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หลักสู ตร : การจําแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตรายตามแนวทางของกรมโรงงาน
Hazardous Substance Classification for storage
in Compliance with Department of Industrial Works (Chem
Chem 2019-03)
1. สิ งทีผ ้เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
• กฎหมายสารเคมี
สารเคมีและวัตถุอนั ตราย
• วิธีการตรวจสอบว่ว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นสารเคมี
น
อนั ตราย หรื อวัตถุอนั ตราย
• สารเคมีอนั ตราย ต่างจาก
จาก วัตถุอนั ตรายอย่
ตราย างไร
• การดําเนินการเกี;ยวกับวัตถุอนั ตราย กรณี สง;ั ซื?อในประเทศ และกรณี นาํ เข้าจากต่างประเทศ
• การดําเนินการ/ส่ งรายงาน บฉ.
บฉ 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก. 20
• การขึ?นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
• ระบบการจําแนกและการสื
และการสื; อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย (กายภาพ
กายภาพ สุ ขภาพ และสิ; งแวดล้อม)
ม
• การขนส่ งวัตถุอนั ตราย และระบบ GPS
• แผนฉุกเฉิน และการจั
การจัดการกับสารเคมีหกรั;วไหล
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที;ส;ิ งแวดล้อม เจ้าหน้าที;ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผูดํด้ าํ เนินการใช้และการจัดเก็บ
เจ้าหน้าที; สโตร์แวร์เฮ้าส์ เจ้าหน้าที;ขนส่
ขนส่ งสารเคมี และวั
และ ตถุอนั ตราย
3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชัวโมง 09.00-16.00 น.
4. Course Outline
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.

ลงทะเบียน
การจําแนกประเภทสํ าหรับการจัดเก็บ
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
- ข้อมูลเกี;ยวกับวัตถุอนั ตราย และผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่าย
- การชี?บง่ ความเป็ นอันตราย
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-

องค์ประกอบและข้อมูลเกี;ยวกับส่ วนผสม
มาตรการปฐมพยาบาล
มาตรการผจญเพลิง
มาตรการจัดการเมื;อมีการหกรั;วไหลของสาร
การขนถ่ายเคลื;อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา
การควบคุมการรับสัมผัสและการป้
และ องกันส่ วนบุคคล
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ข้อพิจารณาในการกําจัด
ข้อมูลสําหรับการขนส่ ง
ข้อมูลเกี;ยวกับกฎข้อบังคับ
ข้อมูลอื;น ๆ

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

วิธีการจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
- การจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
- ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
- ขั?นตอนการเก็บรักษา
- การจัดเก็บสารปริ มาณน้อยในสถานที;เก็บรักษา
- การเก็บรักษานอกอาคาร
- ข้อกําหนดพิเศษสําหรับก๊าซ
- ข้อกําหนดพิเศษสําหรับสารไวไฟ (3A และ 5.2)
กฎหมายเกียวกับวัตถุอนั ตราย
- บัญชีรายชื;อสารเคมีที;ใช้ในองค์กร
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
- การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรั
ลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
วิธีการใช้ อปุ กรณ์เครืองป้องกันส่ วนบุคคล
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- อุปกรณ์เครื; องป้ องกันส่ วนบุคคล
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

วิธีปฏิบัติเมือมีเหตุฉุกเฉินและการซ้ อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน
- แผนฉุกเฉิ นสารเคมีหกรั;วไหล
- ความจําเป็ นที;ตอ้ งจัดทําแผนฉุกเฉิน
- การป้ องกันสารเคมีร;ัวไหล - สถานที;จดั เก็บ
- การปฏิบตั ิงานกับสารเคมีทว;ั ไป
- การจัดเตรี ยม/
ม ตรวจสอบอุปกรณ์สาํ หรับภาวะฉุกเฉิน
- แผนการตอบโต้เหตุการณ์สารเคมีหกรั;วไหล
- แผนปฏิบตั ิหลังเกิดเหตุสารเคมีหกรั;วไหล
วิธีดับเพลิงโดยใช้ เครืองดับเพลิง
- อุปกรณ์ดบั เพลิง
- ประเภทของเพลิง
- ประเภทของสารที;ใช้ในการดับเพลิง
- ระบบนํ?าดับเพลิง
- ระบบกักเก็บนํ?าที;ผา่ นการดับเพลิง

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การจัดการเมือมีเหตุรัวไหล
- อุปกรณ์การจัดการเมื;อเกิดเหตุร;ัวไหล
- การกําจัดของเสี ย
การขนถ่ าย การเคลือ นย้าย หรือการขนส่ ง
- การปฏิบตั ิเกี;ยวกับการขนถ่าย เคลื;อนย้าย หรื อขนส่ งสารเคมีอนั ตราย
- การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื;อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง
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