด ในทางเดี ย วกั น ทํา ให้เกิ ด ความมั่ น ใจและสามารถประส านงานในที ม ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5) บุคลากรทุกระดับ ต้องทราบวิธีการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม
6) บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบตั ิงานควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
7) บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการที่มีสารเคมีอนั ตราย สารชีวภาพและเชือ้ โรค ควรได้รบั การฝึกอบรม
ในหัวข้อ ที่ เกี่ยวข้อ งกับอันตราย และการป้อ งกันตนเอง เช่น การจัดการสารเคมีในห้อ งปฏิ บัติ การ สารก่อ มะเร็ง
สารชีวภาพและเชือ้ โรคข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น เมื่อเสร็จสิน้ การอบรมแล้ว ควรจัดเก็บเอกสารเพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลังและควรเผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อให้ผอู้ ่นื ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ดว้ ย
8) บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการที่มีส่งิ มีชีวิตตัดแต่งทางพันธุกรรม ควรได้รบั การฝึกอบรมในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องการป้องกันการรั่วไหลของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวออกนอกห้อ งปฏิบตั ิการตนเอง เช่น การทิง้ และจัดการสิ่งมีชีวิต
ตัดแต่งทางพันธุกรรม เป็ นต้น
ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางรังสี ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรังสีท่ใี ช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการภาควิชารังสีเทคนิค และคุณลักษณะของสารกัมมันตรังสี
หลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับรังสี
ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตามมาตรา 4 ให้คาํ นิยาม ดังนี ้
“พลังงานนิวเคลียร์” หมายความว่า พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียส
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“รังสี” หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆที่มีความเร็ว ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัว เป็ นไอออน
ได้ในตัวกลางที่ผ่านไป
“วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบใดๆที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้าง ภายในอะตอมไม่
คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทัง้ ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือ การใช้วสั ดุนิวเคลียร์
การผลิตจากเครื่องกําเนิดรังสี หรือกรรมวิธีอ่นื ใด ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงวัสดุกมั มันตรังสีท่มี ี ลักษณะเป็ นวัสดุนิวเคลียร์
“เครื่องกาเนิดรังสี” หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้วจะก่อให้ เกิดการ
ปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็ น เครื่องกําเนิดรังสี
“วัสดุนิวเคลียร์” หมายความว่า
1. วัสดุตน้ กาลัง ได้แก่
ก.) ยูเรเนียมที่มอี ยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอ่นื ตามที่กาํ หนดใน กฎกระทรวง
ทัง้ นี ้ รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดงั กล่าวตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ข.) แร่หรือสินแร่ซ่งึ ประกอบด้วยวัสดุตามข้อ ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยมีอตั ราความเข้มข้น ที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง
2. วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ได้แก่
ก.) พลูโทเนียม ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม 233 หรือยูเรเนียม 235 หรือ
สารประกอบของธาตุดงั กล่าว
ข.) วัสดุใดๆที่มีวสั ดุตาม ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป
ค.) วัสดุอ่นื ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
3. วัสดุอ่นื ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งออกแบบหรือใช้เพื่อก่อให้ เกิด
พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั
“เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพือ่ การผลิตพลังงาน” หมายความว่า
นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็ นพลังงานในรู ปแบบอื่น

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่นี าํ พลังงาน

“เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั ” หมายความว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ใี ช้นิวตรอนหรือรังสีเพื่อ การศึกษา การ
ค้นคว้า การวิจยั หรือการอื่น
“สถานประกอบการทางนิวเคลียร์” หมายความว่า
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1. สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานสําหรับการขับเคลื่อน
2. สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั
3. สถานที่แต่งแร่เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
4. สถานที่เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
5. สถานที่ประกอบหรือจัดเก็บเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์
6. สถานที่จดั เก็บหรือแปรสภาพเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
“เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์” หมายความว่า วัสดุนิวเคลียร์ท่ผี ่านกระบวนการเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นแหล่งกําเนิด พลังงาน
นิวเคลียร์
“เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” หมายความว่า เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ท่ผี ่านการใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์แล้ว
และไม่นาํ ไปใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก
“กากกัมมันตรังสี” หมายความว่า วัสดุไม่ว่าจะอยูใ่ นรูปของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ ดังต่อไปนี ้
1. วัสดุกมั มันตรังสีท่อี ยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี ้ บรรดาที่ไม่อาจใช้งานได้อีกต่อไป
2. วัสดุท่ปี ระกอบหรือปนเปื ้อนด้วยวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกมั มันตรังสีท่อี ยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ทัง้ นี ้ วัสดุท่ปี ระกอบหรือปนเปื ้อนดังกล่าวต้องมีค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณหรื อ
กัมมันตภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนด
3. วัสดุอ่นื ใดที่มีกมั มันตภาพตามที่คณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
วัสดุกัมมันตรังสี
ใช้สาํ หรับวัสดุกมั มันตรังสีชนิดปิ ดผนึก (Sealed sources) และชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed
sources) แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ตามความเป็ นอันตราย ดังนี ้
1. วัสดุกมั มันตรังสีประเภท 1 หรือเรียกว่า วัสดุกมั มันตรังสีท่เี ป็ นอันตรายสูงสุด (extremely dangerous)
2. วัสดุกมั มันตรังสีประเภท 2 หรือเรียกว่า วัสดุกมั มันตรังสีท่เี ป็ นอันตรายมาก (very dangerous)
3. วัสดุกมั มันตรังสีประเภท 3 หรือเรียกว่า วัสดุกมั มันตรังสีท่เี ป็ นอันตราย (dangerous)
4. วัสดุกมั มันตรังสีประเภท 4 หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีท่มี ีโอกาสเป็ นอันตราย (unlikely to be
dangerous)
5. วัสดุกมั มันตรังสีประเภท 5 หรือเรียกว่า วัสดุกมั มันตรังสีท่ไี ม่เป็ นอันตราย (not dangerous)
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ตารางแสดงการจาแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทวัสดุ
ตัวอย่างการจัดจาแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์
กัมมันตรังสี
1
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี
(Radioisotope thermoelectric
generator (RTGs))
เครื่องฉายรังสี (Irradiators)
เครื่องรังสีรกั ษาระยะไกล (Teletherapy)
เครื่องรังสีรกั ษาระยะไกลแบบหลายลํารังสี ชนิดตัง้ อยู่กบั ที่ (Fixed, multi-beam teletherapy
(gamma knife))
2
อุปกรณ์ฉายภาพรังสีดว้ ยแกมมาทางอุตสาหกรรม (Industrial gamma radiography)
เครื่องรังสีรกั ษาระยะใกล้ ชนิดรังสีปานกลางถึงสูง (High/medium dose rate
brachytherapy)
3
เครื่องวัดอุตสาหกรรมด้วยรังสีแบบติดตั้งอยู่กบั ที่ (Fixed industrial gauges)
- อุปกรณ์วดั ระดับของผลิตภัณฑ์ (Level gauges)
- อุปกรณ์วดั ตะกอน (Dredger gauges)
- อุปกรณ์วดั อัตราการไหลบานสายพานโดยใช้วสั ดุกัมมันตรังสีความแรงสูง
(Conveyor gauges containing high activity sources)
- อุปกรณ์วดั การหมุนของท่อ (Spinning pipe gauges)
เครื่องวัดแบบแท่งสํารวจหลุมลึกด้วยรังสี (Well logging gauges)
4
เครื่องรังสีรกั ษาระยะใกล้ชนิดรังสีปริมาณตํ่า (Low dose rate brachytherapy)
เครื่องวัดความหนา/เคลือบผิวด้วยรังสี (Thickness/fill-level gauges)
เครื่องวัดรังสีแบบเคลื่อนที่ (Portable gauges)
เครื่องวัดความชืน้ /ความหนาแน่นด้วยรังสี (Moisture/density gauges)
เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต (Static eliminators)
เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone densitometers)
5
เครื่องรังสีรกั ษาระยะใกล้เฉพาะการรักษาต้อตา และการรักษาแบบฝังถาวร (Low dose rate
brachytherapy eye plaques and permanent sources)
อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence (XRF) devices)
อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน (Electron capture devices)
อุปกรณ์วิเคราะห์โดยขบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry)
หัวสายล่อฟ้า (Lightening preventor)
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เครื่องกาเนิดรังสี
ประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามความเป็ นอันตราย ดังนี ้
1. เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 1 หรือเรียกว่า เครื่องกําเนิดรังสีท่เี ป็ นอันตรายมาก (very dangerous)
2. เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 2 หรือเรียกว่าเครื่องกําเนิดรังสีท่เี ป็ นอันตราย (dangerous)
3. เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 3 หรือเรียกว่าเครื่องกําเนิดรังสีท่มี ีโอกาสเป็ นอันตราย (unlikely to be
dangerous)
การจาแนกประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
ยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี
ลักษณะ การใช้งาน และพลังงานของรังสีและระยะเวลาในการใช้เครื่องกําเนิดรังสี โดยยึดหลักตามตารางดัง
ต่อ ไปนี ้
ประเภทเครื่อง
ตัวอย่างการจัดจาแนกเครื่องกาเนิดรังสี
กาเนิดรังสี
1
- เครื่องเร่งอนุภาคสําหรับงานรังสีรกั ษาทางการแพทย์ สําหรับคนหรือ
สัตว์
- เครื่องเร่งอนุภาคสําหรับงานฉายรังสีอตุ สาหกรรม
- เครื่อ งเร่ง อนุภ าคสํา หรับ งานศึ ก ษาวิจัยรวมถึงเครื่อ งกําเนิ ด รัง สี
ซินโครตรอน
- เครื่องเร่งอนุภาคสําหรับการตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากร
2
- เครื่องเอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม
- เครื่องเอกซเรย์แบบติดตัง้ อยู่กบั ที่รวมถึงเครื่อง Fluoroscopy,
Tomography และ Chiropractic radiography
- เครื่องเอกซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ (โดยอยู่ในลักษณะปิ ดบางส่วน)
- เครื่องซิมเู ลเตอร์
- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี
- เครื่องเอกซเรย์เฉพาะทาง เช่น Cardiac Catheterization, Digital
Subtraction, Angiography และอื่นๆ
- เครื่องเอกซเรย์ฟัน
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ประเภทเครื่อง
กาเนิดรังสี

ตัวอย่างการจัดจาแนกเครื่องกาเนิดรังสี
- เครื่องเอกซเรย์สาํ หรับตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
- เครื่องเอกซเรย์สาํ หรับสัตว์

3

- เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X-rays)
- เครื่องเอกซเรย์ตรวจกระเป๋ า
- เครื่องเอกซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์โดยอยู่ในลักษณะปิ ดมิดชิด

ข้อแนะนาของขีดจากัดปริมาณรังสีสาหรับ Planned exposure situations1
ชนิดของรังสี (Types of limit)
ปริมาณรังสียงั ผล (Effective dose)
ปริมาณรังสีสมมูลต่อปี ใน
(Annual equivalent dose in)
เลนส์ตา (Lens of eye)2
ผิวหนัง (Skin)3,4
มือและเท้า (Hands and feet)
หมายเหตุ :

ขีดจากัดของปริมาณรังสี
ของผู้ปฏิบัตงิ านทางรังสี
20 mSv ต่อปี เฉลี่ย 5 ปี 5

ขีดจากัดของปริมาณรังสี
ของบุคคลทั่วไป
1 mSv ต่อปี 6

150 mSv
500 mSv
500 mSv

15 mSv
50 mSv
-

1 ขีดจํากัดของ effective dose สําหรับผลรวมของ effective dose ที่เกี่ยวข้องจาก external exposure ในช่วงเวลา
เฉพาะและ committed effective dose จากการได้รบั (intake) นิวไคลด์รงั สี (radionuclide) ในช่วงเวลาเดียวกัน สําหรับ
ผูใ้ หญ่ committed effective dose คํานวณจากช่วงเวลา 50 ปี หลังจากได้รบั โดยสําหรับเด็กคํานวณจากช่วงเวลา 70 ปี
2 ขีดจํากัดนีไ้ ด้รบั การทบทวนจาก ICRP Task group
3 ขีดจํากัดของ effective dose ช่วยให้มีการป้องกันที่เพียงพอของผิวหนังต่อ stochastic effects
4 ค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีตอ่ 1 ตารางเซนติเมตร ของบริเวณผิวหนังที่ได้รบั รังสีมากที่สดุ
5 ด้วยข้อกําหนดเพิม่ เติมว่า effective dose ไม่ควรเกิน 50 mSv ในแต่ละปี ขอ้ กําหนด เพิม่ เติมสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ข้อ
ห้ามเพิ่มเติมมีผลต่อบุคลากรที่ตงั้ ครรภ์
6 ในสถานการณ์พเิ ศษ ค่า effective dose ที่สงู อนุญาตให้ไม่เกินใน 1 ปี โดยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 1 mSv ต่อปี

สารกัมมันตรังสี (Radiopharmaceuticals) แบบไม่ปิดผนึก (unsealed source) และสารกัมมันตรังสี
(Radioactive source) แบบปิ ดผนึก (sealed source)
1. ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 บัญชีตน้ กําเนิดรังสี
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชนิดของสาร
กัมมันตรังสี
Cs-137
Ba-133
Co-57

ปริมาณที่
สามารถมีไว้
ครอบครอง
0.2 mCi
0.25 mCi
5 mCi

ค่าครึ่งชีวิต

ชนิดรังสี

30 years
10.51 years
270 days

Beta/Gamma
Beta/Gamma
Gamma

1.2 รายละเอียดคุณลักษณะ
Cs-137
0.20 mCi
- วัตถุประสงค์ท่นี าํ มาใช้งาน : ใช้สาํ หรับปรับเทียบเครื่องมือวัด ของภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าครึ่งชีวิต (Half-life) : 30.00ปี
- รังสีท่เี กิดจากการสลายตัว : Beta/Gamma
- ต้นกําเนิดรังสี : แบบปิ ดผนึก (Sealed source)
- การจัดกลุม่ ความเป็ นพิษ : Group II. High toxicity
- ลักษณะทางกายภาพ : เป็ นของแข็ง (Solid)
Ba-133
0.25 mCi
- วัตถุประสงค์ท่นี าํ มาใช้งาน : ใช้สาํ หรับปรับเทียบเครื่องมือวัด ของภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าครึ่งชีวิต (Half-life) : 10.51 ปี
- รังสีท่เี กิดจากการสลายตัว : Beta/Gamma
- ต้นกําเนิดรังสี : แบบปิ ดผนึก (Sealed source)
- การจัดกลุม่ ความเป็ นพิษ : Group II. High toxicity
- ลักษณะทางกายภาพ : เป็ นของแข็ง (Solid)
Co-57 5 mCi
- วัตถุประสงค์ท่นี าํ มาใช้งาน : ใช้สาํ หรับปรับเทียบเครื่องมือวัด ของภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าครึ่งชีวิต (Half-life) : 270.00วัน
- รังสีท่เี กิดจากการสลายตัว : Gamma
- ต้นกําเนิดรังสี : แบบปิ ดผนึก (Sealed source)
- การจัดกลุม่ ความเป็ นพิษ : Group II. Moderate toxicity
- ลักษณะทางกายภาพ : เป็ นของแข็ง (Solid)
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3. สถานทีเ่ ก็บสารกัมมันตรังสี
3.1Cs-137 สถานะของเหลวบรรจุในภาชนะปิ ดผนึกและจัดเก็บภาชนะไว้ในภาชนะบรรจุท่สี ามารถป้องกัน
อันตรายจากรังสีได้อีกชัน้ หนึ่ง
3.2 Ba-133 สถานะของเหลวบรรจุในภาชนะปิ ดผนึกและจัดเก็บภาชนะไว้ในภาชนะบรรจุท่สี ามารถป้องกัน
อันตรายจากรังสีได้อีกชัน้ หนึ่ง
3.3 Co-57 สถานะของเหลวบรรจุในภาชนะปิ ดผนึกและจัดเก็บภาชนะไว้ในภาชนะบรรจุท่สี ามารถป้องกัน
อันตรายจากรังสีได้อีกชัน้ หนึ่ง
3.4
4. อุปกรณ์เครื่องมือ ป้ องกันอันตรายจากรังสี
1.) เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล ชนิด OSL
2.) เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคลชนิดพกพา (Pocket Dosimeter)
3.) เครื่องสํารวจรังสี (Survey meter)

Application

Basic guide for
equipment or
surface in a
controlled area
Clean area
release of
materials
Skin personal
clothing

ตารางแสดงขีดจากัดการเปรอะเปื้ อนสารรังสี
Removable contamination limits (dpm/100 cm2)
Alpha
Beta/Gamma
Control points Maximum limits Control points Maximum limits
250
500
2500
5000

50

100

Non-detectable

500

1000

Non-detectable

ตารางแสดงปริมาณกัมมันตรังสีสูงสุดทีย่ อมให้มีได้บนพืน้ ผิวต่างๆ
ชนิดของพืน้ ผิว
แอลฟา
บีตา/แกมมา
2
เครื่องมือทุกชนิด (ยกเว้น
0.37 Bq/cm
3.7 Bq/ cm2
เครื่องวัดรังสี) พืน้ โต๊ะ พืน้ ห้อง
10-5 μCi/cm2
10-4 μCi/cm2
พืน้ ผิวอื่นๆ
หรือ 1.1x102 Bq/มือ (3x10-3
หรือ 1.1x103 Bq/มือ (3x10-2
μCi/มือ)
μCi/มือ)
ร่างกาย
0.185 Bq/cm2
3.7 Bq/cm2
5x10-6 μCi/cm2
10-4 μCi/cm2 หรือ
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ชนิดของพืน้ ผิว
รองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
ชุดคลุม
เสือ้ ผ้าส่วนตัว

แอลฟา
(พืน้ ที่ไม่ต่าํ กว่า 30 cm2)
3.7 Bq/cm2
10-4 μCi/cm2
1.85 Bq/cm2
5x10-5 μCi/cm2
0.37 Bq/cm2
10-5 μCi/cm2

บีตา/แกมมา
(พืน้ ที่ไม่ต่าํ กว่า 30 cm2)
37 Bq/cm2
10-3 μCi/cm2
37 Bq/cm2
10-3 μCi/cm2
18.5 Bq/ cm2
5x10-4 μCi/cm2

อุปกรณทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
1. ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
ห้องปฏิบตั ิการที่มีการใช้สารเคมีควรมีการระบายอากาศที่ดี การระบายอากาศในห้องปฏิบตั ิการ โดยทั่วไป
ไม่ควรน้อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้อง ต่อชั่วโมง
2. ตูด้ ดู ควัน (Fume hood)
การปฏิ บัติ ท่ีเกี่ ยวข้อ งกับ สารเคมี ท่ี มีไ อระเหยที่เป็ น อันตราย ต้อ งทําในตู้ดูดควัน เท่ านั้น ตู้ดูด ควัน ต้อ ง
สามารถดูดอากาศได้ไม่นอ้ ยกว่า 80-120 ฟุต /นาที เมื่อฝาตู้ (Sash) เปิ ดที่ระดับ 18 นิว้ การใช้ตดู้ ูดควันควรมีข้อพึง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ระหว่างปฏิบตั ิงาน ฝาตูด้ ดู ควัน (Sash) ต้องเปิ ดไม่เกิน 18 นิว้
2.2 อุปกรณ์ สารเคมีท่ใี ช้ปฏิบตั ิงานในตูด้ ดู ควัน ควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้าไปด้านใน อย่างน้อย 6 นิว้
2.3 ควรเปิ ดพัดลมของตูด้ ดู ควันให้ทาํ งานตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยู่ภายในตูด้ ดู ควัน
2.4 ไม่ควรใช้ตดู้ ดู ควันเป็ นที่เก็บสารเคมี
3. ตูเ้ ก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage)
สารเคมีท่ีใช้เป็ นตัวทําละลาย เช่น Acetone, ether, alcohol รวมทั้งกรด Glacial acetic acid ส่วนใหญ่ มัก
เป็ นสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่ห่างจากประกายไฟ ปลั๊กไฟ รวมทั้งควรแยกเก็บจากสารเคมีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารเคมีในกลุ่มที่เป็ น oxidizer อุปกรณ์ท่ใี ช้เก็บสารเคมีในกลุ่มนีไ้ ด้แก่ ตูเ้ ก็บสารละลายไวไฟ ในส่วนสารเคมีท่งี ่ายต่อ
การเกิดระเบิดควรเก็บในตู้ แต่แยกให้อยู่บริเวณนอกอาคาร
4. อ่างล้างตา และทีล่ ้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower)
อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัวฉุกเฉินเป็ นอุปกรณ์จาํ เป็ นสําหรับทุกห้องปฏิบตั ิการ ใช้ในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุสารเคมี
อันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ทุ พ พลภาพต่อ ผูป้ ฏิบัติงานได้
สถานที่ติดตัง้ อ่างล้างตา และที่ลา้ งตัว ควรอยู่ในระยะห่างไม่เกิน 30 เมตร (100 ฟุต) จากจุดเสี่ยงและต้องสามารถไป
ถึงได้ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีส่งิ กีดขวาง และเป็ นเส้นทางตรงที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ควรใช้ระยะเวลา
การล้างตาหรือล้างตัวไม่ต่าํ กว่า 15 นาที อุปกรณ์ท่ลี า้ งตา ล้างตัวควรมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และไม่
ควรปล่อยให้มีนาํ้ ค้างภายในท่อเพราะอาจเป็ นที่เพาะเชือ้ ของจุลนิ ทรียไ์ ด้
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5. อ่างล้างมือ อุปกรณ์ (Laboratory sink)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการต้องล้างมือด้วยสบู่ และนํา้ สะอาดทุกครัง้ ภายหลังจากการถอดถุงมือ เมื่อเสร็จ
สิน้ การปฏิบตั ิงานทุกครัง้ หรือเมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี
ในห้องห้องปฏิบตั ิการ BSL-2 ต้องมีอ่างล้างมือแยกจากอ่างล้างอุปกรณ์
นอกจากนีใ้ นบริเวณห้อ งปฏิ บัติการ ต้อ งมีอุ ปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง Spill kit ตู้ยา และอุปกรณ์ป ฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น ที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัตกิ าร (Personal protective equipment)
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบตั ิการ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา
(Eye protection) เครื่องป้องกันหน้า เสือ้ รองเท้า ถุงมือ และหน้ากากกันสารพิษ เป็ นต้น การใช้อุปกรณ์เหล่านีค้ วรใช้
ควบคู่ไปกับการจัดการและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆในห้องปฏิบตั ิการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถ
ป้องกันอันตรายได้ 100%
1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดกับใบหน้าและดวงตา (Face and eye protection devices)
อุปกรณ์เหล่านีใ้ ช้เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุการกระเด็นของวัสดุ สิ่งส่งตรวจ เชือ้ โรค สารเคมี รังสี มาที่ดวงตาและ
ใบหน้า
1.1 แว่นตานิรภัย (safety glasses) แว่นชนิดนีค้ ล้ายคลึงกับแว่ นสายตา หรือแว่นแฟชั่นโดยทั่ว ไป ต่างกัน
เพียงเลนส์ท่ีใช้และมีกระบังข้างตรงกรอบแว่นตาเพิ่ม ขึน้ เท่านั้น แว่นตานิรภัยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผสู้ วมใส่ป้อ งกัน
ดวงตาจากงานต่างๆ ในห้องปฏิบตั ิการที่อาจมีการกระเซ็นของสาร สิ่งส่งตรวจที่ปฏิบตั ิการมาที่ดวงตา
1.2 แว่นครอบตานิรภัย (goggles) สามารถใช้ป้องกันสารเคมีต่อดวงตาได้ ระดับการป้องกันแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่ชนิด แบ่งเป็ น
- Direct-vented goggles ทั้งตัวกรอบแว่นและเลนส์ทาํ ด้วยพลาสติกใส ลักษณะแว่นตาชนิดนี ้ มีรูพรุ นเล็กๆ
จํานวนมากอยู่โดยรอบแว่น (เพื่อให้อากาศจากรอบข้างผ่านเข้าไปในแว่น เป็ นการระบายความร้อนออกจากผูใ้ ช้ไปสู่
ภายนอกแว่นในขณะปฏิบตั ิงาน) เลนส์ของแว่นจะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นเดียวกันตลอด ไม่แยกจากกัน มีความหนาโดย
เฉลี่ย ไม่น้อ ยกว่า 0.04 นิว้ ใช่สาํ หรับป้อ งกันฝุ่น หรือ เศษวัสดุ ไม่เหมาะกับการป้อ งกันไอระเหยสารเคมีหรือ การ
กระเซ็นของสารเคมี เป็ นต้น
- Indirect-vented goggles แว่นตาชนิ ดนีน้ ิ ยมใช้กันมากกว่าชนิ ดแรก เพราะสามารถใช้งานได้ม ากกว่า
สามารถป้องกันสารเคมีกระเซ็ นและเศษหรือฝุ่นต่างๆปลิวเข้าตา ลักษณะของแว่นชนิดนีค้ ล้ายกับชนิดแรก ต่างกัน
เพียงการระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นเท่านั้น แว่นชนิดนี ้จะใช้ลนิ ้ ระบาย (exhaust valve) ระบายความร้อน
ออกสูภ่ ายนอกแว่น
- Non-vented goggles แว่นตาชนิดนี ้ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากแว่นทั้งสองชนิดที่กล่าวมาแล้ว ตัวกรอบ
แว่นมีลกั ษณะกว้างและโค้งแนบกับใบหน้าได้ดีกว่า และไม่มีลนิ ้ รู ระบายความร้อน เนื่องจากแว่นชนิดนีไ้ ม่มีรูระบาย
ความร้อน แต่ใช้ระบบระบายความร้อนออกจากตัวแว่น ด้วยวิธีไลผ่ายจากเลนส์ส่กู รอบแว่นภายนอกแทน แว่นชนิด นี ้
จึงเหมาะสําหรับใช้กนั ไอระเหยสารเคมีหรือการกระเซ็นของสารเคมี และบริเวณที่มีฝ่ นุ มาก ได้ดีกว่าชนิดที่ 1 และ 2
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1.3 หน้ากากนิรภัย (face shield) เป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้สาํ หรับการป้องกันการกระเซ็นของของเหลวหรือของแข็ง
ทัง้ ใบหน้า เป็ นวัสดุโค้งครอบใบหน้า โล่บงั หน้าทําด้วยพลาสติกใสทนต่อการเผาไหม้บ างชนิด ควรเลือกใช้เมื่อปฏิบตั ิ
กับงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการกระเซ็นของสิ่งส่งตรวจ วัสดุ สารเคมี การป้องกันความร้อนจากการเอาของออก
ของ autolave การป้องกันไอของ liquid nitrogen การทํางานกับสารเคมีท่มี ีฤทธิ์กดั กร่อนสูง
1.4 แว่นตากรองรังสียวู ี (UV shielding glasses) ใช้ปอ้ งกันอันตรายต่อดวงตาจากการทํางานเกี่ยวกับรังสี
ยูวี เลนส์สามารถกรองรังสีได้ ต้องมีการเติมสารเคมีท่ีมีคณ
ุ สมบัติดูดซับรังสีไว้ในเนือ้ เลนส์ขณะผลิตหรือฉาบไว้ท่ีผิว
เลนส์ภายหลัง เลนส์ของบางบริษั ทอาจระบุไว้ว่า สามารถกรองรังสี UV ได้ถึงขนาดความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร
(ND400) หมายถึงสามารถกรองรังสีได้ 100 %
อย่างไรก็ตามควรมีการทําความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านีอ้ ย่างสมํ่าเสมอ สําหรับคนที่สวมเลนส์
สัมผัส (contact lens) ในห้องปฏิบตั ิการจะต้องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันตาทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ ควรเลือก
พิจารณาเลือก ดังนี ้ แว่นตานิรภัยควรจะพอดี และครอบตาได้รอบ แว่นสายตาไม่สามารถใช้ทดแทนแว่นตานิรภัยได้
และในกรณีท่สี วมแว่นสายตา ต้องมั่นใจว่าแว่นนิรภัยสามารถครอบทับแว่นสายตาได้พอดี ควรใช้นาํ้ ยาป้องกันไอเพื่อ
ป้องกันการเกิดฝ้าที่แว่นตานิรภัย แผ่นบังใบหน้า ช่วยในการปกป้องใบหน้า จมูก ปาก และตา ควรจะคลุมทัง้ หน้าผาก
จนถึงคาง และพันรอบด้านข้างของใบหน้า
2. เสือ้ คลุมปฏิบัตกิ าร (Laboratory coat) หรือเสือ้ กาวน์ (Gown)
เสือ้ คลุมปฏิบตั ิการใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการปนเปื ้อน จากการหก กระเซ็นของ
สิ่งส่งตรวจ และสารเคมี เสือ้ นีค้ วรใช้เนือ้ ผ้าที่เป็ นผ้าฝ้าย หรือทําจากใยสังเคราะห์ประเภท Tyvek หรือ Nomex ไม่ควร
ใช้วสั ดุประเภท Rayon หรือ Polyester เนื่องจากเป็ นวัสดุท่ตี ิดไฟง่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูส้ วมใส่
กรณีปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการกับสิ่งส่งตรวจหรือห้องปฏิบตั ิงานทางจุลชีววิทยา ได้กาํ หนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
สวมเสือ้ กาวน์ (Gown) ที่ปิดคลุม ด้านหน้าและคอ มีแขนยาวหุม้ ข้อมือ เพื่อป้อ งกันการกระเซ็นของสิ่งแปลกปลอม
ทางด้านหน้า
ควรมีการทําความสะอาดเสือ้ คลุม ปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอ และควรถอดเสือ้ นีอ้ อกทุกครั้งเมื่อ ออกจา ก
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี หรือเชือ้ โรคและห้ามนําเสือ้ คลุมปฏิบตั ิการซักรวมกับเสือ้ ผ้า
ชนิดอื่น และห้ามนํากลับไปใช้หรือทําความสะอาดที่บา้ น
3. รองเท้า
ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตั ิการ รองเท้าที่ใช้สวมใส่ควรเป็ นรองเท้าที่ ไม่ล่ืนและ
ปกปิ ดนิว้ เท้าสนิท ไม่มีรู ทั้งนีป้ ้องกันเท้ากรณีเกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี ้ ไม่ควรใช้รองเท้าแตะ รองเท้าผ้า
หรือ รองเท้าส้นสูงในห้อ งปฏิบัติการ กรณี ไม่มีรองเท้าเปลี่ยนขณะเข้าปฏิบัติงาน สามารถใช้ถุงหุม้ รองเท้า (Shoes
cover) แบบ disposable ใช้เพื่อป้องกันการนําสิ่งสกปรกเข้าไปในห้องปฏิบตั ิการที่สะอาด หรือ นําสิ่งสกปรก หรือเชือ้
โรคจากห้องปฏิบตั ิการออกสูภ่ ายนอก ถุงหุม้ รองเท้าต้องใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้
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4. ถุงมือ
ถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็ นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือ ประเภทใด ขึน้ อยู่ กับชนิด และ
ประเภทของสารเคมี ท่ี จ ะต้อ งปฏิ บัติ งานด้ว ย หลีก เลี่ย งการใช้ถุงมื อ กัน ความร้อ นหรือ ความเย็น ที่ ท ําจากวัส ดุ
Asbestos เนื่องจากเป็ นวัสดุท่อี าจก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogen)
- ถุงมือที่ใช้กนั สารเคมี ควรทําจากยางธรรมชาติ หรือ วัสดุประเภท Neoprene (ใช้ปอ้ งกันสารพวกกรดด่าง),
Polyvinyl chloride (ใช้ปอ้ งกันสารพวก hydrocarbon), Nitrile Butyl
- ถุงมือที่ใช้กบั งานทางชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรือ Latex
อย่างไรก็ตามหลักในทางปฏิบตั ิท่สี าํ คัญ ก่อนใช้ถงุ มือทุกครั้งควรตรวจสภาพของถุงมือก่อนใช้ และไม่ควรไป
จับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา ขณะที่ยงั สวมใส่ถุงมือ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันการปนเปื ้อนของสารเคมี
ไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น สวมถุงมือทุกครั้งในขณะที่ปฏิบตั ิงานกับเชือ้ จุลชีพ และตัวอย่างส่งตรวจ ก่อนปฏิบตั ิงานควร
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่ควรแตะต้องสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จาํ เป็ นขณะสวมถุงมือ ไม่ควรใช้ถุงมือซํา้ และ
ควรแยกทิง้ ถุงมือในถุงขยะติดเชือ้
5. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respirator and face mask)
เป็ นอุปกรณ์ใช้เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจ จากการกระเด็นของสาร สิ่งส่งตรวจ หรือจุลชีพเข้าสูป่ ากและ
จมูก ซึ่งหน้ากากมีอยู่หลายประเภทขึน้ กับ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
5.1 Surgical Face Mask เหมาะกับผูป้ ฏิบตั ิงานชันสูตรโรคทั่วไป ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ กับสิ่งส่งตรวจ โดยหน้ากาก
จะช่วยป้องกันการกระเซ็นของสาร สิ่งส่งตรวจ เข้าสูป่ ากและจมูก ไม่สามารถกรองจุลชีพปนเปื ้อนในอากาศขนาดเล็ก
ได้
5.2 หน้ากากกรองอนุภาค (Respirator) เป็ นหน้ากากที่ใช้ป้องกันโดยมีการกรองการผ่านของอนุภาคหรือ
สารชีวภาพ ได้แก่ ชนิด N95 N99 หรือ N100 ซึ่งจะมีแผ่นกรองอากาศ และหน้ากากควรได้รบั การรับรองจาก National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) การเลือกหน้ากากต้องพิจารณาถึงชนิดของสิ่งที่เราสัมผัส
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เช่น หน้ากากป้องกันอนุภาคชนิด N95 จะใส่เมื่อมีการเข้าไปในห้องที่มีการฟุ้งกระจาย
ของละอองเชือ้ โรค ที่สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ โดยสามารถป้องกัน 95% ของอนุภาคหรือสารชีวภาพที่มีขนาด
เล็ก (<5 µm) ได้ ไม่ทนต่อสารระเหยที่ปนเปื ้อนนํา้ มันได้ ซึ่งก่อนที่จะเลือกใช้หน้ากากชนิดใดหรือเมื่อมีการเปลี่ยนชนิด
ของหน้ากาก ผูส้ วมใส่จะต้องทําการทดสอบความกระชับของหน้ากาก (fit testing) ก่อน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้ สวมหน้ากากชนิดหรือขนาดที่เหมาะสมกับรูปหน้า และกระชับกับใบหน้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.3 อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ระบบทางเดิ น หายใจแบบหน้ า กากส่ ง ผ่ า นอากาศ (powered air-purifying
respirator, PAPR) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดนี ้ จะใช้เมื่อลักษณะงานมีความเสี่ยงสูง เป็ นอุปกรณ์ท่ี
ทํางานโดยอาศัยแบตเตอรี่ต่อเข้ากับหมวกคลุมศีรษะ ซึ่งมีทั้งแบบครึ่งหน้า และแบบเต็มหน้า และมีท่อช่วยหายใจ
พร้อ มกับตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (high efficiency particulate air filter, HEPA) อากาศจะถูกกรองผ่านตัว
กรองอากาศประสิทธิภาพสูงแล้วส่งผ่านให้ผสู้ วมใส่ โดยมีประสิทธิภาพการกรองได้ถงึ 99.97% สําหรับ particles ที่มี
ขนาด 0.3 μm และทนต่อสารปนเปื ้อนที่มีนาํ้ มัน การสวมหน้ากากส่งผ่านอากาศระบบความดันบวกไม่จาํ เป็ นต้อ ง
ทดสอบความกระชับหน้ากากเหมือนกับหน้ากากชนิด N95
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ชุดปฐมพยาบาล (First Aid Kits)
ชุดปฐมพยาบาลมีไว้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน เป็ นการ
ลดอันตรายจากการบาดเจ็บหรือบรรเทาอาการก่อ นส่งแพทย์ ทั้งนีผ้ ู้ปฏิบัติงานทุกคน จะต้องรู ว้ ่าชุดปฐม
พยาบาล เก็บไว้ท่ใี ด และใช้อย่างไร ชุดปฐมพยาบาลต้องประกอบด้วย
เอกสารแนะนําการปฐมพยาบาล
พลาสเตอร์ปิดแผลขนาดต่างๆ
อุปกรณ์สาํ หรับทําแผล
สําลีปราศจากเชือ้
ยาหยอดตา
ยาดมสําหรับเวลาเป็ นลม หมดสติ
ผ้าสําหรับปิ ดตา
ยาสําหรับฆ่าเชือ้
ยาสําหรับแผลจากความร้อน
อุปกรณ์และสารที่ใช้ในการรักษาเบือ้ งต้น กรณีร่างกายได้รับสารเคมี เช่น 1% acetic acid
เป็ นต้น
ข้อปฏิบัตทิ ่วั ไปสาหรับการใช้ การเก็บรักษาและการขนส่งถังแก๊ส
1. ต้องมีปา้ ย หรือสัญลักษณ์ชดั เจนที่ถงั แก๊ส และบริเวณที่วางถังแก๊ส เพื่อง่ายต่อการบอกชนิดของแก๊ส และ
อันตราย
2. ถังแก๊สต้องเก็บในที่ท่ีสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ เช่น เปลวไฟ หรือรัศมีของความร้อนจาก
ภายนอก ประกายไฟ หรือท่อไอนํา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
3. บริเวณที่เก็บถังแก๊สต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี แห้ง มีพืน้ ที่ว่างเพียงพอและถังแก๊สที่ติดไฟต้องวางห่าง
จากวัสดุท่ตี ิดไฟได้ง่าย
4. ถังแก๊สออกซิไดซ์ เช่น ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ต้องเก็บห่างไกลจากแก๊สไวไฟไม่นอ้ ยกว่า 220 ฟุต
5. แยกถังแก๊สที่อดั ใหม่ กับท่อเปล่าโดยให้ครอบฝาท่อและติดป้ายแจ้งให้ชดั เจน
6. แก๊สเชือ้ เพลิงต่าง ๆ ต้องวางตัง้ ขึน้ รวมทัง้ ในขณะขนส่ง
7. ถังแก๊สที่มีลกั ษณะแคบและสูงต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันการล้มที่ยดึ อย่างมั่นคง
8. การเคลื่อนย้ายถังแก๊สจะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นถังแก๊ส และต้องปิ ดฝาครอบวาล์วขอ งถังแก๊สให้
เรียบร้อย โดยปิ ดลงมาถึงคอถังห้ามเคลื่อ นย้ายถังแก๊สโดยไม่มีฝาครอบวาล์ว เนื่องจากฝาครอบนีอ้ อกแบบมาเพื่อ
ป้องกันวาล์วโดยเฉพาะ
9. การใช้แก๊สไม่ควรใช้จนหมดถัง ควรเหลือไว้บา้ งเพื่อรักษาความดันภายในถัง ไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้า
มาปนเปื ้อนหรือเข้ามาทําให้เกิดส่วนผสมที่อาจเกิดการระเบิดขึน้ ได้ เมื่อเลิกใช้แก๊สถังใดจะต้องปิ ดถังให้สนิท และติด
ฉลากระบุไว้ให้ชดั เจนว่าแก๊สหมด
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10. ในกรณี ท่ี ถังบรรจุแก๊สอัน ตรายเกิดรั่ว จะต้อ งควบคุม พื ้นที่ให้บริเวณนั้นให้มีอ ากาศถ่ายเทได้ดี และ
เคลื่อ นย้ายสิ่งที่อ าจทําให้เกิ ดการติดไฟหรือ เกิ ดการระเบิดถ้าหากเป็ น แก๊สไวไฟ และควรรีบ แจ้งเจ้าหน้าที่ค วาม
ปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขโดยด่วน
11. ถ้าต้องใช้แก๊สในการทําปฏิกิริยา ไม่ควรต่อขัว้ แก๊สกับขวดที่ใช้ทาํ ปฏิกิริยาโดยตรง ควรต่อท่อเข้ากับ trap
ก่อนแล้วจึงต่อกับขวดที่ใช้ทาํ ปฏิกิริยา โดยใช้ trap อยู่ระหว่างกลาง
12. ควรตรวจสอบว่าแก๊สเกิดรั่วตามข้อต่อหรือไม่โดยใช้นาํ้ สบู่ ห้ามใช้เปลวไฟเด็ดขาด หากพบว่าวาล์วชํารุ ด
ไม่ควรซ่อมแซมเอง
13. ต้องมีการป้องกันถังแก๊สไม่ให้ลม้ หรือกระแทก โดยการผูกคล้องด้วยโซ่รดั กับฝาผนัง
ข้อควรปฏิบัตใิ นห้องปฎิบัตกิ าร
1. ภาชนะบรรจุสารเคมีทกุ ขวด ควรมีปา้ ยฉลากที่ชดั เจน
2. ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตูส้ าํ หรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
3. เมื่อสิน้ สุดภารกิจในแต่ละวันควรเก็บขวดสารเคมี กลับเข้าที่
4. ของเสียที่เป็ นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชดั เจน
5. ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได หรือวางบนพืน้ ควรเก็บในพืน้ ที่ท่จี ดั ไว้โดยเฉพาะ
6. กรณีท่ีตอ้ งเลือกใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีท่ีมีความเป็ นพิษน้อยที่สดุ ในปริมาณที่นอ้ ยที่สดุ เท่าที่พึง
กระทําได้
7. การเตรียมสารเคมีพวกกรด ด่าง หรือสารระเหยควรทําในตูด้ ูดควัน
8. ให้เทกรดลงนํา้ ห้ามเทนํา้ ลงกรด
9. ห้ามใช้ปากดูดปิ เปตในการดูดสารละลายทุกชนิด ให้ใช้ลกู ยาง
10. หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่นโดยตรงอย่าง
เด็ดขาด
11. หากผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี ต้องล้างออกด้วยนํา้ ประปา หรือนํา้ สะอาดทันที ควรล้างอย่างน้อย 15 นาที
12. เมื่อเลิกปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการแล้ว ควรล้างมือด้วยสบูแ่ ละนํา้ สะอาด
13. ห้ามใช้เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟหรือในขบวนการกลั่น
14. ไม่ใช้จกุ แก้วกับขวดบรรจุสารละลายด่าง เพราะจุกจะติดกับขวดจนเปิ ดไม่ได้
15. ไม่ใช้จกุ ยางกับขวดบรรจุตวั ทําละลายอินทรีย ์ เช่นแอลกอฮอล์ อะซีโตน
16. ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับที่แยกต่างหากจากของเสียอื่นๆ
17. มีความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบตั ิการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้ไฟติดทิง้ ไว้
โดยไม่มีคนดู
18. ก่อ นที่จะทําการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าวก่อ น นอกจากนีค้ วรแน่ใจว่าได้ปิ ด
ภาชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
19. อ่านคู่มือและเพิ่มความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสารมะเร็ง
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ข้อแนะนาทั่วไปสาหรับห้องปฏิบัตกิ าร
1. ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ และแต่งหน้าในห้องปฏิบตั ิการ
2. ห้ามนําเข้าเก็บอาหาร และเครื่องดื่มส่วนตัวในตูเ้ ย็นที่ใช้เก็บตัวอย่าง เก็บสารเคมี และเชือ้ จุลินทรียข์ อง
ห้องปฏิบตั ิการ
3. ห้ามสวมรองเท้าเปิ ด หัว (open-toed shoes) รองเท้า แตะ (sandals) หรือ รองเท้า ส้น สูง (high heeled
shoes)
4. ห้ามสวมเครื่องประดับรุงรัง และห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่รุ่มร่าม
5. ห้ามปล่อยผมยาว โดยไม่รวบผมให้รดั กุม
6. ห้ามสวมเสือ้ คลุมปฏิบตั ิการหรือห้ามสวมถุงมือเมื่อออกจากเขตห้องปฏิบตั ิการ
7. ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ (contact lens) ระหว่างปฏิบตั ิงาน เว้นแต่จาํ เป็ นต้องใช้ จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ
8. ห้ามเล่นหรือห้ามหยอกล้อกันในขณะปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ
9. ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบตั ิการเพื่อเตรียมกาแฟหรืออาหาร
10. ก่ อ นปฏิ บัติ ง าน ต้อ งอ่ า น การระบุอั น ตรายจาก Safe Operating Procedures (SOPs) หรื อ MSDS
(Material Safty Data sheet) และปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
11. สารเคมีบางชนิดมีอันตรายสูง – ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งศึกษาความเป็ นอันตราย เพื่อให้ตนเองใช้ เก็บรักษา และทิง้
ได้อย่างเหมาะสม
12. ของมีคมเช่นเข็ม และแก้วที่แตกต้องทิง้ ในถังเฉพาะสําหรับทิง้ ของมีคม (Sharp container) เท่านัน้
13. ต้องรู ้ ตําแหน่งทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ที่ลา้ งตัวฉุกเฉิน ที่ลา้ งตา ที่ตดั กระแสไฟฟ้า
14. เมื่อมีผมู้ าเยี่ยมชมห้องปฏิบตั ิการ จะต้องให้ผขู้ อเข้าห้องปฏิบตั ิการ ใส่เสือ้ คลุมปฏิบตั ิการ แว่นตานิรภัย
และรองเท้าตามความเหมาะสม
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5. แนวทางการปฏิบตั ิงานสําหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
6. คู่มือการจัดทําแผนฉุกเฉินทางรังสี สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คู่มืออบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี
กลุม่ งานด้านวิชาการสํานักงานปรมาณูเพื่อนสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
8. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (2549)
9. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
10. กฎกระทรวง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.2561
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บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบตั ิการรวมถึงมาตรการปฏิบตั ิในการป้องกันอันตรายจากการสัมผัส
เชื ้อ โรค สารพิ ษ รวมถึง สิ่งมี ชี วิ ต ดัด แปลงพั น ธุ ก รรม รวมถึง การป้ อ งกัน การเกิ ด อุบัติ เหตุ จากการรั่ว ไหล การ
แพร่กระจายของเชือ้ และสารดังกล่าว โดยข้อปฏิบตั ิการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเป็ นไปตามข้อกําหนดที่
ปรากฎในเอกสารดังต่อไปนี ้
1)
พระราชบัญญัติ เชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF)
2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือ มีไว้ในครอบครองและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับกับเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2563
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/bpat/RatchakitchaProductionPlace2563.pdf)
3)
หนังสือแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทาง ชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่. คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
2559. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด (http://www.biotec.or.th/biosafety/images/document/G01biosafety%20guideline.pdf)
4)
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดทําโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2555)
(http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/Biosafety.pdf)
5)
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Eds
(https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF)
เพื่อความปลอดภัยของ นักศึกษาและ ผูท้ าํ การวิจัยและการทดลอง และเพื่อลดความเสี่ยงจากเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ่อ
โรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเเมลงพาหะ ที่อาจเล็ดลอดสู่ส่ิงแวดล้อม จึงต้องมีการจัดทําระบบการป้องกัน
อันตรายทางชีวภาพโดยผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องระดับความปลอดภัยสําหรับห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัย
(Biosafety Laboratory Level, BSL) มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk assessment) ซึ่ ง เป็ น หลัก การพื ้น ฐานที่ มี
ความสําคัญมากสําหรับเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ ในการเกิด
อันตรายจากการสัมผัสเชือ้ โรค สารพิษ โดยนอกจากจะต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ 3 ด้านคื อ เชือ้ จุลชีพ
โฮสต์ (Host) และวิธีการแพร่กระจายเชือ้ ยังต้องคํานึกถึงกระบวนการและ’วิธีการที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยอีกด้วย
และต้อ งมี ก ารจัด จํา แนกเชื ้อ จุ ล ชี พ สารชี ว ภาพ (ผลิต ผลหรื อ ส่ วนหนึ่ง ส่ว นใดที่ ถูก สร้า งขึน้ หรือ ดัด แปลงจาก
เชือ้ จุลนิ ทรีย ์ เช่น สารพิษหรือ toxin) และ/หรือ อนุภาคโปรตีนก่อโรค
ต้อ งมี ก ารจั ด จํา แนกเชื ้อ จุ ล ชี พ เป็ น กลุ่ม หรื อ Risk group ต่ า งๆ โดยให้อ ้า งอิ ง ตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 หรือ มีการใช้พิษจาก
สัตว์ ต้อ งมีการจัดจําแนกตามที่ท่ี ป รากฏ ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง รายการพิ ษ จากสัตว์ท่ีประสงค์
ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562
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นอกจากนีน้ ักศึกษาและ ผูท้ าํ การวิจัยและการทดลองมีความเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานด้านความมั่นคงทาง
ชีวภาพสําหรับห้องปฏิบัติการ และตูช้ ีวนิรภัย เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและมาตราการที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบตั ิการได้อย่างถูกต้อง
3.1 ความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ระดับได้แก่
1) ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ ที่ 1 (Biosafety level 1, BSL1) เป็ น ระดับ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ่ี ไม่ก่อให้เกิดโรคในที่มีภูมิคมุ้ กันปกติ (immunocompetent) มีความเสี่ยงน้อยในการก่อโรคในคน หรือ
สัตว์มีความเสี่ยงต่อชุมชนน้อยและมีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมได้ ชือ้ จุลินทรียช์ นิดนีจ้ ัดเป็ นเชือ้ โรค กลุ่ม ที่ 1
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561 หรือทมีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย สามารถใช้การปฏิบตั ิทางจุลชีววิทยามาตรฐาน ( good
microbiological techniques) ต้อ งใช้อุปกรณ์ป้อ งกันเฉพาะสําหรับ ผู้ปฏิบัติงาน คือ เสือ้ กาวน์ (Gown) สิ่งอํานวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ตอ้ งการพืน้ ฐาน เช่น โต๊ะปฏิบตั ิการ อ่างล้างมือ จุลชีพที่จดั เป็ นเชือ้ โรค กลุ่ม
ที่ 1 เช่น Escherichia coli laboratory strains (สายพันธุ์ K-12 และ สายพันธุท์ ่ีพัฒนามาจาก K-12 ATCC25922),
Lactobacillus sake เป็ นต้น
2) ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (Biosafety Level 2, BSL2) เป็ นระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับระดับของ
จุลินทรียท์ ่ีมีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง ในการก่อโรคในคน หรือสัตว์อ่ืน มีความเสี่ยงต่อชุมชนปาน
กลาง จัดเป็ นเชือ้ โรค กลุม่ ที่ 2 ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา
18 พ.ศ. 2561 จุลินทรียท์ ่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคน ทางผิวหนัง การกิน การสัมผัส หรือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ที่ส่งิ มีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัย มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ตํ่าถึง
ปานกลาง สามารถใช้การปฏิบตั ิตาม BSL-2 (BSL-2 practice) ดังนั้นการปฏิบตั ิการกับเชือ้ กลุ่มนีจ้ ึงต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันเฉพาะสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ถุงมือ (Gloves) เสือ้ กาวน์ (Gown) และแว่นตา (Goggles) หรือหน้ากากบัง
หน้า (Face protection) ในกรณี ท่ีก ารปฏิ บัติ งานก่อ ให้เกิ ด ละอองฝอย (Aerosol) ซึ่งสามารถติ ดต่ อ ผ่ านทางเดิ น
หายใจได้ จะต้องมีระบบ หรืออุปกรณ์ปอ้ งกันเพิ่มเติม การปฏิบตั ิงานมีการใช้ตชู้ ีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety cabinet,
BSC class II) เพื่ อ ป้อ งกัน การแพร่ กระจายเชือ้ และรั่ว ใหลออกสู่ส่ิงแวดลิอ ม ร่ว มกับ มี ก ารควบคุม การเข้า ออก
ห้อ งปฏิบัติการ การติดสัญ ลักษณ์ Biohazard การใช้ห ม้อ นึ่งฆ่ าเชือ้ (autoclave) การใช้คู่มือ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ บุคลากรต้องได้รับการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ BSL-2 เพิ่มเติม รวมถึงอบรมการใช้อปุ กรณ์
ความปลอดภั ย ดัง กล่ า วข้า งต้น จุ ล ชี พ ที่ จัด เป็ น เชื ้อ โรค กลุ่ม ที่ 2 เช่ น Escherichia coli non-laboratory strains
Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Cryptococcus neoformans เป็ นต้น
3) ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 (Biosafety Level 3, BSL3) เป็ นระดับห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะกับการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อ งกับเชือ้ โรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง จัดเป็ นเชือ้ โรค กลุ่มที่ 3 ตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561 สามารถติดต่อผ่านทางเดินหายใจ โดย
ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงในคนหรือสัตว์ ดังนัน้ จึง มีความเสี่ยงสูงต่อผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง แม้จะมีความ เสี่ยงต่อชุมชนน้อย
แต่เชือ้ ก็มีโอกาสแพร่กระจายสูงต่อสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการรักษาและการป้องกันที่ให้ผล หรือเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 การปฏิบตั ิการกับเชือ้ กลุ่มนีจ้ ึงต้องมีการป้อ งกันทั้งอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ
และมีระบบการป้องกันเพิ่มเติม มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชือ้ ของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ต้องสวม
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ชุดป้องกันแบบพิเศษ (Tyvec suite) สวมหน้ากากแบบ N95 ใส่แว่นตา หรือใช้หน้ากากส่งผ่านอากาศ (Powered airpurifying respirator, PAPR) การปฏิบัติการต้อ งทําในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2 (BSC class II) และห้อ งปฏิบตั ิการต้องมี
บรรยากาศแรงดันเป็ นลบ (Negative pressure) เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของเชือ้ ออกสู่ส่งิ แวดล้อ มนอกอาคารด้วย
การมี autoclave อยู่ภายในห้อง เชือ้ ในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ Mycobacterium tuberculosis, Flavivirus, West Nile virus เป็ น
ต้น
4) ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 4 (Biosafety Level-4 Laboratory) เป็ นระดับห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะกับ
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเชือ้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นเชือ้ ที่ก่อโรคร้ายแรงในคนและสัตว์ และยัง
สามารถแพร่เชือ้ ไปยังบุคคลอื่นหรือสัตว์อ่ืนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถูกจัดเป็ นเชือ้ โรค กลุ่มที่ 4 ตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561 (Risk group 4) นอกจากนั้น
เชือ้ ในกลุ่ม นีย้ ังสามารถแพร่กระจายสู่ส่งิ แวดล้อมได้ง่าย จึงมีความเสี่ยงสูงต่อชุม ชนและสาธารณะ และยังไม่มีวิธี
รักษา ไม่มีวัคซีน รวมทั้งไม่มีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบตั ิการแบบนีจ้ ะคล้ายกับห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัย
ระดับที่ 3 แต่เพิ่มระบบป้อ งกันอากาศ (Air lock) การปฏิบตั ิงานต้องทําในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 3 (BSC class III) มีตนู้ ่ึง
ฆ่าเชือ้ ด้วยไอนํา้ (Autoclave) ซึ่งมี 2 ทางเปิ ด และสถานที่ตั้งห้องปฏิบตั ิการต้องอยู่ในอาคาร ที่แยกจากสถานที่อ่นื ทั้ง
ในแง่ของพืน้ ที่และระบบการไหลเวียนอากาศ สําหรับผูป้ ฏิ บตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 4 ต้องมีชดุ ป้องกัน
พิเศษซึ่งมีบรรยากาศแรงดันเป็ นบวกเพื่อแยกออกจากสภาพแวดล้อมของห้องอย่างชัดเจน เชือ้ ในกลุ่มนีไ้ ด้แก่ Hanta
virus, Ebola virus
3.2 ข้อกาหนดหลัก 4 ประการสาหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ
การควบคุม ให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับห้อ งปฏิ บัติการมีห ลักการ 4 ประการ (Four Primary
controls) เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับห้องปฏิบตั ิการที่มีการปฏิบตั ิงานกับเชือ้ อันตราย เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความ
ปลอดภัย ป้องกันการหลุดรั่วของเชือ้ อันตรายออกสู่ส่งิ แวดล้อม ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิการถือเป็ นเรื่องสําคัญ
ที่สดุ เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความเสี่ยง และสามารถเป็ นผูแ้ พร่กระจายเชือ้ จนเกิดการระบาดได้ การควบคุมข้อกําหนดหลัก
4 ประการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็เป็ นการลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชือ้ ได้ การควบคุมดังกล่าวได้แก่
1) ข้อ กําหนดทางวิศวกรรม (Engineering control) การสร้าง ควบคุม ห้อ งปฏิบัติการชีวนิรภัย ให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือ ระบบ เพื่อป็ องกันและควบคุม การแพร่กระจายเชือ้ จากห้องปฏิบตั ิการสูส่ ่งิ แวดล็อม ลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชือ้ ในการปฏิบตั ิงานซึ่ง กําหนดทั้งในแง่ของคุณลักษณะของห้องปฏิ บตั ิการ ตูช้ ีวนิรภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
2) การบริห ารจัด การทางห้อ งปฏิ บัติ ก ารทางการแพทย์ (Administrative and Management for medical
Laboratory) การบริหารจัดการในแง่นโยบาย การจัดหา จัดเตรียม ดําเนินการ ทําแผนและการดําเนินการต่างๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การมอบหมายบุคคลให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ห้อ งปฏิบัติการ จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ การฝึ กซ้อมการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบตั ิม าตรฐาน
เพื่อให้ทกุ คนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
3) อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย เฉพาะบุคคล (Personal protective equipment, PPE) เช่น เสือ้ กาวน์
46

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ปอ้ งกันระบบทางเดินหายใจ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวต้อง
คํานึงถึงความเหมาะสมและความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานเป็ นสําคัญ
4) การเขียนวิธีมาตรฐานสําหรับการปฏิบตั ิงาน (Standard Operating Procedures Writing)
วิธีปฏิบัติม าตรฐานในการปฏิบัติงาน เช่นขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าและออกห้อ งปฏิบตั ิการชีวนิรภัย วิธี
ปฏิบตั ิเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ เป็ นต้น โดยวิธีปฏิบตั ิมาตรฐานที่เขียนต้องเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน โดยคํานึงถึ ง
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้ เมื่อปฏิบตั ิงาน
3.3 ตูช้ ีวนิรภัย
ตูช้ ีวนิรภัย (Biosafety cabinet, BSC) เป็ นอุปกรณ์พืน้ ฐานที่มีความจําเป็ นสําหรับห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
มีก ารออกแบบให้มี ป ระสิท ธิ ภ าพสูงสุด ในการป้อ งกัน การติด เชื ้อ เพื่ อ ช่ว ยลดความเสี่ ยงต่อ การติ ด เชือ้ จากการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น การสัมผัส การสูดดม และการกระเด็นของสารหรือสิ่งส่งตรวจที่มีเชือ้ ปนเปื ้อน เป้าหมายหลักของ
การใช้ตชู้ ีวนิรภัย คือ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน (Personals) ปกป้องชิน้ งาน (Products) จากสิ่งปนเปื ้อนอื่นๆ
และ ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ สู่ส่งิ แวดล้อม (Environment) องค์ประกอบสําคัญสําหรับตูช้ ีวนิรภัยคือ การมีตัว
กรองอากาศประสิทธิภาพสูง (high-efficiency particulate air, HEPA filter) ที่อยู่ในช่องระบายอากาศ ซึ่งจะทําหน้าที่
ในการกรองอากาศที่ผ่านเข้าออกจากตู้ โดยสามารถดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ถงึ ร้อยละ 99.97 และ ดักจับ
อนุภาคที่ขนาดใหญ่กว่านีไ้ ด้ถงึ ร้อยละ 99.99 ด้วย จึงสามารถดักจับเชือ้ โรคได้ อากาศที่ผ่านการกรองก่อนออกจากตู้
ชีวนิรภัยจะไม่มีเชือ้ ออกมาได้ นอกจากนั้นอากาศที่มีการไหลเวียนภายในตู้ชีวนิรภัยบางชนิด จะมีการไหลผ่านตั ว
กรองอากาศ ประสิทธิภาพสูงก่อนลงมาสูพ่ นื ้ ที่ทาํ งาน (Working area) จึงทําให้ตชู้ ีวนิรภัยประเภทนีส้ ามารถลดโอกาส
การปนเปื ้อนของชิน้ งานได้ดว้ ย (Product protection)
ตูช้ ีวนิรภัยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1) ตูช้ ีวนิรภัย ระดับที่ 1 (Biosafety cabinet class I, BSC I) วัตถุประสงค์ของตูช้ ีวนิรภัยประเภทนีเ้ พื่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน และป้องกันการปนเปื ้อนสูส่ ่งิ แวดล้อมภายนอก แต่จะไม่ปกป้องสิ่งของที่นาํ มาศึกษาจากสิ่ง
ปนเปื ้อนอื่นๆ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเชือ้ กลุม่ เสี่ยงที่ 1 หรือ 2 ในงานที่ไม่สนใจการปนเปื ้อ นต่อชิน้ งาน เนื่องจาก
อากาศจากห้องจะถูกดูดผ่านช่องเปิ ดด้านหน้าผ่านไปยังพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยจะไหลเข้ามาทางด้านหน้า แล้วสัมผัสกับ
ชิน้ งานที่กาํ ลังปฏิบตั ิการโดยตรง แล้วจึงถูกพัดลมที่อยู่ดา้ นบนดูดอากาศ ให้ไหลขึน้ สู่ดา้ นบนแล้วผ่านตัวกรองอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) ก่อนออกสู่ส่งิ แวดล้อมในห้องปฏิบตั ิการ อากาศบางส่วนอาจมีการไหลเวียนในตู้
ชีวนิรภัยด้วย การไหลของอากาศไปในทางเดียวจะช่วยลดและจํากัดอนุภาคหรือละอองของเหลว ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ยื่นมือผ่านช่องเปิ ดด้านหน้าเข้าไป ทํางานในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานในตูไ้ ด้ และหน้าต่างสามารถเปิ ดได้เต็มบานเพื่อการทํา
ความสะอาดอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามตูช้ ีวนิรภัยประเภทนีไ้ ม่ควรใช้กบั งานที่มีสารระเหยมีพิษ หรือสารกัมมันตรังสี
2) ตูช้ ีวนิรภัย ระดับที่ 2 (Biosafety cabinet class II, BSC II) การใช้งานตูช้ ีวนิรภัยประเภทนีอ้ อกแบบเพื่อทํา
ให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ป้องกันการปนเปื ้อนสู่ส่งิ แวดล้อมภายนอก และสามารถปกป้องสิ่งของที่นาํ มา
ศึกษาและพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานจากสิ่งปนเปื ้อนอื่นๆได้ดว้ ย โดยอากาศจากภายนอกจะไหลผ่านเข้ามาทาง ด้านหน้าตู้ และ
ถูกดูดผ่านตะแกรงด้านหน้า (Grill) จึงไม่ไหลเข้าสู่พืน้ ที่ปฏิบตั ิงานโดยตรง เพื่อ ปกป้อ งชิน้ งานจากสิ่งปนเปื ้อนอื่นๆ
อากาศส่วนหนึ่งจะผ่านตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูงและไหลกลับลงมาในตู้ (Recirculationair flow) อีกส่วนจะ
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ผ่านตัวกรองก่อนปล่อยสู่ภายนอก ทําให้ส่งิ ของภายในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานไม่ปนเปื ้อน มีความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบตั ิงาน
และป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ อันตรายสูส่ ่งิ แวดล้อมภายนอก ตูช้ นิดนีน้ ิยมใช้กบั งานเพาะเลีย้ งเซลล์และเนือ้ เยื่อ
และในการปฏิ บัติงานเชื ้อ กลุ่ม เสี่ย งที่ 2 หรือ 3 ตู้ชี วนิร ภัย ระดับ ที่ 2 มี 4 ชนิด (A1, B1, B2 และ B3) ซึ่งมี ความ
แตกต่างกันเล็กน้อย
-Type A1 และ A2 มีค่าเฉลี่ยความเร็วอากาศ (Inflow velocity) ตํ่าที่สดุ คือ 75 ฟุตต่อนาทีสาํ หรับ A1 และ ตํ่า
ที่สุดคือ 100 ฟุตต่อ นาทีสาํ หรับ A2 อากาศที่เข้ามา ประมาณร้อ ยละ 70 (Circulating Air) ไหลเวียนผ่านตัวกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูง ส่วนที่เหลือจะระบายประมาณร้อยละ 30 ของอากาศทัง้ หมด (Exhausted Air) ผ่านตัวกรอง
อากาศก่อนถูกปล่อยสูภ่ ายนอก ไม่นิยมใช้งานกับงานที่ใช้สารเคมีท่รี ะเหยได้
-Type B1 และ B2 มีค่าเฉลี่ยความเร็วอากาศ 100 ฟุตต่อนาที B1 ระบายอากาศออกร้อยละ 70 หมุนเวียนร้อย
ละ 30 การไหลเวียนของอากาศจะกรองผ่านระบบตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง B2 ระบายอากาศออกร้อยละ 100
ตูช้ นิดนีต้ อ้ งมีการต่อท่อ hard duct เชื่อมกับระบบระบายอากาศออกของห้อง จึงต้องมีพดั ลมระบายอากาศของและ
การกรองอากาศของห้อ งที่ ใช้งานด้ว ย ตู้ช นิ ด นี ้ต้อ งมี ก ารตรวจสอบการทํางานของระบบการกรองอากาศให้มี
ประสิทธิ ภาพ ไม่ เช่ น นั้นจะทําให้อ ากาศภายนอกมีก ารปนเปื ้อ นได้ ตู้ช นิด นีเ้ หมาะสําหรับงานที่ มีค วามเสี่ยงทั้ง
Biohazard และ Chemical Hazard การทํางานกับสารมีพิษที่ระเหยได้ และสารกัมมันตรังสี
ข้อแนะนาการงานเบือ้ งต้นตูช้ ีวนิรภัย ระดับที่ 2
1) ควรเปิ ด blowers ชีวนิรภัยระดับ 2 อย่างน้อย 5 ก่อนเรี่มงาน เพื่อ "ทําการ purge" หรือกําจัด ฝุ่นผงที่คา้ ง
อยู่ภายในตู้ และเช็ดทําความสะอาด ภายใน ผนัง และฝาตูด้ า้ นในด้วย 70% แอลกอฮอล์ หรือนํา้ ยาฆ่าเชือ้ อื่นๆ ก่อน
เรี่มงาน
2) ระหว่างปฏิบตั ิงานในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2 ผูป้ ฏิบตั ิงานควรยื่นแขนใส่เข้าไปในตูต้ รงๆ หลีกเลี่ยงการกวาดแขน
ในแนวซ้ายขวาหรือเคลื่อนแขนช้าๆ เนื่องจากอาจรบกวนทางใหลของอากาศภายในตูไ้ ด้
3) การปฏิบัติ งานในตู้ชี วนิร ภัยระดับ 2 ควรจัด การให้วัสดุสะอาดอยู่ด้า นซ้ายของผู้ป ฏิ บัติ งาน และวัส ดุ
ปนเปื ้อน หรือขยะติดเชือ้ อยู่ดา้ นขวาของผูป้ ฏิบตั ิงาน (สําหรับผูถ้ นัดซ้ายให้จดการในทิศทางตรงกันข้าม)
4) ขยะจากการปฏิบตั ิงานในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2 ต้องมีการฆ่าเชือ้ หรือใส่ถุงแดงมัดปากถุงก่อนนําออกจาตูเ้ พื่อ
นําไปฆ่าเชือ้ ก่อนทิง้
ข้อควรหลีกเลี่ยงสาคัญเมื่อปฏิบัตงิ านในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2
- เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้อจุลินทรีย ์ ขณะปฏิบตั ิงานให้เคลื่อนไหวช้าๆ ลดการรบกวนม่านทางไหลของ
อากาศ
- ไม่ ค วรปิ ด กั้น ตระแกรงหน้าและหลังตู้ชี วนิ ร ภั ย ระดับ 2 (perforated grills) เพราะจะทํา ให้อ ากาศจาก
ภายนอกใหลเข้าตูโ้ ดยไม่มีการกรองอากาศ
- วัสดุ อุป กรณ์ท่ี ผู้ป ฏิบัติ งานใส่เข้าไปในตู้ร ะหว่างปฏิบัติ งานในตู้ชี วนิร ภัยระดับ 2 หากมี จ าํ นวนมากจะ
สามารถขัด ขวางหรือ รบกวนทางใหลของอากาศภายในตู้ไ ด้ และเป็ น ผลให้เกิ ด cross-contamination, and/or
breach of containment ในตูจ้ งึ ควรใส่เพียงอุปกรณ์ท่จี าํ เป็ นสําหรับการทํางานเท่านัน้
- ไม่ควรใช้ตชู้ ีวนิรภัยระดับ 2 เป็ นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์
48

- ไม่ควรใช้ไฟหรือ Bunsen burners หรือตะเกียงไฟอื่นๆ ในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2 เนื่องจากจะรบกวนทางใหลของ
อากาศภายในตู้ และเปลวไฟสามรถทําลาย HEPA filters
3) ตูช้ ีวนิรภัย ระดับที่ 3 (Biosafety cabinet class III, BSC III) ตูช้ ีวนิรภัยประเภทนีม้ ีความปลอดภัยมากที่สดุ
จึงเหมาะสมกับการทํางานกับเชือ้ อันตรายที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเชือ้ ที่อยู่ใน risk group 4 เนื่องจากพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานในตู้
อยู่ใน chamber ที่ปิดสนิท โดยจะมีถงุ มือติดกับตูส้ าํ หรับปฏิบตั ิงาน ในตูจ้ ะมี Double door pass-through box เพื่อ
นําอุปกรณ์เข้าไปออก มี autoclave ที่เปิ ดได้ 2 ประตู อากาศในห้องจะถูกดูดด้วย supply blower ให้ไหลผ่าน main
HEPA filter เข้าสูต่ วั ตู้ และ exhaust blower จะดูดอากาศ 100% จากในตัวตู้ ให้ไหลผ่าน exhaust HEPA filter 2 ชั้น
ก่อนปล่อยออก
เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติ เชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือ มีไว้ในครอบครองและการดําเนินการ
เกี่ยวกับกับเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2563
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/bpat/RatchakitchaProductionPlace2563.pdf)
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชือ้ โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATratchakitcha182561.pdf) และ พ.ศ. 2562
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATratchakitcha182562.pdf)
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการพิษจากสัตว์ท่ปี ระสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562
(http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATMemo1925
5. แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทาง ชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่.
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2559.
กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด (http://www.biotec.or.th/biosafety/images/document/G01biosafety%20guideline.pdf)
6. แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดทําโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2555)
(http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/Biosafety.pdf)
7. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in microbiological and biomedical
laboratories (BMBL) [online]. 5th ed. 2007 [cited 2009 July 10]. Available from:
(https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF)
8. ชลภัทร สุขเกษม.หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบตั ิการ (Principle of Laboratory
Biosafety):
9. Boonchuay Eampokalap. Biological Safety Cabinet: The Using and Performance Verification. J
Med Tech Assoc Thailand, Vol. 42 No. 1, April 2014
49

บทที่ 4 หลักการป้ องกันอันตรายและข้อปฏิบัติท่วั ไปเมื่อปฏิบัติงานกับรังสี
แนวปฏิบตั ิท่ วั ไปเมื่อปฏิบตั ิงานกับรังสีนนั้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ ขึน้ อยู่กบั ชนิดของรังสี
1. ห้องเอกซเรย์ ใช้ในการถ่ายภาพด้วยการใช้รงั สีเอกซ์ เพื่อให้สามารถแสดงลักษณะของอวัยวะในร่างกายได้ ซึ่งใช้ใน
การวินิจฉัยโรคของแพทย์
2. ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยจะมีการใช้สารกัมมันตรังสีท่ีสามารถแผ่รงั สี เบต้าหรือแกมมาออกมา การใช้งานใน
ภาควิชารังสีเทคนิคจะเป็ นการสอนการสอบเทียบเครื่อง dose calibrator ซึ่งเป็ นเครื่องที่มีความสําคัญในการเตรียม
สารเภสัชรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หลักการป้ องกันอันตรายจากรังสีในห้องปฏิบัตกิ ารภาควิชารังสีเทคนิค (ห้องเอกซเรย์)
ตาม IAEA Safety standard for protecting people and the environment ได้กาํ หนดหลักการในการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีทงั้ หมด 3 วิธีการ ดังนี ้
1. Justification
การตัดสินใจใช้รงั สีโดยคํานึงถึงผลลัพธ์และประโยชน์ท่ไี ด้จากการ expose ต้องมีประโยชน์กบั ผูใ้ ช้สงู สุด และมี
อันตรายน้อยที่สดุ โดยการ expose รังสีนนั้ ทางภาควิชารังสีเทคนิค จะใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา ทางรังสี
วินิจฉัย ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มเรียนในชัน้ ปี ท่ี 3 จํานวนนักศึกษา 40 คนต่อรุ่น แต่การเรียน การสอนส่วนใหญ่นนั้ จะใช้
หุ่นจําลอง (Phantom) เป็ นอุปกรณ์ในการสาธิตให้นกั ศึกษาได้เรียนรู ้ และเข้าใจใน วิชาดังกล่าว
2. Optimizaton
การใช้หลักการALARA (As Low As Reasonably Achievable) คือ ใช้ปริมาณรังสีเท่าที่จาํ เป็ นให้นอ้ ยที่สดุ โดย
จะประกอบไปด้วย 3 วิธีการ คือ การใช้เวลาให้น้อยทีส่ ุด พยายามลดระยะเวลาในการ expose ให้นอ้ ยที่สดุ ใน
ขณะที่คณ
ุ ภาพของภาพนัน้ ยอมรับได้ การเพิม่ ระยะห่างจากรังสี โดยการแบ่งกลุม่ นักศึกษาใน การเรียนการสอน
หากมีการ expose เกิดขึน้ เนื่องจากบริเวณ console อาจมีพนื ้ ที่ไม่เพียงพอสําหรับนักศึกษาทัง้ 40 คน และการใช้
เครื่องกาบังรังสี เช่น ฉากกําบังรังสี เสือ้ ตะกั่ว และเมื่อมีการ expose ต้องปิ ดประตูหอ้ งเอกซเรย์ทกุ ครัง้ สัญญาณไฟ
หน้าห้องจะเตือนว่ามีการเอกซเรย์
3. Individual dose limit
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีสว่ นบุคคลติดที่ร่างกายขณะปฏิบตั ิงานทางรังสี (ติดทุกครัง้ เมื่อปฏิบตั ิงานทาง รังสี)
เช่น การใช้ OSL โดยค่าที่ได้จากเครื่องฯต้องไม่เกินกําหนดของ ICRP 60 และมีการรายงานผลการใช้ OSL แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี หากมีค่าเกินกําหนดจะสอบหาสาเหตุในเบือ้ งต้นและมีการพิจารณาให้พกั การปฏิบตั ิงาน ที่
เกี่ยวข้องกับรังสี ตามสมควร นอกจากนี ้ ยังมีการจัดให้มีการขอต่ออายุการใช้งาน OSL ในทุกๆปี อีกด้วย
วิธีปฏิบตั ิในการป้องกันอันตรายจากรังสี (อื่นๆ)
*มีปา้ ยเตือนผูท้ ่ตี ั้งครรภ์หน้าห้องเอกซเรย์
*สําหรับเจ้าหน้าที่ท่มี ีภาวะตัง้ ครรภ์และผูท้ ่ไี ม่มีสว่ นเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณพืน้ ที่หอ้ งเอกซเรย์
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แผนปฏิบัตกิ รณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี (ห้องเอกซเรย์)
เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์เป็ นการใช้วสั ดุทางรังสีแบบปิ ดผนึก กรณีการเกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสีจงึ สามารถ เกิดจาก
สาเหตุ เช่น เกิดการสูญหายของส่วนประกอบเครื่องเอกซเรย์ การเกิดเพลิงไหม้ ระเบิดและ ทําให้เกิดกลุม่ ควัน วัสดุ
เสียหาย การขาดเครื่องกําบังทางรังสี ภาควิชาฯได้จดั ทําแผนการป้องกัน แผนการปฏิบตั ิ ทัง้ ก่อนและหลังการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี ดังนี ้
1. แผนการป้องกันเพื่อรับมือก่อนเกิดเหตุฉกุ เฉิน
- ภาควิชารังสีเทคนิคได้ออกแบบห้องปฏิบตั ิการที่มีเครื่องเอกซเรย์ไว้ดา้ นในสุดของห้อง เพื่อป้องกันการ
ได้รบั ปริมาณรังสีของบุคคลทั่วไป นอกจากนีย้ งั ได้สร้างผนังห้องที่บดุ ว้ ยแผ่นตะกั่ว และอิฐมอญแดง
ล้อมรอบทัง้ 4 ด้านของห้องเอกซเรย์ ในส่วนของประตูหอ้ งเอกซเรย์ สามารถป้องกันรังสีกระเจิงได้
(Radiation scatter) มีระบบล๊อคเพื่อป้องกันการเข้าออกระหว่างการ expose และมีหลอดไฟเป็ น
สัญญาณเตือนติดตัง้ ไว้หน้าห้องเอกซเรย์เมื่อทําการ expose
- จัดให้มีเครื่องกําบังรังสีในห้องเอกซเรย์ เช่น เสือ้ ตะกั่ว แผ่นป้องกันรังสี (Thyroid shield)
- จัดทําแผนผังห้องปฏิบตั ิการทางรังสี
ฉุกเฉิน

เพื่อให้ทราบเมื่อมีการอพยพออกจากบริเวณที่มีรงั สีเมื่อเกิดเหตุ

- จัดการอบรมการให้ความรูใ้ นการป้องกันอันตรายจากการใช้รงั สีสาํ หรับผูท้ ่ปี ฏิบตั ิงานและบุคคล ทั่วไป
- จัดกิจกรรมซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี เช่น การป้องกันและระงับอัคคีภยั
- มีระบบล๊อค (มีการสแกนลายนิว้ มือและใช้แม่กญ
ุ แจ) เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณ ห้อง
เอกซเรย์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
2. แผนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
- เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินดําเนินการกันบุคคลออกจากสถานที่ให้ห่างจากจุดเกิดเหตุฉกุ เฉิน ให้ผทู้ ่ี เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีดาํ เนินการตรวจสอบปริมาณรังสีท่เี กิดขึน้ ในบริเวณดังกล่าว หาก
มากกว่าขอบเขตที่กาํ หนด จะกันพืน้ ที่เป็ นพืน้ ที่อนั ตรายและแจ้งต่อสํานักงานปรมาณู เพื่อสันติเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการต่อไป แต่หากปริมาณรังสีต่าํ กว่าเกณฑ์ท่กี าํ หนด เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยทางรังสี
จะเป็ นผูเ้ ก็บกูแ้ ละดําเนินการให้เหตุการณ์กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
- หากเป็ นเหตุเพลิงไหม้ ให้ใช้ถงั ดับเพลิงที่ติดตัง้ อยู่บริเวณห้องเอกซเรย์ดบั ไฟ
3. แผนปฏิบตั ิการหลังเกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี
- จัดทําการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึน้ หลังเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสี เพื่อบันทึกเป็ นข้อมูล ใช้ใน การ
ป้องกันการเกิดฉุกเฉินซํา้
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านกับสารกัมมันตรังสี (ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
ขัน้ ตอนและวิธีการใช้งานสารกัมมันตรังสีทมี่ ีไว้ในครอบครองของภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1. การใช้งานสารกัมมันตรังสีชนิด Cs-137 Reference source
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องใส่เสือ้ คลุม และใส่เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล พร้อมทัง้ สวมถุงมือที่ใช้ใน การ
ปฏิบตั ิงาน
2. สารกัมมันตรังสีชนิดนีเ้ ป็ นสารกัมมันตรังสีแบบปิ ดผนึก มีอายุการใช้งานนานมากกว่า 1 ปี (ตามค่า
Half-Life) บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก และเก็บไว้ใน Vial Shield
3. ใช้ในการ Calibrate Dose Calibrator
4. กดปุ่ ม Test เลือก Accuracy Test
5. เวลานํามาใช้ให้ใช้ปากคีบ คีบขวดพลาสติกขึน้ มาแล้วใส่ลงใน Well ของ Dose Calibrator
6. จดบันทึกค่าที่เครื่องอ่านได้ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการคํานวณ
2. การใช้งานสารกัมมันตรังสีชนิด Ba-133 Reference source
1. ผู้ป ฏิบัติ งานจะต้อ งใส่ เสือ้ คลุม และใส่เครื่อ งวัด รังสีป ระจํา ตัวบุค คล พร้อ มทั้งสวมถุงมื อ ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สารกัมมันตรังสีชนิดนีเ้ ป็ นสารกัมมันตรังสีแบบปิ ดผนึก มีอายุการใช้งานนานมากกว่า 1 ปี (ตามค่า HalfLife) บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก และเก็บไว้ใน Vial Shield
3. ใช้ในการ Calibrate Dose Calibrator
4. กดปุ่ ม Test เลือก Accuracy Test
5. เวลานํามาใช้ให้ใช้ปากคีบ คีบขวดพลาสติกขึน้ มาแล้วใส่ลงใน Well ของ Dose Calibrator
6. จดบันทึกค่าที่เครื่องอ่านได้ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการคํานวณ
3. การใช้งานสารกัมมันตรังสีชนิด Co-57 Reference source
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องใส่เสือ้ คลุม และใส่เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล พร้อมทัง้ สวมถุงมือที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สารกัมมันตรังสีชนิดนีเ้ ป็ นสารกัมมันตรังสีแบบปิ ดผนึก มีอายุการใช้งานนานมากกว่า 1 ปี (ตามค่า
Half-Life) บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก และเก็บไว้ใน Shield
3. ใช้ในการ Calibrate เครื่อง Dose calibrator
4. กดปุ่ ม Test เลือก Accuracy Test
5. เวลานํามาใช้ให้ใช้ปากคีบ คีบขวดพลาสติกขึน้ มาแล้วใส่ลงใน Well ของ Dose Calibrator
6. จดบันทึกค่าที่เครื่องอ่านได้ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการคํานวณ
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การปฏิบัตงิ านกับสารรังสีในห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการทางรังสีท่ไี ด้รบั อนุญาตในการใช้วสั ดุกมั มันตรังสีจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้อง
มีมาตรการในการลดหรือป้องกัน การได้รับอันตรายจากรังสี ทัง้ กรณีท่ีตน้ กําเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกาย และกรณี ท่ี
ต้นกําเนิดรังสีอยู่ภายในร่างกาย เทคนิคดังต่อไปนีเ้ ป็ นเทคนิคที่ควรนํามาใช้ในห้องปฏิบตั ิการทางรังสี
1. การใส่เสือ้ คลุมป้องกัน (Protective clothing)
- ต้องมีการใส่เสือ้ คลุมหรือเสือ้ กาวน์ เมื่อจําเป็ นต้องทํางานกับสารรังสี เพื่อป้องกันการปนเปื ้อน หก กระเด็น
ของสารรังสีมาสัมผัสกับร่างกาย
- ควรสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิง้ /หรือถุงมือแบบใช้ครัง้ เดียว เมื่อต้องสัมผัสกับวัสดุกมั มันตรังสี
- บุคคลที่มีบาดแผลที่ผิวหนังต้องระมัดระวัง ควรปิ ดผ้าแบบกันนํา้ ที่บาดแผล ถ้าเป็ นไปได้ควรหลีกเลี่ยง หรือ
หยุดในการปฏิบตั ิงานกับสารรังสี
- ในการปฏิบัติงานควรระมัดระวังไม่ ให้เกิดการปนเปื ้อ น เช่น การล้วง แคะ แกะ เกา ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ
ร่างกาย
2. สถานที่ (Workplace)
- บริเวณที่ทาํ งานกับสารรังสี ควรปูดว้ ยพลาสติกและปูทับด้วยกระดาษดูดซับ เพื่อป้องกันการปนเปื ้อน กรณี
เกิดการหกของสารรังสี
- ในการเคลื่อนย้ายวัสดุควรมีถาดรองรับ ซึ่งอาจปูทบั ด้วยกระดาษดูดซับ
- เปลี่ยนพลาสติกหรือกระดาษปูทับบ่อยๆ เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนติดฉลากหรือเขียนระบุภาชนะที่ใช้สาํ หรับ
การทํางานกับสารรังสี
- รัก ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบในบริเวณปฏิ บัติงาน เพื่ อ สะดวกต่อ การทํางานและกรณี เกิ ด
อุบตั ิเหตุ
- ต้องมีสถานที่ท่ปี อ้ งกันการใช้หรือเคลื่อนย้ายสารรังสีออกจากที่เก็บจากผูท้ ่ไี ม่ได้รบั อนุญาต ต้องมีระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
- ไม่กิน ดื่ม สูบบุหรี่ เก็บอาหารในบริเวณที่ทาํ งานกับสารรังสี
3. การจัดการวัดสุกมั มันตรังสี (Manipulations of radioactive materials)
- ภาชนะ/วั ส ดุ ท่ี ใ ช้ใ นการเขย่ า ผสม สั่น (Vortexing, mixing, centrifuging, shaking) ควรอยู่ ใ นสภาพ
สมบูรณ์ และควรปิ ดบริเวณรอยต่อของภาชนะ เช่น บริเวณปากขวดหรือหลอดแก้วด้วยพาราฟิ น เพื่อป้องกัน
การหก
- เมื่อใช้ pipette กับสารรังสีหา้ มใช้ปากดูดเด็ดขาด ต้องใช้ pipette aid
- เมื่อต้องการดูดหรือจ่ายสารละลายปริมาตรน้อยๆควรใช้ micro pipette หลังจากใช้ควรแยก tips ไว้ในที่เก็บ
กากกัมมันตรังสี
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- เมื่อมีการต้ม กลั่น ทําให้แห้ง หรือวิธีการอื่นๆควรทําด้วยความระมัดระวัง และควรทําใน fume hood หรือ
glove box
- ต้องมีเครื่องกําบังที่เหมาะสมและไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน
- ถ้าเป็ นไปได้ควรฝึ กซ้อมวิธีปฏิบตั ิก่อนการใช้สารรังสีจริง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดอุบตั ิเหตุหรือข้อผิดพลาด
เมื่อต้องใช้สารรังสี
- บันทึกปริม าณการใช้สารรังสี/ปริมาณคงเหลืออย่างสมํ่าเสมอและจัดทํารายงานส่งสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติตามระยะเวลาที่กาํ หนด
4. การปฏิบตั ิเมื่อวัสดุกมั มันตรังสีร่ วั ไหล (Radioactive material spills)
เมื่อวัสดุกมั มันตรังสีเกิดการหก ต้องเช็ดทําความสะอาดทันทีซ่งึ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1) กรณีเกิดการหกเป็ นจํานวนมาก (Major spills)
- แจ้งเตือนให้ทุกคนทราบและไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกั บบริเวณที่วัสดุกัมมันตรังสีหกเปรอะเปื ้อน เพื่อ
คน จะไม่ไปพลุกพล่านบริเวณที่เกิดเหตุ แจ้งหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานทันที
- ถ้ามีคนที่ได้รบั ความเปรอะเปื ้อนทางรังสีควรจํากัดบริเวณการเคลื่อนไหว เพื่อให้ขอบเขตของการ
ปนเปื ้อนเกิดขึน้ น้อยที่สดุ ถอดเสือ้ ผ้าที่เปรอะเปื ้อนออกและทําการชําระล้าง ร่างกายด้วยนํา้
- ปิ ดระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารรังสีทางอากาศ
- ล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้การปนเปื ้อนแผ่ขยายวงกว้างออกไป
- ทําการชําระล้างความเปรอะเปื ้อนท้งบริเวณและบุคคลที่เปรอะเปื ้อ นทางรังสี จนกระทั่งความ
เปรอะเปื ้อ นนั้น อยู่ในระดับที่ ป ลอดภัย และได้รับ อนุญ าตจากผู้ค วบคุม หรือ เจ้าหน้าที่ค วาม
ปลอดภัยทางรังสีให้หยุดการชําระล้าง
4.2) กรณีเกิดการหกเล็กน้อย (Minor spills)
- กรณีวัสดุกมั มันตรังสีท่ีหกเป็ นของเหลว ให้วางตัวดูดซับ เช่น กระดาษซับ กระดาษทิชชู่ ผ้า เป็ นต้น
เพื่อป้องกันการไหล
- กรณี วัสดุกัม มันตรังสีท่ีหกเป็ นผง ให้หาวัตถุท่ีสามารถคลุม เช่น บีกเกอร์ถาด เป็ นต้น และให้ปิด
ประตู หน้าต่าง พัดลม เครื่องปรับอากาศ
- กรณี มีบุคคลอยู่ในบริเวณเกิดเหตุ ก่อ นออกจากที่เกิดเหตุตอ้ งได้รับการตรวจวัดก่อน ว่าไม่มีกา ร
เปรอะเปื ้อนสารรังสี
- ทําการชําระล้างความเปรอะเปื ้อ น ตามแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้าและต้องมีร ะบบการป้องกัน การ
เปรอะ -เปื ้ อ นต่ อ ผู้ช ํา ระล้า ง ควรทํา การชํา ระล้า งบริ เวณรอบนอกก่ อ นแล้ว ค่ อ ยเข้า ไปหา
ศูนย์กลาง ปิ ดคลุม บริเวณที่ไม่เปรอะเปื ้อน/บริเวณที่ช าํ ระล้างแล้วด้วยกระดาษหรื อพลาสติก
เพื่อ ป้อ งกันการ เปรอะเปื ้อ น เก็บภาชนะหรือ วัสดุท่ีเปรอะเปื ้ อ นในถังเก็บกากดูขีดจํากัดการ
เปรอะเปื ้อนสารรังสี (Radioactive contamination limits) ในข้อ 7 ประกอบ
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- วัดระดับรังสีบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียงด้วยเทคนิคที่เหมาะสม สํารวจดูระดับรังสีภายหลังจาก
ชําระ ล้างความเปรอะเปื ้อ นทําการตรวจวัดบุคคลและวัสดุก่อ นที่จะเคลื่อ นย้ายไปยังบริเวณ
ปลอดการเปรอะเปื ้อน
5. การจัดการกากกัมมันตรังสี (Radioactive waste disposal)
บริเวณที่เก็บกากควรเป็ นบริเวณที่ไ ด้รับการเอาใจใส่เรื่อ งความสะอาด พนักงานหรือ แม่บา้ นทํา
ความ สะอาด ต้องได้รบั คําแนะนําในการปฏิบตั ิงาน และไม่ทาํ การเคลื่อนย้ายถังเก็บกากใน ระหว่างการทําความ
สะอาด
การแบ่งประเภทกากกัม มันตรังสีอ ย่ างเหมาะสมจะช่วยให้การวางแผนการจัดการกากมีค วาม
ปลอดภัยยิ่งขึน้ กากกัมมันตรังสีอาจแบ่งประเภทง่ายๆตามสถานะ เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือ จําแนกตาม
ความเข้มข้นของวัสดุกมั มันตรังสี ชนิดของรังสีและพลังงาน หรือค่าครึ่งชีวิต เป็ นต้น
การแบ่งประเภทกากกัมมันตรังสีดว้ ยค่าครึ่งชีวิต กากกัมมันตรังสีท่ีมีค่าครึ่งชีวิตสัน้ สามารถเก็บไว้
จนกระทั่งความแรงรังสีต่ าํ กว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่กาํ หนด หลังจากนั้นจึงทํา การกําจัดเหมือนขยะทั่วไปได้
เช่น เทคนีเชียม-99m (Tc-99m) มีค่าครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง ไอโอดีน-131 (I-131) มีค่าครึ่งชีวิต 8 วัน ไอโอดีน-125 (I125) มีค่าครึ่งชีวิต 60 วัน เป็ นต้น การเก็บกากไว้ให้สลายตัวเป็ นเวลา 10 เท่าของค่าครึ่งชีวิตจะทําให้ ความแรง
รังสีลดลงไปประมาณ 1/1000 เท่า ของความแรงรังสีเริ่มต้น อย่างไรก็ตามป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ ทางรังสีต่างๆ
ควรแกะออกหรือทําลายก่อนทิง้ ส่วนกากกัมมันตรังสีท่ีมีค่าครึ่งชีวิตยาว ควรขอรับบริการ กําจัดกากกับสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส่ ว นขยะที่ ไ ม่ ป นเปื ้ อ นวั ส ดุ กั ม มั น ตรัง สี ใ ห้แ ยกทิ ้ง ต่ า งหากไม่ ใ ห้น ํา ไปปนกั บ ขยะเปื ้ อ นวัส ดุ
กัมมันตรังสี เพื่อประหยัดงบประมาณในกําจัดถุงบรรจุกากกัมมันตรังสีควรมีการสํารวจความแรงรังสีรอบๆถุงด้วย
วิธี Direct survey ถ้าพบว่ามีความแรงรังสีสงู ควรตรวจสอบอีกครั้งด้วย Wipe survey เพื่อตรวจดูว่ามีการ เปรอะ
เปื ้อนที่ภายนอกถุงเก็บกากหรือไม่
สิ่งที่ควรให้ความระมัดระวังในการทิง้ กากที่มีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่างกัน เช่น
- กรณีกากเป็ นของเหลวที่มีความเป็ นกรด ไม่ควรทิง้ รวมกับกากของเหลวที่เป็ นด่าง ของเหลวที่ตัวทํา ละลาย
เป็ นนํา้ ห้ามผสมของของเหลวที่ตวั ทําละลายเป็ นสารอินทรีย ์
- กากที่มีลกั ษณะแหลมคม เช่น เข็ม เศษแก้ว ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อคน ผนังภาชนะ ที่เก็บกาก
หรือทะลุออกมานอกถุง
- กากกัมตรังสีท่ีเป็ น Radiological biohazard waste ต้องทําการกําจัดในเบือ้ งต้นเหมือนขยะชนิด Biohazard
ก่อน แล้วจึงทําการกําจัดเป็ นกากกัมมันตรังสี (Radiological waste) ต่อไป
6. วิธีการปฏิบตั ิในการสํารวจความเปรอะเปื ้อนทางรังสี (Radioactive contamination survey procedures)
การสํารวจระดับความแรงรังสีและการชําระล้างความเปรอะเปื ้อนควรกระทําทุกครัง้ หลังจากมีการทํางานกับ
วัสดุกมั มันตรังสี ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อพิสจู น์ว่าเกิดการเปรอะเปื ้อนหรือไม่ และเมื่อเกิดการเปรอะเปื ้อนแล้ว ควรทําการ
ชําระล้างเพื่อ ป้องกันการแพร่ขยายขอบเขตการเปรอะเปื ้อ นออกไป ดังนั้นการมีเครื่อ งมือที่เหมาะสม กับชนิดและ
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พลังงานของรังสีจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ห้อ งปฏิบัติการควรมี และควรมีการปรับเทียบหรือสอบเทียบตาม ระยะเวลาที่
เหมาะสม (เช่น ทุก 6 หรือ 12 เดือน)
ก่อนเริ่มทําการสํารวจ ต้องวางแผนผังการดําเนินการ และดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
6.1 การสํารวจกรณีการเปรอะเปื ้อนนัน้ สามารถกําจัดออกได้ (Survey for removable contamination)
กรณี ท่ีเปรอะเปื ้อนนั้นอยู่บนพืน้ ผิวที่สามารถกําจัดออกได้ วิธีการสํารวจการเปรอะเปื ้อนที่นิยมกัน ที่สดุ คือ
Wipe test โดยใช้กระดาษกรอง (รูปสี่เหลี่ยมหรือทรงกลม) เช็ดบนพืน้ ผิวที่คาดว่าจะมีการเปรอะเปื ้อน พืน้ ที่ในการเช็ด
ประมาณ 100 ตารางเซนติเมตร บางครั้งอาจจําเป็ น ต้อ งทํา ให้กระดาษเปี ยกเล็กน้อ ย ด้วยแอลกอฮอล์หรือ ตัวทํา
ละลายอื่นๆ เพื่อให้สารที่เปรอะเปื ้อนหลุดออกจาก พืน้ ผิวและติดหรือถูกดูดซับบน กระดาษกรองได้ดีขนึ ้ หลังจากนั้น
นํากระดาษที่เช็ดแล้วใส่ในภาชนะ เช่น ขวดแก้ว ถุงพลาสติก เพื่อรอ วิเคราะห์ต่อไป
สําหรับต้นกําเนิดรังสีท่ีให้รังสีบีตาที่มีพ ลังงานสูง สามารถวิเคราะห์ดว้ ยหัววัด GM โดยวางให้ ห่างหัววัด
ประมาณ 1 เซนติเมตร และบันทึกค่าอัตราการนับวัด (Count rate) ส่วนต้นกําเนิดรังสี บีตาที่มีพลังงานตํ่ากว่า 200
keV (H-3, C-14, S-35) ควรทําการวิเคราะห์ด้วย Liquid scintillation counting system ส่วนต้นกําเนิดรังสีท่ีให้รังสี
แกมมา ทําการวิเคราะห์ดว้ ย Gamma counting system
ห้อ งปฏิบัติการบางแห่งอาจมีเครื่อ ง Liquid scintillation counter หรือ Gamma counter ซึ่งควรทําการวัด
Reference standard ก่อนทําการวัดตัวอย่างทุกครั้ง เพื่อคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อ ง/ประสิทธิภาพ ของ
การวัด ส่วน Control ใช้กระดาษกรองที่สะอาดหรือกระดาษกรองที่ทาํ ให้เปี ยกด้วยตัวทําละลายชนิดเดียวกับ ที่ใช้กับ
ตัว อย่ า ง เพื่ อ หาค่ า Background ส่ วน Quenched standards ใช้ห าประสิ ท ธิ ภ าพของการวัด กรณี เกิ ด Various
degree’s of quench การรายงานผลจะรายงานในหน่ ว ย Disintegration per minute (dpm) per area surveyed
ตามสูตร
Efficiency = cpm/dpm
Sample (dpm) = Sample (Gross cpm) – Background (cpm)
Efficiency
นําค่าที่คาํ นวณได้ในหน่วย dpm หารด้วยพืน้ ที่ท่ที าํ การเช็ดในหน่วย cm2 (ห้องปฏิบตั ิการบางแห่ง อาจรายงาน
ผลเป็ น Bq/cm2) ถ้าค่า Gross cpm มากกว่า 2 เท่าของค่า Background ควรทําการชําระล้างความ เปรอะเปื ้อ น
บันทึกค่าที่ได้ในแผนผังที่ทาํ ไว้ เปรียบเทียบผลที่ให้ค่าการนับวัดสูงสุดเทียบค่าที่นับวัดได้ เมื่อทําการ ชําระล้างความ
เปรอะเปื ้อนแล้ว ดูขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสี ในหัวข้อ 7 ประกอบ
6.2 การสํารวจกรณีการเปรอะเปื ้อนเป็ นแบบติดแน่น (Survey for fixed contamination)
ในห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ตน้ กําเนิดรังสีบีตาพลังงานสูง การสํารวจกรณีการเปรอะเปื ้อนเป็ นแบบติดแน่นสามารถ
ใช้หัววัด GM ส่วนต้นกําเนิดรังสีแกมมาควรใช้ Gamma survey meter ที่ได้ทาํ การสอบเทียบกับชนิดของสารรังสีท่ใี ช้
ในห้องปฏิบตั ิการไว้แล้ว
การดําเนินการเริ่ม วัดค่า Background ก่อ น จากนั้น ค่อ ยๆเคลื่อ นหัววัดช้าๆ ผ่านพืน้ ผิวที่คาดว่าจะเกิด การ
เปรอะเปื ้ อ น ต้อ งระวัง ไม่ ใ ห้หั ว วัด สัม ผั ส กั บ พื ้น ผิ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การเปรอะเปื ้ อ น บริเวณที่ ให้ค่ า นั บ วัด สูงกว่ า
Background เป็ น 2 เท่า ให้ถือว่าเกิดการเปรอะเปื ้อน (ขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสีแสดงในหัวข้อที่ 7) บันทึกค่า
นับวัดในแผนผัง ถ้าจําเป็ นต้องการทําการชําระล้างความเปรอะเปื ้อนให้ทาํ ตามข้อ 6.1
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7. ขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสี (Radioactive contamination limits)
ขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสีท่ีสามารถกําจัดออกได้แสดงดังตารางแสดงขีดจํากัดการเปรอะเปื ้อน สาร
รังสี สําหรับห้องปฏิบตั ิท่ีมีระเบียบปฏิบตั ิท่ีดี (Good laboratory practices) ระดับของการเปรอะเปื ้อน ควรน้อยกว่า
10% ของค่าขีดจํากัดสูงสุด
เมื่อระดับของการเปรอะเปื ้อนเข้าใกล้ค่า Control points ควรทําการควบคุมการวัด รายละเอียดดังข้อ 8 เมื่อเกิด
การเปรอะเปื ้ อ นในห้อ งปฏิ บัติ การและมี ค่ ามากกว่า Maximum limits ต้อ งรายงานหัวหน้าหรือ เจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัยทางรังสีและทําการชําระล้างความเปรอะเปื ้อนทันที และการดําเนินการในครัง้ ต่อไปควรกระทํา ด้วยความ
ระมัดระวังและกระทําอย่างถูกขัน้ ตอน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซาํ้
8. การควบคุมการวัดการเปรอะเปื ้อนสารรังสี (Control measures for radioactive contamination)
หัวใจสําคัญของการควบคุมการเปรอะเปื ้อนสารรังสีคือ การป้องกันไม่ให้เกิดการแผ่ขยายวงกว้างของการ เปรอะ
เปื ้อนหรือจํากัดขอบเขตการเปรอะเปื ้อนให้แคบที่สดุ และการป้องกันไม่ให้ตน้ กําเนิดรังสีเข้าสูร่ ่างกาย
8.1) การเปรอะเปื ้อนที่ตวั บุคคล (Personnel contamination)
- เมื่อเกิดการเปรอะเปื ้อนที่ผิวหนัง ผม ต้องทําการ ชําระล้างด้วยสบูแ่ ละนํา้ หรือสารชําระล้างอื่นๆ ที่มีขายทาง
การค้า การชําระล้างออกยากมาก อาจใช้วิธีโดยสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิง้ ปิ ดทับด้วย เทปกาวบริเวณข้อมือ
เพื่อให้สารเปรอะเปื ้อนถูกกําจัดออกทางเหงื่อ
- เมื่อเกิดการเปรอะเปื ้อนที่เสือ้ ผ้า ควรทําการถอดออกในบริเวณที่เหมาะสมและมีการตรวจวัด ระดับรังสี บาง
กรณีอาจต้องทําการทิง้ เสือ้ ผ้าที่เปรอะเปื ้อนเป็ นกากกัมมันตรังสี เก็บไว้เพื่อให้เกิดการสลายตัว หรือทําการซัก
ล้างและทําการตรวจวัดระดับรังสีอีกครัง้ หลังการชําระล้าง
- เมื่อต้นกําเนิดรังสีเข้าสู่ร่างกาย (ทางลมหายใจ ทางปาก ทางผิวหนัง ทางบาดแผล) ต้องแจ้งหั วหน้า หรือ
เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย ทางรังสี เพื่ อ รับ คํา แนะนํา ในการตรวจวิ เคราะห์ท างชี ว ภาพ (Bioassays) ที่
เหมาะสมต่อไป
8.2) การเปรอะเปื ้อนที่เครื่องมือหรือพืน้ ผิว (Equipment or area contamination)
- เมื่อเกิดการเปรอะเปื ้อนที่เครื่อ งมือหรือบริเวณพืน้ ผิวที่ทาํ งาน ให้ ทาํ การชําระล้างด้วยสบู่และนํา้ หรือ สาร
ชําระล้างที่มีขายทางการค้า การชําระล้างควรป้องกันขอบเขตการเปรอะเปื ้อน ไม่ให้มีการแผ่ขยาย ออกไป
และวิธีการชําระล้างควรให้มีกากเกิดขึน้ น้อยที่สดุ
- ก่อนเริ่มการชําระล้าง ให้เคลื่อนย้ายเครื่องมือที่ไม่เปรอะเปื ้อนไปอยู่บริเวณที่สะอาด อาจคลุมด้วย พลาสติก
- เคลื่อนย้ายเครื่องมือที่เปรอะเปื ้อนไปยังบริเวณชําระล้างและติดป้ายเตือนทางรังสี
- เพื่อลดการฝังตัวแน่นของสิ่งเปรอะเปื ้อน ให้เริ่มดําเนินการชําระล้างทันที
- เริ่มดําเนินการชําระล้างบริเวณภายนอกเข้าไปหายังศูนย์กลางของการเปรอะเปื ้อน
- ทําการตรวจวัดหลังการชําระล้างอย่างสมํ่าเสมอเทียบกับก่อนการชําระล้าง
- กรณี ก ารเปรอะเปื ้ อ นนั้ น เป็ น แบบฝั งแน่ น กํา จัด ออกยาก อาจห่ อ หุ้ม ด้ว ยพลาสติ ก เพื่ อ ป้ อ งกัน การ
แพร่กระจายของสารรังสี
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ข้อควรปฏิบัตเิ มื่อทางานกับสารรังสี
1. สวนเสือ้ คลุม ถุงมือ และแว่นตาก่อนทํางานทุกครัง้
2. ใช้เวลาในการทํางานให้เหมาะสม ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้เลาให้สนั้ หรือน้อยที่สดุ
3. เพิ่มระยะห่างในการทํางานกับสารรังสี เช่น ใช้คีมคีบ เมื่อต้องทํางานกับต้นดําเนิดรังสีแกมมาหรือ ต้นกําเนิด
รังสีเบตาพลังงานสูง
4. ใช้เครื่องกําบังรังสีท่เี หมาะสมกับชนิดและพลังงานของรังสี
5. เมื่อ มีวิธีปฏิบตั ิงานใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานใหม่ ควรลองฝึ กปฏิบัติโดยไม่ใช้ สารรังสี ก่อ น
เพื่อฝึกทักษะความชํานาญและหาข้อบกพร่องเพื่อทําการแก้ไขก่อนทํางานกับสารรังสี
6. สวมเครื่องวัดปริม าณรังสีประจําตัวบุคคลเมื่อ ปฏิบัติงานกับรังสีเอกซ์หรือ แกมมา ตั้งแต่ 1 mCi หรือ เมื่ อ
ปฏิบตั ิงานกับรังสีเบตาที่มีพลังงานตัง้ แต่ 200 keV
7. ปูบริเวณที่ทาํ งานด้วยพลาสติกและปูทบั ด้วยวัสดุดดู ซับ เช่น กระดาษ
8. การเคลื่อนย้ายวัสดุควรใช้ถาดที่ปทู บั ด้วยวัสดุดดู ซับ
9. ทําการสํารวจระดับรังสีบริเวณที่ทาํ งานบ่อยๆ หากพบการเปรอะเปื ้อนให้รีบทําความสะอาดทันที
10. หมั่นตรวจเช็คบริเวณมือบ่อ ยๆทั้งระหว่างและหลังการปฏิบัติงานและให้สาํ รวจบริเวณที่ทาํ งานหลังจาก
ทํางานเสร็จแล้วทุกครัง้ พร้อมทัง้ ลงผลการสํารวจในใบบันทึก
11. ห้ามดื่ม กิน สูบบุหรี่ ในห้องปฏิบตั ิการทางรังสี
12. ถ้าสารรังสีระเหยได้ ต้องทําใน fume hood
13. ทิง้ กากในบริเวณที่จัดเตรียมให้โดยเฉพาะ และแยกชนิดของกากให้เหมาะสม เช่น แยกตามชนิดของกาก
ชนิดของรังสี ชนิดของไอโซโทปหรือค่าครึ่งชีวิต เป็ นต้น
14. เมื่อจําเป็ นต้องใช้ pipette ห้ามใช้ปากดูดเป็ นอันขาด ต้องใช้ pipette aid ในการช่วยดูด
15. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบอยู่เสมอ
16. เมื่อเกิดการปนเปื ้อนหรือเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
วิธีการแจ้ งอุบัตทิ างรังสี ต่อ สานักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ
ในเวลาราชการ ให้แจ้งที่ กองขจัดกากกัมมันตภาพรังสี และ กองสุขภาพ
นอกเวลาราชการ โทรไป สํานักงานฯ โดยขอพูดกับ หัวหน้าเวร แจ้งว่ามีอบุ ตั ิเหตุทางรังสี
เบอร์โทร 579-0138 ถึง 9, 579-5230 ถึง 4
เมื่อเจ้าหน้าที่ หรือ หัวหน้าเวรมารับสาย ให้แจ้งชื่อตัวเอง ชื่อห้องปฏิบตั ิการ และที่ตงั้ ของ ห้องปฏิบตั ิการ
ให้รายงานสถานการณ์ และสิ่งเกิดที่เกิดขึน้ สัน้ ๆ พอเข้าใจ
แจ้งชนิดของสารกัมมันตรังสี, ความแรงรังสี, สถานะของสารกัมมันตรังสี ที่มีอยู่ในห้องปฏิบตั ิการ
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บทที่ 5
องค์ประกอบที่ 1: การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
หลักการบริหารจัดการความปลอดภัย ประกอบด้วย
5.1 นโยบายด้านความปลอดภัย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสถานศึกษาที่ให้ความรูแ้ ละทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการแก่นกั ศึกษา และเป็ นสถานที่ในการศึกษาวิจยั สําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โดยเน้นการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบความปลอดภัยที่ดีจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน คณะสหเวชศาสตร์จงึ ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบตั ิการและส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการได้มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิการและการจัดการระบบสารเคมีอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี ้ เพื่อให้คณะสหเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานอาชีวอนามัยและมาตรฐานสากล รวมทัง้ พระราชบัญญัติเชือ้ โรค และเพื่อให้การ
เรียนการสอนและการวิจยั มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ ดังนี ้
1) วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) หมายถึง พฤติกรรมของคนในสังคมที่แสดงถึงลักษณะและ
ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยบุคคลในสังคมให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยจนสามารถปฏิบตั ิและดูแล
ตนเองได้โดยไม่ต้องมีการบังคับ วัฒนธรรมความปลอดภัยจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะความเสียหายและอุบตั ิเหตุส่วน
ใหญ่เกิดขึน้ จากผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการดําเนินการที่มีความเสี่ยง การ
สร้างบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายเตือนต่างๆ ให้สงั เกตเห็นได้ การฝึ กสํารวจ
ความเสี่ยงจนมองเห็นได้เองตามธรรมชาติ รวมถึงการได้พดู คุยและปรึกษาเรื่องความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ จะทํา
ให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา เมื่อบรรยากาศโดยรอบและสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวัน
กลายเป็ นกิจวัตรของคนส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้ไม่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง มีการซึมซับวิธีคิดและพฤติกรรมจนเกิดเป็ นสํานึก
และกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทาํ ให้หอ้ งปฏิบตั ิการต่างๆ มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2) การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการนําออก นําเข้า และเข้าสัม ผัส โดยไม่ทาํ ให้
ระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องควบคุมกิจกรรมที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีกฎหมายที่
กําหนดเป็ นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อใช้กาํ หนดแนวนโยบายของชาติ
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติส่งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535
กฎหมายการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษของ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติรกั ษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํา้ ไทย
พ.ศ. 2456 พระราชบัญ ญั ติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญั ติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522
เป็ นต้น
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กฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่ง ใช้ใ นการจั ด สรรการใช้ป ระโยชน์จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พระราชบัญ ญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญ ญัติการประมง พ.ศ.
2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคมุ้ ครองพันธุพ์ ืช
พ.ศ. 2542 เป็ นต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
พระราชบัญ ญั ติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญ ญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็ น
ต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อ มศิลปกรรม การจัดการและการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมทาง
วัฒ นธรรม ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ล ปวัต ถุแ ละพิ พิ ธภัณ ฑสถาน
แห่งชาติพ.ศ. 2504 พระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เป็ นต้น
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553
กฎหมายว่าด้ว ยความรับ ผิ ดชอบทางแพ่งและอาญาจากปั ญ หาสิ่งแวดล้อ มซึ่งกําหนดความ
รับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจากผูท้ ่สี ร้างปั ญหาให้กบั สิ่งแวดล้อมและผูท้ ่ไี ด้รับ
ผลกระทบจากปั ญ หาดังกล่าวและบทลงโทษทางอาญาต่อ ผู้ท่ีทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ ม ได้แก่ พระราชบัญ ญัติส่งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่ม เติม) พระราชบัญ ญัติคันและคูนาํ้
พ.ศ. 2505 พระราชบัญ ญั ติ น ํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และพระราชบัญ ญั ติ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การ
เกษตรกรรม พ.ศ.2517 (แก้ไขเพิ่มเติม) เป็ นต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักการและวิธีการเฉพาะ เช่น การใช้เทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพ การใช้
ทรัพยากรทดแทนเฉพาะส่วนที่เพิ่มพูน การใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปต้องเกิดของเสียและมลพิษให้นอ้ ยที่สดุ และ
การควบคุมทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปให้ปราศจากมลพิษตลอดเวลา
2) การกําจัด การบําบัดและฟื ้ นฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการใดๆ ที่สามารถขจัดของเสียและ
มลพิษให้หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เช่น การกําจัดขยะ การบําบัดนํา้ เสีย และการฟื ้ นฟูแหล่งเสื่อมโทรม
ให้คืนสูส่ ภาพปกติ
3) การควบคุม กิจกรรม ที่อ าจส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบ ต้อ งมีการควบคุม เพื่อ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ต้องทําให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมปกติอย่างยั่งยืน
3) การจัดระบบบริหารความปลอดภัย
1) คณะฯ จัดทํานโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการเป็ นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงมีการนําไปปฏิบตั ิในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง
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2) คณะฯ ภาควิชาฯ สาชาวิชาฯ และบัณ ฑิตศึกษา มีการกําหนดหรือ ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาจากกฎหมายหรือ ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยทางห้อ งปฏิบตั ิการที่เกี่ ยวข้อ ง
ลักษณะปัญหา ความเสี่ยง และอันตรายที่พบ
3) คณะฯ ภาควิชาฯ สาชาวิชาฯ และบัณฑิตศึกษา จัดให้มีแผนงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดขึน้ ซึ่งในแผนงานจะต้อ งระบุผู้รับผิดชอบ กําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว
4) ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับแผนงานที่จัดทําขึน้ ภาควิชาฯ สาชาวิชาฯ
และบัณ ฑิตศึกษา ต้อ งทบทวนแผนงานหรือแก้ไขในกรณี ท่ีจาํ เป็ น ทั้งนีเ้ พื่อ ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหรือ
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
4) การจัดการคน
- ทําการประเมินทักษะและความรูท้ ่จี าํ เป็ นในการจัดการด้านความปลอดภัย
- ดําเนิน การฝึ กอบรมความรู ้ท างด้านความปลอดภัยให้กับ บุค ลากรภายในภาควิช าฯ สาชาวิชาฯ และ
บัณฑิตศึกษาทุกระดับ
- ประเมินความรูแ้ ละความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
- ประกาศนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านความปลอดภัยที่ชดั เจนให้บคุ ลากรทุกคนได้รบั ทราบ
- ระบุผรู้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานทางด้านความปลอดภัยให้ชดั เจน
- คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยฯ ติดตามการดําเนิน งานทางด้านความปลอดภั ยของ
บุคลากรภายในห้องปฏิบตั ิการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอันตราย ความเสี่ยง และวิธีปอ้ งกันแก่บุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ
ได้รบั ทราบ มีการประชุมร่วมกันในประเด็นเรื่องความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยในด้านต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน
5.2 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ (Biosafety) และ
ด้านสารเคมี (Chemical safety) เป็ น ไปตามนโยบายการดํา เนิน การโครงการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand,
Esprel) ของคณะกรรมการวิ จัย แห่ ง ชาติ (วช.) และข้อ กํา หนดความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Biosafety) ระดั บ
มหาวิทยาลัย (Institutional Biosafety Committee, IBC) ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ (Technical Biosafety 2 Committee, TBC)
เน้นการทํางานแบบบูรณาการโดยมีการทํางานร่วมกับ ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะ
ทางกายภาพของห้อ งปฏิบัติก าร อุปกรณ์เเละเครื่อ งมือ ระบบการป้อ งกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู พ้ ืน้ ฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร และการจัดการข้อมูลและเอกสาร (รูปที่ 5.1) โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
และจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้อ งปฏิ บัติการ
ภายในภาควิชาฯ สาชาวิชาฯ และบัณฑิตศึกษา (รูปที่ 5.1) ซึ่งดูแลทัง้ ด้าน Biosafty และ Chemical safety ทัง้ นีก้ ารทํางาน
ด้านความปลอดภัยนี จ้ ะอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิ บตั ิการคณะสหเวช
ศาสตร์ ซึ่งกําหนดนโยบายระดับคณะ
61

การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของคณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1: การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
องค์ประกอบที่ 2: ระบบการจัดการสารเคมี
องค์ประกอบที่ 3: ระบบการจัดการของเสีย
องค์ประกอบที่ 4: ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์และเครื่องมือ
องค์ประกอบที่ 5: ระบบการป้องกันและแก้ไขอันตราย
องค์ประกอบที่ 6: การให้ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
องค์ประกอบที่ 7: การจัดการข้อมูลและเอกสาร

รูปที่ 5.1 ระบบการดาเนินการด้านความปลอดภัยในคณะสหเวชศาสตร์
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รูปที่ 5.2 โครงสร้างบุคลากรระดับต่างๆ ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิ ารภายในคณะสหเวช
ศาสตร์
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5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรของภาควิชาเทคนิคการแพย์ในการสร้างความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
1. คณะอนุกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัตกิ ารคณะสหเวชศาสตร์
สิ่งสําคัญที่สดุ ในการสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ คือ การที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญ ใน
เรื่องความปลอดภัยของตนเอง ผูร้ ่วมงาน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และทรัพย์สินซึ่งเป็ นของส่วนรวม โดยจะต้องรับรู ้
และเข้าใจในบทบาทของตนเอง และร่วมรับผิดชอบในการเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน
คณะสหเวชศาสตร์ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการคณะสหเวชศาสตร์ ใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการภายในคณะ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดําเนินการพัฒนาและบริหารระบบห้องปฏิบตั กิ ารของคณะสหเวชศาสตร์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนา
มัยและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดทําคูม่ ือการดําเนินการมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ของคณะสหเวชศาสตร์
4. ประสานงานการดําเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์
ระหว่างหน่วยงานภายในคณะ มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการวิจยั เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ของคณะสหเวชศาสตร์
5. ประสานงานการดํา เนิ น การด้า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพและอาชี ว อนามัย ในห้อ งปฎิ บัติก าร ร่ว มกั บ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ของคณะสหเวชศาสตร์
6. ประสานงานการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบตั กิ ารรังสีตามคูม่ ือปฎิบตั ิดา้ นความปลอดภัย
ห้องปฎิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. เสริมสร้างยกระดับความรู ้ ความตระหนัก และศักยภาพของบุคลากร ในด้านการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
8. สร้างฐานข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั คณะสหเวชศาสตร์

2) หัวหน้าห้องปฏิบัตกิ ารและห้องวิจยั
หั ว หน้ า ห้อ งปฏิ บัติ ก ารและห้อ งวิ จัย หมายถึ ง อาจารย์หั ว หน้า ห้อ งปฏิ บัติ ก ารวิ จั ย เจ้า หน้า ที่ ป ระจํา
ห้องปฏิบัติการหรือห้องวิจัย เป็ นผู้รับผิดชอบให้การทํางานในห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้
ดําเนินไปอย่างปลอดภัย โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. เป็ นผูด้ แู ลและประสานงานให้การทํางานในห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั เป็ นไปอย่างปลอดภัย
2. จัดทํารายการสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีและของเสีย รวมทั้งตรวจรักษาอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ
ให้มีอยู่และสามารถใช้งานได้ และควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการหรือห้องวิจยั
3. ให้คาํ แนะนําการใช้หอ้ งปฎิบตั ิการให้มีความปลอดภัย และแจ้งเตือนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและ
ข้อบังคับต่างๆ ในห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั
4. ประสานงานและดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบ Esprel Check list ระบบ Biosafety
5. จัดการประเมินความเสี่ยง และรายงานการเกิดภัยอันตรายและความเสี่ยงที่พบ
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3) ผู้ปฏิบัตงิ านในห้องปฏิบัตกิ ารและห้องวิจยั
ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจัย หมายถึง อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ดาํ เนินการ
วิจัย หรือปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการหรือห้อ งวิจัย ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทที่สาํ คัญต่อความปลอดภัยของตนเอง ต่อ
เพื่อนร่วมงาน และต่อความปลอดภัยโดยรวมของห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั ของคณะฯ ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ
หรือห้องวิจัยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการและห้อง
วิจยั ร่วมกับหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการในการจัดทํารายการสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีและของเสีย รวมทัง้ การตรวจรักษา
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้มีอยู่และสามารถใช้งานได้ การประเมินความเสี่ยง ดําเนินการวิจยั หรือปฏิบตั ิงาน
อย่างปลอดภัย รับการอบรมทางด้านความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัย และรายงานการเกิดภัยอันตรายและความเสี่ยงที่
พบ
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บทที่ 6
องค์ประกอบที่ 2: ระบบการจัดการสารเคมี
6.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั และการเรียนการสอนในคณะฯ มีการกําหนดบริเวณที่จดั เก็บสารเคมี (รูปที่ 6.1 – รูปที่ 6.5)
และมีระบบการจัดแยกเก็บสารเคมีโดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) โดยมี
เกณ ฑ์ ก ารจํ า แนกและจั ด เก็ บ สารเคมี ป ฎิ บั ติ ต าม คู่ มื อ การเก็ บ รั ก ษ าสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย 2555
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf (DOC 003)
ตูเ้ ก็บสารเคมี

ตู้
เก็บสารเคมี
แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 419 - 419/4

ตู้
เก็บสารเคมี
รูปที่ 6.1 ผังแสดงสถานทีเ่ ก็บสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของภาควิชาเทคนิ
คการแพทย์
66

แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 401

แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 402, 402/1

รูปที่ 6.2 ผังแสดงสถานทีเ่ ก็บสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 401 และ 402)
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แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 403

แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 404, 404/1

รูปที่ 6-3 ผังแสดงสถานทีเ่ ก็บสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 403 และ 404)
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แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 408

แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 425

รูปที่ 6-4 ผังแสดงสถานทีเ่ ก็บสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 408 และ 425)
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แผนผังตูเ้ ก็บสารเคมีหอ้ ง 426

รูปที่ 6-5 ผังแสดงสถานทีเ่ ก็บสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของบัณฑิตศึกษา (ห้อง 426)
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6.1.1 ระบบการค้นหาและใช้งานระบบสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ าร
ผูร้ บั ผิดชอบระบบจัดการสารเคมีของคณะสหเวชศาสตร์ ได้แก่อาจารย์ นักวิจยั เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ตาม
ผังโครงสร้างห้องปฏิบตั ิการแต่ละห้อง ซึ่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบตั ิการมีหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบในเรื่องของ
การรับสารเคมีเข้า การบันทึกข้อมูล การกําจัดสารเคมี การตรวจสอบรายการสารเคมีประจําปี โดยมีขนั้ ตอนปฏิบตั ิตาม
ผังที่กาํ หนดไว้ในขัน้ ตอนการใช้สารเคมี ซึ่งรวมถึงการค้นหาสารเคมี การยืม การสั่งซือ้ การเบิก การเคลื่อนย้าย และการ
แจ้งสารหมด การบันทึก ดังรูปที่ 6.2
ค้ น ห า ส า ร เค มี ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ

ไ
ก า รสั่ งซื ้ อ สม่ารเค
มี มี ห รื อ
เคลื่อนย้ายจากภายนอก

มี

ก า ร เค ลื่ อ น ย้ า ย
ส า ร เ ค มี ภ า ย ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ
บันทึกชื่อและปริมาณการใช้
สารเคมีลงในแบบฟอร์ม

การรับเข้าสารเคมี

ก า ร บั น ทึ ก ล ง
cheminvent

การตรวจสอบสารเคมี
ประจําปี

การกําจัดสารเคมี

ป ร ะ ส า น งา น ก า ร กํ า จั ด
สารเคมีจากมหาวิทยาลัย

รูปที่ 6.6 ระบบการค้นหาและใช้งานระบบสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ าร
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6.1.2 การค้นหาสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารโดยใช้ระบบ Cheminvent
การค้น หาสารเคมี ใ นคลังสารของปฏิ บัติ ก าร ให้เข้าไปที่ http://cheminvent.labsafety.nrct.go.th
/TU/Account/Login ใส่ Login และ password ที่ได้รับเมื่อ เข้าสู่หน้าหลัก ให้ไปที่แท็บค้นหาขวดสารเคมีกรอก CAS
No. หรือชื่อสารเคมีท่ตี อ้ งการค้นหา (1 ,2) จะได้ผลลัพธ์ (3) แสดงชื่อคลังสารเคมีและจํานวนขวดสารเคมีท่ีเหลืออยู่ ไป
ค้นหาในตูต้ ามผังแสดง สถานที่เก็บสารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ
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6.1.3 ขัน้ ตอนการรับสารเคมีและลงทะเบียนสารเคมีเข้าห้องปฏิบัตกิ าร

1. บันทึกข้อมูลสารเคมี ในรายการสารเคมีของภาควิชา กรณีท่ใี ช้โปรแกรม ChemInvent
ให้บนั ทึกในระบบ และติดรหัส ChemInvent ให้เรียบร้อย
1)
จัดเก็บเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) ทัง้ แบบไฟล์อิเล็กโทรนิกส์และเอกสาร
2)
ติดสติ๊กเกอร์ความเป็ นอันตรายตามประเภทของสารเคมีและการจัดเก็บที่ขวดสารเคมี
สี
สีแดง
สีเหลือง
สีนาํ้ เงิน
สีขาว
สีเทา

ความหมาย
สารไวไฟ
สารไวต่อปฏิกิริยาและสารออกซิไดซ์
สารอันตรายต่อสุขภาพ; สารพิษ
สารกัดกร่อน
ไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพมาก

6.1.4 การตรวจสอบสารเคมีของห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการมีบญ
ั ชีสารเคมีและฐานข้อมูลสารเคมีในระบบคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บเป็ นเอกสารในห้อง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ ชื่อสารเคมี IUPAC name, trade name, Chemical abstract service number (CAS No.), วันที่รับ
สารเคมี/วันหมดอายุ/วันที่เปิ ดขวด, แหล่งที่ซือ้ เช่น โรงงานที่ผลิต ตัวแทนจําหน่าย, ประเภทของความเป็ นอันตราย,
ตําแหน่งที่จดั เก็บไว้ในห้อง (ตูห้ รือชัน้ ), ปริมาณคงเหลือ ชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หรือรับผิดชอบ ตัวอย่างในตารางที่ 5.1
อาจารย์ประจําห้องปฏิบตั ิการทุกท่านต้องจัดทําปรับปรุ งบัญชี ฐานข้อมูลสารเคมีให้เป็ นปั จจุบนั /จัดเก็บและ
ติดตามการใช้สารเคมีรวมทัง้ การกําจัดสารเคมีท่หี มดอายุและต้อ งมีการติดตามอย่างน้อยในทุกๆ 6 เดือน โ ด ย
จะต้อ งทําการตรวจสอบฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีม าจากผูผ้ ลิต โดยฉลากต้อ งมีข้อความชัดเจน ไม่ลบเลือ น
มองเห็ นง่าย ติด แน่น ไม่ หลุด ลอก กรณี ท่ีฉ ลากเสื่อ มสภาพหรือ ถูก ทําลายต้อ งจัดทําฉลากใหม่ ให้มีข้อ มูล ที่สาํ คัญ
เพียงพอ
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ตาราง 6.1 ตัวอย่างตารางใบติดหน้าตู้และด้านข้างตู้สารเคมี
Code

ชื่อสารเคมี

A5

PI4
PI8

Ammonium
peroxodisulfate
Nickelnitrate
hexahydrate
Potassium nitrate
Potassium dichomate

S6

Siver nitare

N5

CAS/Cata
log No.
7727-54-0

ขนาดบรรจุ ก า ร จั ด เก็ บ ได้ ผูผ้ ลิต
(กรัม)
จัดเก็บ กับกลุ่ม
1000g
5.1B
แยกเดี่ยว Merck

สัญลัก ษ สถานที่ ห ม า ย
ณ์สี
เก็บ
เหตุ
เหลือง
L1

13478-00-7

500g

5.1B

Ajax

เหลือง

L1

7757-79-1
7778-50-9

500g
500g
1000g
500g

5.1B
5.1B

Ajax
Ajax
วิทยาศรม
Ajax

เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง

L1
L1
L1
L1

7632-00-0

5.1B

6.1.5 การแจ้งสารเคมีหมดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้งานแล้ว
สารเคมี ท่ี ไม่ ใช้แล้ว มี นิ ยามครอบคลุม สารที่ห มดความต้อ งการแล้ว แต่เป็ น สารที่ ยังไม่ ห มดอายุแ ละยัง
สามารถใช้งานได้ หรือสารที่หมดอายุตามฉลากตามที่ผผู้ ลิตกําหนดซึ่งแสดงอยู่บนฉลากขวดสาร สารที่หมดอายุตาม
สภาพเป็ นสารที่ไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้ว โดยพิจารณาจากสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร เช่น สารเคมี
เปลี่ยนสีไปจากเดิม หรือเปลี่ยนสถานะไปจากเดิม เป็ นต้น
1) เมื่อใช้สารเคมีหมด หรือพบสารเคมีท่ีเสื่อมสภาพ ให้บนั ทึกข้อมูลสารเคมีท่ีหมดหรือเสื่อมสภาพแล้วลงใน
สมุด “รายการจ่ายออกและกําจัดขวดสารเคมี” ข้อมูลที่ตอ้ งบันทึกมี วันที่, รหัสขวด, ชื่อสารเคมี, วิธีกาํ จัด และลายเซ็น
ผูแ้ จ้ง พร้อมแจ้งผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบทราบ
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2) การกําจัดสารเสื่อมสภาพให้เป็ นไปตามข้อปฏิบตั ิใน SDS
3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบตั ิการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการนําสารเข้าออก ตัดรายการสารจาก ระบบ
ข้อมูลสารเคมี ChemInvent
6.2 การจัดเก็บสารเคมี
การจัดเก็บสารเคมีตอ้ งคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก โดยจะต้องทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสาร
แต่ละชนิ ด จึงจะสามารถเลือ กสถานที่และวิธีเก็ บได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่งข้อ มูลเหล่านี ้หาได้จาก Safety Datasheet
(SDS) ในระบบ UN จะแบ่งวัตถุอันตรายเป็ น 9 Class (รู ปที่ 5.4, ภาคผนวก) ซึ่งจะมีสญ
ั ญลักษณ์แสดงอันตรายใน
กรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางเอาด้านมุมลงและมีตัวเลขกํากับเพื่อบอกความเป็ นอัตราย และอาจมีตัวเลขที่สองด้านหลัง
เพื่อแบ่งกลามย่อยความเป็ นอันตราย

รูปที่ 6.7 สัญญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน UN
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หลักการทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังนี ้
1) ต้องแยกเก็บสารเคมีท่เี ป็ นของเหลวและของแข็ง การเก็บสารเคมีท่เี ป็ นของเหลวจําเป็ นต้องมีภาชนะรองรับ
2) สารไวไฟต้อ งเก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ และเปลวไฟและเก็บให้พ้นจากแสงอาทิตย์และมี
การกํา หนดบริ เวณจัด เก็บ ไว้เฉพาะและจํากัด ไม่ ให้เก็ บ สารไวไฟไว้เกิ น 20 ลิต ร หรือ 5% ของสารทั้ง หมดที่ มี ใ น
หน่วยงานและต้องไม่เก็บในภาชนะที่ใหญ่เกินความจําเป็ น
3) สารกัดกร่อน (ทัง้ กรดและเบส) ขวดใหญ่ (1-1.5 L) ทุกชนิดกําหนดให้เก็บไว้ในตูห้ รือชั้นสําหรับเก็บสารกัด
กร่อนและจําเป็ นต้องมีภาชนะรองรับ เช่นถาดพลาสติกทนการกัดกร่อนหรือวัสดุท่หี มุ้ ป้องกันการรั่วไหล
4) สารที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาจะกําหนดพืน้ ที่ในห้องปฏิบตั ิการไว้เป็ นสัดส่วนต่างหาก หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทาํ
ให้สารเกิดปฏิกิริยา ติดป้ายเตือนที่ตู้เก็บสารไวต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ตอ้ งมีฝา
หรือจุกปิ ดที่แน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศ โดยอาจใช้เป็ นขวดพลาสติก ชนิด polyethylene ที่มีฝาเกลียวมี
การตรวจสอบวันหมดอายุ หรือ การเกิดเปอร์อ อกไซด์ของสาร เช่น dioxane, ethers, tetrahydrofuran, picric acid,
sodium amide, sodium hypochlorite
เพื่อ ให้สามารถจัดเก็บรักษาสารเคมีในห้อ งปฏิบตั ิการอย่างปลอดภัย ผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดการสารเคมี
(หัวหน้าห้อง อาจารย์และเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบัติการ) ของแต่ละห้อ งปฏิบตั ิการจะเป็ นผู้มีหน้าที่จัดการและดําเนินการ
ดังนี ้
6.2.1. จัดทาบัญชีฐานข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัตกิ ารของตนเองเพือ่ ลดการสั่งซือ้ ซา้ ซ้อน
6.2.2. ห้องปฏิบัติการต้องมีบัญชี ฐานข้อมูลสารเคมีในรู ปเอกสารหรือในระบบคอมพิวเตอร์ควรมี/
ข้อมูลดังนี้
1) ชื่อสารเคมี (IUPAC name, trade name)
2) chemical abstract service number (CAS No.)
3) วันที่รบั สารเคมี/วันที่หมดอายุ/วันที่รบั สารเคมีเข้า
4) แหล่งที่ซอื ้ เช่น โรงงานที่ผลิต ตัวแทนจําหน่าย
5) ประเภทของความเป็ นอันตราย
6) การจัดเก็บการใช้/การทิง้ /การทําลาย
7) สถานที่จดั เก็บ ห้อง เลขที่หอ้ ง (หากมีหลายแหล่งจัดเก็บ)
8) ตําแหน่งที่จดั เก็บไว้ในห้อง (ชัน้ หรือตู)้
9) ปริมาณคงเหลือ
10) เกรด (grade)
6.2.3 จัดทาปรับปรุ งบัญชีฐานข้อมูลสารเคมีให้เป็ นปั จจุบัน
จัดเก็บและติดตามการใช้สารเคมี รวมทั้งการกําจัดสารเคมีท่ีหมดอายุและมีการติดตามปรับปรุงข้อมูลทุก 6
เดือน
6.2.4 ตรวจสอบป้ ายชื่อและฉลากสารเคมีให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อทางเคมี
2) ข้อมูลความเป็ นพิษที่สาํ คัญ
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3) ผูเ้ ตรียม/บริษัทผูผ้ ลิต
4) วันเดือนปี ท่เี ตรียม และวันหมดอายุ
5) ข้อแนะนําในการใช้
6) ข้อแนะนําในการเก็บรักษา
ในกรณีท่ภี าชนะมีขนาดเล็ก อย่างน้อยควรมีขอ้ 1), 2) และ 4)
6.2.5 ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (safety data sheet-SDS) (DOC 005)
ผูใ้ ช้งานสารเคมีในแต่ละห้องปฏิบตั ิการควรทําการศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีให้เข้าใจ เพื่อ ให้
ทราบถึงวิธีการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง วิธีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย อันตรายของสารเคมีท่อี าจเกิดขึน้ และวิธีปฐม
พยาบาล เบือ้ งต้น SDS ที่ใช้กนั ทั่วไป มีรายละเอียด 16 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผูผ้ ลิตหรือจําหน่าย (identification)
2) ข้อมูลความเป็ นอันตราย (hazards identification)
3) สวนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)
4) มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)
5) มาตรการผจญเพลิง (fire fighting measures)
6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (accidental release measures)
7) การใช้และการจัดเก็บ (handling and storage)
8) การควบคุมการได้รบั สัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)
9) สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)
10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)
11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)
12) ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)
13) ข้อพิจารณาในการกําจัด (disposal considerations)
14) ข้อมูลสําหรับการขนส่ง (transport information)
15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)
16) ข้อมูลอื่น ๆ (other information)
SDS ปั จจุบนั ของสารเคมีทุกชนิดที่มีอยู่ในห้องปฏิบตั ิการควรมีอายุไม่เกิน 3 ปี และจัดเก็บ SDS เป็ นเอกสาร
หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
6.2.6 จัดเก็บโดยแยกตามประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายมีขนั้ ตอนดังนี้
1) แยกสารเคมีตามลักษณะทางกายภาพ คือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เพื่อจัดเก็บในบริเวณที่แยกจากกัน
2) แยกสารเคมีท่เี ข้ากันไม่ได้ออกจากกันอย่างเด็ดขาด (ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.2)
3) แยกสารเคมีอนั ตราย ตามระบบการจัดสารเคมี GHS (DOC 003) โดยเรียงตามลําดับอักษร
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ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างสารเคมีทเี่ ข้ากันไม่ได้ ควรแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
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6.3 ข้อปฏิบัตทิ ่วั ในการใช้สารเคมีเพือ่ การทดลอง
1) ก่อนที่จะใช้สารเคมีในการทดลอง ต้องศึกษารายละเอียดคุณลักษณะ และความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้
สารเคมีชนิดนั้น และวิธีการกําจัดของเสีย ชนิดนั้นๆ จากข้อ มูลที่ร ะบุอยู่ใน MSDS โดยสามารถดูได้จ าก
Cheminventและ เอกสารประจําห้อง
2) เลือกใส่ PPE ตามความเหมาะสม (ให้ประเมินตามความเสี่ยงของสารเคมีท่ีใช้ จากข้อมูลที่ระบุอยู่ใน MSDS)
ตลอดการปฏิบตั ิงาน
3) ชั่ง/ตวง สารเคมี ที่หอ้ งเตรียมหรือ ในตู้ Fume hood (เลือกตามข้อมูลที่ระบุอยู่ใน MSDS ของสารที่ใช้) การ
ปฏิบตั ิงานในลักษณะใดๆ กับสารระเหย สารละลาย หรือสารเคมีท่ีมีกลิ่นรุนแรง และมีการฟุ้งกระจายที่เป็ น
อันตรายต้องนําไปทําในตู้ Fume hood
4) ห้ามใช้ปากดูดไปเปตแก้วเพื่อถ่ายเทสารเคมี (ให้ใช้ลกู ยางหรือ electrical pipettor)
5) กลัว้ เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์/วัสดุ ที่ปนเปื ้อนสารเคมีดว้ ยนํา้ ก่อนทําการล้างทําความสะอาด
6) เช็ดทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบตั ิงานด้วยนํา้ สะอาด ใช้กระดาษชําระเช็ดให้แห้ง
6.4 การเคลื่อนย้ายสารเคมี
การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบตั ิการควรมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ผูท้ ่ที าํ การเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมศึกษาได้จาก
http://esprel.labsafety.nrct.go.th/content.asp?ID=307
2) ปิ ดฝาภาชนะที่ ใ ช้ บ รรจุ ส ารเคมี ใ ห้ ส นิ ท ขณ ะเคลื่ อ นย้ า ย หากจํา เป็ นอาจผนึ ก ด้ ว ยแผ่ น พารา
ฟิ ล์ม
3) การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีเพียงขวดเดียวเป็ นระยะทางใกล้ ๆ ในบริเวณห้องปฏิบตั ิการ ให้ใช้มือข้างหนึ่ง
จับที่คอขวด และมืออีกข้างหนึ่งรองที่กน้ ขวด
4) ใช้รถเข็นที่มีแนวกัน้ ที่สงู เพียงพอจะกัน้ ขวดสารเคมีได้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีพร้อมกันหลายขวด

รูปที่ 6.8 ตัวอย่างรถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายสารเคมี
80

5) ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับ (secondary container) ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีให้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะ
รองรับสารเคมีหากเกิดการแตก โดยต้องเป็ นภาชนะที่ไม่แตกหักง่าย ทํามาจากยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่สามารถบรรจุ
ขวดสารเคมี
6) เคลื่อนย้ายสารเคมีท่เี ป็ นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มีวสั ดุกนั กระแทก
7) ใช้ถงั ยางที่ทนต่อการกัดกร่อนและการละลายในการเคลื่อนย้ายสารพวกกรดและตัวทําละลาย
8) เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน
เอกสารอ้างอิง
1. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศไทยแนวปฏิบตั ิเพื่อความ . ปลอดภัย
ในห้องปฏิบตั ิการ : ออนไลน์ กรุงเทพฯ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
2. วราภรณ์ กัลยาเลิศ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ท่ี 25 ฉบับที่ 2, 2545 หน้า 27-35
3. ขวัญนภัส สรโชติ รดาวรรณ ศิลปโภชากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(Safety Data Sheet). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552.
4. Princeton
University.
Laboratory
Safety
Manual.
[ออนไลน์]
เข้าถึงได้จาก
http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/TOC.htm. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559.
5. The United States Environmental Protection Agency. EPA's Chemical Compatibility Chart.
[ออนไลน์]
เข้าถึงได้จาก
http://www.ehs.harvard.edu/sites/ehs.harvard.edu/files/
chemical_waste_chemical_ compatibility_chart.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559.
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บทที่ 7
องค์ประกอบที่ 3: ระบบการจัดการของเสีย
ขยะหรือของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบตั ิการการเรี ยนการสอนและห้อ งปฏิบัติการวิจัยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดการอย่างเป็ นระบบ มีแบบแผนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยระบบการบริหารจัดการขยะหรือของเสีย
จากห้องปฏิบตั ิการเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ
ไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การป้องกันอันตรายและการรั่วไหลแพร่กระจายไปสูส่ ่งิ แวดล้อม อันจะนําไปสู่การสร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อระบบ
สาธารณสุขและเศรษฐกิจ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว
และเพื่อ ให้การดําเนินการเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและเป็ นไปตามแนวทางยกระดับความปลอดภัย จึงได้จัดทําขั้นตอน
ปฏิบตั ิงานเพื่อการกําจัดของเสียประเภทต่าง ๆ โดยต้องอาศัยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรทุก ฝ่ าย
รวมทั้งนัก ศึกษาของภาควิชาเพื่ อ ให้เกิด ประสิท ธิ ภ าพและประโยชน์สูงสุดต่ อ ส่ว นรวม ทั้งนีข้ องเสีย ที่ เกิ ดขึน้ จาก
ห้องปฏิบตั ิการจะถูกจําแนกออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะติดเชือ้ หรือปนเปื ้อนตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของผูป้ ่ วย ขยะ
ประเภทของมีคม และของเสียจากสารเคมี โดยขั้นตอนการปฏิบตั ิกบั ของเสียแต่ละประเภทมีแนวทางดังต่อไปนี ้
7.1 การบริหารจัดการของเสียติดเชือ้
คณะฯ ได้จดั แบ่งชนิดของขยะติดเชือ้ จากห้องปฏิบตั ิการไว้ออกเป็ นสามกลุม่ คือ กลุม่ พลาสติก กลุม่ เครื่องแก้ว
และกลุม่ ปนเปื ้อนสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากผูป้ ่ วย เช่น เลือด ปัสสาวะ และอุจจาระ
7.1.1 การจัดการของเสียติดเชือ้ ประเภทพลาสติก
ตัวอย่างของเสียประเภทนี ้ ได้แก่ จานเพาะเชือ้ แบคทีเรียหรือเชือ้ รา flask ในงานเพาะเลีย้ งเซลล์ท่มี ีการติดเชือ้
หรือปนเปื ้อนเชือ้ จุลชีพ หรืออุปกรณ์พลาสติกอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าผ่านการปนเปื ้อนเชือ้ โดยกลุ่มภาชนะเหล่านีม้ ัก
เป็ นแบบใช้แล้วทิง้ ไม่มีการนํากลับมาใช้ซาํ้ ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิดาํ เนินการรวบรวม จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และทําลายมูลฝอย
ติดเชือ้ (รูปที่ 7.1) ดังนี ้
1) นําขยะติดเชือ้ ประเภทพลาสติก ผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วยการฉายรังสียวู ีในตูช้ ีวนิรภัยระดับ 2 หรือ
ด้ว ยการแช่ ในนํา้ ยาฆ่ า เชื ้อ โรค (เช่ น 0.5% hypochlorite หรือ 1% Virkon@) ใส่ถุงขยะสีแ ดงที่ มี
สัญ ลัก ษณ์ “Biohazard” บรรจุ ข ยะไม่ เกิ น 2/3 ของปริ ม าตรถุ งเติ ม นํ้า กลั่น ลงไปในถุ ง เล็ ก น้อ ย
ประมาณ 200 ml1 (กรณี ถุงมีขนาด 36 x 48 ซม.) แล้วจึงมัดปิ ดปากถุงให้ไม่แน่นเกินไปพอที่จะเกิด
ความร้อนแฝงภายในได้ ทําการสเปรย์ถงุ ด้านนอกด้วย 70% Alcohol จากนั้นใส่ถงุ ขยะสีแดงซ้อนอีก
หนึ่งชั้นแล้วรัดปากถุงแดงด้วยแถบยางให้ไม่แน่นเกินไป โดยด้านนอกของถุงแดงให้ติด autoclave
tape ซึ่งตัดให้มีความยาวประมาณสามแถบไว้บนถุงพร้อมระบุวนั ที่ทาํ การทิง้
2) ทํา การขนย้ า ยขยะออกจากห้อ งปฏิ บั ติ ก าร Biosafety level-2 (BSL-2) เพื่ อ ไปทํา ลายด้ว ยวิ ธี
autoclave โดยเบิกกุญแจรถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายขยะติดเชือ้ ที่ คุณ นุกุล อินแผลง หรือคุณ นิเวศน์
ภาคีสนั ต์ ห้อ ง 413 แล้วนําถุงขยะสีแดงที่บรรจุขยะติดเชือ้ ใส่ลงในถังชั้นในของรถเข็น ขยะ (BSL-2)
ปิ ดฝาให้เรียบร้อยก่อนการขนย้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าว่าที่ฝาถังด้านนอกมีผงยาฆ่าเชือ้ ชนิดซองติดอยู่
ด้วย ถอดถุงมือทิง้ ลงในถังขยะติดเชือ้ และนํารถเข็นขยะไปเคลื่อนย้ายถุงขยะจากห้องปฏิบตั ิการมา
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ใส่ในถังขยะที่บริเวณรวบรวมขยะติดเชือ้ คณะสหเวชศาสตร์ท่ีกาํ หนดไว้สาํ หรับขยะติดเชือ้ หน้าห้อง
413
3) เมื่อถึงบริเวณรวบรวมขยะ สวมถุงมือคู่ใหม่ก่อนทําความสะอาดฝาถังโดยเช็ดด้วย 70% Alcoho
จากนัน้ จึงเปิ ดฝาถังขยะพร้อมทัง้ เปิ ดฝารถเข็นขยะและสํารวจว่าไม่มีถงุ ขยะหกหรือรั่ว
หมายเหตุ ถ้ามีการหก หรือรั่วให้ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน Spill Response
4) ทําการย้ายขยะจากรถเข็นขยะใส่ลงในถังขยะสําหรับรวบรวมขยะติดเชือ้ รอเข้า Autoclave
5) ปิ ดฝาถังรวบรวมขยะติดเชือ้ แล้วเช็ดฝาถังด้วย 70% Alcohol
6) ทําความสะอาดภายในรถเข็นขยะด้วย 70% Alcohol
7) ถอดถุงมือทิง้ ลงในถังรวบรวมขยะติดเชือ้ ( สําหรับทิง้ ถุงมือ)
8) หลังจากผูร้ ับผิดชอบนําขยะติดเชือ้ ทําการฆ่าเชือ้ ด้วยวิธี Autoclave จากนั้นจึงทําความสะอาดถัง
รวบรวมขยะติดเชือ้ ด้วย 70% Alcohol
9) ทําการล๊อคกุญแจถังขยะไว้ตามเดิม แล้วจึงคืนกุญแจกับเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุไว้
10) ขยะจะถูกนําไปทําการ autoclave และกําจัดส่วนที่เหลือต่อด้วยการเข้าเตาเผา
หมายเหตุ บริเวณรวบรวมขยะได้รับการทําความสะอาดด้วยนํา้ ยาเช็ดพืน้ เป็ นประจําวันละ 2 ครั้ง
หรือก่อนและหลังการเคลื่อนย้ายไป Autoclave และตรวจสอบเป็ นประจําทุกวันไม่ให้มี มด, แมลง,
หรือ หนูเข้ามาในบริเวณ
การเคลื่อนย้ายขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ Autoclave เพื่อไปกําจัดส่วนที่เหลือต่อด้วยการเข้าเตาเผาแสดง
ดังรูปที่ 7.2
1) ขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ Autoclave จะถูกนํามาบรรจุในถังขยะแดงที่รวบรวมขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ
Autoclave
2) ผูร้ บั ขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ Autoclave จะไปรับ/เคลื่อนย้าย เวลา 14.00 น. โดยมีจดุ รับและเส้นทาง
ที่แน่นอน
3) ดํา เนิ น การเคลื่ อ นย้า ยขยะด้ว ยความระมั ด ระวั ง ห้ า ม โยน/ลาก ถุ ง ขยะติ ด เชื ้อ หลัง ผ่ า นการ
Autoclave
4) ระหว่างทางเดินไปสถานที่พกั ขยะติดเชือ้ ห้ามแวะหรือพักที่ใด
5) หากมีขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ Autoclave ตกหล่น ห้ามหยิบด้วยมือเปล่าให้ใช้คีมเหล็กคีบ หรือหยิบ
ด้วยมือที่ใส่ถงุ มือยางหนาเก็บใส่ถงุ แดงอีกใบ
6) เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ลา้ งทําความสะอาดรถขนขยะด้วยนํา้ ยาฆ่าเชือ้ และผึ่งให้แห้ง
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รูปที่ 7.1 แสดงขัน้ ตอนการบรรจุขยะติดเชือ้ และการเคลื่อนย้ายขยะติดเชือ้ ออกจากห้องปฏิบัตกิ าร
แล้วบรรจุเข้าสู่ถังรวบรวมขยะติดเชือ้ คณะสหเวชศาสตร์

รถบริ ษทั กำจัด
ขยะติดเชื้อมำรับไป
กำจัดต่อ

รูปที่ 7.2 แสดงขัน้ ตอนการเคลื่อนย้ายขยะติดเชือ้ หลังผ่านการ Autoclave ไปยังจุดพักขยะติดเชือ้
เพือ่ รอรถบริษัทรับกาจัดขยะติดเชือ้ มารับไปกาจัดต่อ
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7.1.2 การจัดการของเสียติดเชือ้ ประเภทเครื่องแก้ว ตัวอย่างเครื่องแก้วที่มีการปนเปื ้อนเชือ้ ได้แก่ หลอด
ใส่อาหารทดสอบทางชีวเคมี ขวดใส่สารต่าง ๆ หรือซีโรปิ เปต เป็ นต้น ซึ่งเครื่องแก้วเหล่านี ้ จะนํากลับมาใช้ซาํ้ จึงต้อ ง
นําไปผ่านการฆ่าเชือ้ ด้วยวิธี autoclave ก่อนนํากลับไปทําความสะอาดด้วยนํา้ ยาล้างเครื่องแก้วตามขัน้ ตอนปกติ ซึ่ง
แนวปฏิบตั ิกบั ขยะเหล่านีใ้ ห้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1) การรวบรวมขยะให้พิจารณาดูจากปริม าณที่มีอยู่เป็ นหลัก กล่าวคือ หากมีปริมาณไม่มากให้บรรจุใส่ใน
ถุงพลาสติกแบบใสมัดปากถุงและติด autoclave tape แล้วนําไปวางตรงชั้นวางหน้าห้อ ง 413 ที่ระบุว่า
“ของรอ autoclave” แต่หากมีปริมาณมากให้รวบรวมบรรจุลงในถุงแดงที่มีสญ
ั ลักษณ์ “Biohazard” บรรจุ
ขยะไม่เกิน 2/3 ของปริมาตรถุง
1.1) กรณีเครื่องแก้วติดเชือ้ มีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ให้นาํ เครื่องแก้วดังกล่าวไปทําการ autoclave ได้เลย
1.2) กรณี เครื่อ งแก้ว ติด เชือ้ ไม่ มี ก ารบรรจุของเหลวอยู่ภ ายใน ให้เติ ม นํ้ากลั่น ลงไปในถุ งขยะเล็ก น้อ ย
ประมาณ 200 ml แล้วจึงมัดปากถุงให้พอที่จะเกิดความร้อ นแฝงภายในได้ โดยด้านนอกของถุงแดงให้ติด
autoclave tape ซึ่งตัดให้มีความยาวประมาณสามแถบไว้บนถุงพร้อมระบุวนั ที่ทาํ การทิง้
2) ทําการเคลื่อนย้ายขยะด้วยวิธีท่เี หมาะสมตามสถานการณ์ ระมัดระวังไม่ให้เครื่องแก้วเกิดการตกหรือ
แตกหัก ซึ่งอาจจะใช้รถเข็นขยะในการช่วยเคลื่อนย้ายขยะดังกล่าวโดยทําการเบิกกุญแจตามขัน้ ตอน
ข้อ 2) ของหัวข้อ 5.1.1
3) นําถุงขยะใส่ลงในถังขยะประเภทรอ autoclave แล้วทําการล๊อคกุญแจถังขยะไว้ตามเดิม แล้วจึงคืน
กุญแจกับเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุไว้ขา้ งต้น
4) ภายหลังเจ้าหน้าที่นาํ ขยะไปผ่านการ autoclave (สังเกตุจากการเปลี่ยนสีของแถบสารเคมีเกิดเป็ น
แถบดําอย่างสมํ่าเสมอ) ให้เจ้าของหรือผูร้ ับผิดชอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไปรับนํากลับมาทําความ
สะอาดตามปกติ
7.1.3 การจัดการของเสียติดเชือ้ ประเภทปนเปื้ อนสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากผู้ป่วย
เนื่องจากงานทางเทคนิคการแพทย์เป็ นการกระทํากับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้จากผูป้ ่ วยประเภทต่าง ๆ จึงต้อง
อาศัยอุปกรณ์ภาชนะทั้งประเภทแก้ว หรือพลาสติกเป็ นตัวช่วยเก็บและบรรจุตัวอย่างเหล่านั้น รวมทั้งถุงมือที่ใส่ขณะ
ปฏิบตั ิงานที่อาจปนเปื ้อนด้วยสิ่งส่งตรวจเหล่านั้น ซึ่งภายหลังผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์แล้วจึงต้องมีขั้นตอนใน
การกําจัดทําลายตามแนวทางดังต่อไปนี ้
7.1.3.1 ภาชนะหรืออุปกรณ์ปนเปื้ อนเลือด ให้พิจารณาว่าเป็ นอุปกรณ์ท่ีนาํ กลับมาใช้ซาํ้ อีกหรือไม่ ซึ่งหาก
มีการใช้ซาํ้ อีกจะต้องนําไปผ่านการทําลายเชือ้ ด้วย autoclave ก่อนนํากลับไปล้างตามขัน้ ตอนปกติ โดยขัน้ ตอนการคัด
แยกทําดังนี ้
1) คัดแยกชนิดของเสียออกเป็ นกลุม่ พลาสติกหรือเครื่องแก้ว โดยเตรียมภาชนะรองรับของเสียที่ติดป้ายแยก
ประเภทของเสียให้ชดั เจนพร้อมบรรจุถุงพลาสติกใส่ไว้รองรับอีกชัน้ กรณี เป็ นหลอดพลาสติกจากการเจาะเก็บเลือดใน
ผูป้ ่ วยจะไม่มีการนํากลับมาใช้อีก
2) ภายหลังการคัดแยกนําถุงพลาสติกใสที่มีของเสียอยู่อ อกมาจากภาชนะที่ร องแล้วมัดปากถุงให้ปิดสนิท
เรียบร้อยแล้วนําไปใส่ในถุงแดงที่มีสัญ ลักษณ์ “Biohazard” บรรจุขยะไม่เกิน 2/3 ของปริม าตรถุง ซึ่งหากเป็ นแบบใช้
แล้วทิง้ ให้มดั ปากถุงให้แน่นหนา แล้วจึงเคลื่อนย้ายด้วยวิธีท่ีเหมาะสมนําไปใส่ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาซึ่งจัดอยู่
85

บริเวณหน้าลิฟท์ท่ีไม่ได้ใช้งานของภาคเทคนิคการแพย์หรือไว้ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาที่หน้าห้อง 413 ซึ่งจะต้อง
ทําการเบิกกุญแจและล็อคถังขยะให้เรียบร้อยหลังดําเนินการ
3) หากเป็ นภาชนะหรืออุปกรณ์ประเภทนํากลับมาใช้ใหม่จะต้องนําไปทําการ autoclave ก่อน โดยพิจารณาว่า
มีการบรรจุของเหลวอยู่ภายในแล้วหรือไม่
กรณีการบรรจุของเหลวอยู่ภายใน ให้นาํ ไปทําการ autoclave ได้เลย
กรณี ไม่ มี การบรรจุของเหลวอยู่ภายใน ก่ อ นนํา ไป autoclave ให้เติม นํา้ กลั่น ลงไปในถุงเล็กน้อ ย
ประมาณ 200 ml แล้วจึงมัดปากถุงให้พอที่จะเกิดความร้อนแฝงภายในได้ โดยด้านนอกของถุงแดงให้
ติด autoclave tape ซึ่งตัดให้มีความยาวประมาณสามแถบไว้บนถุงพร้อมระบุวนั ที่ทาํ การทิง้ จากนั้น
เคลื่อนย้ายถุงขยะไปยังถังขยะประเภทรอ autoclave ด้วยวิธีท่เี หมาะสม
4) ภายหลังผ่านการ autoclave แล้วให้นาํ สิ่งของออกจากถุงแดงและนําไปล้างทําความสะอาดตามปกติ
7.1.3.2 ภาชนะหรืออุปกรณ์ปนเปื้ อนปั สสาวะ ให้พิจารณาว่าเป็ นอุปกรณ์ท่ีนาํ กลับมาใช้ซาํ้ อีกหรือไม่ ซึ่ง
หากมีการใช้ซ าํ้ อีกจะต้องนําไปผ่านการทําลายเชือ้ ด้วยนํา้ ยา disinfectant ก่อนนํากลับไปล้างตามขั้นตอนปกติ โดย
ตัวอย่างประเภทของนํา้ ยา disinfectant ความเข้มข้นที่เหมาะสม และประสิทธิภาพในการทําลายจุลชีพแสดงในตาราง
ที่ 7.1
ตาราง 7.1 แสดงประสิทธิภาพของน้ายา disinfectant หลากชนิดในการทาลายจุลชีพประเภทต่าง ๆ
Disinfectant
Glutaraldehyde
Formaldehyde

ค ว า ม ประสิทธิภาพในการทําลายเชือ้ จุลชีพ
เข้มข้น
แบคทีเรีย เชือ้ รา
ไวรัส
2-3.2 %
+
+
+
1-8 %
+
+
+

หมายเหตุ

Alcohol

70 %

+

+

+a

+

-

Hydrogen peroxide
Hypochlorite

3-25 %
0.5 %

+
+

+
+

+
+

+
+

+

วัณโรค
+
+

สปอร์
+
+

มี ก ลิ่ น ระคายเคื อ ง และก่ อ
มะเร็ง
ระเหยเร็ ว ทํา ให้ค วามเข้ ม ข้ น
ลดลง
มีขอ้ ใช้จาํ กัดต่อการทําลาย
มีผลต่อโลหะ มักไม่เสถียร และ
ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเท

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ +, ทําลายได้; - , ทําลายไม่ได้; ± ทําลายได้บางส่วน
a
เฉพาะกลุ่มไวรัสชนิด enveloped virus

สําหรับคณะสหเวชศาสตร์ในการทําลายเชือ้ มีการเลือกใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ท่ีความเข้มข้น 0.5 % โดยมี
ขัน้ ตอนการทําดังนี ้
1) เตรียมสารละลายใส่ถังนํา้ ขนาดพอเหมาะกับปริม าณของเสียและภาชนะอุปกรณ์ท่ีตอ้ งการกําจัดทําลาย
ผสมสารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ท่คี วามเข้มข้น 0.5 % จํานวน 2 ถังเพื่อแยกทิง้ ระหว่างนํา้ ปัสสาวะ และภาชนะอุปกรณ์ท่ี
ปนเปื ้อน
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หมายเหตุ สารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ท่ีความเข้ม ข้น 0.5 % สําหรับฆ่าเชือ้ ควรเตรียมแล้วใช้ภายในเวลา24
ชั่วโมง
2) แช่นาํ้ ปั สสาวะที่ทิง้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีปนเปื ้อน (ที่ตอ้ งการนํากลับมาใช้ใหม่ ) ไว้ในสารละลายดังกล่าว
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
3) เมื่อครบเวลา ถังที่แช่นาํ้ ปัสสาวะให้ทาํ การเททิง้ ลงท่อระบายนํา้ ได้ตามปกติ แต่สาํ หรับภาชนะให้พิจารณา
ว่าจะนํากลับมาใช้หรือไม่ โดยหากเป็ นภาชนะใช้แล้วทิง้ ให้นาํ ภาชนะใส่ลงในถุงแดงที่มีสญ
ั ลักษณ์ “Biohazard” บรรจุ
ขยะไม่เกิน 2/3 ของปริมาตรถุง มัดปากถุงให้แน่นหนา แล้วให้เคลื่อนย้ายด้วยวิธีท่ีเหมาะสมนําไปใส่ในถังขยะประเภท
นําเข้าเตาเผาซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าลิฟท์ท่ีไม่ได้ใช้งานของภาคเทคนิคการแพย์หรือไว้ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาที่
หน้าห้อง 413 ซึ่งจะต้องทําการเบิกกุญแจและล็อคถังขยะให้เรียบร้อยหลังดําเนินการ แต่หากต้องการนํากลับมาใช้ใหม่
ให้นาํ ภาชนะหรืออุปกรณ์เหล่านัน้ มาทําความสะอาดได้ตามขัน้ ตอนปกติ
7.1.3.3 ภาชนะหรืออุปกรณ์ปนเปื้ อนอุจจาระหรือสิ่งส่งตรวจประเภทอื่น ๆ สิ่งส่งตรวจที่จดั อยู่ในกลุม่ นี ้
จะมีการทําลายโดยการนําเข้าเตาเผาทัง้ หมดโดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
1) รวบรวมของเสียจากสิ่งส่งตรวจและภาชนะอุปกรณ์ปนเปื ้อนใส่ลงในถุงพลาสติกใสและมัดปากถุงให้แน่น
หนา
2) นําถุงพลาสติกบรรจุของเสียดังกล่าวใส่ในถุงแดงที่มีสญ
ั ลักษณ์ “Biohazard” บรรจุขยะไม่เกิน 2/3 ของ
ปริมาตรถุง มัดปากถุงให้แน่นหนาเคลื่อนย้ายถุงขยะด้วยวิธีท่ีเหมาะสมนําไปใส่ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาซึ่ งจัด
อยู่บริเวณหน้าลิฟท์ท่ีไม่ได้ใช้งานของภาคเทคนิคการแพย์หรือไว้ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาที่หน้าห้อ ง 413 ซึ่ง
จะต้องทําการเบิกกุญแจและล็อคถังขยะให้เรียบร้อยหลังดําเนินการ
6.1.3.4 ถุงมือที่ใส่ปฏิบตั ิงานกับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และจากงานทุกประเภท ภายหลังการใช้งานให้มีการ
ดําเนินตามขัน้ ตอนดังนี ้
ถุง มื อ ที่ ใช้และถอดหลังปฏิ บัติ งานแล้ว จะไม่ มี ก ารเก็ บ มาใช้ซ าํ้ และให้ทิ ้งใส่ล งในถุงแดงที่ มี สัญ ลัก ษณ์
“Biohazard” โดยบรรจุขยะไม่เกิน2/3 ของปริมาตรถุง มัดปากถุงให้แน่นหนาเคลื่อนย้ายถุงขยะด้วยวิธีท่เี หมาะสมนําไป
ใส่ในถังขยะประเภทนําเข้าเตาเผาซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าลิฟท์ท่ีไม่ได้ใช้งานของภาคเทคนิคการแพทย์หรือไว้ในถังขยะ
ประเภทนําเข้าเตาเผาที่หน้าห้อง 413 ซึ่งจะต้องทําการเบิกกุญแจและล็อคถังขยะให้เรียบร้อยหลังดําเนินการ
7.2 การบริหารจัดการของเสียประเภทมีคม ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ท่จี ดั อยู่ในกลุม่ ของเสียมีคม เช่น เข็ม
เจาะเลือ ด ใบมี ด ผ่ า ตัด หลอดทดสอบฮี ม าโตคริต (hematocrit tube) แผ่ น กระจกสไลด์ย้อ มสีป ระเภทต่ าง ๆ ทิ ป
พลาสติกดูดสารละลาย (tip) ไม้จมิ ้ ฟ้น แท่งไม้ และเครื่องแก้วที่มีการชํารุดหรือแตกหัก เป็ นต้น โดยในการจัดเก็บเพื่อรอ
การทําลายจะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด มีความแข็งแรง ทนต่อการทิ่มทะลุ เช่น กล่องใส่เข็มเจาะเลือด หรือกล่อง
ภาชนะพลาสติกที่มีความหนาและมีฝาปิ ดสนิท แล้วจึงนําใส่ในถุงแดงที่มีสญ
ั ลักษณ์ “Biohazard” บรรจุขยะไม่เกิน 2/3
ของปริมาตรถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อย ในการนําไปทําลายนั้นให้พิจารณาดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการปนเปื ้อนเชือ้
โรคหรือไม่ หากมีการปนเปื ้อนเชือ้ โรคจะต้องผ่านกระบวนการทําให้ปราศจากเชือ้ ด้วยวิธี autoclave ก่อน โดยภายหลัง
นําภาชนะบรรจุของมีค มใส่ลงในถุงแดง ให้เติม นํา้ กลั่นลงไปในถุงเล็กน้อ ยประมาณ 200 ml แล้วจึงมัดปากถุงให้
พอที่ จ ะเกิ ด ความร้อ นแฝงภายในได้ นอกจากนี ้ด้านนอกของถุงแดงให้ติ ด autoclave tape ซึ่งตัด ให้มี ค วามยาว
ประมาณสามแถบไว้บนถุงพร้อมระบุวันที่ทาํ การทิง้ หลังจากนั้นจึงทําการขนย้ายขยะตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนของการ
ทําลายขยะติดเชือ้ ข้างต้น และขยะที่ผ่านกระบวนการทําลายด้วยวิธี autoclave แล้ว (สังเกตจากการเปลี่ยนสีของแถบ
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สารเคมีเกิดเป็ นแถบดําอย่างสมํ่าเสมอ) ให้นาํ ไปใส่ลงในถังขยะประเภทนําไปเผาทําลายที่อยู่หน้าห้อง 413 เพื่อการ
ทําลายด้วยการเข้าเตาเผาต่อไป แต่ในกรณีเป็ นขยะไม่ติดเชือ้ หลังจากบรรจุลงถุงแดงแล้วให้นาํ ใส่ลงในถังขยะประเภท
นําไปเผาทําลายที่อยู่หน้าห้อง 413 เพื่อเข้าเตาเผาได้โดยตรง
มาตรการในการตรวจประสิทธิภาพในการทําลายเชือ้ โรคของเครื่อง Autoclave และมาตรการในดูแลความ
สะอาดถังขยะและพืน้ ที่เก็บรวบรวมขยะติดเชือ้ ของคณะสหเวชศาสตร์
1. มีการสอบเทียบเครื่อง Autoclave ปี ละ 1 ครั้ง เฉพาะเครื่อง Autoclave ที่ใช้ในการทําลายขยะติดเชือ้ เท่านั้น (รูปที่
7.3 และเอกสารแนบ 1)

รูปที่ 7.3 แสดงเครื่อง Autoclve สาหรับฆ่าเชือ้ ของเสีย(ขยะติดเชือ้ )และสาหรับฆ่าเชือ้ ของสะอาดในห้อง 413
หมายเหตุ
เครื่อง Autoclave No. 1 และ No. 5 เป็ นเครื่อง Autoclave ของเสีย (ขยะติดเชือ้ ) มีการสอบเทียบปี ละ 1 ครัง้
เครื่อง Autoclave No. 2 ถึง No. 4 เป็ นเครื่อง Autoclave ใช้สาํ หรับ Autoclave ของสะอาดเท่านัน้ ไม่ได้มีการ
สอบเทียบ
2. มีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพด้วยการทํา Spore test ทุกครัง้ ทีทาํ การ autoclave ของเสีย ดังรูปที่ 7.4
(2 สัปดาห์/ครั้ง) เนื่องจากจํานวนขยะติดเชือ้ มีจาํ นวนไม่มาก และมีการ Autoclave ขยะติดเชือ้ ในวันพุธหรือวันศุกร์
รอบเวลา 9.00 น.และ 11.00 น.
3. มีมาตรการในดูแลความสะอาดถังขยะและพืน้ ที่เก็บรวบรวมขยะติดเชือ้ ของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี ้
3.1 ถังขยะสําหรับรวบรวมขยะติดเชือ้ รอเข้า Autoclave มีการทําความสะอาดด้วย 70% Alcohol ทุกครั้ง หลังจาก
ผูร้ บั ผิดชอบ Autoclave ขยะติดเชือ้ ทําการเคลื่อนย้ายขยะทัง้ หมดไปเข้า Autoclave แล้ว
3.2 พืน้ ที่เก็บรวบรวมขยะได้รบั การทําความสะอาดด้วยนํา้ ยาเช็ดพืน้ เป็ นประจําวันละ 2 ครัง้ และตรวจสอบเป็ นประจํา
ทุกวันไม่ให้มี มด, แมลง, หรือ หนูเข้ามาในบริเวณ
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รูปที่ 7.4 แสดงตารางบันทึกผลการทดสอบกระบวนการทาให้ปราศเชือ้ ของ Autoclave ด้วยวิธี spore test
7.3 การบริหารจัดการของเสียประเภทสารเคมี
มีรายละเอียดขั้นตอนในการบริหารจัดการอยู่หลายองค์ประกอบ ได้แก่ การแยกประเภทสารเคมีตามหลัก
มาตรฐานสากลเพื่อจําแนกประเภทและการจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็ นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาระหว่างกลุม่ สารเคมีท่ไี ม่เข้ากันจนนํามาสูค่ วามเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ การลดการเกิดของเสียจากสารเคมี
และการบําบัดและกําจัดของเสียสารเคมีดว้ ยวิธีท่ีถูกต้องจะช่วยป้องกันการรั่วไหลกระจายลงสู่ส่งิ แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
7.3.1 ระบบการจัดการของเสีย
ผูร้ ับผิดชอบระบบจัดการของเสีย ได้แก่อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่นกั วิทยาศาสตร์ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่ง
จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการจัดเก็บ แบ่งประเภทของเสีย และดูแลเก็บรักษาเพื่อรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยมาทําการจัดเก็บ โดยจะมีการสํารวจประเภทของเสียและทําการจัดเก็บทุก 6 เดือน การจัดการของเสีย
สารเคมีขนั้ ตอนการจัดการเป็ นไปตามแผนผังดังรูปที่ 7.5
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รูปที่ 7.5 แผนผังขั้นตอนการจัดการของเสียสารเคมี

*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการดําเนินการส่งกําจัดไปยังบริษัท recycle engineering

7.3.2. การจาแนกของเสียสารเคมีให้จาแนกตามประเภทของเสียดังนี้
6.3.2.1 ของเสียที่สามารถกําจัดได้เอง มีดงั นี ้
1) เกลือของโลหะที่ไม่เป็ นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็ นพิษหรือมีอนั ตรายอย่างอื่น ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ง และมี
ค่า LD50 มากกว่า 500 mg/kg body weight (รูปที่ 7.6)
2) ของเสียที่มีนาํ้ เป็ นตัวทําละลาย และมีสารอินทรียห์ รืออนินทรียท์ ่ไี ม่เป็ นพิษละลายอยู่ไม่เกิน 5%
3) ของแข็งที่ไม่มีสารเป็ นพิษหรือมีอนั ตรายอย่างอื่น เช่น เศษแก้วที่สะอาด กระดาษกรอง ตัวดูดนํา้ เป็ นต้น
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รูปที่ 7.6 รายชื่อเกลือของโลหะที่ไม่เป็ นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็ นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่น ไม่เป็ น
สารก่อมะเร็ง และมีค่า LD50 มากกว่า 500 mg/kg body weight

91

7.3.2.2 ของเสียที่ควรบําบัดก่อนทิง้ คือ
ของเสียที่สามารถกําจัดได้เองแต่ควรมีการบําบัดเบือ้ งต้นก่อนทิง้ และของเสียที่ตอ้ งนําส่งเป็ นของเสียอันตราย
แต่มีปริมาณน้อย วิธีการบําบัดของเสียอันตรายในเบือ้ งต้น มีดงั นี ้
รายการ
สารละลายกรดและเบส (VII, VIII)

วิธีการบําบัดเบือ้ งต้น
ทํา ให้เป็ น กลางแล้ว ทิง้ ลงท่ อ นํา้ พร้อมทั้งเปิ ด นํ้าตามในปริม าณ
มากๆ
ตัวออกซิไดส์ (III)
รีดิวส์ดว้ ยตัวรีดิวส์ท่ีเหมาะสมก่อนนําส่งเป็ น ของเสียประเภทอื่ น
หรือทิง้ ลงท่อนํา้ ตามความเหมาะสม
สารไวต่อนํา้ และ/หรืออากาศ
ทําลายด้วยนํา้ /กรดอ่อนเช่นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (พวก
เมื่ อไฮโดรไลส์แ ล้วได้ผลิ ตภัณฑ์ท่ีเป็ น เบส เช่ นโลหะไฮไดรด์ห รือ
ออร์แกโนเมทัลลิกรีเอเจนต์) หรือสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต
(พวกที่เมื่อไฮโดรไลส์แล้วได้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นกรด เช่น
แอซิดเฮไลด์) แล้วนําส่งเป็ นของเสียประเภทอื่นหรือทิง้ ลงท่ อนํ้า
ตามความเหมาะสม
ของแข็ งที่มีตัวทําละลายอินทรียป์ นอยู่ เช่นซิลิกาที่เหลือจากการ ผึ่งให้แห้ง แล้วทิง้ เป็ น waste ของแข็ง (XIII)
ทําโครมาโทกราฟี
สารละลายที่ ป ระกอบด้ว ยโลหะหนั ก ในปริม าณน้ อ ยๆ (<100 ทําให้เข้ม ข้น ขึน้ โดยการตัง้ ทิง้ ไว้ให้ระเหยแล้วทิง้ ในสภาพที่ เป็ น
mg/L)
สารละลายเข้มข้น (VI)
สารละลาย Ethyldium bromide น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กั บ 0.1 % นําผง activated carbon เติ ม ลงลงไปให้มี ค วามเข้ม ข้น สุด ท้า ย
สําหรับย้อม agarose gel
ประมาณ 5 g/l ทิง้ ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง กรองผงถ่าน activated
carbon ออก ทิง้ สารละลายส่วนใสลงท่อนํา้
ผง activated carbon ป น เปื ้ อ น Ethyldium bromide ทิ ้ ง เป็ น
waste ของแข็ง (I)

7.3.2.3 ของเสียที่ควรส่งกาจัด คือ ของเสียไม่เข้าข่ายสารที่สามารถกําจัดหรือบําบัดได้เอง ให้ถือว่าเป็ นของ
เสียอันตรายและจัดส่งโดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของบริษัท recycle engineering
7.3.2.4 ของเสียกลุ่มพิเศษ คือ ของเสียประเภทสารกัมมันตรังสี ของเสียติดเชือ้ ซึ่งมีระบบการดําเนินงาน
เฉพาะเรื่องอยู่แล้ว ผูท้ ่มี ีของเสียอันตรายเหล่านีใ้ นครอบครองควรติดต่อกับหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
Ethidium bromide (EB) แม้ ว่ า เป็ นสารที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องพั น ธุ ก รรม (Mutagen) ที่ มั ก ใช้ ใ น
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารในการทํา PCR ย้อ ม agarose gel สารละลาย Ethyldium bromide น้อ ยกว่ า หรือ เท่ า กั บ 0.1 %
สําหรับย้อ ม agarose gel ให้ทาํ การบําบัดก่อนทิง้ ส่วน agarose gel ที่ย้อม Ethyldium bromide แล้ว ให้ถือเป็ นของ
เสียประเภทของแข็งให้ทงิ ้ ลงในถุงแดงเพื่อนําไปเผา (Incineration)
การกําจัดการปนเปื ้อนของสารละลาย Ethyldium bromide ด้วยการเติม Sodium hypochlorite (5%) เพื่อลด
ความเป็ นพิษ นัน้ ไม่แนะนําเนื่องจากมีความเป็ นพิษจากการระเหยของก๊าซคลอรีนจํานวนมากระหว่างบําบัดทําให้เป็ น
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อันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิ อีกทั้งการระเหยของก๊าซคลอรีนและความร้อนตํ่าๆ ที่เกิดระหว่างบําบัดอาจทําให้เกิดแรงดันจน
ภาชนะบรรจุแตกหรือระเบิด แล้วมีการรั่วใหลของสารกัดกร่อน Sodium hypochlorite ได้
การจําแนกของเสียเพื่อส่งกําจัดพิจารณาจําแนกตามรายละเอียดและคุณสมบัติของสารตามระบบ
การจาแนกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WasteTrack) ดังรูปที่ 7.7

รูปที่ 7.7 แผนผังการจาแนกประเภทของเสียอันตรายในระบบ WasteTrack
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WasteTrack จาแนกของเสียอันตรายเป็ น 14 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยาต่อนํา้ หรืออากาศ ของเสียที่อาจมีการ
ระเบิด (เช่น azide, peroxides) สารอินทรีย ์ ของเสียที่ไม่ทราบที่มา ของเสียที่เป็ นชีวพิษ และของเสียที่เป็ นสารก่อมะเร็ง
เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์
ประเภทที่ 2 ของเสียที่มีไซยาไนด์ (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไซยาไนด์ เป็ นส่วนประกอบ เช่น โซเดียม
ไซยาไนด์ หรือเป็ นของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็ นองค์ประกอบ เช่น
Ni(CN)4 2- เป็ นต้น
ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียที่มีคณ
ุ สมบัติในการให้อิเล็กตรอน
ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทําให้เกิดระเบิดได้ เช่น โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โซเดียมคลอเรต, โซเดียม
เปอร์ไอออเดต และโซเดียมเปอร์ซลั เฟต
ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทเป็ นองค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี
(II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี เป็ นต้น
ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียม (VI) เป็ นองค์ประกอบ เช่น
สารประกอบ Cr6+, กรดโครมิก, ของเสียที่ได้จากการวิเคราะห์ Chemical Oxygen Demand (COD) เป็ นต้น
ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นที่ไม่ใช่
ปรอทเป็ นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบกุ แอนติโมนี
ทังสเตน วาเนเดียม เป็ นต้น
ประเภทที่ 7 ของเสียที่เป็ นกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียที่มีค่าของ pH ตํ่ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ใน
สารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เป็ นต้น
ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII: Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 8 และมีด่างปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5% เช่น คาร์บอเนต, ไฮดรอกไซด์, แอมโมเนีย เป็ นต้น
ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทนํา้ มันปิ โตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากนํา้ มัน เช่น นํา้ มันเบนซิน, นํา้ มันดีเซล, นํา้ มันก๊าด, นํา้ มันเครื่อง, นํา้ มันหล่อลื่น
ประเภทที่ 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสารเคมีท่มี ีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง
เช่น เอทิลอาซิเตต อะซิโตน, เอสเทอร์, อัลกอฮอล์, คีโตน, อีเทอร์ เป็ นต้น
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ประเภทที่ 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสารอินทรียท์ ่มี ีสว่ นประกอบ
ของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์ เช่น สารเคมีท่มี ีสว่ นประกอบของ Dimethyl formamide (DMF), Dimethyl
sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล์, เอมีน, เอไมน์
ประเภทที่ 12 Halogenated (XII : Halogenated) หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบอินทรียข์ องธาตุฮาโลเจน เช่น
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl4), คลอโรเอทิลนี
ประเภทที่ 13 (a) : ของแข็งที่เผาไหม้ได้ (XIII (a) : Combustible Solid)
(b) : ของแข็งที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (XIII(b) : Incombustible Solid)
ประเภทที่ 14 ของเสียที่มีนาํ้ เป็ นตัวทําละลายอื่นๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) หมายถึง ของเสียที่มี
สารประกอบน้อยกว่า 5% ที่เป็ นสารอินทรียท์ ่ไี ม่มีพษิ หากเป็ นสารมีพิษให้พิจารณาเสมือนว่าเป็ นของเสียพิเศษ (I :
Special Waste)

ระบบไฟล์ขอ้ มูลสาหรับการจัดเก็บของเสียประเภทสารเคมีมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการจัดการของเสียภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กําหนดให้มีรายละเอียดการรายงานของเสียดังนี ้ กําหนด
รหัสขวด ประเภทของเสีย ประเภทภาชนะ ปริมาณความจุ ผูร้ บั ผิดชอบ สถานที่เก็บ วันที่บนั ทึก (ตารางที่ 7.2)

ตาราง 7.2 การรายงานการจัดการของเสีย
ลําดับ

1
2
3
4
5
6

รายการ

Acetic waste
Developer and replenisher
Fixer and replenisher
Unknown waste
Formalin waste
Automate analyzer wash

จํ า น ว น ชนิดขวด
ขวด
1
1
1
1
1
1

แก้ว
พลาสติก
แก้ว
แก้ว
แก้ว
แกลลอน

ขนาด
บ ร ร จุ
(กรัม)
2.5L
2.5L
2.5L
2.5L
2.5L
2.5L

ปริมาณของเสีย
ใ น ข ว ด
โดยประมาณ
1L
1L
1L
1L
1L
1L

สภาพขวด
สภาพดี

เ สี ย ห า ย อื่นๆ
(ระบุ)
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7.3.3 การเก็บของเสียประเภทสารเคมี
1) มีการกําหนดพืน้ ที่จดั เก็บสารเคมีโดยแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป
2) แยกของเสียตามเกณฑ์ท่ใี ช้ในหัวข้อ 5.3.2
3) ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภทเช่น ไม่ใช้ภาชนะโลหะในการเก็บของเสียประเภทกรด หรือ
chlorinated solvents ซึ่งสามารถเกิ ดปฏิกิ ริย ากับ โลหะได้ ในกรณี ท่ี นาํ ขวดสารเคมี ท่ีใช้ห มดแล้วมาบรรจุของเสีย
สารเคมีในขวดเดิมต้องไม่ใช่สารที่เข้ากันไม่ได้กบั ของเสียนัน้
4) ติดฉลากของเสียบนภาชนะทุกขวดอย่างถูกต้องและเหมาะสมและในกรณีท่ีใช้ขวดสารเคมีเก่ามาบรรจุของ
เสียต้องลอกฉลากเดิมออกก่อนติดฉลากของเสียใหม่ท่ถี กู ต้อง (รูปที่ 7.8)
5) ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสมํ่าเสมอเช่น
- ไม่มีรอยรั่วหรือรอยแตกร้าว
- ฉลากสมบูรณ์ มีขอ้ มูลครบถ้วน
- ข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน
6) บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ
7) มีภาชนะรองรับขวด (secondary container) ของเสียที่เหมาะสม โดยสามารถทนและรองรับปริม าณของ
เสียได้ทงั้ หมด หากเกิดการรั่วไหล (รูปที่ 7.9)
8) แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้ และควรจัดเก็บ/จัดวางของเสียที่เข้ากันไม่ได้ตามเกณฑ์การเข้า
กันไม่ได้ของสารเคมี (chemical incompatibility) โดยสามารถใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดเก็บสารเคมีท่เี ข้ากันไม่ได้
9) ห้ามวางภาชนะบรรจุของเสียใกล้บริเวณอุปกรณ์ฉกุ เฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณ์สาํ หรับสารเคมีหกรั่วไหล
อุป กรณ์ทาํ ความสะอาด เป็ นต้น หากเกิ ดการหก/รั่ว ไหลของของเสีย จะไม่ ทาํ ให้อุป กรณ์ฉุก เฉิน เหล่า นั้น เกิด การ
ปนเปื ้อน (วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ และเปลวไฟ อย่างน้อย 25 ฟุต (7.6 เมตร)
10) เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบตั ิการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร)
ต้องจัดเก็บไว้ในตูส้ าํ หรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
11) กําหนดระยะเวลาการเก็บของเสียในห้องปฏิบตั ิการ ตามรอบการจัดเก็บของเสียจากมหาวิทยาลัย
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ี พิเศษ
ของเสย
ประเภทที่

( I : Special Waste)
ส่วนประกอบของของเสีย

1
รหัสภาชนะ

ปริมาณของเสีย

1/

แหล่งกาเนิดของเสีย : ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
วิจย
ั

วันทีเ่ ริม
่ บรรจุของเสีย

การเรียนการสอน

วันทีห
่ ยุดบรรจุของเสีย

่ หองปฏิ
ชือ
้
บต
ั ก
ิ าร

้ 4
ชัน

่ เจ ้าของ/ผู ้รับผิดชอบ
ชือ

เบอร์โทร

ภาควิชา

บริการวิชาการ

อาคาร ปิ ยชาติ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คาเตือน TOXIC, HANDLE WITH CARE

รูปที่ 7.8 ตัวอย่างฉลากของเสียและภาชนะทีบ่ รรจุของเสีย (เอกสาร 601)

รูปที่ 7.9 ตัวอย่างแสดง Secondary container สาหรับขวดของเสียสารเคมี
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เอกสารแนบ 7.1 ผลการสอบเทียบเครื่อง Autoclave No.1 และ No. 5 ซึ่งใช้ในการฆ่าเชือ้ ของขยะติดเชือ้
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บทที่ 8
องค์ประกอบที่ 4: ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เเละเครื่องมือ
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์เเละเครื่องมือ ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน ภายใน
พืน้ ที่อาคารปิ ยชาติ ชัน้ 4 ชัน้ 6 และอาคารราชสุดาชัน้ 2
8.1 งานสถาปั ตยกรรม
งานสถาปั ต ยกรรมที่ แสดงถึง แผนผัง ติ ด ตั้งอุป กรณ์ ค วามปลอดภัย ได้แก่ ฝั กบัวและอ่ า งล้า งตาฉุก เฉิ น
(Emergency shower and eye washer) ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Fire extinguisher) ท่อฉีดนํา้ ดับเพลิง (Fire hose)
ปุ่ มแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire alarm call point) และทางหนีไฟ (Exit) แผนผังแสดงพืน้ ที่ห้องปฏิบตั ิการ และพืน้ ที่อ่ืนๆ
แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพของห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฎิบัตกิ ารชัน้ 4 อาคารปิ ยชาติ
พืน้ ที่ในการสอนปฏิบัติการ ห้องปฏิบตั ิการวิจัย (Laboratory space) ห้องพักเจ้าหน้าที่ สํานักงานอยู่ท่ีชั้น 4
อาคารปิ ยชาติ โดยมีการเเยกพืน้ ที่หอ้ งปฏิบัติการ (Laboratory space) ออกจากพืน้ ที่อ่ืนๆ (non-laboratory space)
และมีการแยกโซนห้องปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (Biosafety 2) อยู่รวมกันทางทิศตะวันออก (รูปที่
8.1) โดย
พืน้ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ห้องปฏิบตั ิการการเรียนสอนจํานวน 3 ห้อง (ห้อง 415, 417, 417/3)
กลุ่มที่ 2 สําหรับการวิจยั แบ่งออกเป็ น
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL 1) (สีเขียว) ได้แก่ ห้อง 419-419/4 และห้อง 421-421/1
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL 2) (สีเทา) ได้แก่ ห้อง 411 และห้อง 412
- ห้องปฏิบตั ิการเพาะเลีย้ งเซลล์ (สีแดง) ได้แก่ ห้อง 421/2 และ 423
กลุ่มที่ 3 พืน้ ที่สาํ หรับสนับสนุน (สีม่วง) ได้แก่ ห้องล้างและนึ่งฆ่าเชือ้ (413), ห้อ งเก็บของและวัสดุอุปกรณ์
(414), และห้องเก็บตูแ้ ช่แข็ง (422)
พืน้ ที่ท่ไี ม่ใช้งานสําหรับห้องปฏิบตั ิการ (non-laboratory space)
พืน้ ที่ สาํ หรับงานบริหารและปฏิบัติงานด้านเอกสาร ได้แก่ ห้อ ง Common Room (416-416/1) ห้อ งธุรการ
(418) และแผนผังที่เเสดงตําเเหน่งที่ตงั้ อุปกรณ์ฉกุ เฉิน (รูปที่ 8.2) และเส้นทางหนีไฟ (รูปที่ 8.3)

105

รูปที่ 8.1 แผนผังพืน้ ทีภ่ าควิชาเทคนิคการแพทย์ อาคารปิ ยชาติชนั้ 4
คําอธิบ าย: พืน้ โปร่งสีนาํ้ เงินคือ Non-laboratory zone กรอบเส้น ประใหญ่ คือ Laboratory zone และกรอบเส้น ประ
ใหญ่เล็กคือ ห้องสนับสนุนปฏิบตั ิการ

รูปที่ 8.2 แผนผังทีต่ งั้ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
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รูปที่ 8.3 แสดงแผนผังทิศทางอพยบเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ห้องปฎิบัตกิ ารชัน้ 6 อาคารปิ ยชาติ
มี การเเยกพื ้น ที่ ห้อ งปฏิ บัติ ก าร (Laboratory space; โซนสีเขี ย ว) และห้อ งปฏิ บัติ ก ารความปลอดภัย ทาง
ชีวภาพระดับที่ 2 (Biosafety 2; โซนสีสม้ ) ออกจากพืน้ ที่อ่นื ๆ (non-laboratory space; โซนสีเทา) (รูปที่ 8.4) และแบ่ง
พืน้ ที่ตามลักษณะการใช้งานออกแบบ 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 พืน้ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ (เส้นประสีฟ้า)
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 1 (BSL 1) (สีเขียว) ได้แก่ ห้อง 626, 627, 628, 629 และ 630
- ห้องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL 2) (สีสม้ ) ได้แก่ ห้อง 631
กลุ่มที่ 2 พืน้ ที่สาํ หรับสนับสนุนห้องปฏิบตั ิการ (สีม่วง) ได้แก่ ห้อง 624 และ 625
กลุ่มที่ 3 พืน้ ที่ท่ีไม่ใช้งานสําหรับห้องปฏิบตั ิการ (non-laboratory space) ได้แก่ พืน้ ที่สาํ หรับงานบริหารและ
ปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร ได้แก่ ห้องงานบริหารสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (612) ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ กํา
พล รุ จิวิช ช์ (613) ห้อ งสํานักงานสาขานิ ติวิทยาศาสตร์ (620), ห้อ ง AHS Study (623) และ ห้อ ง AHS Conference
(623/1) โดยแผนผังที่เเสดงตําเเหน่งที่ตงั้ อุปกรณ์ฉกุ เฉิน แสดงดังรูปที่ 8.5 และเส้นทางหนีไฟ (รูปที่ 8.6)
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รูปที่ 8.4 แผนผังแสดงตาแหน่งห้องปฏิบัตกิ าร ชัน้ 6
คําอธิ บาย: กรอบเส้นทึบสีดาํ คือ Non-laboratory zone กรอบเส้นประใหญ่ คือ Laboratory zone และกรอบเส้นประ
ใหญ่เล็กคือ ห้องสนับสนุนปฏิบตั ิการ
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รูปที่ 8.5 แผนผังแสดงตาแหน่งติดตัง้ อุปกรณ์ความปลอดภัยชัน้ 6

รูปที่ 8.6 แสดงแผนผังทิศทางอพยบเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ชัน้ 6
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หน่วยวิจยั และบริการทางเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารราชสุดา
หน่ ว ยวิ จั ย และบริ ก ารทางเทคนิ ค การแพทย์ ตั้ ง อยู่ ในพื ้น ที่ ข องอาคารราชสุด า ชั้ น 2 มี ก ารเเยกพื ้น ที่
ห้อ งปฏิ บัติการ (Laboratory space; โซนสีเขีย ว) และพืน้ ที่ อ่ืนๆ (non-laboratory space; โซนสีเทา) (รู ป ที่ 8.7) ซึ่ง
สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 พืน้ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ (เส้นประสีฟ้า)
- ห้องปฏิบตั ิการทางเทคนิคการแพทย์ (BSL 1) (สีเขียว) ได้แก่ โซนที่ 2
กลุ่มที่ 2 พืน้ ที่ สาํ หรับสนับสนุนห้อ งปฏิบัติการ (สีม่วง) และพื ้นที่ท่ีไ ม่ใช้งานสําหรับ ห้อ งปฏิบัติการ (nonlaboratory space) ประกอบด้วยพืน้ ที่สาํ หรับงานบริหารและปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร ได้แก่โซนที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9
โดยมีแผนผังที่เเสดงตําเเหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉกุ เฉิน แสดงดังรูปที่ 8.8 และเส้นทางหนีไฟ (รูปที่ 8.9)

รูปที่ 8.7 แผนผังแสดงตาแหน่งห้องปฏิบัตกิ าร อาคารราชสุดา ชัน้ 2
คําอธิ บาย: กรอบเส้นทึบสีดาํ คือ Non-laboratory zone กรอบเส้นประใหญ่ คือ Laboratory zone และกรอบเส้นประ
ใหญ่เล็กคือ ห้องสนับสนุนปฏิบตั ิการ
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รูปที่ 8.8 แผนผังแสดงตาแหน่งติดตัง้ อุปกรณ์ความปลอดภัย อาคารราชสุดา ชัน้ 2
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รูปที่ 8.9 แผนผังทิศทางอพยพเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน อาคารราชสุดา ชัน้ 2
8.1.2 มีการเเยกประเภทห้อ งวิจัยโดยมีการกั้นพื ้นที่ ใช้สอย และการควบคุม การเข้าถึงของบุค คลที่ไ ม่เกี่ย วข้อ งกับ
ห้องปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั ที่มีสารเคมี หรือเชือ้ โรคอันตราย ผ่านทางระบบคียก์ าร์ดหรือกุญ
เเจ
8.1.3 ขนาดพืน้ ที่และความสูงของห้องปฏิบตั ิการและพืน้ ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน โดย
กําหนดขนาดพืน้ ที่ 5 ตารางเมตร/คน และ ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
8.1.4 ขนาดพืน้ ที่หน้าต่าง ช่องทางเดินที่ปราศจากสิ่งกัดขวาง ประตูท่ีมีช่องมองจากภายนอก (Vision panel) ตรงตาม
มาตรฐานสากล
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8.1.5 มีการจัดกลุ่ม เครื่องมือ ภายในห้องปฏิบัติการและการตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ เครื่อ งมือที่ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่
ประจําห้อง เพื่อให้เกิดการดูเเลบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8.1.6 ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจัย มีช่องเปิ ด (ประตู-หน้าต่าง) ที่มีขนาดเเละจํานวนเหมาะสม โดยสามารถควบคุมการ
เข้าออกเเละเปิ ดออกง่ายในกรณีฉกุ เฉิน
8.1.7 มีการกําหนดลิฟต์สาํ หรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์วสั ดุและสารเคมี
8.2 งานสถาปั ตยกรรมภายใน ประกอบด้วย ครุภณ
ั ฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์
1) ระยะห่างเเละขนาดพืน้ ที่ระหว่างโต๊ะปฏิบตั ิการ ตรงตามขนาดมาตรฐาน ได้แก่ ขนาดทางเดินภายในห้อง
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร ส่วนระยะห่าง สําหรับช่องทางเดินในอาคารทั่วไปกว้างไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร และ
โต๊ะนั่งปฏิบัติงานควรสูงประมาณ 75 เซนติเมตร พืน้ โต๊ะควรบุด้วยวัสดุทนความร้อนและทนการกัดกร่อ น ทําความ
สะอาดได้ง่าย เเละมีจาํ นวนอ่างนํา้ ตรงตามประเภทเเละความต้องการของห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั
2) มีการตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจัยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เเละบํารุงรักษา
อย่างสมํ่าเสมอ โดยเจ้าหน้าที่ประจําห้อง และอาจารย์ประจําห้องอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
3) มีการควบคุมการเข้าถึง หรือมีอปุ กรณ์เปิ ด -ปิ ด ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ เเละอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตั ิการและ
ห้องวิจยั และมีตเู้ ก็บสารเคมีท่ตี อ้ งควบคุมพิเศษซึ่งมีกญ
ุ เเจล็อคเเละต้องได้รบั อนุญาตก่อนใช้
4) ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ท่สี งู กว่า 1.20 เมตร มีตัวยึดหรือฐานรองรับที่เเข็งเเรง เเละชัน้ ตูล้ อย
หรือชัน้ เก็บของมีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างเเน่นหนาเเละมั่นคง
5) ครุภัณฑ์ต่างๆเช่นตูด้ ูดควัน ตูช้ ีวนิรภัย ต้องมีการดูแลบํารุงรักษาโดยจะต้องมีการตรวจสอบสภาพประจําปี
เพื่อให้ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานเครื่อง อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
8.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1) มีการกําหนดให้คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาคาร เจ้าหน้าที่ดูแล
เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเฉพาะคณะสหเวชศาสตร์ สํารวจตรวจสอบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยตรวจสอบสภาพรอย
ร้าว ทัง้ ภายในเเละภายนอกห้องปฏิบตั ิการ ห้องวิจยั และอาคารอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
2) มีการเก็บข้อมูลลักษณะโครงสร้างอาคาร เช่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง เเละมีการกําหนดพืน้ ที่
สําหรับอพยพคนออกจากอาคารได้
8.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้ า
1) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจัย มีปริมาณเเสงสว่าง กําลังไฟ ที่เพียงพอเหมาะสมกับการทํางาน รวมทั้งมีการ
ต่อ สายดิน เเละใช้อุปกรณ์ท่ี ได้รับมาตรฐาน และมีการต่อ สายไฟพ่วงเมื่ อ จําเป็ น เท่านั้น ได้แก่อุปกรณ์ท่ีต้อ งมีการ
ควบคุมอุณหภูมิอย่างสมํ่าเสมอโดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับใช้ไฟสํารองจากอาคาร
2) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั มีระบบควบคุมไฟฟ้า ตามโครงสร้างอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประจําตึกดูแล
อย่างสมํ่าเสมอ และ มีเครื่องปั่นไฟฟ้าสํารองใต้อาคาร
3) ติดตัง้ ระบบแสงสว่างใกล้บนั ใดหนีไฟ
4) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั มีระบบไฟฟ้าสํารองด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
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5) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเละไฟฟ้าเเสงสว่าง เเละบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเจ้าหน้าที่ประจําอาคารอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
8.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลเเละสิ่งเเวดล้อม
1) มีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล เเละมีการดูเเลบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยเจ้าหน้าที่ประจําอาคารปิ ย
ชาติและอาคารราชสุดาอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง โดยจัดให้มีระบบนํา้ ดี /นํา้ ประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อนํา้ ประปาอย่างเป็ นระบบ และไม่ร่ วั ซึม
2) อาคารปิ ยชาติและอาคารราชสุดา ซึ่งเป็ นที่ตั้งของคณะสหเวชศาสตร์ไม่มีระบบบําบัดนํา้ เสียโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตามคณะสหเวชศาสตร์มีการจัดระบบการกําจัดของเสีย โดยมีการบําบัดนํา้ ที่ปนเปื ้อนสารเคมีก่อนทิง้ และมี
การรวบรวมของเสียอันตรายเพื่อส่งไปกําจัดยังบริษัทที่ได้รบั รองมาตรฐานต่อไป
8.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ เเละปรับอากาศ
1) ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัย มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทํางาน เเละมีการติดตั้งระบบปรับ
อากาศในตําเเหน่งเเละปริมาณที่เหมาะสม
2) มี ก ารตรวจสอบระบบระบายอากาศเเละปรับ อากาศ เเละมี ก ารดูเเลบํา รุ งรัก ษาอย่ า งสมํ่า เสมอ โดย
เจ้าหน้าที่ดแู ลอาคารปิ ยชาติและอาคารราชสุดาปี ละสองครัง้
3) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั ควรมีหน้าต่างที่สามารถเปิ ดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถปิ ดล็อคได้และ
สามารถเปิ ดออกได้ในกรณีฉกุ เฉิน หากไม่มีหน้าต่าง ควรจัดระบบระบายอากาศด้วยวิธีอ่นื ๆ หรือจัดให้ตดู้ ดู ควัน
8.7 งานระบบฉุกเฉิน เเละระบบติดต่อสื่อสาร
1) ห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั มีระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยมือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ป้ายบอกทางหนี
ไฟมาตรฐาน เครื่องดับเพลิงเเบบเคลื่อนที่ และระบบสายภายใน หรือการประกาศผ่าน intercom ภายในอาคารในกรณี
มีเหตุฉกุ เฉิน
2) อาคารมีระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ย อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ที่กดสัญญาณเตือน (fire alarm) ป้ายบอก
ทางหนีไฟมาตรฐาน เครื่องดับเพลิงเเบบเคลื่อนที่ (fire extinguisher) ระบบดับเพลิงด้วยนํา้ ที่มีสายฉีดนํา้ ดับเพลิ (fire
hose) และทางหนีไฟ (fire exit) แสดงได้ดังรู ปที่ 8.3 (ชั้น 4) รู ปที่ 8.6 (ชั้น 6) สําหรับอาคารปิ ยชาติ และรู ปที่ 8.9 (ชั้น
2) สําหรับอาคารราชสุดา
3) มีการตรวจสอบระบบฉุกเฉิน เเละระบบติดต่อ สื่อสารเเละมีการดูเเลบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยช่าง
ประจําอาคารอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
4) มีการเเสดงป้ายชื่อห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจัย ผูด้ เู เลห้องปฏิบตั ิการหรือห้ องวิจัย เเละข้อมูลจําเพาะอื่นๆ
ของห้องปฏิบตั ิการและห้องวิจยั รวมถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลเเสดงถึงอันตราย
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บทที่ 9
องค์ประกอบที่ 5: ระบบการป้ องกันเเละเเก้ไขภัยอันตราย

ภัยอันตรายต่างๆในห้องปฎิบตั ิการสามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นจากลักษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อ มของห้อ งปฏิ บัติ การเอง จากการใช้เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ในห้อ งปฎิ บัติก าร จากการใช้สารเคมี ใน
ห้อ งปฏิ บัติ ก าร จากการปฏิ บั ติ ง านกั บ เชื ้อ จุ ล ชี พ หรื อ ตั ว อย่ า งสารคั ด หลั่ ง ที่ มี โ อกาสปนเปื อนเชื ้อ เนื่ อ งจาก
ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์มีการใช้พนื ้ ที่ร่วมกัน ในการทํางานวิจยั และงานด้านการเรียนการสอนวิชาปฏิบตั ิการ
การสร้างมาตรการความปลอดภัยที่บงั คับใช้ได้จริงจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นซึ่งจะนําไปสู่การลดอุบตั ิการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุได้
การจัดการความปลอดภัยเป็ นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีลาํ ดับความคิดตัง้ ต้นจากการกําหนดว่า
อะไรคือปั จจัยเสี่ยง ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องรู ว้ ่าใช้สารใด คนอื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปั จจัยเสี่ยงด้าน
กายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความ
เสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หัวข้อการจัดการความปลอดภัยจะ
เป็ นมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุท่สี าํ คัญ เช่น การมีขอ้ ปฏิบตั ิท่ีเคร่งครัดในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ การมีการจํากัด
คนเข้า ออกเฉพาะบริ เวณ เช่ น บริเวณพื ้น ที่ ใช้งานห้อ ง Biosafety level 2 ผังพื ้น ที่ ใช้สอย ทางออก การมี อุป กรณ์
เครื่องมือสําหรับเหตุฉกุ เฉิน รวมทัง้ การมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการเบือ้ งต้นและการแจ้ง
เหตุ ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็ นการกําหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบตั ิขั้นตํ่าของแต่
ละห้องปฏิบตั ิการจะเป็ นประโยชน์เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ทําให้เกิดความพร้อมในการตอบโต้
กรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาในการทํางาน สิ่งที่สาํ คัญคือบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าใจว่าความปลอดภัยเป็ น
เรื่องที่สาํ คัญมาก และไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่ทกุ คนจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด

9.1 การบริหารความเสี่ยง
9.1.1 การบ่งชีอ้ ันตราย (Hazard identification)
การบ่งชีอ้ นั ตรายภายในห้องปฏิบตั ิการควรครอบคลุมการสํารวจทัง้ สารเคมี/วัสดุท่ใี ช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์
และสภาพ/ลักษณะทางกายภาพ (เอกสารแนบ 9.1)
1) การสํารวจอันตรายจากข้อมูลของสารเคมี/วัสดุท่ใี ช้
คณะฯ มี ก ารจัด แบ่งพื ้น ที่ ในห้อ งปฏิ บัติ ก ารให้มี บ ริเวณที่จัด เก็ บ สารเคมี เฉพาะในแต่ ละห้อ งวิ จัย มี ป้า ย
สัญลักษณ์ระบุบริเวณที่เก็บสารเคมี ระบุบริเวณที่มีการปนเปื ้อนของสารเคมีอนั ตราย เช่น บริเวณที่มีการปนเปื ้อนของ
สาร ethidium bromide มีป้ายสัญลักษณ์ระบุบริเวณที่มีการทํางานกับจุลชีพที่มีความเป็ นอันตรายระดับ Biohazard
level 2 (BSL2) เพื่อให้ผใู้ ช้พนื ้ ที่เกิดความระมัดระวังการใช้งานในบริเวณดังกล่าว การจัดเก็บสารเคมีตามความเข้ากัน
ได้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีขอ้ มูลความปลอดภัยของสารเคมี Safety Data Sheet (SDS) เป็ นเอกสาร
ในห้องปฏิบตั ิการที่เข้าถึงได้และมีการเก็บเป็ นระบบอิเล็กโทรนิคส์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล สารเคมีท่ีไวไฟจะถูก
เก็บในตูแ้ ยกที่ไม่รวมกับสารเคมีอ่ืนๆ ส่วนสารเคมีท่เี ป็ นกรดหรือกัดกร่อนจะมีการแยกเก็บในตูเ้ ก็บสารเคมีท่มี ีฟิวเตอร์
กําจัดไอสารเคมีระเหยก่อนออกสูภ่ ายนอก เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผูท้ าํ งาน ภาควิชาได้มีการสํารวจชนิด
ของสารเคมีท่ใี ช้ในแต่ละห้องปฏิบตั ิการวิจยั และมีการลงข้อมูลในระบบ ChemInvent เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
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2) การสํารวจอันตรายทางกายภาพรอบๆ ห้องปฏิบตั ิการ
เช่น บริเวณที่ทาํ งานมีการวางของกีดขวางการทํางานที่สามารถทําให้ผปู้ ฏิบตั ิการเดินชนและหกล้ม และการ
สํารวจอันตรายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละประเภท โดยมีแผนการสํารวจทุก 6 เดือน
9.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
คณะฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วไปในระดับห้องปฏิบัติการและระดับบุคคล (เอกสารแนบ 9.2) และการ
ประเมินความเสี่ยงในความปลอดภัยทางชีวภาพ (เอกสารแนบ 9.3) โดยมีการจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงและมี
แผนการสํารวจความเสี่ยงทุก 6 เดือน การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี ้ ได้แก่ ความเสี่ยงของสารเคมีท่ใี ช้
เก็บ และทิง้ ผลกระทบด้านสุขภาพจากการทํางานกับสารเคมี การสัมผัส (exposure route) ความเสี่ยงของเชือ้ จุลชีพที่
ใช้ กิจกรรมที่ปฏิบตั ิกับเชือ้ จุลชีพและความสามารถในการก่อโรค ความเสี่ยงของพืน้ ที่ในการทํางาน/กายภาพ ความ
เสี่ยงของลักษณะทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทาํ งาน ความเสี่ยงของระบบไฟฟ้าในที่ทาํ งาน ความเสี่ยงของ
กิจกรรมที่ทาํ ในห้องปฏิบตั ิการ
สําหรับการประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัยแต่ละโครงการมีการประเมินโดยใช้ระบบการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพจากอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินระดับความเสี่ยง ต้องมีการประเมินระดับความรุ นแรงอันตราย ขึน้ อยู่กับสภาวะในการทําการ
ทดลอง อุปกรณ์/เครื่องมือ สารที่สมั ผัส และสถานที่ปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาที่ได้รบั /สัมผัสกับความเป็ นอันตรายนัน้ ระดับ
ในการประเมิน ได้แก่
- ความเสี่ยงสูงมาก หมายถึ ง มีความสามารถในการทําให้เกิดความผิดปกติหรือ ก่อ โรคสูงมาก ทําให้เกิ ด
อุบตั ิภยั ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
- ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีความสามารถในการทําให้เกิดความผิดปกติหรือก่อโรคสูง ทําให้เกิดอุบตั ิภยั ที่อาจ
แก้ไขได้
- ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีความสามารถในการทําให้เกิดความผิดปกติหรือก่อโรคปานกลาง ทําให้เกิด
อุบตั ิภยั ที่สามารถแก้ไขได้
- ความเสี่ยงตํ่า หมายถึง มีความสามารถในการทําให้เกิดความผิดปกติหรือก่อโรคตํ่า โอกาสน้อยที่จะทําให้
เกิดอุบตั ิภยั
9.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
1) การวางมาตรการป้ องกัน
ควรให้ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุอนั ตรายขึน้ ตั้งแต่เริ่มต้น ความสําคัญของมาตรการป้องกัน
โดยลําดับเป็ นดังนี ้ มีการป้องกันความเสี่ยง (Risk prevention) การลดความเสี่ยง (Risk reduction) การสื่อสารความ
เสี่ยง (Risk communication) และมีการตรวจสุขภาพ ซึ่งมาตรการป้องกันมีดงั นี ้
- กําจัดความเป็ นอันตรายและความเสี่ยง เช่น เปลี่ยนไปใช้วิธีท่ีไม่อันตราย เปลี่ยนไปใช้อปุ กรณ์อ่นื เปลี่ยนไป
ใช้สารเคมีท่มี ีอนั ตรายน้อยกว่า
- ใช้ Engineering control เพื่อแยกอันตรายออกจากผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น กําหนดให้ใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงใน
ตูด้ ดู ควันเท่านัน้ มีการใช้งานกับจุลชีพระดับ 2 ในห้องปฏิบตั ิการ Biosafety level 2 เท่านัน้
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- ใช้ Administrative control เช่น กําหนดมาตรการควบคุม การเข้าถึงสารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยต้องแยก
เก็ บ ไว้ในตู้ท่ี เหมาะสมและมี กุ ญ แจปิ ด บุ ค คลที่ ส ามารถใช้ไ ด้ต้อ งผ่ า นการอบรมและได้รับ การรับ รองจากผู้มี
ประสบการณ์ก่อน
- ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็ นรูปธรรม โดยมีขอ้ กําหนดและวิธีการทํางานที่ชดั เจน มาตรการป้องกัน
ที่เหมาะสม มาตรฐานการทํางานที่ถกู ต้อง (Standard Operating Procedure) ไว้ให้ปฏิบตั ิตาม
- ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น แว่นนิรภัย ชุดคลุมสําหรับทําปฏิบตั ิการ ถุงมือ หน้ากากป้องกัน
ฝุ่นละอองหรือแก๊ส ตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)
2) บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงและบังคับใช้
ให้ทาํ การบันทึกผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงลงในแบบประเมินความเสี่ยงตามที่คณะกําหนด ทั้งการประเมิน
ความเสี่ยงในระดับ ห้องปฏิบตั ิการและบุคคล (เอกสารแนบ 9.2) และการประเมินความเสี่ยงในความปลอดภัยทาง
ชี ว ภาพ (เอกสารแนบ 9.3) โดยผลข้อ มู ล การวิ เคราะห์ค วามเสี่ย งจะเป็ น แหล่ง ข้อ มู ล ที่ น ํา มาปรับ ให้เหมาะกั บ
กระบวนการทํางานจริง
3) การติดตามผลและปรับปรุ งมาตรการป้ องกันให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
เมื่อจัดทําการประเมินความเสี่ยงและได้บงั คับใช้แล้ว ต้องมีการติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการเหล่านัน้ มี
ประสิทธิ ภ าพ ในการติด ตามผลทําได้โดยการสัม ภาษณ์ผู้ป ฏิบัติ งาน หรือ เก็ บข้อ มูลสถิ ติอุบัติ เหตุ (หรือ เกื อ บเกิ ด
อุบัติ เหตุ ) หากพบว่ าสามารถปรับ ปรุ งมาตรการให้ลดความเสี่ย งลงได้อีก ควรดําเนิ น การปรับปรุ ง และเมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานก็ต้อ งดําเนินการปรับปรุ งการประเมิน ความเสี่ยงใหม่ให้สอดคล้อ งกับสภาวะการ
ทํางาน โดยจะมีการสรุ ปผลจากแบบบันทึกอุบัติการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื ้อ น (เอกสารแนบ 9.4) และทํา
รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรูป้ รับปรุงมาตรการ

9.2 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ในกรณีท่เี กิดอุบตั ิเหตุ จะต้องมีการประเมินความสี่ยงอย่างทันท่วงที โดยมีการจัดการทัง้ ที่เป็ น biological spill
หรือ chemical spill กระบวนการดังแผนภูมิด้านล่าง โดยควรระบุชนิดของสารที่หกหล่นได้เพื่อ ให้เกิดการตอบโต้ไ ด้
อย่างเหมาะสม สิ่งที่สาํ คัญ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคลก่อนพืน้ ที่และชิน้ งานเสมอ อาจแบ่งอุบตั ิเหตุ ได้เป็ น
Minor spill (ชนิดสารที่หกหล่นไม่เป็ นอันตรายและมีปริมาณน้อยกว่า 100 ml) และ Major spill (ชนิดสารที่หกหล่นอาจ
เป็ นอันตราย มีการแพร่กระจายได้และมีปริมาณมากกว่า 100 ml)
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คณะสหเวชศาสตร์
รูปที่ 9.1 แผนภาพแสดงแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คณะสหเวชศาสตร์
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9.2.1. การดาเนินการเมื่อสารปนเปื้ อนเชือ้ จุลชีพหกหล่น
การดํ า เนิ น การเมื่ อ สารปนเปื ้ อนเชื ้อ จุ ล ชี พ หกหล่ น มี ก ารกํา หนดให้ ก ระบวนการ Biological spill
management เป็ นหนึ่งในระบบการจัดการการปนเปื ้อ นเชือ้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเชือ้ หกหล่นระบบนีม้ ีความสําคัญ มาก
จะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน/ผูว้ ิจยั และไม่ให้แพร่กระจายออกไปสูภ่ ายนอก Spill
control จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันขึน้ กับระดับความอันตรายของเชือ้ และบริเวณที่เกิดการปนเปื ้อนของเชือ้ โดยทุก
ห้องปฏิบตั ิการจะมี biological spill kit ที่ใช้ตอบสนองต่อการหกหล่นของเชือ้ จุลชีพดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่วนประกอบของ biological spill kit t
1. ป้ายเตือน “DANGER:- Do not Enter DECONTAMINATION IS IN PROGRESS”
2. VIRKON© (ผงยาฆ่าเชือ้ ) และขวดนํา้ สําหรับการละลายผงยาฆ่าเชือ้
3. นํา้ ยาฆ่าเชือ้ 70% Ethyl Alchohol
4. ขวดฉีดพ่นนํา้ ยาฆ่าเชือ้ สําหรับ นํา้ ยาฆ่าเชือ้ 70% Ethyl Alchohol
5. คีมสําหรับคีบอุปกรณ์ (Forcep)
6. กระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษทิชชูท่ดี ดู ซับนํา้ ได้
7. ถุงแดง
8. ถุงมือ Latex
9. ถุงมือยาง
10. Face protection (แว่นตาป้องกัน, ผ้าปิ ดปาก)
11. ที่โกยผงและแปรง
9.2.1.1 ข้อปฏิบัตเิ มื่อมีเมื่อมีการหกของสารทีป่ นเปื้ อนจุลชีพภายใน biosafety cabinet
1) ต้องสวมชุดป้องกันอันตรายขณะทําความสะอาด
2) ทําความสะอาดให้เร็วที่สดุ และปล่อยให้ตู้ cabinet ทํางานระหว่างทําความสะอาด
3) ใช้กระดาษซับปกคลุมบริเวณที่เชือ้ หกเทนํา้ ยาฆ่าเชือ้ ลงบนกระดาษทิง้ ไว้ 20 นาที (ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์)
แล้วเก็บกระดาษที่ปนเปื ้อนใส่ถงุ ทิง้ เพื่อฆ่าเชือ้ ด้วย autoclave ต่อไป
4) ทําความสะอาดซํา้ อีกรอบ
5) ถอดชุดป้อ งกันอัน ตรายที่อ าจปนเปื ้อ นระหว่างทําความสะอาดเชือ้ ใส่ถุงแดง แล้วนําไปฆ่ าเชือ้ ด้วยวิธี
autoclave
6) ให้ biosafety cabinet ทํางานต่ออีก 10 นาทีก่อนปิ ดเครื่อง
7) ล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
8) ทําบันทึกและรายงานเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ต่อผูร้ บั ผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน (เอกสารแนบ 9.4)

119

9.2.1.2 ข้อปฏิบัตเิ มื่อมีเมื่อมีการหกของสารทีป่ นเปื้ อนจุลชีพภายนอก biosafety cabinet
1) ทําเครื่องหมายจํากัดบริเวณที่มีการปนเปื ้อนในบริเวณห้องปฏิบตั ิการ
2) ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสวมเสือ้ กาวน์ป้องกัน อันตราย และนําถุงมือ Latex (และถุงมือยาง หากมีของมีคม
หรือเศษแก้วแตก(, อุปกรณ์ปอ้ งกันออกจาก Spill kitและสวมก่อนเริ่มทําความสะอาด
3) นํากระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษทิชชูท่ีชุบนํา้ ยาฆ่าเชือ้ 10% Chlorox (เติม นํา้ ลงในขวดที่มี
conc. Chlorox จนถึงระดับที่ขีดไว้) จนเปี ยกชุ่มวางเบาๆ บนสารปนเปื ้อนที่หก )ป้องกันไม่ให้เกิด aerosal)
4) เทนํา้ ยาฆ่าเชือ้ 10% Chlorox รอบๆบริเวณที่หกโดยให้เทจากด้านนอกเข้าด้านใน (Outside in)
และทิง้ ไว้ 20-30นาที
5) ใช้คีมรวบกระดาษจากด้านนอกเข้าด้านใน ทิง้ ในถุงขยะติดเชือ้
6) (ถ้ามี)เก็บแก้วที่แตกและของมีคมด้วย forcep และทิง้ ใส่ในถังสําหรับทิง้ ของมีคม
7) ควรทําขัน้ ตอนที่ 3 4, 5 ซํา้ อีกรอบ
8) เช็ดซับบริเวณที่หกด้วยกระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษทิชชูให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง และทิง้ วัสดุ
อุปกรณ์ในถุงแดงแล้วนําไปฆ่าเชือ้ ด้วยวิธี autoclave
9) ใช้ขวดฉีดพ่นฉีดพ่นนํา้ ยาฆ่ าเชือ้ 70% Ethyl Alcohol (จัดเตรียมอยู่ภายในห้องปฏิบตั ิการ BSL2)
บริเวณที่มีการหกปนเปื ้อนและบริเวณรอบๆ เช็ดกระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษทิชชูให้แห้ง แล้วทําซํา้ 2-3
ครัง้
10) ทิง้ วัสดุอปุ กรณ์ในถุงแดงแล้วนําไปฆ่าเชือ้ ด้วยวิธี autoclave
11) ถอดถุงมือ และถอดชุดป้องกันอันตรายที่อาจปนเปื ้อนระหว่างทําความสะอาดเชือ้ ใส่ถุงแดงแล้ว
นําไปฆ่าเชือ้ ด้วยวิธี autoclave
12) ล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
13) ทําบันทึกและรายงานเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ต่อผูร้ บั ผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน (เอกสารแนบ 9.4)
9.2.1.3 ข้อปฏิบัตเิ มื่อมีการหกของสารทีป่ นเปื้ อนจุลชีพบนผิวหนังของผู้ปฏิบัตงิ าน
1) ใช้ขวดฉีดพ่นฉีดพ่นนํา้ ยาฆ่าเชือ้ 70% Ethyl Alcohol ลงบนกระดาษทิชชูให้ชุ่ม แล้วเช็ดผิวหนัง
บริเวณที่ถกู หกรดหรือรองเท้าแล้วทิง้ ลงในถุงแดงทําซํา้ 2-3 ครัง้
2) ถอดเสือ้ กาวน์ ทําการล้างผิวหนังบริเวณที่ถูกหกรดให้สะอาดด้วยนํา้ สะอาดปริมาณมากๆ ก่อ น
ออกจากห้องปฏิบตั ิการ
3) ทําบันทึกและรายงานเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ต่อผูร้ บั ผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน (เอกสารแนบ 9.4)
9.2.2. การดาเนินการเมื่อสารเคมีหกหล่น
สําหรับแนวทางปฏิบตั ิในการกําจัดสารที่ทาํ หกหล่น ควรมีการประเมินถึงระดับความเสี่ยงในเบือ้ งต้น หากเป็ น
สารเคมีอันตรายและทําหก เป็ นปริมาณมาก (Major spill) ควรคํานึงถึงการระเบิด การติดไฟ ความเป็ นพิษ และการ
ขาดออกซิเจนหายใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากซึ่งควรใช้เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการอบรมแล้วในการ
ดําเนินการตอบโต้ อย่างไรก็ตามกรณีท่ีเป็ นอุบตั ิเหตุท่ไี ม่เป็ นอันตราย(Minor spill) อาจทําการดําเนินการจัดการได้ดว้ ย
ตนเอง และทําการแจ้งอุบตั ิเหตุต่อไป เมื่อพิจารณาว่าสารเคมีชนิดนัน้ คืออะไร เป็ นของแข็งหรือของเหลว ทําหกบริเวณ
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ใดบนพืน้ บนดินหรือในนํา้ มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ปริมาณที่ทาํ หก สภาพแวดล้อมใกล้เคียงและ อันตรายที่อาจ
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ดาํ เนินการทําความสะอาดและกําจัดตามขัน้ ตอนอย่างถูกวิธี โดยทั่วไปถ้าเป็ นของเหลวจะใช้ตวั ดูด
ซับเฉพาะ หรือใช้ทรายดูดซับในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ แล้ว รวบรวมนําไปกําจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ระวังไม่ให้มีการ
สัม ผัสร่างกายโดยตรง หรือการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองหรือ ไอระเหย ห้อ งปฏิบัติการมีขั้นตอนดําเนินการสําหรับ
สารเคมีท่หี กโดยกระบวนการ Chemical spill management ด้วยชุด Chemical spill kit ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่วนประกอบของ Chemical spill kit (สาหรับ spill 1 ลิตร)
ถังพลาสติก Polypropylene หรือ high-density polyethylene แบบมี ฝาปิ ด ขนาดอย่างน้อย 18 ลิตร (หรือ 5
gallon) บรรจุส่งิ ของดังนี ้
1. ป้ายเตือน “DANGER:- Chemical Spill –No Entry” สําหรับติดตรงทางเข้า
2. Acid Neutralizer - Sodium Bicarbonate (Baking soda) (2 kg, food grade)
3. Base Neutralizer ผง Citric acid (2 kg, food grade)
4. Vermiculite grains หรือ ทราย ปริมาตร 1 ลิตร (ดูดซับได้ 1 ลิตร)
5. กระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษทิชชูท่ดี ดู ซับนํา้ ได้ 1 ห่อ
6. แผ่นกันซึม 2 แผ่น
7. ถุงพลาสติก Polypropylene หรือ high-density polyethylene จํานวน 6 .ใบ
8. ถุงมือ Latex และ nitrite อย่างละ 2 คู่
9. ถุงมือยาง 2 คู่
10. เสือ้ กาวน์ disposable แบบ water repellent 2 ชุด
11. Rubber shoes 2 คู่
12. Face protection (แว่นตาป้องกัน , ผ้าปิ ดปาก, mask กันไอระเหย (respirator) หมวกคลุม
ผมพลาสติก)
13. ที่โกยผงและแปรงพลาสติก (PP จะดีมาก)
14. ป้าย sticker สําหรับเขียนระบุชนิด Chemical waste
15. ปากกาลูกลื่น 1 ด้าม
16. pH paper
17. ยางรัดถุง
หมายเหตุ Chemical spill control จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันขึน้ กับระดับความอันตรายของสารเคมี และ
บริเวณที่เกิดการปนเปื ้อนของสารเคมี
9.2.2.1 ข้อปฏิบัตเิ มื่อเกิดอุบัตเิ หตุจากสารเคมีหกรั่วไหล
1. จําแนกชนิดของสารเคมีท่หี กรั่วไหล และอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ โดยดูจาก SDS
2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากในชุด Spill kit ดังนี ้ ชุดคลุมป้องกัน (Protective clothing)
ถุงมือยาง ถุงมือไนไตรท์ รองเท้าบูทป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย (Safety goggles) หรือหน้ากากแบบครอบแบบเต็ม
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หน้า Face shields สําหรับสารที่ไอระเหยมีฤทธิ์ระคายเคือง กัดกร่อน หรือเป็ นพิษ หรือหน้ากากชนิดมีตลับกรองสารที่
สามารถป้องกันไอระเหยหรือก๊าซที่เป็ นกรดได้ และหมวกคลุมผม
3. ตั้งสัญ ลักษณ์เตือ นภัยสารเคมีหกรั่วไหล ติดป้ ายแจ้งเตือนหน้าห้องพร้อมกั้นเขตพืน้ ที่ทาํ เครื่อ งหมาย
จํากัดบริเวณที่มีอบุ ตั ิเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหลในบริเวณห้องปฏิบตั ิการ
ก) การหกของสารเคมีทเี่ ป็ นของแข็ง
1) หากเป็ นสารที่ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับนํา้ ควรทําให้ชนื ้ ด้วยนํา้ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
2) ใช้แปรงกวาดสารมารวมกันเบาๆ ตักสารใส่ในกระดาษแข็ง หรือ แผ่นพลาสติก แล้วนําไปทําลาย ตาม
ระบบการจําแนกของเสียของคณะฯ
3) หากมีเศษแก้วแตกให้ใช้ Forceps คีบเศษแก้วทิง้ ในขวดสาหรับทิง้ ของมีคม หากเศษแก้วมีขนาดเล็กมาก
ให้ใช้ไม้พายพลาสติกโกยใส่ท่ตี กั ผง แล้วเทลงในขวดสาหรับทิง้ ของมีคม
4) หากสารที่หกมีฤทธ์เป็ นกรด ควรใช้นาํ้ ล้างบริเวณที่มีสารละลายกรดหก เพื่อทําให้กรดเจือจางลง และ
จากนั้นใช้สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจาง (5% w/v) ล้างอีกครั้งเพื่อทําลายสภาพกรด
แล้วล้างด้วยนํา้ อีกครัง้ แล้วทําการวัด pH ที่พนื ้ ผิวให้อยู่ในช่วง 6-8 แล้วซับนํา้ ให้แห้ง
5) สารที่เป็ นเบส ควรใช้นาํ้ ล้างบริเวณที่มีสารหกและซับนํา้ ให้แห้ง เนื่องจากสารละลายเบสที่หกบนพืน้ จะทํา
ให้พนื ้ บริเวณนัน้ ลื่น ต้องทําความสะอาดลักษณะดังกล่าวหลายๆครัง้ และใช้สารละลายกรดซิตริกเจือจาง
(5% w/v) ล้างเพื่อทําลายสภาพเบส แล้วล้างด้วยนํา้ อีกครั้ง แล้วทําการวัด pH ที่พืน้ ผิวให้อยู่ในช่วง 6-8
แล้วซับนํา้ ให้แห้ง
ข) การหกของสารเคมีทเี่ ป็ นของเหลว
1. แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง (เจ้าของการทดลอง) และหัวหน้างาน
2. นําอุปกรณ์ทงั้ หมดออกจากถัง Spill kit
3. สวมเสือ้ กาวน์ และใส่ถงุ มือ Rubber shoe cover Face protection (แว่นตาป้องกัน, ผ้าปิ ดปาก, mask
กันไอระเหย หมวกคลุมผมพลาสติก) (และถุงมือยาง หากมีของมีคมหรือเศษแก้วแตก)
4. ก่อนเริ่มทําความสะอาด (ต้องการทีมผูท้ าํ ความสะอาด 2-3 คนประกอบด้วย ผูส้ งั เกตการณ์ 1 คนและ
ผูท้ าํ ความสะอาด 1-2 คน)
5. หากมีเศษแก้วแตกให้ใช้ Forceps คีบเศษแก้วทิง้ ในขวดสาหรับทิง้ ของมีคม หากเศษแก้วมีขนาดเล็ก
มากให้ใช้ไม้พายพลาสติกโกยใส่ท่ตี กั ผง แล้วเทลงในขวดสาหรับทิง้ ของมีคม
6. นําถังพลาสติก Polypropylene มาบุภายในถังด้วยใช้ถงุ พลาสติก Polypropylene หรือ high-density
polyethylene ที่เตรียมไว้ในชุด spill kit
7. เท Vermiculite (หรือทราย หรือตัวดูดซับอื่นๆ) ล้อมกรอบวงนอกของเหลวเพื่อจํากัดบริเวณของเหลว
โดยค่อยๆ เทสารจากด้านนอกเข้าด้านในบริเวณที่หกปนเปื ้อนให้คลอบคลุมทัง้ บริเวณ
หมายเหตุ: หากเป็ นสารไวไฟหก ต้องปิ ดแหล่งความร้อนและประกายไฟ
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ค) ของเหลวทีเ่ ป็ นกรด
1) เท Sodium Bicarbonate (Baking soda) จากรอบนอกเข้าสูภ่ ายในวง รอจนฟองฟู่ หายไป ทําการวัด
pH ด้วย pH paper เพื่อยืนยันการ neutralization (pH 6-8) สามารถเท Sodium Bicarbonate
(Baking soda) เพิ่มได้จนกว่าการ neutralization (pH 6-8) สําเร็จ
Note: Remember not to lean over the spill when doing this to prevent from
breathing in any off gasses/vapours.
2) เท Vermiculite (หรือทราย หรือตัวดูดซับอื่นๆ) เพื่อดูดซับของเหลวจนแห้ง
3) โกย Vermiculite (หรือทราย หรือตัวดูดซับอื่นๆ) ด้วยที่โกยผงและแปรงพลาสติกทิง้ ลงในถังที่บุ
ถุงพลาสติก
ง) ของเหลวทีเ่ ป็ นเบส
1) เทกรดซิตริก (Citric acid) โดยเริ่ม เทจากรอบนอกเข้าสู่ภายในวง แล้วทําการวัด pH ด้วย pH paper
เพื่ อ ยื น ยัน การ neutralization (pH 6-8) สามารถเท เทกรดซิ ต ริก (Citric acid) เพิ่ ม ได้จ นกว่ า การ
neutralization (pH 6-8) จะสําเร็จ
2) เท Vermiculite เพื่อดูดซับของเหลวจนแห้ง
3) โกย Vermiculite (หรือ ทราย หรื อ ตัว ดู ด ซับ อื่ น ๆ) ด้ว ยที่ โกยผงและแปรงพลาสติ ก ทิ ้ง ลงในถั ง ที่ บุ
ถุงพลาสติก
จ) ของเหลวทีเ่ ป็ นน้ามัน
1) ควรใช้แผ่นซับ ซับของเหลวส่วนเกินออก แล้วใช้ผงซักฟอกล้างสารที่เป็ นนํา้ มันและไขมันจนหมดคราบ
นํา้ มันและพืน้ ไม่ล่นื
ฉ) ของเหลวทีเ่ ป็ นทีเ่ ป็ นสารทีร่ ะเหยง่าย
- ควรใช้ Vermiculite หรือ ทราย หรือ ตัวดูดซับอื่นๆ เทลงซับบริเวณที่สารหยดจนแห้ง และในขณะเช็ดถู
จะต้องมีการป้องกันไม่ให้สมั ผัสผิวหนังหรือสูดไอของสารเข้าร่างกาย (สวมถุงมือ และ respirator) ควรใช้
นํา้ ล้างบริเวณที่มีสารหกและซับนํา้ ให้แห้ง
4. ต้องทําความสะอาดพืน้ ผิวซํา้ หลายๆ ครัง้ ด้วยกระดาษทิชชูชบุ นํา้ และนํา้ ยาทําความสะอาดแล้วทิง้ ลงถังขยะ
5. ถอดอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลตามลําดับ ได้แก่ ถุงหุม้ รองเท้า ถุงมือชั้นนอก ชุดคลุมทั้งร่างกาย ถุงมือ
ชั้นใน หลังจากนั้นสวมถุงมือ คู่ใหม่ ถอดแว่นตากันกระเด็นวางไว้ จึงถอดหน้ากากทิง้ ในถุงขยะพิษ ที่มีป้ าย
สัญลักษณ์ทงิ ้ สารเคมี จากนัน้ ทํา ความสะอาดแว่นตากันกระเด็นด้วย Alcohol 70% ก่อนเก็บ
6. เก็บวัสดุกนั้ เขตพืน้ ที่ แล้วทิง้ ลงในถุงขยะ ปิ ดปากถุงแล้วรัดด้วยยางรัดถุงให้แน่น ติดป้ายสัญลักษณ์ทิง้ สารเคมี
เขียนระบุประเภทของสารเคมี
7. นําถุงขยะพิษไปส่งกําจัดตามมาตรการการจัดการขยะพิษของคณะสหเวชศาสตร์
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8. ล้างมือให้เรียบร้อย
9. เขีย นบันทึกรายงานอุบัติการณ์ และรายงานการเกิด สารเคมี หกรั่วไหลให้ประธานคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยรับทราบ (เอกสารแนบ 9.4)
หมายเหตุ: ในกรณีของที่ปนเปื ้อนปรอทหก ต้องจัดการทันทีเนื่องจากไอปรอทมีความเป็ นพิษสูง โดยสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่น การใช้ผงอะมัลกัม (amalgamation powder) เพื่อให้เกิดเป็ นโลหะอะมัลกัม การกลบด้วย
ผงกามะถันหรือใช้เครื่องมือดูดสุญญากาศ (mercury vacuum cleaner) ดูดเก็บรวบรวมไว้ ห้ามใช้เครื่องดูด
ฝุ่นที่ใช้ตามบ้านเรือนดูดปรอทโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะทําให้ไอปรอทกระจายฟุ้งไปทั่ว หลังจากนัน้ เก็บขยะที่มี
ปรอทเจือปนอยู่แยกจากขยะทั่วไป
9.2.2.2 ข้อปฏิบัตเิ มื่อสารเคมีหกรดผิวหนัง
1. กรณีไม่ทราบชนิดสารหกรดผิวหนัง

1) ถอดเสือ้ ผ้าบริเวณที่เปื ้อนสารเคมีออกโดยเร็ว
2) เช็ดหรือซับสารเคมีท่หี กรดออกให้มากที่สดุ โดยเร็ว
3) กรณีสารละลายนํา้ แต่ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับนํา้ ล้างบริเวณที่สารหกรดด้วยนํา้ ไหลปริมาณมากๆ เป็ น
เวลาอย่างน้อย 10 นาที หรือจนแน่ใจว่าชําระล้างสารออกหมดแล้ว หากสารไม่ละลายน้าให้ลา้ งด้วยสบู่ ใช้อ่าง
นํา้ หรือ Safety shower ที่อยู่ใกล้ท่สี ดุ
4) หากทราบว่าสารที่หกรดคืออะไร ให้ดาํ เนินการต่อไปตามข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม SDS
หรือตามแนวทางข้างล่าง ในกรณีท่รี ุนแรงควรพบแพทย์ทนั ที
2. กรณีทราบชนิดสารทีห่ กรดผิวหนัง

1) ในกรณีกรด ล้างนํา้ เปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยชะล้างต่อด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต
เจือจาง ข้อควรระวัง: ในกรณีกรดซัลฟิ วริกเข้มข้นหกรด ต้องทําการเช็ดหรือซับออกด้วยผ้าให้ได้มากที่สดุ
ก่อนการล้างด้วยนํา้ เปล่าปริมาณมากๆ
2) ในกรณีเบส ล้างนํา้ เปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยชะล้างต่อด้วยสารละลายกรดแอซิติกเจือจาง
3) สําหรับฟี นอล ล้างนํา้ เปล่าปริมาณมากๆ แล้วค่อยใช้กลีเซอรีนอิ่มตัวด้วยโบรมีนทา ถ้าฟี นอลหก
รดปริมาณมาก อาจมีอาการไตวาย (อันตรายถึงชีวติ ) ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที
4) สําหรับกรดไฮโดรฟลูออริก ทําให้เกิดแผลที่เจ็บปวดมาก กรดเจือจางจะเห็นผลช้ากว่า ควร หลีกเลี่ยง
การใช้ถา้ เป็ นไปได้ ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้กรดชนิดนีค้ วรเตรียมติดต่อสถานพยาบาลไว้ลว่ งหน้าใน กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้ลา้ งด้วยนํา้ มากๆ และนวดด้วย calcium gluconate gel 2 % และต้องพบ
แพทย์ในทุกกรณีท่เี กิดการหกรดร่างกายไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม
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9.2.2.3 ข้อปฏิบัตเิ มื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา
1) ล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างตาฉุกเฉิน (eye wash) หรือด้วยนํา้ ไหลปริมาณมาก ขณะล้างตาต้อง
พลิกเปลือกตา และกลอกตาไปมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที หรือจนแน่ใจว่าชําระสารออกหมดแล้ว ใน
กรณีสารเคมีกระเด็นเข้าตา ห้ามสะเทิน (neutralize) ด้วยสารละลายกรดหรือเบสโดยเด็ดขาด
2) นําส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
9.2.3 การปฏิบัตเิ มื่อเกิดไฟไหม้จากสารเคมี
ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเพลิงไหม้จากการใช้สารเคมี ควรต้องมีการประเมินความรุนแรงและชนิดของสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) กรณี เกิดไฟลุกไหม้เล็กน้อ ยบนโต๊ะปฏิบัติการหรือ พืน้ ห้อ งปฏิบัติการ เช่น ไฟลุกติ ด 70% ethanol ใช้ผ้า
หนาๆ คลุมไฟ หรือผ้าห่มคลุมไฟ (fire blanket) หรือ dry sand
2) กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยในห้องปฏิบตั ิการหรือห้องเก็บสารเคมี ใช้ถงั ดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้ง
(สําหรับดับวัสดุชนิด A, B, หรือ C) หรือถังดับเพลิงชนิดบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ ยกเว้น ไฟไหม้สารเคมี
ประเภทสารออกซิไดส์ ทุกชนิด ฟอสฟอรัสขาวและฟอสฟอรัสเหลือง ให้ใช้นาํ้ ดับเพลิงเท่านัน้
3) กรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงให้ดงึ สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ แล้วโทรแจ้งเหตุด่วน เหตุรา้ ย แล้วรีบออกนอก พืน้ ที่
ทันที
9.2.3.1 ประเภทของเพลิง

รูปที่ 9.2 ประเภทของเพลิง
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9.2.3.2 ชนิดของถังดับเพลิง
1) ถังดับเพลิงประเภทเคมี
1.1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท (A, B, C) เป็ นถังสีแดง ภายใน
บรรจุผงเคมีแห้งและแก๊สไนโตรเจน ลักษณะนํา้ ยาที่ฉีดออกมาเป็ นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทกุ ชนิดได้
อย่ า งรวดเร็ว และมี ป ระสิท ธิ ภ าพสูง เช่ น เพลิง ไหม้ท่ี เกิ ด จากไม้ กระดาษ สิ่ง ทอ ยาง นํ้า มัน แก๊ ส และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษ ย์และสิ่งมีชีวิตเหมาะสําหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารขนาด
ใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียน เป็ นต้น
1.2. ถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นถังสีแดง นํา้ ยาดับเพลิงเป็ นนํา้ แข็งแห้งที่
บรรจุไว้ในถังที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 ปอนด์ต่อตารางนิว้ ที่ปลายสายฉีดจะมีลกั ษณะเป็ นกระบอกหรือ
กรวย เวลาฉีดลักษณะนํา้ ยาที่อ อกมาจะเป็ นหมอกหิมะที่ไล่ความร้อนและออกซิเจน สามารถดับเพลิงได้ 2
ประเภทชนิด B, C เหมาะสําหรับใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส นํา้ มัน และไฟฟ้า
2) ถังดับเพลิงประเภทน้า สามารถใช้ได้เฉพาะกับเพลิง A หรือเชือ้ เพลิงทั่วไปเท่านั้น จะมีรูปแบบ
สายยางส่งนํา้ เป็ นม้วนในตูด้ บั เพลิง
3) ถั ง ดั บ เพลิ ง ประเภทโฟม เป็ น เครื่ อ งดั บ เพิ ล งที่ บ รรจุ ด้ว ยนํ้า ผสมสารเคมี Aqueous Film
Forming Foam มี ความดัน สูง เหมาะสําหรับ เพลิงประเภท A และ B ไม่เหมาะกับ เพลิง C เหมาะสําหรับ
บ้านพักอาศัย ร้านจําหน่ายนํา้ มันและสี ปั้มนํา้ มัน หรือดับไฟที่เกิดจากนํา้ มันชนิดต่างๆ ห้ามดับเพลิงที่เกิดจาก
ระบบไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะเป็ นสื่อนํากระแสไฟฟ้า
4) ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon หรือสารอื่นที่คล้ายกัน) เป็ นถังดับเพลิงประเภท
สารเหลวระเหย เหมาะสําหรับเพลิงประเภท A, B, และ C หลังการฉีดจะไม่มีสารตกค้าง เหมาะกับอุปรณ์พ
วกอิเล็กโทรนิคส์ หรือเครื่องมือที่มีราคาสูงหรือเสียง่าย
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9.3 หลักการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
การปฐมพยาบาลเป็ นการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ณ สถานที่เกิดเหตุให้พน้ อันตราย โดย
ใช้อปุ กรณ์หรือเครื่องมือที่หาได้ในขณะนัน้ ก่อนที่จะส่งผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บไปให้แพทย์รกั ษาต่อไป ตัวอย่างเช่น
1) เป็ น ลม: จัด ให้น อนในที่ อ ากาศโปร่ง คลายเสือ้ ผ้า ให้ห ลวม หนุน ศรีษ ะด้วยหมอน ยกปลายเท้า ให้สูง
ประมาณนึง หันหน้าตะแคง ให้ดมแอมโมเนียหรือยาดม ในกรณีท่ีวิงเวียนเพราะขาดนํา้ ตาลเนื่องจากไม่ได้รับประทาน
อาหาร ให้ผสมนํา้ หวานเพื่อเพิ่มระดับนํา้ ตาลในกระแสเลือด
2) การทําแผลทั่วไป: ล้างมือให้สะอาด และทําแผลบริเวณที่สะอาดก่อนบริเวณแผลที่สกปรก เช็ดรอบแผลด้วย
สําลีชบุ แอลกอฮอล์แล้วจึงปิ ดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาด
3) การทําแผลถูกของมีคมและมีเลือดออกไม่มาก: บีบเลือดออก ล้างด้วยนํา้ สะอาดและสบู่ ใส่ยาทิงเจอร์แผล
สดหรือเบตาดีนแล้วจึงปิ ดแผล
4) กรดหรือด่างเข้าตา: ล้างด้วยนํา้ สะอาดมากๆ อย่าขยีต้ า แล้วรีบไปพบแพทย์
5) ไฟไหม้ นํา้ ร้อนลวก: ฉีกหรือตัดเสือ้ ผ้าบริเวณที่ถูกนํา้ ร้อนลวก (แต่เสือ้ ผ้าที่ไหม้ไฟและดับแล้ว ถ้าติดกับแผล
ไม่ตอ้ งดึงออก) ถอดเครื่องประดับที่รดั อยู่ เช่น แหวน นาฬิกา เพราะเมื่อมีอาการบวมจะถอดยาก แล้วทําให้บริเวณที่ถูก
ไฟไหม้ นํา้ ร้อนลวก เย็นลงโดยเร็วที่สดุ อย่างน้อย 10 นาที
6) การถูกไฟฟ้าดูด: เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัดไปแล้ว หากผูถ้ ูกไฟดูดไม่รูส้ กึ ตัวให้เปิ ดทางเดินหายใจทันที ด้วย
การกดหน้าผากและยกคางให้เงยขึน้ ตรวจการหายใจและชีพจร และเตรียมการช่วยฟื ้ นคืนชีพ ห่มผ้าให้ความอบอุ่น
ตรวจดูบาดแผล หากมีแผลไหม้ให้ใช้นาํ้ เย็น ราดและปิ ดบาดแผล แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาล
7) การได้รับแก๊สพิษ : ตัวอย่างเช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ จะทําให้มีอาการปวดศีรษะ สับสน หายใจลําบาก
อาจจะหมดสติ วิธีปฐมพยาบาล คือ ต้องให้ได้อากาศบริสทุ ธิ์เร็วและมากที่สดุ คลายเสือ้ ผ้าให้หลวม ห่มผ้าให้อบอุ่น ถ้า
หยุดหายใจ ให้รีบช่วยหายใจ ดูการหายใจและจับชีพจรอย่างใกล้ชิด และต้องเรียกรถพยาบาลทันที
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินภายในคณะ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 7251 บัณฑิตศึกษา 7261
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ รปภ.มธ.ศูนย์รงั สิต 02-564-4407, 1000, 1234
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินภายนอกมหาวิทยาลัย แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง 199,
รถดับเพลิง เทศบาลท่าโขลง 02-5295153 หน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน(ทั่วไทย) 1669
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 1650
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แบบสารวจความปลอดภัยทั่วไปของห้องปฏิบัตกิ ารคณะสหเวชศาสตร์ (เอกสารแนบ 9.1)
ห้องปฏิบตั กิ าร______________________________ ผูต้ รวจสอบ______________________________
วันที่ตรวจสอบ___________________________________
1. ลักษณะกายภาพห้องปฏิบัตกิ าร
ผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
1.1 จัดอย่างมีระเบียบ
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.2 ไม่มีสงิ่ กีดขวางทางเดิน
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.3 พืน้ ห้องสะอาดและแห้ง
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องมืออุปกรณ์แข็งแรงมั่นคง
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.5 Benches และShelves สะอาดเป็ นระเบียบ
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.6 Hood (สะอาด เป็ นระเบียบและไม่ใช้เป็ นที่เก็บอุปกรณ์)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
_______________
1.7 เครื่องมือมีการจัดวางอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.8 เครื่องมือมีการตรวจสภาพสมํ่าเสมอ
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
1.9 การใช้งานเครื่องมือมีความปลอดภัย
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
2. การจัดเก็บ
2.1 ถังแก๊ส (มีอปุ กรณ์ยึดติดกันล้ม)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
2.2 สารเคมี (ติดฉลาก)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
2.3 ชัน้ เก็บสารเคมี (เป็ นระเบียบเรียบร้อย)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
2.4 ของเสีย (มีขวดทิง้ แยกตามประเภท และมีฉลากชัดเจน) ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
2.5 มีภาชนะเฉพาะสําหรับบรรจุเศษแก้วที่แตกหัก
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
3. อุบัตเิ หตุในห้องปฏิบัตกิ าร
3.1 มีหมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินติดไว้ใกล้โทรศัพท์ทกุ เครื่อง ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
3.2 มีถงั ดับเพลิง (ติดตัง้ ในตําแหน่งที่เหมาะสม)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
3.3 มี Emergency shower/Eye wash ที่เข้าถึงได้ง่าย
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
3.4 มีชดุ Spill response
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
3.4 มีชดุ ปฐมพยาบาล(มีอปุ กรณ์เพียงพอ)
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง _______________
4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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แบบฟอร์มสารวจความเสี่ยงภัย
ในการทางานในห้องปฏิบัตกิ าร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เอกสารแนบ 9.2)

ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบความ
เสี่ยงภัย

หัวหน้า
ห้องปฏิบัตกิ าร

ลงนาม
วันที่


หัวหน้างาน

ลงนาม
วันที่


ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารและจัดการ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ าร

ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารและจัดการ
ความปลอดภัยใน
การทางาน

ลงนาม
วันที่


ลงนาม
วันที่


ห้องปฏิบตั ิการ
ชื่อผูต้ รวจสอบ

ตําแหน่ง

วันที่ตรวจสอบ

ส่วนที่ 1 : ความเสี่ยงภัยจากลักษณะทางกายภาพและเครื่องมือในห้องปฏิบัตกิ าร
โปรดเลือก 1, 2,3,4,5 โดยอันดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยมากที่สดุ อันดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยน้อยที่สดุ
ลักษณะทางกายภาพและเครื่องมือในห้องปฏิบตั ิการ
5
4
3
2
1. ลัก ษณะทางกายภาพห้อ งปฏิ บัติ ก าร เช่ น ตํา แหน่ ง ที่ ตั้ ง ระบบ
ระบายอากาศ
2. สิ่งแวดล้อ มในห้อ งปฏิบตั ิการไม่ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน เช่น การเก็บ
ของ การจัดวางตูเ้ ก็บของ การจัดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่
3. เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบตั ิการเช่น โต้ะ เก้าอี ้ ไม่เหมาะสม
4 ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง
5.ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสํารอง และระบบนํา้ ประปา
6. จ้านวนและต้าแหน่ง ก๊อกน้าล้างตา และที่อาบน้าฉุกเฉิน ไม่เพียงพอ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 : ความเสี่ยงภัยจากการทางานในห้องปฏิบัติการ
ท่านได้รับความเสี่ยงภัยอะไรบ้างในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์
โปรดเลือก 1, 2,3,4,5 โดยอันดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยมากที่สุด อันดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยน้อย
ที่สุด
ความเสี่ยงภัยจากการทางานในห้องปฏิบัติการ
1. บุคลากรในห้องขาดความรู้ ความช้านาญในการปฏิบัติงานด้านสารเคมี
2.บุคคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการของเสียที่เกิดจากการท้างาน
3. บุ คลากรในห้ อ งขาดความรู้ ความช้านาญในการปฏิบั ติ งานทางด้านจุ ล
ชีววิทยา
4. บุคลากรในห้องขาดความรู้ ความช้านาญในการปฏิบัติงานทางด้านรังสี
5. การสัมผัสสารเคมี/รังสีจากการกระเด็น รั่วไหล โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
6. การสูดดมสารเคมีขณะปฏิบัติงาน โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
7. การสัมผัสกับเชือจุลชีพโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
8. ผิวหนังถูกความร้อนลวกจากอุป กรณ์ ให้ความร้อน: หม้อต้มน้ า แผ่นท้ า
ความร้อน
9.เครื่องแก้วแตก
10. ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต
11. หยิบสารเคมีผิด เนื่องจากไม่ได้อ่านฉลากฉลากลบเลือน
12. หาสารเคมีไม่พบ สารเคมีเก็บผิดที่ มีการซือสารเคมีชนิดเดียวกันซ้าหลาย
ครัง
13. มีอุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการสัมผัส และ/หรือ สูดดม สารเคมีจากขยะ
ของเสียสารเคมี

5

4

3

2

1

ส่วนที่ 3 : การสารวจอุปกรณ์ป้องกันตนเองและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ทาเครื่องหมาย  หน้าอุปกรณ์ป้องกันตนเอง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีในห้อปฏิบัติการหรือบริเวณ
ใกล้เคียงที่เข้าถึงได้
____ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ใบหน้า
____ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
____ อุปกรณ์ป้องกันมือ
____ อุปกรณ์ป้องกันเท้า
____ ฝักบัวอาบน้าฉุกเฉิน
____ อ่างล้างตาฉุกเฉิน
____ ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลเบืองต้น
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____
____
____
____

อุปกรณ์ดับเพลิง
ทางออกฉุกเฉิน
อุปกรณ์ส้าหรับการจัดเก็บสารเคมี และการขนย้ายสารเคมี และขยะสารเคมี
อุปกรณ์ส้าหรับจัดการสารเคมี/จุลชีพหกหล่นในภาวะฉุกเฉิน (spill response kit)

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................
ปัญหาที่พบจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
โปรดเลือก 1, 2,3,4,5 โดยอันดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยมากที่สุด อันดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงภัยน้อยที่สุด
ปัญ หาที่พ บจากการใช้อุป กรณ์ ป้อ งกัน ตนเอง
5
4
3
2
1
และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
1. ไม่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน
2. ไม่ทราบวิธกี ารใช้และข้อจ้ากัดของอุปกรณ์
3. ไม่สะดวกในการใช้งานหรือเข้าถึงอุปกรณ์
4.การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
5. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 : การสารวจความเจ็บป่วยและการตรวจเช็คสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ
ทาเครื่องหมาย การสารวจความเจ็บป่วยและการตรวจเช็คสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ
____ ผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการมีโรคประจ้าตัว (ระบุรายละเอียด)
____ ผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการมีประวัติการตรวจเช็คสุขภาพความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประจ้าปี
____ ผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการมีประวัติการตรวจเช็คสุขภาพเอ็กซเรย์ปอดประจ้าปี
____ อื่นๆ
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ส่วนที่ 5: การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ
4 ความเสี่ยงสูงมาก ยอมรับไม่ได้ ควรหยุดการด้าเนินการจนกว่าจะมีมาตรการในการลดความเสี่ยง
3 ความเสี่ยงสูง ต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยง
2 ความเสี่ยงยอมรับได้ ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
1 ความเสี่ยงเล็กน้อย
ด้านความเสี่ยง
1. ลักษณะทางกายภาพและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
2. การท้างานในห้องปฏิบัติการ
3. อุปกรณ์ป้องกันตนเองและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
4.ความเจ็บป่วยและการตรวจเช็คสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

4

3

2

1

ส่วนที่ 6: แนวทางการดาเนินการควบคุมและลดความเสี่ยง
แนวทางการควบคุมและลดความเสี่ยง

มาตรการที่จะด้าเนินการ

ก้าหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ลายเซ็นต์ประธานคณะ
กรรมการบริหารและ
จัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

ส่วนที่ 7: การติดตามมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารและจัด การความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
มีการด้าเนินการควบคุมและลดความเสี่ยงตามที่ก้าหนดเสร็จสิน
อยู่ในระหว่างการด้าเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่ก้าหนด
อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ
ลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันที่

/

/
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แบบประเมินความเสี่ยงในความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัตกิ ารคณะสหเวชศาสตร์ (เอกสารแนบ 9.3)
ห้องปฏิบตั กิ าร______________________________ ผูต้ รวจสอบ______________________________
วันที่ตรวจสอบ___________________________________
สาหรับห้องปฏิบัตกิ ารชีวภาพทั่วไป
การประเมินความอันตราย (HAZARD ASSESSMENT)
ใช่ ไม่ใช่
หมายเหตุ
1. มีการใช้งานหรือเก็บสิง่ มีชีวติ หรือวัสดุชีวภาพในห้องปฏิบตั กิ าร
2. มีการจัดทํารายและปรับปรุงรายการของสิง่ มีชีวติ หรือวัสดุชีวภาพให้เป็ นปัจจุบนั
3. มีการจัดระดับความเสี่ยง (Risk group) ของสิง่ มีชีวติ หรือวัสดุชีวภาพ
4. กรุณาระบุชนิดของตัวอย่างที่ใช้ในห้องปฏิบตั กิ าร
 Microorganisms
 Human blood / tissues / OPIM
 Human cell lines
 Other cell lines/tissue culture  Animal tissues
 rDNA/RNA
 วัสดุชีวภาพอื่นๆ (โปรดระบุ):.............................................................................................
5. Biosafety level ของห้องปฏิบตั กิ ารนีค้ ือ BSL1 ใช่หรือไม่
* ถ้าไม่ใช่ BSL1 ให้ประเมินเพิม่ เติมทําส่วนของ BSL2
สิ่งอานวยความสะดวกในห้องปฏิบัตงิ าน (LABORATORY FACILITY)
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
1. มีอ่างล้างมือและสบูล่ า้ งมือใกล้ทางเข้าออกห้องปฏิบตั กิ าร
2. มีหน้าต่าง/ประตูปอ้ งกันแมลง
การฝึ กอบรมและการจัดเก็บข้อมูล (TRAINING AND RECORD KEEPING) ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
1. มีการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ
2. หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารส่งเสริมให้เข้าฝึ กอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพที่
เหมาะสม
3. มีหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
4. ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรูแ้ ละตระหนักถึงอันตรายทางชีวภาพที่จะเกิดขึน้ ในระหว่าง
ปฏิบตั งิ าน
5. มีแนวทางปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ประจําห้องปฏิบตั กิ าร
สัญลักษณ์ (SIGNAL )
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
1. มีสญ
ั ลักษณ์เตือนอันตรายหรือข้อห้ามปฏิบตั ติ ดิ อยู่หน้าห้องปฏิบตั กิ าร
2. มีเบอร์โทรศัพท์ฉกุ เฉินและชื่อผูร้ บั ผิดชอบติดไว้ใกล้ทางเข้าออกห้อง
3. มีการทําเครื่องหมายแสดงบนพืน้ ที่/โต๊ะทํางานที่มีการใช้สารอันตราย
4. มีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตรายบนอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
5. มีคาํ เตือนบนตูแ้ ช่เย็นว่า “ห้ามเก็บอาหารและเครื่องดื่ม”
การลดความเสี่ยง (RISK REDUCTION)
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
1. ทักษะในการปฏิบัตงิ าน (WORK PRACTICES)
1.1 ไม่ดื่ม กิน สูบบุหรี่ แต่งหน้า หรือ ใส่ contact lenses ในห้องปฏิบตั กิ าร
1.2 ไม่เก็บหรือวางอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ในบริเวณห้องปฏิบตั กิ าร
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1.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านล้างมือก่อนและหลังปฏิบตั งิ านทุกครัง้
การลดความเสี่ยง (RISK REDUCTION)
1.4 ผูป้ ฏิบตั งิ านสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะ
ปฏิบตั งิ าน
1.5 ผูป้ ฏิบตั งิ านสวมใส่กางเกงขายาวปิ ดข้อเท้าและสวมรองเท้าปิ ดปลายเท้า
1.6 ไม่ใช่ปากดูดไปเปต และมีอปุ กรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
1.7 มีขนั้ ตอนการทํางานที่ลดหรือควบคุมการฟุง้ กระจายของสิง่ มีชีวติ หรือวัสดุ
ชีวภาพ
1.8 ไม่สวมเสือ้ กาวน์ออกไปเดินในพืน้ ที่สาธารณะเช่น โรงอาหาร ห้องนํา้ หรือ
ห้องพัก
1.9 ไม่จบั บริเวณสะอาด เช่นลูกบิดประตู หรือโทรศัพท์ ขณะใส่ทกุ มือ
1.10 ไม่นาํ กรด ด่างหรือสารระเหยไปใช้งานในตูช้ ีวนิรภัย (Biosafety
Cabinet, BSC)
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENTS)
2.1 สวมเสือ้ กาวน์ทกุ ครัง้ ที่ปฏิบตั งิ าน
2.2 สวมถุงมือที่เหมาะสมทุกครัง้ ที่มีการทํางานกับสารชีวภาพหรือสารเคมี
อันตราย
2.3 สวมอุปกรณ์ปอ้ งกันดวงตาทุกครัง้ ที่ปฏิบตั งิ านที่อาจเกิดการฟุง้ กระจาย
ของสารชีวภาพ
2.4 มีหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสมต่อลักษณะงานและมี
ปริมาณเพียงพอต่อจํานวนผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. การควบคุมและจัดการทางวิศวกรรม (ENGINEERING CONTROL AND
MANAGEMENT)
3.1 จัดให้มีตเู้ ก็บตัวอย่างหรือสารเคมีโดยเฉพาะ และแยกตูเ้ ย็นสําหรับเก็บ
อาหารออกจากบริเวณปฏิบตั งิ าน
3.2 ห้องปฏิบตั กิ ารต้องออกแบบพืน้ ผนัง อุปกรณ์ให้ทาํ ความสะอาดได้ง่าย
3.3 มีอปุ กรณ์ฆ่าเชือ้ และทําความสะอาดเสือ้ กาวน์ในที่ทาํ งาน
3.4 มีตู้ BSC และทําการตรวจสอบสมํ่าเสมอทุกปี
3.5 การจัดวาง BSC ในตําแหน่งที่เหมาะสม ไม่รบกวนกระแสลม เช่น ใกล้
ประตูเข้า-ออก
3.6 มีตหู้ รือบริเวณแขวนเสือ้ กาวน์ในบริเวณปฏิบตั งิ าน
3.7 มี Emergency shower และ eyewash ที่พร้อมใช้งานในบริเวณ
ปฏิบตั งิ าน

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
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การฆ่าเชือ้ และการกาจัดของเสียปนเปื้ อน (DECONTAMINATION AND

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ

ไม่ใช่

หมายเหตุ

WASTE)
1. มีนาํ้ ยาฆ่าเชือ้ ที่เหมาะสม พร้อมฉลากระบุชนิด ความเข้มข้น และวันหมดอายุ
2. ทําการพ่นฆ่าเชือ้ บนพืน้ ผิวบริเวณปฏิบตั งิ านทุกครัง้ ก่อนและหลังปฏิบตั งิ าน
3. มีชดุ อุปกรณ์ Biohazard spill kit พร้อมขัน้ ตอนการใช้งานเพื่อกําจัด
เชือ้ จุลนิ ทรียร์ ่วั ไหลในปริมาณน้อยหรือขัน้ ตอนการรับมือเบือ้ งต้นกรณีร่วั ไหลในปริมาณมาก
4. มีหม้อนึ่งฆ่าเชือ้ (Autoclave) ที่มีตรวจสอบประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ ใกล้บริเวณ
ปฏิบตั งิ าน
5. มีขนั้ ตอนการบรรจุของเสียปนเปื ้อนและการใช้งาน Autoclave อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. มีการติดสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะที่ใช้จดั เก็บรวบรวมของเสียปนเปื ้อนและ
เก็บไว้ในบริเวณที่เหมาะสม
7. มีภาชนะที่ทนทานไม่ร่วั ซึมรองรับของเสียปนเปื ้อนเมื่อต้องเคลื่อนย้ายไปกําจัด
8. จัดเก็บเข็มฉีดยาหรือของมีคมในภาชนะที่เหมาะสม สามารถฆ่าเชือ้ หรือนําไป
เผาทําลายได้
9. มีขนั้ ตอนการกําจัดและจัดการของเสียปนเปื ้อนที่เหมาะสม (Waste
management)

มาตรการพิเศษสาหรับห้องปฏิบัตกิ ารที่ใช้ recombinant DNA/RNA
1. มีหนังสือ NIH’s Guidelines for Research Involving Recombinant DNA
Molecules หรือแนวทางปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เป็ นปัจจุบนั ไว้ประจําห้องปฏิบตั กิ าร
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านทราบถึงระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
3. recombinant DNA หรือ RNA ที่ใช้อยู่ในกลุม่ ที่ไม่ก่อโรคหรือสร้างสารพิษ
4. สารพันธุกรรมที่นาํ มาใช้ทดลองมีความบกพร่องในการจําลองตัวเองหรือ ไม่
ถ่ายทอดสูส่ งิ่ มีชีวติ อื่นโดยวิธีธรรมชาติ
5. มีการขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพและได้รบั การอนุมตั กิ ารให้ทาํ การ
วิจยั ที่ใช้ rDNA/RNA ต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสถาบัน (IBC)
6. ห้องปฏิบตั กิ ารเคยผ่านการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพจากคณะกรรมการ
IBC

ใช่
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สาหรับห้องปฏิบัตกิ ารชีวนิรภัย (Biosafety Level 2)
มาตรการพิเศษสาหรับห้องปฏิบัตกิ าร Biosafety Level 2
ใช่
1. มีการจํากัดบุคคลเข้า-ออกห้องปฏิบตั กิ าร (Accession control)
2. มีปา้ ยสัญลักษณ์ชีวภัยสากลและแสดงข้อกําหนดเฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ านภายใน
ห้อง เช่น ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องผ่านการฝึ กอบรม หรือ ต้องผ่านการฉีดวัคซีน หรือ สวม PPE ที่
เหมาะสม
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านผ่านการตรวจสุขภาพหรือมีรายงานการตรวจสุขภาพประจําปี
4. ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถอธิบายขัน้ ตอนการตอบโต้เหตุฉกุ เฉินกรณีเกิดการรั่วไหล
ของจุลนิ ทรีย์
5. เข็มฉีดยาหรือของมีคมเป็ นแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
6. ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถแสดงขัน้ ตอนการใช้เข็มฉีดยา และการทิง้ ได้อย่างถูกต้อง
7. เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) มีระบบปิ ดผนึก (sealed) เพื่อป้องกันการรั่วซึม
8. การเปิ ดผนึกหรือถ่ายโอนเชือ้ ทําภายใน BSC เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
จุลนิ ทรีย์
9. ก๊อกนํา้ ล้างมือเป็ นแบบเปิ ดโดยอัตโนมัติ หรือใช้ขอ้ ศอกเปิ ดโดยไม่ตอ้ งใช้มือ
สัมผัส

ไม่ใช่

หมายเหตุ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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แบบฟอร์มการรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุทางห้องปฏิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เอกสารแนบ 9.4)

ผู้เขียน
ขั น ต อ น
รายงาน
ก า ร เ ขี ย น ก า ร
(หัวหน้า
สอบสวนอุบัติเหตุใน ห้องปฏิบัติการ/ผู้
ห้องปฏิบัติการ
ประสานงานรายวิชา
ปฏิบัติการ)

หัวหน้างาน

ลงนาม
วันที่


ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารและจัดการ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิการ

ลงนาม
วันที่


ลงนาม
วันที่


ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
และจัดการความ
ปลอดภัยในการท้างาน

ลงนาม
วันที่


ห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุ
ชื่อผู้เขียนรายงาน
ผู้เกิดอุบัติเหตุ

ต้าแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
วัน/เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่

นักศึกษา

วันที่เขียนรายงาน
ผู้ช่วยวิจัย

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ภาคฯ/สาขา
ภารกิจในขณะเกิดเหตุ

ชนิดของอุบัติเหตุ
สารเคมี/สารชีวภาพ หกรั่วไหล กระเด็นในหรือนอกห้องปฏิบัติการ
สัมผัส/สูดดม/กระเด็นของสารเคมี/สารชีวภาพ/สารรังสี เข้าร่างกาย
ของมีคมบาดขณะปฏิบัติการ
อื่น ๆ
รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึน
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ระบุรายละเอียด)
ลักษณะทางกายภาพ โต้ะ เก้าอี สภาพแวดล้อม ระบบไฟฟ้าช้ารุด หรือบกพร่อง
อุปกรณ์ เครื่องมือช้ารุด
วิธีปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
อื่น ๆ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุและข้อแก้ไขหลังการเกิดอุบัติเหตุ (ระบุรายละเอียด)

แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้า
แนวทางการแก้ไข/ป้องกันไม่ให้เกิดซ้า

ก้าหนด
เสร็จ

มาตรการที่จะด้าเนินการ

ลายเซ็นต์
ประธานคณะ
ผู้รับผิดช กรรมการบริหารและ
อบ
จัดการความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่ก้าหนด
อยู่ในระหว่างการด้าเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่ก้าหนด
อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ
ลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันที่

/

/
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บทที่ 10
องค์ประกอบที่ 6: การให้ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ ได้กาํ หนดระบบการฝึ กอบรมเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการทุกระดับ
รวมถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ พนักงานทําความสะอาด นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึง
บุคคลภายนอกที่ขออนุญาตเข้าใช้หอ้ งปฏิบตั ิการของภาควิชา ดังนี ้
1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ พนักงานทําความสะอาด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีตอ้ งเรียนและปฎิบัติงานเกี่ย วกับสารเฉพาะ เช่นสารชีวภาพหรือรังสี และบุคคลภายนอกที่เข้าปฏิบัติงานใน
ห้อ งวิจัยต้อ งมีความรู เ้ กี่ยวกับความปลอดภัยทางห้อ งปฏิบั ติการ ตามหัวข้อ ที่กาํ หนด ในตารางที่ 10.1 (ตาม
ข้อกําหนดในคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ)
2. คณะฯ ให้บุคลากร เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยที่จดั โดยหน่วยงานภายนอกตามลักษณะงาน โดยเมื่อผ่าน
การอบรมแล้วให้แนบใบรับรองการเข้าร่วมอบรม เสนอต่อหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ และคณะฯเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ พนักงานทําความสะอาด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้า
ปฏิบตั ิงานในห้องวิจัยต้องได้รับการอบรมการใช้หอ้ งปฏิบตั ิงานวิจัย ตามลักษณะงานของแต่ละคน ก่อนการเข้า
ปฏิบตั ิงาน และ มีการฝึกอบรมทบทวน (refresher course) ตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยต้องผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์ท่ีกาํ หนด ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งงานต่างๆ ให้พิจารณาเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 10.2
4. คณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ ประสานการจัดการอบรมด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั ิการ
ให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในห้องวิจัย โดยจัดในรู ปแบบการอบรม
ออนไลน์ หรือ การบรรยายหรือการฝึ กปฏิบัติการ รวมทั้งจัดการทดสอบตามตารางที่ 10.1 และมีผลคะแนนเป็ น
ผ่าน โดยจะมีการเก็บบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละส่วนไว้เป็ นหลักฐาน
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ตาราง 10.1 ความรูพ้ นื ้ ฐานสําหรับบุคลากรแต่ละประเภท
(หมายเหตุ ความเข้มข้นของเนื้อหาเป็ นไปตามจานวน *)ที่มา คูม่ ือประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ าร
รายการ
ผู้บริหาร หัวหน้าห้อง ผู้ปฏิบัตงิ าน
นักศึกษาระดับ บุคลากร
(หัวหน้า ปฏิบัตกิ าร
ภายในคณะ
ปริญญาตรี
ภายนอก
ภาควิชา)
ได้แก่ อาจารย์
คณะทีเ่ ข้ามา
เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ปฏิบัติ
นักศึกษาระดับ
การวิจัย
บัณฑิตศึกษา
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะ 




สหเวชศาสตร์
บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางด้าน





ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั กิ าร
บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปทางด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

-









(เฉพาะ นศ.สาขา

(เฉพาะผู้
ปฎิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับเชือ้ โรค

เทคนิคการแพทย์)

พนักงานทา
ความสะอาด



(เฉพาะส่วน
อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลและ
ป้ายสัญลักษณ์)

-

และสารชีวภาพ)





(เฉพาะหั ว หน้ า (เฉพาะผูท้ ่ี
ห้ อ งที่ เกี่ ย วกั บ เกี่ยวข้องกับรังสี)
รังสี)

(เฉพาะ นศ.สาขา

(เฉพาะผู้
ปฎิบตั ิงานที่







-



-

-









-

-





















-












(เฉพาะส่วนการ
ป้องกันและ

บทที่ 4 หลักการป้องกัน
อันตรายและข้อปฏิบตั ทิ ่ วั ไป
เมื่อปฏิบตั งิ านกับรังสี

-

บทที่ 5 ระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย
บทที่ 6 ระบบการจัดการ
สารเคมี
บทที่ 7 ระบบการจัดการของ
เสีย
บทที่ 8 ลักษณะทางกายภาพ
ของห้องปฏิบตั กิ ารอุปกรณ์
และเครื่องมือ
บทที่ 9 ระบบการป้องกันและ
แก้ไขภัยอันตราย





รังสีเทคนิค)

-

เกี่ยวกับรังสี)
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รับมือกับภัย
อันตรายและ
เหตุฉกุ เฉิน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการความรู้พนื้ ฐานสาหรับบุคลากรในคู่มือคู่มือวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัตกิ ารคณะสหเวชศาสตร์
1) ข้อมูลทั่วไปของคณะสหเวชศาสตร์
ข้อ มูลนโยบายความปลอดภัยของคณะสหเวชศาสตร์และระบบการบริหารด้านความปลอดภัย รวมทั้งข้อ มูล
บุค ลากรฝ่ ายบริหารที่ เกี่ย วข้อ งกับ แผนงาน โครงสร้างการบริหาร และบทบาทหน้าที่ ท่ี เกี่ ยวข้อ ง ความปลอดภัย ทาง
ห้องปฎิบตั ิการ
2) ข้อมูลทั่วไปด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัตกิ าร
เป็ นองค์ความรู ก้ ารบริหารจัดการความปลอดภัย ที่ครอบคลุมข้อมูลทางด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของ
บุคคากร ข้อมูลทั่วไปของสารรังสี อุปกรณ์ท่ีจาํ เป็ นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล และข้อควรปฎิบตั ิ
ในห้องปฎิบตั ิการ
3) ข้อมูลทั่วไปด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ รายละเอียดข้อกําหนดหลัก 4 ประการสําหรับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และชนิดของตูช้ ีวนิรภัยและการใช้งานที่เหมาะสม
4) ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ห้องปฎิบตั ิการที่มีการใช้รงั สีและบุคลากรที่ปฎิบตั ิการในห้องต้องทราบหลักการป้องกันอันตรายและข้อปฏิบตั ิ
ทั่วไปเมื่อปฏิบตั ิงานกับรังสี รวมถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานกับสารกัมมันตรังสี
5) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางห้องปฎิบตั ิการ การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
6) ระบบการจัดการสารเคมี ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี ต้อ งเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลากหลาย ความปลอดภัยจะ
เกิดขึน้ ได้ ผูเ้ กี่ยวข้องต้องรูว้ ่ากําลังเกี่ยวข้องกับสารตัวใด และเป็ นอันตรายอย่างไร การทําสารบบข้อมูลจะช่วยให้ติดตาม
ความเคลื่อ นไหวและการจัดเก็บได้ อาศัยความรู จ้ ากเอกสารข้อ มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ในการ
จําแนกและการแยกเก็บ การเคลื่อนย้าย ที่ถกู หลัก โดยกําหนดให้มีการ clearance เพื่อกันการถูกลืมด้วย ข้อมูลเหล่านีเ้ มื่อ
ประมวลจัดทําเป็ นรายงานเป็ นระยะๆ ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นยังใช้รายงานให้เป็ น
ประโยชน์เพื่อการแบ่งปันสารเคมี รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณได้ดว้ ย
7) ระบบการจัดการของเสีย หลักคิดของการเก็บข้อมูลของเสียเป็ นไปในทางเดียวกันกับการจัดการสารเคมี คือ
ให้มีระบบบันทึกข้อมูลที่ติดตามได้ โดยมีหลักในการแยกของเสียในเบือ้ งต้น มีการเก็บอย่างไร ข้อมูลนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ เช่น การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด และการประเมินความเสี่ยง
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8) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัตกิ าร อุปกรณ์ และเครื่องมือ ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั ิการ
น่าจะเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานที่จะเอือ้ ต่อ ความปลอดภัยของห้อ งปฏิบัติการ และเป็ น ปั จจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็ม ที่ได้ยาก
เนื่องจากอาจเป็ นโครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้คาํ นึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบตั ิการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ให้
สํารวจในchecklist ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ดูพนื ้ ที่การใช้งานจริง วัสดุท่ใี ช้ ระบบสัญจร ระบบ
ไฟและระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน
9) การป้ องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่รวมถึง การประเมินความเสี่ยง การป้องกันและตอบโต้ภัยอันตราย
และภาวะฉุกเฉิน และข้อ ปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยเป็ นหัวใจของการสร้างวัฒ นธรรมความ
ปลอดภัย ที่มี ลาํ ดับ ความคิดตั้งต้นจากการกําหนดได้ว่ าอะไรคือ ปั จจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้อ งรู ้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่
เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปั จจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้นจึงมีการ
บริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม คําถามใน checklist จะ
ช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนักรู ไ้ ปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็ นประโยชน์ในการบริหาร
งบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการ
จัดการด้านความปลอดภัยเพื่อเป็ นมาตรการป้องกัน เช่น การมีผงั พืน้ ที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสําหรับเหตุฉกุ เฉิน
รวมทั้งการมีแผนป้อ งกันและตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการเบือ้ งต้นและการแจ้งเหตุ ข้อ ปฏิบัติเพื่อ ความ
ปลอดภัยโดยทั่วไปเป็ นการกําหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบตั ิขนั้ ตํ่าของแต่ละห้องปฏิบตั ิการ
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ตาราง 10.2 รูปแบบและความถี่ในการอบรม
ลําดับที่
รายการหลักสูตรให้ความรูห้ รือการอบรม
1

2
3
4
5
6
7
8
9

รูปแบบการอบรม

ความถี่ในการ
อบรม

Online training and test

Every 3 years

Online training and test
Online training and test
Online training and test
Online training and test
Online training and test
Online training and test

Annual
Annual
Annual
Annual
Annual
Annual

ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายรวมถึงการประเมินความเสี่ยง Online training and test
รวมถึงการซักซ้อมการหนีไฟ
Workshop
(Spill response)

Annual

ข้อ มูล ทั่ ว ไปของภาควิช า ความรู ท้ ั้ว ไปทางด้า นความปลอดภั ย ใน
ห้อ งปฏิบัติการรวมถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง และความรูท้ ่ ัวไปเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
ข้อมูลทั่วไปทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
หลักการป้องกันอันตรายและข้อปฏิบตั ทิ ่วั ไปเมื่อปฏิบตั งิ านกับรังสี
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการของเสีย
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ ารอุปกรณ์และเครื่องมือ
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บทที่ 11
องค์ประกอบที่ 7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
การจัดการข้อมูลและเอกสาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวมถึงการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และระบบการจัดเก็บเพื่อให้นาํ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการจัดการ
ได้ง่ายและทันท่วงที
รายการเอกสาร (แยกตามการจัดเก็บ)
หมายเลข
ผูร้ บั ผิด สถานที่
โฟลเดอร์
รายการเอกสารแนบ / แบบฟอร์ม / บันทึก
เอกสาร
ชอบ
เก็บ
เอกสารส่วนกลาง DOC-001 คู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP)
Center
+each
DOC-002 คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย 2555
Center
+each
DOC-003 เอกสารตรวจประเมินห้องปฏิบตั ิการ (Esprel
Center
checklist)
+each
รายการเอกสาร (แยกตามการจัดเก็บ) (ต่อ)
หมายเลข
โฟลเดอร์
รายการเอกสารแนบ / แบบฟอร์ม / บันทึก
เอกสาร
บุคลากรและการ 401
รายชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการแต่ละห้อง
ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
(บันทึกแยกตามห้อง)
402
รายชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานพร้อมคุณวุฒิ และประวัติการ
อบรม (บันทึกแยกรายบุคคล)
403
ระเบียบการเข้าใช้หอ้ งปฏิบตั ิการและห้องวิจยั
การจัดการ
601
ฉลากของเสีย (วัน เวลา ชนิดของของเสีย
สารเคมีและของ
ห้องปฏิบตั ิการ ผูท้ ิง้ )
เสีย
602
บันทึกการจัดการของเสีย (วันที่และการจัดการ)
เครื่องมือ (ข้อมูล 702
บันทึกการใช้เครื่องมือ
การบํารุงรักษา
องค์ประกอบทาง
กายภาพ
เครื่องมือ และ
อุปกรณ์)

ผูร้ บั ผิด
ชอบ

สถานที่
เก็บ
Center
Center
Center
Center
+ each

Center
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รายการเอกสาร (แยกตามการจัดเก็บ) (ต่อ)
ระบบการ
801
แบบสํารวจความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการ
ป้องกันเเละเเก้ไข
เทคนิคการแพทย์ (เอกสารแนบ 1 )
ภัยอันตราย
802
แบบสํารวจความเสี่ยงภัยในการทํางานใน
ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ (เอกสารแนบ 2 )
803
แบบประเมินความเสี่ยงในความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์
(เอกสารแนบ 3)
804
แบบฟอร์มบันทึกอุบตั ิการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหก
ปนเปื ้อน (เอกสารแนบ 4)

Center
Center
Center
Center

Center
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ภาคผนวก
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สัญญลักษณ์แสดงประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน UN
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สัญลักษณ์ทางรังสี

1. สัญลักษณ์แสดงบริเวณที่ปฏิบตั ิงานทางรังสี ซึ่งแขวนไว้บริเวณหน้าประตูหอ้ งเอกซเรย์ โดยปกติ ตอ้ งน้อย
กว่า 10 µSv/h (10 ไมโครซีเวิรต์ ต่อชั่วโมง) หรือ 400 µSv/week แต่หากเป็ นบริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมี
ปริม าณรังสีไม่เกิน 0.5 µSv/h (0.5 ไมโครซีเวิร ต์ ต่อ ชั่วโมง) หรือ 20 µSv/week (อ้างอิงจาก ระเบียบคณะกรรมการ

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการในการติดตัง้ เครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ.2554 หน้า 3)

2. สัญลักษณ์ได้รบั อนุญาตใช้รงั สี ซึ่งแขวนไว้บริเวณหน้าประตูหอ้ งเอกซเรย์

3. สัญลักษณ์หา้ มไม่ให้ผทู้ ่ตี ั้งครรภ์เข้ารับการเอกซเรย์ เนื่องจากรังสีอาจส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ โดย

จะแขวนไว้บริเวณหน้าประตูหอ้ งเอกซเรย์

4. สัญลักษณ์สารกัมมันตรังสี โดยจะปิ ดผนึกที่กระปุกทรงกระบอกที่ทาํ จากตะกั่ว
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