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รางฯ ที่พิจารณาแลว
(หลังการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ)
ราง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารกํากับ ฉลาก
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ และจํานวนหรือปริมาณ
ของเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่สามารถมีไวในครอบครอง
และระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรกําหนดลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง
เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารกํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ และจํานวน
หรือปริมาณของเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่สามารถมีไวในครอบครอง และระบบความปลอดภัย
และระบบคุณภาพ ใหชัดเจนและเปนไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๔)
แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานที่
ผลิตหรือมีไวในครอบครอง เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารกํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของ
ภาชนะบรรจุ และจํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่สามารถมีไวในครอบครอง
และระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง” หมายความวา หองปฏิบัติการสําหรับการผลิต
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และหมายความรวมถึงสถานที่ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ
หรือสิ่งที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ใชครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวอันเนื่องมากจากการนําเขา สงออก
ขาย นําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว
“หองปฏิบัติการ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรือหองที่มี
การใชดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ซึ่งรวมถึงหองปฏิบัติการเคลื่อนที่ดวย (Mobile
Laboratory)
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยรักษาการตามประกาศนี้
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หมวด ๑
ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง
สวนที่ ๑
หองปฏิบัติการ
ขอ ๔ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๑ (Biocontainment Laboratory Class ๑)
ใชสําหรับเชื้อโรค กลุม ๑ ซึ่งตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ออกแบบและใชวัสดุกอสรางผนัง พื้นหอง และฝาเพดานทําดวยวัสดุที่คงทน
และทําความสะอาดไดงาย
(๒) มีประตูที่ปดและล็อคได
(๓) หนาตางที่สามารถมองเห็นคนที่อยูขางในหองปฏิบัติการไดและปดไวตลอดเวลา
ที่มีการปฏิบัติงาน
(๔) มีการควบคุมการไหลเวียนอากาศ
(๕) มีโตะปฏิบัติการที่มีพื้นผิวโตะทําดวยวัสดุกันน้ําได ทนตอกรด ดาง สารเคมี
และน้ํายาฆาเชื้อ ทําความสะอาดไดงาย และเปนโตะที่มีความมั่นคงรับน้ําหนักไดตามขนาดของงาน
(๖) มีพื้นที่เพียงพอตอการติดตั้งเครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการที่ไมกระทบตอการ
ทํางาน
(๗) ติดตั้งอางน้ําที่ใชลางมือ
(๘) สามารถปองกันสัตวแทะ และแมลงเขามาอาศัยได
(๙) มีระดับแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๑๐) มีระดับความดังของเสียงในหองปฏิบัติงานที่ไมกระทบตอการทํางาน
และสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(๑๑) มีอุณหภูมิในหองปฏิบัติงานที่ไมกระทบตอการทํางาน
(๑๒) มีเกาอี้นั่งทํางานที่มีจํานวนและความสูงพอดีกับผูใชงาน ทําดวยวัสดุที่
ไมดูดซับของเหลวและทําความสะอาดไดงาย
(๑๓) มีการควบคุมสภาวะแวดลอมที่ใชจัดเก็บ รักษาเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตวที่สามารถควบคุม ปองกันการแพรกระจาย และควบคุมปองกันผูไมมีอํานาจเขาถึงได
(๑๔) มีหองหรือพื้นที่ทําความสะอาดอุปกรณหรือวัสดุที่ใชในหองปฏิบัติการ
(๑๕) มีหองหรือพื้นที่รวบรวมจัดเก็บขยะติดเชื้อที่ปองกันการปนเปอนเชื้อโรค
(๑๖) มีอุปกรณใชลางตาไดทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ
ขอ ๕ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๒ (Biocontainment Laboratory Class ๒)
ใชสําหรับเชื้อโรค กลุม ๒ ซึ่งนอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับหองปฏิบัติการ
ประเภทที่ ๑ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(๑) ประตูหองปฏิบัติการตองปดลอคได และมีการควบคุมผูมีสิทธิเขาออก
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เชื้อโรค

(๒) มีการติดตั้งตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet) เพื่อใชปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ในกรณีที่หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๒ มีขั้นตอนปฏิบัติการเชนเดียวกับ
หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๓ ใหถือวาเปนการดําเนินงานในหองปฏิบัติการประเภทกึ่งกลางระหวาง
ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ (หรือ ๒+ หรือ BSL ๒ plus) อันเปนการปรับกระบวนการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคที่มีความเสี่ยงในระดับ ๓ ทั้งนี้ เฉพาะหองปฏิบัติการประเภทที่ ๒ ที่มีขอเท็จจริง
ปรากฏวามีขอจํากัดในการดําเนินงานเทานั้น
ขอ ๖ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๓ (Biocontainment Laboratory Class ๓)
ใชสําหรับเชื้อโรค กลุม ๓ ซึ่งนอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับหองปฏิบัติการ
ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีประตูหอง ๒ ชั้น (air-lock fitted with automatic-control doors)
ที่ไมสามารถเปดในเวลาเดียวกันพรอมกันได
(๒) มีแผนกรองเฮปปา (HEPA Filter) กรองอากาศที่ออกจากหองปฏิบัติการ
อยางนอย ๑ ชั้น
(๓) ความดันอากาศภายในหองเปนแบบลบ (Negative Pressure) มีการไหลไป
ในทิศทางเดียว
(๔) มีระบบเตือนกรณีที่ความดันภายในหองผิดปกติ
(๕) มีการติดตั้งตูชีวนิรภัย Class II (Biological Safety Cabinet Class II)
เพื่อใชปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรค
(๖) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ที่ใชกับขยะติดเชื้อหรือสิ่งปนเปอน
(๗) สามารถปดหองเพื่อทําลายเชื้อได (Disinfection)
ขอ ๗ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๔ (Biocontainment Laboratory Class ๔)
ใชสําหรับเชื้อโรค กลุม ๔ ซึ่งนอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับหองปฏิบัติการ
ประเภทที่ ๓ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีแผนกรองเฮปปา (HEPA Filter) กรองอากาศที่ออกจากหองปฏิบัติการ
อยางนอย ๒ ชั้น
(๒) มีระบบ airlock with shower
(๓) มีการติดตั้งตูชีวนิรภัย Class III (Biological Safety Cabinet Class III)
เพื่อใชปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรค
(๔) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อ ชนิด ๒ ประตู (Double-ended Autoclave) ที่ใชกับขยะ
ติดเชื้อหรือสิ่งปนเปอน
โดยตรง

ขอ ๘ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๕ ที่ดําเนินงานโดยใชสัตวทดลองและเชื้อโรค

(๑) ในกรณีที่ทํากับเชื้อโรค กลุมที่ ๒ นอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับ
หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๒ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
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(ก) มีพื้นที่การทดลองในสัตวที่แยกสวนจากพื้นที่ทั่วไปและเปนพื้นที่ปด
ประตูเปนแบบเปดเขาดานใน (inward) และสามารถปดไดโดยอัตโนมัติ
(ข) สามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศไปทิศทางเดียวและกรองอากาศ
ดวย HEPA Filter และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ
(ค) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ภายในพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง
เพื่อทําลายเชื้อจากการทดลอง
(ง) สําหรับการเตรียมเชื้อ หรือเก็บและพิสูจนซากจากสัตวที่มีละอองฟุงกระจาย
(Aerosol) ตองมี Biological Safety Cabinet Class II
(จ) มีที่สําหรับลางมือในบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลอง
(๒) ในกรณีที่ทํากับเชื้อโรค กลุมที่ ๓ นอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับ
หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๓ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(ก) มีพื้นที่การทดลองในสัตวที่แยกสวนจากพื้นที่ทั่วไปและเปนพื้นที่ปด
มีการเขาออกทางเดียวโดยประตูระบบ Airlock
(ข) มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศเปนลบ (Negative Pressure)
การไหลเวียนของอากาศไปทิศทางเดียวและกรองอากาศดวย HEPA Filter
(ค) มีตูเลี้ยงสัตวแบบปดที่มีการกรองอากาศเขาออก (Isolation)
(ง) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ภายในพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง
เพื่อทําลายเชื้อจากการทดลอง
(จ) สําหรับการเตรียมเชื้อ หรือเก็บและพิสูจนซากจากสัตว ตองปฏิบัติงาน
ในตูชีวนิรภัย Class II หรือ Class III (Biological Safety Cabinet Class II or Class III)
ขอ ๙ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๖ ที่ดําเนินงานโดยไมไดทํากับเชื้อโรคโดยตรง
(Culture and Toxin) แตมีโอกาสจะสัมผัสเชื้อโรค กลุมที่ ๒ หรือกลุมที่ ๓ ไดแก หองปฏิบัติการ
สาขาพยาธิกายวิภาค (Pathological Anatomy) สาขาเซลลวิทยา (Cytology) สาขานิติเวชศาสตร
(การตรวจศพ) และหองปฏิบัติการที่ใชสัตวทดสอบ นอกจากตองมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับ
หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๑ แลว ยังตองมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีประตูหองปฏิบัติการที่สามารถปดลอคได และมีการควบคุมผูมีสิทธิเขาออก
(๒) มีพื้นที่สําหรับผาศพ อวัยวะ เนื้อเยื่อ
(๓) มีพื้นที่รวบรวมจัดเก็บแผนสไลด เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่ศึกษาทดสอบ
(๔) มีพื้นที่รวบรวมจัดเก็บและทําลายซากจากการศึกษาทดสอบ
(๕) สามารถปดหองเพื่อทําลายเชื้อได (Disinfection)
ขอ ๑๐ หองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๗ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับพิษจากสัตวโดยเฉพาะ
และมิไดทํากับเชื้อโรค ใหมีคุณลักษณะพื้นฐานเชนเดียวกับหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๑
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สวนที่ ๒
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ใชครอบครอง
เชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพื่อนําเขา สงออก ขาย
หรือนําผาน ซึ่งตองมีการใชสถานที่ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวนอกจากหองปฏิบัติการ ใหคุณลักษณะของสถานที่
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
หมวด ๒
เครื่องมือและอุปกรณในสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง
ขอ ๑๒ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหผูรับผิดชอบ
หองปฏิบัติการจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน ตามลักษณะของงาน ประเภทของ
หองปฏิบัติการ หรือเทคโนโลยีที่ใชทํางาน เชน ตูชีวนิรภัย หมอนึ่งฆาเชื้อโรค ตูอบแหง ไปเปต ตูเย็น
ตูแชแข็ง อุปกรณผาตัด
ขอ ๑๓ เครื่องมือและอุปกรณตามขอ ๑๒ จะตองติดตั้งในตําแหนงที่ไมสงผล
กระทบตอการทํางานและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณนั้นเอง
ขอ ๑๔ ใหผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการจัดใหมีรหัสและบันทึกการใชงานสําหรับ
เครื่องมือและอุปกรณ
ขอ ๑๕ เครื่องมือและอุปกรณนั้น จะตองมีวิธีมาตรฐานการใชงาน การบํารุงรักษา
และการตรวจสอบ
สําหรับเครื่องมือและอุปกรณที่ใหผลการวัดซึ่งมีผลกระทบตอระบบความปลอดภัย
ตองไดรับการสอบเทียบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม และสามารถทวนสอบหนวยวัดไปถึงมาตรวิทยา
ระดับชาติได
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพื่อนําเขา สงออก ขาย
หรือนําผาน ซึ่งตองมีการใชสถานที่ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวนอกจากหองปฏิบัติการ ซึ่งสถานที่ ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่ออยางอื่นจะตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณอยางไรบาง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับประกาศกําหนดเครื่องมือหรือ
อุปกรณตามขอนี้ดวยโดยอนุโลม
หมวด ๓
วัสดุและอุปกรณปองกันตนเองของผูดําเนินงานในสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง

และถุงมือ

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๑ ตองใสเสื้อคลุม (Lab Coat)

ขอ ๑๘ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๒ ตองใสเสื้อคลุม (Lab Coat)
และถุงมือ และใชผาปดปาก-จมูก (mask) ใชแวนตานิรภัย (goggles) หรืออุปกรณกันใบหนา
(face shield) ในกรณีที่มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการกระเด็นหรือฟุงกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๓ ตองใสเสื้อคลุมแบบปดมิดชิด
(solid-front,wrap-around,scrub suit coverall) และถุงมือ และใชผาปดปาก-จมูก (mask)
ใชแวนตานิรภัย (goggles) และใสอุปกรณกันใบหนา (face shield) หรืออุปกรณกรองอากาศหายใจ
(respirator) ในกรณีที่มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการกระเด็นหรือฟุงกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๔ มีการใส pressurized and
ventilated suit กรณีไมใชตูนิรภัยระดับ ๓ (Biological Safety Cabinet Class III)
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๕ ตองใสเสื้อคลุมแบบปดมิดชิด
(solid-front,wrap-around,scrub suit coverall) และถุงมือ และใชผาปดปาก-จมูก (mask)
ใชแวนตานิรภัย (goggles) และใสอุปกรณกันใบหนา (face shield) หรืออุปกรณกรองอากาศหายใจ
(respirator) ในกรณีที่มีการดูด-ปลอย เขยา หรือปนเชื้อโรคหรือสารพิษ และกรณีที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับสัตวที่ทดสอบการติดเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๖ ตองใสเสื้อคลุม (Lab Coat)
และถุงมือ และใชผาปดปาก-จมูก (mask) ใชแวนตานิรภัย (goggles) หรืออุปกรณกันใบหนา (face
shield) ในกรณีที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับอวัววะหรือเนื้อเยื่อ
ขอ ๒๓ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ประเภทที่ ๗ ตองใสเสื้อคลุม (Lab Coat)
และถุงมือ และใชผาปดปาก-จมูก (mask) ใชแวนตานิรภัย (goggles)
ขอ ๒๔ ในกรณีที่มีการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพื่อนําเขา สงออก ขาย
หรือนําผาน ซึ่งตองมีการใชสถานที่ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวนอกจากหองปฏิบัติการ โดยสถานที่ ภาชนะบรรจุ
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หรือหีบหอของภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่เรียกชื่ออยางอื่นจะตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณอยางไรบาง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๔
เอกสารกํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ
ขอ ๒๕ ในการผลิต นําเขา สงออก นําผาน ขาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว ใหผูดําเนินการสําหรับสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครองจัดใหมีการใชเอกสารกํากับ
ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ทั้งนี้ เพื่อใหการผลิต
นําเขา สงออก นําผาน ขาย หรือมีไวในครอบครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม และสามารถตรวจสอบรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวไดอยางถูกตอง
รายละเอียดของเอกสารกํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ
สําหรับสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครองแตละประเภทตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
หมวด ๕
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ
ขอ ๒๖ ผูรับอนุญาตหรือผูจดแจง ตองมีนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคง
ดานเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือมาตรฐานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่ตองจัดทําเปนเอกสาร เพื่อเผยแพร
ใหผูที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
ขอ ๒๗ วิธีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure,SOP)
ที่ใชในระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงดานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ตองจัดทําขึ้นและมี
การทบทวนความถูกตองอยางสม่ําเสมอ อยางนอยประกอบดวย
(๑) การจัดซื้อเชื้อโรคและพิษจากสัตว วัสดุอุปกรณ
(๒) การควบคุมการบันทึกเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๓) การรายงานขอมูลเชื้อโรคและพิษจากสัตวประจําป และการขอใบอนุญาต
หรือจดแจง
(๔) การใช การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และสอบเทียบเครื่องมือดานความ
ปลอดภัย
(๕) การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และหองปฏิบัติการ
(๖) การจัดทําเอกสารกํากับหรือฉลากสําหรับภาชนะบรรจุเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๗) การจัดเก็บรักษาเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๘) การขนสงเชื้อโรคและพิษจากสัตว
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(๙) การทําลายเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๑๐) การใชอุปกรณปองกันตนเองและปองกันสิ่งแวดลอม
(๑๑) การรวบรวม จัดเก็บ ขนสง และทําลายขยะติดเชื้อ
(๑๒) การทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ สิ่งปนเปอนเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๑๓) การเฝาระวังและเสริมสรางภูมิคุมกันสุขภาพบุคลากร
(๑๔) การบันทึก การรายงาน และการสอบสวนอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ วิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานขางตน ใหใชปฏิบัติงานไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก
ผูดําเนินการหองปฏิบัติการแลว
ขอ ๒๘ เอกสารในระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงดานเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว ตองมีการแจกจายสําเนาฉบับที่เปนปจจุบันใหผูปฏิบัติงานมีใช ณ จุดปฏิบัติงาน และมี
การทบทวนอยางสม่ําเสมอ
หมวด ๖
การควบคุมบันทึก
ขอ ๒๙ การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทํางานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ตองมีความ
ชัดเจน อานไดงาย และมีวิธีปฏิบัติในการแกไขขอมูลใหสามารถทวนสอบยอนกลับได
ขอ ๓๐ ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูจดแจงจัดใหมีระบบจัดเก็บขอมูลในสถานที่
และสภาวะแวดลอมที่สามารถปองกันความเสียหายและสูญหายได มีกําหนดระยะเวลาจัดเก็บ
อยางนอย ๓ ป วิธีการทําลายขอมูลเมื่อครบกําหนดเวลาจัดเก็บ และวิธีการปองกันผูไมมีสิทธิเขาถึง
บันทึกในสถานที่เก็บรักษา
ขอ ๓๑ ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูจดแจงจัดใหมีรายชื่อผูมีสิทธิเขาถึงบันทึกดาน
เชื้อโรคและพิษจากสัตวตามความเสี่ยงแตละระดับ
ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูจดแจง ตองจัดใหมีบัญชีรายชื่อเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว และตองแกไขปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) สกุล (genus) สปชีส (species) สายพันธุ (strains) และคุณลักษณะตาม
ธรรมชาติของเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(๒) ระดับความรุนแรงของเชื้อโรคและพิษจากสัตว โดยอางอิงการแบงกลุมตาม
กฎกระทรวง
(๓) จํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ครอบครอง
(๔) สถานที่จัดเก็บรักษาเชื้อโรคและพิษจากสัตว
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เปนตนไป

ขอ ๓๓ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

