บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ 6/8 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500

หลักสูตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย
ใหสอดคลองกับกฎหมายและปลอดภัย (Chem 2019-01)
1. สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 กฎหมายสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
 วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นสารเคมีอนั ตราย หรื อวัตถุอนั ตราย
 สารเคมีอนั ตราย ต่างจาก วัตถุอนั ตรายอย่างไร
 การดําเนินการกับสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย การจัดเก็บ การส่ งรายงานราชการ การดําเนินการกับ สอ. 1
การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน การส่ งรายงานตรวจสุ ขภาพลูกจ้างที่ทาํ งานกับสารเคมีอนั ตราย
 การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย กรณี สั่งซื้อในประเทศ และกรณี นาํ เข้าจากต่างประเทศ
 การดําเนินการ/ส่ งรายงาน บฉ. 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก. 20
 การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
 ระบบการจําแนกและการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย (กายภาพ สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม)
 การขนส่ งวัตถุอนั ตราย และระบบ GPS
 แผนฉุกเฉิ น และการจัดการกับสารเคมีหกรั่วไหล

แจกฟรี
1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี
อันตรายและวัตถุอนั ตราย
2. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ
2. กลุมเปาหมาย
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผูด้ าํ เนินการใช้และการจัดเก็บ
เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์ เฮ้าส์
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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
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 วิธีการตรวจสอบวาสารเคมีชนิดใดเปนสารเคมีอันตราย
 ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)
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
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
13. ข้อพิจารณาในการกําจัด
14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ ง
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอื่น ๆ
 ฉลากและปาย
รายละเอียดของฉลาก
ป้ ายห้าม ป้ ายเตือน ป้ ายให้ปฏิบตั ิ
 การคุมครองความปลอดภัย
1. สภาพและคุณลักษณะบริ เวณที่ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย เช่น ระบบระบายอากาศ เป็ นต้น
2. อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย เช่น ที่ชาํ ระล้างสารเคมีอนั ตราย และอุปกรณ์กบั เพลิง เป็ นต้น
3. อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น.

 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถายเทสารเคมีอันตราย
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1. สภาพและคุณลักษณะสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
2. มาตรการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอนั ตรายในบริ เวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
3. การดําเนินการเกี่ยวกับหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตราย
4. การถ่ายเทสารเคมีอนั ตรายไปยังภาชนะหรื อเครื่ องมืออื่น
 การขนถาย การเคลื่อนยาย หรือการขนสง
1. การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรื อขนส่ งสารเคมีอนั ตราย
2. การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นแก่ลูกจ้าง
 การจัดการและการกําจัด
1. การทําความสะอาดหรื อกําจัดสารเคมีอนั ตรายที่หกรั่วไหลหรื อไม่ใช้แล้ว
2. การจัดการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายที่ปนเปื้ อน และไม่ตอ้ งการใช้แล้ว
 การควบคุมระดับความเขมขนของสารเคมีอันตราย
1. การป้ องกันและควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทาํ งานและ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทาํ งาน
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย และการส่ งรายงานผลการตรวจวัด
 การดูแลสุขภาพอนามัย
1. การประเมินความเสี่ ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย
 การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
1. การประเมินความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ ยง
2. แผนปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น
3. การฝึ กอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอนั ตราย กรณี สารเคมีหกรั่วไหล
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย
 วิธีการตรวจสอบวาสารเคมีชนิดใดเปนวัตถุอันตราย
 ชนิดของวัตถุอันตราย
 วัตถุอันตรายภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 วัตถุอันตรายภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 วัตถุอันตรายภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 วัตถุอันตรายภายใตกรมวิชาการเกษตร

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ 6/8 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500
 วัตถุอันตรายภายใตกรมปศุสัตว
 วัตถุอันตรายภายใตกรมประมง
 การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย
1. การจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
2. ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
3. ขั้นตอนการเก็บรักษา
4. การจัดเก็บสารปริ มาณน้อยในสถานที่เก็บรักษา
5. การเก็บรักษานอกอาคาร
 เกณฑการจัดใหมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-15.30 น.

การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด กรณีสั่งซื้อในประเทศ และกรณีนําเขาจาก
ตางประเทศ
 การดําเนินการ/สงรายงาน บฉ. 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20
 หลักเกณฑและระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย (กายภาพ สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม)
 การขนสงวัตถุอันตราย และระบบ GPS
 แผนฉุกเฉิน และการจัดการกับสารเคมีหกรั่วไหล
1. ความจําเป็ นที่ตอ้ งจัดทําแผนฉุกเฉิ น
 สรุ ปประเด็นที่สาํ คัญทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ )

15.30-16.00 น.

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

