
 

 
สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน 

ขอเชิญเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 
ระหวา่งวนัท่ี 17-21 ธนัวาคม 2561 

ณ หอ้งประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 2 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 

 

วันท่ี / เวลา หัวข้อ วิทยากร 

วันจันทร์ที่  17 ธันวาคม 2561 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45-09.00 น. กลา่วเปิดการอบรม  

09.00-10.30 น. น าสูบ่ทเรียน  การระบายอากาศในโรงงานอตุสาหกรรม  และ
อนัตรายในสิ่งแวดล้อมการท างานด้านสารเคมี 

รศ.ดร.วนัทนี พนัธุ์ประสิทธ์ิ 

10.45-12:00 น. นิยามและหลกัการการระบายอากาศ 

13.00-14.30 น. การระบายอากาศแบบทัว่ไป  ผศ.ดร.ไชยนนัท์ แทง่ทอง 

14.45-16.00 น. การระบายอากาศแบบทัว่ไป  เพ่ือควบคมุอนัตรายของสารเคมีตอ่
สขุภาพ 

16.00-16.30 น. สรุปบทเรียนประจ าวนั 

วันอังคารท่ี  18 ธันวาคม 2561 

08.45-09.00 น. ทบทวนบทเรียนในวนัท่ี หนึง่ ผศ.ดร.ไชยนนัท์ แทง่ทอง 

09.00-12.00 น. หลกัการระบายอากาศแบบทัว่ไปเพ่ือควบคมุอนัตรายจากการเกิด
เพลิงไหม้และความร้อน 

13.00-16.00 น. หลกัการระบายอากาศเฉพาะท่ี  รศ.ดร.วนัทนี พนัธุ์ประสิทธ์ิ 

16.00-16.20 น. สรุปบทเรียนประจ าวนั 



 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

08.45-09.00 น. ทบทวนบทเรียนในวนัท่ี สอง   

09.00-10.30 น. Air Cleaning Devices (อนภุาค) ผศ.ดร.อมัรินทร์  คงทวีเลิศ 

10.45-12.00 น. Air Cleaning Devices (ไอระเหย) 

13.00-16.00 น. พดัลม 

16.00-16.30 น. สรุปบทเรียนประจ าวนั 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 

08.45-09.00 น. ทบทวนบทเรียนในวนัท่ี สาม รศ.ดร.วนัทนี พนัธุ์ประสิทธ์ิ 

09.00-12.00 น. การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

13.00-14.00 น. การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

14.00-14.30 น. อากาศทดแทน (ชดเชย) 

14.45-16.30 น. การตรวจวดัและทดสอบระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 

09.00-12.00 น. Introduction to Biosafety Cabinet and Certification คณุทิพวรรณ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา 

13.00-15.00 น. ฝึกการตรวจวดัเพ่ือทดสอบระบบ รศ.ดร.วนัทนี พนัธุ์ประสิทธ์ิ 

15.00-15.30 น. สรุปบทเรียนตลอดหลกัสตูร 

 
 สามารถส ารองท่ีนัง่หรือสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี  

โทร 087-7145030 หรือ E-mail: ohswa.aom@gmail.com หรือ ohswa.111@gmail.com 

 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตลอดหลกัสตูร 5 วนั ท่านละ 7,490 บาท 

 พเิศษ !!! ส าหรับสมาชิก ส.อ.ป. เหลือท่านละ 6,990 บาท 

 พเิศษ !!! ส าหรับบคุคลทัว่ไปท่ีลงทะเบียนและช าระเงินก่อนวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 

เหลือท่านละ 7,190 บาท 
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สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  

420/1 อาคาร 2  ชัน้ 6  ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล   
ถนนราชวิถี  แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-644-4067  โทรสาร 02-644-4068  

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AT WORK ASSOCIATION (OHSWA) 
Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand 10400  

 

แบบตอบรับ 

ช่ือหนว่ยงาน............................................................................................................................ ......... 

ท่ีอยู.่................................................................................................................................. ............... 

.................................................................................................................................. ...................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร.............................................................................................................  

โทรศพัท์ ..................................................................  โทรสาร................ ........................................... 

น ารถสว่นตวัมา(ย่ีห้อ/สี/เลขทะเบียน)..................................................................................................  
 

มีความสนใจเข้าร่วมงาน  จ านวน  ................  คน  ดงันี ้

1) ช่ือ-นามสกลุ ....................................................................... .................................................  

ต าแหนง่..................................... เบอร์ตดิตอ่ ............................. E-mail................................. 

2) ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................... ................................ ............. 

ต าแหนง่..................................... เบอร์ตดิตอ่ ............................. E-mail................................. 

จา่ยคา่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผา่นทาง 

 เงินสด 

 เช็คเงินสด จ านวน..................................บาท  (ตวัอกัษร.............................................บาทถ้วน) 

 โอนเงินบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขท่ี  254-210598-6 
     ช่ือบญัชี สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน จ านวน................ .........................บาท 
     (ตวัอกัษร ...............................................บาทถ้วน)    **โปรดแนบหลักฐานการโอนเงนิมาด้วย 

 

สง่หนงัสือตอบรับกลบัมาท่ีE-mail : ohswa.aom@gmail.com  หรือ ohswa.111@gmail.com  

ภายในวันท่ี  13 ธันวาคม 2561    สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ โทร 087-714-5030     
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