
สรปุกจิกรรมสรา้งความเขม้แข็ง 
Institutional Biosafety Committee (IBC) 

ปี 2555 - 2556

ชาลนิ ีคงสวสัดิ.
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ



ฉบบัปี 2547

ฉบบัปี 2552

ฉบบัปี 2554

ที@มา:

1. National Institutes of Health (NIH) 
guideline (2011)

2. การดแูลเชืKอโรคตามระดบัความเสี@ยง, 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(2550)

3. Laboratory Biosafety Manual, WHO (2004)

แนวทางปฏบิตัเิพื@อความปลอดภยัทางชวีภาพ 
สาํหรบัการดาํนนิงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมห่รอืพนัธุวศิวกรรม



บทบาทและความรบัผดิชอบของบทบาทและความรบัผดิชอบของ  IBCIBC

• ประเมนิและตรวจสอบโครงการวจิัยตา่งๆ และใหข้อ้แนะนําแก่
นักวจิัย

• พจิารณาระดบัการป้องกนัและวธิกีารดําเนนิงาน สําหรับการวจิัย
และทดลองทกุชนดิที(จัดอยูใ่นประเภท 2 และ 3 ตามแนวทาง
ปฏบิัติ

• สง่ผลการพจิารณางานที(อยูใ่นประเภทที( 2 เพื(อให ้TBC รับทราบ 
และงานประเภทที( 3 ให ้TBC พจิารณา 

• จัดใหม้กีารตรวจสอบและออกใบรับรอง กอ่นที(จะดําเนนิงานใน
หอ้งปฏบิัตกิาร BSL2

• จัดใหม้กีารตรวจสอบงานที(กําลังดําเนนิอยู ่และใหข้อ้แนะนํากบั
นักวจิัยเป็นระยะๆ 

• จัดใหม้กีารตรวจสอบมาตรฐานของสถานที(ทดลอง และการหลดุ
ลอดของ GMOs จากสถานที(ทดลองสูส่ ิ(งแวดลอ้ม 

• รับผดิชอบการออกกฎระเบยีบปฏบิัต ิและตัดสนิใจเกี(ยวกบัการ
ดําเนนิงานดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพภายในสถาบัน

IBCIBC



จาํนวนหนว่ยงานที@ม ีIBC ระหวา่งปี 2547 - 2556
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สถาบนัการศกึษา
25 แหง่

สถาบนัการศกึษา
2525 แหง่

IBCIBC

หนว่ยงานกาํกบัดแูล
4 แหง่

หนว่ยงานกาํกบัดแูล
44 แหง่

บรษิทัเอกชน
3 แหง่

บรษิทัเอกชน
33  แหง่

หนว่ยงานวจิยั
4 แหง่

หนว่ยงานวจิยั
44 แหง่

IBCs
36 แหง่

IBCsIBCs
3636 แหง่
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ปี 2547

การจัดประชมุ IBC ประจําปี

ปี 2547

ปี 2554

กจิกรรม ระหวา่งปี 2547-2554
• จัดทํา road show IBC
• จัดทําเวบไซต ์เครอืขา่ยคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบั

สถาบนั (IBC network)
• จัดตั oงเครอืขา่ย IBC

ปี 2558...

กจิกรรม ระหวา่งปี 2554-2556
และ

แผนการดําเนนิงาน ปี 2557

กจิกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกจิกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ  IBCIBC



ปี 2554

• อบรมแนวทางปฏบิต้เิพื(อ
ความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ หลกัสตูรขั oนตน้ใน 
4 ภมูภิาค (เชยีงใหม ่/
ขอนแกน่ / กรงุเทพฯ / 
สงขลา)

โครงการเสรมิสรา้งขดีความสามารถ IBC

สนบัสนนุโดย

สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

สนบัสนนุโดย

สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

ปี 2555

• อบรมแนวทางปฏบิต้เิพื(อ
ความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ หลกัสตูรขั oนกลาง 
(สําหรับวทิยากร)

• อบรมหลักสตูรขั oนตน้ โดย
วทิยากรที(ผา่นการอบรม
ขั oนกลาง

ปี 2556

• อบรมแนวทางปฏบิต้เิพื(อ
ความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ หลกัสตูรขั oนกลาง 
(สําหรับวทิยากร)

• อบรมหลักสตูรขั oนตน้ โดย
วทิยากรที(ผา่นการอบรม
ขั oนกลาง

คณะทํางานกาํกบัโครงการฯ
รศ.ดร.ประสาทพร  สมติะมาน
ศ.ดร.ศรสีนิ  คสูมทิธิs
ศ.ดร.อมรรัตน ์ พงศด์ารา
ดร.ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล
รศ.ดร.หนึ(ง  เตยีอํารงุ
ดร.บญุเฮยีง  พรมดอนกอย

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556



2554
• รุน่ที( 1 - 22 ก.ค. 54 (รว่มกบั มช.)
• รุน่ที( 2 – 25 ก.ค. 54 (รว่มกบั มอ.)
• รุน่ที( 3 – 28 ก.ค. 54 (รว่มกบั ม.มหดิล)
• รุน่ที( 4 – 4 ส.ค. 54 (รว่มกบั มข.)

2555
• รุน่ที( 5 - 20 ม.ิย. 55 (รว่มกบั มจธ.)
• รุน่ที( 6 – 21 ม.ิย. 55 (รว่มกบั จฬุาฯ)
• รุน่ที( 7 – 22 ม.ิย. 55
• รุน่ที( 8 – 11 ก.ค. 55
• รุน่ที( 9 – 7 ส.ค. 55
• รุน่ที( 10 – 8 ส.ค. 55
• รุน่ที( 11 – 30 ส.ค. 55 (รว่มกบั CAB มก.)

2556
• รุน่ที( 12 – 29 พ.ค. 56 (รว่มกบั มธ.)
• รุน่ที( 13 – 26 ม.ิย. 56 (รว่มกบั มธ.)
• รุน่ที( 14 – 19 ก.ค. 56 (รว่มกบั จฬุาฯ)
• รุน่ที( 15 – 8 ส.ค. 56 (รว่มกบั มน.)
• รุน่ที( 16 – 5 ก.ย. 56 (รว่มกบั อวท.)

โครงการเสรมิสรา้งขดีความสามารถ IBC

ปี 2556

2555

• รุน่ที( 1 – 16 – 17 ก.ค. 55

2556

• รุน่ที( 2 – 5 ก.ค. 56

• รุน่ที( 3 – 2 ส.ค. 56 (รว่มกบั 
มธ.)

หลกัสตูรข ัKนตน้ หลกัสตูรข ัKนกลาง



จํานวนผูเ้ขา้รว่มอบรมแนวทางปฎบิตัฯิ หลกัสตูรขั oนตน้
และขั oนกลาง ระหวา่งปี 2554-2556
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จาํนวนผูเ้ขา้รว่มอบรมจากหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน
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หลกัสตูรข ัKนตน้ หลกัสตูรข ัKนกลาง



หนว่ยงานที@เขา้รว่มอบรม IBC ข ัKนตน้

• กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
• มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
• มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี 
• มหาวทิยาลยัมหดิล  
• มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
• มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
• สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
• สถาบนัวจิัยจฬุาภรณ์  

2 ปี
(11 แหง่)

3 ปี



1. กฎระเบยีบในการกํากบัดแูลควบคมุความปลอดภยัทางชวีภาพ 

2. การประเมนิความเสี(ยง 

3. แนวทางปฏบิตัเิพื(อความปลอดภยัทางชวีภาพ

3.1 ขอบเขตแนวทางปฏบิตัฯิ

3.2 ระดบัความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร

3.3 ระดบัความปลอดภยัของถังหมักและโรงเรอืน

3.4 การขนสง่และการจัดการของเสยี

4. การฝึกปฏบิตักิารใชแ้นวทางปฏบิตัฯิ
4.1 การฝึกปฏบิตักิารแบง่ประเภทงานวจิัย 
4.2 การฝึกปฏบิตักิารพจิารณาหอ้งปฎบิตักิารและโรงเรอืน

ภาคบรรยาย

ภาคปฏบิตั ิ

หลกัสตูรข ัKนตน้หลกัสตูรข ัKนตน้  ((สําหรบัสําหรบั  IBC IBC และนกัวจิยัและนกัวจิยั))



ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้

Very Poor
(1)

Poor
(2)

Fair
(3)

Good
(4)

Excellent
(5)

ผลการสํารวจอา้งองิจากเกณฑค์า่เฉลี@ยเลขคณิตในกรณี Rating Scale 5 ระดบั ดงันีK

ชว่งคะแนน ความหมาย

1.00 – 1.80 นอ้ยที@สดุ

1.81 – 2.60 นอ้ย

2.61 – 3.40 ปานกลาง

3.41 – 4.20 มาก

4.21 – 5.00 มากที@สดุ

ผลการจดัการ
ฝึกอบรม 

• รปูแบบ / โปรแกรมของการฝึกอบรม
• คณุภาพ / เนืoอหาของการฝึกอบรม
• ระยะเวลาในการฝึกอบรม
• เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

เนืKอของการ
ฝึกอบรม 

• การบรรยายแนวทางปฏบิัตฯิ
• การฝึกแบง่ประเภทงานวจิัย
• การฝึกปฏบิัตกิารพจิารณาหอ้งปฏบิัตกิารและโรงเรอืน  



4.40ภาพรวม

4.60• เอกสารประกอบการฝึกอบรม

4.34• ระยะเวลาในการฝึกอบรม

4.35• คณุภาพ / เนืKอหาของการฝึกอบรม

4.32• รปูแบบ / โปรแกรมของการฝึกอบรม

คา่เฉลี@ย

ผลการจดัการฝึกอบรม 

เกณฑ์

ดมีากที@สดุ

เกณฑ์เกณฑ์

ดมีากที@สดุดมีากที@สดุ

ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้



4.33ภาพรวม

4.28• การฝึกปฏบิตักิารพจิารณาหอ้งปฏบิตักิาร
และโรงเรอืน 

4.23• การฝึกปฏบิตักิารแบง่ประเภทงานวจิยั

4.49• การบรรยายเรื@องแนวทางปฏบิตัฯิ

คา่เฉลี@ย

เกณฑ์

ดมีากที@สดุ

เกณฑ์เกณฑ์

ดมีากที@สดุดมีากที@สดุ

เนืKอของการฝึกอบรม 

ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนตน้



หลกัสตูรข ัKนตน้หลกัสตูรข ัKนตน้  ((สําหรบัสําหรบั  IBC IBC และนกัวจิยัและนกัวจิยั))



หลกัสตูรข ัKนกลางหลกัสตูรข ัKนกลาง  ((สําหรบัวทิยากรสําหรบัวทิยากร))

2. การประเมนิความเสี@ยง (risk 
assessment) และระดบัความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ (biosafety
level)

•พจิารณาแบง่ประเภทและพจิารณาหอ้งปฏบิตักิาร
จากการชมวดีทิศันห์อ้งปฏบิตักิาร

4. การฝึกปฏบิตักิารพจิารณา
ระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของหอ้งปฏบิตักิาร 

•พจิารณาโครงการวจิยัจากขอ้เสนอโครงการที@
ดดัแปลงมาจากโครงการวจิยัจรงิ

3. การฝึกปฏบิตักิารพจิารณา
ระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของโครงการวจิยั

ภาคฝึกปฏบิตั ิ

งานวจิยัดา้นพชื

งานวจิยัดา้นสตัวท์ดลอง

•งานวจิยัดา้นจลุนิทรยี ์

•สรปุเนืKอหาในสว่นของภาคบรรยายและสรปุเนืKอหา
แบบฝึกหดัภาคปฏบิตั ิ

1. สรปุเนืKอหาหลกัสตูรฝึกอบรม
แนวทางปฎบิตัหิลกัสตูรเบืKองตน้

ภาคบรรยาย

รายละเอยีดหวัขอ้



4.27ภาพรวม

4.33• เอกสารประกอบการฝึกอบรม

4.27• ระยะเวลาในการฝึกอบรม

4.27• คณุภาพ / เนืKอหาของการฝึกอบรม

4.20• รปูแบบ / โปรแกรมของการฝึกอบรม

คา่เฉลี@ย

ผลการจดัการฝึกอบรม 

เกณฑ์

ดมีากที@สดุ

เกณฑ์เกณฑ์

ดมีากที@สดุดมีากที@สดุ

ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนกลางผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนกลาง



4.37ภาพรวม

4.28• การฝึกปฏบิตักิารพจิารณาระดบัความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของหอ้งปฏบิตักิาร 

4.22• การฝึกปฏบิตักิารพจิารณาระดบัความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของโครงการวจิยั

4.43• ภาคบรรยาย

คา่เฉลี@ย

เกณฑ์

ดมีากที@สดุ

เกณฑ์เกณฑ์

ดมีากที@สดุดมีากที@สดุ

เนืKอของการฝึกอบรม 

ผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนกลางผลการประเมนิหลกัสตูรข ัKนกลาง



วทิยากรรุน่ใหม่
จากผูผ้า่นการอบรมหลกัสตูรวทิยากร 

1ศนูยพ์ันธวุศิวกรรมและ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

ดร.ปารชิาต ิเบริน์ส5

1มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ

ดร.รักชนก โคโต4

1มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลา้ธนบรุี

คณุณมล วรปรดีา3

3มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ดร.ศภุชยั วฒุพิงศช์ยักจิ2

2มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รศ.ดร.ธรีะชยั ธนานันต์1

จํานวนการ
บรรยาย (ครั oง)

หน่วยงานชื(อ-สกลุลําดบั



ดร.รกัชนก โคโต 
มศว.

อ. ณมล วรปรดีา
มจธ.

ดร.ศภุชยั วฒุพิงษช์ยักจิ
ม.เกษตร

ผศ.ดร.ธรีะชยั ธนานนัต์
ม.ธรรมศาสตร์

ดร.ปารชิาต ิเบริน์ส์
ไบโอเทค

4.44ภาพรวม

4.373. ทักษะในการสื(อสาร

4.422. ทักษะในการสอน / ถา่ยทอด

4.531. ความรูค้วามสามารถของผูส้อน

Average

(เต็ม 5)
การประเมนิทมีผูส้อน



แผนการดาํเนนิงาน ปี 2557

• รว่มกบั IBC แมข่า่ย (node) นําหลกัสตูรฝึกอบรมการใช ้
แนวทางปฏบิตัเิพื(อความปลอดภยัทางชวีภาพฯ หลกัสตูรขั oน
กลาง สําหรับวทิยากร  (train the trainer) เพื(อสรา้งวทิยากร
ประจําในแตล่ะภมูภิาค 

• รว่มกบั IBC จัดการฝึกอบรมแนวทางปฏบิตัเิพื(อความ
ปลอดภยัทางชวีภาพฯ หลกัสตูรขั oนตน้ โดยวทิยาการที(ผา่น
การฝึกอบรมหลกัสตูรขั oนกลาง เพื(อฝึกทกัษะและความ
ชาํนาญของวทิยากร 



IBC 
2557

ขอคาํแนะนําแนวทางการ
ดาํเนนิงานเพื@อเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของ IBC


