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การพัฒนาทัศนคติและนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัยเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยจึงนับไดวาเปนหัวใจของการทํางาน ผูที่ปฏิบัติงานไดดี
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ
บุคคลที่ไดรับอันตรายจากการ
ทํางานสวนใหญมักเกิดจากการขาดความเอาใจใสในเรื่องความปลอดภัย จึงกอใหเกิดอันตราย
แกรางกายและชีวิตของตนเอง เพื่อนรวมงานและทรัพยสิน ดังนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองเขาใจ
และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเครงครัด
คูมือความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนี้ มีวัตถุประสงคใหพนักงานทุกทานไดรับความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของกับพนักงาน
เนื่องจากพนักงานทุกทานเปน
ทรัพยากรที่มีคาตอบริษัท
แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

คูมือปฏิบัติงาน
หมายเลขเอกสาร
ปรับปรุงครั้งที่
แกไขยอยครั้งที่
วันที่บังคับใช
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หนาที่ 1-5
ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบตามระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1. ผูอํานวยการโรงงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) แตงตั้งผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( 2 ) ทบทวนนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท
( 3 ) ทบทวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนระยะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
( 4 ) ใหความเห็นในการแกไข เพิ่มเติมการปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนด ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
( 5 ) จัดใหมีขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
2. ผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational health and safety management representative – OH&S MR) มีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) ดูแลใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดทําขึ้น มีการนําไปใชและการดําเนินการเปนไป
ตามขอกําหนด อยางตอเนื่อง
( 2 ) รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูง เพื่อ
นําไปใชในการทบทวนการจัดการ และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบ
3. ผูจัดการ / วิศวกรทุกแผนก มีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) กําหนดความตองการการฝกอบรมดานความปลอดภัย และดําเนินการในแตละตําแหนง
( 2 ) ทําความเขาใจในนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พรอมทั้งชี้แจงพนักงานในสังกัดใหรับทราบและ
เขาใจ
( 3 ) ยึดถือปฏิบัติตาม และควบคุมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักเกณฑและมาตรฐานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) รวมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อติดตามการดําเนินงาน และแกไขปญหาของงานดานความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
( 2 ) รายงาน และเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน หรือเขา
มาใชบริการของบริษัทฯ
( 3 ) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
( 4 ) พิจารณาขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
( 5 ) ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
( 6 ) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และ
บุคลากรทุกระดับ
( 7 ) กําหนดกฎระเบียบ มาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อนํามาใชปฏิบัติในโรงงาน
( 8 ) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอตอนายจาง
( 9 ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบ 1 ป เพื่อเสนอตอนายจาง
( 10 ) จัดทําแผนงานประจําปและประเมินผลการดําเนินงาน หรือกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุการประสพอันตราย หรือ
การเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน
( 11 ) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
5. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) กํากับ ดูแล ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนางานซึ่งอยูในบังคับบัญชา
ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
( 2 ) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอนายจาง
( 3 ) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
( 4 ) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่ได รับรายงานหรือ
ตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หรือคณะกรรมการความปลอดภัย

หนาที่ 1-6
6.เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน มีหนาที่ดงั ตอไปนี้
( 1 ) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง และคูมือมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน
( 2 ) วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน โดยอาจรวมดําเนินการกับ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
( 3 ) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
( 4 ) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือ ปฏิบัติงาน
ประจําวัน
( 5 ) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของพนักงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
( 6 ) รายงานการประสบอันตราย การเจ็ บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานของ
พนักงานตอนายจาง และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชาชี พ ทันทีที่เกิดเหตุ
( 7 ) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่อง จากการทํางาน
ของลูกจางรวมกันเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานหรือระดับวิชาชีพและ รายงานผลรวมทั้ง
ขอเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุ โดยไมชักชา
( 8 ) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
( 9 ) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัย ในการทํางานระดับบริหาร
มอบหมาย
7. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มีหนาที่ดังตอไปนี้
( 1 ) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
( 2 ) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัย
เสนอตอนายจาง
( 3 ) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
( 4 ) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานตอนายจาง
( 5 ) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯให เปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางาน
( 6 ) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
( 7 ) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน
( 8 ) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพ
แวด ลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ

( 9 ) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

( 10 ) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการ ทํางาน และรายงานผลรวมทั้งขอเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุ 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 มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
( 1 ) พนักงานทุกคนตองทํางานดวยความสํานึกถึงความปลอดภัยอยูเสมอทั้งของตนเอง และผูอื่น
( 2 ) พนักงานทุกคนตองรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยและอุปกรณปองกันที่ชํารุดเสียหายตอผูบังคับ
บัญชาหรือผูเกี่ยวของ
( 3 ) พนักงานทุกคนตองเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยอยูเสมอ
( 4 ) พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับขอปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
( 5 ) เมื่อพนักงานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยใหเสนอผูบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของ
( 6 ) พนักงานทุกคนตองใชอุปกรณปองกันภัยที่บริษัทฯ จัดให และแตงกายใหรัดกุมเหมาะสมกับงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
( 7 ) พนักงานทุกคนตองไมเสี่ยงกับงานที่ยังไมเขาใจ หรือไมแนใจวาทําอยางไรจึงจะปลอดภัย
( 8 ) ตองศึกษางานที่ปฏิบัติวาอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือผูอื่น

หนาที่ 1-7
9. ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(1)
ตองอยูดูแลประจําหมอน้ําหรือหมอตมฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหนาที่
(2)
ตองตรวจความเรียบรอยของหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ กอนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่องพรอมทั้งนําบันทึก
รายงานประจําวันตามแบบแนบทายระเบียบนี้
(3)
บันทึกรายงานประจําวันของหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ ตองจัดเก็บไวใหเรียบรอยพรอมที่จะใหเจาหนาที่
ตรวจดูไดตลอดเวลา
(4)
เมื่อพบวาหมอไอน้ําหรือหมอตมฯ มีขอบกพรองอันอาจกอใหเกิดอันตรายตองหยุดการใชงานทันทีแลว
รายงานใหวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือผูรับผิดชอบทราบ
โดยดวน
10. เจาหนาที่เทคนิคดานรังสี มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(ก) ตองดูแลเกี่ยวกับการควบคุมและบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
มีกวางขวางมากโดยตองรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรังสี หนาที่ของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีของแตละหนวยงานจึงตองแตกตางกัน
โดยตองคํานึงถึงขอกําหนดเฉพาะของแตละ
งาน
ตัวอยางเชนในหนวยงานถายภาพทางรังสีใน
อุตสาหกรรม จะมีขอกําหนดเฉพาะ ซึ่งไม
สามารถใชไดกับงานอื่น เชนเดียวกับขอกําหนดเฉพาะในโรงพยาบาลก็แตกตางจากขอกําหนดในงานทาง
อุตสาหกรรม เปนตน
(ข) เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีตองดําเนินงานดังตอไปนี้
(1) จัดทําโปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสีเพื่อการปฏิบัติงานทางรังสี การเก็บรักษาการใชงาน
และการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสีอยางปลอดภัย
(2) จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสี
(3) จัดแบงบริเวณรังสีออกเปน “พื้นที่ควบคุม” และ “พื้นที่ตรวจตรา”
(4) ระบุประเภทของหองปฏิบัติการ และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ
“พื้นที่
(5) จัดใหมีการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
ควบคุม”
ดูแลในการจัดหาเครื่องวัดรังสีบุคคล
ตรวจสอบบันทึกการไดรับรังสีเพื่อเฝาสังเกตการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามขั้นตอน
ทําใหมั่นใจวาการไดรับปริมาณรังสีถูกจํากัดใหนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได และทุกคนไดรับทราบผลการตรวจวัดรังสีของตน
(6) ทดสอบเครื่ องมือ ที่ใ ชต รวจวั ดรั งสี เป นประจํา เพื่ อใหมั่ นใจไดว าเครื่ องมือ สามารถตรวจวัด ได อย า ง
ถูกตอง
(7) ใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตในการรับผูปฏิบัติงานทางรังสี ตัวอยางเชนการรับเจาหนาที่ถายภาพ
ทางรังสี หรือผูชวยเจาหนาที่ถายภาพทางรังสี ที่มีใบรับรองในงานนั้นๆ และอบรมเจาหนาที่เหลานั้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพวกเขาอยางปลอดภัย
(8) จัดทําวิธีปฏิบัติในการเผชิญกับเหตุการณไมปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสีสูงผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น
ได
(9) จัดใหมีแนวปฏิบัติ และการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนที่อาจจะไดรับรังสี
(ค) เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีตอง
(1) ทราบเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งมอบใหกับผูรับใบอนุญาต
(2) แจงขอกําหนดตางๆ ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎกระทรวงที่ออกตามในพระราชบัญญัตินั้นใหบุคลากรที่ทํางานภายใต
การควบคุมของเขาทราบ
(3) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชรังสีทุกกิจกรรม หรือที่ตองกระทําภายใตการดูแลของ
เขา
(4) ทําใหผูรับใบอนุญาตทุกรายและเหลาพนักงาน ทราบถึงอันตรายจากเครื่องมือที่พวกเขาใชและใหใช
ความระมัดระวังเปนอยางมากในการปฏิบัติงาน
(5) จัดหาเครื่องวัดปริมาณรังสีบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมทุกคน เพื่อใชบันทึกปริมาณรังสีที่
บุคคลเหลานั้นไดรับ
(6) จัดใหมีปายเตือนรังสีที่เหมาะสม และใชติดตามที่ที่กําหนด และปลดออกเมื่อไมมีความจําเปนตองใช
(7) จัดใหมีที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสีที่เหมาะสม
และใชเก็บวัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุอื่นๆ
ตามที่กําหนด
(8) จัดใหมีเครื่องมือตรวจวัดรังสีท่เี หมาะสม อยูในสภาพการทํางานที่ดี และผานการปรับเทียบมาตรฐาน
สําหรับชนิดและพลังงานรังสีที่ใชอยู
บางกรณีอาจจะจําเปนตองมีเครื่องมือวัดรังสีชนิดที่ใชวัดอัตรา
ปริมาณรังสีและชนิดที่ใชวัดการเปรอะเปอนสารกัมมันตรังสี
(9) ตรวจสอบบรรดาสถานการณผิดปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสีผิดปกติ วาเปนเหตุผิดปกติจริง หรือมี
แนวโนมวาจะทําใหเกิดการไดรับปริมาณรังสีโดยไมจําเปน หรือเกิดการเปรอะเปอนไปสูคน สภาวะ
ผิดปกติเหลานี้จะตองรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติภายใน ๒๔ ชั่วโมง
และจัดทําบันทึกรายละเอียดสงใหพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๓๐ วันหลังจากเกิดเหตุการณ
(10) ดําเนินการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร
หรือวัสดุอื่นๆ
ที่กําหนด
ตามกฎระเบียบที่
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดไว และตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร หรือวัสดุอื่นๆ ที่กําหนดในประเทศไทย
(11) เก็บและบํารุงรักษา บรรดาบันทึกที่กลาวตอไปนี้ อยางเหมาะสม
การเฝาตรวจทางการแพทยซึ่งจัดทําเกี่ยวเนื่องกับประวัติบันทึกปริมาณรังสีบุคคลของ
ผูปฏิบัติงาน
บันทึกปริมาณรังสีบุคคลของผูปฏิบัติงาน
รายการ และสถานที่เก็บเครื่องฉายรังสี สารกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และวัสดุอื่นๆที่กําหนด
บันทึกการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ
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-

การปรับเทียบมาตรฐาน และการทดสอบบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดรังสี และ
บันทึกอื่นๆ และรายงาน ซึ่งเชื่อไดวาจําเปนสําหรับการตรวจสอบจากพนักงาเจาหนาที่ของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(12) รับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจมีออกมาเปนครั้งคราว
(13) กําหนดระยะเวลาในการไดรับรังสี ระยะทาง และเครื่องกําบังรังสี ที่จะใชในบริเวณที่อาจจะมีการไดรับ
ปริมาณรังสีจากภายนอกรางกาย ในการนี้จะรวมทั้งการใชเสื้อตะกั่ว ถุงมือ แวนตากระจกตะกั่ว
คอนกรีต และอื่นๆตามความเหมาะสม
(14) ทบทวนโปรแกรมการปฏิบัติงานทุกๆโปรแกรม และโปรแกรมที่เสนอใหม (ประกอบดวยโครงการใหมๆ
หรือการปรับปรุงโครงการหรืองานเดิม) เพื่อคนหาความเปนไปไดที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้น และเพื่อให
มั่นใจวาวิธีการปองกันที่จําเปนไดรับการแนะนําและไดนํามาใช
(15) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานสําหรับสารกัมมันตรังสีที่ไมไดปดผนึกสนิท จนกระทั่งมีโอกาสที่จะเปรอะเปอน
นอยที่สุด ในการนี้จะประกอบดวยการใชหองปฏิบัติการและอุปกรณที่เหมาะสม และเสื้อคลุม
(16) สํารวจรังสี และนําเสนอผลการสํารวจตอผูรับใบอนุญาต ผูรับผิดชอบคนอื่นๆ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยของหนวยงาน (ถามี)
(17) เก็บบันทึกดังตอไปนี้ โดยเฉพาะในกรณีของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใชในงานภาคสนาม เชนในการถายภาพ
ทางรังสีในอุตสาหกรรม
ผูใชตนกําเนิดรังสี และผูรับผิดชอบตนกําเนิดรังสี
การเคลื่อนยายตนกําเนิดรังสี
วันที่ และเวลาที่นําตนกําเนิดรังสีออกไป
วันที่ และเวลาที่นําตนกําเนิดรังสีมาคืน และ
บรรดาสภาพที่ไมปกติ (ตัวอยางเชน ตนกําเนิดรังสีกลับคืนมาโดยภาชนะที่ใสเสียหาย)
(18) จัดทําวิธีการในการขจัดบรรดากากกัมมันตรังสี และปฏิบัติตามนั้น วิธีการนี้จะตองนําเสนอตอพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อใหการรับรอง
12. ผูควบคุมการทํางานในสถานที่อับอากาศ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) วางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและปดประกาศหรือแจงให
ลูกจางทราบเปนลายลักษณอักษร
(2) ชี้แจงและซักซอมหนาที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการปองกันอันตรายใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว
(3) ควบคุมดูแลใหลูกจางใชเครื่องปองกันอันตราย และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และให
ตรวจตราอุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน
(4) สั่งใหหยุดการทํางานไวชั่วคราว ในกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอลูกจางจนกวาเหตุนั้นจะ
หมดไป และหากจําเปนจะขอใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ 18 ยกเลิกการอนุญาตนั้น
เสียก็ได

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน
อุบัติเหตุหมายถึง สิ่งที่ไมไดคาดไวลวงหนา ไมไดควบคุมหรือไมคาดคิดวามันจะเกิดขึ้นมาได
อุบัติเหตุจากการทํางานเปนเหตุการณ ที่เกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด อันเปนผลมาจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุอาจแบงไดดังนี้
1.ความรูเทาไมถึงการณ

•

มักเกิดกับบุคคลที่เขาทํางานใหม ๆ หรือเขาทํางานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม โดยที่ไมไดรับ
คําอธิบายถึงการปฏิบัติและการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียดจึงมักจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบอย ๆ

•

การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไมดีพอ

•

กฎความปลอดภัยไมมีผลบังคับใช

•

ไมไดวางแผนงานความปลอดภัยไวเปนสวนหนึ่งของงาน

•

จุดอันตรายตาง ๆ ไมไดทําการแกไข

•

อุปกรณความปลอดภัยไมไดจัดให

•

ขาดความรูหรือไมไดตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2. ความประมาท

•

เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทํางานมานาน

•

การละเลยไมเอาใจใสหรือมีทัศนคติผิด ๆในเรื่องความปลอดภัย
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•

เครื่องปองกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไวให แตไมใชหรือถอดออก

•

ใชเครื่องมือเครื่องใชไมถูกตองกับลักษณะของงานที่ทํา ถึงแมวา จะมีเครื่องมือที่ถูกตองใหเลือกใชได
เหมาะสมก็ตาม

•

ยกของดวยวิธีผด
ิ 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

•

ขาดความความตัง้ ใจในการทํางาน

•

ขากความสามารถในการควบคุมอารมณในขณะทํางาน

•

ตื่นเตนงาย ขวัญออน ตกใจงาย

5. อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร มีขอบกพรองอาจเนื่องจากสาเหตุ เชน

•

ใชเครื่องมือไมถูกขนาด

•

ใชเครื่องมือที่สึกหรอชํารุด ทื่อ หัก

•

ใชเครื่องมือที่ปราศจากดามหรือที่จับที่เหมาะสม

•

ไมใชเครื่องปองกันอันตราย

•

จับตั้งงานไมไดขนาด และไมมั่นคง

•

ละเลยตอการบํารุงรักษา เชน น้ํามันหลอลื่นไมเพียงพอ

6. สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เชน

•

แสงสวางไมเพียงพอ

•

มีความรอนในพื้นที่ทํางานมากเกินไป

•

เสียงดังมากเกินไป

•

การระบายอากาศที่ไมเหมาะสม

•

ความสกปรก

•

บริเวณที่คับแคบ

•

มีสารเคมี และเชื้อเพลิง

•

พื้นที่ลื่น เนื่องจากคราบน้ํามัน

•

หลุมและสิ่งกีดขวางทางเดิน
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การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
การที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแตละครั้งยอมหมายถึงการสูญเสียเกิดขึ้นทุกครั้ง เชน การสูญเสียเงิน สูญเสียเวลา
อยางไรก็ดี คงไมมีผูใดปรารถนาจะใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1.การสูญเสียโดยตรง

•

ไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และอาจทําใหผูอื่นไดรับอันตรายดวย

•

ทําใหอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนทรัพยสินอื่น ๆชํารุดเสียหาย

•

การสูญเสียที่คิดเปนเงินที่นายจางหรือรัฐบาลตองจายโดยตรง ใหแกผูที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน
เชน คารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ตองจายโดยรัฐหรือโรงงาน คาทําขวัญ

2. การสูญเสียโดยทางออม คือ การสูญเสียซึ่งมักจะคิดไมถึง หรือไมคอยไดคิดวาเปนการสูญเสียเปนลักษณะ
การสูญเสียที่แฝงอยูไมปรากฏเดนชัด เชน

•

สูญเสียแรงงานของลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บ จะตองใชเวลาพักฟนจนกวาจะหาย

•

สูญเสียเวลาของลูกจางคนอื่น ๆ ซึ่งหยุดทํางานในขณะเกิดอุบัติเหตุดวยเหตุผลตอไปนี้ ความอยากรู
อยากเห็นเขาไปมุงดู ซักถามเหตุการณดวยความเห็นใจลูกจางผูบาดเจ็บ ตื่นเตน หรือชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บในการทําปฐมพยาบาลหรือนําสงโรงพยาบาล

•

สูญเสียเวลาของแพทยหรือพยาบาล หรือเจาหนาที่อื่น ๆ ในการปฐมพยาบาล

•

คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกล เครื่องมือ

•

ทําใหปริมาณผลผลิตขาดหายไป ผลิตใหผูใชไมทันเวลา เงินรางวัล โบนัสประจําปลดนอยลงไป

•

สูญเสียผลกําไรสวนหนึ่งไป เนื่องจากลูกจางบาดเจ็บและเครื่องจักรหยุดทํางาน

•

ทําใหคนงานขวัญเสีย เกิดความกลัว ประสิทธิภาพการทํางานลดลง

หลักความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป
1. จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานโดยเครงครัด
2. ใชเครื่องมือใหถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกับงาน
3. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงงาน และใชเครื่องปองกันอันตรายทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่กําหนดใหใช
เครื่องปองกัน
4. หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย หรืออยูในสภาพที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน
5. เก็บรักษาอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ เมื่อนําไปใชงานตองเก็บ
ไวใหถูกจุดทุกครั้ง
6. รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดปายแสดงใหชัดเจนที่บริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตราย
7. รูจักตําแหนง หรือที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช
8. ปฏิบัติตามคําเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายในโรงงาน
9. อยาวิ่งหรือหยอกลอกันในโรงงาน
10. ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุใหรีบรายงานทันที

มาตรการปองกันดานความปลอดภัย
1. ระเบียบความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อใหพนักงาน ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและผูเขาเยี่ยมชมโรงงาน
ทุกทานปฏิบัติตามเพื่อการปองกันอุบัติเหตุตางๆ และระเบียบปฏิบัติการควบคุมผูรับเหมา (P-EN-011)
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่อแจงใหทราบวามีเหตุการณฉุกเฉินหรือเพลิงไหมที่ใด โดยตัวรับสัญญาณจะ
ถูกติดไวตามจุดตางๆ ทั่วโรงงาน ไดแก เครื่องตรวจจับควัน สัญญาณแจงเพลิงไหม (ดูรายละเอียดตําแหนงอุปกรณ
S-SF-101) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติแผนเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน (P-EN-005)
3. ระบบการทํางาน Work Permit เพื่อใหผูปฏิบัติงานทําการขออนุญาตกอนการทํางานตามประเภทของ
งานและผูปฏิบัติงาน ตามระเบียบปฏิบัติการขออนุญาตทํางาน (P-SF-005)

หนาที่ 3-1
4. การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ เพื่อใหการปองกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ โดย
การนําขอมูลสาเหตุการเกิดเหตุไปวิเคราะหเพื่อหาวิธีปองกัน และแกไข ตามระเบียบปฏิบัติการการสอบสวนอุบัติเหตุ
อุบัติการณ (P-SF-004)
5. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารเคมี เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงานที่สัมผัสการสารเคมี
โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย (P-EN-013) และคูมือการใชสารเคมีอยางปลอดภัย
(S-EN-601)
6. การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ จะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และปายเตือนอันตรายอยางเครงครัด และ
การปฏิบัติงานในแตละงานจะตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคลตามลักษณะที่ระบุใน S-SF-302
7. การปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อใหเกิดความปลอดภัย จะปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเมื่อเสียหาย (P-ME-001) และระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเชิงปองกัน (P-ME-002)

กฎความปลอดภัยในการทํางาน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือกล
การใชเครื่องกลึง
1.
2.
3.

4.
5.

หามวางเครื่องมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเลื่อนของเครื่องกลึงเวนแตเครื่องมือที่จําเปนตองใชในงานที่
กําลังทําอยูเทานั้น
จะตองจัดหาลัง ถังหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ
ผูปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลจะตองสวมแวนตานิรภัย เพื่อปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิด
ขึ้นกับดวงตา และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาที่มีสวนประกอบของใยสังเคราะหนอยที่สุด เพื่อ
ปองกันเศษโลหะที่รอน ซึ่งอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง หรือเสื้อผาที่สวมใส
หามวัดขนาดชิ้นงานขณะที่เครื่องกลึงกําลังหมุน
หามใชมือไปจับเพื่อดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู

การใชเครื่องขัดหรือหินเจียร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จะตองติดตั้งเครื่องขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพื้นโตะหรือฐานอื่น ๆ ที่มั่นคงแข็งแรง
จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษโลหะที่กระเด็นออกมา
จะตองไมตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรารอบหมุนเร็วที่บริษัทผูผลิตกําหนดไว
จะตองปรับแผนรองขัด ( Work Rest ) ใหพอเหมาะโดยใหหางจากจานขัดไมเกิน 1/8 นิ้ว
จานขัดที่สึกมากจนใชการไดไมดี จะตองเปลี่ยนใหมทันที
จานขัดที่ชํารุดจะตองทิ้งไป อยานํากลับมาใชอีก
ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพื่อปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับดวงดา
และสวมเครื่องกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุนที่อาจจะเกิดกับระบบหายใจ และสวมถุงมือ
ปองกันเศษโลหะ

การใชเครื่องตัด
1.
2.
3.

ในการทํางานกับเครื่องตัด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน เครื่องปองกัน
กับดวงตา ถุงมือ รองเทา ผาหรือหนังกันเศษโลหะ
เครื่องตัดจะตองมีเครื่องปองกันอันตรายประจําเครื่อง เชน แผนใสนิรภัยปองกันเศษชิ้นงานกระเด็นเขาตา
หรือมีฝาครอบวงลอ
ในหองปฏิบัติงานจะตองมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อกําจัดฝุนควันโลหะที่เกิดขึ้น ถาไมมีระบบ
ระบายอากาศ จะตองใหผูปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันฝุนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับเครื่องตัด
ดังกลาว

การใชสายพานลําเลียง
1.
2.
3.
4.
5.

สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน และตองตรวจสอบใหรูจุดที่ติดตั้งสวิตซฉุกเฉินกอนที่จะเริ่มใช
สายพานลําเลียง
มีอุปกรณครอบหรือบังสวนที่หมุนไดของสายพาน เชน ลูกกลิ้ง มูเล ฯลฯ
ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน
อยากาวหรือกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทํางาน
เมื่อจําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาด ตองปดสวิตซทํางานกอนที่
จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงนั้น และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

หนาที่ 3-2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณยกยายของ ( ปนจั่น,กวาน และ เครน )
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนดไว
ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน เชน
หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ
การทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจําเปนที่จะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่คนอื่นที่ทํางานอยูใน
บริเวณเดียวกัน
ผูใชปนจั่น กวาน และเครน จะตองเปนผูที่มีหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวเทานั้น
กอนทําการใชปนจั่น กวาน และเครนในแตละวัน ผูใชจะตองตรวจสอบใหแนใจวาปนจั่น กวาน และ
เครนอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เชน ตรวจหารอยราว
รอยแตก การหลุดหลวมของนัต ระบบไฮดรอลิกส ระบบควบคุมการทํางานสมอเกี่ยว โซ และเชือก
เปนตน
ผูใชปนจั่นจะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอื่น นอกจากหัวหนางานจะสั่ง และผูปฏิบัติงานที่ทํางาน
อยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น จะตองระมัดระวังสิ่งของตกลงมาตลอดเวลา
ในขณะที่ปนจั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ กําลังยกของคางอยู ผูใชจะตองเอาใจใส ไมปลอยปละละเลยปนจั่น
หรือเครื่องยกเหลานั้น
ในการปฏิบัติงาน ผูใชปน
 จั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมีความรูความชํานาญ และมี
หนาที่ในเรื่องนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น
เมื่อใชปนจั่น กวาน และเครนในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลผานอยู ผูใช
จะตองไมนําสวนใดของปนจั่น กวาน และเครนซึ่งไมมีเครื่องปองกันเขาใกลสายไฟหรืออุปกรณไฟฟานอย
กวา 4 เมตร
สลิงที่ใชกับเครื่องยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดที่ทําดวยลวด โซเหล็กหรือเชือกมะนิลา
สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 8 เทาของสิ่งของที่จะยก
กอนที่จะใชสลิง จะตองตรวจดูใหละเอียดถี่ถวนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม หามใชสลิงที่หักงอหรือ
มีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 11
เมื่อจะใชสลิงยกของที่มีขอบแข็งคม จะตองใชไมหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ที่เหมาะสมรองกันไวไมใหสลิงชํารุด
เสียหาย

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชนั่งราน
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ชิ้นสวนในการประกอบนั่งรานไมวาจะเปนไมหรือเหล็ก กอนนํามาประกอบหรือติดตั้งควรตรวจสอบสภาพวา
มีความแข็งแรง อยูในสภาพดีนําไปใชงานได ถาชํารุดหรือผุกรอนก็ควรแยกไปซอมหรือตัดทิ้งไป
การติดตั้งหรือประกอบนั่งราน ทั้งนั่งรานไมและนั่งรานเหล็ก ควรปฏิบัติตามที่วิศวกรหรือมาตรฐานกําหนด
เมื่อประกอบเสร็จเรียบรอยวิศวกรประจําหนวยงาน ควรตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งกอนที่จะมีการใชงาน
โดยเฉพาะฐานที่รองรับนั่งรานหรือค้ํายันตองมั่นคง แข็งแรง
ไมควรดัดแปลงหรือใชชิ้นสวนอื่นแทนชิ้นสวนเดิมเด็ดขาด นอกจากไดรับการอนุมัติจากวิศวกรประจํา
หนวยงาน
รอบอาคารที่กอสรางที่มีการตั้งนั่งรานทํางาน ควรติดตั้งแผงกันตกและตาขายโดยรอบ เพื่อปองกันเศษวัสดุ
ตกลงมาและปองกันคนงานที่หลนลงมาดวย
ทางเดินของคนงานที่ตองผานนั่งราน ตองจัดใหเปนระเบียบ และขางบนตองมีแผงกันของตก สวนที่ตอง
เดินผานค้ํายันขึ้นไปตั้งค้ํายันขั้นตอไป ก็ควรตั้งแนวใหเปนระเบียบเพื่อปลอดภัยในการเดิน
คนงานที่ทํางานแบบนั่งรานนอกอาคารตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยทุกคน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ
ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใชฉากกั้นกําบังเพื่อเปนเครื่องปองกันอันตรายแก
ผูปฏิบัติงานคนอื่น หรือผูที่อยูใกลเคียง
2.
ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผูเชื่อมหรือตัดจะตองใชเครื่องกําบังหนาที่เหมาะสม มี
เลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเชื่อมหรือการตัดนั้น และตองสวมถุงมือหนังดวย
3. จะตองมีเครื่องดับเพลิงประจําพื้นที่ และพรอมที่จะใชไดเสมอในกรณีเกิดเพลิงไหม
4. เมื่อจะใชเครื่องเชื่อมไฟฟา ผูทําการเชื่อมจะตองมั่นใจวาตนไมไดสัมผัสกับพื้นที่เปยกชื้น
5. หามสวมถุงมือที่เปยกน้ํามันหรือจาระบีหยิบจับเครื่องเชื่อม
6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพื่อปองกันการลม และจะตองไมวางถังอะเซทิลีนนอน
ราบกับพื้นเปนอันขาด
7. ใหใชไกบังคับแรงเคลื่อน (Pressure Regulator) บังคับใหออกซิเจนและอะเซทิลีนไหลไปยังไฟเชื่อมอยาง
สม่ําเสมอ
8. ในขณะทําการเปดลิ้นถังออกซิเจน หามผูปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดยืนหนาเครื่องบังคับออกซิเจน
9. หามทําการเชื่อม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือที่ตัวถัง หรือภาชนะอื่น ๆ ที่เคยใสวัตถุติดไฟหรือวัตถุที่เกิด
ระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นใหสะอาด
10. เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะกั่ว แคดเมียมวัตถุอาบสังกะสี หรือวัตถุอื่นใด รวมทั้งสารที่
ใชชวยในการเชื่อม จนทําใหเกิดควันขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดีพอ เพื่อปองกันมิให
ผูปฏิบัติงานสูดควันพิษที่เปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการระบายอากาศได จะตองสวมหนากาก
หรือเครื่องชวยหายใจที่ไดรับการรับรองแลวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
1.

หนาที่ 3-3
11.
12.
13.

เมื่อทําการเชื่อมในสถานที่อับอากาศจะตองมีการระบายอากาศออกอยางมีประสิทธิภาพ
การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไวคนละแหง
การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ ใหพนจากบริเวณการเชื่อม

การปองกันอันตรายจากการเชื่อมโลหะ
1. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ กอนและหลังการใชงานอยูเสมอ
2. จัดระบบระบายอากาศภายในโรงงาน และมีระบบดูดอากาศเฉพาะที่ ณ จุดเชื่อม
3. แยกหรือกั้นสถานที่ทําการเชื่อมออกจากงานอื่น ๆ โดยเฉพาะหองที่มีการใชสารลางไขมันประเภท ไตรคลอ
โรเอทิลีน และเมทิลคลอโรฟอรม เพราะอาจเสี่ยงตอการเกิดกาซฟอสจีน ซึ่งเปนกาซที่มีอันตรายสูง
4. จัดสภาพการทํางานเพื่อลดความเมื่อยลาจากการทํางาน เชน ยกระดับวัสดุที่ตองการเชื่อม ใหสูงจากพื้นให
ไดระดับที่สามารถทํางานไดสะดวกสบายขึ้น
5. สวมใสอุปกรณปองกันขณะปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (MACHINE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กอนเปดสวิทซเดินเครื่อง ตองมั่นใจวา ไมมีสิ่งกีดขวางตอการทํางานของระบบ
ขณะปฏิบัติงาน หามหยอกลอกับผูรวมงาน หรือผูอื่น
ในขณะที่เดินเครื่องจักร หามละทิ้งเครื่องจักรไว โดยไมมีผูควบคุม
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักร ใหหยุดเครื่องเพื่อทําการตรวจสอบ ถาตองตรวจในขณะเครื่องจักร
กําลังทํางาน ตอง ระมัดระวังเปนพิเศษ อยาเขาไปใกลจนอาจเปนอันตรายได
ตองทําความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสภาพ และบํารุงรักษาอยูเสมอ
อยาใชเครื่องจักรเกินกวากําลังของเครื่อง
เครื่องจักรกลทุกชนิด มักจะมีความรอนเกิดขึ้นในการทํางาน ดังนั้นตองคํานึงถึงการปองกันอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้น เชน ตรวจไอระเหย
หัวหนางานมีหนาที่ตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
การใชเครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะกับงานที่ทํา
รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้ง
ซอมแซมหรือหาเครื่องมือใหมทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดหรือแตกหักโดยทันที
ลางน้ํามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล
ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเครื่องมือ
จับหรือถือเครื่องมือใหกระชับ การจับแบบหลวม ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
อยาเริ่มงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทํางานกอน

การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ใหเก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนที่เปนทางไมเกะกะ และเก็บรักษาใหอยูใน
สภาพที่ดี เมื่อจะใชหรือเตรียมจะใช ตองวางไวในที่ที่ไมเปนอันตรายแกบุคคลอื่น
ในขณะปฏิบัติงานบนที่สูงหามวางเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใดบนนั่งราน แทนบันได หรือที่สูง เวนแตจะ
ไดมีที่เก็บไวไมใหตก
เครื่องมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิดเคลื่อนยายได และไมมีฉนวนหุมสองชั้น จะตองประกอบดวย
สายไฟฟาชนิดสามสายและปลั๊กที่ตอไปยังสายดิน
ผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณซึ่งถาปลอยทิ้งไวอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
พบเห็นเครื่องมืออุปกรณที่ใชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน ใหแจงผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที
ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง หามผูปฏิบัติงานใชเครื่องมือที่ชํารุดบกพรอง

ความปลอดภัยเครื่องจักรชนิดเคลื่อนที่ได (MOBILE EQUIPMENT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใหถือเปนหนาที่รับผิดชอบของคนขับ ที่ตองตรวจสภาพเครื่องยนตกลไกตางๆ น้ําหลอเย็น น้ํามันเครื่อง
เครื่องปดน้ําฝน สัญญาณไฟ เบรก อุปกรณความปลอดภัยตางๆ และยากอนขับเคลื่อนรถออกใชงาน
หากจอดรถตองใสเบรกมือ ดับเครื่องยนตกอนลงจากรถ และหากจอดในที่ลาดชันตองหาวัสดุกั้นลอเพื่อกัน
รถไหล
หามถอยหลัง เมื่อผูขับมองไมเห็นทาง ในกรณีจําเปนตองมีคนชวยใหสัญญาณบอกทาง
ตองดับเครื่องจักร เครื่องยนตตาง ๆ ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ํามันเครื่อง
หามใชรถบรรทุกน้ําหนักเกิน ตองติดธงแดงที่ปลายสิ่งที่ยื่นออกนอกรถ สิ่งของที่บรรทุกตองยึดแนนกับตัว
รถเพื่อกันการกระดอน หรือเคลื่อนที่
กอนทํางานใตทองรถ ตองใชขอนหนุนลอรถใหมั่นคงกอน การใชแมแรงยกอยางเดียวไมพอเพียง
เมื่อทําการขนของหนัก ขึ้นหรือลงจากรถ โดยใชปนจั่น รถตัก ตองใสเบรกไว และใหพนักงานอยูในที่ๆ
ปลอดภัย

หนาที่ 3-4
ตองตรวจสายไฟฟาใหเรียบรอย ตรวจทอไอเสียวาไมชํารุด และตองของใบอนุญาตกอนนํารถเขาไปใน
บริเวณที่อาจมีแกสหรือไอระเหยไวไฟ
9. รถพวง หรือรถกระบะบรรทุก ตองมีผนังกั้นโดยรอบกระบะ อยางมั่นคงแข็งแรง และมีการปองกันเศษสิ่งของ
ตกจากกระบะบรรทุกดวย
10. หามคนขึ้นไปนั่งหรือยืนบนยานพาหนะ หรือเครื่องจักรที่มิไดออกแบบไวใหคนโดยสาร เชน รถพวงบรรทุก
สิ่งของ รถตัก รถยกตาง ๆ และปนจั่นทุกชนิด เปนตน
11. หัวหนามีหนาที่ตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว
8.

ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลในการกอสราง
เลือกขนาดเครื่องจักรกล วาจะตองใชเครื่องจักรกลขนาดใด ชนิดใด จึงจะเหมาะกับงานที่ทําอยู ขนาดของ
เครื่องจักรกล จะตองไมใหญ หรือเล็กจนเกินไป
2. เลือกใชเครื่องจักรกล แตละชนิดใหถูกตองเหมาะสม กับลักษณะของงาน และสภาพของงาน
3. ใชเครื่องจักรกลใหเต็มความสามารถ แตตองไมเกินขีดความสามารถ เปนอันขาด
4. ใชเครื่องจักรกลตามขอแนะนํา ของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล และ
อุปกรณประกอบตามระยะเวลา
5. ผูควบคุมดูแลเครื่องจักร ตองมีความเขาใจถึงความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น แกเครื่องจักรกล ถาพบวา มี
การชํารุดเพียงเล็กนอย ก็ควรหยุดเพื่อตรวจสอบ และแกไข
6. บริเวณที่ปฏิบัติงาน จะตองมีที่กั้น และเครื่องหมายเตือน ที่เห็นชัดเจนตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน
7. หามปนปายเครื่องจักรกล ขณะมีการปฏิบัติงานอยู
8. หามแกไขดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใด ของเครื่องจักรกล
9. ตองตรวจสอบเครื่องจักรกล กอนใชงานเปนประจําทุกครั้ง เชน ระดับน้ํามันหลอลื่น ระบบเบรค ระบบไฮโดร
ลิค สัญญาณเตือนอันตราย สมรรถนะของเครื่องจักรกล ฯลฯ
10. จัดทําแผนงานกอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน จะตองไดรับการตรวจสอบ วามีความปลอดภัย จาก
หัวหนางานเปนที่เรียบรอย จึงจะสามารถดําเนินการได
1.

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานสี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กอนการใชงานควรอานฉลาก ที่ติดบนภาชนะบรรจุสีนั้นๆ อยางละเอียด ไมควรใชบรรจุภัณฑที่ไมติดฉลาก
หามผสมสีกับสารเคมี ตัวที่นอกเหนือในรายละเอียด ซึ่งแนะนําบนฉลาก
ควรมีการระบายอากาศใหเพียงพอ ในบริเวณที่ทํางานเกี่ยวกับสี และไมควรสูบบุหรี่ในขณะทํางาน
ใชอุปกรณปองกันใหถูกตองทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน การสวมชุดปองกันการสัมผัส
ทางผิวหนัง การสวมถุงมือ แวนตา หนากากและอุปกรณกรองอากาศ
ควรเก็บภาชนะบรรจุสี ไวในที่มิดชิดและใหพนจากมือเด็ก ไมควรเก็บสีไวในที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ําเกินไป
รวบรวมภาชนะที่ใชหมดแลว และสงกําจัดโดยแยกจากขยะทั่วไป

ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือไฟฟา
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ผูที่มีคุณวุฒิเหมาะสม และไดรับอนุญาตเทานั้น ที่มีสิทธิทํางานเกี่ยวกับไฟฟาได กอนหรือหลังทํางาน
จะตองปฏิบัติตามวิธีการตัด ระบบไฟฟาและขั้นตอนปดปายเตือน (LOCK OUT-TAG OUT)
พึงสังวรไววา สายไฟฟาทุกเสนมีไฟฟาเปนอันตรายและระวังอยาใหมีสิ่งใดไปแตะสายไฟฟา กอนทํางาน
ตองตรวจดูสายไฟฟาวา มีไฟฟาหรือไม และตองคํานึงถึงวงจรขางเคียง ซึ่งอาจจะสงกระแสเขามาก็ได
ตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม และแหง หรือถุงมือสําหรับงานไฟฟาเมื่อทําการตัดตอวงจร
อุปกรณไฟฟาชนิดที่มีการปองกันการระเบิด จะเปดไดก็ตอเมื่อผูนั้นมีความรูเพียงพอเทานั้นและอุปกรณนั้น
ตองอยูในสภาพที่ได ตัดไฟฟาออกเรียบรอยแลว ถาจําเปนที่จะตองเปดอุปกรณไฟฟาประเภทนี้ในขณะที่
อยูในสภาพมีไฟฟาจะตองปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัยโดยมีการขออนุญาตทํางานที่กอใหเกิดความรอน
หรือประกายไฟ
อุปกรณไฟฟาทุกชนิด ตองตอสายดิน
หามนําไฟฉาย ประเภทที่ไมไดรับอนุญาต มาใชในเขตอันตรายที่มีสารไวไฟ
หามนําหรือใชอุปกรณไฟฟา หรือไฟฟาแสงสวางที่สามารถทําใหเกิดประกายไฟได ในบริเวณที่คาดวาอาจ
มีไอระเหยของน้ํามัน หรือแกสไวไฟอยางเด็ดขาด
ใหใชหมวกนิรภัยชนิด A หรือ B เทานั้น หากทํางานกับไฟฟาแรงดันสูงใหใชหมวกนิรภัยชนิด B เทานั้น
หัวหนางานมีหนาที่ตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว

อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา
1.
2.
3.
4.

มอเตอรที่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ ซึ่งใชในบริเวณที่มีวัตถุ
ไวไฟ ตองเปนชนิดที่มีฝาครอบมิดชิด และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง
สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดที่มีกลองโลหะหุมมิดชิด และเตาเสียบที่ใชตองเปนชนิดที่
มีฝาปด
การติดตั้งสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดที่มีอัตราทนกระแสสูงพอที่จะใชกับกระแสสูงสุดในวงจรที่ใชนั้นได
การติดตั้งแผงสวิตซตองมีตูปดมิดชิด และตองตั้งหางจากเครื่องจักรพอสมควร สวนที่เปนโลหะของแผง
สวิตซตองตอลงดิน

หนาที่ 3-5
5.
6.
7.
8.
9.

เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร จะตองมีกระแสไฟฟาไมเกินขนาดของ
กระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น
การติดตั้งซอมแซม หรือแกไขดัดแปลงหมอแปลงไฟฟา ซึ่งแปลงไฟจากไฟฟาแรงสูงตั้งแต 12,000 โวลต
ขึ้นไป ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของการไฟฟาเสียกอน
ตองมีการตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานอยางปลอดภัย
อยูเสมอ
หามพนักงานทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาที่มีความดันตั้งแต 380 โวลตขึ้นไปกอนไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาฝายซอมบํารุง
การซอมแซม ดัดแปลง หรือแกไขอุปกรณและเครื่องจักรไฟฟาเปนหนาที่ของพนักงานหนวยซอมบํารุง
เทานั้น

วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองมีความรูเกี่ยวกับไฟฟา
เมื่อพบสิ่งผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองใชผูชํานาญงานเทานั้น
ตองปดสวิตซไฟฟาเสมอ และจะตองไมมีสิ่งกีดขวางวางอยูบริเวณตูไฟฟา
ตองติดตั้งสายดินเสมอ
ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด ไฟฟารั่ว กอนใชอุปกรณไฟฟานั้น ๆ เสมอ
การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว
เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาที่เสมอ
ถาตองทํางานอยูใ กลระบบไฟฟา เชน มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวังอยาไปสัมผัสถูกสายไฟฟา
ดังกลาว

ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอน้ํา

1.


2.
3.
4.

5.

การปฏิบัติงานกอนเดินเครื่องใหตรวจสอบความเรียบรอยทั้งหมด ดังนี้
1.1 ตรวจระดับน้ําในหมอไอน้ําจากระดับน้ําของหลอดแกวใหอยูในระดับที่กําหนด
1.2 ตรวจระดับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิง
1.3 ตรวจสอบความเรียบรอยของวาลวทอสงน้ํา และน้ํามันเขาหมอไอน้ํา
1.4 ตรวจสอบระดับน้ําในถังพักน้ํา ทดสอบ สัญญาณเตือนระดับน้ําต่ํา
1.5 บริเวณหมอน้ําตองไมมีสิ่งกีดขวาง หรือคราบน้ํามันที่ทําใหลื่นหกลมได
การปฏิบัติหลังเดินเครื่องใหตรวจสอบและบันทึกการทํางานของหมอน้ําลงในแบบบันทึกที่กําหนด เมื่อ
ตรวจพบสิ่งผิด ปกติใหรายงานหัวหนางานเพื่อแกไข
ระบายน้ําทิ้งทุกกะตามปริมาณที่กําหนด และตรวจตัวอยางน้ําในหมอน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามวัน
เวลาที่กําหนด
ตรวจสอบระดับน้ําและชุดควบคุมระดับน้ํา
4.1 ระบายน้ําในหลอดแกวทุกกะ เพื่อปองกันการอุดตัน
4.2 ระบายน้ําในชุดควบคุมระดับน้ํา และทดสอบการทํางานชุดควบคุมระดับน้ําต่ําทุกกะ
ปรับความเปนกรด-ดาง และความกระดางของน้ํา

ความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี
การทํางานเกี่ยวของ กับรังสี และสารกัมมันตรังสี มีหลักการ เพื่อปองกัน อันตรายจากรังสี ที่ตองถือ ปฏิบัติ
โดยเครงครัด ประกอบดวย
1.

การปฏิบัติงานทางรังสี จะตองมีวัตถุประสงค ที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนที่แจงชัด ทั้งตอผูปฏิบัติ และตอสาธารณชน

2.

การปฏิบัติงานทางรังสี ทุกประเภท ตองยึดหลัก “ใหผูปฏิบัติ และสาธารณชน ไดรับรังสีนอยที่สุด
เทาที่จะสามารถ กระทําได ทั้งนี้โดยคํานึงถึง ความเปนไปได ทางเศรษฐกิจ และสังคมดวย”

3.

ไมวาดวยกรณีใดๆ ผูปฏิบัติงาน สาธารณชน แตละคน จะตองไมรับรังสี สูงกวาเกณฑ ระดับความ
ปลอดภัย ทางรังสี ที่กําหนดไว กลาวคือ

อวัยวะที่ไดรับรังสี

ผูปฏิบัติงานทางรังสี

ประชาชนทั่วไป

ทั่วรางกาย

20 มิลลิซีเวิรต ตอป

1 มิลลิซีเวิรต ตอป

เลนสตา

150 มิลลิซีเวิรต ตอป

15 มิลลิซีเวิรต ตอป

หนาที่ 3-6
ผิวหนัง

500 มิลลิซีเวิรต ตอป

50 มิลลิซีเวิรต ตอป

มือ เทา

500 มิลลิซีเวิรต ตอป

50 มิลลิซีเวิรต ตอป

ความปลอดภัยในการทํางานสํานักงาน
1. ตูเก็บแฟมเอกสาร
ขอควรปฏิบัติ
- หามเปดลิ้นชักหลาย ๆ ชั้น ในเวลาเดียวกัน
- การจัดวางตู ลิ้นชักตูขณะใชงานตองไมเกะกะชองทางเดิน
- จัดใสเอกสารจากชั้นลางสุดขึ้นไปเพื่อการถวงดุล
- จัดวางตูใหติดพื้นหรือผนังเพื่อความปลอดภัย
- ใชหูจับลิ้นชักทุกครั้งเมื่อจะเปด-ปดลิ้นชักเพื่อปองกันนิ้วถูกหนีบ
- หลีกเลี่ยงการใสแฟมในลิ้นชักมากเกินไป
- หามวามสิ่งของหนัก ๆ ไวบนตูเก็บเอกสาร
2. พื้นและบันได
ขอควรปฏิบัติ
- ทําความสะอาดพื้น ใหปราศจากน้ํา โคลน รอยเปอนคราบน้ํามัน
- เก็บเศษวัสดุตางๆ ออกจากพื้น เพราะไมวาจะเปนกระดาษ ดินสอ หรือยางลบ ก็สามารถเปนสาเหตุใหลื่น
หกลมได
- ใชวัสดุกันลื่น ปูทับบนกระเบื้อง หรือพื้นขัดมันที่ลื่น
- จัดใหมีพรม หรือที่เช็ดเทาเพื่อความปลอดภัย
- จับราวบันได เมื่อเดิน ขึ้น-ลง
- อยาติดตั้งสิ่งดึงดูดความสนใจ เชน กระจกเงา ภาพโปสเตอร เครื่องประดับ ไวบริเวณบันได
- หามวิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย
- ติดตั้งกระจกเงาทํามุม ในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย
- หามวาง จัดเก็บอุปกรณกลองสิ่งของตาง ๆ ในบริเวณทางเดินหรือชองประตู
- หามถือสิ่งของจํานวนมากสูงจนบังสายตา
- หามเลนหยอกลอกันขณะขึ้น-ลงบันได
3. วัสดุสํานักงาน
ขอควรปฏิบัติ
- เก็บปากกา ดินสอ โดยเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในลิ้นชัก
- หุบขากรรไกร ที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร หรือของมีคมอื่น ๆ ใหเขาที่กอนเก็บ
- ดูแลใหที่ตัดกระดาษ อยูในลักษณะปลอดภัยดังนี้
- ใหใบมีดอยูในลักษณะล็อกเสมอ
- ใชเครื่องปองกัน
- ดูแลรักษาดามมีดใหอยูในสภาพเรียบรอย
- อยาตัดกระดาษพรอมกันทีเดียวมากเกินไป
- ใชที่แกะลวดเย็บกระดาษ แทนการใชมือ
- ลบมุมของเฟอรนิเจอรโลหะ
- ใชบันได หรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในที่สูงไมควรใชกลอง โตะ หรือเกาอี้ติดลอ
4. เครื่องจักรในสํานักงาน
ขอควรปฏิบัติ
- เก็บผม แหวน และเครื่องประดับ เมื่อตองทํางานกับสวนที่หมุนไดของเครื่องจักร
- ใชเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
- ศึกษาวิธีใช และขอควรระวังของเครื่องใหดีกอนปรับเครื่อง
- ใหชางซอม หากเครื่องขัดของ
- หามใชสายไฟ หรือเตาเสียบที่ชํารุด
- ตัดไฟฟา ทุกครั้งเมื่อไมใช หรือจะปรับเครื่อง

หนาที่ 3-7
5. อัคคีภัย
ขอควรปฏิบัติ
- ดับบุหรี่ ซิการ หรือกลองยาเสน ในที่เขี่ยบุหรี่หรือที่จัดใหเฉพาะทุกครั้ง
- ใชตะกราผงที่ทําจากวัสดุติดไฟยาก
- เก็บน้ํามัน สารตัวทําละลาย ในที่บรรจุเฉพาะหรือวัสดุกันไฟ
- รูที่เก็บ ชนิด และวิธีใช ของอุปกรณดับเพลิงที่มีอยู
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคมี
1. ระวังการสัมผัสกับสารเคมี ใชเสื้อคลุมหรือเสื้อกันเปอน ถุงมือ
2. การใชสารเคมีที่มีพิษ ตอสุขภาพโดยการหายใจ ตองทําในตูดูดควันเทานั้น
3. การปเปต (pipett) น้ํายาไมควรใชปากดูด แตใหใชลูกยาง ขนาดเหมาะสมสวมที่ pipett หรือใชสายยางตอ
กับทอน้ํา (water aspirator)
4. ปดฉลากสารเคมี และน้ํายาเคมีทุกครั้ง ตรวจฉลากและเปลี่ยน เมื่อฉีกขาดหรือลบเลือนทันที น้ํายาบางชนิด
ตองเก็บในตูเย็น ฉลากอาจเปยก หลุดงาย ปจจุบันมีฉลาก ที่พัฒนาใหคงทน
5. อานฉลากกอนหยิบ และเมื่อใชแลวทุกครั้ง เพื่อปองกันการหยิบผิด และควรเทสารเคมีตรงขามฉลากเสมอ
เพื่อปองกันไมใหฉลากปายชื่อหลุดหรือถูกทําลาย
6. ไมวางสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยา ระหวางกันไดงาย ไวใกลชิดกัน
7. ไมใชสารเคมีมากกวาที่กําหนด การแบงสารเคมี มาใชตองประมาณใหดี ถาใชเหลือไมควรเทคืนในขวด
8. การเจือจางสารควรเทกรดเขมขนลงน้ํา หรือลงสูน้ํายา ที่เจือจางนอยกวาเสมอ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยง
ปฏิกิริยารุนแรงหรือการกระเด็นของสารละลาย และควรสวมแวนและทําในตูดูดควัน
9. ไมแชอาหารในตูเย็น ที่เก็บสารเคมี โดยเฉพาะน้ํายา หรือสารพิษมาตรฐาน เชน ยาฆาแมลง อะฟลาท็อก
ซิน สารตัวทําละลาย (solvent) เปนตน
10. สารพิษที่เปนสารมาตรฐาน (มีความบริสุทธิ์สูงเกือบ100%) ตองเก็บในที่มิดชิด รวมทั้งสารกอมะเร็ง ใสตูเก็บ
แยกตางหาก มีขอความ "สารพิษ" "สารกอมะเร็ง" ใหเห็นชัดเจน
11. อยามองลงไปในภาชนะที่มีสารเคมีอยู เพราะสารเคมีอาจพุงขึ้นมาถูกใบหนาหรือตาเปนอันตรายได
12. อยาสูบบุหรี่หรือกินอาหารในบริเวณที่มีสารเคมี เนื่องจากสารเคมีอาจเขาสูรางกายได โดยปะปนเขาไปกับ
อาหาร น้ําดื่มหรือควันบุหรี่
13. ควรเก็บสารเคมีที่อยูภายในภาชนะใหญมากๆ ไวที่ชั้นต่ําที่สุด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการนํามาใช
งาน
14. ควรเทหรือรินสารเคมีอยางชาๆ เมื่อตองการถายเทสารเคมีชนิดหนึ่งผสมในสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง ควรเท
เพียงจํานวนเล็กนอยในครั้งแรก แลวสังเกตวามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม ถาไมมีอันตรายใดๆจึงคอยเทตอไปทีละ
นอย แตถาเกิดเหตุผิดปกติหรือเกรงวาจะเกิดอันตรายขึ้นได ควรปรึกษาผูรูกอนเทสารเคมีนั้นตอ
15. รักษาความสะอาด โดยลางดวยสบูและน้ําใหสะอาดทุกครั้งที่แตะตองกับสารเคมี (ถาใชน้ําอุนไดยิ่งดี) และ
ควรปฏิบัติใหเปนนิสัย
ความปลอดภัยในการใชกาซ
1. การตั้งถังกาซ
1.1 ควรตั้งถังกาซใหหางจากเตาไฟประมาณ 1.5 เมตร
1.2 ควรตั้งในพื้นที่ราบและแข็ง ไมทําใหถังเอียงหรือลมไดงาย มีอากาศถายเท เคลื่อนยายไดสะดวก
1.3 ไมควรตั้งถังกาซในบริเวณที่เปยกชื้น เพราะจะทําใหถังเปนสนิมและผุกรอนไดงาย
1.4 ไมควรตั้งถังกาซในหองใตดิน หรือพื้นที่ที่ต่ํากวาระดับพื้นดิน เนื่องจากกาซหนักกวาอากาศ หากเกิด
การรั่วซึมจะสะสมอยูในพื้นที่ที่ต่ํา
2. การตรวจสอบรอยรั่วของกาซ เปดวาลวที่ถังกาซ (ขณะวาลวที่เตากาซตองอยูในตําแหนงที่ปด) ใชน้ําสบูลูบตาม
ตําแหนงตอไปนี้ (หากมีฟองสบูปุดขึ้นแสดงวา กาซรั่ว ทําการแกไขทันที)
2.1 วาลวถังกาซ
2.2 เครื่องปรับความดัน
2.3 ขอตอตางๆ
2.4 แกนลูกบิด สําหรับปด-เปดกาซ
3. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วของกาซ หากสงสัยวาเกิดกาซรั่ว หรือเมื่อไดกลิ่นกาซ ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 หามเปดหรือปดสวิตซ อุปกรณไฟฟาทุกชนิดใกลบริเวณที่กาซรั่ว เชน ไฟแสงสวาง เครื่องดูดกลิ่น ควัน
พัดลม ปลั๊กไฟฟา และสวิตซไฟฉาย เปนตน
3.2 หามจุดไมขีดไฟ หรือหามทําการใดๆ ที่กอใหเกิดประกายไฟใกลบริเวณรอยรั่ว
3.3 รีบปดวาลวที่ถังกาซและหัวเตา (เพราะกาซอาจจะรั่วจากการเปดวาลว)
3.4 รีบเปดประตูหนาตาง เพื่อใหกาซระบายออกภายนอกโดยใชพัดลม ผาหรือกระดาษตางๆ จนหมดกลิ่น
3.5 หากบริเวณที่มีกาซรั่วมีทอระบายน้ําใหเปดฝาทอระบายน้ําและไลกาซออก
3.6 ใหรีบหาสาเหตุของการรั่ว หรือตรวจสอบดูรอยรั่วตามจุดตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน หากพบ
รอยรั่ว ใหรีบทําการแกไขหรือแจงรานคากาซใหทราบโดยดวน
3.7 กรณีหาสาเหตุไมไดใหนําถังออกไปไวกลางแจงแลวรีบแจงรานคา
3.8 กรณีรั่วที่ตัวถังใหพลิกจุดที่รั่วขึ้นขางบนเสมอ เพื่อลดปริมาณกาซที่รั่วออกมา
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4. การปองกันและระงับอัคคีภัย
4.1 กรณีเกิดการลุกไหมที่ถังกาซใหใชเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากกาซ เชน เครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแหง หรือชนิดคารบอนไดออกไซด และรีบสกัดการรั่วไหลของกาซ
4.2 ใหหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงวาไมอุดตัน และสามารถใชงานไดตลอดเวลา
4.3 ควรเปดวาลวกอนจุดไฟ หลังจากเลิกใชเตา ตองปดวาลวที่ถังกาซและที่เตาใหเรียบรอย
4.4 หากจําเปนตองใชกาซในหองปรับอากาศ หองใตดิน หรือหองที่มีอากาศถายเทไมสะดวกควรติดตั้ง
เครื่องเตือนภัยจากกาซรั่ว
ขอหาม !!! 1. หามกลิ้ง หามกระแทก ถังกาซ
3. หามนําถังกาซหุงตมไปใชแทนถังกาซรถยนต

2. หามนําถังกาซหุงตมไปเติมที่สถานีบริการ

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment)
หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมใสลงบนอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกายหรือหลายสวน เพื่อปองกันอันตราย
จากอุบัติเหตุหรืออันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน เสียงดัง แสง และความรอน เปนตน
แบงเปน
1. อุปกรณปองกันศีรษะ (Head Protection)
คุณสมบัติโดยทั่วไปของหมวกนิรภัย คือ ชวยลดแรงกระแทก การเจาะทะลุ จากวัตถุที่ตกกระทบศีรษะ
และยังสามารถตานทานกระแสไฟฟา ทนการไหมไฟ ซึ่งชวยปองกันหรือลดการบาดเจ็บ พนักงานที่ตองปฏิบัติงานใน
บริเวณที่เสี่ยงตอการตกหลนของวัตถุหรือสิ่งของตางๆ ควรสวมใสหมวกนิรภัยทุกครั้งกอนการปฏิบัติงาน
หมวกนิรภัยจะแบงชั้นคุณภาพ ตามลักษณธการใชงาน และคุณสมบัติของวัตถุที่ใช ดังนี้
1. ชั้นคุณภาพ A คือหมวกนิรภัยที่ปองกันแรงดันไฟฟาจํากัด เหมาะกับงานทั่วๆไป เชน งานกอสราง
เครื่องกลหรืองานที่ไมเสี่ยงตอไฟฟาแรงดันสูง
2. ชั้นคุณภาพ B คือหมวกนิรภัยที่ปองกันแรงดันไฟฟาสูง เหมาะที่จะใชกับงานชางไฟฟา งานที่เสี่ยงกับ
กระแสไฟฟาแรงดันสูง
3. ชั้นคุณภาพ C คือหมวกนิรภัยที่ไมสามารถปองกันแรงดันไฟฟาได เนื่องจากวัสดุที่ใชทําเปนโลหะ
หมวกนิรภัยประเภทนี้จะเหมาะกับงานที่ตองเสี่ยงกับแรงเจาะ เชนงานกอสราง งานที่ไมตองเสี่ยงกับ
กระแสไฟฟา
4. ชั้นคุณภาพ D คือหมวกนิรภัยที่ปองกันอัคคีภัยและแรงดันไฟฟาจํากัด เหมาะกับงานดับเพลิง
การใชงาน
1. ตรวจดูสภาพหมวกจะตองไมมีรอยราว
2. ตรวจสอบรองในหมวก (สายกระจายแรง) และสายรัดคาง ตองอยูในสภาพดี ไมมีรอยฉีกขาดหรือชํารุด
3. กอนสวมใสหมวกนิรภัยควรปรับสายรัดศีรษะใหเหมาะสม เช็คตัวยึดรองในหมวกใหยึดติดแนน
4. ควรสวมหมวกนิรภัยใหกระชับ และรัดสายรัดคางทุกครั้ง
2. อุปกรณปองกันหู (Ear Protection)
อุปกรณปองกันหูมีทั้งที่เปน ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) และครอบหูลดเสียง (Ear Muff) ซึ่งสามารถลดความดัง
ของเสียงไดแตกตางกันตามคุณสมบัติของวัสดุที่ใชทํา เชน พลาสติก โฟม ซิลิโคน และยาง จึงควรเลือกใชชนิดที่
เหมาะสมกับระดับความดังของเสียง และลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่ตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียง
ดังเกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) ควรสวมใสตลอดระยะเวลาการทํางาน เพื่อปองกันการสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน
การใชงาน
ปลั๊กอุดหู
ครอบหูลดเสียง
1. ตรวจสภาพทั่วไปของปลั๊กอุดหู สาย ไมใหมีรอย 1. ตรวจดูวัสดุดูดซับเสียง พลาสติกและสายรัดใหอยู
ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ
ในสภาพที่ดีไมชํารุด แตกราวหรือฉีกขาด
2. การใสปลั๊กอุดหูตองปฏิบัติ ดังนี้
2. การสวมใสครอบหูลดเสียงตองปรับสายรัดให
•
ถาจะสวมใสหูซาย ใหเอื้อมมือขวาผาน เหมาะสม เพื่อใหครอบหูกระชับ ไมแนนหรือหลวม
ดานหลังศีรษะไปดึงใบหูซายไปดานหลัง เกินไป
จากนั้นใชมือซายสอดปลั๊กอุดหูโดยการ
หมุนหรือขยับซ้ําเขาไปจนกระชับ
•
การสวมใสหูดานขวา ใหปฏิบัติในทํานอง
เดียวกันแตสลับมือ
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3. อุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา (Face & Eye Protection)
การปองกันตาและใบหนาจากอันตรายซึ่งเกิดจากเศษโลหะหรือวัสดุกระเด็นเขาตา แสงที่จาเกินไป สารเคมีหรือ
จากการแผรังสีนั้น สามารถที่จะปองกันอันตรายไดดวยการสวมแวนตา และเครื่องปองกันใบหนา (Face Shields) ซึ่ง
ลักษณะงานที่ตองสวมใส เชน งานเชื่อม งานตัด เจียร สกัด งานหองแล็ป หรืองานที่ตองสัมผัสกับฝุนรอน หรือ
บริเวณที่มีฝน
ุ ฟุงกระจายมาก เปนตน
การใชงาน
1.
2.

3.
4.

เลือกสวมใสอุปกรณปองกันอยางเหมาะสม ตาม
ลักษณะงานหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป เชน เลนส ขาแวน สาย
รัด กรอบแวน กระบังหนาหรือกระบังขาง ตองอยูใน
สภาพที่ดีไมมีรอยราวและการพรามัวของเลนส
สําหรับผูที่ใสแวนสายตา จะตองสวมอุปกรณครอบ
แวนตาอีกชั้น
ตองสวมใสอุปกรณปองกันตาใหกระชับแนน ไม
หลวมหรือหลุดงายขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

4. อุปกรณปองกันมือ (Hand Protection)
อุปกรณปองกันมือ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันมือ
จาก
อันตราย ในรูปแบบตางๆ สามารถแบงออกเปนหลายแบบ ตัวอยางเชน อุปกรณปองกันนิ้วมือ ปลอกนิ้ว นวมและถุงมือ
การใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เลือกอุปกรณปองกันมือใหเหมาะสมกับประเภทงาน หรืออันตรายที่
สัมผัส
ตรวจสอบรอยฉีกขาดของถุงมือ โดยเฉพาะบริเวณที่ตองสัมผัสกับ
ชิ้นงาน หากพบวาชํารุดควรเปลี่ยนใหม
ถุงมือยางที่ใชกันไฟฟาดูด ควรมีการตรวจสอบไมใหมีรอยฉีกขาดกอน
ใชงาน (โดยการเปาลมเขาไป)
สวมใสถุงมือใหกระชับแนน ไมหลวมหรือคับเกินไป และไมขัดขวางการ
ทํางาน
ถุงมือที่ใชกับสารเคมีตองลางใหสะอาดกอนถอดออก

5. อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection)
การบาดเจ็บบริเวณเทาหรือนิ้วเทานั้น จัดวาเปนอันตรายจากการทํางานอยางหนึ่งซึ่งพบบอยครั้ง ซึ่งมักเกิดจาก
การกลิ้งการหลนทับของวัตถุ เครื่องจักรหนีบ ของมีคมบาดหรือตํา และการถูกสารเคมีกัด เปนตน ซึ่งการปองกัน
อันตรายดังกลาวสามารถปองกันได โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน และการสวมอุปกรณปองกันเทา
การใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจการชํารุดของวัสดุที่ใชปองกัน เชน หัวเหล็ก และพื้นเหล็ก
ตรวจการชํารุดของตาไกรอยเชือก เชือก ซิป และวัสดุที่ใชทํารองเทา
ควรใชถุงเทาควบคูกับการใชรองเทานิรภัย
ไมควรสวมใสรองเทานิรภัยขณะขับรถยนต หรือปฏิบัติงานบนที่สูง
ควรสวมใสรองเทาทรงสูงถึงเขา เมื่อปฏิบัติงานกับของเหลวที่รอน หรือสารเคมีที่อาจกระเด็น
เมื่อสวมใสรองเทานิรภัย จะตองกระชับแนน ไมหลวมหรือคับเกินไป เพื่อจะไดปฏิบัติงานอยางคลองตัวและ
ปลอดภัย

6. อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ แบงเปน 2 ชนิด คือ
•
หนากากชนิดกรองอากาศ เปนหนากากที่มีแผนกรองหรือไสกรอง เชน หนากากกรองฝุน (Filter Mask)
หนากากปองกันแบบไสกรองเคมี เพื่อปองกันฝุนหรือไอสารเคมีในบรรยากาศเขาไปทําอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจ
•
หนากากชนิดหมุนเวียนอากาศ เชน หนากากแบบมีถังอากาศ (Self Container Breathing Apparatus,
SCBA) และแบบทออากาศ
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การใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

หนากากชนิดกรองอากาศ
หนากากชนิดหมุนเวียนอากาศ
ตรวจสภาพตัวหนากาก สายรัดศีรษะ ไมใหมีรอบฉีก
1. ตรวจสภาพตัวหนากาก ลิ้นระบายอากาศ สายสงอากาศให
ขาด แตกราว หรือชํารุด
อยูในสภาพดี ไมฉีกขาดหรือชํารุด
2. ตรวจถังอากาศ พรอมปริมาณอากาศในถังใหมีปริมาณ
ใชในกรณีปองกันฝุนหรือไอสารเคมีบางชนิดที่มีความ
เพียงพอกับเวลาที่จะใชงาน
เขมขนในบรรยากาศต่ํา
3. สวมใสหนากากใหกระชับกับใบหนา ทดสอบการรั่วโดยใช
เลือกชนิดไสกรองใหเหมาะสมกับสารพิษหรือสารเคมี
มือ หรือกระดาษปดทอนําอากาศ แลวหายใจเขาจะเกิด
หรือฝุนที่เกิดในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
สุญญากาศภายในหนากาก (รูสึกวาหนากากดูดติดกับใบหนา)
ใสไสกรองใหถูกทางและยึดแนนกับตัวหนากาก
สวมใสหนากากใหกระชับกับใบหนา ทดสอบการรั่ว
4. ขณะใชงานหากอึดอัดมากหรือไดกลิ่นสารเคมี หรือระคาย
โดยใชมือหรือกระดาษปดที่ไสกรอง แลวหายใจเขา
เคือง ตองรีบออกจากบริเวณที่ตองปฏิบัติงานทันที
จะเกิดสุญญากาศภายในหนากาก (รูสึกวาหนากากดูด
5. การปฏิบัตงิ านบริเวณที่มีสารพิษเฉียบพลัน ไมควรกระทํา
ติดกับใบหนา)
เพียงคนเดียว
หามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีออกซิเจนต่ํากวา 16%
6. หลังการใชงานควรทําความสะอาดหนากากและทอสง
อากาศทุกครั้ง
หลังใชงานควรทําความสะอาดหนากาก โดยใชน้ําอุน
เช็ด สวนไสกรองควรเก็บในถุงพลาสติกมัดใหแนน
เพื่อยืดอายุการใชงาน

7.

อุปกรณปองกันลําตัว

แขนและขา

(Body Protection)

มีหนาที่ปองกันความรอน สะเก็ดไฟ รวมทั้งสารเคมีกระเด็นถูกลําตัว แขน หรือขา ซึ่งอุปกรณปองกันชนิดนี้มีอยู
หลายชนิด เชน ชุดปองกัน เอี๊ยม ปลอกแขน และสนับขา เปนตน ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองเลือกใชอุปกรณปองกันตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัวพนักงานเอง
การใชงาน
เลือกใชชุดปองกันใหตรงกับอันตรายที่ไดรับ เชน ความรอนสูงเลือกใชชุดที่ทําจากอะลูมิเนียม หรือผาทนความรอน
ประเภท NOMEX หรือ KAVLAR (ชุดปองกันความรอน) กรดหรือสารเคมีกระเซ็นเลือกใชชุดทําจากหนัง เปนตน
8. อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง
ผูปฏิบัติงานในที่สูงตั้งแต 4 เมตรขึ้นไปควรใชเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ เพื่อปองกันการตกหลนจากที่สูง ซึ่ง
ลักษณะงาน เชน งานซอมแซมเครื่องจักร ไซโล งานกอสราง ทาสีอาคาร รวมถึงลักษณะงานอื่นๆ ทีท
่ ํางานบนที่สูง
การใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ทําการตรวจสอบสภาพรอยฉีกขาด หรือการเสื่อมสภาพของเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวและสายชวยชีวต
ิ ทุกครั้ง
กอนใชงาน
ตรวจสภาพการสึกหรอหรือการกัดกรอนของหวง (D-ring) เข็มขัดนิรภัยและตะขอของเชือกนิรภัย
สวมใสเข็มขัดนิรภัยใหรัดแนนเอว ตะขอของเชือกนิรภัยดานหนึ่งเกี่ยวกับที่ที่มั่นคงแข็งแรง สวนอีกดานหนึ่ง
เกี่ยวกับหวงของเข็มขัดนิรภัย
การปฏิบัติงานบนนั่งรานที่เคลื่อนที่ได จะตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพโดยยึดอยูกับสิ่งที่มั่นคง
กอนจะขึ้นปฏิบัติงานบนที่สูงควรทดสอบกระตุกเชือกนิรภัยอยางแรงเพื่อทดสอบความแข็งแรง

หนาที่ 5-1
การปองกันและระงับอัคคีภัย
ปรามิดของการติดไฟ (Fire Pyramid)

องคประกอบ 4 ประการของการติดไฟ
- เชื้อเพลิง (Fuel)
- ออกซิเจน (Oxygen/Air)
- ความรอน (Heat)
- ปฏิกิริยาตอเนื่อง (Uninhibited Chain Reaction)

แหลงที่เกิดเพลิงไหม (Ignition Sources)

1. 23% เกิดจากไฟฟา

10. 3% เกิดจากการปลอยปะละเลย

2. 18% เกิดจากการสูบบุหรี่

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% เกิดจากสาเหตุอื่น æ

9. 4% เกิดจากากรตัดหรือเชื่อม
ไฟที่เกิดจากกระแสไฟฟา (Electric Fires)
- เกิดจากไฟฟาอารค (arcing) ลัดวงจรเกินโลด (Overloaded) และอุปกรณไฟฟาที่ใช สายไฟคุณภาพต่ํา
กวามาตรฐานและการติดตั้งไมดีพอ
ไฟที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Smoking)
- อัคคีภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่นับเปนอันดับสอง ของสาเหตุทั้งหมด จักตองมีกฏระเบียบ ควรคุมการสูบ
บุหรี่ และการจุดไฟ ไวอยางเขมงวดกวดขัน
ไฟที่เกิดจากการเสียดสี (Friction)
- การเสียดสีที่เกิดจาก Bearing ชํารุด หรือปรับไมไดระดับ หรือการขัดตัวของอุปกรณ ที่หมุนตลอดเวลา
อาจกอใหเกิดอัคคีภัยไดมาก
วัสดุที่รอนจัด หรือผิวโลหะรอน (Overheated Materials and Hot Surfaces)
- ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่สัมผัสกับวัสดุที่รอนจัด ไมวา จะดวยการนํา การพา หรือแผรังสีจากแหลงความ
รอน เชน หมอน้ํา ทอหรือปลองเตา ทอไอน้ํา หลอดไฟ ฯลฯ
- ตองปองกันดัวย ระยะหาง การหุมฉนวน การปฏิบัติการที่ถูกวิธี และมีอุปกรณ เครื่องตรวจวัดและสัญญาณ
อัคคีภัยที่เกิดจากการจุดหัวเผา (Bunner Flames and Combustible Sparks)
- เกิดกับอุปกรณที่ชํารุดทรุดโทรม หรือขาดการดูแลเอาใจใส เชน หัวตัดแกส หัวจุดในหมอน้ําหรือเตา และ
อุปกรณใหความรอนอื่น æ โดยมีเชื้อเพลิงและเศษสิ่งของที่ติดไฟไดอยูในบริเวณใกลเคียง

หนาที่ 5-2
ไฟที่ติดขึ้นไดเอง (Spontaneous Ignition)
- เมื่อมีเชื้อเพลิงและออกซิเจน (ในอากาศ) รวมตัวกันอยูแลว หากมีปฏิกริยาเคมีที่ใหความรอนเกิดขึ้น และ
สะสมจากอุณหภูมิถึงจุดติดไฟ ไฟก็จะเกิดขึ้นเองได ซึ่งเปนสิ่งที่ควรระวังมาก คือการเก็บรักษาใหถูกวิธี และปลอดภัย
และไมมีเชื้อเพลิงในบริเวณใกลเคียงที่จะใหไฟลุกลามได
การตัดหรือการเชื่อมโลหะ (Cutting and Welding)
- เครื่องตัดหรือเชื่อมโลหะ ตองดูแลอุปกรณ และถังแกสหรือทอแกส มิใหรั่วหรือซึมได รวมทั้งสิ่งแวดลอม
บริเวณทํางาน ปราศจากไอน้ํามัน หรือเชื้อเพลิงที่จะติดไฟได
การปลอยปะละเลย (Exposure)
- วัสดุไวไฟ หากเปดทิ้งไวโดยไมปดฝาใหมิดชิด หรือวางไวในที่ตากแดดจนเกิดความรอนสูง จะเกิดไอ
ระเหยออกสูบนบรรยากาศไดตลอดเวลา และมีโอกาสเกิดอัคคีภัยไดทุกเวลา
การถูกลอบวางเพลิง (Incendiarism)
- การปดกั้นบริเวณและรักษาการ มีความจําเปนมากกับวัสดุอุปกรณสําคัญ
ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรกล (Mechanical Sparks)
- การเจียร การขัด ฯลฯ จะตองระมัดระวังสะเก็ดไฟที่จะกอใหเกิดอัคคีไฟได
การหลอมโลหะ (Molten Substance)
- อาจเกิดอัคคีภัยไดจากการแตกสลายของเตาหลอม หรือการรั่วไหลในระหวางการเคลื่อนยาย
ปฏิกริยาเคมี (Chemical Reaction)
- ปฏิกริยาเคมีที่กอใหเกิดความรอนสูง บางครั้งอาจเกิดอยางรุนแรงหรือระเบิดไดตองปฏิบัติใหถูกวิธีดวย
ความระมัดระวัง
ประกายไฟจากไฟฟาสถิตย (Static Sparks)
- ประกายไฟฟาที่เกิดจากไฟฟาสถิตย อาจจุดติดไฟใหกับไอ ฝุนละออง หรือเศษผงของวัสดุไวไฟไดงาย
เชน เครื่องปน เครื่องกวน สายพาน การเติมน้ํามันลงถังซึ่งอาจปองกันไดโดยตอสายดิน ฯลฯ (Grounding, Bonding,
Ionization and Ilumidification)
ประเภทของเพลิงไหม
ประเภท

ลักษณะ

ไฟประเภท A

เปนไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง เชน พวกไม กระดาษ เสื้อผา อาคาร
บานเรือน เปนตน ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลานี้สามารถดับไดดวยการใหความ
เย็น โดยการใชน้ําฉีดเปนฝอย หรือฉีดพุงตรงไปยังฐานของเพลิงนั้นๆ ซึ่ง
แลวแตกรณี ไฟประเภทนี้จะเหลือเถาถานทิ้งไว

ไฟประเภท B

ไฟประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว พวกน้ํามันหรือแกสตางๆ จาระบี
เปนตน ซึ่งจะดับไดดวยวิธีปองกันมิใหอากาศเขาไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง การ
คลุมผิวหนาของเชื้อเพลิงหรือการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงโดยใชโฟม, ผงเคมี
หรือคารบอนไดออกไซด ไฟประเภทนี้จะไมเถาถานเหลือทิ้งไว

ไฟประเภท C

เปนไฟที่เกิดจากการไหมอุปกรณเครื่องมือไฟฟาตางๆ ซึ่งการดับเพลิงกอนอื่น
ตองตัดวงจรไฟฟาเสียกอน เพื่อลดอันตรายลง สวนการดับเพลิงตองใช
เครื่องมือที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน คารบอนไดออกไซด หรือเคมีแหง

ไฟประเภท D

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

สัญลักษณ

หนาที่ 5-3
ประเภทของสารดับเพลิง
1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง แบงเปน 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC
1.1เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ABC เปนเครื่องดับเพลิงอเนกประสงคสามารถดับเพลิงทั้งสามประเภท
A, B และ C ได กลาวคือ เพลิงที่เกิดจาก เชื้อเพลิงธรรมดา (เชน ไม ผา กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงที่เกิดจาก
กาช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ํามันตาง ๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณไฟฟา)
1.2 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง BC เปนเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงไดเฉพาะเพลิงประเภท B
และ C เทานั้น กลาวคือ เพลิงที่เกิดจากกาช ของเหลวติดไฟ ไข น้ํามันตางๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณไฟฟา ไม
สามารถดับเพลิงประเภท A
2. เครื่องดับเพลิงประเภทน้ํา
เปนเครื่องดับเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงทั่วไป เชน ไม ผา กระดาษ พลาสติก และยาง ไมสามารถ
ดับเพลิงที่เกิดกับไฟฟาไดเพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา
3. เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม
เปนเครื่องดับเพลิงที่บรรจุดวยน้ําผสมกับสารเคมี AFFF ที่มีความดันสูง ใชสําหรับ เพลิงประเภท A และ B
ไมเหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีสวนประกอบของน้ําที่เปนสื่อทางไฟฟา
4. เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211)
เปนเครื่องดับเพลิงที่บรรจุดวยสาร Bromochlorodifluoromethane (BCF) เหมาะสําหรับการดับเพลิงทั้งสาม
ประเภท คือ A. B และ C เวลาฉีดจะไมมีสารตกคางเหมาะกับอุปกรณที่มีราคาสูงหรือละเอียด เชน อุปกรณื
อิเล็กทรอนิกส แตปจจุบันไดมีการยกเลิกใชแลว เนื่องจากสาร BCF นี้ทําลายโอโซน หรือสภาพแวดลอม
5. เครื่องดับเพลิงประเภทกาชคารบอนไดออกไซด
เปนเครื่องดับเพลิงที่บรรจุดวยกาชคารบอนไดออกไซดความดันสูง เหมาะสําหรับการดับเพลิงประเภท B
และ C
วิธีใชเครื่องดับเพลิง
1.

ถังดับเพลิง

วิธีใชถังดับเพลิง

ดึงสลักออกจากคันบีบ

จับปลายสายพรอมบีบคันบีบ

จับปลายใหมั่น แลวจอไปที่ฐานของไฟ
โดยยืนอยูในตําแหนงเหนือลมหางจาก
กองไฟ ประมาณ 2-4 เมตร

หนาที่ 5-4
•
•
•

เครื่องดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน 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)
ความดันในระบบจะมีคาอยูที่ 11 bar โดยจะทํางานตามลําดับดังนี้
1. Jockey pump (ปมตัวเล็ก) pressure switch 11-9 bar
เมื่อความดันตกลงถึง 9 bar ปมจะเริ่มทํางาน และจะหยุดการทํางานเมื่อความ
ดันถึง 11 bar หรือ fire pump ทํางาน (เนนการ keep pressure ในระบบ)
2. Fire pump (ปมตัวใหญ) pressure switch 11-7 bar
เมื่อความดันตกลงถึง 7 bar ปมจะเริ่มทํางาน และจะหยุดการทํางานเมื่อความ
ดันถึง 11 bar (หยุดการใชงาน, ปดวาลวหัวฉีด)
*** ปมทั้งสอง จะหยุดการทํางานเมื่อไมมี flow ไหลผาน ภายใน 30 วินาที
(หยุดโดย flow switch)
กรณีฉุกเฉิน ถาระบบไฟฟาเกิดขัดของ
ตองมีเจาหนาที่มาปฏิบัติงานประจําจุด Engine pump เพื่อ start ปม ใหทํางาน
เพื่อใชในการดับเพลิง และตอง stop ปม เมื่อการดับเพลิงเสร็จสิ้น (เพื่อ
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 เพื่อ
3. control switch อีกตัวจะเปนของ fire pump ซึ่งไว ON/OFF กรณีที่
fire pump อยูในชวง AUTO

หนาที่ 6-1
สารเคมีอันตราย
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปน
อันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทําใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม สามารถจําแนกได 9 ประเภท ดังนี้

สัญลักษณแสดงอันตราย (ประเภทที่ 1 - 5 )
UN

EC
ประเภท 1

ระเบิดได

ระเบิดได (E)
อันตราย สารเคมีและผลิตภัณฑที่เกิดปฏิกิริยาแลวใหความรอน
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
อากาศที่ความดันปรกติ และอุณหภูมิปานกลาง
ขอควรระวัง เก็บใหหางจากเปลวไฟ แหลงกําเนิดประกายไฟ
และความรอน

หนาที่ 6-2
ประเภท 4

ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกติดไฟไดเอง สารที่ใหแกสไวไฟเมื่อถูก
น้ํา

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
ที่ลุกไหมได สารเคมี และผลิตภัณฑอื่นซึ่งโดยปรกติไมใชสาร
ที่ลุกไหมเอง แตเมื่อสัมผัสกับสารซึ่งลุกไหมได จะเกิดกาซ
ออกซิเจนจึงเปนการเพิ่มอันตรายจากไฟ และความรุนแรงของ
ไฟ
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่ไวไฟ
(Flammable substance) อันตรายตอการจุดไฟติด เมื่อเกิดไฟ
ไหม สารนี้จะเรงใหไฟไหมมากขึ้น และทําใหการดับไฟยากขึ้น

UN

EC
ประเภท 6

สารพิษ

เปนพิษมาก (T+)
อันตราย การสูดดม กลืนกิน หรือ ดูดซึมผานผิวหนังเพียง
ปริมาณเล็กนอย อาจจะทําใหเกิดอันตรายอยางมากตอสุขภาพ
และอาจถึงตาย ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงถึงความรุนแรง และ
ความเปนไปไดที่จะกออันตรายตอสุขภาพ แบบแกไขคืนไมได
โดยการดูดซึมเพียงครั้งเดียวซ้ําๆ กัน หรือเปนระยะเวลานาน
ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ปรึกษาแพทยทันที
เมื่อรูสึกไมสบาย
เปนพิษ (T)
อันตราย การสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึมผานผิวหนังในปริมาณ
เล็กนอย จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ หรืออาจถึงตายได ใน
กรณีที่ไดรับสารเขาไปในปริมาณมาก หรือสะสมตอเนื่องเปน
เวลานาน จะปรากฏอาการรุนแรง และอาจกอใหอันตรายตอ
สุขภาพแบบแกไขคืนไมได โดยเฉพาะผลการกอมะเร็ง การ
กลายพันธุ และกอใหเกิดพิษ
ขอควรระวัง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ถารูสึกไม
สบายใหปรึกษาแพทยทันที ควรใหความสนใจเปนพิเศษ
เกี่ยวกับความเกี่ยวของของสารบางชนิด กับความเสี่ยงตอการ
กอมะเร็งอันตรายตอเด็กในครรภ หรือการกลายพันธุ ใหปฏิบัติ
ตามกฎหรือขอกําหนดเฉพาะ ในการจัดการเกี่ยวกับสารกลุมนี้

หนาที่ 6-3
ประเภท 7

เปนอันตราย (Xn)
อันตราย การสูดดม การกลืนกิน หรือการดูดซึมผานผิวหนัง อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ในกรณี
ที่มีหลักฐานความรุนแรง และความเปนไปไดที่จะกออันตายตอ
สุขภาพ แบบแกไขคืนไมได โดยการดูดซึมเพียงครั้งเดียว ซ้ําๆ
กันหรือเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยวาจะกอ
มะเร็ง การกลายพันธุ และผลตอภาวะการเจริญพันธุ
ขอควรระวัง ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรางกาย ควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ เกี่ยวกับสารที่สงสัยวาจะกอมะเร็ง การกลาย
พันธุหรือผลตอภาวะการเจริญพันธุ

Radioactive

สารกัมมันตรังสี

สารกัมมันตรังสี

ประเภท 8

สารกัดกรอน

กัดกรอน (C)
อันตราย เปนอันตรายโดยรวมตอเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
ขอควรระวัง ระมัดระวังเปนพิเศษในการปองกันดวงตา ผิวหนัง
และเสื้อผา อยาหายใจไอของสารกลุมนี้ 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 การปลอยสูสภาพแวดลอมที่มี หรือไมมีสิ่งที่มีชีวิต ที่
อาศัยในน้ําอาศัยอยู ทําใหเกิดความเสียหาย โดยทันที หรือ
ภายหลังตอองคประกอบของสิ่งแวดลอมหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง
ชนิด ขอควรระวัง ขึ้นอยูกับแนวโนมที่จะกออันตราย อยาปลอย
สูระบบสุขาภิบาล ดินหรือสิ่งแวดลอม

หนาที่ 6-4
สารเคมีสามารถเขาสูรา
 งกายไดโดย

ทางปาก โดยการรับประทานเขาไปโดยตรงทั้งโดยตั้งใจและโดยไมตั้งใจ

ทางจมูกโดยการสูดดม เอาไอ ผง หรือละอองสารพิษเขาสูรางกาย

ทางตาและผิวหนัง โดยการสัมผัสหรือจับตองสารพิษซึ่งสารพิษจะซึมเขาสูผิวหนังได

เกิดอาการอยางไร?..เมื่อไดรับสารอันตราย

เกิดผดผื่นคัน

ระคายเคือง

ผิวหนังไหม อักเสบ

ขาดอากาศ

หนามืด วิงเวียน

มะเร็ง

อัมพาต

ผลตอทารกในครรภ

ตาย

หนาที่ 6-5
การชวยเหลือผูไดรับสารเคมี

เคลื่อนยายผูปวยไปอยูในที่อากาศบริสุทธิ์

ถอดเสื้อที่เปอนสารเคมีออก และแยกใสถุงหรือภาชนะตางหาก

หากสัมผัสสารใหลางดวยน้ํามากๆ อยางนอย 15 นาที

ไปพบแพทย

หนาที่ 7-1
การปฐมพยาบาล เบื้องตน
บาดแผล (Wounds) หมายถึงการบาดเจ็บทุกชนิดที่กอใหเกิดการแตกสลายของผิวหนัง หรือเยื่อบุสวนอื่น ๆ
ของรางกายรวมทั้งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแกเนื้อเยื่อที่อยูสวนลางลงไปจากผิวหนังหรือเยื่อบุเหลานี้ ผลของบาดแผลที่
ควรสนใจเปนพิเศษคือ เลือดออกและติดเชื้อ
ประเภทของบาดแผล บาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ แบงออกเปน 5 ชนิด คือ
1. บาดแผลถลอก (abrasions) เปนบาดแผลจากการขีดขวน ขัดถู เสียดสี มักเปนแผลตื้น ๆ มีเลือดออกจาก
เสนเลือดฝอย เชน แผลจากหกลม ทําใหเกิดบาดแผลถลอกตามขอศอกและหัวเขา บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได
งาย เพราะมีสิ่งสกปรกเขาไปในบาดแผลตั้งแตตน
2. บาดแผลตัด (incisions) เปนบาดแผลจากของมีคม เชน มีด ขอบโลหะ กระจก เศษแกวตัดผานผิวหนัง
มักมีเลือดออกมาก เพราะเสนเลือดถูกตัดขาดบริเวณขอบแผลทั้ง ๆ ที่เนื้อเยื่อโดยรอบมิไดถูกกระทบกระเทือน
บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคไดนอยที่สุดเพราะมีเลือดออกมาก จึงชะลางเอาสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกมาดวย
3. บาดแผลฉีกขาด (lacerations) เปนบาดแผลที่เกิดจากสะเก็ดระเบิด บาดแผลฉีดขากจากอุบัติเหตุ
เครื่องยนตมักมีฝุนผงน้ํามัน หรือสิ่งสกปรกเจือปน 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. บาดแผลเกาที่ติดเชื้อโรคมาแลว ใหปฐมพยาบาลโดยบังคับใหสวนที่มีแผลอยูนิ่ง ยกใหสูงแลวประคบ
ดวยผาชุบน้ําอุน
3. บาดแผลใดที่มีสิ่งแปลกปลอมเขาไป ถาเอาออกได ควรรีบเอาออกเสีย
วิธีปฏิบัติ
1. บาดแผลที่มีเลือดออกเพียงเล็กนอย ใหใชยาแตงแผลธรรมดา เชน ทายาแดงแลวปดดวยผาพันแผลที่
สะอาดอยาลืมนําสงแพทยเพื่อฉีดยาวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก หรือ รักษาโรคอื่น ๆ เพิ่มเติม
2. บาดแผลที่มีเลือดออกมาก ควรหามเลือดใหดีกอนแตงบาดแผล
3. หากมีสิ่งแปลกปลอมอยูในบาดแผล เชน เศษดินทราย น้ํามัน ดินระเบิด หรือดินปน ควรชะลางดวยน้ํา
สะอาดใหออกมามากที่สุด แลวปดแผลไว หากมีกระดูกแทงทะลุออกมา ควรหามเลือดเสียกอนแลวจึงปดแผลดวย
ผาพันแผลที่สะอาดกอนเขาเฝอกชั่วคราว
4. บาดแผลบริเวณทรวงอกที่มีทางติดตอเขาไปในชองปอด ใหใชผาหนาๆ ปดทับลงบนปากแผลใหแนน
โดยเร็ว เพื่อมิใหอากาศเขาออกเวลาหายใจได แมวาผูปวยมีอาการช็อคก็ไมควรใหนอนราบ ใหนอนพิงในทานั่ง เพื่อมิ
ใหหายใจลําบาก
5. บาดแผลบริเวณหนาทอง ควรกดบนแผลดวยผาสะอาดเพื่อหามเลือด หากพบสวนหนึ่งสวนใดของลําไส
ทะลักออกจากแผล ควรปดแผลดวยผาสะอาดที่ชุมน้ําเกลือ ใหผูปวยนอนหงายงอเขาทั้ง ๒ ขางเล็กนอย เพื่อใหหนา
ทองหยอน ไมควรใหอาหารหรือน้ําดื่มแกผูปวย และนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว
6. บาดแผลบริเวณศีรษะ ควรใหผูปวยนอนหงายในทาราบ ในกรณีที่ผูปวยหนาแดงหรือแสดงอาการหายใจ
ลําบากควรหนุนศีรษะของผูปวยใหสูงกวาลําตัวเล็กนอย
7. บาดแผลบริเวณใบหนาใหรักษาเชนเดียวกับบาดแผลอื่น ๆ นอกจากในรายที่ผูปวยมีอาการช็อคควรให
ใบหนาของผูปวยตะแคงขาง
และใหศีรษะอยูในระดับต่ํากวาลําตัวเล็กนอย
เลือดจะไดไมไหลเขาไปอุดทางเดิน
หายใจ
8. บาดแผลภายในรางกาย ซึ่งเกิดจากการกระแทกจากแรงภายนอก โดยที่ไมมีการบาดเจ็บของผิวหนัง
ภายนอก ไมควรทิ้งผูปวยไวนาน ควรสงใหแพทยตรวจโดยดวน บางครั้งตองทําการผาตัดชวยชีวิต
9. การบาดเจ็บรุนแรงที่ทําใหสวนใดของแขนหรือขา แมแตนิ้วมือนิ้วเทาขาดออกจากรางกาย ผูชวยเหลือ
ควรหามเลือดสวนทีเปนแผลโดยเร็ว ชิ้นสวนที่ขาดออกมาควรเก็บใสถุงพลาสติกแหง มัดปากถุงใหแนน นําไปแชไว
ในน้ําแข็ง สงพรอมกับผูปวยไปยังโรงพยาบาลเพื่อแพทยจะไดผาตัดตออวัยวะที่บาดเจ็บให

หนาที่ 7-2
ประเภทของกระดูกหัก
กระดูกหัก (fracture) หมายความถึงกระดูกแยกออกจากกันกอใหเกิดความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไมได
หรือ เคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เชน ถูกรถชน หกลม ตกจากที่สูงหรือกระดูกเปนโรคไมแข็งแรงอยูแลว
กระดูกเปราะเมื่อถูกแรงกระทบกระเทือนเพียงเล็กนอยก็อาจหักได
1. กระดูกหักแบบสามัญ (simple fracture) หมายถึง กระดูกหักแลวไมปรากฏแผลใหเห็นบนผิวหนัง
2. กระดูกหักแผลปด (compound fracture) หมายถึง กระดูกที่หักทิ่มแทงผิวหนังออกมาภายนอก
3. กระดูกหักแตกยอย (comminuted fracture) หมายถึง ชิ้นสวนของกระดูกที่หักปรากฏออกมามากกวา 2
ชิ้นขึ้นไป
อาการของกระดูกหัก
1. มีความเจ็บปวดบริเวณที่มีกระดูกหัก
2. มีอาการบวมรอบ ๆ บริเวณที่กระดูกหัก
3. รูปรางของแขนขาหรือหัวไหลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากรูปรางปกติ
4. บริเวณนั้นเคลื่อนไหวไมได หรือเคลื่อนไหวแลวจะเจ็บปวดมาก
5. อาจไดยินเสียงกระดูกหักเมื่อประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ
6. หากกดเบา ๆ ลงบนกระดูกบริเวณที่หัก อาจไดยินเสียงกรอบแกรบ
วิธีปฏิบัติ
การปฐมพยาบาลที่ดีที่สุด คือ ใหผูปวยนอนอยูกับที่หามเคลื่อนยายโดยไมจําเปน เพราะหากทําผิดวิธีอาจ
บาดเจ็บมากขึ้น ถาผูปวยมีเลือดออกใหหามเลือดไวกอน หากมีอาการช็อคใหรักษาช็อคไปกอน ถาจําเปนตอง
เคลื่อนยายผูปวยใหเขาเฝอกชั่วคราว ณ ที่ผูปวยนอนอยู ถาบาดแผลเปด ใหหามเลือดและปดแผลไวชั่วคราวกอน
เขาเฝอก สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกตนคอหัก ถาเคลื่อนยายผิดวิธี อาจทําใหผูปวยพิการ
ตลอดชีวิต หรือถึงแกชีวิตไดทันทีขณะเคลื่อนยาย
การเขาเฝอกชั่วคราว เปนวิธีการบังคับใหกระดูกสวนที่หักไดอยูนิ่งไมเคลื่อนไหว เพื่อลดความเจ็บปวดและ
ปองกันมิใหเกิดความพิการเพิ่มขึ้น มีหลักอยูวาหากหาสิ่งที่ใกลมือเพื่อเขาเฝอกไมได ใหมัดสวนที่กระดูกหักไว ไมให
เคลื่อนไหว เชน กระดูกขาขางหนึ่งหัก ก็ใหมัดขาขางที่หักใหชิดแนนกับขาขางดี หากกระดูกแขนหัก หรือกระดูกไห
ปลาราหักก็มัดแขนขางนั้นใหอยูแนนติดกับลําตัว เรียกวา "เขาเฝอกธรรมชาติ
สิ่งที่อยูใกลมือพอใหเปนเฝอกได คือ แผนกระดาน ทอนไม กิ่งไม ไมบรรทัด หมอน ผาหม ผาขาวมา ดาม
รม มวนกระดาษหนังสือพิมพ ใชไดดีคือแผนไมที่เหมาะควรยาวเกินกวาขอตอ (joints) ซึ่งอยูสวนบนและวนลางของ
กระดูกที่หักและควรมีสิ่งนุม ๆ รองรับผิวหนังของอวัยวะสวนนั้นอยูเสมอควรใชไม ๒ แผนขนาบสองขางของสวนที่หัก
แลวมัดดวยผาหรือเชือกใหแนนพอควร
หากไมแนใจวากระดูกหักจริงหรือไม ใหปฏิบัติตามวิธีกระดูกหักไวกอนเพื่อความปลอดภัย
กระดูกสันหลังหัก
สมอง ไขสันหลัง และสวนตน ๆ ของเสนประสาทใหญ ๆ อยูภายในกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง เมื่อ
ไดรับบาดเจ็บอยางหนึ่งอยางใดตอกะโหลกศีรษะ และกระดูกสันหลัง ยอมกระทบกระเทือนตอสมอง และไขสันหลัง
ไปดวย
อาการ
เมื่อกระดูกสันหลังหัก หรือแมแตขอตอกระดูกสันหลังเคลื่อน ไขสันหลังจะถูกกดหรือถูกตัดขาด เปนผลทํา
ใหเกิดอัมพาตและหมดความรูสึกของเสนประสาทตาง ๆ ที่อยูต่ํากวาระดับไขสันหลังที่ไดรับอันตรายลงมา ถากระดูก
สันหลังหักที่คอแขนและขาของผูปวยจะเปนอัมพาตและหมดความรูสึก ชาไปทั้งตัว ยกเวนศีรษะเทานั้น ผูปวยอาจ
หยุดหายใจ เพราะกลามเนื้อทรวงอกและกะบังลมหยุดทํางานเพราะเปนอัมพาต ถากระดูกสันหลังหักที่หลัง ขาทั้งสอง
ขางของผูปวยจะชาและเปนอัมพาต
การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักที่คอ
ใหผูปวยนอนรอบโดยมีศีรษะอยูนิ่งและจัดใหเปนแนวตรงกับ
ลําตัวโดยใชหมอนหรือของแข็ง ๆ ขนาบศีรษะขางหูทั้งสองดาน ถาผูปวยประสบเหตุขณะขับรถยนตอยู กอน
เคลื่อนยายผูปวยที่กระดูกสันหลังสวนคอหักออกจากที่นั่งในรถ
ผูชวยเหลือควรใหผูปวยนั่งพิงแผนไมกระดานที่มี
ระดับสูงจากสะโพกขึ้นไปจนเหนือศีรษะ ใชเชือก หรือผามัดศีรษะและลําตัวของผูปวยใหติดแนนกับแผนไมไมใหขยับ
เขยื้อนเปนเปลาะ ๆ แลวจึงเคลื่อนยายผูปวยออกมา
ถาผูปวยหยุดหายใจ ผูชวยเหลือควรรีบผายปอดดวยวิธีเปาลมเขาปาก หากตองเคลื่อนยายผูปวย เชน
นําสงโรงพยาบาลควรหาผูชวยเหลืออยางนอย 4 คน ใหผูชวยเหลือยกผูปวยขึ้นจากพื้นพรอม ๆ กัน ใหศีรษะ และ
ลําตัวเปนแนวตรง ไมใหคองอเปนอันขาด
อาการช็อค
ช็อค หรืออาการอันหมายถึงสภาวะที่รางกายออนเพลียหมดแรง จนทําใหระบบการทํางานของหัวใจ การ
หายใจและการไหลเวียนของโลหิตผิดจากภาวะปกติ
ผูปวยมีอาการหนาซีด ผิวหนังซีด หายใจเร็วและตื้นชีพจรเบาและเร็ว เหงื่อออกชุมทั่วตัว ผิวหนังเย็นและชื้น
รูมานตาขยายกวาง ผูปวยมีความรูสึกออนเพลีย กระหายน้ํา วิงเวียนหนามืด คลื่นเหียน และในที่สุดจะหมดสติไป

หนาที่ 7-3
วิธีปฐมพยาบาล
ใหผูปวยนอนหงาย จัดศีรษะต่ํากวาเทาเล็กนอย อาจใชสิ่งของหนุนเทาทั้งสองขาง คลุมตัวใหรับความ
อบอุน เพื่อใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไดดีขึ้น มีขอยกเวนในกรณีที่ตองยกศีรษะใหสูงกวาลําตัวคือ ผูที่มีการ
บาดเจ็บของศีรษะและสมองเปนลมหนาแดงจากความรอนมากเกินไป เชน กรําแดดหรือถูกความรอนมาก ๆ หรือผูที่
ไดรับบาดเจ็บบริเวณทรวงอก ทําใหหายใจลําบาก
ผูที่ไดรับบาดเจ็บบริเวณใบหนาหรือหมดสติไมรูสึกตัวควรใหนอนหงาย
แตใหใบหนาตะแคงหันไปขางใด
ขางหนึ่งเพื่อปองกันไมใหผูปวยสําลักเอาเลือด หรือเศษอาหาร น้ํามูกน้ําลายเขาไปในหลอดลมหรือปอด
ระหวางที่รอแพทยหรือรอสงโรงพยาบาล ผูชวยเหลืออาจทําการหามเลือด หรือใสเฝอกชั่วคราวใหแกผูปวย
แลวแตกรณีหากมีบาดแผลรุนแรงก็ทําการปฐมพยาบาลไปเทาที่เห็นสมควรตลอดจนทําการผายปอดหรือนวดหัวใจ
แลวแตความรุนแรง
เลือดออก หรือตกเลือด
รางกายมีเสนเลือดอยู 3 ชนิด คือ เสนเลือดแดง เสนเลือดดํา และเสนเลือดฝอย ฉะนั้นเลือดออกได 3 ทาง
คือ

1. เลือดออกจากเสนเลือดแดง (arterial bleeding) เปนเลือดที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของ
รางกาย เลือดมักทะลักออกจากบาดแผลตามจังหวะการเตนของหัวใจ หามเลือดไดยาก ไมคอยหยุดหรือไมเกิดเปน
ลิ่ม เลือดมีสีแดงสด
2. เลือดออกจากเสนเลือดดํา (venous bleeding) เปนเลือดที่อวัยวะตาง ๆ ของรายกาย ใหอออกซิเจนแลว
ไหลกลับสูหัว มักไหลริน ๆ จากบาดแผล มีสีแดงคล้ํา
3. เลือดออกจากเสนเลือดฝอย (capillary bleeding) มักเกิดที่บาดแผลไมรุนแรง ตื้น ๆ เปนเสนเลือดที่
เชื่อมโยงเปนตาขายระหวางเสนเลือดแดงกับเสนเลือดดํา เลือดไหลซึมออกชา ๆ หามเลือดไดงาย
การตกเลือด แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การตกเลือดภายนอก ไดแก บาดแผลที่เห็นไดชัด มีเลือดไหลออกมานอกผิวหนัง
2. การตกเลือดภายใจ ไดแก เลือดออกในอวัยวะหรือชองวางตางๆ ภายในรางกาย โดยไมไหลออกมานอก
ผิวหนังทําใหสังเกตไดยาก และเปนอันตรายไดเสมอ
อาการของการตกเลือด
เมื่อเลือดไหลออกมานอกเสนเลือด
ทําใหปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนในรางกายลดลงความรุนแรงของ
อาการที่แสดงออกยอมขึ้นอยูกับจํานวนเลือดที่เสียไป อาการมีดังนี้
1. หนาซีดลงทุกที สังเกตไดจากริมฝปาก เล็บ ลิ้น เปลือกตาดานในผิวหนัง และฝามือซีด
2. ผูปวยบอกวารูสึกหนามืด เวียนศีรษะ เปนลม หูอื้อ ตาลาย
3. มีอาการช็อค คือ เหงื่อออก ตัวเย็นชื้น
4. หัวใจเตนเร็ว จับชีพจรไดเร็วและเบา
วิธีปฐมพยาบาล
1. ใหผูปวยนอนราบ เปดเสื้อผาบริเวณที่เลือดออกใหเห็นชัด
2. ปลอบใหผูปวยอยูนิ่ง ๆ อยาไดตกใจ
3. คลายเครื่องแตงกายใหหลวม
4. ยกสวนที่เลือดออกใหสูง เชน ถามีบาดแผลที่แขนหรือขา ก็ใหยกแขนหรือขาขึ้นสูง ทําใหเลือดไหลชา
ลงอาจหยุดได
5. ทําการหามเลือดดวยวิธีการที่จะกลาวตอไปแลวแตความรุนแรงของบาดแผล ใชไดเฉพาะการตกเลือด
ภายนอก หากเปนตกเลือดภายใน ใหรักษาอาการช็อคกอน แลวรีบนําสงโรงพยาบาลเพื่อทําการผาตัดรักษาตอไป
วิธีหามเลือด
(ก) การกดบาดแผลโดยตรง เปนวิธีงาย ใชผาเช็ดหนาหรือผาสะอาดเทาที่หาได พับเปนผืนสี่เหลี่ยมหลาย
ๆ ชั้น กดลงบนบาดแผลโดยตรง กดดวยแรงสม่ําเสมอ อยาเปดผาออกมาดูใหบอยนัก เพราะลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นดีแลวจะ
หลุดทําใหเลือดออกอีก กดจนแผนผาชุมเลือดทั่งกันหมดแลวจึงเปลี่ยนผาผืนใหม หากกดไปประมาณ 5 นาที ผายัง
ไมชุมเชือดนักแสดงวาเลือดไมออกแลว ใหใชผาอีกผืนพับทับบนผาที่อยูเหนือบาดแผลใหแนนพอสมควร
(ข) การกดเสนเลือดแดงใหญเพื่อหามเลือด ใชสําหรับเลือดออกจากเสนเลือดแดงหรือเสนเลือดดําที่มี
ความรุนแรง และใชวิธีแรกมาแลวไมไดผล โดยกดลงตรงจุดที่มีเสนเลือดแดงไหลไปเลี้ยงสวนที่มีบาดแผล ใหการ
คลําชีพจรบนตําแหนงตาง ๆ ของผิวหนัง เพื่อใหเลือดที่ไปเลี้ยงบาดแผลลดลงชั่วขณะ ความรุนแรงจากการเสียเลือด
จะนอยลง

หนาที่ 7-4
จุดกดใหญ ๆ ที่สําคัญมี 7 จุด คือ
1. จุดที่คอ โดยกดที่เสนเลือดใหญใกลหลอดลมเพื่อหามเลือดที่ศีรษะและใบหนา ใชในกรณีที่บาดเจ็บ
ฉกรรจบนใบหนา ใชวิธีอื่นแลวไมไดผล ควรใหผูปวยหันหนาไปดานตรงขาม วิธีนี้อาจทําใหผูปวยหมดสติได ผูชวย
เหลือไมควรใชจุดนี้พร่ําเพรื่อหากไมจําเปนจริง
2. จุดที่หนาหู โดยกดลงกับกะโหลกศีรษะ เพื่อหามเลือดที่ออกจากหนังศีรษะ
3. จุดใตคาง หางจากมุมกระดูกคางมายังขางหนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อหามเลือดออกจากบริเวณปากและ
จมูก
4. จุดเหนือกระดูกไหปลารา โดยกดลงกับกระดูซี่โครงซี่ที่ 1 เพื่อหามเลือดออกบริเวณแขนขางนัน
้
5. จุดบริเวณตนแขนดานชิดกับลําตัว อยูประมาณกิ่งหนึ่งระหวางหัวไหลกับขอศอก เพื่อหามเลือดออก
บริเวณแขนสวนลางลงมา
6. จุดสองขางบริเวณดานในของขอมือ เพื่อหามเลือดบริเวณมือขางนั้น
7. จุดบริเวณขา ใชกดลงไปตรงกึ่งกลางของขาหนีบ เพื่อหามเลือดบริเวณขาขางนั้น
(ค) การขันชะเนาะ เปนการหามเลือดอีกวิธีหนึ่ง โดยใชผา เชือกหรือสายยาง รัดไมใหเลือดจากเสนเลือด
แดงไหลลงสูอวัยวะสวนนั้น เราใชวิธีนี้ในบาดแผลที่มีเลือดออกอยางรุนแรงตามแขนและขา ใชขันชะเนาะไดเฉพาะ
้ เพราะกระดูกสวนนั้นเปนทอนเดียว เมื่อรัดเชือกใหแนนแลว เสนเลือดแดงก็จะ
ทอนแขนหรือทอนขาสวนบนเทานัน
แฟบติดกับทอนกระดูกหากรัดบนกระดูกสองทอนเรียงกันโดยมีเสนเลือดแดงผานกลางการัดไมไดผล
เราใชวิธีขัน
ชะเนาะตอเมื่อหามเลือดดวยวิธีหามเลือดสองวิธีดังกลาวมาแลวไมไดผล ตําแหนงที่รัด คือ
1. ทอนแขนสวนบนประมาณหนึ่งฝามือลงมาจากรักแร เพื่อหามเลือดออกจากมือและแขน
2. ทอนขาสวนบนประมาณหนึ่งฝามือลงมาจากขาหนีบ เพื่อหามเลือดจากขาและเทา
วิธีขันชะเนาะ
1. ใชผาเช็ดหนาหรือผาอื่น ๆ พับเปนเบาะสี่เหลี่ยมวางบนเสนเลือดแดงบริเวณแขหรือขา จุดที่คลําชีพจร
พบ
2. ใชผาหรือเชือกพันรอบแขนหรือรอบขาบนเบาะขางตนสักสองรอบผูกเงื่อน 1 ครั้ง และสอดทอนไม แทง
ดินสอ หรือไมบรรทัดไวตรงกลางกอนผูกเงื่อนตายอีกทบหนึ่ง
3. หมุนทอนไมไปรอบ ๆ เงื่อนที่ผูกไวหลาย ๆ รอบ เปนการขันชะเนาะ ขันจนเลือดที่ไหลออกจากบาดแผล
หยุดก็พอผูกอีกปลายหนึ่งของทอนไมเขากับทอนแขนหรือทอนขาเพื่อมิใหเกลียวคลาย
4. ควรคลายเกลียวขันชะเนาะทุก ๆ 10 นาที โดยใหพักครึ่งถึงหนึ่งนาที เพื่อใหเลือดไปเลี้ยงแขนหรือขา
สวนนั้นไดระหวางที่คลายเกลียว ถาไมมีเลือดออกจากบาดแผล ใหหยุดการหามเลือดได แตถามีเลือดออกมามาก ให
ใชผากดหามเลือดบนบาดแผลไวชั่วคราว เมื่อครบเวลาจึงขันชะเนาะใหม ทําเชนนี้เรื่อยไป จนกวาจะถึงโรงพยาบาล
หรือพบแพทย
5. เมื่อสงแพทยควรแจงใหผูชวยเหลือคนตอไปทราบบริเวณและเวลาที่เริ่มขันชะเนาะไว เพราะบางครั้งคลุม
ผาปกปดไวจนลืมทําใหแขนขาสวนนั้นขาดเลือดจนเนาได
อาการเลือดกําเดาออก
อาจเกิดจากเสนเลือดฝอยในเยื่อจมูกฉีดขาด โดยมีสาเหตุหลายประการ เชน บาดแผลเนื่องจากการถูกชก
ตอย หกลม อุบัติเหตุที่ทําใหกระดูกดั้งจมูกหักหรือเคลื่อน กะโหลกศีรษะแตกหรือแรงดันเลือดสูงจะทําใหเลือดกําเดา
ออกมาและหยุดไดยาก
วิธีปฐมพยาบาล
หากสงสัยวากะโหลกศีรษะแตกหรือสมองบาดเจ็บ หรือ ผูปวยมีแรงดันเลือดสูง อยาพยายามหามเลือด
เพราะไมไดผลแถมยังไปเพิ่มแรงดันในสมอง ทําใหเลือดออกมากขึ้น
โดยทั่วไปเราใหผูปวยนั่ง โนมตัวไปขางหนาเล็กนอย ผูชวยเหลือใชนิ้วชี้กดจมูกขางที่เลือดออกใหชิดกับดั้ง
จมูกเปนเวลานาน 10 นาทีติดตอกัน หรือใหผูปวยกดจมูกเองก็ได ระหวางนั้นอาจประคบความเย็นบริเวณหนาผากก็ได
ใหผูปวยหายใจทางปาก คลายคอเสื้อใหหลวม
ถาใชวิธีขางตนนีไ
้ มไดผล ใหสอดสําลีหรือผาที่ชุบน้ําเย็นพอหมาด ๆ เขาไปในรูจมูกขางที่มีเลือดออก แลว
กดจมูกใหแนนจากภายนอกนานประมาณ 10 นาที หากเลือดกําเดาออกจากสวนลึกของจมูกใชวิธีขางตนแลวไมไดผล
ควรนําสงแพทยโดยเร็ว
อาการเปนลมหมดสติ
เปนลมหมดสติ (fainting , syncope) หมายถึง อาการหมดสติชั่วคราว ความรุนแรงนอยกวาอาการ "ช็อค" มี
สาเหตุมาจากเลือดที่ไหลเวียนนําออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลงเพียงชั่วขณะหนึ่งอาการเปนลมหมดสติ เกิดไดในผูที่
ไดรับบาดเจ็บ มองเห็นเลือด มองเห็นบาดแผล รางกายออนเพลีย เชน ยืนอยูที่นาน ๆ อยูในที่รอนจัดอากาศถายเทไม
ดี อารมณเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน เชน ดีใจ เสียใจ หรือตกใจสุดขีด คนบางคนมีแรงดันเลือดต่ําเปนประจําอยูแลว
ทําใหเปนลมไดงายกวาคนทั่ว ๆ ไป
ผูปวยมีความรูสึกออนเพลีย หนามืด เห็นจุดดํา ๆ ปรากฏในสายตา ใบหนาและผิวหนังซีดเซียวลง ริมฝปาก
เขียวคล้ําเหงื่อออกเปนเม็ดโต ๆ บนหนาผาก หายใจตื้นๆ ชีพจรเต็นเร็วและเบา ผูปวยทรงตัวไมได มักลมพับลงกับพื้น
หรือสิ่งใกลเคียง

หนาที่ 7-5
วิธีปฐมพยาบาล
ถาผูปวยหนามืดวิงเวียน ใหนําผูปวยนอนหงายศีรษะต่ํากวาลําตัวเล็กนอย แตพอรูสึกตัว ใหนํามานั่งลงกับ
พื้น 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
ถายเทความรอนออกจากรางกายไมทําหนาที่ตามปกติ อุณหภูมิของรางกายขยับขึ้นสูงจนถึง 105 ถึง 110 องศา
ฟาหเรนไฮต โดยผูปวยไมมีเหงือ
่ ออกจากผิวหนังเลย ทําใหความรอนสะสมไวในรางกายเปนจํานวนมาก ผูปวยมี
ใบหนาและผิวหนังเปนสีแดงรอนผาว กอนปรากฏอาการผูปวยมักอยูกลางแดดหรือทํางานในที่รอนจัดเปนเวลานาน มี
อาการนําคือ ปวดศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน ออนเพลีย และเปนลมหมดสติไปในที่สุด ผูปวยหายใจเร็วและลึก
ชีพจรเร็วและแรงอาจมีอาการชักกระตุกตามมา อาการเปนลมหนาแดงนี้ ทําใหรางกายของผูปวยพิการบางคนเสียชีวิต
ได จึงควรใหการชวยเหลือโดยเร็วและถูกวิธี
วิธีปฐมพยาบาล
1. ควรพยายามลดอุณหภูมิของรางกายใหเร็วที่สุด โดยนําผูปวยมาสูท
 ี่อากาศเย็นกวา ถอดเสื้อผาของผูปวย
ใหเหลือนอย ใหนอนหงาย ศีรษะและไหลใหสูงกวาลําตัวเล็กนอย ทําใหลําตัวเย็นลงโดยราดน้ําเย็นหรือเช็ดตัวดวยน้ํา
เย็น โดยเฉพาะบริเวณศีรษะควรใหเย็นลงเร็วที่สุด
2. เมื่อผูปวยฟนคืนสติ ใหดื่มน้ําเย็น หามใหน้ําชากาแฟ หรือสุรา อยางใหดื่มน้ํารอน
3. หากอาการไมดีขึ้น ใหรีบนําสงแพทย ขณะเดินทางใหเช็ดตัวดวยน้ําเย็นตลอดเวลา
อาการเปนลมหนาซีดเนื่องจากความรอน
เกิดจากผูปวยไดรับความรอนและเสียเหงื่อจากรางกายจํานวนมากเปนเวลานานๆ
ทําใหรางกายขาดทั้ง
เกลือแรและน้ําจากเหงื่อที่สูญไป ปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนอยูในเสนเลือดตาง ๆ ของรางกายลดลงทําใหผูปวย
ออนเพลีย หมดแรงและเปนลมสิ้นสติไป ผูปวยประเภทนี้ปลุกใหตื่นไดงาย อุณหภูมิของรางกายมักอยูในเกณฑปกติ
หรือบางครั้งต่ํากวาปกติ เชน ต่ําถึง 97 องศาฟาหเรนไฮต ชีพจรออนและเร็ว ใบหนาและผิวหนังซีดเซียว เย็นและชุม
เหงื่อ มักเปนตะคริวของกลามเนื้อหนาทองและแขนขา
วิธีปฐมพยาบาล
1. ใหนําผูปวยออกสูที่รมเย็น แตอยาใหลมโกรกเพราะอาจหนาวสั่น คลายเครื่องแตงตัวใหหลวม หมผาให
รางกายอบอุนพอควร ใหนอนศีรษะต่ํากวาลําตัว
2. ถามีตะคริวของกลามเนื้อ ใหประคบดวยความรอนหรือนวดเฟนดวยมือ
3. เมื่อผูปวยรูสึกตัว ใหดื่มน้ําอุนมาก ๆ ควรจําไววาน้ําเปลาหนึ่งขวดเหลากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควร
เติมเกลือแกงลงไป ครึ่งชอนชา เพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากรางกาย
4. อาจใหผูปวยดื่มน้ําชาหรือกาแฟอุน ๆ เพื่อกระตุนกลามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดดีขึ้น

บาดแผลจากความรอน
บาดแผลจากความรอน (burns) เกิดจากไฟไหม น้ํารอนลวก ความรอนหรือประกายจากกระแสไฟฟา ทําให
เกิดอันตรายแกผิวหนังได 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 (first-degree burns) ปรากฏวาผิวหนังมีผื่นแดงเทานั้น เพราะเพียงสวนนอกสุดของหนังกําพราถูก
ความรอน
ระดับที่ 2 (second-degree burns) ผิวหนังถูกทําลายลึกกวาระดับที่ ๑ และปรากฏอาการพองมีน้ําเหลืองขัง
ใตผิวหนัง
ระดับที่ 3 (third-degree burns) ผิวหนังถูกไหมลึกลงไปในเนื้อเยื่อของผิวหนังถูกทําลายเสียหมด
อันตรายที่เกิดจากความรอนบนผิวหนังมีความสัมพันธกับระดับของแผลและพื้นที่ของผิวหนังที่ไดรับ
อันตราย ถาบริเวณกวางมาก ผูป
 วยอาจปรากฏอาการช็อค เพราะสูญเสียน้ําเหลืองออกจากบาดแผลเปนจํานวนมาก
วิธีปฐมพยาบาลคือใหรีบนําผูปวยออกจากที่เกิดเหตุ รักษาอาการช็อค และใหยาระงับปวดโดยเร็ว

หนาที่ 7-6
หากเสื้อผาของผูปวยติดไฟ ผูชวยเหลืออาจสาดน้ําไปบนตัวผูปวยเพื่อดับไฟ ถาไมมีน้ํา ใหตะโกนบอกผู
ประสบเหตุใหกลิ้งตัวไปมาบนพื้นเพื่อใหไฟดับ หรือผูชวยเหลือใชผาหุมหอตัวผูปวย เชน ใชผามาน ผาปูโตะ ผาหม
แลวกลิ้งตัวผูปวยไปมาบนพื้น หลังจากไฟดับแลว ใหฉีกเสื้อผาของผูปวยออกเพื่อหารอยแผลลวกไหม
่ ระงับปวด ใชเวลาแชน้ํา
หากพบรอยแผลลวก - ไหมระดับที่ ๑ มีพื้นที่นอย ใหแชสวนนั้นลงในน้ําเย็นเพือ
เย็นสัก 15 นาที เช็ดใหแหง แลวทาแผลดวยขี้ผึ้งทาแผลกอนนําผูปวยไปใหแพทยตรวจตอไป
หากแผลลวก - ไหมรุนแรง และพื้นที่ของแผลกวางมากใหรักษาอาการช็อคโดยใหผูชวยนอนราบศีรษะต่ํา
กวาตัว คลุมตัวดวยผาหมใหอบอุน ไม ควรใชยาทาแผล นําสงโรงพยาบาลโดยมิชักชา
แผลไหมจากวัตถุเคมี
วัตถุเคมีทําใหเกิดแผลรุนแรงไดทั้งดวงตาและผิวหนังเมื่อประสบเหตุ
ผูชวยเหลือควรชะลางผิวหนังหรือ
ดวงตาของผูปวยดวยน้ําจํานวนมาก ๆ เชน เปดกอกน้ําใหไหลผานโดยแรงหากหาน้ําสะอาดไมได ก็ใชน้ําเทาที่อยูใกล
มือไปกอนแลวรีบนําผูปวยสงแพทยทันที

อาการปวดหลัง อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท
1.

ปวดเฉพาะบริเวณสันหลังเพียงอยางเดียว อาจมีสาเหตุจาก

-

การอักเสบติดเชื้อในกระดูกสันหลัง ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตองอาจทําใหหลังคอม
อัมพาตได

หรือเปน

-

การอักเสบของกลามเนื้อจากการทํางานในลักษณะทาผิดปกติ หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

-

จากเนื้องอกของกระดูกสันหลัง หรือไขสันหลัง

-

การเสื่อมตามวัยของกระดูกขอตอ และหมอนรองกระดูกสันหลัง

2.

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

3.

ปวดสันหลังจากอวัยวะหรือโรคอื่น โรคที่ทําใหปวดหลังไดเชน ไขหวัดใหญ กระเพาะอาหารอักเสบ โรคไต
โรคเกี่ยวกับสตรี มะเร็งบางชนิด

การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดหลัง
การนอน ที่นอนควรจะแนน ยุบตัวนอยที่สุด ไมควรใชฟูกฟองน้ํา หรือเตียงสปริง เพราะหลังจะจมอยูในแอง ทําให
กระดูกสันหลังแอน ปวดหลังได
- นอนตะแคง เปนทานอนที่ดีที่สุด โดยหาหมอนวางระหวางขา

- ทานอนหงาย ควรมีหมอนหนุนใตโคนขา เพื่อใหเขางอเล็กนอย ชวยลดการแอนตัวของหลัง

- ทานอนคว่ํา เปนทานอนที่ไมดี เพราะจะทําใหหลังแอนปวดหลังได

หนาที่ 7-7
ทานั่ง ควรนั่งใหชิดขอบในของเกาอี้โดยหลังไมโกง เกาอี้ที่นั่งตองรองรับกน และโคนขาไดทั้งหมด ความสูงพอดีที่
เทาแตะพื้น เกาอี้ที่ดีควรมีที่เทาแขน

ทายืน ควรยืนพักขา 1 ขาง คือ เขาตึงขาง-หยอนขาง จึงจะไมทําใหหลังแอน ถายืนนาน ๆ ควรหาเกาอี้เตี้ย ๆ รองที่ขา
ขางหนึ่งไว สลับกันไป ผูสวมรองเทาสนสูงมาก ๆ ทําใหหลังแอนเกิดอาการปวดหลังได

การยกของ อยากมลงยกของ ควรยอเขาลงแลวอุมของชิดลําตัว

การขับรถ จัดเกาอี้ใหขาเหยียบเบรค หรือน้ํามันไดตัวตรง และควรมีหมอนใบเล็ก ๆ หนุนเอวไว

การเขียนหนังสือ อยางทํางานโดยยืนกมตัวลงที่โตะ หาเกาอี้ที่สูงพอเวลาที่เขียนหนังสือ ขอศอกอยูในแนวระดับกับ
โตะ เวลาเขียนหลังตองตรง

หนาที่ 7-8
การเอื้อมหยิบสิ่งของ หรือวางสิ่งของในบริเวณที่ใกลมือ หรือสูงจนเอื้อม จะทําใหปวดหลังได ดังนั้นควรจะใชบันได
หรือเกาอี้ชวย

การบริหารรางกายตนเองแกปวดเมื่อยหลัง

การบริหารรางกายตนเองแกปวดเมื่อหลัง ในกรณีที่ยืนทํางานนาน ๆ อาจทําใหเกิดอาการปวดหลังไดมากเชนกัน
ทาบริหารงาย ๆ มี 2 ทาคือ

(ที่ทํางานหรือที่บาน) นั่งเกาอี้โนมตัวไปขางหนาใหศรีษะ
อยูที่เขาคางนาน 30 วินาที กลับขึ้นนั่ง หลังตรง และทําซ้ํา
5 ครั้ง ภายหลังจากการยืนทุกๆ 1-2 ชั่วโมง

(ที่บาน) นอนหงาย ขาทั้งสองพาดบนเกาอี้ประมาณ 10-15 นาที

•

สิ่งที่ชวยใหหายปวดหลังมากที่สุด คือการฝกฝนเอ็นขอตอกลามเนื้อที่พยุงกระดูกสันหลังใหมีความยืดหยุนและ
แข็งแรงอยูเสมอ ซึ่งไดแก กลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้อหลังเปนสําคัญ โดยการออกกําลังกายที่ถูกวิธี และทําอยาง
สม่ําเสมอ

•

การที่จะออกกําลังกายนั้น ควรไดรับคําแนะนําจากแพทย หรือนักกายภาพบําบัดเพราะอาจมีทาออกกําลังกายบางทาที่
ไมเหมาะสมกับบางคนในขณะที่ กําลังปวดหลังอยู

การออกกําลังกายในสํานักงาน
งานในสํานักงานสวนใหญจะมีลักษณะการทํางานในทานั่ง หรือทายืน เปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิง่ งาน
ที่เกี่ยวของ กับคอมพิวเตอร ซึ่งการทํางานในทาเดี่ยวนานเปนสาเหตุใหเกิด อาการปวดกลามเนื้อและความเครียดได
การออกกําลังกายเล็ก ๆ นอย ๆ ที่โตะทํางานสามารถชวยลดอาการดังกลาวได และผูสําหรับทํางานหนา
จอคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการออกกําลังกายเล็กนอยที่โตะทํางาน
- ควรเปลี่ยนอริยาบท ทาทางการทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ควรสลับดวยงานที่แตกตางกันออกไป
เพื่อเปนการหยุดพัก และใหรางกายไดเปลี่ยนทาลักษณะการทํางาน
- ทํางานในความเร็วพอเหมาะ เนื่องจากหากเรงทํางานเร็วเกินไปจะทําใหกลามเนื้อลา แตถาหาก
ทําชาเกินไปก็จะเกิด อาการเบื่อ
- ละสายตาจากจอภาพบางโอกาส และมองไปที่วัตถุที่อยูระยะไกล เพื่อพักสายตา
- หยุดพักเปนระยะ ๆ เพื่อลดความเครียดของกลามเนื้อและตา โดยการยืน เคลื่อนไหวไปมาและ
เปลี่ยนกิจกรรม การทํางาน
- ผอนคลายกลามเนื้อ การเกร็ง เปลี่ยนอิริยาบถโดยการออกกําลังกาย

หนาที่ 7-9
ทาออกกําลังกาย

ยืดแขน
ประสานนิ้วมือเขาดวยกัน หงายฝามือขึ้นยืดแขนตั้งเหนือศีรษะ หลังตรง
7-9

เหวี่ยงเทาไปมา
วางเทาใหหางกัน ยกปลายเทาขึ้นใหสนเทาติดพื้น เหวี่ยงปลายเทาเขาหากันและเหวี่ยง
ออก

หมุนไหล
วางแขนเหยียดตรงขางลําตัว ยกไหลทั้งสองขึ้นยักไหลไปขางหลังแลวปลอยลงและคลาย
กลามเนื้อ ทําซ้ําในทิศทางตรงกันขาม

เอียงขาง
หอยแขนไวขางลําตัวเอียงไหลซาย-ขวา ขึ้นลงสลับกัน

กมหลัง
เก็บคาง ยกขาขึ้นจากพื้นขางหนึ่ง กมตัวใหจมูกแตะหัวเขา

งอขอเทา
ยกขาขางหนึ่งจากพื้นเหยียดตรง งอขอเทาใหปลายเทาชี้ขึ้นแลวเหยียดขอเทา ใหปลาย
เทาขนานกับพื้น ทําซ้ํากับ ขาอีกขางหนึ่ง

ยกขา
นั่งเกาอี้โดยหลังไมพิงพนัก วางฝาเทาทั้งสองราบไปกับพื้นยกขาขางหนึ่งขึ้นจากพื้น
เหยียดตรงโดยใหสนเทาสูง จากพื้นประมาณ 2-3 นิ้ว คางไวสักครูแลววางลง ทําซ้ํากับขา
อีกขางหนึ่ง

ปดตา (สําหรับผูปฏิบัติงานหนาจอคอมพิวเตอร)
เอาฝามือปดตา โดยไมตองกดลงบริเวณ ตา ปดเปลือกตาลง สูดหาย ใจเขาออกลึก ๆ 8-9
ครั้ง เอาฝามือออก ลืมตาขึ้นและกระพริบตาหลาย ๆ ครั้ง

หนาที่ 7-10
เบอรโทรศัพทและสถานที่ติดตอสําคัญกรณีฉุกเฉิน
รายชื่อ: สถานที่ ,หนวยงาน,บุคคล

เบอรติดตอ

1) การติดตอสถานีดับเพลิง
− นครราชสีมา
− พิมาย
− ตลาดแค
− สถานีโพธิ์กลาง
− สถานีสรุ นารายณ
− ทุกเทศบาลทั่วประเทศ

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

2) การติดตอโรงพยาบาล
− มหาราช

Code – 044
− 255996
252019
− 242742
− 262000
− 261261
− 471511
− 471182
− 471214

−
−
−
−
−
−

ป.แพทย
ราชสีมาธนบุรี
เซนตแมรี่
พิมาย
พิมายเมดิคอล
รถฉุกเฉิน รพ. พิมาย

, 254900-1 , 242200 ,
, 253837
, 256263 , 256358
, 285322, 471288

หนาที่ 8-1
อางอิง
มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน พ.ศ. 2549
1. งานทีล
่ ูกจางทําในลักษณะงานเบาตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิ
เวตบัลบโกลบ 34 องศาเซลเซียส
2. งานทีล
่ ูกจางทําในลักษณะงานปานกลางตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลีย
่
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 32 องศาเซลเซียส
3. งานทีล
่ ูกจางทําในลักษณะงานหนักตองมีมาตรฐานระดับความรอนไม เกินคาเฉลีย
่
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 30 องศาเซลเซียส
4. ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความรอนเกินมาตรฐานที่กําหนด
ในขอ 1-3 ให นายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานทางดานวิศวกรรมใหระดั บ
ความรอนไมเกินมาตรฐาน หากไดดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานแลว ยังควบคุม
ใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวไมได ใหนายจางปดประกาศเตือนให ลูกจางทราบวาบริเวณนั้น
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง และนายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคม
ุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล ตลอดเวลาทีท
่ ํางาน
ระดับความรอน หมายความวา อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน ตรวจวัดโดยคาเฉลี่ยใน
ชวงเวลาสองชัว่ โมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบสูงสุดของการทํางานปกติ
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) หมายความวา
1 อุณหภูมิที่วด
ั เปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคาร มีระดั บ
ความรอนเทากับ 0.7 เทาของอุณหภูมิที่ อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติบวก
ิ ี่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร
0.3 เทาของอุณหภูมท
2 อุณหภูมิที่วด
ั เปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน เทากั บ
0.7 เทาของอุณหภูมท
ิ ี่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ บวก 0.2 เทาของ
อุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร และบวก 0.1 เทาของอุณหภูมท
ิ ี่อานคาจากเทอรโมมิเตอร
กระเปาะแหง
2. มาตรฐาน ACGIH
( American Conference of Governmental Industrial Hygiene )
Heat Exposure Tables
Permissible Heat Treashold Limit Value ( Value are give in ° C WBGT )
ชวงทํางาน – พักในแต
ความหนักเบาของงาน
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 “

หนาที่ 8-2
การจัดประเภทงาน
งานเบา หมายถึง งานที่ตองใชพลังงานไมเกิน 200 Kcal / hr หรือ 800 BTU / hr เชน งาน
เขียนหนังสือ งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิ ตภัณฑ งานประกอบ
ชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรดวยเทาการยืนคุมงาน
งานปานกลาง หมายถึง งานที่ตองใชพลังงาน 200 - 350 Kcal/hr หรือ 800 - 1400 BTU/hr
เชน งานยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก
งานขับรถแทรกเตอร
งานหนัก หมายถึง งานที่ตองใชพลังงาน 350 - 500 Kcal / hr หรือ 1400 - 2000 BTU / hr
เชน งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก งานเลื่อยไม งานเจาะไมเนื้อแข็ง งานทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ งาน
ยกหรือเคลื่อนยายของหนักขึน
้ ที่สูงหรือที่ลาดชัน
ตารางแสดงคาพลังงานเผาผลาญอาหาร ( Metabolism ) มาตรฐานที่ใชในกิจกรรมการทํางาน
ลักษณะทาทางและกิจกรรม

BTU / hr
คามาตรฐาน

1.

นั่งเฉยๆ
1.1 ทํางานโดยใชมือเบา ๆ ( เขียน พิมพดีด )
1.2 ทํางานปานกลางโดยใชมือและแขน
1.3 ทํางานหนักโดยใชมือและแขน ( ตอกตะปู
แกะสลักหิน )
1.4 ทํางานโดยใชมือและขาเบาๆ ( ขับรถยนต )
1.5 ทํางานปานกลางใชมือและขา ( ขับรถบรรทุก
รถเมล )
2.
ยืนเฉยๆ
2.1 ทํางานปานกลางโดยใชแขนและมีการเคลื่อนไหว
ของลําตัว ( รีดผา ยืนตอกตะปู)
2.2 ทํางานหนักโดยใชมือและแขน (ใชเลื่อยมือ ขุด
ดิน)
3.
เดิน ( ตรวจงาน สอนหนังสือ)
3.1 ทํางานปานกลางโดยใชแขน
( กวาดพื้น ทํางานในหองเก็บของ )
3.2 ขนของหนักโดยใชแขน
( ขนกระเปาเดินทาง เข็นรถตัดหญา )
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 )
ระดับจากพื้นถึงเอว
ระดับจากพื้นถึงไหล
7.
การขุด แซะ ตัก( 8 กิโลกรัม ในระยะทาง 1 หลา ยก
สูงขึ้น 1 หลา ใน 10 ครั้งตอนาที )
8.
งานหนักที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆ
หมายเหตุ : 3968 BTU / hr = 1 Kg / Cal , 1 BTU = 0.252 Kcal

360
410
500
840
670
860
460
890

ชวง

380
450
720
600
720

–
–
–
–
–

430
550
960
770
960

720 – 960

1440
720
1080

960 – 1920
600 – 840
960 – 1920

1680
1800
3050

1440 – 1920

1970
2590
1920

2400 – 4800

หนาที่ 8-3
มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง พ.ศ. 2549
กิจการ

1. ไมตากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สําหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบ

ตารางที่ 1 มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป
ประเภทอุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่

บริเวณพื้นทีท
่ ั่วไปของ
อาคาร

ทางเขา
- ทางเขาหองโถง หรือหองพักรอ
- บริเวณโตะประชาสัมพันธ หรือโตะติดตอลูกคา
- ประตูทางเขาใหญของสถานประกอบกิจการ
- ปอมยาม
- จุดขนถายสินคา
พื้นที่สัญจร
- ทางเดินในพืน
้ ที่สญ
ั จรเบาบาง
- ทางเดินในพืน
้ ที่สญ
ั จรหนาแนน
- บันได
หองฝกอบรมและหองบรรยาย
- พื้นทีท
่ ั่วไป
หองคอมพิวเตอร
- บริเวณทั่วไป
หองประชุม
งานธุรการ
- หองถายเอกสาร
โรงอาหาร
- พื้นทีท
่ ั่วไป
หองครัว
- พื้นทีท
่ ั่วไป
- บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทาํ ความสะอาด
หองพักพนักงาน
- หองเปลี่ยนเสื้อผาและบริเวณตูเก็บของ
- หองพักผอน
หองปฐมพยาบาล
- หองพักฟน
- หองตรวจรักษา
หองสุขา
หองเก็บของ
- หองเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ
: เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย
: เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย
- หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดออน
: เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย
: เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย
อาคารหมอนา
- พื้นทีท
่ ั่วไป
หองควบคุมและหองสวิตช
- พื้นทีท
่ ั่วไป
หองปฏิบต
ั ิการทดลองและหองทดสอบ
่ ั่วไป
- พื้นทีท

อุตสาหกรรมอื่นๆ

คาเฉลี่ยความเขม
ของแสงสวาง(ลักซ)
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

หนาที่ 8-4
2. ไมตากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 2 สําหรับบริเวณพื้นที่ ใชประโยชนในกระบวนการ
ผลิตทีล
่ ูกจางทํางาน
ตารางที่ 2 มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลิต
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

อาคาร/พื้นที่
โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสท
ุ ธิ์
- บริเวณที่เก็บวัตถุดิบ
- บริเวณหองทดสอบและหองทดลอง
- บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบริสท
ุ ธิ์
อาคารหมอนา
- บริเวณพื้นทีห
่ นาหมอนา

คาเฉลี่ยความเขม
ของแสงสวาง(ลักซ)
300
400
300
200

3. ไมตากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 3 สําหรับบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามอง
เฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน
ตารางที่ 3 มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเคมี

งานสํานักงาน

อาคาร/พื้นที่
โรงงานผลิตสารเคมี
- กระบวนการตม ทําใหแหง การกรอง การทําให
ตกผลึก การฟอกสี และการสกัด
- เครื่องมือวัด เกจ วาลว ฯลฯ
หองคอมพิวเตอร
- งานบันทึกขอมูล
- บริเวณทีแ
่ สดงขอมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ)
หองธุรการ
- งานพิมพดีด การเขียน การอาน และการจัดเก็บ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาเฉลี่ยความเขม
ของแสงสวาง(ลักซ)
200
100
600
600
400

4. นายจางตองใช หรือจัดใหมี ฉาก แผนฟลมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอนจากแหลงกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย ที่มแ
ี สงจา
สองเขานัยนตาลูกจางโดยตรงในขณะทํางาน ในกรณีที่ไมอาจปองกันไดตองจัดใหลูกจาง สวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ตลอดเวลาทีท
่ ํางาน

หนาที่ 8-5
มาตรฐานตามกฎกระทรวง กระทรวงแรงงาน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเสียง พ.ศ. 2549
ภายในสถานประกอบการทีใ่ หลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางานดังตอไปนี้
1. นายจางตองควบคุมระดั บเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน
(Time Weighted Average-TWA) มิใหเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน

เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง
(ชั่วโมง)
12
8
7
6
5
4
3
2
1½
1
½
¼ หรือนอยกวา

ระดับเสียงเฉลีย
่ ตลอดเวลาการทํางาน (TWA)ไมเกิน
(เดซิเบลเอ)
87
90
91
92
93
95
97
100
102
105
110
115

2. ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มรี ะดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or
Impulse Noise) เกินหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก
เกินมาตรฐานทีก
่ ําหนดไว ในตารางที่ 1 นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางาน
จนกวาจะไดปรับปรุงหรือ
แกไขระดับเสียง
3. ภายในสถานประกอบกิจการที่ สภาวะการทํางานมี ระดับเสียงที่ลูกจางไดรั บเกินมาตรฐานที่
กําหนดในตารางที่ 1 ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่ เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผาน
ของเสียงหรือการบริหารจัดการเพื่อใหมีระดั บเสียงที่ลูกจางไดรับอยู ไมเกินมาตรฐานที่กําหนด
ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขไมได นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล ตลอดเวลาทีท
่ ํางาน เพื่อลดเสียงใหอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว
4. ในบริเวณทีม
่ ีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด นายจางตองจัดใหมีเครือ
่ งหมายเตือนใหใช
อุปกรณคม
ุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวใหลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน
5. ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษ
การไดยินในสถานประกอบกิจการ

หนาที่ 8-6
มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับลูกจาง
1. ตองจัดใหมช
ี องทางผานสูท
 างออกซึ่งมีความกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร ในกรณีคนงานเกิน
50 คนตองเพิ่มความกวางขึ้นอีก 60 เซนติเมตรหรือเพิ่มทางออกอีก 1 ชองทาง
2. ระหวางเครือ
่ งจักรตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางไมนอยกวา 80
เซนติเมตร
3. ใหมท
ี างออกอยางนอย 2 ทางทุกชั้นที่สามารถอพยพลูกจางออกไดทั้งหมดในเวลาไมเกิน 5
นาทีโดยปลอดภัย
่ ี่มีความเสีย
่ งตอการ
4. ทางออกฉุกเฉินตองอยูหา งจากจุดทํางานไมเกิน 15 เมตรสําหรับสถานทีท
เกิดอัคคีภย
ั อยางรายแรง และ 30 เมตรสําหรับสถานทีท
่ ี่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภย
ั ปานกลางอยางเบา
5. อัตราสวนปริมาณน้ําทีส
่ ํารองตอเนื้อที่อาคารเปนไปตามตารางตอไปนี้
เนื้อที่
ไมเกิน 250 ตารางเมตร
เกิน 250 ตารางเมตร ไมเกิน 500 ตารางเมตร
เกิน 500 ตารางเมตร ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
เกิน 1,000 ตารางเมตร

ปริมาณน้ําสํารองที่ใช
9,000 ลิตร
15,000 ลิตร
27,000 ลิตร
36,000 ลิตร

6. เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่ใชใหคาํ นวณตามพื้นที่ของ
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภย
ั ที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้
ชนิดของ
เครื่องดับเพลิง

12345102040-

เอ
เอ
เอ
เอ
เอ
เอ
เอ
เอ

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภย
ั
อยางเบาตอเครื่อง
ดับเพลิง
1 เครื่อง
200 ตรม.
560 ตรม.
840 ตรม.
1,050 ตรม.
1,050 ตรม.
1,050 ตรม.
1,050 ตรม.
1,050 ตรม.

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภย
ั
อยางปานกลางตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครือ
่ ง

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภย
ั
อยางรายแรงตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครือ
่ ง

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 ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่ใชใหคํานวณตามพื้นทีข
่ อง
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภย
ั ที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย
อยางเบา
อยางปานกลาง
อยางรายแรง

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
5- บี
10- บี
10- บี
20- บี
20- บี
40- บี

ระยะหางจากวัสดุที่กอใหเกิด
เพลิงประเภท บี
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร

8. การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป แตละเครื่องตองมีระยะหางไมเกิน 20 เมตร

หนาที่ 8-7
9. เครื่องดับเพลิงทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดบ
ั เพลิง
ประเภทใด โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณตอ
 งมองเห็นชัดเจนไมนอยกวา 1.50 เมตร
10. เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีน้ําหนักสุทธิไมเกินยีส
่ บ
ิ กิโลกรัม ติดตัง้ สูงจากพื้นไมนอย
กวา 1 เมตรแตไมเกิน 1.40 เมตร
11. มีการตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงไมนอยกวา 6 เดือนตอครัง้ และเก็บผลใหพนักงานตรวจได
ตลอดเวลา
12. สถานประกอบการที่มต
ี ั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิด
เปลงเสียงใหไดยินอยางทั่วถึง โดยระดับความดังของเสียงไมนอยกวา 100 เดซิเบล(เอ) วัดจากจุดกําเนิด
เสียงโดยรอบ
13. ตองติดตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นและมีระยะหางจากจุดทํางานไมเกิน 30 เมตร

หนาที่ 8-8
สัญลักษณความรุนแรงของอันตรายของสารเคมีมาตรฐาน NFPA

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

องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส

ความไวไฟ

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

ความไวใน
ปฏิกิริยา

สุขภาพ

ขอมูลพิเศษ
OXY
ACID
COR
ALK

-

ออกซิไดซ
กรด
กัดกรอน
ดาง

- หามผสมน้ํา

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

หนาที่ 8-9
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกกรมน้ําบริโภค 257 เลม 1 – 2521

เกณฑที่กําหนดสูงสุด
(maximum acceptable
concentration)

เกณฑที่อนุโลมใหสูงสุด
(maximum allowable
concentration)

5

15

- รส (Taste)

ไมเปนที่รังเกียจ

ไมเปนที่รังเกียจ

- กลิ่น (odour)

ไมเปนที่รังเกียจ

ไมเปนที่รังเกียจ

5

20

6.5 ถึง 8.5

ไมเกิน 9.2

- ปริมาณสารทั้งหมด (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

- คัลเซี่ยม (Ca)

75

200

- มักเนเซี่ยม (Mg)

50

150

- ซัลเฟต (SO4)

200

250

- คลอไรด (Cl)

250

600

- ฟลูออไรด (F)

0.7

1.0

- ไนเตรต (NO3) as NO3

45

45

- ปรอท(Hg)

0.0001

-

- ตะกั่ว(Pb)

0.05

-

- อารเซนิก(As)

0.05

-

- เซเลเนียม(Se)

0.01

-

- โครเมี่ยม(Cr hexavalent)

0.05

-

- คัดเมี่ยม(Cd)

0.01

-

500

-

นอยกวา 2.2

-

ไมมี

-

รายการ

1. คุณลักษณะทางกายภาพ
- สี (colour), Pt-Co unit

- ความขุน (Turbidity),NTU
- ความเปนกรด-ดาง (pH range)
2. คุณลักษณะทางเคมี (mg/L)

3. คุณลักษณะทางดานสารเปนพิษ(mg/L)

4. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
แสตนดารดเพลตเคานต
- เอ็มพีเอ็น
(โคลิฟอรมออรแกนิสซึมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร)
- อี.โคไล (E.coll)

