
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องเรื่อง  
““การใชแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพการใชแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ””

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ



• บทที่ 1 กฎระเบียบในการกํากับดูแลควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

• บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

• บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
– สวนที่ 1 ขอบเขตแนวทางปฏบิัติฯ

– สวนที่ 2 ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัตกิาร

– สวนที่ 3 ระดับความปลอดภัยของถังหมักและ

โรงเรือน

- สวนที่ 4 การขนสงและการจัดการของเสีย

• บทที่ 4 การฝกปฏิบัติการใชแนวทางปฏิบัติฯ

OUTLINESOUTLINES



 ความปลอดภัยทางชีวภาพ คอือะไร?

งานวิจัยในดานใดก็ตามที่กาํลังดําเนินการ จะตองมีมาตรการในการควบคุมเพื่อ

ปองกันมิให GMO หลุดลอดออกไปสูสิ่งแวดลอมหรือสาธารณะ กอนไดรับการ

พิสูจนวามีความปลอดภัยในการนําไปใช

มาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักการพื้นฐานตอ
ความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมจากวัสดุชีวภาพ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน

แนวคิดในการพิจารณาผลกระทบและประเมินความเสี่ยงหรือ
อันตรายตอความปลอดภัยของสุขภาพมนุษย  และความ
หลากหลายทางชีวภาพอันอาจเกิดขี้นในการวิจัย    และพัฒนา  
การเคลื่อนยาย การจัดการ และการใชประโยชน สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุโดยใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง genetically modified organisms (GMOs)  (พืช 
เชื้อจุลินทรียกอโรค แมลงพาหะ) และครอบคลุมถึงการนําพันธุ
ตางถิ่น (non indigenous species) เขามาในระบบนิเวศนทั้งใน
สวนที่ปลอยตามธรรมชาติ และที่มีการควบคุม



บทที่บทที่ 1 1::
กฎระเบียบในการกํากับดูแลและควบคุมกฎระเบียบในการกํากับดูแลและควบคุม

ความปลอดภัยทางชีวภาพความปลอดภัยทางชีวภาพ

� กฎระเบียบสากลในการกํากับดูแลและควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
� พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Cartagena Protocol on Biosafety
� International regulations

-องคการการคาโลก

-Codex Alimentarius

� กฎหมายที่ใชบังคับ / พระราชบัญญัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย

- กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

- รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหมพ.ศ………

� แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม



International RegulationInternational Regulation
(Adaptation options and activities for safe(Adaptation options and activities for safe

transfer, handling and use of GMOs)transfer, handling and use of GMOs)

�� Cartagena Protocol on Cartagena Protocol on BiosafetyBiosafety
�� International agreements International agreements 
�� International Plant Protection Convention (IPPC) (1952,International Plant Protection Convention (IPPC) (1952,

1991, 2005)1991, 2005)
�� WTO Sanitary and WTO Sanitary and phytosanitaryphytosanitary Agreements (SPSAgreements (SPS

agreement)agreement) องคการการคาโลกองคการการคาโลก
�� Codex Codex AlimentariusAlimentarius
�� Regional agreements, e.g. EU, Asia and Pacific Region,Regional agreements, e.g. EU, Asia and Pacific Region,

ASEANASEAN
�� SubSub--regional agreements, e.g. Greater Mekong Subregional agreements, e.g. Greater Mekong Sub--

regionregion (GMS), Southeast Asia(GMS), Southeast Asia
�� Bilateral or multilateral agreementsBilateral or multilateral agreements
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Cartagena Protocol on BiosafetyCartagena Protocol on Biosafety
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�� USA USA ––PATRIOT ACT: PATRIOT ACT: is is ""Uniting and Strengthening America Uniting and Strengthening America 
by Providing  Appropriate Tools Required to Intercept and by Providing  Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Obstruct Terrorism ((USA PATRIOTUSA PATRIOT))Act of Act of 20012001""

�� European Directives: European Directives: A A directivedirectiveis a is a legislative actlegislative actof the of the 
European UnionEuropean Union

�� SingaporeSingapore--Biological and Toxin Act 2005 (No.36 0f 2005): Biological and Toxin Act 2005 (No.36 0f 2005): cover cover 
: prohibit : prohibit the usethe useof  biological agents and toxins of  biological agents and toxins for nonfor non--peaceful peaceful 
purposespurposes; p; prohibit rohibit the usethe useof Second Schedule  biological agents of Second Schedule  biological agents 
without approvalwithout approval;; prohibit the prohibit the possession,possession,transhipmenttranshipmentof First, of First, 
Second and  Fifth Schedule and Second and  Fifth Schedule and biological agents and Toxinsbiological agents and Toxins
without approval and permitwithout approval and permit; ; pprohibit the rohibit the transportationtransportationof all of all 
schedule biological agents by mail or public transportationschedule biological agents by mail or public transportation;;
prohibit prohibit large large scale productionscale productionof Second Schedule biological of Second Schedule biological 
agentsagentswithout approvalwithout approval..

Example of International Law and LegislationExample of International Law and Legislation



พืช พรบ. กักพืช
พรบ.คุมครองพันธุพืช 

etc.
ประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ. 2537 ที่
กําหนดใหพืชดัดแปลง

พันธุกรรม  89 ชนิด เปนสิ่ง
ตองหามมิใหนําเขามาใน

ราชอาณาจักรยกเวนเพื่อการ
ทดลอง หรอืวิจัย

• Biosafety 
guidelines (พืช
วิจัยในประเทศ)

• พรบ.กักพืช (พืช
นําเขา)

• Biosafety
guidelines (พืช
วิจัยในประเทศ)

• พรบ.กักพืช 
(พืชนําเขา)

� ปลูก (พรบ.กัก

พืช)

� อุตสาหกรรม 
(ถั่วเหลืองและ
ขาวโพดดัดแปลงดัด
พันธุกรรม โดยมีการ
ติดฉลากตาม พรบ. 
อาหาร)

สตัว พรบ.โรคระบาดสัตว 
พรบ.การประมง
พรบ.โรคติดตอ

etc.

Biosafety
guidelines

Biosafety
guidelines

-

จุลินทรีย พรบ. เชื้อโรค 
(เฉพาะเชื้อโรค)

พรบ. เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว          

 พรบ. โรคติดตอ 
etc.

Biosafety
guidelines

Biosafety
guidelines

Microbial 
Industrial 
Guidelines

นําเขาจาก
ตางประเทศ

วิจัยใน
หอง lab.

ทดสอบใน
ภาคสนาม

ใชใน
เชิงการคา

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ  GMOsGMOs



นําเขาจาก
ตางประเทศ

วิจัยใน
หอง lab.

ทดสอบใน
ภาคสนาม

ใชใน
เชิงการคา

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ  GMOsGMOs

พืช พรบ. กักพืช • Biosafety
guidelines (พืช
วิจัยในประเทศ)

• พรบ.กักพืช (พืช
นําเขา)

• Biosafety
guidelines (พืช
วิจัยในประเทศ)

• พรบ.กักพืช 
(พืชนําเขา)

� ปลูก (พรบ.กัก

พืช)

� อุตสาหกรรม 
(พรบ. อาหาร)

สตัว พรบ.โรคระบาดสัตว 
พรบ.การประมง

พรบ.กักพืช
พรบ.โรคติดตอ

Biosafety
guidelines

Biosafety
guidelines

-

จุลินทรีย พรบ. เชื้อโรค 
(เฉพาะเชื้อโรค)

Biosafety
guidelines

Biosafety
guidelines

Microbial 
Industrial 
Guidelines

พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ



พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  พ.ศ. .....

เหตุผล 

• เพื่อใหมีกฎหมายในควบคุม และดูแลการใชประโยชน

จาก GMOs อยางปลอดภัยและเหมาะสมตอการ

คุมครองและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและ

สุขอนามัยของประชาชน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการผลิต

และใชประโยชนจาก GMOs อันเปนผลมาจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

เหตุผล 

• เพื่อใหมีกฎหมายในควบคุม และดูแลการใชประโยชน

จาก GMOs อยางปลอดภัยและเหมาะสมตอการ

คุมครองและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและ

สุขอนามัยของประชาชน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการผลิต

และใชประโยชนจาก GMOs อันเปนผลมาจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม



คํานิยามใน 
พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ

“สิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม”

สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการผสมผสานสารพันธุกรรมใหม ซึ่งไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

“เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม”
1.กระบวนการใชเทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของ

หองปฏิบัติการ รวมถึงการตัดตอสารพันธุกรรม หรือการใชสารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส
กรดนิวคลีอิคเขาไปเปนสวนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งขามขอบเขตของการ
ผสมพันธุตามธรรมชาติ และไมไดใชเทคนิคในการขยายพันธุหรือคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม 
(ธรรมชาติ) หรือ

2.การรวมตัวกันของเซลล (fusion of cells) นอกวงศ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งขาม
ขอบเขตของการผสมพันธุตามธรรมชาติ และไมไดใชเทคนิคในการขยายพันธุหรือคัดเลือก
พันธุแบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ)

“กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม”
กิจกรรมในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก การนําเขา การ

สงออก การผลิต การใช การปลดปลอย การจําหนาย การเคลื่อนยาย การเก็บรักษา การขนสง 

และการกําจัด



องคประกอบของ
พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 

• การนําเขา สงออก และนําผาน
• การใชในสภาพควบคุม
• การใชในการทดลองภาคสนามในสภาพกําจัด 
• การปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมอยางจงใจ 
• การจําหนายเพื่อเปนอาหารหรืออาหารสัตว และการใชเพื่อการผลิต 
• การพักใช
• การเพิกถอนใบอนุญาต
• การดูแล ขนสง เคลื่อนยาย เก็บรักษา และบรรจุหีบหอ 
• เหตุฉุกเฉินและการปลดปลอยโดยไมจงใจ 
• การรับฟงความคิดเห็นประชาชน
• การเปดเผยและปกปดขอมูล 

• หลักการและเหตุผล
• ขอบเขต
• นิยาม
• คณะกรรมการและหนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ขอกําหนดทัว่ไป
(General Provisions) 

2. ขอกาํหนดที่ใชในการ
ดําเนินการ

(Operational 
Provisions) 

• กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ 
• พนักงานเจาหนาที่
• การอุทธรณ 
• ความรับผิดและความชดใชความเสียหาย 
• บทกําหนดโทษ  

3. ขอกาํหนดเสริม
และสนับสนุน

(Supportive 
Provisions) 



รางราง  พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  พพ..ศศ.. ......

9 หมวด 109 มาตรา

หมวด 1 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ มาตรา 7 – 14

หมวด 2 หนวยงานผูรับผดิชอบ และหนวยประสานงาน
กลางแหงชาติ 

มาตรา 15 – 17

หมวด 3 การควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับสิง่มีชีวิตดดัแปลง
พันธุกรรม 

มาตรา 18 – 63

หมวด 4 การมีสวนรวมของประชาชนและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร 

มาตรา 64 – 68

หมวด 5 กองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรา 69 - 73

หมวด 6 พนักงานเจาหนาที่ มาตรา 74 – 78

หมวด 7 การอุทธรณ มาตรา 74 – 78

หมวด 8 ความรับผดิ และการชดใชคาเสียหาย มาตรา 81 - 88

หมวด 9 บทลงโทษ มาตรา 89 - 106



หมวดหมวด  33
การควบคมุกจิกรรมเกีย่วกบัสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม

ระดับการควบคุม แนวทางการดําเนินงาน บทลงโทษ 
จําคุก (ป) หรือ ปรบั (บาท)

1. การนําเขา-สงออก •แจงขอมูลนําเขา สงออก และนําผาน GMOs ตาม
กฎกระทรวง

< 7 ป หรือ < 7แสนบาท

2. การใชในสภาพควบคุม 
(ทดลองและวิจัย)

•ใหหนวยงานผูรับผิดชอบออกประกาศกาํหนดบัญชีรายชื่อใน
ระดับความเสี่ยง 4 ประเภท กาํหนหลักเกณฑ มาตรฐาน 
แนวทางปฏิบตัิ
•แจงขอใชตอหนวยงานผูรับผิดชอบ 
•รายงานและบันทึกการใช และเสนอตอหนวยงานผิดชอบตาม
หลักเกณฑและวธิีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด 

< 3 เดือน หรือ < 3 หมื่นบาท 
หรือ
< 1 เดือน หรือ < 1 หมื่นบาท

3. การใชในการทดลอง
ภาคสนามในสภาพจํากัด

•รัฐมนตรีผูรับผิดชอบออกกฎเกณฑ วิธีการเงื่อนไข 
• จัดทําแผนและเสนอแผนการทดลอง รวมทั้ง มาตรการ
ในการควบคุม

< 5 ป หรือ < 5 แสนบาท

4. การปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอม

•หามปลดปลอยสิ่งมชีีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสูสิ่งแวดลอม
โดยเจตนาในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบ
•หนวยงานผูรับผิดชอบ พิจารณารายงานประเมินผล
กระทบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและชีวิตชุมชน 
•หามการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ในเขตอนุรักษและในพื้นที่โดยรอบเขตอนุรักษ

< 10 ป หรือ < 1 ลานบาท

5. การจําหนายเพื่อเปน
อาหารหรืออาหารสัตว และ
ใชในกระบวนการผลิต 

•ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบ 
•ตองจัดใหมฉีลาก ซึ่งมีขอมูลชัดเจนและเพียงพอตอ
ผูบริโภคทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

< 10 ป หรือ < 1 ลานบาท
ถาผิดเรื่องฉลาก
< 6 เดือน หรือ < 5 หมื่นบาท 



ระดับการควบคุม แนวทางการดําเนินงาน บทลงโทษ 
จําคุก (ป) หรือ ปรบั (บาท)

6. การพักใช การ
เพิกถอน และการเลิก
ประกอบกิจกรรมตาม
ใบอนุญาต

•ใหอํานาจหนวยงานผูรับผิดชอบมีอานาจในการสั่งพัก
ใชใบอนุญาต 

-

7. การดูแล ขนสง 
เคลื่อนยาย นําผาน 
เก็บรักษา บรรจุหีบ
หอ กําจัด และจําแนก
ระบุ 

• ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจกรรม ตองดูแล ขนสง 
เคลื่อนยาย นําผาน เก็บรักษา บรรจุหีบหอ กําจัด และ
จําแนกระบุดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
ปลอดภัย 
•ตองจําแนกระบุ GMO โดยอาจแสดงเปนฉลาก หรือ
เอกสารกํากับอื่น เพือ่แสดงถงที่มาและสืบยอนกลับได
ตลอดเวลาที่ครอบครอง 

< 2 ป หรือ < 2 แสนบาท 

8. การปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมโดยไม
เจตนา และกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 

• ใหอํานาจหนวยงานผูรับผิดชอบ ประกาศแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉนิ และมีการ
ปลดปลอย GMOs โดยไมเจตนา 
• ผูประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ GMOs ตองจัดทํา
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยไมเจตนา
• เจตนา ผูประกอบกิจกรรมตองแจงเหตุฉุกเฉิน
ดังกลาวใหหนวยงานผูรับผิดชอบทราบทันที 

-

หมวดหมวด  33
การควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม



สถานภาพสถานภาพ  ((รางราง))  พรบพรบ..ความปลอดภัยทางชีวภาพจากความปลอดภัยทางชีวภาพจาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  พพ..ศศ.. ……

กฤษฎีกา เริ่มพิจารณาเนื้อหา
(มิถุนายน 2552)

กฤษฎีกา เริ่มพิจารณาเนื้อหา
(มิถุนายน 2552)

ครม. พิจารณาเห็นชอบ 
(22 มกราคม 2551)

ครม. พิจารณาเห็นชอบ 
(22 มกราคม 2551)

บรรจุในแผนนิติบัญญัติแหงชาติ 
ป พ.ศ. 2551 – 2554

บรรจุในแผนนิติบัญญัติแหงชาติ 
ป พ.ศ. 2551 – 2554

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เตรียมยกราง
กฎหมายระดับรองที่มี

ความสําคัญ
เพื่อรองรับ พรบ.ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฯ



บทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆบทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆ

TBC IBC

หัวหนา
โครงการ



บทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆบทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆ

• ใหคําแนะนําแก IBCและอนุญาติ สําหรับโครงการประเภทที่ 3* 
หรือประเภทอื่นตามที่ถูกรองขอ

• ใหคําแนะนําตอ IBC สําหรับโครงการประเภทอื่นตามความจําเปน 
• จัดทําแบบขอเสนอโครงการ แบบประเมิน เอกสารเกี่ยวกับ

แนวทางปฎิบัติใหแก IBC 
• แจงขาวใหสถาบันหรือหนวยงานทราบเรื่องความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 
• รักษาขอมูลที่มีความสําคัญและความลับของนักวิจัย

ผูอํานวยการ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
ประธาน

TBCTBC

*ประเภทของงานวิจัย

ประเภทที่ 1 งานวิจัยที่ไมมีอันตราย

ประเภทที่ 2 งานวิจัยที่อาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม

ประเภทที่ 3 งานที่อาจมีอันตราย หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม
หรืองานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไมเปนที่ทราบแนชัด

ประเภทที่ 4 งานที่มีอันตรายรายแรง หามดําเนินการโดยเด็ดขาด



บทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆบทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆ

• ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยตางๆ และใหขอแนะนําแกนักวิจัย

• พิจารณาระดับการปองกันและวธิกีารดําเนินงาน สําหรับการวิจัยและ
ทดลองทุกชนิดทีจ่ัดอยูในประเภท 2 และ 3 ตามแนวทางปฏิบัติ

• สงผลการพิจารณางานทีอ่ยูในประเภทที่ 2 เพื่อให TBC 

รับทราบ และงานประเภทที่ 3 ให TBC พิจารณา 

• จัดใหมีการตรวจสอบและออกใบรับรอง กอนที่จะดําเนินงานใน

หองปฏิบัติการ BSL2

• จัดใหมีการตรวจสอบงานทีก่ําลงัดําเนินอยู และใหขอแนะนํากับนักวิจัย

เปนระยะๆ 

• จัดใหมีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานทีท่ดลอง และการหลุดลอดของ 

GMOs จากสถานทีท่ดลองสูสิ่งแวดลอม 

• รับผิดชอบการออกกฎระเบียบปฏิบัติ และตัดสินใจเกีย่วกับการดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยทางชีวภาพภายในสถาบัน 

IBCIBC



บทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆบทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆ

• ประเมินโครงการที่เสนอวาอยูภายในขอบเขตและประเภทใดของแนวทาง
ปฏิบัติ

• ทําการสอนหรือฝกอบรมใหเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

• จัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑที่จําเปนเพือ่ลดความเสี่ยง

• แจงตอ IBC เมื่อประเมินวาโครงการเหลานั้นเขาขายตามแนวทางปฏิบัติ

• จัดหารายละเอียดโครงการเพือ่เสนอ IBC

• ดําเนินการตามขอแนะนําของ IBC และ TBC 

• สงขอเสนอโครงการไปที่ IBC กอนดําเนินการใดๆ 

• ดําเนินการตามระดับการควบคุมและปองกนั 

• แจงการเปลี่ยนตัวบุคลากรที่รวมโครงการตอ IBC 

• รายงานอุบัติเหตุทั้งหมดตอ IBC 

• แจงการนําวัสดุชีวภาพเขาจากตางประเทศตอ IBC 

• จัดทํารายงานความกาวหนาของงานวิจัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หัวหนาหัวหนา
โครงการโครงการ



ภาพรวมกลไกในการควบคุมดูแล GMOs
ตาม พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ที่มา: ภัทรินทร (2551)



บทที่บทที่ 2 2::
การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง



หลักการประเมินความเสีย่งหลักการประเมินความเสีย่ง                                                            
(Risk assessment)(Risk assessment)

ที่มา: http://www.austrac.gov.au/elearning_amlctf_programcourse/mod4/module_4_risk_16.html

สิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยง

• สิ่งมีชีวิตพันธุดั้งเดิม (parent organisms 
or wild type) กอนที่จะนํามาทําเปน
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเชน 
ชื่อ (ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ฯลฯ)/
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมถูกพัฒนามา
จากพันธุดั้งเดิมพันธุใด / พาหะ (vector) ที่
ใชในการถายทอดสารพันธุกรรมเปนแบบใด 
ไดมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด

• สิ่งมีชีวิตที่ทําหนาที่เปน donor (รวม 
vector) สามารถควบคุมการสรางสาร
พันธุกรรม ไดหรือไม มีผลิตภัณฑไดหรือไม

• สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมแลว 

• ความเสี่ยงที่มีตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ รวมทั้งผลกระทบตอสุขอนามัยของ
มนุษย เชน การเกิดพิษ ภูมิแพ  หรือการกอ
โรค 



• สิ่งมีชีวิตพันธุดัง้เดิม (parent organisms or wild type) กอนที่จะนํามาทํา
เปนสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม 

สิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยง

ลักษณะที่ใชประเมิน
ระดบัของความเขมงวด
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• สิ่งมีชีวิตทีท่ําหนาที่เปน donor (รวม vector)

สิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยง
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• สิ่งมีชีวิตทีด่ดัแปลงพันธุกรรมแลว 

สิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยง
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• ความเสี่ยงที่มีตอสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่ตองพิจารณาประเมินความเสี่ยง
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บทที่บทที่ 3 3::
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับการดาํเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการดาํเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรมสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม



สวนที่ 1
ขอบเขตของแนวทางปฎิบัติ



ฉบับป 2547

ฉบับป 2552

ฉบับป 2554

ที่มา:

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

2. การดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยง, กรมวทิยาศาสตรการแพทย (2554)

3. Laboratory Biosafety Manual, WHO (2004)



คํานิยามคํานิยาม  

“เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม”

1. กระบวนการใชเทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของ

หองปฏิบัติการ รวมถึงการตัดตอสารพันธุกรรม หรือการใชสารพันธุกรรมลูกผสม หรือ

การใสกรดนิวคลีอิคเขาไปเปนสวนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งขาม

ขอบเขตของการผสมพันธุตามธรรมชาติ และไมไดใชเทคนิคในการขยายพันธุหรือ

คัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ

2. การรวมตัวกันของเซลล (fusion of cells) นอกวงศ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่ง

ขามขอบเขตของการผสมพันธุตามธรรมชาติ และไมไดใชเทคนิคในการขยายพันธุ

หรือคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ)

“สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม”

หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms –GMOs) หมายถึง 

สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดตอ ตัดแตง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือผสมผสาน

สารพันธุกรรมใหม (novel combination of genetic materials) ซึ่งไดจากเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม



ประเภท
ของ

สิ่งมีชีวติ
ระดับของการทดลอง

พืช 

จุลินทรีย

สตัว

หอง lab.หอง lab. โรงเรือนโรงเรือน ภาคสนามภาคสนาม

ขอบเขตของแนวทางปฏิบัติขอบเขตของแนวทางปฏิบัติ  

หอง lab.หอง lab. ถังหมัก 10 ลิตร
ขึ้นไป

ถังหมัก 10 ลิตร
ขึ้นไป

ภาคสนามภาคสนาม

หอง lab./
หองเลี้ยง

สัตวทดลอง

หอง lab./
หองเลี้ยง

สัตวทดลอง



 องคประกอบของแนวทางปฎิบัติ

9 บท 4 ภาคผนวก

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 

บทที่ 3 ระดับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

บทที่ 4 ระดับความปลอดภัยของจุลินทรียในถังหมักมากกวา 10 ลิตร และภาคสนาม 

บทที่ 5 ระดับความปลอดภัยของการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนและ
ภาคสนาม

บทที่ 6 ระดับความปลอดภัยของการทดลองในสัตวดัดแปลงพันธุกรรม

บทที่ 7 การขนสงและการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากตางประเทศ

บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง

บทที่ 9 บทบาทและความรับผิดชอบองคกรและหนวยงานตางๆ 

ภาคผนวก 1 เอกสารที่เกียวของ

ภาคผนวก 2 บัญชีรายชื่อตางๆ 

ภาคผนวก 3 ขอแนะนําในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยและแบบฟอรมตางๆ 

ภาคผนวก 4 รายชื่อกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ



จําแนกประเภท

ความเสี่ยง 1 - 4

จําแนกประเภทจําแนกประเภท

ความเสี่ยงความเสี่ยง  1 1 -- 44

วิธีควบคุมดูแลวิธีควบคุมดูแล

ระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 1 - 4 

ระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 1 - 4 

การควบคุมระดับปฐมภูมิ 

การควบคุมระดับทุติยภูมิ 

 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

การควบคุมทางกายภาพ การควบคุมทางกายภาพ 

การฝกฏิบัติการ การฝกฏิบัติการ 

อุปกรณ/
เครื่องมือ
อุปกรณ/
เครื่องมือ

สิ่งอํานวยความ
สะดวก

สิ่งอํานวยความ
สะดวก

ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง



 ประเภทของการวิจัยทางพนัธวุิศวกรรม

แบงระดับความเขมงวดในการควบคุมตาม
ประเภทของงานวิจัย

ประเภทที่ 1 งานที่ไมมีอันตราย

ประเภทที่ 2 งานที่อาจเปน อันตรายในระดับต่ํา

ประเภทที่ 3 งานที่อาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
ในหองทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม /งาน
เกี่ยวกับการรักษาผูปวย  โดยการดัดแปลง
พันธุกรรม /งานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม
เปนที่ทราบแนชัด

ประเภทที่ 4 งานที่มีอันตรายรายแรงตอ
ผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชมุชน และ
สิ่งแวดลอม ไดแก

– งานวิจัยที่ไมมีมาตรการควบคุมปองกันในเชิง
วิทยาศาสตร

– งานวิจัยที่มุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรคเพื่อเปาหมาย
สงคราม

– งานวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย ที่ไมมีวัตถุประสงค
ในทางรักษา

� BSL1 หรอื BSL2
� แจง IBC

� BSL2+ หรือ BSL3
� ขออนุญาต IBC/TBC

� BSL1 หรอื BSL2
� ขออนุญาต IBC

� หามดําเนินการ



ประเภทที่ 1

คณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพ                       

(Technical Biosafety Committee – TBC)

คณะกรรมการฯ ระดับสถาบัน 
(Institutional Biosafety Committee – IBC)

คณะกรรมการฯ ระดับสถาบัน 
(Institutional Biosafety Committee – IBC)

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 1 และ 2
เพื่อทราบและรวบรวม

ประเภทที่ 3
เพื่อขอความเห็นชอบ

ขอยกเวน เพื่อประเมิน เพื่อประเมิน

หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ

ดําเนินการสุมตรวจ
การดําเนินงานดําเนินงานทดลอง

สิ้นสุดโครงการ

สงรายงานความกาวหนา
ปละ 1 ครั้ง

แหลงทุน

กลไกการกํากับดูแลงานวิจัยดานพันธุวิศวกรรมตามแนวทางปฏิบัติ



งานวิจยัประเภท 1

1. การดดัแปลงพันธุกรรมของเซลลสิ่งมีชีวิตที่ไมกอใหเกิดอันตราย

2.งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรมที่มีการ 

แลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเปนที่ยอมรับ ตาม

ภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.1

3.การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน/พาหะที่รับรองแลววา

ปลอดภัยที่ไดอนุญาตไวในภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.2

4.การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใชสารพันธุกรรมจากพืช

ชนิดนั้นเอง และไมเปนวัชพืชรายแรงหรือไมสามารถผสมขามกับวัชพืช

ได

แจง IBC



งานวิจยัประเภท 2
1. การดดัแปลงพันธุกรรมของเซลลสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดอันตรายในระดับต่ํา

2. การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน/พาหะที่ไมไดอนุญาตไวใน      
ภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.2

3. การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน/พาหะที่อนุญาตไวแลว ตาม
ภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.2 แตยีนที่จะนํามาเชื่อมมีลักษณะเปน

- ตัวกําหนดใหเกิดพิษภยั หรือ

- DNA หรือ RNA จากจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในมนุษย สตัว หรือพืช 
ที่อยูในบัญชรีะดับความเสี่ยง 2 ตามภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.3 หรือมียีนสราง
โปรตีนที่มีผลตอการเจริญเติบโตหรือการแบงเซลล

4. การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ขอ 2.3

5. การวิจัยและทดลองดดัแปลงพันธุกรรมพืชที่ไดรับสารพันธุกรรมจากพืช
ชนิดอื่น หรือสิง่มีชีวิตอื่น แตตองไมมีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตกอโรคตาง
ถิ่น

ขออนุญาต IBC



งานวิจยัประเภท 3
4. การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผูปวยดวยการดดัแปลงพันธุกรรมทุก

ประเภท

5. การวิจัยและทดลองใดๆ ทีม่ีการฉดีชิ้นสวนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเขาไป
ในตัวออน เพื่อดดัแปลงพันธุกรรมของสตัวทีม่ีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส

6. การวิจัยและทดลองที่มีการสรางสายพันธุจลุินทรียที่มีการตานทานยา
ปฏชิีวนะหลายชนิด โดยที่ยาปฏชิีวนะนั้นๆ ใชในการบําบัดรกัษามนุษย 
สตัว หรือใชในการเกษตร 

7. การวิจัยและทดลองดดัแปลงพันธุกรรมพืชที่ไดรับสารพันธุกรรมจากพืชชนิด
อื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจุลินทรียตางถิ่นที่กอโรค 
หรือมียีนสรางสารพิษตอสตัวมีกระดูกสันหลัง หรือสรางสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัช หรือสารที่ใชในอุตสาหกรรม

8. การวิจัยและทดลองที่ไมไดจัดอยูในกลุมใดๆ แตอยูในขอบเขตของแนวทาง
ปฏิบัติ

ขออนุญาต IBC และ TBC



งานวิจยัประเภท 4

กา ร วิ จั ย แล ะ ทด ล อ งที่ มี อั น ต รา ย ร ะดั บ ร า ย แร ง ต อ
ผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม  จะไมไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการ กิจกรรมวิจัยเหลานี้ ไดแก

• งานวจิัยที่ไมมมีาตรการ และ/หรือขอมูลที่ใชในการพิสูจน และ
ควบคุมปองกันในเชิงวิทยาศาสตรอยางชัดเจน

• งานวจิัยและทดลองที่มุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือ 
สารพิษ เพื่อเปาหมายทางสงคราม และการทําลายลางเผาพันธุ
มนุษยหรือสัตว 

• งานวจิัยและทดลอง ที่มุงจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษยดวย
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่ไมไดมวีัตถุประสงคในการรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม

ไมอนุญาตใหดําเนินการ 



Exercise I



Exercise I
หัวของานวิจัย ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4

1. การศึกษาประสิทธิภาพของการ
ถายยีน Bt (B. thuringiensis)
เพื่อพัฒนาขาวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมใหตานทานหนอนเจาะ
ลําตนขาวโพด 

 การวิจัยและทดลอง
ดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่
ไดรับสารพัธุกรรมจาก
พืชชนิดอื่น หรือ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น แต
ตองไมมีสารพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตกอโรคตาง
ถิ่น 

2. การศึกษาการใชจุลินทรียดัดแปลง
พันธุกรรม E. coli สายพันธุ K1 

ในกระบวนการผลิต L-Lysine

เนื่องจาก การทดลอง
นี้มีการนําชิ้นสวนของ 
rDNA ในเจาบานที่
ระบุไวในภาคผนวกที่ 
2 ขอ 2.2 การทด 
ลองนี้ใชเจาบานเปน 
E.coli K12 ซึ่งอยูใน
บัญชีรายชื่อที่รับรอง
แลววาปลอดภัย ทั้งนี้ 
จะตองพิจารณาแหลง 
ที่มาของยีนที่ผลิต L-
Lysine ประกอบดวย 
โดยจะตองมาจากเชื้อ
ที่ไมกอโรค 

3. การศึกษากลไกการดื้อยาใน 
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis 

เปนเชื้อซึ่งจัดอยู
ในบัญชีรายชื่อ
ความเสี่ยง
ประเภท 3

��������

��������

��������





สวนที่ 2
ระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ



Biosafety Level 1 Biosafety Level 1 –– BSL1BSL1

NOTE: ไมจําเปนตองแยกออกจากหองทั่วไปภายในอาคาร 
MUST: โตะปฏิบัติการ / อางลางมือ / อุปกรณวิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาทั่วไป 
NOTE: ไมจําเปนตองแยกออกจากหองทั่วไปภายในอาคาร 
MUST: โตะปฏิบัติการ / อางลางมือ / อุปกรณวิจัยและเทคนิคทางจุลชีววิทยาทั่วไป 

1. มาตรการทั่วไป • ควรมีการประเมินผลเมื่อมีความกาวหนางานวิจัย โดยหัวหนาโครงการ

• ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ 1 ครั้ง/วัน หรือหลังจากสารเคมีหก

• ตองลดการปนเปอนของเสียกอนนําไปทิ้ง 

• ไมใชปากดูดไปเปต

• หามรับประทาน ดื่ม สูบบุหรี่ หรือเสริมสวยในพื้นที่หองปฏิบัติการ

• ตองลางมือหลังจับสารเคมีหรือกอนออกจากหอง

• ระวังไมใหเกิดการฟุงกระจายตลอดกระบวนการวิจัย 

• ดูแลและสนใจสุขอนามัยในหองปฏิบัติการ ควรสวมชุดปองกนัเพือ่ลดความเสี่ยง

2. มาตรการพิเศษ • วัสดุที่มีการปนเปอนตองใสภาชนะที่ปดสนทิกอนออกจากหองปฏิบัติการ 

• ควบคุมไมใหมีแมลงและหนูในหองปฏิบัติการ

3. อุปกรณที่ใชควบคุม • ไมมี

4. สิ่งอํานวยความสะดวก • ออกแบบใหงายตอการทําความสะอาด

• โตะทนกรด/ดาง สารละลายอนิทรีย และความรอนปานกลาง

• เฟอรนิเจอรแขง็แรง ทําความสะอาดได

• มีอางลางมือ

• ถาหนาตางเปด ควรปองกันแมลงตางๆ ไมใหเขาหองปฎิบัติการ 



BSL1 ทํางานบนโตะ
ปฎิบัติการ



Biosafety Level 2 Biosafety Level 2 –– BSL2BSL2

สิ่งที่แตกตางและสิ่งที่แตกตางและ//หรือเพิ่มเติมจากหรือเพิ่มเติมจาก  BSL1BSL1
• การฝกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรียกอโรคใหบุคลากรที่

เกี่ยวของ

• เครื่องมือและครุภัณฑตามระดบั BSL1 เปนอยางต่ํา 

• มีตูชีวนิรภยั (biosafety cabinet) class I หรอื class II และ

autoclave 

• ผูปฏิบัติงานควรผานการฝกในหองปฏิบัติการ BSL2 มากอน  



Biological safety cabinet Class I

ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type A

ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type B1

ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type B2

ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



BSL2 ปฏิบัติงานในตูชวีนิรภัย



Biosafety Level 3 Biosafety Level 3 –– BSL3BSL3

สิ่งที่แตกตางและสิ่งที่แตกตางและ//หรือเพิ่มเติมจากหรือเพิ่มเติมจาก  BSLBSL2 2 
• ระบบไหลเวียนอากาศในหองปฎิบัติการเปนระบบที่ลดการเล็ดลอด

ของจุลินทรียออกสูสิ่งแวดลอม (HEPA filter / liquid disinfectant 

traps) 

• การอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาในสถานที่ตองเขมงวดเปน

พิเศษ 

• บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรม BSL3 มากอน   



Biological safety cabinet Class III

ที่มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



การแตงกายในหองปฏิบัติการ BSL-3

ที่มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/BiosafetyPart1/BiosafetyPart1.htm



Biosafety Level 4 Biosafety Level 4 –– BSL4BSL4

สิ่งที่แตกตางและสิ่งที่แตกตางและ//หรือเพิ่มเติมจากหรือเพิ่มเติมจาก  BSL3BSL3
• ตองเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาหองปฏิบัติการ

• ตองอาบน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ

• พื้นที่แยกออกจากอาคารหรือพื้นที่อื่นชดัเจน 

• ตูชีวนิรภยั class III 

• บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรม BSL4 มากอน   



ที่ตั้งของหองปฏิบัตกิารที่ตั้งของหองปฏิบัตกิาร

����)	��	$��	�%�����ก��
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
• 0�ก/�ก�& �$�!&��7 *�&!�& �$�-����2�)��ก��,�����(	 ○ ● ● ●

• *������(	���!"�����#�����/��ก���ก�#���$�/�$%� ○ ● ● ●

• �ก��(��/(��#�""�����!!ก!����������� - ○ ● ●

• �ก��!���	�!������!�*�!��8�#�(�ก�� 0��0�ก(��!!ก/�ก�& �$�!&��7 - ○ ● ●

• 0�ก����(�ก*�&!*�!�/%����� �ก��!���	�!�����������##ก��,*�!�ก�'(��
��(�9��"�����!�+���� �-	�

- ○ ○ ●

• -%���ก���*�&!���ก��!�	�0�ก/�ก*�!��8�#�(�ก�� - - ● ●

• �"�&�!��&!*�&!��##!%����"���-���ก(���7 "���	ก�ก.#,*�����-��-���
0������(	�.!"!����������

- - ● ●

○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”



โครงสรางทางกายภาพโครงสรางทางกายภาพ ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

*��	����	��	ก��(��
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
I.  ก+�&�	&��"��	

• ����:���!�9�	� - - ○ ●

• ����:���!�9 (�	�) 0##  non-load-bearing - - ○ ●

• ����)"��-����)�*�:���!�9 (�	�) 0## non-load-bearing - - ○ ●

• ����"!�ก�( - - ○ ●

II.  �����

• �����0�����#;��� ● ● ● ●

• �������#;���0##0���$�!���	����
�� �����$�#  $�-!�����*���-� - ○ ● ●

III.  ����!��#  �������'�	,

• $�$��(�!ก<�; -���"� $�(�!�$�(��:���0������� - ○ ● ●

• ����-��$�$�(�!ก<�; -���"�  0��
��0�.�(��  - ○ ● ●



โครงสรางทางกายภาพโครงสรางทางกายภาพ  ((ตอตอ)) ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

*��	����	��	ก��(��
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

IV.  ��������#

• ����0##-�����ก%�*��ก���.!"0##�ก(� - ○ ● ●

• ����0##�.!"����(���!� - - ● ●

• ��##  key card - - - ○

• Ventilated airlock - - - ○

• �������(	�����,*6��!-%�*��#ก��)�ก���� ● ● ● ●

• �-�6��ก�2�$��!!ก *�&!$��*�
= ○ ○ ● ●

V.  หนาตาง
• �>!�ก��0���(���7 ● ● ● ●

• 0##ก��/ก���+�� - - ○ ○

VI.  พื้น
• 
���&�� ● ● ● ●

• �"���$�$��(�!ก��ก��ก��!� ○ ○ ● ●



ระบบอากาศระบบอากาศ

○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

������ก�-
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
I.  �����$���ก�-��$��	 (Room Air Supply)

• ��##,*�!�ก�'0�ก!!ก/�ก#����2*�!��8�#�(�ก�� - - ○ ●

• ��##,*�!�ก�'0##  HEPA-filter  *�&!0##,*�  bubble tight 
damper

- - ○ ●

• Direction inward, non-recirculated airflow - ○ ● ●

• ��##  interlock  ����  exhaust ventilation - - ○ ●

• ���##�(&!�+��,�ก�2$���##�����!�  ����  ��##"�����������!� - - ○ ●

II. ����  exhaust ventilation  ��$��	�%�����ก��

• ���## magnetic gauges *�&!��##"�#"��"������$������ - - - ●

• ���##  HEPA-filter  $���&�!�ก�#��##�(&!�+��,�ก�2$���##�����!� - - ○ ●

• ��##  interlock  ������##,*�!�ก�' - - ○ ●

• ��##  bubble tight damper  ��&�!,��,���##��ก������?@!� - - ○ ●

• �����2�!�  exhaust  /�ก*�!��8�#�(�ก�� "��!�	�,�����# 10 �$�� �!�
"���/�*�!�(�! 1 ����)��

- - ○ ●



ระบบอากาศระบบอากาศ  ((ตอตอ)) ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

������ก�-
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

III.  ระดับของตูชีวนิรภัย

• Class I - ○ ● ●

• Class II - ○ ● ●

• Class III - - ○ ●

• Class I  0��  II  $����ก�2�0##  positive-pressure 
suits

- - - ●

IV.  Fume hoods

• HEPA  0��  charcoal filter - - ○ ●

• Air flow alarm ○ ○ ○ ○



ระบบลดการปนเปอนระบบลดการปนเปอน
○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

������ก������./��
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
I.  ����  Decontamination

• �& � ����� :���  (�!�$�����-��  disinfectant – resistant - - ● ●

• ��-��$�,��$%�)(<� (	�  (�!�$�$��(�!-��A����& ! ○ ○ ● ●

• ��-��$�,��$%�)(<� (	� ,������ plastic laminate 
�� ○ ○ ● ●

• ��-��$�,��$%�)(<�  (	�  (�!�,�������-(���--(� (�*�.ก
������-���) - - ○ ●

II.  ����  Sterilization

• �*�!�  autoclave  $�0�ก/�ก*�!��8�#�(�ก��������##  interlocking 
double – door

- - ○ ●

• /%�����(�!��  autoclave  ,�*�!��8�#�(�ก�� - ○ ● ●

• /%�����(�!��  autoclave  ,�(��!�"�� ○ ● ● ●

• ���##  incinerator  ,�(��!�"�� - - - ●

III.  ระบบกําจัดขยะที่เปนของเหลว
• �ก��#%�#��� %�����-��A����& !ก�!�$� � - ○ ● ●

• (�!�A����& !�!��*��$�ก����ก�!�$� � - - - ●

IV.  ระบบกําจัดขยะที่เปนของแข็ง
• �ก��0�ก����+$���0��#����2$� ����!��������/� ● ● ● ●

• �*�!�0�ก�������-��-��� - - ○ ●



ระบบปองกันสุขภาพและความปลอดภัยระบบปองกันสุขภาพและความปลอดภัย ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

�����0�	ก���!�(��&�����
����(��
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• �$�-%�*��#�����&! ● ● ● ●

• �$�-%�*��#�����&!  ��!'!ก  *������ - - ● ●

• ���##BCก#�� - ○ ● ●

• �$�����*��� / (�  ��&�!�ก��!�#�(��*(� ○ ○ ○ ●

• �#����2�������-& !:��,ก��ก�# containment  
(��& !$������2  0.5 (��. (�! 1 "�)

- - ● ●

• ���##A����& !�-& !:��ก�!�;�ก���� - ○ ● ●



ระบบบริการภายในตัวอาคารระบบบริการภายในตัวอาคาร
○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

�������ก��(������������
�������$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

I.  ระบบทอและการระบายน้ํา

• $�ก$�!$��%��!�$���#��$� � (�!�����-	���##  sterilization - - - ●

• �!��*��*�&!ก<�;/�ก  autoclave  /�(�!�����-	���##$�!$�������##�E� - - ○ ●

• $�ก��!(�!�!�$�!(�!�!���	 �!�����  ����  non-shrinking sealant 
(ก��:��ก)

- - ● ●

• $�!� %���!�-��.�(�!�*���������-��G��� ○ ○ ● ●

• ��##ก��,*�� %�(�!�!�	�#����2�!ก*�!��8�#�(�ก�� - - ○ ●

II.  ระบบอัดกาซ

• (��(� �  HEPA-filter - - ● ●

• ��##ก<�;(���7 �(��ก��  back flow - - ● ●

• ��##$�!-	66�ก�'(�!��  HEPA-filter - - ● ●

• ��##!��ก<�;(�!�!�	��!ก*�!��8�#�(�ก�� - - ○ ●



ระบบบริการภายในตัวอาคารระบบบริการภายในตัวอาคาร  ((ตอตอ)) ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

�������ก��(������������
�������$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

III.  ระบบไฟฟา

• Ballast 0��  starter  !�	��!ก*�!��8�#�(�ก�� - - ○ ○

• Breaker  !�	��!ก#����2  biocontainment - - ○ ●

• ��##"�����!�+���!�(��(�ก (�!���&�!�)��ก�#��##*�!��8�#�(�ก�� ○ ○ ○ ●

• �ก����#�(%�0*���(���7 $�(	�(��(��
=  (breaker) ○ ○ ○ ○

• ���##
==>�-%��!� - ○ ○ ●

• ���##�(&!�+�� ก�2
=
*�� ● ● ● ●

• ���##)$�$�'����/��E� - - - ○



ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินตางๆระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินตางๆ  ○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

������1��(����ก���2!ก�2���'�	,
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• ���##  bottled back-up breathing air  $��
���-�$��+��,*�!�ก�'  30 ��$(�!  1 "�

- - - ●

• ���##  positive-pressure hood respirator - - - ●

• ���##-&�!-����*����#����2  containment  0��#����2!&��7 
$��ก�����!�

- - ○ ●

• ���##
=-�66�2�(&!�+�� ○ ○ ● ●



ระบบการปองกันและตรวจสอบระบบการปองกันและตรวจสอบ
○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

�����0�	ก��&�����3���
�����$��	�%�����ก��

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• ���##(��/-!#  negative air pressure  ����  ก��(��/-!#
�!������!���##,*�!�ก�' (pressure decay 0.05 wg 
loss/min)$� 2” wg

- - ○ ●

• ��##,*�!�ก�'0��  exhaust ductwork "���  leak-tight  
)���	/�ก"�� pressure decay ����  BSL3 (�!�
���ก�� 0.2% 
duct vol.(�!��$ $� 2”wg (500 Pa) *�&! BSL4 (�!�
���ก�� 
0.1% duct vol. (�!��$ $�  2” wg (500 Pa)

- - ○ ●

• ��##,*�!�ก�'0��  exhaust ductwork  (�!����##�>!�ก��  
back-draft

- - ● ●

• (�!��ก��(��/-!#���������##  HEPA-filter+��*���ก��(��(� �
$��$

- - ● ●

• $�-!#  leak - tight  �!� HEPA-filter  (�!�
���ก�� 0.2%
�!������(�(�!��$ $�  10” wg (2,500 Pa)

- - ○ ●

• �ก��(��/-!#��##�(&!�+���������/%� ○ ○ ● ●

• �ก��(��/-!#��##-&�!-���������/%� - - ○ ●



สรุปความแตกตางของแตละระดับสรุปความแตกตางของแตละระดับ
○ หมายถึง  “ควรมี”

● หมายถึง  “ตองมี”

- หมายถึง  “ไมจําเปนตองมี”

��	$�1����
3+���8������	3��$�

��������
����(����	���(�� (Biosafety Level)

����� 1 
(BSL1)

����� 2 
(BSL2)

����� 3 
(BSL3)

����� 4 
(BSL4)

1.  )(<��8�#�(�ก�� !��������&! ● ● ● ●

2. ก��BHก!#�������$"��"ก���8�#�(�ก��$��/������$�� ○ ● ● ●

3.  ��##A����& !����?@!������"�&�!�!#A����& !����
!� %�
"������-	� (autocave)

○ ● ● ●

4.  (	������+�� (biological safety cabinet) ○ Class I *�&! 
II

Class I *�&! 
II *�&! III

Class III

5.  ��##ก�!�ก��
*�����!�ก�' - - ○ ●

6.  ก���������,�ก��!��6�(���� – !!ก�!�
#�""�+���!ก

- ○ ○ ●

7.  ��##!�#� %� �������-& !:��ก�!�       ���� - !!ก 
*�!��8�#�(�ก��

- - ○ ●

8.  ก��0�ก!�"��*�&!*�!��8�#�(�ก��!!ก��(���*�ก - - - "���/
●



Exercise II:



Q: หองปฏิบัตกิาร 
Biosafety Level ? A: BSL1

Q: สามารถดําเนินโครงการ
ประเภทใด ? A: ประเภทที่ 1

ที่มา: http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/biosakerhet/BSL1.jpg



Q: หองปฏิบัตกิาร 
Biosafety Level ? A: BSL2

Q: สามารถดําเนินโครงการ
ประเภทใด ?

A: ประเภทที่ 1, 2 หรือ 3

ที่มา: http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/biosakerhet/BSL2.jpg



Q: หองปฏิบัตกิาร 
Biosafety Level ? A: BSL3

Q: สามารถดําเนินโครงการ
ประเภทใด ?

A: ประเภทที่ 3

ที่มา: http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/biosakerhet/BSL3.jpg



Q: หองปฏิบัตกิาร 
Biosafety Level ? A: BSL4

Q: สามารถดําเนินโครงการ
ประเภทใด ? A: ประเภทที่ 3

ที่มา: http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/biosakerhet/BSL4.jpg

ตองแยกเปนอาคารเอกเทศ



สวนที่ 3
ระดับความปลอดภัยของถังหมักและโรงเรือน



ระดบัความปลอดภัยของจุลินทรียในถงัหมัก
มากกวา 10 ลิตร 

1. Good Large Scale 
Practice (GLP)

• หลักการเดียวกับ BSL1 ใชกับสิ่งมีชีวิตไมกอโรค/ไมผลิต
สารพิษ 

2. BSL1-Large Scale • เทียบเทา BSL1 
• เปนระบบปด
• มีการฆาเชื้อกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม 

3. BSL2-Large Scale • เทียบเทา BSL2 
• ตูชีวนิรภัย class II 
• มีระบบ HEPA filter หรือระบบเผา เพื่อลดการปลดปลอยสู

สิ่งแวดลอม 

4. BSL3-Large Scale • เทียบเทา BSL3 – 4 
• ตูชีวนิรภัย class III
• มีระบบ double-door space air lock  ฯลฯ 



การทดลองจุลินทรียดดัแปลงพันธุกรรม
ในภาคสนาม 

ไมเคยมีประวตัิการทดสอบ
ภาคสนาม

เคยมีประวัติการทดสอบ
ภาคสนามมากอน

� ดําเนินการตามมาตรฐานจุลินทรียแตละ
ชนิด 

� เสนอเรื่องไป IBC เพื่อพิจารณามาตรการ
การปองกัน  

� มีการควบคุมทางชีวภาพที่เหมาะสม ไดแก 
จุลินทรียถูกทําใหตายกอนไปทดลอง หรือ 
มีวิธีการทําจุลินทรียหมดสภาพ หรือ มีการ
ดัดแปลงจุลินทรียใหอยูในสภาพแวดลอมที่
กําหนด

� ยีนที่ไดรับการดัดแปลงสามารถถายทอด
ใหกับจุลินทรียอื่นในวงจํากัด 

� มีการควบคุมการแพรใหอยูเฉพาะ
สภาพแวดลอมเปาหมาย 

� เสนอเรื่องไป IBC/ TBC พิจารณาประเมิน



ระดบัความปลอดภัยของการทดลองพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนและภาคสนาม 

•  ขั้นตอนที่ 1 :
ภายในโรงเรือน/หองปฏิบัติการ ปดมิดชิดอยางนอย 1 ฤดูปลูก

• ขั้นตอนที ่2 :
แปลงทดลองขนาดเล็กภายใตสภาพควบคมุ อยางนอย 1 ฤดปูลูก

• ขั้นตอนที่ 3 :
สภาพแปลงใหญ

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต นําเขา 
หรือนําผาน ซึ่งสิ่งตองหามตาม พรบ.กักพืช พ.ศ. 2507 แกไขแลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544



วิธีการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ในโรงเรือนและภาคสนาม 

ไมเคยมีประวตัิการทดสอบ
ภาคสนาม

เคยมีประวัติการทดสอบ
ภาคสนามมากอน

� IBC พิจารณาสถานภาพการทํางาน 
ตลอดจนการควบคุมความปลอดภัย   

� ประเมินและแนะนําโดย IBC และ TBC 

� มีวิธีการปองกัน เชน 

� มีการทดสอบในโรงเรือนในระดับที่
เหมาะสม

� กําหนดพื้นที่ทดสอบใหเหมาะสม มี
ปาย “หามเขา” ที่เห็นชัดเจน 

� มีพื้นที่ปลูก refuge area ตามความ
เหมาะสม 

� เก็บทําลายพืชดวยวิธีที่เหมาะสมเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง 

� มีการติดตามควบคุมโดย IBC เปน
ระยะๆ 



ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน  (1)(1)

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P

1.การเขาบริเวณ
โรงเรือนทดลอง

•จํากดัผูปฏิบัติที่เขา-
ออก 

•ผูปฏิบัติตองอานและทํา
ความเขาใจคูมือ BSL1-
P กอน

•เหมือน BSL1-P •เหมือน BSL2-P
•ผูเขาออกตองไดรับ
ความยินยอมจาก
หัวหนาโครงการกอน
เขาโรงเรือนทุกครั้ง

•BSL3-P ++
•จํากดัการเขาออก
เฉพาะผูมีหนาที่
ชัดเจน

•ใชระบบ air lock เมื่อ
มีการเขาออกเวลา
ฉุกเฉิน 

2. การบันทึก •ควรมีการจดบันทกึ
ผูปฏิบัติงานที่ผานเขา
ออก

•บันทึกพืชทดลองทีเ่ขา
ออก

•BSL1-P ++
•บันทึกความกาวหนา
โครงการ

•หัวหนาโครงการ
รายงานตอ IBC กรณี
เกิดเหตุฉกุเฉิน 

•BSL2-P ++
•บันทึกขอมูลพชืที่
จะนําเขาออกทุก
ครั้ง 

•BSL3-P ++
•ชิ้นสวนพืชตอง 
autoclave หรือ
ทําลายดวยวิธีที่
เหมาะสมกอนนาํออก

3. การทําลายหลัง
เสร็จการทดลอง

•ตองทําลายใหสูญเสีย
ความสามารถในการ
ดํารงชีวติและสืบพันธุ
ดวยวิธีเหมาะสม 

•BSL1-P ++
•ไมทําลายสิ่งปนเปอน
ดวยการลางน้าํ ควรมี
วิธีการทาํลายอื่นที่
เหมาะสมเพื่อให
สิ่งมีชีวิตเสียสภาพ
กอน

•BSL2-P ++ 
•ทําใหสูญเสีย
ความสามารถใน
การดํารงชีวติและ
สืบพันธุดวย 
autoclave หรือวิธี
อื่นกอนนาํออก

•เหมือน BSL3-P 
•น้ําที่สัมผัสสิ่งทดลอง
ตองกาํจัดสิ่งปนเปอน
กอนทิง้ 



ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน  (2)(2)

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P

4. การควบคุม
สิ่งมีชีวิตภายใน
โรงเรือน

•ควบคุมสิ่งมีชีวิตทีไ่ม
ตองการดวยวิธีการที่
เหมาะสม 

•จํากดับริเวณแมลงหรือ
สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหว
ไดใหอยูในกรง 

•เหมือน BSL1-P •เหมือน BSL2-P • เหมือน BSL3-P 

5. ปาย
เครื่องหมาย 

•มีปายแสดงชื่อ
ผูรับผิดชอบโรงเรือน / 
ชนิดพืช / ความ
ตองการพิเศษ 

•BSL1-P ++
•ปายเตือน “พืชทีท่าํการ
ทดลองอาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายตอการ
จัดการหรือระบบนิเวศ” 
และ “พืชทีใ่ชในการ
ทดลองอาจมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพอนามัย”

•เหมือน BSL2-P • เหมือน BSL3-P 

6. การเคลื่อนยาย
วัสดุ 

•ตองบรรจุในบรรจุภัณฑ
ที่เปนภาชนะปดและไม
แตก 

•เหมือน BSL1-P •BSL2-P ++
•ภาชนะมี 2 ชั้น อยู
ในสภาพทีส่มบูรณ

• BSL3-P ++
•วัสดุที่นาํเขาตอง
ฆาเชื้อกอน

7. อาณาบริเวณ •มีโครงสรางกําแพง 
หลังคา สรางโดยวัสดุ
โปรงใสใหแสงผานได

•อาณาบริเวณมีการ
จํากดัขอบเขตชัดเจน 

•เหมือน BSL1-P •เหมือน BSL2-P •เหมือน BSL3-P 



ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน  (3)(3)

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P

8. การออกแบบ
โรงเรือน

•พื้นอาจกอสรางดวย
กรวด หรือวสัดุทีม่ีรู
พรุน แตในสวนของ
ทางเดินควรสราง
จากวัสดุที่น้าํผาน
ไมได เชน คอนกรีต 

•หนาตางหรือหลังคา 
อาจเปดเพื่อระบาย
อากาศไดบางตาม
ความจําเปน  

•เหมือน BSL1-P •BSL2-P ++
•หนาตางตองปดสนทิ
•มีโครงสรางแบบปด 
แยกการหมุนเวียน
อากาศออกจากกัน 

•จํากดับริเวณดวยรั้ว
•ภายในอาคารปองกัน
การซึมของน้าํ 

•พื้นโตะกันกรดดาง
•มีอานหรือสถานที่ลาง
เทา ขอศอก หรือมือ
อยูประตูทางออก 

• BSL3-P ++
•ประตูล็อกอัตโนมัติ
•มี autoclave 2 
ประตูหรือการ
รมควัน 

9. คูมือการปฏบิัติ •ควรมี •ควรมี  •ควรมี พรอมแผน
ดําเนนิการหากเกิด
การหลุดรอด

• เหมือน BSL3-P 

10. autoclave - •ตองใช autoclave 
ทําลายสารปนเปอน
ภายในโรงเรือน

•ตองใช autoclave 
ทําลายสารปนเปอน
กับวัสดุทุกชนดิกอน
ออกจากโรงเรือน

• ตองใช autoclave 
แบบ 2 ประตู

11. การหมุนเวียน
อากาศ 

- •หากใชพัดลม ควรมี
มาตรการปองกันแมลง
ไมใหเขา

•มีระบบกรอง HEPA 
filter หรือเทยีบเทา

•มีระบบกรอง HEPA 
filter หรือเทยีบเทา



ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
พืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือนพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน  (4)(4)

BSL1-P BSL2-P BSL3-P BSL4-P

12. ชุดที่ใสในการ
ทดลอง

- - •(�!��������-& !:��$�ก"�� �$�������
+��,�)����&!� ���� ��� scrub 
suit *�&! jump suit ���!�$� �
,-��!��$��0��*��ก

•ก�!�!!ก/�ก)����&!�(�!��!����ก�!�
����-	�*�!�!�#� %� 

•BSL3-P ++
•เสื้อผาตองนาํไป 
autoclave กอนซัก 

13. ขอกําหนด
อื่นๆ 

- •ตองมี growth 
chamber 

• BSL2-P ++
• (�!����##ก��ก�!�!�ก�' )��,�� 
air-HEPA filter 

•มีระบบกรองอากาศ
•เสนทางการระบายอากาศ
ตองมี air-HEPA filter และ
ตองมีการแสดงหลักฐาน
การใชงานทุกๆ ป

•ควรมีระบบการผาน dunk 
tank หรือการรมควัน หรือ
วิธีอืน่ๆ ทีไ่ดผลในการลด
สารปนเปอน 

•น้ําที่ไหลออกมาจากทอ 
พื้น ตองมีการกาํจัดการ
ปนเปอนโดยความรอน 
และสารเคมี กอนที่จะถูก
ปลอยจากโรงเรือนสู
สิ่งแวดลอม



การทดลองพืชดดัแปลงพันธุกรรม
ในภาคสนาม 

ภาคสนามขนาดเล็ก
ภาคสนามขนาดใหญเพื่อการ

ผลิตทางการเกษตร

ลักษณะ • เปนพื้นที่แยกน้ําไมทวม
• ขนาดแปลงขึ้นกับชนิดของพืช 
• มีรั้วลอมรอบ 
• อยูหางจากแปลงพืชอื่นตามแนว

ทางการทดสอบพืชแตละชนิด
• ติดปายหามเขา เห็นระยะ 10 เมตร 

• เหมือนแปลงขนาดเล็ก แต
ดําเนินการปลูก 2 ทองที่ หรือ 2 
ฤดูปลูก 

วิธีการดําเนินงาน • มี refuge area และ buffer zone 
• มี treatment และ replication ตามหลักสถิติ 
• หากอยูหางจากพืชปกติชนิดเดียวกันนอยกวาระยะกําหนด ตองปลูกพืชชนิด

เดียวกันในบริเวณใกลเคียงเพื่อปองกันการผสมขาม 
• กําจัดวัชพืชในแปลงดวยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม 
• จัดใหมีการกําจัดเศษซากพืช ตามวิธีการที่เหมาะสม 



ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
สัตวดัดแปลงพันธุกรรมสัตวดัดแปลงพันธุกรรม  (1)(1)

BSL1-N BSL2-N BSL3-N BSL4-N

1.การเขาบริเวณ
ที่เลี้ยง
สัตวทดลอง

•บริเวณเลี้ยงสัตวตองปด
สนิท

•การเขาออกตองเขมงวด
มากขึ้นเมื่อเริ่มการ
ทดลอง

•มีการตรวจตราบริเวณ
เลี้ยงสัตวเสมอ 

•BSL1-N ++
•อนุญาตเฉพาะคนที่มี
หนาทีเ่ขาภายในพื้นที่

•เหมือน BSL2-N
•ทางเขาออกตองปด
อยูเสมอ 

•BSL3-P ++
•จํากดัการเขาออก
เฉพาะผูมีหนาที่
ชัดเจน

•ใชระบบ air lock 
เมื่อมีการเขาออก
เวลาฉุกเฉิน 

2. มาตรฐานการ
ปฏิบัติอื่นๆ  

•ทําสัญลักษณสัตว GM 
ภายใน 72 ชั่วโมง 
หลังจากเกิด

•มีกําแพงหรือรั้ว 2 ชั้น 
แยกสัตวเพศผูและเพศ
เมียออกจากกัน 

•บริเวณทีใ่ชในการเลี้ยง
สัตวตองสอดคลองตาม 
guideline หรือกฎหมาย

•BSL1-N ++
•ใชเข็มฉีดยาภายใน
หองปฏิบัติการเทานั้น 

•ควรมีการปองกันการ
แพรกระจายโดยวธิี
พิเศษ เชน แมลง
พาหะ 

•ไมรับประทานอาหาร 
ดื่ม สูบบุหรี่ หรือใช
เครื่องสําอางคในพื้นที่
ทําการทดลอง 

•ลางมือกอนออกจาก
หองทดลองทกุครั้ง

•มีคูมือปฏิบัติ 

•BSL2-N ++
•ถามีการทดลองอื่น
ระดับต่ํากวา BSL3-N 
แตทดลองในพื้นที่
เดียวกัน ใหควบคุม
ภายในระบบ BSL3-N 

•ทําความสะอาดอยาง
นอยวนัละ 1 ครั้ง

•ลดปริมาณการเกิด
ของเหลวใหนอยทีสุ่ด 

•บุคลากรตองอาบน้าํ
กอนออกนอกพืน้ที ่ 

•BSL3-N ++
•เด็กต่ํากวา 16 ป 
หามเขา ผูทีเ่ขาไป
ตองมีวัตถุประสงค
แนนอน และตอง
ไดรับการฝกอบรม
อยางดี 

•ระบบพื้นฐาน
เกี่ยวกับการถายเท
อากาศตองติดตั้ง
สัญญาณเสียง
เตือนภัย หาก
อากาศหลุดรอดไป
ภายนอก 



BSL1-N BSL2-N BSL3-N BSL4-N

3. สถานที่ที่ใช
ในการเลี้ยง
สัตวทดลอง 

•เปนบริเวณที่
ปลอดภัย มีรั้วขึง
ลอมรอบ หรือ
เลี้ยงในหองปด
มิดชิด

•BSL1-N ++
•บริเวณพื้นผิวทนตอการชะ
ลางดวยกรด ดาง ตัวทํา
ละลายอนิทรีย และทน
ความรอน 

•ทําความสะอาดงาย 
•ใช autoclave กอนกําจัด
ขยะหรือวัสดุใน
หองปฏิบัติการ

•ถาทดลองใชแมลง ตองมี
ตาขายขนาดเหมาะสม (52
mesh) กันแมลงหลุดรอด 

•BSL2-N ++ 
•อยูภายใตระบบ negative 
pressure 

•มี autoclave ประตูสองชั้น
•ประตูทางเขาเปนแบบปด
เองอัตโนมัติ 

•แยกจากพื้นที่อื่นดวยประตู 
2 ชั้นของหองเปลี่ยนเสื้อผา 
หองอาบน้าํ และ airlock 

•มีระบบระบายอากาศผาน 
HEPA filter 

•BSL3-N ++
•มีหองชําแหละซาก
เฉพาะภายในหอง 
•ตองมีอปุกรณจับ
สัตวเพื่อปองกัน
อันตราย 
•ทอระบายสิ่งปฏิกูล
หรือทอระบาย
อากาศตอมีการตอ
เครื่องกรองอยาง
นอยหนึ่งชั้น 
•ฯลฯ 

4. การทําลาย
สิ่งปนเปอน
และทําใหเสีย
สภาพ

- •วัสดุที่ปนเปอนตองนาํไป
ทําลายในสถานที่หางไกล
หองปฎิบัติการ

•เข็มฉีดยาทีใ่ชแลว ตอง
เก็บในภาชนะทนตอการ
ทิ่มแทง และ autoclave 
กอนทิง้ 

• BSL2-N ++
•เข็มฉีดยาและอุปกรณเก็บ
ในกลองแบบ puncture-
resistance container 

•การเคลื่อนยายจากบริเวณ
หนึ่งไปอีกบริเวณหนึง่ตอง
ใหปนเปอนนอยที่สุด และ
รายงานตอ IBC 

•ของเหลวใชแลวautoclave 
กอนทิง้ ติดตามการฆาเชื้อ
ทุก 30 วัน 

•BSL3-N ++ 
•หามนาํอุปกรณไม
ผานการฆาเชื้อเขา
หองทดลอง 

•เข็มฉีดยาและ
อุปกรณตองเปน
ของใหมเสมอ 

•ของเสีย เชน มูล
สัตว ตองฆาเชื้อ
โรคดวยวิธีที่
เหมาะสมกอนทิง้

ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
สัตวดัดแปลงพันธุกรรมสัตวดัดแปลงพันธุกรรม  (2)(2)



BSL1-N BSL2-N BSL3-N BSL4-N

5. ปาย
เครื่องหมาย

- •มีปายบอกรายละเอียดผูที่
สามารถเขามาปฏิบัติการได 
/ประเภทของสัตว /ชื่อ+
หมายเลขโทรศัพท
ผูรับผิดชอบ

•เหมือน BSL2-N •BSL3-N ++ 
•ชื่อของสารเคมีทีใ่ช 

6. ชุดที่ใส - •ใสชุดเพื่อปองกันอันตราย
จากการทาํการทลอง และ
ถอดกอนออกจากหอง

•ใสถุงมือปองกันการ
ปนเปอน 

•ใสชุดปองกันอันตราย 
และตองเปลี่ยนกอน
ออกจากหองทดลอง

•สวมอุปกรณปองกัน
อันตรายจากระบบ
หายใจ

•BSL3-N ++

•ชุดตองนาํไป autoclave 
กอนซัก 

7. การจดบันทึก - •บันทึกทุกเหตุการณทีเ่กิด
ภายในหองปฏิบัติการ 

•บันทึกวิธีการดําเนินการ
ตางๆ เชน การเก็บรักษา
ซีรั่ม 

•เหมือน BSL2-N •BSL3-N ++
•จดบันทกึเวลา และ
ลายมือชื่อเมื่อมีผูนาํ
สิ่งของเขาออก
หองทดลอง

ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
สัตวดัดแปลงพันธุกรรมสัตวดัดแปลงพันธุกรรม  (3)(3)



BSL1-N BSL2-N BSL3-N BSL4-N

8. การขนสง
เคลื่อนยาย

- •ขนสงโดยบรรจุภาชนะสอง
ชั้น 

•เหมือน BSL2-N •BSL3-N ++
•อุปกรณไมฆาเชื้อหาม
นําเขาหองปฏิบัติการ 

•การเคลื่อนยายตองบรรจุ
ในภาชนะสองชั้น 

•การนาํเขาออกควรฆา
เชื้อดวย autoclave กอน
ทุกครั้ง 

9. การกาํจัด
ซากสัตว

•เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองสัตวจะถูกทาํใหตายหรือตายเอง และตองจํากดัซาก โดยหลีกเลี่ยงการนาํไป
บริโภค 

•จดบันทกึขอมูลวธิีการกําจัดซากอยางละเอียด 

ระดับความปลอดภัยของการทดลองระดับความปลอดภัยของการทดลอง
สัตวดัดแปลงพันธุกรรมสัตวดัดแปลงพันธุกรรม  (4)(4)



Exercise III:



Transgenic 
plant 

Transgenic Microbes Transgenic 
Animal

Exotic Non exotic

Q1: ไมเปนวัชพืชรายแรง หรือ ไม
สามารถผสมขามพันธุได  

Q2: เปนวัชพืชรายแรง หรือ สามารถ
ผสมขามพันธุได 

Q3: ไมมีจีโนมของจุลชีพตางถิ่นที่กอ
โรค 

Q4: มีจีโนมของจุลชีพตางถิ่นที่กอโรค 

Exercise III

BSL1-P

BSL2-P or
BSL1-P+

BSL3-P or
BSL2-P+

BSL3-4
BSL3-LS or

BSL2-LS+
BSL3-N or
BSL2-N+

BSL2-P or
BSL1-P+

BSL1-
Large scale

Good Large 
Scale Practice BSL1-N

การทดลองตอไปนี้ ควรใชระดับความปลอดภัยของโรงเรือนระดับใด?



สวนที่ 4
การขนสงและการจัดการของเสีย



การขนสงและการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงการขนสงและการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมจากตางประเทศพันธุกรรมจากตางประเทศ

ที่มา: WHO (2003)

การบรรจุหีบหอ

• ขนสงทั่วไป: เชื้อตองไมมีอันตรายตอมนุษยหรือ
สิ่งแวดลอม หีบหอตองมิดชิดไมรั่วหรือฉีกขาด 

• ทางไปรษณีย: non-infectious and infectious 
perishable biological substance ของสหพันธ
ไปรษณียนานาชาติ

• ทางอากาศ: ขอปฏิบัติของสมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (IATA) 

• BSL3 หรือ 4: บรรจุแบบ triple packing system 
ของ WHO



The Triple Packaging System

Between Secondary and outer Container
List of contents
Shipper label (name, address, phone)

Waterproof & LeakWaterproof & Leak--proofproof
Seal plates/tubes with tapeSeal plates/tubes with tape
Wrap specimen container in absorbent materialWrap specimen container in absorbent material

Enough to absorb entire liquid contentsEnough to absorb entire liquid contents

Complete Packaging System
• Unbreakable
• Water-proof
• Leak-proof
• Biohazard Label

Commercial Suppliers of Certified Packaging 
Systems

• i.e. Saf-T-Pak, EXAKT-PAK

•Secondary Container

Primary Sample ContainerPrimary Sample Container

•Outer Container

ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552



Category A Infectious Substances
An infectious substance in a form capable of 

causing permanent disability or life-threatening 
or fatal disease in otherwise healthy humans or 
animals when exposure to it occurs.

Category B Infectious Substance
An infectious substance that is not in a form 

generally capable of causing permanent 
disability or life-threatening or fatal disease in 
otherwise healthy humans or animals when 
exposed to it. This includes substances 
transported for diagnostic or investigational 
purposes.  

(Risk group 4, 3, 2)

(Risk group   3, 2, 1)
ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552



Primary receptaclePrimary receptacle

Packaging and labeling of Category BPackaging and labeling of Category B

SecondarySecondary
packagingpackaging

Different:
Label and document

outteroutter
packagingpackaging

Outer packaging >10 x 10 cm

Packaging and labeling of Category APackaging and labeling of Category A

Primary receptaclePrimary receptacle

SecondarySecondary
packagingpackaging

outteroutter
packagingpackaging

UN3373UN3373

UN2814UN2814
ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552



UN 2814

Category A Category A 
Infectious SubstancesInfectious Substances

ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552



UN 3373Category B Category B 
Infectious SubstancesInfectious Substances

ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552
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Triple packaging system

1

2

3

ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552
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ที่มา: สุรางค เดชศิริเลิศ, 2552



การจัดการของเสียการจัดการของเสีย ( (waste management)waste management)

1. ของเสียทั่วไป แยกทิ้งตามการแบงประเภทของ
หนวยงาน

ขยะอันตราย เศษแกว ขยะแหง ขยะเปยก



การจัดการของเสียการจัดการของเสีย ( (waste management)waste management)

2. ของเสียติดเชื้อ Autoclave หรือเผา



การจัดการของเสียการจัดการของเสีย ( (waste management)waste management)

3. กากของเสีย/ ของเสียเคมีวัตถุ

รวบรวมเพื่อสงเผา
หรือสงบริษัทกําจัด



การจัดการของเสียการจัดการของเสีย ( (waste management)waste management)

4. การกัมมันตรังส ี

ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับสารกัมมันตรังสี

รวบรวมใสภาชนะ
เฉพาะมีฉลากเตือน และ
สงใหสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติกําจัด



การจัดการของเสียการจัดการของเสีย ( (waste management)waste management)

ใสในภาชนะที่ทนทาน
ตอการฉีกขาด

5. ของเสียที่มีคม



Spill kitSpill kit

- อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 

- วัสดุดดูซับ ปองกันการแพรกระจาย 

- ที่ตักหรือทีค่ีบ และที่โกยขยะ 

- ภาชนะใสของมีคม 

- ถุงขยะพรอมปายของเสียอันตราย

กรณีสารตดิเชื้อหกหลนกรณีสารตดิเชื้อหกหลน ( (spill out)spill out)

ที่มา: http://www.gemplers.com/product/WEB153863/Spill-Kits-20-Gallon

ที่มา: http://www.cairntechnology.com/page/show/121



การจัดการสารที่หกหลนการจัดการสารที่หกหลน ( (spill out)spill out)

ที่มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

Spill out 1. แจงผูเกี่ยวของทราบ 2. ติดปายแจงเตือน

3. เก็บเศษแกว
ใสถังขยะติดเชื้อ

4. วางกระดาษซบัในที่
เกิดการหก

5. ราดน้ํายาฆาเชื้อ



การจัดการสารที่หกหลนการจัดการสารที่หกหลน ( (spill out)spill out)

ที่มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

7.ราดน้ํายาฆาเชื้อ
จนทั่ว 

8. พนน้ํายาฆาเชื้อ
บริเวณรอบๆ

9. เก็บใสถังขยะ
ติดเชื้อ

10. กระดาษซับ
ใหมอกีครั้ง

11. พนน้ํายาฆาเชื้อ
อุปกรณที่ใชจัดการ

12. ทิง้อุปกรณปองกัน
ในถังขยะตดิเชื้อ



การจัดการสารที่หกหลนการจัดการสารที่หกหลน ( (spill out)spill out)

ที่มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

13. ลางมือใหสะอาด

12. ทิง้อุปกรณปองกันในถังขยะติดเชื้อ



ภาคผนวกภาคผนวก

• รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวของภาคผนวกภาคผนวก  11

• บัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ ภาคผนวกภาคผนวก  22

• ขอแนะนาํในการจัดทําขอเสนอโครงการ

• แบบฟอรมสําหรับการทดลองในหองปฏิบัติการ

• แบบฟอรมสําหรับการทดลองในภาคสนาม

• แบบฟอรมสําหรับการเคลื่อนยาย 

• แบบฟอรม MTA 

ภาคผนวกภาคผนวก  33

• รายชื่อกฎหมายทีเ่กี่ยวของ ภาคผนวกภาคผนวก  44

• สรุปสาระสําคัญรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกภาคผนวก  55



ขอขอบคุณ

คณะทาํงานกาํกับโครงการสรางความสามารถ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัสถาบนั

รศ.ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน

ศ.ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์

ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา

ดร.ฉายสุรีย  ศุภวไิล

รศ.ดร.หนึ่ง  เตียอํารงุ

ดร.บุญเฮียง  พรมดอนกอย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

และ



http://www.biotec.or.th/biosafety

ขอมูลเพิ่มเติมโปรดตดิตอ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6703

http://www.biotec.or.th/ibc


