อาคารกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 โทร 0 2884 1852 0 2880 4803 แฟกซ 0 2884 1853 0 2880 4591
22/3

ที สปอท 1046/2560
1 พฤศจิกายน 2560

เรื อง เชิญเข้าร่ วมอบรมโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ”
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ /หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย/ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม /ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
และผูท้ ีเกียวข้อง
ตามทีหน่วยงานของท่านได้มอบความไว้วางใจในการใช้บริ การงานฝึ กอบรมของศูนย์ฝึกอบรมความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ด้วยดีเสมอ
มา สมาคมฯ
จึงขอเชิญท่านหรื อพนักงานของท่านทีเกียวข้องเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตร “การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับ
อากาศ” โดยจํากัดจํานวนสถานประกอบกิจการละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ท่านสามารถเลือกวันเข้ารับ
การอบรมได้ตามความสะดวก แต่เมือจํานวนคนเต็มในแต่ละรุ่ นแล้ว ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเพิ มเติมในรุ่ น
นันๆ ทังนีท่านสามารถสมัครเข้ารับ
การอบรมโดยแจ้งชือ/ตําแหน่ง ผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 2 ท่าน พร้อมทังเบอร์ติดต่อประสานงานได้ทาง email address : numai2007@hotmail.com
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและขอขอบคุณล่วงหน้าในความไว้วางใจในการใช้บริ การสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธีระ พงศ์อนันต์)
ผูจ้ ดั การสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
เจ้าหน้าทีประสานงานโครงการ คุณธัญลักษณ์ หอมขําคม โทร 088-6971117
e-mail address : numai2007@hotmail.com

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โครงการฝึ กอบรม
หลักสูตร “การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ”
สําหรับกลุ่มสถานประกอบกิจการทีใช้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

1.หลักการและเหตุผล
จากเหตุการณ์ต่างๆทีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั มักจะมีเหตุการณ์การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ของพนักงานจากการปฎิบตั ิงานในทีอับอากาศสูงมากขึน และจะพบว่าหลายเหตุการณ์ผเู้ สียชีวิตส่วนหนึงจะ
เป็ นผูท้ ีต้องการเข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย แต่ไม่ใช่ทีมกูภ้ ยั ดังนันการรู้บทบาทและหน้าทีของตนเองใน
การโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินเบืองต้นในทีอับอากาศเป็ นสิ งจําเป็ น
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทีอับอากาศมีความเสียงสูงและมีขอ้ จํากัดหลายประการ ต้อง
ใช้ความรวดเร็วในการเข้าให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ผูท้ ีจะเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องมีทงความรู
ั
้
ความสามารถ
ความเชียวชาญ อุปกรณ์ทีใช้ตอ้ งมีศกั ยภาพสูง แต่ทีมกูภ้ ยั ดังกล่าวทีมีความชํานาญจะต้องอาศัย
บุคลากรจากภายนอกเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันเพือลดความสูญเสีย สถานประกอบการจึงต้องพัฒนาบุคลากรที
เกียวข้องให้มีสมรรถนะเบืองต้นในการโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินในทีอับอากาศได้ เพือให้มีขีด
ความสามารถในโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัย
และอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) จึงจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตร “การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ”
ให้กบั กลุ่มสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้ าหมาย

2.วัตถุประสงค์
 เพือให้ผทู้ ีเกียวข้องทราบบทบาทหน้าทีและสามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศได้
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3.เป้ าหมาย
สถานประกอบกิจการทีใช้บริ การฝึ กอบรมกับสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) จํานวน 75 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 140 คน
4.วันและเวลาจัดอบรม
รุ่ นที
รุ่ นที
รุ่ นที
รุ่ นที
รุ่ นที

1
2
3
4
5

วันที
วันที
วันที
วันที
วันที

12
13
18
19
20

ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม

2560 จํานวน
2560 จํานวน
2560 จํานวน
2560 จํานวน
2560 จํานวน

30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน

(สปก.ละ 2 คน)
(สปก.ละ 2 คน)
(สปก.ละ 2 คน)
(สปก.ละ 2 คน)
(สปก.ละ 2 คน)

5.สถานทีจัดอบรม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
เลขที 36/2-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
6.หัวข้ออบรม
เวลา
08.00 - 08.15 น.

กิจกรรม/หัวข้ออบรม
ลงทะเบียน / เปิ ดการอบรม

08.15 - 08.30 น.
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.

ทดสอบ (Pre-Test)
กฏหมายความปลอดภยในการทํางานในทีอับอากาศ
ความหมาย ชนิด ประเภท ของทีอับ อากาศและ
อันตรายในที อับอากาศ

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.

พักทานอาหารว่าง
การประเมินสภาพงานและการเตรี ยมความพร้อมใน
การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ

จํานวนเวลาเวลา
15 นาที
15 นาที
1 ชม.
1 ชม.
15 นาที
1 ชม.

วิทยากร
นายสวินทร์
พงษ์เก่า
และทีมงาน
และทีมงาน
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11.45 - 12.45 น.
12.45 - 13.45 น.
13.45 - 14.45 น.

รับบประทานอาหารกลางวัน
วิธีการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอัอากาศทีถูกต้อง
และปลอดภัย
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีใช้
การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.

พักทานอาหาว่าง
บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของผูโ้ ต้ตอบเหตุ
ฉุกเฉิน
15.30 - 16.00 น. การจําลองสถานการณ์การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในที
อับอากาศ
16.00 - 16.15 น. มอบวุฒิบตั ร

1 ชม.
1 ชม.
1 ชม.
5 นาที
30 นาที
30 นาที

7.งบประมาณ
ค่าอาหารเทียงและอาหารว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 30 คน คนละ 200 บาท ต่อ 1 รุ่ น
เป็ นเงิน 3.000 บาท / รุ่ น รวม 5 รุ่ นเป็ นเงินทั งสิน 30,000 บาท
8.ผลทีคาดว่าจะได้รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีของการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินในทีอับอากาศ
9.ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นางสาวธัญลักษณ์ หอมขําคม
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