


 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง “แนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติกำร” 

วันที่ 11-12 กันยำยน 2561 
ณ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต จ.ปทุมธำนี 

------------------------------------------------------- 
หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมกำรควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักดีว่ำเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่
ส ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่มีกำรน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำควำมเป็นอยู่และสวัสดิกำรที่ดีของมนุษยชำติ โดยจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำร
น ำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้ครบวงจร และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่นี้ต้องมีควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ (Biosafety) ทั้งมีกำรวิเครำะห์ ประเมิน และกำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอ จนเป็นที่พอใจและยอมรับได้ก่อน
สนับสนุนให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นที่มำของข้อก ำหนด “แนวทำงปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ” (Biosafety Guidelines) ส ำหรับกำรทดลองทำงพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ ระดับห้องปฏิบัติกำร
และภำคสนำม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมกำรควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“แนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติกำร” โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว 
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้เกิดกำรน ำควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพส ำหรับบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนใน
ห้องปฏิบัติกำรต่อไป อีกท้ังเพ่ือเป็นกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับแนวทำงปฏิบัติหรือ
กฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพของเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ และมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพตำม
พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ พ.ศ. 2558 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัย เพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพภำยในสถำบันให้ได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 

 



 

3. เพ่ือให้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพระดับสถำบันได้ทบทวนควำมรู้และ สำมำรถพิจำรณำให้
ค ำแนะน ำและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รูปแบบกำรจัดโครงกำร 
 รูปแบบกำรจัด : กำรบรรยำย  กำรอภิปรำย กำรฝึกปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

วัน เวลำ และสถำนที่  
 วันที่ 11-12 กันยำยน 2561 
 เวลำ  08.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมโดมบริหำร 3 อำคำรโดมบริหำร ชั้น 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

งำนวำงแผนและบริหำรงำนวิจัย กองบริหำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
3. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
          ประกอบด้วย อำจำรย์  นักวิจัย บุคลำกรที่ เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“แนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติกำร” 

วันที่ 11-12 กันยำยน 2561  
ณ ประชุมโดมบริหำร3 อำคำรโดมบริหำร ชั้น 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต จ.ปทุมธำนี 

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

วันที่ 11 กันยำยน 2561    
08:30 – 08:45 น. ลงทะเบียน 
08:45 – 09:00 น. พิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
09.00 – 09.30 น.   Pre-test 
09:30 – 10:30 น. กำรบรรยำยเรื่อง “กฎระเบียบในกำรก ำกับดูแลควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย ทิตภากร 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 

10:30 – 12:00 น. กำรบรรยำยเรื่อง “แนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ” 
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธีระชัย ธนำนันท์ 
 ประธานกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 – 15.00 น. กำรฝึกปฏิบัติ “กำรแบ่งประเภทงำนวิจัยตำมแนวทำงปฏิบัติฯ” 

กลุ่มที่ 1 กำรโคลนยีนและศึกษำคุณสมบัติของโปรตีนฆ่ำลูกน้ ำยุงที่สร้ำงในระยะก่อนกำร
เกิดสปอร์ของ Bacillus sphaericus 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันท์ 
 ประธานกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
กลุ่มท่ี 2 กำรใช้เทคนิค PCR-based cloning เพ่ือกำรคัดแยกกลุ่มเอนไซม์ย่อยแป้ง

โดยตรง 
           จำกแหล่งน้ ำพุร้อนในประเทศไทย 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์ 

กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
กลุ่มท่ี 3 Cloning, nucleotide sequence, and expression in Escherichia coli of 
           the exotoxin A structural gene of Pseudomonas aeruginosa 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย ทิตภากร 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
กลุ่มท่ี 4 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของมะละกอดัดแปลง พันธุกรรมระดับ

โรงเรือน 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์  อุโฆษกิจ 
 รองประธานกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 

15:00 – 16:00 น. กำรฝึกปฏิบัติกำรพิจำรณำห้องปฏิบัติกำรส ำหรับด ำเนินโครงกำรวิจัย  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย ทิตภากร  
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ.  



 
วันที ่12 กันยำยน 2561 

09:00 – 12.00 น. กำรฝึกปฏิบัติเสริมสร้ำงทักษะด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  
   โดยแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติเป็น 5 กลุ่ม 

Module I: กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร รัฐพล  อาษาสุจริต 

กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
Module II: กำรท ำงำนในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet; BSC) 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  สกลภาพ 

กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
Module III: กำรรับมือกรณีท่ีมีกำรหกรั่วไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย ทิตภากร 

กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
Module IV: กำรออกแบบห้องปฏิบัติกำร และกำรจัดวำงอุปกรณ์ให้เหมำะสม 

(Laboratory design) 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา  สโมสรสุข 

กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
Module V: กำรบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
โดย ดร. บุญเฮียง  พรมดอนกอย  

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 

      12.00 – 13.00 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
      13:00 – 16.00 น. กำรฝึกปฏิบัติเสริมสร้ำงทักษะด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (ต่อ) และ Post-test 

โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 5 กลุ่ม 

      16:00 – 16:30 น. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ IBC และสรุปผลกำรฝึกอบรม 

          โดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ 1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  2. พักรับประทำนอำหำรว่ำงวันที่ 1 และวันที่ 2 เวลำประมำณ 10.30 น. และ 14.30 น. 
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