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วัตถุประสงค์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติกำรเป็นสถำนที่ปลอดภัยต่อกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยผู้ปฏิบัติงำนต้อง
เรียนรู้ควำมปลอดภัยของหน่วยงำน ทรำบถึงอันตรำยและวิธีกำรป้องกันเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอันตรำยที่อำจเกิดข้ึน นอกจำกน้ีต้องทรำบถึงวิธีกำรใช้สำรเคมี กำรทิ้งหรือกำร
ท ำลำยสำรเคมี ตัวอย่ำงติดเชื้อและสำรพิษที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม



นโยบาย

 บุคลำกรจะต้องมีควำมตระหนักและควรได้รับกำรอบรมเรื่องควำมปลอดภัยทำง
ห้องปฏิบัติกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในงำนที่รับผิดชอบ

 ต้องร่วมกันดูแลควำมปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงำน สถำนที่และสิ่งแวดล้อม

 รำยงำนสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นทันทีต่อหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร

 ต้องแก้ไขปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับค ำแนะน ำจำกหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร

 ปฏิบัติตำมคู่มือกำรติดเชื้อของโรงพยำบำล R-ICS-002



ห้องปฏิบัติการความปลอดภัย 
หมายถึง กำรป้องกันอันตรำยและลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ 

กำรเจ็บป่วย กำรบำดเจ็บ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำต่อผู้ปฏิบัติงำนและลดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่มำใช้บริกำร



ความรับผิดชอบ

1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสูงสุด ให้กำรสนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัยของฝ่ำยชันสูตร
สำธำรณสุข และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำร (Laboratory Safety Officer: LSO)

2 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมตรวจสอบและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบตัิงำนที่
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรปฏบิัติงำนด้ำนชันสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง

3 ผู้จัดการคุณภาพ รับผิดชอบในกำรควบคุมตรวจสอบและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวขอ้งกับควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนชันสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

4 ผู้จัดการวิชาการ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน LSO ในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย



ความรับผิดชอบ
5 ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

 ดูแลและจัดกำรปัญหำรวมถึงให้ค ำแนะน ำด้ำนควำมปลอดภัย

 รับผิดชอบในกำรเข้ำรับกำรอบรม เรียนรู้และปฏิบัติตำมนโยบำยควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร แผนบริหำรควำมปลอดภัย
และรักษำควำมปลอดภัย (Safety and Security Management Plan) ของโรงพยำบำลและคู่มือที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 ร่วมกันดูแลควำมปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงำน สถำนที่และส่ิงแวดล้อม

 มีหน้ำที่แก้ไข ปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับค ำแนะน ำจำก LSO

 แจ้งข้อมูลควำมไม่ปลอดภัยและอุบัติกำรณ์ต่ำงๆในระบบกำรค้นหำและรำยงำนข้อมูลอุบัติกำรณ์ลงในแบบบันทึกอุบัติกำรณ์ 
(F-QMR-011)

 เจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีสิทธิร่วมแสดงควำมคิดเห็นและร่วมก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร



ความรับผิดชอบ
6 ผู้รับผิดชอบความปลอดภัยทางห้องปฏบิัตกิาร(Laboratory Safety Officer: LSO)

 ดูแลและจัดกำรปัญหำรวมถึงให้ค ำแนะน ำด้ำนควำมปลอดภัย

 ก ำหนดและสั่งกำรให้มีกำรด ำเนินกำรระบบควำมปลอดภัยในห้องปฏิบติักำร

 ตรวจสอบบันทึกอุบติักำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยเพื่อรวบรวมสง่หัวหน้ำฝำ่ยชันสตูรสำธำรณสขุ

 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย และกำรหยุดกิจกรรมที่มีควำมไม่ปลอดภัยเกิดข้ึน

 ศึกษำกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบติักำร เช่น พ.ร.บ. ครอบครองเชื้อโรค 
กฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยสถำนพยำบำล เป็นต้น

 มีกำรประเมินและวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำร (F-LAB-079) โดยมีกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบติักำร

 มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอบรมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ใหม่ (New Staff) และทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเจ้ำหน้ำที่เก่ำ (Re-
training: Old Staff) ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยในห้องปฏิบติักำร แผนบริหำรควำมปลอดภัย
และรักษำควำมปลอดภัย (Safety and Security Management Plan) ของโรงพยำบำลและคู่มือที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพและประสทิธผิล

 จัดท ำและทบทวนคู่มือควำมปลอดภัยในห้องปฏิบติักำร ฝ่ำยชันสูตรสำธำรณสุข

 ประเมินระบบ รวบรวมปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ข้อเสนอแนะด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อน ำมำปรับปรุงแผนอย่ำง
ต่อเนื่อง

 กรณี LSO ไม่สำมำรถปฏิบัติหนำที่ได้ มอบหมำยให้ผู้จัดกำรคุณภำพหรือผู้จัดกำรวิชำกำรปฏิบติัหน้ำที่แทน



แผนปฏิบัติการ

 กรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ (New Staff) ต้องมีกำรตรวจคัดกรองกำรมีภูมิคุ้มกันก่อนเข้ำปฏิบัติงำน และต้องได้รับ
กำรฉีดวัคซีนตำมควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยของโรงพยำบำล และเก็บรักษำแบบบันทึกประวัติกำรฉีด
วัคซีนไว้ในแฟ้มประวัติเจ้ำหน้ำที่

 เจ้ำหน้ำที่(New Staff) และเจ้ำหน้ำที่เก่ำ (Old Staff)ต้องได้รับกำรอบรมควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำรที่
ครอบคลุมเรื่องควำมปลอดภัยทั้งหมด และมีกำรจัดเก็บบันทึกกำรจัดกำรอบรมผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรมพร้อมระบุวันที่
เข้ำรับกำรอบรมควำมปลอดภัยไว้ที่ LSO โดยก ำหนดให้มีกำรอบรม อย่ำงน้อย 1 คร้ังในรอบ 12 เดือน



แผนปฏิบัติการ
 กรณีเจ้ำหน้ำที่มีเงื่อนไขพิเศษทำงร่ำงกำย ต้องท ำกำรแจ้ง LSO ด้วย เช่น ตั้งครรภ์, เกิดควำมพิกำร

ทำงร่ำงกำยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น เนื่องจำกอำจมีข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยในลักษณะ
งำนที่ท ำอำจต้องมีกำรปรับรำยละเอียด ลักษณะของงำนที่ท ำให้เหมำะสม

 กำรประเมินควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏบิัติงำน ก ำหนดให้มีกำรท ำกำร
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังกำรอบรมหรือสังเกตปฏิบัติผู้ให้กำรอบรม 

 กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ในทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงำน

 มีกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องปฏิบัติกำรจำกบุคคลภำยนอก 

 ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน มีตู้เก็บของส่วนตัว (Locker) และท ำกำรล็อคตู้ทุกคร้ัง



แผนปฏิบัติการ
 กำรตรวจติดตำมควำมปลอดภัย 

 ตรวจสอบควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อค้นหำควำมเส่ียงและหำแนวทำง

 กำรจัดอบรม ก ำหนดมีกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรอยำ่งน้อย 1 คร้ัง ในรอบ12
เดือน



ค าจ ากัดความ

 ความเสี่ยง หมำยถึง โอกำสที่จะประสบกับควำมสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

 รายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) หมำยถึง สิ่งผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้มำเยี่ยม ผู้ใช้บริกำร
เจ้ำหน้ำที่ แพทย์ โดยไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ นโยบำยหรือมำตรฐำนของโรงพยำบำล อันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่ แพทย์รวมถึงทรัพย์สินต่ำงๆของผู้ป่วยหรือญำติผู้ป่วย

 บุคคลภายนอก หมำยถึง บุคคลใดๆที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนหรือไม่เกี่ยวข้องในฝ่ำยชันสูตรสำธำรณสุข เช่น 
ผู้ใช้บริกำรภำยนอกโรงพยำบำล นักศึกษำฝึกงำน  ผู้ศึกษำดูงำน คณะตรวจติดตำมระบบคุณภำพจำก ภำยนอก 
คณะตรวจประเมิน Auditor  Surveyor Messenger พนักงำนท ำควำมสะอำดจำกหน่วยงำนภำยนอก ช่ำงซ่อม
บ ำรุงรักษำจำกหน่วยงำนภำยนอกโรงพยำบำล เป็นต้น

 การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการหมำยถงึ กำรติดเช้ือที่เกิดในขณะที่ท ำงำนในห้องปฏิบัติกำร บุคลำกรที่ท ำงำนใน
ห้องปฏิบัติกำรเสี่ยงต่อกำรสัมผัสเชื้อโรค ซ่ึงบำงชนิดอำจก่อโรครุนแรงถึงชีวิตได้



อันตรายที่เกิดในห้องปฏิบัติการ

อันตรำยทำงฟิสิกส์

อันตรำยจำกสำรเคมี

อันตรำยจำกสำรกัมมันตรังสี

อันตรำยจำกไฟฟ้ำ

อันตรำยจำกเชื้อจุลชีพ



อันตรายที่เกิดในห้องปฏิบัติการ
อันตรายทางฟิสิกส์ เช่น ลื่นหกล้ม เดินชน ของหนักตกใส่

อันตรายจากสารเคมี เช่น 

- กำรสัมผัสสำรเคมีอันตรำย สำรก่อมะเร็ง 

- สูดดม ไอ ควัน ของ สำรเคมี เช่น ไอของกรดเข้มข้น  สำรระเหย

- สัมผัส สำรกัดกร่อน สำรก่อมะเร็ง

- เดินสะดุด ขวดสำรเคมี น้ ำยำ

- สำรไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ

อันตรายจากสารกัมมันตรังสี เช่น กำรสัมผัสสำรกัมมันตรังสีโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน

อันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ำดูด ไฟฟ้ำลัดวงจร ไฟไหม้

อันตรายจากเชื้อจุลชีพ เช่น กำรติดเช้ือ หรือ ได้รับสำรพิษที่เชื้อผลิต



โอกาสติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ

1.กำรสูดดมละอองฟุ้งกระจำยของเช้ือ เกิดจำกข้ันตอน/วิธีทดลอง เช่น กำรบด กำรปั่นแยก  
เป็นต้น

2.กำรกลืนกิน เช่น กำรใช้ปำกดูดไปเปต เช้ือกระเด็นเข้ำปำก กำรรับประทำนอำหำรและน้ ำใน

ห้องปฏิบัติกำร กำรไม่ล้ำงมือล้ำงมือไม่สะอำด 

3.กำรแทรกเข้ำทำงผิวหนัง เช่น เกิดอุบัติเหตุ ของมีคม/ เศษแก้วบำด เช้ือกระเด็นเข้ำตำ 

4.อำกำศ เครื่องปรับอำกำศ



การจ าแนกจุลชีพตามระดับความเสี่ยง

Risk Group 1   จุลชีพไม่ก่อโรคในคนและสัตว์ 
Risk Group 2   จุลชีพก่อโรคในคนและสัตว ์ไม่ท ำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงต่อผูป้ฏิบัตงิำน
และ
สิ่งแวดล้อม  มีวิธีป้องกันและรักษำโรคที่มีประสทิธิภำพ  กำรแพร่กระจำยเช้ืออยู่ในวงจ ำกัด
Risk Group 3   จุลชีพก่อโรครุนแรงในคนและสัตว ์เช้ือไม่แพร่กระจำยจำกผูต้ิดเช้ือสู่ผูอ้ื่น
โดยตรงมีวิธีป้องกันและรักษำโรคที่มีประสิทธภิำพ 
Risk Group 4   จุลชีพก่อโรครุนแรงในคนและสัตวเ์ช้ือแพร่กระจำยได้โดยตรงหรือโดย
อ้อมจำกผู้ติดเช้ือสู่ผู้อื่น  ยังไม่มีวิธีป้องกันและรักษำโรคที่มีประสทิธิภำพ 



ระดับความปลอดภัยด้านชีวภาพของห้องปฏิบัติการ

BSL1: เช้ือไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์
BSL2: เช้ือท ำให้เกิดโรคในคนและสัตว์

BSL3: เช้ือที่ท ำให้เกิดโรคในคนและสัตว์สำมำรถกระจำยในอำกำศ

BSL4: เช้ือที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิต



องค์ประกอบในการจัดระดับความปลอดภัยด้านชีวภาพ

 โครงสร้ำงทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร

 ระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติกำร

 ข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อปฏิบัติกรณพีิเศษ

 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน

 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

 BIOSAFETY CABINETS (BSCs)

 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อกำวน์ ถุงมือ หน้ำกำก หรือแว่นตำ

 แผนสุขภำพบุคลำกร เช่น แผนกำรตรวจสุขภำพ กำรได้รับวัคซีน



โครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีทรัพยำกรต่ำงๆที่เพียงพอกับปริมำณงำนตรวจ
วิเครำะห์ จะบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

ภูมิสถาปัตย์ ของห้องปฏิบัติกำรท ำให้สะดวกสบำยในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงสุดลดควำม
เสี่ยงของกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำน

มีพื้นที่และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ของสถำนที่เก็บรักษำ ตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์เครื่องมือ น้ ำยำ 
สำรเคมี  เชื้อจุลชีพ วัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ แผ่นสไลด์  เอกสำร คู่มือ และแฟ้มงำน ต้องควบคุมดูแลเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำสิ่งของเหล่ำน้ียังมีคุณภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนและปลอดภัย



โครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน บ ำรุงรักษำสม่ ำเสมอ สอบเทียบตำมเวลำที่
ก ำหนดมีคู่มือกำรใช้งำนเครื่องมือใหม่หรือหลังซ่อมต้องตรวจสอบก่อน มีสำยดิน มีไฟส ำรองกรณีไฟตก
ถ้ำเครื่องมือไม่ปลอดภัยห้ำมน ำมำใช้งำน

เครื่องปั่น (Centrifuge)ตั้งบนพื้นเรียบบ ำรุงรักษำสม่ ำเสมอ สอบเทียบตำมก ำหนดRotor และ
Bucket 

ต้องไม่ช ำรุดหรือแกนเบี้ยวถ้ำปั่นแตกต้องหยดุเครื่องทันท ีเปิดฝำเครื่องทันทีที่เครื่องหยุด แล้ว
ท ำควำม   

สะอำดทันทีด้วยผงซักฟอก แล้วตำมด้วย 70% alcohol
ตู้เย็น บันทึกอุณหภูมิทุกวัน บ ำรุงรักษำสม่ ำเสมอ  สอบเทียบตำมเวลำที่ก ำหนด สิ่งของที่เก็บในตู้เย็นมี
ฉลำกก ำกับชัดเจน
สถานที่มีความปลอดภัย และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยแยกจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ



โครงสร้างทางกายภาพของหอ้งปฏิบัติการ

ความสว่าง ควรมีแสงสว่ำงเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดและ
อุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมสว่ำงที่เหมำะสมในห้องปฏิบัติกำรคือ 300-500 lux

ระบบถ่ายเทอากาศ ระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดีจะช่วยลดระดับของไอหรือควันจำกสำรเคมี
รวมทั้งลดระดับกำรปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ในอำกำศ ห้องปฏิบัติกำรควรติดตั้งระบบ 
Local Exhaust Ventilation (LEV) เพ่ือลดอันตรำยจำกสำรเคมีและเช้ือจุลชีพต่ำง ๆ เช่น 
พัดลมดูดอำกำศ ตู้ดูดควัน ตู้ชีวนิรภัยที่มีแผ่นกรอง HEPA ในกำรดักจุลชีพ

อุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติกำรควรมีอุณหภูมิที่เหมำะสมประมำณ 20-25 องศำ
เซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 45-55 %

ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบน้ ำประปำ ไฟฟ้ำ และระบบสื่อสำร
ทางหนีไฟ ตำมพื้นทำงเดินและฝำผนังควรทีจ่ะมีกำรแสดงสญัลักษณ์ลกูศรน ำทำงเพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำทำงหนไีฟอยู่ในทศิทำงใด



ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

1. จัดวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆให้เป็นระเบียบง่ำยแก่กำรหยิบใช้งำน ไม่วำงอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรำยไว้ในจุด
ที่ล่อแหลมต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ

2. ควรเก็บวัตถุไวไฟและสำรเคมีไว้ในที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี ห้ำมวำงไว้ข้ำงตะเกียงแก๊ส ตะเกียง
แอลกอฮอล์ และเครื่องมืออ่ืนที่มีควำมร้อนสูง วัตถุไวไฟ ได้แก่ กระดำษ ผ้ำ ส ำลี เป็นต้น สำรเคมี
ไวไฟ ได้แก่ แอลกอฮอล์ต่ำงๆ Decolorizer ที่ใช้ในกำรย้อมสีแกรม Acetone เป็นต้น

3. ต้องมีเครื่องดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ เพรำะสำรบำงอย่ำงเกิดกำรระเบิดลุกเป็นไฟได้ง่ำย



ประเภทถังดับเพลิง

ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ บรรจุใน
ถงัสีแดงภายในบรรจุผงเคมีแหง้และ
ก๊าซไนโตรเจน ลกัษณะน ้ายาท่ีฉีด
ออกมามีลกัษณะเป็นฝุ่ นละออง
ดบัเพลิงไดทุ้กชนิด เช่น เพลิงท่ีเกิด
จากไม ้กระดาษ ส่ิงทอ ยาง
น ้ามนั ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย 

ถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซ
คาร บอนไดออกไซด  บรรจุในถงัสี
แดง ท่ีปลายฉีดจะมีลกัษณะเป็น
กระบอกหรือกรวย เวลาฉีดน ้า ยาท่ี
พ่นออกมาจะมีลกัษณะเป็นหมอก
หิมะท่ีไล่ความร้อน เหมาะส าหรับ
เพลิงท่ีเกิด

ถงัดบัเพลิงชนิด BF2000 บรรจุใน
ถงัสีเขียวน ้ายาเป็นสารเหลวระเหย
ชนิด BF 2000 น ้ายาชนิดน้ีไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถดบัเพลิงไดทุ้กชนิด ไม่
เกิดปฏิกิริยากบัโลหะ ไม่ทิง้คราบ
สกปรก



ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

4. พื้นที่กำรท ำงำนที่มีของมีคมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ( Disposible use) ให้จัดวำงขวดพลำสติกหนำ
และมีฝำปิดส ำหรับทิ้งวำงไว้ในจุดทิ้งได้สะดวก

5. สวมเสื้อกำวน์ก่อนกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง

6. สวมถุงมือทุกครั้งก่อนกำรจับหรือกำรปฏิบัติงำนกับตัวอย่ำงเลือดซีรั่มน้ ำคัดหลั่งต่ำงๆของ
ร่ำงกำย

7. อำจสวมแว่นตำและใช้maskปิดปำกด้วยในกำรปฏิบัติงำนกับตัวอย่ำงติดเชื้อที่มีโอกำสกระเด็น
เข้ำตำหรือปำก



ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

8. ให้สวมรองเท้ำปลำยปิดขณะปฏิบัติงำนทุกครั้ง

9. หำกมีบำดแผลที่มือที่มีโอกำสเป็นทำงผ่ำนของเชื้อจุลชีพเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ควรหำวัสดุปิดแผลที่กันน้ ำ    

อำจใส่ถุงมือยำง 2 ชั้นในกำรปฏิบัติงำน

10. ท ำควำมสะอำดพื้นที่ท ำงำนโดยเช็ดด้วยน้ ำยำ 70% Alcohol และทิ้งให้แห้งก่อนกำรปฏิบัติงำน  

ทุกครั้ง

11. ผู้หญิงกรณีผมยำวควรรวบมัดผมยำวไว้ด้ำนหลัง ผู้ชำยไม่ปล่อยให้หนวดเครำยำวจนเกินไป



ข้อปฏิบัติระหว่างการทดสอบ

1. ทิ้งวัสดุปนเป้ือนลงในภำชนะบรรจุที่จัดไว้

2. ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจำกของมีคมที่มีกำรปนเป้ือนจุลชีพติดเชื้อหรือตัวอย่ำง
ติดเชื้อเข้ำสู่ร่ำงกำย เช่น ห้ำมใช้มือสวมเข็มเจำะเลือดคืนใส่ปลอกเมื่อเจำะเลือดเสร็จแล้ว
หลีกเลี่ยงกำรใช้เครื่องแก้วที่แตกและมีควำมคมที่ปำกขวดในกำรบรรจุตัวอย่ำงติดเชื้อต่ำงๆ

3. หลีกเลี่ยงวิธีทดลองที่ก่อให้เกิดละอองฝอยของตัวอย่ำงติดเชื้อและจุลชีพอันตรำย

4. หำกมีกำรหกของตัวอย่ำงติดเชื้อ ควรท ำควำมสะอำดทันที ต้องสวมเสื้อกำวน์ ถุงมือ  

ป้องกันในกำรท ำควำมสะอำดทุกครั้ง



ข้อปฏิบัติระหว่างการทดสอบ

5. ถุงมือที่เปื้อนตัวอย่ำงติดเชื้อต่ำงๆ อันเกิดจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำน ต้องถอดทิ้งลงในถังขยะติด
เชื้อทันทีและเปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่

6. ขณะสวมถุงมือต้องไม่ไปจับต้องกับสิ่งใดนอกบริเวณปฏิบัติงำน
7. ห้ำมอุ่นหรือต้มสำรละลำยไวไฟด้วยเปลวไฟโดยตรง
8. ก่อนเปิดขวดใช้สำรต้องแน่ใจว่ำไม่มีผู้ใดจุดไฟอยู่ใกล้ๆ ควรใช้ตู้ดูดควันหรือพัดลมระบำยอำกำศท่ีมี

ประสิทธิภำพดี
9. ระมัดระวังกรดแก่หรือสำรพิษ รวมไปถึงปฏิกิริยำรุนแรงซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกำรผสมสำรเคมี แล้ว

อำจเกิดกำรระเบิด
10. ขณะเทสำรท้ิงในอ่ำงน้ ำต้องเปิดน้ ำเจือจำงสำรตลอดเวลำ
11. สำรเคมีบำงชนิดที่เป็นสำรก่อมะเร็ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ำมสัมผัสโดยตรง



ข้อปฏิบัติหลังการทดสอบเสร็จ

1. ถอดเสื้อกำวน์ออกแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้ำที่ใส่แล้ว (ไม่สะอำด) ในห้องปฏิบัติกำรก่อนกำรล้ำงมือ

2. ล้ำงมือทุกครั้งเมื่อท ำกำรทดลองเสร็จ

3. ท ำควำมสะอำดพื้นโต๊ะปฏิบัติกำรด้วยน้ ำยำ 70% Alcohol หลังจำกกำรปฏิบัติงำนเสร็จ
ต้องท ำกำรฆ่ำเชื้อในตัวอย่ำงติดเชื้อก่อโรค วัสดุอุปกรณ์ที่ปนเป้ือน 



ข้อปฏิบัติอื่นๆ

1. ทุกครั้งที่มีกำรขนส่งตัวอย่ำงติดเชื้อต่ำงๆ เช่น เลือด เชื้อจุลชีพ ต้องปิดผนึกฝำหลอดตัวอย่ำงให้
แน่นและบรรจุหลอดตัวอย่ำงในภำชนะห่อหุ้มอีก 1 ชั้นด้วยถุงพลำสติก ปิดปำกถุงให้สนิท ปิด
เครื่องหมำยบอกที่ถุงให้ชัดเจนว่ำ “Blood  Precaution” หรือ “Biological  Hazard” 

2. สำรเคมีหรือน้ ำยำที่ไวไฟหรือเป็นพิษ ควรติดฉลำกบอกให้ชัดเจน

3. มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น

4. ควรเก็บเครื่องแก้วในตู้หรือชั้นที่ทีควำมมั่นคงแข็งแรง ไม่เก็บเครื่องแก้วที่แตกร้ำวไว้ใช้งำน



ข้อปฏิบัติอื่นๆ

5. กำรป้องกันอันตรำยจำกอัคคีภัย ควรใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกชนิด หำกเพลิงไหม้เกิดจำก
ไฟช็อตหรือน้ ำมันไม่ควรใช้น้ ำดับไฟ เพรำะน้ ำเป็นตัวน ำไฟฟ้ำที่ดี อำจน ำอันตรำยมำสู่คนได้

6. ควบคุมบุคคลำกรภำยนอกที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ภำยในโรงพยำบำลยำบำลเข้ำ-ออก
ห้องปฏิบัติกำรโดยกำรบันทึกชื่อกำรเข้ำ-ออกห้องปฏิบัติกำรทุกครั้งที่มำติดต่องำน



ข้อห้ามปฏิบัติ

1. ห้ำมรับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ หรือใช้เครื่องส ำอำงภำยใน
ห้องปฏิบัติกำรชันสูตรสำธำรณสุข

2. ห้ำมน ำเข็มและกระบอกฉีดยำมำใช้ดูด Infectious fluid แทนกำรใช้ไปเปตต์ 
เพรำะจะก่อให้เกิด aerosol

3. ห้ำมน ำเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ำมำภำยในห้องปฏิบัติกำร



ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติทั่วไปปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด หรือสารคัด
หลั่งผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน (R-ICS-005)

 แจ้งหัวหน้ำฝ่ำยชันสูตรสำธำรณสุข

 มีรำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ส ำคัญ สำมำรถแจ้งเหตุได้

 พบแพทย์เพ่ือรักษำ ติดตำมกำรรักษำจนหำยเป็นปกติ

 หำสำเหตุและป้องกันกำรเกิดซ้ ำ พร้อมบันทึกลงบนแบบบันทึก



ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. เมื่อถูกของมีคมที่มีตัวอย่างติดเชื้อบาดเข้าผิวหนัง

- ล้ำงด้วยสบู่ล้ำงมือและตำมล้ำงด้วยน้ ำสะอำดทันที

- ล้ำงแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน หรือ Povidone – Iodine ปิดแผลให้สนิทด้วยพลำสเตอร์หรือ 

ผ้ำพันแผล

- แจ้งหัวหน้ำงำนทรำบทันที และเขียนรำยงำนรำยละเอียดที่เกิดขึ้น เช่น หมำยเลขวิเครำะห์

ของตัวอย่ำง ชนิดตัวอย่ำง สำเหตุของอุบัติเหตุ ด ำเนินมำตรกำรต่อไปตำมควำมเหมำะสม  

เช่น กำรเข้ำพบแพทย์ กำรตรวจเลือดหรือรับวัคซีนของผู้ได้รับอุบัติเหตุ



ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ
2. ตัวอย่างติดเชื้อหรือของเหลวที่มีจุลชีพกระเด็นเข้าปาก 

- บ้วนปำกทันทีด้วยน้ ำสะอำดปริมำณมำกๆ

3. อุบัติเหตุจากสารเคมี

- สำรเคมีเข้ำตำ : เอียงศีรษะไปด้ำนเดียวกับตำข้ำงที่โดนสำรเคมีหรือสิ่งส่งตรวจจำกนั้นใช้นิ้วมือเปิดเปลือกตำ  

ออกและเทน้ ำเกลือ โดยให้น้ ำเกลือไหลจำกหัวตำไปหำงตำจนกว่ำน้ ำเกลือปริมำณ 1 ลิตรจะหมดหรือล้ำงตำ 

อย่ำงน้อย 15 นำทีล้ำงตำทันทีด้วยน้ ำสะอำดปริมำณมำกๆแล้วจึงไปพบแพทย์

- สำรเคมีถูกผิวหนัง : ล้ำงผิวหนังทันทีด้วยน้ ำสะอำดปริมำณมำกๆ ถ้ำอำกำรรุนแรงจึงไปพบแพทย์



ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

3. อุบัติเหตุจากสารเคมี (ต่อ)

- สำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยกำรหำยใจ : เมื่อสูดดมนำนๆ จะมีอำกำรปวดหัว วิงเวียน คล่ืนไส้ อำเจียนให้ออกมำ  

จำกห้องนั้นทันทีแล้วให้ผู้ป่วยมำนั่งในที่ที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก หำกเป็นสำรพิษรุนแรงต้องให้ออกซิเจน

- สำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยกำรกลืน : ให้รีบคำยออกและรับล้ำงปำกด้วยน้ ำสะอำดหลำยๆ คร้ัง หำกมีอำกำรปวด  

ท้องอย่ำงรุนแรง ควรให้ดื่มน้ ำสะอำดมำกๆ ทันที และท ำให้ผู้ป่วยอำเจียนสำรเคมีออกมำ แล้วจึงรีบไปพบแพทย์



กรณีพบเหตุไม่พึงประสงค์

กรณีผู้มารับบริการมีอาการคล้ายจะเป็นลมปฏิบัติดังน้ี
▪ เกิดเหตุขณะเจำะเลือดอยู่ให้ดึงสำยรัดแขนออก และถอดเข็มเจำะเลือดทันที

▪ เจ้ำหน้ำที่พยุงตัวผู้รับบริกำร (ผู้ป่วยหรือผู้บริจำคโลหิต) นอนรำบ พร้อมทั้งแนะน ำให้ผู้รับบริกำร
หำยใจเข้ำลึกๆ และยกเท้ำขึ้นสูงกว่ำศีรษะ

▪ น ำส ำลีชุบดมแอมโมเนียให้ผู้รับบริกำรสูดดม

▪ คลำยสิ่งท่ีรัดตึง เช่น เข็มขัด กระดุม เพื่อไม่ให้ผู้รับบริกำรรู้สึกอึดอัด

▪ ดื่มน้ ำหรือน้ ำหวำนตรวจวัดควำมดันโลหิตและชีพจร เป็นระยะ จนกว่ำจะรู้สึกตัว (กรณีนี้ปฏิบัติต่อผู้
บริจำคโลหิต)

▪ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องสังเกตอำกำรอย่ำงใกล้ชิด

▪ ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน



กรณีพบเหตุไม่พึงประสงค์

กรณีผู้มารับบริการหมดสตปิฏิบัติดังนี้
 เจ้ำหน้ำที่พยุงตัวผู้รับบริกำร (ผู้ป่วยหรือผู้บริจำคโลหิต) นอนรำบ

 น ำส ำลีชุบแอมโมเนียให้ผู้รับบริกำรสูดดมพร้อมทั้งเรียกชื่อผู้รับบริกำรให้ได้สติ

 ปลดกระดุมเสื้อหรือเข็มขัดออกเพ่ือไม่ให้ผู้รับบริกำรรู้สึกอึดอัด

 รีบตำมพยำบำลมำปฐมพยำบำลเบื้องต้น



กรณีพบเหตุไม่พึงประสงค์

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 

• กรณีห้องบริจำคโลหิต โทร 109 ห้องฝังเข็ม ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลำ 13.00-
16.00น. โทร 117 ตึกผู้ป่วยหญิงทุกวัน เวลำ 8.30-16.00 น.

• กรณีห้องเจำะเลือดผู้ป่วยนอก โทร 259 ,150 เวลำ 07.00 - 12.00 และ 13.00-
16.30 น.

• กรณีนอกเวลำรำชกำรแจ้งห้องฉุกเฉิน โทร 216, 217  ตั้งแต่ 16.30-20.30 น.   



กรณีพบเหตุไม่พึงประสงค์

กรณีเกิดเพลิงไหม้
 ก ำจัดสำเหตุ คุมเขตลุกลำม ลดควำมสูญเสีย

 หนีไฟ โดยคลำนต่ ำๆ ไปยังทำงออก ใช้ผ้ำขนหนูชุบน้ ำปิดจมูกเพื่อป้องกันกำรส ำลักควัน

 เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะเกิดก๊ำซพิษ ท ำให้ขำดออกซิเจน อำจใช้ถุงพลำสติกใสตักอำกำศ แล้วคลุม 
ศีรษะหนีฝ่ำควัน ห้ำมฝ่ำไฟ

 ปฏิบัติตำมคู่มือป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย(R-EMS-03)



กรณีพบเหตุไม่พึงประสงค์

กรณีเกิดเพลิงไหม้



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข   

1.มีกำรควบคุม หรือ จ ำกัด กำรเข้ำออกห้องปฏิบัติกำร  อนุญำตเฉพำะผู้มีอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น
โดยขออนุญำต เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำร และลงรำยชื่อผู้เข้ำออกห้องปฏิบัติกำร ตำม
แบบบันทึกกำรเข้ำออกห้องปฏิบัติกำร

2. ปิดประตูห้องปฏิบัติกำร

3. ติดป้ำยเตือนชีวนิรภัย (Biohazard) ที่หน้ำประตูห้องปฏิบัติกำร และเครื่องมือ

4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล  (Personnel protective equipment, PPE) ที่
เหมำะสมกับระดับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิำร



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

เสื้อคลุมปฏิบัติการ (Gown, Lab coat)

ช่วยป้องกันกำรหกกระเด็นของเช้ือมีทั้งแบบเสื้อคลุมแขนยำว ปลำยแขนติดยำงยืด ติด
กระดุมหลัง ท ำจำกวัสดุกันน้ ำ

ข้อห้ามปฏิบัติคือ
 ไม่สวมเสื้อคลุมออกนอกห้องปฏิบัติกำร

 ไม่สวมใส่เสื้อคลุมปฏิบัติกำรรับประทำนอำหำร/น้ ำ

 ไม่น ำเสื้อเสื้อคลุมกลับไปซักที่บ้ำนให้ส่งซักที่ชักฟอกของโรงพยำบำล



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

หมวกคลุมผม
• เพื่อป้องกันกำรกระเด็นของเชื้อ 
• หำกผมยำว ควรรวบหรือมัดผม
ถุงมือยาง (Gloves)
• ตรวจสอบกำรรั่วไหลก่อนที่จะสวมใส่
• สวมถุงมือทับปลำยแขนเสื้อคลุม 
• ถอดถุงมือด้วยควำมระมัดระวังป้องกันกำรปนเป้ือนเปลี่ยน หำกฉีกขำด 

เสียหำยหรือสงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนภำยในให้เปลี่ยนทันที



วิธีปฏิบัติการถอดถุงมือที่ถูกต้อง



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

ข้อห้ามปฏิบัติขณะใส่ถุงมือปฏิบัติงาน

ไม่ใส่ถุงมือจับประตู จับโทรศัพท์  จับแป้นพิมพ์ จับเอกสำรต่ำงๆ 



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

หน้ากาก  (Mask)

หน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำก N95

N = แผ่นกรองไม่ทนทำนต่อ น้ ำมัน (Not resistance to oil)

95 = ประสิทธิภำพในกำรกรองอนุภำคที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.3 ไมครอน ได้ 95% 

Health Canada และ US CDC

แนะน ำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยด้วยโรคที่ติดต่อทำงเดินหำยใจ เช่น TB และ หรือ A(H1N1) ใช้สวม
ใส่เพื่อป้องกันกำรติดเช้ือ



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

หน้ากาก N95

ใช้แล้วทิ้ง (particulate respirator) อุปกรณ์ PPE สวมใส่เป็นอันดับแรก 

กำรท ำ fit check

-เพื่อให้ respirator :N95 แนบสนิทกับใบหน้ำของผู้ใส่

-ท ำด้วยตัวเอง ทุกคร้ังที่ใส่

การท า fit testing

ทดสอบอย่ำงน้อยปีละคร้ัง

- รูปหน้ำเปลี่ยน ต้องท ำซ้ ำ

- เพื่อพิจำรณำเลือกใช้ respirator  ให้เหมำะสมกับแต่ละบุคคล

หลังจำกที่ท ำ fit checkใช้ fit test hood , สำรทดสอบ, กำรเคล่ือนไหว



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

แว่นตานิรภัย, ครอบตานิรภัย, กระบังป้องกันใบหน้า(Safety glasses, Safety goggles , 
Faceshield)

เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เพื่อป้องกันดวงตำ และ/หรือใบหน้ำของผู้ปฏบิัติงำนไม่ให้สัมผัสกับจุลชีพ และสำรชีวภำพอันตรำยโดยตรง

safety glasses Goggles Chin-length face shields



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

รองเท้ำ  (Lab shoes
- ควรเป็นชนิดปิดด้ำนหน้ำ  ป้องกันอันตรำยจำกสำรหกรด
- วัสดุป้องกันน้ ำ
ห้ำมรับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ หรือใช้เครื่องส ำอำงภำยในห้องปฏิบัติกำรชันสูตร

สำธำรณสุข
ห้ำมสูบบุหรี่ 
ห้ำม ดื่มน้ ำ หรือ รับประทำนอำหำรในห้องปฏิบัติกำร
ห้ำมเก็บน้ ำหรืออำหำรไว้ในห้องปฏบิัติกำร
ห้ำมเสริมแต่งเครื่องส ำอำง
ห้ำมท ำกำรถอด-ใส่ contact lens ในห้องปฏิบัติกำร
ห้ำมปล่อยผมยำวและหนวดเครำรุงรัง
ไม่ใช้ปำกดูดไปเปต ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยดูด



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

ต้องมีส ำลีอุดปลำยไปเปตด้ำนที่ต่อกับอุปกรณ์ช่วยดูด เพื่อลดกำรปนเป้ือนในอุปกรณ์ช่วยดูด 

ไม่ใช้ปำกเป่ำไปเปตเพื่อผสมสำรที่มีเชื้อโรค

ระวังไม่ให้ของเหลวหยดจำกไปเปต ไปเปตติดเชื้อที่ใช้แล้ว  ก่อนจะทิ้งหรือท ำควำมสะอำดให้แช่ใน

น้ ำยำฆ่ำเชื้อ  เป็นเวลำนำนพอที่น้ ำยำจะท ำลำยเชื้อ ใช้แผ่นซึมซับรองที่พื้นโต๊ะปฏิบัติกำร เพื่อป้องกัน

กำรหกกระจำยของเชื้อที่หยดจำกไปเปต

เข็มฉีดยำใช้แล้วไม่สวมปลอกคืน

- ทิ้งเข็มฉีดยำหรือของมีคมในภำชนะมั่นคงแข็งแรง

- ห้ำมหักโค้งดัดเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงเข็มฉีดยำหรือกระบอกฉีดยำ

- ไม่น ำเข็มฉีดยำ หรือ กระบอกฉีดยำ มำใช้ซ้ ำ



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

หลีกเลี่ยงกำรท ำให้เกิดกำรหกหรือฟุ้งกระจำยของเชื้อ/สำร
ปิดฝำเคร่ืองมือที่จะท ำให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของสำรให้มิดชิด
กำรท ำงำนกับเชื้อก่อโรค

- ควรเปิดตัวอย่ำงในตู้ BSC

- ที่มีโอกำสฟุ้งกระจำยง่ำย
- เชื้อปริมำตรมำก คๆวำมเข้มข้นสูง  ๆต้องท ำในตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 (Biosafety cabinet class II)

ตู้ย้อมเสมหะ ต้องใช้ 70% alcohol เช็ดท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังเสร็จงำน ควรเปิดแสง 
UV เพื่อฆ่ำเชื้อโรคทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงำน



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

ห้ำมสัมผัสกับเครื่องแก้วแตก/หัก ด้วยมือเปล่ำ 

หำกมีสำรกระเด็นเข้ำตำ ให้ล้ำงตำด้วย น้ ำสะอำด ต่อเน่ืองนำนอย่ำงน้อย 15 นำที 

-รำยงำนผู้บังคับบัญชำ

ไม่สวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงำน



ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

o กำรล้ำงมือมีส่วนประกอบคือ น้ ำยำฆ่ำเชื้อหรือสบู่และกระดำษ/ผ้ำเช็ดมือ ซึ่งจะต้องปฏิบัติดังน้ี
• ก่อนปฏิบัติงำน

• หลังปฏิบัติงำน

• ก่อนออกจำกห้องปฏิบัติกำร

• ล้ำงมือทุกครั้งเม่ือสัมผัสเลือดและ/หรือ สิ่งส่งตรวจจำกผู้ป่วย

• หลังถอดถุงมือ

• ก่อนรับประทำนอำหำร

• ก่อนและหลังกำรใช้ห้องน้ ำ

o ท ำกำรฆ่ำเชื้อและท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีปฏิบัติงำนทุกวันเลือกและเตรียมน้ ำยำฆ่ำเชื้ออย่ำง
เหมำะสม



-แยกขยะติดเช้ือ และ ไม่ติดเช้ือ

-ถังขยะติดเช้ือมีฝำปิดสนิท และมีป้ำยแสดงว่ำเป็น “ถังขยะติดเช้ือ” ภำยในถังขยะ มี
ถุงพลำสติก 

รองรับขยะ

-มีกำรขนขยะท ำลำยประจ ำวัน

-ห้ำมทิ้งเข็มฉีดยำ หรือ ของมีคม ในขยะส ำนักงำน

การจัดการขยะติดเชื้อ



- บรรจุขยะเพียง ¾ ส่วนของถุงมัดปำกถุง

- ตรวจสอบว่ำถุงขยะไม่มีรอยร่ัว ซึม หรือ ฉีกขำด

- เขียนชื่อ หน่วยงำน วัน/เดือน/ปี หมำยเลขโทรศัพท์ ไว้ข้ำงถุง

- ล ำเลียงขยะโดยรถเข็น ไปยัง หน่วยท ำลำย เช่น นึ่งท ำลำยเชื้อ หรือ เตำเผำขยะ

- เคร่ืองแก้วแตก ของมีคม หรือ เข็มฉีดยำที่ใช้แล้ว ให้ท้ิงลงในภำชนะท่ีคงรูปร่ำง ซึ่งเข็มหรือของแหลม

คม ไม่สำมำรถแทงทะลุได้ เช่น ขวดยำ ขวดอำหำรเลี้ยงเชื้อ น ำขวดหรือกล่องนั้น บรรจุในถุงขยะติดเชื้อ 

มัดปำกถุง

- เขียนป้ำยติดข้ำงถุงว่ำ เป็น ขยะของมีคม

- หน่วยงำน วัน/เดือน/ปี หมำยเลขโทร.

- น ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อ หรือ เผำ

การจัดการขยะติดเชื้อ



- บรรจุถุงขยะติดเช้ือใน ถัง หรือ หม้อสเเตนเลส ที่มีฝำปิดสนิท
- ล ำเลียงโดยรถเข็นที่มีแผงก้ันด้ำนข้ำง
- ไม่ควรวำงถังขยะซ้อนกันจ ำนวนมำก
- ท ำลำยขยะติดเช้ือโดยกำรนึ่งฆ่ำเช้ือ หรือ เผำ
- ติด Autoclave tape ทุกครั้งที่นึ่งฆ่ำเช้ือ
- ล ำเลียงขยะติดเช้ือไว้ที่พักขยะเพ่ือรอท ำลำย

การล าเลียงขยะติดเชื้อ



การส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการภายนอก

 ปิด ฉลำก ระบุชื่อ วันที่ และ รำยละเอียดต่ำงๆ บน หลอดตัวอย่ำงเสมอ

 กำรน ำส่งตัวอย่ำง

สถำนที่ใกล้ เตรียมกระติกบรรจุน้ ำแข็งแห้ง ใส่หลอดเก็บสิ่งตรวจท่ีแยกใส่ซองยำ ใส่ถุง  

แยกถุง ตำมหน่วยงำนที่ส่งตรวจ

สถำนที่ไกล เตรียมกล่องโฟมบรรจุน้ ำแข็งแห้ง ใส่หลอดเก็บสิ่งตรวจไว้ในกล่องขนำดเล็กกว่ำกล่องโฟม

ปิดผนึกกล่องบรรจุลงในกล่องโฟม โทรประสำนหน่วยงำนที่ส่งให้มำรับกล่องโฟม



มาตรการความปลอดภัยจากสารเคมี



ระบบการจัดการสารเคมี

การจัดการสารเคมี ต้องมีระบบกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจรโดยมีกำรจดักำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

1. กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี และเช่ือมโยงกับเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Material 
Safety Data Sheet, MSDS)

2. กำรจัดเก็บสำรเคมี

3. กำรส ำรวจและคัดออกสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำรทีห่มดอำยุและเลกิใช้แล้ว

4. กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมี

5. กำรจัดกำรของเสีย

6. กำรตรวจติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร



การจัดการข้อมูลสารเคมี
1) มีกำรเก็บ MSDS เป็นเอกสำร

2) มีกำรเก็บ MSDS เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

3) ทุกคนในห้องปฏิบัติกำรทรำบที่เก็บ MSDS และได้รับอนุญำตให้ดู MSDS ได้

4) เก็บ MSDS ในที่ที่เข้ำถึงและดูได้โดยง่ำยและทันกำลเม่ือต้องกำรใช้หรือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

5) มี MSDS ของสำรเคมีอันตรำยทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบตัิกำร



การจัดการข้อมูลสารเคมี
6) MSDS มีข้อมูลครบถ้วน มีรำยละเอียดครบ 16 ข้อ ดังหัวข้อต่อไปน้ี
(1) ข้อมูลเก่ียวกับสำรเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ ำหน่ำย (Identification)

(2) ข้อมูลควำมเป็นอันตรำย (Hazards identification)

(3) ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients)

(4) มำตรกำรปฐมพยำบำล (First aid measures)

(5) มำตรกำรผจญเพลิง (Fire fighting measures)

(6) มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหกร่ัวไหล (Accidental release measures)

(7) กำรใช้และกำรจัดเก็บ (Handling and storage)

(8) กำรควบคุมกำรได้รับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection)

(9) สมบัติทำงกำยภำพและเคมี (Physical and chemical properties)

(10) ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ (Stability and reactivity)

(11) ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ (Toxicological information)

(12) ข้อมูลด้ำนระบบนิเวศ (Ecological information)

(13) ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด (Disposal considerations)

(14) ข้อมูลส ำหรับกำรขนส่ง (Transport information)

(15) ข้อมูลเก่ียวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

(16) ข้อมูลอื่น ๆ (Other information)

7) MSDS ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติกำรต้องทันสมัย หำกจัดท ำขึ้นก่อนเวลำปัจจุบัน ต้องไม่นำนเกินกว่ำ 5 ปี



การจัดเก็บสารเคมี
 แยกกำรเก็บสำรเคมีตำมประเภทที่อันตรำย

 วำงเรียงล ำดับตำมหมวดหมู่ ตำมตัวอักษร เพื่อให้ค้นหำง่ำยขึ้น

 ควรเก็บในที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ

 สำรเคมีทุกตัวควรมีกำรบันทึกวันทีไ่ด้รับเข้ำมำในห้องปฏิบัตกิำรและวันที่เปิดใช้

 ห้ำมเก็บสำรเคมีไว้ในตู้ควันอย่ำงถำวร



การจัดเก็บสารเคมี

 สถำนที่เก็บสำรควรเป็นสถำนที่ปดิมิดชิด ฝำผนังควรท ำด้วยสำรกันไฟปดิลอ็คได้ 
และมีป้ำยบอกอย่ำงชัดเจนว่ำ “สถำนที่เก็บสำรเคมี”

 ภำยในสถำนที่เก็บสำรเคมี ควรมีอำกำศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ำยเทอำกำศที่ดี 
และแดดส่องไม่ถึง

 ช้ันวำงสำรเคมีภำยในสถำนที่เก็บสำรเคมีต้องมีควำมแข็งแรง ไม่มีกำรสั่นสะเทือน

 ภำชนะที่บรรจุสำรเคมี ต้องมีป้ำยชื่อที่ทนทำนติดอยูพ่ร้อมทั้งบอกอันตรำยและข้อ
ควรระวังต่ำงๆ



การจัดเก็บสารเคมี
 ภำชนะที่ใส่ต้องทนทำนกำรสึกกร่อนและแรงกระแทกจำกภำยนอก ควรมีภำชนะส ำรอง ใน

กรณีที่ภำชนะรั่วจะได้เปลี่ยนไดท้ันที

 ภำชนะเก็บสำรที่ใหญ่และหนักไม่ควรเก็บไว้ในทีสู่ง เพ่ือสะดวกในกำรหยิบใช้

 ขวดสำรเคมีไม่ควรวำงบนพื้นโดยตรง ควรมีระยะห่ำงกันพอสมควรระหว่ำงช้ันที่เก็บสำร ไม่
ควรวำงใกล้ประตูหรือหน้ำต่ำง



การจัดเก็บสารเคมี

 ควรแยกเก็บสำรเคมีในปริมำณน้อยๆ โดยใช้ภำชนะบรรจุขนำดเล็ก บริเวณที่เก็บสำรควร
รักษำควำมสะอำดและมีควำมเป็นระเบียบอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรจัดเรียงอย่ำงเป็นระบบ

 ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องปฐมพยำบำลพร้อมไว้ในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

 ควรเก็บสำรตำมล ำดับกำรเข้ำมำก่อนหลัง ถ้ำหมดอำยุแล้วต้องท ำลำยทันที ห้ำมใช้เด็ดขำด



การจัดเก็บสารเคมี

 ในกรณีที่จ ำเป็นต้องวำงขวดหรือภำชนะบรรจสุำรเคมีบนพื้นห้องปฏิบตัิกำร ต้องมี
ภำชนะรองรับที่มีควำมจุมำกกว่ำปริมำณรวมของสำรเคมีที่มีอยู่ในภำชนะทุกใบ 
และไม่วำงเกะกะกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนและทำงเดิน ในกรณีภำชนะเป็นแก้ว
ต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ไม่แตกไดโ้ดยง่ำย

 ไม่วำงสำรเคมีใกล้ท่อระบำยน้ ำ ใต้หรือในอ่ำงน้ ำ หำกจ ำเป็นต้องมีภำชนะรองรับ 
เพื่อป้องกันสำรเคมีรั่วไหลสู่สิ่งแวดลอ้ม



การจ าแนกวัตถุอันตราย

 สารไวไฟ  ควรเก็บในที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี และอยู่ห่ำงไกลจำกสิ่งที่จะลกุติดไฟง่ำย

 สารที่เข้ากันไม่ได้  สำรพวกนี้จะต้องเก็บแยกต่ำงหำก ไม่ควรเก็บไว้ใกล้กัน

 สารที่เป็นพิษ   ภำชนะต้องปิดฝำสนิท อำกำศเข้ำไม่ได้ และต้องอยู่ห่ำงไกลจำกสิ่งที่จะลกุ
ติดไฟง่ำย

 สารกัดกร่อน  ต้องเก็บกรดแยกห่ำงจำกโลหะที่ไวในกำรท ำปฏิกิริยำ  ด่ำงต้องแยกเก็บจำก
กรดและสำรอื่นๆ

 สารระเบิดได้  ไม่ควรเก็บในที่มีเช้ือเพลิง หรือสำรที่ติดไฟได้ง่ำย



ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และฉลากสารเคมีควรมีองค์ประกอบดังนี้

1 เก็บสำรเคมีในบรรจุภัณฑ์ที่มีวัสดุเหมำะสมกับประเภทของสำรเคมี

2 ตรวจสอบกำรช ำรุดเสียหำยของภำชนะสำรเคมีอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กำรแตกร้ำว ร่ัวซึม ของขวด
หรือฝำปิด เป็นต้น

3 ภำชนะทุกชนิดที่บรรจุสำรเคมีต้องมีกำรติดฉลำกที่เหมำะสม คือ

-หำกเป็นภำชนะเดิม (original container) ของสำรเคมีต้องมีข้อมูลบนฉลำกสมบูรณ์และชัดเจน

-ใช้ชื่อเต็มของสำรเคมี และมีค ำเตือนเก่ียวกับอันตรำย

-ระบุวันท่ีได้รับสำรเคมี และวันท่ีเปิดใช้สำรเคมีเป็นคร้ังแรก

-หำกเป็น stock solution หรือ working solution ที่เตรียมขึ้นเองให้ระบุ ชื่อส่วนผสม ชื่อผู้
เตรียมและวันท่ีเตรียมด้วย



ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และฉลากสารเคมีควรมีองค์ประกอบดังนี้(ต่อ)

4) มีฉลำกระบุชื่อสำรแม้ไม่ใช่สำรอันตรำย เช่น น้ ำ

5) ตรวจสอบควำมสมบูรณข์องฉลำกบนภำชนะสำรเคมีอย่ำงสม่ ำเสมอ



เครื่องหมายเตือนอันตราย

เครื่องหมายเตือนอันตราย
จากสารไวไฟ

เครื่องหมายเตือนอันตราย
จากกัมมันตรังสี

เครื่องหมายอันตราย
จากสารกัดกร่อน

เครื่องหมายเตือนอันตราย
จากสารเป็นพิษ เครื่องหมายเตือนอันตรายจากก๊าซ

เครื่องหมายเตือนอันตราย
จากสารระเบิดได้



ตัวอย่างฉลากของระบบ NFPA

ประกอบด้วยสี่เหล่ียมย่อยขนาดเท่ากัน 4 รูป ได้แก่  สีน ้าเงินบอกถึง
อันตรายต่อร่างกาย   สีแดงบอกถึงอันตรายจากไฟ   สีเหลืองบอกถึงความ
ไม่เสถียรหรือความไวต่อปฏิกิริยา  และสีขาวแสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร
และใช้ตัวเลข 0-4 แสดงระดับอันตราย  ซึ่ง เลข 0 แปลว่าไม่มีอันตราย 
และเลข 4 แปลว่าอันตรายมากที่สุด 



อันตรายจากไฟ
2- ของเหลวที่ลุกติดไฟได้ที่อุณหภูมิ
สูง มีจุดวาบไฟสูงกว่า 38°C ของแข็ง
ที่ให้ไอไวไฟก็จัดอยู่ในกลุ่มนี  

ความไม่เสถียรหรือ
ความไวต่อปฏิกิริยา

สารที่ระเบิดได้ด้วยตัวของมันเอง 
อาจเป็นเพราะการสลายตัวภายใต้
สภาวะธรรมดา ถ้าเกิดมีไฟไหม้ใน
บริเวณใกล้เคียงต้องรีบน้าสารพวก
นี ออกให้ห่างที่สุด

อันตรายต่อร่างกาย
3- อันตรายน้อยกว่า 4 แต่ก็ยังเป็นอันตราย
มากถ้าช่วยเหลือไม่ทัน ดังนั นผู้ที่จะเข้าไป
ช่วยเหลือต้องป้องกันตัวเองก่อน

สารอันตรายที่เป็นพิษ



การปฏิบัติงานเมื่อใช้สารเคมีควรระมัดระวังดังนี้

เวลำถ่ำยเทสำรไวไฟ อย่ำลืมตรวจตรำว่ำไม่มีแหลง่ติดไฟอยูใ่กล้ๆ 

สำรที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก็ควรสวมเครื่องป้องกันให้ดี เช่น มีผ้ำกันเปื้อน ใส่แว่นตำใส่ถุง
มือ เมื่อมีสำรหกต้องรีบล้ำงด้วยน้ ำมำกๆ

กำรเปิดจุกขวดสำร เช่น ammonia, acid chloride หรือตัวท ำละลำยที่มีจุดเดือดต่ ำ
ควรเปิดในตู้ควันอย่ำงระมัดระวัง

เวลำยกขวดหนักๆอย่ำจับที่คอ ต้องอุ้มไป เพรำะกันขวดอำจทำนน้ ำหนักไม่ได้ หลุด
แตกออก ทำงที่ดีควรใส่ตะกร้ำหิ้วไป
กำรส ำรวจและคัดออกสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำรที่หมดอำยุและเลิกใช้แล้ว



การเคลื่อนย้ายสารเคมี

1) ผู้ที่ท ำกำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมี ต้องสวมถุงมือ แว่นตำนิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติกำร (เสื้อกำวน์) 

และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จ ำเป็น

2) กำรเคลื่อนย้ำยสำรประเภทกรดและตัวท ำละลำย ต้องใช้ถังยำงที่ทนต่อกำรกัดกร่อนหรือละลำย

3) กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมีประเภทของเหลวไวไฟต้องใช้ภำชนะท่ีทนต่อแรงดัน

4) สำรเคมีท่ีเคลื่อนย้ำยต้องอยู่ในภำชนะบรรจุท่ีปิดฝำสนิท หำกจ ำเป็นอำจผนึกด้วยแผ่นพำรำฟิล์ม

5) รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ำยสำรเคมี ต้องมีแนวกั้นที่สูงเพียงพอที่จะกั้นขวดสำรเคมี

6) กำรเคลื่อนย้ำยสำรเคมีต้องมีภำชนะรองรับ (secondary container) ขวดบรรจุสำร



การทิ้งหรือการก าจัดสารเคมี

ของเสียที่ไม่อันตรายที่สามารถปล่อยทิ้งได้เลย
1.สารเคมี

วิธีกำรก ำจัด โดยกำรเทลงในท่อน้ ำทิ้งแล้วเปดิน้ ำตำมปริมำณมำก
- เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนทีเ่ป็นพิษหรือมีอันตรำยอยำ่งอ่ืน เช่น NaCl , 
KCl
- ของเสียที่มีน้ ำเป็นตัวท ำละลำย  และมีสำรอินทรีย์หรืออนินทรียท์ี่ไม่เป็นพิษละลำยอยู่ไมเ่กิน
5%
- ของแข็งที่ไม่มีสำรเป็นพิษหรือมีอันตรำยอยำ่งอ่ืน เช่น เศษแก้วที่สะอำด กระดำษกรอง ตัวดูด
น้ ำ



การทิ้งหรือการก าจัดสารเคมี(ต่อ)

2.ของเสียต่างๆ

2.1ของเสียทั่วไป  เช่น กระดำษชั่งสำร  กระดำษกรองตัวอย่ำง กระดำษทิชชู ถุงมือยำง วัสดุไม่
เป็นอันตรำยอื่นๆ

2.2กระดำษที่รีไซเคิลได้ เช่น    กระดำษถ่ำยเอกสำร กระดำษบันทึกข้อควำม  กระดำษจดหมำย
กระดำษที่ใช้ห่ออุปกรณ์ต่ำงๆ

2.3พลำสติกที่รีไซเคิลได้   เช่น  ขวดพลำสติกใส่อำหำรเลี้ยงเชื้อ ขวดพลำสติกใส่สำรเคมีที่ไม่
เป็นอันตรำย ขวดพลำสติกเก็บตัวอย่ำง

2.4ขวดแก้วและเครื่องแก้ว   เช่น  ขวดแก้วใส่สำรเคมีที่เตรียมภำยในห้องปฏิบัติกำร เครื่องแก้วที่
ใช้ในกำรทดลอง
2.5ของเสียที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว



ของเสียที่ต้องบ าบัดเบื้องต้นก่อนทิ้งหรือก่อนส่งบ าบัด

-สำรละลำยกรดและเบส ท ำให้เป็นกลำงแล้วทิ้งลงท่อน้ ำพร้อมทั้งเปิดน้ ำในปริมำณมำกๆ 
เช่น 0.01M HCl ผสมกับ0.02M NaOH

-ตัวออกซิไดซ์ รีดิวซ์ด้วยตัวรีดิวซ์ที่เหมำะสมก่อนน ำส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้ง
ตำมท่อน้ ำตำมควำมเหมำะสม

-สำรละลำยที่ประกอบด้วยโลหะหนักในปริมำณน้อยๆ (≤100 mg/L)ท ำให้เข้มข้นขึ้นโดย
กำรตั้งทิ้งไว้ให้ระเหยแล้วทิ้งในสภำพที่เป็นสำรละลำยเข้มข้น



ขั้นตอนการจัดแยกของเสีย

• กำรจัดแยกประเภทของเสียภำยในห้องปฏิบัติกำร
• กำรแจ้งขอฉลำกและภำชนะบรรจุ
• กำรรับฉลำกและภำชนะบรรจุของเสีย
• กำรจัดเก็บของเสียภำยในห้องปฏิบัติกำร
• กำรบันทึกปริมำณของเสีย
• กำรรำยงำนปริมำณของเสีย
• กำรรวบรวมของเสียส่งคลังศูนย์เครื่องมือ
• ปฏิบัติตำมคู่มือ กำรควบคุมสำรเคมีอันตรำย (R-EMS-04)



ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล

การใช้งาน Spill Kit
1.แจ้งให้ผู้อยู่บริเวณสำรเคมีหกรั่วไหลทรำบ
2.หำกสำรเคมีกระเด็นโดนร่ำงกำย ควรรีบเช็ดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ
3.น ำชุดท ำควำมสะอำด (Spill kit) มำใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
4.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลจำกในชุด Spill kitตำมล ำดับดังนี้สวมหน้ำกำกนิรภัย สวมแว่นตำนิรภัยกัน

กระเด็น สวมหมวกคุมผม สวมชุดคลุมร่ำงกำย(ชุดกำวน์และผ้ำกันเปื้อน) สวมถุงหุ้มรองเท้ำ สวมถุงมือคู่ที่1 ให้แขนเสื้อทับ
ไว้ สวมถุงมือคู่ที2่ ทับบนแขนเส้ือ(กรณีสวมชุดคลุมร่ำงกำยแขนยำวที่ไม่ลัดข้อแขนให้ใช้เทปหรือเชือกพันแขนเสื้อกับถุงมือ
เป็นอันดับสุดท้ำย

5.ตั้งสัญลักษณ์เตือนภัยสำรเคมีหกรั่วไหล หรือกั้นเขตพื้นที่
6. เปิดปำกถุงซิปล็อกและถุงขยะติดเชื้อ น ำมำวำงใกล้ๆ
7. ถ้ำมีเศษแก้วแตกใช้ Forceps คีบเศษแก้วทิ้งในขวดส ำหรับทิ้งของมีคม หำกเศษแก้วมีขนำดเล็กมำกให้ใช้ไม้พำยพลำสติก

กวำดใส่ที่ตักผง แล้วเทลงในกระป๋องส ำหรับทิ้งของมีคม แล้วทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ 



ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล(ต่อ)
8. ใช้วัสดุดูดซับ วำงคลุมบริเวณท่ีมีสำรเคมีหก โดยวำงจำกด้ำนนอกเข้ำด้ำนใน และในจุดท่ีสำรเคมีกระเด็น

ไปปนเปื้อน

9.ค่อยๆเทน้ ำยำฆ่ำเชื้อลงบนวัสดุดูดซับจำกด้ำนนอกเข้ำด้ำนใน และบนวัสดุดูดซับท่ีวำงคลุมไว้ในพ้ืนท่ีอื่น

10.ท้ิงระยะเวลำให้น้ ำยำฆ่ำเชื้อสัมผัสกับสำรเคมีท่ีหกอย่ำงน้อย 20 นำที ใช้คีมคีบ ( Forceps) วัสดุดูดซับ 
โดยรวมจำกด้ำนนอกเข้ำด้ำนใน แล้วท้ิงในถังขยะติดเชื้อสีแดง ท่ีซ้อน 2 ชั้น 



ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล(ต่อ)

11.เช็ดพ้ืนท่ีสำรเคมีหก ด้วยผ้ำหรือกระดำษชุบน้ ำยำฆ่ำเชื้ออีกครั้งแล้วท้ิงในถุงขยะติดเชื้อ

12.ไม้พำยท่ีตักผง Forceps ท่ีใช้แล้วท้ิงลงในถุงพลำสติดแบบซิปล็อกแล้วท้ิงในถุงขยะติดเชื้อ

13.เก็บวัสดุก้ันพ้ืนท่ี แล้วท้ิงในถุงขยะติดเชื้อ แล้วปิดปำกถุงขยะให้แน่น

14.ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยดังน้ี ถุงหุ้มรองเท้ำ ถุงมือ ชุดคลุมร่ำงกำย หลังจำกน้ันสวมถุงมือคู่ใหม่ถอด
แว่นตำกันกระเด็นวำงไว้จึงถอดหน้ำกำกท้ิงในถุงขยะติดเชื้อ จำกนั้นท ำควำมสะอำดแว่นตำด้วย 
alcohal70% ก่อนเก็บ

15.เก็บป้ำยเตือนอันตรำย และอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ใส่กลับกล่องSpill kit

16. เขียนแบบรำยงำนอุบัติเหตุ (F-ICS-008)



การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการประเมินความเสี่ยง

ต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยง และ บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  สม่ ำเสมอ 



ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เป็นหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของทุกคน

ต้องกำรควำมสำมัคคีร่วมมือของทุกคน

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ



THANK    YOU


