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หลักสู ตร : ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวตั ถุอันตราย
Chemical, Hazardous Substance Storage and Safety Handling
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
• ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ
• บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
• ความปลอดภัยในการใช้การจัดเก็บสารเคมีอนั ตราย และวัตถุอนั ตราย
• ฉลากและป้ ายเครืB องหมายความปลอดภัย
• การดําเนินการเกีBยวกับวัตถุอนั ตราย กรณี สงBั ซืXอในประเทศ และกรณี นาํ เข้าจากต่างประเทศ
• ระบบการจําแนกและการสื
และการสืB อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย (กายภาพ
กายภาพ สุ ขภาพ และสิB งแวดล้อม)
ม
• การขนส่ งวัตถุอนั ตราย และระบบ GPS
• แผนฉุกเฉิน และการจั
การจัดการกับสารเคมีหกรัBวไหล
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าทีBสBิ งแวดล้อม เจ้าหน้าทีBความปลอดภัย หัวหน้างาน พนักงานรายผลิต (ทีทีBสัมผัสสารเคมีและวัตถุอนั ตราย)
ตราย
ผูด้ าํ เนินการใช้และจัจัดเก็บ เจ้าหน้าทีB สโตร์แวร์เฮ้าส์
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชัวโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน/รัรับเอกสาร

09.00-10.15 น.

การจําแนกสารเคมีอนั ตราย และวัตถุอนั ตรายตามกฎหมาย
- บัญชีรายชืBอสารเคมีอนั ตราย
- บัญชีรายชืBอวัตถุอนั ตราย
การจําแนกตามการขนส่ง
- UN Number
การจําแนกตามพืXนทีBทาํ งาน และตาม GHS
- สถานทีBทาํ งาน – EU
- สถานทีBทาํ งาน – USA (NFPA 704)
- สถานทีBทาํ งาน ตามระบบ GHS ฉลากสําหรับสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
การจําแนกตามการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
- สารเคมีและวัตถุอนั ตราย 13 ประเภท

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ
1. ข้อมูลเกีBยวกับวัตถุอนั ตราย และผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่าย
2. การชีX บ่งความเป็ นอันตราย
3. องค์ค์ประกอบและข้อมูลเกีBยวกับส่วนผสม
4. มาตรการปฐมพยาบาล
5. มาตรการผจญเพลิง
6. มาตรการจัดการเมืBอมีการหกรัBวไหลของสาร
ไหลของส
7. การขนถ่ายเคลืBอนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่วนบุคคล
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
า
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิ
ระบบ เวศน์
13. ข้อพิจารณาในการกําจัด
14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ง
15. ข้อมูลเกีBยวกับกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอืBน ๆ
ฉลากและป้ ายเครืB องหมายความปลอดภัย
- ฉลากสําหรับสารเคมีอนั ตราย
- ป้ ายห้าม
- ป้ ายเตือน
- ป้ ายข้อมูล
- ป้ ายบังคับ
การคุม้ ครองความปลอดภัย
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ป้ ายแสดงให้สวมใส่อุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
เวชภัณฑ์ทีBจาํ เป็ นสําหรับลูกจ้างทีBปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย
- เวชภัณฑ์ทีBจาํ เป็ นสําหรับลูกจ้างทีBปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.45

สถานทีBทาํ งานกับสารเคมีอนั ตราย สถานทีBเก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายหีบห่อ
ภาชนะบรรจุและการถ่ายเทสารเคมีอนั ตราย
- สถานทีBทาํ งานเกีBยวกับสารเคมีอนั ตราย
- การระบายอากาศ
- สถานทีBเก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
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- มาตรการป้ องกันอันตรายจากสารเคมีอนั ตราย
- การดําเนินการเกีBยวกับหีบห่อ ภาชนะบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอนั ตราย
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
- ผูป้ ระกอบการวัตถุอนั ตรายทีBตอ้ งมีบุคลากรเฉพาะประจําสถานทีBเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
- คุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะ
- หน้าทีBและความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการวัตถุอนั ตราย
ตร
การขนถ่าย การเคลืBอนย้าย หรื อการขนส่ง
- การปฏิบตั ิเกีBยวกับการขนถ่าย เคลืBอนย้าย หรื อขนส่งสารเคมีอนั ตราย
14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่
ประทาน
าง

15.00-16.00 น.

การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
- การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
- ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันตามระบบ GHS
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศ
การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง
- การตรวจสุขภาพลูกจ้าง
- สมุดสุขภาพประจําตัวของลูกจ้าง
- การส่งรายงาน จผส 1
การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานทีBเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
- แผนปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น
- การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานทีBเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
แผนฉุกเฉิ น การจัดการเมืBอหกรัBวไหลและการกําจัด
- การจัดการเมืBอหกรัBวไหล
- การจั
ารจัดการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายทีBปนเปืX อน
- ฝึ กซ้อมเหตุฉุกเฉิ น
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