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หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย
Chemical, Hazardous Substance Storage and Safety Handling
1. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


















กฎหมำยสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย
สำรเคมีอันตรำย ต่ำงจำก วัตถุอันตรำยอย่ำงไร
กำรจำแนกสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำย
กำรจำแนกตำมกำรขนส่ง (UN)
กำรจำแนกตำมพื้นที่ทำงำน และตำม GHS
กำรจำแนกตำมกำรจัดเก็บของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอันตรำย (SDS)
ฉลำกและป้ำยเครื่องหมำยควำมปลอดภัย (Label and Safety Sign)
กำรคุ้มครองควำมปลอดภัย
เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้ำงทีป่ ฏิบตั ิงำนกับสำรเคมีอันตรำย
สถำนที่ทำงำนกับสำรเคมีอันตรำย สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนั ตรำยและวัตถุอันตรำย หีบห่อ ภำชนะบรรจุ และกำรถ่ำยเท
สำรเคมีอันตรำย
บุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำย
กำรขนถ่ำย กำรเคลื่อนย้ำย หรือกำรขนส่ง
กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอนั ตรำย
กำรดูแลสุขภำพอนำมัย และกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง
กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิ ำนในสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
แผนฉุกเฉิน กำรจัดกำรเมื่อหกรั่วไหล และกำรกำจัด

2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หัวหน้ำงำน พนักงำนฝ่ำยผลิต (ที่ทำงำนกับสำรเคมีและวัตถุ
อันตรำย) ผูด้ ำเนินกำรใช้และจัดเก็บ เจ้ำหน้ำที่ สโตร์แวร์เฮ้ำส์
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสำร

09.00-10.15 น.

การจาแนกสารเคมีอนั ตราย และวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
- บัญชีรำยชื่อสำรเคมีอันตรำย
- บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย
กำรจำแนกตำมกำรขนส่ง
- UN Number
การจาแนกตามพื้นที่ทางาน และตาม GHS
- สถำนที่ทำงำน – EU
- สถำนที่ทำงำน – USA (NFPA 704)
- สถำนที่ทำงำน ตำมระบบ GHS ฉลำกสำหรับสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย
การจาแนกตามการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตำรำงกำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
- สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 13 ประเภท

10.15-10.30 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง

10.30-12.00 น.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย และผู้ผลิตและ/หรือผู้จดั จำหน่ำย
2. กำรชี้บ่งควำมเป็นอันตรำย
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
4. มำตรกำรปฐมพยำบำล
5. มำตรกำรผจญเพลิง
6. มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหกรั่วไหลของสำร
7. กำรขนถ่ำยเคลื่อนย้ำย กำรใช้งำนและกำรเก็บรักษำ
8. กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบุคคล
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9. คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
10. ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ
11. ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
13. ข้อพิจำรณำในกำรกำจัด
14. ข้อมูลสำหรับกำรขนส่ง
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอื่น ๆ
ฉลากและป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย
- ฉลำกสำหรับสำรเคมีอันตรำย
- ป้ำยห้ำม
- ป้ำยเตือน
- ป้ำยข้อมูล
- ป้ำยบังคับ
การคุ้มครองความปลอดภัย
- อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย
- อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
- ป้ำยแสดงให้สวมใส่อุปกรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
เวชภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย
- เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้ำงที่ปฏิบัตงิ ำนกับสำรเคมีอันตรำย
12.00-13.00 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00-14.45

สถานที่ทางานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหีบห่อ
ภาชนะบรรจุและการถ่ายเทสารเคมีอันตราย
- สถำนที่ทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย
- กำรระบำยอำกำศ
- สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนั ตรำย
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- มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีอันตรำย
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับหีบห่อ ภำชนะบรรจุ และกำรถ่ำยเทสำรเคมีอันตรำย
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำยที่ต้องมีบุคลำกรเฉพำะประจำสถำนทีเ่ ก็บรักษำวัตถุอันตรำย
- คุณสมบัติของบุคลำกรเฉพำะ
- หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรวัตถุอันตรำย
การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง
- กำรปฏิบัตเิ กี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย หรือขนส่งสำรเคมีอันตรำย
14.45-15.00 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง

15.00-16.00 น.

การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
- กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย
- ควำมเป็นพิษเฉียบพลันตำมระบบ GHS
- กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศ
การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง
- กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง
- สมุดสุขภำพประจำตัวของลูกจ้ำง
- กำรส่งรำยงำน จผส 1
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิ านในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
- แผนปฏิบัติกำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
- กำรฝึกอบรมผูป้ ฏิบัติงำนในสถำนทีเ่ ก็บรักษำสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
แผนฉุกเฉิน การจัดการเมือ่ หกรั่วไหลและการกาจัด
- กำรจัดกำรเมื่อหกรั่วไหล
- กำรจัดกำรหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอนั ตรำยทีป่ นเปื้อน
- ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน
...........................................................................................................................................................................
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