
กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

วันที่จัด   วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 สมาชิก       2,000 + 140 (VAT 7%)  = 2,140 บาท 

เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  2,000 + 140 (VAT 7%)  = 2,140 บาท 

    การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online) 

 
Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants 

  พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนสายการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า และความมั่นคง
ของระบบจ่ายไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้
สายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ แต่หากเกิดความผิดพร่องในระบบการจ่ายไฟฟ้าแล้ว 
ย่อมส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ซ่ึงปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้า และอาจสร้าง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตท่ี
ต้องหยุดชะงัก หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานตลอดจน
ทรัพย์สินของโรงงาน จนไม่อาจประเมินมูลค่าแห่งความเสียหายได้ 
 
สิ่งท่ีได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. มีทัศนคติท่ีดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานระบบไฟฟ้า และ
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

2. ได้เรียนรู้ถึงมาตรฐานต่างๆ และกฎหมายความปลอดภัยด้าน
ไฟฟ้าท่ีจ าเป็นต่อการปฎิบัติงาน   

3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเกิด และการประสบอันตราย
จากการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการป้องกันอันตราย  
5. และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. พัฒนา และยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย    
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบ ารุง หัวหน้างาน  
 พนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ใน

ระบบไฟฟ้า  
 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (ทุกระดับ)   
 ผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 การป้องกันไฟฟ้าดูดทางตรงและการป้องกัน 

ไฟฟ้าดูดทางอ้อม (ไฟรั่ว) 
 มาตรฐานระบบการต่อลงดินของระบบและ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
 การตรวจสอบสภาพและระบบการต่อลงดิน 
 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB  ประเภท การเลือกใช้ การติดตั้ง 
 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และป้องกันการลัดวงจร ประเภท การ

เลือกใช้ การติดตั้ง 
 การต่อลงดินตามมาตรฐาน IEC60364-3 (TN, TT, IT) 

 

 

 

 

 

 

E21LM063DT (2020307041069-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณชัยยา ปาณาราช 

ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้าก าลังจากสภาวิศวกร 

ประสบการณ์สอนมากกว่า 100 บริษัท หรือประมาณ 3,000 คนต่อปี  
เน้นการใช้เครื่องมือปฏิบัติจริง รวมถึงใช้วิดีทัศน์เป็นสื่อการสอน 

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM 
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล 
 การเรียนออนไลน์จะด าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะ
ติดต่อเพื่อนัดหมายส าหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อ
ออนไลน์/ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้ าและหม้อต้มน้ ามัน 
 หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท างานด้วย BBS 
 การประเมินความเส่ียงแบบฉับไว ด้วย What-if 
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety 
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  

(HAZMAT Emergency Response)  

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM063DT&new_course


กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่จัด   วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 สมาชิก       1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

เวลา 09:00 – 12:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

ประเมินความเสี่ยงฉับไว ด้วย What-if (Online) 
The Situation Instantly Assessment with What-if 

 What-if เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในการชี้บ่งและการ
ประเมินความเสี่ยง เ น่ืองจากเป็นเครื่องมือท่ีใช้ ได้เร็ว และใช้
จินตนาการได้ดี เพราะเป็นวิธีการระดมสมองของกลุ่มคนท่ีมี
ประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมน้ัน   ซ่ึงค าถาม What-if อาจเป็น
ค าถามท่ัวไปหรือเฉพาะเจาะจง ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถก าหนด
ได้ตามประสบการณ์หรือจินตนาการตามสภาวะต่างๆ ของโรงงาน 
เช่น การเดินเครื่อง การซ่อมบ ารุง สภาวะผิดปกติ สภาวะฉุกเฉิน เป็น
ต้น 
 การตั้งค าถามว่า “อะไรจะเกิดขึ้น  ถ้าพนักงานไม่ใช้ PPE?”  
ท่านคิดว่าเป็นการตั้งค าถามท่ีถูกต้องหรือไม่    สมาคมฯ จึงได้จัด
หลักสูตรน้ีขึ้นเพ่ือให้องค์กรเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ What-if  
ไดอ้ย่างถูกต้อง    
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. ทราบหลักการ วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง  
และการน าไปประยุกต์ใช้ 

2. สามารถด าเนินการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง  
และท าแผนลดและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วย What-if 

3. เพิ่มทักษะในการใช้ What-if อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 ผู้ท่ีรับผิดชอบหรือคณะท างานในการจัดท ารายงานประเมิน

ความเสี่ยงที่ต้องจัดท าส่งให้กรมโรงงานฯ ทุกๆ 5 ปี 
 ผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(EIA :  Environmental Impacts Assessment) 
 คณะท างานทบทวนการชี้บ่งอันตรายด้วย What-If   

ท่ีต้องการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 Risk Assessment 
 What if concept 
 ตัวอย่างการประชุม What if  ของโรงานสารเคมี 
 ตัวอย่างความผิดพลาด 
 แผนควบคุมความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

E21LM060DT (2151202081039-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง 
อดีต QMR, EMR, SMR 

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้ าและหม้อต้มน้ ามัน 
 การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท างานด้วย BSS 
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety 
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  

(HAZMAT Emergency Response)  

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM060DT&new_course


กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่จัด   วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 สมาชิก       1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

เวลา 13:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท างานด้วย BBS (Online) 

 
Stop!!! Risk Behavior in Work with BBS 

BBS (Behavior base Safety) ไมใ่ช่เครื่องมือในการลด
อุบัติเหตุโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือท่ีเป็นทางลัด (ใช้เวลาน้อยสุด ง่าย
สุด) ในการแก้ไขพฤติกรรมกลุ่ม โดยเป็นการท าให้กลุ่มพนักงานท่ี
ท างานแบบเสี่ยงๆ กลายเป็นท างานอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นนิสัย เกิดค่านิยมการมีพฤติกรรมปลอดภัยเป็นเรื่องปกติ 
การท าตัวเสี่ยงเป็นสิ่งผิดปกติ ด้วยการสื่อสารท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 2 ปี จากนิสัยจะกลายเป็นวัฒนธรรมปลอดภัย 

 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. เข้าใจขั้นตอนของการท าให้ความปลอดภัยกลายเป็นวัฒนธรรม
ปลอดภัย 

2. วิธีการบังคับเชิงบวก เพื่อให้เกิดพฤติกรรมปลอดภัยต่อเนื่อง 
3. กลยุทธ์ในการกระตุ้นในเกิดการแข่งขันเชิงพฤติกรรม 
4. ตัวอย่างโรงงานท่ีท าและประสบความส าเร็จ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 ผู้บริหารความปลอดภัยท่ีแสวงหาเครื่องมือใหม่ในการบริหาร

จัดการความปลอดภัย 
 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ไม่ต้องทนกับการจัดการ

ความปลอดภัยแบบเดิมๆ ท่ีด้อยประสิทธิภาพ 
 เหมาะกับโรงงานท่ีจ านวนอุบัติเหตุมีน้อย แต่ความปลอดภัยยัง

ไม่เป็นวัฒนธรรม 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 BBS concept 

 Traditional Safety vs Cultural Safety 

 Positive Re-enforcement 

 Selecting At-risk behavior 

 Safety Observation Procedure 

 Success Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

E21LM058DT (2150102021109-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ 

อาจารย์พิเศษ และท่ีปรึกษาด้านความเสี่ยง 
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR 

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM 
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล 
 การเรียนออนไลน์จะด าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะติดต่อ
เพื่อนัดหมายส าหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อออนไลน์/
ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้ าและหม้อต้มน้ ามัน 
 การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if 
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety 
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  

(HAZMAT Emergency Response)  

“หากต้องการสิ่งใหม่ ก็ต้องเลิกท าแบบเก่าๆ” 
ความปลอดภัยมิใช่เป็น Top-Down เท่านั้น ต้องเป็น Bottom up  
ด้วยเช่นกัน เพราะคนเจ็บ คนตาย เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่หน้างาน 
“ความจริงคือ เมื่อพนักงานทุกคนท าตามขั้นตอน อุปกรณ์ใช้ครบ  
อุบัติเหตุต้องลดลง” ดังนั้นต้อง หยุด! การท างานแบบเสี่ยงๆ 

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM058DT&new_course


กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

วันที่จัด   วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 สมาชิก       2,000 + 140 (VAT 7%)  = 2,140 บาท 

เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  2,000 + 140 (VAT 7%)  = 2,140 บาท 

การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน  าและหม้อต้มน  ามนั (Online) 

 
Boiler and Hot Oil Heater Explosion Protection 

  หม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามันเป็นเครื่องจักรท่ีมีใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล จ้านวนมาก ซ่ึงมีกฏหมายเฉพาะ
ควบคุมการใช้งานทั งหม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามัน เพราะเป็นเครื่องจักร
ท่ีจะเกิดอันตรายจากอุบัติ เหตุขึ นได้  ถ้ามีการใช้งานหรือดูแล
บ้ารุงรักษาไม่ถูกต้อง  
 เนื อหาของหลักสูตรนี จะพูดถึง อุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ น
ได้ แนวทางการป้องกัน การปรับปรุง การวางแผน รวมถึงเนื อหา
การปรับการป้องกันระบบการเผาไหม้ ที่จะท าให้หม้อน  าและหม้อ
ต้มน  ามันใช้เชื อเพลิงน้อยลง และมีควันออกมาน้อยกว่าที่กฏหมาย
สิ่งแวดล้อมก าหนด 
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการระเบิดของหม้อน ้าและ 
หม้อต้มน ้ามัน 

2. สามารถใช้งานหม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามันให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหม้อน ้า 

3. สามารถใช้งานหม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามันให้ท้างานได้อย่าง
ราบรื่น และท้างานได้อย่างประหยัดเชื อเพลิง 

4. สามารถใช้หม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามันท้างานโดยเกิดมลพิษ
ออกไปท่ีปล่องไฟต่้า 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 ผู้ควบคุมหม้อน ้าและหม้อต้ม 
 วิศวกร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
 ผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 อุบัติเหตุของหม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามัน 
 สาเหตุของอุบัติเหตุของหม้อน ้าและหม้อต้มน ้ามัน 
 ขั นตอนและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุน ้ามัน 
 การปรับการเผาไหม้และการแก้ไขป้องกันปัญหาของ 

ระบบการเผาไหม้ 
 

 

 

 

 

E21LM059DT (203030804102-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณจรัล จิรวิบูลย์ 

วิศวกรอาวุโส และ Project Manager 
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย  

คณะท้างานร่างมาตรฐานในการท้างาน (Code of Practice)  
“ระบบหม้อไอน ้า” สภาวิศวกร 

คณะอนุกรรมการ “หม้อไอน ้าและภาชนะรับแรงดัน” 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM 
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล 
 การเรียนออนไลน์จะด้าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะ
ติดต่อเพ่ือนัดหมายส้าหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อ
ออนไลน์/ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท้างานด้วย BBS 
 การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if 
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety 
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  

(HAZMAT Emergency Response)  

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM059DT&new_course


กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

  

วันที่จัด   วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 สมาชิก       1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

เวลา 09:00 – 12:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคม ี(Online) 

 
Chemical Safety 

 การใช้สารเคมีเป็นความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และใน
โรงงานอุตสาหกรรมยิ่งมีความจ าเป็นมากกว่า เน่ืองจากต้องมีการ
สั่งซ้ือ จัดเก็บ การใช้งานจนถึงการก าจัดของเสีย  นับวันสารเคมีก็มี
จ านวนมากขึ้นทุกวัน และมักพบว่าสารเคมีส่วนใหญ่มีอันตรายต่อ
ร่างกายของมนุษย์ ท้ังที่เรารู้อยู่แล้วจนถึงการค้นพบใหม่ ๆ ว่าสารเคมี
น้ันมีอันตราย 
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. รู้ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี 
2. เข้าใจหลักการ การป้องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บ

สารเคมี 
   
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน  
 พนักงานท่ีท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี  

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 อันตรายจากสารเคมี 
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
 SDS 
 ป้ายเตือน Dot NFPA GHS HMIS 
 การปฐมพยาบาลสารเคมี และการก าจัด 

 

 

 

 

 

E21LM061DT (2150201011469-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง 
อดีต QMR, EMR, SMR 

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้ าและหม้อต้มน้ ามัน 
 การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท างานด้วย BSS 
 การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if 
 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  

(HAZMAT Emergency Response)  

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM061DT&new_course


กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

วันที่จัด   วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 สมาชิก       1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

เวลา 13:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

รับจ านวน 15 ท่าน บุคคลท่ัวไป  1,300 + 91 (VAT 7%)  = 1,391 บาท 

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี HAZMAT Emergency Response (Online) 

 
HAZMAT (Hazardous Material) Emergency Response 

 การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีท้ังในกระบวนการผลิต การ
จัดเก็บและการขนส่งสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก 
 ภัยจากสารเคมีเป็นภัยเฉพาะด้านท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายหน่วยงานในการปฏิบัติการตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน  สามารถรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีได้ โดยให้มีการเตรียม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีมีแนวปฏิบัติชัดเจน   เครื่องมืออุปกรณ์ตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีและประชาชน
ในพื้นท่ี ตลอดจนคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนสืบไป 
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. รู้ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี 
2. เข้าใจหลักการ การป้องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บ

สารเคมี 
3. สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

   
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน  
 พนักงานท่ีท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 การวางแผนและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 ความปลอดภัยของ 
 การแบ่ง HOT Zone, WARM Zone, Cold zone 
 ขั้นตอนการเข้าระงับเหตุ 
 การปฐมพยาบาลคนเจ็บ 
 การก าจัดสารเคมีปนเปื้อน 

 

 

 

 

E21LM062DT (21510001021379-261-4210-0250007) 

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง 

วิทยากร     
คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง 
อดีต QMR, EMR, SMR 

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

Safety Week By Online 
 การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้ าและหม้อต้มน้ ามัน 
 การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท างานด้วย BSS 
 การประเมินความเส่ียงแบบฉับไว ด้วย What-if 
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety  

https://www.tpif.or.th/WebDev/Booking_Form.php?BdgCode=E21LM062DT&new_course



