
 

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) 

ช่ือเอกสาร คูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เลขท่ีเอกสาร S-QMO-021    หนวยงาน   : ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

วันท่ีเริ่มใช 7/1/2562    แกไขครั้งท่ี 1  หนา 1/52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทํา/แกไข ผูทบทวน/อนุมัต ิ
จิตรญา เงินกล่ัน  - ลงนาม - ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร - ลงนาม - 
วันที่ลงนาม 7 มกราคม 2562 วันที่ลงนาม 7 มกราคม 2562 

 



 

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) 

ช่ือเอกสาร คูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เลขท่ีเอกสาร S-QMO-021    หนวยงาน   : ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

วันท่ีเริ่มใช 7/1/2562    แกไขครั้งท่ี 1  หนา 2/52 

 

สารบัญ 

 หนา 

วัตถุประสงค   3 

คําจํากัดความ   3 

ความสูญเสียจากอุบัติเหต ุ   4 

นโยบายความปลอดภัยของบริษัท   5 

กฎความปลอดภัยของบริษัท   6 

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   6 

กฎความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง   12 

กฎความปลอดภัยในการใชรถยก   12  

กฎความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ   13 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา   14 

กฎความปลอดภัยในสํานักงาน   15 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น   18 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหินเจียรแบบแทน   23 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหินเจียรแบบมือถือ   23 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม-ตัดแก็ส   24 

กฎความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟา   25 

การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย   26 

สัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคม ี   34 

สีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย   40 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน   44 

การปองกันและระงับอัคคีภัย   50 

หมายเลขโทรศัพทสําคัญๆ กรณีฉุกเฉิน   53 

 

 

 

  

 



 

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) 

ช่ือเอกสาร คูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เลขท่ีเอกสาร S-QMO-021    หนวยงาน   : ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

วันท่ีเริ่มใช 7/1/2562    แกไขครั้งท่ี 1  หนา 3/52 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดรับทราบและเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทํางานท่ีปลอดภัย  
2. เพ่ือเปนแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

3. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานท้ังตอตัวพนักงานและทรัพยสินของบริษัท 

คําจํากัดความ 

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดลอมของการทํางานท่ีปราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย และความเส่ียงใดๆ 

สิ่งคุกคาม หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีศักยภาพท่ีกอใหเกิดอันตรายได อาจเปนสารเคมี เคร่ืองจักร ความรอน 
ลักษณะการทํางาน หรือสภาพแวดลอมการทํางาน ซึ่งอันตรายท่ีเกิดขึ้น อาจถึงการเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือการเจ็บปวย
ทางกายหรือทางจิตใจ 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเปนไปได หรือโอกาสท่ีส่ิงคุกคามแสดงความเปนอันตราย ตั้งแตระดับเล็กนอยถึงมี
ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได 

อุบัติการณ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดเปนเหตุนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ  
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดวางแผนไวลวงหนา ซึ่งกอใหเกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตาย                  

และทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย 

เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคเมื่อเกิดขึ้นแลวมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดเปน
อุบัติเหตุ หรือเกือบไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย เสียชีวิต หรือความสูญเสียตอทรัพยสิน สภาพแวดลอมหรือสาธารณชน 

กฎความปลอดภัยในการทํางาน  หมายถึง ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบใหถือปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานดวย
ความปลอดภัย และพนักงานของบริษัทฯทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานอยางเครงครัด 

สีเพื่อความปลอดภัย  หมายถึง สีท่ีกําหนดในการส่ือความหมายเพ่ือความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภัย  หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชส่ือความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี
รูปแบบ และสัญลักษณภาพหรือขอความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพ่ือความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายเสริม  หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชส่ือความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และขอความ
เพ่ือใชรวมกับเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยในกรณีท่ีจําเปน 

งานในพื้นที่สูง  หมายถึง การทํางานในลักษณะโดดเดีย่วท่ีสูงเกินส่ีเมตรขึ้นไป เชนบนหลังคา หรือบนขอบระเบียง
ดานนอกตองปองกัน การตกหลนของผูปฏิบัติงานและส่ิงของ โดยจัดทําราวกันตก หรือจัดใหมีเข็มขัดนิรภัยและสาย
ชวยชีวิต หรืออุปกรณปองกันอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกันตลอดระยะเวลาท่ีมีการทํางาน 
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ที่อับอากาศ  หมายถึง ท่ีซึ่งมีทางเขาจาํกัดและมีการระบายอากาศไมเพียงพอท่ีจะทําใหอากาศภายในอยูในสภาพ
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เชนอุโมงค ถ้ํา บอ หลุม หองใตดิน หองนิรภัย ถังนํ้ามัน ถังหมัก ถังไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน 

การปฐมพยาบาล  หมายถึง การใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกะทันหัน โดยใช
เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีพอจะหาไดบริเวณน้ัน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) หมายถึง  กระบวนการการประมาณระดับความเส่ียง และการ
ตัดสินวาความเส่ียงน้ันอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

การชี้บงอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ในการรับรูถึงอันตรายท่ีมีอยู และการกําหนด
ลักษณะของอันตราย 

ความเจ็บปวยจากการทํางาน  หมายถึง   ความเจ็บปวยท่ีไดพิจารณาวา มีสาเหตุจากกิจกรรม การทํางาน หรือ
ส่ิงแวดลอมของท่ีทํางาน 

ผูรับเหมา หมายถงึ บริษัทฯหรือหนวยงานภายนอกท่ีเขามาใหบริการ ประกอบ ตดิตั้ง ซอมอุปกรณเคร่ืองจักร 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
การเกิดอุบัติเหตุในแตละคร้ังยอมกอใหเกิดความสูญเสียมากมายนอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย หรือ

เสียชีวิต หรือแมแตทรัพยสินเสียหาย อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีเกิดความเสียหาย คาใชจายในการซอมบํารุงแลว ยัง
รวมถึงการสูญเสียเวลาในการผลิตท่ีตองหยุดและคาใชจายอ่ืนๆ หรือแมแตเสียภาพพจนของบริษัทความสูญเสียหรือ
คาใชจายอันเน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุน้ันอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังน้ีคือ 

1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss) 

หมายถึง จํานวนเงินท่ีตองจายไปอันเกี่ยวเน่ืองกับผูไดรับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือเปนคาเสียหายท่ี
แสดงใหเห็นอยางเดนชัด ไดแก 

1.1  คารักษาพยาบาล 

1.2  คาทดแทนจากการไดรับบาดเจ็บ 

1.3  คาทําขวัญ 

1.4  คาทําศพ 

1.5  คาประกันชีวติ 

 

2. ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss) 

หมายถึง คาใชจายอ่ืนๆ (ซึ่งสวนใหญจะคํานวณเปนตัวเงินได) นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสําหรับการเกิด
อุบัติเหตุในแตละคร้ัง ไดแก 
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2.1  การสูญเสียเวลาในการทํางานของ 

2.1.1     คนงานหรือผูบาดเจ็บ เพ่ือรักษาพยาบาล 

2.1.2    คนงานอ่ืนหรือเพ่ือนรวมงานท่ีตองหยุดชะงักชั่วคราว เน่ืองจากชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล 
หรือนําสงโรงพยาบาล อยากรูอยากเห็น การวิพากษวิจารณ ความตื่นตกใจ 

2.1.3    หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เน่ืองจากชวยเหลือผูบาดเจ็บ สอบสวน หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
บันทึกและจัดทํารายงานการเกิดอุบัติเหตุ จัดหาคนงานอ่ืนและฝกสอนใหเขาทํางานแทนผูบาดเจ็บ หาวิธีแกไขและปองกัน
อุบัติเหตุไมใหเกิดซ้ําอีก 

2.2  คาใชจายในการซอมแซมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีไดรับความเสียหาย 

2.3  วัตถุดิบหรือสินคาท่ีไดรับความเสียหายตองท้ิง ทําลายหรือขายเปนเศษ 

2.4  ผลผลิตลดลง เน่ืองจากกระบวนการผลิตขัดของ ตองหยุดชะงัก 

2.5  คาสวัสดิการตางๆของผูบาดเจ็บ 

2.6  คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บซึ่งยังคงตองจายตามปกติ แมวาผูบาดเจ็บจะทํางานยังไมไดเต็มท่ีหรือตองหยุด
งาน 

2.7  การสูญเสียโอกาสในการทํากําไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต และการ
เปล่ียนแปลงความตองการของตลาด 

2.8  คาเชา คาไฟฟา นํ้าประปา ท่ียังคงตองจายตามปกติ แมวาจะตองหยุดหรือปดกิจการหลายวันในกรณีเกิด
อุบัติเหตุรายแรง 

2.9  การเสียชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัทฯ 

 

นโยบายความปลอดภัยของบริษัท 

 เพ่ือใหการบริหารงานความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (S-QMO-018) ขึ้น  
 

กฎความปลอดภัยและสุขอนามัย 

1. ตองปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางานอยางถูกตอง 

2. ตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

3. ตองสวมใสชุดทํางานใหถูกตอง เหมาะสมกับงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. หามเสพของมึนเมา และเขามาในสถานท่ีปฏิบัติงานในลักษณะมึนเมาโดยเด็ดขาด 

5. หามสูบบุหร่ีในบริเวณภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน ยกเวนในพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหสูบบุหร่ี 
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6. อุปกรณสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี สายไฟ ตองอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย และหามวางไว
ในบริเวณท่ีกีดขวางทางเดินและบันได 

7. มีดตัดกระดาษ กรรไกร และส่ิงของมีคมเมื่อใชงานแลวเสร็จตองเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย 

8. หามวิ่งขึ้น-ลง บันได และยืนกีดขวางทางเดินและบันได 

9. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมใหผูท่ีประสบเหตุระงับหรือดับไฟโดยอุปกรณดับเพลิงท่ีมีอยู ถาไมสามารถดับดวยตนเองได
ใหแจงผูบังคับบัญชาโดยเร็ว และปฏิบัติตามแผนการดับเพลิง 

10. เมื่อพบเห็นสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยตองทําการปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพท่ีไมกอใหเกิดอันตรายโดย
ทันที 

 

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)  

หมายถึง  อุปกรณที่สวมใสปกคลุมสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย เ พื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น
เ นื่องจากสภาพและสิ่งแวดลอมในขณะปฎิบัติงาน โดยทั่ว ไปในการทํางานจะมีการปองกันและควบคุม
สภาพแวดลอมของการทํางานกอน โดยการแกไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เชน การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เปลี่ยนวิธีการทํางาน เปนตน  แตในกรณีที่ไมสามารถดํา เนินการดังกลาว ได จะตองใชอุปกรณปองกัน
อัน ต ร า ย สว น บุค ค ลม า ใ ชเ พื ่อ ชว ย ปอ ง กัน อ วัย วะ ข อ ง รา ง กา ย ไมใ หเ กิด อัน ต ร าย ที่อ าจ เกิด ขึ้น ใ น ขณะ
ปฎิบัติงาน 

ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

1. อุปกรณปองกันศีรษะ (Head Protection)  

อุปกรณปองกันศีรษะ สําหรับการปองกันศีรษะจากการกระแทก ชน หรือวัสดุจากที่สูงมากระทบ
โดยอุปกรณจะมีลักษณะแข็งแรง  และทําดวยวัสดุ ท่ีแตกตางกันไป ซึ่งประกอบดวย หมวกนิรภัยซึ่งใชปองกัน
การกระแทก การเจาะทะลุของวัสดุที่ตกลงมากระทบกับศีรษะหรือใชตานทานกระแสไฟฟา  ทนไฟไหม  
หมวกกันศีรษะชน ซึ่งใชงานในที่แคบๆ และหมวกคลุมผม เพื่อปองกันเสนผมไมให เกี่ยวพันกับเครื่องจักร
หรือชิ้นสวนใดๆซึ่งจะดึง รั้ง  กระชากเปนอันตรายตอศีรษะได ไดแก หมวกนิรภัย (Safety Helmet)  ใชเ พื่อ
ปองกันศีรษะจากการกระแทก การเจาะทะลุ วัตถุปลิว หรือกระเด็นมาโดน และไฟฟา มีลักษณะแข็งแรง ทํา
ดวยวัสดุที ่แตกตา งกันไป  หมวกนิรภัยประกอบดวยตัวหมวก( Head Shell)  รองในหมวก(Suspension 

Line) และสายรัดคาง(chin Straps) 
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2. อุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา (Eye and Face Protection) 

การปฏิบัติงานบางอยาง ที่ เ สี่ย งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นบริ เ วณใบหนา  ดัง นั้น  อุปกรณปองกัน
ใบหนาและดวงตาสําหรับการปองกันความรอน การแผรังสี ที่ เปนอันตราย การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะ 
ไดแก หนากากกรองแสง หมวกครอบกันกรด หมวกครอบแบบจายอากาศ และอุปกรณปองกันแบบใชมือ
ถือ โดยจะผลิตจากวัสดุทนไฟ ปองกันแสงท่ีเปนอันตรายและทนตอการใช นํ้ายาทําความสะอาด นํ้าหนักเบา 
สําหรับ แวนครอบตา ประกอบดวยถวยครอบตาพรอมดวยเลนส 2 ชิ้น ถวยครอบตาทั้งสองยึดติดกันดวย
สะพานเชื่อม ถวยครอบตาทําดวยพลาสติก หรือวัสดุ ท่ีทนรอน ปองกันการติดเชื้อ ปองกันนํ้าซึมท่ีถวยครอบ
ตาแตละขางจะยึดดวยกรอบเลนส ซึ่งจะทําดวยโลหะหรือพลาสติก  ไดแก แวนตานิรภัย (Safety Glasses 

or Spectacles) แวนตานิรภัยมีรูปรางคลายแวนตาท่ีใช ท่ัวไปแตกตางตรงท่ีเลนสของแวนนิรภัยสามารถทน
ตอแรงกระแทก แรงเจาะ ความรอนและสารเคมีไดดี  แวนตานิรภัยเหมาะที่จะใชกับงานกลึง  ไสเจียระไน 
หรืองานท่ีเส่ียงตอวัสดุกระเด็นมากระทบดวงตา  

     
 

3. อุปกรณปองกันระบบการไดยิน (Hearing Protection Devices) 

ในการทํางานท่ีตองสัมผัสกับเสียงที่ดังกวา  90 เดซิเบลตลอดเวลาการทํางานจะทําใหเกิดอันตราย
ตอการไดยินในทางวิชาการหากตรวจวัดเสียงในสถานที่ทํางานดัง เกินกวา  85 เดซิเบลแลวตองลดระดับ
ความดังของเสียง  อาจจะโดยที่แหลงกําเนิด  (Source) และทางผาน  (Pathway) แลววิธีการใช PPE ก็เปน
มาตรการท่ีลดอันตรายจากเสียงลงได 
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ก. ท่ีอุดหู (Ear Plug) 

ที่อุดหูชนิดนี้จะมีสวนรวมของวัสดุที่ เต็มชองหูดานนอกชวยในการลดระดับเสียงการอุดใหสนิท
กับชองหูจะมีแถบสปริงหรือที่คาดศีรษะะเปนตัวเปนตัวยึด สามารถลดความดัง เสียงไดประมาณ 15 เดซิ
เบล 

ข. ที่ครอบหู (Earmuffs) มีลักษณะคลายถวย ใชครอบหูทั้งสองขาง  ที่ครอบหูจะชวยลดพลังงาน
เสียงไดโดยมีวัสดุปองกันเสียงอยูภายในท่ีครอบหูซึ่ งอาจจะเปนของเหลว โฟม ยาง หรือพลาสติก ทําหนาที่
ดูดซับเสียง  สามารถลดความดังเสียงไดประมาณ 25 เดซิเบล 

         
 

4. อุปกรณปองกันมือและแขน (Hand and Arm Protection) 

ถุงมือนิรภัยแบงตามลักษณะงานได 6 ประเภท ไดแก 
ก.  ถุงมือปองกันความรอน ตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกบังานเพราะวาไมมีการระบุระดับอุณหภูมิ และ

ระยะเวลาในการปองกันความรอนไว 
ข. ถุงมือปองกันสารเคมี 
ค. ถุงมือปองกันการขีดขวนของมีคมและรังสีอาจเปนถุงมือผา ถุงมือตาขายลวด ถุงมือหนัง  

ง. ถุงมือยางปองกันไฟฟา  ตองเปนถุงมือหรือปลอกแขนปองกันไฟฟาตามความสามารถในการ
ตานตอแรงดันไฟฟาซึ่งแบงเปน 5 class (0-4) 

จ. ถุงมือติดผนังตู  สําหรับติดผนังตู  ตองสอดแขนจากภายนอกเขาไปเพ่ือปองกันการปนเปอน หรือ
อันตรายท่ีจะเกิดกับผูทํางาน เชน งานวิจัยทางการแพทย รังสี หรืองานท่ีเขมงวดกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ฉ. แผนรองปองกันมือ เปนแผนวัสดุ 2 แผนประกบกันใชฝามือสอดเขาไปเพ่ือปองกันอันตรายจาก
การขัด เสียด สี อยางแรงมักจะใชในงานขนยายวัสดุ จะไมใชกับงานท่ีอยูรอบๆเคร่ืองจักรท่ีมีการเคล่ือนท่ี 
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5. อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection) 

อุปกรณปองกันเทามีความสําคัญและจํา เปนอยางยิ่ง สําหรับผู ที่ตอง ทํางานในสถานที่ที่อาจเกิด
อันตรายกับเทาได ซึ่ง ผูปฏิบัติงานควรจัดหารองเทา หุมขอหรือรองเทา ที่ เสริมดวยอุปกรณปองกันตางๆ  ท่ี
เรียกวารองเทานิรภัย  (Safety Shoes) เปนรองเทาที่สวมใสในการทํางานเพื่อปองกันการบาดเจ็บของเทา  

อ า จ จ ะ เ ปน ร อ ง เ ทา ธ ร ร ม ด า ที ่ใ ช ง า น ทั ่ว ไ ป แ ตใ สอ ุป ก ร ณปอ ง ก ัน ล ง ไ ป ค ร อ บ ล ง ที ่ห ัว ห ร ือ พื ้น ร อ ง เ ท า   

ซึ่งบริเ วณหัว เหล็กจะสามารถปองกันอันตรายของนิ้ว เทาจากการกระแทกและแรงกดทับไดไมนอยกวา  

2,500 ปอนด และมีแผนปองกันการทะลุจากของแหลมและของมีคม  รวมถึงสามารถปองกันไฟฟาไดตั้งแต 
100 กิโลโอหม รองเทานิรภัยแบงเปน 6 ประเภท ไดแก 

ก. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะมีเหล็กหัวบัว  (Steel Toe Cap) ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับนิ้วเทา  

อาจมีแผนโลหะรองพ้ืนกันการแทงทะลุของของมีคม  

ข. รองเทาตัวนําไฟฟา  มีตัวนําไฟฟาประกอบเหล็กอยู ท่ีตัวรองเทาเพื่อใหประจุไฟฟาไหลผานไปได 
และสวนประกอบจําพวก nonferrous เ พ่ือลดการเกิดประกายไฟเน่ืองจากการเสียดสี 

ค. รองเทาหลอหลอมโลหะเพื่อปองกันความรอนและอันตรายจากโลหะที่หลอมเหลว  มักทําจาก
วัสดุปองกันความรอน เชน อลูมิเนียมหรือแอสเบสทอส 

ง. รองเทาปองกันการระเบิดเปนรองเทานิรภัยท่ีปองกันไมใหเกิดประกายไฟขณะการใชงาน 

จ. รองเทาปองกันอันตรายจากไฟฟา  วัสดุที่ใชเปนยางเพื่อรองเทาจะไมมีสวนที่ เปนโลหะ  ยกเวน
สวนท่ีเปนเหล็กหัวบัว  ซึ่งจะถูกหุมดวยฉนวน 

ฉ . รองเทาปองกันสารเคมีทําดวยวัสดุ ท่ีทนตอการกัดกรอนของนํ้ามัน หรือสารเคมี 

 
 

6. อุปกรณปองกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)  

ผูปฏิบัติงานควรจะจัดหาสําหรับปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจในสภาวะแวดลอมที่มี
มลพิษหรือมีอุปสรรคตอการหายใจ  ซึ่ง ผูปฏิบัติงานควรเลือกใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานแตละสถานที่ ซึ่งอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจเปนการ
หายใจเอาอากาศสะอาดเขาสูรางกายสงผลดีตอสุขภาพ  แตในสภาวะแวดลอมในการทํางานบางแหงที่มี
สารอันตรายปนเปอนในสิ่งแวดลอม  อาจจะสงผลกระทบที่เปนอันตราย  ตอสุขภาพของคนทํางานโดยปกติ
แลว  สารปนเปอนในส่ิงแวดลอมสามารถแบงตามชนิดของสารปนเปอนไดดังน้ี  
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ก. ฝุน เกิดจากการแตกตัวของของแข็งบด กระแทก ขัด ไดแก ฝุนไม ฝุนหิน เปนตน 

ข. ละออง เปนอนุภาคของเหลวขนาดเล็กเกิดจากการผสมฉีดพน เชน ละอองจากการฉีดพนสารเคมี 
ค. ควัน เกิดจากโลหะถูกหลอมกลายเปนไอและเย็นลงอยางรวดเร็ว เชน งานบัดกรีหลอมโลหะ 

ง. แก็ส เปนส่ิงปนเปอนท่ีฟุงกระจายไปไดไกล เชน แอมโมเนีย 

จ. ไอ พบไดในงานท่ีเปนสารตัวทําละลาย เชน ทาสี ผสมสี นอกจากส่ิงปนเปอนแลวในอากาศเหลาน้ีบางสภาวะ
การทํางานก็จะมีออกซิเจนไมเพียงพอ ก็จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได เชน การทํางานทอใตดินในถังขนาดใหญ เปน
ตน  

               
 

 

 

7. อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง  

การทํางานในที่สูงหรือที่ตางระดับเปนงานที่เ สี่ยงจําเปนตองใชอุปกรณปองกันการตกจากที่สูง  ซึ่ง
แบงเปน 3 ประเภท คือ 

ก. เ ข ็ม ข ัด น ิร ภ ัย  ( Safety Belt) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ต ัว เ ข ็ม ข ัด น ิร ภ ัย  เ ช ือ ก น ิร ภ ัย (Safety Rope or 

Lanyards) หรือ  แถบนิรภัย (Safety Strap) โดยตัว เข็มขัด  จะใชกับลําตัว  สวนเชือกนิรภัยจะคลองตัว เข็ม
ขัดโยงไวกับเสาโครงสรางเหล็กหรือสายรัดชวยชีวิต  สายรัดตัวนิรภัย เข็มขัดนิรภัย  

ข. สายรัดนิรภัย  (Safety Harnesses) เปนอุปกรณที่ใชกับงานที่เ สี่ยงตอการตกจากที่สูง  หรือ ท่ี
ตางระดับท่ีมีความปลอดภัยกวาเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวจะใชรวมกับสายรัดชวยชีวิตเสมอ สายรัดตัวนิรภัย
แบงเปน 3 ชนิด คือ ชนิดคาดหนาอก ชนิดคาดเอว  ขา  และชนิดแขวนตัวสายรัดชวยชีวิต  

ค. สายรัดชวยชีวิต  (Life Line) เสน เชือกที่ใช รั ้ง  ผูกยึด  เกี ่ยวตัวคน  เ พื่อความปลอดภัยในกรณี
เคลื่อนตัวตองใชกับเข็มขัดนิรภัยหรือสายรัด ลําตัว  เมื่อทํางานในที่สูง  วัสดุที่ใชมีหลายชนิด  เชน  ไนลอน  

มนิลา  ลวดสปริง การเลือกใช ข้ึนอยูกับลักษณะของงาน         
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลถือเปนอุปกรณ ท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการปฎิบัติงาน เน่ืองจากในขณะ
ปฎิบัติงานอันตรายตางๆมีโอกาสเกิด ขึ้นไดตลอดเวลา ซึ่งอาจทําใหตัวทานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต ได ดัง นั้นอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจึง เปน สิ่ง สําคัญที่ควรสวมใสอยู เ สมอเ พื่อ ใหการ
ปฎิบัติงานเปนไปดวยความปลอดภัยสูงสุด  

พนักงานงานจะตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ใหเหมาะสมกับสภาพงานท่ีทํา และสวม
ใสตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหพนักงานตําแหนง ดังตอไปน้ี ตองมีอุปกรณใชงานเปนสวนตัว และใหมีการ
ตรวจสอบสภาพการใชงานและจํานวนอุปกรณใหครบถวนเปนประจํา 

 

กฎระเบียบความปลอดภัย 

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานที่สูง 

1. การทํางานในลักษณะโดดเดี่ยวท่ีสูงเกินส่ีเมตรขึ้นไป เชน บนหลังคา หรือบนขอบระเบียงดานนอก ตองปองกัน
การตกหลนของผูปฏิบัติงานและส่ิงของโดยจัดทําราวกันตกหรือจัดใหมีเข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต หรือ
อุปกรณปองกันอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกันตลอดระยะเวลาท่ีมีการทํางาน 

2. ในการใชเข็มขัดและสายชวยชีวิต ตองจัดทําท่ียึดตรึงสายชวยชีวิตไวในสวนหน่ึงสวนใดของอาคารหรือโครงสราง 

3. ชองเปดหรือปลองตางๆ ตองจัดทําฝาปดหรือร้ัวกั้นท่ีมีความสูงไมนอยกวาเกาสิบเซนติเมตรเพ่ือปองกันการตก
หลน 

4. หามทํางานบนท่ีสูงในขณะท่ีมีพายุ ลมแรง ฝนตกหรือฝาคะนอง 

5. การปฏิบัติงานบนหรือในถัง บอหรือกรวยสําหรับเทวัสดุหรือภาชนะอ่ืนใดท่ีผูพนักงานอาจตกลงไปหรือถูกวัสดุพัง
ทับ ตองจัดใหผูพนักงานสวมใสเข็มขัดนิรภัยหรือส่ิงปดกั้น หรือทําร้ัวหรืออุปกรณปองกันอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
คลายกัน 

6. การปฏิบัติงานบนท่ีลาดชันเกินสิบหาองศา ตองจัดใหมีน่ังราน หรือเข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต หรืออุปกรณ
อ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน สําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
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7.  การปฏิบัติงานโดยใชบันไดไตชนิดติดตรึงกับท่ีท่ีมคีวามสูงเกินสิบเมตรขึ้นไปจากพ้ืนดินหรือพ้ืนอาคาร บันไดตอง
มีโครงสรางท่ีแข็งแรง ไมผุกรอนและตองจัดทําโกรงบันไดปองกันการตกหลนของผูปฏิบัตงิาน 

8.  สภาพความแข็งแรงของบันได การติดตัง้ถกูตอง 

9. สภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน พ้ืน ราวกันตก  ตองอยูในสภาพท่ีปลอดภัย 

10. สภาพเข็มขัดนิรภัย สายรัดตวัและสายชวยชวีิต ตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณและปลอดภัย 

11. ติดปายสัญญาณหรือปายเตือนอันตราย ระวงัตกจากท่ีสูง หรือสวมเข็มขดักันตกจากท่ีสูง 

12. สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานใหครบตามสภาพการทํางาน 

 

กฎความปลอดภัยในการใชรถยก(รถโฟรคลิฟท) 
1. กอนใชรถยกตองตรวจความเรียบรอยกอนใชงานทุกคร้ัง 

2. ปรับตั้งงาใหกวางเหมาะสมกับตะแกรง หรือวัสดุท่ีจะยก 

3. กอนยกตองตรวจสอบของบนตะแกรง หรือวัสดุท่ีจะยก ตองยดึใหมั่นคง 

4. การสอดงาเขาใตตะแกรงตองกระทําอยางชา ๆ ถาติดขัดตองหยดุแกไขใหเรียบรอยกอน 

5. หามยกของเกินพิกดัท่ีกําหนด 

6. อยาออกรถยกอยางรวดเร็วหรือหยุดอยางกะทันหัน ขณะรถวิง่ ใหยกวัสดใุนระดับต่าํท่ีสุดเทาท่ีจะทําได   
7. ขับรถยกดวยความเร็วท่ีปลอดภัย ถาผานบริเวณท่ีมีพนักงานปฏิบัติงานอยูตองมีสัญญาณเสียงและแสงเตือน 

8. การขับรถยกขณะบรรทุกของผานพ้ืนท่ีเอียงใหขับรถเดินหนา แตถาพ้ืนลาดลงใหขับถอยหลัง 

9. ตองขับรถใหหางจากคันหนาประมาณ 2 – 3 ชวงคันรถ และหามแซงในท่ีแคบ 

10. อยาเคล่ือนรถยกขณะท่ีงายกของไวสูง 

11. หามใชชั้นวางท่ีชาํรุดในการยก 

12. หามขนยายวัสดุท่ีจัดตั้งไมเปนระเบียบ 

13. หามขับรถทับส่ิงของท่ีตกอยูบนพ้ืน 

14. หามจับพวงมาลัย หรือขับขี่ขณะมือหรือถุงมือเปอนนํ้ามันหรือล่ืน 

15. หามยืน เดิน หรือทํางานใตงารถยกท่ีกําลังทํางาน 

16. หามโดยสารหรือบรรทุกคน บนรถยกโดยเดด็ขาด 

17. การจอดรถยก ตองลดงาลงต่ําสุด ดึงเบรกมือดับเคร่ืองยนต แลวดึงกุญแจออก หามจอดรถยก ขวางถนนทางเดิน 
และประต ู

 

กฎความปลอดภัยในการทาํงานในพื้นที่อับอากาศ 

1. ขออนุญาตกอนเขาทํางานในท่ีอับอากาศทุกคร้ัง 

2. ตรวจสอบปริมาณออกซเิจน กาซพิษ สารเคมีฝุนละออง ไอ ฟูม คา LEL ของสารเคมตีางๆ 
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3. ตรวจสอบอุปกรณการทํางานในท่ีอับอากาศ เชน เคร่ืองชวยหายใจ (SCBA) เชือกนิรภัย หรืออุปกรณปองกัน
อันตรายตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 

4. ตรวจสอบ ทดสอบ ไฟฟา แสงสวาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา ท่ีใชใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยจึงเขาไปปฏิบัติงานได 
5. เปดพ้ืนท่ีอับอากาศใหมีการระบายอากาศใหมากท่ีสุดและจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

6. มีผูคอยชวยเหลือบริเวณชองทางเขา-ออก อยางนอย 1 คน ทําหนาท่ีคอยชวยเหลือสนับสนุน แจงขาวและสามา
รถติดตอมองดู พูดคุยไดตลอดเวลาเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

7. สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหครบถวนตามสภาพการทํางาน 

8. ปด- กั้น- ตัด - แยกระบบเพ่ือมิใหพลังงาน สาร หรือส่ิงอันตรายใดๆ เขาไปในสถานท่ีอับอากาศในระหวางท่ีมี
ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู 

9. ตรวจสอบ ทดสอบ ไฟฟาแสงสวาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย 

10. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรอุปกรณตองถูกตองเหมาะสมอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงาน 

11. หามสูบบุหร่ี หามกอไฟ หามผูท่ีไมเกี่ยวของเขาไปในพ้ืนท่ีอับอากาศ 

12. กอนและหลังปฏิบัติงาน ตองตรวจเช็คจํานวนผูปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

13. หลังจากปฏิบัตงิานเสร็จแลวทุกคร้ัง ใหทําการตรวจสอบอุปกรณการทํางานในท่ีอับอากาศ เชน เคร่ืองชวยหายใจ 
(SCBA) เชือกนิรภัย หรืออุปกรณปองกันอันตรายตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา

     
 

กฎความปลอดภัยในการทาํงานเกี่ยวกับไฟฟา 

ขอควรระวังในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาทั่ว ๆ ไป 

1. เมื่อพบวาฝาครอบหรือกลองสวิตชชํารุด หรือตกเสียหาย และควรรีบเปล่ียนและซอมแซมทันที 

2. รักษาความสะอาดของพ้ืนบริเวณท่ีซึ่งสวติชอยูใกล ๆ 

3. หมั่นสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิตชตูควบคุมทางไฟฟาไมใหมีเศษผงทองแดงหรือโลหะท่ีนําไฟฟาอยู 
4. การเปล่ียนฟวสควรใชฟวสเฉพาะงานน้ัน ๆ และกอนเปล่ียนตองสับสวิตช(ใหวงจรไฟฟาเปดใหเรียบรอยกอน) 

5. อยาใชฝาครอบท่ีทําดวยสารท่ีสามารถลุกติดไฟไดเปดฝาครอบสวติช 
6. ตองสับสวิตชใหวงจรไฟฟาเปดเมื่อตองการตรวจสอบหรือซอมแซมเคร่ืองจกัรแลวใหทําสัญลักษณหรือปายท่ี

สวิตชวา"กําลังซอม" 
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7. กอนสับสวิตชใหวงจรไฟฟาปดตองแนใจวาทุกอยางเรียบรอยและไดรับสัญญาณถูกตองและกอนเปดทดลอง
เดินเคร่ืองควรตรวจดวูาเคร่ืองจักรน้ันไมมีวัตถุอ่ืนใดติดหรือขัดอยู 

8. การสงสัญญาณเกีย่วกับเปด-ปดสวิตชควรทําดวยความระมัดระวงั 

9. อยาปด-เปดสวิตชขณะมือเปยกนํ้า 

10. การสับสวิตชใหวงจรไฟฟาปดตองแนใจวาสัญญาณน้ันถกูตอง 

11. การขันสลักเกลียวเพ่ือยึดสายไฟฟาตองขันใหแนน 

12. อุปกรณไฟฟาท่ีชํารุดอยาฝนใชงานจะเกิดอันตรายได 

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือและอุปกรณไฟฟา 

1. ตรวจสอบสายไฟฟาถาพบวาชํารุดใหเทปพันเปนฉนวนหุมใหเรียบรอยและตรวจจุดตอสายไฟใหเรียบรอยดวย 

2. อุปกรณไฟฟาท่ีเคล่ือนยายไดควรตรวจสอบบริเวณขอตอขัว้ท่ีติดอุปกรณสายไฟฟาอยางระมัดระวังถาพบวา
ชํารุดรีบเปล่ียนใหอยูสภาพดีและเรียบรอย 

3. หมั่นตรวจสอบเคร่ืองมือไฟฟาชนิดเคล่ือนยายไดตองมีฝาครอบปองกันหลอดไฟฟา 

4. การเปล่ียนหรือซอมแซมเคร่ืองมอืหรืออุปกรณไฟฟาถึงเปนกรณีเล็กนอยควรใหชางไฟฟาเปนผูดําเนินการ 

5. หาม !สับสายไฟฟาขณะท่ีมกีระแสไหลอยู 
6. หามแขวนหรือหอยสายไฟบนของมีคมเชน ใบมีด  ใบเล่ือย  ใบพัด 

7. การใชอุปกรณไฟฟาบางชนิด เชน มอเตอร  หมอแปลง  ควรมีผูรับผิดชอบในการควบคุมในการ  ปด-เปด 

8. ในสวนท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายควรมีเคร่ืองหมายแสดงไวเชน   ปายไฟสัญญาณธงแดง  เทปแดง   เปนตน 

9. ถาเกิดสภาพผิดปกติกับอุปกรณไฟฟาควรสับสวติชใหวงจรไฟฟาเปดแลวแจงใหผูรับผิดชอบทราบ 

10. หามปลดอุปกรณปองกันอันตรายไฟฟาออก  ยกเวนกรณีท่ีไดรับอนุญาตแลวเทาน้ัน 

11. เมื่อใชงานเสร็จแลวควรสับสวิตชและตองแนใจวาวงจรไฟฟาเปด 

12. หามหอหุมดวงไฟดวยกระดาษหรือผา 

13. หามนําสารไวไฟหรือวัสดุท่ีติดไฟงายเขาใกลสวติช , ปล๊ัก 

14. หามใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะมือเปยกนํ้า 

15. เมื่อมีผูไดรับอุบัตเิหตุทางไฟฟาตองรีบสับสวิตชใหวงจรไฟฟาเปด 

 ขอที่ไมควรกระทําในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับไฟฟา 

1. ไมควรถอดปล๊ักไฟดวยการดงึสายไฟ 

2. ไมควรใชเคร่ืองมือและอุปกรณไฟฟาท่ีชํารุด 

3. ไมควรใชปล๊ักไฟท่ีชํารุด 

4. ไมควรตอพวงไฟเกิน 

5. ไมควรตอปล๊ักผิดประเภท 

6. ไมควรซอมแซมอุปกรณไฟฟาดวยตนเองถาหากไมมีความรูอยางแทจริง  
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กฎความปลอดภัยในสํานกังาน 

พื้นที่สํานักงาน-ทางเดนิ-ประต ู

1. พ้ืนและทางเดินตองปราศจากนํ้า โคลน รอยเปอน และควรใหพ้ืนท่ีสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ 

2. ในขณะปฏิบัติงาน หามวิ่งหรือล่ืนไถลแทนการเดิน 

3. เก็บเศษวัสดุตางๆ ออกจากพ้ืน  
4. หามวาง จัดเก็บอุปกรณกลองส่ิงของตาง ๆ ในบริเวณทางเดินหรือชองประตู  
5. หามถือส่ิงของจาํนวนมากสูงจนบังสายตา 

6. สายไฟ สายโทรศัพท ควรจดัเก็บ ผูกมัดใหเรียบรอย 

7. ประตูท่ีมีการเปด-ปด สองทางใหติดเคร่ืองหมาย ดงึ หรือ ผลัก ใหจัดเจน 

8. อยายืนหรือเดินใกลประตูท่ีปดอยู เพราะบุคคลอ่ืนอาจจะเปดประตูมากระแทกได  
 

ตูเก็บเอกสาร 

1. ปดล้ินชักตูเก็บแฟมเอกสารทุกคร้ังท่ีไมใช  
2. หามเปดล้ินชักหลาย ๆ ชั้น ในเวลาเดียวกัน  
3. จัดใสเอกสารจากชั้นลางสุดขึ้นไปเพ่ือการถวงดุล  
4. จัดวางตูใหตดิพ้ืนหรือผนังเพ่ือความปลอดภัย  
5. ใชหูจับล้ินชกัทุกคร้ังเมื่อจะเปด-ปดล้ินชักเพ่ือปองกันน้ิวถูกหนีบ  
6. หลีกเล่ียงการใสแฟมในล้ินชกัมากเกินไป  
7. หามวางส่ิงของหนัก ๆ ไวบนตูเกบ็เอกสาร  

 

โตะทํางาน-เกาอี้  
1. ตลอดเวลาการทํางานไมควรเปดล้ินชักโตะ คางไว ใหปดทุกคร้ัง 

2. หามเอนเกาอ้ีกมหยิบของท่ีหลน 

3. หามเล่ือนเกาอ้ีท่ีมีลอเล่ือนขณะน่ัง 

4. หามเอนหรือพิงพนักเกาอ้ี โดยใหรับนํ้าหนักเพียงขางเดียว 

5. เกาอ้ีท่ีมีการชํารุด เชนลอหลุด หัก ตองทําการเปล่ียน  
 

การใชเคร่ืองใชสํานกังาน 

1. เก็บปากกา ดินสอ โดยเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในล้ินชัก  
2. หุบขากรรไกร ท่ีเปดซองจดหมาย ใบมีดคตัเตอร หรือของมีคมอ่ืน ๆ ใหเขาท่ีกอนเก็บ  
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3. ดูแลใหมีดคัดเตอร อยูในลักษณะปลอดภัยดังน้ี 

- ใหใบมดีอยูในลักษณะล็อกเสมอ 

- ดูแลรักษาดามมีดใหอยูในสภาพเรียบรอย 

- เวลาหักใบมดีคัดเตอรใหใชท่ีหักท่ีติดมากับดามมดีคัดเตอร ขณะหักระมัดระวังการกระเด็นของเศษใบมดีท่ี
หัก หามหักใบมีดกับกระจกท่ีโตะทํางาน 

4. ท่ีเสียบกระดาษท่ีมีปลายแหลมตองสวมท่ีปองกันการท่ิมแทง 

5. ในการขนยายกระดาษควรระวังกระดาษบาดมือ 

      6. การใชมีดคัดเตอรตัดกระดาษใหระมัดระวงัปลายน้ิวมือใหอยูหางไกลใบมีดขณะท่ีทําการตัดกระดาษ และอยาตัด
กระดาษพรอมกันทีเดียวมากเกินไป 

7. การแกะลวดเย็บกระดาษไมควรใชมือหรือเล็บ ใหใชท่ีดงึลวดเย็บกระดาษทุกคร้ัง 

8. ควรใชบันไดหรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในท่ีสูง ไมควรยืนบนกลอง โตะหรือเกาอ้ีท่ีมีลอหมนุ 

9. หลังเลิกงานทุกวันใหปดไฟฟาทุกดวง 

 

การใชบันไดอยางปลอดภัย 

1. กอนขึ้นหรือลงบันได ควรสังเกตส่ิงท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 

2. ถาบริเวณบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือชํารุด ควรแจงแผนกไฟฟาใหทําการเปล่ียนทันที 

3. ไมควรติดตั้งส่ิงดึงดูดความสนใจ เชนโปสเตอร ไวบริเวณบันได 

4. อยางวิ่งขึ้นหรือลงบันได 

5. หามเลนหรือหยอกลอกันในขณะขึ้นหรือลงบันได 

6. ขณะใชบันไดใหใชสายตามองบันไดท่ีจะกาวขั้นตอไป อยาทําการอ่ืนท่ีอาจกอใหเกดิอันตราย เชน การอาน
หนังสือหรือคนหาส่ิงของในกระเปาเปนตน 

7. อยาขึ้นบันไดเปนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน 

 

สายไฟฟาและเตาเสียบ 

1. สายไฟท่ีมีรอยฉีกขาด หรือปล๊ักไฟฟาท่ีแตกราวตองทําการเปล่ียนทันที  
2. เตาเสียบท่ีชํารุดจะตองซอมแซมโดยทันที ระหวางการรอการซอมแซมตองปดหรือครอบเพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืนมา

ใชงาน 

3. เคร่ืองมือและเคร่ืองใชสํานักงาน ใหวางใกลเตาเสียบมากท่ีสุด เพ่ือหลีกเลียงสายไฟท่ีทอดยาวไปตามพ้ืน
สํานักงาน 

4. ในการใชอุปกรณไฟฟาใหแนใจวาแรงดันไฟฟา เหมาะสมกับความตองการแรงดันไฟฟาของอุปกรณน้ัน 
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5. การวางหรือการเคล่ือนยายเคร่ืองใชสํานักงาน ตองระวงัอยาใหมกีารวางหรือเคล่ือนยายไปทับสายไฟฟา 

เคร่ืองถายเอกสาร 

1. ติดตัง้เคร่ืองถายเอกสารในหองท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก 

2. ไมควรตัง้ติดผนังมากเกินไป 

3. แยกเคร่ืองถายจากหองปฏิบัติงาน 

4. ไดกล่ินฉุน /ไหม ตองเลิกใชชั่วคราวและทําการแจงซอม 

5. บํารุงรักษาเคร่ืองอยูเสมอ 

6. ใชแผนปดทุกคร้ังเมื่อถายเอกสาร 

7. เมื่อไมใชงานใหปดสวิทชเคร่ือง 

8. หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองถายเอกสาร ถายเอกสารจํานวนมากเปนระยะเวลานาน จนเคร่ืองรอน ใหหยุดถายพัก
เคร่ืองใหเย็นแลวคอยทําการถายเอกสารใหม 

 

การทํางานกับคอมพิวเตอร 
1. ทํางานดวยทาทางการทํางานท่ีถกูตองโดยน่ังลึกใหเตม็เกาอ้ีและหลังพิงพนักเกาอ้ี 

2. ควรจดัระดับความสูงของอุปกรณตางๆ ใหเหมาะสมกับผูใชงานเชน จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ เกาอ้ี และโตะ 

3. ปรับความสวางภายในหองทํางาน และความสวางของจอคอมพิวเตอรใหพอเหมาะกับการใชงาน ไมเกิดแสงจา 
หรือแสงสวางไมเพียงพอ 

4. ระยะเวลาในการทํางาน ควรทําติดตอกันเพียง 50 นาที และพัก 10 นาที 

5. ทําความสะอาดอุปกรณตางๆ อยางสม่าํเสมอ เชน จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ โตะ เกาอ้ี 

6. ทําการบริหารรางกายเพ่ือลดความเมื่อยลา และชวยผอนคลายความตงึเครียด ใชเทคนิคการบริหารตาอยาง
งายๆเชน 

• กระพริบตาบอย ๆ เพ่ือใหนํ้าตาหลอเล้ียงไดท่ัวตา ชวยลดการระคายเคืองตาได 
• ใชฝามือปดตาเบาๆ เพ่ือเปนการพักสายตาจากแสงสวางใดๆ ใหวางฝามือบนเปลือกตาท่ีปดสนิท กดเบาๆ 

เปนเวลา 1 นาที จะรูสึกสบายขึ้นมาก 

• การมองไกล เพ่ือบริหารกลามเน้ือตาท่ีใชในการปรับโฟกัสของเลนสตา ใหมองไกลไปจากคอมพิวเตอรอยาง
นอย 6 เมตร แลวกลับมามองท่ีจอฯ ทําซ้ํา 3 คร้ัง 

• การกลอกตาเปนวงกลม เพ่ือเปนการบริหารกลามเน้ือตาทีใชในการกลอกตาไปมาใหมองไปรอบๆ กวาง ตาม
เข็มนาฬิกา 3 รอบ และทวนเข็มนาฬิกาอีก 3 รอบ 

ขอควรระวัง : ผูท่ีทํางานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน ควรตรวจเชค็สายตาเปนประจาํทุกป และสวมแวน
สายตาตามความเหมาะสม 
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กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชปนจั่นเหนือศีรษะ 

1. ทําการตรวจความพรอมของเครน(ปนจั่น) เปนประจําทุกวันกอนการใชงาน ไดแก ตรวจสอบกอน On Power 

- ตรวจสอบปายเตือนหรือกุญแจล็อคหรือสะพานไฟท่ีใชกับเครนท่ีตูควบคุมไฟฟา 

- ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีจกัรกลเคล่ือนท่ีอ่ืนใตรางเครน 

- ตรวจสอบและยืนยันวาไมมีคนอยูบนสะพานเครนและแนวรางเครน 

- ตรวจสอบสภาพการมวนสลิงบนกวานตรวจสอบหลัง On Power และทดสอบการทํางาน 

- ตรวจสอบสัญญาณเตือนทํางาน 

- ทดสอบการทํางาน 6 ทิศทางของตะขอยก 

 1. ตามแนวรางเดินหนา-ถอยหลัง 

 2. ตามแนวขวางซาย-ขวา 

 3. เคล่ือนตามแนวดิ่งขึ้นและลง 

- ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของชุดตะขอยก 

- ทดสอบการทํางานของระบบเบรกโดยยกโหลดใหสูงจากพ้ืนประมาณ 10-15 เซนตเิมตร 

- ควบคมุตะขอยกขึ้นสุดเพ่ือทดสอบการทํางานของ Top limit switch   

2. เมื่อตรวจพบวามกีารชาํรุดใหหยดุใชงานและรีบทําการแกไข 

3. ผูท่ีจะใชเครนจะตองไดรับการแตงตั้งเปนผูควบคุมเครนเทาน้ัน 

4. กอนทําการเดินเครน ผูท่ีจะเดินเครน ตองสวมอุปกรณความปลอดภัยใหครบถวนกอนปฏิบัตงิานไดแก หมวก
นิรภัย ถุงมือ และรองเทานิรภัย ฯลฯ 

5. ใหตรวจสอบลวดสลิง และหัวยึดท่ีจะทําการยกชิ้นงานอยูเสมอ และหามนําสลิงท่ีชํารุดมาทําการยกชิ้นงานโดย
เด็ดขาด 

6. กอนทําการยกชิ้นงานใหทําการตรวจสอบนํ้าหนักเพ่ือท่ีจะดูความเหมาะสมกับสลิงท่ีจะนํามายกชิ้นงานกอนทุก
คร้ัง 

7. เวลายกของไปมาพยายามใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะต่ําได 
8. ใชอุปกรณการยกท่ีถูกตองตามชนิดของชิ้นงาน หามปลอยชิ้นงานท้ิงไวบนขอเกีย่วของเครน(ปนจั่น) 

9. ใหพนักงานท่ีจะควบคมุเครนสํารวจทิศทางและสถานท่ีท่ีพนักงานจะตองเดินเพ่ือควบคุมเครนท่ียกชิ้นงานไปใน
ทิศทางท่ีตองการอยางปลอดภัย   

10. หามเล่ือนเครน(ปนจั่น)เร็วเกินไป 

11. หามพนักงานขึ้นหรือเกาะบนส่ิงของท่ีจะยกเด็ดขาด 

12. หามใชเครน(ปนจั่น)ยกชิ้นงานท่ีมีนํ้าหนักเกินขนาดของเครน 

13. การจับยดึของท่ีจะยกตองมีความแนนหนาและเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดการรวงหลนขณะท่ีมีการยกของขึ้นท่ีสูง 
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14. ของท่ีจะยกจะตองไมถูกยดึติดกบัอะไร หรือถูกส่ิงอ่ืนทับอยูและสลิงทุกเสนตองไดรับแรงเทากัน โดยดูไดจาก 
ความตงึของสลิงและใชสลิงท่ียาวเทากัน  

15. หามใชเครน(ปนจั่น)ในการลาก ดึง ส่ิงของโดยเด็ดขาด 

16. ในกรณีท่ีเครน(ปนจั่น)มีรอก 2 ตวัอนุญาตใหใชยกชิ้นงานไดเพียงคร้ังละตัวตามขนาดและนํ้าหนักของรอก หาม
ใชรอกยกชิ้นงานพรอมกันทีเดียว 2 ตัว   มีขอยกเวนอยางเดยีว คอื ปลอยโซ หรือสลิงไวกับขออันเล็กไดในขณะท่ี
ใชขออันใหญยกชิ้นงาน 

17. ขณะใชเครน(ปนจั่น)ยกชิ้นงานตองมีพนักงานคอยดูทิศทางและสงสัญญาณอยูหาง ๆ หามเขาไปใกลหรืออยูใต
ชิ้นงาน 

18. ในขณะท่ีพนักงานเดินเครน(ปนจั่น)กําลังปฏิบัติงาน หามผูท่ีไมเกีย่วของเขาไปในรัศมีของชิ้นงานท่ีเครนกําลังยก
ถามตีองรีบใหอออกไปในทันที 

19. เมื่อไดรับการแจงวาจะมกีารขึ้นไปปฏิบัติงานบนแขนเครน(ปนจั่น) หรือบนรางเครน(ปนจั่น)ใหผูควบคุมเครน
(ปนจั่น)หยุดการใชงานเครน(ปนจั่น)ทันท่ีท่ีไดรับการแจง 

20. ใหแผนก หนวย หรือ ชุด ท่ีมกีารใชเครน(ปนจั่น)กําหนดจุดจอดเครนไวในแตละสถานท่ีเพ่ือหลังการใชงานผู
ควบคมุเครนจะตองเดินเครนไปจอดยงัจุดจอดซึง่ไดกาํหนดไวทุกคร้ังหลังการใชงาน 

21. หลังการใชงานทุกคร้ังตองทําการปดระบบควบคมุ 

  

ขอควรระวัง  

1. ระวังพนักงานท่ีทําหนาท่ีควบคมุเครนเดินตกชอง หรือลองพ้ืนทางเดินตางระดับ หรือเดินตกจากท่ีสูง  เดินเตะ
วัสดุส่ิงของ 

2. หามยกชิ้นงานท่ีมีนํ้าหนักเกินขนาดของเครน(ปนจั่น) 

3. หามปลอยชิ้นงานท้ิงไวบนขอเกี่ยวของเครน(ปนจั่น) 

4. ระมัดระวงัอยาใหบุคคลท่ีเกีย่วของเขาไปในบริเวณท่ีมีการทํางานของเครน(ปนจั่น) 

 

การใหสัญญาณมือ 

กําหนดใหการใชเครนอยูกับท่ี ใชสัญญาณรวมกบัผูควบคมุเครน(ปนจั่น) ซึ่ง ผูใหสัญญาณมือจะตองปฏิบัติดังน้ี 

1. อยูในตาํแหนงท่ีผูบังคับปนจั่นสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนมองเห็นของท่ีบรรทุกและเคร่ืองจักรไดถนัด 

2. กันผูอ่ืนใหอยูนอกบริเวณการทํางานของปนจั่น 

3. หามใหสัญญาณเคล่ือนวัสดุไปเหนือผูคนเด็ดขาด 

4. ไมยืนอยูใตส่ิงของท่ีตองการยก (หาทางปองกัน  หามเขาในบริเวณ) 

5. หากอยูในตาํแหนงท่ีมองไมเห็น ตองมวีิทยุไรสายหรือผูถายทอดเสียงคนกลาง ชวยในการส่ือสาร 
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สัญลักษณ ความหมาย คําอธิบาย 

 

สัญญาณใหสะพานปนจั่น
เคลื่อนที ่

เหยียดฝามือขวาตรงออกไปขางหนาในระดับไหล ฝามือตัง้
ตรงทําทาผลักในทิศทางท่ีตองการใหสะพานเคล่ือนท่ีไป 

 

 

หยุดยกของฉุกเฉิน เหยียดแขนซายออกไปอยูในระดบัไหลฝามือควํ่าลง แลว
เหวี่ยงไปมาในแนว ระดับไหลอยางรวดเร็ว 

 

 

สัญญาณการใชลกูรอกคู ชูมือซายระดับหรือเหนือศีรษะงอขอศอกเปนมุมฉาก (90 

องศา) ชูน้ิวชี้ขึ้นเพียงน้ิวเดียวหมายถงึใหใชลูกรอก
หมายเลข 1 (หมายเลขท่ีเขียนบนลูกรอก) ชูน้ิวขึ้นพรอม
กันท้ังสองน้ิวหมายถึง ใหใชลูกรอกหมายเลข 2 สัญญาณ
ตาง ๆใหทํา เชนเดียวกัน(เชนยกขึ้นหรือลดลง) 

 

สัญญาณใหยกของขึ้นชา ๆ ยกแขนควํ่าฝามือใหไดระดับคาง แลวใชน้ิวชี้ของมือ 

อีกขาหน่ึงชี้ตรงกลางฝามือแลวหมุนชา ๆ 

 

 

สัญญาณเลิกใชปนจัน่ ใหผูบังคับปนจั่น เหยียดแขนท้ังสองออกไปทางขางลํา ตัว 
โดยหงายฝามือท้ังสองขาง 
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สัญลักษณ ความหมาย คําอธิบาย 

 

สัญญาณใหยกของขึ้นได ใหงอศอกขึ้นไดฉาก ใชน้ิวชี้ ชี้ขึ้น แลวหมุนเปนวงกลม 

 

 

 

สัญญาณใหลดของที่ยกลง กางแขนออกเล็กนอย ใชน้ิวชีช้ี้ลง แลวหมุนเปนวงกลม 

 

 

 

สัญญาณใหลกูรอกเคลื่อนที ่ กํามือขวา หงายขึ้นในระดับไหล น้ิวหัวแมมือชี้ออกใน
ทิศทางท่ีตองการใหลูกรอกเคล่ือนท่ีไปโดยโยกมือเคล่ือนท่ี
ในทางแนวนอน 

 

 

สัญญาณใหหยุดยกของ เหยียดมือซายออกขางลําตวัระดบัไหลฝามือควํ่าลงโดย
เหยียดแขนน่ิงอยูในทาน้ี 
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กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหนิเจียรแบบแทน 

1. กอนเจยีรชิ้นงานตองทําการตรวจสอบเคร่ืองเจยีร วาไมแตกชาํรุด และตองมีเคร่ืองปองกันสะเก็ดวสัดุกระเด็น 

2.  ตรวจสอบสายไฟ ปล๊ักไฟวามีการชํารุด แตก ขาด หรือไม ถาชํารุด แตก ขาดตองทําการเปล่ียนและปรับปรุง
แกไขกอนใชงาน 

3. กอนทําการเจยีรตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกคร้ังเชน ถุงมือหนัง หนากากหรือแวนตา 

4. ทดสอบเดินเคร่ืองเจียรกอนเร่ิมทํางานวามีการติดขดั หรือหลุดหลวมหรือไม ถามีใหทําการปรับปรุงแกไข กอนใช
งาน 

5. หามใชหินเจียรดานขางเพราะหินเจียรอาจแตกหักได 
6. การเจียรชิ้นงานควรใชหินเจียรชนิดหยาบกอน แลวจึงใชหินเจยีรชนิดละเอียดอีกคร้ัง 

7. แทนรองชิ้นงานตองวางในแนวระนาบ และหางจากหินเจยีรประมาณ1/8 น้ิว 

8. ขณะเจยีรชิ้นงานตองจัดเตรียมนํ้าเพ่ือจุมชิ้นงานท่ีรอน 

9. ไมควรเจียรงานเกินกําลังของเคร่ืองเจยีร 

10. ขณะเจยีรงานไมตองรีบ ใหทํางานดวยความระมดัระวงั 

11. หามหยอกลอเลนกันขณะปฏิบัตงิาน 

ขอควรระวัง:  
1. ขณะทําการซอมแซมหรือเปล่ียนใบหินเจยีรตองทําการถอดปล๊ักไฟหรือทําการตดัไฟกอนทุกคร้ัง 

2. หามเจียรชิ้นงานโดยไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 

กฎความปลอดภัยในการใชหนิเจียรแบบมือถือ 

1. กอนใชงานตองทําการตรวจสอบนอตล็อกใบหินเจียรวาแนนหรือไม 
2. ทําการเสียบปล๊ักแลวทดสอบโดยการเปดสวิทซหินเจยีรเพ่ือดูลักษณะการหมุนของใบหินเจียรโดยจะตองไมหมุน

ในลักษณะสะบัดหรือส่ันมากเกินไป ถาส่ัน หรือสะบัดมากจนเกินไปใหทําการเปล่ียนใบหินเจยีรใหม ถาเปล่ียนใบ
หินเจียรแลวยังมีลักษณะส่ันอยูใหทําการสงซอม 

3. หามถอดการดใบหินเจียรออกจากหินเจียรโดยเดด็ขาด 

4. สวมถุงมือและแวนตานิรภัยทุกคร้ังท่ีทําการเจยีร 

5. ในกรณีเจียรชิ้นงานท่ีใหญและตองใชเวลาในการเจียรนานใหสวมใสเอ๊ียมหนัง, ปลอกแขนตามลักษณะงานเพ่ือ
ปองกันลูกไฟ 

6. ขณะเจยีรไมเรงรีบจนเกินไป 

7. เจียรชิ้นงานในลักษณะพ้ืนผิวไมเรียบเชนมซีอก มมุ หรือเหล็กตางระดับใหระมดัระวงัเปนพิเศษถาหากเรงรีบและ
ไมระมัดระวงัอาจทําใหหินเจยีรสะบัดและทําใหหินเจยีรแตกหักได 

8. ควรเปล่ียนใบหินเจยีรเมือ่ใบหินเจียรบางหรือเล็กลง หามใชโดยเดด็ขาด 
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9. หามเจียรใกลเชื้อเพลิงท่ีลุกตดิไฟงาย เชน กากออย นํ้ามัน เพราะอาจเกิดไฟไหมได 
10. หามหยอกลอเลนกันขณะปฏิบัตงิาน 

 

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม-ตัดกาซ 

1. พนักงานตองทําการตรวจสอบอุปกรณเชื่อม-ตัดกาซกอนใชงานเปนประจําทุกวัน โดยใหตรวจตามรายการ
ดังตอไปน้ี 

• ถังกาซตองตัง้อยูบนรถเข็นและผูกมัดถงัมั่นคงหรือวางตั้งและผูกมัดอยางมั่นคง 

• วาลวหัวถงัเปด-ปดไดสนิท 

• เกจปรับแรงดันสามารถปรับและอานคาได 
• สายกาซตอเขาถังและหัวตัดอยางถูกตอง สายไมแตกหรือฉีกขาด 

• สภาพหัวตัดกาซไมชํารุด 

• ไมมีการร่ัวซึมท่ีจุดขอตอ และวาลวหัวตัด จุดขอตอสายใชเข็มขัดรัดแนน 

• บริเวณตัง้ชุดเชื่อม-ตัดแกสตองไมมีประกายไฟ 

• มีถังดับเพลิงหรือถงับรรจุนํ้าไวบริเวณท่ีตัง้ชุดเชื่อม-ตัด 

2. หามเชื่อม-ตัด ภาชนะบรรจุ หรือท่ีเคยบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟหามเชื่อม-ตัดในสถานท่ีอับอากาศ เวน
แตไดจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

3. รักษาความสะอาดบริเวณท่ีทําการเชื่อม-ตัด 

4. ตรวจสอบสาย/อุปกรณการใชงานตางๆ และถังกาซ อยูเสมอกอนใชงาน หามนําอุปกรณท่ีร่ัวหรือชาํรุดมาใชงาน 

5. หามเชื่อม-ตัดโดยไมใสแวนสําหรับงานเชื่อม-ตัด ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลประเภท
แวนตาสําหรับงานเชื่อม-ตัดและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอ่ืนท่ีเกีย่วของกับสภาพการทํางาน 
เชนถงุมือหนัง ถงุมือผา 

6. หามแขวนหัวเชื่อม-ตัดบนอุปกรณปรับความดัน และหามแขวนส่ิงใดบนอุปกรณปรับความดันโดยเดด็ขาด 

7. จัดใหมีคนเฝาปด-เปดวาลวถังกาซในกรณีเขาไปเชื่อม-ตัด  ในท่ีอับอากาศ 

8. หามซอมวาลวหรืออุปกรณปรับความดัน ใหเปล่ียนอุปกรณท่ีชาํรุดทันที 

9. จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายได ตดิตั้งไวในบริเวณใกลเคียงท่ีสามารถนํามาใชดับเพลิงไดทันที 

10. ตองระมดัระวงัการขนยายทอกาซ โดยใหปฏิบัติดงัตอไปน้ี 

• ขณะใชงานทอกาซ ตองอยูบนรถเข็น หรือถาไมมีรถเข็นทอกาซ ตองอยูในลักษณตัง้อยูเสมอ หามนอน
โดยเด็ดขาด 

• ระหวางเคล่ือนยายตองตัง้ทอกาซ ในแนวดิ่ง ไมหันหลังใหทอกาซ  
• ควรระมัดระวังอันตรายเน่ืองจากพ้ืนล่ืน พ้ืนเอียง ส่ันสะเทือน 

• ใหทําการผูกโยงยึด ทอกาซ ไวใหมั่นคงเชนผูกกับเสาหรือหลักท่ีมัน่คงเขง็แรง 
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• หามร้ังหรือยดึ ขณะทอกาํลังลมและควรไปใหพนจากแนวการลมของทอ 

11. หามยกทอกาซ โดยการผูกท่ีอุปกรณปรับความดันหรือวาลวปด-เปด 

12. หามเชื่อมในบริเวณท่ีอับอากาศ  เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

13. หามใชลวดรัดขอตอตางๆ ใหใชเข็มขัดรัดขอตอเทาน้ัน 

14. หากไมแนใจวาปลอดภัย ควรปรึกษาหัวหนางานกอน 

ขอควรระวัง: 

1. หามเชื่อม – ตัดโดยไมสวมแวนตาสําหรับงานเชื่อม-ตัดโดยเด็ดขาด 

2. หามเชื่อม-ตัด ภาชนะบรรจุ หรือท่ีเคยบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ 

 

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟา 

1. พนักงานตองทําการตรวจสอบเคร่ืองเชื่อมไฟฟากอนการใชงาน โดยใหตรวจตามรายการดงัตอไปน้ี 

- ฝากครอบดานบน และดานขางไมเสียรูป ยึดแนนกับตัวตู 
- จานหมุนปรับกาํลังไฟ  มีดามจับสําหรับปรับกําลังไฟ 

- เข็มชีก้ําลังไฟ ไมชาํรุดชีก้ําลังไฟได 
- สายเชื่อม(สายไฟฟา)/สายกราวด(สายดิน) ตองไมขาดชาํรุด 

- คีมจับลวดเชื่อมไฟฟา พลาสตกิท่ีจับตองไมแตกชาํรุด 

- สายและหัวจับสายดิน ท่ีจับตองไมแตกชํารุด 

2. หามเชื่อมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงท่ีอาจลุกไหมไดงาย  ในกรณีท่ีจําเปนตองทํา  ตองมมีาตรการ
ปองกันอัคคีภัยท่ีเหมาะสม 

3. หามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือท่ีเคยบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ 

4. จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกนัอันตรายอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันอันตรายจากประกายไฟและแสงจา 

5. หามเชื่อมในสถานท่ีอับอากาศ เวนแตไดจดัใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

6. รักษาความสะอาดบริเวณท่ีทําการเชื่อม 

7. ตรวจสภาพสายไฟฟาบอย ๆ หากสายรอนแสดงวามีกระแสไฟฟาไหลผานเกนิอัตรา  หรือสายชาํรุด ควรเปล่ียน
สายใหม 

8. หามใช  “ปากจับลวดเชื่อม” ท่ีฉนวนไมเรียบรอย 

9. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลงานเชื่อมตัดเชน ถงุมือผา หรือถุงมือหนัง กระบังหนาลดแสงหรือแวนตา
ลดแสง รองเทานิรภัย และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

10. ใหนําเคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือวางไวใกลบริเวณเชื่อม  เพ่ือพรอมใชงานเวลาฉุกเฉิน 

11. รักษาเคร่ืองเชื่อมอยาใหชื้น 

12. อยาใชเคร่ืองเชื่อมเกินอัตรากาํลังติดตอกันเปนเวลานาน 
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13. อยาปรับอัตรากระแสไฟฟาของเคร่ืองเชื่อมขณะท่ีกําลังเชื่อมอยู 
14. ในกรณีเคร่ืองชาํรุด  อยาพยามซอมเอง  ควรใหชางท่ีรับผิดชอบโดยตรงทําการตรวจซอม 

ขอควรระวัง  :  

ระวังอยาใหเส้ือท่ีสวมใสเปอนนํ้ามัน  เพราะทําใหติดไฟงาย 

 

การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 

การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการเก็บรักษา 

 เพ่ือใหการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายเปนไปอยางปลอดภัยตองมีการจําแนกประเภทสําหรับการจัดเก็บให
เหมาะสมกับลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลาน้ัน คุณสมบัติความเปนอันตรายหลักของสารเคมีท่ีตอง
พิจารณาเปนอันดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดซ คุณสมบัติรองของสารท่ีนํามาพิจารณา 
ไดแก ความเปนพิษ ความกัดกรอน สําหรับคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับความระคายเคือง ความเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมไมนํามาพิจารณาในการแยกประเภทสําหรับการจัดเก็บ  
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ประเภท รายละเอียด 

1 วัตถุระเบิด 

2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซท่ีละลายภายใตความดัน 

2B กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) 
3A ของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน 60°C 

3B ของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟระหวาง 60-93 °C 

4.1A  ของแข็งไวไฟท่ีมีคุณสมบัติระเบิด 

4.1B ของแข็งไวไฟท่ีไมมีคุณสมบัติการระเบิด 

4.2 สารท่ีมีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง 

4.3 สารใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับนํ้า 

5.1A สารออกซิไดซท่ีมีความไวในการทําปฏิกิริยามาก 

5.1B สารออกซิไดซท่ีมีความไวปานกลางในการทําปฏิกิริยา 

5.1C สาร Ammonium nitrate และสารผสมท่ีมี Ammonium nitrate เปนสวนประกอบ 

5.2 สารเปอรออกไซดอินทรีย 
6.1A สารติดไฟท่ีมีคุณสมบัติความเปนพิษ 

6.1B สารไมติดไฟท่ีมีคุณสมบัติความเปนพิษ 

6.2 สารติดเชื้อ 

7 วัสดุกัมมันตรังสี 

8A สารติดไฟท่ีมีคุณสมบัติการกัดกรอน 

8B สารไมติดไฟท่ีมีคุณสมบัติการกัดกรอน 

10 ของเหลวติดไฟ 

11 ของแข็งติดไฟ 

12 ของเหลวไมติดไฟ 

13 ของแข็งไมติดไฟ 
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ขั้นตอนการเก็บรักษา 

 กอนการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ใหผูจัดเก็บศึกษาขอมูลความปลอดภัยเบ้ืองตนท่ีปรากฎอยูในฉลาก 
เอกสารกํากบัการขนสง หรือขอมูลความปลอดภัยเพ่ือพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเกบ็ 
โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. สารติดเชื้อ (ประเภท 6.2) 
2. วัสดุกัมมันตรังสี (ประเภท 7) 
3. วัตถุระเบิด (ประเภท 1) 
4. กาซอัด กาซเหลว หรือกาซท่ีละลายายใตความดัน หรือกาซภายใตความดันในภาชนะบรจุขนาดเล็ก (กระปอง

สเปรย) (ประเภท 2A 2B) 

5. สารท่ีมีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง (ประเภท 4.2) 
6. สารใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับนํ้า (ประเภท 4.3) 
7. สารเปอรออกไซดอินทรีย (ประเภท 5.2) 
8. สารออกซิไดซ (ประเภท 5.1A, 5.1B และ 5.1C) 

9. ของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1A และ 4.1B) 

10. ของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A และ 3B) 

11. สารติดไฟท่ีเปนสารพิษ (ประเภท 6.1A) 

12. สารไมติดไฟท่ีเปนสารพิษ (ประเภท 6.1B ) 

13. สารติดไฟท่ีเปนสารกัดกรอน (ประเภท 8A) 

14. สารไมติดไฟท่ีเปนสารกัดกรอน (ประเภท 8B) 

15. ของเหลวติดไฟท่ีไมอยูในประเภท 3A หรือ 3B (ประเภท 10) 
16. ของแข็งติดไฟ (ประเภท 11) 
17. ของเหลวไมติดไฟ (ประเภท 12) 
18. ของแข็งไมติดไฟ (ประเภท 13) 

ท้ังน้ี กรณีท่ีเปนสารผสมซึ่งมีสวนผสมของสารเคมีหลายชนิด การเก็บรักษาใหเปนไปตามคณุสมบัติหลักของสารผสมน้ัน 
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วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 แบงเปน 2 แบบ ดงัน้ี 

1. การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate Storage)   หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีและวตัถุอันตรายแยกบริเวณออก
จากกัน 

- กรณีอยูในอาคารคลังสินคาเดียวกัน จะถูกแยกจากสารอ่ืนๆ โดยมีผนังทนไฟ ซึ่งสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 
นาที 

- กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา) จะถูกแยกออกจากบริเวณอ่ืนดวยระยะทางท่ีเหมาะสม เชน 5 
เมตรระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ หรือ 10 เมตรระหวางสารอ่ืนหรือการกั้นดวยกําแพงทนไฟซึ่งสามารถทน
ไฟไดอยางนอย 90 นาที 

2. การจัดเก็บแบบแยกหาง (Segregate Storage) หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต 2 ประเภท
ขึ้นไปในบริเวณเดียวกัน 

 



 

ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนัตราย 

 



 

เงื่อนไขการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตารางการจัดเก็บ 

1) การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และกาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก 
(กระปองสเปรย) สามารถจัดเก็บไดโดยมีเงื่อนไข ดังน้ี ตองจัดใหมีการระบายอากาศ 
และปริมาณการจัดเก็บสารตองไมเกิน 60% ของปริมาณการจัดเก็บท้ังหมด ท้ังน้ี
ปริมาณของของเหลวไวไฟและกาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก 
(กระปองสเปรย) ตองไมเกิน 100,000 ลิตร 

2) กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก(กระปองสเปรย) เก็บคละกับสารพิษได 
โดยมีเงื่อนไขตอไปน้ี หองท่ีมีผนังทนไฟขนาดพ้ืนท่ีตองไมเกิน 60 ตร.ม. และปริมาณ
การจัดเก็บสารไมเกิน 60% ของปริมาณการจัดเก็บท้ังหมด อุณหภูมิของหองตองไม
เกิน 50 องศาเซลเซียส ตองมีการระบายอากาศและตองมีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง 
ทางออกฉุกเฉินท้ังสองทางตองมีอุปกรณดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง ขนาด 6 
กิโลกรัม แหงละ 1 เคร่ือง ถาหองเก็บมีขนาดใหญกวา 60 ตารางเมตร การเก็บวัตถุ
อันตรายเหลาน้ีตองจัดเก็บแบบแยกหางดวยวิธีการท่ีเหมาะสมหรือแยกบริเวณ 

3) วัสดุท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการลุกไหมหรือลุกลามไดอยางรวดเร็ว เชน วัสดุท่ีใชทําบรรจุ
ภัณฑ ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ 

4) ผลิตภัณฑท่ีไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนในขณะเกิดอุบัติเหตุ สามารถเก็บคละกันไดโดย
การจัดเก็บแบบแยกหาง เชน แยกออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น เวนระยะปลอดภัยให
หาง เก็บในบอแยกจากกัน หรือในตูเก็บท่ีปลอดภัย 

5) หองเก็บรักษาใหจัดเก็บกาซภายใตความดันไดไมเกิน 50 ทอ ในจํานวนดังกลาว
อนุญาตใหเก็บเปนกาซภายใตความดันท่ีมีคณุสมบัติไวไฟ ออกซิไดส หรือกาซพิษเก็บ

รวมไดไมเกิน 25 ทอ สารติดไฟได (ประเภท 8A และ11) (ยกเวนของเหลวไวไฟ) อาจ
นํามาเก็บรวมได โดยจัดเก็บแบบแยกหางจากกาซภายใตความดันดวยผนังท่ีทํามา
จากวัสดุไมติดไฟ ท่ีมีความสูงอยางนอย 2 เมตร และมีระยะหางจากผนังอยางนอย 5 
เมตร  

6) อนุญาตใหเก็บคละได ถามีขอกําหนดความปลอดภัยสําหรับสินคาคงคลังท้ังหมดโดย
ใหเปนไปตามขอกําหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท 2B 

7) อนุญาตใหเก็บคละกับของเหลวไวไฟท่ีมีจุวาบไฟสูงกวา 60 °C ถาการเก็บคละกันน้ี
ไมทําใหเกิดปฏิกิริยาท่ีเปนอันตราย(การลุกติดไฟและ/หรือใหความรอนออกมา หรือ
ใหกาซไวไฟ หรือใหกาซท่ีทําใหเกิดภาวะการขาดออกซิเจน หรือใหกาซพิษ หรือทําให
เกิดบรรยากาศของการกัดกรอน หรือทําใหเกิดสารท่ีไมเสถียร หรือเพ่ิมความดันจน
เปนอันตราย) หากพบวามีโอกาสเกิดอันตรายท่ีกลาวใหจัดเก็บโดยเวนระยะหางท่ี
ปลอดภัย(5 เมตร) 

8) สารติดไฟท่ีมีคุณสมบัติความเปนพิษ(ประเภท 6.1A) เก็บคละกับของแข็งไวไฟ
(ประเภท 4.1B) ได 

9) หามเก็บของเหลวไวไฟ(ประเภท 3A) คละกับสารกัดกรอนท่ีบรรจุในภาชนะท่ีแตกงาย 
ยกเวนมีมาตรการปองกันไมใหสารทําปฏิกิริยากันได ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

10) อนุญาตใหเก็บคละกันได ยกเวนกาซไวไฟ 

11) ตองจัดทํามาตรการปองกันเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาโดย
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 



 

12) ของแข็งไวไฟ(ประเภท 4.1A) ท่ีมีคุณสมบัติการระเบิดอาจเก็บคละกับสารอ่ืนคือ 
ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ 13 ไดถาระยะหางท่ีปลอดภัยซึ่งจัดไวเพ่ือ
ปองกันอันตรายท่ีจะมีตอบริเวณโดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอหรืออาจตอง
กําหนดใหมากขึ้น ซึ่งตองตรวจสอบเปนกรณีๆไป 

13) อนุญาตใหเก็บสารเปอรออกไซด(ประเภท 5.2)คละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B)

ได 
14) อนุญาตใหเก็บคละกับดินขับ(propellants) และตัวจุดชนวน (radical initiators) ถา

สารน้ันไมมีสวนผสมของโลหะหนัก 

15) การเก็บสารออกซิไดซ(ประเภท 5.1B) อาจอนุญาตใหเก็บคละกับสารติดไฟท่ีมี
คุณสมบัติความเปนพิษ(ประเภท 6.1A) และสารไมติดไฟท่ีมีคุณสมบัติความเปนพิษ
(ประเภท 6.1B) ไดซึ่งสามารถเก็บไดปริมาณสูงถึง 20 เมตริกตัน โดยตองมีมาตรการ
ความปลอดภัยดังน้ี อาคารคลังสินคาตองมีระบบเตือนภัยไฟไหม ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท (พนักงานบริษัททําหนาท่ี
ดับเพลิงอยางเดียวพรอมมีรถดับเพลิงของบริษัท) ถามีสารไมถึง 1 เมตริกตัน ไมตองมี
มาตรการเสริมดังดลาว 

16) การเก็บสารเปอรออกไซดอินทรียรวมกับสารเคมีและวัตถุอันตรายอ่ืนๆ จําเปนตอง
ออกแบบและตรวจสอบแตละกรณีวาระยะหางปลอดภัย (ระหวางอาคารคลังสินคา
และชุมชน) ท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอหรือตองกําหนดใหมาก
ขึ้น เพ่ือปองกันโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย 

17) ใหพิจารณาตามขอกําหนดดานความปลอดภัยเฉพาะของสารแตละประเภท 

18) วัสดุกัมมันตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของหนวยงาน 
LAEA และไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
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3. การจัดเก็บสารปริมาณนอยในสถานท่ีเก็บรักษา หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีปริมาณนอย
บางประเภท ไดแก 2B, 3A, 3B, 4.1B,4.3, 5.1B, 5.1C, 5.2, 6.1A, 6.1B, 8A, 8B,10,11,12 และ 13 จัดเก็บรวม
กับสารประเภทอ่ืนๆ บางประเภทท่ีมีปริมาณมากได ซึ่งโดยปกติจะไมอนุญาตใหทําไดแตหากจําเปนตองจัดเก็บ
ในปริมาณนอยระยะเวลาชั่วคราวอนุโลมใหจัดเก็บไดโดยกอนการจัดเก็บตองดําเนินการใหมั่นใจวา 

3.1 มาตรการความปลอดภัยท่ีจําเปนสําหรับสารเคมีและวัตถุอันตรายประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก็บในสถานท่ีเก็บรักษา
น้ัน มีเพียงพอ 

3.2 สารเคมีหรือวัตถุปริมาณนอยท่ีจะนํามาจัดเก็บรวม ตองไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีและวัตถุประเภทอ่ืนๆ ท่ี
จัดเก็บอยูแลว 

3.3 เพ่ิมมาตรการปองกัน เชน เวนระยะหางปลอดภัยอยางนอย 3 เมตร เก็บในตูพิเศษสําหรับเก็บสารเคมี 
หรือหองท่ีสรางเพ่ือการจัดเก็บแยกบริเวณ เปนตน 

3.4 หากจัดเก็บประปองสเปรย (aerosol) ตองมีวัสดุกั้น เชน กําแพงกั้น หรือตาขายเหล็ก เปนตน 

4. การจัดการสถานท่ีเก็บสารเคม ี

4.1 ระบุตําแหนงการจัดเก็บสารเคมีแตละชนิด และจัดเก็บตามตําแหนงท่ีระบุไวเทาน้ัน  
4.2 ตรวจสอบบรรจุภัณฑท่ีบรรจุสารเคมีตองอยูในสภาพท่ีดี ไมมีการชํารุดเสียหาย 

4.3 ติดแผนผังท่ีระบุตําแหนงการจัดเก็บสารเคมี พรอมท้ังตําแหนงของอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลิง 
และเสนทางหนีไฟ ไวบริเวณสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี โดยตองสามารถสังเกตุเห็นไดอยางชัดเจน 

4.4 ติดตั้งระบบปองกันเหตเุพลิงไหม และสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดเก็บสารไวไฟ 
และสารเคมีท่ีสามารถติดไฟไดเอง 

4.5 การจายสินคาประเภทสารเคมี ใหจายตามหลักเขากอน-ออกกอน เพ่ือลดความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพ
หรือการถูกทําลายของสารเคมี
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สัญลักษณแสดงความเปนอนัตรายของสาร 

สัญลักษณระบบ UN - United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 

เปนสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายท่ีใชในการขนสง โดยไดจําแนกวัตถุอันตรายตามลักษณะท่ีกอใหเกิดอันตรายหรือ
ความเส่ียงในการเกิดอันตราย ดังน้ี 

สัญลักษณอันตราย รายละเอียด 

ประเภทท่ี 1 

สารระเบิดได (Explosive) 

 

คุณสมบัติ : วัตถุเคมีท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีดวยตัวเองทําใหเกดิการระเบิด แบง
ได 6 ประเภท 

1. วัตถุเคมีท่ีหลังเกิดปฏิกิริยาแลวกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรงแบบ
ทันทีทันใด (Mass Explosive) เชน ลูกระเบิด เปนตน 

2. วัตถุเคมีท่ีหลังเกิดปฏิกิริยาและเกิดการแตกกระจาย ไมระเบิดทันทีทันใด เชน กระสุน
ปน ทุนระเบิด ชนวนประทุ เปนตน 

3. วัตถุเคมีท่ีหลังเกิดปฏิกิริยาแลวกอใหเกิดความเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม เชน กระสุน
เพลิง เปนตน 

4. วัตถุเคมีหลังเกิดปฏิกิริยาแลวไมแสดงความเปนอันตรายอยางชัดเจน เชน เกิดประทุ
หรือประทุในระหวางการขนสง จะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ เชน พลุอากาศ 
เปนตน 

5. วัตถุเคมีท่ีไวตอการระเบิด แตหากเกิดการระเบิดจะระเบิดแบบท่ี 1 

6. วัตถุเคมีท่ีไวตอการระเบิดนอยมากและไมระเบิดทันทีท้ังหมด ถาหากเกิดการระเบิดก็
จะระเบิดอยูในวงจํากัด 

ประเภทท่ี 2 

กาซ (Gases) 

 

คุณสมบัติ : ติดไฟงายเมื่อถูกประกายไฟ และแบงประเภทของกาซไดเปน 3 ประเภท  
1. กาซไวไฟ (Flammable Gases) หมายถึง กาซท่ีสามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ 

13 % ท่ีอุณหภูมิ 20°C และมีความดัน 101.3 kPa และมีนํ้าหนักหนักกวาอากาศ 
เชน อะเซทิลีน กาซหุงตมหรือกาซแอลพีจี เปนตน 

2. กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-flammable Non-toxic Gases) หมายถึง กาซท่ีมี
ความดันไมนอยกวา 280 kPa ท่ีอุณหภูมิ 20°C เปนกาซท่ีไมติดไฟและไมเปนพิษแต
อาจแทนท่ีออกซิเจนในอากาศและทําใหเกิดสภาวะขาดแคลนออกซิเจนได เชน 
ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด อารกอน เปนตน 

3. กาซพิษ (Poison Gases) หมายถึง กาซท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอาจเสียชีวิตไดเมื่อ
สูดดม ตัวอยางกาซในกลุมน้ี เชน คลอรีน เมทิลโบรไมด เปนตน 
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สัญลักษณอันตราย รายละเอียด 

ประเภทท่ี 3 

ของเหลวไวไฟ 
(Flammable Liquids) 

 

คุณสมบัติ : วัตถุสารเคมีท่ีพรอมลุกติดไฟเมื่อไอของของเหลวไวสัมผัสกับประกายไฟ เชน 
อะซิโตน นํ้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร เปนตน 

ประเภทท่ี 4 

ของแข็งไวไฟ 

(Flammable Solids) 

 

คุณสมบัติ : วัตถุเคมีท่ีเมื่อสัมผัสกับนํ้าแลวเกิดการลุกไหมไดเองพรอมกับใหกาซไวไฟ 
แบงได 3 ชนิด 

1. ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมายถึง ของแข็งท่ีสามารถลุกติดไฟงาย เมื่อถูก
เสียดสี หรือไดรับความรอนสูง ภายใน 45 วินาที เชน กัมมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไน
โตรเซลลูโลส เปนตน หรือวัตถุเคมีท่ีเมื่อสัมผัสกับนํ้าแลวเกิดปฏิกิริยาคลายความ
รอนท่ีรุนแรง เชน เกลือไดอะโซเนียม เปนตน 

2. วัตถเุคมีท่ีมีแนวโนมลุกไหมไดเอง (Substances Liable to Spontaneous 

Combustion) หมายถึง วตัถเุคมท่ีีมีแนวโนมเกิดความรอนจนเกิดการลุกไหมไดเอง
เมื่อสัมผัสกับอากาศ 

3. วัตถเุคมีท่ีสัมผัสกับนํ้าแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances which in Contact with 

Water Emit Flammable Gases) หมายถึง วัตถเุคมีท่ีทําปฏิกิริยากับนํ้าแลวทําให
เกิดกาซไวไฟท่ีเปนอันตราย อาจลุกไหมติดไฟได 
 

ประเภทท่ี 5 

สารออกซิไดซ 
(Oxidizing Substance) 

 

คุณสมบัต ิ: วัตถุเคมีท่ีไมติดไฟ ไมระเบิด แตชวยใหสารอ่ืนเกิดการลุกไหมไดดีขึ้น แบงได 
2 ชนิด 

1. สารออกซิไดซ (Oxidizing Substances) คุณสมบัติของสารเองไมติดไฟ แตจะให
ออกซิเจนชวยใหวัตถุอ่ืนเกิดการลุกไหมและเมื่อสารออกซิไดซสัมผัสกับวัตถุลุกไหม
จะทําใหเกิดการระเบิดท่ีรุนแรง เชน แคลเซียมไฮโปคลอไรด โซเดียมเปอรออกไซด 
เปนตน 

2. สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides) จะชวยในการเผาไหมสารอ่ืนๆ และ
เมื่อภาชนะท่ีบรรจุสารน้ีไดรับความรอนอาจทําใหภาชนะท่ีบรรจุสารน้ีระเบิดได เชน 
อะซิโตนเปอรออกไซด เปนตน 
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สัญลักษณอันตราย รายละเอียด 

ประเภทท่ี 6 

สารพิษและสารตดิเชื้อ 

(Toxic and Infection 

Substances) 

 

 

คุณสมบัติ : วัตถเุคมีท่ีอาจทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือ
สัมผัสทางผิวหนัง แบงได 2 ชนิด 

1. สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง วัตถุเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของคน 
หากกลืน สูดดมหรือหายใจรับสารน้ีเขาไปและเมื่อสารน้ีเกิดลุกไหมจะปลอยกาซพิษ 
เชน โซเดียมไซยาไนด กลุมสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว เปนตน 

2. สารติดเชื้อ (Infection Substances) หมายถึง สารท่ีมีเชื้อโรคปนเปอนและกอใหเกิด
โรคตางๆ เชน แบคทีเรียเพาะเชื้อ เปนตน 

 

ประเภทท่ี 7 

วัสดุกัมมันตรังสี 

(Radioactive material) 

 

คุณสมบัติ : วัตถุเคมีทีสามารถแผรังสีท่ีเปนอันตรายตอรางกายโดยมีความเขมขน
มากกวา 0.002 ไมโครคูรี/กรัม เชน โมนาไซด ยูเรเนียม โคบอลต-60 เปนตน 

 

 

ประเภทท่ี 8 

สารกัดกรอน 

(Corrosive substances) 

 

คุณสมบัติ : วัตถุเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนวัตถุอ่ืนๆ อยางรุนแรง เชน กรดเกลือ กรดกํามะถัน 
โซเดียมไฮดรอกไซด เปนตน 

 

 

ประเภทท่ี 9 

วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด 

(Miscellaneous Dangerous 

Substances and articles) 

 
 

คุณสมบัติ : วัตถุเคมีซึ่งไมจัดอยูในประเภทท่ี 1-8 มีคุณสมบัติเปนอันตรายในขณะขนสง 
เชน ปุยแอมโมเนียไนเตรต เปนตน และใหรวมถึงสารท่ีตองควบคุมใหมีอุณหภูมิไมต่ํา
กวา 100°C ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 240°C ในสภาพของแข็งใน
ระหวางการขนสง 
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สัญลักษณระบบ  NFPA - The National Fire Protection Association 

สหรัฐอเมริกากําหนดสัญลักษณแสดงอันตรายเปนรูปเพชร (Diamond-shape) เพ่ือใชในการปองกันและตอบโตเหตุเพลิง
ไหม สัญลักษณดังกลาวมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีวางตั้งตามแนวเสนทแยงมุม ภายในแบงออกเปนส่ีเหล่ียมยอยขนาด
เทากัน 4 รูป ใชพ้ืนท่ีกํากับ 4 สี  

 

สีแดง แสดงอันตรายจากไฟ  
ระดับ 4 : สารไวไฟมาก ไดแก สารท่ีระเหยเปนไอไดรวดเร็วท่ีอุณหภูมิหองท่ีความดันบรรยากาศ เมื่อกระจายตัวผสมกับอากาศ

แลวติดไฟได หรือของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ ต่ํากวา 22.8°C จุดเดือดนอยกวา 37.8°C รวมท้ังสารท่ีติดไฟไดเองเมื่อ
สัมผัสกับอากาศ 

ระดับ 3 : ของเหลวหรือของแข็งท่ีติดไฟไดในอากาศท่ีอุณหภูมิปกติ ไดแก สารท่ีมีจุดวาบไฟนอยกวา 22.8°C และมีจุดเดือด
มากกวา 37.8°C 

ระดับ 2 : สารท่ีตองใชความรอนปานกลางกอนจะติดไฟในอากาศ ถามีปริมาณมากพออาจกอใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนพิษได 
ไดแก ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ สูงกวา 37.8°C แตไมเกิน 93.4°C 

ระดับ 1: สารประเภทท่ีตองใหความรอนสูงกอนจะติดไฟและเผาไหมในอากาศได ไดแก สารท่ีมีจุดวาบไฟสูงกวา93.4°C 

ระดับ 0 : วัตถุท่ีไมติดไฟในอากาศแมวาจะใหความรอนสูงถึง 815.5°C นานถึง 5 นาที 

สีนํ้าเงิน แสดงอันตรายตอสุขภาพ 

ระดับ 4 : สารท่ีไดรับเพียงเล็กนอยจะทําใหตายได หรือเปนอันตรายรุนแรงไดรวมท้ังสารท่ีจะเปนอันตรายอยางมาก ถาใชงาน
โดยปราศจากอุปกรณปองกัน 

ระดับ 3 : สารท่ีเมื่อสูดดมในเวลาส้ันๆ หรือสัมผัสผิวหนังประมาณเล็กนอยจะเปนอันตรายรายแรงชั่วคราว หรือมีผลตกคางได 
ระดับ 2 ; สารท่ีเมื่อไดรับในปริมาณท่ีมากพอจะทําใหเกิดทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวรได รวมถึงสารท่ีตองใชเคร่ืองปองกัน

อันตรายตอระบบทางเดินหายใจ 

ระดับ 1 : สารท่ีเมื่อไดรับในระยะเวลาส้ัน ๆ จะเกิดการระคายเคืองได 
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ระดับ 0 : สารประเภทน้ีไมเปนอันตรายนอกจากเวลาติดไฟ 

สีเหลือง แสดงความไวตอปฏิกิริยาของสาร 

ระดับ 4 : สารท่ีสามารถยอยสลายตัวหรือระเบิดไดดวยตัวเองท่ีอุณหภูมิหองและความดันปกติ รวมถึงสารท่ีไวตอความรอน 
และแรงส่ันสะเทือน 

ระดับ 3 ; สารท่ีสลายหรือเกิดระเบิดได เมื่อไดรับความรอนหรือแรงส่ันสะเทือนท่ีสูงพอ รวมถึงท่ีเกิดระเบิดไดเมื่อถูกนํ้า 

ระดับ 2 : สารท่ีจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงในอุณหภูมิและความดันปกติ รวมถึงสารท่ีเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า 

ระดับ 1 : สารประเภทน้ีจะมีความคงตัวในสภาวะปกติ แตไมมีความคงตัวเมื่ออุณหภูมิหรือความดันเพ่ิม รวมถึงสารท่ีสลายตัว
เมื่อถูกอากาศ แสงสวาง หรือความชื้น 

ระดับ 0 : สารประเภทน้ีมีความคงตัวสูง แมวาจะไดรับความรอนก็ตาม รวมถึงสารท่ีไมทําปฏิกิริยากับนํ้า 

สีขาว แสดงขอควรระวังพิเศษ 

เน่ืองจากสารบางชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวท่ีควรสนใจ เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได คุณสมบัติของสารเหลาน้ีจะแสดงดวย
อักษรยอ หรือสัญลักษณ ดังน้ี 

OX : เปนสารออกซิไดซ สารเหลาน้ีเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะใหออกซิเจน หรืออิเลคตรอน 

W : เปนสารท่ีทําปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า 
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สัญลักษณแสดงอันตราย(Hazard Pictogram) ตามระบบสากล GHS 

องคประกอบของฉลากท่ีสําคัญไดแก รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมี ซึง่ตามระบบ GHS ไดกําหนดไว 
9 รูปดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

สัญลักษณ ความเปนอนัตราย สัญลักษณ คุณลักษณะ 

 

สารไวไฟ (กาซ ของเหลว 
ของแข็ง), สารท่ีทําปกกิิริยาไดเอง, 
สารท่ีลุกติดไฟไดเองในอากาศ,
สารท่ีเกิดความรอนไดเอง,สารท่ี
สัมผัสนํ้าแลวใหกาซไวไฟ, สาร
เปอรออกไซดอินทรีย 

 

วัตถุระเบิด,สารท่ีทําปฏิกิริยาไดเอง 
(ท่ีอาจระเบิดเมื่อไดรับความรอน,สาร
เปอรออกไซดอินทรีย (ท่ีอาจจะระเบิด
ไดเมื่อไดรับความรอน) 

 

สารออกซิไดส (กาซ ของเหลว 
ของแข็ง) 

 

กาซภายใตความดัน 

 

ความเปนพิษเฉียบพลัน (เปน
อันตรายถงึชวีิต) 

 

สารกัดกรอนโลหะ, การทําลาย
ดวงตาอยางรุนแรง, การกดักรอน
ผิวหนัง 

 

การระคายเคืองตอดวงตา/ผิวหนัง, 
การทําใหไวตอการกระตุนอาการ
แพตอผิวหนัง, อาจระคายเคืองตอ
ทางเดินหายใจหรือทําใหงวง หรือ
มึนงง, ความเปนพิษเฉียบพลัน  

การกอมะเร็ง, การทําใหไวตอการ
กระตุนอาการแพตอระบบทางเดนิ
หายใจ, ความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ, ความเปนพิษตออวัยวะ
เปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง,การทํา
ใหเกดิกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ, 
ความเปนอันตรายจากการสําลัก 

 

ความเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม
ในนํ้า (ท้ังเฉียบพลันและเร้ือรัง) 
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สีและเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภัย 

1. สีเพื่อความปลอดภัย  
1) สีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัดใหเปนไปตามตารางแสดงสีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

2) ตัวอยางการใชสีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัดเพ่ือเตือนภัยอันตรายการ ใชสีเพ่ือความปลอดภัยสีเหลืองและสีตัดสีดํา  
ดังรูปตวัอยางการใชสีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัด  โดยท่ัวไปจะใชสําหรับบริเวณหรือสถานท่ีท่ีอาจมีภัยอันตรายชั่วคราว
หรือถาวร เชน  
- สถานท่ีท่ีอันตรายจากการชน การตกหลน การสะดุด หรืออาจมีของตกหลนจากท่ีสูง 

- สถานท่ีท่ีเปนขั้นบันได หรือมีหลุมบอ เปนตน 

 

 

รูปตัวอยางการใชสีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัด 

2. รูปแบบ สีและเคร่ืองหมาย 

รูปแบบ สีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยท่ีใชแบงเปน 4 ประเภท ตามจุดประสงคของการแสดงความหมายใหแสดง
สัญลักษณภาพไวตรงกลางของเคร่ืองหมายโดยไมทับแถบขวางสําหรับเคร่ืองหมายหาม  ในกรณีไมมีสัญลักษณภาพท่ีเหมาะสม  
เพ่ือส่ือความหมายท่ีตองการ ใหใชสัญลักษณอ่ืนท่ีเขาใจท่ัวไปแสดงสําหรับเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยแตละประเภท โดยใช
รวมกับเคร่ืองหมายเสริมเพ่ือแสดงความหมาย การประยุกตใชงานสีแดงยังใชสําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย 
อุปกรณดับเพลิงและตําแหนงท่ีตั้งอีกดวยอาจใชสีแดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเคร่ืองหมายเพ่ือ
ความปลอดภัย 

ตารางแสดง  สีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

สี ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด 

 แดง หยุด เคร่ืองหมายหยุด/เคร่ืองหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน/เคร่ืองหมายหาม สีขาว 

 
เหลือง ระวังมี

อันตราย 

ชี้บงวามีอันตราย (เชน ไฟ, วัตถุระเบิด,  กัมมันตภาพรังสี, วัตถมุพิีษ) 

ชี้บงถงึเขตอันตราย, ทางผานท่ีมอัีนตราย, เคร่ืองกีดขวาง, เคร่ืองหมายเตือน 

สีดํา 

 
นํ้าเงิน บังคับใหตอง

ปฏิบัติ 
บังคับใหตองสวม  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล/เคร่ืองหมายบังคับ   สีขาว 

 
เขียว แสดงภาวะ

ปลอดภัย 

ทางหนีไฟ/ทางออกฉุกเฉิน/ฝกบัวชําระลาง/ฉุกเฉิน/หนวยปฐมพยาบาล 

หนวยกูภัย/เคร่ืองหมายสารนิเทศแสดงสภาวะประกอบดวย 

สีขาว 
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ตารางแสดง  รูปแบบของเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

ประเภท รูปแบบ สีที่ใช หมายเหต ุ

เคร่ืองหมายหาม 

 

 สีพ้ืนสีขาว 

สีของแถบตามขอบและแถบขวางสีแดง 

สีสัญลักษณภาพ : สีดํา 

พ้ืนท่ีของสีแดงตองมีอยาง
นอยรอยละ 35 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมายเตือน  สีพ้ืนสีเหลือง 

สีของแถบตามขอบสีดาํ 

สีสัญลักษณภาพสีดํา 

พ้ืนท่ีของสีเหลืองตองมีอยาง
นอยรอยละ 50ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด ของเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมายบงัคับ 

 

 

 สีพ้ืนสีขาว 

สีสัญลักษณภาพสีนํ้าเงิน 

พ้ืนท่ีของสีนํ้าเงินตองมีอยาง 

นอยรอยละ 50ของพ้ืนท่ี 

ท้ังหมดของเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมายนิเทศ 

เกี่ยวกับภาวะ
ปลอดภัย 

 

 

 

สีพ้ืน : สีเขียว 

สีสัญลักษณภาพ : สีขาว 

พ้ืนท่ีของสีนํ้าเงินตองม ี

อยางนอยรอยละ 50ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของเคร่ืองหมาย 

 
 

หมายเหต ุ: ตามตาราง  สีแดงสมวาวแสงน้ีมองเห็นเดน โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาวะท่ีมดืมวั 

3. เคร่ืองหมายเสริม 

1. รูปแบบของเคร่ืองหมายเสริม เปนส่ีเหล่ียมผืนผา หรือส่ีเหล่ียมจัตรัุส 

2. สีพ้ืนใหใชสีเดียวกับสีเพ่ือความปลอดภัย และสีของขอความใหใชสีตัดดังท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 1 หรือสีพ้ืนใหใชสีขาว
และสีของขอความใหใชสีดํา 

3. ตัวอักษรท่ีใชในขอความ 

- ชองไฟระหวางตวัอักษรตองไมแตกตางกันมากกวารอยละ 10  

- ลักษณะของตัวอักษรตองดเูรียบงาย ไมเขียนแรงเงาหรือลวดลาย 

- ความกวางของตัวอักษรตองไมนอยกวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร 
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ตารางแสดง  ตวัอยางเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภัย 

ประเภทเคร่ืองหมายหาม 

 (PROHIBITION SIGNS) 

ประเภทเคร่ืองหมายเตอืน 

(WARNING SIGNS) 

ประเภทเคร่ืองหมายบังคบั 

 (MANDTORY SIGNS ) 

 

 

 

หามท่ัวไป( General Prohibition ) 

 

ระวังอันตราย(Danger) 

 

 

 

ตองสวมหมวกนิรภัย(Wear helmet) 

 

 

 

 

หามสูบบุหร่ี 

( No Smoking ) 

 

ระวังอันตรายจากไฟฟาชอต 

(Danger electric shock risk) 

 

 

 

 

ตองสวมใสหนากาก 

(Wear masks) 

 

 

หามเขากอนไดรับอนุญาต 

( Do not enter ) 

 

 

ระวังอันตรายจากปนจั่นเหนือศีรษะ 

(Danger overhead crane) 

 

 

ตองใชเขม็ขัดและเชือกนิรภัย 

(Wear safety harness) 
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ตารางแสดง ตัวอยางเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายสภาวะปลอดภัย 

(SAFETY CONDITION SIGNS) 

เคร่ืองหมายปองกนัอัคคีภัย 

(FIRE EQUIPMENT SIGNS) 

 

 

ทางหนีไฟ/ทางออกฉุกเฉิน 

(Fire exit/Emergency exit) 

 

 

สัญญาณแจงเหตเุพลิงไหม(Fire alarm) 

 

 

จุดรวมพล 

(Assembly Point) 

 

 

สายฉีดนํ้าดับเพลิง 

(Fire hose reel) 

 
 

นํ้าชําระลางฉุกเฉิน 

(Emergency shower) 

 

เคร่ืองดับเพลิง 

(Fire extinguisher) 
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การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ขั้นตอนการชวยเหลือเมื่อพบผูประสบเหตุฉุกเฉิน 

1. การสํารวจสถานการณ 
 ตองประเมินวาสถานการณหรือสภาพแวดลอมปลอดภัยพอท่ีจะเขาไปชวยผูบาดเจ็บหรือไม ถาไมปลอดภัยตองขอความ
ชวยเหลือจากหนวยกูภัยตางๆ โดยเร็ว และไมควรเขาไปในสถานการณน้ัน เพราะอาจเปนอันตรายตอผูชวยเหลือได 

 ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหต ุ

- ประเมินความรุนแรงของสถานการณ 
- หลีกเล่ียงการเขาใกลวัตถุหรือสถานท่ีกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมขึ้น เชน ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ถังแก็สหรือตึกถลม 

ความปลอดภัยของตนเองและผูบาดเจ็บ 

- ปองกันการติดเชื้อ โดยการไมสัมผัสกับเลือดของผูบาดเจ็บโดยตรง ควรมีส่ิงปองกัน 

- ไมยุงเกี่ยวกับเหตุการณ ยกเวนเร่ืองการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ 

คํานึงถึงกลไกการบาดเจ็บ 

- การบาดเจ็บเกิดจากสาเหตุใด 

- ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

- จํานวนผูบาดเจ็บ 

2. การประเมินสภาพผูปวยขั้นตน 

 เปนการประเมิน เพ่ือใหทราบวาเกิดภาวะคุกคามผูปวยหรือไม โดยวิธีการปฏิบัติดังน้ี 

2.1 แนะนําตัว : บอกชื่อ และอธิบายใหผูปวยทราบวาเราเปนใคร จะใหการชวยเหลืออะไร 

2.2 ตรวจดูความรูสึกตัว : โดยการเรียกหรือตีท่ีไหลเบาๆ เพ่ือดูวาผูปวยรูสึกตัวหรือไม 
- รูสึกตัวดี จะถามตอบรูเร่ือง 

- รูสึกตัวบาง ถามตอบไดบางแตไมคอยรูเร่ือง 

- ไมรูสึกตัวเลย แมจะหยิกหรือเขยาตัวแลวก็ตาม 

2.3 ตรวจดูทางเดินหายใจ : ดูวามีเศษอาหารหรือฟนปลอมอยูในปากหรือไม 
- ผูปวยรูสึกตัว ใหตรวจดูวาหายใจสะดวกหรือไม ถาไมสะดวกใหเปดทางเดินหายใจ 

- ผูปวยไมรูสึกตัว ตรวจดูวาทางเดินหายใจโลงหรือไม โดยจัดทาเปดทางเดินหายใจ 

- ผูปวยท่ัวไปใชวิธีดันหนาผากและยกคาง 
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- ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บหรือไมรูสาเหตุการบาดเจ็บ หรือหมดสติ ใหตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ ใชวิธีการยก
ขากรรไกรข้ึน เพ่ือเปดทางเดินหายใจ 

2.4 ตรวจดูการหายใจ : เพ่ือดูวาผูปวยหายใจหรือไม มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 

 เปดทางเดินหายใจในผูปวยท่ีไมมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง หรือคอ โดยการใชมือขางหน่ึงดันหนาผาก 
และมืออีกขางเชยคางใหผูปวยแหงนขึ้นขางบน หลังจากน้ันตรวจดูโดยการเอียงกมหนาลงไปเอาแกมเขาไปใกล
จมูกผูปวย และคอยสังเกต ใชตามองดูหนาอกวากระเพ่ือมขึ้นลงตามการหายใจหรือไม หูฟงเสียงหายใจและแกมมี
ลมมาสัมผัสหรือไม ใหดูลักษณะการหายใจวาลําบากหรือไม เร็วหรือชา (ปกติผูใหญหายใจประมาณ 12-20 คร้ัง/
นาที) 

 

 

2.5 ตรวจชีพจร : เพ่ือดูวาหัวใจเตนหรือไม (ปกติในผูใหญประมาณ 60-100 คร้ัง/นาที) 
- ผูปวยท่ีรูสึกตัว ใหจับชีพรท่ีขอมอื หรือขอพับแขน 

- ผูปวยไมรูสึกตัว ใหจับชีพจรท่ีคอ 

      

 

2.6 ตรวจดูวามีบาดแผล : เลือดออกมากหรือไม ถามใีหทําการหามเลือดโดยเร็ว 

2.7 การขอความชวยเหลือ : เมื่อตรวจดูสภาพผูปวยอยางคราวๆ เสร็จแลว ใหรีบแจงขอความชวยเหลือจากหนวย
แพทย โทรศัพทหมายเลข 1669 ในขณะแจงขอความชวยเหลือ ตั้งสติใหดีพูดจาใหชัดเจน อยาตื่นเตนตกใจพรอม
ท้ังใหรายละเอียดขอมูลตางๆ ดังน้ี 
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- สถานท่ีเกดิหตุ บอกจดุท่ีสังเกตไดงาย 

- ชื่อผูแจงขอความชวยเหลือ และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถตดิตอกลับไปได 
- เกิดเหตุอะไร มีผูบาดเจ็บกีค่น แตละคนมีอาการบาดเจ็บอยางไรบาง 

- ใหการชวยเหลือขั้นตนไปแลวอยางไรบาง 

การหามเลอืด 

1. ตองคาํนึงถงึความปลอดภัยของตนเอง การปองกันการติดเชื้อ หากตองไปสัมผัสบาดแผลและเลือดของผูปวยโดยตรง 
ควรสวมถุงมือยาง หรือหาวัสดุใกลตัว เชน ถุงพลาสตกิ 

2. แผลเล็กกดโดยตรงบนบาดแผล แผลใหญขึ้นใหฝามือกดปลายแผลไว วิธีท่ีดีท่ีสุดคือใชผาสะอาดพับหนาๆ กดลงบน
บาดแผลในกรณีฉุกเฉินใชเส้ือ ผาเชด็หนา ผาพันคอ แตถาไมมีจริงๆใชฝามือกดลงไปตรงๆ ไดเลยนานประมาณ 10 นาที 

 ถาเลือดยังไมหลุดไหลใหเติมผาชิ้นใหมลงบนชิ้นเดิมท่ีปดอยูบนบาดแผล 

3. ใหผายืดพันทับบนผาท่ีปดกดบาดแผลไว 
4. ถาเลือดออกมาก อยาเสียเวลาทําแผลใหใชมือกดบนบาดแผล พรอมท้ังยกสวนน้ันใหสุงขึ้นเหนือระดับหัวใจ ในกรณีท่ีไม

มีกระดูกบริเวณน้ันหักรวมดวย 

5. ถาเลือดยังไมหยุด ใหใชน้ิวมือกดตรงจดุเสนเลือดแดงท่ีมาเล้ียงบริเวณบาดแผลท่ีมีเลือดออก โดยการกดติดกับกระดกูซึง่
จะชวยทําใหการไหลของเลือดชาลงชั่วคราว การใชน้ิวกดเสนเลือดน้ีจะตองทําควบคูกับการกดลงบนบาดแผลโดยตรง ไม
ควรใชวิธีน้ีวิธีเดียว 

6. เฝาระวงัอาการช็อกเน่ืองจากการเสียเลือด จะมีอาการดงัน้ี หนามดื เวียนศีรษะ หนาซีด ตวัเย็น เหงื่อออก ชีพจรเบา เร็ว 
คลําไมไดตาํแหนงกดเสนเลือดแดง 

สารเคมีเขาตา 

1. ลางตาดวยนํ้าสะอาด นานประมาณ 20 นาทีโดยใช วิธเีปดนํ้าจากกอกเบาๆ ลางหรือเทนํ้าจากแกวลาง ระวังอยาใหนํ้า
กระเด็นเขาตาอีกคร้ัง 

2. ปดตาดวยผาสะอาด หามขยีต้า 

3. นําสงโรงพยาบาล 

ขอเคล็ด 

1. ใหขอพักน่ิงๆ 

2. ควรยกมือหรือเทาท่ีเคล็ดใหสูงขึน้ ถาเปนขอมือควรใชผาคลองแขนไว 
3. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกใหประคบดวยความเย็น เพ่ือใหเลือดใตผิวหนังหยุดไหล หลังจากน้ันประคบดวยความรอน 

4. พันดวยผายืด 
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5. ภายใน 7 วัน หากอาการไมดีขึ้น ใหไปโรงพยาบาล เพ่ือตรวจใหแนนอนวาไมมกีระดูกหักรวมดวย 

ขอเคลื่อน 

1. ใหขอพักน่ิง อยาพยายามดงึกลับเขาท่ี 

2. ประคบดวยความเย็น 

3. เขาเฝอกชัว่คราว หรือใชผาพัน 

4. รีบนําสงโรงพยาบาล ควรงดนํ้า อาหาร และยาทุกชนิด 

กระดูกหัก 

1. กระดูกปลายแขนหัก 

 ใชไมแผนแบนๆ หรือหนังสือพิมพพับหนาๆ ใหมีความยาว ตั้งแตปลายน้ิวถึงขอศอกใชเปนเฝอก แลวพันดวยเชือกหรือผา
ยืดใหกระชับ ใชผาคลองคอหอยแขนขางท่ีหักไว 

 

 

2. กระดูกแขน และไหปลาราหัก 

ใชผาคลองแขนแลวผูกกับคอ ใชผาอีกผืนพันรัดแขนขางท่ีพักใหติดกบัลําตัว อยาพยายามฝนงอแขนถาทําไมได กระดูก
แขนหักบริเวณขอศอกอาจจะหักตอนปลายของกระดกูตนแขน หรือสวนบนของกระดูกปลายแขน อยาพยายามงอเพ่ือคลองแขนให
ดามแขนในลักษณะตรง 
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3. ขอศอกเคล่ือนหรือหัก 

      

 

4. กระดูกขาทอนลางหัก 

กระดูกปลายขาเปนกระดูกท่ีชวยรองรับนํ้าหนักของรางกาย ถาหักควรดามโดยใชเฝอก 2 อันยาว ตั้งแตสนเทาถึงเหนือ
เขา และใชผาผูกติดกันเปนเปลาะๆ หรือถาหาเฝอกไมไดใหใชผาหนาๆ สอดระหวางขาท้ัง 2 ขาง แลวผุกติดกันเปนเปลาะๆ ขอควร
ระวัง ควรใหปลายเทาตั้งฉากเสมอ และคอยตรวจดูวาผาท่ีมัดไวแนนเกินไปจนเลือดไหลไมสะดวกหรือไม และพยายามอยา
เคล่ือนไหวสวนท่ีหัก 

 

 

5. กระดูกตนขาหัก 

กระดูกตนขาหักมักเกิดจากการพลัดตก หกลม หรืออุบัติเหตุรถชน ผูปวยจะมีอาการเจ็บปวดมาก ขาขางท่ีหักมักจะส้ัน
กวาขาขางท่ีดีเน่ืองจากปลายกระดูกท่ีหักรนไปเกยกัน 

การดามกระดูกตนขาหักโดยใชเฝอก 2 ชิ้น โดยชิ้นหน่ึงยาวตั้งแตสนเทาถึงใตรักแร อีกชิ้นยาวตั้งแตสนเทาถึงโคนขา แลว
ใชผาผูกเฝอกท้ัง 2 ใหติดกับขาขางท่ีหัก ถาไมมีเฝอกใหผูกขาท้ัง 2 ขางติดกัน ถามีบาดแผลหรือกระดูกโผล อยาพยายามลางทํา
ความสะอาด ถามีเลือดออกใชผาปดแผลหามเลือดกอนแลวจึงเขาเฝอก 
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6. กระดูกเชิงกรานหัก 

ผูกขาท้ัง 2 ขางติดกัน โดยสอดผาสามเหล่ียมพับกวางๆ 2 ขางไวใตสะโพกและเชิงกราน  ผูกปมตรงกลางลําตัว แลวผูก
ติดกันดวยผาสามเหล่ียมพับผูกเปนเลข 8 และผูกผารอบเขาท้ัง 2 ขาง 

 

 

7. กระดูกสันหลังหัก 

ไมควรเคล่ือนยายผูปวยเอง ควรแจงขอความชวยเหลือจากหนวยแพทยหรือผูท่ีมีความรูในเร่ืองน้ี เวนแตวาสถานการณ
ตรงน้ันไมปลอดภัย จําเปนตองเคล่ือนยายผูบาดเจ็บออกมาโดยเร็ว ควรหาวัสดุมาดามคอและหลังกอนทําการเคล่ือนยาย 

 

ช็อก (Shock) 

1. ถามีบาดแผลเลือดออกใหรีบทําการหามเลือด 

2. จัดทาใหนอนราบ ตะแคงหนาไปขางใดขางหน่ึง 

3. ยกปลายเทาสูง 

4. คลายเส้ือผาใหหลวม 

5. ใหความอบอุน หมผาให 
6. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

 

ลมบาหมู 

1. อยาตกใจ หามคนมุง หรือเขาไปรบกวนขณะชกั 

2. ดูแลปองกันไมใหเกดิอุบัติเหตุเชน ตกบันได หรือลมลง ศีรษะกระแทกพ้ืน จมนํ้า 

3. ใหผูปวยนอนลงบนพ้ืน ใชผานุมๆ รองศีรษะขณะชัก 

4. คลายเส้ือผาใหหลวม 

5. หลังจากหยุดชัก จัดทานอนตะแคงหนา ดแูลทางเดินหายใจอยาใหอุดตัน 

6. คอยดูแลจนกวาจะฟน 
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สิ่งแปลกปลอมเขาตา 

1. หามขยีต้า 

2. เปดเปลือกตา เมื่อเห็นผงชัดเจนแลวเขี่ยออก 

3. ถาผงยงัไมออก ใหลืมตาในนํ้าสะอาดแลวกลอกตาไปมา 

4. ถาปฏิบัติทุกวิธีแลวผงยังไมออกใหไปพบแพทย 
 

สิ่งแปลกปลอมเขาห ู

1. ถาแมลงเขาหู ใหหยอดดวยนํ้ามนัมะกอก 

2. ถาเปนวัตถุอ่ืนท่ีไมมีชวีิต ใหตะแคงหูขางน้ันลง 

3. ถาไมสามารถเอาออกไดใหไปพบแพทย 
 

การปองกนัและระงับอัคคีภัย 

องคประกอบของการเกดิไฟ 

 

1. เชื้อเพลิง (Fuel) 

ส่ิงท่ีติดไฟและลุกไหมได เชน กระดาษ ไม ผา ถาน แอลกอฮอล นํ้ามันเชื้อเพลิง แก็สหุงตม 

2. ความรอน (Heat) 

ส่ิงท่ีทําใหเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดตดิไฟและเกิดการลุกไหม เมื่อมเีปลวไฟหรือประกายไฟ 

3. ออกซิเจน (Oxygen) 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิง โดยไฟจะลุกไหมไดดีเมื่อมีออกซิเจนประมาณรอยละ 15 ซึง่ในอากาศ
ควรมีออกชิเจนรอยละ 20 จึงเอ้ือตอการตดิไฟ 

**ถาขาดองคประกอบอยางใดอยางหน่ึงไปจะไมเกดิเพลิงไหม 
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ประเภทของเพลิงไหม มี 5 ประเภท 

1.  ประเภท  A : การลุกไหมของวัสดุท่ีเปนเชื้อเพลิงท่ัว ๆ ไป เชน ขยะ ไม หญาแหง 

2.  ประเภท B : การลุกไหมของของเหลว และกาซท่ีติดไฟทุกชนิด เชน การไหมของนํ้ามัน ทินเนอร  
ยางมะตอย กาซติดไฟ เปนตน 

3.  ประเภท C : การลุกไหมของวัสดุดานไฟฟา เชน สายไฟ ปล๊ัก เปนตน 

4.  ประเภท D : การลุกไหมของสารเคมี หรือโลหะบางชนิดท่ีติดไฟได เชน แอมโมเนียไนเตรต แมกนีเซียม  
ซึ่งสารเคมี หรือโลหะเหลาน้ี บางประเภทสามารถทําปฏิกิริยากับนํ้า หรือสารเคมี ถงึข้ัน
ระเบิดได จึงตองใชสารเฉพาะในการดับเพลิงประเภทน้ี 

5.  ประเภท K : การลุกไมของนํ้ามันท่ีติดไฟยาก เชน นํ้ามันท่ีใชประกอบอาหาร 

 

ประเภทของถังดับเพลิง 

1. ผงเคมแีหง (Dry Chemical) : สามารถดับเพลิงไดท้ังปะเภท A B และ C ขอดีคือใชไดท่ัว ๆ ไป ราคาถูก ขอเสียคือ ถาใชแลว
สารจะฟุงกระจายทําใหพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน สกปรก  

 

2. คารบอนไดออกไซด (CO2) : เหมาะกับเพลิงประเภท B และ C เมื่อฉีดออกมาจะเปนกาซท่ีเย็นจดั คลายนํ้าแข็งแหง ทําให
ลดความรอนได ขอดีคอืฉีดออกมาแลวจะไมท้ิงคราบสกปรก 
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3. BF2000 : บรรจุนํ้ายาท่ีเปนสารระเหยท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สามารถใชดับเพลิงทุกประเภท A,B,C และ D  เหมาะ
สําหรับการใชในหองคอมพิวเตอร อุปกรณส่ือสาร และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของกับอิเล็กทรอนิกส 

 

 

4. นํ้าสะสมแรงดัน (Water Gas/ Water Pressure) : ใชดับเพลิงประเภท A ไดด ีเหมาะกับวางไวในหองท่ีมีเชื้อเพลิงประเภท
กระดาษ ผา เปนตน 

 

5. ของเหลวระเหย (Halotron) : สามารถดับเพลิงประเภท A B C ได ขอดีคือฉีดแลวไมท้ิงคราบสกปรก แตมีราคาคอนขางสูง 
เหมาะกับการใชรักษาทรัพยสินในหอง clean room หรือหอง server หรือหองท่ีมีทรัพยสินราคาสูง ติดตั้งอยู เน่ืองจากเมื่อฉีด
ไปแลว ทรัพยสินไมถูกทําลายไปดวย 

 

6. โฟม ; สามารถดับเพลิงประเภท A กับ B ได เมื่อฉีดแลวมีคุณสมบัติเกิดเปนฟมล ทําใหเชื้อเพลิงไมลุกติดไฟขึ้นมาอีก จึง
เหมาะกับมากในการใชดับเพลิงประเภท B และเหมาะใชนําไปวางในหองท่ีมีการเก็บเชื้อเพลิงประเภททินเนอร นํ้ามัน 
ยางมะตอย เปนตน 
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วิธีใชถังดับเพลิง 

1. ดึงสายฉีดจากท่ีเก็บ 

2. ทําการดึงสลักเพ่ือปลดล็อควาลวท่ีหัวถัง 

3. ทําการกดกานฉีด เพ่ือทําการฉีดสารเคมีออกมา พรอมจับปลายสายใหแนน 

4. เขาใกลไฟ 2-4 เมตร อยูเหนือลม พรอมฉีดไปยังฐานของไฟ สายไปซาย-ขวา จนไฟดับสนิท 

 

หมายเลขโทรศัพทสําคัญๆ กรณีฉุกเฉิน 

- แจงเหตุดวน-เหตุรายทุกชนิด   191 

- แจงเหตุไฟไหม-ดับเพลิง   199 

- ศูนย กทม.    1555 

- หนวยกูชีพ วชิรพยาบาล   1554 

- หนวยกูชีพ นเรนทร    0-2354-8222 

- กองปราบปราม    1195 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1784 

- หนวยแพทยฉุกเฉิน(ท่ัวไทย)   1669 

- หนวยแพทยฉุกเฉิน(กทม.)   1646 

- โรงพยาบาลพระราม 9   0-2202-9999 

- โรงพยาบาลปยเวท    0-2129-5555 
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