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ตารางแสดงรายการข้อก าหนดตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ 1 และ 2 

(Specification for Biosafety Level; BSL 1 and 2) 

เอกสารอ้างอิง  

1) พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF) 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือ มีไว้ในครอบครองและการด าเนินการเกี่ยวกับกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/043/1.PDF)  

3) หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง ชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ คณะกรรมการเทคนคิด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 2559 กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด 
(http://www.biotec.or.th/biosafety/images/document/G01-biosafety%20guideline.pdf) 

4) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ จัดท าโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 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) 

 

สัญลักษณ ์ หมายถึง สัญลักษณ ์ หมายถึง 

 ต้องม ี(required) - ไม่จ าเป็นต้องมี (not required) 

 ควรมี  (suggested) * หากมีขอ้สงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (if any concern, consult a specialist) 

 

ล าดับ  BSL1 BSL2 

1 มาตรฐานทั่วไปในการด าเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเหมาะสม   

1.2 ต้องมีมาตรการควบคุมผู้มีสิทธิเข้าออก   

1.3 รายงานความก้าวหน้าจากงานต่อกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

1.4 ต้องท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติการหลังการใช้งานทุกครั้งหรือทันทีเมื่อมีการหกหล่นรั่วไหลของสารเคมี สิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่าง
ชีวภาพ  

  

1.5 ต้องลดการปนเปื้อนของขยะท้ังที่เป็นของแข็งและของเหลว โดยท าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์หรือตัวอย่างชีวภาพท่ีใช้ก่อนน าไปท้ิงเป็น
ขยะชุมชน (อ้างอิงจาก การรวบรวม จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และท าลายมูลฝอยติดเชื้อเป็นตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545) 

  

1.6 ถังขยะต้องมีฝาปิดซ่ึงสามารถเปิดโดยไม่ใช้ มือสัมผัส   

1.7 ห้ามน าสัตว์ พืช หรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยและการทดลองเข้าไปในห้องปฏิบัติการ   

1.8 ห้ามใช้ปากดูดสารละลายจากปิเปต (Pipette) โดยตรง    

1.9 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ หรือเสริมสวยในพื้นท่ีห้องปฏิบัติการ (มีป้ายเตือน)   
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ล าดับ  BSL1 BSL2 

1.10 สวมใส่เสื้อกาวน์ในขณะท างานในห้องปฏิบัติการ แต่งกายรัดกุมเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการ   

1.11 ต้องมีการระวังอย่าให้เกิดการฟุ้งกระจายตลอดกระบวนการหรือวิธีท่ีใช้ในการวิจัยท้ังหมด ในกรณีจ าเป็น ต้องควบคุมให้มีการฟุ้ง
กระจายน้อยท่ีสุด และให้ท าในตู้ชีวนิรภัยหรือมีระบบการป้องกันอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ 

  

1.12 ต้องมีการท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ท่ีเหมาะสม ตามหลักวิชาการ   

1.13 ควบคุมไม่ให้มีแมลง หนู หรือสัตว์พาหะน าโรคอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ และ ควรมีการป้องกันแมลงต่างๆ มิให้เข้ามา
ห้องปฏิบัติการเมื่อมีการเปิดหน้าต่างหรือประตู 

  

1.14 ห้องปฏิบัติการต้องมสีัญลักษณ์ (ป้ายเตือน)  อันตรายทางชีวภาพหน้าห้อง เพื่อแสดงระดับการป้องกันและการควบคุมภายในห้อง
ห้องปฏิบัติการน้ันๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  ตู้แช่แข็งและตู้เก็บของอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ สิ่งมีชีวิตและตัวอย่างชีวภาพต้องมี
สัญลักษณ์ (ป้ายเตือน)  อันตรายทางชีวภาพ เพื่อแสดงระดับของการป้องกันและ ควบคุมความเสี่ยง 

  

2 มาตรการพิเศษส าหรับห้องปฏิบัติที่การด าเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2.1 หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบทุกอย่างในการปฏิบัติการ รวมถึงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและตอ่บุคคลใน
ห้องปฏิบัติการ  

  

2.2 หัวหน้าโครงการต้องสร้าง ก าหนด แนวทางปฏิบัติและวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างปลอดภัย โดย บุคคลในห้องปฏิบัติการต้อง
ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับอันตราย การป้องกันอันตราย และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยก่อนเข้าท างานในห้องปฏิบัติการ  

  

2.3 ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีครอบครองเชื้อโรคหรือพิษ จากสัตว์ ต้องมีมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของ เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม 

  

2.4 มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงห้องปฏิบัติการโดยบุคคลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง เช่น ประตูสามารถปิดล็อกได ้หรือ ระบบแสกน   

2.5 ควรมีคู่มือว่าด้วยการปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเก็บใน ห้องปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลใน
ห้องปฏิบัติการได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นพร้อม ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ  

  

2.6 ควรมีการเฝ้าระวังและมาตรการในการป้องกันผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจากการติดเชื้อก่อโรค  เช่น มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เช่นตรวจ CBC บุคคลท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ าไม่ควรเข้าออกห้องปฏิบัติการ  

-  

2.7 มีป้ายเตือนอันตรายทางชีวภาพหน้าห้อง ท่ีแสดงระดับการป้องกันและการควบคุมภายในห้องห้องปฏิบัติการมีการระบุชื่อ/
หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ เพื่อแสดงระดับของการป้องกันและ ควบคุมความเสี่ยง 

-  

2.8 ใส่เส้ือกาวน์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาการ และระดับการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย 
รวบหรือใสห่มวกคลุมผม ถุงมือ สวมใส่รองเท้าปิดปลายเท้า เป็นต้น 

 * 

2.9 ต้องถอดเสื้อกาวน์ และ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้ง   

2.10 มีระบบฆ่าเชื้อเสื้อกาวน์ก่อนซักล้าง   

2.11 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ ภาชนะบรรจุ เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต้องเหมาะสม ภาชนะบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
ต้องมี ฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม 

  

2.12 เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส าหรับการขนส่ง หรือ เคลื่อนย้ายต้องสามารถป้องกันการตกหล่นของภาชนะบรรจุเชื้อโรค หรือพิษจาก
สัตว์ 
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ล าดับ  BSL1 BSL2 

2.13 กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับเชื้อโรค กลุ่มท่ี 2 (RG2) ท่ีมีชีวิต ห้ามท าบนโต๊ะปฏิบัติการทั่วไป ต้องท าเฉพาะในตู้ชีวนิรภัย -  

2.14 กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับเชื้อโรค กลุ่มท่ี 3 (RG3) ท่ีมีชีวิต หรือ ปนเปื้อนเชื้อโรค กลุ่มท่ี 3 (RG3) ท่ีมีชีวิต ท่ีอนุโลมให้ด าเนินการ
ได้ในห้องปฏิบัติการระดับ 2 เสริมสมรรถนะ (Biosafety Level 2 enhanced: BSL-2 enhanced) ต้องท าเฉพาะในตู้ชีวนิรภัย 
และให้มีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี คือ ต้องมีการแยกห้องส าหรับด าเนินการกับเชื้อโรคโดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์ปกป้องส่วน
บุคคลเพ่ือสวมใส่อย่างมิดชิดและเหมาะสม (อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการ เชื้อโรคท่ีประสงค์ควบคุม
ตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560)  

  

2.15 กรณีมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ พิษจากสัตว์ต้องบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ใน ภาชนะอย่างน้อยสองชั้น โดยให้มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี ภาชนะชั้นในต้องปิดสนิท กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่าน และมีความคงทนไม่แตกง่าย และภาชนะชั้นนอก ต้องปิดสนิท 
กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่าน และมี ความคงทนไม่แตกง่าย สามารถรองรับของเหลวหรือ สิ่งอื่นใดในกรณีท่ีภาชนะชั้นในแตกหรือ
รั่ว 

  

2.16 กรณีน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซ่ึงเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ (ออกนอกสถานท่ี) ต้องบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจาก สัตว์ในภาชนะบรรจุ 
รวมสามชั้น โดยให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

- ภาชนะชั้นใน ต้องปิดสนิท กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่าน และมี ความคงทนไม่แตกง่าย 
- ภาชนะชั้นกลาง ต้องปิดสนิท กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่าน และมีความคงทนไม่ แตกง่าย สามารถรองรับของเหลวหรือสิ่ง

อื่นใดใน กรณีท่ีภาชนะชั้นในแตกหรือรั่ว (ไม่บังคับใช้กับการขนส่งภายในอาคารเดียวกัน) 
- หีบห่อชั้นนอก ท าด้วยกระดาษแข็ง พลาสติก โลหะ หรือวัสดุอื่นท่ีมี ความคงทนต่อการกระแทกและต้องปิดได้สนิท  
- ภาชนะบรรจุ ต้องติดฉลาก  ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และ วันเดือนปีท่ีผลิตหรือบรรจุ (อ้างอิงตาม ประกาศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง คุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกส าหรับการขนส่งเชื้อโรค กลุ่มท่ี 2 และตัวอย่าง พ.ศ. 2562; 
http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATMemoDMSC8.pdf) 

  

2.17 มีการแยกทิ้งของมีคมโดยเฉเพาะ การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาในการปฏิบัติงาน ต้องใช้เข็มฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ไม่สวม
ปลอกกลับ และใช้เข็มฉีดยาอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุฉีดเข้าตัวเองและป้องกันการเกิดการฟุ้ง กระจาย ต้องระมัดระวัง
การท้ิง กรณีปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคให้ท้ิงในภาชนะท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมท้ังลดการปนเปื้อนและ
แพร่กระจายโดยการ Autoclave หรือ เผาแบบ Incineration ก่อนท้ิง  

  

2.18 วัสดุใดๆ ท่ีมีการปนเปื้อน เช่น ขวดแก้ว พลาสติก เป็นต้น ควรลดการปนเปื้อนหรือท าการฆ่าเชื้อก่อนน าออกจากห้องปฏิบัติการ 
และน าออกโดยใส่ในภาชนะท่ี ป้องกันการหลุดรั่วและมีฝาปิดมิดชิด 

  

2.19 ต้องมีการฆ่าเชื้อสิ่งของเครื่องใช้ท่ีมีการปนเปื้อนท้ังหมด ด้วยการ ด้วยการ autoclave หรือ เผาแบบ Incineration หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อ ก่อนน าไปท้ิง หรือน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ 

  

2.20 มีการบ าบัดฆ่าเชื้อของเหลวปนเปื้อนเชื้อโรค หรือ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ก่อนท้ิง   

2.21 มีระบบเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความปลอดภัย   

2.22 ตัวอย่างชีวภาพท่ีใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการ เช่น ซีรั่ม หรือสิ่งใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อบุคคลในห้องปฏิบัติการ 
เช่น มีการยืนยันการปนเปื้อนเชื้อโรค กลุ่มท่ี 2 และ 3 ( RG2 และ RG3) ต้องเก็บไว้ในพื้นท่ีหรือ บริเวณที่เหมาะสมและมีการ
จ ากัดผู้เข้าถึงพื้นท่ีจัดเก็บ 

-  

  

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATMemoDMSC8.pdf
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2.23 ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ หรือ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
และรายละเอียดบัญชีข้อมูลเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด (อ้างอิงตาม
พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558) 

  

2.24 ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือ พิษจากสัตว์อย่างเป็นระบบโดยป้องกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูล ต้องมีการ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และมี มาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูล 

-  

2.25 กรณีมีการใช้เชื้อโรค กลุ่มท่ี 2 และ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มท่ี 1 หรือ 2 ต้องมีข้อมูลความปลอดภัย ของเชื้อโรคและหรือข้อมูล
ความปลอดภัยของพิษ (อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไว้ ในครอบครอง และ
การด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561) 

-  

2.26 ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ท่ีด าเนินการกับเชื้อโรค ทุกขั้นตอนต้องท าในตู้ชีวนิรภัย หรือ ต้องด าเนินการใน พื้นท่ี 
หรือ บริเวณ หรือห้อง หรือสถานอื่นใด ท่ีมีการไหลเข้าของอากาศในทิศทางเดียว (directional airflow) และให ้และมีท่ออากาศ
ออก (exhaust air duct) ภายนอกอาคาร และต้องมีมาตรการอื่นเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีเหมาะสม (อ้างอิง
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการ เชื้อโรคท่ีประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560) 

  

2.27 ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับศพ ซากสัตว์ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างอื่นใดของคนหรือ
สัตว์ท่ีอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ใน ทุกขั้นตอนต้องท าในตู้ชีวนิรภัย หรือ ต้องด าเนินการในพื้นท่ี หรือ บริเวณ หรือห้อง หรือสถานอื่น
ใด ท่ีมีการไหลเข้าของอากาศในทิศทางเดียว (directional airflow) และให้ และมีท่ออากาศออก (exhaust air duct) ภายนอก
อาคาร และต้องมีมาตรการอื่นเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีเหมาะสม และมี ลักษณะเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีท่ีปฏิบัติการผ่าศพหรือผ่าซากสัตว์ให้มีบริเวณหรือห้องส าหรับผ่าศพหรือผ่าซากสัตว์ โดยเฉพาะ เว้นแต่ในกรณีผ่า
ซากสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถด าเนินการในบริเวณหรือห้องส าหรับผ่าซากสัตว์ โดยเฉพาะได้ ให้มีมาตรการควบคุมเพื่อ
การปกป้องส่วนบุคคลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

2) ในกรณีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับชิ้นส่วน อวัยวะ เน้ือเยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างอื่นใดของคนหรือสัตว์ ท่ีอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ให้
ปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัย และให้มีพื้นท่ีส าหรับรวบรวมหรือจัดเก็บ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนือ้เยื่อ หรือวัตถุตัวอย่างนั้นโดยเฉพาะ 
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อการปกป้องส่วนบุคคลและ ป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคด้วย  

3) มีพ้ืนท่ี บริเวณ หรือห้องส าหรับรวบรวมศพ ซากสัตว์ ชิ้นส่วน อวัยวะ เน้ือเยื่อ และ มูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการท าลาย 
รวมท้ังให้มีวิธีการท าลายท่ีสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

(อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการ เชื้อโรคท่ีประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560) 

  

3 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ด้าน งานสถาปัตยกรรม 

3.1 ห้องปฏิบัติการมีสภาพภายในและภายนอก ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยมี มีเสียงและอุณหภูมิในระดับท่ีไม่มีผลกระทบต่อการ
ท างานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีแสงสว่างในระดับท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุข 
เรื่อง ลักษณะของสถานท่ีผลิตหรือมีไว้ ในครอบครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561) 
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3.2 ห้องปฏิบัติการเป็นพื้นท่ีปิดหรือห้องแยก เป็นสัดส่วน มีการแยกส่วนท่ีเป็นพื้นท่ี ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) ออกจาก
พื้นท่ี อื่น ๆ (non–laboratory space) เช่น ส านักงานธุรการ หรือพื้นท่ีสาธารณะ โดยการใช้ประตู สามารถมองเห็นสภาพ
ภายในได้ และมี ขนาดเพียงพอส าหรับการผลิตหรือมีไว้ครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์และการปฏิบัติงาน มีขนาดพื้นท่ีและ
ความสูงของห้องปฏิบัติการ และพื้นท่ีเกี่ยวเน่ืองเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน และจ านวนผู้ปฏิบัติการ ตลอดจนชนิดและ
ปริมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ * 

  

3.3 ห้องปฏิบัติการมีผนัง พื้น และฝ้าเพดานท่ี ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยใช้วัสดุท่ีคงทนและท าความสะอาดได้ง่าย อยู่ในสภาพท่ีดี 
มีความเหมาะสม ต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา วัสดุอยู่ในสภาพท่ีดี หมายถึง วัสดุยังไม่ หมดอายุการใช้งานหรือ
เสื่อมสภาพ ไม่มีการหลุดร่อน จากพื้นผิว หรือมีส่วนหน่ึงส่วนใดแตกหัก 

วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน หมายถึง มีลักษณะพื้นผิวเป็นเน้ือเดียวกัน มีผิวเรียบ ไม่มี  รูพรุน มีความสามารถในการกันไฟ 
ทนไฟปานกลาง ในการใช้งาน มีความทนทานต่อน้ าและความชื้น สามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเกิด ความเสียหาย  

  

3.4 ช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) ของห้องปฏิบัติการ มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมและเปิดออกได้ ง่ายในกรณีฉุกเฉิน โดยมีขนาด
ประตูมีขนาดใหญ่ พอส าหรับการขนย้าย สามารถควบคุมการเข้า ออก ประตูปิดล็อกได้ 

  

3.5 หน้าต่างห้องปฏิบัติสามารถป้องกันแมลง ต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะไม่มีมุ้งลวด แต่ต้องสามารถปิด ล็อกหน้าต่างได้     

3.6 ห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับการใช้งา   

3.7 ห้องปฏิบัติการมีโต๊ะโต๊ะปฏิบัติการ ท่ีแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้ตามปริมาณการผลิต ต้องทนน้ า กรด ด่าง น้ ายาฆ่าเชื้อโรค
และทนความร้อนระดับปานกลาง มีพื้นผิวท าด้วย วัสดุกันน้ า ท าความสะอาดได้ง่าย 

  

3.8 ห้องปฏิบัติการมีเก้าอี้ท่ีน่ังได้อย่างมั่นคง แข็งแรง ท าด้วยวัสดุท่ีไม่ดูดซับของเหลวและท าความสะอาดได้ง่าย มีขนาดพอเหมาะ 
และมีจ านวน เพียงพอต่อผู้ใช้งาน 

  

3.9 อาคารปฏิบัติการมีพื้นท่ี บริเวณ หรือห้อง ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์หรือวัสดุท่ีใช้งานแล้ว    

3.10 อาคารปฏิบัติการมีพื้นท่ี บริเวณ หรือห้อง ส าหรับรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอย ซากสัตว์ ชิ้นส่วน อวัยวะ เนื้อเยื่อ โดยแยกมูลฝอย
ติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ มี มาตรการในการป้องกันบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องและ สัตว์เข้าถึงมูลฝอยดังกล่าว 

  

3.11 ห้องปฏิบัติการระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าลายเชื้อโรค เช่น หม้อน่ึงอัดไอน้ า (autoclave) 
หรือวิธีการ อื่นท่ีเหมาะสมเพื่อท าลายเชื้อโรค โดยหม้อนึ่งอัดไอน้ าอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ โดยก าหนดให้ต าแหน่งของหม้อนึ่งอัดไอน้ าส าหรับ ห้องปฏิบัติการระดับ 1 ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการระดับ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณ พ้ืนท่ีใกล้เคียงกับห้องปฏิบัติการ และส าหรับ ห้องปฏิบัติการระดับ 3 ให้ต้ังอยู่ภายใน 
ห้องปฏิบัติการ 

  

3.12 ห้องปฏิบัติการระดับ 2 และระดับ 3 ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคท่ีมีชีวิตให้มี ตู้ชีวนิรภัย ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ดี และ
มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

-  

3.13 ห้องปฏิบัติการระดับ 2 ท่ีด าเนินการกับพิษจากสัตว์ กลุ่มท่ี 1 โดยมิได้ด าเนินการกับเชื้อโรค ให้มีตู้ดูดควันและไอสารเคมี (fume 
hood) แทน ตู้ชีวนิรภัยได้ โดยต้องอยู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ดี และมีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

  

3.14 ต้องมีอ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการทุกห้อง   
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ล าดับ  BSL1 BSL2 

4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

4.1 ห้องปฏิบัติการมีระบบควบคุมไฟฟ้าของ ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า ขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) 
เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ท่ีสามารถใช้งานได้ 

  

4.2 หากแสงสว่างธรรมชาติเข้าไม่ถึง บริเวณห้องปฏิบัติการติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ในปริมาณและบริเวณท่ีเหมาะสม   

5 งานวิศวกรรมอื่นๆ 

5.1 ห้องปฏิบัติการแยกระบบน าท้ิงทั่วไปกับ หรือ  มีระบบบ าบัดน้ าท้ิงท่ีเหมาะสมก่อนออกสู่สาธารณะ   

5.2 ห้องปฏิบัติการมีระบบระบายอากาศท่ี เหมาะสมกับการท างานและสภาพแวดล้อมของ ห้องปฏิบัติการ *   

5.3 ห้องปฏิบัติการติดต้ังระบบปรับอากาศใน ต าแหน่งและปริมาณท่ีเหมาะสมกับการท างาน และสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 
มีการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบาย เพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณที่ลักษณะ งานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่
พึงประสงค์ 

  

5.4 อาคารปฏิบัติการมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยมือ (manual fire alarm system) หรือระบบ เตือนภัยในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย   

5.5 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิ ความร้อน (heat detector) หรือ
อุปกรณ์ตรวจจับ เพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector) 

  

5.6 ในห้องปฏิบัติการมีทางหนีไฟและป้ายบอก ทางหนีไฟท่ีได้มาตรฐาน และมีการติดต้ังตามท่ี กฎหมายก าหนด *   

5.7 ห้องปฏิบัติการ หรือบริเวณท่ีเข้าถึงมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

5.8 อาคารปฏิบัติการมีระบบดับเพลิงด้วยน้ า ชนิดมีตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงหรือเทียบเท่าตามท่ี กฎหมายก าหนด *   

5.9 ห้องปฏิบัติการมีระบบติดต่อสื่อสารของ ห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบ 
อินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอื่น ๆ   

  

5.10 ห้องปฏิบัติการมีป้ายสัญลักษณ์ติดท่ีประตู รวมถึงระบุข้อมูลลงใน ป้าย เช่น ชื่อห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ และข้อมูล
จ าเพาะอื่น ๆ ของห้องปฏิบัติการ ให้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

5.11 ห้องปฏิบัติการมีการเตรียมความพร้อมและ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยมีอุปกรณ์หรือน้ าเกลือ ส าหรับล้างตา  ในกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์
หรือที่ล้างตาฉุกเฉิน (emergency eye wash equipment) ให้ใช้ น้ าเกลือแทนได้ และไม่มีข้อก าหนดเรื่อง ระยะเวลาขั้นต่ าใน
การช าระล้างตา เน่ืองจากเป็น การช าระเชื้อโรคออกจากร่างกาย มิใช่การลดความเข้มข้นของสารเคมีหรือลดความรุนแรง ของ
การบาดเจ็บจากสารเคมี 

  

5.12 ห้องปฏิบัติการมีการเตรียมความพร้อมและ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยมีชุดปฐมพยาบาล   

5.13 ห้องปฏิบัติการมีการเตรียมความพร้อมและ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยมีชุดจัดการสารชีวภาพ รั่วไหล (biological spill kit) อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ วัสดุดูดซับอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ ถุงมือยาง แว่นตานิรภัย และ
หน้ากากอนามัย รวมท้ังอุปกรณ์ส าหรับเก็บวัสดุปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ปากคีบ ชุดโกยผง ถุงใส่ขยะติดเชื้อหรือ ถุงพลาสติก(อ้างอิง
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การท าลาย และการท าให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2561 ข้อ 9; http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/074/12.PDF) 

  

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/074/12.PDF
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ล าดับ  BSL1 BSL2 

5.14 เมื่อมีการหกหล่นหรือมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพจะต้องรายงาน ต่อหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการ ทันที และมีบันทึกการรายงานและการสืบสวน อุบัติเหตุ พร้อมบันทึกทางการแพทย์ (กรณีเชื้อที่ก่อโรคในมนุษย์) 

-  

6 พื้นที่ติดตั้งตู้ชีวนิรภัย และการใช้งาน 

6.1 ตั้งให้ห่างจาก ประตู หน้าต่าง ทางเดิน พัดลม เครื่องปรับอากาศ หัวจ่ายแอร์ ตู้ดูดควัน และอุปกรณ์ควบคุมลมชนิดอื่นๆ ดังน้ี 

- ด้านบนของตู้ควรห่างจากเพดานอย่างน้อย 30-36 เซนติเมตร  
- ด้านหลังของตู้ห่างจากผนังห้องอย่างน้อย 30 เซนติเมตร 
- ด้านข้างของตู้ห่างจากผนังห้องหรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
- หากต้องการวางตู้ชีวนิรภัยไว้ในระนาบเดียวกัน ควรวางให้ห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร 

 

(BSL1+ 
only) 

 

6.2 ตู้ชีวนิรภัยท่ีต่อกับระบบระบายอากาศต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบและปริมาณอากาศท่ีตู้ชีวนิรภัยแต่ละชนิดต้องการ 

- ตู้ชีวนิรภัยชนิด Class II Type A2 ท่ีต่อกับระบบระบายอากาศแบบใช้ชุดฝาครอบดูดควัน ต้องการอากาศไหลผ่านตู้อย่าง
น้อย 100 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ต่อความกว้างของตู้ชีวนิรภัย 1 ฟุต  

- -ตู้ชีวนิรภัยชนิด Class II Type B1 ต้องการอากาศไหลเวียนผ่านตู้อย่างน้อย 50-100 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ต่อความกว้าง
ของตู้ชีวนิรภัย 1 ฟุต  

- -ตู้ชีวนิรภัยชนิด Class II Type B2 ต้องการปริมาตรอากาศไหลเวียนผ่านตู้มากสุดท่ี 175 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท่ีต่อความกว้าง
ของตู้ชีวนิรภัย 1 ฟุต   

 

(BSL1+ 
only) 

 

6.3 ตู้ชีวนิรภัยควรต่อตรงเข้ากับเบรกเกอร์และแยกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น และควรต่อกับอุปกรณ์ส ารองไฟเพื่อกันไฟกระชาก  

ไฟตก หรือ ไฟดับ 

 

(BSL1+ 
only) 

 

6.4 การตรวจรับรองตู้ ตู้ชีวนิรภัย (certified) ต้องมีข้อมูลประกอบด้วย 

- Down flow Velocity Test (การวัดความเร็วลมผ่านพื้นท่ีปฏิบัติงาน) 
- Inflow Velocity Test (การวัดความเร็วลมเข้าหน้าตู้) 
- HEPA Filter Leak (การทดสอบหารอยรั่วของ HEPA Filter) 
- Airflow Smoke Patterns (การทดสอบรูปแบบการไหลของอากาศ) 
- Site Installation Assessment Test (การประเมินการติดต้ัง) 
- Cabinet Integrity (การทดสอบหารอยรั่วของตู้ ท าเฉพาะ BSC Class II A1 หลังการเปลี่ยน HEPA หรือการซ่อมแซม

ขนาดใหญ่) 

 

(BSL1+ 
only) 

 

6.5 การใช้งานตู้ชีวนิรภัย 

- หลีกเลี่ยงการท างานในตู้ ตู้ชีวนิรภัย ท่ีความเร็วลมผิดปกติ 
- แยกของสะอาดกับของสกปรกไว้คนละด้านของตู้ 
- ขณะทางานไม่ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้บ่อยมากเกินไป ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้อย่างช้าๆ ในทิศทางที่มือตั้งฉากกับ

ด้านหน้า เพื่อให้อากาศท่ี ไหลเวียน ภายในตู้ได้พัดเป่า (เอาสิ่งจากภายนอกท่ีอาจเกาะติดมากับถุงมือออกไป) การ
เตรียมของ ในตู้ให้พร้อมใช้งาน จะช่วยลดปัญหาการขยับมือเข้าออกได้ 

- ขณะท างานไม่ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้บ่อยมากเกินไป ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้อย่างช้าๆ ในทิศทางที่มือตั้งฉากกับ
ด้านหน้าตู้ เมื่อเคลื่อนมือเข้ามาในตู้ให้รอประมาณ 1 นาที ก่อนท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป เตรียมของ ในตู้ให้พร้อมใช้งาน 
จะช่วยลดปัญหาการขยับมือเข้าออกได้ 

 

(BSL1+ 
only) 
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file:///C:/Users/Proone400/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/3cb0fca5f2a4f690/120712-0049/Att/2001be38/Downflow.wmv
file:///C:/Users/Proone400/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/3cb0fca5f2a4f690/120712-0049/Att/2001be38/Inflow.wmv
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file:///C:/Users/Proone400/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/3cb0fca5f2a4f690/120712-0049/Att/2001be38/HEPA%20Leak.wmv
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file:///C:/Users/Proone400/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/3cb0fca5f2a4f690/120712-0049/Att/2001be38/Smoke%20test.wmv
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- ไมว่างสิ่งของท่ีจะใช้ในการท างาน ขวางช่องทางลมด้านใน (Rare grille) และตะแกรงด้านหน้าของตู้  
- ท าความสะอาดฆ่าเชื้อสิ่งของก่อนน าออกจากตู้ 
- ไม่ท้ิงขยะติดเชื้อในตู้หลังปิดเครื่อง 

ล าดับ  BSL1 BSL2 

 - เช็คความสูงของกระจกให้พอเหมาะเสมอ 
- ห้ามใช้ตะเกียงบุนเสนภายในตู้เด็ดขาด 
- ต้องมีมาตรการจัดการเมื่อเชื้อหก หล่น กระเด็น (Spills) ในตู้ชีวนิรภัย 

  

 


