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ผลงานเชิงวิเคราะห์การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา                
และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เล่มนี้เป็น                         
การวิเคราะห์สภานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ สารเคมี   
สารชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล ระบบการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง                
ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และด้านการให้ความรู้เกี ่ยวกับความปลอดภัยของ              
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื ่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับ              
การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ        
ที่เรียกว่า วิธีการ checklist ซึ่งการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในเรื่องดังกล่าว      
เป็นสิ่งสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนได้ ดังนั้น ถ้ามีข้อมูลความเสี่ยง หรือข้อบ่งชี้อันตราย จะทำให้สามารถป้องกันอันตรายและลด
ความเสี่ยงจากการได้รับอันตราย อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามนโยบายส่งเสริม                             
คว ามปลอดภ ั ยขอ งห ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รที่ เ กี่ ย ว ก ั บส า ร เ คม ี แล ะการข ั บ เ คล ื ่ อ น  (พ . ศ . 
2562-2565)  ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ทั้งนี้ผู้จัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยใน  
ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู ้บริหารของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้ที่ได้ศึกษาทุกท่าน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการ การทำงานภายใต้
ระบบที่มีคุณภาพ ล้วนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม หากมีการ
จัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัต ิการที ่ด ีย ่อมส่งผลให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย  โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการวิจัยซึ่งจัดเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานที่เหล่านี้ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายและ  ลดความเสี่ยงจาก
การได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำวัน ผลงานวิเคราะห์นี้จึงดำเนินการ
สำรวจสถานภาพความปลอดภัยและข้อบ่งชี้อันตรายเพื่อประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ  ทั้ง
ด้านกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล ระบบการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
เรียกว่าวิธีการ checklist  ทำการสำรวจในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัย
จุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลคะแนนจากการสำรวจระดับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพบว่าระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานน้อยที่สุด  3 ลำดับสุดท้าย ได้แก่ 
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ   การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร และระบบการจัดการของเสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการวิจัย คือ 
14.81 19.44 และ 23.08 ตามลำดับ ซึ่งจัดเป็นลำดับความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการวิจัยที่ควรหา
มาตรการในการป้องกันและหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเร่งดว่น 
ส่วนการสำรวจความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา พบว่าเชื้อจุลชีพที่มี    
การใช้งานมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อจุลชีพกลุ่มเสี่ยง ระดับท่ี 2 เชื้อจุลชีพดังกล่าว
จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ สามารถก่อโรคในคน โดยโรคนั้นไม่รุนแรง มีวิธีการ รักษาป้องกัน โดยเชื้อจุลชีพ
ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาที่เหมาะสมสำหรับ
ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 แต่พบว่าห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยามีการ
บริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาพื ้นฐานที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการ      
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1 ในขณะที่วิธีการปฏิบัติงานพิเศษเพิ่มเติมสำหรับห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 ยังไม่ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งผลการวิเคราะห์ใน
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ครั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  

คำสำคัญ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ; การประเมินความเสี่ยง; ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาชั้นนำ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ 
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้คำนึงถึงความเสมอภาค     
ในโอกาสทางการศึกษาความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและ
จร ิ ยธรรมมาตรฐานและค ุณภาพทางว ิ ช าการอ ัน เป ็ นท ี ่ ยอมร ับ ในระด ับนานาช าติ                            
คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที ่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ การให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สืบสานประเพณี 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่ดีเพื ่อให้เกิด
บรรยากาศการทำงานที ่มีความสุข โดยหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ        
วิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการ 
และงานวิจัยของนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด 6 ห้อง คือห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี้ยว ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ 
และห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยาช่องปาก ซึ่งการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั้นมีความอันตราย
และความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ที่มีทั้งการผลิต และ
ครอบครองเชื ้อจุลินทรีย์ และสารชีวภาพ อยู ่ตลอดเวลา หรือเกิดจากโครงสร้างพื ้นฐานที ่มี            
การออกแบบและการจัดการด้านความปลอดภัยที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ      
ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สูญเสียงบประมาณ และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้  (พรเพ็ญ ก่ำนารายณ์, 
2558)  

ที่ผ่านมาการปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ผู้ปฏิบัติงานอาจมีโอกาสสัมผัสถูกสารเคมี ไอระเหย 
และเชื ้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตลอดจนได้ร ับอันตรายจากอัคคีภัย เช่น เหตุการณ์ที ่เกิดเพลิงไหม้             
ในห้องปฏิบัต ิการของภาควิชาสหเวชศาสตร ์ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ปี พ.ศ. 2555              
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(ไทยรัฐออนไลน์, 2556) หรือแม้กระทั ่งตู ้อบยาระเบิดที ่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม                 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไทยรัฐออนไลน์, 2554)  และเหตุการณ์ล่าสุดเกิด         
การระเบิดที ่พื ้นที่ทดลองในระหว่างการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี ่ยวกับการจัดการน้ำทิ้ง         
ในห้องทดลองวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Laboratory) ที่มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในประเทศจีน (ผู้จัดการออนไลน์, 2561) ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา และ
บุคลากร รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก 

 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว จึงสมควรที่จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์การสำรวจ
สถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความปลอดภัย วิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื ่อ หา
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง ใช้
เป็นข้อมูลในการหาแนวทางการปฏิบัติและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาศักยภาพในระบบความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพสำหรับ
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory biosafety and biosecurity ) เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
การแพร่กระจายของเชื้อหรือสารชีวภาพอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำคู่มือมาตรฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด ็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ว ่าสร้างงานวิจ ัยและนวัตกรรมที ่ โดดเด่น เพิ ่มศ ักยภาพการแข่งขัน                   
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป (แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน             

คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 )  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และสำรวจข้อชี้บ่งอันตรายในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. เพื ่อว ิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัต ิการว ิจ ัยอณูช ีวว ิทยา และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 
 

 



3 
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ทราบถึงสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย นำมาจัดลำดับของความ  
เสี่ยงเพ่ือหามาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยง 
2. ทราบถึงแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของ
สารชีวภาพอันตรายออกนอกห้องปฏิบัติการ  

4.ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
 

 ผู้วิเคราะห์ทำการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 

มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

คณะ หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ห้องปฏิบัติการวิจัย หมายความว่า หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย   หมายความว่า หองปฏิบัต ิการที ่ม ีการป้องกันและลดความ    
เสี ่ยงอยางเพียงพอที ่จะทำให้ผู ้ปฏิบ ัติงานที่
ปฏิบัติตามขอบังคับเกิดความปลอดภัย และ    
ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมดวย 
 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety) 
 
 

หมายความว่า 
 
 
 

หลักการ มาตรการ และการปฏิบัติ เพื่อป้องกัน
อ ันตรายจากช ีวว ัตถ ุอ ันตราย  (Biohazard 
materials) ส ู ่ ผ ู ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  ช ุ ม ชน  แล ะ
ส ิ ่ งแวดล ้อมแบบไม ่ต ั ้ ง ใจ  (Unintentional 
exposure) 
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ความมั่นคงทางชีวภาพ 
(Biosecurity) 
 
 

หมายความว่า มาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจาก
ความตั ้งใจ (Intentional release) ก่อให ้เกิด
ก า ร ส ูญห าย  กา รข โ มย  หร ื อ ล ั ก ลอบนำ
สารช ีวภาพ เช ื ้อก ่อโรค  สารพิษ  และส ิ ่ งที่
เกี ่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยที่มีการ
ปนเปื้อนสัตว์ทดลองที่ได้รับเชื้อ เป็นต้น รวมถึง
การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคน 
สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
 

ระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety level) 

หมายความว่า ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการทำงานที่
มีการใช้สิ ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โดยใช้ใน
สภาพควบคุมสิ ่งมีชีว ิตดัดแปลงพันธุกรรมใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับ
สภาพควบคุม 
 

ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety 
cabinet) 

หมายความว่า ตู้ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับป้องกัน
อันตรายของผู้ปฏิบัติงาน จากการทดลองหรือ
วิจัยทางชีววิทยา รวมทั้งป้องกันอันตรายที่จะ
ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment)  

หมายความว่า 
 

 

กระบวนการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี ่ยง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์  
ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดย
อ้อม หรือเกิดขึ้นทันที หรือเกิดตามมาภายหลัง 
ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
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Enhancement of 
Safety Practice of 
Research Laboratory in 
Thailand, ESPReL 

หมายความว่า โครงการยกระด ับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการว ิจัย
แห่งชาติ (วช.)   
 

เชื้อโรค หมายความว่า เชื้อจุลินทรีย์ และสารชีวภาพ เฉพาะที่ทำให้เกิด
โรคในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อ่ืนตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 

เชื้อจุลินทรีย์ หมายความว่า แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต 
 

สารชีวภาพ หมายความว่า ผลิตผลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือ
ดัดแปลงจากพิษจากสัตว์ จุลินทรีย์ หรือเชื้ออ่ืน
ตามประกาศอนุภาคโปรตีนก่อโรค (Prion) 
 

ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
  แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 

1. ความหมายและความสำคัญของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
2. ความเป็นมาของงานพัฒนาในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
4. ข้อมูลหน่วยงาน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.ความหมายและความสำคัญของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

ในงานวิเคราะห์นี้จะกล่าวถึง 2 ส่วน คือ 1. ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ และ 
2. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
 ความหมายของความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ  

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธ ุว ิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2559 ได้ให้คำจำกัดความ ของ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) 

หมายถึง หลักการ มาตรการ และ การปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากชีววัตถุอันตราย (Biohazard 

material) สู ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ช ุมชน และสิ ่งแวดล้อมแบบไม่ต ั ้ งใจ (Unintentional exposure)        

ความมั่นคงทางชีวภาพ (Biosecurity) หมายถึง มาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความ

ตั ้งใจ ( Intentional release) ก่อให้เกิดความสูญหาย การขโมย หรือลักลอบนำสารชีวภาพ          

เชื้อก่อโรค สารพิษ และสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ที่ ใช้ในงานวิจัยที่มีการปนเปื้อน สัตว์ทดลองที่

ได้รับเชื้อ    เป็นต้น รวมถึงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ สิ ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ส่วนระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการทำงานที ่มีการใช้สิ ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม โดยใช้ในสภาพความคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในระดับต่าง  ๆ ทั้งนี้ในบาง

ประเทศ ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม 

ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (2559) ได้กล่าวไว้ว่า คำว่า “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” และ 

“ชีวนิรภัย”เป็นหลักการด้านความปลอดภัยที ่เน้นให้ความสำคัญต่อการลดอันตรายที่เก ิดแก่

https://erp.mju.ac.th/person_detail.aspx?pid=MzU2MDMwMDM2MzA5NQ==
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ผู ้ปฏิบัติงานและสิ ่งแวดล้อมอันเนื ่องมาจากสิ ่งมีช ีว ิตที ่กำลังศึกษาหรือใช้ประโยชน์อยู่   โดย

ความหมายของสองคำนี้มีความแตกต่างกันคือ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” จะเน้นหามาตรการเพ่ือ

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์ แต่ “ชีวนิรภัย” จะเน้นหามาตรการป้องกันไม่ให้สิ ่งมีชีวิตหรือ  

สารจากสิ่งมีชีวิตหลุดรอดไปยังภายนอกแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ช ีวภาพ (2543) ได ้ ให ้ความหมายของ ความปลอดภ ัยทางช ีวภาพ (Biosafety) หมายถึง              

ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันอาจเกิดในการวิจัย  และ

พัฒนา การเคลื ่อนย้าย การจัดการและการใช้ประโยชน์สิ ่งมีช ีว ิตดัดแปลงพันธุกรรมที ่ได้รับ           

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

ความสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ  

วีระชัย ทิตภากร (2557 ) กล่าว่าในปัจจุบันทั ่วโลกได้ให้ความสำคัญและรับรอง          

ในหลักการทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม 

โดยประเทศภาคีหลายประเทศได้ให้ความสำคัญและจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง

ช ีวภาพ เช ่น ประเทศสหร ัฐอเมร ิกา (USA-PATRIOT ACT: is “Uniting and Strengthening 

America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism 

(USA PATRIOT) Act of 2001”) ประเทศกลุ ่มทวีปยุโรป ประเทศกลุ ่มทวีปยุโรป (European 

Directives: A directive is a legislative act of the European Union) และสิงคโปร์ (Singapore-

Biological and Toxin Act 2005)  

 สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลสิ ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม

โดยตรง จำเป็นต้องอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นที่คลอบคลุม เช่น การนำเข้า

และส่งออกพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะใช้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 หรือสำหรับกรณีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์และมนุษย์จำเป็นต้อง

อาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ในการควบคุม (วีระชัย ทิตภากร

, 2557) 

ประโยชน์ของความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ  

 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การทำตามหลักการทางด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้งานวิจัยของหน่วยงาน   

https://erp.mju.ac.th/person_detail.aspx?pid=MzU2MDMwMDM2MzA5NQ==
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เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการของโลก ต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
โดยอาศัยหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เป็นแนวทาง 

ความหมายของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยประเทศไทย (2555)  ได้

ให้ความหมายของ ห้องปฏิบัติการปลอดภัย หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการป้องกันและลดความเสี่ยง

อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  

ดังนั้น การทำให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจึงต้องทราบปัจจัยเสี่ยงในห้องปฏิบัติการมี

อะไรบ้างและเสี่ยงอย่างไร เพื่อนำมาสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงให้แก่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะ

บรรลุเป้าหมายได้ ผู้นำองค์กรต้องแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะทำให้เกิดความม่ันใจว่าสถานที่ทำงาน

มีความปลอดภัย ด้วยการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อยืนยันว่า

จะกระทำการ 

ความสำคัญของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

พรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์ (2558) กล่าวว ่า การปฏิบัต ิงานในห้องปฏิบ ัต ิการน ั ้นมี            

ความอันตรายและความเสี ่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี เชื ้อโรค หรือเกิดจาก

โครงสร้างพื ้นฐานที่ม ีการออกแบบและการจัดการด้านความปลอดภัยไม ่ถ ูกต้องเหมาะสม            

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ทำให้สูญเสียงบประมาณ และอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

DiBerardinis et al (2001); สุชาตา ชินะจิตร (2557) กล่าวว่า ตลอดระยะหลายปี     

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องต้องเผชิญปัญหาด้านสุขภาพ เกิดการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ความเป็นอันตราย

และความเป็นพิษจากสารเคมี การระเบิดหรือไฟไหม้ รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้ความปลอดภัย 

(Safety) เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องคำนึงถึง 

เพ่ือให้นักวิจัยและผู้ร่วมงานเกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ศันสนีย์ ชีระพันธ์ (2555) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- ควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ และได้รับอันตราย 

- ช่วยให้มีระบบการทำงานที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้เกิดความม่ันใจและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 
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- ป้องกันไม่ให้อันตรายจากวัสดุทางชีวภาพกระจายออกสู่ภายนอก เป็นอันตรายต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 ประโยชน์ของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

วลัยมน วิมลประสาร (2560) กล่าวว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ

การทำงานในห้องปฏิบัติการ การทำงานภายใต้ระบบที่มีคุณภาพ ล้วนให้ความสำคัญกับความ

ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ดี

ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะปฏิบัติงาน รวมทั ้งลดความเสี ่ยงที ่จะเกิดการปนเปื้ อนของสารเคมี ของเสียติดเชื ้อจาก

ห้องปฏิบัติการสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

นภารัตน์ ขนันทัย และชิษณุพงศ์ ประทุม (2016) ได้ทำศึกษาการให้ความรู้เกี่ยวความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ด้วยผ่านสื่อที่จัดทำขึ้นผลที่ได้คือทำให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการผ่านสื่อต่าง  ๆ ที่จัดทำขึ้นได้เป็น

อย่างดี  

2.ความเป็นมาของงานพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการการเรียนการสอน และงานวิจัย

สำหรับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด    

6 ห้อง คือห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี้ยว 

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิจั ยพยาธิวิทยา

ช่องปาก ซึ่งการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั้นอาจมีความอันตรายและความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น

อันตรายที่เกิดจากสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ที่มีทั้งการผลิต และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ และ

สารชีวภาพ อยู่ตลอดเวลา หรือเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีการออกแบบและการจัดการด้าน    

ความปลอดภัยที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม การจะได้รับความปลอดภัยนั้นจะต้องมีการดำเนินการ จัดทำ

ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม และเน้นการปฏิบัติงาน

ด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและจริยธรรมในการทำงาน 
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มหาว ิทยาล ัยจ ึ ง ได ้ม ีน โยบายด ้ านความปลอดภ ัย  ส ุ ขภาพ และส ิ ่ งแวดล ้ อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุก ให้แก่บุคลากรในองค์กร นักศึกษา 

และสังคม สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและ   

การขับเคลื่อน ( พ.ศ. 2562-2565) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการความคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพื ่อดำเนินการด้าน          

ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

พิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการผลิตและครอบครองเชื ้อโรคและ       

พิษจากสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย  

ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจึงมีความจำเป็น โดยจะต้อง

ทราบถึงแหล่งกำเนิดความเสี่ยงทีมีผลต่อความปลอดภัย นำมาวิเคราะห์ แล้วหามาตรการและ

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ จะได้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การ

ศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิทยาศาสตร์ และได้มาตรฐานสากลซึ่งจะมี

ส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการศึกษาวิจัย 

3.แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพห้องปฏิบ ัต ิการที ่ม ีความปลอดภัยทางช ีวภาพ เป็น

ห้องปฏิบัติการที่มีการกำหนดวิธีดำเนินการปฏิบัติและบริหารจัดการสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ วัสดุติดเชื้อจากจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการควบคุมให้เกิดความปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม  โดยเชื้อแต่ละชนิดมีระดับความเสี่ ยงและอันตรายที่แตกต่างกัน 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามข้อกำหนด Center for Disease 

Control (CDC) และ The National Institutes of Health (NIH) ดังนี้ 

1.ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1 (Biosafety Level 1, BSL-1) 

2.ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 (Biosafety Level 2, BSL-2) 

3.ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (Biosafety Level 3, BSL-3) 

4.ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 (Biosafety Level 4, BSL-4) 
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โดยมีการแบ่งกลุ่มเชื้อโรคโดยคำนึงถึงวิธีป้องกัน วิธีรักษา การแพร่กระจาย และจำนวนหรือปริมาณ

ของเชื้อโรค รวมทั้งกำหนดให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ในคน ชุมชน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่น ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 

2558 แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ (1) เชื้อโรค กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตราย

น้อย (2) เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสียงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง  (3) เชื้อโรค 

กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง (4) เชื้อโรค กลุ่มท่ี 4 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความ

เสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก ซึ่งการจะกระทำการเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์และมนุษยน์ั้น 

ต้องเลือกใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของเชื้อ

ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 1-4 สำหรับการปฏิบัติงานกับเชื้อตามระดับ

ความเสี่ยง (ชลภัทร สุขเกษม และ สุชาดา โทผล,2010) 

ระดับความเสี่ยง 
ของเชื้อ 

(Risk group) 

ระดับห้องปฏิบัติการ 
(Biosafety Level) 

ห้องปฏิบัติการ 
ในประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
(Requirement) 

1 ห้องปฏิบัติการ  
ชีวนิรภัย ระดับ 1 

(BSL-1) 
 

ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน
สำหรับการเรียนการ
สอน 

โต๊ะปฏิบัติการและอ่างล้าง
ม ือไม ่ต ้องการเคร ื ่องมือ
ป้องกัน 

2 ห้องปฏิบัติการ  
ชีวนิรภัย ระดับ 2 

(BSL-2) 
 

ห้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
การแพทย์โรงพยาบาล 
และสถาบันวิจัย 

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ คือ 
เส ื ้อกาวน์ ถุงมือ แว่นตา 
และการปฏิบัติงานต้องทำ
ในตู้ชีวนิรภัยระดับ 1 หรือ 
2 
 

3 ห้องปฏิบัติการ  
ชีวนิรภัย ระดับ 3 

(BSL-3) 
 

เช ่น ห้องปฏิบัต ิการ
เพาะเลี้ยงเชื้อไข้หวัด
นก 

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะพิเศษ 
คือ ชุดป้องกันแบบพิเศษ 
(Tyvec suite) สวม
หน้ากากแบบ N95 ใส่
แว่นตา หรือใช้เครื่องกำเนิด
อากาศระบบ positive 
pressure  (PAPR) การ
ปฏิบัติงานต้องทำใน        
ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 ขึ้นไป 
ห้องปฏิบัติการต้องมีแรงดัน
เป็นลบ (Negative 
pressure) มีประตูสองชั้น
และทิศทางการไหลของลม
เป็นทางเดียว 
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ระดับความเสี่ยง 
ของเชื้อ 

(Risk group) 

ระดับห้องปฏิบัติการ 
(Biosafety Level) 

ห้องปฏิบัติการ 
ในประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
(Requirement) 

4 ห้องปฏิบัติการ  
ชีวนิรภัย ระดับ 4 

(BSL-4) 
 

ไม่มี โ ด ย ข ้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง
ห้องปฏิบ ัต ิการแบบนี ้จะ
คล ้ายก ับห้องปฏ ิบ ัต ิการ
ชีวนิรภัยระดับที่ 3 แต่เพ่ิม
ร ะ บ บ  air lock ก า ร
ปฏิบัต ิการต้องทำในตู ้ชีว 
นิรภัยระดับ 3 (Biosafety 
cabinet class III) มีตู้นึ่งฆ่า
เช ื ้อ (Autoclave) ซ ึ ่ งม ี  2 
ทางเป ิด และสถานท ี ่ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการแบบนี้ต ้อง
อย ู ่ ในอาคารท ี ่ แยกจาก
สถานที่อื่นทั้งในแง่ของพื้นที่
และระบบการไหลเวียน 
 

 

 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1 (Biosafety Level 1, BSL-1) เป็นระดับที่มีความเกี่ยวข้อง

กับจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในผู้ใหญ่ สามารถใช้การปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามาตรฐาน ไม่มีความ

จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ต้องการ เช่น 

โต๊ะปฏิบัติการ อ่างล้างมือ จุลินทรีย์ที ่จัดอยู่ใน BSL1ได้แก่ Bacillus subtilis Staphylococcus 

Saccharomyces cerevisiae 

 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 (Biosafety Level 2, BSL-2) เป็นระดับของจุลินทรีย์ที่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางผิวหนังการกิน การสัมผัส สามารถใช้  

การปฏิบัติตาม BSL 1 ร่วมกับการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ การติดสัญลักษณ์ Biohazard 

การใช้คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 

เช่น ตู้ปลอดเชื ้อ (Biological Safety Cabinet; BSC) Class I (อากาศที่ไหลเข้าสู้ภายในตู้จะเป็น

อากาศจากภายนอก และก่อนปล่อยออกจากตู้จะกรองผ่าน High Efficiency Particulate Air Filter; 
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HEPA filter ก่อนออกสู่ภายนอก) หรือ ตู้ปลอดเชื้อ Class II (อากาศก่อนเข้าตู้จะกรองผ่าน HEPA 

filter แล้วลงสู้พื้นที่ปฏิบัติงานก่อนปล่อยออกนอกตู้) รวมทั้งถุงมือ เสื้อกาวน์ รองเท้าหน้ากากกันฝุ่น

ละออง เป็นต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคระดับ BSL1 ร่วมกับการใช้หม้อนึ่งฆ่า 

(autoclave) จ ุ ล ิ นท ร ี ย ์ ที่ จ ั ด อย ู ่ ใ น  BSL2 เ ช ่ น  Bacillus cereus  Clostridium botulinum 

Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 แสดงสัญลักษณ์และข้อมูลต่าง ๆ ทางชีวนิรภัย เครื่องหมายบ่งชี้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการ  

ชีวนิรภัยระดับใด ให้ข้อมูลชนิดของเชื้อที่มีการปฏิบัติการ รวมทั้งให้ระบุชื ่อและเบอร์โทรศัพท์          

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกในบริเวณท่ีชัดเจนและเห็นได้ง่าย (Appropriate Signage) 

http://www.ibc.research.chula.ac.th/ibc2560/menu/foms60/1%20Biohazard%20sign.p

df  

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (Biosafety Level 3, BSL-3) เป็นระดับที่จุลินทรีย์สามารถ

ติดต่อด้วยการฟุ้งกระจายหรือก่อโรคซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวิตต้องใช้การปฏิบัติตาม BSL 2 ร่วมกับ     

การควบคุมการเข้าออก การกำจัดการปนเปื้อนในของเสียทั้งหมด การกำจัดการปนเปื้อนเสื้อผ้า     

ก่อนซักรีด ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ใช้ BSC Class II พร้อมสิ ่งอำนวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภคBSL2 ร่วมกับการแยกส่วนจากโถงเข้าออก ประตู้สองชั้นปิดได้เอง ระบบถ่ายเทอากาศ

แบบไม่หมุนเว ียนเข้าส ู ่ห ้องปฏิบัต ิการ จุล ินทรีย ์ท ี ่จ ัดอยู ่ใน BSL3 ได้แก่ Microbacterium 

tuberculosis ไวรัสโรคไข้เหลือง 

http://www.ibc.research.chula.ac.th/ibc2560/menu/foms60/1%20Biohazard%20sign.pdf
http://www.ibc.research.chula.ac.th/ibc2560/menu/foms60/1%20Biohazard%20sign.pdf
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 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 4 (Biosafety Level 4, BSL-4) เป็นจุลินทรีย์ซึ่งมีความเสี่ยง

สูงต่อการเกิดโรคที่คุกคามชีวิต ติดต่อด้วยการฟุ้งกระจาย หรือเชื้อสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการติดต่อ

ที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ต้องปฏิบัติตาม BSL 3 ร่วมกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนการเข้าห้องปฏิบัติการและ

อาบน้ำก่อนการออกจากห้องปฏิบัติการ การกำจัดการปนเปื้อนวัสดุทั้งหมดก่อนนำออกสู่ภายนอก 

ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยใช้ BSC Class III (เป็นตู้ปิด ด้านหน้าตู้จะเป็นช่องให้สอดมือเข้าไป    

ในถุงมือที่เชื่อมติดกับผนังตู้ด้านใน นอกจากนี้อากาศที่ ไหลเข้าสู่ภายในตู้และก่อนออกสู่ภายนอกจะ

กรองผ่าน HEPA filter) รวมกับอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคล (Personal protective equipment; 

PPE) และสาธารณูปโภค BSL3 ร่วมกับการแยกอาคารหรือพื้นที่ออกจากส่วนอื่น  พร้อมกำจัดการ

ปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน BSL4 ได้แก่ Hanta virus, Ebola virus 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมและถูกต้อง 

- การให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรม หรือแจกคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

- การออกกฎหรือข้อกำหนดการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

แนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. การออกแบบห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการต้องมีสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ รวมทั้ง 

แหล่งพลังงานไฟฟ้า แสงสว่าง ภาวะแวดล้อมต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการทดสอบและทำงาน        

ได ้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการแยกพ้ืนที่และกิจกรรมที่อาจมีการปนเปื้อนข้ามออกจากกัน 

2. แบบแปลนของห้องปฏิบัติการ ต้องออกแบบให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีระยะของ

ทางเดินในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกิจกรรมของงาน การออกแบบที่ตั้งของเครื่องมือ

อุปกรณ์ที ่ใช ้งานที ่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัต ิการทางจุลชีววิทยาต้องเหมาะสม เช่น           

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เตาอบ ตู้บ่ม เครื่องชั่ง อ่างล้างมือ เป็นต้น นอกจากนี้ควรกำหนดพื้นที่ส่วน

ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการให้เป็นสัดส่วน เช่น ที่เก็บสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เก็บเครื่องแก้ว 

ห้องเครื่องชั ่งน้ำหนัก ห้องเย็น ตู้เย็นสำหรับเก็บตัวอย่าง ห้องล้างอุปกรณ์ ห้องฆ่าเชื้อ     

ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ ห้องเตรียมตัวอย่าง ห้องสำหรับตู้ดูดควัน ตู้ปลอดเชื้อ 

ห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องวางอุปกรณ์ที่มีความร้อน ห้องเครื่องมือ ห้องทำงานสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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3. สถานที่ ภาวะแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือห้องทำงานควรแยกจากห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ ไม่ควรใช้พัดลมในการลดอุณหภูมิ ควรควบคุม

อุณหภูมิของห้องประมาณ 25๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 45-70 % RHพร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณ

จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะบนพื้นผิวสัมผัสและในอากาศ และ  

ทำความสะอาดพื ้นโต๊ะ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ อาจมีการติดตั้ง       

หลอดอัลตราไวโอเลต (UV) เพ่ือลดเชื้อจุลินทรีย์บนพ้ืนผิวสำหรับปฏิบัติงาน 

ระบบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากเครื่องมือและสภาพทำงาน 

- การจัดสภาพงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากงาน 

- การลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเม่ือยล้าหรือการบาดเจ็บ 

- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างถูกต้อง 

2. การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมี และสารกัมมันตรังสี 

- การประเมินอันตรายจากสารเคมี 

- การควบคุมอันตรายจากสารเคมีโดย 

: มีมาตรการดูแลและจัดเก็บตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเข้มงวด 

: ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายบนภาชนะบรรจุให้ชัดเจน 

: จัดทำระเบยีบในการใช้และปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

: เตรียมสารเคมีให้ถูกตามข้อแนะนำของผู้ผลิต 

: จัดทำระเบียบปฏิบัติการในการป้องกันตัว และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว 

: สำรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกการปฏิบัติงาน 

3. การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ 

- จัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

- แบ่งกลุ่มความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- ปฏิบัติตามวิธีควบคุมความปลอดภัยปฐมภูมิและทุติยภูมิของแต่ละระดับความ

ปลอดภัย 

- ปฏิบัติตามหลักของ Microbiological practices 

4. การกำจัดขยะอันตราย 
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- ลดแหล่งต้นตอขยะ 

- คัดแยกขยะ 

- การทำ recycle 

- การบำบัดขยะ 

5. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

- ปฏิบัติตามหลักของ Microbiological practices ดังนี้ 

: ใช้ Aseptic Techniques 

: ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย โดยทำงานภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัย 

หรือ ทำภายในตู้เขี่ยเชื้อ 

: พ้ืนที่ที่ใช้ปฏิบัติงานต้องสะอาดและแห้ง 

: ต้องมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม มีประจำไว้ในพ้ืนที่ทำงาน และมีการติดฉลาก

ชัดเจน 

: การปฏิบัติงานต้องทำอย่างรวดเร็วและทำในพ้ืนที่เดียวกันจนเสร็จงาน 

: ตัวอย่างที่นำเข้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องไม่ส่งคืนสู่แหล่งผลิต 

: การทำงานกบัเชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 

 โดยอาศัย Safety cabinets ระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง เชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด        

มีระดับความอันตรายต่อมนุษย์แตกต่างกัน บางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ การป้องกัน   

โดยการกำหนดวิธีดำเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยป้องกันหรือ    

ลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ศันสนีย์ ชีระพันธ์, 2555 ) ดังนั้นหากต้องการให้งานวิจัย         

ของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการของโลก ก็ต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

 

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการนั้นมีความเป็นอันตรายและความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็น

อันตรายจากสารเคมี เชื ้อโรค หรือเกิดจากโครงสร้างพื ้นฐานที่มีการออกแบบและการจัดการ       

ด้านความปลอดภัยไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ทำให้สูญเสีย

งบประมาณ และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและ
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ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ นอกจากจะมีผลเฉียบพลันทำให้สัตว์น้ำตาย      

ย ังทำให้คนใช้น ้ำในการอุปโภคบริโภคได้ร ับสารนั ้นด้วย แม้กระทั ้งการมีของเสียอันตราย              

เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ทำให้     

ส ่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยได้ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว จึงควรมีการบริหารจัดการเพ่ือ         

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ ่งในประเทศที ่พัฒนาแล้วนั้น          

การทำงานด้วยหลักความปลอดภัยได้ถือปฏิบัติมาจนเป็นกฎระเบียบหรือมาตรการที่กำกับดูแลความ

ปลอดภัยในขั ้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออกมาชัดเจน        

เมื่อกล่าวถึง ห้องปฏิบัติการปลอดภัย จะหมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการป้องกันและลดความเสี่ยง

อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ     

ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การทำให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจึงต้องทราบปัจจัยเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ

มีอะไรบ้างและเสี่ยงอย่างไร เพื่อนำมาสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงให้แก่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะ

บรรลุเป้าหมายได้ ผู้นำองค์กรต้องแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะทำให้เกิดความม่ันใจว่าสถานที่ทำงาน

มีความปลอดภัย ด้วยการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อยืนยันว่า

จะกระทำการ (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยประเทศไทย, 2555)   

ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       

เรื่อง นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน  (พ.ศ.

2562-2565) มาเพื ่อวัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักและมุ ่งให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน และให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและ   

มีความต่อเนื ่อง โดยการนำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมาใช้             

มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกห้องปฏิบัติการปลอดภัย มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงโครงสร้าง      

การบริหารจัดการและผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน มีนโยบายเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการ

ทำงานการดำเนินการตาง ๆ เหลานี้ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะด้าน จึงมีการแบงงานออก      

เป็นนกลุมตามลักษณะของงานและความรูที่ใชเพ่ือใหสามารถดำเนินการได้คลองและงยต่อการกำกับ

ดูแลติดตาม ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขได้ทันกาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและ    

ลดความเสี่ยง  
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบหลักของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

           ที่มา: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยประเทศไทย, 2555   

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของความปลอดภัย    

7 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีส่วนสำคัญในการทำ      

ให้เกิดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย      

ที่ต้องทำหลายด้านสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความสำคัญงานด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบายและแผนงานทั ้งเชิงโครงสร้างและการกำหนด

ผู้รับผิดชอบ 2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสาร มีระบบการ 

จัดการสารเคมีที ่ดีทั ้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื ่อนย้าย และการจัดการสารที ่ไม่ใช้แล้ว          

3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบข้อมูล การจำแนกและการเก็บที่ถูกวิธี เพื่อรอการกำจัดโดย 

ไม่มีการแพร่กระจายสู ่สิ ่งแวดล้อม 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์ และ

เครื่องมือ ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัยทั้งใน ภาวะปกติและฉุกเฉิน 5) ระบบการป้องกันและ

แก้ไขภัยอันตราย ที่ต้องบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลจริง ซึ่งมีลำดับความคิดตั้งต้นจากการกำหนด  

ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่เดียวกัน กำลังทำอะไรที่เสี่ยงอยู่

หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ คืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ 6) การให้ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยในประเทศไทย  

สิ่งที่จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง   

โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จำเป็น และอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้

องค์กรหรือหน่วยงานจะมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กรหรือหน่ วยงานขาด

ความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้    
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7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานบันทึกที่สามารถส่งงานต่อกันได้หากมี  

การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย

เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (วราพรรณ ด่านอุตรา และคณะ, 2555,2556,2557) 

4.ข้อมูลหน่วยงาน 

 คณะท ันตแพทยศาสตร ์  มหาว ิทยาล ั ยขอนแก ่น  เป ็ นส ่ วนราชการ ในส ั ง กั ด
มหาว ิทยาล ั ยขอนแก ่น  ก ่ อต ั ้ ง โ ดยพระราชกฤษฎ ีกาจ ัดต ั ้ ง คณะท ันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่ 80   
ลงวันที ่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขา         
วิชาทันตแพทยศาสตร์ แห่งที ่ 4 ของประเทศไทย และถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยมีพันธกิจสอดคล้อง    
กับปณิธาน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็นการขยายการศึกษา   
ในส ่วนภูม ิภาคให ้มากขึ ้นและเป็นสถาบ ันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร ์แห ่งแรกของ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ ่งหมายที ่จะผลิตบัณฑิตเพื ่อแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุข             
แก่ประชาชนในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ คณะทันตแพทยศาสตร ์ เป ็นคณะว ิชาหน ึ ่ ง ใน               
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2523 ได้ดำเนินการด้านการศึกษาทาง
ทันตแพทยศาสตร์โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรก จำนวน 30 คน หลังจากนั้นได้รับ
นักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีละ 60 คน  

มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ได ้ เปล ี ่ยนสถานภาพเป ็นมหาว ิทยาล ัยในกำก ับของรัฐ                  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับ
หน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ข้อ 20 กำหนดให้ส่วนงาน     
ประเภท “คณะ” แบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น “กองบร ิหารงานคณ ะ” สาขาว ิชา                          
และโรงพยาบาลทันตกรรมตลอดระยะเวลาเกือบ 40ปี  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์มาแล้ว 32 รุ่น บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ได้สร้างชื่อเสียงต่าง ๆ และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จาก
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น จากมูลนิธิมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนกหลายคน และบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสได้ร ่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชน              
ที่มีชื่อเสียง มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก นับเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บัณฑิตทันตแพทย์ออกสู่สังคม



21 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ ้นเพื ่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน      
การเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอุทิศเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย 

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยให้คำแนะนำ
ในการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวอย่างหรือ
ชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการวิจัย สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการวิจัยให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และผู้มาใช้บริการทั่วไป การให้บริการตรวจและรายงานผลชิ้นเนื้อส่งตรวจ จัดทำคู่มือการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย ดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร ์

กองบริหารงานคณะ 

ผอ.กองบริหารงานคณะ(1) 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ (17)  

หน่วยวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์(4) 

หน่วยบัณฑิตศึกษา 
และการศึกษาต่อเนื่อง(4)  

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย(9) 
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5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์ (2558) ได้ทำการสำรวจบ่งชี้อันตรายการสำรวจบ่งชี้อันตรายและ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ  ทั้งด้านกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ส่วนบุคคล ระบบการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการจัดการของเสียจาก ห้องปฏิบัติการ 

และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการทาง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เรียกว่าวิธีการ checklist โดยผลคะแนนจากการสำรวจระดับ 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพบว่าระดับความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานน้อยที่สุด 3 ลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ การจัดการระบบ

การกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ และการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ควรหามาตรการในการป้องกันและหาแนวทางการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่าง

เร่งด่วน 

 เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม และพรชัย สิทธิศรัณย์กุล (2018) ได้ทำการศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติตาม

แนวทางด้านชีวอนามัย และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และศึกษาระดับความรู้

เรื่องความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ พบว่า 

ห้องปฏิบัติการที่สำรวจสิ่งคุกคามส่วนใหญ่ เป็นสิ่งคุกคามทางชีวภาพและสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ขาดความสมบูรณ์ด้านเอกสารความปลอดภัย และได้เสนอแนะไว้ว่า          

ควรพัฒนาระดับด้านความรู้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันภัยอันตราย และพัฒนา

สภาพด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ    

ทางการแพทย ์

 นภาร ัตน ์ ขนันทัย และช ิษณุพงศ์ ประทุม (2016) ได ้ศ ึกษาผลของการให้ความรู้              

เรื่อง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้า ใจของนักศึกษา             

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยหลัก        

3 ประเภท ได้แก่ 1) คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2) วีดีโอความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยเอง และ 3) แบบประมวลผล

ความรู้ก่อนและหลังการอบรมบรรยาย พบว่า หลังการอบรมบรรยายให้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

มากกว่าก่อนการอบรมบรรยาย (p < 0.05) และได้ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมระบบบริหารจัดการ
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ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษา     

มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างดีเกี ่ยวกับปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ ่งนั ้นจะนำไปสู่        

การป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้  

 ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล (2558) ได้นำเสนอผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการพัฒนาตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ เพื่อพัฒนาตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย และเพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษา พบว่าสามารถพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบได้ 4 

ห้องปฏิบัติการ จากจำนวน 23 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งคัดเลือกจากห้องปฏิบัติการที่ มีศักยภาพสูงแบบ 

องค์รวมและผ่านเกณฑ์ในด้านความร่วมมือ เกณฑ์การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพ และเกณฑ์

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาองค์ประกอบของความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบที่เชื่อโยงกันทั้ง 7 ด้าน 

 ชลภัทร ส ุขเกษม และสุชาดา โทผล (2010) ได ้กล ่าวว ่า ในช่วงศตวรรษที ่ผ ่านมา               

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวขึ ้น โดยเฉพาะ          

การป้องกันหรือค้นพบวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจุลชีพ ซึ่งการศึกษาวิจัยกับเชื้อจุลชีพนั้น

ต้องดำเนินการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที ่มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ         

โดยการสร้างมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยกับ

ผู้ปฏิบัติงานเอง ปกป้องชิ้นงานที่กำลังดำเนินการ ศึกษาวิจัยอยู่ และเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิด

การแพร่กระจายของเชื้ออันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่าง  มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าจะมีการสร้างมาตรการและแนวปฏิบัติที่ดี แต่ยังพบว่าอุบัติการณ์การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ

อย่างต่อเนื ่อง ฉะนั ้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรการและหลักการ          

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงระดับของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเสนอ   

แนะแนวทางการเลือกให้อย่างเหมาะสม โดยมุ ่งหวังว่านักวิจัยที ่กำลังทำดำเนินการศึกษาวิจัย        

ทางการแพทย์จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน 

ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 

วีระชัย ทิตภากร (2557) ได้สรุปว่าแนวทางปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทาง

ช ีวภาพนั ้น ม ีความสำค ัญอย ่างย ิ ่งในการพิจารณาการดำเน ินการว ิจ ัยใด ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                     

กับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พันธุกรรม การพิจารณากำหนดประเภทและการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการทั้ง 4 
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ประเภทของความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด

กับผู้ปฏิบัติ และต่อ มนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม หลังทำการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมสู ่ส ิ ่งแวดล้อม ผู ้ว ิจ ัยจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัต ิเพ่ือ            

ความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ นอกจากเพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ของ

ต่อมนุษย์อย่างสูงสุด  
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ 

 

วิธีดำเนินการวิเคราะห์การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา 

และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนำข้อมูล     

ที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติจริง และสภาพปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการปฏิบัติของงาน เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อนำไปสู่แนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงได้

ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ที่จะสนับสนุนในการ

ทำงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศมากยิ่งข้ึน ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ตามลำดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

 1.วิเคราะห์กระบวนการการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูล

พื้นฐานประกอบการวิเคราะห์เกี ่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เทคนิคผังรากไม้หรือผังต้นไม้ (Tree Diagram) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัตกิารปลอดภัย

ปลอดภยั 
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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จัดทำ

คู่มือ

ความ

ปลอดภัย 

รับทราบ

นโยบาย 

ด้านการ

ป้องกัน

และแก้ไข

ภยั

อนัตราย 

ด้าน

ระบบ

การ

จัดการ

สารเคม ี

ด้าน

ระบบ

การ

จัดการ

ของเสีย 

ดา้น
ระบบ
ความ

ปลอดภัย
ทาง

ชีวภาพ 

ด้านการ

จัดการ

ข้อมูล

เอกสาร 
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2.วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย

ใช้เทคนิคผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยศึกษาถึงปัจจัยที ่ม ีผลต่อการบริหารจัดการ        

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 

ภาพที่ 5 แสดงปัญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปของการบรรยายของข้อมูลที ่เก็บรวบรวมได้ โดยอาศัยข้อมูลจากผลการสำรวจประเมิน      

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจ (Checklists)  ที่เรียกว่า ESPReL 

Checklist ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเองครบ 7 

องค ์ประกอบ เม ื ่อห ้องปฏ ิบ ัต ิการทำแบบสำรวจตาม Checklists บ ันท ึกลงในเว ็บ ไชด์  

(esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp) ระบบจะประมวลผลและรายงานคะแนนในแต่ละ

องค์ประกอบ  โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline 

for Laboratory) เป็นคู่มือที่เกิดจากการดำเนินการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory; 
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ESPRel) สนับสนุนการจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยร่วมมือกับศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแบบประเมิน

ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางด้านชีวภาพ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติเชื ้อโรคและ    

พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จัดทำโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ    

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มาใช้เป็นต้นแบบในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการทั้งทางเคมี  กายภาพ และชีวภาพที่อาจเกิดภัยอันตรายแก่

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น

สถานภาพปัจจุบัน จากนั้นนำมาสรุปโดยไม่มีการสร้างสมมติฐานไว้ก่อน แต่เป็นการใช้ผลของข้อมูลที่

ได้มาหาข้อสรุป โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธ ีการพรรณนาวิเคราะห์และสถิติอย่างง่าย เช่น           

ค่าร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละหัวข้อ เพื่อชี้ให้เห็นถึงภาวะความเสี่ยง    

ที่สำรวจพบในห้องปฏิบัติการ  เมื่อได้ขอมูลจริงที่ได้จากการสำรวจ นำมากำหนดแนวทางป้องกันและ

ลดความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่  6 แสดงหน้าเว ็บไชด์ ESPReL Checklist สำหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของ  

ห้องปฏิบัติการ 
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 บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด 6 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี้ยว 

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยาช่องปาก ซึ่งมีลักษณะ     

การใช้งานและลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี้ยว 

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา จะตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ 

ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยาช่อง

ปาก ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารมหิตลานุสรณ์ แต่ละห้องปฏิบัติการวิจัยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำห้อง     

ในส่วนของผู้วิเคราะห์มีหน้าที ่ในการดูแลรับผิดชอบในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา 

ห้องปฏิบัต ิการวิจ ัยอณูชีววิทยา จึงได้ทำการวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ เฉพาะในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัย 2 ห้องนี้ ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลของความเสี่ยงอันตรายที่เกี ่ยวข้องกับสารเคมี และมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี  

 2.การวิเคราะห์มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการวิจัย 
  

 

1.ความเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีใน  จากการสำรวจในห้องปฏิบัติการวิจัย

จุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อ้างอิงตามแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ      

(Safety Guideline for Laboratory) ซึ ่งเป็นคู ่มือที ่เกิดจากการดำเนินการในโครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of safety Practice in 
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Research in Research Laboratory; ESPReL) สนับสนุนการจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย

อันตราย กระทรวงศึกษาธิการ   โดยคู่มือนี้มีองค์ประกอบในการประเมินระบบการจัดการความ

ปลอดภัย ทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2   ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ในการประเมินระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

(แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ,2555) 

 

องค์ประกอบ รายละเอียดการประเมิน 

1.การบร ิหารระบบการจ ัดการระบบความ

ปลอดภัย 

ประเมินข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิง

โครงสร้างและการกำหนด ผู้รับผิดชอบในงาน

ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งใน

ระดับ หน่วยงานและองค์กร 

2.ระบบการจัดการสารเคมี ประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ระบบข้อมูล สารเคมี การ

จัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการควบคุมและ

ลดความเสี่ยงที่ เกิดจากอันตรายของสารเคมี 

3.ระบบการจัดการของเสีย ประเมินถึงสถานภาพการจัดการของเสียภายใน

ห้องปฏิบัติการทั้งระบบข้อมูล ของเสีย การ

จำแนกและจัดเก็บ การกำจัด/บำบัดของเสีย   

4.ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ ประเมินถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง

พ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อความ

ปลอดภัยของห้อง ปฏิบัติการ 

5.ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ประเมินความพร้อมและการตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 

รวมทั้งการมีแผนป้องกันและ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
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มีข้อปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัย 

6.การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ประเมินด้านการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานหรือ

องค์กรแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

7.การจัดการข้อมูลและเอกสาร ประเมินการจัดการข้อมูลและเอกสาร เพ่ือใช้ใน

การตัดสินใจในด้านการ บริหารจัดการด้านต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 

 

ซึ่งผลการประเมินและวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลสรุปการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย 

 

องค์ประกอบในการสำรวจ 

ผลการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 (ร้อยละ) 

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

จุลชีววิทยา 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

อณูชีววิทยา 

ใช่/ม ี ไม่ใช่/

ไม่มี 

ไม่

เกี่ยวข้อง/

ไม่ทราบ

ข้อมูล 

ใช่/ม ี ไม่ใช่/

ไม่มี 

ไม่

เกี่ยวข้อง/

ไม่ทราบ

ข้อมูล 

1.การบร ิหารระบบการจ ัดการ

ระบบความปลอดภัย 

50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 

2.ระบบการจัดการสารเคมี 28.57 58.44 12.99 19.48 67.53 12.99 

3.ระบบการจัดการของเสีย 30.77 43.59 25.64 15.38 82.05 2.56 

4.ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง

ห้องปฏิบัติการ 

70.83 14.58 14.58 62.50 18.75 18.75 

5.ระบบการป้องกันและแก้ไขภัย

อันตราย 

43.59 56.41 0.00 37.18 62.82 0.00 

6.การให้ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับ

ความปลอดภัย 

14.81 85.19 0.00 14.81 85.19 0.00 

7.การจัดการข้อมูลและเอกสาร 22.22 77.78 0.00 16.67 83.33 0.00 

 

หมายเหตุ: เกณฑ์ประเมินผลจากแบบสำรวจ คำตอบในรายการสำรวจว่า “ใช่/มี” หมายถึงทำได้

ครบถ้วนตาม รายการนั้น คำตอบในรายการสำรวจว่า “ไม่ใช่/ไม่มี” หมายถึงทำได้ไม่ครบถ้วนตาม

รายการนั้น คำตอบ ในรายการสำรวจว่า “ไม่เก่ียวข้อง” และ “ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล” จะไม่มีการนำมา

นับคะแนนในข้อนั้น  
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จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนจากการประเมินระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 เรื ่อง การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมี

ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ ร้อยละ 50.0 ซึ่งประเมินจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และคณะทันตแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับองค์กร รวมทั้งมี คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

เพ ื ่อดำเน ินงานในด้านการพิจารณาและตรวจสอบโครงการว ิจ ัยด ้านพันธ ุว ิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์        

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์     

ซ ึ ่ งม ีการกำหนดนโยบายด ้านความปลอดภัยท ี ่ช ัดเจน ท ั ้ งน ี ้ส ืบเน ื ่องมาจากการเข ้าร ่วม                  

เป ็นห ้องปฏ ิบ ัต ิการนำร ่องโครงการยกระด ับความปลอดภ ัยของห ้องปฏ ิบ ัต ิการว ิจัย                          

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยา

ช่องปาก สามารถใช้นโยบายร่วมกันได้  

องค์ประกอบที ่ 2 เรื ่อง ระบบการจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัต ิการในส่วนของ

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา จากการสำรวจพบว่ามีระดับความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 28.57 และ 19.48 ตามลำดับ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยทั้ง 2 

ห้อง ส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีร่วมกัน เป็นสารเคมีพื้นฐานไม่มีความรุนแรง มีขนาดบรรจุน้อย      

ผู้ทำการวิเคราะห์จึงได้จัดทำระบบจัดการสารเคมีรวมกัน มีการบันทึกข้อมูลของสารเคมีทั้งในรูปแบบ

เอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย ชื่อ สารเคมี ประเภทของความเป็น

อันตราย ปริมาณ สารเคมี สถานที่จัดเก็บและผู้ผลิต แต่ไม่มีการบันทึกการ นำเข้าและจ่ายออกของ

สารเคมี รวมทั้งไม่ได้มีการปรับปรุง ข้อมูลเป็นประจำ การจัดเก็บสารเคมียังไม่ได้จัดอยู่ตามมาตรฐาน

ที่กำหนด เช่น ระบบ UN หรือ GHS และการแสดงรายละเอียดความปลอดภัยของสารเคมี ในรูปแบบ

ของ safety data sheet (SDS) มีการแสดงเป็นเอกสารซึ่งอาจจะเข้าถึงยาก  

องค์ประกอบที่ 3 เรื ่อง ระบบการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ เพื ่อประเมิน

สถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและ

ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา พบว่ามีระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 30.77 และ 

15.38 ตามลำดับ โดยที่ห้องปฏิบัติการวิจัยทั้ง 2 ห้อง จะมีการกำจัดของเสียทางชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ 
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โดยทำการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูงสำหรับลดการปนเปื้อนของเสียก่อนนำไปทิ้ง จึงไม่มี

การจำแนกประเภทของเสียเพื่อรอกำจัด/บำบัด ส่วนของเสียที่ไม่สามารถกำจัดเอง ซึ่งมีปริมาณน้อย

มากได้มีการเก็บรวมกับห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยาช่องปาก เพื่อจัดส่งให้บริษัทนำไปกำจัด ซึ่ง     

มีการดำเนินการจ้างเหมาบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องปีละ 1 ครั้ง  

องค์ประกอบที่ 4 เรื ่อง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ เครื่องมือ    

ซึ่งเป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ ที่จะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยประกอบด้วย

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พ้ืนที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและ

การระบาย อากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา

และห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา พบว่ามีระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 70.83 

และ 62.50 ตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ของห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ

ชนมพรรษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และ

ห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี ้ยว มีลักษณะทางกายภาพทั ้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการที่            

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายมีการออกแบบ ให้มีการแยกส่วนพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม เช่น มีการแยก

ประเภทของห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา และ

ห้องปฏิบัติการวิจัยบดเคี้ยว มีการแยกพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และล้างอุปกรณ์ เป็นต้น  

ส่วนผลการสำรวจความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่กับ กิจกรรม การใช้งาน จำนวนผู้ใช้งานและปริมาณ 

เครื่องมืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากในปัจจุบันภายใน

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา มีตู้ชีวนิรภัยที่ชำรุด จำนวน 1 ตู้ และมีพื้นที่คับแคบ  พื้นที่ไม่เหมาะ  

ในการเตรียมการปฏิบัติการทางด้านจุลชีวิทยา ครบทุกกระบวนการ  ต้องมาทำการเตรียมอาหาร

เลี้ยงเชื้อ และล้างอุปกรณ์ ในพ้ืนที่นอกห้อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการออกแบบเพ่ือปรับปรุง และขออนุมัติ

งบประมาณ    ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา    จากการสำรวจพบว่า     พื้นที่ที่ใช้ใน

การทำปฏิบัติการคับแคบ ทางเดินภายในห้องไม่สามารถเดินสวนกันได้ ด้านของครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์

เครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการดูแล

บำรุงรักษาเครื ่องมือและอุปกรณ์ให้อยู ่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู ่เสมอ มีแสงสว่างเพียงพอต่อ         

การใช้งาน มีการต่อสายดินและระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีไฟดับ รวมทั้งมี    
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การดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

สำรองของคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  

มีการวางผังท่อประประปา มีการเก็บน้ำประปาสำรอง แต่เมื ่อมีการปรับปรุงพื ้นที ่เพื ่อติดตั้ง    

เครื ่องมือใหม่ พบว่ามีปัญหาเกี ่ยวกับการเดินท่อของระบบน้ำประปาที่ยังเป็นท่อลอยบนพ้ืน        

ส่วนระบบน้ำทิ้งใช้ระบบเดียวกับของคณะทันตแพทยศาตร์ ไม่มีการแยกน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ 

ออกจากน้ำทิ้งทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลได้ส่งบำบัดรวมกับทางมหาวิทยาลัย ด้านงานวิศวกรรมระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ มีการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้อยู่ในตำแหน่งและ

ปริมาณที่เหมาะสมในการทำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ   มีระบบระบายอากาศ

เฉพาะที่ (ตู้ดูดควัน) สำหรับการทดลองที่ก่อให้เกิด กลิ่นควัน ละอองน้ำ หรือการแพร่กระจายของ   

สารอันตราย ที ่ทำให้เกิดการระคายเคือง แก่ผู ้อยู ่บริเวณใกล้เคียง ด้านงานระบบฉุกเฉินและ      

ระบบพิเศษ ห้องปฏิบัติการวิจัย มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ มีทาง

หนีไฟ มีป้ายบอกทางหนีไฟ มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำ

ดับเพลิง มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง มีการตรวจสอบและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ และระบบอัคคีภัย จากหน่วยอาคาร สถานที ่และซ่อมบำรุง คณะทันตแพทยศาสตร์        

เป็นประจำทุกป ี     

องค์ประกอบที่ 5 เรื ่อง ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย เป็นการสร้างวัฒนธรรม        

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัย

อณูชีววิทยา พบว่ามีระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 43.59 และ 37.18 ตามลำดับ 

ด้านการบริหารความเสี ่ยง และด้านการเตร ียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉ ุกเฉ ิน โดยพบว่า

ห้องปฏิบัติการมีที่ล้างตาและ ฝักบัวฉุกเฉินอยู่ในห้องปฏิบัติการกรณีเกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับสารเคมี แต่

ยังขาดแผนในการป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน การกำหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน การสื่อสารเรื ่อง   

ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ บุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ในการตอบโต้สถานการณ์

ฉุกเฉิน และการใช้งานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลกับสารเคมีหรือเชื้อโรคที่เป็นอันตราย  

องค์ประกอบที่ 6 เรื่อง การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย

เป็นการให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมที่จำเป็น และต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกันเพ่ือ   

ให้การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือทำงานที ่เกี ่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย และ           
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ลดความเสี ่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้  ทั ้งห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัย         

อณูชีววิทยา พบว่า มีระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 14.81  โดยพบว่า บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ 

ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานทำความสะอาดยังไม่เคยได้รับความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นอกจากอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร 

ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการจัดการอบรมเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น  

องค์ประกอบที่ 7 เรื่อง การ จัดการข้อมูลและเอกสาร พบว่าห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา

และห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในเรื่องต่าง  ๆ ได้แก่ ข้อมูล

เกี่ยวกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับ     

ของเสียอันตรายและการส่งกำจัด ระเบียบและข้อกำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รายงาน

อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการบำรุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

เอกสารการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยง ข้อมูลกิจกรรมการให้ความรู้ 

ทางวิชาการที ่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั ้งคู ่มือ         

การปฏิบัติงาน ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา พบว่ามี

ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ร้อยละ 22.22 และ 16.67 ตามลำดับ  

 ซึ่งจากผลการประเมินด้านความปลอดภัยในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและ

ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาสามารถแสดงภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยแสดงเฉพาะ

ค่าร ้อยละของผลการประเมินระดับความปลอดภัยที ่ได ้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดลำดับความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งค่าร้อยละ   

ที่ต่างกันแต่ละในองค์ประกอบสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบนั้นยังมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย    

ที่ต่ำต้องเร่งให้มีการหามาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยก่อนเป็นลำดับแรก  
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ภาพที่ 7 ผลการสำรวจระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  

 จากภาพที่ 6 ผลคะแนนประเมินระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีคะแนนมากที่สุด  

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ทั้งใน

ส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ตั้งอยู่ชั้น 6 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคารใหม่ มีการออกแบบโครงสร้างพื ้นฐานที่เอื ้อต่อ      
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ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชวีวิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  

องค์ประกอบท่ี 2 ระบบการจัดการสารเคมี  

องค์ประกอบท่ี 3 ระบบการจัดการของเสีย  

องค์ประกอบท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  

องค์ประกอบท่ี 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย  

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
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ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในห้องปฏิบัติการ      

ในสภาวะการปฏิบัติการปกติและเอ้ือให้มีความปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน  

2.การวิเคราะห์มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการวิจัย 

 การประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (Biosafety) โดยอาศัย

ข้อมูลจากผลการสำรวจบัญชีรายชื่อเชื้อจุลชีพในห้องปฏิบัติการ การแบ่งกลุ่มเสี่ยงอันตรายของ    

เชื้อจุลชีพ และแบบประเมินระดับระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางด้านชีวภาพ อ้างอิง

ตาม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย   

ทางช ีวภาพสำหรับดำเนินงานด้านเทคโนโลยีช ีวภาพสมัยใหม่  คณะกรรมการเทคนิคด ้าน           

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2559 ซึ่งแสดงบัญชี

รายชื่อของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยมีการแบ่งกลุ่มเสี่ยงของเชื้อจุลชีพเป็น 4 กลุ่มความเสี่ยง      

ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการชีวภาพ จะใช้ข้อมูล

รายชื่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จากหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ซึ่งออกโดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ที่มีการใช้งานอยู ่จริงในห้องปฏิบัติการวิจัย      

คณะทันตแพทยศาสตร์ มาใช้ในการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการชีวภาพ ซึ่งเป็น

การประเมิน ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ โครงสร้างทางกายภาพ ระบบอากาศ ระบบลดการปนเปื้อน 

ระบบป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย ระบบบริการภายในตัวอาคาร ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน

ต่าง ๆ ระบบป้องกันและตรวจสอบ ดังแสดงในตารางที่ 5   

 

ตารางที่ 4 การแบ่งกลุ่มระดับความเสี่ยงของเชื้อโรคตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

พ.ศ. 2558   

 

เชื้อโรคกลุ่มที่ ความเสี่ยงอันตรายต่อบุคคลและชุมชน 

1 เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 

2 เชื้อโรคที่มีความเสียงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 

3 เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง 

4 เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก 
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ตารางที่ 5 ลักษณะของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำหรับดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่, 2559 และ วีระชัย ทิตภากร, 2557)  

ลักษณะของห้องปฏิบัตกิาร BSL-1 BSL-2 BSL-3 BSL-4 

1.มีพื้นที่แยกออกจากอาคารส่วนอ่ืน - +/- + + 

2.เป็นพื้นที่ปิดไม่มีรอยรั่วของอากาศ - +/- + + 

3. มีการควบคุมระบบการให้อากาศตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยชัน้สูง 

- - - + 

4.มีประตูกั้น +/- + + + 

5. มีข้อความระบุงานทีท่ำทีป่ระตูทางเข้า +/- + + + 

6. มีการจำกัดการเข้า-ออก - + + + 

7. ประตูระบบล็อคอัตโนมัติ - - + + 

8. ประตูระบบ key card และ ventilated airlock - - - + 

9. สำนักงานแยกจากห้องปฏิบตัิการ - - + + 

10. ป้องกันมด แมลง และสิง่แปลกปลอมได ้ + + + + 

11. กระจกนิรภัย - - + + 

12. ระดับตู้ชีวนิรภัย (biosafety cabinet) - + + + 

13. ตู้ดูดไอระเหยแบบ HEPA และ CHARCOAL - - +/- + 

14. วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะหรือตู้ต้องไม่เป็นสนิม - - +/- + 

15. เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อระบบ interlocking double 

door ที่แยกจากห้องปฏิบัติการ 

- - +/- + 

16. เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการ - +/- + + 

17. มีการฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง - +/- + + 

18. มีการแยกชนิดขยะ + + + + 

19. ที่สำหรับล้างมือ + + + + 

20. ที่สำหรับล้างมือ ข้อศอก หัวเข่า - - + + 

21. มีระบบฝักบัวสำหรับลา้งตัว - +/- + + 

22. มีที่สำหรับล้างหนา้หรือตา +/- +/- + + 

หมายเหตุ : + หมายถึงจำเป็นต้องมี  +/- หมายถึงอาจมีหรือไม่มีก็ได้  – หมายถึงไม่จำเป็นต้องมี 
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ผลจากการจัดทำบัญชีรายชื่อเชื้อจุลชีพและระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค ซึ่งจากการสำรวจ

พบว่าเชื้อจุลชีพที่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มีทั้งเชื้อ

แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อจุลชีพกลุ่มเสี่ยง ระดับที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 6 เชื้อจุลชีพ

ดังกล่าวจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ สามารถก่อโรคในคน โดยโรคนั้นไม่รุนแรง มีวิธีการ รักษาป้องกัน และจาก

การที่ห้องปฏิบัติการมีการใช้ งานเชื้อจุลชีพกลุ่มเสี่ยงระดับที่ 2 ดังกล่าวจึงจำเป็น ต้องมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานพิเศษในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 2 (Biosafety Level 2, BSL-2) 

ซึ ่งต้องมีการออกแบบห้องปฏิบัติการ และสิ ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการให้ได้ตาม 

มาตรฐานความปลอดภัยระดับ BSL-2 ที่เป็นระดับห้องปฏิบัติการที่มีการเรียนการสอน การวิจัยหรือ 

ทดลองเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการก่อโรคในคน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางผิวหนัง 

การกิน การสัมผัส และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะ

ของงานประเภทที่ 3 สามารถใช้การปฏิบัติตาม BSL-1 ร่วมกับการควบคุม การเข้าออกห้องปฏิบัติการ 

การติดสัญลักษณ์ Biohazard การใช้คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ บุคลากรควรได้รับการอบรม 

ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ ตู้ชีวนิรภัย class I หรือ class II รวมทั้งถุงมือ เสื้อกาวน์ รองเท้า 

หน้ากากกันฝุ่นละออง เป็นต้น พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคระดับ BSL-1 

ร่วมกับการใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ซึ่งจากผลการสำรวจการบริหารจัดการและ วิธีการปฏิบัติ 

อุปกรณ์ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการวิจัยจุล

ชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีวิธีการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการระดับ 

BSL-1 ในขณะที่วิธีการปฏิบัติงานพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ ห้องปฏิบัติการระดับ BSL-2 พบว่ายังไม่ได้

ตามมาตรฐานที่กำหนด เช ่น ยังไม่ม ีการแบ่งแยกพื ้นที ่ส ่วนที ่เป ็นห้องปฏิบัต ิการทางด้าน            

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ BSL-2 อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีการจำกัดการเข้าออก        

ของห้องปฏิบัติการดังกล่าว ส่วนในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหร ับห ้ องปฏ ิบั ต ิ ก าร  ระด ับ  BSL-1 และ BSL-2 ห ้องปฏ ิบ ัต ิ การว ิ จั ย                       

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการ

ความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับท่ี 2 (BSL-2) ได้ในอนาคต   
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ตารางที ่ 6 รายชื ่อเชื ้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที ่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา                        

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ลำดับ รายช่ือเชื้อโรค กลุ่มที่ 

1 Aggregatibacter  actinomycetemcomitans 2 

2 Enterococcus  faecalis 2 

3 Escherichia  coli 2 

4 Klebsiella  spp. 2 

5 Porphyromonas  gingivalis 2 

6 Propionibacterium  acnes 2 

7 Pseudomonas  aeruginosa 2 

8 Sarcina  lutea 2 

9 Staphylococcus  aureus 2 

10 Streptococcus  gordonii 2 

11 Streptococcus  mutans 2 

12 Streptococcus  sanguinis 2 

13 Streptococcus  sobrinus 2 

14 Tannerella  forsythia 2 

15 Treponema  denticola 2 

16 Candida  albicans 2 

17 Candida  dubliniensis 2 

18 Candida  krusei 2 

19 Candida  tropicalis 2 

20 Zymomonas mobilis 2 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

 

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และสำรวจข้อชี้บ่งอันตรายใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย วิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อทราบถึงสาเหตุ   

ของการเกิดความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย นำมาจัดลำดับของความเสี่ยงเพื่อหามาตรการและ

แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยง แนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันการรั่วไหลหรือ

แพร่กระจายของสารชีวภาพอันตรายออกนอกห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้เป็นประเด็น

ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ 
 2.  ข้อเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการวิเคราะห์ 

 การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ รวมถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ทั้งนี้เนื่องมาจากห้องปฏิบัติการมีการใช้งานเครื่องมือที่มีความจำเพาะสูงที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มี

ความชำนาญในการใช้งาน มีการใช้สารเคมีอันตรายต่าง ๆ หลากหลายชนิด สารชีวภาพ เชื้อจุลชีพก่อ

โรคในคน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อต่าง ๆ จาก

ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งต้องคำนึงถึงระบบการรองรับสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย ดังนั้น

บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการควรมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือ

ป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ รวมทั้ง

ป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชุมชนด้วย  ซึ่งจากผล

ค่าเฉลี่ยร้อยละการสำรวจระดับความปลอดภัยขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ในห้องปฏิบัติการวิจัย    

จุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา แสดงในภาพที ่ 7 พบว่า ลำดับความเสี ่ยงของ
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ห้องปฏิบัติการ ที ่ควรหามาตรการในการป้องกันและหาแนวทางการปฏิบัติเพื ่อความปลอดภั ย       

ในห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลและเอกสาร และระบบการจัดการของเสีย มีค่าเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียง

กับระบบการจัดการสารเคมี ซึ ่งมีผลเชื่อมโยงกันคือ การจัดเก็บสารเคมีจะต้องคำนึงถึงลักษณะ    

ความเป็นอันตราย และสมบัติที่เข้ากันได้และไม่ได้ของสารเคมีต่าง ๆ ที่จัดเก็บ มีการลงบันทึกใชง้าน 

การเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม เพ่ือการตรวจติดตามประเมิน ถึงของเสียและขยะจากการปฏิบัติการ เพ่ือ

ป้องกันมิให้สารเคมี สารก่อมะเร็ง รวมทั้งสารชีวภาพต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

รั่วไหล และแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องปฏิบัติการ  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ                       

ศุภวรรณ นันตติกูล, 2556 ที ่ทำการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ค่อยถูกต้อง ในการจัดการของ

เสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานยังขาด

ความใส่ใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องกับสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ของผลกระทบของ “ของเสียอันตราย” ทั้งที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และขาดแนวทาง

ปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่ถูกต้องชัดเจน และ ชิษณุชา สัตพนพันธุ์ และพลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร, 

2558 ซึ่งได้แสดงผลการศึกษา การจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

และหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีข้อแนะนำจากผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นควรให้มีการทำการแยกประเภทของเสีย จัดอบรมให้ความรู้เรื ่องอันตรายของ

สารเคมี การจัดเก็บรวบรวม และแนวทางการจัดการของเสียที่ถูกต้องเหมาะสม ในองค์ประกอบส่วน

การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะต้อง

ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยด้วย

ความปลอดภัย ซึ่งการให้ความรู้ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยเพ่ือเป็นการป้องกัน และช่วยลดโอกาส

ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทดลองในห้องปฏิบัติการวิจัยได้ นภารัตน์ ขนันทัต และชิษณุพงศ์ ประทุม, 

2016 ได้ศึกษาผลการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มี

การให้ความรู้ด้วยวิธี 1) การใช้คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2) วีดีโอความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ 3) แบบประมวลผลความรู้ก่อนและหลังการอบรม

บรรยาย พบว่า หลังการอบรมบรรยายให้ก ับกลุ ่มตัวอย่าง มีค ่าเฉลี ่ยความร ู ้ ความเข ้าใจ              
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ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมากกว่าก่อนการ

อบรมบรรยาย อีกทั ้งยังมีการเสนอแนะ ควรมีการอบรมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

อย่างด ีเก ี ่ยวกับความปลอดภ ัยในห้องปฏ ิบ ัต ิการว ิทยาศาสตร์  ซ ึ ่งจะนำไปสู ่การป้องกัน                 

และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้านของระบบบริหารจัดการความปลอดภยัใน 

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา 

50%
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23.08%
66.67%

40.38%
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19.44%

1 2 3 4 5 6 7องค์ประกอบที่

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  

องค์ประกอบท่ี 2 ระบบการจัดการสารเคมี  

องค์ประกอบท่ี 3 ระบบการจัดการของเสีย  

องค์ประกอบท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  

องค์ประกอบท่ี 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย  

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
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ส่วนในด้านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการนั้นจะเป็นประโยชน์

สำหรับการสร้างนโยบาย แผนงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายใน

ห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมภายนอก และชุมชน ซึ่งจากการสำรวจความปลอดภัยทางชีวภาพใน

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาในครั้งนี้ อาศัยการสำรวจจาก 

บัญชีรายชื่อเชื้อจุลชีพที่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา รวมทั้งสถานภาพในปัจจุบัน

ของห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ในการรองรับการปรับปรุง พัฒนา เพื่อยกระดับความปลอดภัย

ทางชีวภาพในอนาคต ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเชื้อจุลชีพที่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการวิจัยจุล

ชีววิทยา ส่วนใหญ่เป็นเชื้อจุลชีพกลุ่มเสี่ยงระดับที่ 2 ซึ่ง เชื้อจุลชีพดังกล่าวจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ

ก่อโรคในคน โดยโรคนั้นไม่รุนแรง มีวิธีการรักษาป้องกัน เช่น เชื้อจุลชีพ Streptocoocus mutans 

สาเหตุก่อให้เกิดโรคฟันผุ และ Staphylococcus aureus ที ่ม ีอยู ่ท ั ่วไปบนผิวหนัง แต่หากมี          

การบริหารจัดการเกี่ยวกับของเสียที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เชื้อถูกปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมมีผลทำให้เกิด 

การระบาดของเชื้อโรคในชุมชนได้ เป็นต้น และจากการที่ห้องปฏิบัติการมีการใช้งานเชื้อจุลชีพกลุ่ม

เสี่ยงระดับที่ 2 ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการความปลอดภัย         

ทางชีวภาพ ระดับที ่ 2 (Biosafety Level 2, BSL-2) ซึ ่งต้องมีการ ออกแบบห้องปฏิบัติการและ      

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการให้ได้ตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 5 และจากการสำรวจ 

พบว่าห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา มีครุภัณฑ์ เครื่องมือ และมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานถึง

เทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2      

แต่การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยังไม่เหมาะสม คือไม่มีการแบ่งแยกพื ้นที่ส ่วนที ่เป็น

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ไม่มีการจำกัดการเข้าออก

เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

การทำความสะอาดหลังจากการใช้งานด้านจุลชีววิทยายังอยู่ด้ านนอกของห้องปฏิบัติการ ไม่ได้เป็น

สัดส่วน ส่วนในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยและสิ ่งอำนวยความสะดวก สำหรับห้องปฏิบัติการ    

ความปลอดภัยทางชีวภาพนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยได้ออกแบบ มาเพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาให้

เป็นห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 ที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคต และจากการ

วิเคราะห์นี ้ย ังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติของ  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  
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2.ข้อเสนอแนะ  
 
 จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1.ระบบการจัดการสารเคมี ควรมีการจัดทำสารบบสารเคมีและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้เต็มที ่ระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัย       

ภายในคณะ 

2.ระบบการจัดการของเสีย ควรมีเครื่องมือที่จะช่วยจัดการข้อมูลที่ใช้บริหารการจัดการ    

ของเสียร่วมกันเพื่อการกำจัดของเสียสารเคมีประจำปี 

3.ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ควรมีการเตรียมความพร้อม/ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน    

อย่างเป็นรูปธรรม การประเมินความเสี่ยงในระดับห้องปฏิบัติการวิจัย การวางแผนป้องกันและ

ดำเนินการตอบโต้กรณีฉุกเฉินและข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 

4.การให้ความรู้พื ้นฐานเกี ่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ควรมีหน่วยงานกลาง       

ที่รับผิดชอบในการให้ความรู้พื ้นฐาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการให้เป็นหัวข้อในการอบรมทบทวนเรื่อง   

ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แก่นักศึกษาในระดับปริญญา ตรี โท และ

เอก ที่จะเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย 

5.สำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง

ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้เข้าใจประเภทของงานวิจัยและสามารถ

เลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่รองรับการวิจัยได้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน  

ความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม 
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