
การอบรมหลักสูตร
การจัดการเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี รุนที่ 1

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบันมีสถานประกอบการ ท่ีประกอบกิจการโดยมีการใชสารเคมี ท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิต มีการ

ขนยายถายเท และมีการเก็บรักษา ซึ่งอาจมีเหตุการณความผิดพลาด หรืออุบัติเหตุท่ียากแกการควบคุมเกิดข้ึนได ซึ่ง
เหตุนี้อาจเปนเหตุท่ีสรางความเสียหายใหญ ขยายวงกวางออกไปไดถาไมมีมาตรการ หรือแนวทางปองกัน การจัดการ
แกไขท่ีเปนรูปธรรม หลักสูตรนี้จึงจัดข้ึนเพ่ือเปนแนวทาง ใหเทคนิคในการจัดการ เตรียมความพรอม เพ่ือการปองกัน
และระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมี ตั้งแตระดับข้ันตนถึงระดับข้ันสูง

วัตถุประสงค
1. จําแนกประเภทวัตถุ และลักษณะความเปนอันตราย ของสารเคมีและวัตถุอันตรายได
2. สามารถประเมินอันตราย และจัดการพ้ืนท่ี ไดถูกตองปลอดภัย
3. สามารถดําเนินการเบื้องตน ตามแผนฉุกเฉินเหตุสารเคมีรั่วไหลได
4. เลือกใช ชุดPPE เครื่องมือและอุปกรณ ในการปฏิบัติเพ่ือแกไขสถานการณ ไดถูกตองปลอดภัย
5. จัดทํารางแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีขององคกร, สถานประกอบการได
6. จัดทําโครงสรางทีมผูปฏิบัติงานฉุกเฉินกูภัยสารเคมีได

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ผูผานการอบรม จะไดรับการถายทอดประสบการณการทํางานกูภัยสารเคมี
2. ผูผานการอบรม ไดรับรูบทบาทหนาท่ี ของบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานฉุกเฉินสารเคมี
3. ผูผานการอบรม ไดรับรูแนวทางการจัดหา เลือกใช อุปกรณ เครื่องมือ และชุดปองกัน เตรียมการ

เพ่ือปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมี
4. ผูผานการอบรม สามารถทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีได
5. ผูผานการอบรม ไดรับรูแนวทางการจัดแบงหนาท่ีบุคลากร เพ่ือทําแผนปฏิบัติการ เม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉินสารเคมีภายในสถานประกอบการ
6. ผูผานการอบรม ไดทราบแนวทางการจัดทีม การฝกอบรมหลักสูตรและซักซอม เพ่ือเปนผู

ปฏิบัตกิารเหตุฉุกเฉินสารเคมี

กลุมเปาหมาย
1. เจาหนาท่ีความปลอดภัย
2. บุคลากรเฉพาะตามกฎหมาย
3. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในคลังวัตถุสารเคมี หรือเก่ียวของกับการใชวัตถุสารเคมี
4. หัวหนางาน หรือผูควบคุมงาน
5. เจาหนาท่ีตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีของสถานประกอบการ
6. ผูปฏิบัติงานฉุกเฉิน ท่ีเก่ียวของดานเหตุสาธารณภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย



กําหนดการ
วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. - กฎหมายท่ีเก่ียวของ

- ตัวอยางเหตุการณ และการจัดการ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. - ทฤษฎีเบื้องตน ประเภทสาร ลักษณะความเปนอันตราย

- การประเมินอันตราย และจัดการแกไขสถานการณ
- ข้ันตอนการปฏิบัติตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - เทคนิควิธี การเลือกใชชุด เครื่องมือและอุปกรณ เพ่ือใชปฏิบัติการ แกไข

สถานการณฉุกเฉินสารเคมี
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 16.00 น. - โครงสรางของทีม และการเขียนแผน ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี

- ฝกจําลองสถานการณ และทําแผนตอบโต

วิทยากร
1. นายณัฎฐธเนศ วัฒนพงศ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ม.ขอนแกน

วศ.ม. วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร
วุฒิบัตร “Training for the Fire Trainer” DMT Asia Co, Ltd.
วุฒิบัตร “Master Instructor Workshop” MIW กรุงฮานอย เวียดนาม
วุฒิบัตร “5 Day Tank, Building Structure and High-Rise Building Fire -

Fighting Course” Hong Kong
วุฒิบัตร “The 3rd Foreign Fire Fighter Special Field Training Course”

ประเทศเกาหลีใต
วุฒิบัตร “การปองกันอันตราย และอุบัติภัย แอมโมเนีย” สถาบันสงเสริมความ-

ปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร “การดับเพลิงและกูภัยในอาคาร สารเคมี และอุบัติภัยทางถนน”จัดโดย

กรุงเทพมหานคร ณ ศูนยฝกอาฟเฟอร
วุฒิบัตร “สูภัยสารเคมี ทําดีเพ่ือพอ” กรมควบคุมมลพิษ
วุฒิบัตร “Contingency Planning Workshop” Thailand Institute of Nuclear

Technology

2. นายนที รื่นวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
วศ.ม. วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร
วุฒิบัตร “5 Day Tank, Building Structure and High-Rise Building Fire -

Fighting Course” Hong Kong
วุฒิบัตร “Advance Fire Fighter and HAZMAT” DMT Asia Co, Ltd.
วุฒิบัตร “Training for The Fire Trainer” DMT Asia Co, Ltd.
ประชุมสัมมนาวิชาการ “The International Hazardous Materials Responds Team

Conference”โดย IAFC ณ เมือง Baltimore รัฐ Maryland USA.



ใบสมัครการอบรมหลักสูตร
การจัดการเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี รุนที่ 1
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ชื่อ – นามสกุล.............................................. เลขที่สมาชิก วสท. ........................... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร..........................

หนวยงาน (บริษทั / บาน) ........................................................................................................................................................

เลขที่อาคาร....................................... ชั้น ..............หมู................ซอย ..................................ถนน........................................

ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.....................

โทรศัพท...........................มือถือ..............................โทรสาร..................................E-mail......................................................

ชื่อผูประสานงาน.............................................โทรศัพท (ผูประสานงาน)…………………………………………….............................

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี...................................................... สํานักงานใหญ  สาขา......... ...... ..................................

ประเภทสมาชิก จายภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 จายหลังวันที่ 30 พ.ย. 61
สมาชิก วสท.  2500 บาท  3000 บาท
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป  3000 บาท  3500 บาท
หมายเหตุ :    1. วสท. ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ทีจ่ายรอยละ 3 ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

2. อัตรารวมคาเอกสาร และอาหารวาง น้ําชา  กาแฟ
3. กรณีที่เรียนไม 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเวนการออกวุฒิบัตรรับรอง
4. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ/บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิป์ระโยชนในการเปนสมาชิก วสท. 1
ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกร หรือ สําเนา
วุฒิการศึกษา) เพื่อแจงความจาํนงในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันทีจ่ัดอบรมเทานั้น

***ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทัง้ในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี
กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน

**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

การชําระเงิน
 เงินสด หรือเช็ค  สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ีบัญชี 040-2-30221-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร เลขท่ีบัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรณุาสงแฟกซสลิปในการโอนเงินพรอมระบุช่ือผูเขารวมงาน และช่ืองาน พรอมท่ีอยูในการออกใบเสรจ็รับเงินดวย
โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: runglawan@eit.or.th


