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โครงการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ปี 2563 
งาน/โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 () อยู่ในแผนปฏิบตัิการประจําป ี2563 
 (    ) ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
1. ชื่อโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 2” 
2. ประเภทกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ระยะเวลา วันท่ี 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 นอกจากเช้ืออันตรายร้ายแรงแล้ว ยังมีการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
จากเชื้อในกลุ่มเสี่ยงท่ี 2 (risk group 2) ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีพบในห้องปฏิบัติการทั่วไปเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังน้ันเพื่อป้องกัน
การติดเช้ือในห้องปฏิบัติการ และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือจากห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นานา
ประเทศได้มีความตื่นตัวในการปรับปรุงมาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญและมุ่งหวังให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย และมีส่วนช่วยยับย้ังการแพร่กระจายเชื้อจากห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อีกท้ังประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  
พ.ศ. 2561 กําหนดให้ต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ
รองรับนโยบายดังกล่าว 

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังท่ี 2”  ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นการอบรม
พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and biosecurity) โดยมี
ประกาศนียบัตรมอบกับผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 
6.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและ

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ  
6.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ การเลือกใช้

ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือที่มีผลต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการทําลาย
เช้ือโรค วิธีการจัดการขยะ วิธีการขนส่งเช้ือโรค และวิธีการจัดการกรณีเกิดเหตุสารชีวภาพร่ัวไหล  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย  แพทย์  พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย จํานวน 150-200 คน 

8. การลงทะเบียน (รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 
สมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ www.biosafetythailand.org 
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 
 บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 
พิเศษ สําหรับหน่วยงานที่ประสงค์ลงทะเบียนเป็นกลุม่ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดมาทาง email 

 ลงทะเบียน 5 ท่านข้ึนไป ลดคา่ลงทะเบียน 5% 
 ลงทะเบียน 10 ท่านข้ึนไป ลดค่าลงทะเบียน 10% 

 
ลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านทาง  
e-mail address: thaibiosafety.asso@gmail.com 

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

หมายเหต ุ   
 ** สําหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม หรือท่านที่แพ้อาหารบางชนิด กรุณาติดต่อผู้จัดงานโดยตรง ** 

9. วิทยากร 
บุคลากรจากสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  มหาวิทยาลัย สถาบันภาครัฐและเอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

10. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการค่าใช้จ่าย) 
10.1 ค่าอาหาร = 120,000 บาท 
10.2 ค่าวิทยากร  = 80,000 บาท 
10.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 30,000 บาท 
10.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ workshop, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน) = 100,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่าย  (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  = 330,000 บาท 
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11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าอบรมตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
11.2 ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน

ห้องปฏิบัติการ 
11.3 ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานกับตัวอย่างติดเชื้ออนัตรายในระดับต่าง ๆ 
11.4 ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีทํางานกับสิ่งติดเชื้อ 

รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือสู่
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        

 
 

ลงนาม ผู้เสนอโครงการ 
(ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์) 

เลขาธิการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
 
ลงนาม ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ิ) 
อุปนายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

 
ลงนาม ผู้อนุมัติโครงการ 
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ  เอื้อวรากุล) 

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
 


