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กต้ อตงปลอดภั
่ อ เผยแพร่
าใจแก่
การจัดตทำู้ชาีวหนั
ชู้ วี นิรภัยอย่ยาเล่งถูมกนีต้้ อเพื
งปลอดภั
ย เล่คมวามรู
นี้ จึ้งคเพืวามเข้
อ่ เผยแพร่
ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ความรู
อ งให้ค้ สวามเข้
ามารถใช้
้ ชี วอนิบุรคภัลากรที
ย ได้ อเ่ กีย่ย่ าวข้งถู
ก ต้สอามารถใช้
งและปลอดภั
านเอง
าใจแก่ผงใ้ ู ช้านตู
งานหรื
องให้
งานตูช้ วี นิยรเข้ภัยาได้ใจแก่
อย่างถูผกู้ ใต้ช้องงและ
หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริ
มให้ยบตุ่คอผูลากรที
กี่ยวข้อหวั
งได้งว่ราหนั
ับความรู
ามารถทำ
งานได้เ่ กีอย่ ย่วข้าองมืงได้ออาชี
ปลอดภั
ป้ ฏิบตั งิ ่เานเอง
งสือเล่ม้ เล็และพั
กนี้ ฒจะช่นาให้
วยส่งสเสริ
มให้บคุ �ลากรที
รบั พ
มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อทำ�งานด้านโรคติ
เชื้อฒอย่นาให้
างมีสคามารถทำ
วามสุข างานได้อย่างมืออาชีพ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงเพือ่ ทำางานด้านโรคติดเชือ้
ความรู้ ดและพั
อย่างมีความสุข

(นายสมชาย
พร)
(นายสมชาย แสงกิจพร)
ผู้อผูำ�อ้ นวยการสถาบั
าำ นวยการสถาบันนวิวิจจัยยั วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์สาธารณสุข
กักันนยายน
ยายน 2556
2556

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

III

คำ�นำ�

คำานำา
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ช้ วี นิรภัย การเลือกใช้ตช้ ู วี นิรภัยทีไ่ ม่เหมาะสมกับงาน ไม่รว้ ู ธิ ปี ฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องภายในตูช้ วี นิรภัย
ไม่รวู้ ธิ ปี ฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องภายในตูช้ วี นิรภัยหรือไม่
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จากผู้เรียบเรียง
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เนือ้ หาของหนังสือเล่มนีแ้ บ่งเป็น 3 ตอน (หรือ 3 ช่วงเวลา) เหมือนการทำ�งานของเราในตอนเช้าตอนบ่าย
เนือ้ หาของหนั
งสือเล่มนี�ให้
แ้ บ่รงเป็ู้จักนกับ3เทคโนโลยี
ตอน (หรืขอองตู
3 ้ ช่วตามด้
งเวลา)วยคำเหมื�ศัอพนการทำ
และตอนเย็น เนื้อหาในตอนเช้า จะเริ
่มด้วยการแนะนำ
ท์ที่ใช้าใงานของเรา
นการทำ�งาน
ายางละเอี
และตอนเย็
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ปัญหาที่มักพบ
1. บ่อยครั้งที่ต้องเริ่มงานใหม่ เพราะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง ทำ�ให้เสียเวลา เสียของ
2. การใช้ตู้ผิดประเภทไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ� เช่น ใช้ตู้ Laminar flow clean bench ทำ�งานกับเซลล์
เพาะเลี้ยงเชื้อ หรือทำ�งานกับเชื้อ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ
3. ความเข้าใจผิดว่า ต้องเลือกใช้ตู้ชีวนิรภัยประเภทที่สามารถปล่อยอากาศจากตู้ออกไปภายนอกหมด 100%
จึงจะปลอดภัยเมื่อทำ�งานกับเชื้ออันตราย ซึ่งตู้ชนิดนี้มีราคาแพงทำ�ให้ต้องลงทุนสูงเกินเหตุ
4. การฆ่าเชื้อภายในตู้ชีวนิรภัยที่ผิดวิธี เกิดสารตกค้างที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้งาน และผู้ปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติการ
5. ผู้ปฏิบัติงานถูกคาดหวังว่าต้องมีความรู้ในหลักการทำ�งานของตู้และวิธีการใช้ตู้เป็นอย่างดีก่อนใช้งาน
แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
จึงเป็นที่มาว่าทำ�ไมเราต้องมาเรียนรู้การใช้งานตู้ชีวนิรภัยให้ถูกต้อง?
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เทคโนโลยีตู้ชีวนิรภัย
(Biosafety Cabinet Technology) คืออะไร?
ตู้ชีวนิรภัย หรือ Biological Safety Cabinet มักเรียกสั้นๆ ว่า Biosafety Cabinet
มีตัวย่อและใช้เรียกง่ายๆ ว่าตู้ BSC นั่นเอง ตู้ BSC มีประวัติการใช้งานมายาวนาน รู้ไหมว่า ในอดีตเขา
ทำ�งานกับเชื้ออย่างไร
- การคิดค้นเริ่มแรกของการนำ �ตู้ชีวนิรภัยมาใช้ทำ�งานกับเชื้อนั้น เริ่มจากการกั้นห้องที่มีอยู่เป็นห้อง
เล็กๆ เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันตัวผู้ท�ำ งานจากการ
ติดเชื้อได้
- ต่อมา จึงมีการพัฒนาออกแบบตู้เพื่อเพิ่มการป้องกันตัวผู้ทำ�งาน ที่มีลักษณะเป็นกล่องทำ�ด้วยไม้ และ
ทำ�เป็นเหล็ก Stainless ในเวลาต่อมา มีช่องเปิด 2 ช่องที่ยึดติดปลอกแขนซึ่งทำ�ด้วยผ้ากันนํ้าให้สามารถ
สอดมือเข้าไปทำ�งานในกล่องได้ อากาศภายในกล่องนิ่งไม่มีการไหลเวียน แต่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดจาก
รอยรั่วตรวจรอยตะเข็บของปลอกแขน ทำ�ให้ผู้ใช้งานติดเชื้อถึงแก่ชีวิตได้
- หลังจากนั้น ได้พัฒนาให้เป็นตู้ที่มีอากาศภายในไหลเวียน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการไหลเวียน
ได้ดีพอ
- จนกระทั่งมีการพัฒนาแผ่นกรอง HEPA filer ที่ทำ�ด้วยกระดาษในยุคนั้น ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีหรือ
วิธีที่สำ�คัญที่ทำ�ให้การใช้งานในตู้ชีวนิรภัยมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- จนถึงปัจจุบันนี้ ความสำ�เร็จจากการนำ�เทคโนโลยีการไหลของม่านอากาศ (Laminar airflow) พัดลม
(Blower) และ เทคโนโลยีการดักจับอนุภาคเชื้อด้วย HEPA filter มาทำ�งานร่วมกัน เราจึงมีตู้ชีวนิรภัย
ที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังตัวผู้ใช้งาน สิ่งแวดล้อม และยังสามารถป้องกันการปนเปื้อน
ในงานที่ทำ�อีก
นอกจากเทคโนโลยีตู้ที่กล่าวมาแล้ว ที่ช่วยให้มีการป้องกันการติดเชื้อระหว่างทำ�งาน แต่อีกปัจจัยที่สำ�คัญ
ไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน คือ ตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเองจะต้องรูว้ ธิ ใี ช้งานตูช้ วี นิรภัยอย่างถูกต้องด้วย และต้องมีความรู้ ทักษะทีถ่ กู ต้อง
ในการทำ�งานทางจุลชีววิทยา (Good Microbiological Technique) เช่นรู้จักวิธีการใช้ไปเปต ใช้งานตู้ BSC ได้อย่าง
ถูกต้อง ฯลฯ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา (Standard Microbiological
Practice) เช่นต้องล้างมือหลังจากทำ�งานกับเชือ้ อันตราย รูว้ ธิ กี ารจัดการของมีคม ฯลฯ จึงจะป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ได้อย่างสมบูรณ์
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สรุป ตู้ BSC            ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำ�คัญ 3 ส่วนคือ
• HEPAสรุปfilterตู้ BSC
(แผ่นประกอบด้
กรอง) ทีว่มยเทคโนโลยี
ีประสิทธิภาพสู
กจับอ อนุภาคเชื้อโรค
สาำ คังญในการดั
3 ส่วนคื
• Blower/fan/motor
ลม)นกรอง)
เพื่อควบคุ
มการไหลเวี
่ไหลผ่าน
• HEPA filter(พัด(แผ่
ทีม่ ปี ระสิ
ทธิภาพสูยงนของอากาศภายในตู
ในการดักจับอนุภาคเชื้แอ้ ละอากาศที
โรค
• Blower/fan/motor (พัดลม) เพือ่ ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในตูแ้ ละ
HEPA filter
ไ่ หลผ่าน HEPA filter
• Laminar flow อากาศที
เป็นม่านอากาศภายในตู
้ที่เคลื่อนที่เป็นแบบทิศทางเดียว
• Laminar flow เป็นม่านอากาศภายในตูท้ เ่ี คลือ่ นทีเ่ ป็นแบบทิศทางเดียว
HEPA filter
Laminar flow

Blower
รูปที่ 1 โครงสร้างภายในตู้ปลอดเชื้อ (BSC) แสดงส่วนสำาคัญ 3 ส่วน
(ที่มา: WHO laboratory biosafety manual 2004)

มาดูกนั ซิวา่ เทคโนโลยีทง้ั 3 ส่วนนีส้ าำ คัญ อย่างไร
มาดูกันซิว่า เทคโนโลยี ทั้ง 3 ส่วนนี้สำ�คัญ อย่างไร

Laminar ﬂow
ﬁlter
HEPA filter
HEPA
Blower
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Laminar flow
Blower

เทคโนโลยีตู้ชีวนิรภัย
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HEPA filter
1. HEPA 1.filter
• HEPA filter คืออะไร?

HEPA filter คืHEPA
ออะไรfilter ย่อมาจาก High Efficiency Particulate Air filter นัน่ เอง HEPA

HEPAfilterfilterคือแผ่ย่นอมาจาก
Efficiency
Air fibfilter
นั่นอบด้
เองวยสารกั
HEPAนนาfilter
คือแผ่นกรอง
กรองทำาด้High
วย Boron
silicate Particulate
fiber หรือ Glass
er ทีเ่ คลื
ำ้
ทำ�ด้วย Boron ทีป่ silicate
อ Glass
fiber เกิที่เดคลื
นนํ้าที่ประหว่
ระกอบด้
น นFiber ที่สานไปมา
ระกอบด้fiber
วยเส้น หรืFiber
ทีส่ านไปมา
ช่อองว่บด้
างวยสารกั
(Air space)
างกันวยเส้
ของเส้
เกิดช่องว่าง (Air
นของเส้นอมากกว่
Fiberา จากภาพขยาย
มีขนาด 0.3 Filter
ไมครอนหรื
Filter
Fiberspace)
มีขนาดระหว่
0.3างกั
ไมครอนหรื
(รูปทีอ่ มากกว่
2) จะเห็า นจากภาพขยาย
ว่า
องว่าองงว่า(Open
space)
หรือหรืรูอแผ่รูนผกรอง
(รูปที่ 2) จะเห็นเส้ว่านเส้ผ่านศูผ่นาย์ศูกนลางของช่
ย์กลางของช่
ง (Open
space)
า่ นกรอง(Pore
(Poresize)size)มีหลาย
มีหลายขนาดต่างๆ กัน
างๆกั้อนได้แต่สามารถดักจับอนุภาคเชือ้ ได้
แต่สามารถดักจับขนาดต่
อนุภาคเชื
แผ่นกรองจะถู
บกลับ(Pleating)
ไปมา (Pleating)
น้ ทีแ่ ่นละคั
น่ ด้วนยแผ่Aluminium
น Aluminium(รูปที่ 3) ป้องกัน
แผ่นกรองจะถู
กพับกลักบพัไปมา
เพื่อเพิเพื
่มพือ่ ้นเพิทีม่ ่แพืละคั
ด้วยแผ่
ป้องกันไม่ให้แผ่นกรองล้มหรื
อพับจากแรงกระแสลมภายในตู
้ BSC าและยั
ไม่ให้แผ่นกรองล้(รูมปหรืที่ อพั3)บจากแรงกระแสลมภายในตู
้ BSC
และยังเป็นทางให้กระแสลมไหลผ่
นได้ง ตัวแผ่นกรองจะถูก
เป็นทางให้กระแสลมไหลผ่านได้ ตัวแผ่นกรองจะถูกบรรจุไว้ในกรอบ (Frame) และ
บรรจุไว้ในกรอบติด(Frame)
นิทแน่ง นคือสิง่ ถ้ทีาค่ การเก็
วรระวับงแผ่คืนอกรองไม่
ถ้าการเก็
นกรองไม่
ถกู นต้องหรือทำ�ตกหล่น
กาวให้สนิและติ
ทแน่นดกาวให้
สิง่ ทีค่ สวรระวั
ถกู ต้บอแผ่งหรื
อทำาตกหล่
อาจทำ�ให้แผ่นกรองเสี
ดกาว ทำเวณติ
�ให้ฉดีกกาว
ขาดได้
อทำ�ให้แหรื
ผ่นอกรองขยั
เลื่อนเกิบดช่อง (Leak) ได้
อาจทำายให้หายตรงบริ
แผ่นกรองเสีเวณติ
ยหายตรงบริ
ทำาให้ฉหรืกี ขาดได้
ทำาให้แผ่นบกรองขยั
จึงเป็นเหตุผลสำ�เลืคัอ่ ญนเกิ
ที่จดะต้ช่อองงตรวจสอบสภาพความสมบู
filter เมื่อมีการติดตั้งรตูณ์้ ของ
BSC ที่จุดใช้งาน
(Leak) ได้ จึงเป็นเหตุผลสำราณ์
คัญของ
ทีจ่ ะต้HEPA
องตรวจสอบสภาพความสมบู
HEPA filter เมือ่ มีการติดตัง้ ตู้ BSC ทีจ่ ดุ ใช้งาน

(ที่มา: URL:bestvac.net/howto)

(ที่มา: URL: biologicalcontrols.com/800400.shtml)

รูปที่ 2 แผ่นกรอง HEPA filter ดักจับเชื้อโรค และ HEPA filter กำาลังขยาย 500 เท่า
แสดงรู/ช่องเปิดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน
Continuous
sheet of filter
medium

Filter frame

Continuous
sheet of filter
medium
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Filter frame

Aluminium
Seperator

Aluminium

Seperator
รูปที่ รู3ปทีแสดง
HEPA
filter พับไปมา
่ 3 แสดง HEPA filter พับไปมา
(ที่มา: URL:air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)
(ที่มา: URL:air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)

• HEPA• filter
ประโยชน์
อย่างไรนะ
! !
HEPA มีfilter
มีประโยชน์
อย่างไรนะ
นแผ่นกรองอากาศ
ปี ระสิททธิภธิภาพสู
าพสูงงในการดั
ในการดักกจัจับบอนุอนุภาค
HEPA fiHEPA
lter เป็filนterแผ่นเป็กรองอากาศ
(Air(Airfilter)filter)ทีม่ ทีปี ม่ ระสิ
ภาค
เช่นเชือ้ โรคในอากาศ
ให้สามารถควบคุ
อ้ โรคไว้ไม่ไม่ให้ให้กกระจายหรื
ระจายหรืออปนเปื
เล็กๆ เช่เล็นกเชืๆอ้ โรคในอากาศ
ทำาให้ทำสาามารถควบคุ
มเชืมอ้ เชืโรคไว้
ปนเปือ้ นไป
อ้ นไป
ยั
ง
ส่
ว
นอื
น
่
HEPA
fi
l
ter
จึ
ง
เป็
น
หั
ว
ใจสำ
า
คั
ญ
ที
ท
่
า
ำ
ให้
ล
ดการปนเปื
อ
้
นของเชื
อ
้
(Contamination)
ยังส่วนอืน่ HEPA filter จึงเป็นหัวใจสำาคัญทีท่ าำ ให้ลดการปนเปือ้ นของเชื
(Contamination)
คู่มสืออ้ การใช้
ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
ในงานที
ท
่
า
ำ
ไม่
ว
า
่
จะเป็
น
งานเพาะเลี
ย
้
งเซลล์
หรื
อ
งานเพิ
ม
่
จำ
า
นวนไวรั
ลดการติ
ในงานทีท่ าำ ไม่วา่ จะเป็นงานเพาะเลีย้ งเซลล์ หรือ งานเพิม่ จำานวนไวรัส ลดการติดดเชืเชือ้ ของ
อ้ ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน และลดการกระจายเชือ้ ออกสูภ่ ายนอกสิง่ แวดล้อม
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• HEPA filter มีประโยชน์อย่างไรนะ !

HEPA filter เป็นแผ่นกรองอากาศ (Air filter) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับอนุภาคเล็กๆ เช่นเชื้อโรค
ในอากาศ ทำ�ให้สามารถควบคุมเชื้อโรคไว้ไม่ให้กระจายหรือปนเปื้อนไปยังส่วนอื่น HEPA filter จึงเป็นหัวใจสำ�คัญที่
ทำ�ให้ลดการปนเปือ้ นของเชือ้ (Contamination) ในงานทีท่ �ำ ไม่วา่ จะเป็นงานเพาะเลีย้ งเซลล์ หรือ งานเพิม่ จำ�นวนไวรัส
ลดการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน และลดการกระจายเชื้อออกสู่ภายนอกสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น HEPA filter จึงถูกนำ�มาใช้ในตู้ BSC อย่างกว้างขวาง และวงการอื่น เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม
นิวเคลียร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเภสัชกรรม

• ขนาดของอนุภาคเชื้อโรคเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรู (Pore size) ของแผ่นกรอง HEPA
เราทราบกันแล้วว่า ขนาดของเชือ้ ไวรัสหรือแบคทีเรีย ใช้หน่วยวัดในระดับไมครอน (Micron) ซึง่ มีขนาดเล็ก
มาก จนนึกภาพไม่ออกว่าเล็กแค่ไหน แต่ถ้าลองมาเปรียบเทียบขนาดกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่น เส้นผม โดยทั่วไปเส้นผม
จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-150 ไมครอน ฝุ่นและเส้นใยของผ้า มีขนาด 0.01-100 ไมครอน ส่วนเชื้อไวรัส หรือ
แบคทีเรียมีขนาดแค่ 0.001-10 ไมครอนหรือ 0.0001-0.01 มิลลิเมตร เท่านั้นเอง ในขณะที่รู้ของแผ่นกรอง HEPA
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.3 ไมครอนหรือมากกว่า ซึ่งใหญ่กว่าขนาดอนุภาคเชื้อส่วนใหญ่

• HEPA filter ดักจับอนุภาคตัวจิ๋วได้อย่างไรกัน!
สงสัยไหมว่า เชื้อตัวเล็กจิ๋วของเรา จะหลุดลอดออกมาจาก HEPA filter ที่มีขนาด Pore size 0.3 ไมครอน
ซึง่ ใหญ่กว่าขนาดของเชือ้ ได้หรือไม่ ลองคิดดู... เรามักเข้าใจสับสนไปว่าแผ่นกรอง HEPA filter ทำ�งานเหมือนตะแกรง
(Sieves) ร่อนทรายที่ดักจับก้อนเม็ดทรายใหญ่ไว้ แล้วปล่อยให้เม็ดทรายขนาดเล็กไหลผ่านออกมาได้ ซึ่งไม่ได้เป็น
เช่นนั้น แผ่นกรอง HEPA จะถูกออกแบบมาทำ�หน้าที่ดักจับอนุภาคที่เล็กกว่ารูแผ่นกรอง (Pore size) อย่างเจ้า
เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียตัวจิ๋ว ไม่ให้หลุดออกมาได้
เชื้อส่วนใหญ่
ขนาดเล็กกว่า
Pore size
ของ HEPA filter
ซะอีก!!
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คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

Pore size 0.3 ไมครอนซึง่ ใหญ่กว่าขนาดของเชือ้ ได้หรือไม่ ลองคิดดู… เรามักเข้าใจ
สับสนไปว่าแผ่นกรอง HEPA filter ทำางานเหมือนตะแกรง (Sieves) ร่อนทรายทีด่ กั จับ
ก้อนเม็ดทรายใหญ่ไว้ แล้วปล่อยให้เม็ดทรายขนาดเล็กไหลผ่านออกมาได้ ซึง่ ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีตู้ชีวนิรภัย
เช่นนัน้ แผ่นกรอง HEPA จะถูกออกแบบมาทำาหน้าทีด่ กั จับอนุภาคทีเ่ ล็กกว่ารูแผ่นกรอง
อย่างเจ้าเชือ้ ไวรัสหรือแบคทีเรียตัวจิว๋ ไม่ให้หลุดออกมาได้
มาดู(Pore
หมาดู
ลักsize)
การของการกรองกั
กจักบๆอนุนีไ้ ภด้อาคเล็
หลักการของการกรองกันดีกนว่าดีก
ว่าดัว่กาจับว่อนุาดัภาคเล็
ย่างไรกักนๆ นี้ได้อย่างไรกัน
แผ่นกรอง
กจับอนุกภจัาคที
นกระแสลมได้
ก็เพราะอนุ
ภาคเหล่
แผ่นHEPA
กรอง จะสามารถดั
HEPA จะสามารถดั
บอนุล่ ภอยอยู
าคทีล่ ใ่ อยอยู
ใ่ นกระแสลมได้
ก็เพราะอนุ
ภาคานัน้ วิง่ ไปสัมผัสหรือ
ชนกับเส้นใยและถู
เอาไว้
นั่นเอง
่น่าสนใจกดักก็จัคบือเอาไว้
มีหลากหลายกลไก
เหล่กานัดัน้ กวิจัง่ บไปสั
มผัส/ชนกั
บเส้นทีใยและถู
นัน่ เอง ทีน่ า่ สนใจที่ทก็ำ�ให้
คอื อนุมีภหาคเคลื
ลาก ่อนที่ไปสัมผัสกับ
หลายกลไกกทีจัท่ บาำ นีให้้มอี นุ4ภาคเคลื
เส้นใยได้ ซึ่งกลไกการดั
วิธี ดัอ่ นที
งนัไ่ ้นปสัมผัสกับเส้นใยได้ ซึง่ กลไกการดักจับนีม้ ี 4 วิธี ดังนี้
1. Sieve effect เป็นกลไกการยับยัง้ อนุภาคทีใ่ หญ่กว่า Pore size ของ Filter
(0.3 ไมครอนหรื
อมากกว่
ห้ผา่ ใ่ นออกไปได้
เ้ี ข้าใจง่
ชัดเจน(0.3คล้ไมครอนหรื
าย
1. Sieve effect
เป็นกลไกการยั
บยัง้า)อนุไม่ภใาคที
หญ่กว่า Poreวิธนี size
ของาย Filter
อมากกว่า)
กั
บ
ตะแกรงร่
อ
นทราย
ดั
ง
นั
น
้
อนุ
ภ
าคที
ม
่
ข
ี
นาดใหญ่
ส่
ว
นหนึ
ง
่
จะถู
ก
ดั
ก
จั
บ
ไว้
ด
ว
้
ย
ไม่ให้ผ่านออกไปได้ วิธีนั้นเข้าใจง่าย ชัดเจน คล้ายกับตะแกรงร่อนทราย ดังนั้นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งจะ
วิธี Sieve effect
ถูกดักจับไว้ด้วยวิธี Sieve effect
Sieving

Sieving

Particle

Media Fiber
Flow
Media Fiber

Particle

Media Fiber

รูปที่ 4 Sieve effect
(ที่มา: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter/)

2. Inertial impaction เป็นอีกกลไกหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ อนุภาคทีใ่ หญ่กว่า 0.3 ไมครอน
ไม่2.ได้เInertial
คลื
อ่ นตามไปกั
กระแสลม
เคลืเมืออ่่ ภอนุนด้
ว่ใยความเฉื
วอนุภาคเอง จึงหลุด
2. Inertial
impaction
เป็นอีกบเป็กลไกหนึ
่งที่เกิดง่ ทีขึแต่
าคที
หญ่ใ่ หญ่
กว่กาว่า0.3อ่0.3ยของตั
ไมครอน
impaction
นอีกกลไกหนึ
เ้น่ กิเมืดขึ่อน้ อนุ
ภาคที
ไมครอนไม่ได้เคลื่อนตามไป
วิวง่ อนุมาชนและถู
กเชื้อวดัทุยความเฉื
จับไว้อ่ ยของตั
ทเ่ี ส้วนอนุใยของ
กับกระแสลม แต่ออกจากกระแสลม
เคลื่อไม่นด้ได้วเคลื
ยความเฉื
่อยของตั
ภHEPA
าคเอง
ดกกออกจากกระแสลม
วิ่งมาชนและถู
อ่ นตามไปกั
บกระแสลม
แต่เคลื
ภาคเอง
จึFilter
งหลุด กดักจับไว้ที่เส้นใย
ดักจึอ่ จังนด้
บหลุ
ขนาด
impaction เป็วินง่ อีมาชนและถู
กกลไกหนึ
ภาคทีใ่ หญ่Filter
กว่า 0.3 ไมครอน
ไดจากกลไกดั
าคนใยของ
ของ Filter 2. Inertial
ออกจากกระแสลม
กง่ ดัทีกเ่ กิจัดบกขึจันไว้้ บเมือนุทอเ่่ี ภส้อนุ
ทั
ง
้
4
วิ
ธ
ี
นะ...
Inertial
impaction
Inertial
impaction
ไม่ได้เคลือ่ นตามไปกั
บกระแสลม แต่เคลือ่ นด้วยความเฉือ่ ยของตัวอนุภาคเอง จึงหลุด
Inertial impaction
ออกจากกระแสลม วิง่ มาชนและถูกดักจับไว้ทเ่ี ส้นใยของ Filter
Flow
Particle
Particle
Media
Fiber
Media
Fiber
Inertial impaction

Flow 7

รูปทีรู่ ป
5 ทีInertial
impaction impaction
่ 5 Inertial
Flow
(ที่มา: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter/)
Particle
Media Fiber
(ที่ม3.า: Interception
URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter/)
เป็นกลไกหนึ
ท่ าำ ให้อนุimpaction
ภาคทีใ่ หญ่กว่า 0.1 ไมครอนถูกดักจับไว้
รูปที่ ง5่ ทีInertial
(ทีอนุ
่มา: ภURL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter/)
าคทีม่ ขี นาดเบาเหล่านีจ้ ะเคลือ่ นไปตามกระแสลม และถูกดักจับไว้ทเ่ี ส้นใยของ

Interception
เป็นกลไกหนึ
ง่ ภทีาคที
ท่ าำ ่ใให้
อกนุว่าภาคที
ใ่ หญ่กว่ากดัก0.1
ไมครอนถู
กนาดเบา
ดักจับไว้
3.3. Interception
เป็
น
กลไกหนึ
ง
่
ที
ท
่
�
ำ
ให้
อ
นุ
หญ่
0.1
ไมครอนถู
จั
บ
ไว้
อนุ
ภ
าคที
ม
่
ข
ี
3. Interception
กลไกหนึ
าำ ให้อนุภาคทีใ่ หญ่กว่า 0.1 ไมครอนถูกดักจับไว้
Filter ม่ เมืขี อ่นาดเบาเหล่
เคลืเป็อ่ นนไปอยู
ใ่ กล้าง่ กนีทีบั ท่จ้ กระแสลม
อนุ
ภอนุาคที
อ่ นไปตามกระแสลม
ดักจับไว้ทเ่ี ส้นใยของ
เหล่านี้จะเคลื่อนไปตามกระแสลม
และถู
ก
ดั
ก
จั
บ
ไว้
ท
ี่เส้นใยของ
FilterParticle
เมื่อเคลื
กับกกระแสลม
ภาคทีม่ ขี นาดเบาเหล่
านีจ้ ะเคลือ่ ะเคลื
นไปตามกระแสลม
และถู
กดั่อกนไปอยู
จับไว้ทเและถู
่ี ส้่ใกล้
นใยของ
Interception
FilterFilterเมืเมือ่ อ่ เคลื
นไปอยู
กบั กระแสลม
เคลือ่ อ่ นไปอยู
ใ่ กล้กใ่ กล้
บั กระแสลม
Particle
Flow
Particle
Interception Interception
Interception
Flow
รูปที่ 6 Interception
Flow
(ที่มา: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)

4.

4. Brownian diffusion วิธนี รูเ้ปี กิทีด่ กั6 บInterception
อนุภาคทีเ่ ล็กกว่า 0.1 ไมครอน ทีเ่ คลือ่ นใน
(ทีกระแสลมและวิ
่มา: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)
่งชนกับโมเลกุลแก๊สในทิศทางลมทำาให้เกิดการเคลื่อนตัวแบบ
4. Brownian
diffusion
กับรูอนุปในที
กกว่า 0.1 ไมครอน ทีเ่ คลือ่ นใน
Zigzag และถูกดักจับวิธไว้นี ทเ้ี ่กิี ดFiber
ทีภาคที
่ ส่ 6ดุ เ่ ล็Interception
่งชนกั
บโมเลกุลแก๊สในทิศทางลมทำาให้เกิดการเคลื่อนตัวแบบ
Brownian
(ที่มกระแสลมและวิ
า: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)
Zigzag และถูกดักจับไว้ท่ี Fiber ในทีส่ ดุ
Brownian diffusion
ี เ้ี กิดกับอนุภาคทีเ่ ล็กกว่า 0.1 ไมครอน ทีเ่ คลือ่ นใน
Brownian วิธน
กระแสลมและวิ่งชนกับโมเลกุลแก๊สในทิศทางลมทำาให้เกิดการเคลื่อนตัวแบบ7
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รูปที่ 7 Diffusion
Zigzag(ที่มา: และถู
ก
ดั
ก
จั
บ
ไว้
ท
่
ี
Fiber
ในที
ส
่
ด
ุ
URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)

Flow
รูปที่ 6 Interception
(ที
ม
่
า:
URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)
Brownian diffusion วิธีนี้เกิดกับอนุภาคที่เล็กกว่า 0.1 ไมครอน ที่เคลื่อนในกระแสลมและวิ่งชนกับ

4.
Brownian
นี เ้ี กิวแบบ
ดกับอนุZigzag
ภาคทีเ่ ล็และถู
กกว่ากดั0.1กจับไมครอน
ทีเ่ คลืในที
อ่ นใน
โมเลกุลแก๊สในทิศ4.ทางลมทำ
�ให้เกิdiffusion
ดการเคลืวิ่อธนตั
ไว้ที่ Fiber
่สุด
กระแสลมและวิ่งชนกับโมเลกุลแก๊สในทิศทางลมทำาให้เกิดการเคลื่อนตัวแบบ
Zigzag และถูกดักจับไว้ท่ี Fiber ในทีส่ ดุ
Brownian
Brownian

รูปที่ 7 Diffusion
(ที่มา: URL:Air-purifier-reviewsite.com/featured/air-purifier-technologies-hepa-filter)

สรุปว่า อนุภาคทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า Pore size ของ HEPA filter จะถูก
ดักจับไว้ได้ทง้ั หมดด้วยประสิทธิภาพพอๆ กัน สุดท้าย อย่าลืมว่า HEPA filter ดักจับ
สรุอนุปภว่าคได้
า อนุภแต่าคทีจะไม่่มีขสนาดใหญ่
เล็กกว่า Pore size ของ HEPA filter จะถูกดักจับไว้ได้ทั้งหมด
ามารถดักกจัว่บาหรื
แก๊สอและไอสารเคมี
ด้วยประสิทธิภาพพอๆ กัน สุดท้าย อย่าลืมว่า HEPA filter ดักจับอนุภาคได้ แต่จะไม่สามารถดักจับแก๊สและ
ไอสารเคมี

8 HEPA filter บอกอะไร?
ประสิทธิภาพของ

ประสิทธิภาพของ HEPA filter จะบอกความสามารถของแผ่นกรองในการดักจับอนุภาคในปริมาณเท่าไร
และที่ขนาดอนุภาคเท่าไร ดังนั้น ประสิทธิภาพของ Filter จึงถูกกำ�หนดค่าเป็นปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์ของอนุภาคที่
ถูกดักจับไว้บน HEPA filter และกำ�กับด้วยขนาดของอนุภาคที่ใช้ทดสอบ ตามประสิทธิภาพของ Filter ด้วย ซึ่งเขียน
ได้ดังนี้

“ประสิทธิภาพ HEPA 99.97% ที่ขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน”

ตัวเลขทั้งสอง มีความหมายว่าสามารถดักจับอนุภาคบนแผ่นกรองได้เท่าไร และบอกถึงขนาดของอนุภาคที่
ดักจับไว้ได้ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ แผ่นกรองมีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97%
และมีอานุภาคเพียง 0.03% ทีเ่ ล็ดลอดไปได้ แต่อนุภาคทีข่ นาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า 0.3 ไมครอน (กลุม่ เชือ้ แบคทีเรีย
และไวรัส) จะถูกดักจับไว้ได้หมด ตามกราฟที่แสดงประสิทธิภาพการดักจับอนุภาค และขนาดของอนุภาค (รูปที่ 8)
อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ถูกดักจับได้ 99.97% ในขณะที่ขนาดมากกว่าและน้อยกว่า 0.3 ไมครอน จะถูกดักจับ
ได้มากกว่า หรือ 100%

HEPA
ดักจับเชื้อทุกขนาด
ได้จากกลไกดักจับอนุภาค
ทั้ง 4 วิธี นะ...
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นาดใหญ่
กว่าหรือเล็แ่ กสดงประสิ
กว่า 0.3 ทไมครอน
(กลุกม่ จัเชืบอ้ แบคที
เรียและไวรั
ส) จะถูก ภาค
ดัแต่
กจัอบนุไว้ภาคที
ได้หข่ มด
ตามกราฟที
ธิภาพการดั
อนุภาค
และขนาดของอนุ
ได้หภมด
ตามกราฟที
่ สดงประสิถูทกธิดัภกาพการดั
จับอนุภาคในขณะที
และขนาดของอนุ
(รูดัปกทีจั8่ บ)ไว้อนุ
าคขนาด
0.3 แไมครอน
จับได้ ก99.97%
ข่ นาดมากกว่ภาาคและน้อย
8่ ) อนุไมครอน
ภาคขนาด จะถู
0.3 กไมครอน
ดักจับาได้หรื99.97%
กว่(รูาปที0.3
ดักจับได้ถูมกากกว่
อ 100%ในขณะทีข่ นาดมากกว่าและน้อย เทคโนโลยีตู้ชีวนิรภัย
กว่า 0.3 ไมครอน จะถูกดักจับได้มากกว่า หรือ 100%
Overall Efficiency

Overall Efficiency

99.97
Diffusion
Diffusion
Interception
Interception
Impaction
Impaction

Particle
ParticleDiameter
Diameter(microns)
(microns)
น HEPA
ในการดั
กจับอนุกภจัาค
รูรูปปทีที่่ 88 ขนาดของอนุ
ขนาดของอนุภาคและความสามารถของแผ่
ภาคและความสามารถของแผ่
น HEPA
ในการดั
บอนุภาค

• Specification ของ HEPA filter และการทดสอบ

		 - ตามมาตรฐาน ตู้ BSC ของอเมริกา (NSF 49) ตู้ BSC class II ให้ใช้ HEPA filter type C
ที่มีประสิทธิภาพ 99.99% ที่ขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน
		 - ตามมาตรฐานตู้ BSC ของยุโรป (EN 12469) ใช้ Filter type H14 ที่ม9ีประสิ9ทธิภาพ 99.995%
ที่ขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน
การทดสอบประสิทธิภาพของ HEPA filter ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ทำ�การทดสอบโดยใช้สาร PAO
ที่รู้ขนาดของอนุภาคสารแล้ว คือ 0.3 ไมครอน พ่นเข้าไปที่แผ่น Filter แล้ววัดปริมาณสารที่หลุดออกมาจาก filter
ถ้ามีปริมาณมากกว่าที่กำ�หนดก็แสดงว่า เกิดการรั่วที่แผ่น Filter แล้ว ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ก่อนใช้งานตู้

HEPA
filter

ULPA
filter

ทดสอบการรั่วของ HEPA filter ใช้สาร PAO
ทดสอบ ULPA filter ต้องใช้สารที่มีขนาดเล็กกว่า PAO

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
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• ที่เหนือว่า HEPA filter มีใหม !

ยังมี ULPA filter ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถดักจับอนุภาคได้สูงกว่าถึง 99.999-99.9999% ที่ขนาดอนุภาค
0.1-0.2 ไมครอน จะสังเกตว่าขนาดอนุภาคที่ระบุไว้มีขนาดเล็กกว่าของ HEPA
การใช้ ULPA filter มักนิยมใช้ในอุตสาหกรรมด้าน Semi-conductor การที่ ULPA สามารถดักจับอนุภาค
ที่เล็กกว่า ทำ�ให้ดูเหมือนว่าจะดีกว่า HEPA filter จึงได้มีการนำ�มาใช้กับตู้ BSC บ้าง แต่ในบางมาตรฐานของตู้ BSC
ไม่แนะนำ�ให้ใช้ ด้วยเหตุผลที่ธรรมชาติของเชื้อมักจะไม่อยู่ในสภาพของเชื้อเดี่ยวๆ แต่จะเกาะกลุ่มกัน หรืออาจเกาะกับ
อนุภาคอื่นในอากาศ ทำ�ให้มีขนาดใหญ่ซึ่งจะถูกดักจับได้ง่ายอยู่แล้วด้วย HEPA filter จึงไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรที่
จะใช้แผ่นกรองชนิด ULPA ซึ่งมีขนาดสูงกว่า อีกอย่างที่สำ�คัญมากคือ การทดสอบประสิทธิภาพของ ULPA filter
ตู้ชีวนิเรครื
ภัย่ออย่งมืางถู
องปลอดภั
(ทดสอบการรั่วของแผ่นกรอง) จะทดสอบด้วยวิการใช้
ธี และใช้
อทีก่แต้ตกต่
างกันยกับ HEPA filter นั่นคือ ต้องใช้สาร
Polystyrene latex ซึ่งปัจจุบันนี้ พบว่าหน่วยงานที่จะให้บริการทดสอบ ULPA filter มีน้อยมาก บางหน่วยงานไม่มี
ความรู้ในการทดสอบ ULPA จึงทดสอบด้วยวิธีซึ่งใช้กับ HEPA ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงต้องมีความรู้
2. พัดลมความเข้
(Biological
safety cabinet blower) การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
าใจบ้าง มิฉะนั้น อาจจะได้ผลการทดสอบ Filter ที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อได้ทราบแล้วว่าอะไรทำ�ให้ HEPA filter ช่วยดักจับเชื้อ มาดูว่าทำ�ไมพัดลมจึงมีส่วนสำ�คัญต่อตู้ BSC
ประกอบด้
วนทีเ่ ป็นพัsafety
ดลม cabinet
(Blower)blower)
และมอเตอร์ (Motor) ทำาหน้าทีค่ วบคุม
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การไหลของอากาศภายในตู
แ้ ละช่วยควบคุมอากาศให้
ไหลผ่
านไปทีแ่ ผ่blower)
นกรองในตู้ BSC
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พั
ด
ลม
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safety
cabinet
วนทีลเ่ะป็นType
พัดลม จะติ
(Blower)
ทำาางกั
หน้นาทีค่ ตูวบคุ
ม II
class II ทีประกอบด้
น่ ยิ มใช้มประกอบด้
ากวยส่แต่
ดลม
ตัง้ พั(Blower)
ดและมอเตอร์
ลมในตำาและมอเตอร์
แหน่(Motor)
งทีแ่ ตกต่(Motor)
้ �หน้
class
ว
ยส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
พั
ด
ทำ
าที่ควบคุมการไหลของอากาศภายใน
แ้ พัละช่
วยควบคุ
มนล่
อากาศให้
ไหลผ่
านไปที
แ่ ผ่นA2,
กรองในตู
้ ดBSC
ในอเมริกการไหลของอากาศภายในตู
าตู้และช่
Type
A1,
B1
ติ
ด
ตั
ง
้
ด
ลมอยู
ท
่
ส
่
ี
ว
่
า
งของตู
้
และ
Type
B2
ติ
พั
ด
้ BSC
classางกัIIน ทีตู้่นclass
ิยมใช้มIIากลมทีแต่่ ละ Type จะติดตั้งพัดลมใน
class IIวยควบคุ
ทีน่ ยิ มใช้มมอากาศให้
าก แต่ละไหลผ่
Typeานไปที
จะติด่แตัผ่ง้ นพัดกรองในตู
ลมในตำาแหน่
งทีแ่ ตกต่
ตอนบนของตู
ที่ 9)A1,
นิดเดีIIยวกัในอเมริ
น อาจออกแบบติ
ดตัง้ พัติดดลมไม่
อนกั่ที่สน่ ่วได้
ตำ�แหน่ก้ าง(รูทีType
่แปตกต่
างกัหรื
นB1 อตูติตู้ ดช้ class
า Type
ตัB2้งพัติดเหมื
นล่างของตู้ และ Type A2, B2
ในอเมริ
ตัง้ พัดลมอยู
ท่ ส่ ี ว่ นล่ากงของตู
้ และA1,TypeB1 A2,
ดลมอยู
พัดลมที
ติดพัดลมที่ต้ อนบนของตู
้ (รูอตูปช้ ทีนิ่ ด9)
หรืนอตูอาจออกแบบติ
้ชนิดเดียวกัน ดอาจออกแบบติ
ตั้งนพัได้
ดลมไม่เหมือนกันได้
ตอนบนของตู
(รูปที่ 9) หรื
เดียวกั
ตัง้ พัดลมไม่เหมือดนกั
Type
with canopy
canopy
Type A1
A1 Cabinet
Cabinet with

Type
Type B1B1

Type A1 Cabinet with canopy

Type B1

Exhaust

Exhaust

Exhaust

Inflow

Exhaust

Inflow

Inflow

Inflow

Blower
Blower

Blower
Blower

Type
withwithcanopy
canopy
TypeCabinet
A2 Cabinet
canopy
Type A2
A2
Cabinet
with

Type
Type B2
B2B2
Type

Exhaust

Exhaust

Supply

Supply

Blower

Blower

Blower
ช่วยควบคุมการไหล
ของลมให้ไหลผ่านแผ่นกรอง
เป็น Laminar flow

Exhaust

Exhaust

Blower

Blower

Inflow

Inflow

Inflow

Inflow

รูปที่ 9 แสดง ตำาแหน่งของ Blower ของตู้ BSC ชนิด A1 A2 B1 และB2
(ที่มา: Eagleson Institute)
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รูปที่ 9 แสดง ตำาแหน่งของ Blower ของตู้ BSC ชนิด A1 A2 B1 และB2
Blower
(ที่มา: Eaglesonชวยควบคุ
Institute)
มการไหลของลม
านแผนกรองเปน
ใหไหลผ

laminar ﬂow

Blower

มการไหลของลม
คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัใหชวยยควบคุ
ไหลผานแผนกรองเปน

laminar ﬂow
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3. Laminar flow

3. Laminar flow

• Laminar flow สำาคัญอย่างไร!
flow
การเคลื
LaminarLaminar
flow3. Laminar
สำ�flow
คัญอย่เป็
านงไร
! อ่ นทีข่ องอากาศด้วยความเร็วคงที่ ในทิศทางทีข่ นานกัน
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วงการไหนๆก็มคี าำ ศัพท์เฉพาะของแต่ละวงการทัง้ นัน้ มาดูซวิ า่ การทำางานก
จะมีคาำ เฉพาะอะไรกันบ้างทีต่ อ้ งรู้

คำาศัพท์ที่ต้องรู้

1. Biohazards
าำ ศัพท์เฉพาะของแต่
ละวงการทั
มาดูซHazards
วิ า่ การทำางาน
คำวงการไหนๆก็
านีเ้ ป็นคำาย่อทีมร่ คีวมมาจากคำ
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(สิง่ มีชง้ วี นัติ น้ ) และ
(ตัว
คาำ เฉพาะอะไรกั
อันจะมี
ตราย)
หมายถึง นตับ้วาก่งที
อให้ต่ อ้ เกิงรูด้ อันตรายทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ นัน่ ก็คอื เชือ้ ก่อโรค
(Infectious agent) ซึง่ ทำาให้เกิดโรคทัง้ ในคน สัตว์และพืช ได้แก่ Bacteri
1. Biohazards
Parasites,
Fungi และ Rickettesia
วงการไหนๆ ก็มีคำ�ศัพท์เฉพาะของแต่ละวงการทั้งนั้น คำมาดู
บตู้ BSC
จะมีคำ�เฉพาะอะไรกั
านีซเ้ ป็ิวน่าการทำ
คำาย่อที�งานกั
ร่ วมมาจากคำ
า Biological
(สิง่ มีชวี ติ )นและ Hazards (ต
บ้างที่ต้องรู้
อันตราย) หมายถึง ตัวก่อให้เกิดอันตรายทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ นัน่ ก็คอื เชือ้ ก่อโร
(Infectious agent) ซึง่ ทำาให้เกิดโรคทัง้ ในคน สัตว์และพืช ได้แก่ Bacte
Parasites, Fungi และ Rickettesia
1. Biohazards

ศัพท์ที่ต้องรู้

รูปที่ 11 สัญลักษณ์เชื้อก่อโรค

คำ�นี้เป็นคำ�ย่อที่รวมมาจากคำ� Biological (สิ่งมีช2.ีวิต)Aerosol
และ Hazards
อของแข็ง มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาไม่เห็น
(ตัวการที่ก่ออันตราย) หมายถึง ตัวก่อให้เกิดอันตรายที่เป็นสิเป็่งมีนชอนุ
ีวิตภาคที
นั่นเ่ ป็ก็นคของเหลวหรื
ือ
เชื้อก่อโรค นั่นเอง (Infectious agent) ซึ่งทำ�ให้เกิดโรคทัในอากาศ
้งในคน สัAerosol
ตว์และพืเกิช ดขึน้ ได้อย่างไร! ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกิจกรรม การป
ในห้องแล็ป เช่น การดูดหรือปล่อรูยสารด้
่ การบด การเขย่า
ปที่ 11 วสัยไปเปต
ญลักษณ์เชื้อการปั
ก่อโรคน
ได้แก่ Bacteria, Virus, Parasites, Fungi และ Rickettesia
Aerosol
แม้2.กระทั
ง่ การเปิดฝาหลอดตัวอย่าง เป็นต้น Aerosol จึงเป็นตัวแพร่กระจาย
อนุอภอาจทั
าคทีเ่วป็ตึนกของเหลวหรื
ขนาดเล็กโดยหลี
มาก มองด้
ยตาไม่าเห็งาน
ห้องแล็เป็ปนหรื
ได้ เราจึงต้อของแข็
งควบคุงม มีAerosol
กเลีย่ วงการทำ
2. Aerosol
เกิดขึน้วยความระมั
ได้อย่างไร!ดระวั
ส่วงนใหญ่
แล้วเกิดดจากกิ
จกรรม
เกิในอากาศ
ด AerosolAerosol
หรือทำางานด้
ลดการเกิ
Aerosol
ให้นการ
อ้ ยท
ในห้
อ
งแล็
ป
เช่
น
การดู
ด
หรื
อ
ปล่
อ
ยสารด้
ว
ยไปเปต
การปั
น
่
การบด
การเขย
เป็นอนุภาคที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง มีขนาดเล็กมาก มองด้วย
ง่ การเปิ
วอย่าง เป็นต้น Aerosol จึงเป็นตัวแพร่กระจ
ตาไม่เห็นแขวนลอยในอากาศ Aerosol เกิดขึ้นได้อย่างไร!แม้กส่ระทั
วนใหญ่
แล้วดเกิฝาหลอดตั
ด
องแล็
ออาจทัว่ วตึยกได้ เราจึงต้องควบคุม Aerosol โดยหลีกเลีย่ งการทำา
จากกิจกรรม การปฏิบัติงานในห้องแล็ป เช่น การดูดห้หรื
อปล่ปหรื
อยสารด้
เกิด Aerosol หรือทำางานด้วยความระมัดระวัง ลดการเกิด Aerosol ให้นอ้ ย
ไปเปต การปั่น การบด การเขย่า การผสม แม้กระทั่งการเปิดฝาหลอดตัวอย่าง
เป็นต้น Aerosol จึงเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไปทั่วห้องแล็ปหรืออาจทั่วตึกได้ เราจึง
รูปที่ 12 การเกิด Aerosol
ต้องควบคุม Aerosol โดยหลีกเลี่ยงการทำ�งานที่ก่อให้เกิด Aerosol หรือทำ�งาน
ด้วยความระมัดระวัง ลดการเกิด Aerosol ให้น้อยที่สุด

3. Containment

รูปที่ 12 การเกิด Aerosol

คือสิ่งที่ใช้จัดการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำ�งานได้แก่ วิธีการ (Method) สถานที่ (Facilities) หรือ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ (Equipment)
ตัวอย่าง Containment เช่น
วิธีการ หมายถึง การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา (Standard microbiological practice)
ในการทำ�งานทุกครั้ง ก็จะสามารถควบคุมการติดเชื้อไม่ให้กระจายไปได้
สถานที่ หมายถึง ห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยระดับต่างๆ ได้แก่ Biosafety level (BSC) : BSL1,
BSL2, BSL3, และ BSL4 ที่ช่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้อีกชั้นหนึ่ง ป้องกันการแพร่กระจายไปที่อื่น
เครื่องมือ หมายถึง ตู้ BSC ที่ช่วยควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อซึ่งถือเป็นการควบคุมด่านแรก
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ศัพท์ทัี่ต้องรู้
ดังนั้น การจัดการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ มีทักษะในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา ทำ�งานเชื้อภายใต้ตู้ BSC ในห้องปฏิบัติการที่มีระดับ
ความปลอดภัยที่เหมาะสม

4. Primary containment และ Secondary containment

เมื่อพูดถึง Primary containment จะเป็นเครื่องมือควบคุมการปนเปื้อนด่านแรก ที่สามารถจำ�กัดการแพร่
กระจายเชื้อ ณ จุดที่มีการทำ�งานกับเชื้อ นั่นก็คือ ตู้ BSC ส่วน Secondary containment เป็นห้องปฏิบัติการ
ซึ่งถูกจัดเป็นชั้นที่สองของการป้องกัน ควบคุมการกระจายเชื้อ

5. Risk group (เชื้อกลุ่มเสี่ยง)

เป็นกลุ่มเชื้อชนิดต่างๆ ที่ถูกจัดแบ่งไว้ตามความรุนแรงหรือตามความเสี่ยงของเชื้อสำ�หรับงานทางห้องปฏิบัติ
การโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มี 4 กลุ่มคือ Risk group 1, 2, 3 และ 4
• Risk group 1 เป็นกลุ่มเชื้อที่ไม่ก่อโรคในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป หรือก่อโรคที่มีความรุนแรงน้อยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อ Bacillus subtilis, Infectious canine hepatitis และ E.coli
• Risk group 2 เป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงปานกลางได้ในผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม แต่มี
วัคซีนและยารักษา และไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างเช่น Measles virus, Saimonellae
และ Hepatitis B virus
• Risk group 3 เป็นกลุม่ เชือ้ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคทีร่ นุ แรง ทีแ่ พร่กระจายจากคนหนึง่ ไปยังอีกคนหนึง่ ได้ ได้แก่
M.tuberculosis, St.Louis Encephalitis, Eastern Equine encephalitis virus และ Chikungunya
แต่มียารักษา
• Risk group 4 เป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรง ทุกข์ทรมารถึงตายได้ ที่แพร่กระจายจากคนหนึ่ง
ไปยังอีกคนหนึ่งได้ทันที อย่างรวดเร็ว ไม่มีวัคซีน หรือยารักษา ได้แก่ Marberg, Ebola
เมื่อรู้ภาษาที่ใช้กันดีแล้ว มาดูหน้าตาของเครื่องมือป้องกันเชื้อด่านแรกที่เราใช้ทำ�งานกับเชื้อกันดีกว่า!

Standard practice,
BSC, BSL เป็น
Containment

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
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• โครงสร้างและคุณสมบัติตู้ BSC (ตู้ชีวนิรภัย)
- โครงสร้
งพืน้ ผิว้รอบตั
หน้าตาของตู
BSC วตู้ ต้องมีลกั ษณะปิดแน่นสนิทไม่มชี อ่ งให้อากาศเข้าออก
ได้ (Air tight)
งและคุ
ณสมบั
ติตู้ BSCม้ กี (ตู
้ชีวนิรภัยย)นของอากาศเพือ่ ให้พน
- เมือ่ เปิ•ดตูโครงสร้
ใ้ ห้เครือ่ างทำ
างาน
ภายในตู
ารไหลเวี
้ื ทีภ่ ายในตู้
ถูกเป่าชะล้
างและคุ
(Flush)
วยอากาศที
ไ่ หลในทิ
ศีวทางเดี
ยยวท)ไม่(Laminar
flow)าออกอย่าง
- โครงสร้
างพืน้ ผิด้วรอบตั
วตู้ ต้องมี
ลกั ษณะปิ
ดแน่นสนิ
มชี อ่ งให้อากาศเข้
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ง
ณ
สมบั
ต
ิ
BSC
(ตู
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- เมืงพื
อ่ การไหลของอากาศนอกตู
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ภายในตู
้มีการไหลเวี
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นไปยั
ง
พื
น
้
ที
ท
่
ท
่
ี
า
ำ
งานในตู
้ และ
ด้วยอากาศที่ไหลในทิศทางเดี
ว (Laminar flow) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ต่อเนือ่ ยงตลอดเวลา
านเข้
อการไหลของอากาศนอกตู
งตะแกรงด้
านหน้า และด้
านหลั
งตูา้ ตูท(Rear
จ่ ด้ะถูานหน้
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ตั งิ านภายในตู

หน้าตาของตู้ BSC

เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานยืน่ มือเข้าไปปฏิบตั งิ านภายในตูไ้ ด้

รูปที่ 13 แสดงภาพตู้ พื้นที่ทำางาน และบริเวณช่อง Grille หน้าและหลังตู้

รูปที่ 13 แสดงภาพตู้ พื้นที่ทำางาน และบริเวณช่อง Grille หน้าและหลังตู้

ตู้ BSC แบบต่างๆ (Class)

    แบ่งได้
16เป็น 3 แบบ คือ Class I, Class II และ Class III

16
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Class

III
หน้าตาของตู้ BSC

• ตู้ Class
4 ชนิ
ตู้ Class
II มีII 4มี ชนิ
ดด

ลองมาดูรายละเอียดตูใ้ น Class ต่างๆ กันดีกว่า ถ้าจะเลือกมาใช้งาน ควร
เลือกแบบไหน
• ตู้ BSC Class I
การป้องกัน : ป้องกันผู้ใช้งาน (Operator protection) และ สิ่งแวดล้อม
ตู้ BSC
Class I protection) เท่านัน้ แต่ไม่ปอ้ งกันการปนเปือ้ นในงานทีท่ าำ (Product)
(Environment
การป้องกัน : ป้องกันผู้ใช้งาน (Operator protection) และ สิ่งแวดล้อม (Environment protection)
ด้
ว
ยเหตุ
น้ี จึงไม่คอ่ ยนิยมใช้กนั
เท่านั้น แต่ไม่ป้องกันการปนเปื้อนในงานที่ทำ� (Product) ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน
ลองมาดูรายละเอียดตู้ใน Class ต่างๆ กันดีกว่า ถ้าจะเลือกมาใช้งาน ควรเลือกแบบไหน

การใช้งาน : ส่วนใหญ่มักใช้เป็นตู้สำ�หรับติดตั้งเครื่องมือบางชนิด เช่น Centrifuge เพื่อป้องกัน
งาน อ้ : (Aerosol)
ส่วนใหญ่หรืมอกั ใช้ใช้ทเป็�ำ งานขั
นตูส้ น้ าำ ตอนที
หรับก่ ติอ่ ดให้ตัเกิง้ ดเครืAerosol
อ่ งมือบางชนิ
ดเช่� นTissue
Centrifuge
การเกิดฟุง้ การใช้
กระจายของเชื
เช่น การทำ
homogenation
เพื่อป้Iองกัอาจมี
นการเกิ
ฟุ้งกระจายของเชื
้อ (Aerosol)
ำางานในขั
้นตอนที
่ก่อ ้
ตู้ Class
ท่อต่อ ด(Hard-ducted)
ออกไปนอกตั
วอาคาร ถ้หรื
ามีกอารใช้ใช้สทารเคมี
อันตรายร่
วมด้วยนอกจากนี
ให้เกิด Aerosol
การทำ
า ้ Tissue
ตู้ �งานภายในตู
Class I ้ไอาจมี
ยังสามารถออกแบบให้
มีช่องมืเช่
อทีน่ด้านหน้
าของตู
Class I homogenation)
เพื่อเป็นช่องยื่นมือเข้าไปทำ
ด้ ท่อต่อ

(Hard-ducted) ออกไปนอกต้วอาคาร ถ้ามีการใช้สารเคมีอนั ตรายร่วมด้วยนอกจากนี้
ยังสามารถออกแบบให้มชี อ่ งมือทีด่ า้ นหน้าของตู้ Class I เพือ่ เป็นช่องยืน่ มือเข้าไปทำางาน
Exhaust filter
ภายในตูไ้ ด้
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Front
Opening

Plenum

Room air
Contaminate air
HEPA-liltered air
Side View
รูปที่ 14 ตู้ Class I โครงสร้างภายนอก และส่วนต่างๆ ของตู้
(ที่มา : BMBL 5th edition, appendix A)

HEPA filter มีจดุ เดียวติดตัง้ ทีร่ ะบบปล่อยอากาศออกไปนอกตู้ (Exhaust system)
Airflow
1. การไหลเวียนของอากาศ (Airflow) ภายในตู้ ไม่เป็นม่านอากาศ (Laminar flow)
เช่นเดียวกันกับตู้ Chemical fume hood แต่มี HEPA filter กรองอากาศ
ก่อนปล่อยออกไป (Exhaust filter) ทำาให้ไม่มกี ารปนเปือ้ นเชือ้ ต่อสิง่ แวดล้อม
เป็นการป้องกันต่อสิง่ แวดล้อม (Environment protection)
2. ภายในตูเ้ ป็นอากาศทีไ่ ม่ได้กรอง จึงไม่ปอ้ งกันงานทีท่ าำ (Product
protection)
คู่มือการใช้
ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
3. การไหลของอากาศภายในห้อง (Room air) ทีถ่ กู ดูดไหลเข้าในตู้ ผ่านด้านหลัง
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HEPA filter : มีจุดเดียวติดตั้ง ที่ระบบปล่อยอากาศออกไปนอกตู้ (Exhaust system)
Airflow :
1. การไหลเวียนของอากาศ (Airflow) ภายในตู้ ไม่เป็นม่านอากาศ (Laminar flow) เช่นเดียวกันกับตู้
Chemical fume hood แต่มี HEPA filter กรองอากาศก่อนปล่อยออกไป (Exhaust filter) ทำ�ให้ไม่มีการปนเปื้อน
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
เชื้อต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกันต่อสิ่งแวดล้อม (Environment protection)
2. ภายในตู้เป็นอากาศที่ไม่ได้กรอง จึงไม่ป้องกันงานที่ทำ� (Product protection)
• ตู้ BSC3. Class
II
การไหลของอากาศภายในห้
อง (Room air) ทีถ่ กู ดูดไหลเข้าในตู้ ผ่านด้านหลังของผูใ้ ช้ (Inward airflow
หรือองกั
Inflow)
(Front opening)
ซึ่งการใช้
ทำ�ให้ตสู้ชีวามารถป้
นิรป้ภัอยอย่
อง
การป้
น : การไหลเข้
ป้องกันาช่ผูอใ้ งด้ช้งานหน้
านตูาตู้ ้ (Operator
protection)
งกัอางถูงกันกนสิต้การแพร่
่ งปลอดภั
แวดล้กยระจายเชื
อม ้อไปสู่ผู้ใช้
(Operator protection) นั่นเอง ดังนั้นจึงไม่ควรไปรบกวนการไหลของ Inflow

(Environment protection)
ท่ าำ ตู้ช(Product
ีวนิรภัยอย่างถูกต้protection)
องปลอดภัย
• ตู้ BSCและป้
Classองกั
II นการปนเปือ้ นในงานทีการใช้
ตู้ Class
II จึงClass
เป็นทีน่ ยิ IIมใช้กนั มาก แบ่งออกเป็น 4 ชนิด (Type) คือ Type A1,
ตู้ BSC
การป้องกัน้งกัBSC
: ป้องงกั
นII้ ผู(Operator
ใ้ ช้งานตู้ (Operator
protection)
ป้ออมงกั(Environment
นสิง่ แวดล้อมprotection)
อซึงกัง่ นมีห:•น้ป้าตูอตาคล้
นผู้ใาช้Class
านตู
protection)
ป้อตงกั
นสิข่งอแวดล้
A2, B1 และ การป้
B2(Environment
ยกั
น
จนแยกไม่
อ
อก
จะรู
ไ
้
ด้
อ
้
งดู
้
มู
ล
จากคู
ม่ protection)
อื ของตู้
protection)
และป้
อ
งกั
น
การปนเปื
อ
้
นในงานที
ท
่
า
ำ
(Product
การป้
องกั่ทนำ�ก:า(Product
ป้จะระบุ
องกันผูprotection)
ใ้ ชช้งนิานตู
้ (Operator
protection)
ม งออกเป็น 4
้อนในงานที
ตูไ้ ว้้ ทClass
II จึงเป็นทีป้่นอิยงกั
มใช้นกสิันง่ แวดล้
มาก อแบ่
หรือตูบ้ และป้
างยีอห่ งกัอ้ นทีการปนเปื
ผ่ ตูลิ้ ตClass
ในสหรั
ฐ
อเมริ
ด
ของตู
ต
่
ี
ว
ั
ตู
้
II
จึ
ง
เป็
น
ที
น
่
ย
ิ
มใช้
ก
น
ั
มาก
แบ่
ง
ออกเป็
น
4
ชนิ
ด
(Type)
คื
อ
Type
(Environment protection) และป้องกันการปนเปือ้ นในงานทีท่ าำ (Product protection) A1,

ชนิด (Type) คือ Type A1, A2, B1 และ B2 ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกันจนแยกไม่ออก จะรู้ได้ต้องดูข้อมูลจากคู่มือของ
A2, B1 ้ และ
ซึง่ มีหน้ทีาน่ ตาคล้
นจนแยกไม่
ออก จะรูไ้ ด้ตอ้ งดูขอ้ มูลจากคูม่ อื ของตู้
Class B2
ยิ มใช้ชนิกาดนั ยกั
มาก
ตู้หรือตู้บางยี่ห้อที่ผลิตตูในสหรั
ฐIIอเมริจึงกเป็า นจะระบุ
ของตู
้ไแบ่
ว้ทงี่ตออกเป็
ัวตู้ น 4 ชนิด (Type) คือ Type A1,
หรือตูบ้ A2,
างยีห่ B1อ้ ทีและ
ผ่ ลิตในสหรั
กา ายกัจะระบุ
ชนิดของตู
ทต่ี ไ้ วั ด้ตูต้ อ้ งดูขอ้ มูลจากคูม่ อื ของตู้
B2 ซึง่ มีฐหอเมริ
น้าตาคล้
นจนแยกไม่
ออก ไ้ ว้จะรู
หรือตูบ้ างยีห่ อ้ ทีผ่ ลิตในสหรัฐอเมริกา จะระบุชนิดของตูไ้ ว้ทต่ี วั ตู้

A1
A2
B1
B2
A1 A1
A2
B1 ที่ดูคล้ายกัน B2B2
รูปที่ 15 โครงสร้างภายนอกของตู
้ BSCA2 Class
II ชนิดต่าB1งๆ

่ 15 โครงสร้
างภายนอกของตู
้ BSCClass
Class IIII ชนิ
ชนิดดต่างๆ
รูปที่ 15รูปทีโครงสร้
างภายนอกของตู
้ BSC
งๆ ทีที่ด่ดูคูคล้ล้ายกั
ายกัน น

การใช้งาน : ตู้ Classการใช้IIงานใช้:ทตูาำ ้งานกั
บIIเชืใช้อ้ ในห้
องปฏิ
บตั อริ งปฏิ
ะดับบตั ความปลอดภั
ยได้
ง้ั ง้ั
Class
ทาำ งานกั
บอเชื้ ในห้
อ้ ในห้
ริริ ะดั
บบความปลอดภั
ยได้ยททได้
การใช้
ง
าน
:
ตู
้
Class
II
ใช้
ท
า
ำ
งานกั
บ
เชื
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ะดั
ความปลอดภั
ทง้ั และBSL3
การใช้งาน และยั
: ตู้ งBSC
II ใช้ทำ�งานกั
บเชื้อบ
ในห้
องปฏิ
บัติระดับต
ความปลอดภั
ยอได้งปฏิ
ทั้ง บBSL1
BSL2
BSL1 BSL2 และBSL3
สามารถใช้
ท
า
ำ
งานกั
เชื
อ
้
อั
น
ตรายที
่
อ
้
งทำ
า
ในห้
ต
ั
ก
ิ
าร
BSL1 BSL2
และBSL3
งสามารถใช้
าำ งานกับบเชืเชือ้ อ้ อัอันนตรายที
ตรายทีต่ ต่ อ้ อ้ งทำ
องปฏิ
บตั บกิ ตั ารกิ าร
BSL2
และBSL3
และยับและยั
งเชืสามารถใช้
ทาำาทงานกั
งทำัตาิกาในห้
ในห้
อBSL4
งปฏิ
(รูปที่ 15-16)BSL1และยั
ง
สามารถใช้
ท
�
ำ
งานกั
อ
้
อั
น
ตรายร้
ยแรงที
ต
่
อ
้
งทำ
�
ในห้
อ
งปฏิ
บ
าร
แต่จะต้องสวมชุด
BSL4
แต่
จะต้Positive
องสวมชุ
ด BSL4
Positivepressure
pressure personnel
personnel
suit
ร่ร่ววมด้
วยในการ
BSL4 BSL4
แต่จะต้
อ
งสวมชุ
ด
BSL4
pressure
personnel
suit
ร่
ว
มด้
ยในการ
BSL4
แต่
จ
ะต้
อ
งสวมชุ
ด
BSL4
Positive
suit
ว
มด้
ว
ยในการ
positive pressure
ทำางานกัpersonnel
บตู้ Class suit
II ด้ร่วยวมด้(รูวปยในการทำ
ที่ 21) �งานกับตู้ Class II
ทำางานกับตู้ Class
II บด้ตูว้ ยClass
(รูปทีII่ ด้21)
ทำางานกั
วย (รูปที่ 21)
รู ป ที่ 16 ผู้ ฏิ บั ติ ง านต้ อ งสวมชุ ด
ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล (Coveralls)
เมื่ อ ทำ � งานกั บ เชื้ อ อั น ตรายภายใต้ ตู้
class II สำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารระดับ
BSL III
Operator
protection
รูปที่ 16 ผู้ฏิบัติงานสวมชุด Positive suit เมื่อทำางานกับเชื้ออันตรายสูงภายใต้ตู้ Class
II
(ที่ ม า: En.wikipedia.org/wiki/
Product
protection
(ที่มา : En.wikipedia.org/wiki/biosafety_level)
Envinronment protection
biosafety_level)
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3P:

3P:

ด Positive suit เมื่อทำางานกับเชื้ออันตรายสูงภายใต้ตู้ Class II
16 รูปที่ 16 ผู้ฏิบัติงานสวมชุ
(ที่มา : En.wikipedia.org/wiki/biosafety_level)
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หน้าตาของตู้ BSC
HEPA filter : ตู้ Class II มี HEPA filter 2 จุ ด คื อ บริ เ วณกรองอากาศที่ ป ล่ อ ยออกจากตู้
(Exhaust filter) และกรองอากาศที่จะไหลลงไปบนพื้นที่ทำ�งานของตู้ (Supply filter) บางตู้อาจมี Supply filter
เพิ่มมาอีก 1 แผ่นเพื่อกำ�จัดฝุ่นละอองที่อาจเกิดจากการทำ�งานของพัดลมตู้
Airflow : ตู้ Class II ถือเป็นจุดเริ่มของการนำ�เทคโนโลยี Laminar Airflow (ม่านอากาศ) มาใช้ร่วมกับ
HEPA filter เพื่อให้รองรับการทำ�งานทางด้านเพาะเลี้ยงเชื้อ (Sterile cell culture) หรือเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส (Virus
propagation) ซึ่งทำ�ให้อากาศภายในตู้สะอาดปราศจากเชื้อ ช่วยให้งานที่ทำ�ไม่ปนเปื้อนเชื้อ (Product protection)
- Inward / Inflow airflow
อากาศจากภายในห้องปฏิบัติการ (Room air) จะถูกดูดเข้ามายังตู้ BSC โดยการทำ�งานของตัวพัดลมที่
ติดตั้งภายในตู้ อากาศไหลผ่านด้านหลังของผู้ใช้งานตู้และเข้าช่องลมด้านหน้า (Front grille) ที่ช่องเปิด
		 ด้านหน้าตู้ (Front opening) ไหลเป็นม่านอากาศกัน้ ไม่ให้อากาศภายในตูเ้ ล็ดลอดออกมายังผูใ้ ช้งานได้
ดังนั้น Inflow จึงช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานติดเชื้อนั่นเอง ตู้ทุก Type (A1, A2 B1 และ B2)
มี Room air เข้าด้านหน้า แต่ Type B2 จะมี Room air เข้าที่ด้านบนของตู้เพิ่มด้วยอีกจุดหนึ่งด้วย
จึงควรระวังไม่วางสิ่งของขวางทางลมบนหลังตู้
- Downward airflow
อากาศส่วนทีไ่ หลลงมาบนบริเวณพืน้ ทีท่ �ำ งานภายในตู้ BSC จะต้องผ่านแผ่นกรอง HEPA (Supply filter)
ให้เป็นอากาศปราศจากเชื้อก่อนเรียก Downward airflow
อากาศส่ ว นนี้ จ ะถู ก แยก (Split) เป็ น 2 ส่ ว น ที่ ร ะดั บ ความสู ง เหนื อ พื้ น ที่ ทำ � งาน 2-6 นิ้ ว
ณ จุดกึ่งกลางตู้ อากาศที่ไหลลงมาส่วนหนึ่งจะถูกดูดเข้าไปที่ช่องลมด้านในของตู้ (Rear grille)
อีกส่วนเข้าที่ Front grille
		 จากนั้น อากาศทั้งสองส่วนจะถูกดูดขึ้นไปยังช่องว่างที่อยู่ระหว่าง Exhaust filter กับ Supply filter และ
สุดท้าย อากาศส่วนหนึ่ง จะถูกดูดปล่อยออกไปนอกตู้หรือนอกอาคาร อีกส่วน ถูกดูดไหลกลับเข้าไป
ในตู้ผ่าน Supply filter เพื่อไหลวนกลับไปใช้งานต่อไป (Re-circulating air) ดูรูปที่ 17-20

Inflow
Inflow
จะช่วยป้องกัน
การติดเชื้อ
ไปยังผู้ใช้งานตู้

Down
flow
Down flow
ป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อ
ในงานที่ทำ�

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
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การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
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Supply Filter
Supply Filter
Downflow
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Blower Filter
Blower
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Type A1 Cabinet with canopy
canopy
Type A1 Cabinet with canopy
30% Exhaust air
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การใช้ตู้ชีวนิExhaust
รภัยอย่างถูกต้องปลอดภั
ย air
30% Exhaust
Type Inflow
A1 Cabinet with canopy
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Blower 30% Exhaust air
Exhaust
Blower
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21
(ที่มา: www.scientistsolutions.com)
(ที่มา: Eagleson Institute 2004)
21
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Airflow
ส่วน 70%
(สี
ม
ว
่
ง)
เท่
า
นั
น
้
ที
ถ
่
ก
ู
ปล่
อ
ยออกนอกตู
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70%filter)
ส่วน 70% (สีม่วง) เท่านั้น ที่ถูกปล่อยออกนอกตู้/อาคาร ส่วน 30% จะไหลเวียนกลับไปใช้อีกผ่าน Supply
21 filter)
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Type A2
A2 Cabinet
Cabinet with
Type
with canopy
canopy
Exhaust
Blower
Inflow

(ที่มา: Eagleson Institute 2004)
รูปทีรูปที21่ 21ตู้ทตูี่ต่อ้ทเชืี่เชื่อม Canopy
Canopy ก่ก่ออนออกไปนอกอาคาร
นออกไปนอกอาคาร

(ที่มา: Eagleson Institute 2004)
แสดง Canopy
Canopy
รูรูปปทีที่ ่ 2222 แสดง
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�ปี เพื่อป้องกันไม่ใว่ ห้ของตู
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ซึ่งช่ว้ ยป้A2องกัส่นวการรั
่วไหลของเชื
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- ตู้ class II ชนิด B1, B2
ข้างนอกโดยผ่านท่อ
โครงสร้
าง ต้องมีทอ่ ต่อออกไปภายนอกอาคาร (Hard-ducted) และ Exhaust air
Exhaust air อากาศที่ปล่อยออกจากตู้ จะออกไปนอกอาคาร
จะถู
กปล่อยออกไปข้
างนอกโดยผ่
นท่อ B2 มีส่วนปนเปื้อนเชื้ออยู่ภายใต้ Negative air pressure
Negative
air pressure
ทั้ง B1 าและ
Exhaust air อากาศทีป่ ล่อยออกจากตู้ จะออกไปนอกอาคาร
Negative air pressure ทัง้ B1 และ B2 มีสว่ นปนเปือ้ นเชือ้ อยูภ่ ายใต้ Negative air
pressure
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มาดู Airflow ต่างกันอย่างไรของตู้ทั้ง 4 ชนิด
•

ปริมาณ Exhaust air และ Re-circulating air
ตู้ BSC ชนิด (Type) ต่างๆ ยังมีความแตกต่างกันในปริมาณของ Exhaust air ดังนี้ ตู้ Type A1, A2
และ B1 มีอากาศที่ผ่านแผ่นกรองให้ปลอดเชื้อแล้วไหลเวียนไปใช้งานต่อ (Re-Circulating air) ส่วนตู้ B2 ปล่อย
อากาศทิ้งออกทั้งหมด ดังสรุปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ Re-circulating air, Exhaust air
และชนิดตู้ที่ปล่อยอากาศทิ้งนอกตู้ หรือนอกอาคาร
ชนิดตู้    อากาศไหลเวียนมาใช้ในตู้อีก     อากาศที่ปล่อยออกจากตู้
อากาศถูกปล่อยจากตู้เข้าไปใน                 
                   (Re-circulating air)                     (Exhaust air)                 Lab หรือ ออกนอกอาคาร
A1
70%
30%
- ในห้องปฏิบัติการหรือ
- ออกนอกอาคาร (ถ้าต่อท่อ
Canopy)
A2
70%
30%
- ในห้องปฏิบัติการหรือ
- ออกนอกอาคาร (ถ้าต่อท่อ
Canopy)
B1
30%
70%
ออกนอกอาคาร
B2
0
100%
ออกนอกอาคาร

•

ความเร็วลม (Airflow velocity)
ทั้งความเร็วลมเข้าตู้ (Inflow velocity) และความเร็วลมภายในตู้ (Downflow velocity) จะมีค วาม
แตกต่างกันบ้างในตูข้ องแต่ละผูผ้ ลิต การตรวจสอบเพือ่ รับรองตูจ้ งึ ต้องวัดค่าความเร็วลมให้เป็นไปตามค่า Specification
ของตู้ตามที่ผู้ผลิตกำ�หนด ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของตู้ (Manual usage) อย่างไรก็ตาม ค่าที่แสดงใน ตารางที่ 2
เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปของความเร็วลมของตู้ (Air velocity) ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงช่วงค่ามาตรฐานทั่วไปของความเร็วลม (Air velocity) และปริมาณ Exhaust air
ทั้งหน่วยเป็นฟุต และเมตร และปริมาณ Recirculation air และ Exhaust air
Type of BSC Inflow/Intake Velocity        Downflow Velocity      Re-circulation      Exhaust
A1
75fpm*/0.38mps**
75fpm/0.25-0.5mps
70%
30%
A2
100fpm/0.51mps
50fpm/0.25-0.5mps
70%
30%
B1
100fpm/0.51mps
50fpm/0.25-0.5mps
30%
70%
B2
100fpm/0.51mps
80fpm/0.25-0.5mps
0%
100%
*fpm: Feet per minute ** mps: Meters per second
ลมที่ปล่อยออกจากตู้ BSC จะผ่าน HEPA ก่อน
จึงจะปราศจากเชื้อ
คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
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•

คุณสมบัติในการทำ�งานกับสารเคมีที่ระเหยได้ สารพิษ สารก่อมะเร็ง ของตู้แต่ละชนิด
การปฏิบัติงานในบางขั้นตอน อาจต้องมีการใช้สารเคมีร่วมด้วย เนื่องจาก HEPA filter สามารถกรอง
อนุภาคได้แต่ไม่สามารถกรองไอระเหยสารเคมี ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ตู้แบบที่เหมาะสม
ตู้ ชนิด A1 และ A2 ไม่ควรใช้ทำ�งานกับสารเคมีที่ระเหยได้ (Volatile chemicals) เช่น Acetone,
Chloroform, Methanol และ Alcohol เป็นต้นเนื่องจากโดยทั่วไปตู้ A1, A2 ไม่มีท่อต่อออกไปนอกอาคาร จึงมีอากาศ
ที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Re-circulate air) ดังนั้น สารเคมีไอระเหยก็จะหมุนเวียนกลับมาและสะสมอยู่ภายในตู้
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่องานที่ทำ�เมื่อสัมผัสกับสารเคมี และอากาศที่ปล่อยออกจากตู้เข้าไปในห้องปฏิบัติ
การจะมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้
ตู้ ชนิด A2 (แบบต่อท่อ), B1 และ B2 ใช้ท�ำ งานร่วมกับสารเคมีไอระเหยได้ แต่ควรใช้ในปริมาณน้อย ดังนี้
ตู้ชนิด A2 และ B1 เมื่อมีการใช้สารเคมี อาจมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำ�ให้เกิดไอระเหย หรือสารพิษ จึงควร
ทำ�งานค่อนไปทางด้านในของตู้ ตูช้ นิด A2 และ B1 นี้ มี Airflow ทีถ่ กู ดูดผ่านเข้าไปที่ Rear grille และถูก Exhaust
ออกไปจากตู้ไปนอกตัวอาคาร 30% และ 70% ตามลำ�ดับ ตู้ทั้ง 2 ชนิด สามารถใช้ทำ�งานกับสารเคมีได้ในปริมาณ
น้อยมาก (Minute amount) เท่านั้น
ตูช้ นิด B2 เป็นตูท้ ท่ี �ำ งานกับสารเคมีได้ในปริมาณทีม่ ากกว่า (Small amount) ตูช้ นิด A2 และ B1 เป็นตู้
ที่ไม่มีการหมุนเวียนเอาอากาศภายในตู้มาใช้อีก (Re-circulating air) อากาศจะถูกดูดออกไปนอกตู้หมด (100%)
การที่ต้องดูดปล่อยอากาศจำ�นวนมากออกไป จึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เช่นพัดลมที่มีประสิทธิภาพในการทำ�งานสูง
ทำ�ให้ตู้มีราคาแพงมากกว่าตู้ชนิดอื่นๆ

เลือกใช้ตู้ B2
ะเหย
ถ้าต้องใช้สารเคมีร
ร่วมในการทำ�งาน
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• ตู้ BSC Class III

ตู้ BSC Class
การป้องกัIII
น : ตู้ Class III เป็นตู้ที่ออกแบบมาเพื่อทำางานกับเชื้ออันตรายสูง

การป้
องกัองกั
น นสู: งสุตูด้ ต่Class
III อเป็มและผู
นตู้ทใ้ ี่อช้อกแบบมาเพื
่อทำา�งตู
งานกั
เชื้อทอัไม่
นตรายสู
ให้การป้
อสิง่ แวดล้
งาน มีโครงสร้
ท้ ป่ี ดิ บสนิ
มกี ารรัว่ งซึมให้การป้องกันสูงสุดต่อ
สิ่งแวดล้อมและผู
มีโครงสร้างตู
้ที่ปิดวตูสนิ
มของแก๊
สได้าตู(Gas-tight)
ของแก๊้ใสช้งได้าน (Gas-tight)
และตั
ป้ ดิ ทมิไม่ดชิมดีกไม่ารรั
มชี ่วอ่ ซึงเปิ
ดด้านหน้
้ ไม่เหมือนตู้ และตั
BSC วตู้ปิดมิดชิดไม่มีช่องเปิด
ชี อ่ งเปิClass
ดทีม่ ถี IIงุ มืแต่
อยางที
่ งทนพิ
ดตัง้ ่คไว้งทนพิ
แบบ เGas-tight
ี
ด้านหน้าตู้ Class
ไม่เหมืIIอนตูแต่้ มBSC
มีช่อคงเปิ
ดที่มเีถศษ
ึงมือติยางที
ศษ ติดตั้งไว้ด้วแยบบตูม้ Gas-tight
ด้วย ตู้มีส่วน
นเชือ่ มต่อของ Double-doored
สำาหรั
อ้ เครืภายในตู
อ่ งมือที้ จ่ ะใช้
ภายในตู
้
เชื่อมต่อของส่วDouble-doored
autoclave สำ�autoclave
หรับฆ่าเชื้อเครื
่องมืบอฆ่ทีาเชื่จะใช้
โดยที
่สิ่งของภายตู
้ที่ต้องการทำ�ลาย
ส่ ง่ ิ ของภายในตู
ท้ ต่ ี อ้ งการทำ
กส่งผ่าไปทำ
นภาชนะสำ
าหรับวางเครื
งมือ (Dunk
tank)งพืน้ ทีท่ �ำ งานภายในตูไ้ ด้
จะถูกส่งผ่าโดยที
นภาชนะสำ
�หรับวางเครื
อ่ งมือาลาย
(Dunkจะถูtank)
�ลายนอกตู
้ หรืออ่ การนำ
�สิง่ ของไปยั
ไปทำาลายนอกตู
อการนำบาเชืสิ้อง่ อัของไปยั
งพืนง้ ทีสามารถพ่
ท่ าำ งานภายในตู
การใช้
งาน : ใช้้ ทหรืำ�งานกั
นตรายสู
วงเครืไ้ ด้่องมือต่างๆ ให้เป็นพื้นที่ใช้งานขนาดใหญ่ได้เช่น
การใช้งาน : ใช้ทาำ งานกับเชือ้ อันตรายสูง สามารถพ่วงเครือ่ งมือต่างๆ ให้เป็นพืน้ ที่
การต่อพ่วงใช้ตูงานขนาดใหญ่
้เย็น ชั้นวางสำไ�ด้หรั
Rack อพ่ใส่วงกรงสั
กล้อางจุ
เช่นบ การต่
ตู้เย็ตนว์เล็ชัก้นวางสำ
หรัลบทรรศน์
Rack Incubator
ใส่กรงสัตว์เฯลฯ
ล็ก
HEPA
filter
:
มี
HEPA
filter
กรอง
Supply
air
และ
Exhaust
air
ในส่
ว
น
Exhaust air จะต้องผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ Incubator ฯลฯ
HEPA filter 2HEPA
ชั้น filter : มี HEPA filter กรอง Supply air และ Exhaust air ในส่วน
Airflow
: การออกแบบตู
้ชนิดนีfilter
้ ไม่เ2น้นชัน้การเกิดม่านอากาศที่สมบูรณ์ แต่ให้การป้องกันผู้ใช้งานตู้ และ
Exhaust air
จะต้องผ่าน HEPA
สิ่งแวดล้อมเป็นAirflow
สำ�คัญ : การออกแบบตูช้ นิดนี้ ไม่เน้นการเกิดม่านอากาศทีส่ มบูรณ์ แต่ให้การ
ป้องกันผูใ้ ช้งานตู้ และสิง่ แวดล้อมเป็นสำาคัญ

รูปที่ 23 ตู้ Class III (ที่มา: /Uvm.edu/safety/lab)
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Airflow ป้องกัน การกระจายเชื้ออย่างไร!

Inflow airflow ม่านอากาศที่เคลื่อนไหลผ่านเข้าช่องด้านหน้าตู้ (Front opening) และกั้นไม่ให้ลมภายในตู้
ออกมาได้ ทำ�ให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ใช้งานตู้ (Operator protection) นั่นเอง
Down flow ม่านอากาศที่ไหลเวียนผ่าน HEPA filter ลงมาสู่พื้นที่ทำ�งาน ช่วยให้งานของเรา เช่นการเพาะ
เลี้ยงเซลล์ หรือการแยกเชื้อไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อ
Exhaust airflow อากาศที่ปล่อยออกจากตู้ผ่าน HEPA filter ช่วยให้ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในห้องแล็ปและนอกอาคาร

		 ดังนัน้ Airflow จึงเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ เราจึงต้องคอยตรวจ
สอบความเร็วลมให้ได้ค่าตามที่ผู้ผลิตตู้กำ�หนดไว้
เมื่อเรารู้หน้าตาโครงสร้างตู้ ความแตกต่างของตู้ Class I - III และ ตู้ Class II ทั้ง 4 Type กันแล้ว
รวมทั้ง Airflow ที่ทำ�หน้าที่ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแล้ว คราวนี้คงพร้อมแล้ว ที่จะไปดูสิ่งที่น่าสนใจกับการลงมือ
ปฏิบัติการดีกว่า...

สรุปว่า ตู้ BSC มีส่วนประกอบสำ�คัญ
HEPA filter, Blower และ Laminar flow Airflow
ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตู้ Class II
นิยมใช้มากที่สุด A1, A2, B1, B2
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การเลือกใช้ตู้ BSC อย่างไร จึงจะถูกต้อง และปลอดภัย
ในการทำ�งาน
(Proper Selection)

มาถึงจุดนี้ เราก็ทราบกันแล้วว่า ตู้ปลอดเชื้อ BSC ทั้ง 3 Class นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร ในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อสู่งานที่ทำ� (Product protection), ป้องกันตัวผู้ใช้งานตู้ (Personnel protection) หรือ
ป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณที่ทำ�งานปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งรวมถึงบุคลากรอื่นๆ ในบริเวณนั้นด้วย (Environment
protection)
ดังนั้น ก่อนที่จะเลือก หรือซื้อตู้มาใช้งาน
1. ควรตรวจสอบคุณสมบัติของตู้ว่าสามารถให้การป้องกันตามที่เราต้องการหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการตู้ที่
ป้องกันการแพร่กระจายเฉพาะตัวผู้ใช้งานตู้และสิ่งแวดล้อม ให้เลือกตู้ Class I ถ้าต้องการให้ป้องกันได้ทั้งงานที่ทำ�
ผู้ใช้งานตู้ และสิ่งแวดล้อมให้เลือก Class II เป็นต้น
2. ต้องคำ�นึงถึงเชื้อที่เราจะศึกษาด้วยว่า จัดอยู่ในเชื้อกลุ่มเสี่ยงใด (Risk group) เป็น Risk group 1, 2,
3 หรือ 4 เนื่องจากในแต่ละ Risk group ที่สูงขึ้นไป เช่น เมื่อทำ�งานกับเชื้อ Risk group 3 จะต้องมีการเพิ่มการ
ป้องกันมากขึ้นและต้องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นกว่าการทำ�งานกับเชื้อ Risk group 1 และ 2
3. พิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องตูท้ สี่ ามารถใช้ทำ�งานกับสารเคมีรว่ มด้วย ได้อย่างปลอดภัย เช่น ในกรณีทตี่ อ้ ง
ใช้สารเคมีชนิดไอระเหย (Volatile toxic chemicals) ร่วมด้วยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะต้องพิจารณาเลือกใช้ตู้
แบบไหนจึงจะรองรับได้อย่างปลอดภัย ดังรายละเอียดการเลือกใช้งานตู้ BSC ตามชนิดการป้องกันและการใช้งานการ
สารเคมี ในตารางข้างล่างนี้

A1
B1
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A2
B2
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ต้องคิดถึง
การใช้สารเคมีไอระเหย?
เชื้อ Risk group? และ 3P?

การเลือกใช้ตู้ BSC
่ 3ตถุการเลื
อกใช้
ตู้ตามวัตงานอย่
ถุประสงค์
ในการใช้งานอย่างเหมาะสม
ตารางที่ 3 การเลือตารางที
กใช้ตู้ตามวั
ประสงค์
ในการใช้
างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
ชนิดการป้องกัน (types of protection)
Personnel protection for risk groups 1-3
Personnel protection for risk groups 4
Product protection
การใช้สารเคมีไอระเหย (Volatile chemical)
ใช้ปริมาณน้อย (minute amount)
ใช้ปริมาณมากขึ้น (small amount)

ชนิดของตู้ BSC
ตู้ class I, class II (A1,A2,B1,B2), class III
ตู้ class III
ตู้ class I, class II (ต้องสวม positive suit
laboratory)
ตู้ class II
ตู้ class II ชนิด B1, class II ชนิดA2 (A2แบบ
ต่อท่อ)
ตู้ class I, II ชนิด B2, class III

ดังนั้น การเลือกซื้อตู้ B1 หรือ B2 จึงมีเหตุผลสำ�คัญประกอบการเลือกซื้อ คือ จะสามารถใช้ทำ�งานกับ
3. การวางสิ
่งของภายในตู
้ (หน้
28)�สารเคมีไอระเหยมาใช้ทำ�งานในตู้ BSC ที่ไม่มีท่อ (Duct) ต่อออกภายนอก
สารเคมี
ไอระเหยได้
อย่างปลอดภั
ยไม่าควรนำ
………………………………………………………
อาคาร
เพราะว่าไอระเหยจะออกจากตูท้ างช่องระบาย (Exhaust) เข้าไปในห้องปฏิบตั กิ าร และหมุนเวียนเช่นนีอ้ ยูต่ ลอดเวลา
ทำ�………………………………………………………..
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ และไอระเหยส่วนหนึ่งจะหมุนเวียนเข้าไปสะสมในตู้
ทำ�-วางสื
ให้มีผลกระทบต่
่งของที่จะใช้องานที
..... ่ทำ�ได้
ความเข้
ใจที่วช่า่วยในตู
ตู้ชนิ้ ดควรใช้
B2 อจะป้
องกัขนาดเล็
นการติกดเชืเช่้อนได้ดเครื
ีที่ส่อุดงหมุเพราะปล่
อย Exhaust
air ออกมา 100%
-เมื่อมีการใช้
อุปากรณ์
ุปกรณ์
นเหวี่ยงขนาดเล็
ก (tabletop
ไม่ถcertrifuge)
ูกต้อง ตู้ทุกหรื
ชนิอด vortex
(A1, A2,mixer
B1 เพืและ
มีคุณสมบั
ติในการป้
องกั้ การใช้
นการแพร่
้อได้เหมือนกั
นหมด
อไม่ให้B2)
ไปรบกวน
Airflow
ของตู
งานต้กระจายเชื
องใช้ด้วยความระมั
ดระวั
ง
เมือ่ เลืปอกรณ์
กตูท้ จ่ี นะใช้
งานได้เวณค่
แล้ว อมาดู
สง่ิ ทีส่ �ำ าคันในของตู
ญไม่ยง่ิ หย่้ อนกว่
ากัน ในการใช้งานตู
ใ้ นห้อของตู
งปฏิบ้ให้ตั นกิ าร
โดยควรวางอุ
ั้นในบริ
นไปทางด้
เพื่อลดการรบกวน
airflow
้อยทีเมื่สอ่ ุดตูเ้ ดินทาง
มาถึงห้องแล็ปของเรา...
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การใช้งานตู้ BSC ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ตู้ BSC อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจาการทำ�งานกับเชื้อ ควรคำ�นึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. ตำ�แหน่งที่วาง (Location)

จากค่ามาตรฐานทัว่ ไปของอากาศทีไ่ หลเข้าด้านหน้าของตู้ (Inflow air) จะค่าอย่างน้อย 0.38 เมตรต่อวินาที
ซึ่งเป็นค่าความเร็วที่ค่อนข้างตํ่า ทำ�ให้ง่ายต่อการถูกรบกวนจากลมที่เกิดจากการเดินผ่านของคนที่บริเวณใกล้ตู้ หรือ
จากการเปิดปิดประตู (ถ้าตู้ BSC ตั้งอยู่ใกล้ประตู) จึงควรจัดวางตำ�แหน่งตู้ BSC ให้เหมาะสมดังนี้
		 •		อยู่ในตำ�แหน่งที่ห่างไกลจากที่มีคนเดินผ่านไปมาบ่อยๆ การจัดวาง ตู้ BSC ควรวางห่างจากผนังหรือ
มีช่องวางรอบตู้ ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรเพื่อให้ง่ายต่อการบำ�รุงรักษา
		 •		มที วี่ า่ งเหนือตู้ 30-35 เซนติเมตรเพือ่ ให้ได้คา่ ความเร็วของอากาศทีอ่ อกไปสูภ่ ายนอกตู้ (Exhaust filter)
มีความถูกต้อง และช่วยทำ�ให้การเปลี่ยน Exhaust filter สะดวกขึ้น

2. ผู้ใช้งาน (Personnal)

ไม่วา่ ตูจ้ ะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการป้องกันดีแค่ไหน ถ้าผูใ้ ช้ตไู้ ม่ได้ใส่ใจในการใช้งานตูใ้ ห้ถกู ต้อง ไม่เข้าใจในคุณสมบัติ
ของตูท้ ใี่ ห้การป้องกันการปนเปือ้ นเชือ้ รวมทัง้ ไม่ใส่ใจในมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางจุลชีววิทยา (Standard microbiology practice) ก็จะไม่สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากการติดเชื้อได้ หรือแม้แต่งานที่ทำ�ก็อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อ สิ่ง
ที่ผู้ใช้งานต้องคำ�นึงเป็นพิเศษคือ ต้องรักษาค่าความเร็วของ Inflow air ด้านหน้าของตู้ ให้มีความคงที่ตลอดการใช้
งาน โดยควรปฏิบัติตัวดังนี้
		 ขณะทำ�งานไม่ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้บ่อยมากเกินไป
		 •		ให้เคลื่อนมือเข้าออกตู้อย่างช้าๆ ในทิศทางที่มือตั้งฉากกับด้านหน้าตู้
		 • เมื่ อ เคลื่ อ นมื อ เข้ า มาในตู้ ใ ห้ ร อประมาณ 1 นาที ก่ อ นที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไป เพื่ อ ให้ อ ากาศที่
ไหลเวียน ภายในตู้ได้พัดเป่า (เอาสิ่งจากภายนอกที่อาจเกาะติดมากับถุงมือออกไป) การเตรียมของ
ในตู้ให้พร้อมใช้งาน จะช่วยลดปัญหาการขยับมือเข้าออกได้

3. การวางสิ่งของภายในตู้ (Material placement)

		 ก่อนใช้งาน
		 ภายในตู้ จัดวางสิ่งของที่ต้องใช้งานเท่านั้น ไม่ควรเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บของทุกขนาดในปริมาณมาก,
Tissue culture flask ถุงใหญ่ หรือขวดสารเคมีขนาดใหญ่ เผื่อไว้ใช้งานวันอื่นๆ ด้วย เป็นต้น เพราะสิ่งของเหล่านี้
จะไปรบกวนความสมบูรณ์ของการไหลของม่านอากาศภายในตู้ได้
		 ขณะใช้งาน พึงใส่ใจอะไรบ้าง !
		 •		ช่องลมด้านหน้าตู้ (Front inflow grille) จะต้องไม่มีอะไรไปวางขวางช่องลม ไม่ว่าเป็นกระดาษโน้ต
หรืออุปกรณ์ใดๆ
•		วางสิ่งของที่จะใช้ในการทำ�งานที่บริเวณกึ่งกลางพื้นที่ทำ�งาน หรือลึกเข้าไปทางด้านในตู้ และไม่วาง
ขวางช่องทางลมด้านใน (Rare grille)
28
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การใช้งานตู้ BSC
		 •		เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในตู้ ควรใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก (tabletop
certrifuge) หรือ vortex mixer เพือไม่ให้ไปรบกวน Airflow ของตู้ การใช้งานต้องใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง โดยควรวางอุปกรณ์นั้นในบริเวณค่อนไปทางด้านในของตู้ เพื่อลดการรบกวน airflow
ของตู้ให้น้อยที่สุด
		 •		สิ่งของทุกชิ้นที่จะนำ�เข้าตู้ต้องเช็ดพื้นผิวด้วย 70% Alcohol ก่อน และวางสิ่งของอุปกรณ์ใช้งานให้เป็น
ระเบียบโดยแยกของทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ ออกจากส่วนทีต่ ดิ เชือ้ เช่นวางของทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ ทางด้านขวาและของทีต่ ดิ เชือ้
อยู่ทางซ้าย เพื่อให้ทำ�งานได้คล่องตัวและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
		 •		ภาชนะสำ�หรับทิ้งไปเปต หรือถุงทิ้งขยะติดเชื้อ ไม่ควรวางไว้นอกตู้ เพราะการที่ต้องเคลื่อนมือหยิบ
ไปเปตออกไปทิ้งข้างนอกและเคลื่อนมือเข้ามาในตู้ซํํ้าไปมาเช่นนี้ ทำ�ให้รูปแบบการไหลของม่านอากาศ
เสียไป และความเร็วของ Inflow air ถูกรบกวน ส่งผลให้การป้องกันการปนเปื้อนต่องานที่ทำ�และ
ต่อผู้ใช้ตู้ลดลงได้

4. การเปิดเครื่องใช้งานและบำ�รุงรักษาตู้

การใช้งานตู้ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที ก่อนเริ่มทำ�งาน และหลังทำ�งานเสร็จแล้ว เพื่อให้ขจัด
อากาศที่ปนเปื้อนภายในตู้ออก
การบำ�รุงรักษาตู้ BSC หรือการซ่อมตู้จะต้องดำ�เนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความรู้โดยเฉพาะ เมื่อมีความผิด
ปกติใดๆ ในการใช้งานตู้ ต้องทำ�การซ่อมก่อน

5. การใช้หลอด Ultraviolet light (UV)

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า แสง UV ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุไปได้ UV สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ที่พื้นผิว
วัตถุเท่านั้น จึงนิยมนำ�มาใช้งานกับตู้ BSC เพื่อให้แสง UV ทำ�ลายเชื้อบนพื้นผิวตู้
		 •		ปัญหาที่มักเกิดขึ้นก็คือ เมื่อมีอะไรไปปิดกั้นแสงไว้ เช่นมีการนำ�สิ่งของใช้งานมากมายมาเก็บไว้ในตู้ ก็
ทำ�ให้พนื้ ผิวบางส่วนเป็นแหล่งเก็บเชือ้ ได้ หรือทีเ่ กิดขึน้ บ่อยมากคือมีฝนุ่ ละอองมาเกาะติดสะสมบนหลอด
UV ทำ�ให้แสง UV จึงถูกบดบังไว้ไม่ฆ่าทำ�ลายเชื้อในอากาศหรือบริเวณที่ต้องการได้
ดังนั้นถ้าเลือกใช้ UV ต้องจัดการดังนี้
		 •		ต้องไม่เก็บสิ่งของต่างๆ ไว้ในตู้
		 •		ดูแลบำ�รุงรักษาหลอด ทำ�ความสะอาดฝุ่นละอองที่มาเกาะติดบนหลอดออกไปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
มิฉะนั้นแล้ว ฝุ่นจะเป็นตัวปิดกันแสง UV ทำ�ให้การฆ่าเชื้อไม่ได้ผล
		 •		ต้องตรวจสอบความเข้มของแสง UV ที่เปล่งแสงออกมาว่ามีค่าตามมาตรฐานของการทำ�ลายเชื้อที่เหมาะ
สมหรือไม่ ซึ่งควรมีค่าไม่น้อยกว่า 40 µw/cm2
		 •		สดุ ท้ายต้องอย่าลืมปิดแสง UV เมือ่ จะทำ�งานด้วย เพือ่ ป้องกันดวงตา และผิวหนังของผูใ้ ช้ไม่ให้ถกู ทำ�ลาย

วางแผนให้ดี ว่าต้องใช้
สิ่งของอะไรบ้างในตู้ BSC
ก่อนลงมือทำ�งาน
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- มีทางเลือกอืน่ ทีใ่ ห้ผลเทียบเท่ากับแสง UV และปลอดภัย แถมยังไม่ตอ้ งเสียเวลา
ดูแลบำารุงรักษาหลอด UV ก็คอื การเช็ดพืน้ ผิวตูด้ ว้ ย 70% Alcohol ทัง้ พืน้ ที่
ีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
ทำางาน รวมทัง้ ผนังด้านในทัง้ 4 ด้าน การใช้
ง่าย ตู้ชสะดวก…
เมือ่ ไม่เลือกใช้
หลอด UV
เมื่อไม่เลือหลอด
กใช้หลอดUVUVไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทจ่ี าำ เป็นต่อการใช้ตู้ BSC อีกต่อไป จะสังเกตว่า
- มีทางเลือกอืน่ ทีใ่ ห้ผลเทียบเท่ากับแสง UV และปลอดภัย แถมยังไม่ตอ้ งเสียเวลา
านยบเท่
หลอด
UV UVไม่ไและปลอดภั
ด้ดอพืยูน้ ใ่ ผินรายการมาตรฐานของตู
้ BSC แล้ว
		 •		มในการซื
ีทางเลื
กอือ้ าตู่นรุงม้ ทีรัาใช้
่ใกห้ษาหลอด
ผงลเที
ากับก็แสง
ต้องเสียทัเวลาดู
ดูแอลบำ
UV
คอื การเช็
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7. การจัดการเมื่อเชื้อหก หล่น กระเด็น (Spills) ในตู้ BSC

เลิกนใช และติดไว้บริเวณที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการ
ควรมีขั้นตอนการจัดการเมืควรเลิ
่อเกิดกอุบใชัติเหตุเชื้อหก หล่น กระเด็
กใช
ควรเลิ
ก
ใช
ตะเกี
งบุเลิ
นเสน
หลอดว เช่UV
ได้อ่าน และทำ�ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็
น ติดป้ายให้ชัดเจน ยตะเกี
ย
งบุ
นเสน
เมื่อเกิดเหตุเชื้อหกกระเด็หลอด
นภายในตูUV
้ BSC ต้องรีบจัดการฆ่าเชื้อในตู้ทันทีดังนี้
1. ให้เปิดเครื่องให้ตู้ทำ�งานต่อไป
2. เทนํ้ายาฆ่าเชื้อความเข้มข้น 0.05% Clorox (เจือจาง 5.25% Clorox 1:100)35 ลงบนบริเวณเชื้อที่หก
35 ใน Clorox
ทันที ทิ้งไว้นาน 30 นาที กรณีเชื้อมีปริมาณมากให้ซับเชื้อด้วยกระดาษซับอย่างหนาก่อน และให้นำ�ไปแช่
1:10 (0.5% Clorox) หรือที่มีความเข้มข้นมากกว่า
3. หลังจากนัน้ ให้เช็ดตามด้วยสำ�ลีทชี่ บุ 70% Alcohol ซับและเช็ดทำ�ความสะอาดบริเวณทีป่ นเปือ้ นเชือ้ (ถ้า
ต้องการเปิด UV เพื่อฆ่าเชื้อ ควรเช็ดฝุ่นทำ�ความสะอาดหลอด UV ก่อน และเปิดไว้นาน 30 นาที)
เมื่อได้เรียนรู้หัวใจสำ�คัญในการทำ�งานแล้วก็ถึงเวลาที่จะใช้งานตู้ BSC แบบรู้เท่าทันกันเลย...
ควรเลิกใช้
หลอด UV
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เลิกใช้

ตะเกียงบุนเสน

วิธีทำ�งานกับตู้ BSC อย่างไรให้ปลอดภัย
ก่อนใช้งาน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. ล้างมือให้สะอาด สวมถุงมือ
2. เปิดเครื่องนาน 3-5 นาที ก่อนเริ่มทำ�งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของม่านอากาศภายในตู้
3. ทำ�ความสะอาดพืน้ ผิวโต๊ะบริเวณใช้งาน ผนังตูภ้ ายในด้านข้าง และด้านหลังด้วยนํา้ ยาฆ่าเชือ้ 70% Alcohol
4. เช็ดพื้นผิวอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ 70% Alcohol ก่อนนำ�เข้าตู้ และวางอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ ทุก
ชิ้นที่ต้องการใช้งานเข้าภายในตู้
5. วางอุปกรณ์จากบริเวณสะอาด (Steriled test tube, Tip, Plate ฯลฯ) ไปยังบริเวณที่สกปรก
(เชื้อ ภาชนะทิ้งไปเปต ถุงแดงทิ้งขยะติดเชื้อ)
การเตรียมตัว

หลังใช้งานตู้
เสร็จ

ก่อนใช้งานตู้

ระหว่าง
ใช้งานตู้

ระหว่างใช้งานตู้ ต้องทำ�อย่างไร

1. ก่อนเริ่มงาน ให้หยุดการเคลื่อนมือ/แขนภายในตู้ไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อให้อากาศที่ไหลเวียนในตู้เป็น
ม่านอากาศก่อนหรือลดการไหลเวียนของอากาศที่ไม่มีทิศทาง
2. ไม่วางสิ่งของขวางช่องลมด้านหน้าตู้ (Front grille) และภายในตู้ด้านหลัง (Rear grille)
3. จัดพื้นที่ทำ�งานให้อยู่ในตำ�แหน่งกึ่งกลางตู้หรือ ประมาณ 4 นิ้วจาก Front grille
4. ลดการเคลื่อนที่มือ หรือให้เคลื่อนมืออย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการไหลของอากาศในตู้
(Cabinet airflow)
5. เมื่ อ จะเคลื่ อ นมื อ ออกมานอกตู้ ควรฆ่ า เชื้ อ ทำ � ความสะอาดพื้ น ผิ ว ถุ ง มื อ ด้ า นนอกที่ ส วมอยู่ ก่ อ นและ
ให้เคลื่อนมือช้าๆ โดยให้แขนตั้งฉากกับด้านหน้าตู้
6. ลดการรบกวน Airflow ของตู้จากด้านนอก เช่นการเปิดพัดลมข้างตู้
7. จัดวางสิ่งของที่จะใช้งาน ให้แยกส่วนที่ฆ่าเชื้อ (Clean) ออกจากส่วนที่ติดเชื้อ (Dirty) เช่นเครื่อง
มืออุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วเช่น Pipette, Test tube, Flask, Media และ Pipetter จัดวางไว้ทางขวา ส่วนที่ติดเชื้อ
เช่น เซลล์เพาะเลี้ยง seed virus ภาชนะทิ้ง Pipette และถุงแดงทิ้งขยะติดเชื้อ อยู่ทางซ้าย เป็นต้น
8. ควรวางถุงแดงทิ้งขยะติดเชื้อ หรือถาดทิ้งไปเปตไว้ด้านเหนือภายในตู้
9. ไม่ควรใช้ตะเกียงแก๊สในตู้เพราะเปลวไฟจะไปรบกวน Supply airflow
10. เมื่อจะเปิด Plate/dish ให้ถือฝา Plate บังไว้เหนือ Plate หรือเอียง Tube/flask ไม่ให้ปากขวด
ตั้งฉากกับพื้นที่ทำ�งาน เป็นเทคนิคที่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อในอากาศที่ไหลจากด้านบน
(Downward air) ลงมาปะทะ
11. เมื่อต้องใช้เครื่องมือที่จะรบกวน Airflow เช่น Centrifuge, Blender ควรวางในตำ�แหน่งที่ค่อนไป
ด้านใน 1/3 ของตู้
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เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ทำ�อย่างไร

1. เช็ดทำ�ความสะอาดถุงมือที่สวมใส่อยู่ด้วย 70% Alcohol
2. เช็ดพื้นผิวอุปกรณ์ฯ ทุกชิ้นด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ 70% Alcohol ก่อนนำ�ออกจากตู้
3. ถอดถุงมือทิ้งในถุงแดง (อยู่ภายในตู้)
4. สวมถุงมือใหม่ และปิดปากถุงขยะติดเชื้อ/ปิดฝาภาชนะทิ้งไปเปต นำ�ออกนอกตู้
5. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวโต๊ะบริเวณใช้งาน ผนังตู้ภายในด้านข้างและด้านในด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ 70% Alcohol
6. ปล่อยให้เครื่องทำ�งานต่อไป 3-5 นาที จึงปิดเครื่อง
7. ปิดกระจกหน้าต่างตู้ (Sash) ลงมาให้สนิท
8. นำ�ถุงขยะติดเชือ้ (ถุงแดง) ไป Autoclave และนำ�อาหารเลีย้ งเชือ้ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ไปทำ�ลายเชือ้ เบือ้ งต้นด้วย
Clorox ก่อนที่จะนำ�ไป Autoclave ต่อไป
9. ถอดถุงมือ ทิ้งในถังขยะติดเชื้อนอกตู้
10. ล้างมือให้สะอาดที่อ่างล้างมือ
เมือ่ ได้เรียนรูว้ ธิ ที �ำ งานตู้ BSC อย่างไรจึงจะปลอดภัยแล้วคราวนีก้ ถ็ งึ เวลาทีจ่ ะตรวจสอบตูก้ นั บ้างว่า หลังจากที่
ใช้งานตูไ้ ประยะหนึง่ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าตูย้ งั ใช้งานได้ดอี ยู่ และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื วิธกี ารเตรียมตูเ้ พือ่ การตรวจสอบ

ถุงแดงทิง้ ขยะติดเชือ้ หรือ
ถาดทิง้ ไปเปต ควรอยูภ่ ายในตู้
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ตอนเย็น

ว่าด้วยเรื่อง ดูแล รักษา
การตรวจสอบการทำ�งานของตู้ชีวนิรภัย
การฆ่าเชื้อในตู้
ไขข้อข้องใจ
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การตรวจสอบการทำ�งานของตู้ปลอดเชื้อ (Certification)
ตู้ BSC จะต้องได้รับการตรวจสอบการทำ�งาน หรือเรียกเป็นทางการว่า การประเมินรับรองสภาพการ

ทำ�งานตู้ (Certification) หรือ Certify ตู้ หรืออาจเรียกอีกชื่อว่าการทำ� Physical testing เป็นไปตามมาตรฐาน
ชาติหรือมาตรฐานสากล โดยจะต้องตรวจสอบการทำ�งานตู้ ตั้งแต่วันแรกของการติดตั้งตู้ และหลังจากการใช้งาน
แล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากช่างเทคนิค (Certifier) ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกอบรมในการตรวจ
สอบตู้เป็นอย่างดีเท่านั้น
การประเมินรับรองสภาพการทำ�งานของตู้ เพื่อตรวจสอบระบบที่เกี่ยวกับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
ประกอบด้วยรายการหลักดังนี้
1. Downflow velocity test (การวัดความเร็วลม ผ่านพื้นที่ปฏิบัติงาน)
2. Inflow velocity test (การวัดความเร็วลม เข้าหน้าตา)
3. HEPA filter leak test (การทดสอบหารอยรั่วของ HEPA filter)
4. Airflow smokes pattern test (Smoke test) (การทดสอบรูปแบบการไหลของอากาศ)
5. Cabinet leak test (เฉพาะตู้ A1 เท่านั้น) (การทดสอบหารอยรั่วของตู้)
สำ�หรับการประเมินรับรองสภาพการทำ�งานตู้ เพื่อตรวจสอบระบบที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายและไฟฟ้าแก่
ผู้ใช้ แต่ไม่ถือเป็นรายการหลักได้แก่
1. lighting intensity test (ความเข้มแสง)
2. Vibration test (การสั่นสะเทือน)
3. Noice lever test (เสียง)
4. UV light intensity check (ความเข้มของแสงยูวี)
5. Electrical leakage (ตรวจไฟรั่ว)
6. Alarm, Interlocks, Negative pressure test
ผู้ที่มาตรวจรับรองตู้ หรือ Certifier จะต้องผ่านการรับรองความสามารถ (Accredit) ก่อนที่จะมาให้บริการ
ตรวจรับรองตู้ ดังนั้นผู้ใช้งานตู้ควรหาโอกาสเรียนรู้ และติดตามการตรวจสอบด้วย เพราะผู้ใช้งานมีความเสี่ยงติด
เชือ้ สูงกว่าคนอืน่ จึงควรเอาใจใส่ตดิ ตามการตรวจสอบของผูต้ รวจรับรองตูด้ ว้ ย อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าเครือ่ งมือวัด
ที่ผู้ตรวจรับรองตู้ ต้องผ่านการสอบเทียบมาแล้ว และขอดูหลักฐานรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือด้วย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้ใช้เครื่องมือที่วัดค่าได้ถูกต้องหรือไม่ และนำ�คู่มือของตู้ BSC ให้ผู้ตรวจรับรองตู้ใช้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการตรวจรับรองตู้ด้วย
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การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

การตรวจสอบการทำ
มาดูรายละเอียดว่าทำากันอย่างไร !
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูก�ต้งานของตู
องปลอดภัย ้ปลอดเชื้อ (Certification)
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
1. Downflow velocity test เป็นการวัดความเร็วการใช้
ลมทีตู้ชไ่ ีวหลเวี
ยนลงไปยังพืน้ ทีท่ าำ งาน
นิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
มาดู
ร
ายละเอี
ย
ดว่
า
ทำ
า
กั
น
อย่
า
งไร
!
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
ายละเอี
งไร ! !
มาดูรายละเอี
าทำย�ดว่กัานทำากัอย่นอย่าางไร
ในตูมาดู้ 1.ยรดว่
Downflow velocity test เป็นการวัดความเร็
ลมทีType
ไ่ หลเวีB1ยนลงไปยังพืน้ ทีท่ าำ งาน
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test
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ความเร็
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ลมที
งพื้นยนลงไปยั
ที่ทำ�งานในตู
มาดู
รยเป็
ายละเอี
ยกัดว่
าทำาางไร
กัเป็นนอย่
างไรด่ไหลเวี
! ยนลงไปยั
ในตู
้
มาดู
ร
ายละเอี
ดว่
า
ทำ
า
น
อย่
!
ในตู้ 1. Downflow velocity test เป็ClassนClass
II, ดType
B1 วลมทีไ่ หลเวียนลงไปยังพืน
การวั
้ ทีท่ าำ งาน
II, Type
B1 ไ่ หลเวี
1. Downflow
velocity test เป็นการวัดความเร็
วความเร็
ลมที
ยนลงไปยังพืน้ ทีท่ าำ งาน
Class
II,
Type
B1
ในตู้ ในตู้
Class II, Type B1
Class II, Type B1

HEPA Filtered Air
HEPAContaminated
Filtered Air Worksurface Air
Contaminated
Contaminated
Room AirAirAir
HEPAWorksurface
Contaminated
RoomFiltered
Air
FilteredWorksurface
Air
Contaminated
Air
รูปที่ 25 ทิศทางการไหลของ Downflow HEPA
(ที่มFiltered
า : HEPA
www.nuaire.com)
Air
ContaminatedRoom
Worksurface
Air
รูปที่ 25 ทิศทางการไหลของ Downflow (ทีContaminated
่มา Contaminated
: www.nuaire.com)
Air
Worksurface
Air
Contaminated Room Air
Contaminated Room Air

รูปที่ 25 ทิศทางการไหลของ
Downflow
(ทีา ่มา: : www.nuaire.com)
www.nuaire.com)
รูปที่ 25
Downflow
รูปที่ ทิ25ศทางการไหลของ
ทิศทางการไหลของ Downflow
(ที่มา (ที: ่มwww.nuaire.com)

รูปที่ 26 การติดตั้งอุปกรณ์ Thermal anemometer และ Probe ใช้วัดความเร็วลมภายในตู้
รูปที่ 26 การติ(ที
ดตั่ม้งาอุป: กรณ์
Thermal anemometer และ Probe
ัดความเร็วลมภายในตู้
www.afrims.com)
(ที่มา ใช้: วwww.extech.com)
(ที่มา : www.afrims.com)
(ที่มา : www.extech.com)
รูปที่ 26 การติดตั้งอุปกรณ์ Thermal anemometer และ Probe ใช้วัดความเร็วลมภายในตู้
รูปที่ 26 การติดตั้งอุป(ทีกรณ์
Thermal anemometer และ Probe ใช้(ทีว่มัดาความเร็
วลมภายในตู้
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: www.afrims.com)
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1.4 Downflow test มีว1.4ิธีตรวจรั
บรองเพียงวิธมีีเวดีธิ ตยี วรวจรับรองเพียงวิธเี ดียว
date
และDownflow
Stand
Clamp
1.4 Downflow
test มีวtest
ธิ &ตี รวจรั
บรองเพีสำยงวิาหรั
ธเี ดีบ
ยวยึด Probe 41

41
1.2 วัดความเร็วลม ณ จุดต่างๆไม่หา่ งกันเกิน 6 นิว้ โดยทำ41าตารางการวั
ด
(Grid) ให้ครอบคลุมพืน้ ที่
4in(10cm)
6in(15cm) 6in(15cm)
1.3 วาง
Probe ณ ความสูงที่ 4 นิว้ จากตำาแหน่4งล่นิา้วงสุดของ Sash
6in(15cm)
1.4 Downflow test มีวธิ ตี รวจรับรองเพียงวิธเี ดียว

41
รูปที่ 27 การสร้าง Grid ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และระยะการวาง Probe ขณะวัด Downflow
(ที่มา : www.afrims.com)

2. Inflow velocity test วัดความเร็วลมทีเ่ ข้ามาบริเวณด้านหน้าตู้
Class II, Type B1
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ยดว่าทำากันอย่างไร !
velocity test เป็นการวั
วลมที
ไ่ หลเวี
งพืน้ ทีท่ าำ งาน
รูปทีด
่ 27ความเร็
Gridางครอบคลุ
มย
พื้นนลงไปยั
ที่ใช้มงาน
Probe ขณะวั
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Probeด ขณะวั
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่มา : www.afrims.com)
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B1 วัดtest
2. Inflow
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มาบริ
2. Inflow velocity2.test
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วลมที่เข้าวัมาบริ
เวณด้านหน้
าตู้ เวณด้านหน้าตู้
Class II, Class
Type II,
B1 Type B1

Class II, Type B1

HEPA Filtered
HEPAAir Filtered Air
ContaminatedContaminated
WorksurfaceWorksurface
Air
Air
HEPA
Filtered
ContaminatedContaminated
Room Air
Air Room Air

Inflow Inflow

Contaminated Worksurface Air
Contaminated Room Air

ที่ 25 ทิศทางการไหลของ Downflow (ที่มา : www.nuaire.com)
อุปกรณ์ อุปกรณ์
Direct Inflow
Direct Inflow
Measurement
Measurement
(DIM) with(DIM)
hoodwith hood

(ที่มา : (ที
info.baker.com)
(ที่มา : (ที
www.globalspec.com)
่มา : info.baker.com)
่มา : www.globalspec.com)
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การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

42 velocity 2 วิธี
มีวิธีวัด 42Inflow
มีวธิ วี ดั Inflow velocity 2 วิธ:ี 1. Primary method 2. Alternative method

1. Primary method 2. Alternative method
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ownflow test มีวธิ ตี รวจรับรองเพียงวิธเี ดียว

41
รูปที่ 29 (ที่มา : www.afrims.com)
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Alternative method วิธที ่ี 2
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1. ใช้ Anemometer วัดความเร็วลมที่ Exhaust filter

การตรวจสอบการทำ�งานของตู้ปลอดเชื้อ
รูปที่ 29 (ที่มา : www.afrims.com)

(Certification)

Alternative
วิธที ่ี 2
Alternative method
วิธีที่ method
2
1. ใช้ Anemometer
วัดความเร็
ลมที่ วExhaust
filter filter
1. ใช้ Anemometer
วัดวความเร็
ลมที่ Exhaust

รูปที่ 30 การวัด Inflow velocity ด้วยวิธี Exhaust filter method (ที่มา : www.afrims.com)

43

3. Airflow smoke patterns test เป็นการตรวจสอบทิศทางการไหลของลม ดังนี้
smoke patternsานไปยั
test เป็งพืน้นการตรวจสอบทิ
ศ้อทางการไหลของลม
ดังนีtest)
้ พ่นควันในตำ�แหน่ง
		 3.ดูว่าAirflow
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ศ
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ที
ท
่
�
ำ
งาน
ไม่
ย
นกลั
บ
(Downward
ดูวา่ ทิศทางการไหลของลมผ่
านไปยัเป็งนพืการตรวจสอบทิ
น้ ทีท่ าำ งาน ไม่ยอ้ ศนกลั
บ (Downward test)
3. -Airflow
smoke patterns test
ทางการไหลของลม
ดังนี้
4 นิ้วสูงจากขอบกระจกหน้
า
ต่
า
ง
พ่- นดูควั
าแหน่ง 4 นิว้ สูางนไปยั
จากขอบกระจกหน้
วา่ ทินศในตำ
ทางการไหลของลมผ่
งพืน้ ทีท่ าำ งาน าไม่ต่ยาอ้งนกลับ (Downward test)
พ่นควันในตำาแหน่ง 4 นิว้ สูงจากขอบกระจกหน้าต่าง

การทำาา Smoke
Smoke test
test ดูดู Airflow
Airflow
รูรูปปทีที่ ่ 3131 การทำ
(ที่ม่มาา :: www.afrims.com)
www.afrims.com)
(ที
รูปที่ 31 การทำา Smoke test ดู Airflow
- ดูวา่ มีการไหลของลมภายในตู
เล็ดลอดออกไปข้างนอกตูห้ รือไม่
(ที่มา : ้ www.afrims.com)

(View screen
		 ดูว่าretention
การไหลของลมภายในตู
้
เล็
ด
ลอดออกไปข้
า
งนอกตู
ห
้
รื
อ
ไม่
(View
test) โดยพ่นควันที้ ต่ เล็าำ แหน่
งสูง 6 นิาว้ งนอกตู
จากขอบกระจกหน้
าscreen
ต่างscreen
และretention test) โดยพ่น
- ดูวา่ มีการไหลของลมภายในตู
ดลอดออกไปข้
ห้ รือไม่ (View
ควันที่ตำ�แหน่งสูงretention
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าต่าง และอยู่หลังกระจก 1 นิ้ว
test)1 โดยพ่
อยูห่ ลังกระจก
นิว้ นควันทีต่ าำ แหน่งสูง 6 นิว้ จากขอบกระจกหน้าต่าง และ
อยูห่ ลังกระจก 1 นิว้

32 การทำ
การทำาา Smoke
Smoke test
test ดูดูกการไหลของลมให้
ารไหลของลมให้ออยูยู่ภ่ภายในตู
ายในตู้ ้
รูรูปปทีที่ ่ 32
(ที
ม
่
า
:
www.afrims.com)
่มา : www.afrims.com)
รูปที่ 32 การทำา(ทีSmoke
test ดูการไหลของลมให้อยู่ภายในตู้
- ดูวา่ ทิศทางการไหลของลมเป็
ลักษณะไหลเข้าตู้ (Inflow) ทีข่ อบตูด้ า้ นหน้า
(ที่มา :นwww.afrims.com)

		 ดูว่าเล็-ทิศดดูทางการไหลของลมเป็
นลักอษณะไหลเข้
าตูopening
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test)
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น้ ทีท่ าำ งานหรื
อไม่ (Work opening edge retention test)

33 การทำ
การทำาา Smoke
Smoke test
test ดูดูกการไหลเข้
ารไหลเข้าาของ
ของ Inflow
Inflow air
air
รูรูปปทีที่ ่ 33
(ที่ม่มาา :: www.youtube.com)
www.youtube.com)
(ที
รูปที่ 33 การทำา Smoke test ดูการไหลเข้าของ Inflow air
- ดูวา่ มีการไหลของอากาศที
่ า าำ แหน่
งรอยต่อ ย้อนออกไปข้างนอกตู้
(ที่มต
: www.youtube.com)

หรือไม่
44 - ดูวา่ มีการไหลของอากาศทีต่ าำ แหน่งรอยต่อ ย้อนออกไปข้างนอกตู้ หรือไม่
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		 ดูวา่ มีการไหลของอากาศทีต่ �ำ แหน่งรอยต่อ ย้อนออกไปข้างนอกตูห้ รือไม่
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย
(Work opening edge retention test)
การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

การใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

รูปที่ 34 การทำา Smoke test ดูการไหลออกนอกตู้ และบริเวณรอยต่อของตู้
(ที่มา : www.afrims.com)
รูปที่ 34 การทำา Smoke test ดูการไหลออกนอกตู้ และบริเวณรอยต่อของตู้
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Aerosol photometer (ที่มา : www.hellotrade.com) Aerosol generator (ที่มา : www.atitest.com)
รูปที่ 35 อุปกรณ์ใช้ในการตรวจ HEPA leak test
Aerosol photometer (ที่มา : www.hellotrade.com) Aerosol generator (ที่มา : www.atitest.com)
รูปที่ 35 อุปกรณ์ใช้ในการตรวจ HEPA leak test
Aerosol photometer (ที่มา : www.hellotrade.com) Aerosol generator (ที่มา : www.atitest.com)
รูปที่ 35 อุปกรณ์ใช้ในการตรวจ HEPA leak test

รูปที่ 36 การใช้อุปกรณ์ Aerosol photometer ในการตรวจหารอยรั่วของแผ่นกรอง HEPA
(ที่มา : escoglobal.com)
รูปที่ 36 การใช้อุปกรณ์ Aerosol photometer ในการตรวจหารอยรั่วของแผ่นกรอง HEPA
5. Cabinet integrity เป็นการตรวจสอบพื
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รูปที่ 36 การใช้อุปกรณ์ Aerosol photometer ในการตรวจหารอยรั่วของแผ่นกรอง HEPA
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เมือ่ ได้เรียนรูก้ ารทำ� Certify ตูแ้ ล้ว ผูใ้ ช้งานตูก้ จ็ ะสามารถมัน่ ใจได้วา่ มีความปลอดภั45ยในการทำ�งานสิง่ สุดท้าย
ที่สำ�คัญที่แพ้กัน คือการทำ�ลายเชื้อในตู้ ว่าจะทำ�กันมื่อไหร่ และทำ�อย่างไร
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BSC Decontamination (การฆ่าเชื้อในตู้ BSC)
BSC Decontamination เป็นการฆ่าทำ�ลายเชื้อจุลชีพภายในตู้ BSC ให้เหลือน้อยที่สุดอยู่ระดับที่ปลอดภัย
โดยวิธีรมควันด้วยสารเคมี (Fumigation) โดยเฉพาะในบริเวณที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น HEPA filter ก่อนที่จะถอดออกมา
เปลี่ยน หรือก่อนที่จะมีการตรวจขอรับรองตู้ (Certification)

เมื่อไร ต้องทำ�การฆ่าเชื้อในตู้
1.
2.
3.
4.

ก่อนทำ�การขอรับรองการใช้งานตู้หรือก่อนสอบเทียบตู้ (Certification)
ก่อนทำ�การย้ายตู้ไปบริเวณอื่น
ก่อนทำ�การเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ เช่นเปลี่ยน HEPA filter, เปลี่ยนพัดลม (Motor/Blower)
ก่อนทำ�การเปลี่ยนการศึกษาเป็นเชื้ออื่น

วิธีการฆ่าเชื้อในตู้ ทำ�อย่างไร

วิธีในแก๊ส Formaldehyde โดยใช้สารเคมี Paraformaldehyde ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. วัสดุที่ต้องใช้ : เทปกระดาษขุ่น, แผ่นพลาสติกหนา, Hot plate/Gas generator (เปิดปิดเครื่องด้วย
Remote control), นาฬิกาจับเวลา, ชุดสวมคลุม & หน้ากาก, เครื่องช่วยหายใจ (Respirator)
2. ปิดช่องบริเวณด้านหน้า (Acess opening) และ ช่องระบายอากาศ (Exhaust openings)
3. คำ�นวณปริมาณ Paraformaldehyde ที่ต้องใช้ (สูตร: 0.3 x Cubic feet ของตู้ = ปริมาณเป็นกรัม)
ทำ�ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 0.8% โดยนํ้า
4. นำ�ไป Heat ด้วย Hot plate ทำ�ให้เกิดเป็นแก๊ส Formaldehyde
5. ปรับอุณหภูมิ 21°C และความชื้น 60-85% RH ตามค่าที่กำ�หนด
6. ใช้เวลาในการรมควันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (Contact time) หรือทิ้งค้างคืนไว้
7. ทำ�ให้แก๊ส Formaldehyde เป็นกลาง (Neutralization) โดยใส่สารเคมี Ammonium Bicarbonate และ
ตรวจวัดแก๊สว่ามีตกค้างหรือไม่
8. ถ่ายเทอากาศภายนอกตู้ (Ventilation) อย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือ ทิ้งค้างคืน
9. ตรวจสอบผลการฆ่าเชื้อ (Verification) โดยใช้ Sport strip นำ�ไปเพาะเชื้อ 7 วัน
10. เช็ดทำ�ความสะอาดตู้ด้วย 70% Alcohol
ใช้วิธีอื่นๆ เช่นใช้สารเคมี 37% Formalin, Hydrogen peroxide, Ethylene Oxide หรือ Chlorine dioxide
เป็นต้น
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หรือ Chlorine dioxide เป็นต้น
ใครทำา Decontamination
วิธกี ารทำา Decontamination หรือ Decon ตู้ เป็นวิธที ค่ี อ่ นข้างอันตรายถ้าปฏิบตั ิ
ใครทำ� Decontamination
ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่จะทำา Decon ต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อน และมี
วิธีการทำอุ�ปกรณ์
Decontamination
หรืมอตูใ้ Decon
้ เป็ยมช่
นวิอธงเปิ
ีค่อดนข้
บัติไม่ถถกู ูกปล่ต้อองย ดังนั้นผู้ที่จะทำ�
พร้อม ต้องปิดคลุ
ห้มดิ ชิด ตูเตรี
ทีถ่ างุ งอัคลุนมตรายถ้
เพือ่ ให้าปฏิ
สารเคมี
Decon ต้องได้รับเข้การฝึ
กอบรมเป็
นอย่างดีก่อน และมีอุปกรณ์พร้อม ต้องปิดคลุมตู้ให้มิดชิด เตรียมช่องเปิดที่ถุงคลุม
าไปในตู
้
เพื่อให้สารเคมีถูกปลอ่ยเข้าไปในตู้

รูปที่ 37 Decon ตู้ BSC ด้วยวิธี Hydrogen peroxide vapor
(ที่มา : bbs.sciencenet.cn)
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รวมข้อคำ�ถาม ปัญหา ข้อสงสัยมาไว้ที่นี่...

1. Horizontal laminar flow clean benches เป็น ตู้ BSC ด้วยหรือไม่
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		 • Horizontal laminar flow clean benches ไม่ใช่ ตู้ BSC
		 • ตู้ Horizontal laminar flow clean benches หรือ มักเรียกสั้นๆ ว่า Clean benchesไม่ใช่ตู้ BSC
• ตู้ Clean bench ประเภทนี้ มีการไหลเวียนอากาศมาจากด้านในตู้ และกรองผ่าน HEPA filter แล้วจึง
ผ่านไปยังพื้นที่ทำ�งานในตู้ และไปยังผู้ใช้ตู้ ผู้ใช้ตู้จะรู้สึกมีลมเป่าเข้าหาตัว ซึ่งเป็นการทำ�ให้อากาศภายใน
ตู้สะอาดปราศจากฝุ่น เชื้อ ได้ จึงเป็นการป้องกันไม่ให้งานที่ทำ�ปนเปื้อนเชื้อ (Product production)
• จึงเหมาะสำ�หรับการทำ�งานที่ต้องการสภาพความสะอาดไร้ฝุ่น ปราศจากเชื้อเช่น การประกอบ Sterile
equipment หรือ Electronic devices หรือ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น
• ตู้จะเปิดโล่งไม่มีที่กั้น (Sash/window) ด้านหน้าตู้ และไม่มีช่องลม (Grille) ที่พื้นที่ทำ�งาน
• ตู้ Clean bench จึงไม่ควรใช้ทำ�งาน Tissue culture หรือทำ�งานเกี่ยวกับเชื้อ เนื่องจากอากาศจากตู้
จะไหลผ่านเข้าหาตัวผู้ใช้ และนำ�เชื้อที่ปนเปื้อนในงานที่ทำ�ออกไปด้วย ทำ�ให้ผู้ใช้มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้
ส่วน Vertical laminar clean benches (Clean benches) ก็ไม่ใช่ BSC แต่เป็นอีกชนิดหนึ่งของ Clean
bench นั่นเอง
• มีรูปแบบการไหลเวียนของอากาศเช่นเดียวกับ Horizontal clean bench แต่ที่ด้านหน้าตู้มีแผ่นกระจก
(Sash) ปิดกั้นไว้มีลักษณะเหมือนกับ ตู้ BSC แต่บริเวณพื้นที่ทำ�งานในตู้ไม่มีช่อง Grille
• ตู้ประเภทนี้มักนิยมใช้งานเช่นเดียวกันกับ Herizontal clean bench เช่นในงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล ในการใช้บรรจุยาฉีด หรือ Sterile normal saline
• ไม่ควรใช้ทำ�งานเกี่ยวกับกับ Tissue culture หรือเชื้อ เพราะจะเกิดปัญหาเดียวกันกับ Horizontal cleon
benches โดยทีอ่ ากาศไหลจากตูผ้ า่ นได้ Sach ไปยังผูใ้ ช้ท�ำ ให้ตดิ เชือ้ ได้ Vertical clean benches ประเภทนี้
ดูเผินๆ จะคล้ายกับ BSC ควรระวังการใช้งานกับตู้ผิดประเภทด้วย
40
คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

ไขข้อข้องใจ
2. BSC แตกต่างจาก Chemical fume hood อย่างไร
• Class II BSC จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนเชื้อในงานหรือตัวอย่างที่ทำ� (Product protection) ป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ใช้งานตู้ (Personal protection) และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยัง
สิ่งแวดล้อม (Environment protection) โดยเชื้อจะถูกดักจับด้วย HEPA filter
• Chemical fume hood จะป้องกันผูใ้ ช้ตจู้ ากควัน แก๊ส ไอระเหยของสารเคมี (Personnel protection)
โดยดูดสารดังกล่าวออกจากพื้นที่ทำ�งาน และปล่อยออกไปภายนอกอาคาร ตู้ Chemical fume hood
ไม่มี HEPA filter
3. Biological Safety Cabinet (BSC) Class I, II และ III ต่างกันอย่างในแง่การป้องกัน
Cass I ป้องกันผู้ใช้งานตู้ และสิ่งแวดล้อม (Personnel & Environment protection) จากเชื้ออันตราย
Cass II ป้องกันงานที่ทำ� ป้องกันผู้ใช้งานตู้ และสิ่งแวดล้อม (Product, Personnel & Environment
protection) จากเชื้ออันตราย
Cass III ป้องกันงานที่ทำ� ป้องกันผู้ใช้งานตู้ และสิ่งแวดล้อม (Product, Personnel & Environment
protection) จากเชื้ออันตรายสูง มีอุปกรณ์ขวางกั้นระหว่างเชื้อกับผู้ใช้งานตู้
4. HEPA filter ดักจับเชื้อไวรัสได้หรือ ?
• HEPA filter ดักจับไวรัสได้
• HEPA filter มีประสิทธิภาพในการดักกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อยถึง 99.97%
• HEPA filter มีประสิทธิภาพในการดักกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ 99.99%
5. HEPA filter ดักจับแก๊ส และไอระเหยได้หรือ ?
HEPA filter ไม่สามารถดักจับแก๊ส และไอระเหย แต่จะดักจับอนุภาคได้
6. การตรวจรับรองสภาพการทำ�งานตู้ (Certification) คืออะไร
จุดประสงค์ในการขอการรับรองสภาพการทำ�งานตู้ เพื่อให้แน่ใจว่าตู้ยังทำ�งานได้อย่างดีตาม Specification
ของผู้ผลิต ผู้ทำ�การรับรองตู้ (Certifier) จะตรวจสอบ HEPA filter ว่ารอยรั่วหรือไม่ การไหลเวียนอากาศภายในตู้มี
ความสมดุลหรือไม่ ตรวจสอบตัวตู้ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ถ้ามีการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกต่างๆ
การตรวจรับรองตู้ควรดำ�เนินการเมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้ หรือมีการเปลี่ยน Filter และทำ�การตรวจรับรองสภาพตู้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ทำ�ไมการตรวจสอบ HEPA filter leak test (Test aerosol) ต้องทำ�กับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ?
จากการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรอง HEPA พบว่าขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน เป็นขนาดที่สามารถ
ผ่านแผ่นกรองออกมาได้ 0.03% ในขณะที่อนุภาคที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า 0.3 ไมครอนจะถูกดักจับไว้ได้หมด ดังนั้น
อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน จึงนำ�มาใช้ในการตรวจสอบการรั่วของแผ่นกรองโดยพ่นสารขนาดดังกล่าวเข้าไปในตู้
แล้วตรวจนับจำ�นวนอนุภาคที่ผ่านแผ่นกรองว่ามากกว่า 0.03% หรือไม่ ถ้ามากกว่า แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้น
8. มาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา (Standard Microbiological Practice) มีอะไรบ้าง
เป็นวิธกี ารหรือแนวทางทีห่ อ้ งปฏิบตั งิ านด้านจุลชีววิทยาต่างใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการทำ�งาน ซึง่ อย่างน้อย
จะต้องประกอบข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ต้องควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ
• ล้างมือหลังจากการทำ�งานกับเชื้ออันตราย และก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
• ไม่กิน ดื่ม สูบ ใช้ Contact lens ใช้เครื่องสำ�อาง และเก็บอาหารสำ�หรับรับประทานในห้อง Lab
• ไม่ใช้ปากดูดไปเปต
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• การใช้ของมีคม เช่นเข็ม มีด ไปเปต เศษเครื่องแก้วแตก เครื่องแก้วต่างๆ โดยเน้นการใช้ การทิ้ง
การเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง
• ลดการก่อให้เกิดละอองเชื้อ (Aerosol) ในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน
• ต้องฆ่าเชื้อด้วยนํ้ายาที่เหมาะสมที่บริเวณพื้นผิวทำ�งานหลังจากเสร็จสิ้นงาน และเมื่อมีเชื้อตกหล่น
• ต้องฆ่าทำ�ลายเชื้อก่อนทิ้ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
• มีสัญลักษณ์แสดงถึงเชื้ออันตรายติดป้ายที่ประตูหน้าห้องปฏิบัติการทำ�งานด้านเชื้อ
• มีแผนบริหารจัดการแมลงที่เป็นศัตรูทางการแพทย์ที่ได้ผลดี
• บุคลากรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้รับภูมิคุ้มกัน หรือการป้องกันอื่นๆ
ด้วย ควรมีความรู้ว่าสภาวะใดของร่างกายที่จะส่งผลให้ติดเชื้อได้
• ถ้าทำ�งานกับเชือ้ กลุม่ เสีย่ งสูงขึน้ ทีม่ คี วามรุนแรงกว่า ก็จะต้องมีการปฏิบตั ทิ างจุลชีววิทยาทีเ่ พิม่ พิเศษจาก
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
9. เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ (Laboratary technique) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับเชื้อมีอะไรบ้าง
เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ (Laboratary technique) จัดเป็นส่วนหนึ่งของ Good laboratary technique
เทคนิคที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีพ จะต้องมีความรู้ เข้าใจ มีทักษะในการทำ�งาน ประกอบด้วยทักษะด้านการใช้เครื่องมือ
และการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
9.1 หลอดหรือเพลททีเ่ ก็บตัวอย่าง ต้องเป็นแก้วหรือพลาสติก ตัวอย่างไม่รวั่ ไหล เมือ่ ปิดฝาให้แน่นหรือ เลอะ
ออกมานอกภาชนะ ติดป้ายบ่งชี้ที่ภาชนะให้ชัดเจน (Label) ไม่ให้ใช้ใบนำ�ส่งตัวอย่างห่อภาชนะเก็บตัวอย่าง แต่ควรแยก
ออกจากกัน และเก็บรักษาป้องกันไม่ให้โดนนํ้า
9.2 การขนส่งตัวอย่างภายในหน่วยงาน ควรใส่ในภาชนะกล่อง ที่มี Rack สำ�หรับใส่หลอดให้วางตั้งได้
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลหรือหกหล่น ภาชนะกล่องทำ�ด้วยเหล็กสเตนเลส หรือ พลาสติก ที่สามารถฆ่าเชื้อได้
สามารถปิดล็อกได้ และทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นประจำ�
9.4 การรับตัวอย่าง ควรมีกำ�หนดสถานที่เฉพาะไว้เป็นที่รับตัวอย่าง
9.5 การเปิดหีบห่อตัวอย่าง เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ ต้องได้รับการ
อบรมในการจัดการภาชนะใส่ตัวอย่างเมื่อมีการแตกหรือรั่ว เมื่อเปิดตัวอย่างให้ทำ�ภายในตู้ BSC ที่มีนํ้ายาฆ่าเชื้อเตรียม
พร้อมไว้
9.6 การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ
		 • ที่เขี่ยเชื้อ (Micrological transfer loops) ควรให้ลวดเชื่อมเป็นวงกลมสนิทมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3
มิลลิเมตร และที่จับควรมีความยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร
		 • ควรใช้ Electric microincinerator ในการเผา Loops แทนการเผา Loops ด้วยตะเกียงบุนเสนเพื่อ
ลดการกระเด็นของเชื้อเมื่อใช้
		 • ระมัดระวังการเกิดฟุ้งกระจายของตัวอย่างเสมหะที่ทำ�ให้แห้ง
		 • ตัวอย่างและเชือ้ ทีน่ �ำ ไปทำ�ลายเชือ้ ด้วยวิธี Autoclave ควรจัดเก็บใส่ในภาชนะทีแ่ ข็งแรงไม่มรี อยรัว่ เช่น
ถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้มิดชิดด้วย Sterile tape ก่อนนำ�ไปไว้ในภาชนะเก็บขยะติดเชื้อ
		 • เช็ดทำ�ความสะอาดพื้นที่ทำ�งานด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากเสร็จงานแล้วทุกครั้ง
9.7 การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางการกิน และทางการสัมผัส
		 • อนุภาคหรือละอองฝอยขนาดมากกว่า 5 ไมครอน ที่เกิดขึ้นระหว่างทำ�การเพิ่มปริมาณเชื้อ จะตกลง
มาบริเวณพื้นที่ทำ�งาน และบนมือของผู้ปฏิบัติงาน จึงควรใส่ถุงมือในขณะทำ�งาน และหลีกเลี่ยงการ
สัมผัส ปาก ตา และหน้า
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9.8
		

• อาหารและเครื่องดื่มไม่ควรกิน/ดื่ม หรือเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ
• ไม่ควรนำ�วัสดุเช่นปากกา ดินสอ หรือ หมากฝรั่ง เข้าปาก เมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการ
• ไม่ควรใช้เครื่องสำ�อางในห้องปฏิบัติการ
• ควรปิด ป้องกันส่วน หน้า ตา ปาก ระหว่างการปฏิบัติงานกับเชื้อเพื่อป้องกันการกระเด็นของเชื้อ
การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อจากของมีคม
• การปฏิบตั งิ านอย่างระมัดระวัง และมีขนั้ ตอนการทำ�งานทีด่ ี จะช่วยหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
จากของมีคมเช่นเครื่องแก้วที่แตก เศษแก้ว ถ้าเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนไปใช้พลาสติกแทนภาชนะแก้ว
		 • อุบัติเหตุจากของทิ่มแทง เป็นผลจากการบาดเจ็บจากของมีคมเช่น เข็มฉีดยา พลาสเจอร์ไปเปตแก้ว
หรือเศษแก้วแตก
		 • ลดการบาดเจ็บจากการโดนเข็มทิ่มได้โดย การทิ้งเข็ม ไม่ควรใส่เข้าไปในปลอกเข็มอีก แต่ให้ทิ้ง
ในภาชนะที่แข็งแรง ป้องกันไม่ให้เข็มทิ่มทะลุออกมาได้ และมีฝาปิดมิดชิด
		 • Pasteur pipette ควรใช้เป็นชนิดพลาสติกแทนแก้ว
9.9 การแยกซีรั่ม
		 • ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกฝนเท่านั้น ที่จะปฏิบัติงานแยกซีรั่มได้
		 • ควรสวมใส่ถุงมือ แว่นตาและ ผ้าปิดปาก
		 • ควรไปเปตเลือดและซีรั่มด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรเทออกจากหลอด ไม่ใช้ปากดูดไปเปต จะช่วยลด
การกระเด็น การเกิดละอองฝอยฟุ้งกระจายได้
		 • ไปเปตที่ใช้แล้ว ให้จุ่มในนํ้ายาฆ่าเชื้อให้มิดส่วนที่ปนเปื้อนเชื้อ แช่นาน ในเวลาที่เหมาะสมก่อนนำ�ไป
ทิ้งหรือนำ�ไปล้างและ Autoclave ก่อนนำ�ไปใช้ซํํ้า
		 • ทิ้งหลอดตัวอย่างที่มี Blood clot ลงในภาชนะที่ไม่มีรอยรั่ว และปิดมิดชิด ก่อนนำ�ไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี
Autoclave หรือ เผา (Incineration)
		 • ควรเตรียมนํ้ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมพร้อมใช้งานในกรณีที่อาจมีเชื้อกระเด็น เชื้อหกหล่น
9.10 การเปิดหลอดตัวอย่าง
		 • เปิดในตู้ BSC
		 • ต้องสวมเสื้อกาวน์ สวมถุงมือ และสวมใส่แว่นตาหรือหน้ากาก
		 • เมือ่ เปิดฝาหลอดแบบครอบ ให้ใช้ผา้ กร็อสหรือกระดาษทิชชูหมุ้ ไว้กอ่ น ทำ�การเปิด เพือ่ ป้องกันตัวอย่าง
กระเด็น
9.11 การฆ่าเชื้อ ใช้นํ้ายา Hypochlorite หรือนํ้ายาที่มีฤทธิ์สูงกว่า นํ้ายา Hypochlorite ที่จะใช้งานต้อง
เตรียมใหม่ๆ (Freshly prepare) เท่านั้น โดยมีความเข้มข้นของ Chlorine 1 g/1 lit สำ�หรับการใช้ทั่วไป
9.12 การใช้ไปเปตและอุปกรณ์ช่วยไปเปตที่ถูกต้อง
		 • ไม่ใช้ปากดูดไปเปต แต่ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยไปเปต (Pipet aids) ในการดูดสารแทน
		 • ต้องอุดปากไปเปตด้วยสำ�ลี เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไปปนเปื้อนไปเปต
		 • ไม่ควรเป่าลมเพื่อไล่ของเหลวที่ค้างอยู่ที่ปลายของไปเปต เมื่อของเหลวนั้นมีเชื้อปนเปื้อนอยู่
		 • ควรใช้ไปเปตทีม่ สี เกลบอกทุกปริมาตร เพือ่ ไม่ให้ปล่อยของเหลวจากไปเปตออกมาจนหมดหยดสุดท้าย
		 • ไปเปตที่ ป นเปื้ อ นเชื้ อ ต้ อ งแช่ นํ้ า ให้ ส่ ว นปนเปื้ อ นจมมิ ด ในนํ้ า ฆ่ า เชื้ อ ที่ ใ ส่ ใ นภาชนะพลาสติ ก ที่
ไม่แตกง่าย และแช่ทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนหน้าไปเปตไปทิ้ง
		 • ภาชนะสำ�หรับทิ้งไปเปต ควรวางภายในตู้ BSC ไม่ให้วางนอกตู้
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		 • ไม่ให้ใช้ไซริงซ์ที่สวมเข้ากับเข็ม มาใช้ดูดสารละลาย
		 • วางสำ�ลีที่ชุ่มด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อไว้บริเวณพื้นที่ทำ�งาน สำ�หรับใช้ซับสารละลายที่อาจหยดลงมาจาก
ไปเปต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อ
9.13 การใช้ตู้ Biological safety cabinet (BSC)
		 • ผู้ใช้งานตู้จะต้องได้รับการสอนหรืออธิบายในวิธีการใช้งาน และข้อจำ�กัดของตู้ก่อนปฏิบัติงาน
ควรมีคู่มือการใช้งานตู้ หรือคู่มือความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผู้ปฏิบัติงาน
			 มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในคุณลักษณะของตู้ BSC ที่ว่า ตู้จะไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนแก่
ผู้ปฏิบัติงานจากการทำ�เชื้อหกหล่น หรือจากการใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง
		 • ไม่ควรใช้งานตู้ BSC เมื่อตู้อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
		 • กระจกเลื่อนปิดด้านหน้าตู้ (Glass viewing panel) ควรดึงลงมาปิดด้านหน้าในระหว่างใช้งานใน
ระดับที่เหมาะสม
		 • เก็บวัสดุ อุปกรณ์ในตู้ให้น้อยที่สุด ไม่ควรวางวัสดุขวางช่องทางลม (Rear grille) ด้านในตู้
		 • ไม่ควรใช้ตะเกียงบุนเสนในตู้ เพราะเปลวไฟที่เกิดขึ้นจะไปรบกวนทิศทางลมของตู้และทำ�ให้ HEPA
filter เสียหายได้ ควรใช้ Electric microincinerator แทน
		 • พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ท�ำ งานภายในตู้ ต้องอยูก่ ลางตูห้ รือค่อนไปด้านหลังตู้ และสามารถมองเห็นผ่านกระจกเลือ่ น
ด้านหน้าตู้ได้สะดวก
		 • ไม่ควรมีการสัญจรไปมา ทางด้านหลังของผู้ใช้งานตู้
		 • ผู้ใช้งานตู้ไม่ควรรบกวนทิศทางลม โดยการเคลื่อนมือเข้าออกจากตู้บ่อยๆ
		 • ไม่วางกระดาษโน๊ต ไปเปต หรือวัสดุอื่นๆ ขวางช่องทางลม (Air grille) เพราะจะทำ�ให้ไปรบกวน
ทิศทางลม ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อไปยังงานที่ทำ� และผู้ปฏิบัติงานได้
		 • ควรเช็ดทำ�ความสะอาดพืน้ ผิวทำ�งาน ผนังด้านในของตู้ ด้วยนํา้ ยาฆ่าเชือ้ ทีเ่ หมาะสมหลังจากเสร็จงาน
		 • เปิดให้ตู้ทำ�งาน (Cabinet fan) เป็นเวลา 5 นาที ก่อนทำ�งานและหลังเสร็จงาน
		 • ไม่ควรวางเอกสารภายในตู้ BSC
9.14 การใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)
		 • การใช้งานเครื่องหมุนเหวี่ยง ที่มีระบบการทำ�งานที่สมบูรณ์ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจำ�เป็น
อย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการทำ�งานกับเชื้อ
		 • วิธีใช้งานเครื่องหมุนเหวี่ยง ควรปฏิบัติตามคู่มือเครื่อง
		 • ควรจัดตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยง ในระดับที่ผู้ใช้งานสามารถเห็นพื้นที่วางช่องใส่หลอด (Bucket) ภายใน
เครื่องได้อย่างถูกต้อง
		 • หลอดใส่ตัวอย่าง (Specimen container) หลอดเป็น (Centrifuge tube) ที่ใช้ในการปั่น ควรเป็น
หลอดแก้วที่มีผนังหลอดหนา แข็งแรง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เป็นหลอดพลาสติกแทน ก่อนใช้ควรตรวจ
สอบรอยรั่วก่อนใช้งาน
		 • หลอดที่ใช้ปั่นควรมีฝาปิดแน่น ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ฝาเกลียว
		 • ควรชั่ง Bucket พร้อม หลอดตัวอย่าง เป็นคู่ที่อยู่ตรงข้ามกัน ให้มีนํ้าหนักเท่ากัน
		 • ควรใช้นํ้ากลั่นหรือ 70% Alcohol ใส่ใน Bucket ที่ว่างเพื่อปรับนํ้าหนัก Bucket ให้สมดุลกัน
		 • เช็ดฆ่าเชื้อทำ�ความสะอาด Rotor bucket และภายในตัวเครื่อง หลังจากใช้งานทุกครั้ง
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ไขข้อข้องใจ
9.15 การใช้ Homogenizer, Shaker, Blender และ Sonicator
		 • เครื่องปั่นสำ�หรับครัวเรือน (Homogenizer) ไม่ควรใช้งานห้องปฏิบัติการเพราะอาจทำ�ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลได้ ควรใช้ Blender สำ�หรับงานห้องปฏิบัติการจะปลอดภัยกว่า
		 • เมื่อปั่นเสร็จแล้ว ควรเปิดภาชนะในตู้ BSC เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
9.16 การใช้ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
		 • ทำ�การละลายนํ้าแข็งและทำ�ความสะอาดตู้แช่แข็งเป็นครั้งคราว ทิ้งหลอดที่แตก ควรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันใบหน้า ถุงมืออย่างหนา และเช็ดทำ�ความสะอาด ฆ่าเชื้อตู้ด้านใน
		 • ภาชนะ หลอดที่เก็บในตู้เย็นต้องบ่งชี้ (Label) ให้ชัดเจน ด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ วันที่เก็บ และ
ชื่อผู้เก็บ หลอดที่ไม่ Label หรือ ที่หมดอายุแล้วควรนำ�ไป Autoclave และทิ้งไป
		 • ต้องมีรายการชื่อของทั้งหมดที่เก็บในตู้แช่แข็ง
		 • สารละลายไวไฟ ไม่ให้เก็บไว้ในตู้เย็น ถ้าตู้เย็นมีระบบป้องกันการระเบิดได้ให้เก็บสารละลายไวไฟ
ที่ประตูตู้เย็น
10. NSF 49 คืออะไร
คื อ Standard No. 49 ที่ เ ป็ น มาตรฐานสำ� หรั บ ตู้ BSC ที่ ห น่ ว ยงาน The National Sanitation
Foundation International (NSF) ในสหรัฐอเมริกา ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีความมัน่ ใจในคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ว่ามีการผลิตถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตหรือไม่ โดย NSF จะสุ่มตรวจสอบตู้ BSC อย่างน้อย 1 ตู้ของแต่ละ Type
และแต่ละ Size ที่โรงงานผลิต นำ�มาตรวจสอบคุณสมบัติตู้ด้วยวิธีต่างๆ คือ วิธี Biological test, Physical test/
Certification, Structural test และ Clean ability test.
นอกจากมาตรฐาน American Standard NSF 49 นี้แล้ว ยังมีมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นๆ อีกได้แก่
• European Standard EN 12469
• Australian Standard AS 2252
• Japanese Standard JIS 3800
11. Decontamination แตกต่างกับคำ�ที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ เช่น Disinfection, Antisepsis, Sterilization
และ Sanitization อย่างไร
• Disinfection เป็นการฆ่าเชื้อจุลชีพ แต่ไม่ฆ่าสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยสารเคมี หรือด้วยวิธีทางฟิสิกส์
(Physical treatment) ในสิ่งไม่มีชีวิต เช่นพื้นผิววัตถุ เครื่องมือ พื้นห้อง
		 • ตัวสารเคมี/นํ้ายาฆ่าเชื้อ (Disinfectant) ได้แก่ Alcohol, Lysol, Bleach เป็นต้น
		 • วิธีทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความร้อน แสง
• Antisepsis เป็นการฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่นผิวหนัง ส่วนต่างๆ
ภายนอกร่างกาย
		 • ตัวสารเคมี/นํ้ายาฆ่าเชื้อ (Antiseptic) ได้แก่ Hydrogen peroxide, Alcohol, Boricacid
• Sterilization เป็นการทำ�ให้ปราศเชื้อทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ด้วยวิธีทางฟิสิกส์ได้แก่
การต้ม (Boil) นึ่งด้วยไอนํ้า (Autoclave) อบ (Heat)
• Sanitization เป็นการลดปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนมาบนพื้นผิววัตถุ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสาธารณสุข
หรือผู้บริโภค ด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ สารทำ�ความสะอาด สบู่ (Sanitizer) หรือ ทางฟิสิกส์ ได้แก่ แช่นํ้าร้อน ไอนํ้า
รังสี
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		 โครงสร้างห้อง (Facillity design) BSL 1 ควรประกอบด้วย
		 • ประตูปิดทางเข้า ไม่จำ�เป็นต้องปิดล็อคประตู
		 • อ่างล้างมือ
		 • พื้นผิวภายในห้องทำ�ด้วยวัสดุที่สามารถทำ�ความสะอาดได้ง่าย
		 • พื้นผิวโต๊ะแล็ปทำ�ด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมนํ้า
		 • อุปกรณ์ที่ใช้งานทำ�ด้วยวัสดุที่ทนทาน แข็งแรง
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รูปที่ รู38ปที่ ห้38
องปฏิห้บองปฏิ
ัติการบัตBSL
ิการ 1BSL rd1
(ที่มา: (ทีWHO.
Laboratory
biosafte
manual.
3 2004)
่มา: WHO.
Laboratory
biosafte
manual.
3 rd 2004)

12.2 ห้องปฏิบัติ BSL2 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับเชื้อที่ก่อโรคเฉพาะท้องถิ่น ที่มีความเสี่ยง
ปานกลางที่จะก่อให้เกิดโรคในคน โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางปาก ทางผิวหนัง ซึ่งระดับความปลอดภัย
BSL2 นี้จะมีความพร้อมแตกต่างจาก แล็ป BSL1 ดังนี้
• ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเฉพาะด้านในการทำ�งานกับเชื้อก่อโรค
• ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องปฏิบัติการในขณะที่กำ�ลังทำ�งานกับเชื้อ
• ต้องมีการจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เมื่อพบมีของแหลมคมที่ปนเปื้อนเชื้อ
• ขั้ น ตอนการทำ � งานใดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การฟุ้ ง กระจายของเชื้ อ (Aerosol or Splashes) จะต้ อ งทำ � ให้
ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety cabinet, BSC) ใช้งานได้ทั้งตู้ BSC Class I หรือ Class II
		
46

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

• ตู้ BSC
• แสงสว่างทีเ่ พียงพอ
• Eyewash
ไขข้อข้องใจ
• อากาศภายในห้องแล็ปต้องไม่ถา่ ยเทไปยังห้องอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่หอ้ งแล็ป
		 โครงสร้างห้อง (Facility design) BSL 2 ควรประกอบด้วย
		 •		ประตูที่สามารถปิดล็อคได้ (Lockable doors)
		 •		อ่างล้างมือ
		 •		พื้นผิวภายในห้องทำ�ด้วยวัสดุที่สามารถทำ�ความสะอาดได้ง่าย
		 •		พื้นผิวโต๊ะแล็ปทำ�ด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมนํ้า
		 • อุปกรณ์ที่ใช้งานทำ�ด้วยวัสดุที่ทนทาน
งแรงบตั กิ าร BSL3 มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านกับเชือ้ ทีก่ อ่ โรคเฉพาะ
12.3 ห้แข็องปฏิ
		 • ตู้ BSC
ท้องถิน่ หรือเชือ้ ต่างถิน่ ทีม่ กี ารแพร่กระจายเชือ้ ติดต่อกันได้ทางการหายใจ (Aerosol
ที่ 39 ห้องปฏิบัติการ BSL 2
		 • แสงสว่างที่เพียงพอ
route) เชือ้ กลุม่ นีม้ คี วามรุนแรง(ที่มถึา:งขัWHO.
น้ ทีท่รูปาำ Laboratory
ให้ผตู้ ดิ เชือ้ biosafte
ถึงตายได้manual.
ผูท้ ป่ี 3ฏิบrd ตั 2004)
งิ านในบริเวณ
		 • Eyewash
ทีม่ กี ารติดเชือ้ ในชุมชน และในสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารติดเชือ้ ต้องเน้นการป้องกันตัวเอง
		 • อากาศภายในห้องแล็ปต้องไม่ด้ถว่ายการสวมชุ
ยเทไปยังห้ดอป้งอือ่นงกัๆนส่วนบุคคล (Personnel protective equipment) หรือชุด
นิรภัย และทำางานในตู้ BSC ได้ทง้ั 2 ประเภทคือ ตู้ BSC Class I และ Class II
			 		ที่ไม่ใช่ห้องแล็ป
โครงสร้างห้อง (Facility design) BSL 3 ควรประกอบด้วย
12.3 ห้องปฏิบัติการ BSL3 มีความพร้•อมในการปฏิ
ัติงานกัBSL1
บเชื้อและ
ที่ก่อโรคเฉพาะท้
่นหรือม่ เชื้อต่างถิ่นที่มี
มีโครงสร้บางของ
BSL2 รวมกัอนงถิและเพิ
กระจายเชื
้อ ติดอต่มในการปฏิ
อกันได้ทางการหายใจ
route) เชื้อกลุางหาก
่มนี้มีความรุ
งขั้นแ่ ทียกออกจากส่
่ทำ�ให้ผู้ติดเชืว้อนอื
ถึงน่ ของอาคาร
ตวั อาคารแยกออกต่
หรือ นเป็แรง
นบริเถึวณที
12.3 ห้องปฏิบตัการแพร่
กิ าร BSL3
มีความพร้
บตั งิ านกับเชือ้ •ที(Aerosol
ก่ อ่ มีโรคเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบกัตระจายเชื
ิงานในบริ
เชื้อ ในชุ
และในสิ
• มชนมีป(Aerosol
ระตู
2 ชั่งน้ แวดล้อมที่มีการติดเชื้อ ต้องเน้นการป้องกันตัวเอง
องถิน่ หรือเชือ้ ต่างถิตายได้
น่ ทีม่ กี ารแพร่
อ้ ติเวณที
ดต่อกั่มีกนารติ
ได้ทดางการหายใจ
วยการสวมชุ
(Personnel
หรือชุดนิรมันย ทิศและทำ
้ BSC ได้inward
ทั้ง airflow)
•ตั งิ านในบริ
ควบคุมเทิequipment)
ศทางการไหลของอากาศเป็
ทางเดี�งานในตู
ยว (Directional
ute) เชือ้ กลุม่ นีม้ คี ด้วามรุ
นแรง ถึดงป้ขัน้ อทีงกัท่ าำนให้ส่ผวต้นบุ
ู ดิ เชืคอ้ คล
ถึงตายได้
ผูท้ ป่ี ฏิบprotective
วณ
มีการติดเชือ้ ในชุ2มชนประเภทคื
และในสิอ ง่ แวดล้
อมทีClass
ม่ กี ารติIดเชืและ
อ้ ต้อClass
งเน้นการป้
ตู้ BSC
II องกันตัวเอง
		
วยการสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personnel protective equipment) หรือชุด
		
างห้อง อ (Facility
design)I และ
BSL Class
3 ควรประกอบด้
วย
รภัย และทำางานในตู
้ BSC ได้ทโครงสร้
ง้ั 2 ประเภทคื
ตู้ BSC Class
II
• มีโBSL
ครงสร้
งของ BSL1 วและ
โครงสร้างห้อง 		
(Facility design)
3 าควรประกอบด้
ย BSL2 รวมกันและเพิ่ม
		
• มีBSL2
ตัวอาคารแยกออกต่
• มีโครงสร้างของ
BSL1 และ
รวมกัน และเพิาม่ งหาก หรือ เป็นบริเวณที่แยกออกจากส่วนอื่นของอาคาร
• มีตวั อาคารแยกออกต่
างหาก• หรื
		
มีปอระตูเป็น2บริชัเวณที
้น แ่ ยกออกจากส่วนอืน่ ของอาคาร
• มีประตู 2 		
ชัน้
• ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นทิศทางเดียว (Directional inward airflow)
• ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นทิศทางเดียว (Directional inward airflow)
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รูปที่ 40 ห้องปฏิบัติการ BSL III
(ที่มา: WHO. Laboratory biosafte manual. 3 rd 2004)

รูปที่ 40 ห้องปฏิบัติการ BSL III
(ที่มา: WHO. Laboratory biosafte manual. 3 rd 2004)
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รูปที่ 41 ชุดป้องกันส่วนบุคคล สำาหรับห้องปฏิบัติการระดับ BSL III
(ที่มา : En.wikipedia.org)

12.4 ห้องปฏิบตั กิ าร BSL4 มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านกับเชือ้ ทีก่ อ่ โรคต่างถิน่ ทีม่ คี วามรุนแรงสูง ทำ�ให้
ผู้ติดเชื้อได้รับความทุกข์ทรมานอาจถึงตายได้ การแพร่กระจายเชื้อติดต่อกันได้ทางการหายใจ ยังไม่มีวัคซีนหรือ
การรักษาใดๆ เลย

รูปที่ 41 ชุดป้องกันส่วนบุคคล สำาหรับห้องปฏิบัติการระดับ BSL III
(ที่มา : En.wikipedia.org)
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ของเชือ้ (Primary and secondary containment functions)
- ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความเข้าใจการทำางานของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ปอ้ งกันก
(Containment equipment) และคุณลักษณะ/การออกแบบของห
- เป็นสถานที่ควบคุมการเข้าออกอย่างเคร่งครัดโดยผู้บริหารห้อ
(Laboratory director)
• ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ส- ามารถรองรั
�งานกั
บเชือ้องสร้
อันตรายได้
ห้องปฏิบบตั การทำ
กิ ารแบบนี
อ้ าจต้
างแยกเป็อนย่ตัางดี
วอาคารต่างหาก อ
อืน่ ๆ หรืออยูใ่ นอาคารเดียวกั้อนแต่
ถกู จำากัดให้and
อยูใ่ นบริเวณควบคุม
• ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและรู้จักวีการป้องกันทั้งตนเองและการกระจายของเชื
(Primary
อืน่ ๆ ของอาคาร
secondary containment functions)
- ที่ ใต้ช้อปงมี
คมู่ นอื การปฏิ
บตั งิ านของอุ
กรณ์ตา่ งๆทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ าร
•		ผู้ ป ฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจการทำ � งานของอุ ป กรณ์
้ อ งกั
การกระจายเชื
้ อ ป(Containment
equipment) และคุณลักษณะ/การออกแบบของห้องที่ใช้งานห้องปฏิบตั กิ าร
III ในการทำ
างานกับเชือ้
•		เป็นสถานที่ควบคุมการเข้าออกอย่างเคร่งครัดโดยผู้บริ-หารห้ต้อองใช้
งปฏิตบู้ ัตBSC
ิการ Class
(Laboratory
director)
โครงสร้างห้อง (Facility design) BSL 4 ประกอบด้วย
•		ห้องปฏิบัติการแบบนี้อาจต้องสร้างแยกเป็นตัวอาคารต่างหาก• ออกจากอาคารอื
ๆ หรือและเพิ
อยู่ในอาคาร
มีโครงสร้างของ ่นBSL3
ม่ :
เดียวกันแต่ถูกจำ�กัดให้อยู่ในบริเวณควบคุมแยกจากส่วนอื่นๆ• ของอาคาร
มีตู้ Class III Glove box laboratory
•		ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัต•ิการประจำ
�อยู่ในห้
องปฏิ(Possitive
บัติการ pressure suit/Suit labor
ใส่ชดุ ความดั
นบวก
•		ต้องใช้ตู้ BSC Class III ในการทำ�งานกับเชื้อ
		 โครงสร้างห้อง (Facility design) BSL 4 ประกอบด้วย
				 • มีโครงสร้างของ BSL3 และเพิ่ม:
				 • มีตู้ Class III Glove box laboratory
				 • ใส่ชุดความดันบวก (Possitive pressure suit/Suit labaratory)
รูปที่ 42 ชุด Positive suit
(ที่มา : bepast.org)
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