หลักสูตร การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย – S002 (ZOOM)
๑. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน มีการใชสารเคมีในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป โรงเรียน หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐ และ
เอกชน ลวนตองสัมผัสกับสารเคมีในทุก ๆ วัน ยิ่งเปนสารเคมีอันตรายดวยแลวทุกคนจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะผูที่
เกี่ยวของกับการทํางานกับสารเคมีอันตราย จะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และมีความสามารถในการ
ควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายที่ใชงาน เนื่องจากสารเคมีแตล ะชนิดมีความเปนอันตรายไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนความเปน
อันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายแตละประเภทก็มีความแตกตางกันดวย จึง
ตองมีความรูเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การจําแนกประเภทสารเคมีอันตราย การติดฉลากสารเคมี มาตรการการควบคุมและการจัดการ
สารเคมี รวมทั้งการจัดการของเสียอันตรายจากงานในหองปฏิบัติการ
๒. วัตถุประสงค
เพื่อไดรับความรูเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายมีความสามารถในการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
และประสบการณที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
· นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่หองปฏิบัติการ และผูที่เกีย่ วของในหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน
· วุฒกิ ารศึกษาอยางนอยปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร หรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการอยางนอย ๓ ป
๔. วิทยากร
ขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ และผูเชี่ยวชาญจากหนวยอื่น
๕. หัวขอหลักสูตร
๑. ความสําคัญของการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
- Chemical Hazards
- Route of exposure
- Why it needs control measures or chemical management
๒. การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
- GHS classification
- Chemical labeling
- SDS
๓. การควบคุมสารเคมีอันตราย
- Elimination control
- Administrative control
- Engineering control
- PPE control
๔. การจัดการสารเคมีอันตราย : การจัดการขอมูลและการเคลื่อนยายสารเคมี
- การจัดซื้อ/ตรวจรับ
- ฉลาก/SDS
- Chemical Inventory
- การเคลื่อนยายสารเคมี
- Clearance

๑.๕ ชม.

๑.๕ ชม.

๓.๐ ชม.

๑.๕ ชม.

๕. หัวขอหลักสูตร (ตอ)
๕. การจัดการสารเคมีอันตราย : การจัดเก็บสารเคมีและการตรวจติดตามการจัดการ
สารเคมี
- การจัดเก็บและการรักษาสภาพสารเคมี
- การตรวจติดตาม
๖. การจัดการของเสียอันตราย : การจําแนกและการจัดเก็บของเสียอันตราย
๗. การจัดการของเสียอันตราย : การลดการเกิด การบําบัด และการกําจัดของเสีย
๖. วิธีการฝกอบรม

บรรยายภาคทฤษฎี

๑.๕ ชม.

๑.๕ ชม.
๑.๕ ชม.

๑๒.๐ ชั่วโมง

โดยอบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (โปรแกรม ZOOM)
๗. ระยะเวลาการฝกอบรม

๒ วัน

๘. สถานที่ฝกอบรม

อบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Online)
โทร. ๐๒-๒๐๑-๗๔๕๓, ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๐ โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๑

๙. คาใชจาย

คาลงทะเบียน ๑,๖๐๐ บาท/คน

๑๐. การรับรองการฝกอบรม

- ผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา ๗๕% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร
- ผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําแบบสอบถาม และแบบประเมินทั้ง Pre – Post test
ถึงจะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
โดยอบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต
วันที่ ๑
เวลา
หัวขอ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความสําคัญของการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
- Chemical Hazards
- Route of exposure
- Why it needs control measures or chemical
management
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
- GHS classification
- Chemical labeling
- SDS
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การควบคุมสารเคมีอันตราย
- Elimination control
- Administrative control
- Engineering control
- PPE control
วันที่ ๒
เวลา
หัวขอ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การจัดการสารเคมีอันตราย : การจัดการขอมูลและการเคลื่อนยายสารเคมี
- การจัดซื้อ/ตรวจรับ
- ฉลาก/SDS
- Chemical Inventory
- การเคลื่อนยายสารเคมี
- Clearance
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดการสารเคมีอันตราย : การจัดเก็บสารเคมีและการตรวจติดตามการ
จัดการสารเคมี
- การจัดเก็บและการรักษาสภาพสารเคมีการตรวจติดตาม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดการของเสียอันตราย : การลดการเกิด การบําบัด และการกําจัด
ของเสีย
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดการของเสียอันตราย : การจําแนกและการจัดเก็บของเสียอันตราย
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

