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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าป ี2561 
ตามแนวทางนโยบายส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

หรือพันธุวิศวกรรม และส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่  24 - 25 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล  
   ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของชีววัตถุ (biological agent) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน จากการวิจัย จากการ
ทดลองและหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อการผลิตผลงานทีม่ีคุณภาพ และต่อสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชน หลักการทั่วไป 
คือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุในห้องปฏิบัติการหรือในสภาวะที่ควบคุมดูแลได้ เพื่อลดหรือจ ากัดโอกาสที่
คนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับชีววัตถุที่มีอันตรายในระดับต่างๆ กัน  

ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ด าเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern 
biotechnology)  เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – GMOs) หรือ
โครงการวิจัยที่มีการใช้  “เทคนิครีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (Recombinant deoxyribonucleic acid technology-rDNA)” 
รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพก่อโรคต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ จึงได้วาง
แนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับส่วนงาน เพื่อท าหน้าที่วางนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิท ยาลัยและ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงอันตรายทีอ่าจเกิดจากการปฏิบตัิงานด้านชวีภาพ ทั้งในส่วนการวิจัย และการ
ท างานด้านพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การด าเนินงานเก่ียวกับเชื้อจุลินทรีย์ พาหะ และแมลงพาหะ รวมถึง
การด าเนินการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง  “แนวทางปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าปี 2561” ตามแนวทางนโยบายส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม และส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - 
IBC) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทราบแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานในห้องปฏิบัติการทาง
ชีวภาพภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งให้เกิดการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป   
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของคณาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษา
บัณฑิตที่ด าเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
  2. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม เข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของตนเอง 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
  1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - IBC) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับส่วนงาน รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
 2. คณาจารย์  นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 

- บุคลากร/คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดอบรม  
  4.1 หลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ระดับทฤษฎี (Training Course on Biosafety: 
Principle of Biosafety) ด าเนินการอบรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม
อินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  4.2 หลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ (Training Course on Biosafety: 
Practical Biosafety) ด าเนินการอบรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม
อินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรม 
1. บรรยายเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 กฎระเบียบในการก ากับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 การประเมินความเสี่ยงและระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ : งานวิจัยดา้นเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม่

หรือพันธุวิศวกรรม 
 การประเมินความเสี่ยงและระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ : งานวิจัยดา้นจุลินทรีย ์
 การประเมินความเสี่ยงและระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ : งานวิจัยดา้นพืช 
 การประเมินความเสี่ยงและระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ : งานวิจัยดา้นสัตว์ทดลอง 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การฝึกปฏิบัติการพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย 
 การฝึกปฏิบัติการพิจารณาห้องปฏิบัติการส าหรับด าเนนิโครงการวิจัย 
 การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะดา้นความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ; PPE) 
  - การท างานในตูช้ีวนิรภัย (Biosafety cabinet) 
  - การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง (Packaging and transportation) 
  - การรับมือกรณีที่มีการหกร่ัวไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) 
  - การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Facility design) 

3. จัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 
 

5. เนื้อหาหลักสูตรอบรม  

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในครั้งนี้   ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรม  2 หลักสูตร แต่ละ
หลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  5.1 หลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรระดับทฤษฎี (Principle of Biosafety) (ระยะเวลาการ
อบรม 1 วัน) 

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการฝึกประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม รวมถึงห้องปฏิบัติการที่
เหมาะสมต่อการด าเนินงานจากตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัย และตัวอย่างห้องปฏิบัติการ 
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   เนื้อหาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

1. กฎระเบียบเพื่อใช้ก ากับดูแลและควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 ความหมายของค าว่า ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 สถานภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย 
 กฎระเบียบระดับสากลเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

o ด้านจุลินทรีย์ก่อโรค 
- Biological Weapons Convention (อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ) 
- Laboratory Biosafety Manual – WHO 
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) - CDC 

o ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
- พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- NIH Recombinant DNA guidelines 

 กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย 
o กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
o แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชวีภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  สมัยใหม่

หรือพันธุวิศวกรรม 
o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 
o ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพ  สมัยใหม่ พ.ศ. .... 

2. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ  
พันธุวิศวกรรม 

 2.1 ขอบเขตแนวทางปฏิบัติฯ 
o หลักการและกลไกการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติฯ 
o ขอบเขตของแนวทางปฏิบัติฯ 
o องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติฯ 
o การแบ่งประเภทของงานวิจัยในแนวทางปฏิบัติฯ 

 2.2 ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการฯ 
ภาคบรรยาย 

o ระดับความปลอดภัยในการทดลองระดับห้องปฎิบัติการ  
2.3 ระดับความปลอดภัยของถังหมักและโรงเรือน 

o ระดับความปลอดภัยของจุลินทรีย์ในถังหมักมากกว่า 10 ลิตร ข้ึนไป 
o ระดับความปลอดภัยของการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในโรงเรือน 
  ระดับความปลอดภัยของการทดลองในสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม 
  การทดลองจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม 
o การทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม 

2.4 การขนส่ง และบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
o    การขนส่งและน าเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากต่างประเทศ 
o    บทบาทและหน้าที่ขององค์กรที่เก่ียวข้อง 

3. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) 
 การประเมินความเสี่ยง และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ 
 การประเมินความเสี่ยง และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของงานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง 
 การประเมินความเสี่ยง และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของงานวิจัยด้านพืช 
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 5.2 หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (Practical Biosafety) (ระยะเวลาการ
อบรม 1 วัน) 

 เป็นหลักสูตรที่เหมาะส าหรับเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้เกิดความปลอดภัยโดยฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. การฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) 
2. การท างานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) 
3. การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง (Packaging and transportation) 
4. การรับมือกรณีที่มีการหกร่ัวไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) 
5. การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Facility design) 

 เนื้อหา 
1. การฝึกปฏิบัติพิจารณาระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ 

พิจารณาระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่จะใช้ในการด าเนินการวิจัยของแต่ละกลุ่ม จากการชม
วีดี โอที่ถ่ายจากห้องปฏิบัติการจริง และวิเคราะห์ รวมทั้ ง ให้ข้อเสนอที่ควรปรับปรุงของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

2.  การฝึกปฏิบัติการท างานในห้องปฏิบัติการด้วยความปลอดภัย 
ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) การท างานในตู้ชีวนิรภัย การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 
การรับมือกรณีที่มีการหกร่ัวไหลของชีววัตถุ และการออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

6. ลักษณะการอบรม 
   การอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบหลังการอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
  2. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หลักการ และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ รวมทั้งมี
ความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรม และแมลงพาหะ เพื่อป้องกัน
อันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของ
ตนเอง 
  3. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านชีวภาพได้อย่างถูกต้อง  
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1. จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย และผู้ที่สนใจมีจ านวนไม่น้อยกว่า 150 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่ได้ตั้งไว้  
  2. สรุปรายงานการประชุม และรายงานการด าเนินงาน 
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9. ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมการประชุม  
  ๑. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  ๒. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  4. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5. คณาจารย์และนักวิจัยรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย และผู้ที่สนใจจากสถาบันเครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน    
   
10. วิทยากรในการอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

1. ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน นักวิชาการอิสระ 
3. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. นางสาวจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
5. รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. อ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8. ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. อ.ดร.น้ าผึ้ง อนุกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. อ.ดร.ธนวรรณ ส าลีรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12. ทนพญ. อัมพิกา แก้วบัณฑิต  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. คุณวรทิพย์ ศรีเปารยะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
15. อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. อ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
18. อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. อ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20. อ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
21. ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22. ผศ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา เมเยอร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23. อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
25. อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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11. งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2561 ส่วนงาน :  ส านักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์
บริหารงานวิจัย แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนเพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป ข้อ 13 
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [612865146C01800]  
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าปี 2561 
ตามแนวทางนโยบายส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

หรือพันธุวิศวกรรม และส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่  24 - 25   พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

วันที่ 24 พฤษภาคม  2561 

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน (ช่วงเชา้) 

08:30 – 08:45 น. กล่าวเปิดการอบรม  

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพนัธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย 

       ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

08:45 – 09:45 น. การบรรยายเร่ือง “กฎระเบียบในการก ากับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ” 
   โดย นางสาวจนิตนา  จนัทร์เจริญฤทธิ์   
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

09:45 – 10:00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  

10:00 – 11:00 น. การบรรยายเร่ือง “การประเมนิความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ : 
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” 

   โดย นางสาวจนิตนา  จนัทร์เจริญฤทธิ์ 
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

11:00 – 12:00 น. การบรรยายเร่ือง “การประเมนิความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ : 
งานวิจัยด้านจุลินทรีย์” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว  
   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12:00 – 12:50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:50 – 13:00 น. ลงทะเบียน (ช่วงบ่าย) 

13:00 – 14:00 น. การบรรยายเร่ือง “การประเมนิความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: 
 งานวิจัยด้านพืช” 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน 
  นักวิชาการอิสระ 

14:00 – 15:00 น. การบรรยายเร่ือง “การประเมนิความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: 
 งานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง” 

 โดย ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล 
นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15:00 – 15:15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 



 

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าปี 2561 
    

8 

15:15 – 16:15 น. การฝึกปฏิบัตกิารพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย 

กลุ่มที่ 1 เร่ือง การโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของโปรตนีฆ่าลูกน้ ายุงที่สร้างในระยะก่อน การเกิด

สปอร์ของ Bacillus sphaericus 

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กลุ่มที่ 2 เร่ือง การใช้เทคนิค PCR-based cloning เพื่อการคัดแยกกลุ่มเอนไซม์ย่อยแป้ง โดยตรง

จากแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย 

โดย อาจารย์ ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  กลุ่มที่ 3 เร่ือง Cloning, nucleotide sequence, and expression in Escherichia coli of 

the exotoxin A structural gene of Pseudomonas aeruginosa 

  โดย ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล  นักวชิาการอิสระ 

กลุ่มที่ 4 เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ระดับ

โรงเรือน 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน   นักวชิาการอิสระ  

16:15 – 16:45 น. น าเสนอผลการพิจารณาของแต่ละกลุ่มและอภิปราย (กลุ่มละ 5 นาที) 

16:45 – 17:00 น. สรุปผลการฝึกอบรม   
 
วันที่ 25 พฤษภาคม  2561 

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน (ช่วงเชา้) 
      08:30 – 08:45 น. การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

วิทยากรกลาง : ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล  นักวิชาการอิสระ และ รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มที่ 1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) 
วิท ย ากร : อ .ด ร . เน ต รด าว  ค งใหญ่  (หั วหน้ า ฐาน ) , ผศ .ด ร .ณั ฐจี ร า  อิน ต๊ ะ ใส  และ  

อ.ดร. ศศิธร ศิริลุน (คณะเภสัชศาสตร์) 
    กลุ่มที่ 2 การท างานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) 

วิทยากร : ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล (หัวหน้าฐาน), อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) 
และ อ.ดร.น้ าผึ้ง อนุกูล 

    กลุ่มที่ 3 การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง (Packaging and transportation) 
 วิทยากร : อ.ดร. ธนวรรณ ส าลีรัตน์  (หัวหน้ าฐาน) , ทนพญ. อัมพิกา แก้วบัณฑิต  และ  

อ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง 
    กลุ่มที่ 4 การรับมือกรณีที่มีการหกร่ัวไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) 

 วิทยากร: อ.ดร. สุพรรษา ปาต๊ะ  (หัวหน้าฐาน), อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ และ  
ผศ.ดร. ฟ้าใส คันธวงศ์ 

    กลุ่มที่ 5 การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Facility design) 
วิท ยากร :  อ .ด ร . พ ลรัตน์  พั น ธุ์ แพ  (หั วหน้ าฐาน ) , อ .ดร .กัญ ญ า ป รีช าศุ ท ธิ์  และ  

อ.ดร รุจิเรข ไชยวงษา 
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12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:10 น. ลงทะเบียน (ช่วงบ่าย) 
13:00 – 16:00 น. การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ต่อ) 

 
คณะวิทยากรการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล  นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.น้้าผึ้ง อนุกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.ธนวรรณ ส้าลีรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ทนพญ.อัมพิกา แก้วบัณฑิต  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.วุฒิชัย ค้าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร 
 
 
โปรดสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/msERYm 
 
                       หรือที่                              ภายในวันที่  1 พฤษภาคม  2561 
 
 

https://goo.gl/msERYm

