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บทคัดย่อ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำาคัญ
สำาหรับบุคลากรทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านภายในห้องปฏิบตั กิ าร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัย
ภาคตัดขวาง ทำาการประเมินความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบตั กิ ารและความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน
การศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่
สถาบันเอ สถาบันบี และสถาบัน«ี ในบุคลากรทีต่ อ้ ง
ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการจำานวน 41 คน
(ร้อยละ 73.2 ของจำานวนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง) โดยใช้
แบบประเมินทีด่ ดั แปลงมาจากสภาเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 4 องค์ประกอบ คือ มิติ
ด้านนโยบาย มิตดิ า้ นสถานทีแ่ ละการจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายใน มิติด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และ
มิติด้านการจัดการความเสี่ยง (กรณีความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ) หรือมิติด้านการใช้เครื่องป้องกัน
ตนเอง (กรณีความปลอดภัยทางชีวภาพ) ข้อใดสถาบัน
ไม่เกี่ยวข้องจะไม่นำาข้อนั้นมาคิดคะแนน ข้อใดมีการ
ดำาเนินการ ได้ 1 คะแนน ข้อใดไม่มีการดำาเนินการ
ได้ 0 คะแนน นำาคะแนนที่ได้คิดเป็นค่าร้อยละ
การแบ่งระดับคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง
ได้แก่ คะแนน ≥ ร้อยละ 80 ระดับปานกลาง ได้แก่

คะแนนร้อยละ 60-79 และระดับต่ำา ได้แก่ คะแนน
< ร้อยละ 60 ผลการศึกษาพบว่า ห้องปฏิบัติการ
ทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 สถาบัน มีระดับคะแนนความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ มิติด้านนโยบายและการจัดการ
ความเสีย่ ง อยูใ่ นระดับต่าำ คือ ร้อยละ 31.7 และ 46.4
มิติด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับต่ำา
คือ ร้อยละ 52.1 และมิตดิ า้ นสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
ภายในอยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 60.0
สถาบันทั้ง 3 แห่ง มีคะแนนในแต่ละมิติใกล้เคียงกัน
โดยสถาบัน«ี มีคะแนนสูงกว่าสถาบันอื่นเล็กน้อย
สำาหรับผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
พบว่า คะแนนมิติด้านนโยบาย อยู่ในระดับต่ำา คือ
ร้อยละ 45.3 มิติด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
อยู่ในระดับต่ำา คือ ร้อยละ 59.7 มิติการใช้เครื่อง
ป้องกันตนเอง อยู่ในระดับต่ำา คือ ร้อยละ 48.3
และมิตดิ า้ นการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ร้อยละ 65.0 สถาบันทั้ง 3 แห่ง
มีคะแนนในแต่ละมิตใิ กล้เคียงกัน สถาบันเอ มีคะแนน
สูงกว่าสถาบันอื่นเล็กน้อย
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
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ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory
safety) มีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับบุคลากรทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั งิ านภายในห้องปฏิบตั กิ ารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น
ผู้ให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นักศึกษาที่
ต้อง½ƒกปฏิบตั งิ าน หรือ ทำาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
หรื อ นั ก วิ จั ย ที่ ต้ อ งทำ า งานวิ จั ยในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เป็นต้น ป˜จจุบนั เป็นประเด็นทีม่ คี วามสำาคัญเนือ่ งจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารอาจเป็นแหล่งแพร่สง่ิ คุกคามต่อสุขภาพ
(Hazards) ชนิดต่างๆ เช่น สารเคมี สารก่อมะเร็ง
และเชือ้ จุลนิ ทรียก์ อ่ โรค ตลอดจนสารพันธุกรรมต่างๆ
เป็นต้น สู่ภายนอกห้องปฏิบัติการทำาให้สิ่งแวดล้อม
ปนเป„อœ น ผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารจึงเป็นกลุม่ เสีย่ ง
กลุ่มแรกที่ต้องสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพดังกล่าว
มีรายงานการวิจัยหลายรายงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน
ในแผนกอืน่ ๆ รวมทัง้ รายงานทีพ่ บว่า ห้องปฏิบตั กิ าร
เป็นแหล่งแพร่เชื้อหลายชนิดสู่สิ่งแวดล้อมรอบๆ 1-4
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างๆในประเทศไทย มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากร
ด้านสาธารณสุขหลายสาขา เพื่อออกไปรับใช้สังคม
และเป็นแกนนำาในการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้าง
สิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร
มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของบุคลากรจึงมีความสำาคัญต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
และมีสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ในหน้าที่
ความรับผิดชอบดังกล่าว ส่วนหนึง่ ต้องใช้หรือปฏิบตั งิ าน
ภายในห้องปฏิบัติการ หากห้องปฏิบัติการมีป˜ญหา
ขาดความปลอดภั ย อาจก่ อให้ เ กิ ด ป˜ ญ หาสุ ข ภาพ

ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำ า งานของบุ ค ลากร
และอาจส่งผลต่อสถาบันและชุมชนรอบสถาบันได้
นอกจากนี้ ก ารจั ด การของเสี ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
และการระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
การดูแลความสะอาด และการจัดเครือ่ งมือ อุปกรณ์
และสิง่ แวดล้อมอืน่ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารหากไม่ดพี อ
จะยิ่งก่อให้เกิดป˜ญหาสุขภาพมากขึ้น2,5,6 ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการทำางานในห้อง
ปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ยังมีค่อนข้างจำากัด เพื่อใช้ประกอบการจัดการ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
«ึ่งมีความจำาเป็น หากสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
มีความปลอดภัย สถาบันและชุมชนรอบสถาบัน จะมี
สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
การพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร7,8
ตัง้ แต่ การร่วมรับรูป้ ญ
˜ หา การร่วมวิเคราะห์/ร่วมคิด
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่ ดำาเนินกิจกรรมและการร่วม
ประเมินผล จะช่วยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสามารถขยายสูภ่ ายนอกได้ ดังนัน้ การศึกษา
เพือ่ ประเมินสถานภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
และร่วมกำาหนดแนวทางการปรับปรุงของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จึงมีความสำาคัญอาจใช้เป็นตัวอย่าง
แนวปฏิบตั สิ าำ หรับสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อประเมินสถานภาพความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการและความปลอดภัยทางชีวภาพใน 4 มิติ
คือ มิติด้านนโยบาย/การบริหาร มิติด้านสถานที่และ
สิง่ แวดล้อมภายในห้องปฏิบตั กิ าร มิตดิ า้ นการปฏิบตั งิ าน
อย่างปลอดภัย และมิติด้านการบริหารความเสี่ยง
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(กรณีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) หรือมิติด้าน
การใช้เครือ่ งป้องกันส่วนบุคคล (กรณีความปลอดภัย
ทางชีวภาพ) โดยบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยภาคตัดขวาง
ทำาการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ทส่ี มัครใจเข้าร่วม
โครงการ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย«ี
โดยใช้แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ทีด่ ดั แปลงจากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย9
และแบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพทีด่ ดั แปลง
มาจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา6 เนื่องจากต้อง
ประเมินความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้สารเคมี สารชีวภาพและการจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในห้องปฏิบตั กิ าร โดยผูว้ จิ ยั นำามาปรับใช้ให้เหมาะ
กับบริบทของห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ «ึง่ เน้นสิง่ ส่งตรวจเป็นสิง่ แวดล้อม
และประชาชนทั่วไปมากกว่าผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ
ประกอบการเรี ย นการสอน และ/หรื อ การวิ จั ย
และ/หรือการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ทยี่ นิ ดีเข้าร่วมโครงการ 3 สถาบัน
ดังกล่าว รวมกันจำานวน 41 คน (ประกอบด้วยบุคลากร
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอ 25 คน
มหาวิทยาลัยบี 6 คน และมหาวิทยาลัย«ี 10 คน)
จากทัง้ หมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 ของจำานวน
บุคลากรทีม่ อี ยู่ เป็นผูป้ ระเมินตนเองโดยผูว้ จิ ยั ได้มกี าร
ชีแ้ จงและตอบข้อคำาถามก่อนเก็บข้อมูล การประเมิน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจะใช้แบบประเมิน
«ึง่ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิตดิ า้ นนโยบาย/การบริหาร
(10 ข้อ) มิติด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในห้อง
(24 ข้อ) มิตดิ า้ นการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย (23 ข้อ)
และมิติด้านการบริหารความเสี่ยง (3 ข้อ) สำาหรับ
แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ ประกอบด้วย
4 มิติ ได้แก่ มิติด้านนโยบาย (8 ข้อ) มิติด้าน
การปฏิบตั งิ าน (12 ข้อ) มิตดิ า้ นการใช้เครือ่ งป้องกัน
ส่วนบุคคล (8 ข้อ) และมิตดิ า้ นการจัดห้องปฏิบตั กิ าร
(9 ข้อ) ข้อใดสถาบันไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องตอบ และ
ไม่นำาคะแนนข้อนั้นมาคิด ข้อใดมีการดำาเนินการ
ได้ 1 คะแนน ข้อใดไม่มกี ารดำาเนินการ ได้ 0 คะแนน
นำาคะแนนทีไ่ ด้คดิ เป็นค่าร้อยละ การแบ่งระดับคะแนน
แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้แนวทางการแบ่งคะแนนของ
นิรัตน์ อิมามี (พ.ศ. 2543)10 คือ ระดับคะแนนสูง
ได้แก่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ระดับคะแนน
ปานกลาง ได้แก่ ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 79 และ
ระดับคะแนนต่ำา ได้แก่ คะแนนต่ำากว่าร้อยละ 60
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง
“การเ½้าระวัง ของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ บางแห่งในประเทศไทย” ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส
โครงการ MUPH2009-203
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินที่สมบูรณ์จะนำามาลงข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพือ่ พรรณนา
คุณลักษณะบางประการของกลุม่ ตัวอย่าง องค์ประกอบ
ย่อย 4 มิติ ของความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
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ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ระเมินตนเองของ
สถาบันที่ศึกษา 3 สถาบัน
บุ ค ลากรที่ ต้ อ งใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารประกอบ
การเรียนการสอนและหรือการวิจยั และหรือการบริการ
วิชาการของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ทั้ง 3 สถาบัน ที่ได้รับการประเมินความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
รวมทั้งสิ้น 41 คน ร้อยละ 63.4 มีอายุระหว่าง
25-45 ปี ร้อยละ 73.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 43.9
มีสถานภาพสมรส ทีเ่ หลือเป็นโสด ร้อยละ 61 มีการ
ศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่เหลือมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และเกือบร้อยละ 70 เป็นสายวิชาการ
ลั ก ษณะและชนิ ด ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ทศ่ี กึ ษา 3 สถาบัน

ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำารวจ พบว่า ห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ศึกษาทั้ง 3 สถาบัน (คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย«ี)
มีลักษณะการใช้งานกระจายตามสาขาวิชาชีพหรือ
ลักษณะการใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ คุกคามต่อสุขภาพ
(Hazards) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ห้องปฏิบตั กิ ารด้านเคมี«ง่ึ ส่วนใหญ่จะเน้นอาชีวอนามัย
จำานวน 15 ห้อง และห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ
จำานวน 25 ห้อง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
รวมทั้งหมด 40 ห้องที่เข้าร่วมประเมินภาพรวมของ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร และความปลอดภัย
ทางชีวภาพ รายละเอียดแสดงใน Table 1

Table 1 Number of Studied Laboratories Divided by Studied Institutes
Faculty and Institutes
Faculty of Public Health
University A
Faculty of Public Health
University B
Faculty of Public Health
University C
Total

No. of studied
occupational health
laboratories

No. of studied
biological and
environmental
health laboratories

Total

8

16

24

1

3

4

6
15

6
25

12
40
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ผลการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
ของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 3 สถาบัน
สำาหรับผลการประเมินความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ 3 สถาบัน พบว่า
หากให้คะแนนเต็ม 100 (ร้อยละ) ในแต่ละมิติของ
การประเมิน ระดับคะแนนความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการมิติด้านนโยบาย/แผนงานและการบริหาร
ความเสีย่ ง อยูใ่ นระดับต่าำ คือ ร้อยละ 31.7 และ 46.4

มิติด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำา
คือ ร้อยละ 52.1 และมิตดิ า้ นสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
ภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ
ร้อยละ 60.0 (Table 2) สถาบันทั้ง 3 สถาบัน
มีคะแนนในแต่ละมิตใิ กล้เคียงกัน โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย«ี มีคะแนนสูงกว่าสถาบันอื่น
เล็กน้อย โดยเฉพาะมิติด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายใน

Table 2 Results of Laboratory Safety Assessment among Studied Institutes
Institute / Types of laboratory

Results of laboratory safety assessment
Aspect 1 Aspect 2
Aspect 3
Aspect 4
Total
Policy Facility Safety performance Risk management

Institute A
Microbiology
Parasitology
Food and nutrition
Environmental health
Sub-total (average)

35.0
65.0
33.0
43.3
44.1

65.1
65.0
43.6
55.1
57.2

61.5
75.6
40.2
50.8
57.0

20.8
58.3
16.7
44.4
35.1

45.6
66.0
33.4
48.4
48.4

Institute B
Parasitology and Environmental health

16.7

53.2

51.1

55.6

44.2

Institute C
Occupational health
Environmental health
Sub-total (average)
Total (average)

20.0
41.5
34.3
31.7

81.2
64.0
69.7
60.0

47.5
48.6
48.2
52.1

41.7
52.1
48.6
46.4

47.6
55.6
49.6
47.6

Remarks: Aspect
Aspect
Aspect
Aspect

1
2
3
4

Policy and management 10 items
Laboratory facility and environment 24 items
Safety performance and use of personal protective equipments (PPE) 23 items
Risk management 3 items
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ผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 สถาบัน
ผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ห้องปฏิบตั กิ ารของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ทีศ่ กึ ษา ทัง้ 3 สถาบัน พบว่า คะแนนมิตดิ า้ นนโยบาย
และการกำาหนดแนวทางเพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
อยูใ่ นระดับต่าำ คือ ร้อยละ 45.3 มิตดิ า้ นการปฏิบตั งิ าน
อย่างปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำา คือ ร้อยละ 59.7 มิติ
การใช้เครื่องป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับต่ำา คือ ร้อยละ 48.3 และ มิติด้านการจัดการ
สถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ คะแนนอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ ร้อยละ 65.9 (Table ที่ 3) สถาบัน
ทั้ง 3 สถาบัน มีคะแนนในแต่ละมิติใกล้เคียงกัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอ มีคะแนน
สู ง กว่ า สถาบั น อื่ น เล็ ก น้ อ ยโดยเฉพาะมิ ติ ด้ า นการ
ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ศึกษาโดยละเอียด พบว่าห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจทางอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
และปรสิตวิทยา ของทั้ง 3 สถาบัน ทั้งหมดเป็นห้อง
ปฏิบัติการ Biosafety level 1 (BSL 1) สำาหรับ
ห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาของสถาบันเอ ส่วนใหญ่
(7/10 ห้อง) เป็นห้องปฏิบตั กิ าร BSL 1 และมี 3 ห้อง
ที่เป็น BSL 1+

Table 3 Results of Bio-safety Assessment among Studied Institutes
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Institute / Types of laboratory

Results of biosafety assessment
Aspect 1
Aspect 2
Aspect 3
Aspect 4
Policy Safety performance Use of PPE Laboratory facility

Institute A
Microbiology
Parasitology
Food and nutrition
Sub-total (average)

51.5
68.8
37.5
52.5

76.7
79.2
41.7
70.0

72.9
93.8
25.0
67.5

63.9
72.2
55.6
64.4

Institute B
Parasitology and Environmental health

33.3

59.2

47.5

55.6

Institute C
Environmental health
Total (average)

50.0
45.3

50.0
59.7

30.0
48.3

77.8
65.9

Remarks : No results reported from environmental health laboratory in institute A and occupational health laboratory
in institute C
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การอภิปรายผล

จากการศึกษา พบว่า ห้องปฏิบัติการของ
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ที่ศึกษา ทั้ง 3
สถาบัน (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบี และคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย «ี ) มี ลั ก ษณะ
การใช้งานกระจายตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ คุกคามต่อสุขภาพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ห้องปฏิบตั กิ ารด้านเคมี«ง่ึ ส่วนใหญ่จะเน้นอาชีวอนามัย
และห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
«ึ่งเน้นการเรียนการสอน บางส่วนที่ใช้เพื่อการวิจัย
และบริการวิชาการ โดยมีสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่างที่
ใช้ตรวจ เป็นตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่
ยกเว้นสถาบัน เอ มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุล และการศึกษาเชือ้ ดือ้ ยาทัง้ ระดับเ«ลล์ และ
ระดับยีนส์ รวมทั้งมีตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยด้วย
หากพิจารณาความเสี่ยง สถาบันเอ น่าจะได้รับการ
พิจารณาในระดับที่สูงกว่า สถาบันบี และ«ี «ึ่งเน้น
การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน สำาหรับ
การวิจัยและบริการวิชาการเป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
น่าจะได้รับการพิจารณาความเสี่ยงในระดับที่ต่ำากว่า
สถาบั น เอ นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยได้ วิ เ คราะห์ ค ะแนน
การประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบตั กิ าร 3 แห่ง
โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่
มีระดับคะแนนอยู่ในระดับต่ำา (ไม่ได้นำาเสนอไว้ใน
บทความวิจัยนี้) จากข้อมูลการประเมินอุปกรณ์ที่มี
ความจำาเป็นพื้นฐาน พบว่า ห้องปฏิบัติการของทั้ง 3
สถาบัน มีตู้ biosafety carbinet ใช้อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของตูท้ กุ ปี

และมีการอบรมเสริมทักษะให้ผใู้ ช้กอ่ นเข้าปฏิบตั งิ าน
เนื่องจากมีรายงานการวิจัยที่พบว่า การขาดอุปกรณ์
ตู้ biosafety carbinet และขาดทักษะการใช้อย่าง
เหมาะสม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างมาก11
แต่ละมิติของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ล้วนมีความสำาคัญ
มิติด้านนโยบายและการบริหารจัดการช่วยลดความ
เสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการบาดเจ็บ และลดโอกาส
การรับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ มิติการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยลด
โอกาสของการรับสัมผัส12 มิติอื่นๆก็เช่นเดียวกัน
ข้อมูลการศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้อง
ปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
พบว่า มิติด้านนโยบาย/การบริหารจัดการ มีเพียง
แห่งเดียวที่มีคะแนนในระดับสูง นอกนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มิติการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ทุกแห่ง
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง มิติการใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเอง มี 2 แห่ง ที่อยู่ในระดับปานกลาง
และอีก 2 แห่งมีคะแนนอยูใ่ นระดับต่าำ มิตกิ ารจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ มี 1 แห่งอยู่ใน
ระดับสูง อีก 3 แห่ง อยู่ในระดับปานกลาง 13
«ึ่งแตกต่างจากการศึกษานี้ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่
ที่มีคะแนนมิติของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่าำ
อาจเนือ่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ านคิดว่าใช้เพือ่ การเรียนการสอน
การวิจยั และบริการวิชาการ «ึง่ ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งสัมผัส
กับสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ว่ ย จึงลดความตระหนักถึงอันตราย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันเอ
«ึ่งมีการวิจัยและบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลชีพก่อโรค
แนวทางการพั ฒ นาความปลอดภั ยในห้ อ ง
ปฏิบัติการและความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้ง 3
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สถาบัน สถาบันควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดทำาแผนบริหารความเสีย่ งของห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ 4 มิติ
ควรกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการและมี
แผนงานที่ชัดเจน รวมทั้งคู่มือความปลอดภัย และ
แนวปฏิ บัติ ที่ เ หมาะสม ควรจัดให้มีการ½ƒกอบรม
บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบตั กิ าร ควรเพิม่ มาตรการเชิงนโยบายและ
บังคับใช้ตามหลักความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ กรณีความปลอดภัย
ทางชีวภาพหากการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจยั หรือบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
ที่มีการตรวจหรือใช้เชื้อจุลชีพที่ไม่ก่อโรค ตาม Biosafety group 1 อาจไม่จำาเป็นต้องปรับปรุงด้าน
กายภาพและการใช้อปุ กรณ์เพือ่ การป้องกันเป็นพิเศษ
ใช้แนวทางตามคูม่ อื ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
ก็อาจเพียงพอ แต่ถา้ การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเรียน
การสอนและการวิจัยหรือบริการทางห้องปฏิบัติการ
ที่มีการตรวจและหรือใช้เชื้อจุลชีพที่ก่อโรค ตาม
Biosafety group 2 ต้องเพิม่ การปรับปรุงการปฏิบตั ิ
และการใช้เครือ่ งป้องกันตามมิตทิ ่ี 2 และ 3 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ห้องปฏิบดั กิ ารของสถาบันเอ มีบางห้องจัดเป็น
BSL 1+ «ึ่งอาจไม่เพียวพอสำาหรับงานดังกล่าว
เนื่องจากส่วนที่ขาดตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
BSL 2 คือ ขาด½้า เพดานที่เหมาะสม ขาดประตู
2 ชั้นเพื่อแยกส่วนที่เป็นเขตปลอดเชื้อและวางตู้
Biosafety cabinet (Biohazard cabinet) ขาดระบบ
เตือนภัยภายในห้องปฏิบัติการ ขาดการแยกประเภท
ขยะและที่ปด ขาดเครื่องหมายเตือนภัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงที่ทำา
หน้าทีเ่ ป็น Biosafety oﬃcer ขาดการ½ƒกอบรมด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
ขาดแผนงานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ

เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ส่วนใหญ่ทขี่ าดไม่ใช่ประเด็นด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ แต่เป็นประเด็นด้านระบบ
บริหารจัดการและแผนงาน/มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ «ึง่ ควรรีบทำาการปรับปรุง ยกเว้นประเด็น
ด้านการปรับปรุงทางกายภาพ «ึ่งควรจัดทำาเป็น
แผนงานระยะยาวอย่างเหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณแผนงานการพัฒนาสถาบัน
การศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริม
สุขภาพ (สอส) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ทีไ่ ด้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ครัง้ นี้ และ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้อนุเคราะห์ทำาแบบ
ประเมินทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง

1. Luksamijarulkul P. Microbial risk assessment and management. Bangkok:
Chareondee Printing 2007: 41-56.
2. Luksamijarulkul P, Supapvanit C, Loosereewanich P, Ajumlaor P. Risk assessment
towards tuberculosis among hospital
personnel: administrative control, risk
exposure, use of protective barriers
and microbial air quality. Southeast
Asian J Trop Med Pubic Health 2004;
35: 1005-11.
3. Centers for Disease Control and Prevention.
Guidelines for environmental infection
control in health care facilities. MMWR
Recommendations and Reports 2003;
52: 1-42.

ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃ ©ºÑº¾ÔàÈÉ

4. Wiwanikit V. Laboratory Safety. Chula Med
J 2008; 52: 155-60.
5. Vonesch N, Tomao P, Direnzi S Vita S,
Signorini S. Biosafety in laboratories
concerning exposure to biological
agents. G Ital Med Lav Ergon 2006;
28: 444-56.
6. US Department of Health and Human
Services/CDC and National Institutes
of Health. Biosafety in microbiological
and biomedical laboratories. 4th ed.
Washington DC: US Government
Printing Oﬃce 1999: 1-50.
7. World Health Organization Section, Ministry
of Public Health, Thailand. Health
promotion in the workplace. Bangkok :
Health System Research Institute 1999.
8. O’Domell M. Definition of health promotion:
Part III Expanding the definition. Am
J Health Promotion 1989; 3: 5-9.
9. Manorom W. Laboratory safety assessment
form. Medical Technology Council of
Thailand. August 12, 2009.

10. Imami N. Planning technique in health
education and public health projects.
3rd edition, Bangkok : Printing of
Express Transportation Organization
of Thailand 2000.
11. Jonathan Y, Shanna L. Laboratory security
and emergency response guidance
for laboratories with selected agents.
MMWR Recomm Rep 2002; 51: 1-6.
12. Luksamijarulkul P, Supapvanit C, Loosereewanich P, Ajumlaor P. Risk assessment towards tuberculosis among
hospital personnel: administrative
control, risk exposure, use of protective barriers and microbial air quality.
Southeast Asian J Trop Med Public
Health 2004; 35: 1005-11.
13. Luksamijarulkul P, Kiennukul N, Utrarachkij
F, Vatanasomboon P. Current situation
of biosafety practices in selected
hospital laboratories, Bangkok. Asia
J Public health 2010; 1(1): 20-5.

75

Journal of Public Health Special Issue

Current Situation of Laboratory Safety in Selected
Thai Public Health Education Institutes
Saovalug Luksamijarulkul* Pipat Luksamijarulkul** Yuvadee Rodchakphai***

ABSTRACT

76

Laboratory Safety is important. A crosssectional study was conducted to assess
laboratory safety and biosafety in laboratories
of 3 selected Thai Public Health Education
Institutes (Institute A, B, and C). In all,
41 personnel with responsibility or regular
use of a laboratory for teaching, research or
academic services were assessed using a
laboratory safety assessment form followed
guidelines of the Thai Medical Technology
Council and US Department of Health and
Human Services/CDC and NIH. Guidelines
consisted of 4 aspects i.e., policy/planning
and risk management, safety performance,
use of protective barriers, and laboratory
facilities. Scoring each item was: 1 score for
answering “practice” and 0 score for answering
“do not practice”. Additionally, the scores

were classified into 3 levels including high
(≥80%), moderate (≥60-79%), and low levels
(<60%). The results revealed low score levels
of laboratory safety for policy/planning/risk
management and safety performance (39.4%
and 52.1%, respectively), and moderate score
level for laboratory facilities (60.0%). The scores
from Institute C were relatively higher than
other institutes. For biosafety scores, low score
levels were found for biosafety policy and
use of protective barriers (45.3% and 48.3%,
respectively), and moderate score levels were
noted for safety performance and laboratory
facility design (60.0% and 65.9%, respectively).
The scores from Institute A were relatively
higher than other institutes.
Keywords: Laboratory Safety, biosafety, thai
public health education institutes
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