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1. หลักการและเหตุผล  
   ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของชีววัตถุ (biological agent) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน จากการวิจัย จากการ
ทดลองและหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และต่อสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชน หลักการทั่วไป 
คือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุในห้องปฏิบัติการหรือในสภาวะที่ควบคุมดูแลได้ เพื่อลดหรือจ ากัดโอกาสที่คน
และสิ่งแวดล้อมจะได้รับชีววัตถุที่มีอันตรายในระดับต่างๆ กัน  

ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ด าเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ( Modern 
biotechnology)  เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – GMOs) หรือ
โครงการวิจัยที่มีการใช้ “เทคนิครีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (Recombinant deoxyribonucleic acid technology-rDNA)” รวมทั้ง
การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพก่อโรคต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ จึงได้วางแนวทางพัฒนา
ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับส่วนงาน เพื่อท าหน้าที่วางนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ ทั้งในส่วนการวิจัย และการ
ท างานด้านพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การด าเนินงานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ พาหะ และแมลงพาหะ รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ของแต่ละส่วนงาน รวมถึงคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - IBC) คณะกรรมการควบคุม
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งให้เกิดการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป   

2. วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ของแต่ละส่วนงาน รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่ด าเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
  2. เพื่อให้ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต หรือผู้ที่
เก่ียวข้องที่ด าเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม เข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของตนเอง 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  

  1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - IBC) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับส่วนงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
 2. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 
 - ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน 

- บุคลากร/คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดอบรม  

  4.1 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี (Training 
Course on Biosafety and Biosecurity: Principle of Biosafety and Biosecurity)  
ด าเนินการอบรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 9 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
12.40 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  4.2 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ (Training 
Course on Biosafety and Biosecurity: Practical Biosafety and Biosecurity)  
ด าเนินการอบรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรม 
1. บรรยายเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

 หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรกัษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity) 

 การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management) 
 การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) 
 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment) 
 การท าลายเชื้อโรค 
 การขนส่งเชื้อโรค 
 การจัดการขยะติดเชื้อ 
 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่ การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design) 
 ฝึกปฏิบัติการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE) 
 ฝึกปฏิบัติการจัดการสารชวีภาพรั่วไหล 

3. จัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 
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5. เนื้อหาหลักสูตรอบรม  

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในครั้งนี้  ประกอบด้วย
หลักสูตรการอบรม  2 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  5.1 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี 
(Principle of Biosafety and Biosecurity) (ระยะเวลาการอบรม 1.5 วัน) 

  1. กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosecurity) 

1.1 กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
1.2 กฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย 
1.3 ข้อก าหนดของสหประชาชาติ 
1.4 ข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 

2. หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
 2.1 ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

o อันตรายในห้องปฏิบัติการ 
o การจ าแนกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามระดับความเสี่ยง 
o ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety level: BSL) ของห้องปฏิบัติการ 
o การปฏิบัติท่ีดีทางจุลชีววิทยา (Good microbiological practice) 

2.2 ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
o การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างและสถานที่ 
o การรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล 
o การรักษาความปลอดภัยของสารชีวภาพ 
o การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารชีวภาพ 
o การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

3. การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management) 
  3.1 ความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ 
  3.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
  3.3 การจัดการและการควบคมุความเสี่ยงทางชีวภาพ 
4. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
   4.1 การออกแบบสถานที่ การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design) 
   4.2 การปฏิบัติที่ดีทางจุลชีววิทยา (Good microbiological practice) 
   4.3 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment) 
5. อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE) 
   5.1 ประเภทของ PPE 
   5.2 การเลือกประเภท PPE 
   5.3 การใช้ PPE 
   5.4 การจัดการ PPE หลังใช้งาน  
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6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment) 
   6.1 ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet: BSC) Laminar flow และ Fume hood 

o ความแตกต่างของอุปกรณ์ 
o ชนิดและประเภท 
o หลักการท างาน 
o การใช้งานอย่างถูกวิธี 
o การบ ารุงรักษา 
o การตรวจรับรอง 

   6.2 เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
o การใช้งานอย่างถูกวิธี 
o การบ ารุงรักษา 

 7. การท าลายเชื้อโรค 
1.1 ประเภท หลักการ และวิธีการท าลายเชื้อ 
1.2 การเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
1.3 การประเมินประสิทธิภาพการท าลาย 

 8. การขนส่งเชื้อโรค / วิธีปฏิบัติในการบรรจุและการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 9. การจัดการขยะติดเชื้อ 
  9.1 กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  9.2 การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย และการจัดการขยะประเภทต่างๆ  

ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะมีคม ขยะรังสี ขยะเคมี ขยะพิษ ซากสัตว์ 
 10. การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
  10.1 องค์ประกอบของชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit) 
  10.2 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารชีวภาพรั่วไหลในสถานปฏิบัติการ ในตู้ชีวนิรภัยและในเคร่ือง centrifuge 
  10.3 การรายงานอุบัติการณ์ 

 5.2 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ 
(Practical Biosafety and Biosecurity) (ระยะเวลาการอบรม 0.5 วัน) 

 1. ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถานที่ การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design) 
    ฝึกปฏิบัติการวางแผนผังในสถานปฏิบัติการ แยกพื้นท่ีสะอาดและพื้นท่ีปนเป้ือน การพิจารณาทิศทางการ
ไหลเวียนของอากาศ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีผลต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ การก าหนดเส้นทางการเข้า -ออก
ของคน ตัวอย่าง และวัตถุติดเชื้อ การจัดการพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 2. ฝึกปฏิบัติการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE) 
   2.1 ฝึกการสวมใส่และการถอด PPE 
   2.2 ฝึกการจัดการ PPE หลังใช้งาน 
   2.3 ฝึกการล้างมือ 
 3. ฝึกปฏิบัติการจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
   3.1 จ าลองเหตุการณ์สารชีวภาพรั่วไหล ในสถานปฏิบัติการ ในตู้ชีวนิรภัย และในเคร่ือง centrifuge 
   3.2 ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
   3.3 ฝึกเขียนรายงานอุบัติการณ์ 
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6. ลักษณะการอบรม 

   การอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบหลังการอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  2. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หลักการ และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ รวมทั้งมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ เพื่อป้องกันอันตรายและ
ลดความเสี่ยงที่อาจขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของตนเอง 
  3. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานด้านชีวภาพได้อย่างถูกต้อง  

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1. จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย และผู้ที่ สนใจมีจ านวนไม่น้อยกว่า 90 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่ได้ตั้งไว้  
  2. สรุปรายงานการประชุม และรายงานการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมการประชุม  
  ๑. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  4. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5. ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน รวมถึงคณาจารย์และนักวิจัยรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการวิจัย และผู้ที่สนใจจากสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนบน      

10. วิทยากรในการอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

1. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. อ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. อ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
8. อ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. อ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12. ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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11. งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายส่วนงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย 
ยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายประจ า ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 99 งบรายจ่ายประจ า แผนงาน 3 มิติ งานบริหารการวิจัย แผนงาน:  
แผนงานวิจัย งาน: งานบริหารการวิจัย กิจกรรม: - กองทุน กองทุนเพื่อการวิจัย งบรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(CS02-SPONS)  หมวด/รายการ โครงการจัดตั้ งศูนย์บริหารจัดการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) รหัส ศูนย์บริหารงานวิจัย (62-2-86-99-46-D-0-0100) งบด าเนินการ ค่าใช้สอย และ
งบประมาณจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ก าหนดการการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ระหว่างวันที่  8 – 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

------------------------------------------------------- 

วันจันทรท์ี่ 8 กรกฎาคม 2562 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. Pre Test 

09.00 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” 
โดย  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 
       ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

10.00 – 11.30 น. การบรรยายเรื่อง “หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว  
      คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 – 13.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management)” 
โดย  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 
       ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

13.30 – 14.15 น. การบรรยายเร่ือง “การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” 
โดย  นายสัตวแพทย์ เชาเชฏฐฉภ์าดา พฒุพิมพ ์
       ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14.15 – 15.15 น. การบรรยายเร่ือง “อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE)” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชัณี แสงทอง 
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.15 – 16.15 น. การบรรยายเร่ือง “อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment)” 
โดย  อาจารย์ ดร.เนตรดาว คงใหญ่ 
       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเหตุ :    1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้ เข้าร่วมอบรมตลอดท้ังหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
3. เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้าและช่วงบ่ายในห้องประชุม  
4. ช่วงเวลา 13.00 น. มีกิจกรรมส่งเสริมยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ความปลอดภัยแก่ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประมาณ 50 ห้องปฏิบัติการ  
เช่น Spill Kits และ first aid kits ด้านชีวภาพ (โดยก าหนดเงื่อนไขให้ทุกห้องปฏิบัติการฯ จัดท ารายงานแบบประเมิน
ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*)   

  * อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
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CMU SH&E; Center for Safety, Occupational Health and Environment, Chiang Mai University 
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.30 น. การบรรยายเร่ือง “การท าลายเชื้อโรค” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ 
       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

09.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “การขนส่งเชื้อโรค” 
โดย  อาจารย์ ดร.วุฒชิัย ค าดวง. 
       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.30 – 11.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการขยะติดเชื้อ” 
โดย  อาจารย์ ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ 
       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.30 – 12.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล” 
โดย  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ 
       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.15 น. การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ฐานที่  1 ปฏิบัติการออกแบบสถานที่  การจัดวางเครื่ องมือและอุปกรณ์ใน 
สถานปฏิบัติการ 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
       อาจารย์ ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

นายสัตวแพทย์ เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มช. 
 ฐานที่ 2 การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

อาจารย์ ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
 ฐานที่ 3 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 

โดย  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มช. 

คุณวาสนา พิโลนพงศธร คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

16.15 – 16.45 น. Post Test 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะ

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
3. เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้าและช่วงบ่ายในห้องประชุม  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่  http://bit.ly/2XIJdUZ หรือ  
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2562 หรือจนครบจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 90 คน 

https://goo.gl/msERYm%20หรือ



