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หอ้งปฏิบติัการอา้งอิงโรค Brucellosis 
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Today 



Antigen vs Antibody 



Test Method for Rabies 
 

Method 

Population  

freedom of 

infection 

Prior 

movement 

Eradication 

policies 

Confirm 

clinical case 

Infection 

Surveilance 

 

Immune 

status post-

vaccination 

DFA +++ n/a +++ +++ +++ n/a 

Virus isolation 

(cell culture) 

+++ n/a +++ +++ +++ n/a 

PCR +++ n/a +++ +++ +++ n/a 

Real-time PCR +++ n/a +++ +++ +++ n/a 

VN n/a +++ +++ n/a n/a +++ 

ELISA n/a n/a +++ n/a n/a +++ 

OIE, 2018 
+++ : Recommended method,  n/a: purpose not  applicable  



การตรวจโรคพิษสนุขับา้ 

• การเก็บตวัอยา่งสตัวป่์วย 

• การขนสง่ตวัอยา่ง 

• การเตรยีมตวัอยา่ง 

• การตรวจตวัอยา่ง 

• การฆา่เช้ือและท าลายตวัอยา่ง 

 

 



  

 

Laboratory staff 

(Biosafety) 

Environment 

(Biocontainment) 

ความเสี่ยง (RISK)!!! 

ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  

หรอืเหตกุารณท่ี์ไมพึ่งประสงค ์



• กระบวนการระบคุวามเส่ียง (สขุภาพ ความปลอดภยั ความมัน่คง) 

ด าเนินการ วดัผล และแจง้มาตรการควบคมุ เพ่ือลดความเสี่ยงในระดบั

ท่ียอมรบัได ้

• เนน้ความเส่ียงท่ีสมัผสัคน สตัว ์สิ่งแวดลอ้ม โดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงทางชีวภาพ 

 ( Biological Risk analysis) 

OIE, 2018 



• What can go wrong? 

 

OIE, 2018 

1. การช้ีบ่งอนัตราย 

 (Hazard Identification) 

Infectious Agents 

Physical Injuries 

Chemical Injuries 



อนัตราย (Hazard) 

 

Infectious Agents 

Physical Injuries 

Chemical Injuries 

BIOSAFETY 

BIOSECURITY 



OIE, 2018 

  ชีววตัถอุนัตราย (Biohazard) 

• ชีววตัถท่ีุเป็นอนัตรายต่อมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 



ROUTE  of   INFECTION 



• กอ่โรครนุแรง 

• การแพรก่ระจายปาน

กลาง 

• ป้องกนัและรกัษาได ้

• กอ่โรครนุแรง 

• การแพรก่ระจายสงู 

• ไมมี่วิธีป้องกนัและรกัษา 

• สามารถกอ่โรคได ้

• การแพรก่ระจายต ่า 

• ป้องกนัและรกัษาได ้

• ไมก่อ่โรค 

• ไมแ่พรก่ระจาย 

• ไมต่อ้งรกัษา 

Group 

1 

Group 

2 

Group 

3 

Group 

4 

การแบ่งเช้ือจลุินทรยีต์ามกล ุม่เสี่ยง 



ระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพ  

(Biosafety Level, BSL) 
 



BSL-1  

Basic  

• Teaching  

• Research 



BSL-2 

Basic 

• Primary health services 

• Routine Diagnostics  

• Research 



Containment   

• Special diagnostics  

• Research) 

BSL-3 



Maximum containment  

 

• dangerous pathogens  

 

BSL-4 



Physical & Chemical injuries 

 



 



2. การประเมินความเสี่ยง 

(Biorisk assessment) 

OIE, 2018 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความรนุแรง

จากผลท่ีตามมาหรอือนัตรายจาก 

Biohazard      ความเส่ียง (Risk) 

BIOSAFETY 

BIOSECURITY 

ไมต่ัง้ใจ 

ตัง้ใจ 



2. การประเมินความเสี่ยง (Biorisk assessment) 

OIE, 2018 

BIOSAFETY เกิดจากความไมต่ัง้ใจ BIOSECURITY เกิดจากความตัง้ใจ 

ตอ้งประเมินมาตรการลดความเสี่ยง ทัง้ 2 ดา้น 

การประเมิน ท าไดท้ัง้เชิงปรมิาณ และคณุภาพ 



• Unacceptable risks    lab response     to eliminate hazard 

OIE, 2018 

3. การจดัการความเสี่ยง (Biorisk management) 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

I. การบรหิารจดัการท่ีดี 

II. วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน 

III. ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม 

IV. อปุกรณป้์องกนัอนัตรายเฉพาะบคุคล 



1. การบรหิารจดัการท่ีดี (Administration control) 

o บคุลากร: คณุสมบติั การฝึกอบรม ความสามารถ 

o ขัน้ตอนด าเนินการ: การเก็บเช้ือ การปฏิบติังาน 

o การดแูลสขุภาพผ ูป้ฏิบติังาน 

o แผนปฏิบติังาน: รบัมือเหตฉุกุเฉิน 

o การควบคมุบคุคลเขา้ออก 

ฯลฯ 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 



2.  วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน (Operational control) 

 SOP: ค ู่มือการปฏิบติังาน  

  Review protocol,  

  Biosafety-biosecurity,  

  Disinfection and decontamination practices, 

  Good microbiological technique, 

  Emergency exercise drills, 

  etc. 

  

 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 



3. ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม (Engineering control) 

o ระบบระบายและไหลเวียนอากาศ  

o ผนงักัน้หอ้ง  

o การบ ารงุรกัษาเครือ่งมือ 

o การสอบเทียบเครือ่งมือ 

o ระบบควบคมุการเขา้-ออก 

o เอกสารเกี่ยวกบัการออกแบบ ด าเนินการ และบ ารงุรกัษาหอ้ง lab 

   ฯลฯ 

  

 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

t 
1°containment 

2°containment 

3°containment 



• Class I 

• Class II 

• Class III 

BIOSAFETY CABINETS (BSC) 



Fume hood 

Laminar airflow 

 BSC  



4. อปุกรณป้์องกนัอนัตรายเฉพาะบคุคล (PPE) 

   

 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

Protection 

• Body : clothing 

• Hand: gloves 

• Eye: safety glasses (goggles), face shield 

• Respiratory system: mask (N95), respirator  

 

 



4. การสื่อสารความเสี่ยง 

(Risk communication) 



4. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) 

• สื่อสาร: หอ้งปฏิบติัการ & ผ ูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

• มาตรการ: ชดัเจน  ทกุคนเขา้ใจตรงกนั 

• เอกสาร: ขอ้มลูครบ ใชค้ าศพัทเ์ทคนิคถกูตอ้ง 

• แผนเตรยีมความพรอ้มกอ่นเกิดเหต ุ

• ช่ือและขอ้มลูติดต่อของ contact person กรณีเหตฉุกุเฉิน 

• ฯลฯ 

 




