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หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย
Chemical, Hazardous Substance Storage and Safety Handling (Chem 2019-02)
1. สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 กฎหมายสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
 วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นสารเคมีอนั ตราย หรื อวัตถุอนั ตราย
 สารเคมีอนั ตราย ต่างจาก วัตถุอนั ตรายอย่างไร
 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ
 บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
 ความปลอดภัยในการใช้การจัดเก็บสารเคมีอนั ตราย และวัตถุอนั ตราย
 ฉลากและป้ ายเครื่ องหมายความปลอดภัย
 การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย กรณี สั่งซื้อในประเทศ และกรณี นาํ เข้าจากต่างประเทศ
 ระบบการจําแนกและการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย (กายภาพ สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม)
 การขนส่ งวัตถุอนั ตราย และระบบ GPS
 แผนฉุกเฉิ น และการจัดการกับสารเคมีหกรั่วไหล
2. กลุมเปาหมาย
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน พนักงานรายผลิต (ที่สมั ผัสสารเคมีและวัตถุอนั ตราย)
ผูด้ าํ เนินการใช้และจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์เฮ้าส์
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.
09.00-10.15 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร
การจําแนกสารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
- บัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตราย
- บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย
การจําแนกตามการขนสง
- UN Number
การจําแนกตามพื้นที่ทํางาน และตาม GHS
- สถานที่ทาํ งาน – EU
- สถานที่ทาํ งาน – USA (NFPA 704)
- สถานที่ทาํ งาน ตามระบบ GHS ฉลากสําหรับสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
การจําแนกตามการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
- สารเคมีและวัตถุอนั ตราย 13 ประเภท

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) 16 หัวขอ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย และผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่าย
2. การชี้บ่งความเป็ นอันตราย
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
4. มาตรการปฐมพยาบาล
5. มาตรการผจญเพลิง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
7. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
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12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
13. ข้อพิจารณาในการกําจัด
14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ ง
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอื่น ๆ
ฉลากและปายเครื่องหมายความปลอดภัย
- ฉลากสําหรับสารเคมีอนั ตราย
- ป้ ายห้าม
- ป้ ายเตือน
- ป้ ายข้อมูล
- ป้ ายบังคับ
การคุมครองความปลอดภัย
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
- ป้ ายแสดงให้สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
เวชภัณฑที่จําเปนสําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย
- เวชภัณฑ์ที่จาํ เป็ นสําหรับลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.45

สถานที่ทํางานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหีบ
หอ ภาชนะบรรจุ และการถายเทสารเคมีอันตราย
- สถานที่ทาํ งานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
- การระบายอากาศ
- สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
- มาตรการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีอนั ตราย
- การดําเนินการเกี่ยวกับหี บห่ อ ภาชนะบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอนั ตราย
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ผูป้ ระกอบการวัตถุอนั ตรายที่ตอ้ งมีบุคลากรเฉพาะประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย
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- คุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะ
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการวัตถุอนั ตราย
การขนถาย การเคลื่อนยาย หรือการขนสง
- การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรื อขนส่ งสารเคมีอนั ตราย
14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.

การควบคุมระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
- การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
- ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันตามระบบ GHS
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศ
การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจาง
- การตรวจสุ ขภาพลูกจ้าง
- สมุดสุ ขภาพประจําตัวของลูกจ้าง
- การส่ งรายงาน จผส 1
การฝกอบรมผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
- แผนปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
- การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
แผนฉุกเฉิน การจัดการเมื่อหกรั่วไหลและการกําจัด
- การจัดการเมื่อหกรั่วไหล
- การจัดการหี บห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายที่ปนเปื้ อน
- ฝึ กซ้อมเหตุฉุกเฉิ น

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