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โครงการอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุนท่ี 5 

ในระหวางวันเสารท่ี 26 กันยายน 2563 - วันอาทิตยท่ี 27 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ หอง SCB 2100 และโถงกิจกรรมช้ัน 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

1. หลักการและเหตุผล  
   ความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักพื้นฐานของความปลอดภัยตอ
สุขภาพอนามัยมนุษย และสิ่งแวดลอมจากอันตรายของชีววัตถุ (biological agent) ที่อาจเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงาน จากการ
วิจัย จากการทดลองและหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลดีตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และตอสวัสดิภาพของประชาชนและ
ชุมชน หลักการทั่วไป คือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุในหองปฏิบัติการหรือในสภาวะที่ควบคุมดูแลได  
เพื่อลดหรือจํากัดโอกาสที่คนและสิ่งแวดลอมจะไดรับชีววัตถุที่มีอันตรายในระดับตางๆ กัน  

ปจจุบันมีหนวนงานในภาคเหนือที่ดํ า เนินงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชี วภาพสมัยใหม  (Modern 
biotechnology)  เชนงานที่เก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – GMOs) 
หรือโครงการวิจัยที่มีการใช “เทคนิครีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ (Recombinant deoxyribonucleic acid technology-
rDNA)” รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพกอโรคตางๆ เปนจํานวนมาก และมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตระหนักถึง
ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ ผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ รวมไปถึงสภาพแวดลอมของสถานปฏิบัติงาน
และชุมชนโดยรอบ จึงไดวางแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และระดับสวนงาน เพื่อทําหนาที่วางนโยบาย 
ประกาศ หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
ความรูแกผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพและผูเก่ียวของ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานดานชีวภาพ ทั้งในสวนการวิจัย 
และการทํางานดานพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การดําเนินงานเก่ียวกับเชื้อจุลินทรีย พาหะ และแมลง
พาหะ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ในหองปฏิบตัิการ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ ใหแกผูที่ดําเนินงานในหองปฏิบัติการทางชีวภาพและผูที่สนใจ เพื่อมุงใหเกิดการนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่จะเกิดข้ึน
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่จะมีผลบังคับใชตอไป 

2. วัตถุประสงค  

  1. เพื่อเสริมสรางทักษะการใชแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของผูที่ดําเนินงานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม 
  2. เพื่อใหผูปฏิบัติการ รวมถึงผูที่เก่ียวของที่ดําเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม 
เขาใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อปองกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน อีกทั้งมีสวนชวยในการดูแลและพัฒนาดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหแกหนวยงานของตนเอง 
  3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถถายทอดความรูดานความปลอดภัยทางชีวภาพแกผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของได  

3. กลุมเปาหมาย  

  1. คณาจารย นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรผูที่เก่ียวของที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบดวย 
 - ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการของแตละหนวยงาน รวมถึงบุคลากร/คณาจารย/นักวิจัย/นักศึกษาของ
สวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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- บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม 

2. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - IBC) คณะกรรมการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสวนงาน รวมทั้งผูที่เก่ียวของที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และผูที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทั่วไป 

4. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่จัดอบรม  

  4.1 หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี 
(Training Course on Biosafety and Biosecurity: Principle of Biosafety and Biosecurity) ดําเนินการอบรมวัน
เสารที่ 26 กันยายน 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 
– 12.40 น. ณ หอง SCB 2100 และโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

  4.2 หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ 
(Training Course on Biosafety and Biosecurity:  Practical Biosafety and Biosecurity)  ดํ า เนินการอบรม วัน
อาทิตยที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแตเวลา 13.30 – 14.00 น. ณ หอง SCB 2100 และโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 
ป   
คณะวิทยาศาสตร 

5. การลงทะเบียน 
ผูสนใจสามารถสงสมัครเขารวมการอบรมไดท่ี  https://cmu.to/XkHCT  (จํากัดจํานวนผูเขารวมอบรม  

90 ทาน) โดยมีอัตราคาลงทะเบียน ดังนี้ 
ประเภทของผูเขารวมกาอบรม อัตราคาลงทะเบียน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี เ ก่ียวของ
ตามลําดับ ดังนี้  
      1.1 ผูดําเนินการ และผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานของสวน
งานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 
2558  
      1.2 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
      1.3 หัวหนาโครงการ อาจารย นักวิจัยท่ีปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับเชื้อกอโรค 
      1.4 เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับเชื้อกอโรค 

ไมมีคาลงทะเบียน  

ทั้งนี้ ผูเขารวมการอบรมฯ สามารถเขารวมการอบรมไดโดยไมถือเปนวันลา และสามารถเบิกคาใชจายไดตาม
ระเบียบของทางราชการ ทัง้นี้เมื่อไดรับการอนุมัติจากหนวยงานตนสงักัด 

6. เน้ือหาหลักสูตรอบรม  

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในคร้ังนี้  
ประกอบดวยหลักสูตรการอบรม  2 หลักสูตร แตละหลักสูตรมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  6.1 หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี 
(Principle of Biosafety and Biosecurity) (ระยะเวลาการอบรม 10 ชั่วโมง 30 นาที) 

https://cmu.to/XkHCT
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ลําดับ หัวขอ เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา 
1 กฎหมาย และกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับความปลอดภัย
ทางชวีภาพ (Biosafety) และ
การรักษาความปลอดภัย 
ทางชวีภาพ (Biosecurity) 

1. กฎหมายวาดวยเชื้อโรคและพิษจากสัตว 
2. กฎหมายวาดวยอาชีวอนามัย 
3. ขอกําหนดของสหประชาชาติ 
4. ขอกําหนดขององคการอนามัยโลก 
 

1 ชั่วโมง 

2 หลักการดานความปลอดภัย
ทางชวีภาพ (Biosafety) และ
การรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) 

1. ความหมาย องคประกอบ และหลักการดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
- อันตรายในหองปฏิบัติการ 
- การจําแนกเช้ือโรคและพิษจากสัตวตามระดับความ

เส่ียง 
- ระดับความปลอดภัยทาง ชีวภาพ  (Biosafety 

level: BSL) ของหองปฏิบัติการ 
          - การปฏิบัติท่ีดีทางจุลชีววิทยา (Good microbiological 

practice) 
2. ความหมาย องคประกอบ และหลักการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 
- การรักษาความปลอดภัยของโครงสรางและสถานที ่
- การรักษาความปลอดภัยดานบุคคล 
- การรักษาความปลอดภัยของสารชีวภาพ 
- การรั กษาความปลอดภั ย ในการขนส งหรื อ

เคล่ือนยายสารชีวภาพ 
- การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

1.5 ชั่วโมง 

3 การจัดการความเสี่ยงทาง
ชีวภาพ (Biorisk 
management) 

1. ความสําคัญของการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพ 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
3. การจัดการและการควบคุมความเส่ียงทางชีวภาพ 

1 ชั่วโมง 

4 การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชวีภาพ 

1. การออกแบบสถานที่ การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณใน
สถานปฏิบัติการ (Facility design) 

2. การปฏิบัติที่ดีทางจุลชีววิทยา (Good microbiological 
practice) 

3.  อุปกรณเพื่อความปลอดภัย (Safety equipment) 

1 ชั่วโมง 

5 อุปกรณปกปองสวนบุคคล 
(Personal protective 
equipment: PPE) 

1. ประเภทของ PPE 
2. การเลือกประเภท PPE 
3. การใช PPE 
4. การจัดการ PPE หลังใชงาน 

1 ชั่วโมง 

6 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
(Safety equipment) 

1. ตูชีวนิรภัย (Biosafety cabinet: BSC) Laminar flow 
และ Fume hood 
- ความแตกตางของอุปกรณ 
- ชนิดและประเภท 
- หลักการทํางาน 

1 ชั่วโมง 
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ลําดับ หัวขอ เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา 

- การใชงานอยางถูกวิธี 
- การบํารุงรักษา 
- การตรวจรับรอง 

2. เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
- การใชงานอยางถูกวิธี 
- การบํารุงรักษา 

7 การทําลายเชื้อโรค 1. ประเภท หลักการ และวิธีการทําลายเชื้อ 
2. การเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
3. การประเมินประสิทธิภาพการทําลาย 

1 ชั่วโมง 

8 การขนสงเชื้อโรค / วิธปีฏิบัติ
ในการบรรจุและการขนสงเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว 

1. การขนสงเชื้อโรค 
2. วิธีปฏิบัติในการบรรจุและการขนสงเชื้อโรคและพิษจาก

สัตว 

1 ชั่วโมง 

9 การจัดการขยะติดเชื้อ 1. กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
2. การเก็บรวบรวม การเคลื่อนยาย และการจัดการขยะ

ประเภทตางๆ ไดแก ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะมีคม ขยะ
รังสี ขยะเคมี ขยะพิษ ซากสัตว 

1 ชั่วโมง 

10 การจัดการสารชีวภาพร่ัวไหล 1. องคประกอบของชุดจัดการสารชีวภาพร่ัวไหล (Biological 
spill kit) 

2.  ข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารชีวภาพร่ัวไหลในสถาน
ปฏิบัติการ ในตูชีวนิรภัยและในเคร่ือง centrifuge 

3. การรายงานอุบัติการณ 

1 ชั่วโมง 

 สอบขอเขียน  30 นาท ี

 6.2 หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ 
(Practical Biosafety and Biosecurity) (ระยะเวลาการอบรม 2 ชั่วโมง 15 นาที) 

ลําดับ หัวขอ เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลา 
1 ฝกปฏิบัติการออกแบบสถานที ่

การจัดวางเคร่ืองมือและ
อุปกรณในสถานปฏิบัติการ 
(Facility design) 

ฝกปฏิบัติการวางแผนผังในสถานปฏิบัติการ แยกพื้นท่ี
สะอาดและพื้นท่ีปนเปอน การพิจารณาทิศทางการไหลเวียน
ของอากาศ การจัดวางเครื่องมอืและอุปกรณท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ การกําหนดเสนทางการเขา -ออกของ
คน ตัวอยาง และวัตถุติดเชื้อ การจัดการพื้นท่ีเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

55 นาท ี

2 ฝกปฏิบัติการสวมใสและถอด
อุปกรณปกปองสวนบุคคล 
(Personal protective 
equipment: PPE) 

1. ฝกการสวมใสและการถอด PPE 
2. ฝกการจัดการ PPE หลังใชงาน 
3. ฝกการลางมือ 

 

55 นาท ี

3 ฝกปฏิบัติการจัดการ
สารชีวภาพรั่วไหล 

1. จําลองเหตุการณสารชีวภาพร่ัวไหล ในสถานปฏิบัติการ 
ในตูชีวนิรภัย และในเคร่ือง centrifuge 

2. ฝกปฏิบัติการใชชุดจัดการสารชีวภาพร่ัวไหล 
3. ฝกเขียนรายงานอุบัติการณ 

55 นาท ี
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7. ลักษณะการอบรม 

   การอบรมประกอบดวยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน ซึ่งผูที่เขารวมอบรมตองเขารวมภาค
บรรยายไมนอยกวารอยละ 80 และเขารวมตลอดภาคปฏิบัติ และผานเกณฑการทดสอบหลังการอบรมไมนอยกวารอยละ 
70 จึงจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการของแตละหนวยงาน รวมถึงผูบริหาร คณาจารย นักวิจัย ผูที่เก่ียวของ
กับงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม และเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
  2. คณะกรรมการฯ และผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจในดานหลักการ และขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
ดานชีวภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับเชื้อจุลินทรียกอโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
และแมลงพาหะ เพื่อปองกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจข้ึน อีกทั้งมีสวนชวยในการดูแลและพัฒนาดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพใหแกสวนงานของตนเอง 
  3. คณะกรรมการฯ และผูเขาอบรมไดรับความรูและสามารถถายทอดความรูดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  
แกบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานชีวภาพไดอยางถูกตอง  

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
  1. จํานวนผูที่สนใจเขารวมการอบรมมีจํานวน 60 - 90 คน  
  2. ผูที่สอบผานไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูที่เขารวมการอบรม 

10. ผูรับผิดชอบและผูเขารวมการประชุม  
  โครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงาน
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

11. วิทยากรในการอบรม (*สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 1.  ดร.ฉายสุ รีย  ศุภวิ ไล นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

2. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย    
3. ผศ.ดร.หทัยรัตน ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร    
4. ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ คณะแพทยศาสตร    
5. ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ คณะเทคนิคการแพทย     
6. ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย   
7. น.สพ.เชาเชฏฐฉภาดา พุฒพิมพ สํานักงานบริหารงานวิจัย (ศูนยสตัวทดลอง)    
8. ผศ.ดร.พลรัตน พันธุแพ คณะเทคนิคการแพทย     
9. ผศ.ดร.วุฒิชัย คําดวง คณะเทคนิคการแพทย     
10. ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย    
11. ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงศ คณะเทคนิคการแพทย     
12. ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส คณะเทคนิคการแพทย     
13. ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร     
14. ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร คณะเทคนิคการแพทย 
15. น.สพ.เชาเชฏฐฉภาดา พุฒพิมพ   
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กําหนดการ 
การอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุนที่ 5 

ในระหวางวันเสารที่ 26 กันยายน 2563 และวันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ หองประชุม SCB 2100 และโถงกจิกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

------------------------------------------------------- 
วันเสารที่ 26 กันยายน 2563  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. Pre Test 

09.00 – 10.00 น. การบรรยายเร่ือง “กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” 
โดย  ดร.ฉายสุรีย ศุภวิไล ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชวีภาพ และ 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10.00 – 11.30 น. การบรรยายเร่ือง “หลักการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” 
โดย  ผศ.ดร.หทัยรัตน ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11.30 – 12.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management)” 
โดย  ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น. การบรรยายเร่ือง “การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ” 
โดย ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14.30 – 15.30 น. การบรรยายเร่ือง “อุปกรณปกปองสวนบุคคล (Personal protective equipment : PPE)” 
โดย ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15.30 – 16.30 น. การบรรยายเร่ือง “อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย (Safety equipment)” 
โดย น.สพ.เชาเชฏฐฉภาดา พุฒพิมพ สํานักงานบริหารงานวิจัย (ศูนยสัตวทดลอง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรนี้ไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยเรียบรอยแลว 
2. ผูที่เขารวมอบรมตองเขารวมภาคบรรยายไมนอยกวารอยละ 80 และเขารวมตลอดภาคปฏิบัติ และผาน

เกณฑการทดสอบหลังการอบรมไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม 
3. รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
4. เสิรฟอาหารวางชวงเชาและชวงบายในหองประชุม 
5. ผูเขารวมการประชุมตองไดรับการทดสอบทั้งกอนและหลังการอบรมจึงจะไดรับประกาศนียบัตร 
6. สามารถลงทะเบียนเขารวมการอบรมไดที่ https://cmu.to/7Pjsu  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป      
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วันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2563 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.30 น. การบรรยายเร่ือง “การทําลายเชื้อโรค” 
โดย ผศ.ดร.พลรัตน พนัธุแพ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

09.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “การขนสงเชื้อโรค” 
โดย  ผศ.ดร.วุฒิชัย คําดวง คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

10.30 – 11.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการขยะติดเชื้อ” 
โดย  ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11.30 – 12.30 น. การบรรยายเร่ือง “การจัดการสารชีวภาพร่ัวไหล” 
โดย  ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.15 น. การฝกปฏิบัติเสริมสรางทักษะดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ฐานที่ 1 การสวมใสและถอดอุปกรณปกปองสวนบุคคล 
โดย  ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฐานที่ 2 การจัดการสารชีวภาพร่ัวไหล 
โดย  ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงศ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ฐานที่ 3 การออกแบบสถานที่ การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณในสถานปฏิบัติการ 
โดย  ผศ.ดร.พลรัตน พันธุแพ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
       ผศ.ดร.หทัยรัตน ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
น.สพ.เชาเชฏฐฉภาดา พุฒพิมพ สํานักงานบริหารงานวิจัย (ศูนยสัตวทดลอง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16.15 – 16.45 น. Post Test 

 

 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรนี้ไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยเรียบรอยแลว 
2. ผูที่เขารวมอบรมตองเขารวมภาคบรรยายไมนอยกวารอยละ 80 และเขารวมตลอดภาคปฏิบัติ และผาน

เกณฑการทดสอบหลังการอบรมไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม 
3. รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
4. เสิรฟอาหารวางชวงเชาและชวงบายในหองประชุม  
5. ผูเขารวมการประชุมตองไดรับการทดสอบทั้งกอนและหลังการอบรมจึงจะไดรับประกาศนียบัตร  
6. สามารถลงทะเบียนเขารวมการอบรมไดที่ https://cmu.to/7Pjsu ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 


