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1. สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 กฎหมำยสำรเคมอีันตรำยและวัตถุอันตรำย  
 สำรเคมีอันตรำย ต่ำงจำก วัตถุอันตรำยอย่ำงไร 
 กำรจ ำแนกสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำยตำมกฎหมำย 
 กำรจ ำแนกตำมกำรขนส่ง (UN) 
 กำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่ท ำงำน และตำม GHS  
 กำรจ ำแนกตำมกำรจัดเก็บของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
 ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมอีันตรำย (SDS) 
 ฉลำกและป้ำยเครื่องหมำยควำมปลอดภัย (Label and Safety Sign) 
 กำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 
 เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นส ำหรบัลูกจ้ำงทีป่ฏิบตัิงำนกับสำรเคมีอันตรำย  
 สถำนที่ท ำงำนกับสำรเคมีอันตรำย สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนัตรำยและวัตถุอันตรำย หีบห่อ ภำชนะบรรจุ และกำรถ่ำยเท

สำรเคมีอันตรำย  
 บุคลำกรเฉพำะรบัผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำย 
 กำรขนถ่ำย กำรเคลื่อนย้ำย หรือกำรขนส่ง 
 กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอนัตรำย 
 กำรดูแลสุขภำพอนำมัย และกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง 
 กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิำนในสถำนที่เกบ็รักษำสำรเคมีและวัตถุอนัตรำย  
 แผนฉุกเฉิน กำรจดักำรเมื่อหกรั่วไหล และกำรก ำจัด 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หัวหน้ำงำน พนักงำนฝ่ำยผลิต (ที่ท ำงำนกับสำรเคมีและวัตถุ
อันตรำย) ผู้ด ำเนินกำรใช้และจัดเก็บ เจ้ำหน้ำที่ สโตร์แวร์เฮ้ำส์  
 
 
 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย  
Chemical, Hazardous Substance Storage and Safety Handling  
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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.         การจ าแนกสารเคมีอนัตราย และวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

                                               - บญัชีรำยช่ือสำรเคมีอันตรำย 

                                               - บญัชีรำยช่ือวัตถุอันตรำย 

                                                กำรจ ำแนกตำมกำรขนส่ง 

                                                -   UN Number 

                                               การจ าแนกตามพื้นที่ท างาน และตาม GHS  

                                               - สถำนที่ท ำงำน – EU  

                                               - สถำนที่ท ำงำน – USA (NFPA 704) 

                                               - สถำนที่ท ำงำน ตำมระบบ GHS ฉลำกส ำหรับสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย 

                                              การจ าแนกตามการจัดเกบ็ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

                                               - ตำรำงกำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอนัตรำย 

                                               - สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 13 ประเภท 

 

10.15-10.30 น.                       พักรับประทำนอำหำรว่ำง   

 

10.30-12.00 น.                       ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ 

                                               1.  ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย และผู้ผลิตและ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำย 

                                               2.  กำรช้ีบ่งควำมเป็นอนัตรำย 

                                               3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

                                               4.  มำตรกำรปฐมพยำบำล 

                                               5.  มำตรกำรผจญเพลิง 

                                               6.  มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหกรั่วไหลของสำร 

                                               7.  กำรขนถ่ำยเคลื่อนย้ำย กำรใช้งำนและกำรเก็บรักษำ 

                                               8.  กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบคุคล 
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                                                9.  คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี 

                                               10.   ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ 

                                               11.  ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ 

                                               12.  ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

                                               13.  ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด 

                                               14.  ข้อมูลส ำหรับกำรขนส่ง 

                                               15.  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบงัคบั 

                                               16.  ข้อมูลอื่น ๆ 

                                                ฉลากและป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย 
                                                  -     ฉลำกส ำหรับสำรเคมีอันตรำย  
                                                  -     ป้ำยห้ำม 
                                                  -     ป้ำยเตือน 
                                                  -     ป้ำยข้อมูล 
                                                  -     ป้ำยบังคับ 

                                                 การคุ้มครองความปลอดภัย 

                                                  -    อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย  

                                                  -    อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  

                                                  -     ป้ำยแสดงให้สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  

                                                เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับลกูจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย  

                                                 -     เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นส ำหรบัลูกจ้ำงที่ปฏิบัตงิำนกับสำรเคมีอันตรำย  

 

   12.00-13.00 น.           พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 

   13.00-14.45                   สถานที่ท างานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เกบ็รักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหบีห่อ 

                                                 ภาชนะบรรจุและการถ่ายเทสารเคมีอันตราย 

                                                 -    สถำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนัตรำย  

                                                 -    กำรระบำยอำกำศ 

                                                 -   สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนัตรำย  
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                                                 -   มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีอันตรำย  

                                                -   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหบีห่อ ภำชนะบรรจุ และกำรถ่ำยเทสำรเคมอีันตรำย  

                                                บุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรกัษาวัตถุอันตราย 

                                                -   ผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำยที่ต้องมีบุคลำกรเฉพำะประจ ำสถำนทีเ่ก็บรักษำวัตถุอันตรำย 

                                                -   คุณสมบัติของบคุลำกรเฉพำะ 

                                                -   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบกำรวัตถุอันตรำย 

                                                การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง 

                                               -   กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคล่ือนย้ำย หรือขนส่งสำรเคมีอันตรำย 

 

14.45-15.00 น.                         พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

   

15.00-16.00 น.                        การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย 

                                               -  กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย 

                                               -  ควำมเป็นพิษเฉียบพลันตำมระบบ GHS  

                                               -  กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มขน้ของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศ 

                                              การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลกูจ้าง 

                                              -  กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง 

                                              -  สมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำง 

                                              -  กำรส่งรำยงำน จผส 1 

                                             การฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวตัถอุันตราย  

                                             -  แผนปฏบิัติกำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

                                             -  กำรฝึกอบรมผูป้ฏบิัติงำนในสถำนทีเ่ก็บรักษำสำรเคมีและวัตถุอันตรำย  

                                             แผนฉุกเฉิน การจัดการเมือ่หกรั่วไหลและการก าจัด 

                                            -  กำรจัดกำรเมื่อหกรั่วไหล 

                                            -  กำรจัดกำรหบีห่อ ภำชนะบรรจุ หรอืวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอนัตรำยทีป่นเปื้อน 

                                            -  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน   

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


