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โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 10 

ในระหว่างวันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2565  

ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล  

   ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบนหลักพ้ืนฐานของความปลอดภัย  
ต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของชีววัตถุ (biological agent) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 
จากการวิจัย จากการทดลองและหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และต่อสวัสดิภาพ  
ของประชาชนและชุมชน หลักการทั่วไป คือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุในห้องปฏิบัติการ  
หรือในสภาวะที่ควบคุมดูแลได้ เพ่ือลดหรือจ ากัดโอกาสที่คนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับชีววัตถุที่มีอันตราย 
ในระดับต่างๆ กัน  

ปัจจุบันมีหน่วนงานในภาคเหนือที่ด าเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern 
biotechnology)  เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – 
GMOs) หรือโครงการวิจัยที่มีการใช้ “เทคนิครีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (Recombinant deoxyribonucleic acid 
technology-rDNA)” รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพก่อโรคต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ของสถานปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ จึงได้วางแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับส่วนงาน  
เพ่ือท าหน้าที่วางนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ ทั้งในส่วน  
การวิจัย และการท างานด้านพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การด าเนินงานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ 
พาหะ และแมลงพาหะ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ จึ งเห็นควรจัดโครงการอบรม 
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้แก่ผู้ที่ด าเนินงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
และผู้ที่สนใจ เพ่ือมุ่งให้เกิดการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือกับแนวทางปฏิบัติหรื อกฎระเบียบที่ จะเกิดขึ้น เ พ่ือรองรับพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพของผู้ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
  2. เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติการ รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ด า เนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
หรือพันธุวิศวกรรม เข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือป้องกันอันตราย
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ให้แก่หน่วยงานของตนเอง 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  

  1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ  
หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 
 - ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร/คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา 
ของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

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

4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดอบรม  

  4.1 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคทฤษฎี 
(Training Course on Biosafety and Biosecurity: Principle of Biosafety and Biosecurity) ด าเนินการอบรม
ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา 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 
ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. การลงทะเบียน 

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม (จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 90 ท่าน) โดยมีอัตรา
ค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

ประเภทของผู้เข้าร่วมกาอบรม อัตราค่าลงทะเบียน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ จ านวนไม่เกิน 60 คน ดังนี้  
    1.1 ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ด าเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2561 
    1.2 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ส่วนงาน 
    1 . 3  หั ว หน้ า โ ค ร งก า ร  อ า จ า ร ย์  นั ก วิ จั ย 
ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเชื้อก่อโรค 
    1.4 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อก่อโรค 
    1.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมการอบรมได้ที่  
https://
cmu.to/RegistCMU-
10th ตั้งแต่วันที่  
9 - 23 พฤศจิกายน 
2565 

2. ผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก จ านวนไม่เกิน 30 
คน 

3,500 ส าหรับผู้ช าระค่าลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 

https://cmu.to/RegistCMU-10th
https://cmu.to/RegistCMU-10th
https://cmu.to/RegistCMU-10th
https://cmu.to/RegistCMU-10th
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ประเภทของผู้เข้าร่วมกาอบรม อัตราค่าลงทะเบียน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

(สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ 
https://cmu.to/RegistBSL2-10th ตั้งแตว่ันที่ 
9 - 23 พฤศจิกายน 2565) 

4,000 ส าหรับผู้ช าระค่าลงทะเบียน  
หลังวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 

6. เนื้อหาหลักสูตรอบรม  

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในครั้งนี้  
ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรม  2 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

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

ล าดับ หัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 
1 กฎหมาย และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety) และ
การรักษาความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ (Biosecurity) 

1. กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
2. กฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย 
3. ข้อก าหนดของสหประชาชาติ 
4. ข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 

 

1 ชั่วโมง 

2 หลักการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety) และ
การรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) 

1. ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
- อันตรายในห้องปฏิบัติการ 
- การจ าแนกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตาม

ระดับความเสี่ยง 
- ร ะ ดั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ชี ว ภ า พ 

(Biosafety level: BSL) ของห้องปฏิบัติการ 
-    การปฏิบัติที่ ดี ทา งจุ ลชี ววิ ทยา  ( Good 

microbiological practice) 
2. ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างและ

สถานที ่
- การรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล 
- การรักษาความปลอดภัยของสารชีวภาพ 
- การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งหรือ

เคลื่อนย้ายสารชีวภาพ 
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

1.5 ชัว่โมง 

3 การจัดการความเสี่ยงทาง
ชีวภาพ (Biorisk 
management) 

1. ความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
3. การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางชีวภาพ 

1 ชั่วโมง 

https://cmu.to/RegistBSL2-10th
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ล าดับ หัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 
4 การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 
1. การออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ (Facility design) 
2. ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า  ( Good 

microbiological practice) 
3.  อุ ป ก ร ณ์ เ พ่ื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ( Safety 

equipment) 

1 ชั่วโมง 

5 อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
(Personal protective 
equipment: PPE) 

1. ประเภทของ PPE 
2. การเลือกประเภท PPE 
3. การใช้ PPE 
4. การจัดการ PPE หลังใช้งาน 

1 ชั่วโมง 

6 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 
(Safety equipment) 

1. ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet: BSC) Laminar 
flow และ Fume hood 

- ความแตกต่างของอุปกรณ ์
- ชนิดและประเภท 
- หลักการท างาน 
- การใช้งานอย่างถูกวิธี 
- การบ ารุงรักษา 
- การตรวจรับรอง 

2. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
- การใช้งานอย่างถูกวิธี 
- การบ ารุงรักษา 

1 ชั่วโมง 

7 การท าลายเชื้อโรค 1. ประเภท หลักการ และวิธีการท าลายเชื้อ 
2. การเลือกวิธีที่เหมาะสม 
3. การประเมินประสิทธิภาพการท าลาย 

1 ชั่วโมง 

8 การขนส่งเชื้อโรค / วิธีปฏิบัติ
ในการบรรจุและการขนส่ง
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

1. การขนส่งเชื้อโรค 
2. วิธีปฏิบัติในการบรรจุและการขนส่งเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว์ 

1 ชั่วโมง 

9 การจัดการขยะติดเชื้อ 1. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย และการจัดการ

ขยะประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ 
ขยะมีคม ขยะรังสี ขยะเคมี ขยะพิษ ซากสัตว์ 

1 ชั่วโมง 

10 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 1. องค์ประกอบของชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
(Biological spill kit) 

2.  ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารชีวภาพรั่วไหลใน
สถานปฏิบัติการ ในตู้ชีวนิรภัยและในเครื่ อง 
centrifuge 

3. การรายงานอุบัติการณ์ 

1 ชั่วโมง 

สอบข้อเขียน 30 นาที 
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6.2 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติ 
(Practical Biosafety and Biosecurity) (ระยะเวลาการอบรม 2 ชั่วโมง 45 นาที) 

 

7. ลักษณะการอบรม 

   การอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วม
ภาคบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมตลอดภาคปฏิบัติ และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้ด าเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับ 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  2. คณะกรรมการฯ และผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้ าใจในด้านหลักการ และข้อปฏิบัติ 
ด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ เพ่ือป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วย  
ในการดูแลและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ส่วนงานของตนเอง 
  3. คณะกรรมการฯ และผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านชีวภาพได้อย่างถูกต้อง  

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

  1. จ านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมีจ านวน 60 - 90 คน  

  2. ผู้ที่สอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการอบรม 

 

 

ล าดับ หัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 
1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

สถานที่ การจัดวางเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในสถาน
ปฏิบัติการ (Facility design) 

ฝึกปฏิบัติการวางแผนผังในสถานปฏิบัติการ แยกพ้ืนที่
สะอาดและพ้ืนที่ปนเปื้อน การพิจารณาทิศทางการ
ไหลเวียนของอากาศ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่มีผลต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ การก าหนด
เส้นทางการเข้า -ออกของคน ตัวอย่าง และวัตถุติด
เชื้อ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

45 นาที 

2 ฝึกปฏิบัติการสวมใส่และถอด
อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
(Personal protective 
equipment: PPE) 

1. ฝึกการสวมใส่และการถอด PPE 
2. ฝึกการจัดการ PPE หลังใช้งาน 
3. ฝึกการล้างมือ 

1 ชั่วโมง 

3 ฝึกปฏิบัติการจัดการ
สารชีวภาพรั่วไหล 

1. จ าลองเหตุการณ์สารชีวภาพรั่วไหล ในสถาน
ปฏิบัติการ ในตู้ชีวนิรภัย และในเครื่อง centrifuge 

2. ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
3. ฝึกเขียนรายงานอุบัติการณ์ 

1 ชั่วโมง 
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10. ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมการประชุม  

  โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

11. วิทยากรประจ าหลักสูตรการอบรม (*สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

1. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล   ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการ 
      ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว   คณะเทคนิคการแพทย์ 
3. ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส   คณะเทคนิคการแพทย์  
4. ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์   คณะเทคนิคการแพทย์ 
5. ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่  คณะเทคนิคการแพทย์  
6. ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช  คณะเทคนิคการแพทย์ 
7. ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ   คณะเทคนิคการแพทย์  
8. ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง    คณะเทคนิคการแพทย์  
9. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์    คณะเทคนิคการแพทย์ 
10. ทนพญ.วาสนา พิโลนพงศธร   คณะเทคนิคการแพทย์   
11. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย   คณะแพทยศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ  คณะแพทยศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร คณะแพทยศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน    คณะเภสัชศาสตร์ 
15. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว  คณะวิทยาศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง   คณะวิทยาศาสตร์ 
17. น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ส านักงานบริหารงานวิจัย (ศูนย์สัตว์ทดลอง)    

 12. การลงทะเบียน 

   

 

ลงทะเบียนส ำหรบับุคลำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

ลงทะเบียนส ำหรบับุคคลทั่วไป 
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ก าหนดการ “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 10” 
ในระหว่างวันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2565  

ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------------------------------- 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  
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  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.00 – 11.30 น. การบรรยายเรื่อง “หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)  
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” 
โดย  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ผู้เชีย่วชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และ 
       คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ขจร
ศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.30 – 12.30 น. การบรรยายเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management)” 
โดย  น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ส านักงานบริหารงานวิจัย (ศูนย์สัตว์ทดลอง)    
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” 

โดย  ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.30 – 15.30 น. การบรรยายเรื่อง “อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal protective equipment : 

PPE)” 
โดย  ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.30 – 16.30 น. การบรรยายเรื่อง “อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety equipment)” 
โดย  ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น. การบรรยายเรื่อง “การท าลายเชื้อโรค” 

โดย  ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
09.30 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “การขนส่งเชื้อโรค” 

โดย  ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10.30 – 11.30 น. การบรรยายเรื่อง “การจัดการขยะติดเชื้อ” 

โดย  ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11.30 – 12.30 น. การบรรยายเรื่อง “การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล” 

โดย  ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 – 16.15 น. 

 
การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
     ฐานที่ 1 การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
         โดย   ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                 ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์  
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
                 ผศ.ดร.ศศิธร ศิริลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                 น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ส านักงานบริหารงานวิจัย (ศูนย์สัตว์ทดลอง)      
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ฐานที่ 2 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
         โดย    ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                 ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย ์
                 ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ฐานที่ 3 การออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ 
        โดย   ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
                ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                ผศ.ดร.วุฒิชัย ค าดวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.15 – 16.45 น. Post Test 

หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้ที่ เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมภาคบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมตลอดภาคปฏิบัติ  

          และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 
          การฝึกอบรม 

3. รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
4. เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้าและช่วงบ่ายในห้องประชุม 

    5. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องได้รับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร 
6. การลงทะเบียน  
    6.1 บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่  

https://cmu.to/RegistCMU-10th โดยไม่มีค่าลงทะเบียน 
    6 . 2  ผู้ ส น ใ จ จ า ก ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร อ บ ร ม ไ ด้ ที่  
https://cmu.to/RegistBSL2-10th โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

- ส าหรับผู้ช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จ านวน 3,500.- บาท 
- ส าหรับผู้ช าระค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จ านวน 4,000.- บาท  

ทั้งนี้ สามารถโอนค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี "ส านักงานบริหารงานวิจัย มช."  
เลขทีบ่ัญชี 020300075494 และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนได้ที่ cmushe2019@gmail.com  
7. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมได้ที่ : https://cmu.to/NameBSL2-10th  
8. ดาวน์โหลดก าหนดการและหนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมได้ที่ : https://cmu.to/AgendaBSL2-10th  
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