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หลักการ มาตรการ และการปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันอันตรายจากชีววัตถุอันตราย 
(biohazard materials) สู่ผู้ปฏิบัติงาน 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแบบไม่ตั้งใจ 
(unintentional exposure)

หมายถึง

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
Biosafety



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
(Biosafety Guidelines for Work Related to Modern Biotechnology) 

จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ที่ดําเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้ปฏิบัติตาม 
ให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน และต่อชุมชน 

๒๕๓๕๒๕๓๕ ๒๕๔๗๒๕๔๗ ๒๕๕๒๒๕๕๒ ๒๕๕๔๒๕๕๔ ๒๕๕๙



หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น
เพื่อทําหน้าที่พิจารณา ให้คําแนะนํา และตรวจสอบการดําเนินงาน 
หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
(Institutional Biosafety Committee – IBC)



ประชุมทุกปี

๑๐ IBC

ที่มาของการจัดการประชุม IBC

๒๕๓๖ ๒๕๔๑ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๕๐ ๒๕๖๒

๑๒ IBC
๒๔ IBC

๒๘ IBC
๓๔ IBC

๔๐ IBC

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวทางความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน”

Biosafety 
Guideline 

๒๕๓๕

ควรมีการประชุมประจําปี IBC 

ประชุมทุก ๒ ปี



การสร้าง
ความตระหนัก

การสร้าง
ความสามารถบุคลากร

มาตรการ
เสริมสร้าง
ความสามารถ 
IBC 
จากข้อเสนอ
ที่ประชุมประจําปี

กลไกสนับสนุนการดําเนนิงาน
• ผลักดันให้หน่วยงานสนับสนุนทุน

วิจัยกําหนดให้งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ต้องผ่าน
การพิจารณาจาก IBC

• สร้างเครือข่าย IBC
• IBC พี่เลี้ยงในภูมิภาค
• Website IBC

• การฝึกอบรม (IBC, 
บุคลากร, นักศึกษา)

• การศึกษาดูงาน

• IBC Roadshow 
ในภูมิภาค

• การเตรียมความพร้อม
สําหรับดําเนินงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



IBC Roadshow ในภูมิภาค

๒ ครั้ง (มน. และ มทร.ศรีวิชัย)๒๕๔๙

๔ ครั้ง (จุฬาฯ, มช., มจธ. และ ม.รังสิต)๒๕๕๐

๔ ครั้ง (มข., มช., ม.มหิดล และ มอ.)๒๕๕๑

บทวิเคราะห์สถานภาพและมาตรการเสรมิสร้างขดีความสามารถ IBC

   เสนอในที่ประชุมประจําปี ๒๕๔๘



IBC Website

  เสนอในที่ประชุมประจําปี ๒๕๔๘

   จัดทําแล้วเสร็จ ๒๕๕๐



แม่ข่าย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคอีสาน

แม่ข่าย: มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์

ภาคใต้

แม่ข่าย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเหนือตอนบน

แม่ข่าย: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคเหนือตอนล่าง

แม่ข่าย: มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเหนือกลาง

การสร้างเครือข่าย IBC ในภูมิภาคเพื่อทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คําปรึกษา

   เสนอในที่ประชุมประจําปี ๒๕๔๘

   จัดทํา model แล้วเสร็จ ๒๕๕๐



การผลักดันให้การพิจารณาของ IBC เป็นเงื่อนไขของ Granting Agency

๒๕๕๐๒๕๔๗

๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗
หารือระหว่าง Granting Agency 
และฝ่ายวิจัยของภาคมหาวิทยาลัย

สวทช. 
ออกเป็นข้อกําหนด

วช. 
ออกเป็นข้อกําหนด

   เสนอในที่ประชุมประจําปี ๒๕๔๗

   ออกเป็นข้อกําหนด ๒๕๕๔-๒๕๕๗



• หลักสูตรขั้นต้น
• หลักสูตรขั้นกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
• หลักสูตรเร่งรัด
• สื่อวิดีทัศน์
• FAQ

การสร้างความตระหนักและความสามารถบุคลากรผ่านการฝึกอบรม

• หลักสูตรปฏิบัติการ 
• หลักสูตร e-learning

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยากร

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับการดําเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานจาก วช. (๒๕๕๔–๒๕๖๒)

   เสนอในที่ประชุมประจําปี ๒๕๕๐



สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝกึอบรมต่างๆ ได้ที่ 

E-mail address: biosafety@biotec.or.th

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สําหรับผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘



IBC ผู้ปฏิบัติงาน

ความเข้มแข็งของ IBC

มีการสร้างความเชี่ยวชาญ

• นโยบาย
• งบประมาณ
• บุคลากร

มีการสร้างความตระหนัก
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน

• ความร่วมมือ
• ความยั่งยืน

พิจารณาและให้คําแนะนํา
เพื่อให้การทํางาน

เป็นไปอย่างปลอดภัย

ปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย
(ผู้ปฏิบัติงาน/ ชุมชน/ สิ่งแวดล้อม)

๒๗ สถาบัน
การศึกษา

๔ ภาค 
เอกชน

๕ สถาบันวิจัย

๔ หน่วยงาน
กํากับดูแล



ก้าวต่อไปของการสร้างความสามารถ IBC

1
2

3
4

พัฒนาหลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง
ของเทคโนโลยีใหม่

พัฒนาบุคลากร 
โดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม

สร้างความ
ตระหนักให้เห็น
ความสําคัญ

กลไก IBC พี่เลี้ยง
ในภูมิภาค 



ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายศึกษานโยบายและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๓
E-mail: biosafety@biotec.or.th


