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ความม่ันคงทางชวีภาพ  (biosecurity) 
และ 

ความปลอดภัยทางชวีภาพ (biosafety) 
 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) เปนมาตรการเพื่อปองกันความผิดพลาด
ที่เกิดจากความไมต้ังใจ (unintentional) เปนผลใหเกิดการติดเชื้อกับผูมีหนาที่ปฏิบัติงาน
ภายในหองปฏิบัติการ และสามารถปองกันการแพรกระจายเชื้อไปสูส่ิงแวดลอมหรือ
บุคคลภายนอกหองปฏิบัติการดวย อีกท้ังยังสามารถปองกันการปนเปอนกับชื้นงานที่
ดําเนินการอยู สวนความมั่นคงทางชีวภาพ (biosecurity) คือ มาตรการเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดที่เกิดจากความต้ังใจ (intentional) ทําใหเกิดการสูญหาย ขโมย หรือลักลอบนํา
สารชีวภาพไปใชในทางท่ีไมถูกตอง จนกอใหเกิดอันตรายตอคน สัตว ส่ิงแวดลอม และ
เศรษฐกิจ  

ซึ่งสารชีวภาพจะหมายรวมตั้งแต เชื้อจุลินทรีย ดีเอ็นเอและสารพิษของเชื้อ 
จนกระทั่งถึงขอมูล (information) ของเชื้อนั้นๆ ดวย  สําหรับหองปฏิบัติการท่ีมีการวิจัย
เชื้อที่เปน select reagent จะตองมีทั้งความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ 
(Biosafety and Biosecurity) ควบคูกัน แตสําหรับหองปฏิบัติการท่ีไมมีการวิจัยในเชื้อที่
เปน select reagent ซึ่งตองควบคุมเปนพิเศษแลว อาจไมจําเปนตองใชระบบความมั่นคง
ทางชีวภาพมีเพียงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ถือวาเพียงพอแลว (อยางไรก็ตาม
แนะนําใหหองปฏิบัติการท่ีมีการปฏิบัติงานกับสารชีวภาพทุกประเภทควรปฏิบัติตาม
หลักการดานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพดวย)   
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 ความมั่นคงทางชีวภาพ เปนระบบหรือมาตรการที่ดําเนินการเสริมกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มีความจําเปนสําหรับการหองปฏิบัติการที่มีการดําเนินงานกับเชื้อ
ที่อยูในกลุมที่มีความเส่ียงสูง โดยหลักการของความมั่นคงทางชีวภาพประกอบดวย  
 
1. ความเส่ียง (risk) และการประเมินความเส่ียง (risk assessment) 

การประเมินความเส่ียงเปนขอกําหนดสําคัญของหลักการดานความปลอดภัย
และความมั่นคงทางชีวภาพ ปจจุบันมีการจัดระดับความเส่ียงตามความรุนแรงและปจจัย
ตางๆ โดยหนวยงานตางๆ แตที่มีการอางอิงและนําไปใชมากที่สุดคือ การจัดระดับความ
เส่ียงของเชื้อจุลชีพตามคูมือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบั ติการ 
(Laboratory Biosafety Manual) ขององคการอนามัยโลก (World Health Organization 
– WHO) และ คูมือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ชีววิทยาทางการแพทย (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories) 
ของศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกา (US-CDC/NIH) การดําเนินการกับ
เชื้อจุลชีพในหองปฏิบัติการ ตองทราบระดับความเส่ียงของเชื้อจุลชีพที่กําลังดําเนินการ
อยู เพื่อใชประกอบการประเมินความเส่ียง ซึ่งตามพื้นฐานดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสามารถแบงเชื้อออกเปน 4 กลุม ไดแก 

 
กลุมที่ 1 
(risk group 1) 

จุลชีพกลุมที่ไมกอโรคในคนและสัตว 
เชน Acetobacter spp., Halobaterium spp.   

กลุมที่ 2 
(risk group 2) 

จุลชีพทีส่ามารถกอโรคในคนและสัตว แตไมมีความรุนแรงมากนัก  

เชน E. coli, Klebsella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp. 

กลุมที่ 3 
(risk group 3) 

จุลชีพที่กอโรครุนแรงในคนและสัตว แตไมแพรกระจายในวงกวางและมี
วิธีการรักษา 
เชน   Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis 

กลุมที่ 4 
(risk group 4) 

จุลชีพที่กอโรครุนแรงในคนและสัตว และแพรกระจายไดอยางรวดเร็วใน
กวาง อีกทั้ง ไมมีวิธีการรักษา 
(กลุมน้ีไมมีเชื้อแบคทีเรีย มีแตเชื้อไวรัส)  

 

หลักการดานความมั่นคงทางชีวภาพ (biosecurity) 
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หากพิจารณาการแบงกลุมเชื้อตามหลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย
องคการอนามัยโลกแลว เชื้อที่ควรมีระบบความมั่นคงทางชีวภาพ ไดแก เชื้อในกลุมที่ 3 
(risk group 3) เปนตนไป อยางไรก็ตาม การแบงกลุมความเส่ียงของเชื้อในหลักการของ 
biosecurity จะพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาเปนอาวุธชีวภาพ รวมกับคุณสมบัติการ
กอโรคของเชื้อนั้นๆ จึงแบงกลุมออกเปน 5 กลุม ไดแก  

 
กลุมที่ 1 จุลชีพไมกอโรค (nonpathogenic)  

 จัดเปนกลุมความเสี่ยงต่าํ ไมตองมีการควบคุมพิเศษ  

กลุมที่ 2 จุลชีพกอโรคและสารพิษที่มีความเสี่ยงต่ํา (Low risk pathogens and toxins - 
LRPT) 

 จัดเปนกลุมที่กอโรคในคนหรือสัตวและเสียชีวติได แตอยูในวงจํากัด  
  มีผลกระทบตอเศรษฐกิจคอนขางต่ํา 

เชน จุลชีพกอโรคมาลาเรีย ตับอักเสบ และ หนองใน (Pseudomonas 
aeruginosa)  เปนตน 

กลุมที่ 3 จุลชีพกอโรคและสารพิษที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate risk pathogens 
and toxins - MRPT)  

 กอโรคในคนหรอืสัตวและเสยีชวีิตได  
 มีผลกระทบตอประชาชน  เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจตัง้แตระดับ นอย 
จนถึง ปานกลาง 

เชน Plum pox potyvirus, Vesicular stomatitis virus, Coccidiodes immitis, 
Viral haemorrhagic fever virus และสารพิษปริมาณสูง 

กลุมที่ 4 จุลชีพกอโรคและสารพิษที่มีความเสี่ยงสูง (High risk pathogens and toxins - 
HRPT) 

 ทําใหคนหรือสตัวเกิดโรคและเสียชวีิตได  
 มีผลกระทบตอประชาชน และเกิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจตั้งแตระดับ
ปานกลางจนถงึสูง  

 ทําอาวุธชีวภาพไดงายเปนอาวุธชีวภาพที่มีความรุนแรง มีผลกระทบตามมา
อยางรุนแรงทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

เชน Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Ebola virus, Severe acute 
respiratory syndrome virus, Foot and mouth disease virus เปนตน 

กลุมที่ 5 จุลชีพกอโรคและสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงสุด (Extreme risk pathogens and 
toxins - ERPT) 

 กลุมน้ีถูกจัดเปนกลุมพิเศษ เพราะไมมีในธรรมชาติ หรือเปนจุลชีพกอโรคที่
ผานการตัดแตงทางพันธุกรรม 

 มีความเสี่ยงสูงในการถูกใชเปนอาวุธชีวภาพ 
เชน  Variola major virus 
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กระทรวงสาธารณสุข (US Department of Health and Human – 
USHHS) และกระทรวงเกษตร (US Department of agriculture -  USDA) ของ
ประเทศสหรัฐฯ จะมีการคัดเลือกเชื้อหรือสารที่มีความเส่ียงสูงทั้งในคน สัตว และพืช 
โดยเรียกบัญชีรายชื่อนี้วา “selected agent” หมายถึงเชื้อกอโรครุนแรงที่มีความสําคัญ
ในดานสาธารณสุข และดานการเกษตร ซึ่งจะตองมีการควบคุมเปนพิเศษ  ทั้งนี้รวมถึง
เภสัชภัณฑที่มีคุณคาสูงทางการคา เชน วัคซีนบางชนิดท่ีมีการจดสิทธิบัตรไปแลว  
โดยกําหนดใหการปฏิบัติการกับเชื้อหรือสารเหลานี้ตองมีมาตรการดานความปลอดภัย
และความม่ันคงทางชีวภาพดวย โดยตัวอยางการจัดกลุมตามบัญชีรายชื่อ selected 
agent เหลานี้ จะมีการปรับปรุงรายการใหทันสมัยเปนระยะๆ ฉบับลาสุดปรับปรุงเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551 มีรายชื่อ1 ดังนี้  

 
HHS SELECT AGENTS AND TOXINS 
Abrin  
Botulinum neurotoxins  
Botulinum neurotoxin producing species of 

Clostridium  
Cercopithecine herpesvirus 1 (Herpes B 

virus)  
Clostridium perfringens epsilon toxin  
Coccidioides posadasii/ Coccidioides immitis  
Coxiella burnetii  
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus  
Diacetoxyscirpenol  
Eastern Equine Encephalitis virus  
Ebola virus  
Francisella tularensis  
Lassa fever virus  
Marburg virus  
Monkeypox virus  
Reconstructed replication competent forms 

of the 1918 pandemic influenza virus 
containing any portion of the 
Bluetongue virus (exotic) coding regions 
of all eight gene segments 
(Reconstructed Bovine spongiform 
encephalopathy agent 1918 Influenza 
virus)  

Ricin  
Rickettsia prowazekii  
Rickettsia rickettsii  
Saxitoxin  

OVERLAP SELECT AGENTS AND 
TOXINS 
Bacillus anthracis  
Brucella abortus  
Brucella melitensis 
Brucella suis 
Burkholderia mallei (formerly 

Pseudomonas mallei) 
Burkholderia pseudomallei (formerly 

Pseudomonas  Conotoxins 
pseudomallei)  

Hendra virus 
Nipah virus 
Rift Valley fever virus 
Venezuelan Equine Encephalitis virus 
 
USDA SELECT AGENTS AND TOXINS 
African horse sickness virus  
African swine fever virus  
Akabane virus 
Avian influenza virus (highly pathogenic) 
Camel pox virus 
Classical swine fever virus 
Ehrlichia ruminantium (Heartwater) 
Foot-and-mouth disease virus 
Goat pox virus 
Japanese encephalitis virus 
Lumpy skin disease virus 
Malignant catarrhal fever virus 

(Alcelaphine herpesvirus type 1)  

                                                 
1 http://www.selectagents.gov/agentToxinList.htm 
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Shiga-like ribosome inactivating proteins  
Shigatoxin  
South American Haemorrhagic Fever viruses 

Flexal  
Guanarito  
Junin  
Machupo  
Sabia  

Staphylococcal enterotoxins   
T-2 toxin 
Tetrodotoxin  
Tick-borne encephalitis complex (flavi) 
viruses  

Central European Tick-borne 
encephalitis  
Far Eastern Tick-borne encephalitis  
Kyasanur Forest disease  
Omsk Hemorrhagic Fever Virulent  
Russian Spring and Summer 
encephalitis  

Variola major virus (Smallpox virus)  
Variola minor virus (Alastrim)  
Yersinia pestis 
 

Menangle virus  
Mycoplasma capricolum subspecies 

capripneumoniae (contagious 
caprine pleuropneumonia) 

Mycoplasma mycoides subspecies 
mycoides small colony (MmmSC) 
(contagious bovine 
pleuropneumonia) 

Peste des petits ruminants virus 
Rinderpest virus 
Sheep pox virus 
Swine vesicular disease virus 
Vesicular stomatitis virus (exotic): Indiana 

subtypes VSV-IN2, VSV-IN3 
Newcastle disease virus1 
 
 
USDA PLANT PROTECTION AND 
QUARANTINE (PPQ) SELECT AGENTS 
AND TOXINS 
Peronosclerospora philippinensis 

(Peronosclerospora sacchari) 
Phoma glycinicola (formerly Pyrenochaeta 

glycines) 
Ralstonia solanacearum race 3, biovar 2 
Rathayibacter toxicus 
Sclerophthora rayssiae var zeae  
Synchytrium endobioticum 
Xanthomonas oryzae 
Xylella fastidiosa (citrus variegated 

chlorosis strain) 
    

 
2. ความมั่นคงทางกายภาพ (physical security) 

ความมั่นคงทางกายภาพ ครอบคลุมต้ังแตการเลือกสถานที่ต้ังหองปฏิบัติการ ไป
จนถึงการสรางและคุณลักษณะของหองปฏิบัติการท่ีตรงตามขอกําหนดในมาตรฐานสากล 
สําหรับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2525 ระบุวา 
จะตองจัดทําแผนที่ของสถานที่ ต้ังกอนไดรับใบอนุญาต นอกจากนั้น ในประกาศ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง “ขอปฏิบัติในการดูแลเชื้อโรคตามระดับความเส่ียง” 
ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2550 ไดกําหนดลักษณะของหองปฏิบัติการท่ีจะใชดําเนินการ
กับเชื้อโรคชนิดตางๆ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 



ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางกลุมเสี่ยงของเชื้อตอระดับความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ 

 
กลุมเสี่ยงของเชื้อ

(Risk group) 
ระดับความปลอดภัย 
(Biosafety Level) หองปฏิบัติการ เทคนิคการปฏิบัติ เครื่องมือดานความปลอดภัย 

            1 
 

 

พื้นฐานระดับ 1 
(Basic Biosafety  
Level 1) 

หองปฏิบัติการสําหรับการ
เรียน การสอนระดับ     
พื้นฐาน 

เทคนิคที่ดีทาง สาขาจุล
ชีววิทยา 
 

ไมตองการเครื่องมือพิเศษ ใช
โตะทํางานในหองปฏิบัติการ 
ทั่วไป 

2 
 
 
 
 

 

พื้นฐานระดับ 2 
(Basic Biosafety  
Level 2) 
 
 

หองปฏิบัติการ     
สาธารณสุขมูลฐาน 
หองปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลระดับตน, และ
หองปฏิบัติการสําหรับชันสูตร
โรคและสอน 

เทคนิคที่ดีทางสาขาจุล
ชีววิทยา และมีเสื้อคลุม
สําหรับปองกัน     มี
เครื่องหมายแสดงบริเวณที่มี
เชื้ออันตราย 

มีโตะทํางานและ biological 
safety cabinet class II เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อจากเชื้อที่
อาจกระจายไปพรอมละออง
ของเหลว 
 

3 
 
 
 
 

ควบคุมความปลอดภัย
ระดับ 3 (Containment 
Biosafety Level 3) 
 
 
 

หองปฏิบัติการชันสูตรพิเศษ 
 
 
 
 

เหมือนระดับ 2 และเพิ่มการ
สวมเสื้อผาเปนพิเศษ มีการ
ควบคุมการเขาในบริเวณที่มี
เชื้อและทิศทางของลม 

มี biological safety cabinet 
class II และระบบการควบคุม
ระดับพื้นฐานสําหรับทุก
กิจกรรม  ที่ปฏิบัติ 
 
 

4 ควบคุมความ ปลอดภัย
สูงสุด   ระดับ 4 
(Maximum containment 
Biosafety Level 4) 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย เหมือนระดับ 3 และเพิ่มระบบ 
air lock มีฝกบัวสําหรับ
อาบน้ํา  มีระบบการกําจัดของ
เสียที่ติดเชื้อเปนพิเศษ 

มี Class III biological safety 
cabinet หรือ สรางหองเปน
ระบบความดันลบ มี autoclave 
ชนิดมีทางเปด 2 ทาง และมี
เครื่องกรองอากาศ 

 



สําหรับหองปฏิบัติการระดับ 2 ขึ้นไป กําหนดใหตองมีการแสดงเครื่องหมาย 
bioharzard ที่มีการระบุผูรับผิดชอบ และรายละเอียดตางๆ (รูปที่ 1) ไวดานหนาของ
หองปฏิบัติการ  สวนเชื้อโรคกลุมเส่ียงระดับ 3 ขึ้นไป จะตองดําเนินการในหองปฏิบัติการ
ที่มีบรยากาศแรงดันเปนลบ (Negative pressure) เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อ
ออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก มีประตูสองชั้น และมีการแบงพื้นที่เฉพาะอยางชัดเจนดังรูปที่ 
2 โดยตองไมอยูติดกับทางเดินหลักของอาคารซึ่งมีการเขาถึงไดงาย ดังนั้นจึงแนะนําให
สรางอยูในหองปฏิบัติการระดับ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สัญลักษณ bioharzard (http://statutes.agc.gov.sg) 
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รูปที่ 2 ระบบการเขาถึงตามระบบความมั่นคงทางชีวภาพดานกายภาพ 
(http://www.biotec.or.th/biosafety/Web/db/attach/rad5703E.pdf) 

 
 

3. การบริหารจัดการบุคลากร (security management of personnel and 
visitors) 

การบริหารจัดการบุคลากรจะเริ่มต้ังแตการรับเจาหนาที่เขาทํางาน จะตองมีการ
สืบประวัติอาชญากรรมกอนเขาปฏิบัติงาน และจะตองเปนผูมีคุณวุฒิตามสาขาที่กําหนด 
โดยในพระราชบัญญัติเชื้อโรคฯ กําหนดใหคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานจะตองจบปริญญา
ตรีในสาขาที่เกี่ยวของ เชน แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัช
ศาสตร วิทยาศาสตรสาขาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล ตองมีการกําหนด
หนาที่ของผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามหลักการความมั่นคงทางชีวภาพ โดยกําหนด
หนาที่และจัดระดับของผูปฏิบัติงานและบุคคลที่จะเขาถึงสารชีวภาพและขอมูล
สารชีวภาพเปนระดับตางๆ  กรณีที่มีผูมาเยือน (visitor) เพื่อการศึกษาดูงานหรือฝก
ปฏิบัติงาน ตองมีนโยบายการจัดการหรือการปฏิบัติกับผูมาเยือน (visitor) โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบซึ่งตองทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (escort) ตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ เปนตน  

ตองมีการฝกอมรบบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูในหลักการและวิธีปฏิบัติ
ตามหลักการดานความมั่นคงทางชีวภาพ รวมทั้งใหรับรูหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่
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แตละฝาย โดยตองมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ ในกรณีเกิดเหตุการณตางๆ เชน 
สารชีวภาพสูญหาย เกิดการขโมยหรือโจรกรรม เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ การรายงาน
เหตุการณ และการวินิจฉัยเหตุการณ เปนตน   

 
4. การควบคุมและการจัดการสารชีวภาพ (material control and accountability) 

การควบคุมและจัดการสารชีวภาพจะตองมีการจัดทําระบบการควบคุม และการ
รายงานสารชีวภาพ ไดแก การใช การเก็บ การจาย การขนสง การทําลาย และรายงาน
สารชีวภาพท่ีไมใชแลว เพื่อใหทราบวามีอะไรอยู (what) อยูที่ไหน (Where) และใครเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ (Who) มีระบบการควบคุมและเก็บรักษาเอกสารอยางเหมาะสม 
ซึ่งขอกําหนดเหลานี้ระบุไวในพระราชบัญญัติเชื้อโรคฯ มาตรา 14 วรรค 3  

สําหรับการเ ก็บรักษา  จะตองมีการบรรจุ ในหีบหอที่ เหมาะสม  ซึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติเชื้อโรคฯ มาตรา 14 ระบุใหมีฉลากแสดงชื่อทางวิทยาศาสตรของ
สารชีวภาพ ปริมาณที่บรรจุ วันเดือนปที่ผลิต และสถานที่ผลิต ที่ภาชนะบรรจุ หรือยาง
นอยตองแสดงชื่อและชื่อทางวิทยาศาสตรที่ใชในภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ตองจัดทํา
บัญชีรายชื่อสารชีวภาพและปรับใหทันสมัยอยูเสมอในทุกๆ เดือน เนื่องจากเชื้อจุลชีพจะ
ไมเหมือนสินคาโดยทั่วไปที่สามารถตรวจนับเปนจํานวนชิ้นได ดังนั้น ในการควบคุม
ปริมาณจุลินทรีย ผูควบคุมตองมีความรูและรับผิดชอบในการใชเพื่อความมั่นคงทาง
ชีวภาพ  
 
5. การบริหารแผนความมั่นคง (program management) 

การบริหารแผนความมั่นคงทางชีวภาพ หนวยงานตองมีการต้ังงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานโดยเฉพาะ และตองมีโครงสรางของระบบการบริหารจัดการเปน
ลําดับชั้นของคําส่ัง โดยมีการมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร มีการ
ทําแผนความมั่นคงทางชีวภาพ โดยตองนํามาปฏิบัติและทบทวนอยางสม่ําเสมอ โดย
แผนดานความมั่นคงของชีวภาพ ควรรวมกับแผนทั่วไปที่ใชภายในหนวยงาน  และมี
ระบบการมอบหมายหนาที่ และการส่ือสารแบบลูกโซเปนลําดับชั้นอยางชัดเจน รวมทั้ง
ตองมีระบบการทบทวนและประเมินตนเองของหนวยงาน เพื่อการแกไขขอบกพรอง
ตางๆ เปนระยะๆ ดวย 
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6. การรักษาความมั่นคงของขอมูล (information security) 
การรักษาความมั่นคงของขอมูล คือ การรักษาความลับของขอมูล โดยการ

ปองกันผูไมเกี่ยวของเขาถึงแหลงขอมูลของสารชีวภาพได ทั้งนี้รวมถึงคอมพิวเตอร ทั้งที่
เปนฮารดดิสกและซีดีรอม ตองมีการจํากัดการใชขอมูลโดยมีรหัสผานตามลําดับชั้น
ความลับของขอมูล ขอมูลที่ตองรักษาเปนอยางดี ไดแก รายการเชื้อที่เก็บ ตําแหนงเชื้อที่
เก็บ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณอํานวยความปลอดภัย เชน จุดติดต้ังกลองวงจรปด 
นอกจากนั้น ควรมีแผนตอบโตในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เหตุการละเมิดฝาฝนระบบ
ความมั่นคงทางชีวภาพ หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ เชน เกิดไฟไหม เหตุการณระเบิด 
หรือภัยธรรมชาติ เปนตน  

 
7. การขนสงเคลื่อนยายสารชีวภาพ (transport of biological agents) 

การขนสงเคล่ือนยายสารชีวภาพเปนสวนหนึ่งของระบบความมั่นคงทางชีวภาพ 
ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการปฏิบัติแตกตางกันไปแลวแตกรณี หากเปนกรณีขนสงสารชีวภาพ
ภายในหนวยงาน ใหปฏิบัติตามวิธีที่หนวยงานกําหนด ตัวอยางดังรูปที่ 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางการขนสงสารชีวภาพภายในหนวยงาน 
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สําหรับกรณีการขนสงสารชีวภาพระหวางหนวยงานภายในประเทศ ใหปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 - 6 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว พ.ศ. 2525 โดยมีขอกําหนดในเรื่อง การบรรจุ การติดฉลาก และการขนสง 
โดยตองบรรจุในรูปแบบที่เรียกวา “triple packing system” (รูปที่ 4) กอนขนสงไปยัง
หนวยงานอื่นภายในประเทศ ตัวอยางดังรูปที่ 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการบรรจุแบบ triple packing system  
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รูปที่ 5 ตัวอยางการขนสงระหวางหนวยงานภายในประเทศ 
 
กรณีการขนสงสารชีวภาพระหวางประเทศ  การบรรจุ การติดฉลาก และการ

ขนสง ใหปฏิบัติตามขอกําหนดหรือกฎระเบียบของประเทศที่นําเขา สําหรับการขนสง
ทางอากาศตามขอกําหนดของสมาคมขนสงระหวางประเทศ (International Air 
Transport Association – IATA) ซึ่งตามหลักเกณฑของ IATA จะกําหนดการบรรจุหีบ
หอเพื่อขนสงเชื้อโรค โดยแบงตามความอันตรายของเชื้อเปน 2 กลุม ไดแก  

- category A เปนเชื้ออันตรายทําใหเกิด permanent risk ability และทําใหถงึ
แกชีวิตได ไดแก เชื้อที่อยูในกลุมเส่ียงที่ 2, 3 และ 4   

- category B เปนเชื้ออันตรายทําใหเกิด permanent risk ability แตความ
อันตรายนอยกวา category B ไดแก เชื้อที่อยูในกลุมเส่ียงที่ 1, 2 และ 3    

จะเห็นวาใน category A และ B จะมีเชื้อกลุมเส่ียงที่ 2 และ 3  ที่เหลือมล้ํากัน
อยู ดังนั้น ทาง IATA จะมีระบบบัญชีรายชื่อของแตละ category ไว โดยในเชื้อ category 
A จะเปนเชื้อที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนาเปนอาวุธชีวภาพ จึงกําหนดใหการขนสง
ระหวางประเทศตองสงทางอากาศเทานั้น หามสงโดยวืธอื่นๆ และในการขนสงระหวาง
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ประเทศตองมีการบรรจุหีบหอและติดฉลากเปนตามขอกําหนด โดยในเชื้อ category A 
หากเปนเชื้อกอโรคในคนจะขนสงตามมาตรฐานของ UN2814 (รูปที่ 6) และหากเปนเชื้อ
กอโรคในสัตวจะขนสงตามมาตรฐาน UN2910 สําหรับเชื้อในกลุม category B ซึ่งมีความ
เส่ียงนอยกวาจะใชมาตราฐานการบรรจุหีบหอแบบ UN3373 (รูปที่ 7) แมวาการบรรจุหีบ
หอของทั้ง category A และ B จะเปนการบรรจุแบบสามชั้นที่เรียกวา “triple packing 
system”  เหมือนกัน แตจะแตกตางที่ชนิดของวัสดุที่ใชบรรจุ และในการขนสงเชื้อที่อยูใน 
category A จะตองมีการสําแดง (declare) ชนิดของเชื้อ แตหากเปน category B จะไม
จําเปนตองสําแดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 การบรรจุเชื้อแบบ UN2814 สําหรบัเชื้อโรคใน category A  

ซึ่งสามารถกอโรคในคนได 
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รูปที่ 7 การบรรจุเชื้อแบบ UN3373 สําหรบัเชื้อโรคใน category B  

 
สวนในการรับสารชีวภาพที่ปลายทางตองกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ

รับสารชีวภาพ ซึ่งตองเปนผูมีความรูเรื่องสารชีวภาพนั้นเปนอยางดี ทําการตรวจสอบหีบ
หอที่บรรจุเพื่อใหมั่นใจวาไมถูกเปด หรือชํารุดมากอนที่จะไดรับ หากพบวาหีบหอมีการ
เปดหรือชํารุดกอนมาถึงจุดหมาย ตองแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูสงทราบทันที 
หากตรวจรับเรียบรอยแลว ตองยืนยันการรับสารชีวภาพกับผูสง และเก็บรักษาหรือสง
มอบสารชีวภาพใหกับผูมีหนาที่จัดการ รวมท้ังใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิสูจนเอกลักษณ
ทําการจําแนกชนิดสารตามระดับความเส่ียงควบคุมและจัดทําบัญชีสารชีวภาพตอไป  

นอกจากตองมีระบบในการบรรจุหีบหอและขนสงที่ถูกตองแลว ในระบบความ
มั่นคงทางชีวภาพยังกําหนดใหหนวยงานจัดทําบัญชีการจําหนาย นําเขา สงออก หรือนํา
ผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว โดยจัดใหมีผูควบคุม  ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาในสาขาใด
สาขาหนึ่ง ไดแก แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร (จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) สําหรับผูทําหนาที่รับผิดชอบ 
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ตองไดรับการฝกอบรมความรูกฎระเบียบ เกี่ยวกับเอกสารที่ตองใช การบรรจุหีบหอ การ
ติดฉลาก และวิธีการขนสง ทั้งนี้ การสงสารชีวภาพออกจากหนวยงานตามระบบความ
มั่นคงทางชีวภาพจะมีหลักเกณฑการปฏิบัติ ดังนี้  

- การสงออกสารชีวภาพจะตองปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงาน และตอง
ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ 

- ตองกําหนดผูรับผิดชอบในการเคล่ือนยายหรือขนสง ไดแก ผูรับผิดชอบใน
การเตรียมสาร ผูควบคุมการสงออกหรือเคล่ือนยาย ผูบรรจุหีบหอ และ
แนวทางการคัดเลือกผูใหบริการขนสง 

- บันทึกขอมูลการขนสง และจัดเก็บประวัติเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย
หรือขนสง 

- ตองมีวิธีปฏิบัติซึ่งสามารถควบคุมสายโซเอกสารในการสงออกสารชีวภาพ 
ต้ังแตการเตรียมการบรรจุหีบหอ การขนสง การรับ การเก็บรักษา เพื่อแนใจ
วาการสงออกสารชีวภาพถูกตองและผูรับจะไดรับสารชีวภาพตรงเวลาที่
กําหนด 
 

 
 
 

กฎระเบียบสากล 

ในระดับนานาชาติไดตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นดังกลาวเปนอยางยิ่ง ดัง
จะเห็นไดจากมีความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปองกันการใชจุลินทรีย
ในทางที่ ผิ ด  รวมทั้ ง  การควบคุมโรคติดเชื้ อและการ จัดการความเ ส่ียงด าน
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปกปองสุขภาพและสิ่งแวดลอม ชวยใหเกิดความม่ันคงทางชีวภาพ 
ดังตอไปนี้  

1) อนุสัญญาหามอาวุธชีวภาพ  (Biological Weapons Convention - BWC) 
หรือชื่อเต็มวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธ
แบคทีเรีย (อาวุธชีวภาพ) และอาวุธทอกซิน และวาดวยการทําลายอาวุธ
เหลานี้ (Convention on the Prohibition of the Development, Production 
and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons 
and on Their Destruction) เปนความตกลงพหุภาคี (multilateral treaty) ที่
เปนหัวใจของความมั่นคงทางชีวภาพ โดยมีบทบัญญัติหามรัฐภาคีพัฒนา 

กฎระเบียบเพ่ือควบคุมสารชีวภาพ 
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ผลิต สะสม ไดมา หรือเก็บจุลินทรีย หรือสารชีวภาพอื่นๆ รวมทั้งทอกซินใน
ปริมาณที่ไมมีเหตุอันควรสําหรับการปองกันโรค หรือความมุงประสงค
ในทางสันติ รวมทั้งใหรัฐภาคีทําลายอาวุธชีวภาพท่ีมีอยูดวย ซึ่งอนุสัญญานี้
เปนความตกลงพหุภาคีระดับโลกฉบับแรกที่จัดทําขึ้น เพื่อกําจัดอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง แตไมมีบทบัญญัติที่ใหมีมาตรการพิสูจนยืนยัน 
(verification) จึงทําใหไมสามารถตรวจการละเมิดของรัฐภาคีได 

2) พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol 
on Biosafety)  เปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity - CBD) เกี่ยวกับการควบคุมการ
เคล่ือนยาย และการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified 
Organism – GMOs) ที่เปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมใหเกิดความ
ปลอดภัย   

3) ขอมติที่ WHA55.16 ขององคการอนามัยโลก จากท่ีประชุมองคการอนามัย
โลก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545 ไดรับรองขอมติที่ WHA55.16 เรื่องการ
ตอบสนองทางสาธารณสุขโลกตอสารชีวภาพและสารเคมีหรือวัสดุ
กัมมันตรังสีที่มีผลตอสุขภาพ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ โดยอุบัติเหตุหรือโดย
เจตนา โดยสนับสนุนใหสรางเสริมระบบการสาธารณสุขใหเขมแข็ง เนนที่
การเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินและการจัดทําแผนเผชิญเหตุ ซึ่ง
รวมถึงการเฝาระวังโรคและพิษวิทยา การส่ือสารความเส่ียง และผลกระทบ
ทางจิตวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 

4) ขอมติที่ 1540 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ เปนขอมติของ
คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติไดใหการรับรองขอมติที่ 
(UNSCR) 1540  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 วาดวยการไมแพรขยาย
อาวุธอานุภาพทําลายลางสูง (Weapons of Mass Destruction - WMD) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหอาวุธอานุภาพทําลายลางสูง เครื่องสง 
และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของตกไปอยูในมือของกลุมผูกอการราย ถือเปน
ความพยายามของสหประชาชาติ ที่จะปดชองวางของความตกลงระหวาง
ประเทศดานการลดและแพรขยายอาวุธอานุภาพทําลายลางสูงที่มีอยู ซึ่งไม
สอดคลองกับสภาพการเมืองระหวางประเทศปจจุบัน  
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กฏระเบียบของประเทศไทย 

 
  ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการใชชัวภาพที่กอโรคใน
มนุษย สัตวและพืชดังนี้ 
 
1. เช้ือกอโรคในมนุษย  

ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อควบคุมการใชเชื้อโรคกอโรคในมนุษย ไดแก 
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2525 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติฯ นิยามคําวา 
“เชื้อโรค” หมายถึง เชื้อจุลินทรีย รวมทั้ง เชื้ออื่นที่มิใชจุลินทรีย แตกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ไดแก ไฟออน ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําใหกอโรคได และผลิตผลผลิตส่ิงเหลานั้น 
ที่ทําใหเกิดโรคในคน ปศุสัตว หรือสัตวอื่นๆ นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติฯ ไดนิยาม
คําวา “พิษจากสัตว” หมายถึง พิษที่เกิดจากสัตวแลวกอโรคในคน และสัตว ไดแก พิษ
จากงู พิษจากแมลง และพิษจากปลาปกเปา โดยพระราชบัญญัตินี้มีจุดมุงหมายเพื่อสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงเนนไปในเรื่องของ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
มากกวาความม่ันคงทางชีวภาพ 

เนื้อหาในพระราชบัญญัติฯ ประกอบดวย บทบัญญัติ 27 มาตรา และกฏ
กระทรวง 8 ฉบับ ขอบังคับของพระราชบัญญัติฯ จะหามมิใหผูใดผลิต2 เวนแตจะได
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติฯ ไมได
บังคับในทุกหนวยงาน แตจะยกเวนหนวยงานของรัฐไมตองไดรับการอนุญาตจากอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถาบันศึกษาวิทยาศาสตรและสถานพยาบาลที่ของรัฐ องคการเภสัชกรรม สภากาชาด
ไทย ทั้งนี้ เฉพาะในงานที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การปองกันโรค การบําบัดโรค 
การศึกษา หรือการวิจัยเทานั้น ที่ไมตองมีใบอนุญาต  แตยังตองทําตามกฏเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติ 

สวนหน วยงานที่ ไม ได รั บการยกเวน  หากจะครอบครองเ ช้ือภายใต
พระราชบัญญัติฯ จะตองมาขอรับอนุญาตที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย3 โดยคุณสมบัติ
ของผูรับใบอนุญาต กําหนดไวในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

                                                 
2 ผลิต หมายถึง เพาะ ปรุงแตง เปลี่ยนสภาพ บรรจุ ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานเช้ือโรค 
3 ติดตอขอใบอนุญาตและยื่นแบบฟอรมที่กลุมงานทดสอบยาทางจุลชีววิทยา สํานักยาและวตัถุเสพติด กรมิว
ทยาศาสตรการแพทย อาคาร 2 ชั้น 3 โทร 0 2591 0000 ตอ 99090  
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1) จะตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  
2) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  
3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  
4) ไมเคยตองคําพิพากษาวากระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอัตราโทษ

ถึงจําคุก  
5) มีสถานที่และอุปกรณที่ใชในการผลิต ครอบครอง จําหนาย หรือเก็บที่

เหมาะสม และมีผูควบคุมรักษาคุณภาพ  
ภายหลังยืนแบบฟอรมและหลักฐานตางๆ แลว เจาหนาที่เขาตรวจสอบและ

ประเมินสถานที่ กอนนําเสนออธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยลงนามออกใบอนุญาต 
โดยกระบวนการทั้งหมดจะใชเวลาดําเนินการไมเกิน 15 วัน และใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ป 
ซึ่งเมื่อผูไดรับอนุญาตไดรับอนุญาตแลว จะตองปฎิบัติตามขอบังคับในมาตรา 14 
ดังตอไปนี้  

2) ทําบัญชีรายเดือนแสดงการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือ
นําผาน ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

3) จัดใหมีการแสดงฉลากชื่อวิทยาศาสตร ปริมาณบรรจุ วันเดือนปที่ผลิต และ
สถานที่ผลิต ที่หีบหอบรรจุ สวนที่ภาชนะบรรจุอยางนอยใหแสดงชื่อ
วิทยาศาสตร  

4) จัดใหมีการควบคุมการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนํา
ผาน ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว มิใหมีการเผยแพรกระจาย  

5) การท่ีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง  
อนึ่ง หามผูไดรับอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผาน

เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไมตรงตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต และนอกเหนือจากสถานที่
ที่ระบุไวในใบอนุญาต หากผูไดรับอนุญาตไมดําเนินตามในเรื่องตางๆ พระราชบัญญัติฯ 
ไดกําหนดบทลงโทษไว ดังนี้  

1) กรณีไมขออนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

2) ผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อโรคและพิษจาก
สัตวไมตรงตามที่กําหนดไวตามใบอนุญาต หรือไมมีการควบคุมตาม
กฎกระทรวง มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  
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3) ไมตอใบอนุญาต มีโทษปรับไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาต
หมดอายุ  

4) ไมมาทําใบอนุญาตใหม ภายใน 15 วัน ภายหลังที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด มีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท  

5) ไมแสดงฉลากที่หีบหอบรรจุ มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  
6) ผลิตเชื้อและพิษจากสัตวนอกสถานท่ี ไมทําบัญชีรายเดือน หรือไมแจง

ยกเลิกกิจการ มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  
7) ไมสงเอกสาร ไมมาแสดงถอยคํา หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน มี

โทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  
อ ย า ง ไ ร ก็ ดี  ก า ร ล ง โ ท ษ ไ ม ใ ช อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ข อ ง อ ธิ บ ดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย แตเปนกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ยกเวน
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี หรือผูซึ่ งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได  
 
2. เช้ือกอโรคในพืช  

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 กํากับดูแลควบคุมโรคและ
ศัตรูพืช ซึ่งไดรับการแกไขเพื่อใหทันตอสถานการณมาโดยตลอด โดยมีการแกไขฉบับที่ 
2 และ 3 ในป พ.ศ. 2542 และ 2551 ตามลําดับ วัตถุประสงคของการมีพระราชบัญญัติ
กักพืชฯ เพื่อปองกัน ควบคุม กํากับ และดูแลการนําเขา และสงออกพืชไมใหโรคและ
ศัตรูพืชระบาดแพรหลายเขามาในราชอาณาจักรตามที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญา
ระหวางประเทศ รวมทั้งควบคุมดูแลการสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเหมาะสม หลัก
เกณที่ใชควบคุมโรคและศัตรูพืชในพระราชบัญญัติจะกําหนดใหเมื่อมีกรณีจําเปนจะตอง
ปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชนในการปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนด
กําหนดพืชศัตรูพืช หรือพาหะเปนส่ิงตองหาม หรือส่ิงกํากัด ปจจุบันมีรายชื่อศัตรูพืชที่
เปนส่ิงตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืชที่ประกาศเปนประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแลวทั้งส้ินจํานวน 472 ชนิด ส่ิงมีชีวิตกอโรคพืชที่เปนเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไว
รอยด ไฟโตพลาสมา ไสเดือนฝอย แมลง ไร และวัชพืช ซึ่งการนําเขาส่ิงตองหามตาม
บัญชีรายชื่อดังกลาว สามารถนําเขาไดเพื่อการทดลองวิจัย หากตองการนําเขาเพื่อ
การคาหรือกิจกรรมอื่น ตองวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช และปฏิบัติตามกฎเกณฑวิธีการ  
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ในการ ย่ืนคําขออนุญานนํา เข า ส่ิงตองหามตามบัญชี ราย ช่ือเข ามาใน
ราชอาณาจักร ตองยื่นแบบฟอรม พ.ก.1 ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร และแนบเอกสาร
ขอมูลวิชาการเพื่อประกอบการพิจาณาอนุญาต ดังนี้  

- เหตุผลและวัตถุประสงคในการนําเขา 
- ผลการทดลองที่ผานมา 
- ขอมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
- รายละเอียดโครงการทดลองพรอมชื่อผูรับผิดชอบ 
- รายละเอียดอื่นๆตามที่กรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
เมื่อเตรียมตองนําเขาที่ดานตรวจพืช และตองมีใบอนุญาตนําเขาส่ิงตองหาม 

พรอมใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือหนังสือรับรองส่ิงตองหาม โดยภาชนะบรรจุตอง
แข็งแรงและสามารถปองกันการปนเปอนได รวมทั้ง ตองติดบัตรกํากับบนภาชนะบรรจุ 
สงถึงอธิบดี หรือหัวหนาดานตรวจพืช หามเขียนขอความใดบนภาชนะบรรจุ และใหผู
ไดรับใบอนุญาตแจงการนําเขา ในการสงมอบส่ิงตองหามตองสงตอพนักงานเจาหนาที่  
และนําส่ิงตองหามนั้นไปกักไว ณ สถานกักพืช ภายหลังดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว ส่ิง
ตองหามหรือผลิตผลที่ไดจากส่ิงตองหามตองทําลายทิ้งภายใตการควบคุมของพนักงาน
เจาหนาที่ หรือจัดการตามที่เห็นสมควรตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นชอบ โดย
พนักงานเจาหนามีอํานาจในการตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตัวบุคคลในเขต
ดานตรวจพืช หรือเขตควบคุมศัตรูพืช สวนนอกเขตดานตรวจพืชพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจในการเก็บตัวอยาง ยึด กัก ส่ังใหสงออกไป หรือทําลายส่ิงตองหาม 

 
3. เครือขายศูนยเก็บรักษาจลุินทรียแหงประเทศไทย (Thailand Network on Culture 

Collection – TNCC) กับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงทางชีวภาพ ตาม
หลักการของ OECD  

ในปพ.ศ. 2546 องคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
of Economy Co-operation and Development – OECD) ไดพิจารณาขอเสนอโครงการ
อนุรักษทรัพยากรจุลินทรียอยางยั่งยืน ตามท่ีประเทศญี่ปุนไดยื่นเสนอ และเห็นใน
ความสําคัญของทรัพยากรจุลินทรียในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ
ทั่วโลก คณะทํางานดานนี้ จึงเสนอใหใชชื่อ “ศูนยทรัพยากรชีวภาพ” (Biological 
Resource Center – BRC) เพื่อเปนศูนยกลางการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้ง
ทรัพยากรจุลินทรียใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหนาที่อนุรักษทรัพยากร
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ชีวภาพอยางมีคุณภาพ  ใหบริการ และทําวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา รวมท้ัง ทําหนาที่รับฝาก
เก็บทรัพยากรพันธุกรรมที่เปนทรัพยสินทางปญญา โดยไดจัดทํา “แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานของศูนยทรัพยากรชีวภาพ” (OECD Best Practice Guidelines for 
Biological Resource Center) โดยมีรายละเอียดเรื่องการบริหารจัดการการเก็บรักษาจุลิ
นทรียอยงมีคุณภาพ เพื่อใหการนําไปใชไดผลตามที่คาดหวังไว ประกอบดวย เทคนิคการ
เก็บรักษาที่สามารถปองกันการสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางพันธุกรรม 
การปองกันไมใหมีการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชในทางที่ผิดกฏหมาย การปองกันการไม
ปฏิบัติตามกติกาท่ีตกลงรวมกัน การพิสูจนสายพันธุแทจริง (authentic culture) 
มาตรการเฝาระวังการนําจุลินทรียไปใช โดยการจัดทําเอกสารการรับเขา และสงออกที่
สามารถตรวจสอบเสนทางได รวมทั้ง การบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และ
การแบงันผลประโยชนที่เทาเทียมกัน  

สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญของการเก็บรักษาสายพันธุเชื้อจุลินทรีย
อยางมีระบบ เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ โดยไดมีการจัดต้ัง
เครือขายศูนยเก็บรักษาจุลินทรียแหงประเทศไทย (Thailand Network on Culture 
Collection – TNCC) ต้ังแตป พ.ศ. 2543 จากความรวมมือของหนวยงานท่ีมีศักยภาพใน
ดานการเก็บรักษาจุลินทรีย มีความพรอมในดานหองปฏิบัติการ และบุคคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการเก็บเชื้อจุลินทรีย รวมท้ังยังมีความพรอมในการท่ีจะรองรับกิจกรรม
ทางดานการเก็บรักษาจุลินทรียของประเทศ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก  

- หนวยเก็บรักษาจุลินทรียเฉพาะทาง ของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เก็บรักษาจุลินทรีย จําพวกราและยีสต 

- หนวยเก็บรักษาจุลินทรียทางการแพทย ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
เก็บรักษาจุลินทรียที่กอโรคในคน 

- หนวยเก็บรักษาจุลินทรียทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เก็บรักษาจุลิ
นทรียที่สําคัญทางการเกษตร 

- ศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เก็บ
รักษาจุลินทรียที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมของเครือขายใหบริการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียตามมานฐานและคุณภาพ
ตามระบบสากล รวมทั้ง แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานของศูนยทรัพยากรชีวภาพ และ
หลักการของความมั่นคงทางชีวภาพ ซึ่งระบบการจัดเก็บจะมีตูเก็บเชื้อที่ระบุตําแหนงเก็บ
เชื้อดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิของตูเก็บเชื้อตลอดเวลา 
หากอุณหภูมิของตูเก็บเชื้อเปลี่ยนแปลงจะมีระบบสงขอความไปที่โทรศัพทมือถือของ
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ผูรับผิดชอบ นอกจากมาตราฐานดานการเก็บรักษาแลว เครือขายยังไดมีบริหารให
คําปรึกษาการแบงปนผลประโยชนที่จะเกิดจากการใชจุลินทรียใหกับนักวิจัยดวย  
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