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การประชุมวิชาการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
“Laboratory biosafety and biosecurity readiness” 

วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2561 
ห้องอมรินทร์ ช้ัน 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ป่ินเกล้า กรุงเทพมหานคร 

เวลา Topics วิทยากร 

8:00 - 8:50 Registration 

8:50 - 9:00 Welcome and open ceremony ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล 

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  

9:00 - 10:30 Safety culture นพ. กรพรหม แสงอร่าม 

ฝ่ายบริหารนักบิน การบินไทย บจก. (มหาชน) 

10:30 - 11:15 อาหารว่าง  ชมผลิตภัณฑ์ 

11:15 - 12:15 Update Pathogen and Animal Toxin Act: 

Biotechnology 

ดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย ์

สํานักกํากับพระราชบัญญัติเช้ือโรคและ 

พิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

12:15 - 13:30 อาหารกลางวัน  ชมผลิตภัณฑ์ 

13:00 - 13:30 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) เฉพาะสมาชกิสมาคมฯ 

13:30 - 14:15 Biosafety for modern biotechnology ศ. ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
14:15 - 14:45 อาหารว่าง  ชมผลิตภัณฑ์ 

14:45 - 16:30 Symposium: Biosafety and biosecurity readiness 

Medical diagnosis laboratory 20 นาที รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Diagnosis of animal diseases 20 นาที ผศ. ดร.น.สพ. วิทวัช วิริยะรัตน์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Animal toxin laboratory 20 นาที อ. นฤมล พักมณี 

นักวิชาการอิสระ 

Synthetic biology research 20 นาที อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Q&A / Discussion 

ผู้ดําเนินการอภิปรายภาคเช้า ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ 
ผู้ดําเนินการอภิปรายภาคบ่าย รศ. ดร.ภก. ชลภัทร  สุขเกษม
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังท่ี 3 

(Workshop for biosafety officer: BSO-III) 
วันท่ี 25 และ 27–29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ห้องอมรินทร์ ช้ัน 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ป่ินเกล้า กรุงเทพมหานคร 

วันจันทร์ที ่25 มิถุนายน 2561 

เวลา รายละเอียดหวัข้อเรื่อง วิทยากร 

08:00 – 08:30 Registration

08:30 – 09:00 Pre-test 

09:00 – 09:15 Overview and orientation รศ. ดร.ภก. ชลภัทร  สุขเกษม 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

09:15 - 10:15 Why biosafety? รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

10:15 – 10:30 Refresh and coffee break 

10:30 – 11:30 Biosafety vs biosecurity ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

11:30 – 12:30 Biorisk management ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

12:30 – 13:30 Luncheon 

13:30 – 14:30 Medical surveillance รศ. พญ. อรุณี  ธิติธัญญานนท์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14:30 – 14:45 Refresh and coffee break  

14:45 – 15:45 How to choose the right PPE อ. อมร อูปแก้ว 

AFRIMS  

15:45 – 16:45 Workshop I: PPE อ. อมร อูปแก้ว 

และทีมวิทยากร / 3M 
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วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2561 

เวลา รายละเอียดหัวข้อเรื่อง วิทยากร 
09:00 – 10:00 Which BSL? รศ. ดร.ภก. ชลภัทร  สุขเกษม 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10:00 – 10:15 Refresh and coffee break   
10:15 – 11:15 Biosafety cabinet (BSC) 

 
อ. ทิพวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
AFRIMS 

11:15 – 12:00 Laboratory waste management อ. สุวัฒน์  ดํานิล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

12:00 – 13:00 Luncheon   
13:00 – 14:00 Workshop II:  

Laboratory waste management  
อ. สุวัฒน์  ดํานิล 
และทีมวิทยากร 

14:00 – 14:15 Refresh and coffee break   
14:15 – 16:00 Workshop III:  

Laboratory virtual tour 
อ. จินตนา  จันทร์เจริญฤทธ์ิ 
และทีมวิทยากร 

 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 

เวลา รายละเอียดหัวข้อเรื่อง วิทยากร 
09:00 – 10:00 Laboratory accident and emergency 

response  
ดร.สารดี  วาฤทธิ์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

10:00 – 10:15 Refresh and coffee break  
10:15 – 11:15 Spill response: Biological spill kits อ. บุญช่วย เอีย่มโภคลาภ 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
11:15 – 12:00 Workshop IV:  

Laboratory accident and emergency response 
/ spill kit 

อ. บุญช่วย เอีย่มโภคลาภ 
และทีมวิทยากร 

12:00 – 13:00 Luncheon   
13:00 – 14:00 SOP writing and implementation  ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
14:00 – 14:15 Refresh and coffee break   
14:15 – 16:30 Workshop V:  

Laboratory and facilities design: group activity 
ดร.ชาลินี คงสวัสด์ิ 
และทีมวิทยากร 
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วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 
เวลา รายละเอียดหวัข้อเรื่อง วิทยากร 

09:00 – 10:00 Shipping and transportation of biological 
agents  

อ. ดวงสุดา สิริยานนท์ 
AFRIMS 

10:00 – 10:30 Refresh and coffee break 

10:30 – 11:30 Workshop VI:  
Shipping and transportation  

อ. ดวงสุดา สิริยานนท์ 
และทีมวิทยากร 

11:30 – 13:00 Luncheon 
13:00 – 14:30 Workshop VII:  

Biological risk assessment and management: 
case study 

รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 

และทีมวิทยากร 

14:30 – 15:00 Post-test 
15:00 – 16:00 Discussion ทีมวิทยากร 
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