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สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)” 

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 
การประชุมวิชาการ “Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe” 

ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08:00 - 08:50 ลงทะเบียน 
08:50 - 09:00 เปิดประชุม ศ. ดร.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล 

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
09:00 - 10:00 Keynote: แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติกับการรับมือ

ภัยคุกคามประเทศ 
นายดนัย มู่สา 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.)  

10:00 - 10:30 อาหารว่าง  ชมผลิตภัณฑ์ 
10:30 - 12:00 Biosafety and Biosecurity 

 Dual use goods ดร.ธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร 
กระทรวงพาณิชย์ 

 Large scale production อ. กิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล 
องค์การเภสัชกรรม 

 Animal toxin ผศ. นพ. สุชัย สุเทพารักษ์ 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

12:00 - 13:30 อาหารกลางวัน  ชมผลิตภัณฑ์ 
13:00 - 13:30 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ 
13:30 - 16:30 การอภิปราย: อยู่กับพระราชบัญญัติเชื้อโรค - และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างมีความสุข 

ด าเนินการอภิปรายโดย รศ. ดร.ชลภัทร สุขเกษม  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถานปฏิบัติการ vs. ห้องปฏิบัติการ
 ผู้ด าเนินการและผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ vs.

Biosafety officer (BSO)

ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์  
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
vs. Institutional Biosafety Committee (IBC)

ศ. ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 IBC กับงานวิจัยในสัตว์ และการขนส่งเชื้อโรคที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

อ. น.สพ. ดร.อรรถพล ก าลังดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

* อาหารว่างและชมผลิตภัณฑ์เวลา 14.30 – 15.00 น.
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สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)” 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
การอบรมพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Workshop for biosafety and biosecurity) 
ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08:00 - 08:30 Pre-test and orientation  
08:30 - 09:30 บรรยาย 1: Laws and regulations 

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (biosecurity) 

- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
- กฎหมายอาชีวอนามัย 
-  BMBL – WHO – Canada - etc. 

อ. จุฑามาศ ศิริปราณี 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

09:30 - 09:45 อาหารว่าง 
09:45 - 11:15 บรรยาย 2: Principles of biosafety & biosecurity 

หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) 
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)  

- Primary controls 

รศ. ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11:15 - 12:00 บรรยาย 3: BSL  
- BSL 1-4 

รศ. ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน 
13:00 - 14:00 บรรยาย 4: การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ  

 (Biorisk management) 
ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

14:00 - 14:45 Workshop 1: Facility design อ. ณมล วรปรีดา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14:45 - 15:00 อาหารว่าง 
15:00 - 16:00 บรรยาย 5: Personal protective equipment: PPE อ. อมร อูปแก้ว 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
(ฝ่ายสหรัฐ) 

16:00 - 17:00 Workshop 2: Personal protective equipment: PPE อ. อมร อูปแก้ว 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
(ฝ่ายสหรัฐ) 
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วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08:30 - 09:30 บรรยาย 6: การท าลายเชื้อโรค 
 (Decontamination and sterilization) 

อ. สุวัฒน์ ด านิล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

09:30 - 10:30 บรรยาย 7: การจัดการขยะ (Waste management) อ. สุวัฒน์ ด านิล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

10:30 - 10:45 อาหารว่าง 
10:45 - 12:00 บรรยาย 8: การขนส่งตัวอย่างติดเชื้อในและต่างประเทศ 

 (Transportation) 
รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน 
13:00 - 14:00 บรรยาย 9: เครื่องมือท่ีมีผลต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Safety equipment) 
- BSC  
- Centrifuge 

อ. ทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
(ฝ่ายสหรัฐ) 

14:00 - 15:00 บรรยาย 10: การจัดการกรณีเกิดเหตุสารชีวภาพรั่วไหล 
(Spill kit and management) 

อ. บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ 
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

15:00 - 15:15 อาหารว่าง 
15:15 - 16:15 Workshop 3: Spill management  อ. บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
16:15 - 16:30 ถาม-ตอบ 
16:30 - 17:00 Post test 
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สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)” 

วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังที่ 4  

(Workshop for biosafety officer: BSO-IV) 

ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08:30 - 09:00 Pre-test  
09:00 - 10:00 บรรยาย 11: Medical surveillance รศ. พญ. อรุณี ธิติธัญญานนท์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10:00 - 10:30 อาหารว่าง 
10:30 - 11:30 บรรยาย 12: SOP writing and implementation ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล  

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
11:30 - 12:00 บรรยาย 13: Safety data sheet: How to use? รศ. ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน 
13:00 - 14:00 บรรยาย 14: Animal safety อ. ดร.น.สพ. กฤษฎา ใจชื้น 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
14:00 - 15:00 บรรยาย 15: Risk management:  

work practices 
รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

15:00 - 15:30 อาหารว่าง 
15:30 - 16:30 บรรยาย 16: Laboratory virtual tour อ. จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
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วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

09:00 - 10:00 บรรยาย 17: Project review ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

10:00 - 10:30 บรรยาย 18: Safe sharps devices ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล  
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

10:30 - 11:00 อาหารว่าง  
11:00 - 12:00 บรรยาย 19: Laboratory accident and 

emergency response 
ดร.สารดี วาฤทธิ์  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน  
13:00 - 14:00 Workshop 4: Shipping and transportation รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
อ. พัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ 
ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

14:00 - 14:30 อาหารว่าง  
14:30 - 16:00 Workshop 5: Job hazard analysis รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
16:00 - 16:30 Post-test  

 


