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หนาที่ 1-2 

คํานํา 
 

การพัฒนาทัศนคติและนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัยเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยจึงนับไดวาเปนหัวใจของการทํางาน ผูที่ปฏิบัติงานไดดี
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ  บุคคลที่ไดรับอนัตรายจากการ
ทํางานสวนใหญมักเกิดจากการขาดความเอาใจใสในเรื่องความปลอดภัย จึงกอใหเกิดอันตราย
แกรางกายและชีวิตของตนเอง เพื่อนรวมงานและทรัพยสิน ดังนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองเขาใจ 
และปฏบัิติตามหลักความปลอดภัยโดยเครงครัด  

คูมือความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนี้ มีวัตถุประสงคใหพนักงานทุกทานไดรับความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของกับพนักงาน เนื่องจากพนักงานทุกทานเปน
ทรัพยากรที่มีคาตอบริษัท   

 
แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คูมือปฏิบัติงาน : คูมือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
หมายเลขเอกสาร : W-SF-200 
ปรับปรุงครั้งที่  : 2   
แกไขยอยครั้งที่ : 0 
วันที่บังคับใช :   
 
จัดเตรียมโดย :      
 
อนุมัติโดย :      

 

 



หนาที่ 1-3 

สารบัญ  
 หนา 

ขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบตามระบบการจัดการดานอาชวีอนามัย และความปลอดภัย 1-7 

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน 2-1 

การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ 2-3 

หลักความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 2-3 

มาตรการปองกนัดานความปลอดภัย 2-3 

กฎความปลอดภัยในการทาํงาน  
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมอืกล 3-1 

- การใชเคร่ืองกลึง  

- การใชเคร่ืองขัดหรือหินเจียร  

- การใชเคร่ืองตัด     

- การใชสายพานลําเลียง   

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณยกยายของ ( ปนจั่น,กวาน และ เครน ) 3-2 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชนั่งราน 3-2 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ 3-2 

- การปองกันอันตรายจากการเชื่อมโลหะ  

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจกัรกล (MACHINE) 3-3 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ 3-3 

- การใชเคร่ืองมือ  

- การใชและเก็บรักษาเคร่ืองมอื อุปกรณ  

- ความปลอดภัยเครื่องจักรชนิดเคล่ือนท่ีได (MOBILE EQUIPMENT) 3-3 

- ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลในการกอสราง 3-4 

- ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวงานสี 3-4 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจกัรเครื่องมือไฟฟา 3-4 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอน้ํา 3-5 

- ความปลอดภัยในการทํางานกบัรังสี 3-5 

- ความปลอดภัยในการทํางานสํานักงาน 3-6 

- ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคม ี 3-7 

 -       ความปลอดภัยในการใชกาซ  3-7 

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) 4-1 

การปองกันและระงับอัคคีภัย  5-1 

- แหลงท่ีเกิดเพลิงไหม 5-1 

- ประเภทของเพลิงไหม 5-2 

- ประเภทของสารดับเพลิง 5-3 

- วิธีใชเครื่องดับเพลิง 5-3 

  

  

  

  



หนาที่ 1-4 
สารเคมีอันตราย 6-1 

- สัญลักษณแสดงอันตราย 6-1 

- สารเคมีเขาสูรางกายไดโดย 6-4 

- การชวยเหลือผูไดรับสารเคมี 6-5 

  

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 7-1 

- ประเภทของบาดแผล 7-1 

- หลักของการรกัษาบาดแผล 7-1 

- ประเภทของกระดูกหัก 7-2 

- กระดูกสันหลังหัก 7-2 

- อาการช็อค 7-2 

- อาการเลือดออก หรือตกเลือด   7-3 

- อาการเลือดกําเดาออก 7-4 

- อาการเปนลมหมดสติ 7-4 

- อาการเปนลมหมดสติเนื่องจากความรอน 7-5 

- อาการเปนลมหนาซีดเนื่องจากความรอน 7-5 

- บาดแผลจากความรอน 7-5 

อาการปวดหลัง 7-6 

- การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเล่ียงอาการปวดหลัง 7-6 

- การบริหารรางกายตนเองแกปวดเมื่อยหลัง 7-8 

- การออกกําลังกายในสํานักงาน 7-8 

เบอรโทรศัพทและสถานที่ติดตอสําคัญกรณีฉกุเฉิน 7-10 

อางอิง  

  - มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม หมวด ความรอน 8-1 

  - มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม หมวด แสงสวาง 8-3 

  - มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม หมวด เสียง 8-5 

  - มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน      

สําหรับลูกจาง 
8-6 

  - สัญลักษณความรุนแรงของอันตรายของสารเคมีมาตรฐาน NFPA 8-8 

  - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกกรมน้ําบริโภค 8-9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



หนาที่ 1-5 
 
ขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบตามระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
 
1.  ผูอํานวยการโรงงาน มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

( 1 ) แตงต้ังผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
( 2 ) ทบทวนนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของบริษัท 
( 3 ) ทบทวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนระยะ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม 
( 4 ) ใหความเห็นในการแกไข เพ่ิมเติมการปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนด ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
( 5 ) จัดใหมีขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 
2. ผูแทนฝายบริหารดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

(Occupational health and safety management representative – OH&S MR) มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
( 1 ) ดูแลใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีจัดทําขึ้น มีการนําไปใชและการดําเนินการเปนไป
ตามขอกําหนด อยางตอเนื่อง 
( 2 ) รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูง  เพ่ือ
นําไปใชในการทบทวนการจัดการ และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบ 

 
3. ผูจัดการ / วิศวกรทุกแผนก มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    ( 1 ) กําหนดความตองการการฝกอบรมดานความปลอดภัย และดําเนินการในแตละตําแหนง 
    ( 2 ) ทําความเขาใจในนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พรอมท้ังชี้แจงพนักงานในสังกัดใหรับทราบและ    
    เขาใจ 
    ( 3 ) ยึดถือปฏิบัติตาม และควบคุมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในระบบการ 
    จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักเกณฑและมาตรฐานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
 4.  คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

( 1 ) รวมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และแกไขปญหาของงานดานความ  
ปลอดภัยของบริษัทฯ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
( 2 ) รายงาน และเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมาตรฐานดานความ 
ปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงาน หรือเขา 
มาใชบริการของบริษัทฯ 
( 3 ) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
( 4 ) พิจารณาขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
( 5 ) ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
( 6 ) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ
อบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และ
บุคลากรทุกระดับ 
( 7 ) กําหนดกฎระเบียบ มาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือนํามาใชปฏิบัติในโรงงาน    
( 8 ) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองท่ีเสนอตอนายจาง 
( 9 ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังระบุปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะ 
กรรมการเมื่อปฏิบัติหนาท่ีครบ 1 ป เพ่ือเสนอตอนายจ าง    
( 10 ) จัดทําแผนงานประจําปและประเมินผลการดําเนินงาน หรือกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุการประสพอันตราย หรือ
การเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน 
( 11 ) ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
5. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

( 1 ) กํากับ ดูแล ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับพ้ืนฐาน ระดับหัวหนางานซึ่งอยูในบังคับบัญชา       
ของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  
( 2 ) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอนายจาง 
( 3 ) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 
( 4 ) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพ่ือความปลอดภัยของลูกจางตามที่ได รับรายงานหรือ
ตามขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน หรือคณะกรรมการความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 1-6 
 
6.เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

( 1 ) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง และคูมือมาตรฐานดานความ       
ปลอดภัยในการทํางาน 
( 2 ) วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพ่ือคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบ้ืองตน โดยอาจรวมดําเนินการกับ
เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
( 3 ) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน  
( 4 ) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือ ปฏิบัติงาน
ประจําวัน  
( 5 ) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของพนักงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
( 6 ) รายงานการประสบอันตราย การเจ็ บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานของ  
พนกังานตอนายจาง และแจงตอเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชาชี พ ทันทีท่ีเกิดเหตุ 
( 7 ) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่อง จากการทํางาน
ของลูกจางรวมกันเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับพ้ืนฐานหรือระดับวิชาชีพและ รายงานผลรวมทั้ง
ขอเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุ โดยไมชักชา 
( 8 ) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
( 9 ) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามที่เจาหนาท่ีความปลอดภัย ในการทํางานระดับบริหาร 
มอบหมาย  

 
7. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

( 1 )  ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ   
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
( 2 ) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย   รวมท้ังกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัย
เสนอตอนายจาง 
( 3 ) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
( 4 ) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมท้ังขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานตอนายจาง 
( 5 ) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯให เปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
( 6 ) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
( 7 ) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพ่ือใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน 
( 8 ) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพ
แวด ลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

( 9 ) เสนอแนะตอนายจางเพ่ือใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

( 10 ) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน

เนื่องจากการ ทํางาน และรายงานผลรวมทั้งขอเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุ โดยไมชักชา 
( 11 ) รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือ
การเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง  

( 12 ) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

( 13 ) จัดทําแผนงาน โครงการ มาตรการดานความปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง  
( 14 ) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน  

( 15 ) กํากับดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  

 
8. พนักงานทุกระดับ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้  

( 1 ) พนักงานทุกคนตองทํางานดวยความสํานึกถงึความปลอดภัยอยูเสมอท้ังของตนเอง และผูอ่ืน  
( 2 ) พนักงานทุกคนตองรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยและอุปกรณปองกันท่ีชํารุดเสียหายตอผูบังคับ 
บัญชาหรือผูเก่ียวของ 
( 3 ) พนักงานทุกคนตองเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยอยูเสมอ  
( 4 ) พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือกับบริษัทฯ เก่ียวกับขอปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
( 5 ) เมื่อพนักงานมีขอคิดเห็นเก่ียวกับความปลอดภัยใหเสนอผูบังคับบัญชาหรือผูเก่ียวของ 
( 6 ) พนักงานทุกคนตองใชอุปกรณปองกันภัยท่ีบริษัทฯ จัดให และแตงกายใหรัดกุมเหมาะสมกับงานตลอด 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
( 7 ) พนักงานทุกคนตองไมเส่ียงกับงานที่ยังไมเขาใจ หรือไมแนใจวาทําอยางไรจึงจะปลอดภัย  
( 8 ) ตองศึกษางานที่ปฏิบัติวาอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดท่ีอาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือผูอ่ืน  
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9. ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
 (1) ตองอยูดูแลประจําหมอน้ําหรือหมอตมฯ ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 (2) ตองตรวจความเรียบรอยของหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ กอนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่องพรอมท้ังนําบันทึก

รายงานประจําวันตามแบบแนบทายระเบียบนี้  
 (3) บันทึกรายงานประจําวันของหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ ตองจัดเก็บไวใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใหเจาหนาท่ี

ตรวจดูไดตลอดเวลา  
 (4) เมื่อพบวาหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ มีขอบกพรองอันอาจกอใหเกิดอันตรายตองหยุดการใชงานทันทีแลว

รายงานใหวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือผูรับผิดชอบทราบ
โดยดวน 

10. เจาหนาท่ีเทคนิคดานรังสี มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
(ก) ตองดูแลเก่ียวกับการควบคุมและบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย  หนาท่ีของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

มีกวางขวางมากโดยตองรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรังสี  หนาท่ีของเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีของแตละหนวยงานจึงตองแตกตางกัน       โดยตองคํานึงถึงขอกําหนดเฉพาะของแตละ
งาน        ตัวอยางเชนในหนวยงานถายภาพทางรงัสีใน            อุตสาหกรรม จะมีขอกําหนดเฉพาะ ซ่ึงไม
สามารถใชไดกับงานอื่น เชนเดียวกับขอกําหนดเฉพาะในโรงพยาบาลก็แตกตางจากขอกําหนดในงานทาง
อุตสาหกรรม เปนตน 

(ข) เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีตองดําเนินงานดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําโปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสีเพ่ือการปฏิบัติงานทางรังสี การเก็บรักษาการใชงาน  

และการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเคร่ืองกําเนิดรังสีอยางปลอดภัย 
(2) จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
(3) จัดแบงบริเวณรังสีออกเปน “พ้ืนท่ีควบคุม” และ “พ้ืนท่ีตรวจตรา”  
(4) ระบุประเภทของหองปฏิบัติการ และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ 
(5) จัดใหมีการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนท่ีปฏิบัติงานใน “พ้ืนท่ี

ควบคุม” ดูแลในการจัดหาเคร่ืองวัดรังสีบุคคล ตรวจสอบบันทึกการไดรับรังสีเพ่ือเฝาสังเกตการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามขั้นตอน ทําใหมั่นใจวาการไดรับปริมาณรังสีถูกจํากัดใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และทุกคนไดรับทราบผลการตรวจวัดรังสีของตน 

(6) ทดสอบเครื่องมือท่ีใชตรวจวัดรังสีเปนประจํา เพ่ือใหมั่นใจไดวาเคร่ืองมือสามารถตรวจวัดไดอยาง
ถูกตอง 

(7) ใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตในการรับผูปฏิบัติงานทางรังสี ตัวอยางเชนการรับเจาหนาท่ีถายภาพ
ทางรังสี หรือผูชวยเจาหนาท่ีถายภาพทางรังสี ท่ีมีใบรับรองในงานนั้นๆ และอบรมเจาหนาท่ีเหลานั้น
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขาอยางปลอดภัย 

(8) จัดทําวิธีปฏิบัติในการเผชิญกับเหตุการณไมปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสีสูงผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได 

(9) จัดใหมีแนวปฏิบัติ และการฝกอบรมท่ีเพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนท่ีอาจจะไดรับรังสี 
(ค) เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีตอง 

(1) ทราบเงื่อนไขในการอนุญาต ซ่ึงมอบใหกับผูรับใบอนุญาต 
(2) แจงขอกําหนดตางๆ ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

(คร้ังท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎกระทรวงที่ออกตามในพระราชบัญญัตินั้นใหบุคลากรท่ีทํางานภายใต
การควบคุมของเขาทราบ   

(3) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใชรังสีทุกกิจกรรม หรือท่ีตองกระทําภายใตการดูแลของ
เขา 

(4) ทําใหผูรับใบอนุญาตทุกรายและเหลาพนักงาน ทราบถึงอันตรายจากเครื่องมือท่ีพวกเขาใชและใหใช
ความระมัดระวังเปนอยางมากในการปฏิบัติงาน 

(5) จัดหาเครื่องวัดปริมาณรังสีบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีควบคุมทุกคน เพ่ือใชบันทึกปริมาณรังสีท่ี
บุคคลเหลานั้นไดรับ 

(6) จัดใหมีปายเตือนรังสีท่ีเหมาะสม และใชติดตามท่ีท่ีกําหนด และปลดออกเมื่อไมมีความจําเปนตองใช 
(7) จัดใหมีท่ีเก็บวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเหมาะสม และใชเก็บวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุอ่ืนๆ 

ตามท่ีกําหนด 
(8) จัดใหมีเคร่ืองมือตรวจวัดรังสีท่ีเหมาะสม อยูในสภาพการทํางานที่ดี และผานการปรับเทียบมาตรฐาน

สําหรับชนิดและพลังงานรังสีท่ีใชอยู บางกรณีอาจจะจําเปนตองมีเคร่ืองมือวัดรังสีชนิดท่ีใชวัดอัตรา
ปริมาณรังสีและชนิดท่ีใชวัดการเปรอะเปอนสารกัมมันตรังสี 

(9) ตรวจสอบบรรดาสถานการณผิดปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสีผิดปกติ วาเปนเหตุผิดปกติจริง หรือมี
แนวโนมวาจะทําใหเกิดการไดรับปริมาณรังสีโดยไมจําเปน หรือเกิดการเปรอะเปอนไปสูคน สภาวะ
ผิดปกติเหลานี้จะตองรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
และจัดทําบันทึกรายละเอียดสงใหพนักงานเจาหนาท่ีภายใน ๓๐ วันหลังจากเกิดเหตุการณ 

(10) ดําเนินการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีกําหนด ตามกฎระเบียบท่ี
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดไว และตามระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในประเทศไทย 

(11) เก็บและบํารุงรักษา บรรดาบันทึกท่ีกลาวตอไปนี้ อยางเหมาะสม 
- การเฝาตรวจทางการแพทยซ่ึงจัดทําเก่ียวเนื่องกับประวัติบันทึกปริมาณรังสีบุคคลของ 
 ผูปฏิบัติงาน 
- บันทึกปริมาณรังสีบุคคลของผูปฏิบัติงาน 
- รายการ และสถานที่เก็บเคร่ืองฉายรังสี สารกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และวัสดุอ่ืนๆท่ีกําหนด 
- บันทึกการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ 
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- การปรับเทียบมาตรฐาน และการทดสอบบํารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวัดรังสี และ 

 - บันทึกอ่ืนๆ และรายงาน ซ่ึงเชื่อไดวาจําเปนสําหรับการตรวจสอบจากพนักงาเจาหนาท่ีของ 
  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(12) รับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจมีออกมาเปนคร้ังคราว 
(13) กําหนดระยะเวลาในการไดรับรังสี ระยะทาง และเคร่ืองกําบังรังสี ท่ีจะใชในบริเวณที่อาจจะมีการไดรับ

ปริมาณรังสีจากภายนอกรางกาย ในการนี้จะรวมท้ังการใชเส้ือตะก่ัว ถุงมือ แวนตากระจกตะกั่ว 
คอนกรีต และอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

(14) ทบทวนโปรแกรมการปฏิบัติงานทุกๆโปรแกรม และโปรแกรมที่เสนอใหม (ประกอบดวยโครงการใหมๆ 
หรือการปรับปรุงโครงการหรืองานเดิม) เพ่ือคนหาความเปนไปไดท่ีอาจจะเกิดอันตรายขึ้น และเพ่ือให
มั่นใจวาวิธีการปองกันท่ีจําเปนไดรับการแนะนําและไดนํามาใช 

(15) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานสําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีไมไดปดผนึกสนิท จนกระทั่งมีโอกาสที่จะเปรอะเปอน
นอยท่ีสุด ในการนี้จะประกอบดวยการใชหองปฏิบัติการและอุปกรณท่ีเหมาะสม และเสื้อคลุม 

(16) สํารวจรังสี และนําเสนอผลการสํารวจตอผูรับใบอนุญาต ผูรับผิดชอบคนอื่นๆ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยของหนวยงาน (ถามี) 

(17) เก็บบันทึกดังตอไปนี้ โดยเฉพาะในกรณีของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใชในงานภาคสนาม เชนในการถายภาพ
ทางรังสีในอุตสาหกรรม 
- ผูใชตนกําเนิดรังสี และผูรับผิดชอบตนกําเนิดรังสี 

 - การเคลื่อนยายตนกําเนิดรังสี 
 - วันท่ี และเวลาท่ีนําตนกําเนิดรังสีออกไป 

 - วันท่ี และเวลาท่ีนําตนกําเนิดรังสีมาคืน และ 
 - บรรดาสภาพท่ีไมปกติ (ตัวอยางเชน ตนกําเนิดรังสีกลับคืนมาโดยภาชนะที่ใสเสียหาย) 
(18) จัดทําวิธีการในการขจัดบรรดากากกัมมันตรังสี และปฏิบัติตามนั้น วิธีการนี้จะตองนําเสนอตอพนักงาน

เจาหนาท่ี เพ่ือใหการรับรอง 
 
12. ผูควบคุมการทํางานในสถานที่อับอากาศ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(1) วางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและปดประกาศหรือแจงให 
     ลูกจางทราบเปนลายลักษณอักษร 
(2) ชี้แจงและซักซอมหนาท่ีความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการปองกันอันตรายใหเปนไปตาม     
     แผนที่กําหนดไว 
(3) ควบคุมดูแลใหลูกจางใชเคร่ืองปองกันอันตราย และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และให 
     ตรวจตราอุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน 
(4) ส่ังใหหยุดการทํางานไวชั่วคราว ในกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอลูกจางจนกวาเหตุนั้นจะ 
     หมดไป และหากจําเปนจะขอใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ 18 ยกเลิกการอนุญาตนั้น 
     เสียก็ได 

 

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน 

อุบัติเหตุหมายถึง ส่ิงท่ีไมไดคาดไวลวงหนา ไมไดควบคุมหรือไมคาดคิดวามันจะเกิดขึ้นมาได 

อุบัติเหตุจากการทํางานเปนเหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด อันเปนผลมาจากการกระทําสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
สาเหตุโดยท่ัวไปของอุบัติเหตุอาจแบงไดดังนี้ 

1.ความรูเทาไมถึงการณ  

• มักเกิดกับบุคคลท่ีเขาทํางานใหม ๆ หรือเขาทํางานกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรใหม โดยท่ีไมไดรับ
คําอธิบายถึงการปฏิบัติและการทํางานของเครื่องมือเคร่ืองจักรโดยละเอียดจึงมักจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบอย ๆ  

• การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไมดีพอ  

• กฎความปลอดภัยไมมีผลบังคับใช  

• ไมไดวางแผนงานความปลอดภัยไวเปนสวนหนึ่งของงาน  

• จุดอันตรายตาง ๆ ไมไดทําการแกไข  

• อุปกรณความปลอดภัยไมไดจัดให  

• ขาดความรูหรือไมไดตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย  

2.   ความประมาท  

• เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทํางานมานาน  

• การละเลยไมเอาใจใสหรือมีทัศนคติผิด ๆในเร่ืองความปลอดภัย  
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• เคร่ืองปองกันอันตรายหรือเคร่ืองก้ันจัดไวให แตไมใชหรือถอดออก  

• ใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชไมถูกตองกับลักษณะของงานที่ทํา ถึงแมวาจะมีเคร่ืองมือท่ีถูกตองใหเลือกใชได
เหมาะสมก็ตาม  

• ยกของดวยวิธีผดิ ๆ จนนาจะเกิดอันตราย  

• อิริยาบถในการเคลื่อนไหวนาจะเกิดอันตราย เชน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การกาว การปนปาย  

• การหยอกลอ หรือลอเลนในระหวางการทํางาน  

3. สภาวะรางกายของบุคคล  

• เมื่อยลา เนื่องจากทํางานตลอดเวลาโดยไมมีการหยุดพัก  

• ออนเพลีย เนื่องจากไมสบายเปนไขแลวเขาทํางานหนัก  

• หูหนวก  

• สายตาไมดี  

• เปนโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ, โรคทางเดินหายใจ  

• สภาพรางกายไมเหมาะกับงาน  

 
4. สภาวะจิตใจของบุคคล  

• ขาดความความตัง้ใจในการทํางาน  

• ขากความสามารถในการควบคุมอารมณในขณะทํางาน  

• ต่ืนเตนงาย ขวัญออน ตกใจงาย  

 
5. อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มีขอบกพรองอาจเนื่องจากสาเหตุ เชน  

• ใชเคร่ืองมือไมถูกขนาด  

• ใชเคร่ืองมือท่ีสึกหรอชํารุด ท่ือ หัก  

• ใชเคร่ืองมือท่ีปราศจากดามหรือท่ีจับท่ีเหมาะสม  

• ไมใชเคร่ืองปองกันอันตราย  

• จับต้ังงานไมไดขนาด และไมมั่นคง  

• ละเลยตอการบํารุงรักษา เชน น้ํามันหลอล่ืนไมเพียงพอ  

6. สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เชน  

• แสงสวางไมเพียงพอ  

• มีความรอนในพื้นท่ีทํางานมากเกินไป 

• เสียงดังมากเกินไป  

• การระบายอากาศที่ไมเหมาะสม  

• ความสกปรก  

• บริเวณที่คับแคบ  

• มีสารเคมี และเชื้อเพลิง  

• พ้ืนท่ีล่ืน เนื่องจากคราบน้ํามัน  

• หลุมและสิ่งกีดขวางทางเดิน  
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การสูญเสียเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุ 

การที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแตละคร้ังยอมหมายถึงการสูญเสียเกิดขึ้นทุกคร้ัง เชน การสูญเสียเงิน สูญเสียเวลา 
อยางไรก็ดี คงไมมีผูใดปรารถนาจะใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

1.การสูญเสียโดยตรง  

• ไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และอาจทําใหผูอ่ืนไดรับอันตรายดวย  

• ทําใหอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตลอดจนทรัพยสินอ่ืน ๆชํารุดเสียหาย  

• การสูญเสียท่ีคิดเปนเงินท่ีนายจางหรือรัฐบาลตองจายโดยตรง ใหแกผูท่ีไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน 
เชน คารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ตองจายโดยรัฐหรือโรงงาน คาทําขวัญ  

2. การสูญเสียโดยทางออม คือ การสูญเสียซ่ึงมักจะคิดไมถึง หรือไมคอยไดคิดวาเปนการสูญเสียเปนลักษณะ
การสูญเสียท่ีแฝงอยูไมปรากฏเดนชัด เชน  

• สูญเสียแรงงานของลูกจางท่ีไดรับบาดเจ็บ จะตองใชเวลาพักฟนจนกวาจะหาย  

• สูญเสียเวลาของลูกจางคนอื่น ๆ ซ่ึงหยุดทํางานในขณะเกิดอุบัติเหตุดวยเหตุผลตอไปนี้ ความอยากรู
อยากเห็นเขาไปมุงดู ซักถามเหตุการณดวยความเห็นใจลูกจางผูบาดเจ็บ ต่ืนเตน หรือชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บในการทําปฐมพยาบาลหรือนําสงโรงพยาบาล  

• สูญเสียเวลาของแพทยหรือพยาบาล หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ในการปฐมพยาบาล  

• คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกล เคร่ืองมือ  

• ทําใหปริมาณผลผลิตขาดหายไป ผลิตใหผูใชไมทันเวลา เงินรางวัล โบนัสประจําปลดนอยลงไป  

• สูญเสียผลกําไรสวนหนึ่งไป เนื่องจากลูกจางบาดเจ็บและเคร่ืองจักรหยุดทํางาน  

• ทําใหคนงานขวัญเสีย เกิดความกลัว ประสิทธิภาพการทํางานลดลง  

หลักความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 

1. จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานโดยเครงครัด  

2. ใชเคร่ืองมือใหถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกับงาน  

3. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงงาน และใชเคร่ืองปองกันอันตรายทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงานที่กําหนดใหใช
เคร่ืองปองกัน  

4. หลีกเล่ียงการใชอุปกรณ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรท่ีชํารุดเสียหาย หรืออยูในสภาพที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน  

5. เก็บรักษาอุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชในการทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ เมื่อนําไปใชงานตองเก็บ
ไวใหถูกจุดทุกคร้ัง  

6. รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดปายแสดงใหชัดเจนที่บริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตราย  

7. รูจักตําแหนง หรือท่ีติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช  

8. ปฏิบัติตามคําเตือนหรือเคร่ืองหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายในโรงงาน  

9. อยาวิ่งหรือหยอกลอกันในโรงงาน  

10. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหรีบรายงานทันที  

มาตรการปองกันดานความปลอดภัย 
 

1. ระเบียบความปลอดภัยของโรงงาน เพ่ือใหพนักงาน ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและผูเขาเยี่ยมชมโรงงาน
ทุกทานปฏิบัติตามเพื่อการปองกันอุบัติเหตุตางๆ  และระเบียบปฏิบัติการควบคุมผูรับเหมา (P-EN-011) 

2. ระบบสัญญาณเตือนภัย เพ่ือแจงใหทราบวามีเหตุการณฉุกเฉินหรือเพลิงไหมท่ีใด โดยตัวรับสัญญาณจะ
ถูกติดไวตามจุดตางๆ ท่ัวโรงงาน ไดแก เคร่ืองตรวจจับควัน สัญญาณแจงเพลิงไหม (ดูรายละเอียดตําแหนงอุปกรณ 
S-SF-101)    เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติแผนเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน (P-EN-005) 

3. ระบบการทํางาน Work Permit เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทําการขออนุญาตกอนการทํางานตามประเภทของ
งานและผูปฏิบัติงาน ตามระเบียบปฏิบัติการขออนุญาตทํางาน (P-SF-005) 

 



หนาที่ 3-1 
4. การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ เพ่ือใหการปองกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ โดย

การนําขอมูลสาเหตุการเกิดเหตุไปวิเคราะหเพ่ือหาวิธีปองกัน และแกไข ตามระเบียบปฏิบัติการการสอบสวนอุบัติเหตุ 
อุบัติการณ (P-SF-004) 

5. การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับสารเคมี เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงานที่สัมผัสการสารเคมี 
โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย (P-EN-013)  และคูมือการใชสารเคมีอยางปลอดภัย 
(S-EN-601) 

6. การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ี จะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และปายเตือนอันตรายอยางเครงครัด และ
การปฏิบัติงานในแตละงานจะตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคลตามลักษณะท่ีระบุใน S-SF-302 

7. การปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย จะปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเมื่อเสียหาย (P-ME-001) และระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเชิงปองกัน (P-ME-002) 
 
 
กฎความปลอดภัยในการทํางาน  
 
ความปลอดภัยเก่ียวกับเคร่ืองมือกล 
 
การใชเคร่ืองกลึง 
 

1. หามวางเครื่องมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเล่ือนของเครื่องกลึงเวนแตเคร่ืองมือท่ีจําเปนตองใชในงานที่
กําลังทําอยูเทานั้น 

2. จะตองจัดหาลัง  ถังหรือภาชนะอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ 
3. ผูปฏิบัติงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกลจะตองสวมแวนตานริภัย  เพ่ือปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิด

ขึ้นกับดวงตา  และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาท่ีมีสวนประกอบของใยสังเคราะหนอยท่ีสุด  เพ่ือ
ปองกันเศษโลหะที่รอน  ซ่ึงอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง  หรือเส้ือผาท่ีสวมใส 

4. หามวัดขนาดชิ้นงานขณะที่เคร่ืองกลึงกําลังหมุน 
5. หามใชมือไปจับเพ่ือดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู 
 

 
การใชเคร่ืองขัดหรือหินเจียร 
 

1. จะตองติดต้ังเคร่ืองขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพ้ืนโตะหรือฐานอ่ืน ๆ ท่ีมั่นคงแข็งแรง 
2. จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพ่ือปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษโลหะที่กระเด็นออกมา 
3. จะตองไมต้ังอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรารอบหมุนเร็วท่ีบริษัทผูผลิตกําหนดไว 
4. จะตองปรับแผนรองขัด ( Work Rest )  ใหพอเหมาะโดยใหหางจากจานขัดไมเกิน  1/8  นิ้ว 
5. จานขัดท่ีสึกมากจนใชการไดไมดี  จะตองเปล่ียนใหมทันที 
6. จานขัดท่ีชํารุดจะตองท้ิงไป  อยานํากลับมาใชอีก 
7. ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพ่ือปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับดวงดา  

และสวมเครื่องกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุนท่ีอาจจะเกิดกับระบบหายใจ  และสวมถุงมือ
ปองกันเศษโลหะ 

 
การใชเคร่ืองตัด 
 

1. ในการทํางานกับเคร่ืองตัด  ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล  เชน  เคร่ืองปองกัน
กับดวงตา  ถุงมือ  รองเทา  ผาหรือหนังกันเศษโลหะ 

2. เคร่ืองตัดจะตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายประจําเคร่ือง  เชน  แผนใสนิรภัยปองกันเศษชิ้นงานกระเด็นเขาตา  
หรือมีฝาครอบวงลอ 

3. ในหองปฏิบัติงานจะตองมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ  เพ่ือกําจัดฝุนควันโลหะที่เกิดขึ้น  ถาไมมีระบบ
ระบายอากาศ  จะตองใหผูปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันฝุนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองตัด
ดังกลาว 

 
การใชสายพานลําเลียง 
 

1. สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน  และตองตรวจสอบใหรูจุดท่ีติดต้ังสวิตซฉุกเฉินกอนท่ีจะเร่ิมใช
สายพานลําเลียง 

2. มีอุปกรณครอบหรือบังสวนท่ีหมุนไดของสายพาน  เชน  ลูกกล้ิง มูเล  ฯลฯ 
3. ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได  ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน 
4. อยากาวหรือกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทํางาน 
5. เมื่อจําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาด  ตองปดสวิตซทํางานกอนท่ี

จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงนั้น และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

 
 
 
 
 



หนาที่ 3-2 
 
ความปลอดภัยเก่ียวกับการใชอุปกรณยกยายของ ( ปนจ่ัน,กวาน และ เครน ) 
 

1. อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนดไว 
2. ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมกับงาน  เชน  

หมวกนิรภัย  รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ 
3. การทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจําเปนท่ีจะตองมีการประสานงานกับเจาหนาท่ีคนอ่ืนท่ีทํางานอยูใน

บริเวณเดียวกัน 
4. ผูใชปนจ่ัน  กวาน  และเครน  จะตองเปนผูท่ีมีหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวเทานั้น 
5. กอนทําการใชปนจ่ัน  กวาน  และเครนในแตละวัน  ผูใชจะตองตรวจสอบใหแนใจวาปนจ่ัน  กวาน  และ

เครนอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย  เชน  ตรวจหารอยราว  
รอยแตก  การหลุดหลวมของนัต  ระบบไฮดรอลิกส  ระบบควบคุมการทํางานสมอเกี่ยว  โซ  และเชือก  
เปนตน 

6. ผูใชปนจ่ันจะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอ่ืน  นอกจากหัวหนางานจะสั่ง  และผูปฏิบัติงานที่ทํางาน
อยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น  จะตองระมัดระวังส่ิงของตกลงมาตลอดเวลา 

7. ในขณะที่ปนจ่ันหรือเคร่ืองยกอ่ืน ๆ กําลังยกของคางอยู  ผูใชจะตองเอาใจใส  ไมปลอยปละละเลยปนจ่ัน
หรือเคร่ืองยกเหลานั้น 

8. ในการปฏิบัติงาน  ผูใชปนจ่ันหรือเคร่ืองยกอ่ืน ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมีความรูความชํานาญ  และมี
หนาท่ีในเร่ืองนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น 

9. เมื่อใชปนจ่ัน  กวาน  และเครนในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานอยู  ผูใช
จะตองไมนําสวนใดของปนจ่ัน  กวาน  และเครนซึ่งไมมีเคร่ืองปองกันเขาใกลสายไฟหรืออุปกรณไฟฟานอย
กวา 4 เมตร 

10. สลิงท่ีใชกับเคร่ืองยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดท่ีทําดวยลวด  โซเหล็กหรือเชือกมะนิลา 
11. สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา  8  เทาของสิ่งของท่ีจะยก 
12. กอนท่ีจะใชสลิง  จะตองตรวจดูใหละเอียดถี่ถวนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม  หามใชสลิงท่ีหักงอหรือ

มีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอ  11 
13. เมื่อจะใชสลิงยกของที่มีขอบแข็งคม  จะตองใชไมหรือส่ิงรองรับอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมรองกันไวไมใหสลิงชํารุด

เสียหาย 
 
 
ความปลอดภัยเก่ียวกับการใชนั่งราน 
 

1. ชิ้นสวนในการประกอบนั่งรานไมวาจะเปนไมหรือเหล็ก กอนนํามาประกอบหรือติดต้ังควรตรวจสอบสภาพวา
มีความแข็งแรง อยูในสภาพดีนําไปใชงานได ถาชํารุดหรือผุกรอนก็ควรแยกไปซอมหรือตัดท้ิงไป 

2. การติดต้ังหรือประกอบนั่งราน ท้ังนั่งรานไมและนั่งรานเหล็ก ควรปฏิบัติตามท่ีวิศวกรหรือมาตรฐานกําหนด 
เมื่อประกอบเสร็จเรียบรอยวิศวกรประจําหนวยงาน ควรตรวจสอบความเรียบรอยอีกคร้ังกอนท่ีจะมีการใชงาน 
โดยเฉพาะฐานที่รองรับนั่งรานหรือคํ้ายันตองมั่นคง แข็งแรง 

3. ไมควรดัดแปลงหรือใชชิ้นสวนอ่ืนแทนชิ้นสวนเดมิเด็ดขาด นอกจากไดรับการอนุมัติจากวิศวกรประจํา
หนวยงาน 

4. รอบอาคารที่กอสรางท่ีมีการตั้งนั่งรานทํางาน ควรติดต้ังแผงกันตกและตาขายโดยรอบ เพ่ือปองกันเศษวัสดุ
ตกลงมาและปองกันคนงานที่หลนลงมาดวย 

5. ทางเดินของคนงานที่ตองผานนั่งราน ตองจัดใหเปนระเบียบ และขางบนตองมีแผงกันของตก สวนท่ีตอง
เดินผานคํ้ายันขึ้นไปตั้งคํ้ายันขั้นตอไป ก็ควรตั้งแนวใหเปนระเบียบเพ่ือปลอดภัยในการเดิน 

6. คนงานที่ทํางานแบบนั่งรานนอกอาคารตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยทุกคน 
 
ความปลอดภัยเก่ียวกับการเชื่อมโลหะ  
 

1. ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร  จะตองใชฉากกั้นกําบังเพ่ือเปนเครื่องปองกันอันตรายแก
ผูปฏิบัติงานคนอื่น  หรือผูท่ีอยูใกลเคียง 

2.  ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผูเชื่อมหรือตัดจะตองใชเคร่ืองกําบังหนาท่ีเหมาะสม มี
เลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเชื่อมหรือการตัดนั้น และตองสวมถุงมือหนังดวย 

3. จะตองมีเคร่ืองดับเพลิงประจําพ้ืนท่ี และพรอมท่ีจะใชไดเสมอในกรณีเกิดเพลิงไหม 
4. เมื่อจะใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟา ผูทําการเชื่อมจะตองมั่นใจวาตนไมไดสัมผัสกับพ้ืนท่ีเปยกชื้น 
5. หามสวมถุงมือท่ีเปยกน้ํามันหรือจาระบีหยิบจับเคร่ืองเชื่อม 
6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพ่ือปองกันการลม และจะตองไมวางถังอะเซทิลีนนอน

ราบกับพ้ืนเปนอันขาด 
7. ใหใชไกบังคับแรงเคล่ือน (Pressure Regulator) บังคับใหออกซิเจนและอะเซทิลีนไหลไปยังไฟเชื่อมอยาง

สม่ําเสมอ 
8. ในขณะทําการเปดล้ินถังออกซิเจน หามผูปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดยืนหนาเครื่องบังคับออกซิเจน 
9. หามทําการเชื่อม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือท่ีตัวถัง หรือภาชนะอื่น ๆ ท่ีเคยใสวัตถุติดไฟหรือวัตถุท่ีเกิด

ระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นใหสะอาด 
10.  เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะก่ัว แคดเมียมวัตถุอาบสังกะสี หรือวัตถุอ่ืนใด รวมท้ังสารที่

ใชชวยในการเชื่อม จนทําใหเกิดควันขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดีพอ เพ่ือปองกันมิให
ผูปฏิบัติงานสูดควันพิษท่ีเปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการระบายอากาศได จะตองสวมหนากาก
หรือเคร่ืองชวยหายใจที่ไดรับการรับรองแลวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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11.  เมื่อทําการเชื่อมในสถานที่อับอากาศจะตองมีการระบายอากาศออกอยางมีประสิทธิภาพ 
12.  การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไวคนละแหง 
13.  การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ ใหพนจากบริเวณการเชื่อม 

 
การปองกันอันตรายจากการเชื่อมโลหะ 

1. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ กอนและหลังการใชงานอยูเสมอ 
2. จัดระบบระบายอากาศภายในโรงงาน และมีระบบดูดอากาศเฉพาะท่ี ณ จุดเชื่อม 
3. แยกหรือก้ันสถานที่ทําการเชื่อมออกจากงานอื่น ๆ โดยเฉพาะหองท่ีมีการใชสารลางไขมันประเภท ไตรคลอ

โรเอทิลีน และเมทิลคลอโรฟอรม เพราะอาจเสี่ยงตอการเกิดกาซฟอสจีน ซ่ึงเปนกาซที่มีอันตรายสูง 
4. จัดสภาพการทํางานเพื่อลดความเมื่อยลาจากการทํางาน เชน ยกระดับวัสดุท่ีตองการเชื่อม ใหสูงจากพื้นให

ไดระดับท่ีสามารถทํางานไดสะดวกสบายขึ้น 
5. สวมใสอุปกรณปองกันขณะปฏิบัติงาน 
 

 
ความปลอดภัยเก่ียวกับเคร่ืองจักรกล (MACHINE)  
 

1. กอนเปดสวิทซเดินเครื่อง ตองมั่นใจวา ไมมีส่ิงกีดขวางตอการทํางานของระบบ  
2. ขณะปฏิบัติงาน หามหยอกลอกับผูรวมงาน หรือผูอ่ืน  
3. ในขณะที่เดินเครื่องจักร หามละท้ิงเคร่ืองจักรไว โดยไมมีผูควบคุม  
4. ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติกับเคร่ืองจักร ใหหยุดเคร่ืองเพ่ือทําการตรวจสอบ ถาตองตรวจในขณะเครื่องจักร

กําลังทํางาน ตอง ระมัดระวังเปนพิเศษ อยาเขาไปใกลจนอาจเปนอันตรายได  
5. ตองทําความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสภาพ และบํารุงรักษาอยูเสมอ  
6. อยาใชเคร่ืองจักรเกินกวากําลังของเคร่ือง  
7. เคร่ืองจักรกลทุกชนิด มักจะมีความรอนเกิดขึ้นในการทํางาน ดังนั้นตองคํานึงถึงการปองกันอัคคีภัยท่ีอาจ

เกิดขึ้น เชน ตรวจไอระเหย  
8. หัวหนางานมีหนาท่ีตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว  

 

ความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ 
 
การใชเคร่ืองมือ 
 

1. เลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะกับงานท่ีทํา 
2. รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกคร้ัง 
3. ซอมแซมหรือหาเคร่ืองมือใหมทดแทนเครื่องมือท่ีชํารุดหรือแตกหักโดยทันที 
4. ลางน้ํามันจากเคร่ืองมือหรือชิ้นงาน  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล 
5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเคร่ืองมือ 
6. จับหรือถือเคร่ืองมือใหกระชับ  การจับแบบหลวม  ๆ  อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 
7. อยาเร่ิมงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นท่ีท่ีทํางานกอน 

 
การใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ 
 

1. ใหเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนท่ีเปนทางไมเกะกะ  และเก็บรักษาใหอยูใน
สภาพที่ดี  เมื่อจะใชหรือเตรียมจะใช  ตองวางไวในที่ท่ีไมเปนอันตรายแกบุคคลอ่ืน  

2. ในขณะปฏิบัติงานบนที่สูงหามวางเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนใดบนนั่งราน  แทนบันได  หรือท่ีสูง  เวนแตจะ
ไดมีท่ีเก็บไวไมใหตก 

3. เคร่ืองมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิดเคล่ือนยายได  และไมมีฉนวนหุมสองชั้น  จะตองประกอบดวย
สายไฟฟาชนิดสามสายและปลั๊กท่ีตอไปยังสายดิน 

4. ผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นเครื่องมือเคร่ืองใช  หรืออุปกรณซ่ึงถาปลอยท้ิงไวอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
พบเห็นเครื่องมืออุปกรณท่ีใชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน  ใหแจงผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

5. ในการปฏิบัติงานแตละคร้ัง  หามผูปฏิบัติงานใชเคร่ืองมือท่ีชํารุดบกพรอง 
 
ความปลอดภัยเคร่ืองจักรชนิดเคล่ือนท่ีได (MOBILE EQUIPMENT)  
 

1. ใหถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของคนขับ ท่ีตองตรวจสภาพเคร่ืองยนตกลไกตางๆ น้ําหลอเย็น น้ํามันเครื่อง 
เคร่ืองปดน้ําฝน สัญญาณไฟ เบรก อุปกรณความปลอดภัยตางๆ และยากอนขับเคล่ือนรถออกใชงาน  

2. หากจอดรถตองใสเบรกมือ ดับเคร่ืองยนตกอนลงจากรถ และหากจอดในที่ลาดชันตองหาวัสดุก้ันลอเพ่ือกัน
รถไหล  

3. หามถอยหลัง เมื่อผูขับมองไมเห็นทาง ในกรณีจําเปนตองมีคนชวยใหสัญญาณบอกทาง  
4. ตองดับเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตตาง ๆ ขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง หรือน้ํามันเครื่อง  
5. หามใชรถบรรทุกน้ําหนักเกิน ตองติดธงแดงที่ปลายสิ่งท่ียื่นออกนอกรถ ส่ิงของท่ีบรรทุกตองยึดแนนกับตัว

รถเพ่ือกันการกระดอน หรือเคล่ือนท่ี  
6. กอนทํางานใตทองรถ ตองใชขอนหนุนลอรถใหมั่นคงกอน การใชแมแรงยกอยางเดียวไมพอเพียง  
7. เมื่อทําการขนของหนัก ขึ้นหรือลงจากรถ โดยใชปนจ่ัน รถตัก ตองใสเบรกไว และใหพนักงานอยูในที่ๆ 

ปลอดภัย  
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8. ตองตรวจสายไฟฟาใหเรียบรอย ตรวจทอไอเสียวาไมชํารุด และตองของใบอนุญาตกอนนํารถเขาไปใน

บริเวณที่อาจมีแกสหรือไอระเหยไวไฟ  
9. รถพวง หรือรถกระบะบรรทุก ตองมีผนังก้ันโดยรอบกระบะ อยางมั่นคงแข็งแรง และมีการปองกันเศษสิ่งของ

ตกจากกระบะบรรทุกดวย  
10. หามคนขึ้นไปนั่งหรือยืนบนยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรท่ีมิไดออกแบบไวใหคนโดยสาร เชน รถพวงบรรทุก

ส่ิงของ รถตัก รถยกตาง ๆ และปนจ่ันทุกชนิด เปนตน  
11. หัวหนามีหนาท่ีตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว  

 
ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรกลในการกอสราง 
 

1. เลือกขนาดเครื่องจักรกล วาจะตองใชเคร่ืองจักรกลขนาดใด ชนิดใด จึงจะเหมาะกับงานที่ทําอยู ขนาดของ
เคร่ืองจักรกล จะตองไมใหญ หรือเล็กจนเกินไป 

2. เลือกใชเคร่ืองจักรกล แตละชนิดใหถูกตองเหมาะสม กับลักษณะของงาน และสภาพของงาน 
3. ใชเคร่ืองจักรกลใหเต็มความสามารถ แตตองไมเกินขีดความสามารถ เปนอันขาด 
4. ใชเคร่ืองจักรกลตามขอแนะนํา ของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล และ

อุปกรณประกอบตามระยะเวลา 
5. ผูควบคุมดูแลเคร่ืองจักร ตองมีความเขาใจถึงความเสียหาย ท่ีอาจจะเกิดขึ้น แกเคร่ืองจักรกล ถาพบวา มี

การชํารุดเพียงเล็กนอย ก็ควรหยุดเพ่ือตรวจสอบ และแกไข 
6. บริเวณที่ปฏิบัติงาน จะตองมีท่ีก้ัน และเครื่องหมายเตือน ท่ีเห็นชัดเจนตลอดเวลา ท้ังกลางวันและกลางคืน 
7. หามปนปายเคร่ืองจักรกล ขณะมีการปฏิบัติงานอยู 
8. หามแกไขดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใด ของเครื่องจักรกล 
9. ตองตรวจสอบเครื่องจักรกล กอนใชงานเปนประจําทุกคร้ัง เชน ระดับน้ํามันหลอล่ืน ระบบเบรค ระบบไฮโดร

ลิค สัญญาณเตือนอันตราย สมรรถนะของเครื่องจักรกล ฯลฯ 
10. จัดทําแผนงานกอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน จะตองไดรับการตรวจสอบ วามีความปลอดภัย จาก

หัวหนางานเปนท่ีเรียบรอย จึงจะสามารถดําเนินการได 
 
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานสี 
 

1. กอนการใชงานควรอานฉลาก ท่ีติดบนภาชนะบรรจุสีนั้นๆ อยางละเอียด ไมควรใชบรรจุภัณฑท่ีไมติดฉลาก 
2. หามผสมสีกับสารเคมี ตัวท่ีนอกเหนือในรายละเอียด ซ่ึงแนะนําบนฉลาก 
3. ควรมีการระบายอากาศใหเพียงพอ ในบริเวณที่ทํางานเกี่ยวกับสี และไมควรสูบบุหร่ีในขณะทํางาน 
4. ใชอุปกรณปองกันใหถูกตองทุกคร้ัง เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน การสวมชุดปองกันการสัมผัส

ทางผิวหนัง การสวมถุงมือ แวนตา หนากากและอุปกรณกรองอากาศ 
5. ควรเก็บภาชนะบรรจุสี ไวในที่มิดชิดและใหพนจากมือเด็ก ไมควรเก็บสีไวในที่มีอุณหภูมิสูง หรือตํ่าเกินไป 
6. รวบรวมภาชนะที่ใชหมดแลว และสงกําจัดโดยแยกจากขยะทั่วไป 

 
ความปลอดภัยเก่ียวกับเคร่ืองจักรเคร่ืองมือไฟฟา  
 

1. ผูท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสม และไดรับอนุญาตเทานั้น ท่ีมีสิทธิทํางานเกี่ยวกับไฟฟาได กอนหรือหลังทํางาน
จะตองปฏิบัติตามวิธีการตัด ระบบไฟฟาและขั้นตอนปดปายเตือน (LOCK OUT-TAG OUT)  

2. พึงสังวรไววา สายไฟฟาทุกเสนมีไฟฟาเปนอันตรายและระวังอยาใหมีส่ิงใดไปแตะสายไฟฟา กอนทํางาน
ตองตรวจดูสายไฟฟาวา มีไฟฟาหรือไม และตองคํานึงถึงวงจรขางเคียง ซ่ึงอาจจะสงกระแสเขามาก็ได  

3. ตองใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และแหง หรือถุงมือสําหรับงานไฟฟาเมื่อทําการตัดตอวงจร  
4. อุปกรณไฟฟาชนิดท่ีมีการปองกันการระเบิด จะเปดไดก็ตอเมื่อผูนั้นมีความรูเพียงพอเทานั้นและอุปกรณนั้น

ตองอยูในสภาพที่ได ตัดไฟฟาออกเรียบรอยแลว ถาจําเปนท่ีจะตองเปดอุปกรณไฟฟาประเภทนี้ในขณะที่
อยูในสภาพมีไฟฟาจะตองปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัยโดยมีการขออนุญาตทํางานที่กอใหเกิดความรอน
หรือประกายไฟ  

5. อุปกรณไฟฟาทุกชนิด ตองตอสายดิน  
6. หามนําไฟฉาย ประเภทที่ไมไดรับอนุญาต มาใชในเขตอันตรายท่ีมีสารไวไฟ  
7. หามนําหรือใชอุปกรณไฟฟา หรือไฟฟาแสงสวางท่ีสามารถทําใหเกิดประกายไฟได ในบริเวณที่คาดวาอาจ

มีไอระเหยของน้ํามัน หรือแกสไวไฟอยางเด็ดขาด  
8. ใหใชหมวกนิรภัยชนิด A หรือ B เทานั้น หากทํางานกับไฟฟาแรงดนัสูงใหใชหมวกนิรภัยชนิด B เทานั้น  
9. หัวหนางานมีหนาท่ีตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว  

 
อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา 
 

1. มอเตอรท่ีใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ ซ่ึงใชในบริเวณที่มีวัตถุ
ไวไฟ ตองเปนชนิดท่ีมีฝาครอบมิดชิด และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง 

2. สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดท่ีมีกลองโลหะหุมมิดชิด และเตาเสียบท่ีใชตองเปนชนิดท่ี
มีฝาปด 

3. การติดต้ังสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดท่ีมีอัตราทนกระแสสูงพอท่ีจะใชกับกระแสสูงสุดในวงจรที่ใชนั้นได 
4. การติดต้ังแผงสวิตซตองมีตูปดมิดชิด และตองต้ังหางจากเครื่องจักรพอสมควร สวนท่ีเปนโลหะของแผง

สวิตซตองตอลงดิน 
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5. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาท้ังหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร จะตองมีกระแสไฟฟาไมเกินขนาดของ
กระแสไฟฟาสูงสุดท่ียอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น 

6. การติดต้ังซอมแซม หรือแกไขดัดแปลงหมอแปลงไฟฟา ซ่ึงแปลงไฟจากไฟฟาแรงสูงต้ังแต 12,000 โวลต
ขึ้นไป ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาท่ีของการไฟฟาเสยีกอน 

7. ตองมีการตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานอยางปลอดภัย
อยูเสมอ 

8. หามพนักงานทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาท่ีมีความดันต้ังแต 380 โวลตขึ้นไปกอนไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาฝายซอมบํารุง 

9. การซอมแซม ดัดแปลง หรือแกไขอุปกรณและเครื่องจักรไฟฟาเปนหนาท่ีของพนักงานหนวยซอมบํารุง
เทานั้น 

 
วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต 

 
1. ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับไฟฟา ตองมีความรูเก่ียวกับไฟฟา 
2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 
3. ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับไฟฟา ตองใชผูชํานาญงานเทานั้น 
4. ตองปดสวิตซไฟฟาเสมอ และจะตองไมมีส่ิงกีดขวางวางอยูบริเวณตูไฟฟา 
5. ตองติดต้ังสายดินเสมอ 
6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด ไฟฟาร่ัว กอนใชอุปกรณไฟฟานั้น ๆ เสมอ 
7. การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว 
8. เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาท่ีเสมอ 
9. ถาตองทํางานอยูใกลระบบไฟฟา เชน มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวังอยาไปสัมผัสถูกสายไฟฟา

ดังกลาว 
 
ความปลอดภัยเก่ียวกับหมอไอน้ํา 
 
 

1. การปฏิบัติงานกอนเดินเครื่องใหตรวจสอบความเรียบรอยท้ังหมด ดังนี้  
1.1 ตรวจระดับน้ําในหมอไอน้ําจากระดับน้ําของหลอดแกวใหอยูในระดับท่ีกําหนด  
1.2 ตรวจระดับน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีถังน้ํามันเชื้อเพลิง   

   1.3 ตรวจสอบความเรียบรอยของวาลวทอสงน้ํา และน้ํามันเขาหมอไอน้ํา  
1.4 ตรวจสอบระดับน้ําในถังพักน้ํา ทดสอบ สัญญาณเตือนระดับน้ําตํ่า  
1.5 บริเวณหมอน้ําตองไมมีส่ิงกีดขวาง หรือคราบน้ํามันท่ีทําใหล่ืนหกลมได  

2. การปฏิบัติหลังเดินเครื่องใหตรวจสอบและบันทึกการทํางานของหมอน้ําลงในแบบบันทึกท่ีกําหนด  เมื่อ 
ตรวจพบสิ่งผิด ปกติใหรายงานหัวหนางานเพื่อแกไข  

3. ระบายน้ําท้ิงทุกกะตามปริมาณท่ีกําหนด และตรวจตัวอยางน้ําในหมอน้ําเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามวัน
เวลาที่กําหนด  

4. ตรวจสอบระดับน้ําและชุดควบคุมระดับน้ํา  
4.1 ระบายน้ําในหลอดแกวทุกกะ เพ่ือปองกันการอุดตัน  
4.2 ระบายน้ําในชุดควบคุมระดับน้ํา และทดสอบการทํางานชุดควบคุมระดับน้ําตํ่าทุกกะ  

5. ปรับความเปนกรด-ดาง และความกระดางของน้ํา  
  

ความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี  

การทํางานเกี่ยวของ กับรังสี และสารกัมมันตรังสี มีหลักการ เพ่ือปองกัน อันตรายจากรังสี ท่ีตองถือ ปฏิบัติ 
โดยเครงครัด ประกอบดวย 

1. การปฏิบัติงานทางรังสี จะตองมีวัตถุประสงค ท่ีชัดเจน และการปฏิบัติงานนั้น ตองกอใหเกิด 
ประโยชนท่ีแจงชัด ท้ังตอผูปฏิบัติ และตอสาธารณชน  

2. การปฏิบัติงานทางรังสี ทุกประเภท ตองยึดหลัก “ใหผูปฏิบัติ และสาธารณชน ไดรับรังสีนอยท่ีสุด 
เทาท่ีจะสามารถ กระทําได ท้ังนี้โดยคํานึงถึง ความเปนไปได ทางเศรษฐกิจ และสังคมดวย”  

3. ไมวาดวยกรณีใดๆ ผูปฏิบัติงาน สาธารณชน แตละคน จะตองไมรับรังสี สูงกวาเกณฑ ระดับความ
ปลอดภัย ทางรังสี ท่ีกําหนดไว กลาวคือ  

อวัยวะที่ไดรับรังสี  ผูปฏิบัติงานทางรังสี  ประชาชนทั่วไป   

ท่ัวรางกาย  20 มิลลิซีเวิรต ตอป  1 มิลลิซีเวิรต ตอป   

เลนสตา  150 มิลลิซีเวิรต ตอป  15 มิลลิซีเวิรต ตอป   
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 ผิวหนัง  500 มิลลิซีเวิรต ตอป  50 มิลลิซีเวิรต ตอป   

มือ เทา  500 มิลลิซีเวิรต ตอป  50 มิลลิซีเวิรต ตอป   

 
 
ความปลอดภัยในการทํางานสํานกังาน 
 
1. ตูเก็บแฟมเอกสาร 
  
ขอควรปฏิบัติ 

- หามเปดล้ินชักหลาย ๆ ชั้น ในเวลาเดียวกัน 
- การจัดวางตู ล้ินชักตูขณะใชงานตองไมเกะกะชองทางเดิน 
- จัดใสเอกสารจากชั้นลางสุดขึ้นไปเพื่อการถวงดุล 
- จัดวางตูใหติดพ้ืนหรือผนังเพ่ือความปลอดภัย 
- ใชหูจับล้ินชักทุกคร้ังเมื่อจะเปด-ปดล้ินชักเพ่ือปองกันนิ้วถูกหนีบ 
- หลีกเล่ียงการใสแฟมในล้ินชักมากเกินไป 
- หามวามสิ่งของหนัก ๆ ไวบนตูเก็บเอกสาร 

 
2. พ้ืนและบันได   
 
ขอควรปฏิบัติ 

- ทําความสะอาดพื้น ใหปราศจากน้ํา โคลน รอยเปอนคราบน้ํามัน 
- เก็บเศษวัสดุตางๆ ออกจากพื้น เพราะไมวาจะเปนกระดาษ ดินสอ หรือยางลบ ก็สามารถเปนสาเหตุใหล่ืน
หกลมได 
- ใชวัสดุกันล่ืน ปูทับบนกระเบื้อง หรือพ้ืนขัดมันท่ีล่ืน 
- จัดใหมีพรม หรือท่ีเช็ดเทาเพ่ือความปลอดภัย 
- จับราวบันได เมื่อเดิน ขึ้น-ลง 
- อยาติดต้ังส่ิงดึงดูดความสนใจ เชน กระจกเงา ภาพโปสเตอร เคร่ืองประดับ ไวบริเวณบันได 
- หามวิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณมุมอับท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
- ติดต้ังกระจกเงาทํามุม ในบริเวณมุมอับท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
- หามวาง จัดเก็บอุปกรณกลองสิ่งของตาง ๆ ในบริเวณทางเดินหรือชองประตู 
- หามถือส่ิงของจํานวนมากสูงจนบังสายตา 
- หามเลนหยอกลอกันขณะขึ้น-ลงบันได 

 
3. วัสดุสํานักงาน 
 
ขอควรปฏิบัติ 

- เก็บปากกา ดินสอ โดยเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในลิ้นชัก 
- หุบขากรรไกร ท่ีเปดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร หรือของมีคมอ่ืน ๆ ใหเขาท่ีกอนเก็บ 
- ดูแลใหท่ีตัดกระดาษ อยูในลักษณะปลอดภัยดังนี้ 
     - ใหใบมีดอยูในลักษณะล็อกเสมอ 
     - ใชเคร่ืองปองกัน 
     - ดูแลรักษาดามมีดใหอยูในสภาพเรียบรอย 
     - อยาตัดกระดาษพรอมกันทีเดียวมากเกินไป 
- ใชท่ีแกะลวดเย็บกระดาษ แทนการใชมือ 
- ลบมุมของเฟอรนิเจอรโลหะ 
- ใชบันได หรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในที่สูงไมควรใชกลอง  โตะ หรือเกาอ้ีติดลอ 
 

4. เคร่ืองจักรในสํานักงาน 
 
ขอควรปฏิบัติ 

- เก็บผม แหวน และเครื่องประดับ เมื่อตองทํางานกับสวนท่ีหมุนไดของเคร่ืองจักร 
- ใชเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
- ศึกษาวิธีใช และขอควรระวังของเคร่ืองใหดีกอนปรับเคร่ือง 
- ใหชางซอม หากเครื่องขัดของ 
- หามใชสายไฟ หรือเตาเสียบท่ีชํารุด 
- ตัดไฟฟา ทุกคร้ังเมื่อไมใช หรือจะปรับเคร่ือง 
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5. อัคคีภัย 
 
ขอควรปฏิบัติ 

- ดับบุหร่ี ซิการ หรือกลองยาเสน ในที่เขี่ยบุหร่ีหรือท่ีจัดใหเฉพาะทุกคร้ัง 
- ใชตะกราผงที่ทําจากวัสดุติดไฟยาก 
- เก็บน้ํามัน สารตัวทําละลาย ในที่บรรจุเฉพาะหรือวัสดุกันไฟ 
- รูท่ีเก็บ ชนิด และวิธีใช ของอุปกรณดับเพลิงท่ีมีอยู 

 
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคมี 
 

1. ระวังการสัมผัสกับสารเคมี ใชเส้ือคลุมหรือเส้ือกันเปอน ถุงมือ  
2. การใชสารเคมีท่ีมีพิษ ตอสุขภาพโดยการหายใจ ตองทําในตูดูดควันเทานั้น  
3. การปเปต (pipett) น้ํายาไมควรใชปากดูด แตใหใชลูกยาง ขนาดเหมาะสมสวมที่ pipett หรือใชสายยางตอ

กับทอน้ํา (water aspirator) 
4. ปดฉลากสารเคมี และน้ํายาเคมีทุกคร้ัง ตรวจฉลากและเปลี่ยน เมื่อฉีกขาดหรือลบเลือนทันที น้ํายาบางชนิด 

ตองเก็บในตูเย็น ฉลากอาจเปยก หลุดงาย ปจจุบันมีฉลาก ท่ีพัฒนาใหคงทน  
5. อานฉลากกอนหยิบ และเมื่อใชแลวทุกคร้ัง เพ่ือปองกันการหยิบผิด และควรเทสารเคมีตรงขามฉลากเสมอ 

เพ่ือปองกันไมใหฉลากปายชื่อหลุดหรือถูกทําลาย 
6. ไมวางสารเคมีท่ีเกิดปฏิกิริยา ระหวางกันไดงาย ไวใกลชิดกัน  
7. ไมใชสารเคมีมากกวาท่ีกําหนด การแบงสารเคมี มาใชตองประมาณใหดี ถาใชเหลือไมควรเทคืนในขวด  
8. การเจือจางสารควรเทกรดเขมขนลงน้ํา หรือลงสูน้ํายา ท่ีเจือจางนอยกวาเสมอ เพ่ือเปนการหลีกเล่ียง

ปฏิกิริยารุนแรงหรือการกระเด็นของสารละลาย และควรสวมแวนและทําในตูดูดควัน  
9. ไมแชอาหารในตูเย็น ท่ีเก็บสารเคมี โดยเฉพาะน้ํายา หรือสารพิษมาตรฐาน เชน ยาฆาแมลง อะฟลาท็อก

ซิน สารตัวทําละลาย (solvent) เปนตน  
10. สารพิษท่ีเปนสารมาตรฐาน (มีความบริสุทธิ์สูงเกือบ100%) ตองเก็บในที่มิดชิด รวมท้ังสารกอมะเร็ง ใสตูเก็บ

แยกตางหาก มีขอความ "สารพิษ" "สารกอมะเร็ง" ใหเห็นชัดเจน 
11. อยามองลงไปในภาชนะที่มีสารเคมีอยู เพราะสารเคมีอาจพุงขึ้นมาถูกใบหนาหรือตาเปนอันตรายได 
12. อยาสูบบุหร่ีหรือกินอาหารในบริเวณท่ีมีสารเคมี เนื่องจากสารเคมีอาจเขาสูรางกายได โดยปะปนเขาไปกับ

อาหาร น้ําด่ืมหรือควันบุหร่ี 
13. ควรเก็บสารเคมีท่ีอยูภายในภาชนะใหญมากๆ ไวท่ีชั้นตํ่าท่ีสุด เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการนํามาใช

งาน 
14. ควรเทหรือรินสารเคมีอยางชาๆ เมื่อตองการถายเทสารเคมีชนิดหนึ่งผสมในสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง ควรเท

เพียงจํานวนเล็กนอยในครั้งแรก แลวสังเกตวามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม ถาไมมีอันตรายใดๆจึงคอยเทตอไปทีละ
นอย แตถาเกิดเหตุผิดปกติหรือเกรงวาจะเกิดอันตรายขึ้นได ควรปรึกษาผูรูกอนเทสารเคมีนั้นตอ 

15. รักษาความสะอาด โดยลางดวยสบูและน้ําใหสะอาดทุกคร้ังท่ีแตะตองกับสารเคมี (ถาใชน้ําอุนไดยิ่งดี) และ
ควรปฏิบัติใหเปนนิสัย 

 
ความปลอดภัยในการใชกาซ  
 
1. การตั้งถังกาซ 
      1.1 ควรตั้งถังกาซใหหางจากเตาไฟประมาณ 1.5 เมตร 
       1.2 ควรตั้งในพ้ืนท่ีราบและแข็ง ไมทําใหถังเอียงหรือลมไดงาย มีอากาศถายเท เคล่ือนยายไดสะดวก 
       1.3 ไมควรตั้งถังกาซในบริเวณที่เปยกชื้น เพราะจะทําใหถังเปนสนิมและผุกรอนไดงาย 
       1.4 ไมควรตั้งถังกาซในหองใตดิน หรือพ้ืนท่ีท่ีตํ่ากวาระดับพ้ืนดิน เนื่องจากกาซหนักกวาอากาศ หากเกิด
การรั่วซึมจะสะสมอยูในพื้นท่ีท่ีตํ่า 
2. การตรวจสอบรอยรั่วของกาซ เปดวาลวท่ีถังกาซ (ขณะวาลวท่ีเตากาซตองอยูในตําแหนงท่ีปด) ใชน้ําสบูลูบตาม
ตําแหนงตอไปนี้ (หากมีฟองสบูปุดขึ้นแสดงวา กาซร่ัว ทําการแกไขทันที) 
  2.1 วาลวถังกาซ 
      2.2 เคร่ืองปรับความดัน 
      2.3 ขอตอตางๆ 
    2.4 แกนลูกบิด สําหรับปด-เปดกาซ 
3. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วของกาซ หากสงสัยวาเกิดกาซร่ัว หรือเมื่อไดกล่ินกาซ ควรปฏิบัติดังนี้ 
      3.1 หามเปดหรือปดสวิตซ อุปกรณไฟฟาทุกชนิดใกลบริเวณที่กาซร่ัว เชน ไฟแสงสวาง เคร่ืองดูดกล่ิน ควัน
พัดลม ปล๊ักไฟฟา และสวิตซไฟฉาย เปนตน 
    3.2 หามจุดไมขีดไฟ หรือหามทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดประกายไฟใกลบริเวณรอยร่ัว 
   3.3 รีบปดวาลวท่ีถังกาซและหัวเตา (เพราะกาซอาจจะรั่วจากการเปดวาลว) 
   3.4 รีบเปดประตูหนาตาง เพ่ือใหกาซระบายออกภายนอกโดยใชพัดลม ผาหรือกระดาษตางๆ จนหมดกลิ่น 
   3.5 หากบริเวณที่มีกาซร่ัวมีทอระบายน้ําใหเปดฝาทอระบายน้ําและไลกาซออก 
   3.6 ใหรีบหาสาเหตุของการรั่ว หรือตรวจสอบดูรอยร่ัวตามจุดตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน หากพบ
รอยร่ัว ใหรีบทําการแกไขหรือแจงรานคากาซใหทราบโดยดวน 
   3.7 กรณีหาสาเหตุไมไดใหนําถังออกไปไวกลางแจงแลวรีบแจงรานคา 
   3.8 กรณีร่ัวท่ีตัวถังใหพลิกจุดท่ีร่ัวขึ้นขางบนเสมอ เพ่ือลดปริมาณกาซที่ร่ัวออกมา 
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4. การปองกันและระงับอัคคีภัย 
   4.1 กรณีเกิดการลุกไหมท่ีถังกาซใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากกาซ เชน เคร่ืองดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแหง หรือชนิดคารบอนไดออกไซด และรีบสกัดการร่ัวไหลของกาซ 
   4.2 ใหหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงวาไมอุดตัน และสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
   4.3 ควรเปดวาลวกอนจุดไฟ หลังจากเลิกใชเตา ตองปดวาลวท่ีถังกาซและที่เตาใหเรียบรอย 
   4.4 หากจําเปนตองใชกาซในหองปรับอากาศ หองใตดิน หรือหองท่ีมีอากาศถายเทไมสะดวกควรติดต้ัง
เคร่ืองเตือนภัยจากกาซร่ัว 
 
ขอหาม !!!   1. หามกลิ้ง หามกระแทก ถังกาซ 2. หามนําถังกาซหุงตมไปเติมท่ีสถานีบริการ 
3. หามนําถังกาซหุงตมไปใชแทนถังกาซรถยนต 
 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) 

 
หมายถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่สวมใสลงบนอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกายหรือหลายสวน เพ่ือปองกันอันตราย

จากอุบัติเหตุหรืออันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน เสียงดัง แสง และความรอน เปนตน 
แบงเปน 
 
 
1. อุปกรณปองกันศีรษะ (Head Protection) 

คุณสมบัติโดยท่ัวไปของหมวกนิรภัย คือ ชวยลดแรงกระแทก การเจาะทะลุ จากวัตถุท่ีตกกระทบศีรษะ  
และยังสามารถตานทานกระแสไฟฟา ทนการไหมไฟ ซ่ึงชวยปองกันหรือลดการบาดเจ็บ พนักงานที่ตองปฏิบัติงานใน
บริเวณที่เส่ียงตอการตกหลนของวัตถุหรือส่ิงของตางๆ ควรสวมใสหมวกนิรภัยทุกคร้ังกอนการปฏิบัติงาน  

หมวกนิรภัยจะแบงชั้นคุณภาพ ตามลักษณธการใชงาน และคุณสมบัติของวัตถุท่ีใช ดังนี้ 
1. ชั้นคุณภาพ A คือหมวกนิรภัยท่ีปองกันแรงดันไฟฟาจํากัด เหมาะกับงานทั่วๆไป เชน งานกอสราง 

เคร่ืองกลหรืองานที่ไมเส่ียงตอไฟฟาแรงดันสงู 
2. ชั้นคุณภาพ B คือหมวกนิรภัยท่ีปองกันแรงดันไฟฟาสูง เหมาะที่จะใชกับงานชางไฟฟา งานที่เส่ียงกับ

กระแสไฟฟาแรงดันสูง 
3. ชั้นคุณภาพ C คือหมวกนิรภัยท่ีไมสามารถปองกันแรงดันไฟฟาได เนื่องจากวัสดุท่ีใชทําเปนโลหะ 

หมวกนิรภัยประเภทนี้จะเหมาะกับงานที่ตองเส่ียงกับแรงเจาะ เชนงานกอสราง งานที่ไมตองเส่ียงกับ
กระแสไฟฟา 

4. ชั้นคุณภาพ D คือหมวกนิรภัยท่ีปองกันอัคคีภัยและแรงดันไฟฟาจํากัด เหมาะกับงานดับเพลิง 
 

การใชงาน 
1. ตรวจดูสภาพหมวกจะตองไมมีรอยราว  
2. ตรวจสอบรองในหมวก (สายกระจายแรง) และสายรัดคาง ตองอยูในสภาพดี ไมมีรอยฉีกขาดหรือชํารุด  
3. กอนสวมใสหมวกนิรภัยควรปรับสายรัดศีรษะใหเหมาะสม เช็คตัวยึดรองในหมวกใหยึดติดแนน  
4. ควรสวมหมวกนิรภัยใหกระชับ และรัดสายรัดคางทุกคร้ัง  

 
 
2. อุปกรณปองกันหู (Ear Protection) 

อุปกรณปองกันหูมีท้ังท่ีเปน ปล๊ักอุดหู (Ear Plug) และครอบหูลดเสียง (Ear Muff) ซ่ึงสามารถลดความดัง
ของเสียงไดแตกตางกันตามคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทํา เชน พลาสติก โฟม ซิลิโคน และยาง จึงควรเลือกใชชนิดท่ี
เหมาะสมกับระดับความดังของเสียง และลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่ตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียง
ดังเกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) ควรสวมใสตลอดระยะเวลาการทํางาน เพ่ือปองกันการสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน 
การใชงาน 
 
 

ปล๊ักอุดหู ครอบหูลดเสียง 
1. ตรวจสภาพทั่วไปของปลั๊กอุดหู สาย ไมใหมีรอย
ฉีกขาดหรือเส่ือมสภาพ  
2. การใสปล๊ักอุดหูตองปฏิบัติ ดังนี้  

• ถาจะสวมใสหูซาย ใหเอ้ือมมือขวาผาน
ดานหลังศีรษะไปดึงใบหูซายไปดานหลัง 
จากนั้นใชมือซายสอดปลั๊กอุดหูโดยการ
หมุนหรือขยับซ้ําเขาไปจนกระชับ  

• การสวมใสหูดานขวา ใหปฏิบัติในทํานอง
เดียวกันแตสลับมือ  

1. ตรวจดูวัสดุดูดซับเสียง พลาสติกและสายรัดใหอยู
ในสภาพที่ดีไมชํารุด แตกราวหรือฉีกขาด  
2. การสวมใสครอบหูลดเสียงตองปรับสายรัดให
เหมาะสม เพ่ือใหครอบหูกระชับ ไมแนนหรือหลวม
เกินไป  

 

 

 

 



หนาที่ 4-2 

3. อุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา (Face & Eye Protection) 

การปองกันตาและใบหนาจากอันตรายซึ่งเกิดจากเศษโลหะหรือวัสดุกระเด็นเขาตา แสงท่ีจาเกินไป สารเคมีหรือ
จากการแผรังสีนั้น สามารถที่จะปองกันอันตรายไดดวยการสวมแวนตา และเครื่องปองกันใบหนา (Face Shields) ซ่ึง
ลักษณะงานท่ีตองสวมใส เชน งานเชื่อม งานตัด เจียร สกัด งานหองแล็ป หรืองานที่ตองสัมผัสกับฝุนรอน หรือ
บริเวณที่มีฝุนฟุงกระจายมาก เปนตน 

การใชงาน 

1. เลือกสวมใสอุปกรณปองกันอยางเหมาะสม ตาม
ลักษณะงานหรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น  

2. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป เชน เลนส ขาแวน สาย
รัด กรอบแวน กระบังหนาหรือกระบังขาง ตองอยูใน
สภาพที่ดีไมมีรอยราวและการพรามัวของเลนส  

3. สําหรับผูท่ีใสแวนสายตา จะตองสวมอุปกรณครอบ
แวนตาอีกชั้น  

4. ตองสวมใสอุปกรณปองกันตาใหกระชับแนน ไม
หลวมหรือหลุดงายขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง  

4. อุปกรณปองกันมือ (Hand Protection) 

อุปกรณปองกันมือ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันมือ จาก
อันตราย ในรูปแบบตางๆ สามารถแบงออกเปนหลายแบบ ตัวอยางเชน อุปกรณปองกันนิ้วมือ ปลอกนิ้ว นวมและถุงมอื 

การใชงาน 

1. เลือกอุปกรณปองกันมือใหเหมาะสมกับประเภทงาน หรืออันตรายท่ี
สัมผัส  

2. ตรวจสอบรอยฉีกขาดของถุงมือ โดยเฉพาะบริเวณที่ตองสัมผัสกับ
ชิ้นงาน หากพบวาชํารุดควรเปลี่ยนใหม  

3. ถุงมือยางท่ีใชกันไฟฟาดูด ควรมีการตรวจสอบไมใหมีรอยฉีกขาดกอน
ใชงาน (โดยการเปาลมเขาไป)  

4. สวมใสถุงมือใหกระชับแนน ไมหลวมหรือคับเกินไป และไมขัดขวางการ
ทํางาน  

5. ถุงมือท่ีใชกับสารเคมีตองลางใหสะอาดกอนถอดออก  
 

5. อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection) 

การบาดเจ็บบริเวณเทาหรือนิ้วเทานั้น จัดวาเปนอันตรายจากการทํางานอยางหนึ่งซ่ึงพบบอยคร้ัง ซ่ึงมักเกิดจาก
การกล้ิงการหลนทับของวัตถุ เคร่ืองจักรหนีบ ของมีคมบาดหรือตํา และการถูกสารเคมีกัด เปนตน ซ่ึงการปองกัน
อันตรายดังกลาวสามารถปองกันได โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน และการสวมอุปกรณปองกันเทา 

การใชงาน 

1. ตรวจการชํารุดของวัสดุท่ีใชปองกัน เชน หัวเหล็ก และพื้นเหล็ก  
2. ตรวจการชํารุดของตาไกรอยเชือก เชือก ซิป และวัสดุท่ีใชทํารองเทา  
3. ควรใชถุงเทาควบคูกับการใชรองเทานิรภัย  
4. ไมควรสวมใสรองเทานิรภัยขณะขับรถยนต หรือปฏิบัติงานบนที่สูง  
5. ควรสวมใสรองเทาทรงสูงถึงเขา เมื่อปฏิบัติงานกับของเหลวที่รอน หรือสารเคมีท่ีอาจกระเด็น  
6. เมื่อสวมใสรองเทานิรภัย จะตองกระชับแนน ไมหลวมหรือคับเกินไป เพ่ือจะไดปฏิบัติงานอยางคลองตัวและ

ปลอดภัย  
 

6. อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 

อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ แบงเปน 2 ชนิด คือ 
• หนากากชนิดกรองอากาศ เปนหนากากที่มีแผนกรองหรือไสกรอง เชน หนากากกรองฝุน (Filter Mask) 

หนากากปองกันแบบไสกรองเคมี เพ่ือปองกันฝุนหรือไอสารเคมีในบรรยากาศเขาไปทําอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจ  

• หนากากชนิดหมุนเวียนอากาศ เชน หนากากแบบมีถังอากาศ (Self Container Breathing Apparatus, 
SCBA) และแบบทออากาศ  
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การใชงาน 

หนากากชนิดกรองอากาศ หนากากชนิดหมุนเวียนอากาศ 
1. ตรวจสภาพตัวหนากาก สายรัดศีรษะ ไมใหมีรอบฉีก

ขาด แตกราว หรือชํารุด  
2. ใชในกรณีปองกันฝุนหรือไอสารเคมีบางชนิดท่ีมีความ

เขมขนในบรรยากาศต่ํา  
3. เลือกชนิดไสกรองใหเหมาะสมกับสารพิษหรือสารเคมี 

หรือฝุนท่ีเกิดในบริเวณที่ปฏิบัติงาน  
4. ใสไสกรองใหถูกทางและยึดแนนกับตัวหนากาก  
5. สวมใสหนากากใหกระชับกับใบหนา ทดสอบการร่ัว

โดยใชมือหรือกระดาษปดท่ีไสกรอง แลวหายใจเขา 
จะเกิดสุญญากาศภายในหนากาก (รูสึกวาหนากากดูด
ติดกับใบหนา)  

6. หามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีออกซิเจนตํ่ากวา 16%  
7. หลังใชงานควรทําความสะอาดหนากาก โดยใชน้ําอุน

เช็ด สวนไสกรองควรเก็บในถุงพลาสติกมัดใหแนน 
เพ่ือยืดอายุการใชงาน  

1. ตรวจสภาพตัวหนากาก ล้ินระบายอากาศ สายสงอากาศให
อยูในสภาพดี ไมฉีกขาดหรือชํารุด  

2. ตรวจถังอากาศ พรอมปริมาณอากาศในถังใหมีปริมาณ
เพียงพอกับเวลาท่ีจะใชงาน  

3. สวมใสหนากากใหกระชับกับใบหนา ทดสอบการร่ัวโดยใช
มือ หรือกระดาษปดทอนําอากาศ แลวหายใจเขาจะเกิด 

สุญญากาศภายในหนากาก (รูสึกวาหนากากดูดติดกับใบหนา)  
4. ขณะใชงานหากอึดอัดมากหรือไดกล่ินสารเคมี หรือระคาย

เคือง ตองรีบออกจากบริเวณที่ตองปฏิบัติงานทันที  
5. การปฏิบัติงานบริเวณที่มีสารพิษเฉียบพลัน ไมควรกระทํา

เพียงคนเดียว  
6. หลังการใชงานควรทําความสะอาดหนากากและทอสง

อากาศทุกคร้ัง  

 

 

 

 

7. อุปกรณปองกันลําตัว แขนและขา (Body Protection) 

มีหนาท่ีปองกันความรอน สะเก็ดไฟ รวมท้ังสารเคมีกระเด็นถูกลําตัว แขน หรือขา ซ่ึงอุปกรณปองกันชนิดนี้มีอยู
หลายชนิด เชน ชุดปองกัน เอ๊ียม ปลอกแขน และสนับขา เปนตน ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองเลือกใชอุปกรณปองกันตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัวพนักงานเอง 

การใชงาน 

เลือกใชชุดปองกันใหตรงกับอันตรายที่ไดรับ เชน ความรอนสูงเลือกใชชุดท่ีทําจากอะลูมิเนียม หรือผาทนความรอน 
ประเภท NOMEX หรือ KAVLAR (ชุดปองกันความรอน) กรดหรือสารเคมีกระเซ็นเลือกใชชุดทําจากหนัง เปนตน 

8. อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง 

ผูปฏิบัติงานในที่สูงต้ังแต 4 เมตรขึ้นไปควรใชเข็มขัดนริภัยและสายชูชีพ เพ่ือปองกันการตกหลนจากที่สูง ซ่ึง
ลักษณะงาน เชน งานซอมแซมเครื่องจักร ไซโล งานกอสราง ทาสีอาคาร รวมถึงลักษณะงานอ่ืนๆ ท่ีทํางานบนที่สูง 

การใชงาน 

1. ทําการตรวจสอบสภาพรอยฉีกขาด หรือการเสื่อมสภาพของเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวและสายชวยชีวติทุกคร้ัง
กอนใชงาน  

2. ตรวจสภาพการสึกหรอหรือการกัดกรอนของหวง (D-ring) เข็มขัดนิรภัยและตะขอของเชือกนิรภัย  
3. สวมใสเข็มขัดนิรภัยใหรัดแนนเอว ตะขอของเชือกนิรภัยดานหนึ่งเก่ียวกับท่ีท่ีมั่นคงแข็งแรง สวนอีกดานหนึ่ง

เก่ียวกับหวงของเข็มขัดนิรภัย  
4. การปฏิบัติงานบนนั่งรานท่ีเคล่ือนท่ีได จะตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพโดยยึดอยูกับสิ่งท่ีมั่นคง  
5. กอนจะขึ้นปฏิบัติงานบนที่สูงควรทดสอบกระตุกเชือกนิรภัยอยางแรงเพื่อทดสอบความแข็งแรง  
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การปองกันและระงับอัคคีภัย 
 
ปรามิดของการติดไฟ (Fire Pyramid) 

 
 

แหลงท่ีเกิดเพลิงไหม (Ignition Sources) 

 

1. 23% เกิดจากไฟฟา 10. 3% เกิดจากการปลอยปะละเลย 
2. 18% เกิดจากการสูบบุหร่ี 11. 3% เกิดจากการลอบวางเพลิง 
3. 10% เกิดจาการเสียดสี 12. 2% เกิดจากการสปารคของเครื่องจักรกล 
4. 8% เกิดจากความรอนจัด 13. 2% เกิดจากการหลอมโลหะ 
5. 7% เกิดจากผิวโลหะรอน 14. 1% เกิดจากปฏิกริยาเคมี 
6. 7% เกิดจากเปลวไฟ 15. 1% เกิดจากฟาผา 
7. 5% เกิดจากประกายไฟ 16. 1% เกิดจากไฟฟาสถิตย 
8. 4% เกิดจากลุกติดไฟขึ้นเอง 17. 1% เกิดจากสาเหตุอ่ืน æ 
9. 4% เกิดจากากรตดัหรือเชื่อม  

ไฟท่ี  เกิดจากกระแสไฟฟา (Electric Fires) 

- เกิดจากไฟฟาอารค (arcing) ลัดวงจรเกินโลด (Overloaded) และอุปกรณไฟฟาท่ีใช สายไฟคุณภาพตํ่า
กวามาตรฐานและการติดต้ังไมดีพอ 

ไฟท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (Smoking) 

- อัคคีภัยท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีนับเปนอันดับสอง ของสาเหตุท้ังหมด จักตองมีกฏระเบียบ ควรคุมการสูบ
บุหร่ี และการจุดไฟ ไวอยางเขมงวดกวดขัน  

ไฟท่ีเกิดจากการเสียดสี (Friction) 

- การเสียดสีท่ีเกิดจาก Bearing ชํารุด หรือปรับไมไดระดับ หรือการขัดตัวของอุปกรณ ท่ีหมุนตลอดเวลา 
อาจกอใหเกิดอัคคีภัยไดมาก 

วัสดุท่ีรอนจัด หรือผิวโลหะรอน (Overheated Materials and Hot Surfaces) 

- ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีสัมผัสกับวัสดุท่ีรอนจัด ไมวาจะดวยการนํา การพา หรือแผรังสีจากแหลงความ
รอน เชน หมอน้ํา ทอหรือปลองเตา ทอไอน้ํา หลอดไฟ ฯลฯ  

- ตองปองกันดัวย ระยะหาง การหุมฉนวน การปฏิบัติการที่ถูกวิธี และมีอุปกรณ เคร่ืองตรวจวัดและสัญญาณ  

อัคคีภัยท่ีเกิดจากการจุดหัวเผา (Bunner Flames and Combustible Sparks) 

- เกิดกับอุปกรณท่ีชํารุดทรุดโทรม หรือขาดการดูแลเอาใจใส เชน หัวตัดแกส หัวจุดในหมอน้ําหรือเตา และ
อุปกรณใหความรอนอ่ืน æ โดยมีเชื้อเพลิงและเศษส่ิงของท่ีติดไฟไดอยูในบริเวณใกลเคียง  

 

 

องคประกอบ 4 ประการของการติดไฟ  

- เชื้อเพลิง (Fuel) 

- ออกซิเจน (Oxygen/Air) 

- ความรอน (Heat) 

- ปฏิกิริยาตอเนื่อง (Uninhibited Chain Reaction) 
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ไฟท่ีติดขึ้นไดเอง (Spontaneous Ignition)  

- เมื่อมีเชื้อเพลิงและออกซิเจน (ในอากาศ) รวมตัวกันอยูแลว หากมีปฏิกริยาเคมีท่ีใหความรอนเกิดขึ้น และ
สะสมจากอุณหภูมิถึงจุดติดไฟ ไฟก็จะเกิดขึ้นเองได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรระวังมาก คือการเก็บรักษาใหถูกวิธี และปลอดภัย 
และไมมีเชื้อเพลิงในบริเวณใกลเคียงท่ีจะใหไฟลุกลามได  

การตัดหรือการเชื่อมโลหะ (Cutting and Welding) 

- เคร่ืองตัดหรือเชื่อมโลหะ ตองดูแลอุปกรณ และถังแกสหรือทอแกส มิใหร่ัวหรือซึมได รวมท้ังส่ิงแวดลอม
บริเวณทํางาน ปราศจากไอน้ํามัน หรือเชื้อเพลิงท่ีจะติดไฟได  

การปลอยปะละเลย (Exposure) 

- วัสดุไวไฟ หากเปดท้ิงไวโดยไมปดฝาใหมิดชิด หรือวางไวในที่ตากแดดจนเกิดความรอนสูง จะเกิดไอ
ระเหยออกสูบนบรรยากาศไดตลอดเวลา และมีโอกาสเกิดอัคคีภัยไดทุกเวลา 

การถูกลอบวางเพลิง (Incendiarism) 

- การปดก้ันบริเวณและรักษาการ มีความจําเปนมากกับวัสดุอุปกรณสําคัญ  

ประกายไฟที่เกิดจากเคร่ืองจักรกล (Mechanical Sparks) 

- การเจียร การขัด ฯลฯ จะตองระมัดระวังสะเก็ดไฟท่ีจะกอใหเกิดอัคคีไฟได  

การหลอมโลหะ (Molten Substance) 

- อาจเกิดอัคคีภัยไดจากการแตกสลายของเตาหลอม หรือการร่ัวไหลในระหวางการเคล่ือนยาย  

ปฏิกริยาเคมี (Chemical Reaction) 

- ปฏิกริยาเคมีท่ีกอใหเกิดความรอนสูง บางครั้งอาจเกิดอยางรุนแรงหรือระเบิดไดตองปฏิบัติใหถูกวิธีดวย
ความระมัดระวัง  

ประกายไฟจากไฟฟาสถิตย (Static Sparks)  

- ประกายไฟฟาท่ีเกิดจากไฟฟาสถิตย อาจจุดติดไฟใหกับไอ ฝุนละออง หรือเศษผงของวัสดุไวไฟไดงาย 
เชน เคร่ืองปน เคร่ืองกวน สายพาน การเติมน้ํามันลงถังซ่ึงอาจปองกันไดโดยตอสายดิน ฯลฯ (Grounding, Bonding, 
Ionization and Ilumidification)  

ประเภทของเพลิงไหม 
 
 

ประเภท ลักษณะ สัญลักษณ 

ไฟประเภท A 
 

เปนไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงท่ีเปนของแข็ง เชน พวกไม กระดาษ เสื้อผา อาคาร
บานเรือน เปนตน ไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงเหลาน้ีสามารถดับไดดวยการใหความ
เย็น โดยการใชนํ้าฉีดเปนฝอย หรือฉีดพุงตรงไปยังฐานของเพลิงน้ันๆ ซึ่ง
แลวแตกรณี ไฟประเภทน้ีจะเหลือเถาถานทิ้งไว  

ไฟประเภท B 
 

ไฟประเภทนี้เกิดจากเช้ือเพลิงท่ีเปนของเหลว พวกนํ้ามันหรือแกสตางๆ จาระบี 
เปนตน ซึ่งจะดับไดดวยวิธีปองกันมิใหอากาศเขาไปรวมตัวกับเช้ือเพลิง การ
คลุมผิวหนาของเชื้อเพลิงหรือการลดอุณหภูมิของเช้ือเพลิงโดยใชโฟม, ผงเคมี 
หรือคารบอนไดออกไซด ไฟประเภทน้ีจะไมเถาถานเหลือท้ิงไว  

ไฟประเภท C 
 

เปนไฟที่เกิดจากการไหมอุปกรณเคร่ืองมือไฟฟาตางๆ ซึ่งการดับเพลิงกอนอื่น
ตองตัดวงจรไฟฟาเสียกอน เพ่ือลดอันตรายลง สวนการดับเพลิงตองใช
เคร่ืองมือท่ีไมเปนสื่อไฟฟา เชน คารบอนไดออกไซด หรือเคมีแหง 

 
ไฟประเภท D 

 
 

ปนไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมของจําพวกโลหะติดไฟ เชน แมกนีเซียม โซเดียม 
โปตัสเซียม เปนตน ลักษณะการลุกไหมใหความรอนสูงรุนแรงมาก เชน การลุก
ไหมของแมกนีเซียม ใหเปลวไฟสวางจา เปนอันตรายตอสายตาและมานตา การ
ดับไฟประเภท D ใหใชสารเคมีจําพวก SODIUM CHLORIDE (ผงเกลือแกง) 
หรือทรายแหง  
ขอควรระวัง หามใชนํ้าเขาทําการดับไฟ Class D โดยเด็ดขาด ซึ่งจะทําใหเกิด
การระเบิดอยางรุนแรง 

 
 
 

 

 

 



 หนาที่ 5-3 

ประเภทของสารดับเพลิง 
 

1. เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง แบงเปน 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC 
1.1เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ABC เปนเครื่องดับเพลิงอเนกประสงคสามารถดับเพลิงท้ังสามประเภท 

A, B และ C ได กลาวคือ เพลิงท่ีเกิดจาก เชื้อเพลิงธรรมดา (เชน ไม ผา กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงท่ีเกิดจาก
กาช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ํามนัตาง ๆ และเพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณไฟฟา) 
 

1.2 เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง BC เปนเครื่องดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงไดเฉพาะเพลิงประเภท B 
และ C เทานั้น กลาวคือ เพลิงท่ีเกิดจากกาช ของเหลวติดไฟ ไข น้ํามันตางๆ และเพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณไฟฟา ไม
สามารถดับเพลิงประเภท A 
 
2. เคร่ืองดับเพลิงประเภทน้ํา 

เปนเครื่องดับเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงท่ัวไป เชน ไม ผา กระดาษ พลาสติก และยาง ไมสามารถ
ดับเพลิงท่ีเกิดกับไฟฟาไดเพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา 
 
3. เคร่ืองดับเพลิงประเภทโฟม 

เปนเครื่องดับเพลิงท่ีบรรจุดวยน้ําผสมกับสารเคมี AFFF ท่ีมีความดันสูง ใชสําหรับ เพลิงประเภท A และ B 
ไมเหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีสวนประกอบของน้ําท่ีเปนสื่อทางไฟฟา 
 
4. เคร่ืองดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211) 

เปนเครื่องดับเพลิงท่ีบรรจุดวยสาร Bromochlorodifluoromethane (BCF) เหมาะสําหรับการดับเพลิงท้ังสาม
ประเภท คือ A. B และ C เวลาฉีดจะไมมีสารตกคางเหมาะกับอุปกรณท่ีมีราคาสูงหรือละเอียด เชน อุปกรณื
อิเล็กทรอนิกส แตปจจุบันไดมีการยกเลิกใชแลว เนื่องจากสาร BCF นี้ทําลายโอโซน หรือสภาพแวดลอม 
 
5. เคร่ืองดับเพลิงประเภทกาชคารบอนไดออกไซด 
 เปนเครื่องดับเพลิงท่ีบรรจุดวยกาชคารบอนไดออกไซดความดันสูง เหมาะสําหรับการดับเพลิงประเภท B 
และ C 
วิธีใชเครื่องดับเพลิง 
 

1. ถังดับเพลิง 
 

วิธีใชถังดับเพลิง 

 

 

 
ดึงสลักออกจากคันบีบ 

 

 
 

จับปลายสายพรอมบีบคันบีบ 

 

 
 

จับปลายใหมั่น แลวจอไปที่ฐานของไฟ 
โดยยืนอยูในตําแหนงเหนือลมหางจาก

กองไฟ ประมาณ 2-4 เมตร 
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• เคร่ืองดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน  จะมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง  ใน 10 วินาทีแรกเทานั้น          

กอนฉีดจึงควรมั่นใจวา ฉีดตรงเปาหมาย 
• กอนนําเครื่องดับเพลิงไปใช  ตองมั่นใจวาเครื่องดับเพลิงนั้นใชได และใชถูกประเภทของไฟ 
• ระวังอันตรายจากกาซพิษ  ควันไฟ 

 
2 Fire Protection System  
สวนประกอบ และการทํางาน 

 
ลักษณะ สวนประกอบ และการทํางาน 

 

 
 

ระบบดับเพลิง ประกอบดวย 
1. Jockey pump 
2. Fire pump 
3. Engine pump (ถังน้ํามัน 400 ลิตร) 
4. หัวจายน้ํา  พรอมหัวฉีด จุดละ 2 หัว จํานวน 6 จุด 

 
 

 

 

ระบบปมจะทํางาน เมื่อความดันในระบบตกลง (เมื่อมีการเปดหัวฉีดดับเพลิง) 
ความดันในระบบจะมีคาอยูท่ี 11 bar โดยจะทํางานตามลําดับดังนี้ 
1. Jockey pump (ปมตัวเล็ก)  pressure switch 11-9 bar  
เมื่อความดันตกลงถึง 9 bar ปมจะเร่ิมทํางาน  และจะหยุดการทํางานเมื่อความ
ดันถึง 11 bar หรือ fire pump ทํางาน (เนนการ keep pressure ในระบบ) 
2. Fire pump (ปมตัวใหญ) pressure switch 11-7 bar 
เมื่อความดันตกลงถึง 7 bar ปมจะเร่ิมทํางาน  และจะหยุดการทํางานเมื่อความ
ดันถึง 11 bar (หยุดการใชงาน, ปดวาลวหัวฉีด)  
***   ปมท้ังสอง จะหยุดการทํางานเมื่อไมมี flow ไหลผาน ภายใน 30 วินาที 
(หยุดโดย flow switch) 

 

 

 
กรณีฉุกเฉิน  ถาระบบไฟฟาเกิดขัดของ 
ตองมีเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานประจําจุด Engine pump เพ่ือ start ปม ใหทํางาน 
เพ่ือใชในการดับเพลิง และตอง stop ปม  เมื่อการดับเพลิงเสร็จส้ิน (เพ่ือ
ปองกันปมไดรับความเสียหาย) 
(การเดินเครื่องประจําสัปดาห  ตอง OFF ระบบไฟฟากอน) 

 

ระบบ Control  
 

ลักษณะ สวนประกอบ และการทํางาน 

 

 
 

 

ประกอบดวย  
1. main breaker, fire pump breaker, jockey pump breaker 
2. control switch  2 ชุด    
3. start/stop bottom  ของ fire pump และ jockey pump  

การทํางาน  
1. เมื่อบิด control switch  ไปทาง MAN สามารถ  start/stop ปม ตัวใดก็

ไดดวยการกดปุม 
2. ปกติจะตองบิด control switch  ไปทาง AUTO เพ่ือ 
3. control switch อีกตัวจะเปนของ fire pump ซ่ึงไว ON/OFF  กรณีท่ี 

fire pump อยูในชวง  AUTO 
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สารเคมีอันตราย  
 

สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ ท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปน
อันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทําใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม สามารถจําแนกได 9 ประเภท ดังนี้  

สัญลักษณแสดงอันตราย (ประเภทที่ 1 - 5 ) 

UN EC 

ประเภท 1 

 
 

ระเบิดได ระเบิดได (E) 
อันตราย สารเคมีและผลิตภัณฑท่ีเกิดปฏิกิริยาแลวใหความรอน 
และกาซอยางรวดเร็ว ภายใตสภาวะที่ใชทดสอบ จะเกิดระเบิด
เผาไหมอยางรุนแรงหรือ เมื่อไดรับความรอนในสภาวะจํากัด จะ
ระเบิดได  
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการกระแทก เสียดสี ประกายไฟ และ
ความรอน  

 

 

ประเภท 2  

 

 

แกส: แกสที่ถูกอัด, แกสเหลว  
หรือแกสที่ละลายภายใตความดัน  

ประเภท 3  

 
 

ของเหลวไวไฟ  ไวไฟสูงมาก (F+) 
อันตราย ของเหลวที่มีจุดติดไฟต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส และ
จุดเดือดเกิน 35 องศาเซลเซียส, กาซหรือของผสมซึ่งไวไฟ ใน
อากาศท่ีความดันปรกติ และอุณหภูมิปานกลาง  
ขอควรระวัง เก็บใหหางจากเปลวไฟ แหลงกําเนิดประกายไฟ 
และความรอน  
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ประเภท 4 

 
 

ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกติดไฟไดเอง สารที่ใหแกสไวไฟเมื่อถูก
นํ้า 

ไวไฟสูง (F) 
อันตราย ของเหลวที่จุดติดไฟต่ํากวา 21 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ไมใชสารไวไฟสูงมาก, ของแข็งและผลิตภัณฑ ซึ่งเมื่อถูกกับ
แหลงติดไฟอาจจะลุกไหมโดยงาย และเกิดการคุหรือไหมไฟ
ตามมา 
ขอควรระวัง เก็บใหหางจากเปลวไฟ แหลงกําเนิดประกายไฟ 
และความรอน  

ประเภท 5  

 
 

สารออกซิไดซและเปอรออกไซดอินทรีย  สารออกซิไดซ (O) 
อันตราย เปอรออกไซดอินทรียลุกไหมได แมจะไมสัมผัสกับสิ่ง
ท่ีลุกไหมได สารเคมี และผลิตภัณฑอ่ืนซึ่งโดยปรกติไมใชสาร
ท่ีลุกไหมเอง แตเมื่อสัมผัสกับสารซึ่งลุกไหมได จะเกิดกาซ
ออกซิเจนจึงเปนการเพิ่มอันตรายจากไฟ และความรุนแรงของ
ไฟ 
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีท่ีไวไฟ 
(Flammable substance) อันตรายตอการจุดไฟติด เมื่อเกิดไฟ
ไหม สารน้ีจะเรงใหไฟไหมมากขึ้น และทําใหการดับไฟยากขึ้น   

UN EC 

ประเภท 6  

 
 

สารพิษ  เปนพิษมาก (T+) 
อันตราย การสูดดม กลืนกิน หรือ ดูดซมึผานผิวหนังเพียง
ปริมาณเล็กนอย อาจจะทําใหเกิดอันตรายอยางมากตอสุขภาพ 
และอาจถึงตาย ในกรณีท่ีมีหลักฐานแสดงถึงความรุนแรง และ
ความเปนไปไดท่ีจะกออันตรายตอสุขภาพ แบบแกไขคืนไมได 
โดยการดูดซึมเพียงครั้งเดียวซ้ําๆ กัน หรือเปนระยะเวลานาน 
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ปรึกษาแพทยทันที
เมื่อรูสึกไมสบาย 

เปนพิษ (T) 
อันตราย การสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึมผานผิวหนังในปริมาณ
เล็กนอย จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ หรืออาจถึงตายได ใน
กรณีท่ีไดรับสารเขาไปในปริมาณมาก หรือสะสมตอเน่ืองเปน
เวลานาน จะปรากฏอาการรุนแรง และอาจกอใหอันตรายตอ
สุขภาพแบบแกไขคืนไมได โดยเฉพาะผลการกอมะเร็ง การ
กลายพันธุ และกอใหเกิดพิษ  
ขอควรระวัง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ถารูสึกไม
สบายใหปรึกษาแพทยทันที ควรใหความสนใจเปนพิเศษ 
เก่ียวกับความเกี่ยวของของสารบางชนิด กับความเสี่ยงตอการ
กอมะเร็งอันตรายตอเด็กในครรภ หรือการกลายพันธุ ใหปฏิบัติ
ตามกฎหรือขอกําหนดเฉพาะ ในการจัดการเก่ียวกับสารกลุมน้ี  
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ประเภท 7  

  

 
  เปนอันตราย (Xn) 

อันตราย การสูดดม การกลืนกิน หรือการดูดซึมผานผิวหนัง อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน หรือเร้ือรัง ในกรณี
ท่ีมีหลักฐานความรุนแรง และความเปนไปไดท่ีจะกออันตายตอ
สุขภาพ แบบแกไขคืนไมได โดยการดูดซึมเพียงคร้ังเดียว ซ้ําๆ 
กันหรือเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีสงสัยวาจะกอ
มะเร็ง การกลายพันธุ และผลตอภาวะการเจริญพันธุ  
ขอควรระวัง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ เก่ียวกับสารที่สงสัยวาจะกอมะเร็ง การกลาย
พันธุหรือผลตอภาวะการเจริญพันธุ  

 

Radioactive 

สารกัมมันตรังสี สารกัมมันตรังสี 

ประเภท 8  

 
 

สารกัดกรอน  กัดกรอน (C) 
อันตราย เปนอันตรายโดยรวมตอเน้ือเยื่อท่ีมีชีวิต  
ขอควรระวัง ระมัดระวังเปนพิเศษในการปองกันดวงตา ผิวหนัง 
และเสื้อผา อยาหายใจไอของสารกลุมน้ี ในกรณีอุบัติเหตุ หรือ
เมื่อรูสึกไมสบาย ใหปรึกษาแพทยทันที  

  

 
  ระคายเคือง (Xi) 

อันตราย แมจะไมไดมีคุณสมบัติกัดกรอน หากผิวหนังหรือเยื่อ
เมือกสัมผัสสารนี้ทันที ซ้ําๆ กันหรือเปนเวลานานอาจกอใหเกิด
อาการบวม เสี่ยงตอการทําใหเกิดภูมิแพเมื่อสัมผัสผิวหนัง 
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และอยา
หายใจไอของสารเขาไป  

ประเภท 9  

 
 

สารอันตรายอื่น ๆ  เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (N) 
อันตราย การปลอยสูสภาพแวดลอมท่ีมี หรือไมมีสิ่งท่ีมีชีวิต ท่ี
อาศัยในนํ้าอาศัยอยู ทําใหเกิดความเสียหาย โดยทันที หรือ
ภายหลังตอองคประกอบของสิ่งแวดลอมหน่ึง หรือมากกวาหน่ึง
ชนิด ขอควรระวัง ขึ้นอยูกับแนวโนมท่ีจะกออันตราย อยาปลอย
สูระบบสุขาภิบาล ดินหรือสิ่งแวดลอม   
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สารเคมีสามารถเขาสูรางกายไดโดย 
  

 

ทางปาก โดยการรับประทานเขาไปโดยตรงทั้งโดยตั้งใจและโดยไมตั้งใจ  

 

ทางจมูกโดยการสูดดม เอาไอ ผง หรือละอองสารพิษเขาสูรางกาย  

 

ทางตาและผิวหนัง โดยการสัมผัสหรือจับตองสารพิษซึ่งสารพิษจะซึมเขาสูผิวหนังได 

 
เกิดอาการอยางไร?..เมื่อไดรับสารอันตราย  
 

 

เกิดผดผื่นคัน     

 

ระคายเคือง 

 

ผิวหนังไหม อักเสบ     

 

ขาดอากาศ 

    

 

หนามืด วิงเวียน 
    
 
 

 

 

มะเร็ง     

 

อัมพาต 

 

ผลตอทารกในครรภ     

 

ตาย 
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การชวยเหลือผูไดรับสารเคมี  

 

 

เคล่ือนยายผูปวยไปอยูในที่อากาศบริสุทธิ์ 

 

ถอดเสื้อท่ีเปอนสารเคมีออก และแยกใสถุงหรือภาชนะตางหาก 

 

หากสัมผัสสารใหลางดวยน้ํามากๆ อยางนอย 15 นาที 

 

ไปพบแพทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 7-1 

 
การปฐมพยาบาล เบื้องตน 
 

บาดแผล (Wounds) หมายถึงการบาดเจ็บทุกชนิดท่ีกอใหเกิดการแตกสลายของผิวหนัง หรือเยื่อบุสวนอ่ืน ๆ 
ของรางกายรวมทั้งการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นแกเนื้อเยื่อท่ีอยูสวนลางลงไปจากผิวหนังหรือเยื่อบุเหลานี้ ผลของบาดแผลที่
ควรสนใจเปนพิเศษคือ เลือดออกและติดเชื้อ  
 
ประเภทของบาดแผล  บาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ แบงออกเปน 5 ชนิด คือ  
 

1. บาดแผลถลอก (abrasions) เปนบาดแผลจากการขีดขวน ขัดถู เสียดสี มักเปนแผลตื้น ๆ มีเลือดออกจาก
เสนเลือดฝอย เชน แผลจากหกลม ทําใหเกิดบาดแผลถลอกตามขอศอกและหัวเขา บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได
งาย เพราะมีส่ิงสกปรกเขาไปในบาดแผลตั้งแตตน  

2. บาดแผลตัด (incisions) เปนบาดแผลจากของมีคม เชน มีด ขอบโลหะ กระจก เศษแกวตัดผานผิวหนัง
มักมีเลือดออกมาก เพราะเสนเลือดถูกตัดขาดบริเวณขอบแผลทั้ง ๆ ท่ีเนื้อเยื่อโดยรอบมิไดถูกกระทบกระเทือน
บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคไดนอยท่ีสุดเพราะมีเลือดออกมาก จึงชะลางเอาสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกมาดวย  

3. บาดแผลฉีกขาด (lacerations) เปนบาดแผลที่เกิดจากสะเก็ดระเบิด บาดแผลฉีดขากจากอุบัติเหตุ
เคร่ืองยนตมักมีฝุนผงน้ํามัน หรือส่ิงสกปรกเจือปน เสนเลือดบริเวณบาดแผลมักถูกหนีบ จึงทําใหเลือดออกไมมาก แต
ติดเชื้อโรคได  

4. บาดแผลทะลุ หรือบาดแผลถูกแทง (punctures or penetrating wounds) เปนบาดแผลที่เกิดจากถูกแทง
ดวยของแหลม หรือถูกกระสุนปน มีทางเขาเล็ก ๆ แตลึก บางครั้งไมปรากฏเลือดออกมาจากภายนอก แตมีการ
บาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะใตผิวหนังลงไป ติดเชื้อไดงายเพราะมีเชื้อโรคจากภายนอกเขาไปในสวนลึกของแผล มี
เลือดออกนอย  

5. บาดแผลถูกบีบหรือบด (crushed wounds) มักเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรง บาดแผลของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
โดยรอบถูกทกลายไปมาก มักมีกระดูกหักและบาดแผลฉีกขาดรวมอยูดวย เชื้อโรคเขาไปสูสวนลึกไดมาก มีความ
เจ็บปวดและเลือดออกรุนแรง  
 
หลักของการรักษาบาดแผล  

 
1. บาดแผลสด ใหปฐมพยาบาลโดยหามเลือดรักษาอาการช็อค และปองกันการติดเชื้อดวยการแตง

บาดแผลที่ถูกวิธีตามลําดับขั้นตอน  
2. บาดแผลเกาท่ีติดเชื้อโรคมาแลว ใหปฐมพยาบาลโดยบังคับใหสวนท่ีมีแผลอยูนิ่ง ยกใหสูงแลวประคบ

ดวยผาชุบน้ําอุน  
3. บาดแผลใดที่มีส่ิงแปลกปลอมเขาไป ถาเอาออกได ควรรีบเอาออกเสีย  

 
วิธีปฏิบัติ  
 

1. บาดแผลที่มีเลือดออกเพียงเล็กนอย ใหใชยาแตงแผลธรรมดา เชน ทายาแดงแลวปดดวยผาพันแผลที่
สะอาดอยาลืมนําสงแพทยเพ่ือฉีดยาวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก หรือ รักษาโรคอื่น ๆ เพ่ิมเติม  

2. บาดแผลที่มีเลือดออกมาก ควรหามเลือดใหดีกอนแตงบาดแผล  
3. หากมีส่ิงแปลกปลอมอยูในบาดแผล เชน เศษดินทราย น้ํามัน ดินระเบิด หรือดินปน ควรชะลางดวยน้ํา

สะอาดใหออกมามากที่สุด แลวปดแผลไว หากมีกระดูกแทงทะลุออกมา ควรหามเลือดเสียกอนแลวจึงปดแผลดวย
ผาพันแผลที่สะอาดกอนเขาเฝอกชั่วคราว  

4. บาดแผลบริเวณทรวงอกที่มีทางติดตอเขาไปในชองปอด ใหใชผาหนาๆ ปดทับลงบนปากแผลใหแนน
โดยเร็ว เพ่ือมิใหอากาศเขาออกเวลาหายใจได แมวาผูปวยมีอาการช็อคก็ไมควรใหนอนราบ ใหนอนพิงในทานั่ง เพ่ือมิ
ใหหายใจลําบาก  

5. บาดแผลบริเวณหนาทอง ควรกดบนแผลดวยผาสะอาดเพื่อหามเลือด หากพบสวนหนึ่งสวนใดของลําไส
ทะลักออกจากแผล ควรปดแผลดวยผาสะอาดที่ชุมน้ําเกลือ ใหผูปวยนอนหงายงอเขาท้ัง ๒ ขางเล็กนอย เพ่ือใหหนา
ทองหยอน ไมควรใหอาหารหรือน้ําด่ืมแกผูปวย และนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว  

6. บาดแผลบริเวณศีรษะ ควรใหผูปวยนอนหงายในทาราบ ในกรณีท่ีผูปวยหนาแดงหรือแสดงอาการหายใจ
ลําบากควรหนุนศีรษะของผูปวยใหสูงกวาลําตัวเล็กนอย  

7. บาดแผลบริเวณใบหนาใหรักษาเชนเดียวกับบาดแผลอื่น ๆ นอกจากในรายที่ผูปวยมีอาการช็อคควรให
ใบหนาของผูปวยตะแคงขาง และใหศีรษะอยูในระดับตํ่ากวาลําตัวเล็กนอย เลือดจะไดไมไหลเขาไปอุดทางเดิน
หายใจ  

8. บาดแผลภายในรางกาย ซ่ึงเกิดจากการกระแทกจากแรงภายนอก โดยท่ีไมมีการบาดเจ็บของผิวหนัง
ภายนอก ไมควรท้ิงผูปวยไวนาน ควรสงใหแพทยตรวจโดยดวน บางครั้งตองทําการผาตัดชวยชีวิต  

9. การบาดเจ็บรุนแรงที่ทําใหสวนใดของแขนหรือขา แมแตนิ้วมอืนิ้วเทาขาดออกจากรางกาย ผูชวยเหลือ
ควรหามเลือดสวนทีเปนแผลโดยเร็ว ชิ้นสวนท่ีขาดออกมาควรเก็บใสถุงพลาสติกแหง มัดปากถุงใหแนน นําไปแชไว
ในน้ําแข็ง สงพรอมกับผูปวยไปยังโรงพยาบาลเพื่อแพทยจะไดผาตัดตออวัยวะที่บาดเจ็บให  

 
 
 
 



หนาที่ 7-2 

 
ประเภทของกระดูกหัก  

 
กระดูกหัก (fracture) หมายความถึงกระดูกแยกออกจากกันกอใหเกิดความเจ็บปวด บวม เคล่ือนไหวไมได 

หรือ เคล่ือนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เชน ถูกรถชน หกลม ตกจากท่ีสูงหรือกระดูกเปนโรคไมแข็งแรงอยูแลว 
กระดูกเปราะเมื่อถูกแรงกระทบกระเทือนเพียงเล็กนอยก็อาจหักได  

1. กระดูกหักแบบสามัญ (simple fracture) หมายถงึ กระดูกหักแลวไมปรากฏแผลใหเห็นบนผิวหนัง  
2. กระดูกหักแผลปด (compound fracture) หมายถึง กระดูกท่ีหักท่ิมแทงผิวหนังออกมาภายนอก  
3. กระดูกหักแตกยอย (comminuted fracture) หมายถึง ชิ้นสวนของกระดูกท่ีหักปรากฏออกมามากกวา 2 

ชิ้นขึ้นไป  
 
อาการของกระดูกหัก 
  

1. มีความเจ็บปวดบริเวณที่มีกระดูกหัก  
2. มีอาการบวมรอบ ๆ บริเวณที่กระดูกหัก  
3. รูปรางของแขนขาหรือหัวไหลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากรูปรางปกติ  
4. บริเวณนั้นเคลื่อนไหวไมได หรือเคล่ือนไหวแลวจะเจ็บปวดมาก  
5. อาจไดยินเสียงกระดูกหักเมื่อประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ  
6. หากกดเบา ๆ ลงบนกระดูกบริเวณที่หัก อาจไดยินเสียงกรอบแกรบ  
 

วิธีปฏิบัติ  
 
การปฐมพยาบาลที่ดีท่ีสุด คือ ใหผูปวยนอนอยูกับท่ีหามเคล่ือนยายโดยไมจําเปน เพราะหากทําผิดวิธีอาจ

บาดเจ็บมากขึ้น ถาผูปวยมีเลือดออกใหหามเลือดไวกอน หากมีอาการช็อคใหรักษาช็อคไปกอน ถาจําเปนตอง
เคล่ือนยายผูปวยใหเขาเฝอกชั่วคราว ณ ท่ีผูปวยนอนอยู ถาบาดแผลเปด ใหหามเลือดและปดแผลไวชั่วคราวกอน
เขาเฝอก ส่ิงท่ีควรระวังมากท่ีสุดคือกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกตนคอหัก ถาเคลื่อนยายผิดวิธ ี อาจทําใหผูปวยพิการ
ตลอดชีวิต หรือถึงแกชีวิตไดทันทีขณะเคลื่อนยาย  

การเขาเฝอกชั่วคราว เปนวิธีการบังคับใหกระดูกสวนที่หักไดอยูนิ่งไมเคล่ือนไหว เพ่ือลดความเจ็บปวดและ
ปองกันมิใหเกิดความพิการเพ่ิมขึ้น มีหลักอยูวาหากหาสิ่งท่ีใกลมือเพ่ือเขาเฝอกไมได ใหมัดสวนท่ีกระดูกหักไว ไมให
เคล่ือนไหว เชน กระดูกขาขางหนึ่งหัก ก็ใหมัดขาขางท่ีหักใหชิดแนนกับขาขางดี หากกระดูกแขนหัก หรือกระดูกไห
ปลาราหักก็มัดแขนขางนั้นใหอยูแนนติดกับลําตัว เรียกวา "เขาเฝอกธรรมชาติ  

ส่ิงท่ีอยูใกลมือพอใหเปนเฝอกได คือ แผนกระดาน ทอนไม ก่ิงไม ไมบรรทัด หมอน ผาหม ผาขาวมา ดาม
รม มวนกระดาษหนังสือพิมพ ใชไดดีคือแผนไมท่ีเหมาะควรยาวเกินกวาขอตอ (joints) ซ่ึงอยูสวนบนและวนลางของ
กระดูกท่ีหักและควรมีส่ิงนุม ๆ รองรับผิวหนังของอวัยวะสวนนั้นอยูเสมอควรใชไม ๒ แผนขนาบสองขางของสวนท่ีหัก
แลวมัดดวยผาหรือเชือกใหแนนพอควร  

หากไมแนใจวากระดูกหักจริงหรือไม ใหปฏิบัติตามวิธีกระดูกหักไวกอนเพ่ือความปลอดภัย  
 
กระดูกสันหลังหัก  

 
สมอง ไขสันหลัง และสวนตน ๆ ของเสนประสาทใหญ ๆ อยูภายในกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง เมื่อ

ไดรับบาดเจ็บอยางหนึ่งอยางใดตอกะโหลกศีรษะ และกระดูกสันหลัง ยอมกระทบกระเทือนตอสมอง และไขสันหลัง
ไปดวย  
 
อาการ  

เมื่อกระดูกสันหลังหัก หรือแมแตขอตอกระดูกสันหลังเคล่ือน ไขสันหลังจะถูกกดหรือถูกตัดขาด เปนผลทํา
ใหเกิดอัมพาตและหมดความรูสึกของเสนประสาทตาง ๆ ท่ีอยูตํ่ากวาระดับไขสันหลังท่ีไดรับอันตรายลงมา ถากระดูก
สันหลังหักท่ีคอแขนและขาของผูปวยจะเปนอัมพาตและหมดความรูสึก ชาไปทั้งตัว ยกเวนศีรษะเทานั้น ผูปวยอาจ
หยุดหายใจ เพราะกลามเนื้อทรวงอกและกะบังลมหยุดทํางานเพราะเปนอัมพาต ถากระดูกสันหลังหักท่ีหลัง ขาท้ังสอง
ขางของผูปวยจะชาและเปนอัมพาต  

การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักท่ีคอ ใหผูปวยนอนรอบโดยมีศีรษะอยูนิ่งและจัดใหเปนแนวตรงกับ
ลําตัวโดยใชหมอนหรือของแข็ง ๆ ขนาบศีรษะขางหูท้ังสองดาน ถาผูปวยประสบเหตุขณะขับรถยนตอยู กอน
เคล่ือนยายผูปวยท่ีกระดูกสันหลังสวนคอหักออกจากที่นั่งในรถ ผูชวยเหลือควรใหผูปวยนั่งพิงแผนไมกระดานที่มี
ระดับสูงจากสะโพกขึ้นไปจนเหนือศีรษะ ใชเชือก หรือผามัดศีรษะและลําตัวของผูปวยใหติดแนนกับแผนไมไมใหขยับ
เขยื้อนเปนเปลาะ ๆ แลวจึงเคล่ือนยายผูปวยออกมา  

ถาผูปวยหยุดหายใจ ผูชวยเหลือควรรีบผายปอดดวยวิธีเปาลมเขาปาก หากตองเคล่ือนยายผูปวย เชน 
นําสงโรงพยาบาลควรหาผูชวยเหลืออยางนอย 4 คน ใหผูชวยเหลือยกผูปวยขึ้นจากพื้นพรอม ๆ กัน ใหศีรษะ และ
ลําตัวเปนแนวตรง ไมใหคองอเปนอันขาด  
 
อาการช็อค 

ช็อค หรืออาการอันหมายถึงสภาวะที่รางกายออนเพลียหมดแรง จนทําใหระบบการทํางานของหัวใจ การ
หายใจและการไหลเวียนของโลหิตผิดจากภาวะปกติ  

ผูปวยมีอาการหนาซีด ผิวหนังซีด หายใจเร็วและตื้นชีพจรเบาและเร็ว เหงื่อออกชุมท่ัวตัว ผิวหนังเย็นและชื้น 
รูมานตาขยายกวาง ผูปวยมีความรูสึกออนเพลีย กระหายน้ํา วิงเวียนหนามืด คล่ืนเหียน และในท่ีสุดจะหมดสติไป  
 



หนาที่ 7-3 

 
วิธีปฐมพยาบาล  

 
ใหผูปวยนอนหงาย จัดศีรษะตํ่ากวาเทาเล็กนอย อาจใชส่ิงของหนุนเทาท้ังสองขาง คลุมตัวใหรับความ

อบอุน เพ่ือใหเลือดไหลเวียนไปเล้ียงสมองไดดีขึ้น มีขอยกเวนในกรณีท่ีตองยกศีรษะใหสูงกวาลําตัวคือ ผูท่ีมีการ
บาดเจ็บของศีรษะและสมองเปนลมหนาแดงจากความรอนมากเกินไป เชน กรําแดดหรือถูกความรอนมาก ๆ หรือผูท่ี
ไดรับบาดเจ็บบริเวณทรวงอก ทําใหหายใจลําบาก  

ผูท่ีไดรับบาดเจ็บบริเวณใบหนาหรือหมดสติไมรูสึกตัวควรใหนอนหงาย แตใหใบหนาตะแคงหันไปขางใด
ขางหนึ่งเพ่ือปองกันไมใหผูปวยสําลักเอาเลือด หรือเศษอาหาร น้ํามูกน้ําลายเขาไปในหลอดลมหรือปอด  

ระหวางท่ีรอแพทยหรือรอสงโรงพยาบาล ผูชวยเหลืออาจทําการหามเลือด หรือใสเฝอกชั่วคราวใหแกผูปวย
แลวแตกรณีหากมีบาดแผลรุนแรงก็ทําการปฐมพยาบาลไปเทาท่ีเห็นสมควรตลอดจนทําการผายปอดหรือนวดหัวใจ
แลวแตความรุนแรง  
 
 
เลือดออก หรือตกเลือด 
 

รางกายมีเสนเลือดอยู 3 ชนิด คือ เสนเลือดแดง เสนเลือดดํา และเสนเลือดฝอย ฉะนั้นเลือดออกได 3 ทาง 
คือ  

1. เลือดออกจากเสนเลือดแดง (arterial bleeding) เปนเลือดท่ีออกจากหัวใจไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของ
รางกาย เลือดมักทะลักออกจากบาดแผลตามจังหวะการเตนของหัวใจ หามเลือดไดยาก ไมคอยหยุดหรือไมเกิดเปน
ล่ิม เลือดมีสีแดงสด  

2. เลือดออกจากเสนเลือดดํา (venous bleeding) เปนเลือดท่ีอวัยวะตาง ๆ ของรายกาย ใหอออกซิเจนแลว
ไหลกลับสูหัว มกัไหลริน ๆ จากบาดแผล มีสีแดงคลํ้า  

3. เลือดออกจากเสนเลือดฝอย (capillary bleeding) มักเกิดท่ีบาดแผลไมรุนแรง ต้ืน ๆ เปนเสนเลือดท่ี
เชื่อมโยงเปนตาขายระหวางเสนเลือดแดงกับเสนเลือดดํา เลือดไหลซึมออกชา ๆ หามเลือดไดงาย  
 

 
การตกเลือด แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
1. การตกเลือดภายนอก ไดแก บาดแผลที่เห็นไดชัด มีเลือดไหลออกมานอกผิวหนัง  
2. การตกเลือดภายใจ ไดแก เลือดออกในอวัยวะหรือชองวางตางๆ ภายในรางกาย โดยไมไหลออกมานอก

ผิวหนังทําใหสังเกตไดยาก และเปนอันตรายไดเสมอ  
 
อาการของการตกเลือด  
 

เมื่อเลือดไหลออกมานอกเสนเลือด ทําใหปริมาณของเลือดท่ีไหลเวียนในรางกายลดลงความรุนแรงของ
อาการที่แสดงออกยอมขึ้นอยูกับจํานวนเลือดท่ีเสียไป อาการมีดังนี้  

1. หนาซีดลงทุกที สังเกตไดจากริมฝปาก เล็บ ล้ิน เปลือกตาดานในผิวหนัง และฝามอืซีด  
2. ผูปวยบอกวารูสึกหนามืด เวียนศีรษะ เปนลม หูอ้ือ ตาลาย  
3. มีอาการช็อค คือ เหงื่อออก ตัวเย็นชื้น  
4. หัวใจเตนเร็ว จับชีพจรไดเร็วและเบา  

 
วิธีปฐมพยาบาล  

1. ใหผูปวยนอนราบ เปดเส้ือผาบริเวณที่เลือดออกใหเห็นชัด  
2. ปลอบใหผูปวยอยูนิ่ง ๆ อยาไดตกใจ  
3. คลายเคร่ืองแตงกายใหหลวม  
4. ยกสวนท่ีเลือดออกใหสูง เชน ถามีบาดแผลที่แขนหรือขา ก็ใหยกแขนหรือขาขึ้นสูง ทําใหเลือดไหลชา

ลงอาจหยุดได  
5. ทําการหามเลือดดวยวิธีการที่จะกลาวตอไปแลวแตความรุนแรงของบาดแผล ใชไดเฉพาะการตกเลือด

ภายนอก หากเปนตกเลือดภายใน ใหรักษาอาการช็อคกอน แลวรีบนําสงโรงพยาบาลเพื่อทําการผาตัดรักษาตอไป  
 
วิธีหามเลือด  
 

(ก) การกดบาดแผลโดยตรง เปนวิธีงาย ใชผาเช็ดหนาหรือผาสะอาดเทาท่ีหาได พับเปนผืนสี่เหล่ียมหลาย 
ๆ ชั้น กดลงบนบาดแผลโดยตรง กดดวยแรงสม่ําเสมอ อยาเปดผาออกมาดูใหบอยนัก เพราะล่ิมเลือดท่ีเกิดขึ้นดีแลวจะ
หลุดทําใหเลือดออกอีก กดจนแผนผาชุมเลือดท่ังกันหมดแลวจึงเปลี่ยนผาผืนใหม หากกดไปประมาณ 5 นาที ผายงั
ไมชุมเชือดนักแสดงวาเลือดไมออกแลว ใหใชผาอีกผืนพับทับบนผาท่ีอยูเหนือบาดแผลใหแนนพอสมควร  

(ข) การกดเสนเลือดแดงใหญเพ่ือหามเลือด ใชสําหรับเลือดออกจากเสนเลือดแดงหรือเสนเลือดดําท่ีมี
ความรุนแรง และใชวิธีแรกมาแลวไมไดผล โดยกดลงตรงจุดท่ีมีเสนเลือดแดงไหลไปเล้ียงสวนท่ีมีบาดแผล ใหการ
คลําชีพจรบนตําแหนงตาง ๆ ของผิวหนัง เพ่ือใหเลือดท่ีไปเล้ียงบาดแผลลดลงชั่วขณะ ความรุนแรงจากการเสียเลือด
จะนอยลง  
 
 
 
 



หนาที่ 7-4 

 
จุดกดใหญ ๆ ท่ีสําคัญมี 7 จุด คือ  

1. จุดท่ีคอ โดยกดที่เสนเลือดใหญใกลหลอดลมเพื่อหามเลือดท่ีศีรษะและใบหนา ใชในกรณีท่ีบาดเจ็บ
ฉกรรจบนใบหนา ใชวิธีอ่ืนแลวไมไดผล ควรใหผูปวยหันหนาไปดานตรงขาม วิธีนี้อาจทําใหผูปวยหมดสติได ผูชวย
เหลือไมควรใชจุดนี้พรํ่าเพรื่อหากไมจําเปนจริง  

2. จุดท่ีหนาหู โดยกดลงกับกะโหลกศีรษะ เพ่ือหามเลือดท่ีออกจากหนังศีรษะ  
3. จุดใตคาง หางจากมุมกระดูกคางมายังขางหนาประมาณ 1 นิ้ว เพ่ือหามเลือดออกจากบริเวณปากและ

จมูก  
4. จุดเหนือกระดูกไหปลารา โดยกดลงกับกระดูซ่ีโครงซี่ท่ี 1 เพ่ือหามเลือดออกบริเวณแขนขางนัน้  
5. จุดบริเวณตนแขนดานชิดกับลําตัว อยูประมาณกิ่งหนึ่งระหวางหัวไหลกับขอศอก เพ่ือหามเลือดออก

บริเวณแขนสวนลางลงมา  
6. จุดสองขางบริเวณดานในของขอมือ เพ่ือหามเลือดบริเวณมือขางนั้น  
7. จุดบริเวณขา ใชกดลงไปตรงกึ่งกลางของขาหนีบ เพ่ือหามเลือดบริเวณขาขางนั้น  

 
(ค) การขันชะเนาะ เปนการหามเลือดอีกวิธีหนึ่ง โดยใชผา เชือกหรือสายยาง รัดไมใหเลือดจากเสนเลือด

แดงไหลลงสูอวัยวะสวนนั้น เราใชวิธีนี้ในบาดแผลที่มีเลือดออกอยางรุนแรงตามแขนและขา ใชขันชะเนาะไดเฉพาะ
ทอนแขนหรือทอนขาสวนบนเทานัน้ เพราะกระดูกสวนนั้นเปนทอนเดียว เมื่อรัดเชือกใหแนนแลว เสนเลือดแดงก็จะ
แฟบติดกับทอนกระดูกหากรัดบนกระดูกสองทอนเรียงกันโดยมีเสนเลือดแดงผานกลางการัดไมไดผล เราใชวิธีขัน
ชะเนาะตอเมื่อหามเลือดดวยวิธีหามเลือดสองวิธีดังกลาวมาแลวไมไดผล ตําแหนงท่ีรัด คือ  

1. ทอนแขนสวนบนประมาณหนึ่งฝามือลงมาจากรักแร เพ่ือหามเลือดออกจากมือและแขน  
2. ทอนขาสวนบนประมาณหนึ่งฝามือลงมาจากขาหนีบ เพ่ือหามเลือดจากขาและเทา  

 
วิธีขันชะเนาะ  
 

1. ใชผาเช็ดหนาหรือผาอ่ืน ๆ พับเปนเบาะสี่เหล่ียมวางบนเสนเลือดแดงบริเวณแขหรือขา จุดท่ีคลําชีพจร
พบ  

2. ใชผาหรือเชือกพันรอบแขนหรือรอบขาบนเบาะขางตนสักสองรอบผูกเงื่อน 1 คร้ัง และสอดทอนไม แทง
ดินสอ หรือไมบรรทัดไวตรงกลางกอนผูกเงื่อนตายอีกทบหนึ่ง  

3. หมุนทอนไมไปรอบ ๆ เงื่อนท่ีผูกไวหลาย ๆ รอบ เปนการขันชะเนาะ ขันจนเลือดท่ีไหลออกจากบาดแผล
หยุดก็พอผูกอีกปลายหนึ่งของทอนไมเขากับทอนแขนหรือทอนขาเพื่อมิใหเกลียวคลาย  

4. ควรคลายเกลียวขันชะเนาะทุก ๆ 10 นาที โดยใหพักคร่ึงถึงหนึ่งนาที เพ่ือใหเลือดไปเล้ียงแขนหรือขา
สวนนั้นไดระหวางท่ีคลายเกลียว ถาไมมีเลือดออกจากบาดแผล ใหหยุดการหามเลือดได แตถามีเลือดออกมามาก ให
ใชผากดหามเลือดบนบาดแผลไวชั่วคราว เมื่อครบเวลาจึงขันชะเนาะใหม ทําเชนนี้เร่ือยไป จนกวาจะถึงโรงพยาบาล
หรือพบแพทย  

5. เมื่อสงแพทยควรแจงใหผูชวยเหลือคนตอไปทราบบริเวณและเวลาที่เร่ิมขันชะเนาะไว เพราะบางครั้งคลุม
ผาปกปดไวจนลืมทําใหแขนขาสวนนั้นขาดเลือดจนเนาได  
 
อาการเลือดกําเดาออก 

อาจเกิดจากเสนเลือดฝอยในเยื่อจมูกฉีดขาด โดยมีสาเหตุหลายประการ เชน บาดแผลเนื่องจากการถูกชก
ตอย หกลม อุบัติเหตุท่ีทําใหกระดูกด้ังจมูกหักหรือเคล่ือน กะโหลกศีรษะแตกหรือแรงดันเลือดสูงจะทําใหเลือดกําเดา
ออกมาและหยุดไดยาก  
 
วิธีปฐมพยาบาล  

หากสงสัยวากะโหลกศีรษะแตกหรือสมองบาดเจ็บ หรือ ผูปวยมีแรงดันเลือดสูง อยาพยายามหามเลือด 
เพราะไมไดผลแถมยังไปเพิ่มแรงดันในสมอง ทําใหเลือดออกมากขึ้น  

โดยท่ัวไปเราใหผูปวยนั่ง โนมตัวไปขางหนาเล็กนอย ผูชวยเหลือใชนิ้วชี้กดจมูกขางท่ีเลือดออกใหชิดกับด้ัง
จมูกเปนเวลานาน 10 นาทีติดตอกัน หรือใหผูปวยกดจมูกเองก็ได ระหวางนั้นอาจประคบความเย็นบริเวณหนาผากก็ได 
ใหผูปวยหายใจทางปาก คลายคอเสื้อใหหลวม  

ถาใชวิธีขางตนนีไ้มไดผล ใหสอดสําลีหรือผาท่ีชุบน้ําเย็นพอหมาด ๆ เขาไปในรูจมูกขางท่ีมีเลือดออก แลว
กดจมูกใหแนนจากภายนอกนานประมาณ 10 นาที หากเลือดกําเดาออกจากสวนลึกของจมูกใชวิธีขางตนแลวไมไดผล 
ควรนําสงแพทยโดยเร็ว  
 
อาการเปนลมหมดสติ 
 

เปนลมหมดสติ (fainting , syncope) หมายถึง อาการหมดสติชั่วคราว ความรุนแรงนอยกวาอาการ "ช็อค" มี
สาเหตุมาจากเลือดท่ีไหลเวียนนําออกซิเจนไปเล้ียงสมองลดลงเพียงชั่วขณะหนึ่งอาการเปนลมหมดสติ เกิดไดในผูท่ี
ไดรับบาดเจ็บ มองเห็นเลือด มองเห็นบาดแผล รางกายออนเพลีย เชน ยืนอยูท่ีนาน ๆ อยูในที่รอนจัดอากาศถายเทไม
ดี อารมณเปล่ียนแปลงอยางกะทันหัน เชน ดีใจ เสียใจ หรือตกใจสุดขีด คนบางคนมีแรงดันเลือดตํ่าเปนประจําอยูแลว
ทําใหเปนลมไดงายกวาคนท่ัว ๆ ไป  

ผูปวยมีความรูสึกออนเพลีย หนามืด เห็นจุดดํา ๆ ปรากฏในสายตา ใบหนาและผิวหนังซีดเซียวลง ริมฝปาก
เขียวคล้ําเหงื่อออกเปนเม็ดโต ๆ บนหนาผาก หายใจตื้นๆ ชีพจรเต็นเร็วและเบา ผูปวยทรงตัวไมได มักลมพับลงกับพ้ืน
หรือส่ิงใกลเคียง  
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วิธีปฐมพยาบาล  
 

ถาผูปวยหนามืดวิงเวียน ใหนําผูปวยนอนหงายศีรษะตํ่ากวาลําตัวเล็กนอย แตพอรูสึกตัว ใหนํามานั่งลงกับ
พ้ืน ใหชันเขาและกมศีรษะใหหายใจเขาออกลึก ๆ หรือใหดมแอมโมเนีย  
 
อาการเปนลมหมดสติเนื่องจากความรอน 

 
เปนลมหมดสติเพราะกรําแดดหรืออยูในที่มีความรอนจัดอากาศถายเทไมดี ทําใหเกิดอาการได 2 รูปแบบ 

คือ  
 

1. อาการเปนลมหนาแดง หรือภาษาการแพทยเรียกวา "อาการสิ้นสติจากความรอน หรือแสงแดด" 
(heatstrode หรือ sunstroke)  

2. อาการเปนลมหนาซีด หรือภาษาการแพทยเรียกวา "อาการสิ้นสติจากความรอน หรือแสงแดด" หรือ 
"ตะคริวจากความรอน" (heat exhaustoin หรือ (heat cramps)  
 

เปนการตอบสนองตอความรอนของรางกาย อยางรุนแรงที่สุด กลไกในสมองที่เปนศูนยกลางควบคุมการ
ถายเทความรอนออกจากรางกายไมทําหนาท่ีตามปกติ อุณหภูมิของรางกายขยับขึ้นสูงจนถึง 105 ถึง 110 องศา
ฟาหเรนไฮต โดยผูปวยไมมีเหงือ่ออกจากผิวหนังเลย ทําใหความรอนสะสมไวในรางกายเปนจํานวนมาก ผูปวยมี
ใบหนาและผิวหนังเปนสีแดงรอนผาว กอนปรากฏอาการผูปวยมักอยูกลางแดดหรือทํางานในที่รอนจัดเปนเวลานาน มี
อาการนําคือ ปวดศีรษะ คล่ืนเหียน อาเจียน วิงเวียน ออนเพลีย และเปนลมหมดสติไปในท่ีสุด ผูปวยหายใจเร็วและลึก 
ชีพจรเร็วและแรงอาจมีอาการชักกระตุกตามมา อาการเปนลมหนาแดงนี้ ทําใหรางกายของผูปวยพิการบางคนเสียชีวิต
ได จึงควรใหการชวยเหลือโดยเร็วและถูกวิธี  
 
วิธีปฐมพยาบาล  

 
1. ควรพยายามลดอุณหภูมิของรางกายใหเร็วท่ีสุด โดยนําผูปวยมาสูท่ีอากาศเย็นกวา ถอดเสื้อผาของผูปวย

ใหเหลือนอย ใหนอนหงาย ศีรษะและไหลใหสูงกวาลําตัวเล็กนอย ทําใหลําตัวเย็นลงโดยราดน้ําเย็นหรือเช็ดตัวดวยน้ํา
เย็น โดยเฉพาะบริเวณศีรษะควรใหเย็นลงเร็วท่ีสุด  

2. เมื่อผูปวยฟนคืนสติ ใหด่ืมน้ําเย็น หามใหน้ําชากาแฟ หรือสุรา อยางใหด่ืมน้ํารอน  
3. หากอาการไมดีขึ้น ใหรีบนําสงแพทย ขณะเดินทางใหเช็ดตัวดวยน้ําเย็นตลอดเวลา  

 
อาการเปนลมหนาซีดเนื่องจากความรอน  

เกิดจากผูปวยไดรับความรอนและเสียเหงื่อจากรางกายจํานวนมากเปนเวลานานๆ ทําใหรางกายขาดทั้ง
เกลือแรและน้ําจากเหงื่อท่ีสูญไป ปริมาณของเลือดท่ีไหลเวียนอยูในเสนเลือดตาง ๆ ของรางกายลดลงทําใหผูปวย
ออนเพลีย หมดแรงและเปนลมสิ้นสติไป ผูปวยประเภทนี้ปลุกใหต่ืนไดงาย อุณหภูมิของรางกายมักอยูในเกณฑปกติ
หรือบางคร้ังตํ่ากวาปกติ เชน ตํ่าถึง 97 องศาฟาหเรนไฮต ชีพจรออนและเร็ว ใบหนาและผิวหนังซีดเซียว เย็นและชุม
เหงื่อ มักเปนตะคริวของกลามเนื้อหนาทองและแขนขา  
 
วิธีปฐมพยาบาล  

 
1. ใหนําผูปวยออกสูท่ีรมเย็น แตอยาใหลมโกรกเพราะอาจหนาวสั่น คลายเคร่ืองแตงตัวใหหลวม หมผาให

รางกายอบอุนพอควร ใหนอนศีรษะตํ่ากวาลําตัว  
2. ถามีตะคริวของกลามเนื้อ ใหประคบดวยความรอนหรือนวดเฟนดวยมือ  
3. เมื่อผูปวยรูสึกตัว ใหด่ืมน้ําอุนมาก ๆ ควรจําไววาน้ําเปลาหนึ่งขวดเหลากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควร

เติมเกลือแกงลงไป คร่ึงชอนชา เพ่ือชดเชยเกลือท่ีเสียไปจากรางกาย  
4. อาจใหผูปวยด่ืมน้ําชาหรือกาแฟอุน ๆ เพ่ือกระตุนกลามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดดีขึ้น  

 
 
บาดแผลจากความรอน  

 
บาดแผลจากความรอน (burns) เกิดจากไฟไหม น้ํารอนลวก ความรอนหรือประกายจากกระแสไฟฟา ทําให

เกิดอันตรายแกผิวหนังได 3 ระดับ คือ  
ระดับท่ี 1 (first-degree burns) ปรากฏวาผิวหนังมผีื่นแดงเทานั้น เพราะเพียงสวนนอกสุดของหนังกําพราถูก

ความรอน  
ระดับท่ี 2 (second-degree burns) ผิวหนังถูกทําลายลึกกวาระดับท่ี ๑ และปรากฏอาการพองมีน้ําเหลืองขัง

ใตผิวหนัง  
ระดับท่ี 3 (third-degree burns) ผิวหนังถูกไหมลึกลงไปในเนื้อเยื่อของผิวหนังถูกทําลายเสยีหมด  
 
อันตรายท่ีเกิดจากความรอนบนผิวหนังมีความสัมพันธกับระดับของแผลและพื้นท่ีของผิวหนังท่ีไดรับ

อันตราย ถาบริเวณกวางมาก ผูปวยอาจปรากฏอาการช็อค เพราะสูญเสียน้ําเหลืองออกจากบาดแผลเปนจํานวนมาก 
วิธีปฐมพยาบาลคือใหรีบนําผูปวยออกจากท่ีเกิดเหตุ รักษาอาการช็อค และใหยาระงับปวดโดยเร็ว  
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หากเสื้อผาของผูปวยติดไฟ ผูชวยเหลืออาจสาดน้ําไปบนตัวผูปวยเพ่ือดับไฟ ถาไมมีน้ํา ใหตะโกนบอกผู

ประสบเหตุใหกล้ิงตัวไปมาบนพื้นเพ่ือใหไฟดับ หรือผูชวยเหลือใชผาหุมหอตัวผูปวย เชน ใชผามาน ผาปูโตะ ผาหม 
แลวกล้ิงตัวผูปวยไปมาบนพื้น หลังจากไฟดับแลว ใหฉีกเส้ือผาของผูปวยออกเพื่อหารอยแผลลวกไหม  

หากพบรอยแผลลวก - ไหมระดับท่ี ๑ มีพ้ืนท่ีนอย ใหแชสวนนั้นลงในน้ําเย็นเพ่ือระงับปวด ใชเวลาแชน้ํา
เย็นสัก 15 นาที เช็ดใหแหง แลวทาแผลดวยขี้ผึ้งทาแผลกอนนําผูปวยไปใหแพทยตรวจตอไป  

หากแผลลวก - ไหมรุนแรง และพื้นท่ีของแผลกวางมากใหรักษาอาการช็อคโดยใหผูชวยนอนราบศีรษะตํ่า
กวาตัว คลุมตัวดวยผาหมใหอบอุน ไม ควรใชยาทาแผล นําสงโรงพยาบาลโดยมิชักชา  

 
 
แผลไหมจากวัตถุเคม ี 
 

วัตถุเคมีทําใหเกิดแผลรุนแรงไดท้ังดวงตาและผิวหนังเมื่อประสบเหตุ ผูชวยเหลือควรชะลางผิวหนังหรือ
ดวงตาของผูปวยดวยน้ําจํานวนมาก ๆ เชน เปดกอกน้ําใหไหลผานโดยแรงหากหาน้ําสะอาดไมได ก็ใชน้ําเทาท่ีอยูใกล
มือไปกอนแลวรีบนําผูปวยสงแพทยทันที  
 
อาการปวดหลัง อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท 

1. ปวดเฉพาะบริเวณสันหลังเพียงอยางเดียว อาจมีสาเหตุจาก  

- การอักเสบติดเชื้อในกระดูกสันหลัง ถาไมไดรับการรักษาท่ีถูกตองอาจทําใหหลังคอม หรือเปน
อัมพาตได 

- การอักเสบของกลามเนื้อจากการทํางานในลักษณะทาผิดปกติ หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  

- จากเนื้องอกของกระดูกสันหลัง หรือไขสันหลัง  

- การเสื่อมตามวัยของกระดูกขอตอ และหมอนรองกระดูกสันหลัง  

2. ปวดสันหลัง และเสียวราวไปที่อ่ืน เชน สะโพก ขาขางหนึ่งขางใด หรือ 2 ขาง เกิดเนื่องจากการเสื่อมของ
หมอนรองกระดูกสันหลังขอตอเลยทําใหเกิดการกดทับเสนประสาท ในรายที่เปนมากจะมีอาการชา และออน
แรงในขา ถาไมไดรับการรักษาจะทําใหเดินตัวเอียง หลังคด และกมหลังไมไดเลย  

3. ปวดสันหลังจากอวัยวะหรือโรคอ่ืน โรคท่ีทําใหปวดหลังไดเชน ไขหวัดใหญ กระเพาะอาหารอักเสบ โรคไต 
โรคเก่ียวกับสตรี มะเร็งบางชนิด  

การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดหลัง 

การนอน ท่ีนอนควรจะแนน ยุบตัวนอยท่ีสุด ไมควรใชฟูกฟองน้ํา หรือเตียงสปริง เพราะหลังจะจมอยูในแอง ทําให
กระดูกสันหลังแอน ปวดหลังได 

-  นอนตะแคง เปนทานอนที่ดีท่ีสุด โดยหาหมอนวางระหวางขา 

 

-  ทานอนหงาย ควรมีหมอนหนุนใตโคนขา เพ่ือใหเขางอเล็กนอย ชวยลดการแอนตัวของหลัง 

 

-  ทานอนคว่ํา เปนทานอนที่ไมดี เพราะจะทําใหหลังแอนปวดหลังได 
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ทานั่ง ควรนั่งใหชิดขอบในของเกาอ้ีโดยหลังไมโกง เกาอ้ีท่ีนั่งตองรองรับกน และโคนขาไดท้ังหมด ความสูงพอดีท่ี
เทาแตะพื้น เกาอ้ีท่ีดีควรมีท่ีเทาแขน 

 

ทายืน ควรยืนพักขา 1 ขาง คือ เขาตึงขาง-หยอนขาง จึงจะไมทําใหหลังแอน ถายืนนาน ๆ ควรหาเกาอ้ีเต้ีย ๆ รองท่ีขา
ขางหนึ่งไว สลับกันไป ผูสวมรองเทาสนสูงมาก ๆ ทําใหหลังแอนเกิดอาการปวดหลังได 

 

การยกของ อยากมลงยกของ ควรยอเขาลงแลวอุมของชิดลําตัว 

 

การขับรถ จัดเกาอ้ีใหขาเหยียบเบรค หรือน้ํามันไดตัวตรง และควรมีหมอนใบเล็ก ๆ หนุนเอวไว 

 

การเขียนหนังสือ อยางทํางานโดยยืนกมตัวลงท่ีโตะ หาเกาอ้ีท่ีสูงพอเวลาท่ีเขียนหนังสือ ขอศอกอยูในแนวระดับกับ
โตะ เวลาเขียนหลังตองตรง 
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การเอ้ือมหยิบสิ่งของ หรือวางสิ่งของในบริเวณที่ใกลมือ หรือสูงจนเอ้ือม จะทําใหปวดหลังได ดังนั้นควรจะใชบันได 
หรือเกาอ้ีชวย 

 

การบริหารรางกายตนเองแกปวดเมื่อยหลัง 

 

การบริหารรางกายตนเองแกปวดเมื่อหลัง ในกรณีท่ียืนทํางานนาน ๆ อาจทําใหเกิดอาการปวดหลังไดมากเชนกัน  
ทาบริหารงาย ๆ มี 2 ทาคือ 

   

 
(ท่ีทํางานหรือท่ีบาน) นั่งเกาอ้ีโนมตัวไปขางหนาใหศรีษะ 

อยูท่ีเขาคางนาน 30 วินาที กลับขึ้นนั่ง หลังตรง และทําซ้ํา  

5 คร้ัง ภายหลังจากการยืนทุกๆ 1-2 ชั่วโมง  

  

 
(ท่ีบาน) นอนหงาย ขาท้ังสองพาดบนเกาอ้ีประมาณ 10-15 นาที  

• ส่ิงท่ีชวยใหหายปวดหลังมากท่ีสุด คือการฝกฝนเอ็นขอตอกลามเนื้อท่ีพยุงกระดูกสันหลังใหมีความยืดหยุนและ 
แข็งแรงอยูเสมอ ซ่ึงไดแก กลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้อหลังเปนสําคัญ โดยการออกกําลังกายท่ีถูกวิธี และทําอยาง
สม่ําเสมอ  

• การที่จะออกกําลังกายนั้น ควรไดรับคําแนะนําจากแพทย หรือนักกายภาพบําบัดเพราะอาจมีทาออกกําลังกายบางทาท่ี 
ไมเหมาะสมกับบางคนในขณะที่ กําลังปวดหลังอยู  

 
การออกกําลังกายในสํานักงาน 

 
งานในสํานักงานสวนใหญจะมีลักษณะการทํางานในทานั่ง หรือทายืน เปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิง่งาน

ท่ีเก่ียวของ กับคอมพิวเตอร ซ่ึงการทํางานในทาเด่ียวนานเปนสาเหตุใหเกิด อาการปวดกลามเนื้อและความเครียดได  
การออกกําลังกายเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีโตะทํางานสามารถชวยลดอาการดังกลาวได และผูสําหรับทํางานหนา

จอคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการออกกําลังกายเล็กนอยท่ีโตะทํางาน 
- ควรเปลี่ยนอริยาบท ทาทางการทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ควรสลับดวยงานที่แตกตางกันออกไป 

เพ่ือเปนการหยุดพัก และใหรางกายไดเปล่ียนทาลักษณะการทํางาน 
- ทํางานในความเรว็พอเหมาะ เนื่องจากหากเรงทํางานเร็วเกินไปจะทําใหกลามเนื้อลา แตถาหาก

ทําชาเกินไปก็จะเกิด อาการเบ่ือ 
- ละสายตาจากจอภาพบางโอกาส และมองไปที่วัตถุท่ีอยูระยะไกล เพ่ือพักสายตา 
- หยุดพักเปนระยะ ๆ เพ่ือลดความเครียดของกลามเนื้อและตา โดยการยืน เคล่ือนไหวไปมาและ

เปล่ียนกิจกรรม การทํางาน 
- ผอนคลายกลามเนื้อ การเกร็ง เปล่ียนอิริยาบถโดยการออกกําลังกาย 
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ทาออกกําลังกาย 

 

ยืดแขน 
ประสานนิ้วมือเขาดวยกัน หงายฝามือขึ้นยืดแขนตั้งเหนือศีรษะ หลังตรง 

 

เหวี่ยงเทาไปมา  
วางเทาใหหางกัน ยกปลายเทาขึ้นใหสนเทาติดพ้ืน เหว่ียงปลายเทาเขาหากันและเหวี่ยง
ออก 

 

หมุนไหล  
วางแขนเหยียดตรงขางลําตัว ยกไหลท้ังสองขึ้นยักไหลไปขางหลังแลวปลอยลงและคลาย
กลามเน้ือ ทําซ้ําในทิศทางตรงกันขาม 

 

เอียงขาง  
หอยแขนไวขางลําตัวเอียงไหลซาย-ขวา ขึ้นลงสลับกัน 

 

กมหลัง 
เก็บคาง ยกขาขึ้นจากพื้นขางหน่ึง กมตัวใหจมูกแตะหัวเขา 

 

งอขอเทา 
ยกขาขางหน่ึงจากพื้นเหยียดตรง งอขอเทาใหปลายเทาช้ีขึ้นแลวเหยียดขอเทา ใหปลาย
เทาขนานกับพ้ืน ทําซ้ํากับ ขาอีกขางหน่ึง 

 

ยกขา  
น่ังเกาอ้ีโดยหลังไมพิงพนัก วางฝาเทาทั้งสองราบไปกับพ้ืนยกขาขางหน่ึงขึ้นจากพื้น 
เหยียดตรงโดยใหสนเทาสูง จากพ้ืนประมาณ 2-3 น้ิว คางไวสักครูแลววางลง ทําซ้ํากับขา
อีกขางหน่ึง 

  
ปดตา (สําหรับผูปฏิบัติงานหนาจอคอมพิวเตอร) 

เอาฝามือปดตา โดยไมตองกดลงบริเวณ ตา ปดเปลือกตาลง สูดหาย ใจเขาออกลึก ๆ 8-9 

คร้ัง เอาฝามือออก ลืมตาขึ้นและกระพริบตาหลาย ๆ คร้ัง  

 

7-9
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เบอรโทรศัพทและสถานที่ติดตอสําคัญกรณีฉุกเฉิน 
 

รายชื่อ: สถานที่ ,หนวยงาน,บุคคล 
 

เบอรติดตอ 

1) การตดิตอสถานีดับเพลิง 
− นครราชสีมา 
− พิมาย 
− ตลาดแค 
− สถานีโพธ์ิกลาง 
− สถานสีรุนารายณ 
− ทุกเทศบาลทั่วประเทศ 
 

Code – 044 
− 243444 
− 481906 
− 917008 
− 243244 
− 255026 
− ว.162.500 ( ความถี่ ) 

2) การตดิตอโรงพยาบาล 
− มหาราช 
 
− ป.แพทย 
− ราชสีมาธนบรุ ี
− เซนตแมรี ่
− พิมาย 
− พิมายเมดคิอล 
− รถฉุกเฉิน รพ. พิมาย 
 

Code – 044  
− 255996 , 254900-1 , 242200 , 

252019 
− 242742 , 253837 
− 262000 , 256263 , 256358 
− 261261  
− 471511 , 285322, 471288 
− 471182 
− 471214 
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อางอิง 
 

มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน พ.ศ. 2549 

 
 

1. งานทีลู่กจางทําในลักษณะงานเบาตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉล่ียอุณหภมิู 
เวตบัลบโกลบ 34 องศาเซลเซียส 

 
2. งานทีลู่กจางทําในลักษณะงานปานกลางตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉล่ีย 

อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 32 องศาเซลเซยีส 
 
3. งานทีลู่กจางทําในลักษณะงานหนักตองมีมาตรฐานระดับความรอนไม เกินคาเฉล่ีย 

อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 30 องศาเซลเซยีส 
 
4. ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดบัความรอนเกินมาตรฐานที่กําหนด 

ในขอ 1-3 ให นายจางดําเนินการปรับปรุงหรอืแกไขสภาวะการทํางานทางดานวิศวกรรมใหระด ับ 
ความรอนไมเกินมาตรฐาน หากไดดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทาํงานแลว ยังควบคุม 
ใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวไมได ใหนายจางปดประกาศเตือนให ลูกจางทราบวาบริเวณนั้น 
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง และนายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง 
ความปลอดภยัสวนบุคคล ตลอดเวลาทีท่ํางาน 

 
 
ระดับความรอน  หมายความวา อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน ตรวจวัดโดยคาเฉล่ียใน 
ชวงเวลาสองชัว่โมงที่มีอุณหภมิูเวตบัลบโกลบสูงสดุของการทํางานปกต ิ
 
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) หมายความวา 
 

1 อุณหภูมิที่วดัเปนองศาเซลเซียสซึ่งวดันอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคาร มีระด ับ 
ความรอนเทากับ 0.7 เทาของอุณหภูมิที ่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติบวก 
0.3 เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร  

2 อุณหภูมิที่วดัเปนองศาเซลเซียสซึ่งวดันอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน เทากั บ 
0.7 เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมเิตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาต ิบวก 0.2 เทาของ 
อุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร และบวก 0.1 เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอร 
กระเปาะแหง 
 
  

2. มาตรฐาน ACGIH 
( American Conference of Governmental Industrial Hygiene ) 

Heat Exposure Tables 
Permissible Heat Treashold Limit Value ( Value are give in ° C WBGT ) 

  
ความหนักเบาของงาน ชวงทาํงาน – พักในแต

ละชั่วโมง งานเบา งานปานกลาง งานหนัก 
ทํางานตลอดเวลา 30.0 26.7 25.0 

ทํางาน 75% พัก 25% 30.6 30.6 25.9 
ทํางาน 50% พัก 50% 31.4 31.4 27.9 
ทํางาน 25% พัก 75% 32.2 32.2 30.0 

From “American Conference of Governmental Industrial Hygienists Treshold Limit Values and 
Biological Exposure Indices for 1988 – 1989 “ 
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การจัดประเภทงาน 
 
            งานเบา  หมายถึง  งานที่ตองใชพลังงานไมเกิน 200 Kcal / hr หรือ 800 BTU / hr เชน งาน
เขียนหนังสือ งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผล ิตภัณฑ งานประกอบ
ชิ้นงานขนาดเลก็ งานบังคับเครื่องจักรดวยเทาการยืนคุมงาน 
 
            งานปานกลาง  หมายถึง งานที่ตองใชพลังงาน 200 - 350 Kcal/hr หรือ 800 - 1400 BTU/hr 
เชน  งานยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทกุ
งานขับรถแทรกเตอร 
 
            งานหนัก  หมายถึง  งานที่ตองใชพลังงาน 350 - 500 Kcal / hr หรือ 1400 - 2000 BTU / hr 
เชน งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก งานเลื่อยไม งานเจาะไมเน้ือแข็ง งานทบุโดยใชฆอนขนาดใหญ งาน
ยกหรือเคลื่อนยายของหนักข้ึนที่สูงหรือที่ลาดชัน 
 
 ตารางแสดงคาพลังงานเผาผลาญอาหาร ( Metabolism ) มาตรฐานที่ใชในกิจกรรมการทาํงาน 
  

BTU / hr ลักษณะทาทางและกิจกรรม 

คามาตรฐาน 
ชวง 

1.      น่ังเฉยๆ  
1.1  ทํางานโดยใชมือเบา ๆ ( เขียน พิมพดีด ) 
1.2  ทํางานปานกลางโดยใชมือและแขน 
1.3  ทํางานหนกัโดยใชมือและแขน ( ตอกตะปู 

แกะสลักหิน ) 
1.4  ทํางานโดยใชมือและขาเบาๆ ( ขับรถยนต ) 
1.5  ทํางานปานกลางใชมือและขา ( ขับรถบรรทุก 

รถเมล ) 
2.      ยืนเฉยๆ 

2.1  ทํางานปานกลางโดยใชแขนและมีการเคล่ือนไหว
ของลําตัว ( รดีผา ยืนตอกตะปู)  

2.2  ทํางานหนกัโดยใชมือและแขน (ใชเลื่อยมือ ขุด
ดิน) 

3.      เดิน ( ตรวจงาน สอนหนังสือ) 
3.1  ทํางานปานกลางโดยใชแขน  
( กวาดพื้น ทํางานในหองเก็บของ ) 
3.2  ขนของหนักโดยใชแขน 
 ( ขนกระเปาเดินทาง เข็นรถตดัหญา ) 

4.      วิ่งเหยาะๆ 4.5 ไมล / ชั่วโมง 
5.      วิ่ง 7.5 ไมล / ชั่วโมง ( 1 ไมล = 1.6 กิโลเมตร ) 
6.      การยกของ ( ของหนัก 20 กิโลกรัม, ยก 10 ครั้งใน 1 

นาที ) 
ระดับจากพื้นถงึเอว 

      ระดับจากพื้นถึงไหล 
7.      การขุด แซะ ตัก( 8 กิโลกรัม ในระยะทาง 1 หลา ยก

สูงข้ึน 1 หลา ใน 10 ครั้งตอนาที ) 
8.      งานหนักที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆ 

360 
410 
500 
840 
670 
860 
460 
890 

  
1440 
720 
1080 

  
  
  

1680 
1800 
3050 

  
1970 
2590 

  
1920 

  
380 – 430 
450 – 550 
720 – 960 
600 – 770 
720 – 960 

  
720 – 960 

  
960 – 1920 
600 – 840 
960 – 1920 

  
  
  

1440 – 1920 
  
  
  
  
  
  

2400 – 4800 

หมายเหตุ :   3968 BTU / hr = 1 Kg / Cal ,  1 BTU = 0.252 Kcal 
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มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน  

 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง พ.ศ. 2549 
 

1. ไมต ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที ่1 สําหรับบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปภายในสถานประกอบ
กิจการ  

 
ตารางที่ 1 มาตรฐานคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
อาคาร/พ้ืนที ่

 
คาเฉล่ียความเขม 
ของแสงสวาง(ลักซ)

บริเวณพื้นทีท่ั่วไปของ
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 
 

ทางเขา 
- ทางเขาหองโถง หรือหองพักรอ  
- บริเวณโตะประชาสัมพันธ หรอืโตะตดิตอลูกคา  
- ประตูทางเขาใหญของสถานประกอบกิจการ  
- ปอมยาม  
- จุดขนถายสินคา 
พื้นที่สัญจร 
- ทางเดินในพืน้ที่สญัจรเบาบาง  
- ทางเดินในพืน้ที่สญัจรหนาแนน  
- บันได  
หองฝกอบรมและหองบรรยาย 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
หองคอมพวิเตอร 
- บริเวณทั่วไป  
หองประชุม  
งานธรุการ 
- หองถายเอกสาร  
โรงอาหาร 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
หองครวั 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
- บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทาํความสะอาด  
หองพกัพนักงาน 
- หองเปลี่ยนเสื้อผาและบริเวณตูเก็บของ  
- หองพักผอน  
หองปฐมพยาบาล 
- หองพักฟน  
- หองตรวจรักษา  
หองสุขา  
หองเกบ็ของ 
- หองเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ 
: เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย  
: เก็บรวบรวมไวเพ่ือการเคลื่อนยาย  
- หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดออน 
: เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย  
: เก็บรวบรวมไวเพ่ือการเคลื่อนยาย  
อาคารหมอน า 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
หองควบคุมและหองสวติช 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
หองปฏิบตัิการทดลองและหองทดสอบ 
- พ้ืนทีท่ั่วไป  
 

 
200 
400 
50 
100 
100 

 
20 
50 
50 

 
300 

 
400 
300 

 
300 

 
200 

 
200 
300 

 
100 
50 
 

50 
400 
100 

 
 

50 
100 

 
100 
200 

 
50 
 

200 
 

400 
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2. ไมต ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที ่2 สําหรับบริเวณพ้ืนที ่ใชประโยชนในกระบวนการ

ผลติทีลู่กจางทาํงาน 
 

ตารางที่ 2 มาตรฐานคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลติ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
 

อาคาร/พ้ืนที ่
 

คาเฉล่ียความเขม 
ของแสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมเคมี 
 
 
 
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
 
 
 
 

 
 

โรงงานผลิตยาและสารเคมบีริสุทธิ ์
- บริเวณที่เก็บวัตถดุิบ  
- บริเวณหองทดสอบและหองทดลอง  
- บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบรสิทุธ์ิ  
อาคารหมอน า 
- บริเวณพื้นทีห่นาหมอน า  
 
 

 
300 
400 
300 

 
200 

 
3. ไมต ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที ่3 สําหรับบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามอง
เฉพาะจดุหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน 

 
ตารางที่ 3 มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน 
 
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
อาคาร/พ้ืนที ่

 
คาเฉล่ียความเขม 
ของแสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมเคมี 
 
 
 
งานสํานักงาน 
 
 
 
 
 

โรงงานผลิตสารเคม ี
- กระบวนการตม ทําใหแหง การกรอง การทําให
ตกผลึก การฟอกสี และการสกัด 
- เครื่องมือวดั เกจ วาลว ฯลฯ  
หองคอมพวิเตอร 
- งานบันทึกขอมูล 
- บริเวณทีแ่สดงขอมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ)  
หองธรุการ 
- งานพิมพดีด การเขียน การอาน และการจัดเก็บ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 

 
 

200 
100 

 
600 
600 

 
 

400 

 
4. นายจางตองใช หรือจัดใหมี ฉาก แผนฟลมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม 

และเพียงพอ เพ่ือปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอนจากแหลงกําเนิดแสงหรือดวงอาทติย ที่มีแสงจา    
สองเขานัยนตาลูกจางโดยตรงในขณะทํางาน ในกรณีที่ไมอาจปองกันไดตองจัดใหลูกจาง สวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภยัสวนบคุคล ตลอดเวลาทีท่ํางาน 
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มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน  

 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเสียง พ.ศ. 2549 
 

  
          ภายในสถานประกอบการทีใ่หลูกจางคนใดคนหนึ่งทาํงานดังตอไปนี้ 

 
1. นายจางตองควบคุมระด ับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน 

(Time Weighted Average-TWA) มิใหเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที ่1  
 
ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน 
 
 

 
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง  

(ชั่วโมง) 

 
ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน (TWA)ไมเกิน 

(เดซิเบลเอ) 
 

12 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 ½ 
1 
½ 

¼ หรือนอยกวา 
 

 
87 
90 
91 
92 
93 
95 
97 
100 
102 
105 
110 
115 

 
 
2. ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสยีงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or 

Impulse Noise) เกินหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรอืเสียงกระแทก 
เกินมาตรฐานทีกํ่าหนดไว ในตารางที ่1 นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางาน     จนกวาจะไดปรับปรุงหรือ
แกไขระดับเสียง 

 
3. ภายในสถานประกอบกิจการที ่สภาวะการทํางานม ีระดับเสียงที่ลูกจางไดรั บเกินมาตรฐานที่

กําหนดในตารางที ่1 ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที ่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผาน 
ของเสียงหรือการบรหิารจัดการเพื่อใหมีระด ับเสียงที่ลูกจางไดรับอยู ไมเกินมาตรฐานที่กําหนด 

ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขไมได นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภยัสวนบุคคล ตลอดเวลาทีท่ํางาน เพ่ือลดเสียงใหอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว 

 
4. ในบริเวณทีมี่ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด นายจางตองจัดใหมีเครือ่งหมายเตือนใหใช 

อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลตดิไวใหลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน 
 

5. ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการทาํงานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษ   
การไดยินในสถานประกอบกิจการ 
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มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคภีัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับลูกจาง 

 
1. ตองจดัใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร ในกรณีคนงานเกิน 

50 คนตองเพ่ิมความกวางข้ึนอีก 60 เซนติเมตรหรือเพ่ิมทางออกอีก 1 ชองทาง 
 

2. ระหวางเครือ่งจักรตองจดัใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางไมนอยกวา 80 
เซนติเมตร 

 
3. ใหมีทางออกอยางนอย 2 ทางทุกชั้นที่สามารถอพยพลูกจางออกไดทั้งหมดในเวลาไมเกิน 5 

นาทีโดยปลอดภัย 
 

4. ทางออกฉุกเฉนิตองอยูหางจากจุดทํางานไมเกิน 15 เมตรสําหรับสถานทีท่ี่มีความเสีย่งตอการ
เกิดอัคคีภยัอยางรายแรง และ 30 เมตรสําหรบัสถานทีท่ี่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภยัปานกลางอยางเบา 

 
5. อัตราสวนปรมิาณน้ําทีส่ํารองตอเนื้อที่อาคารเปนไปตามตารางตอไปนี้  
 

เน้ือที่ ปริมาณน้ําสํารองที่ใช 
ไมเกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 
เกิน 250 ตารางเมตร ไมเกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 
เกิน 500 ตารางเมตร ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 
เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 

  
6. เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่ใชใหคาํนวณตามพื้นที่ของ

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภยัที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี ้
 

ชนิดของ 
เครื่องดับเพลิง 

พ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด

อัคคีภยั 
อยางเบาตอเครื่อง

ดับเพลิง  
1 เครื่อง 

พ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด

อัคคีภยั 
อยางปานกลางตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครือ่ง 

พ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด

อัคคีภยั 
อยางรายแรงตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครือ่ง 

1-      เอ 
2-      เอ 
3-      เอ 
4-      เอ 
5-      เอ 
10- เอ 
20- เอ 
40- เอ 

200 ตรม. 
560 ตรม. 
840 ตรม. 

1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 

ไมอนุญาตใหใช 
200 ตรม. 
420 ตรม. 
560 ตรม. 
840 ตรม. 

1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 
1,050 ตรม. 

  

ไมอนุญาตใหใช 
ไมอนุญาตใหใช 

200 ตรม. 
370 ตรม. 
560 ตรม. 
840 ตรม. 
840 ตรม. 

1,050 ตรม. 

  
7. เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงมอืถือที่ใชใหคํานวณตามพื้นทีข่อง

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภยัที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี ้
 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ตอการเกิดอัคคภีัย 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ระยะหางจากวสัดทุี่กอใหเกิด 
เพลิงประเภท บี 

อยางเบา 5- บี 
10- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางปานกลาง 10- บี 
20- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางรายแรง 20- บี 
40- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

  
8. การตดิตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแต 2 เครื่องข้ึนไป แตละเครื่องตองมีระยะหางไมเกิน 20 เมตร 
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9.  เครื่องดับเพลิงทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดบัเพลิง

ประเภทใด  โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณตองมองเห็นชัดเจนไมนอยกวา 1.50 เมตร 
 

10. เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีนํ้าหนักสุทธิไมเกินยีส่บิกิโลกรัม ตดิตัง้สูงจากพื้นไมนอย
กวา 1 เมตรแตไมเกิน 1.40 เมตร 
 

11. มีการตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงไมนอยกวา 6 เดอืนตอครัง้ และเก็บผลใหพนักงานตรวจได
ตลอดเวลา 
 

12. สถานประกอบการที่มีตั้งแต 2 ชั้นข้ึนไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิด
เปลงเสียงใหไดยินอยางทั่วถงึ โดยระดับความดังของเสียงไมนอยกวา 100 เดซิเบล(เอ) วัดจากจดุกําเนดิ
เสียงโดยรอบ 
 

13. ตองตดิตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นและมรีะยะหางจากจดุทํางานไมเกิน 30 เมตร 
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สัญลักษณความรุนแรงของอันตรายของสารเคมีมาตรฐาน NFPA 

 
 

จุดวาบไฟ    
4  -  ต่ํากวา  22  องศาเซลเซียส 
3  -  ต่ํากวา  38  องศาเซลเซียส 
2  -  ต่ํากวา  93  องศาเซลเซียส 
1  -  สูงกวา  93 องศาเซลเซียส 
0  - ไมติดไฟ 

 
 
 
 

ความไวไฟ 

 
 
 
 

 

4   -  ระเบิดได 
3  -   ความรอนและการ
กระแทกอาจเกิดระเบิด 
2  -  ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 
1 - ไมเสถียรถาโดนความรอน 
0  -  เสถียร 

 

 
 
 
4 - อันตรายถึงตาย 
3 - อันตรายสูง 
2 - อันตรายปาน
กลาง 
1 - อันตรายนอย 
0 - ปลอดภัย 
 

 
ขอมูลพิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สุขภาพ 
 
 
 
 

OXY   -   ออกซิไดซ 
ACID  -  กรด 
COR   -  กัดกรอน 
ALK   -  ดาง 

   -   หามผสมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความไวใน
ปฏิกิริยา 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกกรมน้ําบริโภค  257  เลม 1 – 2521 

 

รายการ 
เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด 

(maximum  acceptable 
concentration) 

เกณฑท่ีอนุโลมใหสูงสุด 
(maximum  allowable 

concentration) 

1. คุณลักษณะทางกายภาพ   

- สี (colour), Pt-Co  unit 5 15 

- รส  (Taste) ไมเปนท่ีรังเกียจ ไมเปนท่ีรังเกียจ 

- กลิ่น (odour) ไมเปนท่ีรังเกียจ ไมเปนท่ีรังเกียจ 

- ความขุน (Turbidity),NTU 5 20 

- ความเปนกรด-ดาง (pH  range) 6.5 ถึง  8.5 ไมเกิน 9.2 

2. คุณลักษณะทางเคมี (mg/L)   

- ปริมาณสารท้ังหมด (Total  solids) 500 1500 

- เหล็ก (Fe) 0.5 1.0 

- มังกานีส (Mn) 0.3 0.5 

- ทองแดง  (Cu) 1.0 1.5 

- สังกะสี (Zn) 5.0 1.5 

- ความกระดาง(Total  Hardness) as CaCo3  300 500 

- คัลเซ่ียม (Ca) 75 200 

- มักเนเซ่ียม (Mg) 50 150 

- ซัลเฟต (SO4) 200 250 

- คลอไรด (Cl) 250 600 

- ฟลูออไรด (F) 0.7 1.0 

- ไนเตรต (NO3) as  NO3 45 45 

3. คุณลักษณะทางดานสารเปนพิษ(mg/L)   

- ปรอท(Hg) 0.0001 - 

- ตะก่ัว(Pb) 0.05 - 

- อารเซนิก(As) 0.05 - 

- เซเลเนียม(Se) 0.01 - 

- โครเมี่ยม(Cr  hexavalent) 0.05 - 

- คัดเมี่ยม(Cd) 0.01 - 

4. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา   

แสตนดารดเพลตเคานต 500 - 

- เอ็มพีเอ็น 
(โคลิฟอรมออรแกนิสซึมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร) 

นอยกวา  2.2 - 

- อี.โคไล (E.coll) ไมมี - 

 


