คํานํา
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ไดเกิดขึ้นมาในโลกนี้เปนเวลาที่นาน
พอๆ กับอารยะธรรมของมนุษยชาติ เปนภูมิปญญาดั้งเดิมที่มนุษยไดทําเปนกิจวัตร
ประจําวัน เริ่มตนจากการคัดเลือกพันธุพืชและพันธุสัตวที่พบในธรรมชาติ การเก็บ
รักษา การดัดแปรรูป และการถนอมอาหารดวยการหมักดอง ฯลฯ เปนตน การคัด
พันธุพืชและพันธุสัตวโดยเฉพาะการผสมขามพันธุ (Cross Breeding) เพื่อใหไดพืช
หรือสัตวพันธุใหม ที่มีคุณ สมบัติดีกวาพั นธุเกาๆ ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีชีวภาพ
แบบดั้งเดิม (Traditional Biotechnology) เปนเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการผสมขามพันธุเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชหรือสัตว ถือไดวาคลายกับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือเปนพันธุวิศวกรรม (Genetic
Engineering) เช น กั น เพ ราะเปน การนํายี น ส (genes) ซึ่ งอยู ใ น โครโมโซ ม
(chromosome) อยางละครึ่งหนึ่งจากพอพันธุและแมพันธุใหผสมกัน แลวคัดเลือก
ลูกๆ ที่ไดมาเฉพาะพวกที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีมาใชประโยชน ซึ่งอาจตองให
ผสมพันธุกันหลายๆ ชั่วอายุจนไดพืชหรือสัตวที่มีลักษณะและคุณ สมบัติที่มนุษย
ตองการ เทคโนโลยีชีวภาพดังกลาว มีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม มีการดัดแปลงพันธุ
กรรม หรือเปนพันธุวิศวกรรม ที่มนุษยไดมาตามยถากรรม (random) และในหลาย
กรณีเกิดจากโชค (luck) เสียดวยซ้ํา เพราะมนุษยไมรูวาไดมีการดัดแปลงหรือแลก
เปลี่ยนยีนสอะไรกันบาง และถือไดวาเปนการปรับปรุงโดยการผสมพันธุแบบดั้งเดิม
(Traditional Breeding)
ตอมามีวิธีการดัดแปลงยีนสดวยวิธีตางๆ ทําใหเกิดการกลายพันธุของยีนส
โดยการใช ส ารเคมี ก ลายพั น ธุ (mutagens) ตลอดจนใช ก ารฉายรั ง สี เมล็ ด พั น ธุ
(radiation) ดวยรังสีที่เกิดจากพลังงานปรมาณูจากธาตุกัมมันตรังสีตางๆ เรียกกัน
รวมๆ เปน “การผสมพันธุโดยสิ่งที่กลายพันธุ” (Mutagen Breeding) พันธุพืชที่ไดมา
จากการผสมพันธุโดยใชรังสีทําใหกลายพันธุนี้ ในปจจุบันมีพันธุที่ปลูกเปนการคา
ทั่ วโลกมากกวา 15,000 สายพั น ธุ (varieties) ในการดัดแปลงยี น สให กลายพั น ธุ
ดวยวิธีดังกลาว มนุษยยังไมสามารถที่จะรูไดจนในวันนี้ วาไดเปลี่ยนแปลงยีนสอะไร
ไปบาง แตที่แน ๆ ก็คือพั นธุพื ชเหลานั้นมิไดมีการกลายพั นธุ ขามพั นธุกอใหเกิด
ความเสียหายเปนภยันตรายใหญหลวง หรือมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ตลอดจน
สุขอนามัยของมนุษยแตอยางใดทั้งสิ้น
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ในชวง 50 ปที่ผานมานี้ ไดมีการศึกษาและเขาใจกลไกตางๆ ของการสืบ
พันธุและขยายพันธุของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบและสวนประกอบ
เล็ ก ๆ ของยี น ส ที่ ม องด ว ยตาเปล า ไม เห็ น จากการศึ ก ษาทางด า นชี ว โมเลกุ ล
(Molecular Biology) นักวิทยาศาสตรสามารถรู พิสูจน และทดสอบไดวาชิ้นสวนใด
ของยีนสที่ประกอบกันเปนโครโมโซม หรือชิ้นสวนนั้นซึ่งเปนขดเกลียวเปนเสนจะสั้น
หรือยาวขนาดไหน มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงที่ดีอยางไรบาง ที่สามารถจะเปนตัวไป
แสดงออกทั้ งลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ที ดี ที่ เราต อ งการได และจะมี อ ยู ในสิ่ งมี ชี วิ ต
(organisms) ชนิ ดใดบ าง ตลอดจนสามารถนําชิ้นสวนเหลานั้น มาตัดตอ ตกแต ง
จําลองลักษณะ หรือโดยรวมคือนํามาดัดแปลงพั นธุกรรม (Genetic Modification)
หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ใหไดพืชหรือสัตวที่มีการปรับปรุงจนได
ลักษณะและคุณสมบัติที่เราตองการได ไมวาจะเปนผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น
การตานทานตอโรค แมลง หรือสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ความแหงแลง ฯลฯ
เปนตน และที่แนนอนที่สุดก็คือนักวิทยาศาสตรรูอยางแนนอนวาไดทําการดัดแปลง
พันธุกรรมหรือยีนสของสิ่งมีชีวิตชนิดใด ตรงไหน และสวนใดของโครโมโซม และ
ยีนสชิ้นสวนใดอยางแนนอนและถูกตอง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ไดกลาวมานั้น เปนเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนองค
ประกอบหลักของยีนส ซึ่งก็คือ กรดไดออกซีไรโบนิวคลีอิค (deoxyribonucleic acid
หรือ DNA) เราจึงเรีย กเทคโนโลยี ดั ง กล าวเป น “เทคโนโลยี ป รับ เปลี่ ย นดี เอ็ น เอ”
(Recombinant DNA หรื อ r-DNA technology) หรื อ “พั น ธุ วิ ศ วกรรม” (Genetic
Engineering) เพราะไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวิศวกรรมของยีนส และเพื่อมิให
เกิดความเขาใจผิดๆ ที่ไมรูอยูบนพื้ นฐานทางวิทยาศาสตรของสาธารณชนทั่วไป
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความแนนอนเดนชัดและแมนยําในระดับเซลลและโมเลกุลของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตวและจุลินทรีย ที่นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาขึ้นมาดังกลาว ไดมี
การเรียกเปน “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม” (Modern Biotechnology)
ได มี ก ารนํ าเทคโนโลยี ชี วภาพสมั ย ใหม ม าใช อ ย างกว างขวางในอุ ต สาห
กรรมการผลิตเวชภัณ ฑและเภสัชภัณ ฑ สําหรับมนุษยและสัตว อุตสาหกรรมการ
ผลิต ถนอมและแปรรูปอาหาร การกําจัดของเสียในสภาพแวดลอม และการผลิตพืช
และสัตวทางการเกษตร ฯลฯ เชน พันธุขาวโพดตานทานตอหนอนเจาะลําตน ถั่ว
เหลืองตานทานสารกําจัดวัชพืช ฝายตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย และขาวสีทอง
ที่มีไวตามินบีสูง เปนตน แตการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ก็ยังสรางความกังวล
และความไมแนใจในเรื่องความปลอดภัยใหกับประชาคมสวนหนึ่ง ทั้งๆ ที่พืช และ/
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หรือ ผลผลิตใหมที่ไดรับก็มิไดแตกตางไปจากของเดิมแตอยางใดทั้งสิ้น ยกเวนแตมี
คุณสมบัติพิเศษหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการกระทําของมนุษย
ดังนั้นเพื่อเปนการระแวดระวัง (precaution) และเพื่อใหมีความแนใจวาสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism) หรือจีเอ็มโอ (GMO) ไม
วาจะเปนพืช สัตว หรือจุลินทรีย และผลผลิตตางๆ ที่พึงจะไดมาจากเทคโนโลยีชีว
ภาพสมัยใหม มีความปลอดภัยตอการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน ตลอดจนสุขอนามัยของมนุษยดวย จึงทําใหมีความจําเปนในการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
ทั้งในสภาพหองทดลองที่มีระดับความปลอดภัย (Biological Safety Levels – BLs)
ตางๆ ในสภาพโรงเรือนทดลอง ตลอดจนในระดับไรนาหรือภาคสนามขนาดตางๆ
ทั้งในสถานีวิจัยหรือทดลองของหนวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน หรือแม
แตในแปลงของเกษตรกร กอนที่จะมีการอนุญาตใหนําไปขยาย พัฒนาและเพาะปลูก
หรือดําเนินการเปนการคาได
ประเทศไทยโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานัก
งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ไดตระหนักเปนอยางสูงวาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เปนเทคโนโลยีที่
สําคัญซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศชาติและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางสูง เชน
เดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีการนํามาใชในการพัฒนาความเปนอยู และสวัสดิการที่
ดีของมนุษยชาติ จะตองมีการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการนําไปปรับหรือ
ประยุกตใชใหครบวงจร แตในขณะเดียวกันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมนี้ จะตองมี
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) ที่มีการวิเคราะห ประเมิน หรือจัดการอยาง
เพียงพอทางดานวิทยาศาสตร จนกวาจะเปนที่พอใจและยอมรับได จึงจะสนับสนุน
ให มี ก ารนํ าไปใชป ระโยชน ได และนี่ คือที่ ม าดั้ งเดิ ม ของโครงการจัด ทํ า “แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety Guidelines) สําหรับการทดลอง
ทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับหองปฏิบัติการและภาคสนาม
ความสําคัญของการจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เริ่มตนในประเทศ
ไทยพรอมๆ กับการกอตั้งศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เมื่อป
พ.ศ.2526 ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน ในสมัยนั้น แตก็มิ
ไดมีการดําเนินงานแตอยางใดจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2533 จึงไดมีการแตงตั้ง
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คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการความปลอดภัยในการทํางานดานพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตคณะกรรมการบริหารการพั ฒ นาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ต อ มาเมื่ อ ป พ.ศ.2534 มี ก ารตั้ ง สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะ
นั้น ก็ไดมีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว และแตงตั้งใหมโดยรัฐมนตรีวา
การกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2535 และจากการดําเนินการตอเนื่องของคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ไดมีการจัด
ทํารางแนวทางปฏิบัติฯ เสร็จเรียบรอย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 ทันและกอน
การประชุม The Earth Summit ณ กรุงบัวโนไอเรส ประเทศบราซิล ซึ่งจะมีการลง
นามและเริ่มใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity – CBD) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวไดจัดทําแนวทางปฏิบัติฯเสร็จ และคณะ
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เห็นชอบและรับรองแนวทาง
ปฏิบัติฯ ดังกลาวแลว ก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (National Biosafety Committee-NBC) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ง แวดลอ ม ในขณะนั้ น เมื่ อ วัน ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2536
เปนตนมา โดยใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล การดําเนินงานทดลอง
ดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือพันธุวิศวกรรม ของบุคลากรและองคกรตางๆ
ภายในประเทศ ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ นอกเหนือไปจากหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
แนวทางปฏิบัติฯ ที่ไดจัดทําขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2535 นั้น แยกจัด
ทําเปน 2 ฉบับ เปนแนวทางปฏิบัติฯ ระดับหองปฏิบัติการ และแนวทางปฏิบัติฯ ภาค
สนาม เพราะการดํ าเนิ น งานทดลองต างๆ มี ลัก ษณะผิ ด แปลกกั น ไปและเป น การ
เฉพาะเรื่อง ตอมาคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารของคณะ
กรรมการกลางด านความปลอดภั ยทางชี วภาพ ได จัด ทํ า “แนวปฏิ บั ติ สําหรับ การ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ของอาหารที่ ได จ ากสิ่ งมี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม” เมื่ อ ป
พ.ศ.2544 และจากการที่ไดมีการนําแนวทางปฏิบัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ ไปใชเปนเวลานาน
พอสมควรแลว กับประสบการณใหมที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ประกอบกับขอควรปรับ
ปรุงตางๆ คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพเห็นสมควรใหมีการ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ ขึ้นมาใหมใหทันสมัย และสามารถนําไปใชไดสะดวกขึ้น จึง
ไดปรับปรุงและจัดทําแนวทางปฏิบัติฯ ขึ้นมาใหมรวมเปนฉบับเดียว และใชชื่อเปน
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“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
ชี วภาพสมั ย ใหม หรือพั น ธุวิศวกรรม” (Biosafety Guidelines Related to Modern
Biotechnology or Genetic Engineering)
องคประกอบหลักของแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับปจจุบันนี้ จะครอบคลุมถึงแนว
ทางปฏิ บัติ ฯ การทดลองระดั บห องปฏิ บัติ การ การทดลองระดับ ถังปฏิ กรชีวภาพ
ขนาด 10 ลิตรขึ้นไป และแนวทางปฏิบัติฯ ในการทดสอบภาคสนาม ซึ่งเปนที่คาดวา
เพียงพอที่จะครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมใน
ระดับตางๆ ในประเทศไทย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบันนี้
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความมั่นใจวาจากการมีแนวทาง
ปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ประชาคมนักวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถของประเทศไทย
จะสามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาใหไดมาซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ผลิต
ภัณฑและผลผลิตในรูปแบบตางๆ ที่ไดมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่มีความ
ปลอดภัยและประโยชนตอประชาคมของประเทศ จรรโลงไปสูการมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้นจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือ พันธุวิศวกรรม
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ความเปนมาของการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
วิธีการใชแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

1
6
12
15

บทที่ 1 ขอบเขตแนวทางปฏิบัติการวิจัยและทดลองในหองปฏิบัติการ

17

บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
2.1 งานประเภทที่ 1 เปนการวิจัยและทดลองที่ไมมีอันตรายและ
ไมตองขออนุญาตจากคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
2.2 งานประเภทที่ 2 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจเปนอันตราย
ในระดับต่ําตอพนักงานในหองทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
2.3 งานประเภทที่ 3 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายตอ
นักวิจัย ชุมชนและสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดย
การดัดแปลงพันธุกรรม และงานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยัง
ไมเปนที่ทราบแนชัด
2.4 งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายรายแรง
และ/หรือ ขัดตอศีลธรรม
บทที่ 3 บทบาทและความรับผิดชอบขององคกรและหนวยงานตางๆ
3.1 คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3.2 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
3.3 หัวหนาโครงการ
3.4 การประเมินโครงการ
3.5 การฝาฝนระเบียบ

18
20

21
23

25
28
32
34
34
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

บทที่ 4 ระดับของการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพในระดับ
หองปฏิบัติการ
4.1 ความปลอดภัยระดับที่ 1 (Biosafety Level 1 - BL1)
4.2 ความปลอดภัยระดับที่ 2 (Biosafety Level 2 - BL2)
4.3 ความปลอดภัยระดับที่ 3 (Biosafety Level 3 - BL3)
4.4 ความปลอดภัยระดับที่ 4 (Biosafety Level 4 - BL4)

37
37
38
38

บทที่ 5 การขนสงและการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
จากตางประเทศ
5.1 การบรรจุหีบหอและการขนสงจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
5.2 การขนยายภายในหรือระหวางสถาบัน
5.3 การขนยายพืชและสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
5.4 การใหและรับวัสดุที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ระหวางนักวิจัย
5.5 การนําเขาจากตางประเทศ

40
40
40
41
41

บทที่ 6 ขอบเขตแนวทางปฏิบัติสําหรับการวิจัยและทดลองในระดับใหญ
ที่มีความจุถังหมักหรือถังปฏิกรณชีวภาพมากกวา 10 ลิตร ขึ้นไป
1. Good Large Scale Practice
42
2. BL1 - Large Scale
42
3. BL2 - Large Scale
43
4. BL3 - Large Scale
43
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
บทที่ 7 ขอบเขตแนวทางปฏิบัติทดลองภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยและทดสอบในโรงปลูกและเพาะเลี้ยงพืช
และ/หรือ หองปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยและทดสอบในแปลงทดลองภาคสนาม
ขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยและทดลองในภาคสนามขนาดใหญเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร

หนา

45
46
47

บทที่ 8 การจําแนกประเภทของพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
ในการทดลองภาคสนาม
8.1 พืชดัดแปลงพันธุกรรม
8.2 จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม

50
51

บทที่ 9 การปองกันและควบคุมพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
9.1 พืชดัดแปลงพันธุกรรม
9.2 จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม

53
54

บทที่ 10 หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ทั่วไป

56
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สารบัญภาคผนวก
หนา
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวของ
63
ภาคผนวกที่ 2 สิ่งมีชีวิตที่เปนที่ทราบวามีการแลกเปลี่ยนดีเอ็นเอ
68
ดวยกระบวนการทางสรีรวิทยาซึ่งเปนที่ยอมรับ
ภาคผนวกที่ 3 บัญชีรายชื่อของเจาบาน/พาหะที่รับรองแลววาปลอดภัย 71
ภาคผนวกที่ 4 ขอแนะนําในการกรอกแบบเสนอโครงการ
75
แบบที่จะเสนอโครงการเพื่อการประเมินงาน
ที่จะขอรับการยกเวน
77
แบบเสนอโครงการเพื่อการประเมินระดับความปลอดภัย
ของการทดลองระดับหองปฏิบัติการ
81
แบบการประเมิน
86
88
ภาคผนวกที่ 5 สารพิษ
ภาคผนวกที่ 6 ขอกําหนดสําหรับงานที่เกี่ยวของกับพาหะที่เปนไวรัส
ความคิดเห็นทั่วไป
90
พาหะเรโทรไวรัส (Retrovirus Vector)
90
ขอแนะนําในการใชเรโทรไวรัส
91
การทําใหสัตวติดเชื้อเรโทรไวรัส
94
ภาคผนวกที่ 7 แนวทางปฏิบัติสําหรับงานที่เกี่ยวของกับชิ้นสวน
ของดีเอ็นเอที่อันตราย
95
ภาคผนวกที่ 8 แบบเสนอขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงานวิจัยและทดลอง
เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
96
ภาคผนวกที่ 9 ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพ
ระดับ BL1
98
ภาคผนวกที่ 10 ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพ
ระดับ BL2
100
ภาคผนวกที่ 11 ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพ
ระดับ BL3
103
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สารบัญภาคผนวก (ตอ)
หนา
ภาคผนวกที่ 12 ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพ
ระดับ BL4
109
ภาคผนวกที่ 13 ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinets) และ
ตูเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Hoods)
110
ภาคผนวกที่ 14 ลักษณะทางกายภาพของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช
ที่ใชในการทําการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับพืชดัดแปลง
พันธุกรรม
การจัดแบงระดับความปลอดภัยโดยทั่วไปเกี่ยวกับพืช 114
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL1 - P
114
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL2 - P
116
119
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL3 – P
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL4 – P
123
การปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนทางชีวภาพ
129
ภาคผนวกที่ 15 ลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและ
ทดลองเกี่ยวกับสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
หลักในการพิจารณาโดยทั่วไป
131
การจัดแบงระดับของความปลอดภัยของการควบคุม
หองเลี้ยงสัตวทดลอง
131
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL1 - N
132
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL2 - N
133
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL3 - N
137
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชระดับ BL4 - N
141
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สารบัญภาคผนวก (ตอ)
หนา
ภาคผนวกที่ 16 ขอเสนอแนะพื้นฐานสําหรับการสรางหรือปรับปรุง
หองปฏิบัติการ
1. ที่ตั้งของหองปฏิบัติการ
2. โครงสรางทางกายภาพ
3. ระบบอากาศ
4. ระบบการปนเปอน
5. ระบบปองกันสุขภาพและความปลอดภัย
6. ระบบบริการภายในตัวอาคาร
7. ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินตางๆ
8. ระบบปองกันและตรวจสอบ
ภาคผนวกที่ 17 แบบเสนอโครงการที่จะทําการวิจัยและทดลอง
ภาคสนาม
ภาคผนวกที่ 18 แบบประเมินโครงการที่จะทําการวิจัยและทดลอง
ภาคสนาม
ภาคผนวกที่ 19 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของ
ภาคผนวกที่ 20 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

150
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153
155
156
157
158
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160
162
164
165
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ความเปนมาของการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมา ความก า วหน า ในงานวิ จั ย และพั ฒ นาด า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การใช เ ทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอสายผสม
(recombinant DNA ห รื อ r-DNA technology) ห รื อ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม (Genetic
Engineering) หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Modern Biotechnology) ไดรุดหนา
ไปอย า งมาก ทํ าให ได สิ่ ง มีชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม (Genetically Modified
Organisms – GMOs) ซึ่งนํามาใชพัฒนางาน ทั้งในดานการเกษตร สาธารณสุข การ
แพทยและอุตสาหกรรม ผลผลิตและวิธีการที่ไดมาจากการดําเนินงานทางดานพันธุ
วิศวกรรม ไดเกิดขึ้นและกาวหนาอยางมากมาย ในระดับหองปฏิบัติการตางๆ ของ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยของภาคเอกชน ทั้งในประเทศที่พัฒนา
แลวและประเทศที่กําลังพัฒนา ผลงานวิจัยและพัฒนาจากการดัดแปลงพันธุกรรม
ทั้งในพืช สัตวและจุลินทรียบางชนิดไดถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ในสภาพหอง
ปฏิบัติการและภาคสนาม ทั้งในการผลิตระดับเล็กและใหญ รวมไปถึงการทดสอบใน
สภาพตางๆ ดวย
โดยปกติแลว การทดสอบผลิตภัณฑที่ไดมาจากการดัดแปลงพันธุกรรมของ
พืช สัตวและจุลินทรีย มักจะดําเนินการโดยนักวิจัยหรือคณะนักวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด
ตางๆ ที่อาจจะเกิดตามมาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองการทดสอบหรือปลดปลอย
ไปสูสภาพแวดลอม แตผลจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพนี้ไดกอให
เกิดความกังวลในหมูนักวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนสาธารณชนในเรื่องความปลอดภัย
ในการวิจัยและทดสอบภาคสนาม และวิธีการที่จะควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เชน การวิจัยเกี่ยวของกับจุลินทรียที่อาจเปนสาเหตุของโรค ทั้งพืช สัตวและมนุษย
และความรุนแรงของยีนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะนําไปสูการแพรกระจายปะปน
อยูในธรรมชาติได
หลายประเทศ ทั้งที่พัฒนาและกําลังพัฒ นา ไดจัดทํากฎระเบียบและแนว
ทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ สํ าหรับ การวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ พั น ธุ
วิศวกรรม เมื่อนํามาใชในการผลิตขนาดใหญและนําไปใชในสภาพแวดลอม เพื่อให
เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงและอันตรายตางๆ ที่อาจจะสะสมขึ้น หรือติด
ตามมาในภายหลัง กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติตางๆ เหลานี้ จะนํากฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ใชกันอยูแลวในประเทศที่พัฒนามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
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สถานภาพของแต ล ะประเทศ ในระดั บ นานาชาติ ได มี ก ารร ว มมื อ การจั ด ทํ ากฎ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย UNIDO และ FAO โดย
ความรวมมือจากนักวิชาการจากประเทศตางๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรมในประเทศตางๆ ดวย
สําหรับประเทศไทย ความตองการและความจําเปนที่ตองมีกฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัตินับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ไมเพียงแตสําหรับนักวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ภายในประเทศ ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดจนถึงหนวยงานเอกชน
เท านั้ น แตจะรวมไปถึ งความรวมมือต างๆ ระหวางหน วยงานทั้ งภายในและต าง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทั้งในระดับหองปฏิบัติและการวิจัยภาคสนาม ที่จะนํา
ผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมาทําการวิจัยและทดสอบเพิ่มเติม และนี่คือ
ที่มาของการจัดทํากฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety Regulations and Guidelines) ที่ ไดดั ด แปลงให เหมาะสมกั บ ภาวะและ
สภาพของประเทศไทยในปจจุบัน โดยคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพที่ไดจัดทําขึ้น
นี้ มิไดมีวัตถุประสงคที่จะนํามาใชในการควบคุมบังคับ (mandatory) อยางเครงครัด
จนกระทั่งอาจจะไปมีผลกระทบตองานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางดานนี้ แตในขณะ
เดียวกัน ก็ไมตองการใหมีการใชโดยสมัครใจ (voluntary) อันอาจนําไปสูการวิจัย
และพัฒนาที่ขาดความรับผิดชอบหรือนําไปใชอยางผิดๆ
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับนี้ จะ
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัยที่เกี่ยวของกับการดัดแปลงพันธุกรรมของชีวินทรีย
ตางๆ ตลอดไปจนถึงการสรางพันธุพืชโดยพันธุวิศวกรรม การใชเทคโนโลยี r-DNA
ในการผลิตวัคซี นภาคสนามและการผลิต เป นการคาและการปลดปลอยชีวิน ทรีย
ตางๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑที่ไดจากการดัดแปลงไปสูภาคสนามและสภาพแวดลอม
ซึ่ งครอบคลุม ทั้ งในระดับ ห องปฏิ บั ติ ก ารและภาคสนาม กฎระเบี ยบและแนวทาง
ปฏิ บั ติเหลานี้ คณะกรรมการกลางฯ ได ใช เวลาในการจัด ทํ าตั้ งแต เดื อ นมกราคม
พ.ศ.2534 เปนตนมา เพื่อใหเปนกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเบื้องตนสําหรับเปน
พื้นฐานในการปรับปรุงและการแกไขตอไปในระยะเวลาอันสมควร และเมื่อไดมีการ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลางด า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพในระดั บ ประเทศ
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(National Biosafety Committee – NBC) ขึ้นมาแลว ไดมีการสนับสนุนใหมีการจัด
ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety
Committee – IBC) ซึ่งมีการดําเนินการแลวในสถาบันการศึกษาและหนวยงานของ
รัฐหลายแหง และคณะกรรมการเหลานี้ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อแกไขและปรับ
ปรุงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ไดรวบรวมนํามาดําเนินการเปนแนว
ทางปฏิบัติฉบับปจจุบันนี้
คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ตระหนักวาแนวทาง
ปฏิบัตินี้ อาจมีการแกไขและปรับปรุงไดอีกในอนาคตเมื่อไดมีการนําไปปฏิบัติแลว
และคณะกรรมการกลางฯ ยินดีรับขอเสนอแนะ เพื่อการแกไขปรับปรุงจากผูที่เกี่ยว
ของ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภายในและตางประเทศ

(นายบรรพต ณ ปอมเพชร)
ประธานคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
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วิธีการใชแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ถึ ง แม ว า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม (Genetically
Modified Organism -GMO) สวนใหญไมมีอันตรายนาเปนหวง ที่เรียกเปน GRAS
(Generally Regarded as Safe) อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิด
ขึ้น จึงจําเปนตองมีกลไกสําหรับควบคุมและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทาง
ปฏิบัติฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดถึงวิธีการ และการดําเนินงานของงาน ที่เกี่ยว
ของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ใหมีความปลอดภัยสูงสุด
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ประกอบดวย ขอบเขตแนวทางปฏิบัติสําหรับการวิจัย
และทดลองในหองปฏิบัติการ ขอบเขตแนวทางปฏิบัติสําหรับการวิจัยและทดลองใน
ระดับใหญที่มีความจุถังปฏิกรณชีวภาพมากกวา 10 ลิตร ขึ้นไป และขอบเขตแนว
ทางปฏิบัติ การวิจัยและทดลองภาคสนาม ตลอดจนภาคผนวก ซึ่งระบุรายละเอียด
ตางๆ ของแนวทางปฏิบัติตางๆ
วัตถุประสงคหลักของแนวทางปฏิบัติ คือ ประการแรก เพื่ อเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ระบุกระบวนการในการขออนุมัติดําเนินการวิจัยและทดลอง ที่เกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของแบบกระชับ ประการที่
สอง คือ กรรมวิธีหรือขั้นตอนที่ชวยใหผูวิจัยและคณะไดดําเนินการทดลองอยาง
ปลอดภัยจากความเสี่ยง และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสุขอนามัยของมนุษย และประการที่สาม เปนการจัดลําดับประเภท
ของงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตามระดับความเสี่ยง
อั น ตราย ซึ่ ง แบ ง เป น 4 ประเภท ประเภทแรกเป น งานที่ ไ ม มี อั น ตราย (BL1)
ประเภทที่ ส องอาจมี อั น ตรายบ าง (BL2) ประเภทที่ ส ามอาจมี ร ะดั บ อั น ตรายสู ง
(BL3) หรืออาจมีอันตรายในระดับที่ยังไมทราบแนชัด และประเภทที่ 4 มีอันตรายใน
ระดับรายแรง และ/หรือ ขัดตอศีลธรรม (BL4) นอกไปจากนี้ ยังไดสรุปขอเสนอแนะ
สําหรับสถาบันที่ตองการจะปรับปรุงหรือสรางหองปฏิบัติการวิจัยและทดลอง
การจัดประเภทของงานนี้มีความสําคัญมาก ประการแรก คือ เกี่ยวกับวิธี
ควบคุมและปองกันภัยไมใหเกิดขึ้น และแนวปฏิบัติไดแบงวิธีควบคุมและปองกัน
เปน 4 ระดับ ใหตรงกับประเภทของงานตามระดับความเสี่ยง
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ประการที่สอง คือ การจัดองคกรตางๆ เพื่อดูแลใหการทดลองประเภท
ตางๆ ใหเปนไปตามวิธีการควบคุมและปองกัน บุคลากรและองคกรที่เกี่ยวของ มี
3 ฝาย ดวยกัน คือ
- ฝายแรก ไดแก หัวหนาโครงการและคณะวิจัย จะมีหนาที่สําคัญในการ
จัดหาขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ และมาตรการในการควบคุมและปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการเสนอโครงการวิจัยและทดลอง
- ฝายที่สอง ไดแก คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
ซึ่ ง ควรจะจั ด ตั้ ง ให มี ขึ้ น ในหน ว ยงานหรื อ สถาบั น ที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ดัดแปลงพั นธุกรรม คณะกรรมการนี้มีความสําคัญ เบื้องตนในการพิจารณาและ
ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ฝายแรกเสนอมา
- ฝายที่สาม ไดแก คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ มี
หนาที่หลักในการกํากับ ดูแล ใหงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมทั่วประเทศ ใหมีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุด
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บทที่ 1
ขอบเขตแนวทางการปฏิบัติการวิจัยและทดลองในหองปฏิบัติการ
ขอบเขตแนวทางการปฏิบัติการวิจัยและทดลองในหองปฏิบัติการ
1. แนวทางปฏิ บั ติ นี้ ใช กั บ การวิ จั ย และทดลองในห อ งปฏิ บั ติ ก ารของรั ฐ
องคกรรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยอิสระและบริษัทเอกชน ที่เกี่ยวของกับการสราง และ
/หรือ การขยายจํานวนไวรอยด ไวรัส เซลล หรือสิ่งมีชีวิตที่มีสารพันธุกรรมใหม เกิด
จากกระบวนการดัดแปลงสารพันธุกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมนาจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และอาจจะมีอันตรายในดานสาธารณสุข หรือตอสิ่งแวดลอม สวนประเภทตางๆ ของ
การทดลองนี้เปนไปตามการจัดประเภทในบทที่ 2
2. ถานักวิจัยผูใดไมแนใจวางานในโครงการวิจัยและทดลองที่จะทําอยูภาย
ใตขอบเขตของแนวทางปฏิบัตินี้หรือไม ควรเสนอรายละเอียดของโครงการตอคณะ
กรรมการระดับสถาบัน และควรไดรับอนุญาตกอนที่จะเริ่มงาน ถาหากวาไมมีคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ควรสงรายละเอียดของงานที่จะ
ทําไปที่คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพฯ เพื่อคําแนะนําหรือการ
พิจารณาตอไป

สรุป
โครงการวิจัยและทดลองใดที่คาดวาจะมีสวนเกี่ยวของกับการสรางหรือใชสิ่งมีชีวิตดัด
แปลงพันธุกรรม ควรมีการพิจารณาและเตรียมพรอมสําหรับความปลอดภัยทางชีว
ภาพ และผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม อนึ่ง ถาผูวิจัยไมแนใจหรือขาดความ
ชัดเจนในโครงการวิจัยและทดลอง ควรขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการความปลอด
ภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน หรือคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีว
ภาพกอนจะดําเนินการตอไป
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บทที่ 2
ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
การจัดลําดับและประเภทงานทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพตามระดับ
ความปลอดภัย
งานประเภทที่ 1 เป น การวิจั ย และทดลองที่ ไม มี อั น ตรายและไม ต อ งขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
งานประเภทที่ 2 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจเปนอันตรายในระดับต่ํา
ตอพนักงานในหองทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
งานประเภทที่ 3 เป น การวิ จั ย และทดลองที่ อ าจมี อั น ตราย ต อ นั ก วิ จั ย
ชุมชนและสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดย
การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม และงานที่ อ าจมี อั น ตรายใน
ระดับที่ยังไมเปนที่ทราบแนชัด
งานประเภทที่ 4 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายรายแรง และ/
หรือขัดตอศีลธรรม
2.1 งานประเภทที่ 1 เปนการวิจัยและทดลองที่ไมมีอันตรายและไมตองขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการกลางฯ
2.1.1 การวิจัยและทดลองตอไปนี้ จําแนกเปนงานประเภทที่ 1
1. การวิจัยและทดลองทางอณู พันธุศาสตร (molecular genetics) ที่
ไม เกี่ยวของกับ การใช สิ่งมีชี วิต หรือไวรัสโดยตรง เช น เทคนิ ค
Polymerase Chain Reaction (PCR), northern หรื อ Southern
blotting หรือเปนเทคนิคที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล
ของสารพั น ธุก รรม เช น in vitro fertilization การสืบ พั น ธุแ บบ
อ า ศั ย เพ ศ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ (conjugation, transduction แ ล ะ
transformation เปนตน) และการกระตุนใหเกิด polyploidy
2. การวิจัยและทดลองใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเชื่อมของเซลลสัตวชั้น
สูง และไมกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตที่ เจริญ พั นธุขึ้นใหมได เปนตนวา
hybridoma ที่ไมใชไวรัสเปนตัวกระตุน เชน Epstein Barr Virus
(EBV) เพื่อใชผลิต monoclonal antibodies (ภาคผนวกที่ 1)
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3. การเชื่อมของ protoplast ซึ่งมาจากจุลินทรียที่ไมกอโรค
4. การเชือ่ ม protoplast หรือ embryo-rescue ของเซลลพืช
5. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดย
ธรรมชาติ โดยที่ผูให (donor) และผูรับ (recipient) เปนชนิดหรือ
สป ชี่ ส (species) เดี ย วกั น และเป น ชนิ ด ที่ รู แ ล ว ว า สามารถแลก
เปลี่ยนกับเจาบาน (host) ตางชนิดไดโดยธรรมชาติ (ภาคผนวกที่
2)
6. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับชิ้นสวน DNA ของไวรัส ที่ไมไดนําไป
ทํ า การตั ด ต อ หรื อ เปลี่ ย นแปลงเบส เพื่ อ ให เ ข า ไปในจี โ นม
(genome) ของไวรัสเอง และรวมไปถึง DNA จากแหลงอื่นดวย
7. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ DNA ทั้งหมดของเซลลจุลินทรีย ที่
เป น เซลล เ จ า บ า นพวกโพรคาริ โ อท (prokaryotic host) เช น
แบคทีเรีย และรวมไปถึงพลาสมิดหรือไวรัสที่มีอยูเดิม (เพิ่มจํานวน
ในเซลลเจาบานนั้นๆ หรือถายโอนยีน ดวยกระบวนทางสรีรวิทยา
ปกติที่รูจักกัน เชน Escherichia หรือ E. coli)
8. การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ DNA ทั้งหมดของเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูง
ที่ใชเปนเซลลเจาบานพวกยูคาริโอท (eukaryotic host) ทั้งนี้ รวม
ไปถึงคลอโรพลาสต ไมโตคอนเดรีย หรือพลาสมิด (ยกเวนไวรัส)
โดยมี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ การเพิ่ ม จํานวน (การทํ า transformation
ของเซลลมนุษย ดวย DNA ของมนุษย)
9. การวิจัยและทดลองดัดแปลงสารพันธุกรรมที่มี eukaryotic viral
genome นอยกวาครึ่งหนึ่ง ที่ถูกนําไปเพิ่มจํานวนใน E. coli K12,
Saccharomyces kotital., Bacillus subtilis หรื อ B. lichenformis
host-vector system หรือ ชิ้ น โมเลกุ ล ของ DNA สายผสม ที่ เป น
extrachromosomal ของแบคทีเรียแกรมบวก (ระบุในภาคผนวกที่
3) รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจํานวนที่มีขนาดนอยกวา 10
ลิตร ทั้งนี้ ไมรวมไปถึงการเพิ่มจํานวนเซลลที่มียีนของสารพิษ (ที่
ไดมาจากการโคลนนิ่ง) ที่มีฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
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2.1.2 การรายงานตอคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
1. ตองรายงานงานวิจัยและทดลองทุกประเภทที่จะไดรับการยกเวน
ตอคณะกรรมการระดับสถาบัน เพื่อพิจารณารับการอนุมัติ ถา
สถาบันไมมีคณะกรรมการระดับสถาบัน ใหหัวหนาโครงการวิจัย
รายงานตอคณะกรรมการกลางฯ
2. ใหใชแบบฟอรมตามตัวอยางในภาคผนวกที่ 4 เสนองานวิจัยและ
ทดลองที่ไดรับการยกเวนตอคณะกรรมการระดับสถาบัน หรือคณะ
กรรมการกลางฯ
3. ถามีการเปลี่ยนแปลง ในสวนที่สําคัญของการวิจัยและทดลอง ที่ได
รับการยกเวนแลว และการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจทําให ฐานะของ
การยกเวนเปลี่ยนไป จะตองเสนอตอคณะกรรมการความปลอด
ภัยทางชีวภาพระดับสถาบันเพื่อพิจารณา และถาคณะกรรมการ
ระดับสถาบันยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะตองเสนอคณะกรรมการ
กลางฯ เพื่อทราบ
2.2 งานประเภทที่ 2 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจเปนอันตรายในระดับตอ
พนักงานในหองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม
งานประเภทนี้ เป น งานวิ จั ย และทดลองที่ อ าจมี อั น ตรายในระดั บ ต่ํ า ต อ
พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควรใชระดับการควบคุมระดับ BL1 หรือ BL2
(Biosafety Level 1, 2) เปนอยางต่ํา (ตามรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน และการ
ควบคุมระดับตางๆ อยูในภาคผนวกที่ 9-10 )
หัวหนาโครงการวิจัยควรแจงลักษณะและแหลงของอันตรายที่อาจแอบแฝง
อยู และเลือกสภาวะและวิธีการดําเนินงานเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับงานในประเภทนี้
จะตองเสนอความเหมาะสมของงานที่จัดอยูในประเภทตางๆ ตามขอ ก - ง ไปที่
คณะกรรมการระดับสถาบัน ใหพิจารณาถึงสภาพการทํางานและมาตรการความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ และจะเริ่ ม งานได ต อ เมื่ อ คณะกรรมการระดั บ สถาบั น ได
พิจารณาและอนุญาตแลว คณะกรรมการระดับสถาบันควรสงขอเสนอโครงการและ
ผลการประเมินไปที่คณะกรรมการกลางฯ เพื่อเก็บไวเปนขอมูล
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การทดลองตอไปนี้ จําแนกเปนงานประเภทที่ 2
1. งานดัดแปลงพันธุกรรมสัตวที่มีชีวิต (รวมทั้งสัตวไมมีกระดูกสันหลัง)
งานดัดแปลงพันธุกรรมของสารพันธุกรรมของไข หรือไขที่ผสมแลว
หรือตัวออนชวงตน ไมวาโดยวิธีการใดๆ เพื่อกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม (ภาคผนวกที่ 15)
2. งานดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่มีลักษณะตางออกไป ตองเสนอขอมูลเพิ่ม
เติม(ภาคผนวกที่ 8)
3. งานที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน/พาหะที่ไมไดอนุญาตไว
4. งานที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน/พาหะที่อนุญาตไวแลว (ภาคผนวกที่ 3)
แตยีนสที่จะนํามาเชื่อมมีลักษณะ
- เปนตัวกําหนดใหเกิดพิษภัย หรือ
- เปน DNA หรือ RNA จากจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในมนุษย สัตว
หรือพืช หรือมียีนสรางโปรตีนที่มีผลตอการเจริญเติบโต หรือการ
แบงเซลล เชน ยีนที่ทําใหเกิดมะเร็ง
2.3 งานประเภทที่ 3 เป น การวิ จั ย และทดลองที่ อ าจมี อั น ตรายต อ นั ก วิ จั ย
ชุมชน และสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับ การรักษาผูปวยโดยการดัดแปลง
พันธุกรรม และงานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไมเปนที่ทราบแนชัด
งานประเภทนี้ไดแก งานวิจัยและทดลองที่ยังไมทราบแนชัดวามีอันตราย
ตอนักวิจัย ชุมชน และสิ่งแวดลอม หรือการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม
และงานที่ยังไมทราบแนชัดถึงระดับอันตราย จะรวมอยูในประเภทนี้ดวย ระดับของ
การควบคุมและปองกันอันตรายแปรเปลี่ยนตามลักษณะงานและระดับอันตรายที่จะ
ประเมินได ในบางกรณี ระดับ BL1 หรือ BL2 อาจพอเพียงหากมีมาตรการเสริม
ซึ่ งก็ ส ามารถป อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เที ย บเท ากั บ ระดั บ BL3 หรือ BL4
ขณะที่กรณีอื่นๆ อาจจําเปนตองใชวิธีควบคุมและปองกันในระดับที่สูงขึ้น คือ BL3
หรือ BL4 (ดู รายละเอี ย ดในภาคผนวกที่ 11-12) งานประเภทนี้ จะต องได รับ การ
ประเมินและการแนะนําจากคณะกรรมการกลางฯ ไปที่คณะกรรมการระดับสถาบัน
หัวหนาโครงการจะเริ่มทํางานที่จัดอยูในประเภทนี้ไมไดจนกวาจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการระดับสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่เขียนในแบบขออนุญาต
คณะกรรมการระดั บ สถาบั น ซึ่ ง คณะกรรมการสถาบั น จะต อ งส ง ต อ ไปที่ ค ณะ
กรรมการกลางฯ พรอมทั้งขอแนะนําและความเห็น (ภาคผนวกที่ 4)
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

การวิจัยและทดลองตอไปนี้ จําแนกเปนงานประเภทที่ 3
งานที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) งานที่เกี่ยวของ
กับ DNA และการโคลน DNA ที่ควบคุมการสรางสารพิษ ที่ผลิตสารพิษที่มี
LD 50 ต่ํากวา 100 นาโนกรัมตอกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 5) งานที่เกี่ยว
กับยีนที่ใหผลผลิตสูง ถึงแมวาสารพิษมี LD 50 สูงกวา 100 นาโนกรัม
ตอกิโลกรัม งานที่ทํากับ DNA ของจุลินทรียที่ผลิตสารพิษที่ไมทราบแนชัด
ซึ่ ง อาจจะมี ยี น สารพิ ษ อยู จ ะรวมในกลุ ม นี้ ดั ง นั้ น จํ า เป น ต อ งระบุ ง าน
ประเภทนี้ใหชัดเจนจนถึงสารพิษนั้นเปนชนิดใด ใชสิ่งมีชีวิตใดรวมในการ
โคลน (cloning) และระดับความเปนพิษที่ LD 50
การวิจัยและทดลองที่ใชพาหะไวรัส ซึ่งทําใหเซลลมนุษยติดเชื้อได และงาน
ที่ มี DNA ส ว นที่ เสริ ม แต ง ที่ มี ค วามสามารถผลิ ต สารควบคุ ม การเจริ ญ
เติบโต หรือเปนสารพิษตอเซลลมนุษย (ขอปฏิบัติพิเศษสําหรับงานที่เกี่ยว
ของกับพาหะไวรัส ที่มียีนทําใหเกิดมะเร็ง อยูในภาคผนวกที่ 6)
การวิจัยและทดลองที่ใชพาหะ หรือเจาบาน เปนเชื้อจุลินทรีย ที่อาจทําให
เกิดโรคในมนุษย สัตว หรือพืช ยกเวนเจาบานหรือพาหะที่ไดอนุญาตไว
แลว (ภาคผนวกที่ 3) การทดลองที่ใชพาหะไวรัสไมสมบูรณและไวรัสผูปวย
รวมกัน ซึ่งอาจจะมีโอกาสทําใหเกิดไวรัสที่สมบูรณได จะรวมอยูในกลุมนี้
ดวย
การใชยีนที่ทําใหเกิดตอเชื้อจุลินทรีย ยกเวนใชเจาบานที่ไดอนุญาตไวแลว
(ภาคผนวกที่ 3)
การขยายจํานวนโดยวิธีโคลนนิ่ง (cloning) หรือการถายสารพันธุกรรมของ
ไวรัสทั้งอัน หรือ ไวรอยด หรือชิ้นสวนของสารพันธุกรรม ที่กอใหเกิดการ
ติดเชื้อตอมนุษย สัตว หรือพืช โดยทั่วไป งานที่ไดรับยกเวนคือ งานที่ใช
สารพั นธุกรรมของไวรัสนอยกวาสองในสาม หรือใชสารพันธุกรรมที่ขาด
สวนสําคั ญ ในการทํ างานของยีน หรือส วนสําคั ญ ในการก อตั วไวรัส ซึ่ ง
ระบบการทดลองไมกอใหเกิดไวรัสที่สมบูรณขึ้นใหมได
การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอระหวางสารพันธุกรรมทั้งอันของ
ไวรัส หรือไวรอยด และ/หรือชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบ (complementary
fragment) ซึ่งกอใหเกิดการติดเชื้อ หรือเปนสวนสําคัญทําใหเกิดโรค รวม
ทั้งการทดลองที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อของเจาบานหรือการเพิ่มความรุน
แรงและความสามารถของการติดเชื้อโรค
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7. งานที่เกี่ยวกับการรักษาผูปวยดวยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด
8. การวิจัยและทดลองใดๆ ที่มีการฉีดชิ้นสวนหรือสารพันธุกรรมทั้งอันของ
ไวรัส เขาไปในตัวออนเพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว ซึ่งมีการหลั่งหรือ
ผลิตตัวไวรัส (ภาคผนวกที่ 15)
9. การวิจัยและทดลองที่มีการถายโอนยีนตานทานยาปฏิชีวนะไปยังจุลินทรีย
โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้นๆ ใชในการบําบัดรักษามนุษย สัตว หรือใชในการ
เกษตร ทั้งนี้ ตองระบุวายีนตานทานยาปฏิชีวนะนั้น สามารถถายโอนได
ตามกระบวนการทางธรรมชาติหรือไม
10. การวิจัยและทดลองที่ไมไดจัดอยูในกลุมใดๆ ของงานประเภทที่ 1, 2 หรือ
3 แตอยูในประเด็นของแนวทางตามที่กําหนดไวในบทที่ 1
2.4 งานประเภทที่ 4 เปนการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายรายแรง และ/
หรือขัดตอศีลธรรม
กิจกรรมการวิจัยและทดลองที่ขัดตอศีลธรรม และอาจทําใหเกิดผลเสียหาย
ต อ ประเทศชาติ และสิ่งแวดล อ ม จะไม อ นุ ญ าตให ดํ าเนิ น การกิ จกรรมวิจั ย เหล านี้
ไดแก
1. งานวิจัยที่ไมมีมาตรการ และ/หรือขอมูลที่ใชในการพิสูจนและควบคุม
ปองกันในเชิงวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
2. งานวิจัยและทดลองที่มุงเนนผลิตสิ่งมีชีวิตกอโรค และ/หรือ สารพิษ
เพื่อเปาหมายทางสงครามและการทําลายลางเผาพันธุมนุษย
3. งานวิจัยและทดลองที่มุงจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย ดวยเทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรม
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สรุป
เมื่อจัดทําโครงการวิจัยและทดลองที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเสร็จ
แลว ลําดับแรก ตองมีการจําแนกวางานวิจัยจัดอยูในงานประเภทใด
• ถ า เป น งานประเภทที่ 1 ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งขออนุ ญ าตจากคณะ
กรรมการกลางฯ ให ทํ ารายงานการขออนุมัติดําเนิน การโดยเสร็จสิ้น ที่
คณะกรรมการระดับสถาบันได
• ถ า เป น งานประเภทที่ 2 ซึ่ ง เป น การวิ จั ย และทดลองที่ อ าจเป น
อันตรายในระดับต่ํา ควรตรวจสอบกอนวาสถานที่ที่ดําเนินการวิจัยและ
ทดลองมี ร ะบบการควบคุ ม ในระดั บ BL1 หรื อ BL2 หรื อ ไม จากนั้ น
ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับสถาบันได
• ถาเปนงานประเภทที่ 3 ซึ่งเปนการวิจัยและทดลองที่อันตรายสูงกวา
สองระดับแรก หรือยังไมทราบระดับอันตรายที่ชัดเจน ตองใชวิธีควบคุม
ในระดั บ BL3 หรื อ BL4 และจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการระดับสถาบัน และคณะกรรมการกลางฯ จึงจะดําเนินการได
• ถาเปนงานประเภทที่ 4 ซึ่งเปนการวิจัยและทดลองที่มีอันตรายราย
แรงและ/หรือขัดตอศีลธรรม จะไมอนุญาตใหดําเนินการอยางเด็ดขาด
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บทที่ 3
บทบาทและความรับผิดชอบขององคกรและหนวยงานตางๆ
บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ
ในเรื่องการกําหนดมาตรการความปลอดภัย ทางพันธุวิศวกรรม และ/หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ในหองปฏิบัติการ ควรมีหนวยงานตางๆ ที่มีบุคลากร
รับผิดชอบดําเนินการ ใหเปนไปตามแนวทางใน 3 ระดับ ไดแก
- คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
- หัวหนาโครงการ
3.1 คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพชุดแรก ไดรับการแตง
ตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่
22 มกราคม พ.ศ.2536 ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษาและ
พัฒนาดานพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และไดจัดทํามาตรการสําหรับการ
ควบคุม และ/หรือใหคําปรึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางดานเทคโนโลยีชีว
ภาพและพันธุวิศวกรรม เพื่อปองกันมิใหการศึกษาและทดลองกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสาธารณชนโดยทั่วไป โดยมีคณะ
กรรมการกลางฯ เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการ
กลางฯ ชุดปจจุบันไดรับการแตงตั้งโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545
3.1.1 อํานาจหนาที่
1. วิเคราะหสถานการณดานความปลอดภัยทางชีวภาพตอรัฐบาล
2. ให คํ า ปรึ ก ษาการดํ า เนิ น การทดลองด า นพั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพในระดับหองปฏิบัติการและภาคสนามในหนวยงานตางๆ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมการนําเขาสิ่งมีชีวิตเพื่อ
หามาตรการตรวจสอบและควบคุม
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4. ตรวจสอบปจจัย อุปกรณ ดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการคนควา
วิจัยทางดานการดัดแปลงพันธุกรรม
5. จัด หา หรือ ช วยเหลื อ ในกรณี ที่ เหมาะสม ในการจั ด หากฎเกณฑ
มาตรฐานหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ประเมิ น และจั ด การเกี่ ย วกั บ
ปญ หาความปลอดภัยทางชีวภาพ ไมวาจะเปนกิจกรรมของคณะ
กรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพเอง หรือชวยเหลือ
องคกรที่ทําหนาที่ควบคุมอื่นๆ
6. รว มมื อ กั บ องค ก รต า งประเทศเพื่ อ ให เกิ ด ความมั่ น ใจว าแนวทาง
ปฏิบัติและกฎหมายของประเทศไทยสอดคลองกับนานาชาติ
7. รวมมือกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ใน
การทําหนาที่เปนศูนยกลางระดับประเทศ (Nation Focal Point) ของ
พิ ธี ส ารคาร ต าเฮนาว าด ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ และการ
ดําเนินงานของสํานักงานประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลความปลอด
ภัยทางชีวภาพ (Biosefty Cleaning-House)
8. รวมมือในการใหความรูแกสาธารณชน เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
9. แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณามาตรการความปลอดภั ย ทาง
ชีวภาพสาขาตางๆ ตามความเหมาะสม
10. ปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการอนุ รัก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติมอบหมาย
3.1.2 ความรับผิดชอบ
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามแนวทางปฏิบัติสําหรับการทดลองใน
หองปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางฯ จะดําเนินงานตอไปนี้
1. ให คํ าแนะนํ าแก ค ณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ
สถาบั น สําหรับโครงการในประเภทที่ 3 หรือประเภทอื่น ตามที่ ถู ก
รองขอ
2. ให คํ าแนะนํ าแก ค ณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ
สถาบัน สําหรับโครงการในประเภทอื่นๆ ถามีความจําเปน
3. ตรวจสอบและอนุมัติ ใหใบรับรอง หองทดลองระดับ BL-4 โรงเรือน
สําหรับปลูกพืช และหองเลี้ยงสัตวที่มีระดับเทียบเทา
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4. จัดหาปาย เครื่องหมาย จัดทําแบบขอเสนอโครงการ แบบประเมิน
ข อ เสนอโครงการ เอกสารเกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ให แ ก ค ณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
5. แจงขาวใหสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยว
ข อ งทราบถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของการดั ด แปลง
พันธุกรรม
6. รักษาขอมูลที่มีความสําคัญทางการคา ซึ่งนักวิจัยประสงคที่จะเก็บ
ขอมูลที่เสนอตอคณะกรรมการกลางฯ ไวเปนความลับ นักวิจัยจะ
ตองตีตราทุกหนากระดาษที่เกี่ยวของวา “เอกสารปกปด”
3.1.3 การอนุมัติโครงการ หรือ การรับรองหองปฏิบัติการ/โรงปลูกและเพาะ
เลี้ยงพืช/หองเลี้ยงสัตว
การอนุ มั ติ ก ารทดลองในห อ งทดลองระดั บ BL4 คณะกรรมการ
กลางฯ จะเปนผูพิจารณาอนุมัติใหมีการทดลองในหองทดลองระดับ BL4 (รวม
ทั้งหองเลี้ยงสัตวในระดับเดียวกัน และโรงปลูกและเพาะเลี้ยงพืช)
หลังจากที่คณะกรรมการกลางฯ พิจารณาเห็นชอบแลว จะออกใบรับ
รองใหแกหองปฏิบัติการ หรือใหคําแนะนํา คณะกรรมการระดับสถาบันจะตอง
มีการตรวจสอบอยางสม่ํ าเสมอในทุ กระดับ BL1, BL2 และ BL3 นอกจากนี้
คณะกรรมการกลางฯ สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจหองปฏิบัติการตลอดเวลาโดยไมตอง
แจงลวงหนา
3.1.4 การติดตอสํานักงานเลขานุการ
สถานที่ติดตอของคณะกรรมการกลางฯ คือ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2564-6700 โทรสาร 0-2564-6703
Email: biosafety@biotec.or.th
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3.2 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
สถาบันหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ที่จะสั่งซื้อสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากงานประเภทนี้ หรือผลิตสิ่งมีชีวิต
ประเภทนี้ หรือมีแผนการที่จะปลดปลอยสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สูสิ่งแวดลอม จะตองแตง
ตั้งคณะกรรมการขึ้น ชุด หนึ่ ง เรียกวา คณะกรรมการระดั บ สถาบั น (Institutional
Biosafety Committee – IBC) และตองจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในหองทดลองปลอดภัย เพื่อใหคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับสถาบันทํางานตามความรับผิดชอบไดเต็มที่ จะตองมีวิธีการวาจางหรือวิธีการ
อื่นๆ เพื่อใหมีการดูแลที่เพียงพอ สถาบันอาจจะใชแนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบใน
การวาจาง สถาบันที่ทํางานอุตสาหกรรม หรือทําการทดลองขนาดใหญ ควรจะมีการ
แตงตั้งและกําหนดเจาหนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Officer - BSO)
เนื่องจากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่มีขนาดเล็ก อาจจะมีปญหาในการ
จัดตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงควรใหเจาหนาที่จากสถาบันอื่นหรือ
เจาหนาที่ที่มีสถาบันอยูในพื้นที่ที่ใกลเคียงที่สุดใหความอนุเคราะห เปนผูควบคุม ซึ่ง
จะตองตกลงวิธีการเชนนี้ใหเปนทางการระหวางสองฝาย และแจงใหคณะกรรมการ
กลางฯ ทราบ และจะตองมีผูแทนคนหนึ่งจากสถาบันขนาดเล็กดังกลาว ทําหนาที่
ติดตออยางใกลชิด หรือรวมเปนกรรมการคนหนึ่งของคณะกรรมการระดับสถาบัน
นั้นดวย
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันมีหนาที่ดังนี้
• พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณของพนักงานที่เกี่ยวของในโครงการวิจัย
ใหแนใจวามีความรูทางดานปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพดานอื่นที่เกี่ยว
ของเพีองพอที่จะดูแลพนักงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
• เก็บรักษาขอเสนอโครงการเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ไดรับอนุมัติแลว
และผลของการประเมินขอเสนอ และโครงการที่ไดรับการยกเวนตามบทที่ 2
ขอ 2.1 ของแนวทางปฏิบัติ
• เก็บรักษาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทํางานในหองทดลองทุกระดับ และทําใหแนใจ
วา พนักงานใหมเขาใจวิธีการดําเนินงานในหองระดับการควบคุมตางๆ ที่เกี่ยว
ของ และเขาใจวิธีการใชเครื่องมือที่ถูกตอง
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• ในชวงกอตั้งสถาบันจะตองสงขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชี วภาพระดั บ สถาบั น ทั้ ง หมดให ค ณะกรรมการกลางฯ ซึ่ ง จะขอแบบฟอรม
สําหรับ กรอกข อ มู ลได ที่ สํานั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการกลางฯ ดั งราย
ละเอียดตอไปนี้
o ประธานและเลขานุการ
o พนักงานรักษาความปลอดภัย (ถามี)
o รายชื่อคณะกรรมการ
o รายชื่อของโครงการที่กําลังดําเนินอยูภายใตประเภท 1, 2 และ 3
o รายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับอนุญาตระดับ BL3 และ BL4
o รายการโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืชและหองเลี้ยงสัตวดัดแปลงพันธุ
กรรม
o อุบัติเหตุหรือเหตุการณที่สําคัญ อันจะเกี่ยวของกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติ
งาน โดยมีสาเหตุโดยตรงจากงานดัดแปลงพันธุกรรม
o เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการระดับสถาบันคิดวาคณะกรรมการกลางฯ ควร
จะรับทราบ
o ตรวจสอบประวัติทางการแพทยสําหรับคนงานที่ใชหองระดับ BL4 หรือ
ต่ํากวา
ถารายงานยังไมสมบูรณ คณะกรรมการกลางฯ จะสงเอกสารกลับสูคณะ
กรรมการระดับสถาบัน ใหเพิ่มเติมรายละเอียด
สถาบันที่ทํางานเกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ควรเจาะ
เลือดจากคนงานเปนระยะๆ เปนประจํา ตัวอยางเลือดเหลานี้ จะเก็บไวตรวจสอบ
ภายหลัง ถาคนงานไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยโดยไมทราบสาเหตุ สถาบันที่ยังไม
ไดดําเนินการเชนนี้ ควรรีบดําเนินการทันที โดยเฉพาะอยางยิ่ง กับคนงานในโครง
การระดับ BL4
สถาบันควรจะทําบันทึกอุบัติเหตุและวิธีการแกไขอุบัติเหตุนั้นๆ ในกรณีที่
ประธานคณะกรรมการระดับสถาบันเห็นวาอุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น เกี่ยว
ของกับงานดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีความสําคัญมาก ประธานควรจะตอง
เสนอรายงานตอหัวหนาสถาบันและคณะกรรมการกลางฯ เชน เหตุการณที่อาจจะ
เนื่องมาจากความพยายามที่จะไมทําตามแนวทางปฏิบัติ หรือเหตุการณที่อาจมีผล
ตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม
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3.2.1 การจัดหาคนงานและการฝกอบรมเจาหนาที่
สถาบันหรือหนวยงานตางๆ ควรจะแนใจวา คณะทํางานที่จัดหามา
ทํางานในห องทดลองไดรับทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และไดรับการฝก
อบรมอยางเพียงพอ เพื่อทําใหเจาหนาที่สามารถดําเนินงานใหเปนไปตามแนว
ทางปฏิบัติตางๆ เหลานี้ และแตละคนมีสิทธิ์เขาพบประธานกรรมการระดับ
สถาบัน หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อขอคําแนะนําได
โดยตรง
สถาบันควรจะเขาใจถึงบทบาทอันสําคัญ ของคณะกรรมการระดับ
สถาบั น ควรมอบอํ านาจ และให ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการระดั บ
สถาบันมีอํานาจทํางานตามหนาที่ และใหขอเสนอแนะ โดยไมมีผูบิดพลิ้ว
คณะกรรมการระดับสถาบันเปนสวนที่สําคัญ ที่สุด ในกระบวนการ
ตรวจสอบงานที่ เกี่ยวขอ งกับ การดั ดแปลงพั น ธุก รรมทั้ งหมด และเป น ส วน
สําคัญในการบริหารงานใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ ดังนั้น บุคคลากรใน
คณะกรรมการระดับสถาบันจึงควรจะมีความสามารถ และประสบการณ มาก
พอที่จะทํางานตามหนาที่ได นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการระดับสถาบัน
ควรจะมีตําแหนงในสถาบันที่สูงพอที่จะตัดสินใจ เพื่อใหขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการระดับสถาบันไดมีการปฏิบัติตาม
3.2.2 องคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันควรประกอบ
ดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน ซึ่งควรจะประกอบดวย
1. บุคคลที่มีความรูความสามารถที่จะประเมิน ประมวลผลและติด
ตามตรวจสอบงาน ที่จะดําเนินการใหสถาบันได
2. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถาเปนไปได)
3. วิ ศ วกรที่ มี ป ระสบการณ ใ นการตรวจสอบความปลอดภั ย ของ
อุปกรณและเครื่องมือทางชีวภาพ
4. สมาชิกอยางนอยหนึ่งคน จากนอกสถาบัน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู
ความสนใจ และมีพื้นความรูทางดานเทคนิคและวิชาการ
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3.2.3 อํานาจหนาที่
1. ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยตางๆ ที่ไดรับ รวมทั้งคํารอง
ขอเปลี่ยนเปนโครงการ “ยกเวนพิเศษ” เพื่อที่จะบอกใหชัดเจนได
วาอันตรายอาจแอบแฝงตอนักวิจัย ตอชุมชน หรือตอสิ่งแวดลอม
และใหขอแนะนําแกนักวิจัย ในการจัดการกับอันตรายเหลานั้น
2. ตัดสินระดับการปองกันและวิธีการดําเนินงาน สําหรับการทดลอง
ทุกชนิดที่จัดอยูประเภท 2 และ 3 ตามแนวทางปฏิบัติของคณะ
กรรมการกลางฯ (บทที่ 2) และสําหรับการเก็บรักษาพืชหรือสัตว
รวมทั้งการขนยายสิ่งมีชีวิต ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ตาม
แนวทางปฏิบัตินี้
3. สงเอกสารตนฉบับของแบบสําหรับขอเสนอโครงการวิจัย และแบบ
ประเมินผล ไปที่คณะกรรมการกลางฯ สําหรับงานที่อยูในประเภท
3 และตองแนใจวาไดทําตามคําแนะนําของคณะกรรมการกลางฯ
แลว สําหรับ งานที่ จัด อยู ป ระเภท 2 ให สงแบบสํ าหรับ ขอ เสนอ
โครงการและแบบประเมินเพื่อแจงผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลางฯ รับทราบ (ภาคผนวกที่ 4)
4. ตรวจตราและออกใบรับรอง กอนที่จะมีการดําเนินงานหองทดลอง
ระดับ BL1 และ BL2 หองเลี้ยงสัตวดัดแปลงพันธุกรรม หองเก็บ
และรักษาสัตวติดเชื้อ และโรงปลูกและเพาะเลี้ยงพืชดัดแปลงพันธุ
กรรมในระดับเดียวกัน สวนหองทดลองและเพาะเลี้ยงสิ่งควบคุม
และปองกันระดับสูงกวาที่กลาวมา คณะกรรมการกลางฯ จะเปนผู
ออกใบอนุญ าต แตคณะกรรมการระดับสถาบั นจะตองตรวจตรา
และตรวจสอบ การดํ าเนิ น งานในห อ งทดลองโรงปลูก และเพาะ
เลี้ยงพืช และหองเลี้ยงสัตวทุกระดับ อยางนอยที่สุดควรจะมีการ
ตรวจสอบปละครั้ง เพื่ อใหแนใจวาหองตางๆ เหลานี้มีมาตรฐาน
ตามขอบังคับ รายละเอียดของขอบังคับตางๆ สําหรับหองทดลอง
ตางๆ เหลานี้ มีอยูในภาคผนวกที่ 9-15
5. ตรวจสอบงานที่กําลังดําเนิน อยูและใหขอแนะนําตอนั กวิจัยเป น
ระยะๆ
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6. รับผิดชอบในการออกระเบียบปฏิบัติ และตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพภายในสถาบัน รวมไป
ถึงการปองกันทางการแพทย เชน การจัดการฉีดวัคซีนสําหรับผู
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในงานระดับ BL4
3.2.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ
สถาบันควรจะแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือมอบ
หนาที่นี้ใหคณะกรรมการระดับสถาบัน ถาสถาบันมีเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางชีวภาพมากกวาหนึ่งคน ขอใหแจงคณะกรรมการกลางฯ เพื่อใหเปนไป
ตามจุดประสงคของแนวปฏิบัติฉบับนี้ เจาหนาที่ควรมีประสบการณเกี่ยวกับ
การควบคุมและปองกันอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความปลอดภัยทางชีว
ภาพมากอน เจาหนาที่ควรไดรับการฝกอบรมพอเพียงที่จะใหคําแนะนํา และ
รวมดําเนินการในการฝกอบรมพนักงานหรือคนงานใหมของหองทดลอง ถา
เจาหนาที่มีการลาพัก ควรจะมีการจัดระเบียบใหบุคคลที่เหมาะสมเขาเวรแทน
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือประธานกรรมการระดับสถาบัน ควร
เปนที่ปรึกษาของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ในดานการควบคุมและปองกัน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน การตรวจสอบ
รายงาน การตรวจสอบการดําเนินการ และการตรวจสอบเครื่องมือที่ควรจะ
ตรวจตรา ควรจะทําอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการระดับสถาบัน หรือเจา
หนาที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ
3.2.5 การตรวจสอบการดําเนินงาน
คณะกรรมการระดับสถาบันจะตองแนใจวา หัวหนาโครงการไดรับ
ทราบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการระดับสถาบัน และของคณะ
กรรมการกลางฯ ในแตละจุดของโครงการ คณะกรรมการระดับสถาบันควรมี
การตรวจเยี่ยมหองทดลองและหองควบคุมปองกันภัยเปนระยะๆ เพื่อตรวจ
สอบความปลอดภัยของโครงการที่กําลังดําเนินอยู
3.3 หัวหนาโครงการ
หัวหนาโครงการวิจัยจะตองมีความรูอยางถองแท เกี่ยวกับขอบังคับของ
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ และจะตองแนใจวา จะดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามโครงการวิจัย ที่เกี่ยวของกับการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวหนาโครงการจะตองดําเนินการตามหัวขอตอไปนี้
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3.3.1 ประเมินโครงการที่เสนอ และตัดสินวาอยูในขอบขายของแนวทางปฏิบัติ
หรือไม ถาไมแนใจ นักวิจัยควรปรึกษาคณะกรรมการระดับสถาบัน ถา
ไมมีคณะกรรมการระดับสถาบัน ควรปรึกษาคณะกรรมการกลางฯ
3.3.2 จัดทําการสอนหรือฝกอบรม รวมไปถึงใหคําปรึกษา ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของในหองปฏิบัติการไดทราบถึงการปฏิบัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติ
3.3.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณ ฑ จําเปน ที่ตองใชเพื่อลดความเสี่ยงใน
ขณะปฏิบัติการ แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3.3.4 แจงตอคณะกรรมการระดับสถาบัน เมื่อคิดวาโครงการที่เสนอเขาขาย
งานวิจัยทั้งสามประเภท (บทที่ 2)
3.3.5 จั ด หารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการที่ ค ณะกรรมการระดั บ สถาบั น
ตองการ เพื่อการประเมินและตรวจสอบ
3.3.6 ดําเนินงานตามขอแนะนําของคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ
ระดับสถาบัน เกี่ยวกับโครงการที่เสนอ
3.3.7 สงขอเสนอโครงการไปที่คณะกรรมการระดับสถาบันที่รับผิดชอบ กอนที่
จะมี ก ารดํ าเนิ น งานใดๆ ถ างานนั้ น อยู ภ ายใต แ นวทางปฏิ บั ติ ฉ บั บ นี้
และตองแนใจวาจะไมดําเนินงานใดๆ จนกวาไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการระดับสถาบัน
3.3.8 สงขอเสนอโครงการฉบับแกไขไปที่คณะกรรมการระดับสถาบัน กอนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดลองอยางมากมาย ซึ่งอาจจะทําใหระดับ
อันตรายของงานเปลี่ยนแปลง
3.3.9 ดําเนินงานตามระดับการควบคุมและป องกัน ที่ ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการระดับสถาบัน และแนะนําโดยคณะกรรมการกลางฯ ในกรณีที่
เปนโครงการในประเภท 3 (บทที่ 2)
3.3.10 แจ ง การเปลี่ ย นตั ว บุ ค คลที่ ร ว มในโครงการต อ คณะกรรมการระดั บ
สถาบัน
3.3.11 รายงานอุบัติเหตุทั้งหมดและการเจ็บปวยที่ไมทราบสาเหตุ หรือการขาด
งานของพนักงาน ตอคณะกรรมการระดับสถาบันอยางเรงดวน
3.3.12 แจงคณะกรรมการระดับสถาบัน ทราบถึงความประสงคที่จะนําวัสดุทาง
ชีวภาพ ที่จัดอยูในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เขามาจากตางประเทศ (บทที่ 4
ขอ 4.5)
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3.3.13 จัดทํารายงานความกาวหนา หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง
มาจากการวิจัยที่เกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
3.4 การประเมินโครงการ
หลั ง จากหั ว หน า โครงการยื่ น ข อ เสนอโครงการต อ คณะกรรมการระดั บ
สถาบัน และไดรับการอนุมัติ (คณะกรรมการระดับสถาบันมีสิทธิประเมินและอนุมัติ
โครงการประเภทที่ 1 และ 2 ได ทั น ที จากนั้ น ส งผลวินิ จ ฉั ย ให ค ณะกรรมการ
กลางฯ รับทราบ) หรือไดรับการอนุมัติขั้นสุดทายจากคณะกรรมการกลางฯ แลว
โดยการอนุมัติโครงการจะมีถึงชวงเวลาเพียง 2 ป ในแตละป จะมีการประเมินและ
ติ ด ตาม การประเมิ น อาจถู ก กระทํ า ได โ ดยทั้ ง คณะกรรมการกลางฯ และคณะ
กรรมการระดับสถาบัน ทั้งแบบสุมตรวจสถานที่ปฏิบัติการ การสัมภาษณหัวหนา
โครงการและนักวิจัยในโครงการที่จัดอยูในงานประเภทที่ 3 ถามีความจําเปนตอง
เคลื่อนยาย ถอดถอนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หัวหนาโครงการจะตอง
แจงใหคณะกรรมการระดับสถาบันอนุมัติ และคณะกรรมการกลางฯ ไดทราบ เปน
ลําดับ
3.5 การฝาฝนระเบียบ
นักวิจัย และ/หรือ หนวยงานที่ไมป ฏิบัติตามแนวทางปฏิ บัติเหลานี้อยาง
ครบถวน อาจจะไดรับโทษ โดยการระงับทุนอุดหนุนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้
หน วยงานเอกชนที่ ไดรับสิท ธิพิ เศษจากรัฐ เพื่ อใชในงานวิจัยและพั ฒ นา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถาไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหลานี้อยาง
ครบถวน อาจไดรับการถอนสิทธิประโยชนเหลานั้นได ในการฝาฝนแนวทางปฏิบัติ
จะรายงานใหรัฐมนตรีผูซึ่งมีอํานาจเปดเผยตอสาธารณะทราบ
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สรุป
องคกรหรือหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทดลองวิจัยสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก
1. คณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนองคกรหลักที่มีหนา
ที่รับผิดชอบตอนโยบายการสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ
กรรม ใหถูกตองและปลอดภัย เปนที่ยอมรับไดในระดับสากล รวมไปถึงเปน
ผูพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยที่อยูในประเภทที่ 3
2. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เปนองคกรภายใน
แตละสถาบัน ที่ทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ
กรรม ของแตละโครงการ รวมถึงการตรวจสอบประเมินผลและใหคําแนะนํา
รวมทั้งเปน หน วยงานที่ ควรเพิ่ มความคลองตัวแกผู วิจัยในการดํ าเนิ นงาน
โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร
3. หัวหนาโครงการ เปนบุคคลแรกที่จะตองจําแนกประเภทของงานวิจัยที่จะ
ดําเนินการวาอยูในประเภทใดใน 3 ประเภท รวมไปถึงการควบคุมดูแลงาน
วิจัยใหถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัตินั้นๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สาธารณชนและสิ่งแวดลอมเปนหลัก
ลักษณะของการยื่นเสนอประเมินประเภทของโครงการ เปนดังแสดงในแผน
ภูมิที่ 1
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คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
(NBC)
ประเภท 3 “เพื่อขอความเห็นชอบ”

ประเภทที่ 1 และ 2
“เพื่อทราบและรวบรวม”

คณะกรรมการระดับสถาบัน
(IBC)
ขอยกเวน
ประเภทที่ 1
(BL-1)

ขอยกเวน
ประเภทที่ 2
(BL 1-2)

เพื่อประเมิน
ประเภทที่ 3
(BL 3-4)

ดําเนินการสุม
ตรวจดําเนินงาน

ประเมินประเภทของงาน
แหลงทุน
(ภายใน)

หัวหนาโครงการ
แหลงทุน
(ภายนอก)

ดําเนินการ
สิ้นสุดโครงการ

สงรายงานความกาวหนา
ปละ 1 ครั้ง

แผนภูมิที่ 1. แสดงการเสนอแบบประเมินและพิจารณาโครงการทั้ง 3 ประเภท.
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บทที่ 4
ระดับของการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพในระดับหองปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยของผูทําการวิจัยและทดลอง และลดความเสี่ยงของสิ่งมี
ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจเล็ดลอดไปสูสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทําระบบการปอง
กันอันตรายทางชีวภาพ ที่มีการระบุถึงขอพึงปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ปองกันภัย และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยแบง
ระดับของความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level) ตามระดับของอันตรายได
4 ระดับ ดังนี้
4.1 ความปลอดภัยระดับที่ 1 (Biosafety Level 1 - BL1)
ระบบของความปลอดภั ยในระดับ ที่ห นึ่งนี้ สามารถใชไดกับการทดลอง
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม ประเภทที่ 1 ซึ่ ง กลุ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ใช ในการ
ทดลองควรเป น กลุ ม ที่ ไ ม ก อ ให เกิ ด โรค โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กั บ ผู ใหญ ที่ สุ ข ภาพ
สมบูรณ มีอันตรายตอบุคคลและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองมีในหอง
ปฏิบัติการระดับนี้ คือ โตะปฏิบัติการ อางลางมือ อุปกรณวิจัยและเทคนิคทางจุล
ชีววิทยาทั่วไป
4.2 ความปลอดภัยระดับที่ 2 (Biosafety Level 2 - BL2)
ระบบความปลอดภัยในระดับที่สองนี้ สามารถใชไดกับการทดลองเกี่ยว
กับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะของ
งานประเภทที่ 3 โดยกลุมของสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลองวิจัย มีความเสี่ยงอยูใน
ระดั บ ต่ํ าถึ งปานกลาง เชน มี ลัก ษณะการแพรก ระจายในรูป ของการฟุ งกระจาย
(aerosol) ในระดับต่ํา หรือถามีในระดับสูง ก็ควรดําเนินงานในตูชีวนิรภัย สิ่งสําคัญ
ที่สุดที่ตองจัดหาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการระดับนี้ คือ
1. การฝกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรียกอโรคใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. เครื่องมือและครุภัณฑตามแบบ BL1 เปนอยางนอย
3. ตู ชี ว นิ รภั ย (ฺBiological Safety Cabinet Class I หรือ II) และเครื่อ งอบฆ า
เชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)
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4.3 ความปลอดภัยระดับที่ 3 (Biosafety Level 3 - ฺBL3)
ระบบความปลอดภัยในระดับที่สามนี้ สามารถใชไดกับการทดลองเกี่ยว
กับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 รวมไปถึงการใชกลุมสิ่งมีชีวิตที่กอโรค
รายแรง และมีโอกาสแพรกระจายผานทางระบบหายใจ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองจัดหา
และปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ
1. ขอปฏิบัติในระดับ BL2 ทั้งหมด
2. ระบบไหลเวียนอากาศในหองปฏิบัติการ ควรเปนระบบที่ลดการเล็ดลอดของ
จุลินทรียออกไปสูสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
3. การอนุญาตใหบุคคลภายนอก หรือที่ไมเกี่ยวของเขามาในสถานที่ตองเขม
งวดเปนพิเศษ
4.4 ความปลอดภัยระดับที่ 4 (Biosafety Level 4 - BL4)
ระบบความปลอดภัยในระดับที่สี่นี้ สามารถใชไดกับการทดลองเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 รวมไปถึงการใชกลุมสิ่งมีชีวิตที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด หรือยังไมสามารถทราบระดับอันตรายที่ชัดเจน สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองจัด
หาและปฏิบัติในหองปฏิบัติการ คือ
1. ขอปฏิบัติในระดับ BL3 ทั้งหมด
2. ตองเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาหองปฏิบัติการ
3. มีที่อาบน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ
4. อาคารหรือหองปฏิบัติการควรแยกออกมาตางหาก
5. ตูชีวนิรภัยควรอยูในระดับ Class III
อนึ่ง รายละเอียดที่ปรากฏเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยทั้งสี่ระดับในภาค
ผนวก มิไดเปนขอบังคับแตอยางใด แตเปนรายละเอียดที่ระบุใหทราบถึงระบบที่
สมบูรณวาควรประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบาง เพื่อนําไปใชเปนขอ
มูลประกอบในการประเมินเทานั้น หากสถาบันหรือหนวยงานที่ประสงคจะปรับปรุง
หองปฏิบัติการที่มีอยูเดิมหรือสรางขึ้นใหม ใหไดตามมาตรฐานสูงสุดสมบูรณแบบ
ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 9 - 12 และ 18
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สรุป
ในแตละประเภทของงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จํา
เป น ต อ งดํ าเนิ น งานวิจัยในระบบความปลอดภั ยทางชี วภาพ ซึ่ งแบ งได เป น 4
ระดับ (Biosafety Level 1-4) โดยแบงตามระดับของอันตรายจากระดับต่ําสุดไป
จนถึงระดับสูงสุด ซึ่งรวมไปถึงอันตรายที่ยังไมทราบระดับชัดเจน โดยขอแตก
ตางของแตละระดับ เปนไปดังสรุปไดดังตารางตอไปนี้

สิ่งหรือความจําเปนที่ตองจัดหา
1. โตะปฏิบัติการ อางลางมือ
2. การฝกอบรมดานเทคนิคการ
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
3. ระบบฆาเชื้อปนเปอนดวยเครื่อง
อบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง
(autocave)
4. ตูชีวนิรภัย (Biological Safety
Cabinet)
5. ระบบกรองการไหลเวียนอากาศ
6. การเขมงวดในการอนุญาต
เขา-ออกของบุคคลภายนอก
7. ระบบอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผากอน
เขา-ออก หองปฏิบัติการ
8. การแยกอาคารหรือหองปฏิบัติ
การออกมาตางหาก

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Level)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
(BL1)
(BL2)
(BL3)
(BL4)
ตองมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี
ควรมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี
ควรมี

ตองมี

ตองมี

ตองมี

ควรมี

Class I
หรือ II
ควรมี
ควรมี

Class III

-

Class I
หรือ II
ควรมี

ตองมี
ตองมี

-

-

ควรมี

ตองมี

-

-

-

ควรมี/
ตองมี
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บทที่ 5
การขนสงและการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากตางประเทศ
5.1 การบรรจุหีบหอและการขนสงเชื้อจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
5.1.1 ขอบังคับพื้นฐานในการขนยายดวยวิธีการใดๆ คือ เชื้อจุลินทรียจะตอง
ไมมีอันตรายตอมนุษย หรือสิ่งแวดลอม ถาหีบหอมีรูรั่วหรือฉีกขาดใน
กรณีเชื้อจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ถึงแมวาไมเปนเชื้อโรคติดตอ ก็
จะตองบรรจุใสหีบหอ
5.1.2 สําหรับการสงทางไปรษณียระหวางประเทศ จะตองทําตามเงื่อนไขที่ได
ร ะ บุ ไ ว ใ น Non-Infectious and Infectious Perishable Biological
Substances (เปนขอตกลงของสหพันธไปรษณียนานาชาติ)
5.2 การขนยายภายในหรือระหวางสถาบัน
ตองใชความระมัดระวังในการขนยายวัสดุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชน
การขนยายระหวางหองทดลองไปที่เครื่องฆาเชื้อดวยไอน้ําที่ตั้งอยูในสวนอื่นของตึก
สําหรับภาชนะที่ใสสิ่งมีชีวิตที่มีอันตราย ควรจะมีภาชนะที่ตกไมแตกใสอีกชั้นหนึ่ง
และปดใหมิดชิด แตพรอมที่จะฆาเชื้อไดดวยไอน้ํา
5.3 การขนยายพืชและสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
5.3.1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่จะใชการขนยายพืช และ/หรือ สัตวดัด
แปลงพันธุกรรม คือ
- ตองปองกันไมใหพืชหรือสัตวพนจากการควบคุมไปได โดยตองคํานึง
ถึงเหตุการณอันไมคาดหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน อุบัติเหตุระหวาง
ทาง
- ตองมีเครื่องหมายที่บอกชัดเจน เพื่อทําใหแนใจวาพืชหรือสัตวเหลานี้
ขนสงถึงที่หมายโดยไมลาชา และตองมีผูกํากับที่มีความรูและประสบ
การณเกี่ยวกับพืชหรือสัตว ในการจัดการพืชหรือสัตวเหลานี้ไปดวย
5.3.2 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันอาจจะออกกฎ
หรือระเบียบการ ที่คิดวาเหมาะสมกับเงื่อนไขตามที่ระบุไวขางตน
คณะกรรมการระดับสถาบันอาจจําเปนที่จะตองตรวจสอบการเตรียม
การขนยาย เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑทั้งสองที่ไดกลาวมาแลว หรือเปนไป
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ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการระดับสถาบันไดพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
(ภาคผนวกที่ 14-15)
5.4 การใหและรับวัสดุดัดแปลงพันธุกรรมระหวางนักวิจัย
5.4.1 นักวิจัยที่ใหวัสดุที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมแกนักวิจัยหรือบุคคลอื่น
ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศจะตองแนใจวาผูรับ ไดทราบวามีแนว
ทางปฏิบัติฉบับนี้ที่จะตองปฏิบัติตาม ถามีการใหสิ่งมีชีวิตประเภทนี้แก
นักวิทยาศาสตรตางประเทศ จะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการควบ
คุมและปองกัน และเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ แกผูรับดวย
5.4.2 นักวิจัยตองระบุแหลงที่มาของวัสดุที่เปนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
5.4.3 นักวิจัยตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อเปนหลักฐาน
5.5 การนําเขาจากตางประเทศ
5.5.1 ผูมีความประสงคที่จะนําเขาเชื้อจุลินทรีย พืช หรือสัตวดัดแปลงพันธุ
กรรมจากตางประเทศ จะตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ และควร
ปรึกษาคณะกรรมการระดับสถาบันเกี่ยวกับความประสงคที่จะนําเขา
วัสดุดังกลาวจากตางประเทศ สวนการนําเขาสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนี้จาก
ตางประเทศ มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยตรงเปนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนําเขาสิ่งมีชีวิต (ภาคผนวกที่ 17)
5.5.2 การนําเขาหรือสงออกเชื้อโรคสัตว ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2525 (ภาคผนวกที่ 17)

สรุป
สิ่งสําคัญที่สุดที่ตองคํานึงเมื่อมีการนําเขาหรือขนสงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม คือ
การบรรจุหีบหอที่ตองมิดชิด ปองกันการแตกหรือเสียหาย เพื่อมิใหเกิดการแพร
กระจายและสูญ หาย รวมไปถึงขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ ในการ
ปฏิบัติ โดยทั้งหมดนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันจะ
เปนผูตรวจตรา และใหคําปรึกษาและพิจารณาในเบื้องตน
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บทที่ 6
ขอบเขตแนวทางปฏิบัติสําหรับการทดลองในระดับใหญที่มีความจุถังหมัก
หรือถังปฏิกรณชีวภาพ มากกวา 10 ลิตร ขึ้นไป
แนวทางปฏิบัตินี้ ใชกับการทดลองวิจัยหรือการผลิต ที่เกี่ยวของกับสิ่งมี
ชี วิ ต ที่ ได รั บ การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมในระดั บ ความจุ ข องถั งหมั ก หรื อ ถั งปฏิ ก รณ
ชีวภาพ (Fermentor หรือ Biological Reactor) ที่มีความจุมากกวา 10 ลิตร ขึ้นไป
ดังนั้น ระดับของ containment ที่ใชตองมีความสอดคลองกับระดับของความปลอด
ภัย BL1-4 โดยแบงไดดังนี้
1. Good Large Scale Practice
2. BL1 - Large Scale
3. BL2 - Large Scale
4. BL3 - Large Scale
1. Good Large Scale Practice
เป นระดับที่ ใชสําหรับสิ่งมีชีวิตทั่วไป ที่ ไมกอให เกิดโรคและรวมไปถึงสิ่ง
มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แตจะตองไมผลิตสารพิษ ทั้งในระดับการเพาะเลี้ยง
ขนาดเล็กและใหญ การดูแลรับผิดชอบของระบบนี้ โดยทั่วไป ใชหลักการทํานอง
เดียวกับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BL1 โดยตองคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพเปนหลักสําคัญ
2. BL1 - Large Scale
เปนระดับที่เครงครัดสูงขึ้น โดยระบบการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพั นธุกรรม จะตองเปนระบบปด (ถังหมักหรือถังปฏิกรณ ชีว
ภาพที่ใชในการเพิ่มจํานวน จะตองปองกันการหลุดรั่วของสารหรือเซลลสิ่งมีชีวิต
นั้นๆ ออกสูภายนอก) ดังนั้น ในการที่จะปลดปลอยสารหรือเซลลออกจากถัง
หมักหรือถังปฏิกรณชีวภาพ จําเปนตองมีการระแวดระวังในเรื่องการฆาเชื้อหรือ
เซลลนั้นๆ หรือทําใหหมดสภาพ นอกจากนี้ ควรมีระบบควบคุมการดําเนินการ
ทดลอง ที่กอใหเกิดการฟุงกระจาย หรือการปนเปอนบริเวณพื้นผิวการทดลอง
ให น อ ยที่ สุ ด ใช containment ทั่ ว ไปในระดั บ เดี ย วกั บ BL1 ผู ที่ จ ะทํ า การ
ทดลองหรื อ ผลิ ต ในระดั บ นี้ ต อ งทํ า การขออนุ ญ าตจากคณะกรรมการระดั บ
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สถาบันกอน ทั้งนี้ การอนุมัติใหดําเนินการไดทันที และอยูในดุลพินิจของคณะ
กรรมการระดับสถาบัน
3. BL2 - Large Scale
เปนระดับที่ใชกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีระดับความอันตรายเทียบ
เท ากั บ ระดั บ BL2 โดยหลัก การทั่ วไป อย างน อย จะต องเที ย บเท ากั บ ระดั บ
BL1 - Large Scale แต containment ที่ ใ ช ควรอยู ใ นระดั บ BL2 หรื อ ตู
นิรภั ย (biological safety cabinate) ในระดับ Class II ระบบการรายงานการ
ควบคุมตางๆ ควรเครงครัดมากขึ้น สวนของระบบหมุนเวียนของอากาศ ควรมี
ระบบเครื่ อ งกรองอากาศที่ มี ฝุ น ละอองประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Efficiency
particulate Air Filter – HEPA Filter) หรือระบบการเผา (incineration) เพือ่ ที่
จะลดการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
ผูที่จะทําการทดลองหรือผลิตในระดับนี้ ตองทําการขออนุญาตเชนเดียวกับ
งานประเภทที่ 2 โดยอํ านาจการพิ จ ารณาอาจสิ้น สุ ด แค ค ณะกรรมการระดั บ
สถาบันได
4. BL3 - Large Scale
เปนระดับที่ใชกับสิ่งมีชีวิต ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีระดับความ
อัน ตรายเทียบเท ากับ ระดับ BL3-4 หรือเขาขายงานประเภทที่ 3 ดั งนั้ น ข อ
บังคับตางๆ จะเขมงวดมากกวาทั้ง 3 ระดับ ที่กลาวมา ในสวนของตูชีวนิรภัย
ควรใชในระดับ Class III รวมถึงมีขอเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ ไดแก
4.1 ควรจัดสรรบริเวณที่ ทํ าการผลิต หรือทดลองให เป นสัดสวน และแยกจาก
บริเวณทางเขาและทางเขาโรงงานหรือหองปฏิบัติการควรมีระบบ doubledoored space air lock เปนตน
4.2 พื้นผิวกําแพง เพดาน พื้น ตองมีการลดการปนเปอนอยูเปนประจํา
4.3 บริเวณพื้นผิวและโครงสรางของหองปฏิบัติการหรือโรงงาน ควรมีการอุด
รอยรั่ว หรือปองกันการซึมเขา-ออกของของเหลวและกาซตางๆ
4.4 ควรมีการจัดที่ที่ใหชําระลางรางกายอยางเหมาะสม รวมไปถึงระบบการใช
ฝกบัว เพื่อการอาบชําระรางกายในบริเวณที่จําเปนดวย
4.5 ควรมี ร ะบบเตื อ นภั ย ต า งๆ ให พ ร อ ม เช น เตื อ นภั ย เมื่ อ ระบบไหลเวี ย น
อากาศบกพรอง ไฟไหม
4.6 ชุดที่สวมใสควรมิดชิด เชน laboratory coats กางเกงและเสื้อ ที่คลุมศีรษะ
รองเทา หรือที่คลุมรองเทา
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4.7 เสื้อผาที่ใชในหองหรือโรงงาน ตองมีการลดการปนเปอนกอนที่จะนําไปซัก
ลาง
4.8 การเขา-ออกห อง หรือโรงเรือน จะตองมี ระบบการตรวจสอบที่ เครงครัด
และควรปดล็อคประตูขณะมีการดําเนินการ
4.9 ไมควรอนุญ าตใหผูมีอายุต่ํากวา 18 ป เขาไปยังหองปฏิบัติการหรือโรง
เรือน เปนตน
ผูที่จะทําการทดลองหรือผลิตในระดับนี้ ตองทําตามขั้นตอนเดียวกับงานประเภท
ที่ 3

สรุป
แนวทางปฏิบัติของการทดลองในระดับใหญ ที่มีความจุถังหมักหรือถังปฏิกรณชีว
ภาพมากกวา 10 ลิตร ขึ้นไป มีหลักการในการจัดระดับของความปลอดภัยเชน
เดี ยวกั น กั บ ระดั บ BL1-4 ตั วอย างเช น เมื่ อ ระดั บ ของอั น ตรายสู งขึ้ น ก็ จ ะมี
ระบบป อ งกั น เสริม ขึ้ น มาตามลํ าดั บ ได แ ก ระบบกรองอากาศ ระบบการเผา
ระบบตูชีวนิรภัย เปนตน ในสวนของการประเมินโครงการ ก็เปนไปในทํานอง
เดียวกันกับการทดลองในระดับหองปฏิบัติการตามที่กลาวไวแลวในบทที่ 3
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บทที่ 7
ขอบเขตแนวทางปฏิบัติการวิจัยและทดลองภาคสนาม
แนวทางปฏิบัตินี้ใชกับการวิจัยและทดลองภาคสนามของสิ่งมีชีวิตเฉพาะ
พืชและจุลินทรียทุกชนิดที่เปนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เมื่อผานการวิจัยและ
ทดลองในระดับหองปฏิบัติการอาจจําเปนตองมีการทดสอบภาคสนาม ซึ่งรวมไปถึง
ในแปลงทดลองและสภาพไรนา ที่เปนการผลิตทางการเกษตรกอนที่จะนําไปใช
ประโยชน และ/หรือ ปลดปลอยในสภาพแวดลอมธรรมชาติ จุดประสงคของการวิจัย
และทดลองภาคสนาม มีดังตอไปนี้
1. เพื่อยืนยันความถูกตองของผลการวิจัยและทดลองจากหองปฏิบัติการและ
โรงเรือนปลูกพืช
2. เพื่อหาขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการคงตัว การถายทอด และการแสดงออก
ของยีนในสภาพภาคสนามหรือในการเพาะปลูก
3. เพื่อหาอัตราการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม
4. เพื่อหาประสิทธิภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใตสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในภาคสนาม
5. เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นไดในระบบนิเวศ
การวิจัยและทดสอบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช
และจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม อาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยและทดสอบในโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช และ/หรือ
หองปฏิบัติการ
พืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่เกิดจากการวิจัยและทดลอง หรือ
พืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งตองหามตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่
2) พ.ศ.2542 ตามประกาศตองไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรกอน จึงจะนํา
เขามาในราชอาณาจักรได โดยต องทํ าการปลูกและเพาะเลี้ยงพื ชเพื่ อตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ วาจะไมมีผลในทางลบตอทรัพยากรชีวภาพ มนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอม ภายในโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืชที่เหมาะสมกับระดับความ
ปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 14) อยางนอย 1 ฤดูปลูก (cropping season) หากผลการ
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ตรวจสอบปรากฏวามีความปลอดภัยทางชีวภาพไมนอยกวาเงื่อนไขที่กําหนด จึงจะ
อนุญาตใหทําการทดลองในขั้นตอนตอไป หรือนําไปใชเพื่อการวิจัยอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยและทดสอบในแปลงทดลองภาคสนามขนาดเล็ก
พืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม เมื่อผานการศึกษาทดลองในหอง
ปฏิบัติการ และ/หรือ ในโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพดานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือคณะกรรมการระดับ
สถาบัน ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุญาตใหดําเนินการทดลองในขั้นตอนตอไป
จึงจะเริ่มการทดลองในแปลงทดลองภาคสนามได ในการทดลองในขั้นตอนนี้ ตอง
ดําเนินการไมนอยกวาหนึ่งฤดูปลูก
ลักษณะของแปลงทดลองภาคสนามขนาดเล็ก
1. สถานที่ ดําเนิ นการทดลองควรเป น พื้ น ที่แยกอยูตางหาก (isolated area)
และพื้นที่แปลงทดลองตองเปนพื้นที่ปรับเรียบที่มีความสม่ําเสมอและไมมี
น้ําทวม สําหรับพืชทั่วไปที่ไมตองการน้ําทวมขัง
2. ขนาดแปลงทดลองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละการทดลองในแตละ
พืช และตองลอมรั้วแสดงขอบเขตแปลงทดลองที่แนนอน
3. แปลงทดลองจะต องอยูห างจากแปลงพื ชอื่น ๆ ตามแนวทางการทดสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชแตละชนิด และติดปาย “หามเขา” ให
เห็นชัดเจนในระยะหางไมต่ํากวา 10 เมตร
วิธีดําเนินงานและขอปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
1. ตองปลูกพืชที่ไมไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมลอมรอบพืชที่ไดรับการดัด
แปลงพันธุกรรมเปนที่หลบภัย (refuge) โดยมีจํานวนแถวตามที่กําหนดใน
แนวทางการทดลองของพื ช แต ล ะชนิ ด เพื่ อ ดั ก ไม ใ ห ล ะอองเกสรแพร
กระจายหรื อ มี ก ารผสมข า ม และวั ต ถุ ป ระสงค อื่ น เช น เป น พื ช กั น ชน
(buffer crop)
2. จํ า นวนต น ต อ สิ่ ง ทดลอง (treatment) ในแต ล ะซ้ํ า (replication) เพื่ อ การ
บันทึกขอมูล ไมควรนอยกวา10 ตน
3. ในกรณีแปลงทดลองอยูหางจากพืชปกติเดียวกันไมถึงตามระยะที่กําหนด
ถาจําเปนตองปลูกพืชชนิดเดียวกันในบริเวณใกลเคียงตองปลูกกอนหรือ
หลังการปลูกพืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ตามที่กําหนดในแนวทาง
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4.
5.
6.
7.
8.

การทดลองเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพไมต่ํากวา 3 สัปดาห เพื่อปอง
กันการผสมขาม
ทํ า การกํ า จั ด วั ช พื ช ในแปลงทดลองด ว ยสารเคมี หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
จั ด ให มี ส ถานที่ กํ า จั ด เศษซากพื ช และ/หรื อ น้ํ า ที่ ใช ในการทดลองใน
บริเวณแปลงทดลอง
เศษซากพืช วัชพืช และแมลงที่ตาย อันเนื่องมาจากการทดลอง ใหผูรับ
ผิดชอบการทดลองทําการกําจัด โดยเผาทําลายในสถานที่ตามขอ 5
ใหขุดและเผาทําลายตนพืชและชิ้นสวนตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นแตละการทดลอง
ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง ใหเผาตนพืชทั้งหมด แลวไถพรวนดิน จาก
นั้น ปลอยพื้นที่ทิ้งไวโดยไมปลูกพืชใดๆ อยางนอย 3 เดือน และติดตาม
ตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชดังกลาว หากพบเห็นใหทําลายทันที เพื่อ
ปองกันการแพรกระจาย

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยและทดสอบในภาคสนามขนาดใหญเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร
เมื่อไดผานการทดลองในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แลว หากมี
ความประสงค ที่ จ ะนํ า พื ช ที่ ไ ด ผ า นการทดสอบความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพเพื่ อ
จําหนายจายแจก หรือทดสอบในระดับที่ใหญขึ้น ตองดําเนินการศึกษาทดลองใน
สภาพสนามที่เปนการผลิตทางการเกษตรกอน ซึ่งในการทดลองในขั้นตอนนี้ตอง
ดําเนินการไมนอยกวาสองทองที่ หรือสองฤดูปลูก เพื่อเปนการศึกษาในสภาพพื้น
ที่ที่มีบริเวณกวางขวางขึ้น
ทั้งนี้ การดําเนินงานทดลองจะเริ่มดําเนินงานจากขั้นตอนใด ขึ้นอยูกับ
ขอมูลที่เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพดานการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร หรือคณะกรรมการระดับสถาบันพิจารณาตัดสิน
ลักษณะของแปลงทดลองในภาคสนามขนาดใหญ
1. สถานที่ ดําเนิ นการทดลองควรเป น พื้ น ที่แยกอยูตางหาก (isolated area)
หรือหางไกลจากพืชปกติชนิดเดียวกัน เพื่อปองกันหรือลดการผสมขาม
และปะปน และพื้นที่แปลงทดลองตองเปนพื้นที่ปรับเรียบที่มคี วามสม่ําเสมอ
และไมมีน้ําทวม
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2. ขนาดแปลงทดลองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละการทดลองในแตละ
พืช และตองลอมรั้วแสดงขอบเขตแปลงทดลองที่แนนอน
3. แปลงทดลองจะต องอยูห างจากแปลงพื ชอื่น ๆ ตามแนวทางการทดสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชแตละชนิด และติดปาย “หามเขา” ให
เห็นชัดเจนในระยะหางไมต่ํากวา 10 เมตร
4. ดําเนินการปลูกไมนอยกวา 2 ทองที่ หรือ 2 ฤดูปลูก
5. จํานวนสถานที่ทําการทดลองและขนาดแปลงทดลอง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการทดลอง ทั้ งนี้ ต อ งได รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพด า นการเกษตร กรมวิ ช าการเกษตร หรื อ คณะ
กรรมการระดับสถาบัน
วิธีดําเนินงานและขอปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
1. ตองปลูกพืชชนิดหรือพันธุปกติเดิม ที่ไมไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมลอม
รอบพืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมเปนที่หลบภัย (refuge) โดยมีจํานวน
แถวตามที่กําหนดในแนวทางการทดลองของพืชแตละชนิดเปนพืชกันชน
(buffer crop)
2. ในกรณีแปลงทดลองอยูหางไมถึงตามระยะที่กําหนด ถาจําเปนตองปลูกพืช
ชนิดเดียวกันในบริเวณใกลเคียง ตองปลูกกอนหรือหลังการปลูกพืชที่ไดรับ
การดัดแปลงพั น ธุกรรมตามที่ กําหนดในแนวทางการทดลอง เพื่ อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพไมต่ํากวา 3 สัปดาห
3. ทํ า การกํ า จั ด วั ช พื ช ในแปลงทดลองด ว ยสารเคมี หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
4. จั ด ให มี ส ถานที่ กํ า จั ด เศษซากพื ช และ/หรื อ น้ํ า ที่ ใช ในการทดลองใน
บริเวณแปลงทดลอง
5. เศษซากพืช วัชพืช และ แมลงที่ตายอันเนื่องมาจากการทดลอง ใหผูรับ
ผิดชอบการทดลองทําการกําจัด โดยเผาทําลายในสถานที่ตามขอ 4
6. ใหขุดและเผาทําลายตนพืชและชิ้นสวนตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นแตละการทดลอง
7. ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง ใหเผาตนพืชทั้งหมด แลวไถพรวนดิน จาก
นั้น ปลอยพื้นที่ทิ้งไวโดยไมปลูกพืชใดๆ อยางนอย 3 เดือน และติดตาม
ตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชดังกลาว หากพบเห็นใหทําลายทันที เพื่อ
ปองกันการแพรกระจาย
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สรุป
โดยทั่วไป พืชหรือจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม กอนที่จะนําไปใชประโยชน และ/
หรือ ปลดปลอยสูสภาพแวดลอม ตองมีการทดสอบ 3 ขั้นตอน ตามลําดับ ไดแก
1. การทดสอบในระดับโรงปลูกและเพาะเลี้ยงพืช และ/หรือ หองปฏิบัติการ
ตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับพืช (BL1 - P ถึง BL4 – P
และ/หรือ BL1 - BL4)
2. การทดสอบในระดับแปลงทดลองภาคสนามขนาดเล็ก ในขั้นตอนนี้ ตอง
ดําเนินการไมนอยกวาหนึ่งฤดูปลูก
3. การทดสอบในภาคสนามขนาดใหญเพื่อการผลิตทางการเกษตร ซึ่งตอง
ดําเนินการไมนอยกวาสองทองที่ หรือสองฤดูปลูก
ทั้ ง นี้ ใ นแต ล ะขั้ น ตอนของการทดสอบ จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันเปนอยางนอย

50

บทที่ 8
การจําแนกประเภทของพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
ในการทดลองภาคสนาม
8.1 พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Plants )
ในการทดลองภาคสนามของพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะตองพิจารณาลักษณะ
ดังตอไปนี้
8.1.1 กรณีเปนพืชที่มีประวัติวามีความปลอดภัยในการทดลองภาคสนาม ตาม
ลักษณะตอไปนี้ ใหดําเนินการทดลองภาคสนามตามวิธีมาตรฐานของพืช
แตละชนิด โดยใหมีมาตรการควบคุมที่เขมงวดขึ้น เชน การปลูกหางจาก
พืชชนิดเดียวกัน เพื่อปองกันการแพรกระจายของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
สูแปลงพืชปกติ
1. พืชดัดแปลงพันธุกรรมมีลักษณะสัณ ฐานเหมือนกับพืชที่ไดรับการ
ปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม (Conventional Breeding)
2. ยีน ที่ ใชในการดัดแปลงพั นธุกรรมในพื ชเปน ที่รูแนชัดวาปลอดภั ย
และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
8.1.2 กรณีไมใชพืชที่มีลักษณะในขอ 8.1.1 ควรดําเนินการทดลองภาคสนามใน
ระดับที่มีการควบคุมที่เหมาะสม (บทที่ 9) และจะตองแนใจวา การควบ
คุมดังกลาวไดผล ถามีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ไมมีการผสมขาม (cross fertilization/pollination)
2. มีมาตรการควบคุมการแพรกระจายของพืชได
3. มีการแสดงออกอยางคงที่ (stable) ไมผันแปร (fluctuate) ตามสิ่ง
แวดลอม
8.1.3 ถาพืชดัดแปลงพันธุกรรมไมมีประวัติวามีความปลอดภัยในการทดลองภาค
สนาม ตามลักษณะในขอ 8.1.2 จะตองมีการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมในเรื่องตอไปนี้
1. ผลกระทบตอระบบนิเวศที่ทําการทดลอง
• อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความตานทานตอโรค
หรือแมลง
• อาจจะมีลักษณะเปนวัชพืช
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• อาจจะเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
2. ผลกระทบตอระบบนิเวศในธรรมชาติ
• ทําใหเกิดการผสมขามแลวเกิดการระบาด เปนวัชพืชรายแรง
• อาจจะเสริมหรือกระตุนการเจริญเติบโตของวัชพืชอื่น
• อาจจะมีลักษณะของวัชพื ช ที่ทําใหสามารถเจริญ เติบโตนอก
พื้นที่ทดลองภาคสนามได ทําใหเปนวัชพืช
3. ผลกระทบต อ สภาพแวดล อ มอื่ น ๆ เช น แมลงที่ เ ป น ประโยชน
(beneficial insects) ตั ว ห้ํ า (predator) ตั ว เบี ย น (parasite) ชนิ ด
พันธุนอกเปาหมาย(non-target species)ในพื้นที่การเกษตรและพื้น
ที่ทั่วไป
8.2 จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganisms)
ในการทดลองภาคสนามของจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม จะตองพิจารณา
ลักษณะดังตอไปนี้
8.2.1 กรณี เป น จุลิน ทรียที่ มีป ระวัติ วามีความปลอดภั ยในการทดลองภาค
สนามตามลักษณะตอไปนี้ ใหดําเนินการทดลองภาคสนามขนาดยอม
ตามวิธีมาตรฐานของจุลินทรียแตละชนิด
1. เปนจุลินทรียชนิดเดียวกันกับที่เคยใชในการทดลองภาคสนาม
2. เป น จุลิ น ทรีย ทํ าหน าที่ เช น เดี ยวกั บ ที่ เคยใช ในการทดลองภาค
สนามที่ผานมา
3. ใชในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันกับที่เคยใชในการทดลองภาค
สนามที่ผานมา
8.2.2 กรณีไมเปนจุลินทรียที่มีลักษณะในขอ 8.2.1 ควรดําเนินการทดลอง
ภาคสนามในระดับการควบคุมที่เหมาะสมได (บทที่ 3) และจะตอง
แน ใจว า การควบคุ ม ดั ง กล า วได ผ ล โดยมี คุ ณ สมบั ติ ข อ ใดข อ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้
1. การควบคุมทางชีวภาพที่เหมาะสมไดแก
• จุลินทรียถูกทําใหตายกอนนําไปทดลองภาคสนาม หรือ
• มีวิธีการที่ทําใหจุลนิ ทรียหมดสภาพได หรือ
• มีวิธีการดัดแปลงจุลินทรียใหอยูในสภาพแวดลอมที่กําหนด
และ/หรือ
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8.2.3

2. ยี น ที่ ได รับ การดั ด แปลงสามารถแลกเปลี่ ย น หรือ ถ ายเทได กั บ
จุลินทรียอื่น ในวงจํากัด และ/หรือ
3. มีการควบคุมการแพรกระจายของจุลินทรียใหอยูเฉพาะสภาพแวด
ลอมเปาหมาย
ถาจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมไมมีประวัติวามีความปลอดภัยในการ
ทดลองภาคสนาม ตามลักษณะในขอ 8.2.2 จะตองมีการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม จากจุลินทรียอยางถี่ถวนกอน
1. ในจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อการเพิ่มสารอาหารใหพืชมาก
เกินไป อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมในเปาหมาย
2. จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อการทําลายสารพิษตามธรรมชาติ
อาจทําใหเกิดผลพลอยไดที่เปนพิษตอสภาพแวดลอมได
3. จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อการใชควบคุมศัตรูพืช อาจไมมี
ความจําเพาะเจาะจงตอศัตรูพืชเปาหมาย หรือเปนพิษ หรือทําให
เกิดโรค ตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสภาพแวดลอม
4. จุลิน ทรีย ดั ด แปลงพั น ธุก รรมอื่ น ๆ เพื่ อ ใช ป ระโยชน ในด านการ
เกษตร สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อาจมีผลกระทบในทางไมดี

สรุป
ในการจําแนกประเภทพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ที่จะใชในการวิจัย
และทดลองภาคสนาม อาจจําแนกไดเปน 2 จําพวก ไดแก กลุมที่มีประวัติวา
มีความปลอดภัย ถามีการควบคุมที่เหมาะสม และกลุมที่ยังไมเคยมีประวัติการ
ศึกษาในภาคสนามมากอน
ในกลุมแรก สามารถดําเนินการวิจัยและทดลองได โดยใชวิธีการควบคุมตามวิธี
มาตรฐาน หรือ ด วยการควบคุ ม ในระดั บ ที่ เหมาะสม ในขณะที่ ก ลุ ม ที่ ส องนั้ น
นอกจากจะดําเนินการเหมือนกับกลุมแรกแลว ยังตองเขมงวด ทั้งในการดําเนิน
การวิจัยและทดลองและการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบตอสาธารณ
ชนและสิ่งแวดลอม
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บทที่ 9
การปองกันและควบคุมพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
9.1 ตองมีการควบคุมและปองกันพืชดัดแปลงพันธุกรรม ดังตอไปนี้
9.1.1 วิธีการปองกันและควบคุมสําหรับพืชที่มีประวัติการทดลองภาคสนาม
มากอน
ในการวิจัยและทดลองกับพื ชดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีประวัติการ
ทดลองภาคสนามมากอน ตองเสนอโครงการไปที่คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับสถาบัน ใหพิจารณาถึงสภาพการทํางาน ตลอดจนการควบ
คุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามวิธีการของพืชแตละชนิด และเริ่มดําเนิน
งานไดตอเมื่อคณะกรรมการระดับสถาบันไดพิจารณาและอนุมัติแลว โดยคณะ
กรรมการระดับสถาบั นควรสงขอเสนอโครงการ รวมทั้ งผลการประเมิน ไปที่
คณะกรรมการกลางฯ เพื่อเก็บไวเปนขอมูล หรือใหความเห็นในกรณีที่จําเปน
9.1.2 วิธีการปองกันและควบคุมสําหรับพืชที่ไมเคยมีประวัติการทดสอบภาค
สนามมากอน
ในการวิจัยและทดลองกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่ไมเคยมีประวัติ
การทดสอบภาคสนามมากอน จะตองไดรับการประเมินและการแนะนําจาก
คณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการระดับสถาบัน ซึ่งจะพิจารณาจากขอ
เสนอโครงการ จะตองระบุวิธีการควบคุมและปองกันดังตอไปนี้
1. มี ก ารทดสอบโดยปลู ก พื ช ในโรงเรื อ นปลู ก และเพาะเลี้ ย งพื ช
ในระดับที่เหมาะสม โดยใชระยะเวลาตามความเหมาะสมของพืช
แตละชนิด
2. พื้นที่ที่จะทําการทดสอบภาคสนาม กําหนดตามความเหมาะสม
ของพื ชแตละชนิ ด และมี รั้วกั้น รอบแปลงปลูก พรอมกับ มี ป าย
“ห ามเข า” โดยให มี ม าตรการควบคุ ม การแพรก ระจายของพื ช
ตลอดจนที่หลบภัย (refuge) ตามความเหมาะสม
3. เก็บและเผาทําลายพืช เมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง
4. มีการติดตามควบคุมการปลูก โดยคณะกรรมการระดับสถาบั น
เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมองพืชแตละชนิด
5. อื่ น ๆ แล ว แต ค ณะกรรมการกลางฯ หรื อ คณะกรรมการระดั บ
สถาบันเห็นสมควร
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หั วหน าโครงการจะเริ่ม ดํ าเนิ น งานได เมื่ อได รับ อนุ มั ติ จากคณะ
กรรมการระดับสถาบันที่รับผิดชอบ
9.2 ตองมีการปองกันและควบคุม จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ดังตอไปนี้
9.2.1 วิธีการควบคุมและปองกันสําหรับจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ที่เคยมี
ประวัติการทดลองภาคสนามมากอน
ในการวิจัยและทดลองกับ จุลิน ทรียดัดแปลงพั น ธุกรรม ซึ่งเคยมี
ประวัติความปลอดภัยในการทดลองภาคสนามมากอน ตองเสนอโครงการไปที่
คณะกรรมการระดับสถาบัน ใหพิจารณาถึงสภาพการทํางานและการปองกันชีว
ภัยตามวิธีการที่เคยใช และยอมรับกับจุลินทรียที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมที่
เคยมี ป ระวั ติ ท ดลองภาคสนามมาก อ น และเริ่ ม ดํ าเนิ น งานได ต อ เมื่ อ คณะ
กรรมการระดับสถาบันไดพิจารณาอนุมัติแลว โดยคณะกรรมการระดับสถาบัน
ควรสงขอเสนอโครงการ รวมทั้งผลการประเมิน ไปที่คณะกรรมการกลางฯ
เพื่อเก็บไวเปนขอมูลและใหความเห็นตามที่สมควร
9.2.2 วิธีการปองกันและควบคุมสําหรับจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมที่ไมเคย
มีประวัติการทดลองภาคสนามมากอน
ในการวิจัยและทดลองกับจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ที่ไมเคยมี
ประวัติการทดลองภาคสนามมากอน จะตองไดรับการประเมินและการแนะนํา
จากคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการระดับสถาบัน โดยหัวหนาโครง
การจะเริ่มทําการทดลองไดเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ใน
ขอเสนอโครงการ จะตองระบุวิธีการควบคุมและปองกันดังตอไปนี้
1. มีการควบคุมสิ่งแวดลอมที่จะทดสอบจุลินทรีย เชน ดิน น้ํา
หรืออากาศ ในระดับที่คณะกรรมการกลางฯ เห็นเหมาะสม
2. มี ก ารแสดงอาณาเขตพื้ น ที่ ก ารทดสอบชั ด เจน พรอ มกั บ มี ป าย
“หามเขา” และมีมาตรการในการควบคุมการใชพื้นที่ทดสอบตาม
ความเหมาะสม
3. มีการติดตามการแพรจุลินทรียดวยวิธีการที่เชื่อถือได มี
ประสิทธิภาพ และไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการกลางฯ
4. มีวิธีการกําจัดจุลินทรีย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
5. อื่ น ๆ แล ว แต ค ณะกรรมการกลางฯ หรื อ คณะกรรมการระดั บ
สถาบันเห็นสมควร
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สรุป
ในการดําเนินการปองกันและควบคุมพืชและจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมในระดับ
ภาคสนาม ขั้นตน ในงานทดลองของกลุมสิ่งมีชีวิตดังกลาว ที่เคยมีประวัติการ
ทดลองภาคสนามมากอน สามารถดําเนินการไดทันที เมื่อผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ในขณะที่งานทดลอง
ของสิ่งมีชีวิตดังกลาว ที่ไมเคยมีประวัติการทดลองภาคสนามมากอน จะตองได
รับความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการระดับสถาบัน และคณะกรรมการกลาง
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และประกอบกับตองมีมาตรการในการควบคุมที่
เขมงวดขึ้น เชน การแสดงปายหามเขา มีการทําลายพืชหรือจุลินทรียในพื้นที่
อยางเหมาะสม
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บทที่ 10
หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ทั่วไป
การประเมินความเสี่ยงจัดเปนกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญที่
สุด สําหรับการพิจารณาการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพั นธุกรรมสูสิ่งแวดลอม
หรือการผลิตออกจําหนายในเชิงพาณิชย การประเมินความเสี่ยงเปนการรวบรวม
และการแจกแจงขอมูลที่มีแนวโนม หรือความนาจะเปนที่จะกอใหเกิดความอันตราย
จากกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ งมี ชี วิ ต หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ โดยทั่ ว ไปในการ
ประเมินความเสี่ยง จะใหความสําคัญที่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุ
กรรม มากกวาที่จะสนใจเทคนิคและกระบวนการที่จะใชสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ
กรรม และ/หรือผลิตภัณฑ หลักเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง อันเนื่องมา
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก
1. ผลอันเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตอสิ่งแวดลอม
• ลักษณะของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมที่จะปลด
ปลอยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
• ความเปนไปไดในการควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่ง
มีชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดลอมนั้นๆ
• ความเปน ไปไดของการดํารงชี วิตอยูของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพั น ธุ
กรรม และการแพรกระจายไปยังสิ่งแวดลอมแหงอื่นๆ
• มีความเสี่ยงตอมนุษยในสิ่งแวดลอมนั้นๆ หรือไม
2. สําหรับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
• ตองระบุรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งพันธุ
พอแมเดิมที่ใช (parental strain) ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
นั้นๆ ดวย เชน
1. ชื่อ (ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ฯลฯ)
2. สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้นถูกพัฒนามาจากพันธุดั้งเดิม
พันธุใด
3. พาหะ (vector) ที่ใชในการถายทอดสารพันธุกรรมเปนแบบใด
ไดมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด
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• ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่ถายทอด สามารถควบคุมการสรางสาร
พิษไดหรือไม มีผลิตภัณฑอะไร
3. ตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจนวา ทําไมจึงตองมีการประยุกตใชสิ่ง
มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้น และมีโครงการจะทําการผลิตหรือ
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมอยางไร
4. ตองระบุผลที่คาดวาจะกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในบางครั้ง อาจสามารถแจกแจงการประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยดู
ความสัมพันธระหวางสวนที่กอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตราย (Hazard
component) กั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห (Degree of
scrutiny required) ได โดยแบงแหลงที่กอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตราย
ดังนี้
• องคประกอบของชิ้นสวนสารพันธุกรรมที่ใสเขาไป รวมทั้งพาหะ
ดวย
• ลักษณะที่ปรากฏภายนอก (phenotype) ของสิ่งมีชีวิตที่มีการดัด
แปลงพันธุกรรม รวมถึงความคงที่ในการแสดงออก
• ผลที่กอใหเกิดกับสิ่งแวดลอม (ดังสรุปและตัวอยางใน ตารางที่
1-4) รวมทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ และผลกระทบต อ สุ ข อนามั ย ของ
มนุษย เชน การเกิดพิษ ภูมิแพ หรือการกอโรค
• รวมทั้งสิ่งมีชีวิตพั นธุดั้งเดิม กอนที่จะนํามาทําเปนสิ่งมีชีวิตดัด
แปลงพันธุกรรม (parent organisms or wild type)
ลําดับตอมา จะตองมีการพิจารณาแจกแจงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมเพียงใด และมีความนาจะเปนมากนอยเทาใด
เชน มีการดํารงชีวิตไดยาวนานเพียงใด เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยูของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมนั้นๆ หรือไม มีผลตอจํานวนประชากร
หรือไม และมีผลตอสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุหรือไม จากนั้น จึงทําการ
ประเมิน ความเสี่ยง และหาแนวทางที่ จะกอให เกิ ดความเสี่ยงนอ ยที่ สุด
โดยอาจจําเปนตองพิจารณาในสวนที่กระทบตอสิ่งแวดลอมอีกครั้งหนึ่ง
แล ว จึ งประกาศว าสิ่ งมี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมนั้ น ๆ มี ค วามเสี่ ย งเป น
อยางไร
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ตารางที่ 10.1 กระบวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีของสิ่งมีชีวิตเดิม
ระดับของความเขมงวด
สวนประกอบอันตราย
นอย
ปานกลาง
มาก
สิ่งมีชีวิตเดิม
- การเพาะปลูก
ไมมีการขยายพันธุ กึ่งเพาะปลูก
พวกดั้งเดิมที่ขยาย
ถาไมมีมนุษยชวย เปนพวกดั้งเดิม
พันธุเองได
- การควบคุมทั่วไป
ทราบ
ไมทราบ
- กําเนิด
พื้นเมือง
นําเขา
- ศัตรู โรค
ไมเกี่ยวกับศัตรู
เกี่ยวของกับศัตรู
เปนศัตรูหรือเชื้อโรค
หรือเชื้อโรค
หรือเชื้อโรค
โดยตัวมันเอง
- การอยูรอดภายใต
ระยะสั้น
ระยะยาวในรูปสปอร
สภาพเลว
หรือการพักตัวของเมล็ด
- การกระจายตัว
แคบ
กวาง
- การแลกเปลี่ยนยีน
ไมมี
มีมาก
ในธรรมชาติ
ตารางที่ 10.2 กระบวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีขององคประกอบทาง
พันธุกรรมของผูให
ระดับความเขมงวด
องคประกอบอันตราย
นอย
ปานกลาง
มาก
องคประกอบพันธุกรรม
ดีเอ็นเอของผูให
- แหลง
จากชนิดพันธุเดียวกัน จากชนิดพันธุเกี่ยวของ จากชนิดพันธุที่ไมเกี่ยว
ใกลเคียง
ของ
- ลักษณะ
สมบูรณ
ไมสมบูรณ
- พาหะ
ไมมี
ไมแพรดวยตัวเอง
แพรดวยตัวเอง
- แหลงพาหะ
ชนิดพันธุเดียวกัน
ชนิดพันธุเกี่ยวของ
ชนิดพันธุไมเกี่ยวของกัน
ใกลเคียง
ไมเปนเชื้อโรค
ไมเปนเชื้อโรค
เปนเชื้อโรค
- ดีเอ็นเอ/อารเอ็นเอ
- พาหะในจีโนมที่แปลงไป ไมมี
มีแตไมทํางาน
ทํางาน
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ตารางที่ 10.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมใหม
องคประกอบอันตราย
นอย
ลักษณะปรากฏของสิ่ง
มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
- ความแข็งแรง
- การติดเชื้อ ความรุนแรง
- ความเปนเชื้อโรคหรือ
เปนพิษ
- ชวงของเจาบาน
- แหลงของสาร
- ความจํากัดของสภาพ
แวดลอมตอการเจริญและ
ขยายพันธุ (การอยู)
- ความตานทานตอโรค
- ความเปนตัวเบียน ตัวห้ํา

ระดับความเขมงวด
ปานกลาง

มาก

ลดลงอยางไมมาก
เปลี่ยน ลดลงอยางมาก
ลดลงอยางไมมาก
เปลีย่ น ลดลงอยางมาก
ไมกลับกันอยางลดลง กลับกันอยางลดลง

เพิ่ม
เพิ่ม

ไมเปลี่ยน
ไมเปลี่ยน
แคบ แต
เปลี่ยน

เปลี่ยน
-

เปลี่ยนหรือขยายขึ้น
เพิ่ม
กวาง หรือเปลี่ยน

ลด

ไมเปลี่ยน

เพิ่ม

- ความออนแอตอการควบ
คุมหรือการขาดสาร
จําเปน หรือการทําลาย
โดยวิธีกล

เพิ่ม

ไมเปลี่ยน

ลด

- ความเหมือนกับลักษณะ
เดิมที่ใชไดอยางปลอดภัย
มากอน

เหมือน

คลาย

ไมคลาย
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ตารางที่ 10.4 กระบวนการประเมินความเสี่ยงในกรณีของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมตอสภาพแวดลอม
องคประกอบอันตราย
ระดับความเขมงวด
นอย
ปานกลาง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม
- ความไดเปรียบของสิ่งมีชีวิต
ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม
- การแพรกระจาย ทางเปน
วัชพืช หรือพืชใกลเคียง

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

มาก

- พาหะของการแพรกระจาย
(ไร แมลง นก หนู คน ลม
เครื่องมือ น้ํา ฯลฯ)

ไมมีหรือควบคุมได -

มีหรือควบคุมไมได

- การเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบนิเวศ (การหมุนเวียน)

ไมเกี่ยวของ

เกี่ยวของนอย

เปนสิ่งสําคัญ

- ชวงของสภาพแวดลอม
สําหรับใชหรือชวงทาง
ภูมิศาสตร

แคบมาก

-

กวาง

- การติดตามสภาพทดสอบ
การเขาถึงของสาธารณะ
กับสถานที่ทดสอบ

สามารถทําได
เปนไปได
ควบคุมอยางเขม

-

สามารถทําไดยาก
เปนไปไดยาก
ไมสามารถควบคุมได

- ความไดผลของการติดตาม
และแผนการ

มีประสิทธิภาพ

-

ไมมีการทดสอบหรือ
ไมนาไดผล
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สรุป
ในบทที่กลาวถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงนี้ มิไดเปนขอบังคับ แตเปนบทที่
เสริมใหเห็นวา ในทุกขั้นตอน จะตองมีความระมัดระวังผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปลงพันธุกรรม ที่อาจมีผลกระทบตอสาธารณชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูดําเนิน
การวิจัยและทดลองสามารถใชพิจารณาประกอบในการวางแผนการทดลองและ
การเสนอโครงการเพื่ อ การประเมิ น ได โดยหลั กของการประเมิ น จะให ค วาม
สําคัญตอลักษณะของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมากกวาเทคนิค หรือกระบวน
การที่นํามาใชในการดัดแปลงพันธุกรรม
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( ราง )

ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
เอกสารที่เกี่ยวของ
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Cabinets (Class I).
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ภาคผนวกที่ 2
สิ่งมีชีวิตที่เปนที่ทราบวามีการแลกเปลี่ยน DNA
ดวยกระบวนการทางสรีรวิทยาซึ่งเปนที่ยอมรับ
สิ่งมีชีวิตที่เปนที่ทราบวา มีการแลกเปลี่ยน DNA ดวยกระบวนการทางสรี
รวิทยาซึ่งเปนที่ยอมรับ (แตทั้งนี้ ก็ควรดูแลใหอยูในระดับความปลอดภัยที่เหมาะ
สม) คือ มีการแลกเปลี่ยน DNA ระหวางสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในกลุมรายชื่อยอย (Sublist) อื่ น นั ก วิ จั ยอาจจะเสนอให ค ณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี วภาพระดั บ
สถาบัน และคณะกรรมการกลางฯ พิ จารณาสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ เป นกลุมที่ แลกเปลี่ยน
DNA ไดดวยตัวเอง
Sub-list A
Sub-list B
Bacillus amyloliquefaciens
Genus Citrobacter - including Levinea
Bacillus aterrimus
Genus Enterobacter
Bacillus globigii
Genus Erwinia
Bacillus lincheniformis
Genus Escherichia
Bacillus natto
Genus Klebsilla including Oxytoca
Bacillus niger
Genus Salmonella including Arizona
Bacillus pumilis
Pseudomonas aeruginoa
Bacillus subtilis
Pseudomonas fluorescens
Pseudomans mendocina
Serratia marcescens
Yersinia enterocolitica
Pseudomonas putida
Sub-list C
Sub-list D
Streptomyces cyaneus
Streptomyces aureofaciens
Streptomyces coelicolor
Streptomyces griseus
Streptomyces venezuelae
Streptomyces rimosus into
Streptococcus sanquis
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Sub-list E
One way transfer of
Streptococcus mutans or
Streptococcus lactis DNA
into Streptococcus sanguis

Sub-list F
Streptococcus faecalis
Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pygenes
Streptococcus sanguis

สวนที่เปน extrachromosomal DNA ของแบคทีเรียแกรมบวก ในกรณี
ของ DNA ที่ ไ ด รั บ การดั ด แปลงจาก extrachromosomal DNA ของแบคที เรี ย
แกรมบวก ดังรายชื่อตอไปนี้ (รวมทั้ง DNA พาหะนําสง (shuttle vector) ที่สราง
จากสิ่งมีชีวิตและพาหะในภาคผนวกที่ 3) สามารถอนุโลมโดยไมตองประเมินได
Bacillus amyloliquefaciens
B. amylosacchariticus
B. anthracis
B. aterrimus
B. brevis
B. cereus
B. globigii
B. licheniformis
B. megaterium
B. natto
B. niger
B. pumilus
B. sphaericus
B. stearothermophillu
B. subtilis
B. thuringiensis
Clostridium acetobutylicum
Lactobacillus casei

Listeria grayi
L. monocytogenes
L. murrayi
Pediococcus acidilactici
P. damnosus
P. pentosaceus
Staphylococcus aureus
S. agalatiae
S. anginosus
S. avium
S. carnosus
S. cremoris
S. dorans
S. epidermidis
S. equisimilis
S. faecalis
S. ferns
S. ferus
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S. lactis
S. mitior
S. mutans
S. pneumoniae
S. pyogenes

S. salivarious
S. sanguis
S. sobrinus
S. thermophylus
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ภาคผนวกที่ 3
บัญชีรายชื่อของเจาบาน/พาหะที่รับรองแลววาปลอดภัย
จุดประสงคของการปองกันความปลอดภัยทางชีวภาพ คือ การเลือกเจา
บานและพาหะที่จะดํารงชีวิตในสภาพธรรมชาตินอกหองปฏิบัติการไดยากลําบาก
และเพื่อการควบคุมไมใหเจาบานแพรกระจายไปสูเจาบานชนิดอื่นๆ
รายชื่อเจาบาน/พาหะที่รับรองแลวโดยคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
ประเภท
เจาบาน (Host)
พาหะ (Vector)
แบคทีเรีย
1. Bacillus subtilis
Host-Vector 1 System ไดแก pUB110,
pC194, pSA2100, pE194, pT194, pUB112,
pC221, pC223 และ pAB124 (โดย B.
subtilis สายพันธุ RUB331 และ BGSC
IS53 ไดรับการรับรองวา เปนเซลลเจาบานที่มี
พาหะแบบ Host-Vector 1 System)
2. B. subtilis

Host-Vector 2 System: โดยมี B. subtilis
สายพันธุ ASB298 เปนเซลลเจาบานที่มี
พลาสมิ ด ต อ ไปนี้ pUB110, pC194, pS194,
pSA2100, pE194, pT127, pUB112, pC221,
pC223 และ pAB124

3. Escherichia coli
(E. coli K-12 สายพันธุ chi1776)

• EK2-plasmid system ไดแก pSC101,
pMB9, pBR313, pBR322, pDH24,
pBR325, pBR327, pGL101 และ pHB1
• EK2-Bacteriophage System
Vector
Host
8gt WES 8B′
DP50 supF
8gt WES 8B
DP50 supF
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8gt ZJ vir 8B′
E. coli K12
8gt ALO@ 8B
DP50 supF
Charon 3A
DP50 supF หรือ DP50
Charon 4A
DP50 supF หรือ DP50
Charon 16A
DP50 supF หรือ DP50
Charon 21A
DP50 supF
Charon 23A
DP50 supF หรือ DP50
Charon 24A
DP50 supF หรือ DP50
• E. coli K12 สายพันธุ chi-2447 และ
chi-2281 ไดผานการรับรองเพื่อใหใชกับ
lambda vector (DP50 หรือ DP50 supF)
ที่ไมไดใช SU-strain เปนเซลลเจาบาน
เพื่อเพิ่มจํานวน
4. Streptomyces ไดแก
S. coelicolor, S. lividans,
S. parvulus และ S. griseus

Host-Vector 1 System ไดแก SCP2,
SLP1.2, pIJ101, actinophage phi C31 และ
อนุพันธุหรือสิ่งที่ไดมาจาก (disivative)

5. Pseudomonas putida
สายพันธุ KT2440

• Host-Vector 1 System ไดแก pKT262,
pKT263 และ pKT264
• Host- Vector 2 System ไ ด แ ก YIp1,
YEβ2, YEp4, YIβ5, YEp6, YRp7,
YEp20, YEp21, YEp24, YIp25, YIp26,
YIp27, YIp28, YIp29, YIp30, YIp31,
YIp32 และ YIp33
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ยีสตและรา

ไมจํากัด
1.Saccharomyces cerevisiae
รวมไปถึงสายพันธุที่เปนหมัน
(sterile) ที่มี ste-VC9 mutation
ไดแก SHY1, SHY2, SHY3
และ SHY4
2.Neurospora crassa ไดแก สาย
พันธุที่ปรับปรุงใหลดความสามารถ
ในการฟุงกระจายในอากาศ ไดแก
2.1 In1 (inositolless) สายพันธุ
37102, 37401, 46316,
64001 และ 89601
2.2 Csp-1 สายพันธุ UCLA37
2.3 Csp-2 สายพันธุ FS590,
UCLA101 (conidial
separation mutants)
2.4 Eas สายพันธุ UCLA191
(“easily wettable” mutant)
หมายเหตุ : เซลลเจาบานที่มี
พลาสมิดลูกผสม
ระหวาง E. coli และ
S. cerevisiae โดยที่
E. coli เปนสายพันธุ
chi-1776 และ S.
cerevisiae สายพันธุ
SHY1, SHY2, SHY3
และ SHY4 ที่มี
พลาสมิด Yip1, YEp2,
YEp4, YIp5, YEp6,
YRp7, YEp20, YEp21,
YEp24, YIp25, YIp26,
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YIp27, YIp28, YIp29,
YIp30, YIp31, YIp32
และ YIp33
การเพาะ
การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวเลี้ยงลูก
เลี้ยงเนื้อเยื่อ ดวยนม (รวมทั้งเซลลมนุษย)
(Tissue
culture)
การเพาะเลี้ยงเซลลพืช

- ไม เป น DNA พาหะของไวรั ส หรื อ ดี เอ็ น เอ
เฉพาะของไวรัสที่มีการดัดแปลง ทั้งนี้รวมไปถึง
เรโทรไวรัส ที่ไมสามารถเขาทําลายเซลลมนุษย
- Non-tumorgenic disarmed
Ti plasmid vectors ใน Agrobacterium
tumefasciens, Agrobacterium rhizogenes
และ DNA พาหะของไวรัสที่ไมกอใหเกิดโรค

หมายเหตุ : เจาบานที่ไดรับการอนุมัติดังกลาวแลว อาจนํามาใชทดลองเพื่อ
สอดใส DNA เขาไปในเจาบ านโดยไม ใช พ าหะ เช น วิธีก ล
ไฟฟา ตราบเทาที่ DNA ที่ใส มีสมบัติดังกลาวนี้
- ไม ได ม าจากเชื้อ จุลิน ทรีย ที่ ทํ าให เกิ ด โรคได ในมนุ ษ ย สัต ว
หรือพืช
- ไมมียีนที่ผลิตโปรตีนใดๆ ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน ยีนมะเร็งซึ่งเปนพิษตอเซลล หรือ
เปนสารพิษตอสัตวที่มีกระดูกสันหลัง โดยมี LD50 ต่ํากวา
100 นาโนกรัมตอกิโลกรัม
- มีสารพันธุกรรมที่ทําการแลกเปลี่ยนหรือดัดแปลงไมเกินสอง
ในสาม และไมไดใชในการทดลองของเซลลที่มีสารพันธุกรรม
ไปแทนที่สวนที่ขาดหายไปของไวรัส ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
ทําใหเกิดโรค หรือในการทดลองที่ทําใหเกิดไวรัสที่สมบูรณ
หลังจากปลอยใหเจริญพันธุ
ระบบที่ประกอบดวยเซลลเจาบานที่อนุมัติแลว และดีเอ็นเอตามเงื่อนไขดัง
กลาว เปนระบบเจาบานและพาหะที่อนุมัติใหใชไดตามแนวปฏิบัตินี้ และอยูในงาน
ประเภทที่ 1
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ภาคผนวกที่ 4
ขอแนะนําในการกรอกแบบเสนอโครงการ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันจะใชขอมูลในแบบ
เสนอ เพื่อพิจารณาวา โครงการที่เสนอจัดอยูในงานประเภทใด และตองใชระดับ
การป อ งกั น อั น ตรายทางชี ว ภาพระดั บ ใดและเป น งานทดลองประเภทใด คณะ
กรรมการกลางฯ จะใชขอมูลในแบบเสนอโครงการประเมินวา โครงการตกอยูในงาน
ระดับ BL3 หรือไม ผูเสนอโครงการจะตองระบุรายละเอียดในโครงการใหชัดเจน
ชื่อโครงการและวัตถุประสงค
ในวัตถุประสงค ใหอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญอยางสังเขป ถา
มีวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาวรวมกัน
ถาโครงการมีความซับซอนมาก และอาจจะตองใชเวลานาน ควรจะแบงขั้น
ตอนการทํางานและนํางานที่จะทําในชวงตน ระบุแผนงานใหชัดเจน คณะกรรมการ
กลางฯ จะไดอนุญาต หรือใหคําแนะนํา เพื่อใหงานชวงตนเริ่มไดทันที
ถามีความประสงคจะนําเขาวัสดุชีวภาพจากตางประเทศ ที่อยูภายใตแนว
ทางปฏิบัตินี้ ใหระบุในหัวขอเรื่องวา มีความประสงคที่จะนําเขามาจากตางประเทศ
แหลงของ DNA
ถาเปนโคลนที่มีอยูแลว ควรใหรายละเอียดของโคลน เชน ชื่อผูทํา วิธีการ
และสมบัติที่ทราบแลว
ถามีการใชยีนสจํานวนมาก หรือสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ใหเขียนบัญชีรายชื่อ
ทั้งหมด เพราะวา โครงการเดียวอาจจะครอบคลุมทั้งหมดได ตัวอยางเชน การขอ
อนุญาตทําในไก เปด หรือสัตวปกชนิดอื่น ก็ขอพรอมๆ กันครั้งเดียว ซึ่งในหลัก
การทั่วๆ ไปจะตองอนุญาติเปนชนิดๆ ไป
ถาตองการขออนุญาตใช ดีเอ็นเอ แตไมนําไปเพิ่มจํานวนโดยการเลี้ยง ให
ระบุที่มาของ ดีเอ็นเอ และสิ่งมีชีวิตที่เปนเจาบาน ถามีเจาบานมากกวาหนึ่งชนิด
และใชระดับควบคุมที่ตางกัน ตองระบุใหชัดเจนวาแตละชนิดใชเมื่อใดและอยางไร
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พาหะ
ให อธิบ ายพาหะที่ เป น prokaryotes มากพอที่ จะให เขาใจงานที่ จะทํ า ตั ว
อยางเชน non-conjugate plasmids เชน pBR 322 and pUC9 ถาตองใชพาหะ
หลายชนิด แตขออนุญาตเพียง pBR 322 และ pUC9 การขออนุญาตจะจํากัด
เพียงพาหะทั้งสองชนิดนี้เทานั้น และจะไมครอบคลุมถึงพาหะอีกหลายชนิดที่ใกล
เคียงกัน ซึ่งอาจจะมีประโยชนในโครงการ
คําอธิบายของพาหะไมควรจะมีเพียงอักษรและตัวเลข ควรจะมีคําอธิบายถึง
สมบัติตางๆ ดวย
ในกรณีที่พาหะเปนเรโทรไวรัส (retrovirus) จะตองบอกสมบัติที่ทราบแลว
อย า งชั ด เจน และให ร ายละเอี ย ดขององค ป ระกอบ รวมทั้ ง แผนที่ พั น ธุ ก รรม
(genetic map) ดวย
รายละเอียดของพนักงาน
ภายใต หั ว ข อ “รายละเอี ย ดทั้ งหมด” (full details) ให เขี ย นลั ก ษณะของ
ประสบการณ และสงไปที่คณะกรรมการระดับสถาบัน การตรวจสอบพนักงานที่
เกี่ยวของเปนหนาที่ของคณะกรรมการระดับสถาบัน สงสําเนาแบบเสนอโครงการให
กรรมการกลางฯ และแบบการประเมินของคณะกรรมการระดับสถาบัน ควรมีแบบ
ประเมินจํานวนมากพอใหคณะกรรมการระดับสถาบัน และหัวหนาโครงการเก็บไว
เปนหลักฐาน
คณะกรรมการระดับสถาบันขอแบบเสนอโครงการและแบบการประเมิน ได
จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ติดตอของคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2564-6700
โทรสาร 0-2564-6703
Email: biosafety@biotec.or.th
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ก. แบบเสนอโครงการเพื่อการประเมินงานที่จะขอรับการยกเวน
แบบเสนอโครงการเพื่อการประเมินงานที่จะขอรับการยกเวน
หัวหนาโครงการ
…………………………………………………………………………………………...
สถานที่ทํางาน/ติดตอ…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท ………….…….โทรสาร ……….………….E-mail …………………………
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………
แหลงสนับสนุนทุน..…………………………………………………………………….
………………………………………………...…………………………………………
ระยะเวลาการดําเนินงาน ……… ป
วัตถุประสงคของโครงการ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ผูรวมโครงการ ………………………………………………………………………...
(แนบสําเนาโครงการฉบับสมบูรณ)
โปรดระบุดวยเครื่องหมาย D ลงใน F หนากิจกรรมของโครงการ เพื่อเปนสวน
หนึ่งของขอมูลในการขอรับการยกเวน
ก. การทดลองที่ไมเกี่ยวของกับการใชสิ่งมีชีวิตหรือ
F ใช F ไมใช
ไวรัส เชน เทคนิค Polymerase Chain Reaction
(PCR), northern หรือ Southern blotting หรือ
เปนเทคนิคที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล
ของสารพันธุกรรม เชน in vitro fertilization การ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศตามธรรมชาติ (เชน
conjugation, transduction และ transformation)
และการกระตุนใหเกิด polyploidy
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F ใช F ไมใช

F ใช F ไมใช
F ใช F ไมใช
F ใช F ไมใช

F ใช F ไมใช

F ใช F ไมใช

F ใช F ไมใช

ข. การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเชื่อมของเซลล
สัตวชั้นสูง และไมกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตที่เจริญพันธุ
ขึ้นใหมได เปนตนวา การสราง hybridoma ที่ไม
ใชไวรัสเปนตัวกระตุน
ค. การเชื่อมของ protoplast ซึ่งมาจากจุลินทรียที่ไม
กอโรค
ง. การเชื่อม protoplast หรือ embryo-rescue ของ
เซลลพืช
จ. งานที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตที่แลกเปลี่ยนสารพันธุ
กรรมโดยธรรมชาติโดยที่ผูให (donor) และผูรับ
(recipient) เปนชนิดหรือสปชีส (species) เดียวกัน
และชนิดที่รูแลววาสามารถแลกเปลี่ยนกับเจาบาน
(host) ตางชนิดไดโดยธรรมชาติ (ภาคผนวกที่ 2)
ฉ. การทดลองเกี่ยวกับชิ้นสวนดีเอ็นเอของไวรัส ที่ไมได
นําไปทําการตัดตอ หรือเปลี่ยนแปลงเบส เพื่อใชเขา
ไปในจีโนมของไวรัสเอง และรวมไปถึงดีเอ็นเอจาก
แหลงอื่นดวย
ช. การทดลองเกี่ยวกับดีเอ็นเอทั้งหมด ของเซลล
จุลินทรียที่เปนเซลลเจาบาน (prokaryotic host) และ
รวมไปถึงพลาสมิดหรือไวรัสที่มีอยูเดิม (เพิ่มจํานวน
ในเซลลเจาบานนั้น ๆ หรือถายโอนยีนดวยกระบวน
การทางสรีรวิทยาปกติที่รูจักกัน เชน E. coli )
ซ. การทดลองเกี่ยวกับดีเอ็นเอทั้งหมด ของเซลลสิ่ง
มีชีวิตชั้นสูงที่ใชเปนเซลลเจาบาน (eukaryotic host)
ทั้งนี้ รวมไปถึงคลอโรพลาสต ไมโตคอนเดรีย หรือ
พลาสมิด (ยกเวนไวรัส) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การเพิ่มจํานวน (เชน การทํา transformation ของ
เซลลมนุษยดวยดีเอ็นเอของมนุษย)
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F ใช F ไมใช

ฌ. การทดลอง recombinant DNA ที่มี eukaryotic
viral genome นอยกวาครึ่งหนึ่งที่ถูกนําไปเพิ่ม
จํานวนใน E. coli K12, Saccharomyces sp.
Bacillus subtilis หรือ B. lichenformis host-vector
system หรือชิ้นโมเลกุลของ recombinant DNA
ที่เปน extrachromosomal ของแบคทีเรียแกรมบวก
(ดังระบุในภาคผนวกที่ 3) รวมไปถึงการเพาะเลี้ยง
เพื่อเพิ่มจํานวนที่มีขนาดความจุนอยกวา 10 ลิตร
ทั้งนี้ ไมรวมไปถึงการเพิ่มจํานวนเซลลที่มียีนของสาร
พิษ (ที่ไดมาจากการ cloning) ที่มีฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวิต
ที่มีกระดูกสันหลัง
ลงนาม ………………………………
หัวหนาโครงการ
วันที่ ………………………………….
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สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
เห็นชอบ
เห็นชอบโดยมีขอสังเกต ………………………………...
ไมอนุมัติ …………………………………………………………………...
ขอเสนอแนะอื่นๆ …………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
ลงนาม................……………...............................
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
วันที่................................…....…………..............
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ข. แบบเสนอโครงการเพื่อการประเมินระดับความเสี่ยงของการทดลอง
ระดับหองปฏิบัติการ
แบบเสนอโครงการเพื่อการประเมินระดับความปลอดภัยของการทดลอง
ระดับหองปฏิบัติการ
หัวหนาโครงการ…………………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน/ติดตอ ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
โทรศัพท ………………….โทรสาร ………………….E-mail ………………………
ชื่อโครงการ……………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
แหลงสนับสนุนทุน ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการดําเนินงาน ……… ป
วัตถุประสงคของโครงการ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ผูรวมโครงการ…………………………………………………………………………...
(แนบสําเนาโครงการฉบับสมบูรณ)
โปรดระบุดวยเครื่องหมาย D ลงใน F หนากิจกรรมของโครงการเพื่อเปนสวน
หนึ่งของการพิจารณาจัดระดับ
F ใช F ไมใช ก. งานดัดแปลงพันธุกรรมสัตวที่มีชีวิต (รวมทั้งสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง) งานดัดแปลงพันธุกรรมของสารพันธุ
กรรมของไข หรือไขที่ผสมแลว หรือตัวออนชวงตน ไมวา
โดยวิธีการใดๆ เพื่อกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม (ภาค
ผนวกที่15)
F ใช F ไมใช ข. งานดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่มีลักษณะตางออกไป ตอง
เสนอขอมูลเพิ่มเติม (ภาคผนวกที่ 8)

82

F ใช F ไมใช ค. งานที่เกี่ยวกับระบบเจาบาน / พาหะที่ไมไดอนุญาตไว
F ใช F ไมใช ง. งานที่เกี่ยวกับระบบ เจาบาน / พาหะที่อนุญาตไวแลว
(ภาคผนวกที่ 3) แตยีนที่จะนํามาเชื่อมมีลักษณะเปนตัว
กําหนดใหเกิดพิษภัย หรือเปน ดีเอ็นเอ หรือ RNA จาก
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในมนุษย สัตวหรือพืชหรือมียีน
สรางโปรตีนที่มีผลตอการเจริญเติบโตหรือการแบงเซลล
เชน ยีนที่ทําใหเกิดมะเร็ง
F ใช F ไมใช จ. งานที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) งานที่
เกี่ยวของกับ ดีเอ็นเอ และการโคลน ดีเอ็นเอ ที่ควบคุม
การสรางสารพิษ ที่ผลิตสารพิษที่มี LD50 นอยกวา 100
นาโนกรัมตอกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 5) งานที่เกี่ยวกับยีน
ที่ใหผลผลิตสูง ถึงแมวาสารพิษมี LD50 มากกวา 100
นาโนกรัมตอกิโลกรัม งานที่ทํากับ ดีเอ็นเอ ของจุลินทรีย
ที่ผลิตสารพิษที่ไมทราบแนชัด ซึ่งอาจจะมียีนสารพิษอยู
จะรวมในกลุมนี้
F ใช F ไมใช ฉ. การทดลองที่ใชพาหะไวรัสซึ่งทําใหเซลลมนุษยติดเชื้อได
และงานที่มี ดีเอ็นเอ จากสวนที่เสริมแตง ที่มีความ
สามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเปนสาร
พิษตอเซลลมนุษย (ขอปฏิบัติพิเศษสําหรับงานที่เกี่ยว
ของกับพาหะไวรัส ที่มียีนทําใหเกิดมะเร็ง (ภาคผนวกที่
6)
F ใช F ไมใช ช. การทดลองที่ใชพาหะ หรือเจาบานเปนเชื้อจุลินทรีย ที่
อาจทําใหเกิดโรคในมนุษย สัตว หรือพืช ยกเวนเจาบาน
หรือพาหะที่ไดอนุญาตไวแลว (ภาคผนวกที่ 3) การ
ทดลองที่ใชพาหะไวรัสไมสมบูรณและไวรัสผูปวยรวมกัน
ซึ่งอาจจะมีโอกาสทําใหเกิดไวรัสที่สมบูรณได จะรวมอยู
ในกลุมนี้ดวย
F ใช F ไมใช ซ. การใชยีนที่ทําใหเกิดตอเชื้อจุลินทรีย ยกเวนเจาบานที่ได
อนุญาตไวแลว (ภาคผนวกที่ 3)

83

F ใช F ไมใช ฌ. การขยายหรือเพิ่มจํานวนโดยวิธีโคลนนิ่ง (cloning) หรือ
การถายสารพันธุกรรมของไวรัสทั้งอัน หรือไวรอยด หรือ
ชิ้นสวนของสารพันธุกรรม ที่กอใหเกิดการติดเชื้อตอ
มนุษย สัตว หรือพืช (โดยทั่วไป งานที่ไดรับยกเวนคือ
งานที่ใชสารพันธุกรรมของไวรัสนอยกวาสองในสาม หรือ
ใชสารพันธุกรรมที่ขาดสวนสําคัญในการทํางานของยีน
หรือสวนสําคัญในการกอตัวไวรัส ซึ่งระบบการทดลองไม
กอใหเกิดไวรัสที่สมบูรณขึ้นใหมได)
F ใช F ไมใช ญ. การทดลองที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอระหวาง สารพันธุกรรม
ทั้งอันของไวรัส (virus) หรือไวรอยด (viroid) และ/หรือชิ้น
สวนที่เปนสวนประกอบ (complementary fragment) ซึ่ง
กอใหเกิดการติดเชื้อหรือเปนสวนสําคัญทําใหเกิดโรค
รวมทั้งการทดลองที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อของเจาบาน
หรือการเพิ่มความรุนแรงและความสามารถของการติด
เชื้อโรค
F ใช F ไมใช ฎ. งานที่เกี่ยวกับการรักษาผูปวยดวยการดัดแปลงพันธุ
กรรมทุกชนิด
F ใช F ไมใช ฏ. การทดลองใดๆ ที่มีการฉีดชิ้นสวน หรือสารพันธุกรรม
ทั้งอันของไวรัส เขาไปในตัวออน เพื่อดัดแปลงพันธุกรรม
ของสัตว ซึ่งมีการหลั่งหรือผลิตอนุภาคไวรัส (ภาคผนวก
ที่ 15)
F ใช F ไมใช ฐ. การทดลองที่มีการถายโอนยีนตานทานยาปฏิชีวนะไปยัง
จุลินทรีย โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้นๆ ใชในการบําบัดรักษา
มนุษย สัตว หรือใชในการเกษตร
F ใช F ไมใช ฑ. การทดลองที่ไมไดจัดอยูในกลุมใดๆ ของงานประเภทที่ 1,
2 หรือ 3 แตอยูในประเด็นของแนวทางตามที่กําหนดไว
ในบทที่ 1
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โปรดระบุขอมูลจําเพาะ
ก. ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่ใชในการถายโอน (recombinant insert)
ก.1 แหลงและลําดับเบสของ DNA /RNA (ระบุชื่อจีนัส สปชีส ชื่อยีน)
……………………………………………………………………..……...
ก.2 บทบาทและผลผลิตจากยีนหรือลําดับเบสที่ใช ……….…………...
……………………………………………………………..……………...
ข. ระบบพาหะ (vector system)
ข.1 สายพันธุของเซลลเจาบาน (host) ที่ใชในการเพิ่มจํานวน
…………………………………………………………………………….
ข.2 ระบุรายละเอียดของพาหะ..........................................................
…………………………………………………………………………….
ข.3 ถาเปนระบบพาหะของไวรัส จะกอใหเกิดโรคหรือพิษภัยหรือไม
…………………………………………………………………………..
ถาใช ระบุชื่อ และ/หรือชนิด ของโปรตีนหรือพิษ …………………….
ค. สถานที่ทําการทดลอง
ประเภทของหองปฏิบัติการที่จะดําเนินงาน
BL1
BL2
BL3
BL4
ง. กําหนดเวลาเริ่มการดําเนินงาน …………………………………….
(ลงนาม)
หัวหนาโครงการ ………………………………. วันที่ ………………………
(ลงนาม)
ผูบังคับบัญชา ………………………………….. วันที่ ……………………
สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
เห็นชอบ
เห็นชอบโดยมีขอสังเกต ……………………………….….
ไมอนุมัติ ……………………………………………………………………....
ขอเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
ลงนาม………………………………….................
(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน)
วันที่ …………………………………….................
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สําหรับคณะกรรมการกลางความปลอดภัยทางชีวภาพ
เห็นชอบ
เห็นชอบโดยมีขอสังเกต ………………………
ไมอนุมัติ …………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะอื่นๆ ………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..
ลงนาม…………………………………………...
(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ)
วันที่ ……………………………………………..
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แบบการประเมิน
หมวด ก. การประเมินของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน
1. ชื่อหัวหนาโครงการ………………………………………………………………..
2. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………..
3. ขอมูลเหลานี้ไดรับการตรวจสอบและยอมรับ
3.1 วัตถุประสงค………………………………………………………………….
3.2 Biological system…………………………………………………………….
3.3 Physical containment facility……………………………………………...
3.4 รายละเอียดของผูรวมโครงการ……………………………………………….
4. ผูทํางานวิจัยมีการฝกอบรมและประสบการณเพียงพอ…………………………
5. การประเมินของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
5.1 ประเภทของงาน (1, 2 หรือ 3)
5.2 Physical containment และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (BL1 - BL4
หรือ อื่นๆ)
หมวด ข. คําถามตอคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
6. คําแนะนําพิเศษที่คณะกรรมการระดับสถาบันขอใหคณะกรรมการกลางฯ
พิจารณา (ระดับ 3)
.......................................................................................................................
……..………………………………………………………………………………
.............................……………………………..
ลงนาม (ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน)
วันที่……………………………………………...

87

หมวด ค. การตัดสินใจของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน
7. โครงการนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการระดับสถาบัน และจะตองดําเนินงาน
ตามขอบังคับในแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ลงนาม (เจาหนาที่สถาบัน)
วันที่…………………………………………..
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ภาคผนวกที่ 5
สารพิษ
(Toxins)
งานเพาะเลี้ยงจุลินทรียที่มียีน ซึ่งไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมใหผลิตสาร
พิษ ซึ่งอาจเปนพิษตอสัตวที่มีกระดูกสันหลัง โดยมี LD50 ต่ํากวา 100 นาโนกรัมตอ
กิโลกรัม ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางฯ กอนเริ่มดําเนินการ
รายชื่อตัวอยางสารพิษ
• สารพิษบางชนิดที่มี LD50 ต่ํากวา 100 นาโนกรัมตอกิโลกรัม1
• Abrin
• Bacillus anthracis lethal factor
• Bordetella pertussis toxin
• Cholera - Vibrio cholerae
• Clostridium botulinum toxins
• Clostridium perfringens epsilon toxin
• Clostridium tetani toxin
• Corynebacterium diphteriae toxins
• Escherichia coli heat labile (LT) enterotoxin and LT-link toxin
• Oxygen-labile haemolysins such as streptolysin O
• Pasteurella pestis murine toxins
• Pseudomonas aeruginosa exotoxin A
• Ricin
• Shigella dysenteriae toxin
• Staphylococcus aureus determinants A, B, and F, alpha and beta
toxin, exfoliative toxin
• Vibrio cholerae (comma) toxin and toxins neutralized by antiserum
monospecific for cholera toxin (e.g., heat labile toxins of E. coli,
Klebsiella and other related enterotoxins)
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• Yersinia enterocolitica heat stable toxin
1
ขอมูลไดมาจาก NIH Federal Register Vol. 51, No.88, May 1986
(Appendix F) และจาก NIH Office of Recombinant DNA Activities

90

ภาคผนวกที่ 6
ขอกําหนดสําหรับงานที่เกี่ยวของกับพาหะที่เปนไวรัส
1. ความคิดเห็นทั่วไป
มีพาหะจํานวนมากเปนไวรัสที่มีชีวิต และไดรับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ
สูงในการนําสารพันธุกรรมเขาสูเซลล ภัยอันตรายที่อาจมีอยูในพาหะเหลานี้ ขึ้นอยู
กับ
- จํานวนชนิดของเจาบานของเชื้อไวรัส
- ความสามารถในการแพรเชื้อซ้ําๆ บอยๆ และโอกาสที่จะกอใหเกิดเชน
นั้น
- สารพันธุกรรมของไวรัสสอดแทรกเขาไปในเจาบานหรือไม
- ลักษณะของสารพันธุกรรมที่มาจากที่อื่นที่เสริมแตงบนไวรัส
ขอมูลเกี่ยวกับการใชพาหะที่เปนเรโทรไวรัส (retrovirus) สามารถใชไดกับ
การใชไวรัสชนิดอื่น ที่จะนํามาใชเปนพาหะในการดัดแปลงพันธุกรรมไดเชนเดียวกัน
การทดลองเกือบทุกชนิดที่ใชไวรัสเปนพาหะ ถูกจัดอยูในงานประเภทที่ 3 ซึ่งจะตอง
ได รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการกลางดานความปลอดภั ยทางชี วภาพ กอนเริ่ม
โครงการ
2. พาหะเรโทรไวรัส (Retrovirus Vector)
เรโทรไวรัสเปนพาหะที่มีประสิทธิภาพสูง ในการนํายีนสเขาไปในเซลลของ
สัตวชนิดตางๆ โดยหลักการแลว พาหะชนิดนี้จะเหมือนพาหะชนิดอื่นๆ ในลักษณะ
ที่เปนผูใหกลไกที่สําคัญ สําหรับใชควบคุมการแสดงออกของยีนสที่มีการดัดแปลง
พันธุกรรม
พาหะสวนใหญจะไมสามารถผลิตเปนไวรัสสมบูรณได ทั้งนี้ เปนเพราะวา
พาหะไมมียีนสสวนที่สําคัญตอการเจริญพันธุ แตถูกแทนที่ดวยยีนสที่ใชดัดแปลง
พันธุกรรม การเจริญพันธุนี้อาจเกิดขึ้นโดยใชไวรัสผูชวย ซึ่งมียีนสสวนที่พาหะไมมี
หรือทําใหเกิดขึ้นไดโดยใชสายพันธุของเซลลซึ่งมีสมบัติชวยได สายพันธุเหลานี้นํา
มาใชผลิตไวรัสได ซึ่งจะไดไวรัสที่มีสมบัติติดเชื้อไดเต็มที่ แตไมสามารถผลิตได
ดวยตนเอง ดังนั้น จึงไมสามารถขยายจากเซลลหนึ่งสูอีกเซลลหนึ่ง หรือจากเซลล
ไปสูเจาบาน ชนิดของเซลลที่จะนํามาใชกับพาหะจึงขึ้นอยูกับไวรัสผูชวย หรือขึ้น
อยูกับลักษณะของสายพันธุของเซลลที่จะชวยพาหะไดหรือไม
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เรโทรไวรัสอาจแบงเปนชนิดยอยตางๆ ไดหลายวิธี แตวิธีที่จะแบงเพื่อใช
ในแนวทางปฏิบัตินี้ จะใชเซลลที่ยอมรับการติดเชื้อของไวรัสเปนหลัก ดังนั้น คํา
จํากัดความจึงมีลักษณะดังตอไปนี้
อีโคโทรปกไวรัส (Ecotropic viruses) คือ ไวรัสที่เจริญพันธุในเซลลของ
ชนิดที่คนพบ และมีความสามารถในการเจริญเติบโตนอยมากในเซลลของสัตวชนิด
อื่น
ซี โนโทรป ก ไวรัส (Xenotropic viruses) คื อ ไวรัส ที่ เมื่ อมี ป ระจําอยู ใน
ชนิดพันธุใด จะผลิตหรือเพิ่มจํานวนตัวเองไดไมดีในชนิดพันธุนั้น โดยทั่วไป เปน
เพราะวา มี receptor block ไวรัสพวกนี้มักจะมีการเจริญพันธุไดอยางกวางขวางใน
ชนิดพันธุอื่นๆ
แอมโฟโทรปกไวรัส (Amphotropic virusses) คือ ไวรัสที่เจริญพันธุไดดี
ในชนิดพันธุที่พบเห็น รวมทั้งเซลลของชนิดพันธุอื่นๆ ดวย
เนื่องจากไวรัสดังกลาวมีอันตรายสูง จึงควรคํานึงถึง
2.1 สิ่งที่สําคัญในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเรโทรไวรัส คือ ลักษณะของ
ยีนสที่จะใชดัดแปลงพันธุกรรม และความสามารถของไวรัสที่จะทําให
เซลลของมนุษยติดเชื้อหรือแพรเชื้อ ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่จะ
กล าวถึ งใน 2.2 ของภาคผนวกนี้ ต อ งให ค วามเอาใจใส เป น พิ เศษ
ถานําไปใชกับพาหะไวรัสที่ทําใหเซลลของมนุษยติดเชื้อได
2.2 ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่ทราบแลววาเปน oncogenes (จากไวรัส
หรือเซลลตางๆ ) หรือยีนสใดๆ ที่ผลิตสารทําหนาที่ควบคุมการเจริญ
เติ บ โต ข อ ง เซ ล ล ม นุ ษ ย (เช น growth factors, growth factor
receptors) หรือโมเลกุลที่ ออกฤทธิ์ เมื่อ growth factors receptors
ไดรับการกระตุน และยีนสที่ใหสารพิษหรือผลิตผลที่มีพิษแอบแฝง
3. ขอแนะนําในการใชเรโทรไวรัส
อันตรายเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเรโทรไวรัส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซีโนโทร
ปก แอมโฟโทรปก และอีโคโทรปกไวรัส จะมีตอผูทําการทดลอง โดยที่ไวรัสอาจ
จะเข าตามแผลบนผิ ว หนั งหรือ จากอุ บั ติ เหตุ (เข็ ม ฉี ด ยาหรือ ของแหลมคมอื่ น ๆ)
อัน ตรายที่ แ อบแฝง จะมีต อผู รวมงานในห องทดลอง แตมี ระดับ ต่ํ ามาก เพราะ
เรโทรไวรัสมีอายุสั้น นอกจากนี้ อันตรายจะลดลงอีกมาก ถาใชเรโทรไวรัสที่ไม
สมบูรณ สิ่งที่ควรเอาใจใสใหมาก คือ การผลิต ซึ่งจะตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
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ของคณะกรรมการกลางฯ เมื่อผลิตขึ้นมาไดแลว การจะนําไปใชประโยชนตอไป
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
3.1 อีโคโทรปกไวรัสของสัตวฟนแทะที่ไมติดตอมนุษย
อีโคโทรปกไวรัสของสัตวแทะไมติดตอมนุ ษ ยประเภทนี้ ไมน าที่ จะมี
อันตรายตอผูทําการทดลอง ในการใชไวรัสประเภทนี้ ใหปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติใน
การเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งพอที่จะควบคุมและปองกันอันตรายได ถึงแมวาอาจจะไมมี
อันตรายจากการใชไวรัสประเภทนี้ก็ตาม ควรจะมีการฆาเชื้อในของเหลวที่ได
มาจากสัตวทดลองหรือสิ่งปนเปอนอื่นๆ กอนนําไปกําจัดทิ้ง เพื่อปองกันไมให
เชื้อไวรัสไปติดชนิดอื่นๆ ของสัตวฟนแทะ
3.2 วิธีการดําเนินงานในการใชเรโทรไวรัสที่ไมสมบูรณ ซึ่งติดตอกับเซลลของ
มนุษยได
เนื่องจากอันตรายสวนใหญจะเกิดขึ้นกับผูทําการทดลอง ดังนั้นนักวิจัย
จะตองปฏิบัติตามเทคนิคทางไวรัสวิทยา และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยาง
เครงครัด โดยมีสิ่งที่จะตองระมัดระวังดังนี้
3.2.1 การทํางานทุกอยางตองทําในตูชีวนิรภัย Class II หรือเทียบเทา
ใหมีผูทําการทดลองไดเพียงคนเดียวในแตละครั้ง ในแตละตู
3.2.2 จะตองสวมถุงมือยางทุกครั้งที่ใชเรโทรไวรัสที่มียีนสจําแนกไวในขอ
2 ของภาคผนวกนี้ และถามีแผล รอยขีดขวน หรือผิวหนังถลอก
จะตองปองกันหรือปดแผลใหเรียบรอยกอน
3.2.3 แนะนําใหใสเชื้อแอมโฟโทรปกไวรัสในภาชนะสองชั้น เพื่อปอง
กันไมใหเชื้อไวรัสหกใสพื้น
3.2.4 เครื่องแกวที่ใชแลวทั้งหมด ตองไดรับการฆาเชื้อดวยไอน้ําหรือ
ลางดวยสารละลายคลอรีน ของเสียทุกชนิดตองไดรับการฆาเชื้อ
ดวยไอน้ํากอนนําไปทิ้ง
3.2.5 หามดูดสารละลายโดยใชปากเด็ดขาด
3.2.6 การใชเครื่องมือที่แหลมคม เชน เข็มฉีดยา ปเปทแกว ควรใหมี
นอยครั้งที่สุด ใชความระมัดระวังใหมาก ถาจําเปนตองใชเครื่อง
มือแหลมคม เพราะรอยแผลจะเปนหนทางใหติดเชื้อได ของมีคม
เหลานี้ เมื่ อ ใช กั บ แอมโฟโทรป ก ไวรัส แลว ควรแยกใสถุ งและมี
ภาชนะรองรับอีกชั้น หนึ่ง เพื่ อฆ าเชื้อกอนนํ าไปทิ้ง ภาชนะเก็บ
ของเสียเหลานี้ ไมควรใชรวมกับผูอื่น
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3.2.7 เนื้ อ เยื่ อ ที่ ติ ด เชื้ อ อี โ คโทรป ก ไวรั ส ควรจะเพาะเลี้ ย งในตู บ ม
(incubator) แยกตางหากจากเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อแอมโฟโทรปกไวรัส
3.2.8 เชื้อแอมโฟโทรปกไวรัส ควรเก็บไวในตูแชแข็งที่ออกแบบไวอยาง
จําเพาะและติดฉลากใหชัดเจน ในทํานองเดียวกัน ภาชนะที่ใสสาย
พันธุแอมโฟโทรปก ควรเก็บไวในถังไนโตรเจนเหลวที่แยกจําเพาะ
พนักงานห องทดลองจะต องรับ ผิดชอบการเก็บรักษาเชื้อเหลานี้
และตองมีบัญชีกลางไวสําหรับเบิกจายและลงประวัติของเซลลและ
แอมโฟโทรป ก ไวรั ส และอยู ภ ายในความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการระดับสถาบัน
3.2.9 สิ่งที่ควรจะเอาใจใสใหมากไว คือ การฆาเชื้อโดยการลางดวยผง
คลอรีน เมื่อมีการทําหก (ภาคผนวกที่ 9 ขอ 8) ในการเลือกใช
สารฆ าเชื้อนั้น ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ และเปนความรับผิดชอบ
ของนักวิจัยผูรับผิดชอบงานในขณะนั้น ที่จะตองเลือกสารฆาเชื้อ
ใหเหมาะสม ควรจะใชกลูติราลดิไฮดฆาเชื้อในตูชีวนิรภัย Class
II ควรใชกลูติราลดิไฮดเช็ดลางพื้นผิวบริเวณที่ทํางาน กอนจะฆา
เชื้อดวยการลางดวยผงคลอรีน และรังสีอุลตราไวโอเลต
3.2.10 ผูที่ทําการทดลองเกี่ยวกับเรโทรไวรัสชนิดติดตอคนได ตองไดรับ
ฝกอบรมอยางดี ทั้งนี้ อยูภายใตความรับผิดชอบของหัวหนาหอง
ทดลองหรือหัวหนาแผนก ตามแตความเห็นของคณะกรรมการ
ระดับสถาบัน
3.2.11 นั ก วิ จั ย ไม ค วรใช เซลล ข องตั ว เอง หรื อ ของญาติ ส นิ ท หรื อ ของ
พนักงานคนอื่นๆ ในหองทดลอง ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.2.12 เซลลของมนุษยที่ตรวจแลววา ไมมีเอดสหรือเรโทรไวรัสอื่นๆ เทา
นั้น ที่จะนํามาใชเลี้ยงแอมโฟโทรปกไวรัสที่ไดรับการดัดแปลงพันธุ
กรรม (recombinant retrovirus)
3.2.13 กอนเริ่มงานเกี่ยวกับเรโทรไวรัส ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่
อาจเปนโรคติดตอคนได ขอแนะนําใหนักวิจัยไปตรวจเลือดและ
เก็บตัวอยางซีรัมไวสําหรับตรวจสุขภาพภายหลัง
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4. การทําใหสัตวติดเชื้อเรโทรไวรัส
4.1 อีโคโทรปกไวรัสที่ไมติดตอมนุษย
ไวรัสกลุมนี้ไมมีอันตราย ดังนั้น วิธีการปฏิบัติตอสัตวทดลองอยาง
ธรรมดานาจะพอเพียง ตองแยกกรงขังสัตวทดลองที่ติดเชื้อ แตไวในหองเดียว
กันกับสัตวทดลองที่ไมติดเชื้อได ของเสียทุกชนิด ตองไดรับการฆาเชื้อกอน
ทิ้ง
4.2 เรโทรไวรัสที่ทําใหเซลลของมนุษยติดเชื้อได
สัตวทดลองที่ติดเชื้อเรโทรไวรัสซึ่งติดตอคนได ตองแยกกรง โดยมี
ฉลากแสดงชนิดของไวรัสอยางชัดเจน อันตรายสวนใหญจะเกิดขึ้นกับผูทําการ
ทดลอง ซึ่ งจะตองระมัดระวังให มาก โดยหลีกเลี่ยงการถูกกัด หรือขีดขวน
ตองใสถุงมือในยามที่จําเปนที่จะตองจับตองเนื้อเยื่อ หรือของเหลวจากสัตว
ทดลอง สําหรับโตะทํางาน ตองปูดวยกระดาษและมีการเปลี่ยนอยูสม่ําเสมอ
พนักงานที่ไดรับการอบรมอยางดีเทานั้น ที่จะทํางานเกี่ยวกับสัตวทดลองเหลา
นี้ และหั ว หน า โครงการต อ งดู แ ลอย า งใกล ชิ ด ต อ งมี วิ ธี ป อ งกั น ไม ให สั ต ว
ทดลองเล็ดลอดออกจากกรงขังไปติดตอกับสัตวอื่นๆ อยางรัดกุม ของเสียทุก
ชนิด ตองไดรับการฆาเชื้อกอนนําไปทิ้ง
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ภาคผนวกที่ 7
แนวทางปฏิบัติสําหรับงานที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนของ DNA ที่อันตราย
ขอสังเกตสําหรับงานประเภทที่ 2 (ขอ ง. ในหัวขอ 2.2 ในบทที่ 2)
งานที่ เกี่ ยวกั บ การแยก DNA มี บ างกรณี ที่ ต อ งระมั ด ระวังอั น ตรายบาง
อยางซึ่งอาจเกิดขึ้น และไมแนวาจะมากนอยระดับใด กรณีตางๆ เหลานี้ คือ
- DNA ที่ให oncogene โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกี่ยวกับ gene promoter
ที่มีประสิทธิภาพสูงในเซลลของมนุษย DNA ที่มี oncogene มากกวา
หนึ่งชนิด จะมีระดับอันตรายเพิ่มขึ้น
- DNA ที่ให growth factors, receptor หรือสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยทาง
ตรงหรือทางออม กับการเจริญเติบโตของเซลลมนุษย
- DNA หรือ DNA ทั้งอันของไวรัส หรือชิ้นสวนที่สามารถเจริญพันธุเปน
ไวรัสได ตัวอยางเชน HIV หรือ Papilloma viruses ทั้งอัน ตองใชความ
ระมัดระวัง
มีอันตรายบางสวนที่สามารถเกิดขึ้นจากโมเลกุลเขาไปในเซลลของผูทําการ
ทดลองได โดยผานรอยแผลตามผิวหนัง ในงานประเภทนี้ จะตองใชถุงมือเพื่อปอง
กันไมใหผิวหนังไปกระทบโดยตรง ถาตองใชเครื่องมือแหลมคม เชน เข็มฉีดยา
ตองระมัดระวังใหเปนพิเศษ
ภาคผนวกที่ 6 ระบุรายละเอียด การใชเรโทรไวรัสที่มี oncogene
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ภาคผนวกที่ 8
แบบเสนอขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงานวิจัยและทดลอง
เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
งานที่อยูในประเภทที่ 2 ขอ ข. “การดัดแปลงพันธุกรรมของพืช” จะมีแบบ
เสนอขอมูลเพิ่มเติมใหกรอก 2 ฉบับ พรอมกับแบบเสนอขออนุญาตงานขนาดเล็ก
(small scale proposal form) อีก 2 ฉบับ ใหเสนอไปที่คณะกรรมการความปลอด
ภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
แบบเสนอขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงานเกี่ยวกับพืช
1. ชื่อหัวหนาโครงการ : ………………………………………………….
2. ชื่อสถาบัน : …………………………………………………………...
3. ชื่อโครงการ : (ชื่อเดียวกันกับแบบเสนอขออนุญาตงานขนาดเล็ก)
………………….................................................................................
4. อธิบายการทดลองที่จะทํา : (ชนิดของพืช พาหะ) ……………………
5. พืชที่ใชทําการทดลองเปนวัชพืชอันตรายหรือไม ………………………
6. เชื้อจุลินทรียที่ใชในงานนี้เปนอันตรายตอมนุษย สัตว และพืช หรือไม
ถา “เปน”
ก. ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนอันตราย
ข. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการระบาดที่อาจเกิดขึ้นได (รวมทั้งแมลง
ที่เปนพาหะ)
7. พืชที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม จะนําไปปลูกใหเจริญเติบโตหรือไม
ถา “ใช”
ก. จะใหเจริญเติบโตถึงระดับไหน
ข. อธิบายวิธีการที่ใชควบคุม (เชน ละอองเกสร เมล็ด สปอร วัสดุ
พืชอื่นๆ ในระหวางและสิ้นสุดการทดลอง)
ค. ใชวิธีใดกําจัดวัสดุของพืชตางๆ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
8. ก. ใชดินหรือสารอื่นแทนดิน (บอกชนิด)
ข. ใชวิธีใดในการฆาเชื้อ
9. อธิบายอุปกรณที่ใชในการปลูกพืช รวมถึงสถานที่ และระยะทางจาก
หองทดลอง ฯลฯ
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10. รายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจจะสําคัญตอการพิจารณาเกี่ยวกับงานนี้ ตัว
อยางเชน ผลการทดลองที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานภาพในการทดลอง
ในตางประเทศ เปนตน
11. ลงชื่อหัวหนาโครงการ
…………………………………..
หัวหนาโครงการ
วันที่ ……………………………

การประเมินของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
(กรุณากรอกขอความในสวนนี้ และแบบการประเมินระดับความปลอดภัยของการ
วิจัยและทดลองในหองปฏิบัติการ ของคณะกรรมการระดับสถาบัน )
12. ผลการประเมินของคณะกรรมการระดับสถาบันของโครงการที่เสนอ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ลงนาม………………………………………………………….
(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน)
วันที่ …………………………………………………………….
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ภาคผนวกที่ 9
ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพระดับ BL1
หองปฏิบัติการระดับ BL1 เหมาะสําหรับงานที่มีอันตรายในระดับต่ําที่สุดตอ
คนในหองปฏิบัติการ และสิ่งแวดลอม หองปฏิบัติการที่ใช BL1 นี้ ไมจําเปนตอง
แยกออกจากหองโดยทั่วๆ ไปภายในอาคาร จะทํางานที่ทําบนโตะปฏิบัติการปกติ
และไมจําเปนตองใชอุปกรณที่เปนพิเศษใดๆ โดยที่บุคคลในหองปฏิบัติการควรได
รับการฝกฝนพิเศษจากนักวิทยาศาสตร ทางดานจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการดําเนินงานระดับ BL1 ทั่วไป
1. เมื่อมีความกาวหนาของการทดลอง ควรมีการประเมินผลโดยหัวหนา
งานวิจัย
2. จะตองทําความสะอาดพื้นที่ทํางานวิจัยหนึ่งครั้งตอวัน หรือหลังจาก
สารเคมีหกหลน
3. ของเสียที่มีการปนเปอน ทั้งที่เปนของแข็งและของเหลว จะตองมีการ
ลดการปนเปอน (decontamination) กอนนําไปทิ้ง
4. หามใชปากในการใช pipette ดูดสารละลายตางๆ
5. ตองไมรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ เสริมสวย ในพื้นที่ที่ทํางาน และ
ควรเก็บอาหารเปนสัดสวนชัดเจน เชน ตู ตูเย็น ที่เปนสัดสวน
6. ต อ งล า งมื อ เมื่ อ 1) หลั ง จั บ ต อ งสารเคมี รวมไปถึ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี
recombinant DNA molecules และสัตว 2) กอนออกหองปฏิบัติการ
7. ในวิ ธี ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาทั้ ง หมด จะต อ งระวั ง ให มี ก ารเกิ ด การฟุ ง
กระจายนอยที่สุด
8. มีการดูแลและสนใจเกี่ยวกับสุขอนามัยในหองปฏิบัติการ สวัสดิการ
ต า งๆ (เช น อ า งล า งมื อ ห อ งอาบน้ํ า ห อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ า ) และ
protective clothing (เชน uniform เสื้อกาวน) ควรจัดการใหเหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสพวกสิ่งมีชีวิตที่มี recombinant DNA
molecules
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Special Practices (BL1)
1. สิ่งใดๆ ก็ตามที่หองปฏิบัติการมีการปนเปอน จะตองมีการลดการปน
เปอนกอนนําออกจากหองปฏิบัติการ โดยตองใสในภาชนะที่ปองกัน
การหลุดรั่ว และปดฝา กอนนําออกจากหองปฏิบัติการ
2. ควบคุมไมใหมีแมลงและหนู
Containment Equipment (BL1)
ไมมี
Laboratory Facilities (BL1)
1. หองปฏิบัติการจะตองไดรับการออกแบบใหงายตอการทําความสะอาด
2. โตะปฏิบัติการ จะตองปองกันความเสียหายจากน้ําได ทนทานตอกรด
ดาง สารตัวทําละลายอินทรียและความรอน (ระดับปานกลาง) ได
3. เฟอร นิ เจอร ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะต อ งมั่ น คง แข็ ง แรง ทั้ ง ยั ง มี พื้ น ที่
ระหวางโตะปฏิบัติการ ตู และอุปกรณตางๆ เพื่อใหทําความสะอาดได
4. แตละหองปฏิบตั ิการตองมีอางลางมือ
5. ถามีหนาตางที่เปดอยู หนาตางเหลานั้นควรจะเหมาะสมกับการปอง
กันแมลงตางๆ เชน แมลงวัน
6. การแสดงปายของหองทดลอง ตามสถานที่ตางๆ ของหองทดลองจะ
ต อ งป ด ป าย (จั ด ทํ าโดยคณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ระดับสถาบัน) บนประตูเพื่ อแสดงระดับของการปองกันและควบคุม
ภายในหอง และเพื่อแสดงวิธีการดําเนินงานตามระดับของการปองกัน
และควบคุม ตูแชแข็งและตูเก็บของอื่นๆ สําหรับการใชสาร DNA ที่
ได รับ การตกแต งสารพั น ธุ ก รรม จะต อ งติ ด ป ายเครื่อ งหมายชี วภั ย
สากล (Universal biohazard symbol)
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ภาคผนวกที่ 10
ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพระดับ BL2
ลักษณะที่สําคัญของการควบคุมงานระดับ BL2 จะคลายกับ BL1 แตจะ
เหมาะกับงานที่อาจมีอันตรายในระดับปานกลางตอบุคคลและสิ่งแวดลอม มีขอแตก
ต า งได แ ก 1) บุ ค ลากรในห อ งปฏิ บั ติ ก ารต อ งได รั บ การฝ ก พิ เ ศษในเรื่ อ งของ
pathogenic agents จากนั ก วิ ท ยาศาสตร 2) การประเมิ น การปฏิ บั ติ งานจะถู ก
กํ าหนดเมื่ อ เริ่ ม ทํ าการศึ ก ษา และ 3) การทํ า การศึ ก ษาที่ อ าจก อ ให เกิ ด การฟุ ง
กระจายของสิ่งมีชีวิตกอโรค จะตองทําในตูชีวนิรภัย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่เหมาะสม
มาตรฐานการดําเนินงานระดับ BL2 ทั่วไป
1. หองปฏิบัติการตองจํากัดและเขมงวดโดยหัวหนางานวิจัยมากขึ้นกวา
ระดับBL1 เมื่อมีความกาวหนาทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ
กรรม ตองมีรายงานอยางสม่ําเสมอ
2. ตองทําความสะอาดพื้นที่ทําปฏิบัติการ อยางนอยหนึ่งครั้งตอหนึ่งวัน
และหลังจากสารเคมีหกหลน
3. ของเสียที่ปนเปอน ทั้งที่เปนของแข็งและของเหลว จะตองลดการปน
เปอนกอนนําไปทิ้ง (decontamination)
4. หามใชปากในการใช pipette ดูดสารละลายตางๆ
5. ตองไมรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ และเสริมสวยในพื้นที่ทํางาน
สวนอาหาร ตองเก็บไวในตูหรือตูเย็น ที่เปนสัดสวน
6. ตองลางมือเมื่อ 1) หลังสัมผัสกับ infectious materials รวมทั้งสิ่งมี
ชีวิตที่ ไดรับ การดัดแปลงพั นธุกรรม และสัตว 2) เมื่อออกจากหอง
ปฏิบัติการ
7. ในการทําการทดลอง ตองระมัดระวังใหมีการฟุงกระจายนอยที่สุด
Special Practices (BL2)
1. สิ่งใดๆ ที่มีการปนเปอน จะตองลดการปนเปอนกอนที่จะนําออกจาก
หองปฏิบัติการ โดยเก็บในภาชนะที่ปองกันการหลุดรั่ว และปดฝาให
เรียบรอย กอนนําออกจากหองปฏิบัติการ
2. หัวหนางานวิจัยจะตองเปนผูที่รับผิดชอบทุกอยางในปฏิบัติการ รวมถึง
รับผิดชอบตอเหตุการณตางๆ และบุคคลในหองปฏิบัติการดวย
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3. หัวหนางานวิจัยจะตองสราง กําหนด วางนโยบาย และวิธีการ ซึ่ง
บุคคลในหองปฏิบัติการจะตองไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับอันตราย และ
บางสิ่งที่ตองทํากอนจะเขามาในหองปฏิบัติการ หรือหองทดลองสัตว
เชน การฉีดวัคซีน ฯลฯ
4. วัสดุติดเชื้อ (Infectious materials) รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มี recombinant
DNA molecule ที่ใชในหองปฏิบัติการ ควรมีการจัดการอยางดี เชน
การฉี ด วัคซี น (vaccination) มี ป ายเตือ นอัน ตรายเป น สั ญ ลัก ษณ ที่
หน าห อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ พื้ น ที่ ที่ ทํ าปฏิ บั ติ ก าร โดยที่ ต อ งเขี ย นชื่ อ
บุคคล/หมายเลขโทรศัพท ของหัวหนางานวิจัยหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
และมีการแจงใหบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อจะเขาหองปฏิบัติการ
5. ควบคุมไมใหมีแมลงและหนู
6. สวมเสื้อกาวน หรือเสื้อผาที่รัดกุม เมื่ออยูในหองปฏิบัติการ
7. ตองใชถุงมือเมื่อทําการทดลองเกี่ยวกับสัตว และเมื่อตองสัมผัสกับสาร
เคมีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่ อปองกันการปนเปอนของวัสดุติดเชื้อ
(infectious materials) รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
8. ของทั้งหมดจากหองปฏิบัติการและหองสัตวทดลอง จะตองผานการลด
การปนเปอนกอนนําไปทิ้ง (decontamination)
9. การใชเข็มและเข็มฉีดยา จะใชสําหรับฉีดและดูดของเหลวจากงานที่
ทดลองเกี่ยวกับสัตวและ diaphragm bottles สวนเข็มที่ยึดติดกับเข็ม
ฉีดยา หรือเข็มที่ใชกับเข็มฉีดยาแบบใชครั้งเดียวทิ้ง จะใชสําหรับงาน
ที่ฉีดและดูดของเหลวที่มีวัสดุติดเชื้อ (infectious materials) รวมทั้งสิ่ง
มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ตองระมัดระวังการใชเข็มและ
หลอดฉี ด ยา เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง autoinoculation และการเกิ ด การฟุ ง
กระจายในระหวางใชงานและเมื่อจะทิ้ง นอกจากนี้ เข็มจะตองไมหัก
งอ และใส ป ลอกหั วเข็ม ด วยกอ นทิ้ ง และต อ งลดการปนเป อนโดย
การอบในเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave) กอนทิ้ง
หรือนําไปใชใหม
10. เมื่อมีการหกหลนหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดแก วัสดุติดเชื้อ (infectious
materials) รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม จะตอง
รายงานตอคณะกรรมการสถาบันทันที และตองมีการบันทึกผลทาง
การแพทย และรักษาเก็บไวดวย
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11. สารเคมี baseline serum samples ในหองปฏิบัติการ และสิ่งใดๆ ที่
กอใหเกิดความเสี่ยงตอบุคคลในหองปฏิบัติการ ตองเก็บไวในพื้นที่/
บริเวณที่เหมาะสม นอกจากนี้ serum specimens ตองเก็บในสาร
เคมีที่เหมาะสม หรือตามหนาที่ใชงาน
12. ควรมีคูมือวาดวยการปฏิบัติในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่มี
การปรับปรุงแลว ในหองปฏิบัติการ ซึ่งบุคคลในหองปฏิบัติการตองได
รับคําแนะนํา และทําความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
Containment Equipment (BL2)
ตูชีวนิรภัย (Class I หรือ II) หรือการปองกันตางๆ ของในหอง
ปฏิบัติการ จะถูกใชเมื่อ
1. ตองการใชวิธีการที่มีศักยภาพในการจัดการ เมื่อกิจกรรมนั้น
ก อ ให เกิ ด การฟุ ง กระจายขึ้ น สิ่ งเหล านี้ อ าจรวมถึ งการป น
เหวี่ยง บด เขยา ผสม รบกวนโดยเสียง เปดภาชนะบรรจุ
ของสารเคมี ซึ่ ง มี ค วามดั น ภายในแตกต า งจากแรงดั น
ภายนอก intranasal inoculation ของสั ต ว และการเก็ บ
infected tissue จากสัตวหรือไข
2. ในกรณีที่มีความเขมขนสูงและปริมาณที่มากของสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวของอาจจะ
ถูกปนเหวี่ยงในหองปฏิบัติการปกติ ถา sealed beads หรือ
centrifuge safety cups จะใชเฉพาะในตูชีวนิรภัย
Laboratory Facilities (BL2)
1. จะตองออกแบบหองปฏิบัติการ ใหงายตอการทําความสะอาด
2. โต ะปฏิ บั ติ ก าร จะต อ งทนน้ํ า กรด ด าง สารตั วทํ าละลายอิ น ทรีย
และความรอนไดปานกลาง
3. เฟอรนิเจอรตองแข็งแรง และมีพื้นที่ระหวางโตะ ตู อุปกรณ เพื่อให
ทําความสะอาดได
4. แตละหองปฏิบัติการจะตองมีอางลางมือ
5. ถาหองปฏิบัติการมีหนาตางที่เปดอยู จะตองเหมาะสมกับการปองกัน
ไมใหแมลงตางๆ เชน แมลงวัน เขามาในหองปฏิบัติการได
6. ตองมีเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave) เพื่อการฆา
เชื้อในหองปฏิบัติการ
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ภาคผนวกที่ 11
ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพระดับ BL3
หองปฏิบัติการระดับ BL3 เปนระดับที่ประยุกตเพื่องานวิจัยในเชิงทางการ
แพทย หรือเชื้อกอโรค การวิจัยและทดลองระดับสูง หรืองานระดับการผลิตในโรง
งาน ซึ่งอาจใชสารเคมีภายใน/ภายนอกประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิดโรคที่เปนอันตราย
ถึงชีวิต บุคคลภายในหองปฏิบัติการตองไดรับการฝกฝนเปนพิเศษ ในเรื่องของ
อันตรายจากสารเคมีที่ทําใหถึงตายได จากนักวิทยาศาสตรที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
สารเคมีเหลานี้ การทํางานที่ตองใชวัสดุติดเชื้อ (infectious materials) ตองทําในตู
ชีวนิรภัย หรือภาชนะที่ปลอดภัย หรือสวมเสื้อเพื่อปองกัน หองปฏิบัติการจะตอง
ไดรับการออกแบบพิเศษ อยางไรก็ตาม ความสะดวกตางๆ ที่มีในหองปฏิบัติการ
อาจจะไม มี ค วามปลอดภั ย ทั้ ง หมดที่ พ บใน BL3 เช น access zone, sealed
penetration และ directional airflow สวนที่มีความปลอดภัยสําหรับงานที่ทําเปน
ประจํ า หรื อ งานซ้ํ า ๆ กั น ได แ ก วิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การแพร ข องสารเคมี
โด ย จ ะแ บ งเป น Standard Microbiology Practices, Special Practices แ ล ะ
containment equipment ซึ่งการดัดแปลงขอแนะนําในระดับ BL3 จะทําโดยหัวหนา
งานวิจัย
มาตรฐานการดําเนินงานระดับ BL3 ทั่วไป
1. จะตองลดการปนเปอนพื้นที่ทํางานอยางนอย 1 ครั้งตอวัน และหลัง
จากสารเคมีหกหลน
2. ของเสียในรูปของแข็งและของเหลว ที่กอใหเกิดการปนเปอน จะตอง
ลดการปนเปอน กอนโยกยายถายเท
3. หามใชปากในการใช pipette ดูดสารละลายตางๆ
4. ไม อ นุ ญ าตให รั บ ประทานอาหาร ดื่ ม สู บ บุ ห รี่ ห รื อ เสริ ม สวย ใน
บริเวณทํางาน
5. ตองลางมือเมื่อ 1) สัมผัสวัสดุติดเชื้อ (infectious materials) รวมไปถึง
สิ่งมี ชี วิต ดั ดแปลงพั น ธุก รรม และจับ ต องสัตว 2) เมื่ อ ออกจากห อ ง
ปฏิบัติการ
6. ในวิ ธี ที่ ใ ช ใ นการทดลอง จะต อ งระวั ง ให มี ก ารเกิ ด ละอองก า ซใน
ปริมาณที่ต่ําที่สุด
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7. การทดลองที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งตองมีระดับ containment
ถาจะทําในหองปฏิบัติการเดียวกันกับการทดลองที่มี BL3
Special Practices (BL3)
1. ตองปดประตูหองปฏิบัติการเมื่อเริ่มทําปฏิบัติการ
2. วัสดุที่ถูกปนเปอน ตองถูกนํามาทําใหปลอดเชื้อที่นอกหองปฏิบัติการ
โดยจะตองมีภาชนะที่ปองกันการหลุดรั่ว โดยตองปดฝากอนนําออก
จากหองปฏิบัติการ
3. หัวหนางานวิจัยจะตองควบคุมดูแล ทั้งหองและบุคคลในหองปฏิบัติ
การ แผนงานและชวยเหลืองานตางๆ ทั้งยังเปนผูรับผิดชอบสุดทายใน
การประเมิ น แต ละเหตุ ก ารณ และกํ าหนดบุ ค คลที่ สามารถเข าห อ ง
ปฏิบัติการได
4. หั ว หน า งานวิ จั ย จะต อ งเป น คนวางนโยบายและวิ ธี ก ารต า งๆ เพื่ อ
แนะนํ าคนที่ เกี่ยวกั บ ความปลอดภั ย บางกรณี อาจมี กิ จกรรมพิ เศษ
เชน การจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนแกบุคคลที่จะ เขา-ออกหองปฏิบัติการ
หรือหองทดลองสัตว
5. เมื่อมีการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม หรือทดลองเกี่ยว
กั บ สั ต ว ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ containment module ต อ งมี ป า ย
เตือนอันตรายที่แสดงถึงสัญ ลักษณ สากลของความปลอดภัยทางชีว
ภาพ ติดที่หองปฏิบัติการและหองทดลองสัตว
6. ประตูท างเขาตองมี ป ายเตือ นเกี่ยวกับสารเคมี เขียนชื่อ/หมายเลข
โทรศัพ ทของหั วหน างานวิจัยหรือบุ ค คลที่ รับ ผิดชอบ และแสดงวา
การที่จะเขาหองปฏิบัติการไดตองไดรับการปฏิบัติพิเศษ เชน ตองมี
immunization หน า กากหายใจ (respirator) หรื อ อุ ป กรณ อื่ น ๆ ที่
บุคคลจะนํามาใชปองกันตัวเอง
7. กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัสดุติดเชื้อ (infectious materials) รวมไป
ถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพั นธุกรรม ตองทํ าในตูชีวนิรภั ย (ไมทําบนโตะ
ปฏิบัติการทั่วไป)
8. พื้นที่ที่ใชทํางานของตูชีวนิรภัย และ containment อื่นๆ จะตองมี
การลดสิ่งปนเปอน เมื่อมีการทํางานเกี่ยวกับวัสดุติดเชื้อ (infectious
materials) รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม เสร็จแลว
ทุกครั้ง
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9. มีการควบคุมไมใหมีแมลง และหนู
10. ตองใสเสื้อคลุมที่ปองกันเสื้อปกติ โดยวัสดุจะเปน solid front หรือ
wrap-around gowns, scrub suits, coveralls เปนตน ในหองปฏิบัติ
การ และตองไมนําไปใสนอกหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ จะตองลดสิ่ง
ปนเปอนกอนซักหรือโยกยายถายเท
11. ตองดูแลเปน พิเศษ เพื่ อหลีกเลี่ยงการปนเปอนไปกับผิวหนัง จาก
วัสดุปนเปอนตางๆ โดยการสวมถุงมือ เมื่อจะตองจับตองสิ่งมีชีวิต
หรือวัสดุที่มีการปนเปอน
12. ต อ งใช ห น า กาก หรื อ หน า กากหายใจ (respirators) ในห อ งที่ มี ก าร
ทดลองสัตว
13. สัตวและพืชที่ไมเกี่ยวของกับงาน ไมอนุญาตใหนําเขาหองปฏิบัติการ
14. หองทดลองสัตวที่อยูในพื้นที่ BL3 จะตองมีกรงใหอยูเปนสัดสวน เชน
Horsefall unit, open cage ในventilated enclosures, solid-wall และ
solid -bottom cage จะตองคลุมดวย filter bonnets หรือมีอุปกรณ
พวก แสงยูวี ultraviolet (หลอดไฟ) และ reflectors
[หมายเหตุ : conventional caging system บุ ค คลที่ ใ ช จ ะ
ต อ งมี ก ารป อ งกั น ที่ เหมาะสม อาจจะเป น minimum
wrap-around gowns คลุม ศี รษะ ถุ งมื อ รองเท า (shoe
covers) และหน า กากหายใจ (respirator) ซึ่ ง จะต อ ง
อาบน้ํากอนออกจากพื้นที่ดังกลาว]
15. ของเสียทั้งหมดจากหองปฏิบัติการและหองทดลองสัตว จะตองมีการ
ลดการปนเปอนกอนโยกยายถายเท
16. มีการปองกัน vacuum lines ดวย air / High Efficiency Particulate
Air (HEPA) filters ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และกั บ ดั ก น้ํ า ยาฆ า เชื้ อ
(liquid disinfectant trap)
17. การใชหลอดฉีดยา/เข็มฉีดยา: การใช syringe; hypodermic needles
และ syringes จะใช สํ าหรับ ฉี ด และดู ด ของเหลวจากงานที่ ท ดลอง
เกี่ยวกับสัตว และ diaphragm bottles สวน needle-locking syringes
หรือ disposable syringe needle จะใชสําหรับงานที่ฉีดและดูดของ
เหลวที่ มี วัส ดุ ติ ด เชื้ อ (infectious materials) รวมทั้ งสิ่ งมี ชี วิต ที่ ได รับ
การดั ด แปลงพั น ธุก รรม ต อ งระมั ด ระวั งการใช เข็ ม และหลอดฉี ด ยา
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เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการฉี ด ตนเอง (autoinoculation) และการเกิ ด การฟุ ง
กระจายในระหวางใชงานและเมื่อจะทิ้ง นอกจากนี้ เข็มจะตองไมหัก
งอ และใสปลอกของมันดวยกอนทิ้ง และควรลดการปนเปอนโดยการ
ใสเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave) กอนทิ้งหรือนํา
ไปใชใหม
18. เมื่ อ มี ก ารหายหรื อ อุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง เกิ ด จากวั ส ดุ ติ ด เชื้ อ (infectious
materials) รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จะตองรายงานตอ
เจ า หน า ที่ ที่ เกี่ ย วข อ ง คณะกรรมการสถาบั น และคณะกรรมการ
กลางฯ พรอมทั้งมีการบันทึกทางการแพทยแนบใหทราบดวย
19. ตั ว อย าง Baseline serum และตั ว อย างอื่ น ที่ อ าจเสี่ ย งต อ บุ ค คลใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ต อ งเก็ บ ให เป น สั ด ส ว น นอกจากนี้ ในการเก็ บ
serum ควรเก็บไวในสารเคมีที่เหมาะสม
20. คู มื อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของโครงการ (Project-specific
biosafety manual) จะตองมีการเตรียมและปรับปรุง โดยที่บุคคลใน
ห องปฏิ บั ติ ก ารจะตอ งได รับ การแนะนํ าเกี่ ยวกั บ อัน ตรายเป น พิ เศษ
นอกจากนี้ยังตองอานและปฏิบัติตามดวย
21. อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของ Containment Equipment (BL3) คื อ วิ ธี ก าร
ทดลองที่ เกี่ ย วกั บ host-vector system ที่ มี ร ะดั บ สู งกว า biological
containment ใน BL3 lab containment 1 ขั้ น จะใช Containment
Equipment ที่จําเพาะสําหรับ BL2 สวนวิธีการทดลองที่เกี่ยวกับ hostvector system ที่ จั ด ว า มี ร ะดั บ ต่ํ า กว า biological containment ใน
BL3 1 ระดับ จะใช Containment Equipment สําหรับ BL4 อาจมีการ
ผสม Containment Safeguards
Containment Equipment (BL3)
ตู ชี ว นิ ร ภั ย (Class I, II หรื อ III) หรื อ อื่ น ๆ ที่ ใ ช สํ า หรั บ ป อ งกั น
บุ ค คล หรื อ physical containment devices (เช น special protective
clothing, หนากาก, ถุงมือ, หนากากหายใจ (respirator), centrifuge safety
cups, sealed centrifuge retorts และกรงสัตว) จะใชสําหรับกิจกรรมทั้ ง
หมดที่เกี่ยวกับวัสดุติดเชื้อ (infectious materials) รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม สิ่งที่กลาวมานี้รวมไปถึงการเพาะเลี้ยง ซึ่งอาจ
เปนแหลงของการเกิดละอองกาซ การเกิดฟุงกระจาย จากการทดลองสัตว
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การเก็บเกี่ยวเนื้อเยื่อที่มีการปนเปอน หรือของเหลวจากการทดลองสัตว
และ embryonate egg และการตายของสัตวทดลอง
Laboratory Facilities (BL3)
1. ควรแยกห อ งปฏิ บั ติ ก าร ออกมาจากพื้ น ที่ ที่ มี ค นพลุก พลานภายใน
อาคาร เบื้องตนจะตองมีประตู 2 ชุด เปน Anteroom ในการเขาสู
หองปฏิบัติการจากทางเขาระหวางตึกหรือหองที่อยูติดกันจากทางเขา
ระหวางตึก หรือหองปฏิบัติการอื่นๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจจะมีการ
ใช ป ระตู ส องชั้ น โดยมี ห อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ า ด ว ย (รวมไปถึ ง อาบน้ํ า )
airlock หรือห องอื่นๆ ที่ จะใชในการผ าน 2 ชุด ของประตูก อนเข า
หองปฏิบัติการ
2. พื้นผิวในกําแพง พื้น และเพดาน จะตองปองกันน้ําได เพื่อใหงายตอ
การทําความสะอาด พื้นที่ที่มีรอยเจาะ จะตองอุดรอยรั่วตางๆ เพื่อลด
การปนเปอน
3. โต ะปฏิ บั ติ ก าร จะต อ งทนน้ํ า กรด ด าง สารตั วทํ าละลายอิ น ทรีย
และความรอนไดปานกลาง
4. เฟอรนิเจอรในหองปฏิบัติการจะตองแข็งแรง และมีพื้นที่ระหวางโตะ
ตู อุปกรณตางๆ เพื่อจะไดทําความสะอาดได
5. แตละหองปฏิบัติการตองมีอางลางมือ อางลางเทา ขอศอก ใกลๆ
กับประตูทางออก
6. จะตองปดหนาตางในหองปฏิบัติการและมีการอุดรูรั่ว
7. ประตูทางเขาหองปฏิบัติการ ควรใชระบบปดไดเอง (self-closing)
8. ภายในห องปฏิ บั ติ ก ารต องมี เครื่องอบฆ าเชื้ อด วยไอน้ํ าความดั น สู ง
(autoclave) เพื่อใชอบฆาเชื้อลดการปนเปอน
9. ต อ งมี ท อ ระบายอากาศ โดยระบบนี้ จ ะต อ งเป น ระบบ directional
airflow ซึ่งอากาศที่ปลอยออกไปจะไมแพรกระจายไปยังบริเวณอื่น
ของอาคาร จะตองปลอยออกสูภายนอก
10. air / High Efficiency Particulate Air (HEPA) filteres จะต อ งมี ป ระ
สิทธิภาพสูงเปนพิเศษ ทําหนาที่ปลอยอากาศจาก Class I หรือ II
ของตู ชี ว นิ ร ภั ย ออกสู ภ ายนอกโดยตรง อากาศที่ ป ล อ ยออกจาก
Class I หรือ II ตูชีวนิรภัย อาจมีการหมุนเวียนภายในหองปฏิบัติการ
และจะต องมี ก ารทดสอบตู ชี วนิ รภั ย อย างน อ ยทุ ก ๆ 12 เดื อน ถ า
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HEPA-filter ที่ปลอยอากาศจาก Class I หรือ II ของตูชีวนิรภัย จะถูก
ปลอยออกสูภายนอก ผานระบบปลอยอากาศของอาคาร ซึ่งจะติดตอ
กับระบบนี้ (เชน tremble unit connection ที่หลีกเลี่ยงการรบกวนกับ
สมดุลของอากาศในตูชีวนิรภัย หรือระบบปลอยอากาศในอาคาร)
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ภาคผนวกที่ 12
ขอแนะนําสําหรับการปองกันภัยอันตรายทางชีวภาพระดับ BL4
คําอธิบายเกี่ยวกับ BL4 จะไมรวมไวในที่นี้ทั้งหมด แตอยางนอยตองใช
หลักการและรายละเอียดของระดับ BL3 เปนพื้นฐาน และการบริหารจัดการตางๆ
จะเขมงวดกวาระดับ BL3 ถาจะมีการสรางหรือปรับปรุง ใหปรึกษาและขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน และคณะกรรมการ
กลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามลําดับ
การออกแบบหองปฏิบัติการ
จะตองออกแบบตามหองปฏิบัติการมาตรฐาน โดยจะตองสามารถ
นําอุปกรณเขา ออก เคลื่อนยายออกจากหองปฏิบัติการได และควรมีการ
ออกแบบสําหรับการขยายพื้นที่ในอนาคตดวย

110

ภาคผนวกที่ 13
ตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinets)
และตูเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Hoods)
ตู ชี ว นิ ร ภั ย (Biological Safety Cabinet) แบ ง เป น Class I, II และ III
โดยทั่วไปแลว ตูชีวนิรภัยที่ใช คือ Class II, Type A และ B2 ตูชีวนิรภัย จะไม
เหมือนกับ clean air benches หรือ glove boxes โดยที่ clean air bench จะไม
ปองกันสิ่งแวดลอมหรือบุคลากรในหองปฏิบัติการ อากาศในหองจะถูกดึงเขาไปในตู
โดยพัดลมระบายอากาศ อากาศจะผานตัวกรอง High Efficiency Particulate Air
(HEPA) หรือตัวกรองอากาศมาตรฐาน กอนที่อากาศจะผานมาถึงสิ่งของภายในตูที่
จะนํ ามาศึ ก ษา ส ว น glove boxes จะป ด ทั้ งหมด จะทํ าการดํ าเนิ น งานโดยใช
rubber gloves เครื่ อ งมื อ อื่ น ที่ พ บบ อ ยๆ คื อ laminar flow และ tissue culture
hood การใชงานและชนิดของตูชีวนิรภัย จะนํามากลาวถึงตอไป
รูปแบบของตูชีวนิรภัยทั่วไป
1. Class I ใชสําหรับ ปองกัน บุคคล โดยจะมีการไหลเวียนของอากาศ
ออกจากภายใน ตูชนิดนี้จะไมสามารถปองกันสิ่งของที่นํามาศึกษา
อากาศที่ปลอยออกจากตูจะถูกกรองผานระบบกรอง air/HEPA ที่มี
ประสิท ธิภ าพสูง ตู ชี วนิ รภั ย นี้ จะมี 3 ลัก ษณะ คื อ 1) เป ด ด าน
หนาทั้งหมด 2) เปดดานหนาบางสวน (มี 4 ชอง เสนผาศูนยกลาง
ชองละ 6 นิ้ว) ไมมีถุงมือ และ 3) เปดดานหนาและมีอุปกรณที่เปน
ถุงยางสําหรับสวมมือและแขน ความหนืดของการไหลของอากาศจะ
ผานชองเปดดานหนา 75 ฟุต/นาที หรือมากกวา
2. Class II ใชสําหรับปองกันบุคคลและสิ่งของ จะมีการเปดใหอากาศ
ไหลเวียนผานการกรองดวยระบบตัวกรอง HEPA ความหนื ดของ
การไหลของอากาศจะผานชองเปดดานหนา 75 ฟุต/นาที Class II
แบงไดยอย ๆ ออกเปน 3 ชนิด คือ
- Class II, Type A Cabinet ชนิดนี้มีคาเฉลี่ย inflow velocity ต่ํา
ที่สุด คือ 75 ฟุต/นาที และจะมีระบบกรอง HEPA เพื่อลดการ
ไหลเวียนของอากาศกอนที่จะออกจากตู และยังมีบางสวนเหลืออยู
เพื่ อ ใช ในเวลาทํ างาน อากาศทั้ งหมดจะถู ก กรองด วยความดั น
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ภายในสูงกวาความดันภายนอก มักใชชนิดนี้ในงานเกี่ยวกับงาน
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ
- Class II, Type B1 Cabinet จะมี ค า เฉลี่ ย inflow velocity 100
ฟุต/นาที จะมีการปลอยกาซ 70% และการไหลเวียนของอากาศ
30% ทั้งหมดจะกรองผานระบบกรอง HEPA อาจใชตูประเภทนี้
กับ สารเคมี ที่ ใช ใน BL1-3 ที่ มี ป ริม าณของสารมี พิ ษ ที่ ระเหยได
หรือสารกัมมันตรังสี
- Class II, Type B2 Cabinet ชนิดนี้ จะปลอยอากาศออก 100%
ไมมีการไหลเวียนกลับ แตตองมีพัดลมระบายอากาศและตองมีการ
กรองอากาศบริเวณที่ทํางานดวยตู inflow velocity อยางนอย 100
ฟุต/นาที ตูประเภทนี้สามารถใชสําหรับ BL1-3 agents ที่มีสาร
มีพิษที่ระเหยได และสารกัมมันตรังสี
- Class II, Type B3 Cabinet จะตองมี inflow velocity โดยเฉลี่ย
อยางต่ําที่สุด 100 ฟุต/นาที ผานงานที่กําลังทําอยู ตูประเภทนี้
จะเหมื อ น Type A ยกเวน จะสามารถปล อ ยอากาศออกสู ระบบ
ปลอยอากาศของอาคาร และอากาศภายในตูจะอยูในสภาวะความ
ดันลบ (negative pressure)
- Class III Cabinet นี้ จั ด เป น ตู ที่ ป ด ด า น ห น า (close-front
ventilated cabinet) ซึ่งมีความสามารถในการปองกันบุคคลที่ทํา
การปฏิบัติการในระดับที่สูงที่สุด ภายในตูจะมีการปองกันการปน
เป อ นจากภายนอกเหมาะสม กับ ถุ งยางสําหรับสวมมือและแขน
และอยูภายใตความดันลบ (negative pressure) อยางนอย 0.5 นิ้ว
ของระดับน้ํา การใชอากาศจะตองกรองผานตัวกรอง HEPA อาจ
เปนระบบ HEPA 2 ชุด หรือ 1 ชุด และ incinerator กอนที่จะถูก
ป ลด ป ลอ ย ไป สู สิ่ งแ วด ล อ ม ภ าย น อ ก [National Sanitation
Foundation Standard 49.1976. Class I (Laminar Flow)
Biohazard Cabinetry, Ann Arbor, Michigan]
จากขอมูลกอนหนานี้ จะแนะนําผูใชเกี่ยวกับชนิดและการใชงานของตู ซึง่ จะ
แตกตางกันในแตละ Class หากมีคําถามเกี่ยวกับตูชีวนิรภัย ใหติดตอไปยังคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน หรือตัวแทนผูผลิต เพื่อกําหนด
ระดับการปองกันตามที่ตองการ
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Containment centrifuges
Containment centrifuges เป น หนึ่ งในอุ ป กรณ ที่ มี ลั ก ษณะซึ่ ง
ปองกันบรรยากาศในหองปฏิบัติการ จากการกอใหเกิดการฟุงกระจายของ
สารที่ มี ก ารปนเป อ น ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ทํ า ให เ กิ ด ละอองไอของก า ซใน
centrifuge จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ขวดหรื อ หลอดแตกหรื อ รั่ ว containment
device สามารถที่ จะเป น ประเก็น สองขั้น (2nd gasket) เพื่ อ seal rotor
หรือฝา centrifuge หรือ safety cap และ canisters ซึ่งจะบรรจุหลอด
และ หรือสิ่งสงตรวจการแตก/รั่ว หากตองการขอมูลมากกวานี้ ควรติดตอ
บริษัทที่ผลิต
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ภาคผนวกที่ 14
ลักษณะทางกายภาพของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช
ที่ใชในการทําการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ภาคผนวกนี้ จะระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของโรงเรือนปลูกและ
เพาะเลี้ยงพื ชทางกายภาพ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการทําการวิจัยและ
ทดลองเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรียที่มีความสัมพันธกับพืช และสัตว
ข น าด เล็ ก พื ช ใน ภ าค ผ น ว ก นี้ ไม ได จํ ากั ด อ ยู เพี ย ง mosses, liverworts,
macroscopic algae และ vascular plants แตยังรวมถึงพืชที่เพาะปลูกทั่วๆ ไป ไม
ผล และรวมถึงไมดอกไมประดับดวย
จุ ลิ น ทรี ย ที่ อ ยู ร ว มกั บ พื ช ประกอบไปด ว ย ไวรอยด ไวรู ซ อยด ไวรั ส
แบคทีเรีย เห็ด รา (เห็ดรา) โปรโตซัว และจุลินทรียที่กอใหเกิดประโยชนตอพืชที่
อยูรวมดวย ดังเชน แบคทีเรียในกลุมของ Rhizobium และจุลินทรียที่เปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวาเปนสาเหตุของโรคพืช ในภาคผนวกนี้ จะใชกับจุลินทรียที่กําลังจะ
ถูกปรับปรุงเพื่อจุดประสงคในการดูแลพืชที่อยูรวมดวย
สัตวขนาดเล็ก ที่อยูรวมกับพืช ประกอบไปดวยกลุมของแมลงซึ่ง (i) เปน
สัตวที่มีประโยชนตอพืชที่อยูรวม (ii) เปนสัตวที่รบกวนหรือทําลายพืช (iii) ชวยพืช
ในการผสมเกสร หรือ (iv) เปนพาหะในการกอใหเกิดโรคพืชได เชนเดียวกับสัตว
ขนาดเล็กอื่น ดังเชน ไสเดือนฝอย ที่ใชในการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพที่จําเปน
ตอการทํางานกับพืช นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงจุลินทรียที่อยูรวมกับสัตวขนาดเล็กดัง
กลาว เชน เชื้อโรค หรือ symbionts ดวย
ดังนั้น ในคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ควรมีนัก
วิทยาศาสตรที่มีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับกฎของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยง
พืชในดานที่เกี่ยวกับพืช โรคพืช แมลงหรือสัตวเล็กที่รบกวนหรือทําลายพืช เมื่อทํา
การวิ จั ย และทดลองที่ ก ล า วในภาคผนวกนี้ ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจากคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันเสียกอน
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การจัดแบงระดับความปลอดภัยโดยทั่วไปเกี่ยวกับพืช
จุดมุงหมายหลักของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช คือ การหลีกเลี่ยงใน
การกระจายของ genome พืช ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม รวมไปถึง nuclear
หรือ organelle hereditary material หรือการปลดปลอย DNA ที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมจากจุลินทรียที่อยูรวมกับพืช ซึ่งเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ
ขอกําหนดของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืชจะขึ้นอยูกับการคํานึงวา สิ่งมี
ชีวิตที่จะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดอันตรายกับคนหรือสัตวใหญอื่นๆ นอกจากจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ และสภาพของโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยง
พืชดังกลาวจะตองมีการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ดี โดยมีสงผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวด
ลอมที่นอกเหนือจากการทดลองใหนอยที่สุด เชน การกระจายตัวของสิ่งที่ทําใหเกิด
โรครายแรงจากโรงเรือน ไปสูแหลงเกษตรกรรมในทองถิ่น และการนําสิ่งมีชีวิตดัง
กลาวไปใชในระบบนิเวศอื่นโดยไมไดตั้งใจ
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพถูกแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ Biosafety
Level (BL) 1 – Plants (P), BL2-P, BL3-P และ BL4-P
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช ระดับ 1 (Biosafety Level 1 – Plants,
BL1-P)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับพืชทดลองระดับ 1 BL1 - P
การเขาบริเวณโรงเรือนทดลอง
1. ในการเขาสูโรงเรือนทดลอง ตองมีการจํากัดบุคคลเขาออกอยางเขมงวด โดยจะ
อยูภายใตดุลยพินิจของหัวหนาผูควบคุมโรงเรือน ในขณะที่มีการดําเนินการ
ทดลอง
2. บุคคลทั่วไปควรจะอานและปฏิบัติตามคูมือ BL1-P ของการปฏิบัติ และขอควร
ปฏิบั ติในโรงเรือน จะตองดําเนิน การขั้นตอนการปฏิ บัติตามแผนการปฏิบั ติ
ของโรงเรื อ นที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ให เหมาะสมกั บ สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ นํ ามาใช ในการ
ทดลอง
3. สมุ ด จดบั น ทึ ก ควรจะถู ก เก็ บ ไว สํ าหรั บ แต ล ะการวิ จั ย และทดลอง ซึ่ งกํ าลั ง
ดําเนินการอยูในโรงเรือน
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การทําลายสิ่งปนเปอนและการทําใหเสียสภาพ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ใช ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะต อ งถู ก ทํ า ให เสี ย สภาพโดยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม กอนที่จะถูกนําออกไปจากโรงเรือนปลูกและเพาะเลี้ยงพืช
การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไมพึงประสงค และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได
1. ควรมี ก ารควบคุ ม สิ่ งมี ชี วิต ที่ ไม ต อ งการ (ตั วอย างเช น วั ช พื ช สั ต ว ฟ น แทะ
แมลงศัตรูพืช และสิ่งมีชีวิตกอโรค) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
2. แมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เคลื่อนที่ได จะถูกจํากัดบริเวณใหอยูในกรงเลี้ยงที่
เหมาะสม ถาสิ่งมีชีวิตดังกลาว เชน แมลงหรือหนอน ถูกปลอยไวในโรงเรือน
ตองมีความระมัดระวัง และปองกันสิ่งมีชีวิตเหลานี้ ไมใหหลุดลอดออกไปจาก
โรงเรือน
อาณาบริเวณของโรงเรือน
1. คําวา “โรงเรือน” หมายถึงโครงสรางที่มีกําแพง มีหลังคา และมีพื้นที่ ถูกออก
แบบเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชในสิ่งแวดลอมที่มีการควบคุมและมีการปองกัน
โดยทั่วไป กําแพงและหลังคาจะสรางขึ้นโดยใชวัสดุโปรงใสหรือใหแสงผานได
กึ่งหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อใหแสงแดดที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช
สามารถสองผานได
2. คําวา “อาณาบริเวณของโรงเรือน” จะรวมถึงห อ งหรือสวนของโรงเรือนที่ ใช
สําหรับการปลูกพื ชจริง และรวมถึงทางเดิน พื้ นที่ใชสอยที่ เกี่ยวของ โดยจะ
พิจารณาเปนบริเวณที่มีการจํากัดขอบเขตอยางชัดเจน
การออกแบบโรงเรือน
1. พื้นของโรงเรือนอาจจะถูกทําขึ้นดวยกรวด หรือวัสดุที่มีรูพรุน แตสวนของทาง
เดิน ควรจะทําจากวัสดุที่น้ําไมสามารถผานได เชน คอนกรีต
2. หนาตางหรือสวนเปดอื่นๆ บนกําแพง หรือหลังคาของโรงเรือน อาจจะเปดเพื่อ
ระบายอากาศไดบาง หากมีความจําเปน เพื่อประโยชนในการดําเนินการ แต
จะไม ร วมถึ งสิ่ งกี ด ขวางอื่ น ๆ เช น ตาข ายที่ ใช สํ าหรับ ป อ งกั น เกสรดอกไม
จุลินทรีย หรือสัตวปกขนาดเล็ก เชน แมลง หรือนก

116

ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช ระดับ 2 (Biosafety Level 2 – Plants,
BL2-P)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับพืชทดลองระดับ 2 BL2-P
ทางเขาโรงเรือน
1. ทางเข าโรงเรื อ นจะถู ก กํ าหนดอย างเคร งครั ด โดยอยู ภ ายใต ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
หัวหนาผูควบคุมโรงเรือนในการกําหนด จะเกี่ยวของโดยตรงกับการทดลองที่
กําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น
2. บุคคลทั่วไปตองอานและทําตามขอควรปฏิบัติในขั้นตอน และแบบปฏิบัติ
ตาม BL2-P ในขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน จะตองดําเนินการตามแบบ
ปฏิบัติในโรงเรือนที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตที่ใชในการ
ทดลองนั้นๆ
การบันทึก
1. ตองทําขอบันทึกขึ้นสําหรับพืชทดลอง จุลินทรีย หรือสัตวทดลอง ที่นําเขาหรือ
ออกจากโรงเรือน
2. ตองมีการบันทึกความกาวหนาทุกอยาง ในขณะที่ทําการทดลองในโรงเรือน
3. หัวหนาโครงการจะตองรายงานทุกๆ เหตุการณ ที่เกิดขึ้นในหองหองปฏิบัติการ
ไมวาจะเปนอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอมภายนอก
ตอคณะกรรมการระดับสถาบัน และผูมีอํานาจเกี่ยวของตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ตองมีการเตรียมและเก็บรักษาเอกสารประกอบอุบัติเหตุนั้นๆ ดวย
การทําลายสิ่งปนเปอนและการทําใหเสียสภาพ
1. สิ่งมีชีวิตที่ใชในหองปฏิบัติการ จะตองถูกทําใหเสียสภาพโดยวิธีการที่เหมาะสม
กอนที่จะใหนําออกไปจากโรงเรือน
2. ไมแนะนําใหมีการทําลายสิ่งปนเปอนโดยการลางผานน้ํา หากสวนของโรงเรือน
ประกอบไปดวยกรวด หรือวัสดุที่คลายกัน ตองมีวิธีการทําลายที่เหมาะสม หรือ
ทําใหสิ่งมีชีวิตที่สามารถเกาะติดกับกอนกรวดได เสียสภาพกอน
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การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไมพึงประสงค และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได
1. ควรมี ก ารควบคุ ม สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ ไ ม ต อ งการ (ตั ว อย างเช น วั ช พื ช สั ต ว ฟ น แทะ
แมลงศัตรูพืช และสิ่งมีชีวิตกอโรค) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
2. แมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เคลื่อนที่ได จะถูกจํากัดบริเวณใหอยูในกรงเลี้ยงที่
เหมาะสม ถาสิ่งมีชีวิตดังกลาว เชน แมลงหรือหนอน ถูกปลอยไวในโรงเรือน
ตองมีการระมัดระวังและปองกันสิ่งมีชีวิตเหลานี้ ไมใหหลุดลอดออกไปจาก
โรงเรือน
ปายเครื่องหมาย สัญลักษณ
1. มีการติดเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวากําลังมีการทดลองที่มีขอจํากัด ซึ่งราย
ละเอียดในแผนปายจะตองบอกถึง (i) ชื่อของผูรับผิดชอบในหองปฏิบัติการ (ii)
พืชที่ใช และ (iii) ความตองการพิเศษในการใชพื้นที่ดังกลาว
2. หากพบวาสิ่งมีชีวิตที่กําลังใช สามารถเปนสาเหตุ และสงผลกระทบกอใหเกิด
ความเสียหายตอการจัดการหรือระบบทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติจะตองมี
ปายบอกไวที่ประตูของโรงเรือน
3. หากพบวามีความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย จะตองมีปายเตือนที่จะทําใหทุก
คนเขาใจตรงกันวา เปนสัญลักษณของความปลอดภัยทางชีวภาพ
การขนยายวัสดุตางๆ
วัสดุสําหรับใชบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง สําหรับการนําเขาหรือออก
จากโรงเรือน ในสภาพที่มีชีวิตหรือยังสมบูรณอยู จะตองมีการขนสงในภาชนะปด
และไมแตกได
คูมือการปฏิบัติในโรงเรือน
จัดใหมีคูมือในการปฏิบัติในโรงเรือนเตรียมเอาไว โดยคูมือตอง (i) มีการ
แนะนําในแตละบุคคล เกี่ยวกับผลที่สามารถเกิดขึ้นไดภายหลัง หากไมปฏิบัติตาม
(ii) แผนการที่ตองปฏิบัติ หากมีการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลองออกสูภาย
นอกโรงเรือนโดยไมไดตั้งใจ
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อาณาบริเวณโรงเรือน
1. คําวา “โรงเรือน” หมายถึงโครงสรางที่มีกําแพง มีหลังคา และมีพื้นที่ ถูกออก
แบบเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชในสิ่งแวดลอมที่มีการควบคุมและมีการปองกัน
โดยทั่วไปกําแพงและหลังคาจะสรางขึ้นโดยใชวัสดุโปรงใสหรือใหแสงผานไดกึ่ง
หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให แ สงแดดที่ จํ าเป น สํ าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
สามารถสองผานได
2. คําวา “อาณาบริเวณโรงเรือน” จะรวมถึงหองหรือสวนของโรงเรือนที่ใชสําหรับ
การปลูกพืชจริง และรวมถึงทางเดินพื้นที่ใชสอยที่เกี่ยวของ โดยจะพิจารณา
เปนบริเวณที่มีการจํากัดขอบเขตอยางชัดเจน
การออกแบบโรงเรือน
1. พื้นของโรงเรือนควรจะทําจากวัสดุที่น้ําไมสามารถผานได เชน คอนกรีต สวน
ใตโตะทํางานอาจจะใชกรวดหรือวัสดุอื่นที่มีรูพรุนได เวนเสียแตวาสิ่งมีชีวิตที่ใช
ในการทดลองพรอมที่จะกระจายออกสูดิน
2. หนาตางหรือสวนเปดอื่นๆ บนกําแพง หรือหลังคาของโรงเรือน อาจจะเปดเพื่อ
ระบายอากาศไดบาง หากมีความจําเปน เพื่อประโยชนในการดําเนินการ แต
จะไม ร วมถึ ง สิ่ ง กี ด ขวางอื่ น ๆ เช น ตาข า ยที่ ใช สํ า หรั บ ป อ งกั น เกสรดอกไม
จุลินทรียหรือสัตวปกขนาดเล็ก เชน แมลง หรือนก
เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)
ตองมีการใชเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูงในการทําลายสารปนเปอน
ในโรงเรือน
การหมุนเวียนเขา-ออกของระบบอากาศ
หากมีการใชพัดลมในโรงเรือน ควรมีมาตรการในการปองกันแมลงใหเขามาได
น อ ยที่ สุ ด บานหน าต างหรือ พั ด ลม ควรจะถู ก สรางให ป ด ได เมื่ อ ต อ งการใช งาน
เทานั้น
อื่นๆ
ใหปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงเรือนปฏิบัติการใน BL2-P โดยจะตองมีตูควบ
คุ ม การเจริญ เติ บ โต (growth chamber) หรือ ห อ งที่ ใช สํ าหรับ การปลู ก พื ช ภายใน
อาคาร ซึ่งแยกออก หรือมีการจํากัดบริเวณใหอยูหางจากจุลินทรีย และสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

119

ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช ระดับ 3 (Biosafety Level 3 – Plants,
BL3-P)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับพืชทดลองระดับ 3 BL3-P
ทางเขาบริเวณโรงเรือน
1. ตองมีการแบงหนาที่ของเจาพนักงานที่จะเขาไปสูโรงเรือนอยางชัดเจน และจะ
ตองไดรับความยินยอมจากผูควบคุมหองปฏิบัติการทุกครั้ง ในการที่จะเขามาสู
โรงเรือน
2. กอนที่จะเขามาในโรงเรือน พนักงานทุกคนจะตองทําความเขาใจขอกําหนด
BL3-P และปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งขอปฏิบัตินี้ จะตองถูกกําหนดขึ้นให
เหมาะสมกับการทดลองตอสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
การบันทึก
1. จะตองทําขอบันทึกขึ้นสําหรับพืชทดลอง จุลินทรีย หรือสัตวทดลอง ที่นําเขา
หรือออกจากโรงเรือน
2. จะตองมีการบันทึกความกาวหนาทุกอยาง ในขณะที่ทําการทดลองในโรงเรือน
3. หัวหนาโครงการจะตองรายงานทุกๆ เหตุการณ ที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ ไม
วาจะเปนอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการรั่วไหลตอหัวหนาโครงการ คณะ
กรรมการระดับสถาบัน และผูมีอํานาจเกี่ยวของตามความเหมาะสม นอกจากนี้
ตองมีการเตรียมและเก็บรักษาเอกสารประกอบอุบัติเหตุนั้นๆ ดวย
การทําลายสิ่งปนเปอนและการทําใหเสียสภาพ
วัสดุที่ใชในการทดลองทุกชิ้น ตองมีการฆาเชื้อโดยใชเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอ
น้ําความดันสูง (autoclave) หรือทําใหเสียสภาพโดยวิธีการที่เหมาะสมกอน ที่จะถูก
นําออกไปจากโรงปลูกพืช ยกเวนสิ่งมีชีวิตที่กําลังทําการทดลองในสภาพที่มีชีวิต
หรือในสภาพที่สมบูรณ นอกจากนี้ ยังกลาวรวมไปถึงน้ํา วัสดุตางๆ อุปกรณ ที่ใช
ภาชนะบรรจุ ที่อาจมีการปนเปอนมาจากการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง
ดวย
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การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไมพึงประสงค และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได
1. ควรมีการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการ (เชน วัชพืช สัตวฟนแทะ แมลงศัตรูพืช
และสิ่งมีชีวิตกอโรค) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
2. แมลงและสิ่ งมี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น ที่ เคลื่ อ นที่ ได จะถู ก จํ ากั ด บริ เวณให อ ยู ในกรงที่
เหมาะสม ถาสิ่งมีชีวิตดังกลาว เชน แมลงหรือหนอน ถูกปลอยไวในโรงเรือน
ตองมีการระมัดระวังและปองกันสิ่งมีชีวิตเหลานี้ไมใหหลุดลอดออกไปจากโรง
เรือน
ปายเครื่องหมาย สัญลักษณ
1. จะตองมีการติดเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวากําลังมีการทดลองที่มีขอจํากัด ซึ่ง
รายละเอียดในแผนปายจะตองบอกถึง (i) ชื่อของผูรับผิดชอบในหองปฏิบัติการ
(ii) พืชที่ใช และ (iii) ความตองการพิเศษในการใชพื้นที่ดังกลาว
2. หากพบวา สิ่งมีชีวิตที่กําลังใชสามารถเปนสาเหตุและสงผลกระทบกอใหเกิด
ความเสียหายตอการจัดการหรือระบบทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ ตองมีปาย
บอกไวที่ประตูของโรงเรือน
3. หากพบวา มีความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย ตองมีปายเตือนที่จะทําใหทุก
คนเขาใจตรงกันวา เปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
การขนยายวัสดุตางๆ
วัสดุสําหรับใชบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ใชในการวิจัยและทดลอง สําหรับการนําเขาหรือ
ออกจากโรงเรือน ในสภาพที่มีชีวิตหรือยังสมบูรณอยู จะตองมีการขนสงในภาชนะ
สองชั้น หากในขณะขนสง มีโอกาสที่จะทําใหพืชเดียวกัน เจาบาน หรือพาหะ แพร
กระจายออกไป ชั้นที่สองของภาชนะจะตองมีสามารถลดการปนเปอนได โดยการ
ผานน้ํายาฆาเชื้อโรค รมควัน หรือวิธีใดๆ ก็ตาม ที่สามารถทําใหสิ่งมีชีวิตที่ใชในการ
ทดลองเสียสภาพได
คูมือการปฏิบัติในโรงเรือน
ตองมีคูมือในการปฏิบัติในโรงเรือนเตรียมเอาไว โดยคูมือจะตอง (i) มีการแนะ
นําในแตละบุคคล เกี่ยวกับผลที่สามารถเกิดขึ้นไดภายหลัง หากไมปฏิบัติตาม (ii)
แผนการที่ตองปฏิบัติ หากมีการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลองออกสูภาย
นอกโรงเรือนโดยไมไดตั้งใจ
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ชุดที่ใสในหองปฏิบัติการเพื่อปองกันอันตรายจากการทําการทดลอง
1. ตองสวมเสื้อผาที่งายตอการถายเทจากการแพรของสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง
(เชน เปนของแข็งอยูขางหนาหรือหอหุมชุดคลุม scrub suit หรือเสื้อผาอื่นๆ ที่
เหมาะสม) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมโรงเรือน
2. กอนที่จะออกจากหองปฏิบัติการไปยังบริเวณอื่น จะตองถอดชุดดังกลาวออก
และทําลายสารปนเปอน กอนที่จะนําไปซักหรือกําจัดทิ้ง
อื่นๆ
1. ผูทําการทดลองจะตองลางมือกอนออกจากโรงเรือนทุกครั้ง
2. ตองมีการจัดเตรียมวิธีปฏิบัติทุกอยางอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหน้ําเปนละออง
ดิน หรือวัสดุอื่นๆ กระเด็น หรือลนออกมาจากกระถาง ในขณะรดน้ํา ปลูกพืช
หรือขณะทําการวิจัยและทดลอง
อาณาบริเวณของโรงเรือน
1. คําวา “โรงเรือน” หมายถึงโครงสรางที่มีกําแพง มีหลังคา และมีพื้นที่ ถูกออก
แบบเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชในสิ่งแวดลอมที่มีการควบคุมและมีการปองกัน
โดยทั่วไป กําแพงและหลังคาจะสรางขึ้นโดยใชวัสดุโปรงใสหรือใหแสงผานได
กึ่งหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อใหแสงแดดที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช
สามารถสองผานได
2. คําวา “อาณาบริเวณของโรงเรือน” จะรวมถึงห อ งหรือสวนของโรงเรือนที่ ใช
สําหรับการปลูกพื ชจริง และรวมถึงทางเดิน พื้ นที่ใชสอยที่ เกี่ยวของ โดยจะ
พิ จารณาเป น บริเวณที่ มี ก ารจํากั ด ขอบเขตอยางชั ดเจน และหากมี ก ารทรุด
โทรมจะตองรีบซอมแซมอยางเรงดวน
การออกแบบโรงเรือน
1. พื้นของโรงเรือนอาจจะถูกทําขึ้นดวยกรวด หรือวัสดุที่มีรูพรุน แตสวนของทาง
เดินจะตองทําจากวัสดุที่น้ําไมสามารถผานได เชน คอนกรีต
2. หนาตาง ตองปดใหสนิท สวนที่เปนแกว ไมควรแตกงาย (เชน เปนกระจก 2
ชั้น หรือเทียบเทากัน)
3. โรงเรือนควรจะมีโครงสรางแบบปด มีสวนปกคลุมที่เชื่อมตอกัน ซึ่งถูกแบงออก
จากบริเวณที่เปดไว เพื่อการหมุนเวียนของอากาศอยางชัดเจน
4. ตองมีการจํากัดอาณาบริเวณของโรงเรือนใหชัดเจนดวยรั้วและถูกปกปองอยาง
แนนหนา
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5. ผนังภายใน หลังคา และพื้น ควรทนทานตอการซึมของน้ํา หรือสารเคมีที่ใชใน
การทําความสะอาด หรือลดการปนเปอนภายในอาณาบริเวณ และตองทําความ
สะอาด หากมีการซึมเขาสูโครงสราง หรือผิวหนา
6. บนโตะทํางานหรือบริเวณทํางานอื่นๆ ตองมีพื้นผิวที่น้ําไมสามารถผานได หรือ
ทนทานตอกรด ดาง สารอินทรีย และความรอนเล็กนอยได
7. โรงเรือนตองมีอางหรือสถานที่สําหรับลางเทา ขอศอก หรือมือ อยูใกลประตู
ทางออก
เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)
จะตองมีเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูงไวใช เพื่อลดการปนเปอนของ
วัสดุภายในโรงเรือน และแนะนําใหมีการใช สําหรับการลดการปนเปอนของวัสดุที่
ผานออกไปจากบริเวณโรงเรือน
การหมุนเวียนเขา-ออกของระบบถายเทอากาศ
1. ตองมีการจัดการเกี่ยวกับการหมุนเวียนเขา-ออกของระบบถายเทอากาศ โดย
ระบบตองควบคุมระดับความแตกตางของความดันและทิศทางของอากาศภาย
ในใหแนนอน (หรือเทากับศูนย) และไมใหมีการไหลผานของอากาศจากภาย
นอกเขาสูโรงเรือน
2. ตองมีการกรองอากาศที่ ออกไปจากอาณาบริเวณโรงเรือน ผานตัวกรองที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สู ง ห อ งของตั ว กรอง ต อ งถู ก ออกแบบสํ า หรั บ in situ
decontamination กอนที่ตัวกรองจะถูกกําจัดออก และมีการทดสอบภายในเพื่อ
รับรองหลังจากที่ถูกกําจัดออกไปแลว ตัวกรองอากาศจะตองมีประสิทธิภาพ
เฉลี่ ย ประมาณ 80-85% ตามข อ กํ าหนดของ American Society of Heating,
Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 52-68
test method using atmosphere dust และมี พั ด ลมจ า ยอากาศเข า โดยที่ มี
back-flow damper ซึ่งติดอยูเมื่อพัดลมถูกปด หรือทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือ
ตัวกรอง High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter อาจจะถูกใชในระบบ
การจ า ยอากาศแทนที่ ตั ว กรอง และ damper ควรจะทํ า ให ก ารหมุ น เวี ย น
เขา-ออกของระบบอากาศประสานกันอยางดี เพื่อความมั่นใจวาทิศทางอากาศ
ภายใน (เทากับศูนย) ของการไหลเวียนอากาศตลอดเวลา
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อื่นๆ
1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงเรือนปฏิบัติการใน BL2-P โดยจะตองมีตูควบ
คุมการเจริญเติบโต (growth chamber) หรือหองที่ใชสําหรับการปลูกพืชภาย
ในอาคาร โดยมีการกําหนดสถานที่ การเขาสูโรงเรือน รูปแบบของการไหล
เวียนอากาศ และการกําหนดการลดการปนเปอนสําหรับวัสดุที่ใชในการทดลอง
ใหเหมาะสม ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
2. ตองมี ระบบการกรองอากาศ โดยใช ตั วกรองที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง, air/HEPA
filter หรือตัวกรองที่เทียบเทากัน และมีชองสําหรับเก็บน้ํายาฆาเชื้อโรค
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช ระดับ 4 (Biosafety Level 4 – Plants,
BL4-P)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับพืชทดลอง ระดับ 4BL4-P
ทางเขาบริเวณโรงเรือน
1. กอ นที่ จะเข ามาในโรงเรือ น นั ก วิจัยและพนั ก งานทุ ก คนต องอ านขอ กํ าหนด
BL4-P และปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
2. ตองมีการแบงหนาที่ของเจาพนักงานที่จะเขาไปสูโรงเรือนอยางชัดเจน และ
ตองไดรับความยินยอมจากผูควบคุมหองปฏิบัติการทุกครั้ง ในการที่จะเขามาสู
โรงเรือนหรือทํางานภายในโรงเรือนระหวางที่มีการทดลอง
3. ตองมีการจัดการการเขาสูบริเวณโรงเรือนโดยหัวหนาผูควบคุมโรงเรือน คณะ
กรรมการระดับสถาบัน หรือผูที่เกี่ยวของในงานนั้นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย
ทางดานกายภาพของอาณาบริเวณโรงเรือน และทางเขาโรงเรือน โดยการปด
ประตู
4. กอนที่จะเขามาในโรงเรือน ทุกคนตองไดรับการแนะนําเกี่ยวกับความเปนไปได
ที่จะเกิดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม และทราบถึงการปองกันที่เหมาะสม เพื่อให
แน ใจว าปลอดภั ย ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ผู ป ฏิ บั ติ ก ารแต ล ะคน ที่ เข ามาในอาณา
บริเวณโรงเรือน ตองรับฟงคําแนะนําและปฏิบัติตามกระบวนการในการเขาออก
อยางเครงครัด

124

5. มี ห อ งเปลี่ ยนเครื่อ งแต งกาย และอาบน้ํ า สํ าหรับ บุ ค คลที่ จะผ านเขาออกใน
บริเวณโรงเรือน และบุคคลเหลานั้นจะตองอาบน้ํ าทุกครั้ง กอนที่จะออกไป
นอกอาณาบริเวณโรงเรือน การใช airlock จะทําเมื่อที่จะเขาออกบริเวณโรง
เรือนเฉพาะเวลาฉุกเฉินเทานั้น และสําหรับกรณี ฉุกเฉิน ตองปฏิบัติอยางสม
เหตุสมผล เพื่ อปองกัน โอกาสที่ สิ่งปลูกที่ ยังมี ชีวิตอยู (viable propagule) จะ
หลุดรอดออกจากโรงเรือนได
การบันทึก
1. ตองมีการจดบันทึกทุกๆ ครั้ง ในการนําวัสดุที่ใชในการทดลองเขาหรือออกจาก
โรงเรือน
2. ตองจะมีการบันทึกความกาวหนาทุกอยาง ในขณะที่ทําการทดลองในโรงเรือน
3. ตองมีการรายงานการเขาออกในอาณาบริเวณโรงเรือนของทุกคน ทั้งชื่อ วันที่
และเวลา อยางละเอียด
4. ผูนําของผูทําการทดลองตองรายงานทุกๆ เหตุการณ ที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติ
การไมวาจะเปนอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอมภาย
นอก ตอหัวหนาโครงการ คณะกรรมการระดับสถาบัน และผูมีอํานาจเกี่ยวของ
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ต อ งมี ก ารเตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาเอกสาร
ประกอบอุบัติเหตุนั้นๆ ดวย
การทําลายสิ่งปนเปอนและการทําใหเสียสภาพ
1. วัสดุที่ใชในการทดลองทุกชิ้น ยกเวนสิ่งมีชีวิตที่ตองการใหอยูในสภาพที่มีชีวิต
หรือสมบูรณ เพื่อจุดประสงคของการทดลอง ตองถูกฆาเชื้อโดยใชเครื่องนึ่งอัด
ความดันกอนที่จะกําจัดออกสูภายนอก อุปกรณหรือวัสดุที่งายตอการเสียหาย
อันเนื่องมาจากความรอนสูง หรือการอบ ตองมีการทําลายสิ่งปนเปอนโดยวิธี
อื่นๆ (เชน การอาศัยกาซ หรือไอน้ํา) ใน airlock หรือหองที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
จุดประสงคนี้โดยเฉพาะ
2. น้ําหรือวัสดุที่ผานการสัมผัสกับจุลินทรียที่ใชในการทดลอง (เชน น้ําที่ผานออก
มาจากการรดน้ําพืช) ตองถูกเก็บไว และทําลายสารที่ปนเปอนอยู กอนที่จะทิ้ง
ไปสูภายนอก
3. ในการทําลายสิ่งปนเปอนที่อาจติดอยูบนอุปกรณ หรือวัสดุที่ใชในการทดลอง
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานของวิธีปฏิบัติทางจุลชีววิทยา ละอองน้ํา น้ําเสีย หรือ
น้ําใชลางวัสดุบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง ตองถูกทําลายสารปนเปอนกอน
ที่จะทิ้งออกไปสูภายนอก
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การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไมพึงประสงค และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได
1. ต อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ กํ า จั ด สั ต ว ที่ ร บกวน หรื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไ ม ต อ งการ เช น
วัชพืช สัตวฟนแทะ แมลงศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตกอโรค) โดยวิธีการที่เหมาะสม
กับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
2. แมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เคลื่อนที่ ที่ใชรวมกับการทดลอง ตามลักษณะทาง
กายภาพของโรงเรือนดังที่กําหนดไวใน BL4-P ตองถูกจํากัดบริเวณใหอยูใน
กรงที่เหมาะสม และเมื่อตองการปฏิบัติกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ตองทําในกรงที่ออก
แบบมาเพื่อบรรจุสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไดเหลานั้น
ปายเครื่องหมาย สัญลักษณ
1. ตองมีการติดเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวา กําลังมีการทดลองที่มีขอจํากัด ซึ่ง
รายละเอียดในแผนปายจะตองบอกถึง (i) ชื่อของผูรับผิดชอบในหองปฏิบัติการ
(ii) พืชที่ใช และ (iii) ความตองการพิเศษในการใชพื้นที่ดังกลาว
2. หากพบวา สิ่งมีชีวิตที่กําลังใชสามารถเปนสาเหตุ และสงผลกระทบกอใหเกิด
ความเสียหายตอการจัดการหรือระบบทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ ตองมีปาย
บอกไวที่ประตูของโรงเรือน
3. หากพบวา มีความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย ตองมีปายเตือนที่จะทําใหทุก
คนเขาใจตรงกันวา เปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
การขนยายวัสดุตางๆ
1. วัสดุสําหรับใชบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง สําหรับการนําเขาหรือออกจาก
โรงเรือนในสภาพที่มีชีวิตหรือยังสมบูรณอยู จะตองขนยายโดยใชภาชนะที่ไมมี
การแตกหรือฉีกขาดที่บริเวณตางๆ ของภาชนะที่ใชบรรจุ จากนั้น ก็จะถูกหอ
ดวยภาชนะชั้นที่สองซึ่งจะตองไมมีรองรอยการแตกหรือฉีกขาดรอบภาชนะเชน
เดียวกัน โดยภาชนะนี้ จะตองผานน้ํายาฆาเชื้อโรค การรมควัน หรือ airlock ที่
ออกแบบมาเพื่อจุดประสงคดังกลาวนี้ กอนที่จะถูกนําออกไปจากโรงเรือน
2. วัสดุที่จะนําเขามาสูโรงเรือน ควรผานการฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งความดันไอน้ํา
การรมควัน หรือ airlock ซึ่งเปนวิธีในการกําจัดการปนเปอนที่เหมาะสมในแต
ละความตองการ หลังจากลงกลอนที่ประตูดานนอกแลว บุคคลภายในอาณา
บริเวณโรงเรือนตองนําเอาวัสดุดังกลาวออกมาเปดดานในของประตู เพื่อทํา
การนึ่งอัดความดันไอน้ํา การรมควัน หรือ airlock ซึ่งตองปดประตูทั้งสองนี้
หลังจากการนําวัสดุนั้นเขาสูอาณาบริเวณแลว
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คูมือการปฏิบัติในโรงเรือน
ตองมีคูมือในการปฏิบัติในโรงเรือนเตรียมเอาไว โดยคูมือตองรวมถึงแผนการที่
ควรปฏิบัติหากมีการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลองออกสูภายนอกโรงเรือน
โดยไมไดตั้งใจ
ชุดที่ใสในหองปฏิบัติการเพื่อปองกันอันตรายจากการทําการทดลอง
ตองถอดเสื้อผาที่ใชใสตามปรกติออก ในหองเปลี่ยนเสื้อผา ทุกๆ คน ที่เขามา
ภายในอาณาบริเวณของโรงเรือนตองมีการเตรียม และสวมชุด ที่พรอมสําหรับการ
ทํางานในหองปฏิบัติการ (อาจมีการถายเทไดดี) ประกอบไปดวยเสื้อผาชั้นใน เสื้อ
กางเกง jump suit รองเทา และหมวก
1. บุคคลที่กําลังจะออกจากบริเวณโรงเรือน ตองถอดชุดที่ใชในหองปฏิบัติ
การออกกอนที่จะเขาไปสูหองอาบน้ํา เสื้อผาที่ถอดออกเหลานั้น ตองเก็บ
ไวในตูภายในหองเปลี่ยนเสื้อผาดานใน
2. เสื้อผาที่ใชในปฏิบัติการควรถูกนึ่งอัดความดันกอนที่จะนําไปซักทําความ
สะอาด
อาณาบริเวณของโรงเรือน
1. คําวา “โรงเรือน” หมายถึงโครงสรางที่มีกําแพง มีหลังคา และมีพื้นที่ ถูกออก
แบบเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชในสิ่งแวดลอมที่มีการควบคุมและมีการปองกัน
โดยทั่วไปกําแพงและหลังคาจะสรางขึ้นโดยใชวัสดุโปรงใสหรือใหแสงผานไดกึ่ง
หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให แ สงแดดที่ จํ าเป น สํ าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
สามารถสองผานได
2. คําวา “อาณาบริเวณโรงเรือน” จะรวมถึงหองหรือสวนของโรงเรือนที่ใชสําหรับ
การปลูกพืชจริง และรวมถึงทางเดิน พื้นที่ใชสอยที่เกี่ยวของ โดยจะพิจารณา
เปนบริเวณที่มีการจํากัดขอบเขตอยางชัดเจน
การออกแบบโรงเรือน
1. บริเวณที่ใหญที่สุดของโรงเรือนปฏิบัติการ ควรจะประกอบดวยอาคารที่แยกกัน
หรือมีการกําหนดขอบเขต และแยกบริเวณภายในตัวอาคารออกจากกันอยาง
ชัดเจน และหากมีการทรุดโทรม จะตองรีบซอมแซมอยางเรงดวน
2. แยกหองเปลี่ยนเสื้อดานใน และดานนอกออกจากกัน โดยใชหองน้ํา และมีเพียง
พอสําหรับบุคคลที่ผานเขาออกในบริเวณของโรงเรือน
3. หนาตาง ตองปดใหสนิท สวนที่เปนแกวไมควรแตกงาย (เชน เปนกระจก 2
ชั้น หรือเทียบเทากัน)
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4. ประตูทางเขาสูโรงเรือน ควรปดและลงกลอนเองได
5. ตองมีการกําหนดอาณาบริเวณของโรงเรือนใหชัดเจนดวยรั้ว และถูกปกปอง
อยางแนนหนา
6. ผนัง พื้น และหลังคา ควรจะถูกสรางขึ้นใหอยูในสภาพที่ปดสนิทอยูภายใน เพื่อ
อาจจะเปนประโยชนสําหรับการรมควัน และในการทดสอบเกี่ยวกับสัตวและ
แมลง พื้นผิวดานใน ตองมีความตานทานตอการซึมของน้ําหรือสารเคมีที่ใชใน
การทําความสะอาด หรือลดการปนเปอนภายในอาณาบริเวณ และตองทําความ
สะอาด หากมีการซึมเขาสูโครงสราง หรือผิวหนา
7. บนโตะทํางานหรือบริเวณทํางานอื่นๆ ตองมีพื้นผิวที่น้ําไมสามารถผานได หรือ
ทนทานตอกรด ดาง สารอินทรีย และความรอนเล็กนอยได
8. ต อ งมี ก ารเตรีย มเครื่อ งนึ่ ง ความดั น ไอน้ํ าชนิ ด สองประตู การรมควั น หรื อ
airlock สํ าหรับ การผ านไปมาของวัส ดุ ที่ ใช ในการทดลอง การทดแทน หรือ
อุปกรณที่ไมไดนําเขามาสูบริเวณโรงเรือนโดยไมผานหองเปลี่ยนเสื้อผา
เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave)
จะตองมีระบบเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูงชนิดสองประตูไวใช เพื่อ
ลดการปนเปอนของวัสดุภายในโรงเรือน ประตูของเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความ
ดันสูง ที่เปดไปสูบริเวณภายนอก ควรจะปดไวภายในผนังชั้นนอก และถูกควบคุม
อยางอัตโนมัติ เพื่อที่จะใหมีการเปดโดยระบบปราศจากเชื้อแบบเปนวัฏจักร
การหมุนเวียนเขา-ออกของระบบถายเทอากาศ
1. ตองมีการจัดการเกี่ยวกับการหมุนเวียนเขา-ออกของระบบถายเทอากาศ โดย
ระบบตองควบคุมระดับความแตกตางของความดันและทิศทางของอากาศภาย
ในใหแนนอน (หรือเทากับศูนย) และไมใหมีการไหลผานของอากาศจากภาย
นอกเขาสูโรงเรือน ควรจะมีการใชเครื่องแปลงแรงดันที่ตางกันในการรักษา
ระดับของแรงดัน และสามารถสงเสียงเตือนได นอกจากนี้ ยังตองเอาใจใสถึง
แหลงพลังงานที่มาใช จะตองทําใหการหมุนเวียนเขา-ออกของระบบอากาศ
ประสานกันอยางดี เพื่อความมั่นใจวาระบบความแตกตางและทิศทางภายใน
(เทากับศูนย) ของการไหลเวียนอากาศตลอดเวลา ในความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันของโรงเรือนอาจใหมีอากาศรั่วไหลออก (decay rate) ไมเกิน 7% ตอนาที
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2. ตองมีการกรองอากาศที่ ออกไปจากอาณาบริเวณโรงเรือน ผานตัวกรองที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ห อ งของตั ว กรอง ควรจะถู ก ออกแบบสํ า หรั บ in situ
decontamination กอนที่ตัวกรองจะถูกกําจัดออก และมีการทดสอบภายในเพื่อ
รับ รองหลังจากที่ ถู กกํ าจัดออกไปแลว สามารถใช ตั วกรอง High Efficiency
Particulate (HEPA) filter ในการนําอากาศเขามาสูบริเวณโรงเรือนได สําหรับ
ตัวกรอง HEPA นี้ ตองมีการแสดงหลักฐานการใชงานทุกๆ ป
อื่นๆ
1. เสนทางการระบายอากาศแบบอื่น จะตองมีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง airHEPA อยูดวย สําหรับตัวกรอง HEPA นี้ จะตองมีการแสดงหลักฐานการใช
งานทุกๆ ป
2. การผาน dunk tank การรมควัน หรือวิธีอื่นๆ ที่ใหผลในการลดสารปนเปอน
ควรจะถูกจัดทําขึ้น เพื่อใหมั่นใจวา การลดการปนเปอนจากวัสดุและอุปกรณที่
ใชไมสามารถทําลายสารปนเปอนไดโดยเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง
(autoclave)
3. น้ําที่ไหลออกมาจากทอ พื้น และหมอนึ่งความดัน ตองมีการกําจัดการปนเปอน
โดยความรอน และสารเคมี กอนที่จะถูกปลอยจากอาคารที่ใหญที่สุดในบริเวณ
นั้นๆ ออกสูสิ่งแวดลอม น้ําเสียจากหองอาบน้ํา และหองน้ํา อาจจะถูกทําลาย
สารปนเปอนโดยการบําบัดดวยความรอนหรือสารเคมี การกําจัดสารปนเปอน
ออกจากน้ําเสียโดยการใชเครื่องนึ่งอัดความดันและสารเคมี ควรจะมีการศึกษา
จากวิธีการมาตรฐานที่เหมาะสม สําหรับการนึ่งอัดความดันของเสีย การกําจัด
การปนเป อ น ต อ งคํ านึ งถึ งการใช เครื่อ งจั ก รและด านชี ว วิ ท ยา โดยการจด
บันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ และจุลินทรียบงชี้ โดยมีตัวอยางความไวของจุลินทรีย
ตออุณหภูมิอยางชัดเจน หากมีการบําบัดน้ําเสียโดยสารฆาเชื้อ สารเคมีที่ใชจะ
ต อ งแสดงให เห็ น ถึ ง ความสามารถในการทํ า ลายสิ่ ง มี ชี วิ ต เป า หมาย หรื อ
จุลินทรียตัวบงชี้ไดอยางชัดเจน
4. หากมีระบบสูญญากาศสวนกลาง จะไมมีอากาศสามารถสงอากาศเขาสูบริเวณ
โรงเรือนได ในการปฏิบัติที่ใชตัวกรองที่มปี ระสิทธิภาพสูง air-HEPA ตองติดตั้ง
ไวใกลๆ กับจุดใชงานหรือจุดบริการสูญญากาศ (vacuum service lock) มีการ
ปองกันการหมุนเวียนกลับ (back flow) ณ จุดที่มีการใชน้ําและกาซอื่นๆ ใน
บริเวณโรงเรือน สําหรับตัวกรอง HEPA นี้ จะตองมีการแสดงหลักฐานการใช
งานทุกๆ ป
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การปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนทางชีวภาพ (Biological Containment Practices)
การเลือกการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนทางชีวภาพอยางเหมาะสม ควรจะกระทํา
ใหเขากับสิ่งมีชีวิตที่กําลังจะทําการศึกษา รายการที่จะกลาวดังตอไปนี้ ไมใชทั้งหมด
แตเปนเพียงทางเลือกหนึ่ง ในการปองกันผลที่เกิดจากการแพรกระจายตัวของสิ่งมี
ชีวิต และสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตดังกลาว ออกสูสิ่งแวดลอม เปนเหตุใหอาจไม
สามารถควบคุมผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศภายหลังได
ก. การปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนทางชีวภาพ (พืช)
การแพรกระจายที่เกิดขึ้นของพืช โดยละอองเรณูหรือเมล็ด สามารถ
ปองกันไดโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ อยางนอยหนึ่งวิธี
1. ห อ หุ ม โครงสรา งสํ าหรับ การสื บ พั น ธุ เพื่ อ ป อ งกั น การกระจายของ
ละอองเรณูในขณะออกดอก และการกระจายของเมล็ดเมื่อสุก
2. กําจัดโครงสรางสําหรับการสืบพันธุ โดยการใชเพศผูในสายพันธุที่เปน
หมัน หรือเก็บเกี่ยวพืชกอนที่จะเขาสูระยะสืบพันธุ
3. ตองมั่ น ใจได วา พื ช ที่ ใชในการทดลองจะออกดอก ขณะพื ช crossfertilized จะไม อ อกดอกในช ว งเดี ย วกั น เลี่ ย งการกระจายตั ว ของ
ละอองเรณูตามปกติของพืชที่ใชในการทดลอง
4. ตองมั่นใจไดวา cross-fertile plant จะไมเจริญภายในชวงการกระจาย
ละอองเรณูของพืชในการทดลอง
ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนทางชีวภาพ (จุลินทรีย)
การแพรกระจายที่เกิดขึ้นของพวกจุลินทรียที่ไกลออกไปจากขอบเขต
ของโรงเรือน สามารถปองกันไดโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ อยางนอยหนึ่งวิธี
1. จํากั ดขอบเขตของงานที่ ก ระทํ าโดยการฉี ดพ น จุลิน ทรียห รือวิธีก าร
ปฏิบัติทางชีวภาพอื่นๆ (รวมถึงการปรับปรุงพั นธุกรรม) ที่ขอบเขต
ของการจํ าลองตั ว หรือ การสร างตั ว ใหม ข อง viruses และจุ ลิ น ทรี ย
หรือลําดับที่ไดจากจุลินทรีย และจํากัดขอบเขตการฉีดพนเขาไปใน
สวนของพืช หรือเกาะติดกับผิวของพืช
2. ตองมั่นใจวาจุลินทรียที่สามารถเปนเจาบาน หรือสนับสนุนการแพร
กระจายตัวของไวรัส หรือจุลิน ทรียจะไมเปนไวรัส หรือจุลินทรียใน
กลุมที่สามารถแพรกระจายไปในอากาศไดอยางรวดเร็ว
3. ทําการทดลองในชวงเวลาของปที่พืชสามารถเปนเจาบานได ไมเจริญ
และไมไวตอการทําใหเกิดการติดเชื้อโรคได
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4. ใชไวรัสและจุลินทรียอื่น หรือใชจีโนมของมันที่แมลงและพาหะของสัตว
รูจักหากไมมีพาหะดังกลาว
5. ใชจุลินทรียที่ตองอยูรวมกับพืช หรือ
6. ใช จุ ลิ น ทรี ย ที่ ป กติ แ ล ว จะไม ส ามารถมี ชี วิ ต อยู ไ ด ภ ายนอกบริ เวณ
ทดลอง และมีการแพรกระจายตัวตามธรรมชาติ ที่ตองอาศัยการเกิด
แผลสิ่งมีชีวิตเปาหมาย หรือมั่นใจไดวา ไมมีการปลดปลอยอยางไมได
ตั้งใจ แลวชักนําใหเกิดการติดเชื้อของสิ่งมีชีวิตภายนอกบริเวณทดลอง
ค. การปฏิบัติทางชีวภาพเกี่ยวกับโรงเรือน (สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ)
การแพร ก ระจายที่ เกิ ด ขึ้ น ของพวกแมลง และสั ต ว ข นาดเล็ ก อื่ น ๆ
สามารถปองกันไดโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ อยางนอยหนึ่งวิธี
1. ใชแมลงหรือสัตวที่บินไมได ความสามารถในการบินเสียไป หรือแมลง
ที่ผานการฆาเชื้อแลว
2. ใชแมลงหรือสัตวที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได หรือใชสัตวเล็กที่เปนหมัน
3. ทํ าการทดลองในช วงเวลาของป ที่ แ มลงหรือ สัต วเหลานี้ ไม สามารถ
เจริญชีวิตอยูได
4. ใชสัตวที่จะตองอยูรวมกับพืช ที่จะไมแสดงออกตอการกระจายของสิ่ง
มีชีวิต หรือ
5. ปองกันการหลุดรอดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถหลุดติดไปกับน้ําได โดย
การบําบัดดวยสารเคมี หรือการทําน้ําใหระเหย
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ภาคผนวกที่ 15
ลักษณะทางกายภาพของหองเลี้ยงสัตวในงานวิจัยและทดลอง
เกี่ยวกับสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
ภาคผนวกนี้ จะระบุเกี่ยวกับหองเลี้ยงสัตวทดลอง และขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
สัตวทดลองสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาจีโนมของสัตว สัตวดัดแปลง
พันธุกรรม (transgenic animals) และการทดลองทดสอบการอยูรอดของจุลินทรียที่
ทดลองทํา r-DNA (r-DNA-microorganisms test) ในสัตว
เมื่อทําการทดลองเกี่ยวกับสัตวที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับขนาดและการเจริญ
เติบโตของสัตวทดลอง ผลที่ไดอาจไมถูกตอง เนื่องจากผลกระทบของหองเลี้ยงสัตว
ทดลองในหองปฏิบัติการไมเหมาะสม ซึ่งสัตวบางชนิดตองการขนาดของหองเลี้ยง
หรือกรงที่มีขนาดแตกตางจากสัตวชนิดอื่น ดังนั้น ในคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับสถาบัน ควรมีนักวิทยาศาสตรที่มีความชํานาญเกี่ยวกับหองเลี้ยง
สัตวทดลองอยางนอยหนึ่งคน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะตองใชขอมูลจาก
ภาคผนวกนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการศึกษาทดลองที่เกี่ยวกับสัตววา มีความสอด
คลองกับภาคผนวกนี้หรือไม กอนจะเริ่มการศึกษาทดลอง
สถาบันจะตองมีงานการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว เพื่อดูแลสัตวทดลองใน
งานวิจัย และเกี่ยวของกับจุลินทรียที่มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งจะตอง
ใช Biosafety level BL3 หรือเขมงวดกวานั้น ในการควบคุมหองเลี้ยงสัตวทดลองที่
อยูภายในหองปฏิบัติการ
หลักในการพิจารณาโดยทั่วไป
การจัดแบงระดับความปลอดภัยของการควบคุมหองเลี้ยงสัตวทดลอง
(Containment Level)
ในการจัดแบงระดับการควบคุมหองเลี้ยงสัตวทดลอง จะแบงตามงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทํา recombinant DNA ไมวาจะเปนการทดลองที่จะทํารวมกับสัตว
หรื อ ไม ก็ ต าม ในงานวิ จั ย สามารถจั ด แบ ง ออกได อี ก เป น 4 ระดั บ คื อ BL1 Animals (N), BL2-N, BL3-N และ BL4-N
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การกําจัดซากสัตว (BL1-N ถึง BL4-N)
1. เมื่อสัตวที่ทําการทดลองเกี่ยวกับ r-DNA หรือ r-DNA-derived organism
ถูกทําใหตายหรือตายเอง จะตองกําจัดซากสัตว โดยหลีกเลี่ยงการนําเนื้อ
ไปเปนอาหารของมนุษยหรือสัตว ยกเวนนําไปทําเปนอาหารที่มีการ
กําหนดวิธีการทําที่เหมาะสม ที่ไดกําหนดไวตามมาตราฐานสากล
2. จะตองมีการจดบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการทดลอง และตองเก็บรักษาไว
เปนอยางดี โดยจะตองระบุวา สัตวที่ใชในการทดลองคือสัตวประเภทใด
และระบุวิธีที่ใชในการกําจัดซากสัตวที่ใชในการทดลอง
ระดั บ ของการควบคุ ม ทางกายภาพและชี ว ภาพ (Physical and Biological
Containment Levels)
1. Biosafety Level 1 - Animals (BL1-N)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับสัตวทดลอง BL1-N
การเขาบริเวณใชในการเลี้ยงสัตวทดลอง
1. บริเวณที่เลี้ยงสัตวหรือกักกันสัตวจะตองถูกปดสนิทอยูเสมอ
2. การเขาหองเลี้ยงสัตวทดลอง ตองมีการจํากัดบุคคลที่สามารถเขาได
และตองเขมงวดมากยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทดลอง
3. จะตองมีการตรวจตราบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลอง หรือตรวจดูบอยครั้ง
อื่นๆ
1. สิ่งมี ชี วิต ที่ เกิ ด จากกระบวนการทางพั น ธุ วิศวกรรม จะต องมี ก ารทํ า
สัญลักษณภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากเกิด ในกรณีที่ไมสามารถที่จะทํา
สัญลักษณที่สิ่งมีชีวิตนั้นได จะตองทําสัญลักษณที่ภาชนะที่บรรจุสิ่งมี
ชีวิตชนิดนั้นเอาไว นอกจากนี้ สัตวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม
จะตองถูกแยกออกมาในที่เฉพาะที่จัดเตรียมไว ซึ่งจะตองไมปะปนกับ
สัตวอื่นๆ ที่ไมไดถูกดัดแปลงพันธุกรรม และยังตองสามารถตรวจสอบ
เพื่อจําแนกทางชีวเคมีได เชน โดยนํา DNA ออกมาหาลําดับเบส ซึ่ง
จะสามารถจําแนกสัตวดัดแปลงพันธุกรรม ออกจากสัตวปกติที่ไมมีการ
ดัดแปลงพันธุกรรมได
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2. ควรทํากําแพงหรือรั้วสองชั้น เพื่อแยกสัตวเพศผูและเพศเมียออกจาก
กัน ยกเวนการศึกษาวิจัยที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ หรือ
ศึกษาเรื่องอื่น ที่หลีกเลี่ยงการถายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจใชวิธี
การที่ทําใหสัตวไมสามารถที่จะสืบพันธุได
3. บริเวณที่จะใชในการเลี้ยงสัตวทดลองจะตองเป นบริเวณที่มีลักษณะ
สอดคลองตามที่แนวทางปฏิบัติหรือกฎหมายระบุเอาไว
สถานที่ที่ใชในการเลี้ยงสัตวทดลอง
สัตวทดลองจะตองถูกเลี้ยงภายในบริเวณที่ปลอดภัย โดยมีรั้วขึงลอม
อยูโดยรอบ หรือเลี้ยงในหองที่ปดมิดชิด (หองเลี้ยงสัตว) เพื่อลดโอกาสที่
สัตวจะถูกขโมยออกจากบริเวณที่เลี้ยง หรือหลบหนีออกจากบริเวณที่เลี้ยง
2. Biosafety Level 2 – Animals (BL2-N)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับสัตวทดลอง BL2-N
การเขาบริเวณที่ใชในการเลี้ยงสัตวทดลอง
1. อาคารที่ใชในการเลี้ยงสัตวทดลอง จะตองถูกควบคุม และมีการปด
ทางเขาเสมอ
2. หัวหนาโครงการ ผูมีหนาที่ควบคุมความปลอดภัยของสัตวทดลอง จะ
ตองออกนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่จะอนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่
แนะนําถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดในหองเลี้ยงสัตวทดลองและบุคคล
ที่มีหนาที่ ที่จะตองเขาไปฉีดวัคซีนหรือหนาที่พิเศษอื่นๆ ที่ตองดูแล
สัตวทดลอง สามารถที่จะเขาหองปฏิบัติการหรือหองเลี้ยงสัตวได
3. สัตวชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ตาม ที่ไมเกี่ยวของกับการทดลอง จะ
ตองไมเลี้ยงอยูในบริเวณเดียวกัน
การทําลายสิ่งปนเปอนและทําใหเสียสภาพ
1. วัสดุที่มีการปนเปอน จะตองนําไปทําลายที่สถานที่ที่หางไกลจากหอง
ปฏิบัติการ และตองถูกบรรจุไวในวัสดุที่ไมมีการปนเปอนในภาชนะที่
ปดสนิท ไมสามารถเกิดการรั่วไหลออกจากทั้งภายในและภายนอก
หลังจากนั้น จึงจะนําออกจากหองปฏิบัติการได
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2. เข็มและเข็มฉีดยาที่ใชแลว จะตองเก็บไวในภาชนะที่สามารถทนตอการ
ทิ่มแทง และไมเกิดรอยรั่ว ซึ่งจะทําใหเกิดการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก วิธีที่นิยมใชในการทําลายสิ่งปนเปอน คือ การใชเครื่องอบฆา
เชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave) หลังจากนั้น จึงทิ้งเข็มและเข็ม
ฉีดยา หรือนํากลับมาใชใหมตอ ไป
ปายเครื่องหมาย สัญลักษณ
เมื่อทําการศึกษาทดลองเกี่ยวกับสัตว จะตองมีการเตรียมปายตางๆ ไว
ที่ประตูทางเขาตางๆ (เชน ฉีดวัคซีน) ปายที่ทํา อาจเปนปายเตือนที่จะทํา
ใหทุกคนเขาใจตรงกันวา เปนสัญลักษณของ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
โดยต อ งติ ด ป ายไวที่ ป ระตู ท างเข าห อ งที่ ทํ าการทดลองทุ ก ประตู ซึ่ งราย
ละเอียดในแผนปาย จะตองบอกถึง
1. ผูที่สามารถเขาหองปฏิบัติการได
2. ประเภทของสัตวที่ใชในหองปฏิบัติการ
3. ชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลหอง หรือผูรับผิดชอบหอง
ปฏิบัติการ
4. ขอความที่ตองการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ สําหรับ
การเขาหองปฏิบัติการ
ชุดที่ใสในหองปฏิบัติการ
1. ชุดที่ใสในหองปฏิบัติการ เพื่อปองกันอันตรายจากการทําการทดลอง
เชน ชุดเสื้อกาวนคลุม หรือชุดลักษณะใดก็ตาม ที่ตองใสในหองปฏิบัติ
การ จะตองใสทุกครั้งที่เขาบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลองหรือหองปฏิบัติ
การ กอนที่จะออกจากหองปฏิบัติการไปยังบริเวณอื่น จะตองถอดชุด
ดังกลาวออก และเก็บไวที่บริเวณทางเขาหองปฏิบัติการ
2. สิ่งที่ตองดูแลเปนพิเศษ คือ จะตองหลีกเลี่ยงไมใหผิวหนังสัมผัสถูกสิ่ง
ที่ปนเปอนดวยจุลินทรียที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมอยู ซึ่งจะปอง
กันไดโดยการสวมถุงมือที่สามารถปองกันไมใหจุลินทรียสามารถผาน
เขามาได ทุกครั้งที่ทําการทดลอง ที่ตองสัมผัสกับสัตวทดลอง และเมื่อ
ตองสัม ผัสกับ ผิ วหนั งของสัตวทดลองที่ ติ ดเชื้อ โดยไม สามารถที่ จะ
หลีกเลี่ยงได
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การจดบันทึก
1. ทุ ก เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในห อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม วาจะเป น อุ บั ติ เหตุ
ตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอมภายนอก หรือเกิดอุบัติ
เหตุ ที่ ทํ า ให สั ต ว ท ดลอง หรื อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายในห อ งปฏิ บั ติ ก าร
สัมผัสกับจุลินทรียที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม จะตองรายงานตอหัว
หนาผูควบคุมหองปฏิบัติการ คณะกรรมการระดับสถาบัน และผูที่ มี
อํานาจเกี่ยวของตามความเหมาะสม ควรจะมีการประมาณเงินคารักษา
พยาบาล เพื่อจะไดนําเงินออกมาใชไดอยางเหมาะสม และตองมีการ
เขียนบันทึกเก็บไวดวย หลังเกิดเหตุขึ้น อาจจําเปนตองทําการทําลาย
สิ่ งปลอมปนภายในห อ งเลี้ ย งสั ต ว ท ดลอง โดยต อ งทํ าด ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม เพื่อปองกันการปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม
2. เมื่อมีการพิจารณาและใชวิธีดําเนินการที่เหมาะสมแกสารตางๆ เชน
การเก็บตัวอยางซีรัม และวิธีการเก็บรักษาซีรัม นอกจากนี้ ตัวอยาง
ซีรัมที่ถูกเก็บอาจทําการเก็บเปนครั้งคราว ขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชในการ
ดูแลรักษา
การขนยายวัสดุตางๆ
การขนยายวัสดุทางชีวภาพ ที่จะตองยายจากบริเวณหองเลี้ยงสัตวใน
ลักษณะที่ยังมีชีวิตออกไปนั้น จะตองขนสงโดยบรรจุในภาชนะสองชั้น ชั้น
แรกจะตองไมมีการแตกหรือฉีกขาดที่บริเวณตางของภาชนะที่ใชบรรจุ จาก
นั้น ปดทับดวยภาชนะชั้นที่สอง ซึ่งจะตองไมมีรองรอยการแตกหรือฉีกขาด
รอบภาชนะเชนเดียวกัน ภาชนะที่ใชในการบรรจุจะตองปราศจากการติด
เชื้อ กอนที่จะนําออกจากหองเลี้ยงสัตว วัสดุหรือภาชนะที่ใชบรรจุสิ่งมีชีวิต
ไวจะถูกเปดออก ณ สถานที่ซึ่งมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือดีเทากับ หรือสูงกวา
หองเลี้ยงสัตวทดลองเดิม ยกเวนสารหรือสิ่งมีชีวิตที่เปนวัสดุทางชีวภาพนั้น
อยูในสภาพที่ไมสามารถทํางานหรือแพรเชื้อได หรือไมสามารถที่จะสืบพันธุ
ได
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อื่นๆ
1. จะตองใชเข็มและเข็มฉีดยา เฉพาะการฉีดและดูดของเหลวจากสัตว
ภายในหองปฏิบัติการและ diaphragm bottles เทานั้น ในการฉีดหรือ
ดูดของเหลวที่มีจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมอยู จะตองใชเข็มที่ยึดติด
กับเข็มฉีดยา หรือเข็มที่ใชกับเข็มฉีดยา แบบใชครั้งเดียวทิ้งเทานั้น สิ่ง
ที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือ เมื่อทําการทดลองที่ตองใชเข็มและเข็ม
ฉีดยา จะตองหลีกเลี่ยงการปลูกเชื้อ เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันดวยจุลินทรีย
จากรางกายตนเอง และการทําใหเกิดละอองในอากาศ ในระหวางการ
ใชและทิ้งเข็มและเข็มฉีดยา ไมควรใชเข็มที่จะงอหรือดึงเข็มออกจาก
เข็มฉีดยา จะตองเก็บเข็มและเข็มฉีดยา ที่ใชแลวในภาชนะที่สามารถ
ปองกันการเจาะทะลุของเข็มได และไมมีการปนเปอนจากเชื้อโรคตางๆ
อีกดวย ซึ่งสามารถกําจัดการปนเปอนจากเชื้ออื่นได โดยการใชเครื่อง
อบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง (autoclave) กอนที่จะทิ้งหรือนํากลับ
มาใชใหม
2. ขั้นตอนที่เหมาะสมในการทดลอง ควรจะมีการปองกันการเกิดการแพร
กระจายถาสารนั้นใชเปนพาหะในการแพรกระจายโดยใชวิธีที่พิ เศษ
(เชน แมลงพาหะ) จะตองปองกันการกระจายตัวของเชื้อนั้น โดยการ
ปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายโดยวิธีนั้น ในกรณีที่ไมทราบถึงวิธีใน
การแพรกระจายหรือการระบาดของเชื้อ อาจสันนิษฐานไดวา เชื้อนั้น
จะสามารถกระจายตัวหรือระบาดไดโดยวิธี horizontal transmission
(เชน แมลงพาหะ contaminated bedding หรือสัตวสกปรกตางๆ) ซึ่ง
ควรมีมาตรการในการปองกันไวลวงหนา
3. จะต อ งไม รั บ ประทานอาหาร ดื่ ม สู บ บุ ห รี่ และใช เครื่ อ งสํ าอาง ใน
บริเวณที่ทําการทดลอง
4. ผูที่ควบคุมและทําการทดลองเกี่ยวกับวัสดุและสัตวที่ทดลอง จะตอง
ลางมือกอนออกจากหองเลี้ยงสัตวทดลองทุกครั้ง
5. ต อ งเตรีย มคู มื อ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ หรื อ นํ ามาใช
สําหรับผูที่มีหนาที่ตองแนะนําอันตรายที่มีความสําคัญ ที่อาจเกิดขึ้นได
ในหองเลี้ยงสัตวทดลอง จะตองอานและทําความเขาใจคูมือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในคูมือดังกลาว ใหเขาใจอยางถองแท
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บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว
1. สัตวทดลองจะต องอยูภายในบริเวณที่มี การป ดกั้น เอาไวเป น อยางดี
(หองเลี้ยงสัตวหรือหองที่เหมือนห องเลี้ยงสัตว) เพื่ อปองกันการถูก
ขโมยหรือหลุดหนีออกจากบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลอง และเพื่ อหลีก
เลี่ยงไมใหแมลงเขามาได สิ่งที่จะตองตรวจตราเปนพิเศษ คือ การเขา
มาหรือหนีออกไปของแมลง จากบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลอง บางครั้ง
อาจตองทิ้งสารที่ใชอยู ที่ไมสามารถที่จะทราบไดวามีการแพรกระจาย
ของแมลงตางๆ หรือยัง
2. บริเวณพื้นผิวตางๆ จะตองทนตอการชะลางดวยน้ํา กรด ดาง ตัวทํา
ละลายอินทรีย และทนตอความรอนได
3. บริเวณที่ใชในการเลี้ยงสัตวทดลอง จะตองออกแบบใหสามารถที่จะทํา
ความสะอาดไดงาย
4. หนาตางที่สามารถเปดได ควรจะมีขนาดพอดีกับมุงลวด
5. ต อ งใช เครื่อ งอบฆ าเชื้ อ ด ว ยไอน้ํ าความดั น สู งกํ าจั ด เชื้ อ ต างๆ ที่ ป น
เป อน หรือเชื้ อที่ ต องการกําจัด ออกให ห มดจากขยะหรือวัสดุ ในห อ ง
ปฏิบัติการได
6. ถาการทดลองตองใชแมลง หรือสารที่สามารถที่จะแพรกระจายไดโดย
แมลง ตองเลือกตาขายที่จะใชในหองปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม (52
ช อ งตาข า ย) ทุ ก เส น ของตาข า ยต อ งเชื่ อ มต อ กั น และเป ด อยู และ
สามารถควบคุมไมใหแมลงสามารถเขามาและเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน
ได ซึ่ งรวมถึ งตาขายที่ บ ริเวณทางเข าหรือ บริเวณที่ เหมื อ นกั บ ประตู
ทางเขา
3. Biosafety Level 3 - Animals (BL3-N)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับสัตวทดลอง BL3-N
ทางเขาบริเวณที่ใชเลี้ยงสัตวทดลอง
ประตูทางเขาและทางออกหองเลี้ยงสัตวทดลอง หรือสิ่งที่ปดกั้นทาง
เขาออก จะตองถูกปดอยูเสมอ ขณะดําเนินการทดลอง
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การทําลายสิ่งปนเปอนและทําใหเสียสภาพ
1. เมื่อมีการทํางานที่เกี่ยวของกับเชื้อจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมอยูเสร็จ
สิ้นแลว จะตองกําจัดสิ่งปนเปอนที่พื้นผิวของบริเวณที่ทํางาน ในหอง
เลี้ยงสัตวทดลองและเครื่องมือตางๆ ออกทุกครั้ง โดยวัสดุที่ใชทําพื้นที่
ผิวควรมีลักษณะมันเรียบ ไมเปนรูพรุน
2. สัต วทุ กตัวจะตองถู กฆ า หรือทํ าให ตาย เมื่อสิ้น สุดการทดลองที่ เป น
ประโยชน และมี ก ารฆ า เชื้ อ ซากสั ต ว ก อ นด ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ด รั บ การ
ยอมรับ
3. เข็ ม ฉี ด ยาและกระบอกฉี ด ยา ต อ งพร อ มเสมอในกล อ งเก็ บ แบบ
puncture-resistant container และในการฆาเชื้อจะใชวิธีการอบฆาเชื้อ
ดวยไอน้ําความดันสูง กอนทิ้งหรือนํากลับมาใชใหม
4. การทดลองที่ตองการความปลอดภัยแบบพิเศษ กระบวนการฆาเชื้อ
เมื่อมีการเคลื่อนยายตัวอยางสาร หรือเนื่อเยื่อ/อวัยวะ จากบริเวณที่ใช
เลี้ยงสัตวทดลองที่มีการควบคุมระดับ BL3-N ไปสูบริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว
ทดลองอีกบริเวณหนึ่ง จะตองทําดวยวิธีที่ทําใหเกิดการปนเปอนที่นอย
ที่สุด และควรรายงานตอคณะกรรมการระดับสถาบัน
5. ของเหลวจากตูชีวนิรภั ย อาง ห องเลี้ยงสัตว อุปกรณ กีดขวาง ท อ
ระบายฝงพื้ น และ น้ํ าชะลาง จะตองถูกฆ าเชื้อโดยวิธีทางความรอน
กอนจะนําเขาสูระบบสาธารณสุข กระบวนการที่ใชสําหรับการฆาเชื้อ
ของเสียที่เปนของเหลวโดยความรอน ควรถูกบัน ทึกติดตามโดยใช
เทอรโมมิเตอร ในดานประสิทธิภาพระบบของการฆาเชื้อโดยความรอน
ควรทํ า การตรวจสอบทุ ก ๆ 30 วั น ด ว ยจุ ลิ น ทรี ย ตั ว บ ง ชี้ (indicator
organism)
ปายเครื่องหมาย สัญลักษณ
เหมือนระดับ BL2-N
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ชุดที่ใสในหองปฏิบัติการเพื่อปองกันอันตรายจากการทําการทดลอง
ชุดที่ใสเพื่อปองกันอันตรายในหองทดลอง จะตองเปนชุดที่สามารถ
ปองกันผูสวมใสได (เชน scrub suits, coveralls เครื่องแบบ) จะตองสวม
ใสในพื้นที่หองเลี้ยงสัตวทดลอง ชุดเครื่องแบบเหลานั้น ไมสามารถนํามา
สวมใสนอกสถานที่ที่กําหนดไวได และจะตองทําใหปลอดเชื้อกอนการซัก
ลางหรือจัดการใดๆ บุคลากรจะตองอาบน้ําชําระรางกาย และสวมใสเครื่อง
แบบ กอนเขาสูพื้นที่ที่มีการควบคุมระดับ BL3-N
ตองมีการสวมใสอุปกรณที่ใชปองกันอันตราย ที่จะเกิดกับระบบทาง
เดินหายใจที่เหมาะสมในหองที่มีการทดลองเกี่ยวกับสัตว
การจดบันทึก
การใชและดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อางอิงถึงการทดลองของสัตว
จะตองมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
การเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ
เหมือนระดับ BL1-N
อื่นๆ
1. การทดลองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต ที่ตองการการควบคุมต่ํากวา
ระดับ BL3-N ซึ่งถูกดําเนินการในพื้นที่เดียวกัน และกระทํารวมกับ
การทดลองที่ตองการการควบคุมระดับ BL3-N จะดําเนินการภายใต
ระบบการทํางานของ BL3-N
2. จะต อ งทํ าความสะอาดพื้ น ที่ สัต วอย างน อ ยวัน ละ 1 ครั้ง และทํ าการ
กําจัดการปนเปอนโดยทันที หากมีการหกของสิ่งบางอยางที่สามารถ
เจริญและเติบโตได
3. จะตองดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดอยางระมัดระวัง เพื่อลดปริมาณ
การเกิดละอองของของเหลวใหนอยที่สุด
4. บุค ลากรจะตองอาบน้ํ าชําระรางกายก อนออกจากพื้ น ที่ BL3-N แลว
สวมใสเสื้อผาสวนตัว
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บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว
1. ผนังภายใน พื้น และเพดาน จะตองสามารถกันน้ํา และทนทานตอ
การกัดกรอนของกรด ดาง ตัวละลายอินทรีย และอุณหภูมิสูง และงาย
ตอการทําความสะอาด การซึมผานโครงสรางและพื้นผิว
2. หนาตางในหองเลี้ยงสัตว จะตองปดผนึก และไมสามารถแตกหัก เมื่อ
ตองการสรางตอเติมหรือปรับปรุงหองเลี้ยงสัตว ควรอยูภายใตระบบ
ความดันลบ (negative pressure)
3. เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง เตาเผา หรืออุปกรณเครื่องมือ
ตางๆ เพื่อฆาเชื้อจากสัตวหรือของเสีย จะตองมีไวโดยเฉพาะในพื้นที่
ของสัตวทดลอง ถาสามารถกระทําได เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความ
ดันสูง ควรเปนแบบระบบประตูสองชั้น และติดตั้งไวในที่ๆ สามารถ
เคลื่อนยายวัสดุอุปกรณออกจากพื้นที่สัตวทดลองได
4. ประตูทางเขาพื้นที่ทดลอง ควรเปนแบบปดเองโดยอัตโนมัติ
5. จะตองแยกพื้นที่สัตวทดลองออกจากพื้นที่อื่นๆ ประตูทางเขาสองชั้น
ซึ่ งเป น ความจําเป น พื้ น ฐานสํ าหรับ การเข าสู พื้ น ที่ สั ต วท ดลอง จาก
ระเบี ย งทางเข าหรื อ พื้ น ที่ ติ ด กั น พื้ น ที่ ติ ด กั น จะต อ งแยกออกจาก
ระเบียงทางเขา และหองปฏิบัติอื่น หรือพื้นที่อื่นๆ โดยตองผานระบบ
ประตูสองชั้นของหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ํา และ airlock อยาง
สมบูรณ
6. ระบบระบายอากาศจะตองถูกจัดหามาไว โดยระบบนี้จะทําใหเกิดการ
ไหลเวียนอากาศจากภายนอกสูหองเลี้ยงสัตว โดยผานพื้นที่ทางเขา
การปลอยอากาศเสียจากหองเลี้ยงสัตวทดลอง จะใชเมื่ออากาศเสีย
(exhaust air) ถูกขับออกจากหนวยควบคุม (containment unit) และ
ตองถูกขับออกใหพนพื้นที่ๆ ทํางาน และจากอากาศที่เขามา จะตอง
ตรวจสอบบุ ค ลากรว า ทิ ศ ทางกระแสของอากาศ (ที่ เข าสู ห อ งเลี้ ย ง
สัตว) ตองเหมาะสม
7. ถ า มี ส ารที่ ใ ช ส ามารถแพร เ ชื้ อ ผ า นละอองของเหลว อากาศเสี ย
(exhaust air) จะตองผานระบบกรองอากาศ/HEPA ที่มีประสิทธิภาพ
สูง
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8. Vacuum lines จะต องถู กป อ งกั น ด วยระบบกรอง air/HEPA ที่ มีป ระ
สิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี กั บ ดั ก สารฆ าเชื้ อ ชนิ ด เหลว (liquid disinfectant
traps) ดวย
9. ในหองเลี้ยงสัตวทดลองแบบพิเศษ ที่มีระบบภายในหองคลายกับหอง
เลี้ยงสัตวท ดลองแบบเป ด สัต วจะถู กเลี้ยงและมี ระดับ ควบคุม ระดั บ
BL3-N ภายในห อ งเลี้ ย งสั ต ว ท ดลองจะมี ส ว นหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า เป น กรง
สําหรับ เลี้ย งสัต วท ดลอง (เช น การเลี้ย งสัต วในห อ งปลอดเชื้ อ หรือ
ระบบพิเศษอื่นๆ สําหรับใชกับหองเลี้ยงสัตวทดลองในสวนแรกของ
หอง) ควรมีการตัดสินใจอยางรอบคอบ เกี่ยวกับการเลือกห องเลี้ยง
สัตวทดลอง โดยจะตองมีอุปกรณที่จะชวยใหสัตวทดลองสามารถที่จะ
เคลื่อนไหวเปนการออกกําลังกายได และตองมีระบบการระบายอากาศ
เพื่อใหอากาศสามารถที่จะถายเท ปลอยออกสูภายนอกตอไป
10. หองเลี้ยงสัตวควรมีอางลางมือและกอกน้ําที่เปดปดได โดยใชขอศอก
หรือเทา และควรตั้งอยูใกลประตูทางออกหอง
11. อุปกรณที่ใชควบคุมสัตว เชน กรง นั้นจําเปนสําหรับการเลี้ยง และเพื่อ
การทําความสะอาดหองไดงายขึ้น
4. Biosafety Level 4 - Aminal (BL4-N)
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับสัตวทดลอง BL4-N ทั่วไป
1. ไมอนุ ญ าตให เด็ก ที่ อายุต่ํากวา 16 ป เขาห องเลี้ยงสัตวทดลอง หาก
จําเปนตองเขา จะตองไดรับอนุญาตกอนเทานั้น จึงจะเขาสูบริเวณหอง
เลี้ยงสัตวได และบุคคลเหลานั้นตองไดรับการผึกอบรมถึงวิธีการดําเนิน
งานในหองเลี้ยงสัตว และจะตองมีวัตถุประสงคที่แนนอนในการเขาไป
เชน เขาไปเพื่อผลิตวัคซีนใหกับสัตว
2. การเขา–ออกจากหองเลี้ยงสัตว ตองผานการเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ํา
เพื่อฆาเชื้อโรคกอนเสมอ
3. การออกจากหองทดลองทางประตูแบบ airlock ทําไดเฉพาะกรณี ฉุก
เฉินเทานั้น
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การปองกันและยับยั้งการปนเปอน
1. ของเสียทั้งที่เปนประเภทของแข็ง และของเหลว จะตองถูกนําไปฆาเชือ้
โรคกอนทิ้งเสมอ
2. ตองทําความสะอาด เมื่อทํางานกับสิ่งมีชีวิตที่ตัดตอพันธุกรรมเสร็จแลว
ฆาเชื้อโรคสถานที่และอุปกรณ ที่ใชเสมอ สําหรับอุปกรณ ที่ใชในหอง
ปฏิบัติการชนิดที่เปนผา ควรเลือกชนิดที่เคลือบพลาสติก เพื่อปองกัน
การหมักหมมของเชื้อโรคในรูผา
3. ของเสีย เชน มูลสัตว ตองฆาเชื้อโรคดวยวิธีที่เหมาะสมกอนนําไปทิ้ง
4. หามนําอุปกรณที่ยังไมไดผานการฆาเชื้อเขาหองทดลองโดยเด็ดขาด
อุปกรณชนิดที่ทนตอความรอนสูงได ควรฆาเชื้อดวยการนึ่งฆาเชื้อดวย
ความดัน สวนชนิดที่ไมทนตอความรอน ควรฆาเชื้อดวยการอบแกส
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
5. การนําอุปกรณตางๆ เขา–ออกจากหองเลี้ยงสัตว ตองฆาเชื้อโรคดวย
น้ํายาฆาเชื้อ และความรอนทุกครั้ง
6. เข็ม และกระบอกฉีดยา ตองอยูในภาชนะที่สะอาด ตองฆาเชื้อกอนทิ้ง
หรือกอนนํามาใชใหมทุกครั้ง
7. สิ่งของที่ จําเปน ตอการทํางานในหองเลี้ยงสัตว หลังจากที่ซื้ อมาแลว
ตองทําความสะอาดดวยวิธีที่เหมาะสม กอนนําเขาไปในหอง
8. เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง หรืออุปกรณฆาเชื้ออื่นๆ ตองมี
อยูในหองเลี้ยงสัตว เพื่อที่จะไดฆาเชื้อโรคของเสียกอนทิ้ง การใชเครื่อง
อบฆ าเชื้ อ ด ว ยไอน้ํ าความดั น สู ง ชนิ ด มี ส องประตู ควรมี ตั้ งอยู ในที่ ที่
เหมาะสม สามารถเคลื่อนยายของเสียที่ฆาเชื้อแลวไดงาย
9. น้ําเสียที่เกิดจากการลางอุปกรณ น้ําทิ้งจากอางลางมือ จากหองเลี้ยง
สัตว หรือน้ําทิ้งหลังจากทําความสะอาดพื้น ตองฆาเชื้อโรคดวยความ
รอนกอนทิ้ง สวนน้ําเสียจากหองน้ํา ตองฆาเชื้อดวยสารเคมี หรือความ
รอน กอนระบายทิ้งเสมอ ในกรณีที่ฆาเชื้อดวยสารเคมี จะตองเจือจาง
สารเคมีใหมีความเขมขนลดลงกอนทิ้งเสมอ
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ปายหรือเครื่องหมาย
เมื่อตองมีการทํางานกับสัตวทดลอง เชน การผลิตวัคซีน จะตองมีการ
ทําปายบอกไวที่ประตูเสมอ ซึ่งปายนั้นตองประกอบไปดวย
1. ชนิดของสารเคมีที่ใช
2. ชนิดของสัตวที่ใช และ
3. ชื่อและเบอรโทรศัพทของหัวหนาโครงการหรือผูรับผิดชอบ
ชุดปฏิบัติงาน
1. ในการเขา–ออกหองเลี้ยงสัตวทดลองแตละครั้ง ตองเปลี่ยนเสื้อผาเปน
ชุดทํางานในหองปฏิบัติการและอาบน้ําทุกครั้ง ชุดสําหรับหองปฎิบัติ
การควรประกอบดวย ชุดชั้นใน กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต รองเทา โดย
อุปกรณเหลานี้ควรมีจํานวนพอดีกับจํานวนคนที่ตองใช เมื่อออกจาก
เขต BL4-N เพื่อไปสูหองอาบน้ํา ผูปฏิบัติงานตองถอดชุดสําหรับหอง
ปฏิ บั ติ ก ารออกในห อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ า และอาบน้ํ าก อ นออกจากเขต
BL4-N ทุกครั้ง ชุดสําหรับหองปฏิบัติการที่ใชแลว ตองนําไปอบฆ า
เชื้อดวยไอน้ําความดันสูงกอนที่จะนําไปซักทุกครั้ง
2. ระบบระบายอากาศ และระบบฆาเชื้อโรค เปนสิ่งจําเปน สวนสารเคมีที่
ใชในการฆาเชื้อโรคตองเจือจางใหความเขมขนลดลงกอนระบายทิ้ง
เสมอ และตองมีการควบคุมระบบหายใจที่เหมาะสมในหองทดลอง
การจดบันทึก
1. ตองมีการจัดระบบสําหรับ
1.1 รายงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละรายงานชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลง
พันธุกรรม ที่มีอยูในหองปฏิบัติงาน
1.2 พนักงานที่ไมมาทํางาน
1.3 รายงานการใชยาชนิ ดตางๆ หากมีการรั่วไหลของสิ่งมีชีวิตที่ มี
การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมออกจากห อ งปฏิ บั ติ ก าร ต อ งแจ ง กั บ
หนวยงานที่รับผิดชอบทันที
2. ในการเก็บรักษาสารเคมี หรือซีรัม ตองอานฉลากขางขวดถึงวิธีการเก็บ
รักษา ระยะเวลาในการเก็บรักษา และการใชงานใหละเอียด
3. ตองจดบันทึกวันที่ เวลา และลายมือชื่อ เมื่อมีผูนําสิ่งของเขา – ออก
จากหองปฏิบัติการ
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การเคลื่อนยายสิ่งของ
1. อุปกรณที่ยังไมไดผานการฆาเชื้อ หามนําเขาหองทดลองโดยเด็ดขาด
อุปกรณ ชนิดที่ทนตอความรอนสูงได ตองฆาเชื้อดวยการอบฆาเชื้อ
ดวยไอน้ําความดันสูง สวนชนิดที่ไมทนตอความรอน ตองฆาเชื้อดวย
การอบกาซ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
2. วัสดุทางชีวภาพที่ยายออกจากสถานที่ปฏิบัติการการทดลองสัตว ใน
สถานะที่ยังปฏิบัติงานได หรือไมกระทบกระเทือน จะถูกเคลื่อนยาย
โดยผนึกในบรรจุภัณ ฑที่ไมสามารถแตกหัก แลวจะถูกใสไวในบรรจุ
ภัณฑเชนเดียวกันเปนชั้นที่ 2 บรรจุภัณฑทั้งหมด ทั้งชิ้นที่ 1 และชิ้น
ที่ 2 จะต องทํ าการฆ าเชื้ อก อ นย ายออกจากบริเวณเลี้ย งสัต ว การ
เคลื่อนยายอื่นๆ ที่มีความพิเศษนอกจากนี้ จะตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสถาบัน ภาชนะบรรจุภัณฑที่บรรจุสิ่งมีชีวิตจะถูกเปดได
ในเฉพาะบริ เ วณ ที่ มี ร ะดั บ การควบคุ ม ทางกายภาพ (physical
containment) เท า กั น หรื อ สู ง กว า นอกเสี ย จากสิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ น ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทางชีวภาพ หรือไมสามารถที่จะแพรพันธุได
3. ในการนําสิ่งของเขา–ออกจากหองปฏิบัติการ ควรฆาเชื้อโรคกอนเสมอ
เพื่อความสะดวก ควรใชเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูงชนิด
สองประตู ถาสิ่งของนั้นสามารถทนความรอนสูงได แตถาสิ่งของนั้น
ไมเหมาะสมตอการฆาเชื้อดวยไอน้ํา ควรเลือกใชวิธีอื่นที่เหมาะสม
แทน
อื่นๆ
1. ตองมีการทําเครื่องหมายสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม ภายใน 72
ชั่วโมง หลังจากถูกสราง ถาในกรณีที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีขนาดเล็กเกินไป
ไมสามารถทําเครื่องหมายได ใหทําเครื่องหมายที่ภาชนะบรรจุสิ่งมี
ชีวิตนั้นแทน และควรมีลําดับเบสของดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจาก
การดัดแปลงพันธุกรรมเก็บไวเปนหลักฐานดวย
2. หามกินอาหาร ดื่มน้ํา สูบบุหรี่ หรือใชเครื่องสําอางชนิดใดๆ ในบริเวณ
ที่ทํางาน
3. บุคคลใดก็ตาม ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีหรือสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
ตองลางมือกอนออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ
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4. การทดลองเกี่ ยวกั บ สิ่ งมี ชี วิต ที่ ต อ งการความปลอดภั ย ต่ํ ากวาระดั บ
BL4-N ซึ่ ง ถู ก ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ เดี ย วกั น และกระทํ า ร ว มกั บ การ
ทดลองที่ตองการการควบคุมระดับ BL4-N จะดําเนินการภายใตระบบ
การทํางานของ BL4-N
5. ควรทําความสะอาดหองหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว อยางนอยวันละครั้ง หรือ
ทันทีที่มีสิ่งสกปรก และตองฆาเชื้อโรคทุกครั้งหลังการทําความสะอาด
6. จะต อ งดํ าเนิ น การตามกระบวนการขั้น ตอนทั้ งหมดอยางระมั ด ระวัง
เพื่อลดปริมาณการเกิดละอองใหนอยที่สุด
7. จะตองมีสิ่งกีดขวางสองชั้น เพื่อแยกสัตวตัวผูและสัตวตัวเมียออกจาก
กัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทดลอง หรือเครื่องมือจะถูกนํามาใช เพื่อ
หลีกเลี่ยงการผสมพันธุของสัตว การกักกันเพื่อปองกันการสืบพันธุจะ
ถูกนํามาใช ยกเวนเสียแตการศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุของสัตว
8. ในสถานที่เลี้ยงสัตว จะตองปฏิบัติถูกตองตามกฏหมายและการดูแล
สัตว
9. ระบบพื้นฐานเกี่ยวกับการถายเทอากาศจะตองมีการติดตั้งสัญ ญาณ
เสียงเตือนภัย และแทงคนิรภัยพื้ นฐาน อากาศที่ถูกถายเทออกจาก
บริเวณตองมีการกรองดวยเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสองรอบ
ควรมีการเตรียมเครื่องกรองสํารอง ใบพัดดูดอากาศ และเครื่องสํารอง
ไฟฟาไว ความดันอากาศภายในบริเวณตองมากกวาบริเวณใกลเคียง
ตองมีการเตรียมไฟฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสารสํารองไว ตองเตรียม
เครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูงที่มีประตูสองดานไว เพื่อกําจัด
สิ่งปนเปอนจากขยะที่ถูกกําจัดออกจากบริเวณเลี้ยง
10. เข็มและกระบอกฉีดยาตองถูกใชในการฉีดของเหลวจากหองทดลอง
ทางสัตว และชองของขวดเทานั้น ตองใชชุดเข็มและกระบอกที่ล็อคติด
กัน หรือชุดเข็มและกระบอกฉีดยาที่ใชแลวทิ้ง ในการฉีดของเหลว ที่มี
สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ตองมีการระมัดระวังในการใชเข็ม
และกระบอกฉีดยาเปนอยางมาก เพื่อกันการแพรกระจายของสารออก
ไปในระหวางฉีดและทิ้ง หลังจากใชเข็มและกระบอกฉีดยาแลว เข็มที่
ใชแลว จะตองทําการงอหรือหัก เก็บในที่ครอบเข็ม หรือถอดออกจาก
กระบอกฉีดยา จะตองมีการเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาแยกในภาชนะ
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เฉพาะ และไม มี การปนเป อ น ทํ าการฆ าเชื้อ ดวยไอน้ํ าความดั น สู ง
กอนทําการทิ้ง หรือนํากลับมาใชใหม
บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว
1. สัตวตองถูกเลี้ยงในสถานที่ปดสนิท เชน หองหรือกรง เพื่อลดโอกาสใน
การหลุดออกมาโดยไมตั้งใจ และปองกันแมลงเขาไปรบกวน
2. ผนังภายใน พื้น และสารปดรอยรั่ว ตองปองกันน้ําได และทนตอกรด
ด าง ตั ว ทํ าละลายอิ น ทรี ย และความรอ น เพื่ อ ทํ าความสะอาดงาย
สวนจุดรอยตอหรือรูตางๆ เชน ปมหรือรูอื่นๆ ตองมีการปดหรืออุดรู
รั่วใหเรียบรอย
3. หนาตางในบริเวณเลี้ยงสัตวตองปดรูรั่ว และปองกันการแตก เชน ใช
กระจกสองชั้น เปนตน
4. ตองมีการเตรียมเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ําความดันสูง เตาเผา หรือ
อุปกรณอื่นๆ เพื่อฆาเชื้อที่อาจปนเปอนกับสัตวหรือขยะตางๆ ไวใน
บริเวณเลี้ยงสัตว ถาเปนไปได ควรเตรียมเครื่องอบฆาเชื้อดวยไอน้ํา
ความดันสูงแบบสองประตู เพื่ อใชสําหรับ ฆ าเชื้อสิ่งปฏิกูลออกจาก
บริเวณเลี้ยงสัตว
5. ประตูทางเขาบริเวณเลี้ยงสัตวตองปดอยูเสมอ
6. รูขอตอ และสวนที่เปดตางๆ ตองมีการปดหรืออุดเพื่อปองกันแมลง
7. ในระบบหองทดลอง BL4-N ตองมีเขตกักกันสองชั้น เพื่อปองกันการ
หลุดลอดของจุลินทรียที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมสูสิ่งแวดลอม ในการ
ออกแบบ ตองออกแบบเพื่อปองกันวา แมสวนกักกันดานในเกิดเสีย
หาย ก็จะสามารถปองกันการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมได บริเวณที่เกี่ยว
กับสัตวตองถูกแยกออกจากสวนอื่น ประตูทางเขาตองเปนประตูทาง
เขาสองชั้น เมื่อจะเขามายังบริเวณเลี้ยวสัตวจากดานนอก ตองแยก
สวนเลี้ยงสัตวออกจากเฉลียงทางเขา หรือจากห องทดลองอื่น ดวย
ประตูหองเปลี่ยนเสื้อผาสองชั้น ซึ่งมีที่อาบน้ําและล็อคสูญญากาศ
8. ในหองทดลองระบบ BL4-N ตองมีการเตรียมหอง necropsy room ไว
9. ของเหลวตางๆ จากอุปกรณ อาง ตูชีวนิรภัย หองสัตว สวนกักกันดาน
นอก อางจุมเทา และเครื่องฆ าเชื้อ (sterilizers) จะตองกําจัดสารปน
เปอนดวยการใชความรอนกอนปลอยออกสูระบบบําบัดรวม น้ําเสีย
จากหองอาบน้ํา และหองน้ํา ตองมีการกําจัดสารปนเปอนดวยสารเคมี
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

หรือความรอนดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนที่ถูกใชในการ
กํ า จั ด สารปนเป อ นด ว ยความร อ นจากน้ํ า เสี ย ต อ งมี ก ารบั น ทึ ก
อุณหภูมิ ตองมีการตรวจสอบความสามารถในการกําจัดสิ่งปนเปอน
ดวยความรอนทุกๆ 30 วัน น้ําเสียจากหองอาบน้ํา ตองใชสารเคมีพวก
ยาฆาเชื้อในการกําจัดสิ่งปนเปอน เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารเคมีที่
ใชในการกําจัดสิ่งปนเปอนควรมีเปรียบเทียบปริมาณดวยจุลินทรียที่
เป น ตั ว บ ง ชี้ สารเคมี ที่ ใช ต อ งมี ส ถานะเป น กลางหรื อ เจื อ จาง ก อ น
ปลอยลงสูระบบบําบัดรวม
ตองออกแบบทอนําอากาศออกจากบริเวณ ไมใหอากาศสามารถไหล
กลับมายังทางเขาได อากาศที่ถายออกไปตองไมไหลกลับเขามายัง
อาคาร และตองกระจายออก โดยที่ไมไหลกลับมาสูบริเวณใกลเคียง
หรือบริเวณที่อากาศไหลเขา อากาศตองไหลในทิศทางที่ถูกตองเสมอ
อากาศที่ไหลออกจากหองทดลองในระบบ BL4-N ตองไดรับการกรอง
ดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ หรือกําจัดสิ่งปนเปอนดวยผานตัวกรองที่
ไดรับการรับรอง กอนปลอยออกสูภายนอก หองเลี้ยงสัตวระบบ BL4N ตองใชระบบกรองอากาศสองรอบ
เครื่องกรองอากาศ ทั้งสวนตัวเครื่องและสวนชั้นกรอง ตองไมมีการรั่ว
ของควัน
ถามีการใชเตาเผาอากาศ (air incinerator) รวมในสวนที่สองของการ
เพิ่มประสิทธิภาพรวมกับการกรองอากาศ ตองมีการตรวจสอบอากาศ
วาปลอดเชื้อจริง ในการตรวจสอบทางชีวภาพตองมีจุลินทรียในเตาเผา
อากาศอยางน อย 1 X 108 เซลลตอลูกบาศกฟุ ต โดยใชแบคที เรียที่
เป น ที่ ย อมรั บ อย า งเช น Bacillus subtillis var. niger หรื อ Bacillus
stearothermophilus ในระหว างใช ง าน อุ ณ หภู มิ ที่ ใช ในการทํ า งาน
ของเตาตองไดรับการตรวจสอบและบันทึกตลอด
ทอน้ําทิ้งของเครื่องมือและพื้น ตองไดรับการติดตั้งหลุมดัก (อยางนอย
12 ซ.ม.) ทอน้ําทิ้งของพื้นตองตออยางสนิทกับระบบทอแบงแยกน้ํา
ทิ้งรวมอัตโนมัติ
ในพื้นที่เลี้ยงสัตวแตละสวน ตองมีอางสําหรับลางมือ เทา หรือศอก
บริเวณใกลๆ ประตู
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16. ในหองเลี้ยงสัตว ตองมีอุปกรณสําหรับจับสัตว (restraining devices)
เพื่อปองกันอันตราย
17. ตองมีการตอระบบน้ํากลั่นสํารอง ไวกับตัวกันรั่ว
18. เครื่องมือตางๆ ที่มีของเหลวหรือกาซ ตองมีการตอกันอุปกรณปองกัน
อยางแนนหนา เพื่อกันการรั่วซึม
19. ท อระบายสิ่งปฏิ กู ล หรือท อระบายอากาศ ต องมี การต อเครื่อ งกรอง
อยางนอยหนึ่งชั้น ทอระบายตองตอกับตอกับทอระบบน้ําทิ้งรวม ตอง
ติดตั้งทอน้ําทิ้งในจุดที่เปนประโยชนสูงสุด
อื่นๆ
1. ถามีการใช r-DNA จากสิ่งมีชีวิต ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมเกี่ยว
กับการใชตูชีวนิรภัยในระดับ Class II อยางถูกตอง ในการทํางาน
เกี่ยวกับ pathogenic agents จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. ผูที่ตองทํางานรวมกับ pathogenic และ potentially lethal agents ตอง
ผานการอบรม และไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ ที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมี ท างด านนี้ ม าก อน ระบบ BL3 - N containment ยั งมี ไวเพื่ อ
ปองกัน การปนเป อนของสิ่งมีชีวิตที่ มีการดัด แปลงพั นธุกรรม ไมให
หลุ ด ลอดออกไปทางอากาศ หรือป อ งกั น สิ่งปฏิ กู ลออกจากสถานที่
เลี้ยง ในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงในติดโรคไปยังคนหรือสัตว
ถาตองการนําเขาสิ่งมีชีวิตหรือพืช ตองติดตอไปคณะกรรมการกลางฯ
กอน ผูปฏิบัติงานในหองทดลองตองไดรับการอบรมเปนพิเศษในการ
ทํางานเกี่ยวกับสารที่สามารถติดตอมายังผูปฏิบัติงาน การทํางานใน
หองทดลองระดับที่หนึ่ง หรือสอง เปนตน โดยผูมีประสบการณหรือผู
ชํานาญพิเศษที่ไดมีประสบการณทางดานนี้มากอน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสัตว ตองไดรับการออกแบบเปนพิ เศษ เพื่อปองกันการปน
เปอนของสิ่งมีชีวิตตางๆ ออกสูสิ่งแวดลอม
3. การทดลองอื่นที่ไมเกี่ยวของกับทางสัตวโดยตรง ในภาคผนวกนี้ อาจ
จะตองไดรับการแนะนําปรับปรุงบาง อยางเชน ในการทดลองเกี่ยวกับ
สัตวน้ํา ระบบ BL1 อาจใชในการควบคุมการออกแบบสรางถังเก็บน้ํา
เพื่อปองกันการหลุดหนีของสัตว ตัวออนของสัตว และการปนเปอน
ของสารพั น ธุ ก รรม เครื่ อ งมื อ ต า งๆ ต อ งได รั บ การตรวจสอบว า
สามารถปองกันการหลุดหนีออกไปของตัวออนของสัตวหรือสารพันธุ
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กรรม เมื่ อ เกิ ด การแตก ล น หรื อ การรั่ ว ของถั ง ห อ งที่ เก็ บ ถั ง ต อ ง
สามารถสามารถปองกันการหลุดรอดของสัตวหรือตัวออน เขาไปในทอ
น้ํ าทิ้ ง ก อ นที่ สัต วตาง ๆ จะถูก จับ คืน ห อ งทดลองที่ ใชสิ่งมี ชีวิตอื่ น
อยางเชน หนอน แมลง และสัตวอื่นขนาดเล็ก อาจตองใชระบบ BL1
จนถึง BL4 หรือ BL1-P จนถึง BL4-P
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ภาคผนวกที่ 16
ขอเสนอแนะพื้นฐานสําหรับการสรางหรือปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ภาคผนวกนี้ เป น บทสรุป และข อ เสนอแนะ ที่ มิ ได บั งคั บ สํ าหรับ การจั ด
สรางหรือปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมตอระดับความเสี่ยงอันเกิดจาก
การทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม โดยแบงเปน 7 หัวขอ
หลัก (เครื่องหมาย ○ หมายถึง “ควรจะมี” เครื่องหมาย ● หมายถึง “ตองมี”
และเครื่องหมาย - หมายถึง “ไมจําเปนตองมี”)
1. ที่ตั้งของหองปฏิบัติการ
ที่ตั้งของหองปฏิบัติการ
1. แยกจากพื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่สาธารณะโดย
การใชประตู
2. หนาประตูมีขอความระบุชัดเจนเกี่ยวกับงาน
ที่จะทํา
3. มีการตรวจตราบุคคลเขาออกอยางเขมงวด
4. มีการอุดรูรอยรั่วของหองปฏิบัติการ และ
แยกตัวออกจากพื้นที่อื่นๆ
5. แยกเปนตึกหรือหองจําเพาะ มีการอุดรูรอย
รั่วดวยระบบการใหอากาศตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยชั้นสูง
6. สํานักงานหรือธุรการอยูแยกจากหองปฏิบัติ
การ
7. เครื่องหรือระบบอํานวยความสะดวกตางๆ
ควรถูกเก็บใหเปนสัดสวนและมีประตูล็อค
อยางมิดชิด

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
○

●

●

●

○

●

●

●

-

○

●

●

-

○

○

●

-

-

●

●

-

-

●

●

○

●

●
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2. โครงสรางทางกายภาพ
โครงสรางทางกายภาพ
I. กําแพงและผนัง
1. เปนผนังอิฐปูน
2. เปนผนังอิฐ (ปูน) แบบ non-load-bearing
3. เปนโครงสรางโลหะผนังอิฐ (ปูน) แบบ nonload-bearing
4. เปนคอนกรีต
II. เพดาน
1. เพดานแขวนยิบซั่ม
2. เพดานยิบซั่มแบบแขวนที่อุดรูรั่วได เพดานทึบ
ทาสีอยางเหมาะสม
III. สารอุดรู รอยรั่วตางๆ
1. ทนทานตอกาซ สารเคมี ตองทาที่ผนังและ
เพดาน
2. เปนสารที่ทนตอกาซ สารเคมี และไมแข็งตัว
IV. ระบบประตู
1. เปนแบบสามารถกําหนดการล็อคแบบปกติ
2. เปนแบบล็อคดวยตัวเอง
3. ระบบ Key card
4. Ventilated airlock
5. ขนาดประตูควรมีขนาดใหญพอสําหรับการโยก
ยาย
6. มีสัญลักษณทางออก หรือทางหนีไฟ

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
-

-

○

●

○

●

-

-

○

●

●

●

●

●

-

○

●

●

-

○

●

●

-

○

●

●

-

○

●

-

●

●

-

○

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●
○

●
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2. โครงสรางทางกายภาพ (ตอ)
โครงสรางทางกายภาพ
V. หนาตาง
1. ปองกันแมลงตางๆ
2. แบบกระจกนิรภัย
VI. พื้น
1. ไมลื่น
2. มีความทนทานตอการกัดกรอน

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
●

●

●

-

●
○

●
○

●
○

●
●

●
●

○
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3. ระบบอากาศ
ระบบอากาศ
I. ระบบใหอากาศในหอง (Room Air Supply)
1. ระบบใหอากาศแยกออกจากบริเวณหองปฏิบัติ
การ
2. ระบบใหอากาศแบบ HEPA-filter หรือแบบให
bubble tight damper
3. Direction inward, non-recirculated airflow
4. ระบบ interlock ดวย exhaust ventilation
5. มีระบบเตือนภัยในกรณีที่ระบบขัดของ เชน
ความดัน
II. ระบบ exhaust ventilation ในหองปฏิบัติการ
1. มีระบบ magnetic gauges หรือระบบควบคุม
ความดันทางเขา
2. มีระบบ HEPA-filter ที่เชื่อมกับระบบเตือนภัย
ในกรณีที่ระบบขัดของ
3. ระบบ Interlock ดวยระบบใหอากาศ
4. ระบบ bubble tight damper เพื่อใชในระบบ
ลดการปนเปอน
5. ปริมาณของ exhaust จากหองปฏิบัติการ ควร
อยูในระดับ 10 เทา ของความจุหองตอ 1 ชั่ว
โมง
III. ระดับของตูชีวนิรภัย
1. Class I
2. Class II
3. Class III
4. Class I และ II ที่มีลักษณะแบบ positivepressure suits

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
-

-

○

●

-

-

○

●

-

○
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●

●

○

●
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○

●
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○

○

●
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○

●

-

○

●

●

-

○

●

○

○

●

●

●

●

-

●
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3. ระบบอากาศ (ตอ)
ระบบอากาศ
IV. Fume hoods
1. HEPA และ charcoal filter
2. Air flow alarm

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
-

-

○

○

○
○

●
○
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4. ระบบลดการปนเปอน
ระบบลดการปนเปอน
I. ระบบ Decontamination
1. พื้น เพดาน ผนัง ตองทาดวยสาร
disinfectant-resistant
2. วัสดุที่ใชทําโตะ ตู ตองทนทานตอสารฆาเชื้อ
3. วัสดุที่ใชทําโตะ ตู ใชเปน plastic laminate ได
4. วัสดุที่ใชทําโตะ ตู ใชเสตนเลสสตีล (เหล็กไม
เปนสนิม)
II. ระบบ Sterilization
1. มีหอง autoclave ที่แยกจากหองปฏิบัติการ
ดวยระบบ Interlocking double-door
2. จําเปนตองมี autoclave ในหองปฏิบัตกิ าร
3. จําเปนตองมี autoclave ในตัวอาคาร
4. มีระบบ incinerator ในตัวอาคาร
III. ระบบกําจัดขยะที่เปนของเหลว
1. มีการบําบัดน้ํากอนที่จะทิ้งดวยสารฆาเชื้อ
2. ตองฆาเชื้อของเหลวทุกชนิดที่จะทิ้งกอน
IV. ระบบกําจัดขยะที่เปนของแข็ง
1. มีการแยกประเภทขยะและบริเวณอยางชัดเจน
2. มีหองแยกขยะเปนสัดสวน

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
-

-

●

●

○

○

●

●

●

○

○
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-
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●
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-
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●
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●
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5. ระบบปองกันสุขภาพและความปลอดภัย
ระบบปองกันสุขภาพและความปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.

มีที่สําหรับลางมือ
มีที่สําหรับลางมือ ขอศอก หัวเขา
มีระบบฝกบัว
มีที่ลางหนา / ตา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มีบริเวณเปลี่ยนเสื้อผาใกลกับ containment
(เนื้อที่ประมาณ 0.5 ตรม. ตอ 1 คน)
6. มีระบบฆาเชื้อเสื้อผากอนซักลาง

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
●

-

○

-

●

●

●

○

●

●

-

○

-

○

●
○
●
●

●
●
●
●
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6. ระบบบริการภายในตัวอาคาร
ระบบบริการภายในตัวอาคาร
I. ระบบทอและการระบายน้ํา
1. ทุกทอที่นําของที่ระบายทิ้ง ตองเขาสูระบบ
sterilization
2. ของเหลวหรือกาซจาก autoclave จะตอง
เขาสูระบบทอที่เปนระบบปด
3. ทุกขอตอของทอจะตองอุดรู รอยรั่ว ดวย
non-shrinking sealant (กาวผนึก)
4. ทอน้ํารอน-เย็น จะตองหุมดวยวัสดุฉนวน
5. ระบบการใหน้ํา จะตองอยูบริเวณนอกหอง
ปฏิบัติการ
II. ระบบอัดกาซ
1. ติดตั้ง HEPA-filter
2. ระบบกาซตางๆ มีตัวกัน back flow
3. ระบบทอสุญญากาศตองมี HEPA-filter
4. ระบบอัดกาซตองอยูนอกหองปฏิบัติการ
III. ระบบไฟฟา
1. Ballast และ starter อยูนอกหองปฏิบัติการ
2. Breaker อยูนอกบริเวณ biocontainment
3. ระบบความปลอดภัยของตัวตึก ตองเชื่อมโยง
กับระบบหองปฏิบัติการ
4. มีการระบุตําแหนงตางๆ ที่ตูตัวตัดไฟ
(breaker)
5. มีระบบไฟฟาสํารอง
6. มีระบบเตือนภัย กรณีไฟไหม
7. มีระบบโทรทัศนวงจรปด

ระดับในหองปฏิบัติการ
BL1 BL2
BL3
BL4
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○
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7. ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินตางๆ
ระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินตางๆ
1. มีระบบ Bottled back-up breathing air ที่มี
ประสิทธิภาพใหอากาศ 30 นาทีตอ 1 คน
2. มีระบบ positive-pressure hood respirator
3. มีระบบสื่อสารระหวางบริเวณ containment
และบริเวณที่เกี่ยวของอื่นๆ
4. มีระบบไฟสัญญาณเตือนภัย

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1
BL2
BL3
BL4
●
-

-

○

○

○

●

●
●
●
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8. ระบบปองกันและตรวจสอบ
ระบบปองกันและตรวจสอบ
1. มีระบบตรวจสอบ negative air pressure
เชน การตรวจสอบรอยรั่วของระบบใหอากาศ
(pressure decay 0.05 wg loss/min) ที่ 2”
wg
2. ระบบใหอากาศและ exhaust ductwork ควร
มี leak-tight โดยดูจากคา pressure decay
เชน BL-3 ตองไมเกิน 0.2% duct vol. ตอ
นาที ที่ 2” wg (500 Pa) หรือ BL-4 ตองไม
เกิน 0.1% duct vol. ตอนาทีที่ 2” wg (500
Pa)
3. ระบบใหอากาศและ exhaust ductwork ตอง
มีระบบปองกัน back-draft
4. ตองมีการตรวจสอบประเมินระบบ HEPAfilter ภายหลังการติดตั้งทันที
5. ทดสอบ leak tight ของ HEPA-filter ตองไม
เกิน 0.2% ของปริมาตรตอนาที ที่ 10” wg
(2,500 Pa)
6. มีการตรวจสอบระบบเตือนภัยเปนประจํา
7. มีการตรวจสอบระบบสื่อสารเปนประจํา

ระดับหองปฏิบัติการ
BL1 BL2
BL3
BL4
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-

●

●

-

-

●

●

-

-

○

●

○

○

●

●

-

-

○

●

160

ภาคผนวกที่ 17
แบบเสนอโครงการที่จะทําการวิจัยและทดลองภาคสนาม
1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ:..............................................................................................
2. ชื่อหัวหนาโครงการ / ผูรวมโครงการ / ที่อยูของสถาบัน / ประวัติผูวิจัย:......
................................................................................................................
3. วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ:....................................................
4. ภูมิหลังโครงการ:.......................................................................................
2. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทดลอง
1. ชื่อของสิ่งมีชีวิตที่ใช: family name, genus, species, subspecies, cultivar
/breeding line และ ชื่อสามัญ(common name)
2. ขอมูลเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ: ลักษณะของการสืบพันธุ ปจจัยจําเพาะที่มี
ผลตอการสืบพันธุ ระยะเวลาวงจรชีวิต ลักษณะและความเปนไปไดของ
การสืบพันธุขามพืชอื่น
3. ขอมูลการแพรกระจายทางภูมิศาสตร
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการดัดแปลงสารพันธุกรรม: ระบุวิธี แหลง
ของดีเอ็นเอพาหะ (DNA vector) และรายละเอียด ลักษณะการแสดงของ
ยีน เปนตน
5. ระบุแนวโนมวาอาจมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมไปยังสิ่งแวดลอมอื่นได
หรือไม อยางไร?...................................................................................
6. ระบุแนวโนมของความมีความปลอดภัยตอสุขภาพและชีวติ มนุษยหรือไม
อยางไร?……………………………………………………………………….
7. ระบุกลไกปฏิสัมพันธระหวางพืชที่ไดรับการดัดแปลงสารพันธุกรรมตอสิ่งมี
ชีวิตเปาหมาย:…………………………………………………………………
8. ระบุกลไกและเทคนิคที่จะใชในการตรวจสอบ และติดตามพืชที่จะใชในการ
ทดลอง:…………………………………………………………………………
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3. ขอมูลเกี่ยวกับภาคสนาม
1. สถานที่ ขนาด ประเภทของสิ่งแวดลอมใกลเคียง:…………………………
…………………………………………………………………………………
2. ความสัมพันธทางพันธุกรรม ระหวางพืชที่ใชทดลองกับพืชอื่นๆ ในบริเวณ:..
………………………………………………………………………………….
3. ระยะเวลาดําเนินการทดลอง:……………………………………………
4. วิธีที่จะขยายพันธุพืชหรือปลูกพืชในภาคสนาม รวมถึงการจัดการกอน
และหลังการเก็บเกี่ยว:………………………………………………………..
5. แผนการในการพิทักษปกปองสถานที่ทดลองนั้นๆ :…………………………
ลงนาม………………………………….
หัวหนาโครงการ
วันที่ ……………………………..…….
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ภาคผนวกที่ 18
แบบการประเมินโครงการที่จะทําการวิจัยและทดลองภาคสนาม
ก. การประเมินของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
1. ชื่อโครงการ………………………………………………………..........
........................................................................................................
2. ชื่อหัวหนาโครงการ:……………………………………………………
3. ขอมูลเหลานี้ไดรับการตรวจสอบและยอมรับ
3.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของการทดลองภาคสนาม:……………
3.2 วิธีการทดลองภาคสนาม:…………………………….……………
3.3 สถานที่ทําการทดลองภาคสนาม:…………………………….……
3.4 มาตรการปองกันและควบคุม:……………………………………
3.5 กําหนดเวลาการทดสอบ:…………………………………………
3.6 รายละเอียดของหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ:
4. การประเมิน
4.1 พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่จะทําการทดลองภาคสนาม
เปนพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ที่มปี ระวัติ
วามีความปลอดภัยในการทดลองภาคสนาม ให
ดําเนินการทดลองภาคสนามตามวิธีมาตรฐาน
ของพืชแตละชนิด
4.1.2
ไมใชพืชตาม 4.1.1 ใหทําตามคําแนะนําจากคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบันและคณะกรรมการกลางฯ
4.2 จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมที่จะทําการทดลองภาคสนาม
4.2.1
เปนจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีประวัติวามี
ความปลอดภัยในการทดลองภาคสนาม ให
ดําเนินการทดลองตามที่เคยปฏิบัติ
4.2.2
ไมใชจุลินทรียตาม 4.2.1 ใหทําตามคําแนะนํา
จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับสถาบันและคณะกรรมการกลางฯ
4.1.1
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ข. ผลการประเมินที่เสนอตอคณะกรรมการกลางฯ และคําแนะนําของคณะ
กรรมการระดับสถาบัน
1.
อนุมัติ (มีผลการประเมินตาม 4.1.1 หรือ 4.2.1)
2.
สงใหคณะกรรมการกลางฯ พิจารณา และมีขอแนะนําจากคณะ
กรรมการระดับสถาบัน (โปรดระบุ)..........................................
...............................................................................................
ลงนาม…………………………………………….
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
วันที่………………………………………………
ค. ผลการประเมินของคณะกรรมการกลางฯ และคําแนะนํา
1.
อนุมัติ
2.
อนุมัติและมีคําแนะนํา (โปรดระบุ)...............................................
..................................................................................................
ไมอนุมัติ เพราะ........................................................................
3.
.................................................................................................
ลงนาม………………………………………………
ประธานคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันที่…………………………………………………
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ภาคผนวกที่ 19
รายชื่อกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ที่แกไขแลว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืชจากแหลงที่
กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2543
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืชจากแหลงกําหนด
เปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 (รอการลงนามประกาศ)
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2537-2543
5. พระราชบัญญัติการควบคุมบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505
6. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525-2542
7. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2525
9. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490-2542
10. พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518
11. พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518-2535
12. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510-2537
13. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 (2533?)
14. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499-2544
15. คําสั่งกรมปศุสัตว 161/2531 เรื่อง การเคลื่อนยายสัตว และซากสัตว
ภายในราชอาณาจักร
16. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
17. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
18. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535
19. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
20. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531
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ภาคผนวกที่ 20
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ที่ 010/2545
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
------------------------------------------------ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้ ง ที่ 5/2545 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2545 ได มี ม ติ เห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น นั้น
เพื่ อ ให เป น ไปตามมติ ดั งกล าวข างต น ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจตามความใน
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 จึงแตง
ตั้งคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย
1. นายบรรพต ณ ปอมเพชร
2. นายศักรินทร ภูมิรัตน
3. นายกวาง รอบคอบ
4. นายจินดา จันทรออน
5. นายพัฒนันท สังขะตะวรรธน
6. นายรุจ วัลยะเสวี
7. นายวิชัย เชิดชีวศาสตร
8. นายวิเชียร กีรตินิจกาล
9. นายสุทัศน ศรีวัฒนพงศ
10. นายสุพัฒน อรรถธรรม
11. ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
ความปลอดภัยของอาหารที่ไดจาก
สิ่งมีชีวิตตัดแตงสารพันธุกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
13. ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพกรมวิชาการเกษตร

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
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14. ผูแทนกรมปศุสัตว
15. ผูแทนกรมประมง
16. ผูแทนกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
17. ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย
18. ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
20. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ
21. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
22. ผูแทนศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
23. พนักงานศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการและเลขานุการ
เปน ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และ
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. วิเคราะหสถานการณดานความปลอดภัยทางชีวภาพตอรัฐบาล
2. ใหคําปรึกษาการดําเนินการทดลองดานพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ระดับหองปฏิบัติการและภาคสนามในหนวยงานตางๆ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมการนําเขาสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมเพื่อหามาตรการตรวจสอบและควบคุม
4. ตรวจสอบปจจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพเกี่ยวกับการคนควาวิจัย
ทางดานการดัดแปลงพันธุกรรม
5. จัดหาหรือชวยเหลือในกรณีที่เหมาะสมในการจัดหากฎเกณฑ มาตรฐาน
หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปญหาทางชีวภาพ ไมวา
จะเปนกิจกรรมของคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เอง หรือชวยเหลือองคการที่ทําหนาที่ควบคุมอื่นๆ
6. รวมมือกับองคการตางประเทศเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแนวปฏิบัติ
และกฏหมายของประเทศไทยสอดคลองกับนานาชาติ
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7. รวมมือกับศูนยความหลากหลายทางชีวภาพในการทําหนาที่เปนศูนย
กลางระดับประเทศ (National Focal Point) ของพิธีสารคารตาเฮนาวา
ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และการดําเนินงานของสํานักงาน
ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety
Clearing-House)
8. รวมมือในการใหความรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
9. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
สาขาตางๆ ตามความเหมาะสม
10. ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545

(นายพินิจ จารุสมบัติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

