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โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นท่ี 7 
ในระหว่างวันท่ี 2 - 16 สิงหาคม และวันท่ี 21 สิงหาคม 2564  

ณ ห้องประชุมดอยหลวง – ดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม ่

1. หลักการและเหตุผล  
   ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักพื้นฐานของความปลอดภัยตอ่
สุขภาพอนามัยมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของชีววัตถุ (biological agent) ที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงาน 
จากการวิจัย จากการทดลองและหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และต่อสวัสดิภาพของ
ประชาชนและชุมชน หลักการทั่วไป คือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุในห้องปฏิบัติการหรือใน
สภาวะที่ควบคุมดูแลได้ เพื่อลดหรือจ ากดัโอกาสที่คนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับชีววัตถุที่มีอันตรายในระดับต่างๆ กัน  

ปัจจุบันมีหน่วนงานในภาคเหนือที่ด าเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern 
biotechnology)  เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – 
GMOs) หรือโครงการวิจัยที่มีการใช้ “เทคนิครีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (Recombinant deoxyribonucleic acid 
technology-rDNA)” รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเช้ือจุลชีพก่อโรคต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ของสถานปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ จึงได้วางแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับส่วนงาน เพื่อท า
หน้าที่วางนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ ทั้งในส่วนการ
วิจัย และการท างานด้านพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การด าเนินงานเกี่ยวกับเช้ือจุลินทรีย์ 
พาหะ และแมลงพาหะ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ  และผ่านการรับรองหลักสูตรอบรมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในรูปแบบออนไลน์ (Biosafety and Biosecurity 
Online Training Course) จากกรมวิทยาศาสตร์การพทย์เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้แก่ผู้ที่ด าเนินงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและ
ผู้ที่สนใจ เพื่อมุ่งให้เกิดการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่จะเกิดข้ึนเพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของผู้ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ
วิศวกรรม เข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อป้องกันอันตรายและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่หน่วยงานของ
ตนเอง 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  

  1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทาง
ชีวภาพ หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 
 - ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร/คณาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษาของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

2. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (CMU - IBC) คณะกรรมการควบคุม
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั่วไป 

4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีจัดอบรม  

  4.1 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี 
(Training Course on Biosafety and Biosecurity:  Principle of Biosafety and Biosecurity)  จัดอบรมใน
รูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด าเนินการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 สิงหาคม 2564 (ปิดระบบในวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เวลาเที่ยงคืน) 
  4.2 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ 
(Training Course on Biosafety and Biosecurity: Practical Biosafety and Biosecurity) ด าเนินการอบรม
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง – ดอยนาง โรงแรมแคน
ทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ 

5. การลงทะเบียน 
ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม (จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 180 ท่าน) โดยมีอัตรา

ค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
ประเภทของผู้เข้าร่วมการอบรม อัตราค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเก่ียวข้องตามล าดับ ดังน้ี  
     1.1 ผู้ด าเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เ ร่ือง ผู้ด า เ นินการและผู้ มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 
      1.2 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชี วภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ส่วนงาน 
      1.3 หัวหน้าโครงการ อาจารย์ นักวิจัยที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับเชื้อก่อโรค 
      1.4 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับเชื้อก่อโรค 
      1.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม
การอบรมได้ที่ .................. 
ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป 
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6. เน้ือหาหลักสูตรอบรม  

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในครั้งนี้  
ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรม  2 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  6.1 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ภาคทฤษฎี (Principle of Biosafety and Biosecurity) จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (ระยะเวลาการอบรม 
10 ชั่วโมง 30 นาที) 

หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว  1 ช่ัวโมง 

หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 1.5 ช่ัวโมง 

การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ  ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย 1 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ 1 ช่ัวโมง 
การท าลายเช้ือโรค ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ 1 ช่ัวโมง 
การขนส่งเช้ือโรค/วิธีปฏิบัติในการบรรจุและการขนส่ง 
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง 1 ช่ัวโมง 

การจัดการขยะติดเช้ือ ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ 1 ช่ัวโมง 
การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน 1 ช่ัวโมง 

 6.2 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ภาคปฏิบัติ (Practical Biosafety and Biosecurity) จัดอบรมในรูปแบบแบบฝึกปฏิบัติจริง (ระยะเวลาการ
อบรม 3 ชั่วโมง) 

หัวข้อ ระยะเวลา 
ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและอปุกรณ์ในสถานปฏิบัตกิาร 1 ช่ัวโมง 
ฝึกปฏิบัตกิารสวมใส่และถอดอปุกรณ์ปกปอ้งส่วนบุคคล 1 ช่ัวโมง 
ฝึกปฏิบัตกิารจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 1 ช่ัวโมง 

 
7. ลักษณะการอบรม 

   การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี (จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลาการอบรม 10 ช่ัวโมง 30 
นาที) และภาคปฏิบัติ จ านวน 1 วัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร 
และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 

 

 



 

4 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับ
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  2. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านหลักการ และข้อปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยด้านชีวภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจข้ึน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแล
และพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของตนเอง 
  3. คณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัย  
ทางชีวภาพ แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านชีวภาพได้อย่างถูกต้อง  
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

  1. จ านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมีจ านวน 180 คน  
  2. ผู้ที่สอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการอบรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมการประชุม  

  โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

11. วิทยากรในการอบรม (*สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 1. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   

2. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์    
3. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร์       
4. ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์     
5. ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์   
6. น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ส านักงานบริหารงานวิจัย (ศูนย์สัตว์ทดลอง)  

 7. ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ คณะเทคนิคการแพทย์     
8. ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์     
9. ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ คณะเทคนิคการแพทย์      
10. ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์  
11. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
12. ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร คณะเทคนิคการแพทย์   
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12. งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานครั้งนี้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ส่วนงาน : ส านักงานมหาวิทยาลัย : ส านักงานบริหารงานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (สิ่งแวดล้อม) แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย กองทุนเพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป ข้อ 1 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [642861346C00130]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6 

ก ำหนดกำร “กำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพและกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ รุ่นท่ี 7” 
ในระหว่ำงวันท่ี 2 - 16 สิงหำคม และวันท่ี 21 สิงหำคม 2564  

ณ ห้องประชุมดอยหลวง – ดอยนำง โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม ่
------------------------------------------------------- 

วันท่ี 2 สิงหำคม 2564 

11.00 – 24.00 น. Pre Test (ทดสอบก่อนเรียนในรูปแบบออนไลน์พร้อมกัน ใช้เวลำ 20 นำที) 
 
วันท่ี 2 - 16 สิงหำคม 2564 (เข้ำร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ตำมอัธยำศัย) 

หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว  1 ช่ัวโมง 

หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 1.5 ช่ัวโมง 

การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ  ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย 1 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ 1 ช่ัวโมง 
การท าลายเช้ือโรค ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ 1 ช่ัวโมง 
การขนส่งเช้ือโรค/วิธีปฏิบัติในการบรรจุและการขนส่ง 
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง 1 ช่ัวโมง 

การจัดการขยะติดเช้ือ ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ 1 ช่ัวโมง 
การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน 1 ช่ัวโมง 

 
ข้อก ำหนดในกำรอบรมภำคทฤษฎี 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (pre-test) บนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายในวันและ
เวลาที่ก าหนด โดยการท าแบบทดสอบจะใช้เวลา 20 นาที และต้องท าให้เสร็จในครั้งเดียว ไม่สามารถหยุดเวลาได้ 
หากครบเวลาระบบจะปิดการเข้าถึงพร้อมส่งข้อสอบอัตโนมัติ และระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบโดยทันที 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมการเรียนภาคทฤษฎีบนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครบทุกหัวข้อ ภายใน
ระยะเวลา 10 วัน ตามที่ก าหนด โดยระบบจะมีการบันทึกจ านวนช่ัวโมงเรียน และเมื่อครบเวลา ระบบจะปิดการ
เข้าถึงทันที ทั้งนี้ จะปิดระบบในวันท่ี 16 สิงหำคม 2564 เวลำเท่ียงคืน 
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วันเสำร์ท่ี 21 สิงหำคม 2564 (เช้ำ) ณ ห้องประชุมดอยหลวง – ดอยนำง โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม่ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ - กลุ่มที่ 1 (ไม่เกิน 90 ท่าน) 

08.30 – 11.30 น. การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ฐำนท่ี 1 กำรสวมใสแ่ละถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
โดย  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฐำนท่ี 2 กำรจัดกำรสำรชีวภำพรั่วไหล 
โดย  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฐำนท่ี 3 กำรออกแบบสถำนท่ี กำรจัดวำงเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถำนปฏิบัติกำร 
โดย  ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

11.30 – 12.00 น. Post Test (กลุม่ที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
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วันเสำร์ท่ี 21 สิงหำคม 2564 (บ่ำย) ณ ห้องประชุมดอยหลวง – ดอยนำง โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม่ 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ - กลุ่มที่ 2 (ไม่เกิน 90 ท่าน) 

13.30 -  16.30 น. การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ฐำนท่ี 1 กำรสวมใสแ่ละถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
โดย  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธ์ิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฐำนท่ี 2 กำรจัดกำรสำรชีวภำพรั่วไหล 
โดย  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฐำนท่ี 3 กำรออกแบบสถำนท่ี กำรจัดวำงเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถำนปฏิบัติกำร 
โดย  ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

16.30 – 17.00 น. Post Test (กลุม่ที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 


