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ค านิยามของความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) แบ่งออกเป็น 2 บริบท 

Microorganisms and Pathogen  

หลักปฏิบัติและสภาพควบคุมที่น ามาใช้ป้องกันการหลุดรอดโดยไม่เจตนาของ
เชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

Genetically Modified Organisms: GMOs  

มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อก ากับดูแล ควบคุม และจัดการความเสี่ยง
อันอาจเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา การเคลื่อนย้าย การจัดการ และการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ที่ได้มาจาก GMOs 



Technical Biosafety Committee:  
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IBC 

หัวหน้าโครงการ  

Principal  Investigator: PI 

ให้ค าแนะน าแก่ IBC และอนุญาต

ส าหรับโครงการประเภทที่ 3 หรือ

ประเภทอื่นตามที่ถูกร้องขอ 

ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยต่างๆ ให้

ข้อแนะน าต่อนักวิจัย 

ประเมินโครงการที่เสนอว่าอยู่ใน

ขอบเขตของโครงการประเภทใด 

จัดท าแบบข้อเสนอโครงการ แบบ

ประเมิน แนวปฏิบัติให้แก่ IBC 

พิจารณาระดับการป้องกันและวิธีการ

ด าเนินงาน (โครงการประเภทที่ 2 และ 3) 

ท าการสอน ฝึกอบรม ให้บุคคลที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดหา PPE ท่ี

เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยง 

แจ้งข่าวให้สถาบันหรือหน่วยงานทราบ

เรื่อง Biosafety 

ส่งผลการพิจารณาโครงการประเภทที่ 2 ให้ 

TBC รับทราบ ส่งโครงการประเภทที่ 3 ให้ 

TBC พิจารณา 

จัดหารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ 

IBC โดยจะต้องส่งข้อเสนอโครงการ

ไปที่ IBC ก่อนที่จะด าเนินการใดๆ 

ในแง่มุมด้านการวิจัย ฝ่ายที่รับผิดชอบด้าน Biosafety จะมี 3 กลุ่ม 
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รักษาข้อมูล ความลับของนักวิจัย จัดให้มีการตรวจสอบและออกใบรับรอง ก่อนที่

จะด าเนินงานกับ BSL2 

ด าเนินการตามระดับการควบคุม 

และป้องกัน ตามค าแนะน าของ IBC 

และ TBC  

ประธาน คือ ผอ.ศูนย์ BIOTEC จัดให้มีการตรวจสอบงานที่ด าเนินการอยู่ 

เพ่ือให้ข้อแนะน าต่อนักวิจัย 

แจ้งต่อ IBC ในเรื่องต่างๆ เช่น เมื่อ

โครงการผ่านการประเมิน มีการ

เปลี่ยนตัวบุคคลากรที่ร่วมโครงการ มี

การน าวัสดุชีวภาพเข้าจาก

ต่างประเทศ  

ในแง่มุมด้านการวิจัย ฝ่ายที่รับผิดชอบด้าน Biosafety จะมี 3 กลุ่ม 



Technical Biosafety Committee:  

TBC 

Institute Biosafety Committee: 

IBC 

หัวหน้าโครงการ  

Principal  Investigator: PI 

ประธาน คือ ผอ.ศูนย์ BIOTEC จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ที่

ทดลอง การเล็ดลอดของ GMOs สู่สิ่งแวดล้อม 

รายงานอุบัติเหตุทั้งหมดต่อ IBC 

รับผิดชอบการออกกฎระเบียบปฏิบัติ และ

ตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้าน Biosafety ของ

สถาบัน 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ

งานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในแง่มุมด้านการวิจัย ฝ่ายที่รับผิดชอบด้าน Biosafety จะมี 3 กลุ่ม 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   

ในกรณีของการทดลองที่อาศัย
สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรม จะต้องค านึงถึงความ
เสี่ยงของทั้ง 3 ปัจจัย คือ  
1. สิ่งมีชีวิตพันธุ์ดัง้เดิม 
(parent organism or wild 
type) ก่อนหน้าที่น ามาท าเป็น
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพนัธกุรรม  
2. สิ่งมีชีวิตที่ท าหน้าที่เป็น 
donor (รวมท้ัง vector)  
3. สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพนัธกุรรม
แล้ว 



ระดับความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิต (Risk group) จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

การจ าแนกจุลินทรีย์ก่อโรคตามระดับความเสี่ยง 

 CDC/NIH Guidelines on Biosafety in Microbiology 
and Biological Laboratories (BMBL), 5th Edition, 2009.  

 WHO Geneva Laboratory Biosafety Manual, 3rd 
edition, 2004. 

 Standford University Biosafety Manual, 2005. 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 เชื้อโรคและระดับความเสี่ยง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

 

ตามความสามารถต่างๆ เช่น การก่อโรค การแพร่กระจาย 
ที่มาของเชื้อ 
Risk Groups Individual 

Risk  
Community Risk 

Group 1  Low Low 

Group 2  Moderate Low 

Group 3  High Low 

Group 4  High High 



ระดับความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการ (Biosafety Levels: BSL) ได้เป็น 4 ระดับ 

ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยใน 3 ปัจจัยส าคัญ คือ  

1. วิธีท าการทดลอง (Safety methods) เช่น Good Microbiological 
Practices  

2. อุปกรณ์ (Safety equipment) เช่น Personal Protective Equipment  

3. โครงสร้างทางกายภาพ (Facility design and construction) เช่น  

      สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร  

นอกจากนั้น ในการทดลองประเภทที่วิจัยจุลินทรีย์ในถังหมัก หรือทดลองกับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนและภาคสนาม หรือสัตว์ทดลอง ต่างก็แบ่ง
ระดับของความปลอดภัยออกเป็น 4 ระดับเช่นกัน  

 

BSL-1 
BSL-2 
BSL-3 

BSL-4 



การแบ่งประเภทของโครงการตามระดับความเข้มงวดในการควบคุม มี 4 ประเภท คือ  

ประเภทที่ 1 งานวิจัยที่ไม่เป็นอันตราย 

ประเภทที่ 2 งานวิจัยที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเภทที่ 3 งานที่อาจมีอันตราย หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลง
พันธุกรรม หรืองานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

ประเภทที่ 4 งานที่มีอันตรายร้ายแรง ห้ามด าเนินการโดยเด็ดขาด 



บทบาทของหน่วยงานให้ทุน 

 สวทช. / วช. 

 



MU-IBC Biosafety Forms  

 Checklist 
 Form A : แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นฯ 
 Form B : แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองฯ 
 Form C : แบบเสนอโครงการวิจัยส าหรับการทดลองและวิจัย 

ในระดับถังหมักมากว่า 60 ลิตร หรือภาคสนาม 
 Form D : Material Transfer Agreement (MU-MTA) 
 Form E : ส าหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิต 

ดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน  
 

http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_checklist.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formA.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formA.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formB.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formB.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formB.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formB.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formB.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formC.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formD.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formD.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formD.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf
http://www.coshem.mahidol.ac.th/downloads/bio_formE.pdf


Thank you very much 


