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โครงการสง่เสรมิและพฒันาความปลอดภยัในสภาวะการทาํงาน
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กบั

ความปลอดภยัทางชวีภาพ
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กําหนดการ

13.00 – 14.00 น. สรปุผลการดําเนนิงานของโครงการ 

14.00 – 14.30 น. พธิมีอบโลข่อบคณุโรงงานที"เขา้รว่มทดลองใชคู้ม่อืฯ 

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง

15.00 – 16.00 น. คูม่อื หลกัเกณฑ ์เงื"อนไข และวธิปีฏบิตั ิดา้นความปลอดภยั

ทางชวีภาพฯ

Download เอกสารประกอบการบรรยายที$ 



The New BCG Model

Bioeconomy

Green Economy 

Circular Economy
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“เศรษฐกจิชวีภาพ” (Bioeconomy) 

การใชค้วามรูแ้ละความกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
โดยเฉพาะเทคโนโลยชีวีภาพ แสวงหาการใชป้ระโยชน์

จากวตัถดุบิการเกษตรและทรพัยากรชวีภาพ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและย ั$งยนื 

เพื$อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิ$งแวดลอ้ม 

ที$มา: European Council (2000)



อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร
Medical 

Hub 

Bioeconomy ครอบคลมุ 5 ใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

พัฒนาจาก
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อตุสาหกรรม
เดมิ

การเกษตร
และ

เทคโนโลย ี
ชวีภาพ

Agriculture 
and Bio-

technology 

ดจิทิลั
Digital

อตุสาหกรรม
การแปรรปู

อาหาร 
Food for 

the Future

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส�

อัจฉริยะ 

Smart 

Electronics

อุตสาหกรรม
ยานยนต�สมัยใหม%
Next-Generation 

Automotive

อุตสาหกรรม
หุ%นยนต� 
Robotics

เชื[อเพลงิชวีภาพ
และเคมชีวีภาพ
Biofuels and 

Bio-chemicals 

อุตสาหกรรม
การบิน

Aviation and 
Logistics 

เพิ"มเตมิ
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อตุสาหกรรม
ใหม่

อตุสาหกรรมการ
  ทอ่งเที$ยวกลุม่
 รายไดด้แีละการ 
  ทอ่งเที$ยวเชงิ 
    สขุภาพ

Affluent, 
Medical and 

Wellness 
Tourism 



ต�อยอดผลผลิตเกษตร... สู�เศรษฐกิจชีวภาพ

ขั้นต5น ขั้นกลาง ขั้นปลาย

รําข5าว

ข5าว

อ5อย

แกลบ

11-12
บาท/กก.

มันสําปะหลัง

2-3
บาท/กก.

0.8-0.9
บาท/กก.

ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง

17
บาท/กก.

น้ําตาล

ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

ชานอ5อย

มันสด

มันเส5น มันอัดเม็ด

แปLง
ถั่ว

เหลือง

แปLง
ถั่วลิสง

ข5าวสาร/
ข5าวเหนียว

แปLง
มัน

ข5าว
เปลือก

Succinic
acidLactic

acid

Lactic
acidEthanol

Biopolymers
(PLA/PBS)

350-450
บาท/กก.

62
บาท/กก.

62
บาท/กก.

3,000
บาท/กก.

30-40
เท�า

14-18
เท�า

69-78
เท�า

176
เท�า

แปLงข5าว
เส5นกUวยเตี๋ยว
พาสต5า
ขนมปWงกรอบ
แปLงฝุZน
แปLงพัฟ

Ethanol

น้ํามันรําข5าว

ครีมบํารุงผิว

เครื่องสําอางพลาสติก
ชีวภาพ

อาหารสัตว]

เคมีภัณฑ]

ยา สุรา

อาหาร
ในอนาคต

เช�น functional

Ethanol

แปLง
Dextrin

แปLง
Gluten
free

เรซิติน

Mainly exist Fairly exist Limited

กากน้ําตาล

ที่มา : คณะทํางานการพัฒนาคลัสเตอร�ภาคอุตสาหกรรมแห�งอนาคต



Industry

Global issues

Economy<->Inclusive growth

Rural

Agriculture ,food, energy, chemical, health, tourism

Industry

Resources Technology

Thailand's BIOECONOMY 

Challenge
 Loss competiveness
 Climate change
 Safety regulation

Advantage
 Biodiversity rank 8th

 Abandon of agricultural
and waste
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อตุสาหกรรมชวีภาพที$ใชจ้ลุนิทรยี ์

ผลติภณัฑ ์(product)

สารต ั[งตน้
substrate 

จลุนิทรยี ์
microorganism

แบคทเีรยี 
รา ไวรัส 
และปรสติ

หมักใน fermenter 

8
อาหารสตัว์ ผลติภณัฑท์างการเกษตร

อื$นๆ

BI
O

จลุนิทรยี ์
จลุนิทรยี ์
ดดัแปลง

พนัธุกรรม

กระบวนการผลติ (process)

อาหารคน เวชภณัฑ์

เทคโนโลยกีารหมัก (fermentation)
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หมายถงึ หลกัการ มาตรการ และการปฏบิตั ิ

เพื"อป้องกนัอนัตรายจากชวีวัตถอุนัตราย (Biohazard Materials)

ในงานที"เกี"ยวขอ้งกบัจลุนิทรยี ์และ เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่

รวมถงึผลติภณัฑจ์ากจลุนิทรยีแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่

สูผู่ป้ฏบิตังิาน ชมุชน และสิ"งแวดลอ้ม

ความปลอดภยัทางชวีภาพ
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หลกัการดแูลความปลอดภยัทางชวีภาพ

กําหนดใหม้มีาตรการในการควบคมุ กํากบั ดแูล ความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน 

และป้องกนัการหลดุรอดของวัสดหุรอืชวีวตัถทุี"อนัตรายสูส่ ิ"งแวดลอ้ม ทั Pงในสว่น

ของโครงสรา้งพืPนฐาน และวธิปีฏบิตังิาน ที"เหมาะสมกบัระดบัความเสี"ยงของ

งานวจิัย

ประเมนิความเสี$ยง
ของงาน

ควบคมุ
ความเสี$ยง
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ประเภทงานที$มกีารใชจ้ลุนิทรยีต์ามกลุม่เสี$ยง: ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

ประเภทที$ 4

กอ่โรครนุแรง

งา่ยและรนุแรง

ไมม่ี

สงู

สงู

ประเภทที$ 3

กอ่โรครนุแรง

 งา่ย

อาจมี

สงู

ปานกลาง

ประเภทที$ 1

ไมก่อ่โรค*

-

-

ไมม่ี

ตํ"า

ประเภทที$ 2

กอ่โรคไมร่นุแรง

ในที"จํากดั 

มี

ปานกลาง

ตํ"า

การกอ่โรคในมนุษยแ์ละสตัว ์

การแพรก่ระจาย

วธิปี้องกนั/รกัษา

ความเสี$ยงตอ่ผูป้ฏบิตังิาน

ความเสี$ยงตอ่ชุมชน

* ไมก่อ่โรคในคนปกตทิี"มสีขุภาพ
แข็งแรง



ประเภทงานที$มกีารใชจ้ลุนิทรยีต์ามกลุม่เสี$ยง: ระดบัอตุสาหกรรม

ประเภทที$ 4

กอ่โรครนุแรง

งา่ยและรนุแรง

ไมม่ี

สงู

สงู

ประเภทที$ 3

กอ่โรครนุแรง

 งา่ย

อาจมี

สงู

ปานกลาง

ประเภทที$ 1

ไมก่อ่โรค*

-

-

ไมม่ี

ตํ"า

ประเภทที$ 2

กอ่โรคไมร่นุแรง

ในที"จํากดั 

มี

ปานกลาง

ตํ"า

การกอ่โรคในมนุษยแ์ละสตัว ์

การแพรก่ระจาย

วธิปี้องกนั/รกัษา

ความเสี$ยงตอ่ผูป้ฏบิตังิาน

ความเสี$ยงตอ่ชุมชน

* ไมก่อ่โรคในคนปกตทิี"มสีขุภาพแข็งแรง

X

ประเภท GILSP

ประเภทที$ 1
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จลุนิทรยีท์ ี$ไมม่อีนัตราย เชน่ Lactobacillus casei, Sacharomyces
cerevisiae

จลุนิทรยีท์ ี$อาจเป็นอนัตรายในระดบัตํ$าผูป้ฎบิตังิาน ชุมชน และ
สิ$งแวดลอ้ม เชน่ Salmonella ser. Typhi

จลุนิทรยีท์ ี$อาจเป็นอนัตรายตอ่ผูป้ฎบิตังิาน ชุมชน และ
สิ$งแวดลอ้ม โดยอาจกอ่ใหเ้กดิโรคแตไ่มท่ําใหก้ารระบาดของ
โรค และวธิปี้องกนัและรกัษาโรคน ั[นได ้เชน่ Bacillus  anthracis, 
Mycobacterium  tuberculosis

GILSP

1

2

3

ประเภทงานที$มกีารใชจ้ลุนิทรยีต์ามกลุม่เสี$ยง: ระดบัอตุสาหกรรม

จลุนิทรยีท์ ี$จดัวา่ไมม่อีนัตราย แตจ่ลุนิทรยีน์ ั[นไมเ่ขา้เกณฑง์าน
ประเภท GILSP เชน่ Lactobacillus  sake, Saccharomyces  
carlsbergensis



การควบคมุความเสี$ยง

Substitution

Engineering
Controls

PPE

หมายถงึ การใชม้าตรการตา่งๆ ในการควบคมุความ
เสี"ยง อนัอาจเกดิขึPนจากอนัตราย หรอืการคกุคาม
ที"มกีารชีPจําแนกไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ใหอ้ยูใ่นระดบั
ตํ"า หรอืระดบัที"ยอมรับได ้โดยมเีป้าหมายเพื"อให ้
ผูป้ฏบิัตงิาน ชมุชน และสิ"งแวดลอ้ม มคีวามปลอดภยั

Elimination

Administrative
Controls

1. การกําจัดอันตรายออกจากการทํางาน

2. ทดแทนดว้ยสิ"งที"มอีันตรายตํ"ากวา่

3. แยกผูป้ฏบิัตงิานจากอันตรายโดยการควบคมุทางกายภาพ

4. ปรับเปลี"ยนวธิกีารปฏบิัตงิาน

5. ปกป้องผูป้ฏบิัตงิานดว้ยอปุกรณป์กป้องสว่นบคุคล
14

มาตรการควบคมุความเสี$ยง ประกอบดว้ย
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ระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพของสถานที$ดาํเนนิการ

• หอ้งปฏบิตักิารความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัที" 1 
(Biosafety Level – BSL1) 

• BSL2
• BSL3
• BSL4 

หอ้งปฏบิตักิาร

• สภาพควบคมุระดบั GILSP (Good Industrial Large Scale Practice: GILSP) 
• สภาพควบคมุระดบัที" 1 (Large-Scale containment level 1: LS1) 
• LS2
• LS3

โรงงาน
อตุสาหกรรม
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สรปุขอ้แตกตา่งของ BSL ของหอ้งปฏบิตักิารแตล่ะระดบั
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�
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1. ความเขม้งวดในการอนญุาตเขา้ออกของผูไ้มเ่กี$ยวขอ้ง

2. การฝึกอบรมเทคนคิดา้นจลุชวีวทิยา

3. โตะ๊ปฏบิตักิาร อา่งลา้งมอื

4. ตูช้วีนริภยั (BSC)

5. ระบบลดการปนเปื[ อนดว้ย Autoclave

6. ระบบลดการปนเปื[ อนของอากาศ

7. การอาบนํ [า เปลี$ยนเสื[อผา้ กอ่นเขา้-ออกหอ้งปฏบิตักิาร

8. การแยกอาคาร

�  ไมจ่ําเป็นตอ้งม ี     ควรม ี    � ตอ้งมี



สรปุขอ้แตกตา่งระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพของ
สภาพควบคมุในระดบัโรงงานอตุสาหกรรม

LS3

�

�

�

�

�

�

�

�

LS2

�

�

�

�

�

�

�



GILSP
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1.  มอีา่งลา้งมอื หรอืที$ลา้งมอืในสถานปฏบิตังิาน

2. มเีสื[อผา้ที$เหมาะสมสําหรบัการปฏบิตังิาน 

3. มขี ั[นตอนการปฏบิตังิานที$เก ี$ยวขอ้งกบัจลุนิทรยี ์

4. มกีารอบรมผูป้ฏบิตังิานหรอืผูท้ ี$เก ี$ยวขอ้งกบั
จลุนิทรยี ์

5. จลุนิทรยีอ์ยูใ่นถงัระบบปิดแยกจากสิ$งแวดลอ้ม

6. มกีารกําจดัจลุนิทรยีใ์นนํ [าเลี[ยงเชื[อหรอืนํ [าทิ[งกอ่น
ปลอ่ยสูส่ ิ$งแวดลอ้ม

7. มปี้ายแสดงสญัลกัษณ์ biohazard 

8. พื[นที$ควบคมุตอ้งมคีวามดนัเป็นลบ

 ไมจ่ําเป็นตอ้งม ี  กรณีเป็นจลุนิทรยี ์GM ตอ้งม ี � ตอ้งมี



กจิกรรมของโครงการ 
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สํารวจโรงงาน
ที"ใชจ้ลุนิทรยี์

จัดทําคูม่อื
ความ

ปลอดภัยทาง
ชวีภาพ

ทดลองใช ้
คูม่อืฯ ปรับปรงุคูม่อืฯ 

พัฒนา
หลักสตูร

ฝึกอบรมและ
อบรมให ้

ผูป้ระกอบการ

โครงการสง่เสรมิและพฒันาความปลอดภยัในสภาวะการทาํงาน

วตัถุประสงค์
เตรียมพร้อมดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยพื#อ
เขา้สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy)



1. สาํรวจโรงงานที$มกีารใชจ้ลุนิทรยี ์

จดักลุม่ประเภทของอตุสาหกรรมที$มกีารใชจ้ลุนิทรยี ์

เยี$ยมชมโรงงานเพื$อเก็บขอ้มลู (30 โรงงาน)

• โรงงานที"ไดร้ับอนุญาตประกอบ
กจิการจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 

• ชนดิของอตุสาหกรรม
• ระดบัความเสี"ยงของเชืPอ
• โรงงานขนาดเล็กไปถงึขนาดใหญ่
• โรงงานที"ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ

แบบดั Pงเดมิถงึเทคโนโลยชีวีภาพ
สมัยใหม ่

เกณฑก์ารพจิารณา

สมัภาษณ์

จดัทาํ (รา่ง) คูม่อืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ

กจิกรรมของโครงการ 

ขอ้มลูสมัภาษณ์
• สว่นที" 1  ขอ้มลูเกี"ยวกบัจลุนิทรยีท์ี"ใช ้
• สว่นที" 2  แนวทางและมาตรการกํากบัดแูล   

จลุนิทรยีท์ี"ใช ้
• สว่นที" 3  การจัดการภายหลงักระบวนการ

ผลติ 
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กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมที$เขา้สาํรวจ

ชนดิอตุสาหกรรม จํานวนโรงงานที$ตอบรบัเขา้
รว่มโครงการ

อาหาร 14

อาหารสตัว ์ 1

เครื$องดื$มแอลกอฮอล์ 6

เวชภณัฑ์ 2

ไบโอเอทานอล 5

ปุ๋ ยชวีภาพ หรอื สารปรบัปรงุดนิ 1

กา๊ซชวีภาพ 3

รวม 32



สรปุการสาํรวจ

• โรงงานอตุสาหกรรมมคีวามพรอ้มดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพยังไมเ่ทา่กนั 

• โรงงานที"มขีนาดใหญ่หรอืที"ใชจุ้ลนิทรียค์วามเสี"ยงสูง มอีงคค์วามรูใ้นเรื"อง

ความปลอดภยัทางชวีภาพของการใชจ้ลุนิทรยีใ์นกระบวนการผลติ

• โรงงานที"ใชจ้ลุนิทรยีก์ลุม่เสี"ยงตํ"า ใหค้วามสําคัญกับความปลอดภัยในดา้นอื"น

มากกวา่ เนื"องจาก เห็นวา่จลุนิทรยีท์ี"ใชป้ลอดภยั 



ขอ้เสนอแนะที$ไดจ้ากการสาํรวจ

• ควรมคีูม่อืดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ เพื"อใชเ้ป็นกรอบหรอืแนวทางกลาง

ในการปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใหก้บัโรงงานตา่งๆ โดยคูม่อืควร:

1) มหีวัขอ้ที"เกี"ยวขอ้งกบัความปลอดภยัทางชวีภาพของจลุนิทรยีใ์นทกุดา้น 

2) เนน้หลกัปฏบิตัใิหส้ามารถนําไปใชป้ระกอบการทํางานไดจ้รงิ 

3) มขีอ้มลูหน่วยงานที"ใหบ้รกิารที"เกี"ยวกับจลุนิทรยี ์เชน่ หน่วยบรกิารตรวจ
วเิคราะห ์ขาย หรอืรับฝาก 

4) ภาษาที"ใชส้ั Pน กระชับ และเขา้ใจง่าย รวมถงึมภีาพประกอบเพื"อสื"อสาร
ใหช้ดัเจนมากขึPน  

• ควรมหีลักสตูรฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพเพื"อสง่เสรมิการใชแ้ละ

พัฒนาทักษะการใชคู้ม่อืใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 



 ลกัษณะการใชจ้ลุนิทรยีใ์นกระบวนการผลติ ยังมคีวามแตกตา่ง ดงันัPน ในระยะ

ตน้คูม่อืดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพควรกําหนดขอบเขตใหช้ดัเจนโดยเนน้

ที"อตุสาหกรรมที"ดําเนกิารในสภาพควบคมุกอ่น

 ในการประเมนิความเสี"ยงงาน จําเป็นตอ้งทราบ สกุล (genus) หรอื สปีชสี ์

(species) ของจลุนิทรยี ์ซึ"งจากการสํารวจพบวา่ โรงงานสว่นใหญจ่ะทราบชื"อ

วทิยาศาสตรข์องจุลนิทรยีท์ี"ใช ้แต่ยังมบีางโรงงานไม่ทราบสายพันธุ ์ดังนัPน 

คูม่อืจะใชก้บัโรงงานที"ทราบสายพันธุข์องจลุนิทรยีเ์ทา่นัPน 

 โรงงานขนาดใหญ่ และโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็กมคีวามพรอ้มไมเ่ทา่กัน 

ดังนัPน คู่มือจะมีเนืPอหาไม่ซับซอ้นเพื"อใหโ้รงงานที"มีพืPนฐานแตกต่างกัน

สามารถปฏบิัตไิด ้รวมทั Pง ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื"อเสรมิสรา้งทักษะใน

ดําเนนิงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพดว้ย

ปจัจยัในการพจิาณาจดัทาํคูม่อื



เจา้หนา้ที$

ผูป้ระกอบการ

• คูม่อืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในการ
ปฏบิตังิานเกี$ยวกบัจลุนิทรยีแ์ละจลุนิทรยี ์
ดดัแปลงพนัธกุรรม

• แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ

2. จดัทาํรา่งคูม่อืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ 

• คูม่อืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพเพื$อ
ประกอบการพจิารณาอนญุาตและกาํกบัดแูล
โรงงานอตุสาหกรรมชวีภาพ

• แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทาง
ชวีภาพสําหรบัเจา้หนา้ที$

กจิกรรมของโครงการ 



ลําดบั หมวดอตุสาหกรรม บรษิทั

1 อาหาร • บรษิัท อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จํากดั
• บรษิัท บางกอก ฟายน ์ฟู๊ ดส ์จํากดั
• บรษิัท ไมเนอรช์สี จํากดั

เครื"องดื"มแอลกอฮอล ์ • บรษิัท ซ.ีวาย.บอสส ์ฟู้ด จํากดั
• บรษิัท ไทย โปรดกัส ์แอนด ์เบเวอรเ์รจ จํากดั

2 ไบโอเอทานอล • บรษิัท อเีอส เพาเวอร ์จํากดั
• บรษิัท มติรผลไบโอฟเูอล จํากดั
• บรษิัท ไทยแอลกอฮอล ์จํากดั (มหาชน)

3 กา๊ซชวีภาพ • บรษิัท อเีอส ไบโอเอ็นเนอรย์ี" จํากดั

4 สารปรับปรงุดนิ • บรษิัท อเีอสวจิัยและพัฒนา จํากดั

ทดลองใชคู้ม่อื



สรปุการทดลองใชคู้ม่อื

โรงงานทั Pงหมดที"ทดลองใชส้ามารถใชด้ําเนนิการการตามคูม่อืได ้โดยไม่เป็นการ

เพิ"มภาระใหก้บัโรงงาน พรอ้มมขีอ้เสนอแนะ ดงันีP 

1) ปรับคําศพัทห์รอืขอ้ความที"ใชใ้นคูม่อืฯ และแบบฟอรม์ฯ ใหย้ดืหยุน่ เชน่ 

 ปรับ “มโีตะ๊ปฏบิัตงิาน...” เป็น “กรณีที"มโีตะ๊ปฏบิัตงิาน...” 

 ปรับ “มอีา่งลา้งมอืภายในบรเิวณที"ปฏบิัตงิาน” เป็น “มอีา่งลา้งมอืหรอืจดุทําความสะอาดมอื”

 ปรับ “มขีั Pนตอนการปฏบิัตงิาน (Standard Operating Procedure: SOP) ...” เป็น “มขีั Pนตอน

การปฏบิัตงิาน เชน่ Standard Operating Procedure (SOP) หรอื Work Instruction (WI)

เป็นตน้ ” 

 ปรับ “ถังปฏกิรณช์วีภาพ” เป็น “ถังหมัก (fermenter) หรอื ถังปฏกิรณช์วีภาพ (bioreactor)”

2) ปรับหลักปฏบิัตงิานของจุลนิทรยีใ์นประเภท GILSP ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิัตจิรงิ เชน่ 

PPE แผนรับมอืกรณีหกรั"วไหล และ การเคลื"อนยา้ยมากกวา่ 200 ลติร เป็นตน้ 



3. ทบทวนและปรบัปรงุรา่งคูม่อืความปลอดภยัทางชวีภาพ

กจิกรรมของโครงการ 

 บทที" 1  การประเมนิความเสี"ยง

 บทที" 2  ลกัษณะสถานที"หรอืสภาพควบคมุ
(containment) 

 บทที" 3  อปุกรณ์ปกป้องสว่นบคุคล (Personal 
Protective Equipment: PPE) 

 บทที" 4  การขนสง่ เคลื"อนยา้ย และการบรรจหุบีหอ่
จลุนิทรยี์

 บทที" 5  วธิกีารกําจัดจลุนิทรยีภ์ายหลงักระบวนการผลติ

 บทที" 6  วธิปีฏบิตักิารรับมอืเหตหุกรั"วไหลของจลุนิทรยี์

 บทที" 7  หน่วยงานบรกิารเกี"ยวกบัจลุนิทรยี์

http://www.biotec.or.th/biosafety/index.php/157



4. ถา่ยทอดองคค์วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะ
การใชคู้ม่อื

หลกัสตูรแบบพบหนา้ (face-to-face)

พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม

หลกัสตูรแบบผา่นสื$ออเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมของโครงการ 



4. ถา่ยทอดองคค์วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะ
การใชคู้ม่อื

กจิกรรมของโครงการ 

• ภาคทฤษฏี
• ภาคปฏบิตั ิ



คูม่อืความปลอดภยัทางชวีภาพ
สาํหรบัโรงงานอตุสาหกรรมชวีภาพ

คูม่อื หลักเกณฑ ์เงื"อนไข และวธิกีารปฏบิัติ
ดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ
ในการปฏบิัตงิานเกี"ยวกบัจลุนิทรยี์
และจลุนิทรยีด์ดัแปลงพันธกุรรม
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ขอบเขตคูม่อื

• โรงงานที$ใชจ้ลุนิทรยีห์รอืจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธกุรรมใน

กระบวนการผลติจนถงึกระบวนการกําจดันํ [าเสยี

• ทราบชนดิของจลุนิทรยีท์ ี$ใชง้าน เพื$อใหส้ามารถประเมนิ

ความเสี$ยงได้

• มกีารดาํเนนิงานในสภาพควบคมุแบบปิด
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    บทที$ 1: การประเมนิความเสี$ยง  (1)

ความปลอดภยั
ทางชวีภาพ

1. ผูป้ฏบิตังิาน

2. ชุมชน

3. ส ิ$งแวดลอ้ม

ความเสี$ยง = 

ความเป็นไปได ้x ความรนุแรง

หนา้ที$ 8-11
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    บทที$ 1: การประเมนิความเสี$ยง  (2)

ที"มา: https://ui-ex.com/explore/bacteria-drawing-cute/

จลุนิทรยีก์ลุม่ GILSP
มปีระวตักิารใชป้ลอดภยั

ประเภท GILSP

จลุนิทรยีก์ลุม่เสี$ยงที$ 1
มคีวามเสี$ยง/อนัตราย - ตํ$า

ประเภทที$ 1 
(ไมเ่ขา้เกณฑ ์GILSP)

จลุนิทรยีก์ลุม่เสี$ยงที$ 2
มคีวามเสี$ยง/อนัตราย - ปานกลาง

ประเภทที$ 2 
(อาจเป็นอนัตรายระดับตํ"า)

จลุนิทรยีก์ลุม่เสี$ยงที$ 3
มคีวามเสี$ยง/อนัตราย - สงู

ประเภทที$ 3 
(อาจเป็นอนัตราย)

จลุนิทรยีก์ลุม่เสี$ยงที$ 4
มคีวามเสี$ยง/อนัตราย - สงูมาก

ไมใ่ช ้ในอตุสาหกรรม

Generally Recognized As Safe (GRAS)
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    บทที$ 1: การประเมนิความเสี$ยง  (3)

หนา้ที$ 10: การแบง่ประเภทงาน
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    บทที$ 1: การประเมนิความเสี$ยง  (4)



36

    บทที$ 1: การประเมนิความเสี$ยง  (5)

กรณีจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรม
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   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (1)

ประเภท GILSP สภาพควบคมุระดบั GILSP (Good Industrial Large Scale Practice)

ประเภทที$ 1 สภาพควบคมุระดบัที$ 1 (Large-scale Containment Level 1: LS1)

ประเภทที$ 2 สภาพควบคมุระดบัที$ 2 (Large-scale Containment Level 2: LS2)

ประเภทที$ 3 สภาพควบคมุระดบัที$ 3 (Large-scale Containment Level 3: LS3)

หนา้ที$ 12-17
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   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (2)

การพจิารณา แบง่ออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่

• สถานที$ดาํเนนิการ

• เครื$องมอืและอปุกรณ์

• ระบบความปลอดภยัและระบบคณุภาพ

• ระบบลดการปนเปื[ อน
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   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (3)
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   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (4)

ที"มา: https://www.akitchen.com/store/KR-Hs_15.html
https://www.cleatech.com/product/cleanroom-table-36-x-48-solid-top-brushed-stainless-steel/
http://customs.go.th/
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   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (5)



42

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (6)



43

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (7)



44

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (8)



45

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (9)



46

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (10)



47

   บทที$ 2: ลกัษณะสถานที$หรอืสภาพควบคมุ  (11)



48

    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (1) หนา้ที$ 18-28



49

    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (2)

งานประเภท GILSP และ ประเภทที$ 1
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    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (3)

งานประเภทที$ 2 และ 3
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    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (4)

หนา้ที$ 21-26: รายละเอยีด PPE
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    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (5)



53

    บทที$ 3: อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  (6)



54

   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (1)

หลกัสากลในการขนสง่จลุนิทรยี ์แบบ 3 ช ั[น

การขนสง่
ระหวา่ง
ประเทศ

หนา้ที$ 29-32
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   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (2)

การขนสง่ภายในประเทศ
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   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (3)
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   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (4)
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   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (5)
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   บทที$ 4: การขนสง่และเคลื$อนยา้ย  (6)
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    บทที$ 5: การกําจดัจลุนิทรยี ์ (1) หนา้ที$ 33-37

WASTE

ของเหลว
ความรอ้น/สารเคมี

ที"มา: https://www.youtube.com/watch?v=br3gkrXTmdY
https://nanbei-china.en.made-in-china.com/product/bSeERuLjZhVI/China-China-75L-Vertical-Laboratory-Autoclave-Price.html
https://www.posttoday.com/social/general/575731
https://www.thoughtco.com/what-is-a-chemical-604316

ของแข็ง

เผา/ความรอ้น/สารเคมี

ของมคีม

autoclave
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    บทที$ 5: การกําจดัจลุนิทรยี ์ (2)
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    บทที$ 5: การกําจดัจลุนิทรยี ์ (3)

กรณี 1. งานประเภทที$ 2 และ 3 หรอื
2. งานที$ใชจ้ลุนิทรยี ์GM ที$มยีนีดื[อยาปฏชิวีนะ 

ตอ้งทาํการทวนสอบ (verification) และการตรวจสอบความถกูตอ้ง (validation)

ที"มา: https://www.youtube.com/watch?v=D0bxQkzzqpI
https://worldwide.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
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   บทที$ 6: การหกร ั$วไหลของจลุนิทรยี ์ (1) หนา้ที$ 38-46

งานประเภท GILSP และ ประเภทที$ 1

ประเมนิสถานการณ์

แจง้หวัหนา้งาน

กกับรเิวณไมใ่หเ้กดิการแผข่ยาย

1. กรณีจลุนิทรยี ์GM 
    กําจัดดว้ยนํPายา ฆา่เชืPอกอ่นทิPงลงระบบบําบดั 

2. กรณีไมใ่ชจ่ลุนิทรยี ์GM 
    ทิPงลงระบบบําบดัปกตขิองโรงงาน 

เชด็ทําความสะอาดพืPนที"ดว้ยนํPายาฆา่เชืPอ

ลา้งมอืใหส้ะอาด
รายงาน
อบุตัเิหตุ
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   บทที$ 6: การหกร ั$วไหลของจลุนิทรยี ์ (2)

งานประเภทที$ 2 และ 3

ตอ้งปฏบิตัติาม “ข ั[นตอนการจดัการกรณีเหตหุกร ั$วไหล”

สิ$งที$เพิ$มเตมิจากงานประเภท GILSP และประเภทที$ 1 คอื
• การตดิป้าย “หา้มเขา้” 
• การรอเวลาเพื$อใหเ้ชื[อโรคที$ฟุ้ งในอากาศตกหลน่
• ม ีbiological spill kit
• การมผีูช้ว่ยในการทาํความสะอาด
• นํ [ายาฆา่เชื[อตอ้งผา่นการทดสอบวา่มปีระสทิธภิาพใน

การกําจดัเชื[อที$ทาํงานดว้ย
• ตอ้งมกีารซอ้มแผนรบัเหตหุกร ั$วไหล
เป็นตน้
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   บทที$ 6: การหกร ั$วไหลของจลุนิทรยี ์ (3)

งานประเภทที$ 2 และ 3 ตวัอยา่งอปุกรณ์และสารเคมี
ในชดุจัดการเหตรุั"วไหลทางชวีภาพ 

(biological spill kit)

- อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
(PPE) 

- นํPายาฆา่เชืPอและแอลกอฮอล์
- วสัดดุดูซบั 
- กระดาษเชด็ทําความสะอาด
- ที"ตกัหรอืที"คบี และที"โกยขยะ 
- ภาชนะใสข่องมคีม 
- ถงุขยะพรอ้มป้ายของเสยีอนัตราย
- อื"นๆ ตามความจําเป็น



66

    บทที$ 7: หนว่ยงานบรกิารดา้นจลุนิทรยี ์ (1) หนา้ที$ 47-48

ตวัอยา่งการใหบ้รกิาร
 การจาํแนกสายพนัธุจ์ลุนิทรยี ์

 การตรวจวเิคราะหเ์ชื[อกอ่โรค

 การเพาะเลี[ยงจลุนิทรยี ์

 การเก็บรกัษาสายพนัธุจ์ลุนิทรยี ์

 การจาํหนา่ยจลุนิทรยี ์

เป็นตน้
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    บทที$ 7: หนว่ยงานบรกิารดา้นจลุนิทรยี ์ (2)
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบ
ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (1)

หนา้ที$ 49-58

แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
สําหรบัสภาพควบคมุระดบั GILSP 
(Good Industrial Large Scale Practice)

หนา้ที$ 49-50

แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
สําหรบัสภาพควบคมุระดบัที$ 1 

(Large-scale Containment Level 1: LS1)

หนา้ที$ 51-52

แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
สําหรบัสภาพควบคมุระดบัที$ 2 

(Large-scale Containment Level 2: LS2)

หนา้ที$ 53-55

แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ
สําหรบัสภาพควบคมุระดบัที$ 3 

(Large-scale Containment Level 3: LS3)

หนา้ที$ 56-58



• จลุนิทรยีท์ ี$โรงงานใช ้คอื 

Saccharomyces cerevisiae

• จดัอยูใ่นกลุม่ GILSP ตามคูม่อื

• จลุนิทรยีท์ ี$ใชเ้ป็นสายพนัธุธ์รรมชาติ

• รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (2)
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (3)

• มอีา่งลา้งมอืแบบใชเ้ขา่ดนั 1 จดุ 

• ต ั[งอยูบ่รเิวณทางเขา้บรเิวณการผลติ

• ม ีSOP สําหรบัลา้งมอื

ใช� ไม�ใช�

ที"มา: http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=28499&uid=36438
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (4)

ใช� ไม�ใช�

• มโีตะ๊ที$เป็นสแตนเลส 

ในบรเิวณการผลติ

ที"มา: https://www.cleatech.com/product/cleanroom-table-36-x-96-solid-top-brushed-stainless-steel/



72

   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (5)

PPE ที$ใชใ้นโรงงาน ไดแ้ก่

• หมวกคลมุผม

• หนา้กากอนามยั

• เสื[อเอี�ยมกนัเปื[ อน

• ถงุมอื

• รองเทา้บทู

ที"มา: https://www.cuttingedgeservices.co.uk/personal-protective-equipment/ppe-clothing/food-industry-clothing

ใช� ไม�ใช�
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (6)

ใช� ไม�ใช�

ที"มา: http://rxpestle.com/benefits-and-features/

ข ั[นตอนการปฏบิตังิานเกี$ยวกบัจลุนิทรยีข์องโรงงาน ไดแ้ก่

• การลงหวัเชื[อจลุนิทรยี ์

• การทําความสะอาดอปุกรณก์อ่นและหลงัการใชง้าน

• การจดัการกรณีเกดิการหกหลน่
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (7)

ใช� ไม�ใช�

ที"มา: https://www.bioquell.com/?attachment_id=337&lang=en-uk

การกําจดัจลุนิทรยีภ์ายหลงัการใชง้านในถงัหมกั ใชร้ะบบ 

Clean in Place (CIP) มขี ั[นตอน ดงันี[

• ลา้งทําความสะอาดดว้ยนํ [าเปลา่

• ใช ้0.5% สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 

• ลา้งดว้ยนํ [าเปลา่ 2 รอบ

ตรวจสอบประสทิธภิาพ โดยการทํา swab test
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   ภาคผนวก: แบบฟอรม์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ (8)

ใช� ไม�ใช�

จลุนิทรยีท์ ี$โรงงาน

ใชไ้มใ่ชจ่ลุนิทรยี ์

ดดัแปลงพนัธุกรรม 

รายละเอยีดตาม

เอกสารแนบ



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

ศนูยพ์ันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
113 อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
ถ.พหลโยธนิ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120
โทร. 0 2564 6700 
โทรสาร 0 2564 6703

ขอบคณุคะ่ 
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