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โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ปี 2562 
งาน/โครงการ การประชุมวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 () อยู่ในแผนปฏิบตัิการประจําป ี2562 
 (    ) ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
1. ชื่อโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังที่ 4 
  (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)” 
2. ประเภทกิจกรรม การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ระยะเวลา วันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
4. สถานที่ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีต 
เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่  ไวรัสซิกา  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus, MERS-CoV) และ Ebola virus  ประกอบกับความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้
โรคดังกล่าว สามารถแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ซ่ึงผู้ติดเชื้อหลายรายอาจไม่มีอาการแสดงชัดเจน
จึงยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ืออันตรายนั้น ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งท่ี
อาจติดเช้ือจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วย นอกจากเชื้ออันตรายร้ายแรงแล้ว ยังมีการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
จากเชื้อในกลุ่มเสี่ยงท่ี 2 (risk group 2) ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีพบในห้องปฏิบัติการทั่วไปเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังน้ันเพื่อป้องกัน
การติดเช้ือในห้องปฏิบัติการ และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือจากห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นานา
ประเทศได้มีความตื่นตัวในการปรับปรุงมาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญและมุ่งหวังให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย และมีส่วนช่วยยับย้ังการแพร่กระจายเชื้อจากห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อีกท้ังยังได้ออกพระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายสําหรับการบังคับใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติฯ เพื่อรองรับนโยบาย
ดังกล่าว 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)”  ระหว่างวันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
เผยแพร่หลักสูตรและแนวทางปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานสําหรับสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้องและเป็นสากล ซ่ึงในการจัดประชุมคร้ังนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน มีประกาศนียบัตร
มอบให้ทุกการประชุม คือ 
1. การประชุมวิชาการ 1 วัน (วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ในหัวข้อ “Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”  
2. การประชุมวิชาการ และการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 3 วัน (วันท่ี 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  
 เป็นการอบรมพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and 

biosecurity) โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3. การประชุมวิชาการ และการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 5 วัน (วันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  
 เป็นการอบรมสําหรับตําแหน่งผู้จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosafety officer) 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 
6.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน

ห้องปฏิบัติการ  
6.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสําคัญของตําแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการปฏิบัติงานกับตัวอย่างติดเชื้ออันตรายในระดับต่าง ๆ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

การประชุมวิชาการ 1 วัน: บุคลากรจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย  แพทย์  พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากท่ัวประเทศ จํานวน 150-200 คน 

การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย  แพทย์  พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย จํานวน 100-120 คน 

8. การลงทะเบียน 
สมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ www.biosafetythailand.org โดยสามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่ 

วันน้ี - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายการ 
ประชุมวิชาการ 

(1 กรกฎาคม 2562) 
หลักสูตร BSL-2  

(3 วัน: 1-3 กรกฎาคม 2562) 
หลักสูตร BSO  

(5 วัน: 1-5 กรกฎาคม 2562) 

สมาชกิสมาคมฯ 1,200 บาท 3,500 บาท 5,500 บาท 

บคุคลท่ัวไป 2,000 บาท 4,000 บาท 6,500 บาท 

นักศกึษา (แสดงบัตร) 500 บาท ไม่รับ ไม่รับ 

ประกาศนียบตัรท่ีจะได้รับ การประชมุวิชาการ
สมาคมชีวนิรภัย 
(ประเทศไทย) 

การอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety 
and biosecurity) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสาํหรับ
เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัยทาง

ชีวภาพ คร้ังที่ 4 

พิเศษ สําหรับหน่วยงานท่ีประสงค์ลงทะเบียนเป็นกลุม่ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดมาทาง email
1. ลงทะเบียน 5 ท่านข้ึนไป ลดคา่ลงทะเบียน 5% 
2. ลงทะเบียน 10 ท่านข้ึนไป ลดคา่ลงทะเบียน 10% 

หมายเหต ุ รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน  
 ** สําหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม หรือท่านที่แพ้อาหารบางชนิด กรุณาติดต่อผู้จัดงานโดยตรง ** 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เลขที่บัญช ี 016-436682-7 
ช่ือบัญชี สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านทาง e-mail address: thaibiosafety.asso@gmail.com 
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9. วิทยากร 
บุคลากรจากสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  มหาวิทยาลัย สถาบันภาครัฐและเอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

10. งบประมาณ  
10.1 ค่าอาหาร (1 x 200 x 550) + (4 x 120 x 550) = 374,000 บาท 
10.2 ค่าวิทยากร  = 120,000 บาท 
10.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม  (200 ชุด x 50 บาท) (120 ชุด x 300 บาท) = 46,000 บาท 
10.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ workshop, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน) = 94,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่าย  (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  = 634,000 บาท 
  

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าอบรมตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
11.2 ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน

ห้องปฏิบัติการ 
11.3 ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานกับตัวอย่างติดเชื้ออันตรายในระดับต่าง ๆ 
11.4 ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีทํางานกับสิ่งติดเชื้อ 

รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือสู่
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        

 
ลงนาม           ผู้เสนอโครงการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลภัทร  สุขเกษม) 
เลขาธิการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

 
ลงนาม   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ) 
อุปนายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

 
ลงนาม    ผู้อนุมัติโครงการ 
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ  เอื้อวรากุล) 

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
 


