แนวทางสาหรับการปฏิบัติเมื่อสารอันตรายหกหล่น (Biological spill response)
ข้อควรระวัง ก่อนเริ่มดาเนินการกับตัวอย่างที่หกหล่นหรือกระเด็น (spill cleanup)
1.
2.
3.
4.

เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมวิธีปฏิบัติ spill cleanup กับตัวอย่างที่อาจมีเชื้อก่อโรค
ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
มี spill kit และอุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอและพร้อมใช้งาน
สารวจบริเวณและขอบเขตที่เกิดการหกกระเด็น การทาความสะอาดควรเพิ่มบริเวณอีกหนึ่งเท่า เพราะ
อาจมีการกระเด็นแต่ไม่เห็นด้วยตาเปล่า
5. หลักการสาคัญ คือ
5.1. หากมี spill และ aerosol ให้ทุกคนออกจากบริเวณนั้น เพื่อรอให้ aerosol ตกสู่พื้นหรือถูกกาจัด
ด้วยระบบระบายอากาศ
5.2. ทาการ decontamination ก่อนเก็บเศษแก้วหรือเช็ดตัวอย่างที่หกปริมาณมาก โดยปิดทับบริเวณ
นั้นด้วยกระดาษทิชชู วัสดุดูดซับหรือผ้า และราดด้วย disinfectant (อาจเพิ่มความเข้มข้นตามความ
เหมาะสม) ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กาหนด แล้วจึงเก็บเศษแก้วหรือของมีคมลงในภาชนะทิ้งของมีคม
ติดเชื้อ (sharp container) จากนั้นรวบกระดาษทิชชู วัสดุดูดซับหรือผ้าจากด้านนอกเข้าด้านใน ทิ้ง
ในถุงขยะติดเชื้อ อาจ decontamination ซ้าตามความเหมาะสม
กรณีตัวอย่างหกในตู้ชีวนิรภัย (และบุคลากรสวมใส่ PPE เหมาะสม)
วิธีปฏิบัติ
1. ห้ามปิดตู้ BSC
2. ใช้กระดาษซับ/ผ้าซับปิดทับ
บริเวณที่ตัวอย่างหก
3. ราดด้วย disinfectant
4. ปล่อยทิ้งไว้ 10-60 นาที

5. เตรียม clean area ใน BSC

6. เช็ดอุปกรณ์ต่างๆ วางบน

รายละเอียด
ห้ามปิดตู้ BSC ให้รออย่างน้อย 5 นาที (ให้อากาศใน BSC สะอาด)
ใช้กระดาษทิชชู หรืออุปกรณ์อื่นที่ดูดซับได้ ปิดทับบริเวณที่ตัวอย่าง
หกและบริเวณโดยรอบ
ราดด้วย disinfectant เช่น 1% virkon ฯลฯ ตามความเหมาะสม
โดยราดจากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หากเป็นเชื้ออันตรายอาจใช้เวลา
30-60 นาที (ขึ้นอยู่กับ disinfectant และ contact time ที่
กาหนด)
ระหว่างที่รอ จัดบริเวณในตู้ BSC ซึ่งห่างจากจุดที่เกิดการหกหล่น
เพื่อเป็น clean area โดยเช็ดด้วย 70% alcohol (หากเช็ดด้วย
sodium hypochlorite ควรเช็ดซ้าด้วย 70% alcohol เพื่อป้องกัน
การกัดกร่อน) อาจปูทับ clean area ด้วย blue pad หรืออุปกรณ์
อื่น เช่น ถาดโลหะ
ใช้ disinfectant เช็ดอุปกรณ์ที่ต้องนากลับมาใช้งานอีก และอุปกรณ์

clean area

7. เมื่อครบเวลา เก็บกระดาษ
ซับ

8. เช็ดซ้าด้วย 70% alcohol
9. เช็ดพื้นที่ปฏิบัติงานและผนัง
ด้านใน
10. หาก spill หกใน grille ต้อง
decontamination ให้ทั่ว

11. ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า
12. รายงานอุบตั ิเหตุ

ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจมีเชื้อจากการกระเด็นของตัวอย่าง
(หากสามารถทาได้ควรใช้ forceps คีบอุปกรณ์นั้นจุ่มในภาชนะทีใ่ ส่
disinfectant หลายๆ ครั้ง) แล้ววางบน clean area เพื่อรอเวลาให้
เชื้อสัมผัสน้ายา (contact time) อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องทาการ
decontamination ก่อนนาออกจากตู้
เมือ่ ครบตามเวลา contact time ให้เก็บกระดาษซับที่ราด
disinfectant ไว้ ภาชนะทิ้งของมีคม และอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช้ใส่ในถุง
ขยะติดเชื้อ เพื่อนาไปทาลาย หากกระดาษซับนั้นมีเศษแก้ว ควรทิ้ง
ในภาชนะทิ้งของมีคมก่อนใส่ในถุงขยะติดเชื้อ (อาจ
decontamination ซ้าตามความเหมาะสม)
หากเช็ด BSC ด้วย sodium hypochlorite ควรเช็ดซ้าด้วย 70%
alcohol
เมื่อนาอุปกรณ์ออกแล้ว ควรเช็ดพื้นที่ปฏิบัติงานและผนังด้านในของ
ตู้ BSC ด้วย disinfectant
ถ้า spill หกลงในช่องด้านหน้า (front grille) หรือช่องด้านหลัง
(rear grille) ต้อง decontamination ให้ทั่ว เช่น ยกแผ่น stainless
บริเวณที่ทางานขึ้น (หากแผ่น stainless มีน้าหนักมากควรมีผู้ช่วย
ยก) แล้วเช็ดบริเวณด้านล่างให้ทั่ว รวมทั้งด้านล่างของแผ่น
stainless ด้วย
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใน BSC ก่อนใช้งาน ว่ามีไฟฟ้ารั่ว และ
ใช้งานได้ตามปกติ
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ
กรณีตัวอย่างหกนอกตู้ชีวนิรภัย

I.

หากเป็น spill ขนาดเล็ก แน่ใจว่าไม่มีเชื้ออันตรายและไม่เกิด aerosol และบุคลากรสวมใส่ PPE
เหมาะสม
วิธีปฏิบัติ
รายละเอียด
1. สารวจบริเวณและขอบเขต สารวจบริเวณและขอบเขตที่เกิดการหกกระเด็น (การ clean up
ควรเพิ่มขอบเขตอีกหนึ่งเท่า เพราะอาจมีการกระเด็นแต่ไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า)
2. ใช้กระดาษซับ/ผ้าซับปิดทับ ใช้กระดาษทิชชู หรืออุปกรณ์อื่นที่ดูดซับได้ ปูที่พื้นเพื่อเดินบน
บริเวณที่ตัวอย่างหก
กระดาษนั้น และเพื่อปิดทับบริเวณที่ตัวอย่างหกและบริเวณโดยรอบ

3. ราดด้วย disinfectant

4.

5.

6.

7.

8.
9.
II.

ราดด้วย disinfectant เช่น 1:10 bleach (0.5% sodium
hypochlorite) ฯลฯ อาจเพิ่มความเข้มข้นตามเหมาะสม โดยราด
จากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน
ปล่อยทิ้งไว้ 10-60 นาที
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หากเป็นเชื้ออันตรายอาจใช้เวลา
30-60 นาที (ขึ้นอยู่กับ disinfectant และ contact time ที่
กาหนด)
เตรียม clean area (กรณีที่มี ระหว่างที่รอ หากมีอุปกรณ์อื่นที่ถูก spill กระเด็น ให้จัดบริเวณซึง่
อุปกรณ์อื่นที่ถูก spill
ห่างจากจุดที่เกิดการหกหล่น เพื่อเป็น clean area อาจปูทับ clean
กระเด็น)
area ด้วยกระดาษ blue pad หรือใช้อุปกรณ์อื่น เช่น ถาดโลหะ
เช็ดอุปกรณ์ต่างๆ วางบน
ใช้ disinfectant เช็ดอุปกรณ์ที่ต้องนากลับมาใช้งานอีก และอุปกรณ์
clean area
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจมีเชื้อจากการกระเด็นของตัวอย่าง
(หากสามารถทาได้ควรใช้ forceps คีบอุปกรณ์นั้นจุ่มในภาชนะทีใ่ ส่
disinfectant หลายๆ ครั้ง) แล้ววางบน clean area เพื่อรอเวลาให้
เชื้อสัมผัสน้ายา (contact time) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่อาจปนเปื้อนต้อง
decontamination ก่อนนากลับมาใช้งาน
เมื่อครบเวลา เก็บกระดาษ เมือ่ ครบตามเวลา contact time ใช้ forceps หรือที่ตักผง เก็บ
ซับ
กระดาษซับที่ราด disinfectant ไว้ หากกระดาษซับนั้นมีเศษแก้ว
ควรทิ้งในภาชนะทิ้งของมีคม อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช้ ใส่ในถุงขยะติดเชื้อ
เพื่อนาไปทาลายต่อไป (อาจ decontamination ซ้าตามความ
เหมาะสม)
เช็ดซ้าด้วย 70% alcohol
หากเช็ดด้วย sodium hypochlorite อาจเช็ดซ้าด้วย 70%
หรือน้าเปล่า
alcohol หรือน้าเปล่าตามความเหมาะสม
รายงานอุบตั ิเหตุ
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ
หากเป็น spill ขนาดใหญ่ หรืออาจมีเชื้ออันตรายและเกิด aerosol

วิธีปฏิบัติ
1. เปิดตู้ BSC

รายละเอียด
หากในห้องมีตู้ BSC ให้เปิดสวิทซ์ BSC เพื่อให้ช่วยกรองอากาศใน
ห้อง
2. (1) หากไม่ได้ใส่ respirator หากไม่ได้ใส่ respirator บุคลากรต้องระวังการสูดดม aerosol รีบ
ให้ออกจากห้องโดยเร็ว
ออกจาห้องนั้นโดยเร็ว และปิดประตูห้องไว้
(2) หากใส่ให้คลุม spill ก่อน แต่หากใส่ respirator อยู่แล้วให้ใช้กระดาษทิชชู หรืออุปกรณ์อื่นที่
ดูดซับได้คลุม spill

3. แจ้งหัวหน้า
4. ติดป้ายห้ามเข้า 30-60 นาที

รีบแจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อทราบ
ติดป้ายห้ามผู้ใดเข้าในห้องนั้นอย่างน้อย 30 นาที หากเป็นเชื้อ
อันตราย เช่น เชื้อวัณโรค ควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรอให้
aerosol ตกสู่พื้นหรือถูกกาจัดด้วยระบบระบายอากาศของห้อง
5. ถอด PPE
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ควรถอดเสื้อกาวน์ (นาไปทาลายเชื้อ) ถอดถุงมือ
ล้างมือและผิวหนังที่อาจปนเปื้อน
6. ใส่ PPE ใหม่
เมื่อครบเวลาที่รอให้ aerosol ตกสู่พื้นแล้ว จึงทาความสะอาด โดย
ใส่เสื้อกาวน์ ถุงมือ และ respirator เช่น หน้ากาก N95 ก่อนเข้าไป
ในห้อง
7. ปิดทับบริเวณที่ตัวอย่างหก ใช้กระดาษทิชชู หรืออุปกรณ์อื่นที่ดูดซับได้ ปิดทับบริเวณที่ตัวอย่าง
หกและบริเวณโดยรอบ
8. ราดด้วย disinfectant
ราดด้วย disinfectant ที่เหมาะสม เช่น 1% virkon ฯลฯ โดยราด
จากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน กรณีเป็น major event อาจเพิ่มความ
เข้มข้นของ disinfectant ตามที่หน่วยงานกาหนด เช่น undiluted
bleach (5% hypochlorite)
9. ปล่อยทิ้งไว้ 10-60 นาที
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หากเป็นเชื้ออันตรายอาจใช้เวลา
30-60 นาที (ขึ้นกับชนิดของ disinfectant และ contact time ที่
กาหนด)
10. เช็ดอุปกรณ์ที่อาจโดน spill ใช้ disinfectant เช็ดอุปกรณ์ที่ต้องนากลับมาใช้งานอีก และอุปกรณ์
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจมีเชื้อจากการกระเด็นของตัวอย่าง
(หากสามารถทาได้ควรใช้ forceps คีบอุปกรณ์นั้นจุ่มในภาชนะทีใ่ ส่
disinfectant หลายๆ ครั้ง) แล้ววางบน clean area เพื่อรอเวลาให้
เชื้อสัมผัสน้ายา (contact time)
11. เมื่อครบเวลาเก็บกระดาษซับ เมือ่ ครบตามเวลา contact time ให้เก็บกระดาษซับที่ราด
disinfectant ไว้ ภาชนะทิ้งของมีคม และอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช้ใส่ในถุง
ขยะติดเชื้อ เพื่อนาไปทาลาย หากกระดาษซับนั้นมีเศษแก้ว ควรทิ้ง
ในภาชนะทิ้งของมีคมก่อนใส่ในถุงขยะติดเชื้อ (อาจทาการ
decontamination ซ้าตามความเหมาะสม)
12. ทาความสะอาดพื้นและ
เช็ดทาความสะอาดพื้นที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุและบริเวณข้างเคียง
บริเวณข้างเคียง
(อาจใช้ 70% alcohol หรือ disinfectant หรือน้ายาทาความ
สะอาดพื้นตามความเหมาะสม)
13. ถอด PPE
ถอดถุงมือ ล้างมือ ถอดเสื้อกาวน์ (หากใช้เสื้อกาวน์ชนิด disposal
ให้ทงิ้ ในถุงขยะติดเชื้อหากเป็นชนิด reusable ควรนาไป autoclave

14. รายงานอุบตั ิเหตุและปรึกษา
แพทย์

บุคลากรผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ที่อาจได้รับ aerosol ควรปรึกษา
แพทย์โดยเร็ว และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์ม
รายงานอุบัติเหตุ

กรณีสารเคมีหกลงพื้นในห้องปฏิบัติการ
พิจารณาก่อนว่าเป็นสารเคมีประเภทใด ประเมินความเสี่ยงว่าอันตรายเพียงใด โดยดูได้จาก
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี หรือ MSDS (Material Safety Data Sheet)
วิธีปฏิบัติ
1. สารวจบริเวณและขอบเขต
2. ใช้ absorbent pad หรือ
วัสดุดูดซับอื่นๆ เช่น ผ้าดูด
ซับ ทรายแมว เป็นต้น วาง
กั้นขอบเขต
3. กรณีเป็นขวดแก้ว
4. ใช้วัสดุดูดซับ ดูดซับสารเคมี
5. เก็บวัสดุดูดซับ

6. รายงานอุบตั ิเหตุ

รายละเอียด
สารวจบริเวณและขอบเขตที่เกิดการหกกระเด็น (การ clean up
ควรเพิ่มขอบเขตเพราะอาจมีการกระเด็นแต่ไม่เห็นด้วยตาเปล่า)
ใช้ absorbent pad หรือทรายแมว วางกั้นเป็นวงกลมบริเวณ
ขอบเขตที่สารเคมีหกกระเด็น

เก็บเศษแก้วใส่ในถังขยะใส่ของมีคม
ใช้ผ้าดูดซับหรือทรายแมว ปูทับบริเวณที่สารเคมีหกให้ทั่วบริเวณ
ขอบเขตที่กั้นไว้
ใช้ที่คีบ คีบวัสดุดูดซับทิ้งใส่ถุงขยะ หรือใช้ไม้กวาดหรือที่โกยขยะ
กวาดทรายดูดซับทิ้งใส่ถุงขยะ และเขียนกากับไว้ที่ถุงขยะเป็นสารเคมี
ชนิดไหน
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ

