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คานา
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอคารับรองจริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย
ประเภทของงานวิจัย
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารอ้างอิง
แผนผังแสดงการดาเนินงานขอคารับรองจริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย
ภาคผนวก
 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Checklist)
 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบฟอร์ม A)
 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ BSL2 และ BSL3 จาก
คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบฟอร์ม B)
 แบบเสนอโครงการวิจัยสาหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 10 ลิตร
หรือภาคสนาม เพื่อขอคารับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบฟอร์ม C)
 Mahidol University Material Transfer Agreement (MU-MTA) (Form D)
 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบฟอร์ม D)
 แบบฟอร์มสาหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (แบบฟอร์ม E)

คู่มือสรุปการดาเนินการขอคารับรองจริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย
และแนวทางปฏิบัติเพี่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)
คานา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) เล็ ง เห็ น ว่ า เทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม่ เ ป็ น เทคโนโลยี ที่ ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นางานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่างานวิจัยดังกล่าวจะปลอดภัย
ต่อผู้ เกี่ย วข้องกับ งานวิจัย และสิ่ งแวดล้อม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ (ศช.) โดย
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee, TBC) จึงได้จัดทา
แนวทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางส าหรั บ การด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2535 ฉบับปี พ.ศ. 2547 และฉบับปี พ.ศ. 2552
(คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ, 2554)
ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University
Biosafety Subcommittee, MU-IBC) ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ กรร ม กา รชี ว นิ รภั ย ( Institutional Biosafety
Committee, IBC) ขึ้นมาเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครุนแรงในคนและ
สัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงที่เป็นพาหะ ซึ่งดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัย
มหาวิทยาลั ย มหิ ดล (Mahidol University Safety Committee) ผ่ านการประสานงานของ “ศูนย์บริห าร
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม (COSHEM)” เพื่ อ ให้ มี บ ทบาทหลั ก ในการวางระบบและ
มาตรการตรวจสอบ และควบคุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อยีนส์ทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม รวมทั้งควบคุมการสั่งซื้อสิ่งมีชีวิตที่ได้เกิดจากงานวิจัยประเภทนี้ /ผลิตสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ หรือ
มีแผนการที่จะปล่อยสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สู่สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก (คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ,
2549)
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอค ารั บ รอง จริ ย ธรรมการวิ จั ย ทางชี ว นิ ร ภั ย จาก
คณะอนุ กรรมการความปลอดภัย ทางชีว ภาพ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล พิจารณาจากรายละเอียดคือ ต้อ งเป็ น
โครงการวิจัยที่เข้าข่ายต่อไปนี้
1. ประเภทการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลง
พาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent)
2. บุคลากรทางานวิจัยในนามมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ทาวิจัยขอให้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประเภทของงานวิจัย
งานวิจั ย ที่ ต้องดาเนิ นการเพื่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพมี 3 ด้านหลั ก ได้ แก่ การวิจัยและทดลอง
เกี่ ย วกั บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค (infectious agents) การวิ จั ย และทดลองทางพั น ธุ วิ ศ วกรรมหรื อ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (genetic-modified organisms) และการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับแมลงพาหะ
(arthropodvector) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ (ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม, 2555)
งานประเภทที่ 1
การวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย
งานประเภทที่ 2
การวิ จั ย และทดลองที่ อ าจเป็ น อั น ตรายในระดั บ ต่ าต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
งานประเภทที่ 3
การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อนักวิจัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ
เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรมและงานที่อาจมีอันตราย
ในระดับที่ยังไม่ทราบแน่ชัด
งานประเภทที่ 4
การวิจั ย และทดลองที่อาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ ปฏิบัติงานใน
ห้องทดลองชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม จะไม่ไ ด้รั บ
อนุญาตให้ดาเนินการกิจกรรมวิจัยเหล่านี้ ได้แก่
1. งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์และควบคุม
ป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
2. งานวิจัยและทดลองที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค และ/หรือ สารพิ ษ
เพื่อเป้าหมายทางสงครามและการทาลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
3. งานวิจัยและทดลองที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ด้วยเทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม
ตารางสรุปประเภทงานวิจัยตามระดับความเสี่ยง (ปรับแก้ไขข้อมูลมาจาก: ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม, 2555; ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 2561ข)
ระดับความเสี่ยง
ประเภทงานวิจัย
เอกกสารประกอบการขอการรับรอง
งานประเภทที่ 1 ด้านที่ 1 เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค การวิจัยและ ยื น ขอการยกเว้ น ต่ อ MU-IBC โดยมี เ อกสาร
ทดลองเกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ก่ อ โรคที่ มี ความ ประกอบการขอยกเว้น ดังนี้
เสี่ยงต่อบุคคลและชุมชนในระดับต่า
(1) Checklist
(2) แบบฟอร์ม A
ด้านที่ 2 พันธุวิศวกรรมหรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ การวิจัยและ (3) โครงการวิจัยพร้อมประวัติผู้วิจัย
(4) แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs)
ทดลองที่ไม่มีอันตราย
ด้านที่ 3 แมลงพาหะ การวิจัยและทดลอง
ในแมลงพาหะที่ไม่มีตัวก่อโรคจาเพาะ
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งานประเภทที่ 2

งานประเภทที่ 3

งานประเภทที่ 4
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ด้านที่ 1 เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค การวิจัยและ
ทดลองเกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ก่ อ โรคที่ มี ความ
เสี่ ย งต่ อ บุ ค คลในระดั บ ปานกลางและมี
ความเสี่ยงต่อชุมชนในระดับต่า
ด้านที่ 2 พันธุวิศวกรรมหรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ การวิจัยและ
ทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่าต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 3 แมลงพาหะ การวิจัยและทดลอง
ในแมลงพาหะที่มีตัวก่อโรคจาเพาะ
ด้านที่ 1 เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค การวิจัยและ
ทดลองเกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ก่ อ โรคที่ มี ความ
เสี่ยงต่อบุคคลในระดับสูง แต่มีความเสี่ยง
ต่อชุมชนต่า
ด้านที่ 2 พันธุวิศวกรรมหรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ การวิจัยและ
ทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิงานใน
ห้องทดลอง แต่อาจเป็นอันตรายในระดับต่า
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการ
รักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
การวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็น
ที่ทราบแน่ชัด
ด้านที่ 3 แมลงพาหะ การวิจัยและทดลอง
ในแมลงพาหะที่มี เชื้ อ ไม่ ท ราบชนิ ดหรือมี
สถานภาพที่ไม่แน่นอน

ยืนเสนอโครงการต่อ MU-IBC โดยมีเอกสารระกอบ
การขอยกเว้น ดังนี้
(1) Checklist
(2) แบบฟอร์ม B
(3) โครงการวิจยั พร้อมประวัตผิ ู้วจิ ัย
(4) แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs)
(5) ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
(6) ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)

ยื น เสนอโครงการตามต่ อ MU-IBC และส่ งผลให้
TBC พิจารณาต่อไป โดยมีเอกสารประกอบการขอ
ยกเว้น ดังนี้
(1) Checklist
(2) แบบฟอร์ม B
(3) โครงการวิจยั พร้อมประวัตผิ ู้วจิ ัย
(4) แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOPs)
(5) ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
(6) ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)

ด้านที่ 1 เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค การวิจัยและ ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
ทดลองเกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ก่ อ โรคที่ มี ความ
เสี่ยงต่อบุคคลและชุมชนในระดับสูง
ด้านที่ 2 พันธุวิศวกรรมหรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ การวิจัยและ
ทดลองที่มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
และ/หรือ ขัดต่อศีลธรรม
ด้านที่ 3 แมลงพาหะ การวิจัยและทดลอง
ในแมลงพาหะที่ โ มเลกุ ล ถู ก ดั ด แปลง
พันธุกรรม
3

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ทาการวิจัยและทดลอง และลดความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมหรือเเมลงพาหะ ที่อาจเล็ดลอดสู่สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทาระบบการป้องกันอันตราย
ทางชีวภาพที่มีการระบุถึงข้อพึงปฏิบัติในขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตราย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety levels) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (ศูนย์บริหาร
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 2555)
1. ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1 (biosafety level 1, BSL1)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ BSL1 สามารถใช้ได้กับ การวิจัยและ
ทดลองเชื้ อจุ ลิน ทรี ย์ ที่ไ ม่ ก่ อให้เ กิ ดโรค หรื อสิ่งมีชี วิ ตดั ดแปลงพัน ธุ กรรมประเภทที่ 1 ซึ่ง มี
อันตรายในระดับต่าที่สุดต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการที่ใช้ระดับความปลอดภั ย
ทางชีวภาพ BSL1 นี้ ไม่จาเป็นต้องแยกออกจากห้องทั่วไปภายในอาคาร การทางานจะทาบนโต๊ะ
ปฏิบัติการทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้อง ใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ
2. ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (biosafety level 2, BSL2)
ระบบความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารระดั บ BSL2 ใช้ กั บ การวิ จั ย และทดลอง
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเลือด ทาง ปากและทางผิวหนัง สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 หรือ บางลักษณะของงานประเภทที่ 3 ซึ่งมี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง โดย ลักษณะสาคัญของการควบคุมงานระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ BSL2 จะ คล้ายคลึงกับ BSL1 แต่มีข้อแตกต่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควร
ได้รับ การฝึกเป็นพิเศษในเรื่องของเชื้อก่อโรค จากนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา และการ
ทาการศึกษาสิ่งมีชีวิตก่อโรคที่อาจก่อให้เกิดการ ฟุ้งกระจาย จะต้องทาในตู้ ชีวนิรภัย หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่เหมาะสม
3. ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 (biosafety level 3, BSL3)
ระบบความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารระดั บ BSL3 ใช้ กั บ การวิ จั ย และทดลอง
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 โดยเป็นสิ่งมีชีวิตก่อ
โรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบ หายใจ ห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ BSL3 เป็นระดับที่ประยุกต์ เพื่อใช้กับงานวิจัยทดลองในเชิงการแพทย์ที่มีการทางาน
เกี่ยวกับเชื้อก่อโรคสูง หรือ ระดับการผลิตในโรงงานซึ่งมีการใช้สารชีวภาพหรือสารเคมีซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดโรคหรือเป็น อันตรายถึงชีวิต ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในเรื่องอันตราย
จากเชื้อก่อ โรคจากนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา หรืออันตรายจากสารเคมีที่มีผลถึงชีวิต
จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านสารเคมีเหล่านั้น การทางานที่ต้องใช้ วัสดุติด เชื้อ ต้องทา
ในตู้ชีวนิรภัยหรือภาชนะที่ปลอดภัย หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย สาหรับผู้ปฎิบัติการ
4. ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 4 (biosafety level 4, BSL4)
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ BSL4 สามารถ ใช้ได้กับการทดลอง
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคร้ายเเรง สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 4 รวมถึงการใช้
สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือยังไม่ทราบระดับอันตราย ที่ชัดเจน ในแนวทางปฏิบัติฯฉบับนี้
ไม่ได้รวบรวมคาอธิบายเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL4 ไว้ทั้งหมด
ในทางปฏิบัติ ต้องใช้หลักการ และรายละเอียดของระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL3 เป็น
พื้นฐานขั้นต่า แต่การบริหารจัดการต่างๆ จะเข้มงวดมากกว่าระดับ BSL3 หากจะมีการสร้างห้อง
ปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL4 ให้ปรึกษาและขอความเห็นชอบ จาก IBC และ
TBC ตามลาดับ
ตารางสรุปข้อแตกต่างของระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety level)
สิ่งหรือความจาเป็นที่ต้องจัดหา
1. โต๊ะปฏิบัติการ อ่างล้างมือ
2. การฝึกอบรมด้านเทคนิคการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
3. ระบบฆ่ า เชื้ อ ปนเปื้ อ นด้ ว ยเครื่ อ งอบฆ่ า เชื้ อ ความดั น สู ง
(autoclave)
4. ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet)
5. ระบบกรองการไหลเวียนอากาศ
6. มาตรการเข้มงวดในการอนุญาตบุคคลภายนอกเข้า-ออก
7. ระบบอาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เข้า-ออกห้องปฏิบัติการ
8. การแยกอาคารหรือห้องปฏิบัติการออกมาต่างหาก
(ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 2555)

BSL1
ต้องมี
ควรมี
ควรมี
ควรมี
-

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety level)
BSL2
BSL3
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
Class I
หรือ II
ควรมี
-

Class I
หรือ III
ต้องมี
ต้องมี
ควรมี
-

BSL4
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
Class III
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา มีดังนี้ (รายละเอียดเอกสารดังภาคผนวก)
Checklist:
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบฟอร์ม A: แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)
แบบฟอร์ม B: แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ BSL2 และ BSL3
จากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)
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แบบฟอร์ม C: แบบเสนอโครงการวิจัยสาหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 10 ลิตร หรือ
ภาคสนาม เพื่ อ ขอค ารั บ รองจากคณะอนุ ก รรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)
แบบฟอร์ม D: Mahidol University Material Transfer Agreement (MU-MTA) ข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบฟอร์ม E: แบบฟอร์มสาหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
โดยให้ผู้เสนอโครงการมีหนังสือนาส่งผ่านส่วนงานต้นสังกัด จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง ข้อเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบของแหล่งทุน และเอกสารประวัตินักวิจัย จานวนอย่างละ 4 ชุด
ส่ ง ไปยั ง ประธานคณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (MU-IBC) (ดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.coshem.mahidol.ac.th/download.html)
เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ. นครปฐม: กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล: 2549.
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิ ศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
ปทุมธานี: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2554.
ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety, Health and
Environment: COSHEM) มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล. แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล: 2555.
ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety, Health and
Environment: COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล. แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัย
ทางชี ว ภาพ (Biosafety) [อิ น เตอร์ เ น็ ต ]. 2561ก [เข้ า ถึ ง เมื่ อ 2561 มิ ถุ น ายน 1]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://www.coshem.mahidol.ac.th/download.html
ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety, Health and
Environment: COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง
และวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง.[อินเตอร์เน็ต]. 2561ข [เข้าถึงเมื่อ 2561 มิถุนายน
1]. เข้าถึงได้จาก: http://www.coshem.mahidol.ac.th/biosafety.html
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แผนผังแสดงการดาเนินงานขอคารับรองจริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
พิจารณาประเภทงานวิจัย

งานวิจัยประเภทที่ 1
(ขอยกเว้นการประเมินโครงการ)
ใช้แบบฟอร์ม A

งานวิจัยประเภทที่ 2 และ 3
(ขอรับการประเมินโครงการ)
ใช้แบบฟอร์ม B

ผู้วิจัยส่งพร้อมทั้งโครงการวิจยั และแบบฟอร์มอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ส่งงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อทาจดหมายนาส่ง ลงนามโดย
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ส่งเอกสารทั้งหมดให้เลขานุการ MU-IBC ตรวจเอกสาร และประสานงาน
เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการประเมินโครงการ
โครงการประเภทที่ 3

โครงการประเภทที่ 2

MU-IBC พิจารณาให้ความเห็น
MU-IBC / IBC พิจารณาให้
ความเห็น
TBC พิจารณาให้การรับรอง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย (20 วัน)
พิจารณาให้มีการแก้ไข

เห็นสมควรให้รับรอง

ออกเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อโครงการวิจัยได้รับคารับรองแล้ว
1. เมื่อผู้ทาการวิจัยดาเนินการวิจัยไปแล้ว หากมีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้น ให้ รีบรายงานแจ้งต่อ IBC คณะ/สถาบัน เพื่อแจ้งต่อ
MU-IBC ต่อไป
2. เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว หรือยุติการวิจัยด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ส่งสรุป รายงานผลการวิจัย จานวน 1 ชุด ไปยัง MU-IBC
ทราบด้วย
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ภาคผนวก
เอกสารประกอบการขอคารับรองจริยธรรมการวิจัยทาง
ชีวนิรภัย เพี่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
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Print Form

Mahidol University
Institutional Biosafety Committee

เลขที่รับ…………………….……
วันที่รับ………………….…….…
Approval .No……………………
Date of Approval ……………….

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเวนจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการวิจัย:
ชื่อหัวหนาโครงการ:
คณะ/สถาบัน:
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. โครงการวิจยั เพื่อขอการยกเวน
 แบบฟอรม A แบบเสนอโครงการเพื่อขอการยกเวนจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โครงการวิจยั เพื่อขอการรับรอง
 แบบฟอรม B แบบเสนอโครงการวิจยั สําหรับการทดลองในระดับหองปฏิบัติการเพื่อขอการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 แบบฟอรม C แบบเสนอโครงการวิจยั สําหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกวา 10 ลิตร หรือภาคสนาม
เพื่อขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 แบบฟอรม D ขอตกลงการใชตัวอยางชีวภาพ (Material Transfer Agreement : MTA)
 แบบฟอรม E แบบฟอรมการเคลื่อนยายสิง่ มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหวางสถาบันในประเทศ
 แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
 โครงการวิจัยฉบับเต็ม พรอมประวัติผูวจิ ัย
เอกสารเพิ่มเติม
 หนังสืออนุญาตนําเขา-สงออกเชื้อ/พืช/GMOs ตามกฎหมาย (ถามี)
 ใบรับรองการอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถามี)
 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว (ถามี)

เลขทีรับ………………….….……
วันทีรับ……………….….…….…
Approval .No………….…………
Date of Approval ……………….

Mahidol University
Institutional Biosafety Committee

แบบฟอร์ม A
แบบเสนอโครงการวิ จยั เพือขอการยกเว้นจาก
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
1. หัวหน้ าโครงการ
. สถานที ทํางาน/ติ ดต่อ
โทรศัพท์
3. ชือโครงการ
4. แหล่งทุนสนับสนุน
. ระยะเวลาดําเนิ นการ

โทรสาร

E-mail

ปี เริ มโครงการ

สิ นสุดโครงการ

(โปรดแนบโครงการฉบับสมบูรณ์ )
โปรดทําเครื องหมาย  ลงใน ที ตรงกับการดําเนิ นการของโครงการ เพื อเป็ นข้ อมูล ในการ
ขอรับการยกเว้นสําหรับการวิ จยั และการทดลองที เป็ นงานประเภทที
1. การวิจยั และทดลองเชือทีไม่กอ่ โรค
 . การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สงมี
ิ ชวี ติ ทีไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
 . งานวิจยั และทดลองทีเกียวข้องกับสิงมีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมทีมีการแลกเปลียน DNA โดยกระบวนการ
ทางสรีระวิทยา ซึงเป็ นทียอมรับ
 . การวิจยั และทดลองทีเกียวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะทีรับรองแล้วว่าปลอดภัย
 . การวิจยั และทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชทีใช้สารพันธุกรรมจากพืชนันเอง และไม่เป็ นวัชพืชร้ายแรง
หรือไม่สามารถผสมข้ามวัชพืชได้
 . อืน ๆ โปรดระบุ

ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .
หัวหน้าโครงการวิจยั /อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์
ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .
ผูร้ ว่ มโครงการวิจยั /นักศึกษา (กรณีเป็ นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา)
ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
หัวหน้าภาควิชา

วันที . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .

ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ

วันที . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .

Print Form

เลขที่รับ
วันที่รับ
Approval .No
Date of Approval.

Mahidol University
Institutional Biosafety Committee

Form-B
Section I. Administrative Information
Principal Investigator: ……………………………………………………………………...………
Address:………………………………...Phone……………………….Fax:………………………
Lab Room (s) number.........................................................................................................................
Faculty/Institute/Center……………………………………………..................................................
E-mail Address: …………………………………………………………………………….………
Lab/Research Personnel Involved in this research:
……………………………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Section II Required Research Review and Training
1. Does your research involve human blood, body fluids, tissues or organs?
Yes
No
If yes,
a) Has the project been reviewed and approved by the Human Research Committee?
Yes (Approval No…………, date…………….)
No
b) Specimens collected or manipulated/used in lab:
Blood
Serum
Feces
Urine
Semen
Tissues/Organs
Other…………………
c) Types of manipulation:
Centrifugation
Pipetting
Sonication
Frozen Sections
Other………………………

Dissection
Flow Cytometry

Spinal fluid

Saliva

Blending/mixing
Fixed/preserved

2. Does your research involve human or other mammalian cell in culture?
Yes
No
If yes,
a) What cell lines do you use? Please indicate whether they are of human or animal
origin, and whether they are primary, secondary or immortalized cultures
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1

b) Are you planning on immortalizing cell lines?

Yes

No

c) Will you use viral transformation?

Yes

No

If yes, specify:……………………………………………………………
d) Will you transform cell lines with oncogenes in culture?

Yes

No

e) Will you use any of the following materials in cell culture?
Cytotoxic/chemotherapy agents
Specify ……………………………...…………………………………
Toxins. Specify………………………………………...……….……..
3. Does your research involve infectious or potentially infectious to humans or animals and
toxic biological agents?
Yes
No
If yes,
a) Does your research involve the use of any of the following biological agents?
Bacteria
Yes
No
Parasites
Yes
No
Fungi
Yes
No
*Viruses
Yes
No (*excluding Phages)
Rickettsia Yes
No
Prions
Yes
No
If yes, list each agent by species, strain/isolates, and risk group.
…………………………………………………………………….………………………
…...…..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b) Is this organism already available in your laboratory or on campus?

Yes

No

c) What is the largest volume of organisms used/produced? (liter or milliliter).……..…….
4. Will you conduct research involving selected toxins?
Yes
No
If yes,
a) Is the toxin-producing organism inactivated prior to other lab manipulations?
Yes
No
b) Specify methods of inactivation:

Heat

Chemical

Radiation

Other….…...

If you concentrate the toxin-producing organism, specify methods of concentration:
………………………………………………………………………………….…………
…...……………………………………………………………………..…………………
…………….........................................................................................................................
5. Does your research involve the use of recombinant DNA? (This includes experiments
involving transgenic rodents in which the animal’s genome has been altered by stable
introduction of rDNA, or DNA derived there from, into the germ line (transgenic rodents).
Yes
No
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If yes,
a) Recombinant Insert (Transgene):
1. Source(s) of DNA/RNA sequences (include species, gene name and abbreviation,
ATCC No.)…………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. If the recombinant contains viral DNA, does the insert represent more than 2/3 of the
viral genome?
Yes
No
3. Will the biological activity of the gene product or sequence inserted pose a hazard to
humans or animals?
Yes
No
4. Will a deliberate attempt be made to obtain expression of the foreign gene encoded
in the recombinant DNA?
Yes
No
5. Will your research include the deliberate formation of recombinant DNA that contains
genes for the biosynthesis of toxin molecules?
Yes
No
6. Will you conduct experiments that will involve the deliberate transfer of a drug
resistance trait to microorganisms that are not known to acquire the trait naturally?
Yes
No
b) Vector
1. Identify the host strain (include species and strain) used for propagation of the
recombinant:…………………………………………………………….………….…
…………………………………………………………….………………………….
2. Is a vector (specific phage, plasmid or virus) required?
Yes

No

If yes, specify…………………………………………….….

3. Is viral vector replication defective?

Yes

4. Is a helper virus required?

No

Yes

No
If yes, specify:…………….……

c) Others ……………………………………………………...………………….…………
6. Will animals be used with any biological agents listed in this application?
Yes
No
If yes,
a) Are the animals transgenic?
Yes
No
b) Will you ship or receive any animal materials, blood, body fluids, tissues, or organs?
Yes
No
c) Has this research been approved by the Institutional Animal Care & Use Committee?
Yes (IACUC Protocol No. & Approval Date………………)
No
7. Will radioisotopes be used to label any biological agents listed in this application?
Yes (Approved No……..…….date………….…….)
No
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8. Describe how each biological agent, cell line, tissue, etc. will be used. Provide sufficient
detail so that the MU-IBC can evaluate your activities.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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9. If the organism is infectious, is there a vaccine available to research staff?
Yes
No
10. Have you and the personnel listed above received biological lab safety training?
Yes
No
If yes, attach the training document.
11. Have you safety operation procedure (SOP)?
Yes
No
If yes, attach the SOP
12. Have you attached a Biohazard Control Plan?
Note: For research that involves Risk Group 2 agents, the “Biohazard Control Plan” must be
provided to assure adequate protection of employees, students, the community, and the
environment.
Yes
No
13. Exposure determination
1. List who will be working with biological agents, animals, or hazardous material (by name &
job title). It is recommended that all lab personnel receive information about the risks associated
with any research involving infectious agents. This is especially recommended for lab personnel
who may be immune-compromised.

2. Describe the general types of experimental procedures that will be performed (e.g. cell
culture, protein purification, drawing blood, etc).
14. Control methods:
1. Describe facility in which work is to be performed.
2. Describe who will have access to the facility and how access will be controlled?
3. How and when will facility be cleaned and decontaminated? Will Facilities Management
custodial personnel have routine access, and if so, how will they be protected from
hazardous materials?
4. Describe safety devices that will be used. These may include some or all of the following:
biosafety cabinets, hand washing facilities, mechanical pipetting devices, puncture resistant
sharps containers, splash guards, self-sheathing needles.
5. What types of personal protective equipment will be used (gloves, masks, lab coats, etc).
How will the equipment be decontaminated, laundered, or disposed of?
6. Vaccination: Will it be necessary to vaccinate workers against infectious agents? If so,
describe plans for vaccinations.
7. Accidents: What procedures will be followed in case of an accident?

5

8. Waste disposal: Describe provisions for disposal of hazardous materials. If all or part of
hazardous material is to be decontaminated on site, specify procedures to be used.
9. Labeling: Describe tags, labels, or bags that will be used to identify hazardous materials. If
hazardous material is to be decontaminated on site, specify how material will be labeled to
indicate that it is no longer infectious.
10. Training: Describe how workers will be trained for biological lab safety and handle all
hazardous materials (biological, chemical and radioactive).
15. Others, if any …………………………………………………………………………………..

I acknowledge all requirements and restrictions of the most current TBC guidelines for
the Biosafety Level authorized by the IBC. I accept responsibility for the safe conduct of the
experiments conducted at this Biosafety Level. I understand that it is my responsibility to assure
that all personnel working in my laboratory with any of these hazards are fully informed about
their specific dangers, proper actions for safe use and steps to take in case of accidents, and are
provided with all necessary safety equipment and instructions in its use. I will contact the
MUIBC/Faculty IBC immediately following any adverse event that leads to an accidental
exposure to any biological agents listed in this form that may be harmful to humans or animals.

Date

Signature of Principal Investigator

PLEASE FILL OUT THE FORM BY ANSWERING ALL SECTIONS APPLICABLE TO THE
PROJECT. Attach additional pages if necessary.
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Print Form

เลขที่รับ
วันที่รับ

Mahidol University
Institutional Biosafety Committee

Approval .No
Date of Approval.

แบบฟอรม C
แบบเสนอโครงการวิจยั สําหรับการวิจยั และทดลองในระดับถังหมักมากกวา 10 ลิตร หรือภาคสนาม
เพื่อขอคํารับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ชื่อหัวหนาโครงการ
2. สถานที่ทํางาน/ติดตอ
โทรศัพท
โทรสาร
3. ชื่อโครงการ
4. แหลงทุนสนับสนุน
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ป เริ่มโครงการ
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
7. ผูรวมโครงการ
หมายเหตุ:

E-mail

สิ้นสุดโครงการ

กรณีเปนโครงการวิจัยเพื่อจัดทําเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา หัวหนาโครงการคืออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ นักศึกษาเปนผูรวมโครงการ

(โปรดแนบโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ)
8. ประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทําวิจัย (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 จุลินทรีย  จุลินทรียกอโรค
 พืช
 สัตว
 GMOs
 แมลงหรือสัตวที่เปนพาหะ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................
9. ประเภทของงานวิจัย (Risk Groups)
 ประเภทที่ 2
 ประเภทที่ 3
10. ขอมูลสิ่งมีชีวิตที่ใชในการทดลอง
10.1 รายละเอียดเชื้อจุลินทรีย
10.2 รายละเอียดการแสดงออกของยีนที่เกิด (หรือคาดวาจะเกิด) จากการดัดแปลงพันธุกรรม
10.2.1 สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดตอ……………………………………………………….
10.2.2 การแสดงออกของยีนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
องคประกอบของยีนที่สอดใส
ลักษณะการแสดงออก
(insertion gene)
เซลลเจาบาน (host)
Intermediate host
1. promoter
2. enhancer
3. gene
4. terminator
1

กรณีที่เซลลเจาบาน (host) / พาหะ (vector) ไมไดอยูในบัญชีรายชื่อของเจาบาน/พาหะที่รับรองแลววา
ปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ กรุณาแนบรายละเอียดพรอมแผนภาพ (map)
10.3 ชิ้นสวนของสารพันธุกรรมที่ใชในการถายโอน (recombinant insert)
10.3.1 แหลงและลําดับเบสของ DNA / RNA (ระบุชื่อจีนัส สปชีส ชื่อยีน และ GenBank Account
No.)…………………………………………………………………...…………………….…...
10.3.2 บทบาทและผลผลิตจากยีนหรือลําดับเบสที่ใช………………………………………...…………
10.4 ระบบพาหะ (vector system)
10.4.1 สายพันธุของเซลลเจาบาน (host) ที่ใชในการเพิ่มจํานวน (ระบุ strain)
10.4.2 ระบุรายละเอียดของพาหะ (vector) (ระบุวาเปน derivative ของพาหะใดที่เคยอนุมัติใหใชได
อยางปลอดภัยหรือไม) หากเปนพาหะใหมใหแนบรายละเอียดพรอมแผนภาพประกอบ (map)
………………………………………………………..............................................…………
10.4.3 ถาเปนไวรัสอาจกอใหเกิดโรคหรือพิษภัยหรือไม ถาใชระบุชื่อและ/หรือชนิดของโปรตีนหรือพิษ
…………………………………….………………………………………….…………………..
10.5 วิธีการสงถายยีน (gene transfer method)……………………..…………………...…………………..
10.6 ขอมูลเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ: ลักษณะของการสืบพันธุ ปจจัยจําเพาะที่มีผลตอการสืบพันธุ
ระยะเวลาวงจรชีวิต ลักษณะและความเปนไปไดของการสืบพันธุขามพืชอื่น
10.7 ขอมูลการแพรกระจายทางภูมิศาสตร……………………………….....…………………………………
10.8 แนวโนมการแลกเปลีย่ นสารพันธุกรรมไปยังสิ่งมีชวี ิตอื่น……………………………..…………………..
10.9 ระดับความปลอดภัยตอสุขภาพและชีวิตมนุษย……………………………..……...……………………
10.10 กลไกปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตดัดแปลงสารพันธุกรรมตอสิ่งมีชีวิตเปาหมาย………………….…….
10.11 กลไกและเทคนิคที่จะใชในการตรวจสอบ และติดตามสิ่งมีชวี ิตที่จะใชในการทดลอง…………………..
11. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการในภาคสนาม
11.1 สถานที่ทําการทดลอง
11.1.1 สถานที…
่ …………………………………………………………………………………………..
11.1.2 ขนาดสถานทีท่ ดลอง……………………………………………………………………………….
11.1.3 ประเภทของสิง่ แวดลอมใกลเคียง………………………………………………………………….
11.2 ความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางสิง่ มีชวี ิตที่ใชทดลองกับสิ่งมีชวี ิตอืน่ ………………………….……..
11.3 วิธีการเพิ่มจํานวนในภาคสนาม
11.3.1 วิธีการขยายพันธุสิ่งมีชีวิต……………………….….…………………………………………….
11.3.2 การจัดการกอนการเก็บเกี่ยว……………………………….…………….………………………..
11.3.3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว……………………………..………………………………………..
11.4 แผนการปองกันการหลุดรอด……………………….……………………………………………………..
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ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที่ . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . .
หัวหนาโครงการวิจัย/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที่ . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . .
ผูรวมโครงการวิจัย/นักศึกษา (กรณีเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา)
ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
หัวหนาภาควิชา

วันที่ . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . .

ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คณบดี/ผูอํานวยการ

วันที่ . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . .

หมายเหตุ

- สําหรับงานวิจัยประเภทที่ 2 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
(IBC) เปนผูประเมิน
- สําหรับงานวิจัยประเภทที่ 3 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
(IBC) เปนผูใหคําแนะนําและขอคิดเห็น และสงผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการเทคนิคดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เพื่อประเมิน
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MAHIDOL UNIVERSITY
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA)

This is an agreement made in order to protect certain MATERIAL of Mahidol University
(PROVIDER) which Mahidol University intends to supply to …………………………..
(RECIPIENT) in response to the RECIPIENT’S request as identified below,

RECIPIENT SCIENTISTS:
1. ………………………………………………………………………….
Address: …………………….……………..……………………………….
PROVIDER SCIENTISTS:
1. ………………………………………………….……………………....
Address: [unit/department] Faculty of ………….…………........................
THE MATERIAL identified as …………………………………..……………..

Both parties agree as follows:
1. The MATERIAL is the sole property of the PROVIDER and is made
available as a service to the research community. The RECIPIENT shall have no right
in the MATERIAL other than as provided in this agreement. Ownership of
modifications and direct/indirect derivatives of MATERIAL, and income arising from
commercializing the direct/indirect derivatives of MATERIAL shall be negotiated in
good faith by the parties hereto depending upon (a) their relative contribution to the
creation of said modifications and derivatives, and (b) applicable laws and regulations
relating to the inventorship.
2. The MATERIAL will be used for research purposes only and will not be used
for commercial purposes or non military scientific or sublicensed to any third party
unless another license is obtained from the PROVIDER.
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3. The MATERIAL and/or PROVIDER’S confidential information concerning
the MATERIAL will not be used in research that is subject to consulting or licensing
obligation to another organization or transferred, further distributed, released or
disclosed to others without written permission from the PROVIDER. This agreement
and the resulting transfer of the MATERIAL constitute a non-exclusive license to use
the MATERIAL solely for basic research or other not-for-profit purpose and
specifically as described in the attached research proposal (Title of Protocol)
prepared by the RECIPIENT.
4. The RECIPIENT agrees to provide the PROVIDER with a copy of any
publication, which contains experimental results obtained from the use of the
MATERIAL, modifications of MATERIAL and direct/indirect derivatives of the
MATERIAL. The RECIPIENT shall acknowledge the PROVIDER as the source of the
MATERIAL in all publications containing any data or information about the
MATERIAL, modifications of the MATERIAL, and direct/indirect derivatives of the
MATERIAL unless the PROVIDER, indicates otherwise.
5. Because the MATERIAL is experimental in nature, IT IS PROVIDED WITH
NO REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT
THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT,
COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIOETARY RIGHTS. In no event
shall PROVIDER be liable for any use of the MATERIAL, and the RECIPIENT hereby
agrees to defend, indemnify and hold the PROVIDER, its employees and agents harmless
from any loss, claim, damage, or liability, which may arise from the RECIPIENT'S use,
storage and disposal of the MATERIAL or made against the RECIPIENT by any party,
except to the extent such loss, damage or liability is the direct result of the PROVIDER'S
negligence or legal wrongdoing.
6. This Agreement will terminate on the earliest of the following dates:
a) on completion of the RECIPIENT’S current research with the MATERIAL, or
b) on thirty (30) days written notice by either party to the other, or
c) on the date specified in an implementing letter, provided that:
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i) if termination should occur under 6(a) or (b) above, the RECIPIENT, will
discontinue it’s use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER,
return or destroy the modifications or remain bound by the terms of this agreement as the
apply to modifications; and
ii) in the event the PROVIDER terminates this Agreement under 6(b) other than
for breach of this Agreement or for cause such as an imminent health risk or patent
infringement, the PROVIDER will defer the effective date of termination for a period of
up to one year, upon request from the RECIPIENT, to permit completion of research in
progress.
Upon the effective date of termination, or if requested, the RECIPIENT will
discontinue it’s use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER,
return or destroy any remaining MATERIAL including all it’s copies, sample and
replication and the RECIPIENT shall certify such destruction to the PROVIDER.
Accepted by:
PROVIDER SCIENTISTS

RECIPIENT SCIENTISTS

Signature: …………………………………

Signature: ……………………………

Printed Name: …………………………….

Printed Name: ……………………….

Unit/Dept: ………………………………...

Unit/Dept: …………………………...

Faculty ………………..…………..………

Faculty ..…………………………….

MAHIDOL UNIVERSITY

Institution……………………………

PROVIDER INSTITUTION APPROVAL

RECIPIENT INSTITUTION APPROVAL

Signature: …………………………………

Signature: ……………….……………

Printed Name: …………………………….

Printed Name: ………….…………….

Unit/Dept: ………………………………...

Unit/Dept: ……………….…………...

Faculty ..…………………..………………

Faculty …...………………………….

MAHIDOL UNIVERSITY

Institution……………………………

Date : ……………………………………...

Date: ……………………...…………
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ขอตกลงการใชตัวอยางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอตกลงนี้ทําขึ้นเพื่อรักษาสิทธิในตัวอยางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปในบันทึก
ขอตกลงนี้ เรียกวา“ผูจัดหา”) ฝายหนึ่ง ซึ่งยินยอมจะใหตัวอยางชีวภาพแก......................................
(ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ เรียกวา “ผูรับ”) อีกฝายหนึ่ง
ชื่อของผูรับชีววัตถุ:
1. .............................................................................................................
ที่อยู : ........................................................................................................
ชื่อของผูจัดหาชีววัตถุ:
1. .............................................................................................................
ที่อยู : ........................................................................................................
ตัวอยางชีวภาพที่จัดเตรียมให คือ .............................................................
ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงกันในเรื่องดังตอไปนี้
1. ตัวอยางชีวภาพเปนทรัพยสินของผูจัดหาชีววัตถุ แตเพียงผูเดียว และใชประโยชนเพื่อการ
ศึกษาวิจัยเทานั้น ผูรับชีววัตถุจะไมมีสิทธิใดๆ ในตัวอยางชีวภาพนอกเหนือจากที่กลาวไวใน
ขอตกลงนี้
กรรมสิทธิ์ในตัวอยางชีวภาพ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง แกไขตัวอยางชีวภาพและรายได
ที่เกิดขึ้นจากการนําตัวอยางชีวภาพไปกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
โดยทางออม ใหทั้งสองฝายมีการเจรจาตกลงกันดวยความเปนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ก) การสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลง แกไขนั้น และ
ข) กฎหมายระเบียบและขอกําหนด ที่ใชบังคับกับนักวิจัยนั้น
2. ผูรับชีววัตถุจะใชตัวอยางชีวภาพเพื่อประโยชนในทางการคนควา วิจัย ตามที่ระบุใน
ขอตกลงนี้เทานั้น และจะไมนําไปใชเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย หรือ ที่ไมเกี่ยวดวยวิทยาศาสตร
ทางทหาร หรืออนุญาตชวงตอไปยังบุคคลที่สาม เวนเสียแตวาไดรับอนุญาตจากผูจัดหาชีววัตถุนั้น
เสียเอง
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3. ผูรับชีววัตถุจะไมนําตัวอยางชีวภาพ และหรือขอมูลความลับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอยาง
ชีวภาพไปใชใน การคนควา วิจัยที่เปนการใหคําปรึกษา การอนุญาตใหหนวยงานภายนอกใชสิทธิ
หรือการถายโอนขอมูล การสงตอขอมูล นําออกหรือเปดเผยขอมูลไปยังบุคคลอื่น โดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากผูจัดหาชีววัตถุ
4. ในการนําผลการวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในเอกสารหรือสื่อใดๆ ผูรับชีววัตถุตกลงยินยอม
มอบสําเนาเอกสารผลงานตีพิมพใหกับผูจัดหาชีววัตถุทุกฉบับ ซึ่งจะตองประกอบดวยผลการวิจัยที่
ไดจากการใช การเปลี่ยนแปลง แกไข ตัวอยางชีววัตถุไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ผูรับชีววัตถุจะตองลงขอความไวในกิตติกรรมประกาศเพื่อใหเกียรติผูจัดหาชีววัตถุ ใน
ฐานะสถาบันเจาของตัวอยางชีวภาพ ในการตีพิมพผลงานวิจัยดังกลาว
5. เนื่องจากตัวอยางวัตถุชีวภาพเปนสิ่งที่ไดมาจากการทดลองอยูแลวโดยสภาพ จึงไมมี
แสดงตนและรับประกันใดๆไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ที่เกิดขึ้นสําหรับการนําออกขาย หรือ
สภาพที่เหมาะสมเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ จากการใชตัวอยางวัตถุชีวภาพนั้น ไมวาในเหตุใดๆ ผูจัดหา
วัตถุชีวภาพไมมีหนาที่รับผิดชอบตอการใชเชนวานั้น และหากมีการรบกวนสิทธิเกิดขึ้น ผูรับวัตถุ
ชีวภาพตกลงยินยอมจะรับผิดชอบตอผูจัดหาวัตถุชีวภาพ ในการปกปองเยียวยาคาเสียหายใหพน
จากความสูญเสีย การเรียกรอง ความเสียหาย ความรับผิดใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ ผูรับวัตถุ
ชีวภาพหรือลูกจางหรือตัวแทน ใช เก็บรักษาและขายตัวอยางวัตถุชีวภาพนั้น หรือ ตองถูกบุคคลที่
สามเรียกรองหรือฟองรอง เวนเสียแตวาความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิด นั้นเปนผล
โดยตรงจากความประมาทเลินเลอ หรือการกระทําผิดกฎหมายของผูจัดหาชีววัตถุนั้นเอง
6. ขอตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ก) เมื่องานวิจัยที่ตองใชตัวอยางชีวภาพสิ้นสุดลงแลว หรือ
ข) เมื่อครบกําหนด 30 วันนับแตไดรับหนังสือทวงถามจากอีกฝายหนึ่ง หรือ
ค) ณ วันที่กําหนดไวแนนอน ในกรณีดังตอไปนี้
1) หากขอตกลงนี้สิ้นสุดลง ตามขอ 6(ก) และ 6(ข) ผูรับวัตถุชีวภาพจะตองยุติการ
ใช ตั ว อย า งชี ว วั ต ถุ และจะทํ า ตามคํ า สั่ ง ของผู จั ด หาชี ว วั ต ถุ หรื อ จะส ง คื น หรื อ ทํ า ลายสิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือที่ยังคงเหลืออยูทั้งหมด และ
2) ในกรณีผูจัดหาวัตถุชีวภาพเปนฝายบอกเลิก ตามขอ 6(ข) ทั้งนี้ตองมิใชกรณี
การผิดสัญญา หรือการเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูปวย เมื่อผูรับวัตถุชีวภาพรองขอผู
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จัดหาวัตถุชีวภาพจะขยายระยะเวลาของการสิ้นสุดสัญญาออกไปอีก 1 ป เพื่อใหงานวิจัยไดสําเร็จ
ลุลวงไป
เมื่อบันทึกขอตกลงนี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อไดรับการรองขอ ผูรับชีววัตถุจะตองไมใชตัวอยาง
ชีววัตถุนี้อีกตอไป และจะทําตามคําสั่งของผูจัดหาชีววัตถุ หรือจะสงคืน หรือทําลาย ตัวอยางชีววัตถุ
ที่ยังคงเหลืออยูความครอบครอง รวมทั้งจะสงคืน หรือทําลาย สําเนาตัวอยาง และรูปจําลองของ
ชีววัตถุนั้น และใหคํารับรองแกผูจัดหาตัวอยางชีวภาพดวยวาไดมีการทําลายสิ่งดังกลาวเชนวานั้น
เปนที่เรียบรอยแลว
ในนามของ
นักวิทยาศาสตร ผูรับ
นักวิทยาศาสตร ผูจัดหา
ลงชื่อ…………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………
(……………………………………….)
(……………………………………….)
ภาควิชา/หนวยงาน……………………………. ภาควิชา/หนวยงาน…………………………….
คณะ…………………………………………… คณะ……………………………………………
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบัน
สถาบัน ผูจัดหา
ลงชื่อ……………………………………………
(……………………………………….)
ภาควิชา/หนวยงาน…………………………….
คณะ……………………………………………
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่………………………….…………………

สถาบัน ผูรับ
ลงชื่อ……………………………………………
(……………………………………….)
ภาควิชา/หนวยงาน…………………………….
คณะ……………………………………………
สถาบัน
วันที่………………………….…………………
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เลขที่รับ
วันที่รับ
Approval No
Date of Approval

Mahidol University
Institutional Biosafety Committee

แบบฟอรม E

แบบฟอรมสําหรับเคลื่อนยายเชื้อกอโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหวางสถาบัน
หัวหนาโครงการ
สถานทีท่ ํางาน/ติดตอ
โทรสาร
E-mail
โทรศัพท
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
ผูรวมโครงการวิจัย
1. รายละเอียดและจํานวนสิ่งมีชีวิตที่ตองการเคลื่อนยาย
จํานวน
รายการที่ 1
จํานวน
รายการที่ 2
รายการที่ 3
จํานวน
ปลายทาง
ตนทาง
เวลา
วันที่ขนยาย
ลักษณะ/ประเภทบรรจุภัณฑ
2. วิธีการดูแลระหวางการขนยาย

ตนทาง
ผูรับผิดชอบ
...........................................
(........................................)
ตําแหนง............................................
วันที่..................................................
ผูตรวจสอบ
ครบตามจํานวนที่แจง
ไมครบตามจํานวนที่แจง
...........................................
(........................................)
ตําแหนง............................................
วันที่..................................................

ปลายทาง
ผูรับผิดชอบ
...........................................
(........................................)
ตําแหนง............................................
วันที่..................................................
ผูตรวจสอบ
ครบตามจํานวนที่แจง
ไมครบตามจํานวนที่แจง
...........................................
(........................................)
ตําแหนง............................................
วันที่..................................................

