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ค าน า 

 สถาบนัผูสู้งอายุแมคเคน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยัในการท างานของบุคลากรในองคก์รเป็น

อย่างยิ่ง ดังนั้นสถาบันฯ จึงสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย                   

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน จึงได้จดัท าคู่มือความปลอดภัย               

ในการท างานขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและยึดถือปฏิบติัตามคู่มือ ไปในแนวทางเดียวกันอนัจะน าไปสู่การ

ป้องกนั การลดการประสบอนัตราย การบาดเจ็บ หรือการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานได ้

 คณะผู ้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู ้ป ฏิบัติงานจะน าคู่ มือความปลอดภัยในการท างาน เล่ม น้ีไปปฏิบัติ                                 

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 

 

ดว้ยความปรารถนาดีจาก 

 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ด้วยสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน  มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน
ทุกคน  เน่ืองจากพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง  สถาบัน ผู้สูงอายุแมคเคนจึงมุ่ งมั่นท่ีจะให้มีการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพในการท างาน  รวมท้ังสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ทุกคน ควบคู่ไปกับหน้าท่ีประจ าของพนักงานจึงเห็นควรให้มีนโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ดังนี ้
1) สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนจะถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกระดับท่ีจะ

ร่วมมือปฏิบัติ เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี เกดิความปลอดภัยในการท างานท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 

2) สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการท างานให้
ปลอดภัย พร้อมทั้งป้องกนัอนัตราย  อนัจะเกดิกบัพนักงานและผู้เกีย่วข้องอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม 

3) สถาบัน ผู้ สูงอายุแมคเคนมุ่ งมั่นพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อม ในการท างานให้สอดคล้องตามกฎหมายรวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนๆท่ีสถาบันผู้สูงอายุแมค

เคนน ามาใช้ 

4) ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการ

ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของความปลอดภัยท่ีก าหนดขึน้โดยเคร่งครัด 

5) พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  ตลอดจนทรัพย์สินของ

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนเป็นส าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6) สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนจะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  เพ่ือ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

7) สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนมีความมุ่งมั่นท่ีจะเปิดโอกาสให้กับบุคลากรภายในสถาบันฯเข้าศึกษาดูงาน

ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานนอกสถานท่ี เพ่ือให้น าความรู้ท่ี

ได้รับมาพฒันางานด้านความปลอดภัยฯ ในสถาบันฯต่อไป 

 

 

 

 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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1.  ปฏิบัติงานตามวิธีการท างานและกฎระเบียบความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด  
2.  ท าความเข้าใจมาตรฐานการท างาน,เคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนลงมือ

ปฏิบัติงาน  
3.  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามท่ีสถาบันฯก าหนด ตลอดเวลาการท างาน

และเหมาะสมกบังาน 
4.  ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมืออย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน รวมทั้งตรวจสอบก่อนและ หลังการ

ใช้งาน  
5.  ไม่ถอดเคร่ืองป้องกันอันตรายของเคร่ืองจักรออกโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพ่ือการซ่อมแซมซ่ึง

กระท าโดยช่างผู้ช านาญการ และต้องหยุดใช้เคร่ืองจักรนั้นจนกว่าจะ ใส่กลบัคืนแล้วเท่านั้น 
6.  ไม่หยอกล้อกนัขณะปฏิบัติงาน  
7.  ไม่ซ่อมแซมหรือปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือสารเคมีโดย ไม่มีหน้าที่

เกีย่วข้อง 
8. ขณะเคร่ืองจักรก าลังท างาน อย่าปรับแต่ง ท าความสะอาด หรือพยายามดึงช้ินงานที่ติดขัด

โดยไม่หยุดเคร่ืองก่อน 
9.  ไม่ปฏิบัติงานหากรู้สึกอ่อนเพลีย มึนเมา ไม่สบายหรือสภาพร่างกายไม่พร้อม และ แจ้ง

หัวหน้างานทราบทันทีและต้องไม่เข้าไปในพ้ืนที่อนัตรายโดยเด็ดขาด 
10.  จัดเกบ็เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ท างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
11.  ดูแลเคร่ืองดับเพลิง บันได ประตูทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟไม่ให้มีส่ิงของกีดขวางและ

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
12.  หากต้องท างานพเิศษ งานช่ัวคราวหรืองานใดๆ นอกเหนือจากงานประจ าปกติ จะต้องได้รับ

อนุญาตและการตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างานก่อนลงมือท างาน ทุกคร้ัง  
13. เม่ือพบเห็นสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย ให้รายงานต่อหัวหน้างานหรือ เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยฯทราบทันท ี
14.  รายงานอุบัติเหตุจากการท างานทุกคร้ังต่อหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยฯ 

 
 
 

14 กฎความปลอดภัยในการท างาน 
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

1. ก ากบั ดูแล เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดบัซ่ึงอยู่ในบงัคบับญัชาของเจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 

2. เสนอแผนงานโครงการดา้นความปลอดภยัในการท างานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อนายจา้ง 

3. ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการ เพื่อให้มีการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานท่ีเหมาะสมกบัสถานประกอบ
กิจการ 

4. ก ากบั ดูแลและติดตามให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อความปลอดภยัของลูกจา้งตามท่ีไดรั้บรายงานหรือ
ตามขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน หรือคณะกรรมการความปลอดภยั 
 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 

1. ก ากับ ดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัและคู่ มือว่าด้วยความปลอดภยัในการ
ท างาน 

2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อคน้หาความเส่ียงหรืออนัตรายเบ้ืองตน้ 

3. สอนวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแก่ลูกจา้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน 

4. ตรวจสอบสภาพการท างาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนลงมือ
ปฏิบติังานประจ าวนั 

5. ก ากบั ดูแล การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลของลูกจา้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

6. รายงานการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการท างานของ
ลูกจา้งต่อนายจา้ง และแจง้ต่อเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร หรือคณะกรรมการ
ความปลอดภยั 

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการ
ท างานของลูกจา้ง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อนายจา้งโดยไม่ชกัชา้ 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

9. ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนตามเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร
มอบหมาย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพื่อลด
การเกิดอุบติัเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอต่อ
นายจา้ง 

2. รายงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างานต่อ
นายจา้ง 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
4. พิจารณาขอ้บงัคบั คู่มือและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการท างานเสนอต่อนายจา้ง 
5. ส ารวจการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างาน/ตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายอย่างนอ้ยเดือน

ละ 1 คร้ัง 
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรบเก่ียวกับความปลอดภยัในการท างานเพื่อเสนอความเห็นต่อ

นายจา้ง 
7. วางระบบการรายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของลูกจา้งทุกคนทุก

ระดบัตอ้งปฏิบติั 
8. ติดตามความคืบหนา้เร่ืองท่ีเสนอนายจา้ง 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเม่ือปฏิบัติหน้าท่ีครบปีเพื่อเสนอต่อ

นายจา้ง 
10. ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
11. ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนตามท่ีนายจา้งมอบหมาย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 

 ใหบุ้คลากรทุกคน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัตามวิธีการท่ีปลอดภยั เพื่อความปลอดภยัของตนเอง

และเพื่อนร่วมงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกบันายจา้งในการด าเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภยั        

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึงสภาพของงานและหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

2. บุคลากรทุกคนมีหนา้ท่ีแจง้ขอ้บกพร่องของสภาพการท างานหรือการช ารุดเสียหายของอาคาร สถานท่ี 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองต่อเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการ

ท างาน หวัหนา้งาน หรือผูบ้ริหาร 

3. บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีนายจา้งจดัให้และดูแลรักษา ให้

สามารถใชง้านไดต้ามสภาพและลกัษณะของงาน ตลอดระยะเวลาการท างาน 

4. บุคลากรทุกคนตอ้งท างานดว้ยความส านึกถึงความปลอดภยั ทุกขั้นตอนของการท างานก่อนท่ีจะเร่ิม

ท างานอยูเ่สมอ ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 

5. บุคลากรทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือกบัสถาบนัฯ เอาใจใส่และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในการท างานให้

เกิดความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

6. ใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีมีความปลอดภยัและเหมาะสมเท่านั้น 

7. บุคลากรทุกคนตอ้งไม่เส่ียงกบังานท่ียงัไม่เขา้ใจ หรือไม่แน่ใจวา่ท าอยา่งไรจึงจะปลอดภยัและตั้งค  าถาม

วา่อะไรเกิดขึ้นกบัเราถา้หากท าเช่นนั้น 

8. บุคลากรทุกคนตอ้งศึกษางานท่ีปฏิบติัวา่อาจเกิดเหตุ หรืออนัตรายใดท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตนเองหรือผูอ่ื้น 
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1. นายจา้งและลูกจา้งมีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

2. นายจา้งมีหน้าท่ีจดัและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจา้งให้มีสภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะรวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติังาน ของลูกจา้ง มิให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายต่อ
ชีวิตร่างกายจิตใจและสุขภาพอนามยั 

3. นายจา้งมีหนา้ท่ีจดัและดูแลให้ลูกจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีไดม้าตรฐาน ถา้ลูกจา้ง
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว ใหน้ายจา้งสั่งใหห้ยดุการท างานจนกวา่ลูกจา้งจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น 

4. นายจา้งมีหน้าท่ีจดัให้ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และลูกจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจดัการและ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ย่างปลอดภยัก่อนการเขา้ท างานเปล่ียนงาน 
เปล่ียนสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 

5. นายจา้งมีหน้าท่ีแจง้ให้ลูกจา้งทราบถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท างานและแจกคู่มือปฏิบติังานให้ลูกจา้งทุก
คนก่อนท่ีลูกจา้งจะเขา้ท างาน เปล่ียนงาน หรือเปล่ียนสถานท่ีท างาน 

6. นายจา้งมีหนา้ท่ีติดประกาศ ค าเตือน ค าสั่ง หรือค าวินิจฉยัของอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพนกังาน
ตรวจความปลอดภยั หรือคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานแลว้แต่กรณี 

7. นายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

8. ลูกจา้งมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับนายจา้งในการด าเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงสภาพของงานและหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

9. ลูกจา้งมีหนา้ท่ีแจง้ขอ้บกพร่องของสภาพการท างานหรือการช ารุดเสียหายของอาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
หรืออุปกรณ์ท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองต่อเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน หวัหนา้งาน หรือผูบ้ริหาร 

10. ลูกจา้งมีหน้าท่ีสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีนายจา้งจดัให้และดูแลให้สามารถใช้งานได้
ตามสภาพและลกัษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน 

11. ลูกจา้งมีสิทธิในการปฏิเสธการท างานท่ีไม่มีมาตรการดา้นความปลอดภยั โดยแจง้การปฏิเสธนั้นต่อหัวหนา้งาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา 

12. ในสถานท่ีท่ีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งลูกจ้างมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของนายจา้ง และสถานประกอบกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่ของนายจา้งดว้ย 

13. ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการเลิกจา้ง หรือถูกโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานเพราะเหตุท่ีฟ้องร้องเป็นพยาน ให้
หลกัฐาน หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานต่อพนกังานตรวจความปลอดภยั
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือศาล 

14. ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ในระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตาม
ค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่ลูกจ้างท่ีจงใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท างานหรือหยุด
กระบวนการผลิต 

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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การท างานภายใตส้ภาวการณ์ท่ีปลอดภยั ปราศจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย นอกจากจะมีผลดี
ต่อสุขภาพอนามยัและท าให้ผูป้ฏิบติังานท างานอย่างมีความสุขแลว้ ยงัไดง้านท่ีมีคุณภาพดว้ย หากผูท้  างาน
หยดุเน่ืองจากไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัร รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
เป็นการลดประสิทธิภาพการท างานทั้งส้ินดังนั้นการป้องกันเพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นหลกัในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 

1. เกิดจากสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)หมายถึง สภาพของสถานท่ีท างาน 
เคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต เคร่ืองยนต ์อุปกรณ์ในการผลิต ไม่มีความปลอดภยัเพียงพอ เช่น 

• เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ช ารุด ขาดการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 
• การวางผงัสถานท่ีท างานไม่ถูกตอ้ง 
• ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสกปรกในการจดัเก็บวสัดุ ส่ิงของ 
• ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไม่ดี เช่น แสงสวา่งไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี เสียงดงั 

ฝุ่ นละออง ความร้อนสูง ไอระเหยของสารเคมี เป็นตน้ 
• ไม่มีการ์ดครอบป้องกนัส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัร หรือส่วนท่ีเคล่ือนไหวต่างๆ 

เช่น เฟือง โซ่ พูลเลย ์เพลาเกลียว ใบมีด หรือความร้อน เป็นตน้ 
• ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด บกพร่อง 

 

2. เกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)หมายถึง การกระท า หรือการปฏิบติังานของคนท่ีมี
ผลท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยักบัตนเองและผูอ่ื้น เช่น 

• การมีทศันคติไม่ถูกตอ้งในการท างาน 
• รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คาดการณ์ผิด 
• ประมาท เลินเล่อ พลั้งเผลอ เหม่อลอย ขาดความระมดัระวงั เร่งรีบ ลดัขั้นตอน 
• ถอดเคร่ืองก าบงัส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรออกแลว้ไม่ใส่คืน  
• หยอกลอ้เล่นกนัระหวา่งปฏิบติังาน 
• ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบติังาน 
• สภาพร่างกายไม่พร้อม หรือผิดปกติ เช่น ด่ืมสุรา เมาคา้ง มีปัญหาครอบครัว ใช้ส่ิงเสพ

ติด  

ความปลอดภัย  สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

สาเหตุการเกดิอุบัติเหต ุ
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“สถานท่ีท างานจะปลอดภัย ด้วยการท ากจิกรรม 5 ส” 

 
 5 ส หมายถึง กระบวนการในการจดัสถานท่ีท างานใหเ้ป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการท างานและสร้างจิตส านึกใน
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี รวมถึงระเบียบวินยัของบุคลากรในองคก์ร 

 

องค์ประกอบของ 5ส 

ส 1 :  สะสาง (Organization) แยกรายการส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น ทิ้งส่ิงของท่ีไม่
จ าเป็นออกไปใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้

ส 2 : สะดวก (Neatness) เก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไวใ้นท่ี ท่ีใช้ได้สะดวกและเก็บใน
สภาพท่ีปลอดภยั 

ส 3 :  สะอาด (Cleaning) จดัระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานท่ีท างาน เช่น การ
ก าจดัฝุ่ นละออง 

ส 4 :  สุขลกัษณะ (Standardization) ดูแลเส้ือผ้าและรักษาสภาพสถานท่ีท างานให้สะอาด
เรียบร้อย อยา่ปล่อยให้สกปรกรกรุงรังเป็นเด็ดขาด 

ส 5 :  สร้างนิสัย (Discipline) ปฏิบติั 4 ส ขา้งตน้จนเป็นนิสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 5 ส 
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1. เม่ือบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและต้องมีรายงานถึงคณะกรรมการ คปอ. 
2. อุบัติ เหตุ ท่ีถึงข้ันหยุดงาน และอุบัติ เหตุ ท่ีไม่ถึงข้ันหยุดงานแต่มี ผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษา                                                                                                                                      

ท่ีโรงพยาบาลต้องรายงานทุกคร้ัง 

3. หัวหน้าแผนกแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์ส่งให้กบัแผนกบุคคลเพ่ือด าเนินการเอกสารตามข้ันตอน 

4. ส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย ภท.16 พร้อมแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล กท.44  ให้ส านักงาน
ประกนัสังคม 

5. กรณีท่ีไม่สามารถท างานได้ติดต่อกนัเกนิ 3 วัน  ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัตกิรณีที่เกดิอุบัติเหตุจากการท างาน 
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อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าและดวงตา 

 
 
 

การป้องกันอนัตรายท่ีดีท่ีสุดคือ  การป้องกันท่ีแหล่งก าเนิดหรือต้นตอของอนัตราย ก่อนท่ีจะมา 
ป้องกนัท่ีผูรั้บ ซ่ึงความจริงแลว้ การป้องกนั อนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดอาจจะท า ไม่ไดห้รือท าไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์ 
เตม็ท่ีและมีขอบเขตท่ีจ ากดั ดงันั้น อนัตรายท่ีแฝงอยู่ในลกัษณะ ต่างๆ จึงยงัไม่หมดไป และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกนัอนัตราย  

ดังนั้ น พนักงานต้องสวมใส่PPE ให้ถูกต้องตามลักษณะงานท่ีก าหนด และ สวม ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบติังาน เพื่อความปลอดภยัของพนกังานเอง 
  
การจัดเกบ็และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกนั  

1. ชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากาก ต้องเก็บไว้ไม่ให้สัมผัสกับฝุ่ น ความช้ืน แสงแดด สารเคมี 
อุณหภูมิท่ีสูงหรือต ่ามากๆ และแรงกระแทกใดๆ 

2. ท าความสะอาดชุดป้องกนัสารเคมีหลงัการใช ้และจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี ห้าม
เก็บไวใ้กลก้บัเส้ือผา้อ่ืนๆ 

3. แว่นตานิรภยั ควรเก็บไวโ้ดยวางหันเลนส์ขึ้น ห้ามคว ่าเลนส์ลงเพราะจะท าให้ เป็นรอย หรืออาจ
แขวนไวบ้นผนงัก็ได ้

4. ควรท าความสะอาดอุปกรณ์PPE ทุกคร้ังท่ีใช้เสร็จ เพื่อป้องกันเช้ือโรคและ ป้องกันการสัมผสั
สารเคมีท่ีตกคา้ง ในการใส่คร้ังต่อไป  

5. หา้มใชส้ารเคมีท าความสะอาดอุปกรณ์PPE 

 
ประเภทของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(Personal protective equipment : PPE) 

อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะ อุปกรณ์ป้องกนัหู 

อุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ อุปกรณ์ป้องกนัมือ อุปกรณ์ป้องกนัเท้า 
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หูเราสามารถรับเสียงไดใ้นขอบเขตจ ากดั ผูท่ี้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมี เสียงดงัมากๆ หรือมีความถ่ี
สูง จะท าใหอ้วยัวะรับเสียงเส่ือมสภาพเร็วขึ้น ท าใหค้วามสามารถในการไดย้นิลดลงหรือเรียกว่า “หูตึง” 

 

วธิีป้องกนัการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน 

• ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ หรือแหล่งท่ีท าใหเ้กิดเสียงดงั   
• สวมอุปกรณ์ป้องกนัหูตลอดเวลาการท างาน 

 

การท างานในพื้นท่ีเสียงดัง 
1. ใส่อุปกรณ์ลดเสียงเม่ือเขา้ไปท างานในท่ีมีเสียงดงัทุกคร้ัง 
2. ใส่อุปกรณ์ลดเสียงอยา่งถูกตอ้ง เช่น  มัน่ใจไดว้า่ครอบหูแนบสนิทรอบใบหู  
3. ดูแลอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นอยา่งดี ท าความสะอาดหลงัใชง้าน ดูแลไม่ใหช้ ารุด    เสียหาย 
4. ตอ้งใส่อุปกรณ์ลดเสียงตลอดเวลาการท างาน 
 

กฏหมายก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบั ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 

 

เวลาการท างานที่ได้รับเสียง (ชม.) ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาท างาน(dB A) 

12 87 

8 90 

7 91 

6 92 

5 93 

อุปกรณ์ป้องกนัล าตัว 

การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากเสียงดัง 
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การป้องกนัอนัตรายจากแสงน้อยเกนิไป 
 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยเพิม่แสงสว่างในห้อง 

- ท าความสะอาดช่องกระจกหน้าต่างให้สะอาด 
- ย้ายจุดท่ีท างานให้ใกล้หน้าต่าง 

 ใช้แสงสว่างพลงังานไฟฟ้า 
- ท าความสะอาดหลอดไฟไม่ให้มีฝุ่นจับ 
- ย้ายท่ีน่ังท างานมาอยู่ใกล้หลอดไฟ 
- ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยเพิม่แสงสว่าง 

 
 
 

 
 
 

การป้องกนัอนัตรายจากแสงมากเกนิไป 
 

 การท างานด้วยเคร่ืองเช่ือม 
- ใช้แว่นตาหรือบังหน้าป้องกนัส าหรับงานเช่ือม 

 

 การป้องกนัการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ 
- ท าฉากกั้น  ติดผ้าม่าน 

 ป้องกนัแสงจ้าเข้าสู่ดวงตาโดยตรง 
- ติดโคมไฟ (ท่ีครอบดวงไฟ) 

 ป้องกนัการสะท้อนจากโต๊ะท างาน 
- ไม่ใช้วัตถุท่ีเป็นมันวาวปูพื้นโต๊ะ 
- เปลีย่นต าแหน่งหลอดไฟให้แสงสว่างค่อนเข้ามาทางด้านซ้ายส าหรับคนถนัดขวา 

 
 
 
 

การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากแสงสว่าง 
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 มีกระบวนการผลิตท่ีก่อความร้อน     เป็นตะคริว 
 การใชพ้ลงังานเพื่อใหเ้กิดความร้อน    อ่อนเพลีย 
 การออกแบบอาคาร โครงสร้าง     เป็นลม 
 การออกแบบระบายความร้อน     เกิดผื่นคนั 
         ขาดน ้า 
         เกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 
         เกิดผลกระทบต่อจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 

          
 

กฏหมายก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบั ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 

 

ลกัษณะงานที่ท า 
มาตรฐานของกฎหมายที่ก าหนด 

(อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ) 

งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะ งานเบา 34 องศาเซลเซียส 

งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะ งานปานกลาง 32 องศาเซลเซียส 

งานท่ีลูกจา้งท าในลกัษณะ งานหนัก 30 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากความร้อน 

 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกดิปัญหาความร้อน ผลของความร้อนต่อสุขภาพ 
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1.  ห้ามผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี  หรือไม่ได้รับการอบรม ใช้เคร่ืองจักร 
2.    ใช้เคร่ืองจักรอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือข้ันตอนท่ีก าหนดเสมอ 
3. อย่าถอดเคร่ืองมือนิรภัยหรือท่ีครอบป้องกนัอนัตรายจาก   เคร่ืองจักรออกโดยเด็ดขาด 

4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมกบังาน 

5. ระวังอย่าให้มือ หรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน  จุดหนีบ  หรือส่วนท่ีเคล่ือนไหว

ของเคร่ืองจักร 

6. ขณะเคร่ืองจักรก าลงัท างาน อย่าปรับแต่ง ท าความสะอาด หรือพยายามดึงช้ินงานที่ติดขัด

โดยไม่หยุดเคร่ืองก่อน 

7. สวมใส่เส้ือผ้าท่ีกระชับ ไม่ควรใส่เคร่ืองประดับท่ีอาจถูกเคร่ืองจักรหนีบ หรือดึงเข้าไปได้ 

8. ขณะท าการตรวจสอบ  แก้ไข  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ให้แขวนป้ายเตือน และใส่กุญแจ

ล๊อค ตลอดเวลา 

9. ก่อนปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรว่าอยู่ในสภาพดีเสมอ 

10. หากพบเคร่ืองจักรช ารุด หรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองจักร 
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การใช้เคร่ืองเจียร 
1. ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองเจียรก่อนเปิดเคร่ืองใช้งานทุกคร้ัง  เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ล้อหินเจียร  ฝา

ครอบล้อหินเจียร ฯลฯ  ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยหรือไม่ 

2. ในขณะเร่ิมเปิดสวิทช์เคร่ืองเจียรจะต้องระมัดระวัง ไม่ควรยืนตรงกับล้อหินเจียร เน่ืองจากเคร่ืองมีแรงเหวี่ยงมาก  
ถ้าล้อหินเจียรเกดิแตกร้าวอยู่ก่อนอาจกระเด็นออกมาถูกผู้ปฏิบัติงานท าให้เกดิอุบัติเหตุได้ 

3. การแต่งกายต้องรัดกุม  ไม่รุ่มร่าม  ไม่ผูกเน็กไท  ผมไม่ยาวรุงรัง 

4. ต้องสวมแว่นตานิรภัยทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน 

5. จะต้องมีกระจกนิรภัยและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งาน  เพ่ือป้องกนัเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
6. ต้องปรับระยะห่างแท่นรองรับงานให้อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 3 มม. ป้องกันชิ้นงานหลุดเข้าไปขัดกับล้อหินเจียร  

ล้อหินเจียรอาจจะแตกกระเด็นโดยผู้ปฏิบัติงานได้ 
7. เม่ือล้อหินเจียรท่ือหรือเกิดรอยบิ่น  จะต้องท าการแต่งหน้าล้อหินเจียรใหม่  มิฉะนั้นอาจจจะท าให้พลาดไปโดนล้อ

หินเจียรและเกดิอุบัติเหตุได้ 
8. ห้ามใช้ผ้าจับเคร่ืองมือตัดหรือชิ้นงานท่ีน ามาเจียร  เพราะผ้าอาจจะติดเข้าไปในล้อหินเจียรท่ีก าหลังหมุน  และท า

ให้ติดมือเข้าไปด้วยท าให้เกดิอนัตรายได้ 

การใช้สว่านไฟฟ้า 
1.  ตรวจสภาพสวิตช์ต่างๆ ให้สามารถท างานได้ตามปกติและมี ความสมบูรณ์ 
2.  ชิ้นส่วนต่างๆ ต้องท าการยึดหรือขันแน่น และต้องสังเกตเสียงท่ีผิดปกติและการส่ันขณะใช้งาน  
3.  ตรวจสอบสภาพดอกสว่าน เลือกใช้ดอกสว่านท่ีคม เหมาะสมกบังาน 
4.  ห้ามวางสว่านทิง้ไว้กบัพื้นโดยตรง ควรจัดเกบ็ไว้ในพื้นท่ีเกบ็ให้ เรียบร้อย  
5.  มีการต่อสายดินเพ่ือป้องกนัไฟดูด  
6.  ตรวจสภาพสว่านไฟฟ้าก่อนและหลังการใช้งานทุกคร้ัง หากพบความผิดปกติต้องหยุดใช้และ แจ้งหัวหน้างาน

ทันที 
การใช้เล่ือยวงเดือน 
1.  สวมแว่นตานิรภัย ท่ีอุดหูและหน้ากากป้องกนัฝุ่นทุกคร้ัง  
2.  ตรวจสอบเคร่ืองป้องกนัใบเล่ือยเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ายังใช้งานได้ดี  
3.  ดูแลให้เคร่ืองป้องกนั มอเตอร์  ใบเล่ือยด้านบนและด้านล้างให้สะอาด ไม่มีฝุ่นเล่ือย  
4.  เลือกใช้ใบเล่ือยท่ีคมและเหมาะสมกบังาน หากตัดไม่ได้อย่าพยายามฝืน  
5.  ขันน๊อตลอ็คใบเล่ือยให้แน่น ตรวจสอบการหมุนของใบเล่ือยอย่าให้แกว่ง  
6.  หากพบว่าใบเล่ือยส่ันหรือมีลกัษณะไม่ปลอดภัย ให้หยุดใช้ทันที  
7.  การยืนควรยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของแนวใบเล่ือย เพ่ือป้องกันอันตรายหากใบเล่ือยหลุด และใช้ท่ีครอบใบเล่ือย 

(การ์ด) ทุกคร้ังท่ีมีการตัด ห้ามถอดออกโดยเด็ดขาด 

ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ 
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1. ผู้ท างานกบัสารเคมีต้องทราบถึงอนัตรายและวิธีการควบคุมสารเคมี  
2. ต้องล้างมือทุกคร้ังหลงัปฏบิตัิงานกบัสารเคมี 
3. สวม PPE (หน้ากากกนัสารเคมี, ถุงมือกนัสารเคมี, ฯลฯ) ตามท่ีก าหนดตลอดเวลาท างาน  
4. ท าความสะอาดบริเวณท างานทุกคร้ังหลงัเลกิงาน 
5. ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกคร้ังท่ีไม่ได้ใช้งานและหลงัเลกิงาน  
6. จัดเกบ็สารเคมีไว้ในท่ีเย็น ต้องมีระบบระบายอากาศอย่างเพยีงพอ มีถาดรอง  
7. ห่างแหล่งก าเนิดประกายไฟ  
8. สารท่ีเข้ากนัไม่ได้  ห้ามเกบ็รวมกนั 
9. ภาชนะเคมีต้องไม่ร่ัว ไม่เป็นสนิมหรือช ารุดและเกบ็อย่างถูกต้อง  
10. บริเวณท่ีจัดเกบ็สารเคมี  ต้องแยกจากทีพ่กัอาศัยและน ้าด่ืม 

  
หลกัส าคัญในการควบคุม เหตุการณ์สารเคมีร่ัวไหล 
 

-  หยุดการร่ัวไหล [Stop Leak]  
- จ ากดัพื้นท่ี   [Confine]  
- ดูดซับสารด้วยวัสดดุูดซับ [Absorb]  
- เกบ็กวาดและน าไปก าจัด     [Clean up & Disposal] 

 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

 

สารเคมีเข้าตา 

- อย่าขยีต้า รีบล้างด้วยน ้าสะอาดหลายๆคร้ัง  โดยให้น ้าไหลผ่าน  ห้ามใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ตรงข้ามกนั เช่น 
ห้ามใช้ด่างล้างกรด  

สารเคมีโดนผิวหนัง 

- ล้างผิวหนังบริเวณน้ันด้วยน ้าสะอาดอยู่บ่อยคร้ัง   
และล้างด้วยน ้าสบู่หลายๆ คร้ัง 

กลืนสารเคมี  - ห้ามท าให้อาเจียน  ควรด่ืมน ้าหรือนมมากๆ และถ้าแน่ใจว่าเป็นกรด  ให้ด่ืมน ้าปูนใส 
หรือน ้าโซดา  (ไบคาร์บอเนต) แต่ถ้าเป็นด่าง ให้ด่ืมน ้ามะนาวหรือน ้าส้มสายชูเจือจาง 
แล้วรีบไปพบแพทย์  

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 
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การใช้งานท่อก๊าซ 
1. ห้ามถอดฝาครอบท่อออกหากท่อยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัท่อล้ม 
2. ห้ามใช้ข้อต่อแปลงเกลยีวในการต่อวาล์วท่อก๊าซกบัอุปกรณ์ลดแรงดัน 
3. เปิดวาล์วช้าๆ และยืนในแนวด้านข้างของอุปกรณ์ลดแรงดัน 
4. หากเปิดวาล์วไม่ออกให้ติดต่อผู้ส่งท่อ  อย่าใช้แรงท่ีมากเกินไปในการเปิดวาล์ว 
5. ตรวจสอบรอยร่ัวด้วยน ้าสบู่  ห้ามใช้เปลวไฟ 
6. ปิดวาล์วหัวท่อเม่ือไม่ใช้งาน 
7. ห้ามเช่ือมท่อก๊าซ 

 
 

การเคล่ือนย้ายก๊าซ 
ห้ามกลิง้หรือลากท่อไปกบัพื้น  ให้ใช้รถเข็นท่อในการย้าย 

และห้ามขนส่งท่อก๊าซโดยใส่ไว้ท้ายรถหรือยานพาหนะที่เป็นลกัษณะปิดทึบ 

 

 

การจัดเกบ็ 

• พื้นท่ีจัดเกบ็ท่อ  ต้องมีการแบ่งแยกท่อโดยพจิารณาจากชนิดของก๊าซท่ีบรรจุ ( ไม่วางไว้ใกล้เปลวไฟ )  
และจัดแยกระหว่างท่อเต็มและท่อเปล่า 

• เกบ็ท่อในท่ีท่ีมีการระบายอากาศได้ดี  และมีอุณหภูมิไม่เกิน 125 F 

• เกบ็ท่อให้ไกลจากส่ิงท่ีจะท าให้ตัวท่อเสียหาย 

• เกบ็ให้พ้นอนัตรายจากระบบไฟฟ้า 

• หลกัเลีย่งการเกบ็ท่อในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงๆ 

 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ 
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การยกและเคล่ือนย้ายวัสดุให้ปลอดภัย 
1. ตรวจสภาพของวสัดุท่ีจะยก หรือยา้ยวา่มีความแหลมคน มีเส้ียน หยาบ ขรุขระ หรือผิวล่ืนหรือไม่ 
2. ตอ้งจบัวสัดุใหม้ัน่คง 
3. วางน้ิวมือใหห่้างจากจุดท่ีอาจหนีบมือไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะวางของลง 
4. ในการยกยา้ยวสัดุท่ีมีความยาว เช่น ท่อนไม ้หรือท่อ ไม่ควรใช้มือจบัตรงปลายท่อ เพราะมืออาจถูก

หนีบหรือกระแทกได ้ 
5. หากวสัดุท่ีจะยกเป้ือนน ้ามนั ล่ืน เปียกน ้า หรือสกปรก ควรเช็ดใหส้ะอาดก่อนเสมอ 
6. ในการยกยา้ยวสัดุ มือจะตอ้งไม่เป้ือนน ้ามนั 
7. ควรใช้ถุงมือท่ีเหมาะสมเสมอ เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีมือ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งควบคุมดูแล

ไม่ใหส้วมถุงมือใกลก้บัเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัหมุน หรือก าลงัเคล่ือนไหว เพราะอาจเป็นอนัตรายได้ 
8. บางกรณีอาจติดท่ีจับ  ห รือท่ี ห้ิวไว้ท่ี ว ัส ดุ ท่ีจะยกย้าย เพื่ อให้ เกิดความสะดวกมากขึ้ น  เช่น                        

การเคล่ือนยา้ยหมอ้แบตเตอร่ีรถยนต ์การใชค้ีมป้อนวสัดุเขา้เคร่ืองป๊ัมโลหะ เป็นตน้ 
9. สวมรองเทา้นิรภยั เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ีขาและเทา้ 
 

การยกและเคล่ือนย้ายวัสดุด้วยมือเปล่า 

1. ตรวจดูพื้นท่ีและเส้นทางท่ีจะเคล่ือนยา้ยวสัดุ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีส่ิงกีดขวาง หรือไม่มีของเหลว 
หกเร่ียราดบนพื้น อาจท าใหส้ะดุดหรือล่ืนลม้ในขณะเคล่ือนยา้ยวสัดุได ้

2. ไม่มีส่ิงกีดขวางบริเวณทางเดินท่ีจะเคล่ือนยา้ยวสัดุ 
3. ตรวจวสัดุท่ีจะยก เพื่อตดัสินใจว่าจะยกวสัดุนั้นอย่างไรและหลีกเล่ียงอนัตรายจากส่วนท่ีแหลมคม     

ผิวขรุขระ หรือส่ิงท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้
4. หากวสัดุนั้นเปียก หรือเป้ือนน ้ามนั ควรจะตอ้งเช็ดใหแ้หง้เสียก่อน เพื่อป้องกนัวสัดุเล่ือนหลุดจากมือ 
5. การยกและเคล่ือนยา้ยวสัดุคนเดียว ควรใชเ้ทคนิคและวิธีการยกท่ีถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บและ

ปวดหลงั ดงัน้ี 
• ยนืชิดวสัดุและวางเทา้ใหม้ัน่คง 
• ยอ่เข่าใหห้ลงัเป็นแนวตรง 
• จบัวสัดุใหม้ัน่คง โดยใชฝ่้ามือจบั 
• ยกวสัดุใหชิ้ดกบัล าตวัมากท่ีสุด 
• ศีรษะและกระดูกสันหลงัอยูใ่นแนวตรง 
• ยนืขึ้นโดยใชก้ าลงัจากกลา้มเน้ือขา 

6. ห้ามลูกจา้งชายยกของหนักเกิน  50  กิโลกรัม  ในแนวราบและห้ามลูกจา้งหญิงยกของหนักเกิน  25  
กิโลกรัม ในแนวราบ 

ความปลอดภัยในการยกและเคล่ือนย้ายวสัด ุ
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การขนย้ายวัสดุด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ 

1. ล้อเล่ือน 

• ระวงัไม่ใหน้ิ้วมือ หรือน้ิวเทา้ถูกลอ้ทบั 
• ถา้จะเปล่ียนทิศทางใหใ้ชค้นับงัคบั ไม่ใชมื้อหรือเทา้ขดัลอ้ใหเ้ปล่ียนทิศทาง 
• ไม่ควรเล้ียวบ่อยโดยไม่จ าเป็น จึงควรวางลอ้เล่ือนใหถู้กทิศทางก่อนเล่ือนออกไป 
• หา้มใชถ้งัก๊าชเป็นลอ้เล่ือน 

2. รถเข็น 

• ระวงัรถเขน็เล่ือนตกกระดานพาด หรือทางท่ียกสูงขึ้น 
• ระวงัชนกบัส่ิงกีดขวาง 
• ระวงัมือถูกหนีบระหวา่รถเขน็กบัส่ิงของอ่ืน 
• เม่ือใช้เสร็จแล้ว น าไปไวใ้นท่ีเก็บ ไม่ควรจอดทิ้งไวต้รงทางเดิน หรือท่ีซ่ึงเกิดอนัตราย 

เพราะอาจมีผูเ้ดินสะดุด หรือกีดขวางทางเดินจราจร 

 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
1. พื้นท่ีงานสูงกว่า 1.5 เมตรขึน้ไป ต้องใช้บันไดหรือน่ังร้าน 
2. บันไดพาดควรมีมุมพาดไม่น้อยกว่า 45 องศา 
3. ปลายบันไดบนจะต้องเหลือความยาวมากกว่า 60 ซม. จากจุดพาด 
4. ควรมีวัสดุกนัล่ืนรองขาบันได หรือมีคนคอยจับไว้ 
5. ผู้ปฏิบัติงานบนท่ีสูงเกนิ 4 เมตร ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังและคล้องเม่ืออยู่ในสภาพท่ีคล้องได้ 
6. ห้ามน าบันไดท่ีช ารุดมาใช้งานโดยเด็ดขาด 
7. ห้ามใช้บันไดโลหะในงานท่ีเกีย่วข้องกบัไฟฟ้า 
8. ขณะท่ีมีพายุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงานบนท่ีสูงต้องหยุดท างานทันที 

 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 
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การใช้เคร่ืองมือไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินพิกดั (Circuit breaker) 
2. ส่วนท่ีเป็นโลหะของแผงสวิทซ์ตอ้งต่อสายดิน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชป้ฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าตอ้งมีฉนวนหุม้ 
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีเปลือกนอกเป็นโลหะตอ้งต่อสายดิน 
5. มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ าเม่ือพบการช ารุด หรือมี

กระแสไฟฟ้าร่ัว ตอ้งรีบเปล่ียนใหม่ 
6. อยา่ใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน ้า 
7. ศึกษาวิธีปฐมพยาบาลผูถู้กไฟฟ้าช็อตอยา่งถูกวิธี 

 

การป้องกนัอันตรายจากเพลิงไหม้เน่ืองจากไฟฟ้า 

1. ใชเ้คร่ืองป้องกนัวงจรไฟฟ้า (ฟิวส์) ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
2. ใชส้ายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ป้องกนัไม่ใหมี้การกระท าท่ีจะเป็นเหตุใหก้ระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
4. ไม่เดินสายดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกลแ้หล่งก าเนิดความร้อน 
5. การต่อสายตอ้งต่อใหแ้น่นสนิท 
6. ตรวจสอบไม่ใหมี้ไฟฟ้าร่ัวลงดินได ้
7. เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตไดม้าตรฐานความปลอดภยั 
8. ตอ้งไม่มีเช้ือเพลิงอยูใ่กลก้บัสายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
10. เม่ือพบความผิดปกติจะตอ้งรีบหาสาเหตุ ขจดัและป้องกนัแกไ้ขทนัที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานกบัไฟฟ้า 
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• ต้องขออนุญาตการท างานท่ีมีความร้อน (Hot work  permit) ก่อนท างานทุกคร้ัง และมีผู้รับผิดชอบเฝ้า
ระวังให้เกดิความปลอดภัยในการท างาน(ยกเว้นพื้นท่ี Workshop)   

• ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือวิธีการท างานเกีย่วกบัความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

• อย่าเช่ือมตัดในส่ิงท่ีไม่แน่ใจว่าปลอดภัย ห้ามเช่ือมถังแรงดันและภาชนะใส่สาร ไวไฟเด็ดขาด 

• ตรวจบริเวณโดยรอบ ต้องไม่มีวัสดุติดไฟได้อยู่ในรัศมีท่ีสะเก็ดไฟกระเด็นไปถึง หากเคล่ือนย้ายไม่ได้
ให้หาวัสดุท่ีไม่ติดไฟปิดกั้น (Fire Proof Blanket) 

• ตรวจสอบอุปกรณ์เช่ือมทุกชิ้น เช่นสายลม และสายแก๊ส รวมท้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 
(Flashback Arrestors) ให้อยู ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันสะเก็ดไฟ ถุงมือหนัง เอี๊ยมกันความ
ร้อน ฯลฯ ตลอดเวลาการท างาน 

• กรณีเคร่ืองเช่ือมช ารุด ห้ามซ่อมเอง ควรแจ้งช่างผู้ช านาญมาซ่อมให้ 

• หลงัจากปฏิบัติงานเสร็จ ต้องตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีท างานเช่ือม ตัดและจุดท่ีสะเกด็ไฟตก เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าไม่มีการลุกติดไฟ 

• ในบริเวณท่ีมีการเช่ือมตัดจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่นถังดับเพลิงติดตั้งไว้ ใกล้บริเวณพื้นท่ี
ท างานให้เพยีงพอ และสามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 

การท างานตัดเช่ือมโลหะ 
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การเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

• เม่ือพบสายช ารุดควรเปลี่ยนสายใหม่หากใช้งานไปนานๆสายร้อน แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เกนิอตัรา ควรหยุดใช้ทันที  

• ห้ามใช้ปากกาจับลวดเช่ือมท่ีฉนวนช ารุดห้ามปรับอตัราไฟขณะก าลงัเช่ือมติดพนั ห้ามสวมเส้ือผ้า
เปียกช้ืนและห้ามเช่ือมบนพื้นท่ีเปียก  

• ตรวจสอบสายกราวด์ให้แน่นเพ่ือป้องกนัการเกดิสปาร์คหลงัเกดิความร้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเช่ือมด้วยแก๊ส 

• ระวังการขนย้ายท่อแก๊สอย่าให้สายแก๊สพนัเป็นปมหรือเกลยีวขณะขนย้ายและใช้งาน  

• อย่าน าอุปกรณ์ท่ีมีรอยร่ัวมาใช้งาน ให้ตรวจสอบรอยร่ัวบริเวณข้อต่อท่อและสายแก๊สด้วยน ้าสบู่ทุก
คร้ังก่อนเร่ิมใช้งาน  

• ห้ามแขวนหัวเช่ือมบนเคร่ืองปรับความดัน ห้ามติดแก๊สใกล้ชิ้นงานประเภทถัง แรงดันและภาชนะ
ใส่สารไวไฟ  

• หากลิน้หรือเคร่ืองปรับแรงดันช ารุด ไม่ควรซ่อม ให้เปลีย่นใหม่ทันที  

• วางถังแก๊สในแนวตั้งฉากกับพื้นและล๊อคถังแก๊สให้มั่นคง (ห้ามเอียงนอนถัง) และวางให้ห่างจากจุด
ท่ีมีประกายไฟอย่างน้อย 5 เมตร  

• ห้ามเคล่ือนย้ายถังแก๊สด้วยเครนโดยเด็ดขาด ให้ใช้รถเข็นหรือ Forklift ท่ีมีอุปกรณ์จับยึดอย่าง
มั่นคง  

• ห้ามสลบัสายลมและสายแก๊สเด็ดขาด เพราะอาจท าให้เกดิการระเบิดได้ 
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• จัดเกบ็สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
รวมทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรืออุปกรณ์ส านักงาน ต้องใช้งานตามวิธีที่ก าหนด 
 

• อย่าวางส่ิงของบนหลงัตู้ 
 

• ยกของให้ถูกต้องตามวิธีที่ก าหนด เพ่ือป้องกันอาการปวดหลงั 
 
 

• ใช้อุปกรณ์ส านักงานท่ีมีคม เช่น คัตเตอร์ กรรไกร 
 เคร่ืองย่อยเอกสาร อย่างระมัดระวัง 

 (รวมทั้งเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
 

• นั่งเก้าอีใ้ห้ถูกต้อง ถูกวิธี เพ่ือป้องกนัการล้ม/ตกจากเก้าอี ้ 
และเพ่ือป้องกนัอาการปวดหลงัจากการนั่งท างาน 
อย่ายืนบนเก้าอีเ้พ่ือหยิบหรือวางชิ้นงานบนตู้ 
 
 
 

• ถ้ามีน ้าหกเลอะเทอะต้องรีบท าความสะอาด เพราะอาจจะล่ืน  
ได้รับอนัตรายหรือโดนปลัก๊ไฟเกดิอนัตรายได้ 

 

• เร่งรีบขณะเดินขึน้บันได หรือยกของมากเกินไป  
หรือสวมรองเท้าไม่รัดกุม อาจจะสะดุดหกล้มได้รับอนัตราย 
 
 

• จัดแสงสว่างจากการท างานให้เหมาะสม  
เพราะอาจจะมีปัญหาต่อระบบสายตา  

หากแสงสว่างจากการท างานไม่เพยีงพอ 
 
 

 

ความปลอดภัยในส านกังาน 
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กฎข้อบังคับเพ่ือป้องกนัการเกดิเพลงิไหม้ 

1. บริเวณท่ีมีป้าย “ระวังสารไวไฟ” ห้ามจุดไฟหรือก่อให้เกดิประกายไฟ 
2.  ต้องสูบบุหร่ีในท่ีท่ีอนุญาตให้สูบเท่านั้น   ห้ามสูบนอกพื้นท่ีอย่างเด็ดขาด  
3. เกบ็วสัดุไวไฟ  เช่นเศษไม้ ผ้า ฯลฯ ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้  
4. ไม่ทิง้เศษน ้ามัน ขีเ้ล่ือย ฯลฯ ไว้กลางแดด ควรน าไปทิง้ในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ และปิดฝาให้เรียบร้อย 

เพราะเป็นส่ิงท่ีเกดิการเผาไหม้ได้ง่าย  
5. ห้ามวางส่ิงของหรือส่ิงใดๆ กีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง  ทางออกฉุกเฉิน  ทางหนีไฟ หากพบต้องขนย้าย

ออกทันที  
6. จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย  ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบุวิธีใช้อย่างชัดเจน  และจะต้องรู้จุด

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิท่ีใกล้ท่ีสุด 
7. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยอย่างสม ่าเสมอ  
8. ไม่เข้าไปยุ่งหรือเกีย่วข้องกบัอุปกรณ์ดับเพลงิโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 

 

การระงับอคัคภีัย  

1. เม่ือพบเพลิงไหม้ ให้ตะโกนบอกผู้อ่ืนให้ทราบหรือหัวหน้างาน  อย่าพยายามดับเพลิงด้วยตนเองตาม
ล าพงั 

2. รายงานการเกดิเพลงิไหม้ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบทราบโดยเร็ว 
3. ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทั้งหมดเพ่ือป้องกนัไฟดูด  
4. เม่ือเกิดเพลิงไหม้จากวัสดุอันตราย หรือมีวัสดุอันตรายอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ท าตามค าแนะน าของ

เจ้าหน้าที่ในการยกเคล่ือนย้ายวัสดุอนัตราย เหล่านั้นออก 

วิธีการใช้ถังดับเพลงิ 

 

 
 

 
 

 

  

การป้องกนัและระงับอคัคภีัย 
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ข้ันตอนการปฏิบัตกิรณีเกดิเหตุเพลงิไหม้ 
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1. ระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนไีฟท่ีได้วางไว้ 
2. เช่ือฟังค าแนะน าของหัวหน้างานและทีมผจญเพลงิของสถาบันฯตามแผนการ อพยพ  
3. ขณะท่ีจะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องท างานให้เก็บทรัพย์สิน  เอกสารท่ีส าคัญลงลิ้นชักและล็อก

กุญแจโดยเร็ว 
4. ห้ามขนสัมภาระใด ๆ ท้ังส้ินติดตัวไปในขณะอพยพ  
5. อพยพตามเส้นทางอพยพเพ่ือเดินทางไปจุดรวมพล  
6. ห้ามเดินย้อนกลบัเข้าไปในห้องหรือพื้นท่ีท างานอกี  ไม่ว่าจะนึกถึงเร่ือง ส าคญัอะไรขึน้มาได้กต็าม 
7. การเดินอพยพใช้วิธีเดินเร็วไปยังจุดรวมพลออย่างเร็วท่ีสุด ห้ามวิ่งหรือเดินช้า 
8. การอพยพหนีไฟ  ห้ามเดินคุยกัน  ห้ามส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งให้คนข้างหน้าเดินเร็วขึน้ อย่าผลกั อย่า

ดันหรือแซงกนั  ห้ามหลอกล้อกนั 
9. เม่ืออพยพจนถึงทางออกแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที 
10. เม่ือถึงจุดรวมพลแล้วให้ท าการเช็คช่ือ  แล้วอยู่ท่ีจุดรวมพล เพ่ือรอฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอพยพเม่ือเกดิเหตุเพลงิไหม้ 
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แผนผังจุดรวมพล 
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เคร่ืองหมายห้าม ( Prohibition  Signs ) 
รูปแบบ สีท่ีใช ้

 - สีพื้นเป็นสีขาว 
- สีของแถบวงกลมและแถบขวาง เป็นสีแดง 
- สีของสัญลกัษณ์ภาพเป็นสีด า 

 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมายบังคับ ( Mandatory  Signs ) 
รูปแบบ สีท่ีใช้ 

 - สีพื้นเป็นสีฟ้า 
- สีของสัญลกัษณ์ภาพเป็นสีขาว 

 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองหมายเตือน ( Warning  Signs ) 
รูปแบบ สีท่ีใช้ 

 - สีพื้นเป็นสีเหลือง 
- สีของแถบวงกลมและแถบขวาง เป็นสีด า 
- สีของสัญลกัษณ์ภาพเป็นสีด า 

 
 
 
 

เคร่ืองหมายและป้ายเตือนความปลอดภัย 

 



                             .                               1/2019 ( 9  . . 2019 )     1 
 

ห    29 

 

 

เคร่ืองหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย ( Safety Condition  Signs ) 
รูปแบบ สีท่ีใช้ 

 - สีพื้นเป็นสีเขียว 
- สีของสัญลกัษณ์ภาพเป็นสีขาว 

 
 
 
 
 
 

 

 

เคร่ืองหมายป้องกนัอคัคีภัย ( Fire Equipmant  Signs ) 
รูปแบบ สีท่ีใช้ 

 - สีพื้นเป็นสีแดง 
- สีของสัญลกัษณ์ภาพเป็นสีขาว 
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กรณีขับขี่รถยนต์  

1. ตรวจสภาพรถก่อนการใชง้านทุกคร้ัง เช่น สภาพยางรถ, สัญญาณไฟ, กระจกมองหลงั 
2. คาดเขม็ขดันิรภยัทุกคร้ังขณะขบัรถ 
3. ตอ้งรู้และปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
4. ถา้มีอาการมึนเมา หา้มขบัรถเด็ดขาด  ถา้รู้สึกง่วงควรพกัผอ่นก่อนอยา่ฝืนขบั 
5. ถา้ฝนตก ถนนล่ืน ควรลดความเร็วลง  
6. ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด อยา่ขบัเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 

  

 

 

 

กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ 

1. สวมหมวกกนัน็อคทุกคร้ัง ขณะท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
2. หมัน่ตรวจสอบระบบเบรก ยาง ระบบส่องสวา่งใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอก่อนการขบัขี่ 
3. มองดูดา้นหลงั และใหส้ัญญาณไฟทุกคร้ัง เม่ือจะเปล่ียนช่องทางเดินรถ 
4. อยา่ขบัรถจกัรยานยนต ์สวนทางขา้มหรือช่องทางว่ิง 
5. โปรดระมดัระวงั และลดความเร็วทุกคร้ังเม่ือพบกบัสภาพถนนท่ีขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนน

ล่ืน 
6. หา้มขบัเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
7. หา้มเสพหรือด่ืมสุรา ของมึนเมา ก่อนหรือขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
8. กรณีท่ีตอ้งขบัขี่รถจกัรยานยนตใ์นถนนท่ีไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ควรขบัรถดว้ยความเร็ว

ท่ีต ่ากวา่เวลากลางวนั 
9. ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 

หลกัพ้ืนฐานในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
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ข้อปฏิบัติก่อนเร่ิมงาน  

1. ตอ้งตรวจสอบสภาพของเคร่ืองตดัเหลก็ให้พร้อมใชง้านโดยปลอดภยั ก่อนปฏิบติังาน  
2. ตอ้งมีความรู้  และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใช้งานเคร่ืองตดัเหล็กได้อย่างถูกตอ้ง

และใชอ้ยา่งถูกวิธี  ก่อนปฏิบติังาน 
3. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีต้องน ามาใช้งาน ก่อนท างาน เช่นสายไฟ , ฝาครอบ                  

ใหพ้ร้อมใชง้านโดยปลอดภยั ก่อนปฏิบติังาน 
4. ตอ้งตรวจบริเวณโดยรอบ  ตอ้งไม่มีวสัดุติดไฟได้อยู่ในรัศมีท่ีสะเก็ดกระเด็นไปถึงและสารไวไฟ 

ต่างๆ 
5. ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดให้เรียบร้อย ไดแ้ก่  รองเทา้เซฟต้ี , แว่น

แบบใส , ถุงมือหนงั , ท่ีครอบหู , หนา้กากผา้กนัฝุ่ น+ เคมี , ชุดป้องกนั  

ขณะปฏิบัติงาน  

1. เม่ือจะน าช้ินงานออกจากแท่นตดั  ตอ้งรอให้ใบตดัหยุดหมุนก่อน ถึงจะเอาช้ินงานออกจากแท่นตดั
ได ้ 

2. กรณี ท่ีท างานอยู่แล้วเค ร่ืองจักรเกิดขัดข้อง  ให้แจ้งหัวหน้างานทันที  และแจ้งทางแผนก 
Maintenance เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข  ห้ามท าการซ่อมแซมเคร่ืองด้วยตนเองโดย 
เด็ดขาด  

3. เม่ือท างานเสร็จ  ตอ้งปิดสวิทซ์ต าแหน่ง OFF  ท าการปิดวาลว์ลม และท าการถอดปลัก๊เก็บ สายไฟ
ใหเ้รียบร้อย  

4. ไม่ควรน าช้ินงานไปเจียร์ดา้นขา้งของแผน่ตดั  เพราะอาจท าให้แผ่นตดัแตก  เกิดอนัตรายต่อร่างกาย
ได ้

5. ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดในขณะปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน 
6. หลงัจากท่ีท างานเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้ด าเนินการ จดัท า 5ส หรือท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ี 

ปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองตัดเหลก็  
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ข้อปฏิบัติก่อนเร่ิมงาน  

1. ตอ้งตรวจสอบสภาพของเคร่ืองสวา่นไฟฟ้า  ใหพ้ร้อมใชง้านโดยปลอดภยั  ก่อนปฏิบติังาน 
2. ตอ้งมีความรู้ และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองสวา่นไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใช ้อยา่งถูกวิธี  ก่อนปฏิบติังาน 
3. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีต้องน ามาใช้งาน ก่อนท างาน เช่นสายไฟ , ฝาครอบ                  

ใหพ้ร้อมใชง้านโดยปลอดภยั ก่อนปฏิบติังาน 
4. ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดให้เรียบร้อย ไดแ้ก่  รองเทา้เซฟต้ี , แว่น

แบบใส , ถุงมือหนงั , ท่ีครอบหู  , ชุดป้องกนั  
 

ขณะปฏิบัติงาน  
 

1. ตอ้งท าการต่อสายดินเพื่อป้องกนัไฟดูด 
2. ตอ้งใส่ดอกสวา่นใหต้รงกลางหวัจบัดอกสว่าน หมุนลอ็กดอกสวา่นใหแ้น่นดว้ยดอกขนัหวัสวา่น 
3. ตอ้งท าการเลือกดอกสว่านท่ีจะท าการเจาะรู  ถา้รูท่ีเจาะใหญ่มากเกินไป ควรเจาะดอกสวา่นดอกเล็ก

ไปดอกใหญ่   เพื่อท่ีจะไม่ให้เกิดการสะบดัหรือหักเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน  เม่ือจะท าการเจาะตอ้ง
ลอ็คดอกสวา่นและช้ินงานใหม้ัน่คง 

4. กรณี ท่ีท างานอยู่แล้ว  เคร่ืองจักรเกิดขัดข้อง ให้แจ้งหัวหน้างานทันที  และแจ้งทางแผนก 
Maintenance เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข  ห้ามท าการซ่อมแซมเคร่ืองด้วยตนเองโดย 
เด็ดขาด 

5.  เม่ือจะน าช้ินงานออก  ตอ้งรอใหด้อกสวา่นหยดุหมุนก่อน จึงน าช้ินงานออกได ้
6. หา้มวางสวา่นทิ้งไวบ้นพื้นโดยตรง ควรจดัเก็บใหเ้รียบร้อย  
7. ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดในขณะปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน 
8. หลังจากท่ีท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการ จัดท า 5ส หรือท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ี 

ปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองสว่านไฟฟ้า  
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ข้อปฏิบัติก่อนเร่ิมงาน  

1. ตอ้งตรวจสอบสภาพของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ใหพ้ร้อมใชง้านโดยปลอดภยั  ก่อนปฏิบติังาน  
2. ตอ้งมีความรู้ และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และใช ้อยา่งถูกวิธี  ก่อนปฏิบติังาน 
3. ตอ้งตรวจบริเวณโดยรอบ  ตอ้งไม่มีวสัดุติดไฟ และสารไวไฟเด็ดขาด  
4. ตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีตอ้งน ามาใช้งาน ก่อนท างาน เช่นสายดิน , หัวจบัลวด

เช่ือม และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ   ใหพ้ร้อมใชง้านโดยปลอดภยั ก่อนปฏิบติังาน 
5. ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดให้เรียบร้อย ได้แก่  รองเท้าเซฟต้ี , 

หนา้กากเช่ือม , ถุงมือหนงั , ท่ีครอบหู  , ชุดป้องกนั , หนา้กากกนัฝุ่ น กนัสารเคมี ขณะปฏิบติังาน 
 

ขณะปฏิบัติงาน  
 

1. ตอ้งท าการน าสายดิน ไปคีบจบัช้ินงานท่ีจะตดั  
2. ควรปรับระดบักระแสไฟ ตามความหนาของช้ินงานท่ีท าการเช่ือม ถา้ช้ินงานมีความหนามาก ใหใ้ช้

เส้นลวดเช่ือมเส้นใหญ่  
3. กรณี ท่ีท างานอยู่แล้ว  เคร่ืองจักรเกิดขัดข้อง ให้แจ้งหัวหน้างานทันที  และแจ้งทางแผนก 

Maintenance เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข  ห้ามท าการซ่อมแซมเคร่ืองด้วยตนเองโดย 
เด็ดขาด 

4. ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดในขณะปฏิบติังานในแต่ละ 
5. เม่ือท างานเสร็จ  ตอ้งปิดสวิทซ์ต าแหน่ง OFF  ถอดปลัก๊เก็บสายเช่ือมใหเ้รียบร้อย  
6. หลงัจากท่ีท างานเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้ด าเนินการ จดัท า 5ส หรือท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ี 

ปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 
 

ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  


