กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM063DT (2020307041069-261-4210-0250007)

การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)
Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

รับจานวน 15 ท่าน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนสายการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า และความมั่นคง
ของระบบจ่ า ยไฟฟ้ า จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การสนั บ สนุ น ให้
สายการผลิต ของโรงงานอุ ตสาหกรรมเป็น ไปอย่ างต่อ เนื่ อง และมี
ประสิทธิภาพ แต่หากเกิดความผิดพร่องในระบบการจ่ายไฟฟ้าแล้ว
ย่อมส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้า และอาจสร้าง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตที่
ต้องหยุดชะงัก หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานตลอดจน
ทรัพย์สินของโรงงาน จนไม่อาจประเมินมูลค่าแห่งความเสียหายได้

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. มีทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานระบบไฟฟ้า และ
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ได้เรียนรู้ถึงมาตรฐานต่างๆ และกฎหมายความปลอดภัยด้าน
ไฟฟ้าที่จาเป็นต่อการปฎิบัติงาน
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเกิด และการประสบอันตราย
จากการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการป้องกันอันตราย
5. และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
6. พั ฒ นา และยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานของบุ ค ลากรผู้ ผ่ า นการ
ฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบารุง หัวหน้างาน
 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้า
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (ทุกระดับ)
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
 การเรียนออนไลน์จะดาเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะ
ติดต่อเพื่อนัดหมายสาหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อ
ออนไลน์/ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน

2,000 + 140 (VAT 7%) = 2,140 บาท

บุคคลทั่วไป 2,000 + 140 (VAT 7%) = 2,140 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การป้องกันไฟฟ้าดูดทางตรงและการป้องกัน
ไฟฟ้าดูดทางอ้อม (ไฟรั่ว)
 มาตรฐานระบบการต่อลงดินของระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
 การตรวจสอบสภาพและระบบการต่อลงดิน
 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB ประเภท การเลือกใช้ การติดตั้ง
 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และป้องกันการลัดวงจร ประเภท การ
เลือกใช้ การติดตั้ง
 การต่อลงดินตามมาตรฐาน IEC60364-3 (TN, TT, IT)

วิทยากร
คุณชัยยา ปาณาราช
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากาลังจากสภาวิศวกร
ประสบการณ์สอนมากกว่า 100 บริษัท หรือประมาณ 3,000 คนต่อปี
เน้นการใช้เครื่องมือปฏิบัติจริง รวมถึงใช้วิดีทัศน์เป็นสื่อการสอน

Safety Week By Online






การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทางานด้วย BBS
การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
(HAZMAT Emergency Response)

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

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM060DT (2151202081039-261-4210-0250007)

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

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 12:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

รับจานวน 15 ท่าน
What-if เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในการชี้บ่งและการ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ เ ร็ ว และใช้
จิ น ตนาการได้ ดี เพราะเป็ น วิ ธี ก ารระดมสมองของกลุ่ ม คนที่ มี
ประสบการณ์ตรงกั บกิ จ กรรมนั้ น ซึ่ งคาถาม What-if อาจเป็ น
คาถามทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถกาหนด
ได้ตามประสบการณ์หรือจินตนาการตามสภาวะต่างๆ ของโรงงาน
เช่น การเดินเครื่อง การซ่อมบารุง สภาวะผิดปกติ สภาวะฉุกเฉิน เป็น
ต้น
การตั้งคาถามว่า “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าพนักงานไม่ใช้ PPE?”
ท่านคิดว่าเป็น การตั้งคาถามที่ถูก ต้องหรือ ไม่ สมาคมฯ จึงได้จั ด
หลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้องค์กรเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ What-if
ได้อย่างถูกต้อง

บุคคลทั่วไป 1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 Risk Assessment
 What if concept
 ตัวอย่างการประชุม What if ของโรงานสารเคมี
 ตัวอย่างความผิดพลาด
 แผนควบคุมความเสี่ยง

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. ทราบหลักการ วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง
และการนาไปประยุกต์ใช้
2. สามารถดาเนินการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง
และทาแผนลดและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย What-if
3. เพิ่มทักษะในการใช้ What-if อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 ผู้ที่รั บผิ ดชอบหรื อ คณะทางานในการจั ด ทารายงานประเมิ น
ความเสี่ยงที่ต้องจัดทาส่งให้กรมโรงงานฯ ทุกๆ 5 ปี
 ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA : Environmental Impacts Assessment)
 คณะทางานทบทวนการชี้บ่งอันตรายด้วย What-If
ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท

วิทยากร
คุณวีระ ซื่อสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง
อดีต QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

Safety Week By Online






การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทางานด้วย BSS
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
(HAZMAT Emergency Response)

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

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM058DT (2150102021109-261-4210-0250007)

หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทางานด้วย BBS (Online)
Stop!!! Risk Behavior in Work with BBS

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

13:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)

รับจานวน 15 ท่าน

BBS (Behavior base Safety) ไม่ใช่เครื่องมือในการลด
อุบัติเหตุโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือที่เป็นทางลัด (ใช้เวลาน้อยสุด ง่าย
สุด) ในการแก้ไขพฤติกรรมกลุ่ม โดยเป็นการทาให้กลุ่มพนักงานที่
ทางานแบบเสี่ยงๆ กลายเป็นทางานอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นนิสัย เกิดค่านิยมการมีพฤติกรรมปลอดภัยเป็นเรื่องปกติ
การทาตัวเสี่ยงเป็นสิ่งผิดปกติ ด้วยการสื่อสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 2 ปี จากนิสัยจะกลายเป็นวัฒนธรรมปลอดภัย
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. เข้าใจขั้นตอนของการทาให้ความปลอดภัยกลายเป็นวัฒนธรรม
ปลอดภัย
2. วิธีการบังคับเชิงบวก เพื่อให้เกิดพฤติกรรมปลอดภัยต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์ในการกระตุ้นในเกิดการแข่งขันเชิงพฤติกรรม
4. ตัวอย่างโรงงานที่ทาและประสบความสาเร็จ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 ผู้บริหารความปลอดภัยที่แสวงหาเครื่องมือใหม่ในการบริหาร
จัดการความปลอดภัย
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ไม่ต้องทนกับการจัดการ
ความปลอดภัยแบบเดิมๆ ที่ด้อยประสิทธิภาพ
 เหมาะกับโรงงานที่จานวนอุบัติเหตุมีน้อย แต่ความปลอดภัยยัง
ไม่เป็นวัฒนธรรม

Safety Week By Online






การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
(HAZMAT Emergency Response)

1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท

บุคคลทั่วไป 1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 BBS concept
 Traditional Safety vs Cultural Safety
 Positive Re-enforcement
 Selecting At-risk behavior
 Safety Observation Procedure
 Success Story

“หากต้องการสิ่งใหม่ ก็ต้องเลิกทาแบบเก่าๆ”
ความปลอดภัยมิใช่เป็น Top-Down เท่านั้น ต้องเป็น Bottom up
ด้วยเช่นกัน เพราะคนเจ็บ คนตาย เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่หน้างาน
“ความจริงคือ เมื่อพนักงานทุกคนทาตามขั้นตอน อุปกรณ์ใช้ครบ
อุบัติเหตุต้องลดลง” ดังนั้นต้อง หยุด! การทางานแบบเสี่ยงๆ

วิทยากร
คุณวีระ ซื่อสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
 การเรียนออนไลน์จะดาเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะติดต่อ
เพื่อนัดหมายสาหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อออนไลน์/
ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน

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

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM059DT (203030804102-261-4210-0250007)

การป้องกันอุบัติเหตุหม้อนาและหม้อต้มนามัน (Online)
Boiler and Hot Oil Heater Explosion Protection

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

รับจานวน 15 ท่าน
หม้อน้าและหม้อต้มน้ามันเป็นเครื่องจักรที่มีใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล จ้านวนมาก ซึ่งมีกฏหมายเฉพาะ
ควบคุมการใช้งานทังหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน เพราะเป็นเครื่องจักร
ที่ จ ะเกิ ด อั น ตรายจากอุ บั ติ เ หตุ ขึ นได้ ถ้ า มี ก ารใช้ ง านหรื อ ดู แ ล
บ้ารุงรักษาไม่ถูกต้อง
เนือหาของหลักสูตรนีจะพูดถึง อุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึน
ได้ แนวทางการป้องกัน การปรับปรุง การวางแผน รวมถึงเนือหา
การปรับการป้องกันระบบการเผาไหม้ ที่จะทาให้หม้อนาและหม้อ
ต้มนามันใช้เชือเพลิงน้อยลง และมีควัน ออกมาน้อยกว่าที่กฏหมาย
สิ่งแวดล้อมกาหนด

บุคคลทั่วไป 2,000 + 140 (VAT 7%) = 2,140 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 อุบัติเหตุของหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
 สาเหตุของอุบัติเหตุของหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
 ขันตอนและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุน้ามัน
 การปรับการเผาไหม้และการแก้ไขป้องกันปัญหาของ
ระบบการเผาไหม้

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการระเบิดของหม้อน้าและ
หม้อต้มน้ามัน
2. สามารถใช้งานหม้อน้าและหม้อต้มน้ามันให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหม้อน้า
3. สามารถใช้งานหม้อน้าและหม้อต้มน้ามันให้ท้างานได้อย่าง
ราบรื่น และท้างานได้อย่างประหยัดเชือเพลิง
4. สามารถใช้หม้อน้าและหม้อต้มน้ามันท้างานโดยเกิดมลพิษ
ออกไปที่ปล่องไฟต่้า
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 ผู้ควบคุมหม้อน้าและหม้อต้ม
 วิศวกร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 ผู้ที่สนใจทั่วไป
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
 การเรียนออนไลน์จะด้าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะ
ติดต่อเพื่อนัดหมายส้าหรับ Setup ระบบและทดสอบการเชื่อมต่อ
ออนไลน์/ไฟล์ฝึกอบรมล่วงหน้าก่อน

2,000 + 140 (VAT 7%) = 2,140 บาท

วิทยากร
คุณจรัล จิรวิบูลย์
วิศวกรอาวุโส และ Project Manager
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย
คณะท้างานร่างมาตรฐานในการท้างาน (Code of Practice)
“ระบบหม้อไอน้า” สภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการ “หม้อไอน้าและภาชนะรับแรงดัน”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
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การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการท้างานด้วย BBS
การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
(HAZMAT Emergency Response)

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

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM061DT (2150201011469-261-4210-0250007)

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Online)
Chemical Safety

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 12:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

รับจานวน 15 ท่าน
การใช้ ส ารเคมี เ ป็ น ความจ าเป็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น และใน
โรงงานอุตสาหกรรมยิ่งมีความจาเป็นมากกว่า เนื่องจากต้องมีก าร
สั่งซื้อ จัดเก็บ การใช้งานจนถึงการกาจัดของเสีย นับวันสารเคมีก็มี
จานวนมากขึ้นทุ ก วัน และมัก พบว่าสารเคมีส่วนใหญ่มีอันตรายต่ อ
ร่างกายของมนุษย์ ทั้งที่เรารู้อยู่แล้วจนถึงการค้นพบใหม่ ๆ ว่าสารเคมี
นัน้ มีอันตราย

1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท

บุคคลทั่วไป 1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 อันตรายจากสารเคมี
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
 SDS
 ป้ายเตือน Dot NFPA GHS HMIS
 การปฐมพยาบาลสารเคมี และการกาจัด

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. รู้ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี
2. เข้าใจหลักการ การป้องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บ
สารเคมี
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
 พนักงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

Safety Week By Online


วิทยากร
คุณวีระ ซื่อสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง
อดีต QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)






การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทางานด้วย BSS
การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
(HAZMAT Emergency Response)

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

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E21LM062DT (21510001021379-261-4210-0250007)

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี HAZMAT Emergency Response (Online)
HAZMAT (Hazardous Material) Emergency Response

Safety Week: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

13:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)

รับจานวน 15 ท่าน
การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี ทั้ ง ในกระบวนการผลิ ต การ
จัดเก็บและการขนส่งสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก
ภั ย จากสารเคมี เ ป็ น ภั ย เฉพาะด้ า นที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายหน่วยงานในการปฏิบัติการตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน สามารถรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีได้ โดยให้มีการเตรียม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีแนวปฏิบัติชัดเจน เครื่องมืออุปกรณ์ตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. รู้ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี
2. เข้าใจหลักการ การป้องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บ
สารเคมี
3. สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
 พนักงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
วิทยากร
คุณวีระ ซื่อสุวรรณ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง
อดีต QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท

บุคคลทั่วไป 1,300 + 91 (VAT 7%) = 1,391 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การวางแผนและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 ความปลอดภัยของ
 การแบ่ง HOT Zone, WARM Zone, Cold zone
 ขั้นตอนการเข้าระงับเหตุ
 การปฐมพยาบาลคนเจ็บ
 การกาจัดสารเคมีปนเปื้อน
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การป้องกันอุบัติเหตุหม้อน้าและหม้อต้มน้ามัน
การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทางานด้วย BSS
การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี Chemical Safety

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

