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จัดทำโดย



	 พระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.2554	ได้ก�าหนดให้ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภมูภิาค	และราชการส่วนท้องถิน่	

จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	 ซึ่งเป็นมาตรการ

ที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยฯ

	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และ

ส่ิงแวดล้อม	พ.ศ.2553	เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	

และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา	บุคลากร	ผู้มาปฏิบัติงาน	รวมทั้งผู้มารับบริการ	และ

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมขึ้น	เพื่อท�า

หน้าทีอ่�านวยการให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน	อาคารต่าง	ๆ	ท่ีใช้ในการปฏบิติั

งานของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	มีเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์

จ�านวนมาก	และมีผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	และอาชีวอนามัย	เพื่อให้

การบริหารและจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เป็นไปตามกฏหมายก�าหนด	 และเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลัยมหดิล	

คณะทันตแพทยศาสตร์	จึงได้ด�าเนินการส�ารวจ	วิเคราะห์	และจัดท�าคู่มือการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติและพัฒนาพื้นฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงานต่อไป

       

(ศาสตราจารย์	ดร.	ทันตแพทย์หญิงวรานันท์		บัวจีบ)
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1 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 การบรหิารจดัการความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เป็นการจัดการสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน	และลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการท�างาน	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ	มีความตระหนัก	และมีการด�าเนินการด้านความปลอดภัยอย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อเสริมสร้างให้สภาพแวดล้อมในการท�างานมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี	และในพระราช
บัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.2554	
มาตรา	3	วรรค	2	ได้ก�าหนดให้ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	และราชการ
ส่วนท้องถิ่น	จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ในหน่วยงานของตน	 ไม่ต�่ากว่า
มาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม
พระราชบัญญัตินี้	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	

	 	 ในการจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ส�าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้
ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องและอ้างอิงได้ตามกฎที่กระทรวงก�าหนด
มาตรฐานในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	พ.ศ.2549	และ	พ.ศ.2553	(เพิ่มเติมระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน)	โดยได้ท�าการวิเคราะห์
ความเสีย่งเพือ่ก�าหนดแนวทางด้านความปลอดภยั	เพือ่น�ามาจดัท�าคูม่อืการบรหิารจดั
การด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดในพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	พ.ศ.	2554	ตามวรรคหนึ่ง	มาตรา	8	เพื่อให้มีการบริหารจัดการและด�าเนิน
การด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	และมาตรา	32	
เพื่อประโยชน์ในการควบคุม	ก�ากับ	ดูแลการด�าเนินการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ซึ่งได้ก�าหนดให้นายจ้างด�าเนินการ	
ดังต่อไปนี้

บทที่ 1
ความน�า



2 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 1)	 จัดให้มีการประเมินอันตราย
	 	 2)	 ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีผลต่อลูกจ้าง	
	 	 3)	 จัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	รวมทั้งแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ	
	 	 4)	 ส่งผลการประเมินอันตราย	 การศึกษาผลกระทบ	 แผนการด�าเนินงาน
และแผนการควบคุมตาม	(1)	(2)	และ	(3)	ให้อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธิบดมีอบหมาย	หลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และเงื่อนไขในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	ประเภทกิจการ	ขนาดของกิจการ
ที่ต้องด�าเนินการและระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการ	ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก�าหนด	โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 	 ในการด�าเนินงานวิเคราะห์สภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมการท�างาน
ในแต่ละบริเวณ	ได้ด�าเนินการสอบถาม	สัมภาษณ์	ผู้ดูแลรับผิดชอบหน่วยพื้นที่	เพื่อ
จัดท�าข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละบริเวณเป็นส่วนประกอบในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติ
งานเพื่อน�ามาจ�าแนกและบ่งชี้พื้นที่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ				
ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ช้บรกิารหรอืมลีกัษณะเข้าข่ายต้องก�าหนดมาตรการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยมีการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 	 1)	 ส�ารวจสถานประกอบการเพื่อจัดท�าบัญชีงาน	(Task	Inventory)	เพื่อ	
	 	 	 วิเคราะห์สภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมการท�างานในแต่ละบริเวณ	
	 	 2)	 จ�าแนกและบ่งช้ีพ้ืนท่ีกจิกรรมท่ีมคีวามเสีย่งต่อความปลอดภยัของผูป้ฏบิตั	ิ		
	 	 	 งานและผู้ใช้บริการ	หรือมีลักษณะเข้าข่ายต้องก�าหนดมาตรการเพื่อ	
	 	 	 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 3)	 ประเมินและวิเคราะห์งานในแต่ละรายการโดยใช้เกณฑ์ความรุนแรง		
	 	 	 (Severity)	หากงานมีความล้มเหลวหรือบกพร่องจะส่งผลกระทบที่	
	 	 	 ท�าให้เกิดความรุนแรงในระดับสูง	ปานกลาง	หรือน้อย
	 	 4)	 จ�าแนกขั้นตอนในแต่ละงาน	(Break	Task	Info	Step)	พร้อมทั้งด�าเนิน	
	 	 	 การส�ารวจและวิเคราะห์หาอันตรายแต่ละขั้นตอน	พร้อมทั้งก�าหนด	
	 	 	 มาตรการในการควบคุมหรือป้องกัน
	 	 5)	 ก�าหนดแนวทาง	วิธีการ	ข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย	
	 	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม	โดยให้สอดคล้องกับความในมาตรา	8		
	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน	
	 	 	 การท�างาน	พ.ศ.2554



3 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 ส�าหรบัพืน้ทีใ่นการด�าเนนิงานศึกษา	 วเิคราะห์	 และจัดท�าคูม่อืการบรหิารจดัการ
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับ
คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ครอบคลุมพื้นที่ประกอบด้วย
  •	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	เป็นอาคาร	17	ชั้น	ประกอบด้วย
	 	 	 ชั้นที่	18	 ดาดฟ้า
	 	 	 ชั้นที่	17	 ส�านักงานผู้บริหาร
	 	 	 ชั้นที่	16	 ส�านักงานคณบดี	งานแผนและงบประมาณ	และ	
	 	 	 	 						 ส�านักงานตรวจสอบภายใน
	 	 	 ชั้นที่	15	 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์	ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว	
			 																		 	 และงานสื่อสารองค์กร
	 	 	 ชั้นที่	14	 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ	และวิทยาเอ็นโดดอนต์		
	 																					 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน	และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
	 	 	 ชั้นที่	13	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิโลเฟเชียล		
			 																	 	 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
		 																	 	 ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
	 	 	 ชั้นที่	12	 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา	
	 	 	 	 				 	 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง
	 	 	 ชั้นที่	11	 ส�านักงานโรงพยาบาลทันตกรรม	งานบริหารคุณภาพ	
	 	 	 	 			 	 ส�านักงานโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	
	 	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยในคนประจ�าคณะฯ	
	 	 	 	 	 	 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ	และหอผู้ป่วยใน
	 	 	 ชั้นที่	10	A	 ชั้นลอย
	 	 	 ชั้นที่	10		 ห้องผ่าตัด	และหน่วยผู้ป่วยใน
	 	 	 ชั้นที	่9			 คลนิกิประดษิฐ์ใบหน้าขากรรไกร	และห้องปฏิบติัการทนัตกรรม
	 	 	 ชั้นที่	8			 คลินิกราชวงศ์	และคลินิกเพรสทีจ
	 	 	 ชั้นที่	7	A	 ชั้นลอย
	 	 	 ชั้นที่	7			 ห้องประชุมและห้องบรรยาย	หน่วยพิธีการ	
	 	 	 	 	 	 หน่วยจัดการนักศึกษาหลังปริญญา	
	 	 	 	 	 	 หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
	 	 	 ชั้นที่	6			 คลินิกกลาง



4 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 	 ชั้นที่	5			 คลินิกทันตกรรมหัตถการ	คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์	
	 	 	 											 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์	คลินิกทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง		
	 	 	 	 			 	 คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
	 	 	 ชั้นที่	4			 คลินิกทันตกรรมเด็ก	คลินิกทันตกรรมจัดฟัน	
	 	 	 	 				 	 และคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว	และห้องประชุม
	 	 	 ชั้นที่	3			 คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร	
	 	 	 	 	 	 คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร	
	 	 	 	 	 	 ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม	และศูนย์ทันตกรรมสหสาขา
	 	 	 ชั้นที่	2			 คลินิกตรวจพิเศษและบ�าบัดฉุกเฉิน	คลินิกทันตกรรมพิเศษ
	 	 	 	 	 	 คลินิกส่งเสริมสุขภาพ	คลังผู้ป่วย	ห้องละหมาด	
	 	 	 	 	 	 ส่วนบริหาร	เครดิต	และหน่วยสังคมสงเคราะห์
	 	 	 ชั้นที่	1			 หน่วยเวชระเบียน	หน่วยเภสัชกรรม	
	 	 	 	 	 	 หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์	ร้านอาหาร	M-Dent	
	 	 	 	 	 	 พิพิธภัณฑ์	มูลนิธิฯ	สมาคม	ห้องควบคุม	CCTV
	 	 	 	 	 	 ศิษย์เก่า		ร้านค้า	ร้านกาแฟ	และธนาคารกรุงเทพ
	 	 	 ชั้น	B1			 ห้องเก็บบัตร	ห้องเกบ็วสัดกุารแพทย์		หน่วยเวชภณัฑ์ปลอดเชือ้		
	 	 	 	 	 	 ห้องเครือ่งระบบไฟฟ้า	ปรบัอากาศ	และห้องผลติกระแสไฟฟ้า
	 	 	 ชั้น	B2			 ที่จอดรถ
	 	 	 ชั้น	B3			 ที่จอดรถ

  •		อาคารปฏิบัติการรวมและวิจัย
	 	 	 ชั้นที่	10		 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
	 	 	 ชั้นที่	9			 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา	และชีวเคมี
	 	 	 ชั้นที่	8			 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
	 	 	 ชั้นที่	7			 ห้องเตรียมงานวิจัยพรีคลินิก	และส�านักงานการวิจัย
	 	 	 ชั้นที่	6			 ห้องปฏิบัติการวิจัย
	 	 	 ชั้นที่	5			 ห้องปฏิบัติการวิจัย
	 	 	 ชั้นที่	4			 ห้องปฏิบัติการรวม
	 	 	 ชั้นที่	3			 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น	(Dental	simulation	Lab)
	 	 	 ชั้นที่	2			 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น	(Dental	simulation	Lab)
	 	 	 ชั้นที่	1			 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น	(Dental	simulation	Lab)



5 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  •		อาคารศูนย์การเรียนรู้	และนันทนาการ
	 	 	 ชั้น	5		 	 ห้องประชุม	ห้องพักนักศึกษาระดับหลังปริญญา
	 	 	 ชั้น	4		 	 ห้องพักนักศึกษาระดับหลังปริญญา	
	 	 	 	 	 	 หน่วยโสตทัศนศึกษาและหน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
	 	 	 ชั้น	3		 	 ห้องพักนักศึกษาระดับหลังปริญญาและหน่วยคอมพิวเตอร์
	 	 	 ชั้น	2		 	 ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี
	 	 	 ชั้น	1		 	 ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี
	 	 	 ชั้น	G		 	 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  •		อาคารพรีคลินิก
	 	 	 ชั้น	9		 	 ศูนย์กีฬา
	 	 	 ชั้น	8		 	 ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี	
	 	 	 	 	 	 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	และภาควิชาเภสัชวิทยา
	 	 	 ชั้น	7		 	 ภาควิชาจุลชีววิทยา
	 	 	 ชั้น	6		 	 ห้องสันทนาการ
	 	 	 ชั้น	5		 	 ภาควิชาพยาธิวิทยา
	 	 	 ชั้น	4		 	 ห้องปฏิบัติการรวม
	 	 	 ชั้น	3		 	 ห้องปฏิบัติการช่างทันตกรรม	
	 	 	 	 	 	 ห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์
	 	 	 ชั้น	2		 	 ห้องอาหารสวัสดิการ	บัณฑิตวิทยาลัย	
	 	 	 	 	 	 หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร
	 	 	 ชั้น	1		 	 ห้องปฏิบัติการวิจัย	และส�านักงานหน่วยยานพาหนะ	
	 	 	 	 	 	 ทันตกรรมพระราชทาน
	 	 	 	 	 	 ทันตกรรมชุมชน	และห้องเครื่องระบบประจ�าอาคาร
	 	 	 ชั้น	B		 	 ห้องเก็บของ
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กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”  (Wet  Bulb  Globe  Temperature - WBGT)  หมายความว่า 
(๑) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับ

ความร้อนเท่ากับ  ๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
(natural  wet  bulb  thermometer)  บวก  ๐.๓  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  
(globe  thermometer)  หรือ 

(๒) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดด  มีระดับความร้อนเท่ากับ  
๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เท่าของอุณหภูมิ
ที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  และบวก  ๐.๑  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  
(dry  bulb  thermometer) 

“ระดับความร้อน”  หมายความว่า  อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานตรวจวัด
โดยค่าเฉล่ียในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความว่า  สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทํางานของลูกจ้าง
ซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน  เคร่ืองจักร  อาคาร  สถานที่  การระบายอากาศ  ความร้อน
แสงสว่าง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย 
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“งานเบา”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายไม่เกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพ์ดีด  งานบันทึกข้อมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์  งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า  
การยืนคุมงาน   

“งานปานกลาง”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิด
การเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร์ 

“งานหนัก”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานท่ีใช้พลั่วตักหรือเคร่ืองมือลักษณะคล้ายกัน   
งานขุด  งานเลื่อยไม้  งานเจาะไม้เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  งานยก  หรือเคล่ือนย้ายของหนัก
ขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน 

หมวด  ๑ 
ความร้อน 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิ
เวตบัลบ์โกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานท่ีลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 

(๓) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตราย 
ให้นายจ้างติดป้ายหรือประกาศเตือนอันตรายในบริเวณดังกล่าว  โดยให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 

ในกรณีที่บริเวณการทํางานตามวรรคหนึ่งมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๒   
ให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรม  เพื่อควบคุมระดับความร้อน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และจัดให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองได้  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุม
หรือลดภาระงาน  และต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 
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หมวด  ๒ 
แสงสว่าง 

 
 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก  แผ่นฟิล์มกรองแสง  หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า 
ส่องเขา้นัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทํางานในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  เช่น  ในถ้ํา  อุโมงค์
หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่านั้น  นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและ
ลักษณะงาน  โดยอาจเป็นชนิดที่ติดอยู่ในพื้นที่ทํางานหรือติดที่ตัวบุคคลได้  หากไม่สามารถจัดหา 
หรือดําเนินการได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ
ที่มีระดับเสียงสูงสุด  (peak  sound  pressure  level)  ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (impact  or  
impulse  noise)  เกิน  ๑๔๐  เดซิเบล  หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  
(continuous  steady  noise)  เกินกว่า  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 

ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน  
(Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
ที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๘  นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง
หยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และให้นายจ้าง
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม  โดยการควบคุมที่ต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียง
หรือบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด  และจัดให้มี 
การปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพื่อลดระดับเสียง 
ที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว  โดยให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน
มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  นายจ้างต้อง
จัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่  ๘๕  เดซิเบลเอข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 
 

ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย  รองเท้า  และถุงมือ
สําหรับป้องกันความร้อน 

(๒) งานที่ มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่ มีแสงจ้า 
ส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง  ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง 

(๓) งานที่ทําในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
(๔) งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพ 

ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  และการรายงานผล 

 
 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับ 
ความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมท้ังระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามวรรคหน่ึงได้  ต้องให้ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นผู้ให้บริการ 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนนิการแทน 

ให้นายจ้างเก็บผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้งส่งรายงานผลดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด  และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  
ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผล 
 

 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจได้รับ
อันตรายจากความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  และรายงานผล  รวมทั้งดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ  ๑๔  ต่อไปจนกว่าการขึ้นทะเบียนจะสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  และยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียด
ของบุคคลที่จะขอข้ึนทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพื่อเป็นผู้ให้บริการในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  
สาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเท่า  ที่เคยข้ึนทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัย  
หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
ไม่น้อยกว่าสามปี  สามารถดําเนินการตรวจวัดแทนผู้ทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้ไปพลางก่อนได้ 

ข้อ ๑๘ กรณีที่นายจ้างทําการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนที่กฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ  และมีระยะเวลายังไม่ครบหนึ่งปีนับแต่
วันที่ทําการตรวจวัด  ให้ถือว่านายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  จนกว่าจะครบ
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
สมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ได้มาตรฐาน  อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียงย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ธาตุ  สารประกอบ  หรือสารผสม  ตามบัญชีรายชื่อ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด  ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือก๊าซ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย  ฝุ่น  
ละออง  ไอ  หรือฟูม  ที่มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีพิษ  กัดกร่อน  ระคายเคือง  ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้  การก่อมะเร็ง  การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม  เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย  หรือทําให้ถึงแก่ความตาย 

(๒) เป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ  ซึ่งอาจทําให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้   

“ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายที่กําหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทํางานที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติสามารถสัมผัส
หรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

“การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับสารเคมีอันตราย  เช่น  การผลิต  การติดฉลาก  การห่อหุ้ม  การเคล่ือนย้าย  การเก็บรักษา   
การถ่ายเท  การขนถ่าย  การขนส่ง  การกําจัด  การทําลาย  การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว  รวมทั้ง
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การบํารุงรักษา  การซ่อมแซม  และการทําความสะอาดเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนภาชนะบรรจุ
สารเคมีอันตราย 

“ผลิต”  หมายความว่า  ทํา  ผสม  ปรุง  ปรุงแต่ง  เปลี่ยนรูป  แปรสภาพ  และหมายความรวมถึง
การบรรจุ  และแบ่งบรรจุ 

“ครอบครอง”  หมายความว่า  การมีไว้เพื่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย  ขนส่ง  ใช ้ 
หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งไว้  หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่ครอบครองด้วย 

“ก๊าซ”  หมายความว่า  ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนที่สามารถฟุ้งกระจายและ
เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรือของแข็งได้  โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ   

“เส้นใย”  หมายความว่า  สารท่ีมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเส้นด้าย  มีต้นกําเนิดจากแร่  พืช  
สัตว์  หรือใยสังเคราะห์   

“ฝุ่น”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่สามารถฟุ้ง  กระจาย  ปลิวหรือลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ละออง”  หมายความว่า  อนุภาคของของเหลวที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ไอ”  หมายความว่า  ก๊าซที่เกิดขึ้นจากของเหลวหรือของแข็งในสภาวะปกติ 
“ฟูม”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่เกิดจากการรวมตัวของไอสามารถลอยตัวอยู่ใน

อากาศได้ 

หมวด  ๑ 
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 

 

 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  
และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้ง
แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง 

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  และรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครองต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีอันตรายท่ีอยู่ในครอบครองของนายจ้าง  ข้อความและเคร่ืองหมายต่าง ๆ  ที่ปรากฏในเอกสาร  
คู่มือ  ฉลาก  ป้าย  หรือข่าวสารที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการใน 
การทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย  รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว  
ในการนี้ให้นายจ้างจัดทําคู่มือเก่ียวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
คําแนะนําลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย  ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 
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ข้อ ๕ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่นายจ้างจัดทําขึ้นตามข้อ  ๔  และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ลูกจ้างต้องบรรเทาเหตุ
และแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที 

หมวด  ๒ 
ฉลากและป้าย 

 

 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร  อ่านง่าย  
คงทน  ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  และฉลากนั้นอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์  (product  name) 
(๒) ชื่อสารเคมีอันตราย  (hazardous  substances) 
(๓) รูปสัญลักษณ์  (pictograms) 
(๔) คําสัญญาณ  (signal  words) 
(๕) ข้อความแสดงอันตราย  (hazard  statements) 
(๖) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย  (precautionary  statements) 
ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหน่ึงได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์  

ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างกําหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้าง
ได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามวรรคหน่ึง  ณ  บริเวณที่มีการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม  ป้ายให้ปฏิบัติ  หรือป้ายเตือน  ในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน  ณ  สถานที่ทํางานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีประกาศให้สารเคมีอันตรายใดต้องควบคุมเป็นพิเศษ  ให้นายจ้าง 
ปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความเก่ียวกับอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
สารเคมีอันตรายดังกล่าว 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความ  “ห้ามสูบบุหร่ี  รับประทานอาหาร
หรือเคร่ืองดื่ม  ประกอบอาหาร  หรือเก็บอาหาร”  ด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้ชัดเจนไว้  ณ  บริเวณ
สถานที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะขนส่ง
สารเคมีอันตราย  และจะต้องควบคุมดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การคุ้มครองความปลอดภัย 

 

 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสภาพและคุณลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  พื้นที่ปฏิบัติงานต้องเรียบ  สมํ่าเสมอ  
ไม่ลื่น  และไม่มีวัสดุเกะกะกีดขวางทางเดิน 

(๒) มีระบบระบายอากาศแบบทั่วไป  หรือแบบที่ทําให้สารเคมีอันตรายเจือจาง  หรือแบบที่มี
เคร่ืองดูดอากาศเฉพาะที่  ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอันตราย  โดยให้มีออกซิเจนในบรรยากาศ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบเก้าจุดห้าโดยปริมาตร   

(๓) มีระบบป้องกันและกําจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  ระบบเปียก   
การปิดคลุม  หรือระบบอื่น  เพื่อมิให้มีสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเกินปริมาณท่ีกําหนด  และป้องกัน 
มิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อ ๑๑ ในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ชําระล้างสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน  อย่างน้อยต้องมี 
ที่ล้างตาและฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย 

(๒) ที่ล้างมือและล้างหน้า  ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดส่วน
ของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน 

(๓) ห้องอาบน้ําเพื่อใช้ชําระล้างร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องตอ่ลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนขึ้น
ตามสัดส่วนของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน  ทั้งนี้  จะต้องจัดของใช้ที่จําเป็นสําหรับ 
การชําระล้างสารเคมีอันตรายออกจากร่างกายให้เพียงพอและใช้ได้ตลอดเวลา 

(๔) อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี
อันตราย 

(๕) อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด  และเพียงพอสําหรับการผจญเพลิง
เบ้ืองต้น 

(๖) ชุดทํางานเฉพาะสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  และที่เก็บชุดทํางาน 
ที่ใช้แล้วดังกล่าวให้เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายประเภทน้ัน 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตรายและ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตราย  หรือลักษณะของงาน  ให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย 
ที่อาจจะเกิดแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ ให้ลูกจ้างซึ่งทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตามข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์นั้น  ให้นายจ้างสั่งลูกจ้าง 
หยุดการทํางานทันที  จนกว่าลูกจ้างจะได้ใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องดูแลสถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและตรวจสอบอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยที่จัดไว้  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา 
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ข้อ ๑๕ ห้ามนายจ้างยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัย  หรือ
พักผ่อนในสถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะ
ขนส่งสารเคมีอันตราย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
หากพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสุขภาพอนามัย  ให้ดําเนินการแก้ไขให้เกิด
ความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
การเก็บรักษา  การบรรจุ  และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย 

 

 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหกสิบนาที  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสถานที่เก็บรักษาสารเคมี

อันตรายท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน  หรือไวไฟซึ่งอาจทําให้เกิด 
การระเบิดหรือไฟไหม้ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาที  หรือไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที
หากสถานที่ดังกล่าวมีระบบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ   

(๒) มีพื้นเรียบ  ไม่ขรุขระ  ไม่เปียก  ไม่ลื่น  สามารถรับน้ําหนักได้  และไม่ดูดซับสารเคมีอันตราย  
รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานท่ีมิให้ชํารุด  ผุ  กร่อน  และรักษาความสะอาดพื้นมิให้มีเศษขยะ  เศษวัสดุ  
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง 

(๓) มีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้างทํางานในระยะที่ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๔) มีทางเดินภายในและภายนอกกว้างเพียงพอท่ีจะนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้

อย่างสะดวก  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดทาง 
(๕) มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่าสองทาง  ใช้ประตูทนไฟและ

เป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก  และปิดกุญแจห้องทุกคร้ังเม่ือไม่มีการปฏิบัติงาน 
(๖) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  และเกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและ

จัดการป้องกันมิให้อากาศที่ระบายออกเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น 
(๗) มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทําให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

เช่น  ประกายไฟ  เปลวไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  การเสียดสี  ท่อร้อน  การลุกไหม้ได้เอง  เป็นต้น 
(๘) จัดทําเขื่อน  กําแพง  ทํานบ  ผนัง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน  เพื่อกักมิให้สารเคมี

อันตรายที่เป็นของเหลว  ไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และมีรางระบาย
สารเคมีอันตรายที่ร่ัวไหลไปยังที่ที่สามารถรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดอย่างปลอดภัย  เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกค้าง  
โดยรางระบายต้องแยกจากระบบระบายน้ํา 

(๙) จัดทําร้ัวล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยู่นอกอาคาร 
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(๑๐) มีป้ายข้อความว่า  “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”   
ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้าสถานที่นั้นให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

(๑๑) มีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายของสารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลา 

(๑๒) มีแผนผังแสดงที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง  อุปกรณ์ผจญเพลิง  อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  รวมทั้งมาตรการเบ้ืองต้นในการแก้ไขเยียวยาอันตรายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๑๙ การจัดเก็บสารเคมีอันตรายให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการเก็บรักษาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อ  ปริมาณสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่จัดเก็บในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

แต่ละแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังตามปีปฏิทิน 
(๓) ระมัดระวังมิให้หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายชํารุดหรือพังทลาย 
(๔) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการขุดเจาะ  หรือมีเคร่ืองหมาย

แสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจนในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดิน 
ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างดําเนินการเก่ียวกับหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้วัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  และสามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ด้วยความปลอดภัย  

สามารถรองรับความดันของสารเคมีอันตรายได้ในสภาพการใช้งานปกติ  มีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบายความดัน
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ในกรณีเกิดความดันผิดปกติ   

(๒) ตรวจสอบ  และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  หากพบว่ามี
สารเคมีอันตรายร่ัวไหล  หรือคาดว่าจะร่ัวไหลออกมา  ต้องทําการแยกเก็บไว้ต่างหากในที่ที่ปลอดภัยและ
ทําความสะอาดสิ่งร่ัวไหลโดยเร็ว  รวมทั้งทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

(๓) บรรจุสารเคมีอันตรายไม่เกินพิกัดที่กําหนดไว้สําหรับภาชนะนั้น 
(๔) มีมาตรการป้องกันไม่ให้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดชน  หรือกระแทกหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  

หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุอยู่ 
(๕) ควบคุมดูแลหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุมิให้เปิดทิ้งไว้  

เว้นแต่เพื่อการตรวจสอบหรือใช้ประโยชน์   
ข้อ ๒๑ การบรรจุสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องห่างจากแหล่งความร้อน

และแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะที่ปลอดภัย  หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือวัสดุ
ห่อหุ้มทําให้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนั้นมีความร้อนต้องมีฉนวน 
หุ้มโดยรอบ  ในกรณีที่ไม่สามารถทําฉนวนหุ้มโดยรอบได้  ให้จัดทําป้ายเตือน 
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การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เข้ากับภาชนะบรรจุ  หากมีลิ้นปิดเปิด  ต้องจัดให้อยู่ในตําแหน่ง
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดเปิดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๒ การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะหรือเคร่ืองมืออื่น  นายจ้างต้องติดชื่อสารเคมีอันตราย
และสัญลักษณ์เก่ียวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรือเครื่องมือที่บรรจุใหม่ด้วย 

ข้อ ๒๓ นายจ้างต้องเก็บหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเป้ือน
และยังมิได้กําจัด  ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย   

หมวด  ๕ 
การขนถ่าย  การเคลื่อนย้าย  หรือการขนส่ง 

 

 

ข้อ ๒๔ ให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับการขนถ่าย  เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตราย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายรวมทั้งการกระเด็น  หก  ล้น  ร่ัว  ไหล  หรือตกหล่น  
ของสารเคมีอันตราย 

(๒) ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างที่ขับยานพาหนะ  และยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย  
เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

(๓) จัดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยเป็นภาษาไทย
เก็บไว้ในยานพาหนะ  พร้อมที่จะนําไปใช้ได้ทันที  และจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  และบันทึกไว้เป็นหนังสือ  พร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

(๔) จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตราย
ตามความเหมาะสม  และจัดให้มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเคร่ืองช่วยหายใจตามความจําเป็นของ
ชนิดสารเคมีอันตราย  ติดไว้ในยานพาหนะที่บรรทุกสารเคมีอันตรายอย่างเพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้ทันที   

(๕) หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่บรรทุกในยานพาหนะต้องยึดแน่นกับ
ฐานรองรับและยานพาหนะเพื่อมิให้เคลื่อนที่หรือลอยตัวได้  ฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความม่ันคง
แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มรวมกับน้ําหนักของสารเคมีอันตราย
ในอัตราสูงสุดไม่เกินน้ําหนักที่จะบรรทุกได้ 

(๖) ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้รวมกันในยานพาหนะ  เว้นแต่ได้จัด
ให้มีมาตรการขนส่งที่ปลอดภัยตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕ ในการส่งสารเคมีอันตรายโดยใช้ท่อ  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  หรือร่ัว 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(๓) ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะที่มีการป้องกันที่จะไม่ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายอันเนื่องจาก
การชน  การทับ  หรือการกระแทก  จากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด 

(๔) การวางท่อใต้ดินหรือใต้น้ํา  ต้องใช้ท่อหรือข้อต่อประเภทที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและ
ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งของท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน 

(๕) การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน  ต้องใช้ท่อที่มีสีหรือทาสีต่างกัน  และทําเคร่ืองหมาย
แสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจน 

(๖) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีความร้อนทําให้ผิวภายนอกท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ต้องมีฉนวนกัน
ความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย   

(๗) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องวางท่อส่งให้มีระยะห่าง 
ที่เพียงพอและปลอดภัยจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ  และให้ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย 

หมวด  ๖ 
การจัดการและการกําจัด 

 

 

ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างทําความสะอาดหรือกําจัดสารเคมีอันตรายที่หก  ร่ัวไหล  หรือไม่ใช้แล้ว  
โดยวิธีที่กําหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น 

การกําจัดกากสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีอันตรายที่เสื่อมสภาพ  อาจกําจัดโดยการเผา  ฝัง  
หรือใช้สารเคมี  ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ  และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างปฏิบัติต่อหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน
และไม่ต้องการใช้แล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น  และควบคุมดูแลลูกจ้างมิให้นําไปใช้บรรจุสิ่งของอื่นด้วย 
(๒) เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณที่ลูกจ้างทํางาน 
(๓) กําจัดโดยวิธีการท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตรายและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๗ 
การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

 

 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม  เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
ในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และส่งรายงานผลการตรวจวัด
ให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด 

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการตามวรรคสองได้เอง  จะต้องให้ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการให้ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานหรือ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีระดับเกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามข้อ  ๒๘  ให้นายจ้างใช้มาตรการกําจัดหรือควบคุมสารเคมีอันตรายทางวิศวกรรม  
และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายมิให้เกินขีดจํากัด
ดังกล่าว  และต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

หมวด  ๘ 
การดูแลสุขภาพอนามัย 

 

 

ข้อ ๓๑ ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้
สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และจัดทํารายงานการประเมินนั้น 
ส่งให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน   

ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
ให้นายจ้างดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  และให้นายจ้างนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
ของลูกจ้าง   

หมวด  ๙ 
การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 

 

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทํารายงานการประเมิน
ความเสี่ยงนั้นอย่างน้อยห้าปีต่อหนึ่งคร้ัง   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญเก่ียวกับสถานท่ีครอบครอง  รายชื่อ  ปริมาณ  หรือ
กระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
และจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน 

นายจ้างที่ต้องประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้ถือว่าได้ประเมินความเสี่ยงตามข้อนี้แล้ว  ทั้งนี้  ให้แจ้งต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อทราบ 

ข้อ ๓๓ ให้นายจ้างตามข้อ  ๓๒  จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บแผนดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อม
ตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ ๓๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด  และทําการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  และเก็บหลักฐาน
การฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สารเคมีอันตรายร่ัวไหล  ฟุ้งกระจาย  เกิดอัคคีภัย  หรือเกิดการระเบิด  นายจ้าง
ต้องสั่งให้ลูกจ้างทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้น  หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทํางานทันที  และออกไปให้พ้นรัศมี 
ที่อาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งให้นายจ้างดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบและระงับเหตุทันที 

ในกรณีที่การเกิดเหตุตามวรรคหน่ึงอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง   
ให้นายจ้างดําเนินการให้มีการเตือนอันตรายให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทราบทันที 

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๓๖ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี 
ผลใช้บังคับ  จัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  โดยแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันสถานประกอบกิจการได้นํา
สารเคมีอันตรายมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย  แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของสารเคมีอันตราย   
ซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและอันตรายแตกต่างกัน  ประกอบกับมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ดังน้ัน  เพ่ือให้ลูกจ้างที่ทํางาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตรายได้รับความปลอดภัยในการทํางาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ

เป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถตุิดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมวีัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
อย่างปลอดภัย 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้  และมีปริมาณไม่มาก 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอ่การเกดิอัคคีภัยอย่างรา้ยแรง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย  และมีปริมาณมาก   

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และ
น้ ามันประเภทต่าง ๆ 

“เพลิงประเภท  ซี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

“เพลิงประเภท  ดี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ  ที่ติดไฟได้  เช่น  แมกนีเซียม  
เซอร์โคเนียม  ไทเทเนียม  รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“วัตถุระเบิด”  หมายความว่า  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  ประกายไฟ  
เปลวไฟ  หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี  หรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด   

“วัตถุไวไฟ”  หมายความว่า  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว 
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  หมายความว่า  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 

ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน  
เช่น  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  แบบยกหิ้ว  แบบลากเข็น  หรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน 

“ระยะเข้าถึง”  หมายความว่า  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
เพื่อดับเพลิง  ณ  จุดนั้น ๆ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  แล้ว  
ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ 

ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน   ให้นายจ้างทุกรายของ 
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้ง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย   

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน  ณ  สถานที่ที่เสี่ยง
หรืออาจเสี่ยงต่อการเกดิอคัคภีัย  ให้นายจ้างแจ้งขอ้ปฏิบัตเิกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

 
 



หน้า   ๒๖ 
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ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหมห้รอือาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม ้ ให้แยกเก็บโดยมใิห้

ปะปนกัน 
(๒) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก  ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนของอาคารซึ่ง

สามารถรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นได้   

หมวด  ๒ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนไีฟ 

 
 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น  และเป็นชนิดที่

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้
ประตูเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน  กุญแจ  ผูก  ล่ามโซ่  หรือท าให้
เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่
สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น  
โดยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ  

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน   
 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน

ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย  หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  

โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง

หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ   
(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 

หรือมาตรการอื่นใด  เช่น  สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก าหนด 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง
ออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ  รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟ
และส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา  

ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ  ที่ติดไว้ใกล้เคียง  หรือโดยประการใด 
ที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้  ทั้งนี้  ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด  ๓ 
การดับเพลิง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร  อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารอง
ต่อพ้ืนที่อาคารตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 

(๒) ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  และการติดตั้ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้  
ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น 

(๓) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น  หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิน่นั้น  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ
หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 

(๕) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

แสดงว่าเป็นชนิดใด  ใช้ดับเพลิงประเภทใด  และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(๓) ห้ามใช้ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ  เช่น   
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
และการติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  เอ  จ านวน  ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง  และการติดตั้ง  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว  ให้เพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด  ทั้งนี้   
ในการค านวณเพ่ือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว  ถ้ามีเศษของพ้ืนที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วน 
ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง  และในกรณีสถานที่นั้นมีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง  
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิงโดยค านวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  บี  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
ที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ซี  การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท  เอ  หรือ  บี  และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ดี  ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง 
ไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

 (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  สามารถ
น ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(๕) จัดให้มีการดแูลรกัษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยการตรวจสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๒) ต้องเปิดวาล์วประธานทีค่วบคุมระบบจ่ายน้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา  และจัดให้มี

ผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 
(๔) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
ข้อ ๑๕ ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงตามข้อ   ๑๒  และ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  ส าหรับสถานที่ซึง่มสีภาพเสี่ยงตอ่การเกิดอัคคภีัยอย่างเบา  
นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  อย่างเดียวก็ได้   

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถน ามาใช้งาน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   โดยใน

การตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด  พร้อมกับติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา  เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๕) 

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือท าหน้าที่ดับเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน   และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
เช่น  เสื้อคลุมดับเพลิง  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  อย่างน้อย 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 

หมวด  ๔ 
การป้องกนัอัคคีภัยจากแหลง่ก่อเกดิการกระจายตัวของความร้อน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๒) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ  เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) การแผ่รังส ี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
(๔) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง 

ที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๕) การสะสมของไฟฟ้าสถิต  โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือ

ของเหลวไวไฟ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๖) การเชื่อมหรือตัดโลหะ  ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๗) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  โดยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
 (ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ  และอุณหภูมิผิวหน้าด้านนอก

ของฉนวนต้องไม่สูงเกินห้าสิบองศาเซลเซียส 

หมวด  ๕ 
วัตถุไวไฟและวตัถรุะเบิด 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างมี  เก็บ  หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องด าเนินการ
อย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด 

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร  ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน 

มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้  และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
(๒) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร  ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ  ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน
สองพันลิตร  โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 

(๓) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 
(๔) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม  และติดตั้งฝาครอบหัวถัง  เพ่ือความปลอดภัย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหนิ  เซลลูลอยด์  หรือของแขง็ที่ตดิไฟได้ง่าย  ให้นายจ้างปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง  ต้องพรมน้ าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่น   

เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เอง  และห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร 
(๒) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส  ต้องท าให้เย็น

ก่อนน าไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 
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(๓) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มี 
ฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(๔) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ต้องท าการป้องกัน
การลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้  กระดาษ  ขนสัตว์  ฟาง  โฟม  ฟองน้ าสังเคราะห์  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟ  
ซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้  ในกรณีที่มีจ านวนน้อย
อาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

หมวด  ๖ 
การก าจดัของเสียทีต่ิดไฟไดง้่าย 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดเพ่ือมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย   

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง  ถ้าเป็นงานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดทันที 

(๒) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 
(๓) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมไว้ตาม  (๒)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 

วันละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดโดยทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟ  และต้อง
น าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้สารเคมี
เพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว  หรือโดยวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยให้ห่างจาก

บริเวณที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 
(๒) จัดให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง  สถานที่ที่ปลอดภัย  

หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือน าไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย 

หมวด  ๗   
การป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(๒) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บน้ าหรือสารเคมี  

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท านองเดียวกัน 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของอาคารอื่น 
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

หมวด  ๘ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง

ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้ท าหน้าที่อ านวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี 
การประกอบกิจการ 

(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน  และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง  
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  ลงวันที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิ
ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท้ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ตารางที่  ๑  การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
 

พื้นที่ของอาคาร ปริมาณนํ้าทีส่ํารอง 

ไม่เกิน ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ๐๙,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๗,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๖,๐๐๐ ลิตร 

 
ตารางที่  ๒  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ

เทียบเท่า 
 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างเบา  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างปานกลาง  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างร้ายแรง 
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 
 

๐๑ - เอ 
 

๐๒ - เอ 
 

๐๓ - เอ 
 

๐๔ - เอ 
 

๐๕ - เอ 
 

๑๐ - เอ 
 

๒๐ - เอ 
 

๔๐ - เอ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้  

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
 
 
 
 



 ๒
ตารางที่  ๓  การติดต้ังเครือ่งดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลงิประเภท บี ของสถานทีซ่ึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า 

ระยะเข้าถึง  

อย่างเบา 
๐๕ - บี 
๑๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างปานกลาง 
๑๐ - บี 
๒๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างร้ายแรง 
๔๐ - บี 
๘๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 
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เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน
เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท างาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า”  หมายความว่า  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  เครื่องประกอบ   

หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบ  หรือที่ใช้เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้า 
“ฉนวนไฟฟ้า”  หมายความว่า  วัสดุที่มีคุณสมบัติในการก้ันหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า  

หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย  เช่น  ยาง  ไฟเบอร์  พลาสติก 
“แรงดันไฟฟ้า”  หมายความว่า  ค่าความต่างศักยข์องไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย  หรือสายกับดิน  

หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอ่ืน  โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์ 
“กระแสไฟฟ้า”  หมายความว่า  อัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยัง

อีกจุดหนึ่ง  โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ 
“หม้อแปลงเครื่องวัด”  หมายความว่า  อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแปลงกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า  

เพื่อใช้กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันระบบไฟฟ้า 
“เครื่องกําเนิดไฟฟ้า”  หมายความว่า  เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ  เป็นพลังงานไฟฟ้า 
“สวิตช์”  หมายความว่า  เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทําหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

“ฟิวส์”  หมายความว่า  อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่มีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลาย 
ด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกําหนด 

“สายเส้นไฟ”  หมายความว่า  ตัวนําระบบไฟฟ้าเส้นที่ไม่ได้ลงดิน 
“สายเส้นศูนย์”  หมายความว่า  สายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้าสามสายหรือสี่สาย  ที่แรงดันไฟฟ้า

ระหว่างสายนั้นไปยังสายอย่างน้อยอีกสองสายต้องเท่ากันและสายนั้นต้องต่อลงดิน  และให้หมายความ
รวมถึงสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้าสองสายและสายนั้นต้องต่อลงดิน 

“ระบบล่อฟ้า”  หมายความว่า  อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าซ่ึงประกอบด้วย
หลักล่อฟ้า  สายนําประจุ  และหลักดิน 

“หลักล่อฟ้า”  หมายความว่า  หลักโลหะที่ติดตั้งส่วนบนของโครงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  ซ่ึงทํา
ด้วยเหล็กที่ไม่เป็นสนิมหรือโลหะชนิดอ่ืนที่มีความคงทนต่อการผุกร่อน  เพื่อนําประจุไฟฟ้าลงสู่หลักดิน 

“สายนําประจุ”  หมายความว่า  สายตัวนําที่ติดตั้งไว้เพื่อนําประจุไฟฟ้าระหว่างหลักล่อฟ้า 
หรือปล่องควันที่ทําด้วยโลหะกับหลักดิน 

“หลักดิน”  หมายความว่า  แท่งโลหะที่ปักลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในดินเพื่อที่จะนําประจุ
ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน 

“สายดิน”  หมายความว่า  ตัวนําที่ต่อจากโครงโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสิ่งที่เก่ียวข้อง   
เพื่อนําประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่หลักดิน   

“การไฟฟ้าประจําท้องถิ่น”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
หรือหน่วยงานอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าโดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
เพื่อเป็นคู่มือสําหรับลูกจ้างปฏิบัติ 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด   
ซ่ึงได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดย
เปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนําส่ิงที่เป็นตัวนําไฟฟ้า
ที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้ส่ิงที่มีกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่าง
ตามที่กําหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่นายจ้างได้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้า  หรือปิดหรือนําฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มส่ิงที่มีกระแสไฟฟ้า  
และ 

(๒) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
ข้อ ๙ ห้ามนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานอ่ืนหรือผู้ซ่ึงไม่เก่ียวข้องเข้าใกล้ส่ิงที่มี

กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่างตามที่กําหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เก่ียวกับส่ิงที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์  โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดก้ัน  เว้นแต่
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้าและใช้เครื่องมือที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานโดยใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กระแสไฟฟ้า  หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับส่ิงที่มีกระแสไฟฟ้า  ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็น
ฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๒ ฉนวนไฟฟ้าที่ลูกจ้างใช้ปฏิบัติงาน  นายจ้างต้องจัดให้มีความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
ที่วัดระหว่างสายเส้นไฟกับสายเส้นไฟ  สายเส้นไฟกับสายเส้นศูนย์  และสายเส้นไฟกับสายดิน  โดยต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า  ในขณะที่สับสวิตช์และต่อฟิวส์ไว้เม่ือถอดหลอด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด  ต้องวัดได้ไม่ต่ํากว่าศูนย์จุดห้าเมกะโอห์ม 

(๒) การติดตั้งสายไฟฟ้าทั้งหมดหรือวงจรย่อย  ให้มีความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าไม่ต่ํากว่า
ศูนย์จุดห้าเมกะโอห์ม  หรือแบ่งวงจรย่อยเพิ่มขึ้นจนมีความต้านทานของแต่ละวงจรย่อยไม่ต่ํากว่าศูนย์จุดห้า
เมกะโอห์ม 

(๓) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า  ให้กระทําโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ํากว่า
ห้าร้อยโวลต์  เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามสิบวินาที 

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่ลูกจ้างสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) วิธีปฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปาก 

หรือจมูกของผู้ประสบอันตราย  และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 
ข้อ ๑๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

ให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง  และให้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบไว้เพื่อให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๑๕ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่การไฟฟ้าประจํา
ท้องถิ่นกําหนด  หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว  ให้นายจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างปฏิบัติงานติดตั้ง  ตรวจสอบ  หรือซ่อมแซมบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
ให้นายจ้างปลดสวิตช์และผูกหรือแขวนป้ายพื้นสีแดงไว้ที่สวิตช์  โดยมีข้อความว่า  “ห้ามสับสวิตช์”   
หรือใส่กุญแจป้องกันการสับสวิตช์ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่าลมที่มีกําลังดันสูงทําความสะอาดบริภัณฑ์
ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างใช้ท่อและหัวฉีดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้านั้น 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์  ให้นายจ้างจัดให้
มีที่ปิดก้ันอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส 

ข้อ ๑๙ การใช้หม้อแปลงเครื่องวัดที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าหกร้อยโวลต์  ให้นายจ้างปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สายทางด้านทุติยภูมิต้องต่อลงดิน  เว้นแต่สายทางด้านทุติยภูมินั้นเป็นสายหุ้มฉนวนไฟฟ้า
ชนิดมีเปลือกโลหะที่ต่อลงดิน  และร้อยอยู่ในท่อโลหะหรือท่อชนิดอ่ืนที่เหมาะสมที่ต่อลงดิน 

(๒) หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทแปลงกระแสวงจรทางด้านทุติยภูมิต้องต่อให้เป็นวงจรปิด 
ขอ้ ๒๐ การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้ 
(๒) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  กรณีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าภายในห้อง   

หากมีไอเสียจากเครื่องยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก 
(๓) จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกิน 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าอย่างเพียงพอ  และสามารถ
ดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันในห้องเครื่องได้ 

(๕) ในกรณีที่ มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันการใช้ผิดหรือสวิตช์ 
สับโยกสองทาง  หรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนที่มีคุณลักษณะเดียวกัน  เพื่อมิให้มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๒๑ ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน  เพื่อมิให้มีการต่อไฟโดยวิธี 
ที่ไม่ปลอดภัย 

ในกรณีที่ มีการใช้เต้ารับเกินกําลังไฟฟ้า  ให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงขนาดเต้ารับ  สายไฟฟ้า  
อุปกรณ์  และเครื่องป้องกันให้เหมาะสมตามประเภทและสภาพการใช้งานตามมาตรฐานการติดตั้ง 
ที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด  หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว  ให้นายจ้างปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

หมวด  ๓ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

 

 

ข้อ ๒๒ ให้นายจ้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคารหรือบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟ
หรือก๊าซไวไฟ  ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างติดตั้งระบบล่อฟ้าที่ปล่องควันซ่ึงไม่อยู่ในกรวยรัศมีคุ้มกันของระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า  โดยให้มีรัศมีที่พื้นดินเท่ากับความสูงของหลักล่อฟ้า 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้วยโลหะ  ให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ต่อสายนําประจุจากปล่องควันลงหลักดิน 
(๒) ให้ต่อสายลวดโลหะที่ยึดปล่องควันทุกเส้นด้วยสายลวดโลหะนั้นหรือสายนําประจุ 

ลงหลักดิน 
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้วยอิฐหรือคอนกรีต  ให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันอันตราย

จากฟ้าผ่า  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การติดตั้งหลักล่อฟ้า 
 (ก) ความสูงของหลักล่อฟ้าเหนือขอบปล่องควัน 
  ๑) ปล่องควันทั่วไป  ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้า

เซนติเมตร 
  ๒) ปล่องระบายควันที่เป็นฝุ่น  ไอ  หรือก๊าซที่ระเบิดได้เม่ือมีประกายไฟ  ต้องมี

ความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าเมตร  และหากเป็นปล่องชนิดปลายเปิดให้ติดตั้งสูงกว่าปลายปล่อง 
ไม่น้อยกว่าส่ีจุดห้าเมตร 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

 (ข) ติดตั้งรอบปล่องควันโดยให้มีระยะห่างกันไม่เกินสองจุดส่ีเมตร  และมีสายต่อเชื่อมถึง
กันให้ครบวง  ถ้าปล่องควันมีฝาครอบโลหะอยู่ด้วย  ให้ต่อกับหลักล่อฟ้าด้วย 

 (ค) ติดตั้งที่ปลายของปล่องควันและต้องต่อลงดินด้วยสายนําประจุ   
(๒) การต่อสายนําประจุ   
 (ก) ถ้ามีหลักล่อฟ้ามากกว่าหนึ่งหลัก  ต้องมีสายนําประจุไม่น้อยกว่าสองสายตรงข้ามกัน  

โดยต่อจากสายที่ต่อเชื่อมครบวงจากส่วนบนของปล่องควันไปยังดิน  และสายนําประจุนั้นต้องต่อเชื่อมกัน
ที่ฐานของปล่องควัน  และแต่ละสายแยกต่อกับหลักดิน 

 (ข) ถ้าปล่องควันสูงตั้งแต่ห้าสิบเมตรขึ้นไป  ต้องต่อเชื่อมครบวงสายนําประจุที่ตรงจุด
ก่ึงกลางของปล่องควันให้ถึงกัน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปล่องควันทําด้วยโลหะ  อิฐ  หรือคอนกรีต  มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสองจุด 
ห้าเมตรขึ้นไป  และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่ปากปล่องไม่น้อยกว่าศูนย์จุดสามสองตารางเมตร  หากติดตั้ง
หลักล่อฟ้าที่ทําด้วยทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง  ให้นายจ้างฉาบหรือหุ้มผิวหลักล่อฟ้า  สายนําประจุ  
และตัวจับยึด  ด้วยตะก่ัวหนาอย่างน้อยหนึ่งจดุหกมิลลิเมตร  ในระยะเจ็ดจุดห้าเมตร  จากปลายปากปล่อง 
ลงมาและสูงขึ้นไปตลอดจนถึงปลายหลักล่อฟ้า  เพื่อป้องกันการผุกร่อน 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปล่องควันบุผิวด้วยโลหะหรือมีบันไดเป็นโลหะ  ให้นายจ้างต่อสายนําประจุ
เข้ากับผิวโลหะหรือบันไดทั้งส่วนบนและส่วนล่าง 

ข้อ ๒๘ สายนําประจุที่ใช้สําหรับป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ต้องมีลักษณะ  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) สายนําประจุที่เป็นทองแดง  ต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงไม่น้อยกว่าห้าสิบ

ตารางมิลลิเมตร  และมีคุณสมบัติใช้ในงานไฟฟ้าที่นํากระแสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๒) สายนําประจุที่ เป็นท่อกลวง  ต้องเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้า

มิลลิเมตร  และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงและนํากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(๓) สายนําประจุที่เป็นแผ่นยาวหรือสายถัก  ต้องเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 
สองมิลลิเมตร  และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเนื้อทองแดงและนํากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สายนําประจุตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรอยต่อน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้  และรอยต่อต้องมี 
ความแข็งแรงรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของความแข็งแรงของสาย  และต้องไม่มีการหักมุม 

ข้อ ๒๙ การต่อสายนําประจุลงหลักดินเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ให้นายจ้างปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด  หากยังไม่มีข้อกําหนดตามมาตรฐานดังกล่าว  ให้นายจ้าง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ข้อ ๓๐ ส่วนของสายนําประจุที่สูงจากพื้นดินจนถึงระยะสองจุดห้าเมตร  ให้นายจ้างป้องกัน
การกระทบกระแทกโดยใช้ไม้หรือวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กห่อหุ้ม  ถ้าใช้ท่อโลหะที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก
ห่อหุ้ม  สายนําประจุต้องต่อเชื่อมปลายด้านบนและด้านล่างของท่อเข้ากับสายนั้นด้วย 
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ข้อ ๓๑ ตัวจับยึดสายนําประจุต้องเป็นทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง  และมีระยะห่าง
ระหว่างตัวจับยึดไม่เกินหนึ่งจุดสองเมตร  ตามแนวตั้ง  และหกสิบเซนติเมตร  ตามแนวนอน 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
เช่น  ถุงมือหนัง  ถุงมือยาง  แขนเสื้อยาง  หมวกนิรภัย  รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น  ให้ลูกจ้าง 
ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  เช่น  แผ่นฉนวนไฟฟ้า  ฉนวนหุ้มสาย  ฉนวนครอบลูกถ้วย 

ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่ส่ีเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีเข็มขัด
นิรภัยและหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ  B  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลา 
ที่ปฏิบัติงาน  เว้นแต่เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกล่าวจะทําให้ลูกจ้างเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น   
ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างอ่ืนแทน 

ข้อ ๓๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ ใช้ ป้องกันกระแสไฟฟ้า   
ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

(๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า  ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 
(๓) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง  ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการ 

ฉีกขาดได้ดี   
การใช้ถุงมือยางต้องใช้กับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่บริเวณที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าอยู่ใกล้หรือเหนือน้ําที่อาจทําให้ลูกจ้างเกิด

อันตรายจากการจมน้ํา  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องชูชีพกันจมน้ํา  เว้นแต่การสวมใส่เครื่องชูชีพ
อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายมากกว่าเดิม  ให้นายจ้างใช้วิธีการอ่ืนที่มีความปลอดภัยแทน 

ข้อ ๓๕ นายจ้างต้องจัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน  รวมทั้งต้องตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และ
ทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 



 
ตารางทายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

 
ตารางที่ ๑ ระยะหางต่าํสุดในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับไฟฟา และการใชฮอตสติก (Hot Stick)
สําหรับไฟฟากระแสสลับ 

  

ระดับแรงดนัไฟฟาจากสายเสนไฟถึงสายเสนไฟ ระยะหาง 
(กิโลโวลต) (เมตร) 

๐.๗๕๑ ถึง  ๑๕ ๐.๖๖ 

๑๕.๑๐  
 

ถึง  ๓๖ ๐.๗๘ 

๓๖.๑๐  
 

ถึง  ๔๖ ๐.๘๓ 

๔๖.๑๐  
 

ถึง  ๗๒.๕๐ ๑ 

๗๒.๖๐  
 

ถึง ๑๒๑ ๑.๐๒ 

๑๓๘  
 

ถึง ๑๔๕ ๑.๑๕ 

๑๖๑  
 

ถึง ๑๖๙ ๑.๒๙ 

๒๓๐  
 

ถึง ๒๔๒ ๑.๗๑ 

๓๔๕ 
 

ถึง ๓๖๒ ๒.๗๗ 

๕๐๐ 
 

ถึง ๕๕๐ ๓.๖๑ 

๗๖๕ 
 

ถึง ๘๐๐ ๔.๘๔ 

  
 



 ๒ 
 

 
ตารางที่ ๒ ระยะหางต่าํสุดในการปฏิบตัิงานทั่วไปสําหรับไฟฟากระแสสลับ 

  

ระดับแรงดนัไฟฟาจากสายเสนไฟถึงสายเสนไฟ ระยะหาง 
(กิโลโวลต) (เมตร) 

ไมเกิน ๖๙ ๓.๐๕ 
ไมเกิน ๑๑๕ ๓.๒๐ 
ไมเกิน ๒๓๐ ๓.๙๐ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานให้นายจ้างดําเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  สมควรกําหนดมาตรฐานดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า  จึงจําเปน็ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   

หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน

ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง

ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   

และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ

กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 
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หมวด  ๒ 
การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอืผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๙ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างแจ้ง 
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี  คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว  ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บรหิาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า

ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง

เช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง  และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป

ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน  มีหน้าที่ร่วมกันในการ 

จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของทั้งหญิงและชาย 



หน้า   ๑๒ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 
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(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 

ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง

หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ

เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 
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(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุม  กํากับ  ดูแล 

 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ

กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล

จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
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การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 

เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  

สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   

ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง

แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 

ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด

อุบัติภัย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 

ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 

การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   

เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  

นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 



หน้า   ๑๗ 
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ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง   
หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําส่ัง  ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของอธิบดีให้เป็นที่สุด 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่

ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  

“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
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(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน 
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  

และมาตรา  ๓๓ 
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๙) รายได้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

โรคอันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗    
การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานกําหนด  และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี 

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา  ๔๕  ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน  
เป็นกรรมการ 
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ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ

กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา

ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  

และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 

กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๗ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 

จัดฝึกอบรม  หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็นผู้ ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  

วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๖๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   

หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 

จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 

ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้   

หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 

ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 

ให้เปรียบเทียบ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 

ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน

เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา

มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 

 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   

แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  

ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป

และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง

สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  กําหนดให
นายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงต้ังแตแปดสิบหา
เดซิเบลเอขึ้นไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการเปนลายลักษณอักษร  

ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
การทํางานแปดชั่วโมงต้ังแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  
ดังนี้ 

(๑) นโยบายการอนุรักษการไดยิน   
(๒) การเฝาระวังเสียงดัง  (Noise  Monitoring) 
(๓) การเฝาระวังการไดยิน  (Hearing  Monitoring) 
(๔) หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ   
ทั้งนี้  ใหนายจางประกาศโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๔ ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวังเสียงดัง  โดยการสํารวจและตรวจวัดระดับเสียง  
การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง  และการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจางในสถานประกอบ
กิจการแลวแจงผลใหลูกจางทราบ 

ขอ ๕ ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวังการไดยิน  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ทดสอบสมรรถภาพการไดยิน  (Audiometric  Testing)  แกลูกจางที่สัมผัสเสียงดังที่ไดรับ

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงต้ังแตแปดสิบหาเดซิเบลเอข้ึนไป  และใหทดสอบ
สมรรถภาพการไดยินของลูกจางคร้ังตอไปอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๒) แจงผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจาง
ทราบผลการทดสอบ 

(๓) ทดสอบสมรรถภาพการไดยินของลูกจางซํ้าอีกคร้ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจาง
ทราบผลการทดสอบ  กรณีพบวาลูกจางมีสมรรถภาพการไดยินเปนไปตามขอ  ๗ 

ขอ ๖ เกณฑการพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินใหเปนไป  ดังนี้ 
(๑) ใชผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินคร้ังแรกของลูกจางที่ความถี่  ๕๐๐  ๑๐๐๐  ๒๐๐๐  

๓๐๐๐  ๔๐๐๐  และ  ๖๐๐๐  เฮิรตซ  ของหูทั้งสองขางเปนขอมูลพื้นฐาน  (Baseline  Audiogram)  และ 
(๒) นําผลการทดสอบสมรรถภาพการได ยินคร้ังตอไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ

สมรรถภาพการไดยินที่เปนขอมูลพื้นฐานทุกคร้ัง   
ขอ ๗ หากผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินพบวาลูกจางสูญเสียการไดยินที่หูขางใดขางหนึ่ง

ต้ังแต  ๑๕  เดซิเบลข้ึนไป  ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง  ใหนายจางจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายอยางหนึ่ง
อยางใดแกลูกจาง  ดังนี้ 

(๑) จัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียง 
ที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงเหลือนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ   

(๒) เปลี่ยนงานใหลูกจาง  หรือหมุนเวียนสลับหนาที่ระหวางลูกจางดวยกันเพื่อใหระดับเสียง
ที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ 

ขอ ๘ ใหนายจางติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง  แผนผังแสดงระดับเสียงในแตละ
พื้นที่  เพื่อใหลูกจางทุกคนไดรับทราบ 

ขอ ๙ ใหนายจ างอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอนุ รักษการได ยิน  
ความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได ยิน   อันตรายของเสียงดัง  การควบคุมปองกัน   
และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  แกลูกจางที่ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง 
ที่ไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงต้ังแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  และลูกจาง 
ที่เกี่ยวของในสถานประกอบกิจการ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๐ ใหนายจางประเมินผลและทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษการไดยินในสถาน
ประกอบกิจการไมนอยกวาปละหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๑๑ ใหนายจางบันทึกขอมูลและจัดทําเอกสารการดําเนินการตามขอ  ๓  ถึงขอ  ๑๐   
เก็บไวในสถานประกอบกิจการไมนอยกวาหาป  พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



หนา   ๔ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เคร่ืองจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  เชื้อเพลิง  ลม  กาซ  ไฟฟา  
หรือพลังงานอื่น  และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  รอก  สายพาน  เพลา  เฟอง   
หรือส่ิงอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน  รวมทั้งเคร่ืองมือกล   

“เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร”  หมายความวา  สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ
หรือติดต้ังไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร  เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรือ
อยูในบริเวณใกลเคียง 



หนา   ๕ 
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“เคร่ืองปมโลหะ”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชสําหรับการปม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือข้ึนรูป
ชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมายความวา  รถที่ติดต้ังอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายส่ิงของ 
“ปนจ่ัน”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ

เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  และใหหมายความรวมถึงเคร่ืองจักรประเภทรอก 
ที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย   

“ลวดสลิง”  หมายความวา  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกน 
ชั้นเดียวหรือหลายชั้น   

“คาความปลอดภัย”  (Safety  Factor)  หมายความวา  อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและ
อปุกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใช
งานไดอยางปลอดภัย 

“ผูบังคับปนจ่ัน”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจ่ันใหทํางานตามความ
ตองการ 

“หมอน้ํา”  หมายความวา  ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  
โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  หรือความรอนจากพลังงานอื่น 

“ผูควบคุมหมอน้ํา”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช
หมอน้ํา 

“การตรวจสอบ”  หมายความวา  การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก 
การทํางานของเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา  ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก 
การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 

“วิศวกร”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



หนา   ๖ 
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หมวด  ๑ 
เคร่ืองจักร 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สวมใสเคร่ืองนุงหมใหเรียบรอย  รัดกุม  และไมรุงร่ิง 
(๒) ไมสวมใสเคร่ืองประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดได   
(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
ขอ ๔ ในบริ เวณที่มีการติดต้ัง   การซอมแซม   หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือ 

เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  นายจางตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว  โดยใช
เคร่ืองหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน  รวมทั้งจัดใหมีระบบ  วิธีการ  หรืออุปกรณ
ปองกันมิใหเคร่ืองจักรนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตช 
ไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 

ขอ ๕ การประกอบ  การติดต้ัง  การซอมแซม  และการใชงานเครื่องจักร  นายจางตองจัด
ใหมีวิศวกรเปนผู รับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บหลักฐาน 
ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๖ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร  ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น 
ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย  ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม  และจัดใหมีการตรวจ
รับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗ หามมิใหนายจางใชหรือยอมให ลูกจ างใช เค ร่ืองจักรทํางานเกินพิกัดหรือ 
ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๘ เคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเจีย  เคร่ืองตัด  เคร่ืองไส  หรือเคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิด
อันตรายไดโดยสภาพ  นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง
ทํางาน 



หนา   ๗ 
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ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเชื่อมไฟฟา  เคร่ืองเชื่อมกาซ  
รถยก  หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักรนั้น  และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจากการ

ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังตอไปนี้ 
(๑) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟาร่ัวเขาตัวบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร  และตองตอสายดิน  ทั้งนี้  การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวดังกลาว 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟา   สายไฟฟาเขาเคร่ืองจักรตองเ ดินลงมาจากที่ สูง   
กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เคร่ืองจักรชนิดอัตโนมัติ  ตองมีสีเคร่ืองหมายปด-เปด  ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเคร่ืองปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดกระทบสวิตช  อันเปนเหตุใหเคร่ืองจักรทํางาน 

(๔) เคร่ืองจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา  สายพาน  รอก  เคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  
ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด  ถาสวนที่หมุนไดหรือ
สวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร  ตองมีร้ัวหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล 
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน 

สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยส่ีสิบเมตรตอนาที  หรือสายพาน 
ที่มีชวงยาวเกินกวาสามเมตร  หรือสายพานที่กวางกวาย่ีสิบเซนติเมตร  หรือสายพานโซ  ตองมี 
เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 

(๕) เคร่ืองจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
(๖) เคร่ืองจักรที่ใชเปนเคร่ืองลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะ  ตองมีเคร่ืองปดบังประกายไฟ 

หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน 
(๗) เคร่ืองจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เปา  หรือวิธีการอื่น  

ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น   



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย 
ตามวรรคหนึ่งได  นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้นตอน 
การทํางานใหปลอดภัยได  และแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูในสภาพ
ที่สามารถปองกันอันตรายได 

ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร   
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดทําร้ัว   คอกกั้น  หรือเสนแสดงเขตอันตราย  ณ  บริเวณที่ ต้ัง 
ของเครื่องจักร  ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน  และตองดูแลไมใหลูกจางซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 

ขอ ๑๕ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง  เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง  และตองมีสวิตชฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดต้ังไว
ในตําแหนงที่เห็นชัดเจน 

ขอ ๑๖ นายจางตองไมยินยอมใหบุคคลซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสนทางสายพาน
ลําเลียง 

ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดต้ังเคร่ืองจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร
ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติ 
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง 

สวนที่  ๒ 
เคร่ืองปมโลหะ 

 
 

ขอ ๑๘ นายจางตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย 
(๒) อุปกรณที่สามารถหยุดเคร่ืองปมโลหะไดทันทีเมื่อสวนของรางกายเขาใกลบริเวณ 

ที่อาจเปนอันตราย 
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกนัมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  นายจางตองปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปมโลหะที่ใชมือปอนวัสดุ  ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเคร่ือง 
จึงทํางาน  และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร   

(๒) เคร่ืองปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ  ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบ 
โดยไมต้ังใจ  และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ล่ืนไถลได 

(๓) เคร่ืองปมโลหะที่ใชคันโยก  ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก  
ที่สามารถปองกันมิใหเคร่ืองทํางานดวยเหตุบังเอิญได 

(๔) เคร่ืองปมโลหะที่ใชน้ํ าหนักเหวี่ยง   ใหติดต้ังตุมน้ํ าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ
ผูปฏิบัติงานพอสมควร  และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง 

ขอ ๒๐ หามนายจางดัดแปลง  แกไข  หรือปลอยใหลูกจางเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ 
เคร่ืองปมโลหะหรือเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  เวนแตไดรับการรับรองจากวิศวกร  และ 
เก็บผลการรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๒๑ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปมโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง  แข็งแรง  และไมกอใหเกิด   
การสั่นสะเทือน 

สวนที่  ๓ 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ 
 

 

ขอ ๒๒ กอนใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช

ดับเพลิงไดทันที 
(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส 
(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู 
(๔) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น  ๆ  ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย 

จากประกายไฟและแสงจา 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๓ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือผู ซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มี 
การทํางานดวยเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ 

ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหลูกจางปฏิบัติ
โดยเครงครัดเมื่อใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ระเบิด  เพลิงไหม  หรือไฟลามจากกาซ  น้ํามัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา  นายจางตองปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม  
ทั้งนี้  ขนาดของสายดินตองไมตํ่ากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐาน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
(๓) จัดใหมีการใชสายดิน  สายเชื่อม  หัวจับสายดิน  และหัวจับลวดเชื่อม  ตามขนาด 

และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ  น้ํา  หรือที่ชื้นแฉะ 

หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน  เวนแตงานที่ตองปฏิบัติใตน้ํา 
ขอ ๒๖ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตอง

กับชนิดของกาซ 
(๒) ตรวจสอบการรั่วไหล   การหลุดหลวม   การสึกหรอของอุปกรณ   หรือสภาพ 

ที่ไมปลอดภัยทุกคร้ัง  หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข 
(๓) จัดทําเคร่ืองหมาย  สี  หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัด  ใหเปนแบบ 

และชนิดเดียวกัน 
ขอ ๒๗ ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ 

กันเปลวไฟยอนกลับ  ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน 
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี  ไมมี 

ความสั่นสะเทือน  และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๙ นายจางตองติดต้ังกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถังและดูแล 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๓๐ นายจางตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
รถยก 

 
 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง  สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได 
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดยปลอดภัย  

ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน 
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกคร้ังและเก็บผล 

การตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน   
ขอ ๓๒ หามนายจางทําการดัดแปลงหรือกระทําการใดที่มีผลทําใหความปลอดภัยใน 

การทํางานของรถยกลดลง 
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มี 

การใชรถยกเปนประจํา 
ขอ ๓๔ นายจางตองติดต้ังกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทางแยก

หรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา 
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสนทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับ

น้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย 
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ทําหนาที่เปนผูขับรถยก 
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ

อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟา
ในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๓๘ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก 
ขอ ๓๙ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใช  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษารถยกใหลูกจาง

ไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

สวนที่  ๕ 
ลิฟต 

 
 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่นายจางจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต 
(๒) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ  ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 
(๓) จัดทําขอหามใชลิฟต  ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น 
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบลฟิตกอนการใชงานทุกวัน  หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 
(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน  

ในระหวางที่มีการซอมบํารุง  การตรวจสอบ  หรือการทดสอบลิฟต 
ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดต้ังไวในที่มั่นคง  แข็งแรง  และเหมาะสม 
(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย 
(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด 
(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร 

ของลิฟต  ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ 
(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน  ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 
(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 
ขอ ๔๒ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบลิฟต  

นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิต
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กําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ  และเก็บผลการ
ตรวจสอบและการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต 
โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย
ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด 

ขอ ๔๔ นายจางตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟต 
เปนประจําทุกเดือน  และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนัก
ไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๔๖ นายจ างตองจัดใหลวดสลิงที่ ใช สําหรับลิฟตขนสงวัสดุมีคาความปลอดภัย 
ไมนอยกวา  ๔  และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๑๐ 

ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ  ๗๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  
กับลิฟต 

หมวด  ๒ 
ปนจ่ัน 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๔๘ ในการประกอบ  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบปนจ่ันหรือ
อุปกรณอื่นที่นํามาใชกับปนจ่ัน  นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน 
ที่ผูผลิตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ 
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ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและการตรวจสอบการติดต้ังปนจ่ัน  ตามรายละเอียด
คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน  และจัดทํารายงานการตรวจสอบ
และการทดสอบ  ซ่ึงมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง  เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   

ในกรณีที่มีการหยุดใชงานปนจ่ันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  กอนนํามาใชงานใหมนายจาง 
ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันปละไมนอยกวา
หนึ่งคร้ังตามประเภทและลักษณะของงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  นายจางตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ  ตลอดเวลาที่ปนจ่ัน

ทํางาน   
(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจ่ัน  และทําการตรวจสอบใหอยู 

ในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย   
(๓) จัดใหมีที่ครอบปดหรือก้ันสวนที่หมุนรอบตัวเอง  สวนที่เคลื่อนไหวได  หรือสวนที่อาจ

เปนอันตรายของปนจ่ัน  และใหสวนที่ เคลื่อนที่ของปนจ่ันหรือสวนที่หมุนไดของปนจ่ันอยูหาง 
จากส่ิงกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย   

(๔) จัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก  สําหรับปนจ่ันที่มีความสูงเกินสามเมตร   
(๕) จัดใหมีพื้นชนิดกันลื่น  ราวกันตก  และแผงกันตกระดับพื้น  สําหรับปนจ่ันชนิดที่ตองมี

การจัดทําพื้นและทางเดนิ   
(๖) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจ่ันและใชการไดที่หองบังคับปนจ่ัน   
(๗) ติดต้ังปนจ่ันบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง 
ขอ ๕๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปน จ่ันที่ใช เคร่ืองยนต   นายจาง 

ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย 
(๒) จัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดต้ังอยูในลักษณะที่จะไมเกิดอันตราย 

เมื่อเชื้อเพลิงหก  ลน  หรือร่ัวออกมา 
(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย 
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ขอ ๕๓ นายจางตองเคลื่อนยายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจ่ัน  กรณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจ่ันที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย 
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันหรือยินยอมใหลูกจาง

หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น  อันอาจกอใหเกิดอันตรายได  ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก  นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ 

ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปนจ่ันทํางาน  
โดยติดต้ังไวใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปนจ่ัน  นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปนจ่ัน   
โดยใชเคร่ืองหมายหรือขอความที่ เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน   รวมทั้งจัดใหมีระบบ   วิธีการ   
หรืออุปกรณปองกันมิใหปนจ่ันนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของปนจ่ันดวย 

ขอ ๕๘ นายจางตองจัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปน จ่ันและรอกของตะขอ 
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย  และติดต้ังสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจ่ันทราบ 

ขอ ๕๙ นายจางตองจัดทําเสนแสดงเขตอันตราย  เคร่ืองหมายแสดงเขตอันตราย  หรือ 
เคร่ืองกั้นเขตอันตราย  ในเสนทางที่มีการใชปนจ่ันเคลื่อนยายส่ิงของ 

ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ  นายจางตองจัดใหมีรูปภาพ

หรือคูมือการใชสัญญาณมอืตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงาน
เห็นไดชัดเจน 

ขอ ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางใชปนจ่ันใกลสายไฟฟา  นายจางตองควบคุมดูแล 
ใหลูกจางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใชปนจ่ันยกวัสดุ  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใด 
ของปนจ่ันหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจ่ันกําลังยก  เปนดังตอไปนี้   

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 
 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางเพิ่มข้ึนจากระยะหางตาม  (ก)  

อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มข้ึนหนึ่งกิโลโวลต 
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(๒) ในกรณีที่ เคลื่อนยายปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่  โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจ่ันลง    
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันกับสายไฟฟา  เปนดังตอไปนี้ 

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ย่ีสิบหาเซนติเมตร 

 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  แตไมเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 

 (ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหาเมตร 
ขอ ๖๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังปนจ่ันหรือใชปนจ่ัน  ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม  กอนให

ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับปนจ่ันหรือวัสดุที่จะยกเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันของลูกจาง  ติดไวบริเวณ 
ที่ลูกจางทํางาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน  การซอมบํารุง  และการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ันใหลูกจางไดศึกษา  และปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจ่ันไมสามารถมองเห็นจุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ  นายจางตองจัดใหมีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ันตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน 

ขอ ๖๖ นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับปนจ่ัน  ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน   
ผูยึดเกาะวัสดุ  หรือผูควบคุมการใชปนจ่ัน  ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  และตอง
จัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ปนจ่ันเหนือศีรษะและปนจ่ันขาสูง 

 
 

ขอ ๖๗ ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจ่ันที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจ่ัน  นายจาง
ตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจ่ันไดโดยอัตโนมัติ  และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลาย 
ทั้งสองขางของรางดวย 

ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจ่ัน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ปนจ่ันหอสูง 

 
 

ขอ ๖๙ ในกรณีที่ ลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจ่ัน  นายจางตองจัดใหมีราวกันตกไว   
ณ  บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนักส่ิงของ  
มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันหอสูง  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

สวนที่  ๔ 
รถปนจ่ันและเรือปนจ่ัน 

 
 

ขอ ๗๒ นายจางที่ ติดต้ังปน จ่ันบนรถ   เ รือ   แพ   โปะ   หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น   
ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยึดปนจ่ันไวกับรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  ใหมั่นคง  โดยวิศวกร
เปนผูรับรอง 

(๒) จัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย
ปลอดภัย  โดยน้ําหนักของปนจ่ันรวมกับพิกัดน้ําหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของรถ   
เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น 

ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจ่ัน  เรือปนจ่ัน  หรือติดต้ังปนจ่ัน 
บนรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของ
แขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

ขอ ๗๔ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก  
ส่ิงของ  มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจ่ัน 

 
 

ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปต้ังแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียวหรือชํารุด  ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการ 

ใชงานของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม 
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว  ขาดต้ังแตสามเสนข้ึนไปในเกลียว

เดียวกันหรือขาดต้ังแตหกเสนข้ึนไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอต้ังแตสองเสนข้ึนไปในหนึ่งชวงเกลียว 
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคาความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ  

กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง  สําหรับรอกปลายแขนปนจ่ัน 
(๒) สิบหกตอหนึ่ง  สําหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบหาตอหนึ่ง  สําหรับรอกหลังแขนปนจ่ัน 
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย 

นอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๒) โซ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๔ 
(๓) เชือก  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๔) หวงหรือตะขอ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) อุปกรณสําหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน  (๑)  ถึง  (๔)  ตอง
มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 

ขอ ๗๙ นายจางตองจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและออนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มี 
การสัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย 

ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อนยายวัสดุ  นายจางตองใหลูกจางผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุโดยมี 
มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาส่ีสิบหาองศา 

กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก  มัด  หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง  นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือ 
ยึดโยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๘๑ หามนายจางใชตะขอที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  เวนแตนายจาง 
ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได  และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 
หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร 

(๑) มีการบิดตัวของตะขอต้ังแตสิบองศาขึ้นไป 
(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา 
(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ 
(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ 
(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ 

หมวด  ๓ 
หมอน้ํา 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน
หนึ่งบาร  หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบองศาเซลเซียส  หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา  เวนแต 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกินสิบเกา
มิลลิเมตร 

(๒) มีความจุของน้ําเกินย่ีสิบสามลิตร 
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส 
(๔) มีไอน้ําเกิดข้ึนในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
ขอ ๘๓ นายจางตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตาง ๆ  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  
TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๕ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซ่ึงอาจทําใหเกิด 
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง  หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง  นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทราบโดยทันที   

ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเก่ียวกับการใชหมอน้ํา  
การตรวจสอบอุปกรณประกอบ  และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง 
เห็นไดชัดเจน   

ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือสถาบันอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๒) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาชางกลโรงงาน  สาขาชางยนต   

สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาชางเทคนิคการผลิต  หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา  การเผาไหม  ความรอน  การประหยัดพลังงาน   หรือความแข็งแรง 
ของวัสดุ  รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา  (Boiler  Feed  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และคา

ความกระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา  (Boiler  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา  นายจางตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา   

สวนที่  ๒ 
การติดต้ัง  การซอมบํารุง  การซอมแซม  และการใช 

 
 

ขอ ๙๐ ในการติดต้ังหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  นายจางตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  
TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีวิศวกร 
เปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  
ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม  
ตามขอ  ๙๐   

ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง  มีความกวาง 

อยางนอยหกสิบเซนติเมตร  ความสูงอยางนอยสองเมตร  และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 
(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก  และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน  ข้ันบันได

และพื้นตาง ๆ   
(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ  เคร่ืองวัดตาง  ๆ  และอุปกรณประกอบ

ตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก   
(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก  และเคร่ืองวัดตาง  ๆ  รวมทั้งแผงควบคุม

ใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ   
(๕) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองทําเคร่ืองหมาย  ทาสี  

หรือใชเทปสะทอนแสง  ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ 
แรงกด  การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง  เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   
(๘) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา  ล้ินจายไอน้ํา  ทอจายไอน้ํา  ถังพักไอน้ํา   

ถังเก็บน้ํารอน  ปลองไอเสีย  ทอที่ตอจากหมอน้ํา  และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซ่ึงติดต้ังอยูใน
ระดับหรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

ขอ ๙๓ ในกรณีหมอน้ําที่ สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน   นายจาง 
ตองจัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย  พรอมจัดใหมี
ราวจับและขอบกันตก  และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 

สวนที่  ๓ 
การควบคุม 

 
 

ขอ ๙๔ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได  แลวแตกรณี   
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบได  เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  
อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา  ๑  ป  แตไมเกิน   
๕  ป  หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา  ที่อาจมี

ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา  นายจางตองจัดใหมีวิศวกร
ทําหนาที่ออกแบบ  ควบคุม  ทดสอบ  และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน  แลวเก็บ
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๔ 
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน
ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  หากนายจางไมสามารถดําเนินการ
ปองกันแกไขอันตรายได  นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถ
ปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 

ขอ ๙๗ นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน  ตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา  กาซ  หรือพลังงานอื่น  ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  
กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง  รองเทานิรภัย  และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

(๒) งานลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากาก
ชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๓) งานกลึงโลหะ  งานกลึงไม  งานไสโลหะ  งานไสไม  หรืองานตัดโลหะ  ใหสวมแวนตา
ชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๔) งานปมโลหะ  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยาง
หุมสน 

(๕) งานชุบโลหะ  ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 
(๖) งานพนสี  ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี  ถุงมือผา   

และรองเทาพื้นยางหุมสน 
(๗) งานยก  ขนยาย  หรือติดต้ัง  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผา  และรองเทานิรภัย 
(๘) งานควบคุมเคร่ืองจักร  ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน 
(๙) งานปนจ่ัน  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  และรองเทานิรภัย  และ 

ในกรณีปนจ่ันหอสูง  ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย   
(๑๐) งานหมอน้ํา  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง  

ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกนัความรอน  และรองเทาพื้นยางหุมสน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ไพฑูรย  แกวทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  สมควรกําหนดมาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจั่น  และหมอน้ํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ .  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑) การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
 (๒) การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  เก็บรักษา  ปรับปรุง  ตกแตง  เสริมแตง  

ดัดแปลง  แปรสภาพ  ทําใหเสีย  หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมทั้งการตอเรือ  การใหกําเนิด  
แปลง  และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 

 (๓) การกอสราง  ตอเติม  ติดต้ัง  ซอม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  สนามบิน  
ทางรถไฟ  ทางรถราง  ทางรถใตดิน  ทาเรือ  อูเรือ  สะพานเทียบเรือ  ทางน้ํา  ถนน  เข่ือน  อุโมงค  
สะพาน  ทอระบาย  ทอน้ํา  โทรเลข  โทรศัพท  ไฟฟา  กาซหรือประปา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  และรวมทั้งการบรรทุก
ขนถายสินคา 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
 (๖) โรงแรม 
 (๗) หางสรรพสินคา 
 (๘) สถานพยาบาล 
 (๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑) สถานบริการบันเทิง  นันทนาการ  หรือการกีฬา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  ถึง  (๑๒) 
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน”  หมายความวา  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค
ข้ันสูง  และระดับวิชาชีพ 

“ลูกจางระดับปฏิบัติการ”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
“ลูกจางระดับหัวหนางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  

ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น  ๆ 
“ลูกจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน

ข้ึนไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 
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“ผูแทนนายจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง  การลดคาจาง  การเลิกจาง  การใหบําเหน็จ การลงโทษ  หรือการวินิจฉัย 
ขอรองทุกข  และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา”  หมายความวา  ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป
ที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนลูกจาง”  หมายความวา  ผูแทนลูกจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกต้ัง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หนวยงานความปลอดภัย”  หมายความวา  หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ 
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย  ๆ  และมีลูกจางทํางานอยู 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน 
สถานประกอบกิจการ 

ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน  
ทั้งนี้  นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม  กํากับ  ดูแล  โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซ่ึงมีผู รับเหมาชั้นตนหรือผู รับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  สําหรับผูรับเหมาดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม  หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  ใหนายจางจัดการอบรม 
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน  ณ  สถานที่อื่น  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว  พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน
ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖)  ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบติัเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 

โดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 

(๕) กํากับ  ดูแล  การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  อันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางตอนายจาง  และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค   
ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัย 
ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับ
เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง 
โดยไมชักชา 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหารมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป
แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึนไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง
หรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  และผานการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแต
หาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทา  
และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  

และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แตงต้ังลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๗  ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ  ๑๘  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ทั้งนี้  ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
 (๗) แนะนํา  ฝกสอน  อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม 
กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน

ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖) ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับบริหารใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตอนายจาง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจาง ต้ังแตหา สิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน  โดยมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป  ใหมีกรรมการไมนอยกวา 
สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจาง
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ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ  และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นตํ่าตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  ๒๓  ใหเปนไป  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงต้ัง  โดยจะแตงต้ัง

จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง  ใหนายจางจัดใหมีการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ  นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง  เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง  ผู รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่ เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ 
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
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 (๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น  อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  
หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจาง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง  

 (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ
ตองปฏิบัติ 

 (๘) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองที่เสนอนายจาง 
 (๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งระบุปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหมได 
การแตงต้ังกรรมการใหม  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามขอ  ๒๔  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทน

ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชพี 
(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ  ๒๔  โดยอนุโลม  และใหกรรมการ

ที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ  โดยแจงกําหนดการประชุม 
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และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม  และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง  โดยไดรับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ  ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ  โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา  ทั้งนี้  มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ  และไมกระทําการใด 
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
หมวด  ๓ 

หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  
และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  จัดใหมีหนวยงาน   
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ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 

ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ไว  แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะ
และระดับที่ประสานกับหนวยงานตาง  ๆ  ไดดี  มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแล 

ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และควบคุมความเสี่ยง

ภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง  เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง  ๆ   ในสถานประกอบกจิการ  

เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจางซ่ึงตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และ

ติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ 
สถานประกอบกิจการ  พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
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(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพื่อทําหนาที่

บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

หมวด  ๔ 
การแจง  การสงเอกสาร  และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 
 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน  ทั้งนี้  ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก  รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย  เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา  และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ  ๓๒  ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 

ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป  และพรอมที่ 
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือใหนายจางสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ .  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑) การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
 (๒) การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  เก็บรักษา  ปรับปรุง  ตกแตง  เสริมแตง  

ดัดแปลง  แปรสภาพ  ทําใหเสีย  หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมทั้งการตอเรือ  การใหกําเนิด  
แปลง  และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 

 (๓) การกอสราง  ตอเติม  ติดต้ัง  ซอม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  สนามบิน  
ทางรถไฟ  ทางรถราง  ทางรถใตดิน  ทาเรือ  อูเรือ  สะพานเทียบเรือ  ทางน้ํา  ถนน  เข่ือน  อุโมงค  
สะพาน  ทอระบาย  ทอน้ํา  โทรเลข  โทรศัพท  ไฟฟา  กาซหรือประปา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  และรวมทั้งการบรรทุก
ขนถายสินคา 
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 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
 (๖) โรงแรม 
 (๗) หางสรรพสินคา 
 (๘) สถานพยาบาล 
 (๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑) สถานบริการบันเทิง  นันทนาการ  หรือการกีฬา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  ถึง  (๑๒) 
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน”  หมายความวา  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค
ข้ันสูง  และระดับวิชาชีพ 

“ลูกจางระดับปฏิบัติการ”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
“ลูกจางระดับหัวหนางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  

ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น  ๆ 
“ลูกจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน

ข้ึนไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 
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“ผูแทนนายจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง  การลดคาจาง  การเลิกจาง  การใหบําเหน็จ การลงโทษ  หรือการวินิจฉัย 
ขอรองทุกข  และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา”  หมายความวา  ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป
ที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนลูกจาง”  หมายความวา  ผูแทนลูกจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกต้ัง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หนวยงานความปลอดภัย”  หมายความวา  หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ 
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย  ๆ  และมีลูกจางทํางานอยู 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน 
สถานประกอบกิจการ 

ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน  
ทั้งนี้  นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม  กํากับ  ดูแล  โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซ่ึงมีผู รับเหมาชั้นตนหรือผู รับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  สําหรับผูรับเหมาดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม  หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  ใหนายจางจัดการอบรม 
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน  ณ  สถานที่อื่น  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว  พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน
ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖)  ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบติัเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 

โดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 

(๕) กํากับ  ดูแล  การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  อันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางตอนายจาง  และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค   
ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัย 
ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับ
เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง 
โดยไมชักชา 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหารมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป
แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึนไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง
หรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  และผานการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแต
หาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทา  
และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  

และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แตงต้ังลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๗  ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ  ๑๘  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ทั้งนี้  ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
 (๗) แนะนํา  ฝกสอน  อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม 
กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน

ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖) ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับบริหารใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตอนายจาง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจาง ต้ังแตหา สิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน  โดยมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป  ใหมีกรรมการไมนอยกวา 
สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจาง



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ  และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นตํ่าตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  ๒๓  ใหเปนไป  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงต้ัง  โดยจะแตงต้ัง

จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง  ใหนายจางจัดใหมีการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ  นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง  เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง  ผู รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่ เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ 
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
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 (๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น  อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  
หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจาง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง  

 (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ
ตองปฏิบัติ 

 (๘) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองที่เสนอนายจาง 
 (๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งระบุปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหมได 
การแตงต้ังกรรมการใหม  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามขอ  ๒๔  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทน

ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชพี 
(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ  ๒๔  โดยอนุโลม  และใหกรรมการ

ที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ  โดยแจงกําหนดการประชุม 
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และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม  และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง  โดยไดรับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ  ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ  โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา  ทั้งนี้  มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ  และไมกระทําการใด 
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
หมวด  ๓ 

หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  
และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  จัดใหมีหนวยงาน   
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ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 

ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ไว  แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะ
และระดับที่ประสานกับหนวยงานตาง  ๆ  ไดดี  มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแล 

ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และควบคุมความเสี่ยง

ภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง  เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง  ๆ   ในสถานประกอบกจิการ  

เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจางซ่ึงตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และ

ติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ 
สถานประกอบกิจการ  พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
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(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพื่อทําหนาที่

บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

หมวด  ๔ 
การแจง  การสงเอกสาร  และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 
 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน  ทั้งนี้  ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก  รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย  เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา  และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ  ๓๒  ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 

ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป  และพรอมที่ 
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือใหนายจางสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ”  (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT)  หมายความวา   
(๑) อุณหภูมิท่ีวัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคาร  มีระดับ

ความรอนเทากับ  ๐.๗  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติบวก  
๐.๓  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร  หรือ 

(๒) อุณหภูมิท่ีวัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน  เทากับ  
๐.๗  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เทาของ
อุณหภูมิท่ีอานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร  และบวก  ๐.๑  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอร
กระเปาะแหง 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

“ระดับความรอน”  หมายความวา  อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน  ตรวจวัด
โดยคาเฉลี่ยในชวงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความวา  สภาวะแวดลอมซึ่งปรากฏอยูในบริเวณที่ทํางานของ
ลูกจางซึ่งรวมถึงสภาพตาง  ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน เครื่องจักร  อาคาร สถานที่  การระบายอากาศ  ความรอน  
แสงสวาง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจางดวย 

“งานเบา”  หมายความวา  ลักษณะงานที่ใชแรงนอยหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหาร
ในรางกายไมเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพดีด  งานบันทึกขอมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ  งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรดวยเทา  
การยืนคุมงาน  หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

“งานปานกลาง”  หมายความวา  ลักษณะงานที่ใชแรงปานกลางหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิด 
การเผาผลาญอาหารในรางกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร  หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

“งานหนัก”  หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงมาก หรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหาร
ในรางกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก  งานเลื่อยไม  งานเจาะไม
เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ  งานยกหรือเคลื่อนยายของหนักขึ้นที่สูงหรือท่ีลาดชัน   
หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

 

หมวด  ๑ 
ความรอน 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง
ทํางานอยูมิใหเกินมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานเบาตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิ
เวตบัลบโกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานปานกลางตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานหนักตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความรอนเกินมาตรฐานที่กําหนด 
ในขอ  ๓  ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานทางดานวิศวกรรมใหระดับ 
ความรอนไมเกินมาตรฐาน  หากไดดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานแลว  ยังควบคุม   
ใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวไมได  ใหนายจางปดประกาศเตือนใหลูกจางทราบวาบริเวณนั้น 
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  และนายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

 

หมวด  ๒ 
แสงสวาง 

 
 

ขอ ๕ นายจางตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวาง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณพื้นที่ท่ัวไป

ภายในสถานประกอบกิจการ  เชน  ทางเดิน  หองน้ํา  หองพัก 
(๒) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณพื้นที่

ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน 
(๓) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๓  ทายกฎกระทรวงนี้  สําหรับบริเวณ 

ท่ีลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน 
(๔) ไมตํ่ากวามาตรฐานเทียบเคียงที่กําหนดไวในตารางที่  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับ

บริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน  ในกรณี
ท่ีความเขมของแสงสวาง  ณ  ท่ีท่ีใหลูกจางทํางานมิไดกําหนดมาตรฐานไวในตารางที่  ๓ 

(๕) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๕  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณรอบ  ๆ  
สถานที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุด 

ขอ ๖ นายจางตองใชหรือจัดใหมีฉาก  แผนฟลมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอ  เพ่ือปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอนจากแหลงกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตยท่ีมี 
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แสงจาสองเขานัยนตาลูกจางโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีท่ีไมอาจปองกันได ตองจัดใหลูกจาง 
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีลูกจางตองทํางานในสถานที่มืด  ทึบ  คับแคบ  เชน  ในถ้ํา  อุโมงค  หรือ 
ในที่ท่ีมีลักษณะเชนวานั้น นายจางตองจัดใหลูกจางสวมหมวกนิรภัยท่ีมีอุปกรณสองแสงสวาง  หรือ 
มีอุปกรณสองแสงสวางอื่นที่เหมาะแกสภาพและลักษณะของงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด  ๔  
ตลอดเวลาที่ทํางาน 

 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ขอ ๘ นายจางตองควบคุมระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน  
(Time Weighted Average-TWA)  มิใหเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง  และการคํานวณการไดรับเสียง  ใหเปนไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (Impact or 
Impulse Noise)  เกินหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบลเอ  หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก
เกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่   ๖  ทายกฎกระทรวงนี้   นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางาน 
จนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไขระดับเสียง 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  ใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับ 
เกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ  ๘  หรือขอ  ๙  ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่เปนตน
กําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงหรือการบริหารจัดการเพื่อใหมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับอยูไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนด 

ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตามวรรคหนึ่งไมได นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพ่ือลดเสียง
ใหอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  ๘  หรือขอ  ๙ 
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ขอ ๑๑ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ  ๘  หรือขอ  ๙  นายจางตอง 
จัดใหมีเครื่องหมายเตือนใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวใหลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน 

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  ใหนายจางจัดทําโครงการ
อนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด  ๔ 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 
 

ขอ ๑๓ อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองมีมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชุดแตงกาย  รองเทา  และถุงมือ  สําหรับปองกันความรอน ตองทําดวยวัสดุท่ีมีน้ําหนักเบา

สามารถกันความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนเพื่อมิใหอุณหภูมิในรางกายเกิน  ๓๘  องศาเซลเซียส 
(๒) หมวกนิรภัย  (Safety Hat)  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หมวกนิรภัย 

ท่ีมีอุปกรณสองแสงสวางจะตองมีอุปกรณท่ีทําใหมีแสงสวางสองไปขางหนาที่มีความเขมในระยะสามเมตร
ไมนอยกวายี่สิบลักซติดอยูท่ีหมวกดวย 

(๓) แวนตาลดแสง  (Safety Glasses)  ตองทําดวยวัสดุซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยู
ในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา  กรอบแวนตาตองมีน้ําหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน 

(๔) กระบังหนาลดแสง  (Face Shield)  ตองทําดวยวัสดุสีท่ีสามารถลดความจาของแสงลง 
ใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา  กรอบกระบังหนาตองมีน้ําหนักเบาและไมติดไฟงาย 

(๕) ปลั๊กลดเสียง  (Ear Plugs)  ตองทําดวยพลาสติก  ยาง  หรือวัสดุอื่นที่ออนนุมและไมระคายเคือง  
ใชใสชองหูท้ังสองขาง  และสามารถลดเสียงไดไมนอยกวาสิบหาเดซิเบลเอ 

(๖) ครอบหูลดเสียง  (Ear Muffs)  ตองทําดวยพลาสติก  ยาง  หรือวัสดุอื่นที่ออนนุมและ 
ไมระคายเคือง  ใชครอบหูท้ังสองขาง  และสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวายี่สิบหาเดซิเบลเอ 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  โดยตองจัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช   
และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  รวมทั้งระเบียบในการใชตองจัดทําขึ้น
อยางมีระบบและสามารถใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ 
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หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน 

 
 

ขอ ๑๕ นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับ 
ความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ  
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ นายจางตองจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามขอ  ๑๕  
โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทาตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปนผูรับรองรายงาน  และใหนายจางเก็บ 
รายงานดังกลาวไว  ณ  สถานประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ  
พรอมทั้งสงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทําการ
ตรวจวัด 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางาน  ใหย่ืนคําขอพรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืน  
ณ  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
สําหรับจังหวัดอื่นใหย่ืน  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอที่ไดย่ืนตามขอ  ๑๗  แลว  ใหตรวจสอบความถูกตอง
และเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะหสภาวะการทํางาน 

ในกรณีท่ีผูซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามขอ  ๑๖  แลว  กระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนบุคคลนั้น 
ออกจากทะเบียน 

ขอ ๑๙ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑๗  ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  ดังนี้ 
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(๑) คาคําขอ  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒) คาขึ้นทะเบียน ปละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ   ๑๐ บาท 
 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

 
 

ขอ ๒๐ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานในสภาวะการทํางาน 
ท่ีอาจไดรับอันตรายจากความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ใหนายจางเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตามขอ  ๒๐  ตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนดไวอยางนอยหาปในสถานประกอบกิจการ  พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีทราบความผิดปกติของรางกายหรือความเจ็บปวยของลูกจาง  เนื่องจาก
การทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจไดรับอันตรายจากความรอน  แสงสวาง  หรือเสียง  นายจางตอง 
จัดใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลในทันที  และทําการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติ 
หรือเจ็บปวย  พรอมทั้งสงผลการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ผิดปกติหรือเจ็บปวย  การใหการรักษาพยาบาล
และการปองกันแกไขตอพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บปวย 

ถาลูกจางผูใดมีหลักฐานทางการแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือท่ีราชการ
ยอมรับแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได  ใหนายจางเปลี่ยนงานใหแกลูกจางผูนั้นตามที่เห็นสมควร  
ท้ังนี้  ตองคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเปนสําคัญ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปของอาคาร
ทางเขา
 - ทางเขาหองโถง หรือหองพักรอ ๒๐๐
 - บริเวณโตะประชาสัมพันธ หรือโตะติดตอลูกคา ๔๐๐
 - ประตูทางเขาใหญของสถานประกอบกิจการ ๕๐
 - ปอมยาม ๑๐๐
 - จุดขนถายสินคา ๑๐๐
พ้ืนที่สัญจร
 - ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง ๒๐
 - ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแนน ๕๐
 - บันได ๕๐
หองฝกอบรมและหองบรรยาย
 - พื้นที่ทั่วไป ๓๐๐
อาคารสถานีขนสง(ทาอากาศยาน ทารถ และ
สถานีรถไฟ)
 - หองจองต๋ัวหรือหองขายต๋ัว ๔๐๐
หองคอมพิวเตอร
 - บริเวณทั่วไป ๔๐๐
หองประชุม ๓๐๐
งานธุรการ
 - หองถายเอกสาร ๓๐๐
 - หองนิรภัย ๑๐๐
โรงอาหาร
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณโตะเก็บเงิน ๓๐๐
โรงซักรีด
 - บริเวณหองอบหรือหองทําใหแหง ๑๐๐
หองครัว
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทําความสะอาด ๓๐๐

ตารางที่ ๑

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 

 มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

หองพักพนักงาน
 - หองเปลี่ยนเสื้อผาและบริเวณตูเก็บของ ๑๐๐
 - หองพักผอน ๕๐
หองปฐมพยาบาล
 - หองพักฟน ๕๐
 - หองตรวจรักษา ๔๐๐
หองสุขา ๑๐๐
หองเก็บของ
 - หองเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ
   : เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย ๕๐
   : เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย ๑๐๐
 - หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดออน
    : เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย ๑๐๐
    : เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย ๒๐๐

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานน้ําตาล
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
โรงน้ําแข็ง
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
 - พื้นที่ทั่วไป ๕๐
อาคารหมอน้ํา
 - พื้นที่ทั่วไป ๕๐
หองควบคุมและหองสวิตช
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
หองปฏิบัติการทดลองและหองทดสอบ
 - พื้นที่ทั่วไป ๔๐๐
โรงภาพยนตร
 - หองจองต๋ัวหรือหองขายต๋ัว ๔๐๐
 - หองฉายภาพยนตร ๒๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานทําขนมปง
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณหองผสมและหองอบขนมปง ๓๐๐

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
 - หองเครื่องจักร ๔๐๐
 - หองรีดกระดาษ ๔๐๐
 - โรงเตรียมวัตถุดิบและบริเวณกระบวนการตัดตกแตง ๔๐๐
   การทําใหเรียบ
โรงพิมพ
หองแทนพิมพ
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๔๐๐
 - บริเวณการตรวจสอบ ๖๐๐

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
งานไมวัสดุแผนตกแตงผิว
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์
 - บริเวณที่เก็บวัตถุดิบ ๓๐๐
 - บริเวณหองทดสอบและหองทดลอง ๔๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ ๓๐๐
โรงงานผลิตสบู
 - บริเวณกระบวนการตมหรือการตัดสบูเปนชิ้น ๒๐๐

ตารางที่ ๒
มาตรฐานคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 - บริเวณกระบวนการตม ๒๐๐
โรงงานผลิตยาง
 - บริเวณที่เก็บสินคาและที่เตรียมโครงสราง ๓๐๐

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ
โรงประกอบเครื่องบินและซอมเครื่องบิน
 - บริเวณคลังเก็บชิ้นสวนเตรียมผลิต ๖๐๐
 - บริเวณกระบวนการซอมและบํารุงรักษา ๔๐๐
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกาและเครื่องประดับ
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๖๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตละเอียด ๘๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตละเอียดมาก ๒,๔๐๐

อุตสาหกรรมเหล็ก
 โรงงานผลิตเหล็ก(เหล็กเสน เหล็กแผน และลวด)

 - บริเวณบอชุบและเตาอบ ๑๐๐
 - บริเวณกระบวนการนําเหล็กเขาอบ ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการรีดหนัก รีดหยาบ หรือการเฉือนหยาบ ๒๐๐
 - บริเวณการรีดเย็น รีดรอน และดึงลวดดวยเครื่องจักร ๓๐๐
    อัตโนมัติ  หรือการเฉือนละเอียด
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไปในแผนกหลอมและรีด ๑๐๐
 - บริเวณกระบวนการทําแผนเหล็ก การเคลือบสังกะสี ๒๐๐
   และดีบุก
 - บริเวณหองมอเตอร ๖๐๐
โรงงานผลิตเหล็กกอสราง
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมเหมือง
กระบวนการบนพื้นดิน
 - บริเวณกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ๒๐๐
 - บริเวณการทํางานของเครื่องจักร เครื่องเปา หรือพัดลม ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการลางแร ๑๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

 - หองหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Rescue room) ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการซอม ๒๐๐
กระบวนการทํางานใตพ้ืนดิน
 - ทางเขา - ออก ๒๐
 - หองเครื่องจักรใตดิน ๒๐
 - บริเวณสายพานลําเลียง ๒๐
 - บริเวณทางแยก ๒๐
 - สํานักงานใตดิน ๑๐๐

อุตสาหกรรมอโลหะ
โรงโมหิน
 - บริเวณอุโมงคและสายพานลําเลียง ปลองทางข้ึนลง ๒๐๐
    รางเทหิน
 - บริเวณหองบดหิน ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการคัดแยก ๒๐๐
โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผาเซรามิก
 - บริเวณกระบวนการบด การคัดแยก และหองเผา ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการปมข้ึนรูป การอัด การทําความ ๓๐๐
    สะอาดและการแตง
โรงหลอโดยใชแมพิมพทราย
 - บริเวณกระบวนการเตรียมทราย และการทําความสะอาด ๒๐๐
โรงงานแกว
 - บริเวณหองผสมและเตาเผา ๒๐๐

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
 - บริเวณที่ต้ังหมอนํ้า กังหัน และเครื่องสูบน้ํา ๒๐๐
 - บริเวณพื้นที่รอบ ๆ หัวเผาและเครื่องเปาเขมา ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการอื่น ๆ ๒๐๐
 - บริเวณอาคารหมอนํ้าใชมาตรฐานอาคารหมอนํ้า
 - บริเวณหองควบคุมใชมาตรฐานหองควบคุมและ
    หองสวิตช

ประเภทอตุสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อาคารหมอน้ํา
 - บริเวณการขนถายถานหิน ๕๐
 - บริเวณพื้นที่หนาหมอนํ้า ๒๐๐
สถานีบริการน้ํามัน
 - บริเวณหัวจายน้ํามัน ๒๐๐
 - บริเวณบริการทั่วไป (บอตรวจชวงลาง ลางรถ จารบี) ๒๐๐
สถานีดับเพลิง
 - หองอุปกรณ หองเครื่องมือ เครื่องใช ๒๐๐
หองควบคุมและหองสวิตช
 - บริเวณแผงควบคุมและแผงสวิตช ๔๐๐
 - บริเวณดานหลังแผงควบคุมและแผงสวิตช ๒๐๐
หองบรรจุหีบหอ
 - บริเวณการบรรจุหีบหอ ทําเครื่องหมายและจัดสง ๒๐๐
 - บริเวณโตะตรวจนับ ๒๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงโมแปง
 - การทําความสะอาด การโม หรือการบด ๒๐๐
 - การอบ ๓๐๐
 - การคัดเกรดแปง ๔๐๐
โรงงานน้ําตาล
 - การคัดเกรดน้ําตาล ๖๐๐
โรงงานขนมปง
 - งานผสมและตกแตง ๓๐๐
 - การตกแตงและการเคลือบน้ําตาล ๔๐๐
โรงงานอาหารกระปอง
 - งานตรวจสอบอาหาร ๖๐๐
 - กระบวนการเตรียมอาหาร(การทําความสะอาด การตม ฯลฯ) ๔๐๐

 - กระบวนการตมกลั่น ๒๐๐
 - กระบวนการติดฉลากดวยความเร็วสูง ๔๐๐
โรงงานทําเนื้อสัตว
 - การลอกหนัง ๒๐๐
 - การถอดกระดูก การทําความสะอาด การบด หรือการตัด ๔๐๐
 - การบรรจุหีบหอและกระปอง ๔๐๐
 - การตรวจสอบ ๖๐๐
โรงงานน้ําแข็ง
 - งานเลื่อยน้ําแข็ง ๓๐๐
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 - กระบวนการตมและบรรจุ ๓๐๐
โรงงานรีดนม
 - การบรรจุขวด ๖๐๐
โรงงานผลิตช็อกโกแลตหรือลูกกวาด
 - การผสม การกวน หรือการตม ๒๐๐

มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ท่ีท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน
ตารางที่ ๓

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

  - การปอกเปลือก การกรองรอน หรือการสกัดแยกไขมัน ๓๐๐
   การบด การกลั่น การทําความสะอาดถั่ว การโมบด 
   หรือการทําครีม
 - การตกแตงดวยมือ ๔๐๐

อุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถัก
โรงงานทอผาไหมและผาใยสังเคราะห
 - การกรอดาย การยอม หรือการตอเสนดาย ๔๐๐
 - การทอและการตกแตงสําเร็จ ๘๐๐
 - การสืบดายเสนยืน(เสนดายตามยาวในเครื่องทอผา) ๔๐๐
 - การรอยตะกรอ ๘๐๐
โรงงานทอผาปอกระเจา
 - การทอ การปนเครื่องแจ็กการด หรือการกรอ ๒๐๐
 - การรีดเสนดาย ๒๐๐
โรงงานทอผาฝายและผาลินิน
 - การทอผาสีเขม ทอละเอียด ๘๐๐
 - การทอผาสีออน ทอละเอียด ๔๐๐
 - การทอผาดิบ ๓๐๐
 - การสืบดาย การแตง หรือการบรรจุ ๓๐๐
 - การลงดายคู ๓๐๐
 - การกรอดาย การยอม การทําเกลียวเสนใย การรีดปุย ๒๐๐
    หรือการปน
 - การอัดเบล การผสมเสนใย หรือการสางเสนใย ๒๐๐
 - การรอยตะกรอ ๘๐๐
 - การตรวจสอบดวยมือ ๘๐๐
 - การตรวจสอบดวยความเร็ว ๑,๒๐๐
โรงงานยอมผา
 - การรับผา หรือการตรวจตําหนิผาดิบ ๘๐๐
 - กระบวนการชนิดเปยก ๒๐๐
 - กระบวนการชนิดแหง ๓๐๐
 - การจับคูสี (การเทียบสี) ๑,๒๐๐
 - การตรวจสอบขั้นสุดทาย ๑,๖๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

โรงงานตัดเย็บเสื้อผา
 - งานรีด หรืองานบํารุงรักษาผา ๔๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีออน ๔๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีปานกลาง ๖๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีเขม ๘๐๐
 - การตรวจสอบ หรือการตัดเย็บดวยมือ ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตถุงเทา ชุดชั้นในและเสื้อผาไหมพรม
 - เครื่องถักกลม ๔๐๐
 - เครื่องเย็บตะเข็บหรือเย็บริม ๖๐๐
 - การประกอบ ๖๐๐
 - การซอมแซมผลิตภัณฑสีออน ๑,๖๐๐
 - การซอมแซมผลิตภัณฑสีเขม ๒,๔๐๐
 - การตรวจสอบและตกแตงผลิตภัณฑสีออนดวยมือ ๑,๒๐๐
 - การตรวจสอบและตกแตงผลิตภัณฑสีเขมดวยมือ ๑,๖๐๐
โรงงานผลิตหมวก
 - การถัก การทําความสะอาด การข้ึนรูป การวัดขนาด ๒๐๐
    การทําปกหมวก หรือการตกแตงสําเร็จ
 - การยอมสี ๓๐๐
 - การเย็บผลิตภัณฑสีออน - ปานกลาง ๖๐๐
 - การเย็บผลิตภัณฑสีเขม ๘๐๐
 - การตรวจสอบ ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตพรม
 - การกรอดาย หรือการเตรียมดายเสนยืน ๓๐๐
 - การออกแบบ การตัดแบบกระดาษ การยึดแบบ การตัด ๔๐๐
    หรือการเย็บริม
 - การถัก การปะซอม และการตรวจสอบ ๖๐๐
โรงซักรีดและซักแหง
 - การซัก อบ ๒๐๐
 - งานรับ - สง และทําความสะอาด ๓๐๐
 - งานรีดและพับ ๔๐๐
 - งานคัดแยก และตรวจสอบ ๔๐๐
 - งานปะซอม ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
 - การตี หรือการบด ๒๐๐
 - การตรวจสอบและการคัดเลือก ๖๐๐
โรงงานทํากลองและถุงกระดาษ
 - งานทําแผนลูกฟูก กลองกระดาษ หรือภาชนะบรรจุ ๒๐๐
    และถุงกระดาษ กระบวนการเคลือบและทําเปนแผน
 - งานพิมพ ๔๐๐
โรงพิมพหนังสือ
 - งานเคลือบ เจาะ หรือเย็บเลม ๓๐๐
 - การเย็บปกเขาเลม หรืองานเครื่องจักรอื่นๆ ๔๐๐
 - การตกแตง การพิมพภาพและประดับ ๖๐๐
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพชนิดโรงหลอ
 - การทําแมพิมพกระดาษสําหรับหลอตัวพมิพ ๓๐๐
    การแตงตัวพิมพ หรือการหลอดวยเครื่องจักรหรือมือ
 - คุมเครื่องพิมพ หรือการคัดเลือก ๖๐๐
โรงพิมพ
หองเรียงพิมพ
 - เครื่องเรียงพิมพอัตโนมัติ ๓๐๐
 - เรียงพิมพดวยมือ ๖๐๐
 - การแตงและอัดตัวพิมพบนแทนพิมพ ๖๐๐
 - การพิสูจนอักษร ๖๐๐
การทําแมพิมพชุบโลหะดวยไฟฟา
 - การจําลองตัวพิมพทั้งหนาที่มาจากตัวเรียง การชุบดวย ๓๐๐
    ไฟฟา หรือการลาง
 - การตกแตงสําเร็จ หรือการคนหา ๖๐๐
การกัดแมพิมพดวยการถายรูปและการทําแมพิมพดวยโลหะ
 - การกัด การแกะสลัก การทําแมพิมพดวยโลหะ ๔๐๐
    หรือการทําแมพิมพโดยใชกรดกัด
 - การตกแตงสําเร็จ หรือการคนหา ๖๐๐
 - การตรวจสอบ ๘๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
งานแกะสลักและแกะแมพิมพ
 - การแกะสลักหิน และเครื่องจักร ๖๐๐
 - การแกะสลักดวยมือ หรือการแกะแมพิมพละเอียด ๑,๒๐๐
งานไมทั่วไป
 - งานเลื่อย ๒๐๐
 - การวัดขนาด ออกแบบ หรือขัดกระดาษทรายหยาบ ๓๐๐
    การติดกาว การใชเครื่องจักรและโตะทํางานปานกลาง
 - การตกแตง การขัดกระดาษทรายละเอียด การใชเครื่องจักร ๔๐๐
    และโตะทํางานละเอียด การดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้และอื่นๆ
งานไมวัสดุแผนตกแตงผิว
 - การตรวจสอบผลิตภัณฑ ๔๐๐
โรงงานทําเฟอรนิเจอรไม
งานเครื่องจักรและการประกอบไม
 - งานเลื่อยและตัดไมแบบหยาบ ๒๐๐
 - งานที่ใชเครื่องจักร งานขัดกระดาษทราย และการประกอบ ๔๐๐
    งานฝมือละเอียด
 - งานคัดแยกและเตรียมไมลายบางๆ หรือพลาสติกสําหรับ ๘๐๐
    ดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้ ฯลฯ 
 - การดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้ ฯลฯ ๔๐๐
 - การเขารูป และตรวจสอบขั้นสุดทาย ๔๐๐
การทําเบาะบุนวม
 - ข้ันตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ ๑,๒๐๐
 - การใสวัตถุดิบและคลุม ๔๐๐
 - การทําปลอกสวมโตะ หรือเกาอี้ ๖๐๐
 - การตัดและเย็บ ๖๐๐
การทําฟูกและที่นอน
 - การประกอบ ๔๐๐
 - การติดขอบ ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานที่เกี่ยวกับงานสี ใชมาตรฐานงานทาสีและพนสีใน
อุตสาหกรรมเคมี
งานที่เกี่ยวกับงานไม ใชมาตรฐานงานไมทั่วไป

อุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์
การผลิตยา
 - การบด กวนผสม ทําใหแหง การอัดเม็ด ฆาเชื้อ ๔๐๐
    การเตรียมและเติมสารละลาย
 - การติดฉลาก บรรจุและทําหีบหอ การตรวจสอบ ๔๐๐
    และการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์
 - การแตงเคมีบริสุทธิ์ข้ันสุดทาย ๔๐๐
โรงงานผลิตสารเคมี
 - กระบวนการตม ทําใหแหง การกรอง การทําใหตกผลึก ๒๐๐
    การฟอกสี และการสกัด
 - เครื่องมือวัด เกจ วาลว ฯลฯ ๑๐๐
งานทาสีและพนสี
 - การจุม การอบ และการพนสีรองพื้น ๒๐๐
 - การขัดถู การพนสี ทาสี และการตกแตงงานปกติ ๔๐๐
 - การพนสี ทาสี และการตกแตงงานละเอียด ๖๐๐
 - การพนสี ทาสี หรือการตกแตงงานละเอียดมากเปนพิเศษ เชน ๘๐๐
    ตัวถังรถยนต หีบเปยโน ฯลฯ
โรงงานผลิตสี
 - เครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป ๒๐๐
 - การผสมสีกลุมพิเศษ ๖๐๐
 - การเปรียบเทียบสี ๘๐๐
โรงงานผลิตสบู
 - การหอ การบรรจุ และการประทับตรา ๓๐๐
โรงงานยาสูบ
 - การทําใหแหง และงานทั่วไป ๒๐๐
 - การทําเปนชิ้น ๔๐๐
 - การคัดเลือกและการแบงเกรด ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
โรงงานพลาสติก
 - กระบวนการรีด ๔๐๐
 - กระบวนการอัด ฉีด และการเปาแมพิมพ ๓๐๐
การขึ้นโครงแผน
 - การข้ึนรูป ๓๐๐
 - การตกแตงทําใหเรียบและการขัดเงา ๔๐๐
 - การติดประสาน ๓๐๐
 - การเปรียบเทียบสี และการประกอบ ๘๐๐
 - การตรวจสอบ ๖๐๐
งานที่เกี่ยวกับงานผลิตวัตถุดิบพลาสติก ใชมาตรฐาน
โรงงานผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 - การทําความสะอาด หรือการฟอก ๒๐๐
 - การตัด หรือการขูด ๒๐๐
 - การตกแตง ๓๐๐
 - การอัดบดและมวนหนังสีออน ๓๐๐
 - การอัดบดและมวนหนังสีเขม ๖๐๐
 - การติดการเย็บหนังสีออน ๔๐๐
 - การติดการเย็บหนังสีเขม ๘๐๐
 - การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีออน ๖๐๐
 - การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีเขม ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตยาง
 - การทํายางรถยนตและยางใน ๓๐๐
 - การตรวจสอบ และแกไข ๖๐๐
โรงงานผลิตรองเทา
 - การคัดเลือกและการแบงเกรด ๑,๒๐๐
 - การเตรียมสวนประกอบ ๘๐๐
 - การคัด การตัด หรือการเย็บชิ้นสวนประกอบ ๑,๒๐๐
 - การเตรียมพื้น การใสแบบไมและทําพื้น หรือการตกแตงสําเร็จ ๘๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ
โรงประกอบเครื่องจักร
งานหยาบ
 - การประกอบเครื่องจักรกลหนัก โครงและชิ้นสวนขนาดใหญ ๒๐๐
งานปานกลาง
 - งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรยนตและงานตัวถังรถยนต ๔๐๐
งานละเอียด
  - งานประกอบชิ้นสวนเล็กๆ วิทยุ อุปกรณโทรศัพท ๘๐๐
     หรือสวนประกอบเครื่องยนต
งานละเอียดพิเศษ
  - งานประกอบชิ้นสวนขนาดเล็กมากๆ หรือการทําเครื่องมือวัด ๑,๖๐๐
     เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง
โรงประกอบเครื่องบินและโรงซอม
  - การเจาะ การเย็บหมุด ขันนอต การจัดวางแผนอลูมิเนียม ๔๐๐
     และการทําผนัง การทําปก การทํากระบังรับลม การเชื่อม
     การประกอบยอย การประกอบข้ันสุดทาย หรือการตรวจสอบ
  - งานทดสอบเครื่องยนต ๖๐๐
โรงกลึง เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบหยาบ ๒๐๐
   การนับ หรือการตรวจสอบชิ้นสวนอะไหลในคลังเก็บ
   (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๗๕๐ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบปานกลาง ๔๐๐
   งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติตามปกติ การเจียรแบบหยาบ
   หรือการขัดและขัดเงาปานกลาง
  (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๑๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบละเอียด ๘๐๐
   งานเจียรปานกลาง หรือการขัดและขัดเงาละเอียด
   (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบละเอียดพิเศษ ๑,๖๐๐
   งานเจียรละเอียด หรืองานทําเครื่องมือและแกะแมพิมพ
   (โดยทั่วไปขนาดเล็กกวา ๒๕ ไมโครเมตร)



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานเชื่อมและบัดกรี
 - การเชื่อมดวยกาซ ไฟฟา หรือทองเหลือง ๒๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีธรรมดาทั่วไป ๔๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีขนาดเล็ก ๘๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีขนาดเล็กมาก ๑,๒๐๐
   เชน หลอดวิทยุ ฯลฯ
โรงงานผลิตยานยนต
 - กระบวนการประกอบทั่วไป หรือการประกอบโครงรถ ๔๐๐
 - การตรวจสอบขั้นสุดทาย ๖๐๐
 - งานตกแตง งานทําตัวถัง หรืองานประกอบตัวถัง ๔๐๐
งานที่เกี่ยวกับงานสี ใชมาตรฐานงานทาสีและพนสี
ในอุตสาหกรรมเคมี
งานที่เกี่ยวกับงานเบาะบุนวม ใชมาตรฐานการทําเบาะบุนวม
ของโรงงานทําเฟอรนิเจอรไม ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา
 - กระบวนการแช และการทําไมกา ๓๐๐
 - การทําขดลวดคอยล หรือกระบวนการหุมฉนวนโดยทั่วไป ๔๐๐
 - การทําขดลวดคอยล หรือกระบวนการหุมฉนวนโดยอุปกรณ ๘๐๐
    ละเอียด
งานที่เกี่ยวกับงานกลึง เจาะ หรือไสโลหะ ใชมาตรฐานโรงกลึง 
เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง
งานที่เกี่ยวกับงานผลิตโลหะแผน ใชมาตรฐานโรงงานผลิต
โลหะแผน ในอุตสาหกรรมเหล็ก
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องประดับ
 - การเจียระไนเพชรพลอย ขัดเงา หรือฝงเพชรพลอย ๑,๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหรรมเหล็ก
โรงงานผลิตเหล็ก (เหล็กเสน เหล็กแผน และลวด)
 - งานตรวจสอบแผนเหล็ก ๔๐๐
โรงงานผลิตโลหะแผน
 - งานที่ทําดวยเครื่องจักรหรือบนโตะทํางาน ปมตรา การเฉือน ๔๐๐
   การรีด การเชื่อมไฟฟา และมวน
โรงงานตีเหล็ก
 - งานตี และเชื่อม ๒๐๐
โรงงานผลิตเหล็กกอสราง
 - งานทําเครื่องหมาย ๔๐๐

อุตสาหกรรมอโลหะ
โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผาและเซรามิก
 - งานเคลือบเงา หรือลงยา ๔๐๐
 - งานลงสี และทําใหข้ึนเงา ๖๐๐
โรงหลอโดยใชแมพิมพทราย
 - การเทโลหะหลอมละลายใสแมพิมพ และการถอดแมพิมพ ๒๐๐
 - การแตง และการยิงทราย ๓๐๐
 - การทําแมพิมพหยาบ ๒๐๐
 - การทําแมพิมพละเอียดและการตรวจสอบ ๔๐๐
งานทําแกว
 - การปมข้ึนรูป เปาแกว และขัดเงา ๒๐๐
 - การโม การตัด หรือการตัดแกวตามขนาด ๓๐๐
 - การโมละเอียด แกะสลัก ตกแตง ทํามุม และการตรวจสอบ ๔๐๐
 - การตรวจสอบอยางละเอียด และตัดแตง ๘๐๐

อุตสาหกรรมอื่นๆ
โรงผลิตกระแสไฟฟา
 - การปฏิบัติงานทั่วไปของโรงกังหัน ๓๐๐
 - การบํารุงรักษากังหัน ๖๐๐
 - เครื่องมือวัด เกจ วาลว ฯลฯ (ไมรวมอาคารหมอนํ้า) ๑๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานที่เกี่ยวกับหมอน้ําใชมาตรฐานอาคารหมอน้ํา
อาคารหมอน้ํา
 - เครื่องมือวัด เกจ ฯลฯ ๒๐๐
สถานีบริการน้ํามัน
 - งานบริการซอม ๔๐๐
หองปฏิบัติการทดลองและหองทดสอบ
 - การปรับเทียบมาตรฐานสากล เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง ๘๐๐
เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด

งานสํานักงาน
หองคอมพิวเตอร
 - งานบันทึกขอมูล ๖๐๐
 - บริเวณที่แสดงขอมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ) ๖๐๐
หองธุรการ  
 - งานพิมพดีด การเขียน การอาน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ๔๐๐
    ที่เกี่ยวของ
 - การทํางานที่สีของชิ้นงานกับสีของพื้นผิวกลมกลืนกัน ๖๐๐



งานละเอียดสูงมากเปนพิเศษ ๒,๔๐๐ หรือมากกวา  - การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
   (เชน เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก)
 - การทําเครื่องประดับและทํานาฬิกาในกระบวนการ
    ที่มีขนาดเล็ก
 - การถักถุงเทา เสื้อผาที่มีสีเขม รวมทั้งการซอมแซมสินคา
    ที่มีสีเขม

งานละเอียดสูงมาก ๑,๖๐๐  - งานละเอียดที่ตองทําบนโตะหรือเครื่องจักร เชน
    ทําเครื่องมือและแมพิมพ (ขนาดเล็กกวา ๒๕ ไมโครเมตร)
    ตรวจวัด และตรวจสอบชิ้นสวนที่มีขนาดเล็กและช้ินงาน
    ที่มีสวนประกอบขนาดเล็ก
 - การซอมแซมสินคาสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีออน
 - การตรวจสอบและตกแตงช้ินสวนของสินคา สิ่งทอ สิ่งถัก
   ที่มีสีเขม
 - การวัดระยะความยาวขั้นสุดทาย

งานละเอียดสูง ๑,๒๐๐  - การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผาดวยมือ
 - การตรวจสอบและการตกแตงช้ินสวนสินคาสิ่งทอ สิ่งถัก
   หรือเสื้อผาที่มีสีออนข้ันสุดทายดวยมือ
 - การแบงเกรดและเทียบสีของหนังที่มีสีเขม
 - การเทียบสีในงานยอมผา

๘๐๐  - การระบายสี พนสี และตกแตงช้ินงานที่ละเอียดมากเปน
   พิเศษ
 - การเทียบสีที่ระบายชิ้นงาน
 - งานยอมสี
 - งานละเอียดที่ทําบนโตะและที่เครื่องจักร  (ขนาดเล็กถึง ๒๕
   ไมโครเมตร)  การตรวจสอบงานละเอียด  (เชน ตรวจ  ปรับ
   ความถูกตองของสเกล กลไก และเครื่องมือที่ตองการความ
   ถูกตองเที่ยงตรง)

ตารางที่ ๔
มาตรฐานเทียบเคียงความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน

ตัวอยางการใชสายตาตามลักษณะงาน ความเขมของแสงสวาง (ลักซ)



งานละเอียดปานกลาง ๖๐๐  - การทํางานสํานักงานที่มีสีติดกันนอย
 - งานวาดภาพหรือเขียนแบบระบายสี พนสี และตกแตง
   สีงานที่ละเอียด
 - งานพิสูจนอักษร
 - การตรวจสอบขั้นสุดทายในโรงงานผลิตรถยนต
 - งานบันทึกขอมูลทางจอภาพ

งานละเอียดนอย ๔๐๐  - งานขนาดปานกลางที่ทําที่โตะหรือเครื่องจักร (มีขนาดเล็ก
   ถึง ๑๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานประจําในสํานักงาน เชน การพิมพ การจัดเก็บแฟม
   หรือการเขียน
 - การตรวจสอบงานที่มีขนาดปานกลาง
   (เชน เกจทํางานหรือไม เครื่องโทรศัพท)
 - การประกอบรถยนตและตัวถัง
 - การทํางานไมอยางละเอียดบนโตะหรือที่เครื่องจักร
 - การประดิษฐหรือแบงขนาดโครงสรางเหล็ก
 - งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ

๓๐๐  - การเขียนหรืออานกระดานดําหรือแผนชารทในหองเรียน
 - งานรับและจายเสื้อผา
 - งานรานขายยา
 - การทํางานไมช้ินงานขนาดปานกลางซึ่งทําที่โตะหรือ
   เครื่องจักร
 - งานบรรจุน้ําลงขวดหรือกระปอง
 - งานทากาว เจาะรูและเย็บเลมหนังสือ
 - งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และลางจาน

งานละเอียดนอยมาก ๒๐๐  - งานหยาบที่ทําที่โตะหรือเครื่องจักร (ขนาดใหญตนฉบับ
   กวา ๗๕๐ ไมโครเมตร) การตรวจงานหยาบดวยสายตา
   การนับ หรือการตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญในหองเก็บของ

การใชสายตาตามลักษณะงาน ความเขมของแสงสวาง (ลักซ) ตัวอยาง



พ้ืนที่ ๑ พ้ืนที่ ๒ พ้ืนที่ ๓
                     ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐
         มากกวา  ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐
         มากกวา  ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๔๐๐
         มากกวา  ๑๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๖๐๐

หมายเหต ุ :   พื้นท่ี ๑ หมายถึง  จุดท่ีใหลูกจางทํางานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
                  พื้นท่ี ๒ หมายถึง  บริเวณถัดจากท่ีท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางานในรัศมีท่ีลูกจางเอื้อมมือถึง  
                  พื้นท่ี ๓ หมายถึง  บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นท่ี ๒ ท่ีมีการปฏิบัติงานของลูกจางคนใดคนหนึ่ง

มาตรฐานความเขมของแสงสวาง (ลักซ) บริเวณโดยรอบที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน
โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๕



ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) 
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง (ชั่วโมง) ไมเกิน 

(เดซิเบลเอ)
๑๒ ๘๗
๘ ๙๐
๗ ๙๑
๖ ๙๒
๕ ๙๓
๔ ๙๕
๓ ๙๗
๒ ๑๐๐

๑ ๑/๒ ๑๐๒
๑ ๑๐๕

๑/๒ ๑๑๐
๑/๔ หรือนอยกวา ๑๑๕

หมายเหตุ   * ๑. เวลาการทํางานท่ีไดรับเสียงและระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ใหใช
                     คามาตรฐานที่กําหนดในตารางขางตนเปนลําดับแรก หากไมมีคามาตรฐานที่กําหนด
                     ตรงตามตารางใหคํานวณจากสูตร ดังนี้
                            
                                                  T  =            ๘
                                                                                      ๒ (L-๙๐)/๕

                           เม่ือ   T   หมายถึง  เวลาการทํางานท่ียอมใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
                                   L   หมายถึง  ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
                           ในกรณีคาระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ท่ีไดจากการคํานวณมีเศษ
                           ทศนิยมใหตัดเศษทศนิยมออก
                      ๒. ในการทํางานในแตละวันระดับเสียงท่ีนํามาเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน (TWA) 
                          จะมีระดับเสียงสูงสุด (Peak) เกิน ๑๔๐ เดซิเบลเอ มิได

มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน*
ตารางที่ ๖



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ทั้งนี้  เพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง   
และเสียง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π„π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π

‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’™π‘¥°àÕ‰ÕÕÕπ

æ.». ÚıÙ˜

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ ÒÛ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π

æ.». ÚıÙÒ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠

·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß·√ßß“πÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

ç√—ß ’é À¡“¬§«“¡«à“ √—ß ’™π‘¥°àÕ‰ÕÕÕπ

ç√—ß ’™π‘¥°àÕ‰ÕÕÕπ (ionizing radiation)é À¡“¬§«“¡«à“ æ≈—ßß“π„π√Ÿª¢Õß§≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°

‰øøÑ“À√◊ÕÕπÿ¿“§√—ß ’„¥Ê ∑’Ë “¡“√∂°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√·µ°µ—«‡ªìπ‰ÕÕÕπ‰¥â∑—Èß‚¥¬∑“ßµ√ßÀ√◊Õ‚¥¬∑“ßÕâÕ¡

„πµ—«°≈“ß∑’Ëºà“π‰ª ‰¥â·°à √—ß ’·Õ≈ø“ √—ß ’∫’µ“ √—ß ’·°¡¡“ √—ß ’‡Õ° ǻ Õπÿ¿“§π‘«µ√Õπ Õ‘‡≈Á°µ√Õπ

À√◊Õ‚ª√µÕπ∑’Ë¡’§«“¡‡√Á« Ÿß ‡ªìπµâπ
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çµâπ°”‡π‘¥√—ß ’ (source)é À¡“¬§«“¡«à“  ‘ËßÀπ÷Ëß ‘Ëß„¥∑’Ë¡’°“√·ºà√—ß ’ÕÕ°¡“‚¥¬°“√ ≈“¬µ—«

¢Õßπ‘«‡§≈’¬  À√◊Õ “¡“√∂°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√·ºà√—ß ’ÕÕ°¡“‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“µâπ°”‡π‘¥√—ß ’π—Èπ®–‡ªìπ

™π‘¥ªî¥ºπ÷°À√◊Õ‰¡àªî¥ºπ÷°°Áµ“¡

çµâπ°”‡π‘¥√—ß ’™π‘¥‰¡àªî¥ºπ÷° (unsealed source)é À¡“¬§«“¡«à“ µâπ°”‡π‘¥√—ß ’∑’Ë‰¡à‰¥â

¡’°“√ªî¥ºπ÷° ∫√√®ÿÀ√◊ÕÀàÕÀÿâ¡Õ¬à“ß∂“«√„πª≈Õ°Àÿâ¡À√◊Õ«— ¥ÿÀàÕÀÿâ¡∑’Ë¡‘¥™‘¥·≈–·¢Áß·√ß∑π∑“π‡æ’¬ßæÕ

∑’Ë®–ªÑÕß°—π°“√√—Ë« ‰À≈ À° À≈àπ À√◊ÕøÿÑß°√–®“¬¢Õß “√°—¡¡—πµ√—ß ’

ç°“°°—¡¡—πµ√—ß ’ (radioactive waste)é À¡“¬§«“¡«à“  ‘ËßÀπ÷Ëß ‘Ëß„¥∑’Ëª√–°Õ∫À√◊Õªπ‡ªóôÕπ

¥â«¬ “√°—¡¡—πµ√—ß ’·≈–‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√„™âß“π

çª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡é À¡“¬§«“¡«à“ º≈√«¡¢Õßª√‘¡“≥√—ß ’∑’Ë√à“ß°“¬‰¥â√—∫

çæ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡é À¡“¬§«“¡«à“ ∫√‘‡«≥∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπ∫√‘‡«≥√—ß ’·≈–∫√‘‡«≥√—ß ’ Ÿß

ç∫√‘‡«≥√—ß ’é À¡“¬§«“¡«à“ ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’Õ—µ√“ª√‘¡“≥√—ß ’‡°‘π Ú.ı ‰¡‚§√ ’́‡«Õ√åµ (micro

Sievert) µàÕ™—Ë«‚¡ß ·µà‰¡à‡°‘π Úı ‰¡‚§√ ’́‡«Õ√åµ (micro Sievert) µàÕ™—Ë«‚¡ß

ç∫√‘‡«≥√—ß ’ Ÿßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’Õ—µ√“ª√‘¡“≥√—ß ’‡°‘π Úı ‰¡‚§√´’‡«Õ√åµ (micro

Sievert) µàÕ™—Ë«‚¡ß¢÷Èπ‰ª

çÕÿª°√≥å∫—π∑÷°ª√‘¡“≥√—ß ’ª√–®”µ—«∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ Õÿª°√≥å∫—π∑÷°ª√‘¡“≥√—ß ’∑’Ë„™â

 «¡„ àÀ√◊Õµ‘¥‰«âµ“¡ à«πµà“ßÊ ¢Õßµ—«≈Ÿ°®â“ß ‡æ◊ËÕ°“√∫—π∑÷°ª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡∑’Ë≈Ÿ°®â“ß‰¥â√—∫µ“¡

™à«ß‡«≈“¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’´÷Ëß “¡“√∂Õà“π§à“‰¥â‚¥¬∑—π∑’À√◊Õπ”‰ª«‘‡§√“–Àåº≈„π¿“¬À≈—ß

‰¥â·°à øî≈å¡·∫¥®å (film badge) øî≈å¡√‘ß°å (film ring) ∑’ ·Õ≈ ¥’ ·∫¥®å (TLD badge) ∑’ ·Õ≈ ¥’ √‘ß°å

(TLD ring) ∑’ ·Õ≈ ¥’ ·§ª Ÿ́≈ (TLD capsule) æÕ§‡§∑ ·™¡‡∫Õ√å (pocket chamber)

æÕ§‡§∑‚¥  ‘́¡‘‡µÕ√å (pocket dosimeter) ‡ªìπµâπ

çº≈‘µé À¡“¬§«“¡«à“ ∑” º ¡ ª√ÿß ª√ÿß·µàß ·ª√ ¿“æ ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß

°“√∫√√®ÿ ‡°Á∫ ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ ·≈–°“√µ‘¥©≈“°À√◊Õµ√“À√◊Õ —≠≈—°…≥å∫πÀ’∫ÀàÕ∫√√®ÿ ¿“™π–∫√√®ÿª≈Õ°Àÿâ¡

À√◊Õ ‘ËßÀàÕÀÿâ¡ “√°—¡¡—πµ√—ß ’

ç¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ °“√¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ‰¡à«à“‡æ◊ËÕµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ·≈–‰¡à«à“

®–‡ªìπ°“√¡’‰«â‡æ◊ËÕ¢“¬ ‡æ◊ËÕ¢π àß ‡æ◊ËÕ„™âÀ√◊Õ‡æ◊ËÕª√–°“√Õ◊Ëπ„¥ ·≈–√«¡∂÷ß°“√∑‘ÈßÕ¬ŸàÀ√◊Õª√“°ØÕ¬Ÿà„π

∫√‘‡«≥∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¥â«¬
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À¡«¥ Ú

°“√§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬

¢âÕ Ú „Àâπ“¬®â“ß ÷́Ëßº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ÷́Ëßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’·®âß®”π«π·≈–ª√‘¡“≥§«“¡·√ß

√—ß ’¢Õßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’¥—ß°≈à“«µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â

„π§√Õ∫§√Õß

„π°√≥’∑’Ëπ“¬®â“ßº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ÷́Ëßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’°àÕπ«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

„Àâπ“¬®â“ß·®âß®”π«π·≈–ª√‘¡“≥§«“¡·√ß√—ß ’¢Õßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’¥—ß°≈à“«µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’

¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®”π«πÀ√◊Õª√‘¡“≥§«“¡·√ß√—ß ’¢Õßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

À√◊Õ«√√§ Õß∑’Ë‰¡à„™à°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß “√°—¡¡—πµ√—ß ’‚¥¬°“√ ≈“¬µ—«µ“¡∏√√¡™“µ‘ „Àâπ“¬®â“ß

·®âß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸấ ÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

°“√·®âß®”π«π·≈–ª√‘¡“≥§«“¡·√ß√—ß ’¢Õßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß °“√·®âß

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß®”π«πÀ√◊Õª√‘¡“≥§«“¡·√ß√—ß ’¢Õßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’µ“¡«√√§ “¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫

∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥

¢âÕ Û „Àâπ“¬®â“ß°”Àπ¥æ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡‚¥¬®—¥∑”√—È« §Õ°°—ÈπÀ√◊Õ‡ âπ· ¥ß·π«‡¢µ·≈–®—¥

„Àâ¡’ªÑ“¬¢âÕ§«“¡ ç√–«—ßÕ—πµ√“¬®“°√—ß ’ Àâ“¡‡¢â“é Õ¬à“ßπâÕ¬‡ªìπ¿“…“‰∑¬ ¥â«¬Õ—°…√ ’¥”∫πæ◊Èπ

 ’‡À≈◊Õß· ¥ß‰«â„Àâ‡ÀÁπ‚¥¬™—¥‡®π„π∫√‘‡«≥π—Èπ

¢âÕ Ù Àâ“¡≈Ÿ°®â“ß´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’À√◊Õ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡

‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬À√◊Õ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°π“¬®â“ß ∑—Èßπ’È µâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’µ“¡¢âÕ ˘

Àâ“¡¡‘„Àâπ“¬®â“ßÕπÿ≠“µ„ÀâÀ≠‘ß¡’§√√¿å‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡

¢âÕ ı „Àâπ“¬®â“ß®—¥‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊ÕÕÿª°√≥å™à«¬≈¥ª√‘¡“≥√—ß ’∑’Ëµâπ°”‡π‘¥√—ß ’À√◊Õ∑’Ë∑“ßºà“π

¢Õß√—ß ’ ·≈–°”Àπ¥«‘∏’·≈–‡«≈“°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ≈Ÿ°®â“ß´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡‰¥â√—∫

ª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡‡°‘π‡°≥±å°”Àπ¥Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Ú ¡‘≈≈‘´’‡«Õ√åµ (milli Sievert) µàÕªï ‚¥¬‡©≈’Ë¬„π™à«ßÀâ“ªïµ‘¥µàÕ°—π ”À√—∫»’√…–

≈”µ—« Õ«—¬«–∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ √â“ß‚≈À‘µ·≈–√–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿå ∑—Èßπ’È „π·µà≈–ªï®–√—∫ª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡‰¥â‰¡à‡°‘π

ı ¡‘≈≈‘´’‡«Õ√åµ (milli Sievert)
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(Ú) Òı ¡‘≈≈‘´’‡«Õ√åµ (milli Sievert) µàÕªï  ”À√—∫‡≈π å¢Õß¥«ßµ“

(Û) ı ¡‘≈≈‘´’‡«Õ√åµ (milli Sievert) µàÕªï  ”À√—∫º‘«Àπ—ß À√◊Õ¡◊Õ·≈–‡∑â“

¢âÕ ˆ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ≈Ÿ°®â“ß´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’ „™âÕÿª°√≥å∫—π∑÷°ª√‘¡“≥√—ß ’ª√–®”

µ—«∫ÿ§§≈µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢âÕ ˜ „Àâπ“¬®â“ß®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡∑’Ë≈Ÿ°®â“ß‰¥â√—∫‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ

µ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥ ‚¥¬π“¬®â“ßµâÕß·®âßª√‘¡“≥√—ß ’ – ¡¥—ß°≈à“«„Àâ≈Ÿ°®â“ß∑√“∫∑ÿ°§√—Èß·≈–‡°Á∫

À≈—°∞“π‰«â ≥  ∂“π∑’Ë∑”ß“π¢Õß≈Ÿ°®â“ßæ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâæπ—°ß“πµ√«®·√ßß“πµ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“∑”°“√

¢âÕ ¯ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’≈Ÿ°®â“ß´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ ˘ Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’ª√–®” ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫

√—ß ’ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’∑’ËÕ“®¡’µàÕ∫ÿ§§≈À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π‚¥¬„ÀâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „Àâ§”·π–π”À√◊Õ§”ª√÷°…“·°àπ“¬®â“ß·≈–≈Ÿ°®â“ß‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π

‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’ √«¡∑—Èß„Àâ§”·π–π”À√◊Õ§”ª√÷°…“·°àπ“¬®â“ß„π°“√®—¥∑”·π«ªØ‘∫—µ‘ ¢âÕ∫—ß§—∫ °ÆÀ√◊Õ

√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’ ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°®â“ß„™â‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡

¢âÕ Ú¯

(Ú) µ√«®µ√“·≈–§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π  ¿“æ°“√∑”ß“π °“√„™â·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“

«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ √«¡∑—Èß°“√∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√°”®—¥°“√‡ª√Õ–‡ªóôÕπÀ√◊Õªπ‡ªóôÕπ∑“ß√—ß ’

µ“¡¢âÕ ÒÚ ·≈â«√“¬ß“ππ“¬®â“ß„Àâ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

(Û) ®—¥∑”∫—π∑÷°  ∂‘µ‘ ·≈– ◊∫À“ “‡Àµÿ¢Õß°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ·≈–‚√§∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß®“°√—ß ’

·≈â«√“¬ß“π„Àâπ“¬®â“ß¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

(Ù) ª√–‡¡‘πÕ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π ∂“π∑’Ë∑”ß“π¢Õß≈Ÿ°®â“ßµ“¡À≈—°«‘∏’∑“ß¥â“π√—ß ’·≈–∫—π∑÷°

‡ªìπÀ≈—°∞“πÕ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß ·≈–π”¡“«“ß·ºπÀ√◊Õ°”Àπ¥·π«∑“ßªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬

(ı) „Àâ§”·π–π”·≈–¢âÕ¡Ÿ≈·°àπ“¬®â“ß‡æ◊ËÕ°“√·®âß‡Àµÿµ“¡¢âÕ ÚÒ

„π°√≥’∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’æâπ®“°Àπâ“∑’Ë π“¬®â“ßµâÕß®—¥„Àâ¡’

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’§π„À¡à·∑ππ—∫·µà«—π∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡¥‘¡æâπÀπâ“∑’Ë

„Àâπ“¬®â“ß·®âß™◊ËÕ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’µ“¡

«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ ÕßµàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬ µ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥¿“¬„π‡®Á¥«—π

π—∫·µà«—π∑’Ë®—¥„Àâ¡’ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’ ·≈â«·µà°√≥’
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¢âÕ ˘ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß√—ß ’µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“∑“ß¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å ‚¥¬‰¥â»÷°…“·≈–

 Õ∫ºà“π«‘™“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬®“°√—ß ’Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡Àπà«¬°‘µ

(Ú) ‡ªìπºŸấ ÷Ëßºà“π°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–ºà“π°“√∑¥ Õ∫µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬∑“ß√—ß ’

®“° ”π—°ß“πª√¡“≥Ÿ‡æ◊ËÕ —πµ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õ ∂“∫—πÕ◊Ëπ∑’Ë°√¡ «— ¥‘°“√

·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π√—∫√Õß

¢âÕ Ò Àâ“¡¡‘„Àâπ“¬®â“ß¬‘π¬Õ¡À√◊Õª≈àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬„Àâ≈Ÿ°®â“ß‡¢â“æ—°Õ“»—¬ æ—°ºàÕπ π”Õ“À“√

‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡À√◊Õ∫ÿÀ√’Ë‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë§«∫§ÿ¡

¢âÕ ÒÒ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’∑’Ë≈â“ß¡◊Õ ∑’Ë≈â“ßÀπâ“·≈–∑’ËÕ“∫πÈ” ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°®â“ß ÷́ËßªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫

√—ß ’„™âÀ≈—ß®“°ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õ°àÕπÕÕ°®“°∑’Ë∑”ß“π ·≈–µâÕß„Àâ≈Ÿ°®â“ß∂Õ¥™ÿ¥∑”ß“π∑’Ë„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’ÕÕ°·≈–‡°Á∫‰«â„π ∂“π∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡‡ªìπ —¥ à«π‚¥¬‡©æ“–

¢âÕ ÒÚ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’°“√∑”§«“¡ –Õ“¥™ÿ¥∑”ß“π  ‘Ëß¢Õß Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß„™â √«¡∑—Èß

 ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’°“√‡ª√Õ–‡ªóôÕπÀ√◊Õªπ‡ªóôÕπ “√°—¡¡—πµ√—ß ’¿“¬„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‚¥¬«‘∏’∑’Ëª≈Õ¥¿—¬

¢âÕ ÒÛ „Àâπ“¬®â“ß´÷Ëßº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ÷́Ëßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’®—¥„Àâ¡’·ºπªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫

Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π¿“«–°“√∑”ß“πª°µ‘·≈–‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ß ·≈– àß·ºπ¥—ß°≈à“«

µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â„π

§√Õ∫§√Õß´÷Ëßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’

„π°√≥’∑’Ëπ“¬®â“ßº≈‘µÀ√◊Õ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß´÷Ëßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’Õ¬Ÿà°àÕπ«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

„Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’·≈– àß·ºπªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π¿“«–°“√∑”ß“πª°µ‘·≈–‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π

∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ßµàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

„π°√≥’∑’Ëπ“¬®â“ß¡’·ºπªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π¿“«–°“√∑”ß“πª°µ‘·≈–‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π

∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬æ≈—ßß“πª√¡“≥Ÿ‡æ◊ËÕ —πµ‘À√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ „Àâπ“¬®â“ß

®—¥ àß·ºπ¥—ß°≈à“«µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß

·≈â«·µà°√≥’

„Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’°“√Ωñ°´âÕ¡µ“¡·ºπªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π¿“«–°“√∑”ß“πª°µ‘

·≈–‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ß Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
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¢âÕ ÒÙ „π°√≥’∑’Ë¡’ “√°—¡¡—πµ√—ß ’√—Ë« ‰À≈ À° À≈àπ À√◊ÕøÿÑß°√–®“¬ ‡°‘¥Õ—§§’¿—¬ ‡°‘¥‡Àµÿ

©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ß Õ—πÕ“®‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ≈Ÿ°®â“ßª√– ∫Õ—πµ√“¬ ‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õµ“¬ „Àâπ“¬®â“ß

 —Ëß„Àâ≈Ÿ°®â“ß∑ÿ°§πÀ¬ÿ¥°“√∑”ß“π·≈–ÕÕ°‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë∑’Ëª≈Õ¥¿—¬∑—π∑’ ·≈–„Àâπ“¬®â“ß¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬µ“¡·ºπªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’„π‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’‚¥¬¡‘™—°™â“

¢âÕ Òı „Àâπ“¬®â“ß‡°Á∫√—°…“ ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ ·≈–¢π àßµâπ°”‡π‘¥√—ß ’ √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√°“°

°—¡¡—πµ√—ß ’‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·°à≈Ÿ°®â“ßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–«‘∏’°“√∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥

À¡«¥ Û

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ©≈“° ·≈– —≠≠“≥‡µ◊Õπ¿—¬

¢âÕ Òˆ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡µ◊Õπ¿—¬µ‘¥‰«â„Àâ‡ÀÁπ‚¥¬™—¥‡®π„π∫√‘‡«≥√—ß ’ ∫√‘‡«≥

√—ß ’ Ÿß ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’°“√øÿÑß°√–®“¬¢Õß “√°—¡¡—πµ√—ß ’ À√◊Õ∫√‘‡«≥À√◊ÕÀâÕß„¥Ê ∑’Ë¡’°“√‡°Á∫√—°…“ “√

°—¡¡—πµ√—ß ’ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥

¢âÕ Ò˜ „Àâπ“¬®â“ß®—¥∑”©≈“°∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈–¢âÕ§«“¡‡µ◊Õπ¿—¬µ‘¥‰«â∑’Ë¿“™π–∑’Ë„™â∫√√®ÿ

À√◊ÕÀàÕÀÿâ¡ “√°—¡¡—πµ√—ß ’µ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥

¢âÕ Ò¯ „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’ªÑ“¬Àâ“¡π”¿“™π–À√◊Õ«— ¥ÿ´÷Ëß‡ª√Õ–‡ªóôÕπÀ√◊Õªπ‡ªóôÕπ “√

°—¡¡—πµ√—ß ’ÕÕ°‰ªπÕ°∫√‘‡«≥∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√

¢âÕ Ò˘ „Àâπ“¬®â“ßµ‘¥µ—Èß —≠≠“≥‰ø°–æ√‘∫ ’·¥ß‡æ◊ËÕ‡µ◊Õπ¿—¬„π∫√‘‡«≥√—ß ’ Ÿß„Àâ‡ÀÁπ‚¥¬

™—¥‡®π

¢âÕ Ú „Àâπ“¬®â“ß®—¥„Àâ¡’√–∫∫ —≠≠“≥©ÿ°‡©‘π„π°√≥’‡°‘¥‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ

≈Ÿ°®â“ßÕÕ°‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬ —≠≠“≥©ÿ°‡©‘πµâÕß¡’≈—°…≥–¥—ßπ’È

(Ò) √–∫∫ —≠≠“≥©ÿ°‡©‘π µâÕß‡ª≈àß‡ ’¬ß„Àâ≈Ÿ°®â“ß∑’Ë∑”ß“π¿“¬„πÕ“§“√‰¥â¬‘πÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

‚¥¬¡’√–¥—∫§«“¡¥—ß¢Õß‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò ‡¥ ‘́‡∫≈ (‡Õ) «—¥Àà“ß®“°®ÿ¥°”‡π‘¥¢Õß‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡¡µ√

‚¥¬√Õ∫

(Ú) Õÿª°√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡ ’¬ß¢Õß —≠≠“≥©ÿ°‡©‘π∑”ß“πµâÕßÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡¥àπ™—¥‡¢â“‰ª∂÷ß‰¥âßà“¬

(Û)  —≠≠“≥©ÿ°‡©‘π®–µâÕß¡’‡ ’¬ß∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°‡ ’¬ß∑’Ë„™â„π ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑—Ë«‰ª

·≈–Àâ“¡„™â‡ ’¬ß¥—ß°≈à“«„π°√≥’Õ◊Ëπ∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—π

(Ù) µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√∑¥ Õ∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫ —≠≠“≥©ÿ°‡©‘πÕ¬à“ßπâÕ¬

‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
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 ”À√—∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¡àµâÕß°“√„™â‡ ’¬ß µâÕß®—¥„Àâ¡’Õÿª°√≥åÀ√◊Õ¡“µ√°“√

Õ◊Ëπ„¥ ‡™àπ  —≠≠“≥‰ø √À—  ∑’Ë “¡“√∂·®âß‡Àµÿ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

À¡«¥ Ù

°“√·®âß‡Àµÿ·≈–°“√√“¬ß“π

¢âÕ ÚÒ „π°√≥’∑’Ëµâπ°”‡π‘¥√—ß ’ Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√„™â√—ß ’

‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ ™”√ÿ¥ ·µ°√â“«À√◊Õ Ÿ≠À“¬ ÷́ËßÕ“®∑”„Àâ “√°—¡¡—πµ√—ß ’√—Ë« ‰À≈ À° À≈àπ À√◊Õ

øÿÑß°√–®“¬  Ÿ≠À“¬ ‡°‘¥Õ—§§’¿—¬ ‡°‘¥‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π∑“ß√—ß ’À√◊ÕÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ√â“¬·√ß Õ—πÕ“®‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ≈Ÿ°®â“ß

ª√– ∫Õ—πµ√“¬ ‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õµ“¬ „Àâπ“¬®â“ß·®âß‡Àµÿ¥—ß°≈à“«‚¥¬∑—π∑’µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸấ ÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬

°“√·®âß‡Àµÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâπ“¬®â“ß·®âß‚¥¬°“√ àß¢âÕ§«“¡∑“ß‚∑√ “√À√◊Õ‚∑√»—æ∑å „π°√≥’

¡’‡Àµÿ¢—¥¢âÕß‰¡à “¡“√∂°√–∑”‰¥â„Àâ·®âß‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë∑”„Àâ∑√“∫‡Àµÿ‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ÚÚ „Àâπ“¬®â“ß®—¥∑”√“¬ß“π‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ“¡¢âÕ ÚÒ ÷́ËßÕ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡°’Ë¬«°—∫ “‡Àµÿ ¢Õ∫‡¢µ¢Õß°“√ —¡º— √—ß ’À√◊Õ “√°—¡¡—πµ√—ß ’ ª√‘¡“≥§«“¡·√ß¢Õß√—ß ’  “‡Àµÿ∑’Ë≈Ÿ°®â“ß

‰¥â√—∫√—ß ’ °“√·°â‰¢ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¢—ÈπµÕπ∑’Ë®–ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‡Àµÿ´È”Õ’°‡æ◊ËÕ√“¬ß“πµàÕÕ∏‘∫¥’

À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ

¢âÕ ÚÛ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√µ“¬ °“√‡®Á∫ªÉ«¬ °“√ª√– ∫Õ—πµ√“¬ À√◊Õ°“√‡°‘¥‚√§‡π◊ËÕß®“°

°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°√≥’∑’Ë‡°‘¥®“°‡Àµÿµ“¡¢âÕ ÚÒ À√◊Õ°√≥’Õ◊Ëπ „Àâπ“¬®â“ß√“¬ß“π

µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë≈Ÿ°®â“ßµ“¬À√◊Õ‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬‡π◊ËÕß®“°

°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫√—ß ’

¢âÕ ÚÙ „Àâπ“¬®â“ß√“¬ß“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√∑“ß¥â“π‡∑§π‘§„π‡√◊ËÕß

√—ß ’µàÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’¡Õ∫À¡“¬ µ“¡°”Àπ¥‡«≈“ ¥—ßπ’È

(Ò) °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√–À«à“ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π „Àâ√“¬ß“π¿“¬„π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡

¢Õßªï‡¥’¬«°—π

(Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√–À«à“ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ „Àâ√“¬ß“π¿“¬„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡

¢Õßªï∂—¥‰ª

°“√√“¬ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥
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À¡«¥ ı

°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈

¢âÕ Úı „Àâπ“¬®â“ß®—¥Õÿª°√≥å§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈ ‡™àπ À¡«°æ≈“ µ‘°

∂ÿß¡◊Õºâ“À√◊Õ¬“ß √Õß‡∑â“ ‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡∑’Ë∑”¥â«¬ΩÑ“¬À√◊Õ¬“ß ·«àπµ“ ∑’Ë°√ÕßÕ“°“» ‡§√◊ËÕß™à«¬À“¬„®

À√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπ ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë “¡“√∂ªÑÕß°—πÀ√◊Õ≈¥Õ—πµ√“¬®“°√—ß ’∑’Ë®–‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬

‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°®â“ß ÷́Ëß∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫µâπ°”‡π‘¥√—ß ’™π‘¥‰¡àªî¥ºπ÷° „™âÀ√◊Õ «¡„ àµ≈Õ¥‡«≈“¢≥–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–¢Õßß“π

„π°√≥’∑’Ë≈Ÿ°®â“ß‰¡à„™âÀ√◊Õ‰¡à «¡„ àÕÿª°√≥å§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈ „Àâπ“¬®â“ß

 —Ëß≈Ÿ°®â“ßÀ¬ÿ¥°“√∑”ß“π∑—π∑’®π°«à“≈Ÿ°®â“ß®–‰¥â„™âÀ√◊Õ «¡„ àÕÿª°√≥å¥—ß°≈à“«

Õÿª°√≥å§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈∑’Ëπ“¬®â“ß®—¥„Àâ≈Ÿ°®â“ß„™âÀ√◊Õ «¡„ à¢≥–ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡°’Ë¬«°—∫µâπ°”‡π‘¥√—ß ’™π‘¥‰¡àªî¥ºπ÷° „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥

¢âÕ Úˆ „Àâπ“¬®â“ßªØ‘∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ®—¥∑”§Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫ª√–‚¬™πå «‘∏’°“√„™â ·≈–«‘∏’°“√∫”√ÿß√—°…“Õÿª°√≥å

§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈ æ√âÕ¡∑—Èß·®°®à“¬„Àâ·°à≈Ÿ°®â“ß ÷́Ëß∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫µâπ°”‡π‘¥√—ß ’™π‘¥

‰¡àªî¥ºπ÷°∑ÿ°§π §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√π’ÈÕ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’¢âÕ§«“¡‡ªìπ¿“…“‰∑¬

(Ú)  “∏‘µ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√„™â·≈–«‘∏’°“√∫”√ÿß√—°…“Õÿª°√≥å§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ à«π∫ÿ§§≈

„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫

(Û) °”Àπ¥¡“µ√°“√À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“Õÿª°√≥å§ÿâ¡§√Õß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

 à«π∫ÿ§§≈‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ æ√âÕ¡∑—Èß·®âß„Àâ≈Ÿ°®â“ß∑√“∫
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2.1		 การจัดการความปลอดภัยของอาคารและสถานที่

	 	 คณะทันตแพทย์ศาสตร์	มีพื้นท่ีท้ังหมด	12	ไร่	5	งาน	95	ตารางวา	มีอาคาร
เป็นองค์ประกอบอยู่	4	อาคาร	ได้แก่	
   • อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	เป็นอาคาร	17	ชั้น	เป็นท่ีต้ัง
ของส�านักงานคณบดี	ส�านักงานภาควิชาทางคลินิก	โรงพยาบาลทันตกรรม	ห้องพักผู้
ป่วยใน	หน่วยจ่ายกลาง	ห้องเก็บพัสดุ	และห้องอาหาร
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย	เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยที่
รองรับการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา	ระดับปริญญาตรี	และระดับหลังปริญญา	
ประกอบด้วย	ห้องวิจัยที่ทันสมัย	และห้องปฏิบัติการ
  • อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ	เป็นที่ต้ังของงานกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม	ศนูย์นนัทนาการส�าหรบันกัศกึษา	หน่วยคอมพิวเตอร์	หน่วยโสตทศันศกึษา	
และหน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย
  • อาคารพรีคลินิก	 เป็นที่ตั้งของส�านักงานภาควิชาพรีคลินิก	ห้องสมุด
หน่วยรักษาความปลอดภยัและจราจร	หน่วยบรหิารสถานทีแ่ละเทคโนโลย	ีห้องประชมุ	
ส�านักงานบัณทิตศึกษา	หน่วยยานพาหนะ	สหกรณ์คณะฯ	และห้องอาหารสวัสดิการ

	 	 อาคารต่าง	ๆ	เหล่านี	้เป็นอาคารทีม่คีวามหลากหลายรปูแบบตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน	 มีเครื่องจักรอุปกรณ์จ�านวนมากที่ใช้ในอาคาร	 ห้องฝึกปฏิบัติการ				
ห้องวิเคราะห์และในโรงพยาบาล	นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และอาชีวอนามัย	 เช่น	การท�างานในท่ีอับอากาศ	การท�างานบนท่ีสูง	การเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเป็นต้น	

2.1.1	 โครงสร้างและพื้นที่ภายในอาคาร
  1)	 ฐานรากอาคาร	เสา	และคาน	
   •	 ควรตรวจสอบการทรดุตวัของฐานรากอาคาร	 โดยตรวจสอบทีเ่สาแต่ละต้น
ของอาคาร		มกีารทรดุตัวแตกต่างกนัหรอืไม่		อาคารมกีารเอยีงตัวด้านใดด้านหนึง่ผดิปกติ
หรือไม่	กรณเีป็นทีจ่อดรถช้ันใต้ดนิ	ควรตรวจสอบการแตกร้าวหรอืการทรดุตัวของเสาด้วย

บทที่ 2
การบริหารจัดการความปลอดภัยทั่วไป
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   •	 เสาทีอ่ยูใ่นอาคาร	ให้ตรวจสอบหาความผดิปกติ	เช่น	เอยีงหรอืมกีารโก่งตัว	
แตกร้าว	เสาเหล็กเป็นสนิมและกัดกร่อน	โคนเสามีหลุมหรือรูผิดปกติ	เสาคอนกรีตมี
การแตกร้าว	บิ่น	ถ้าพบว่าแตกร้าวจนเห็นเหล็กภายใน	จ�าเป็นต้องปรึกษาวิศวกร	
   •	 คาน	 ท้ังแบบคานเหล็กหรือคานคอนกรีต	 ให้ตรวจสอบการโก่งตัว	
การแตกร้าวของคอนกรตี	จดุทีต้่องพจิารณาเป็นพเิศษคือ	รอยต่อของเสากบัคาน	และ
ตรงกึ่งกลางของคาน	
   •	 ส�าหรับอาคารท่ียกพื้นลอย	 เสาแต่ละต้นโดยเฉพาะที่อยู่เหนือพื้นดิน
จะมีการกัดกร่อนค่อนข้างเร็ว	ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ	

ตัวอย่างเสาและโครงสร้างอาคารที่เกิดการกัดกร่อน

	 	 2)	พื้นและผนัง	โดยทั่วไปพื้นชั้นล่างมีทั้งที่วางบนคานกับแยกออกจากคาน	
แต่ส่วนใหญ่จะวางไว้บนคาน	
   •	 อาคารทุกชั้นต้องตรวจสอบการยุบตัวของพื้นโดยเฉพาะตามขอบ
ทัง้	4	ด้านกบัตรงกลางของพืน้	ต้องไม่ยบุหรอืงอตวั	ถ้าพบคอนกรีตตกจากเพดาน	ต้อง
ตรวจสอบโดยละเอียดทันที
   •	 วัสดุท่ีปูพื้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน	ดูแลให้เรียบ	สะอาด
และแห้ง	พืน้ต้องไม่มร่ีองหรอืรขูนาดใหญ่ทีอ่าจจะเดินสะดุดท�าให้ข้อเท้าพลิก	 โดยเฉพาะ
กรณีที่สวมรองเท้าส้นแหลม
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   •	 พืน้ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตสุงู	คอื	พ้ืนต่างระดับ	พ้ืนทางเดิน
ท่ีเป็นทางลาด	 พื้นที่ท�าจากวัสดุท่ีลื่นได้ง ่ายเมื่อมีน�้า	 พื้นในห้องครัวจึงควรมี
เครื่องหมายเตือน	
   •	 ผนัง	 อาจท�าจากคอนกรีต	 ไม้อัด	 ยิบซั่ม	 หรือวัสดุอื่น	 ๆ	 ตามความ
เหมาะสม	ต้องตรวจการแตกร้าวที่เกิดจากการสั่นสะเทือน	การขยายตัว	หรือการ
เซ็ตตัวของโครงสร้างประตูและ/หรือหน้าต่าง	อาจมีการยุบตัวของโครงสร้างหรือผนัง	
ท�าให้ปิดไม่สนิท	ปิดหรือเปิดไม่ได้	
   •	 ผนังปูนท่ีมีรอยแตกอาจเกิดเฉพาะที่ผิว	 แต่บางกรณีก็อาจเกิดจาก
เนื้อวัสดุที่ท�าผนัง	ควรมีการตรวจสอบทั้งด้านในและด้านนอก	ถ้าพบว่าแตกหักเข้าไป
ทั้งด้านในและด้านนอก	กรณีนี้ต้องรีบด�าเนินการแก้ไข

	 	 3)		บันไดและทางเดินในอาคาร	เป็นจุดส�าคัญที่มักพบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ	
ซ่ึงเกิดจากขั้นบันไดแต่ละขั้นสูงไม่เท่ากัน	ขั้นบันไดบิ่นวัสดุที่ปูขอบของขั้นบันได
ช�ารุด	มีสิ่งของวางไว้ที่ข้ันบันได	ส่วนบนสุดล่างสุดของบันไดมีสิ่งของวางเกะกะหรือ
บดบังการมอง	บันไดที่ใช้เป็นทางหนีไฟต้องตรวจสอบเป็นพิเศษว่าอยู่ในสภาพที่ใช้
หนีไฟได้	ไม่มีสิ่งของวางขวางทั้งที่ขั้นบันไดและทางออก	มีแสงสว่างเพียงพอแม้ไฟดับ	
บันไดที่มีคนใช้จ�านวนมากควรท�าป้ายหรือสัญลักษณ์ให้เดินชิดด้านใดด้านหนึ่ง
และควรมีราวจับท้ังสองฝั่งด้วย	 บันไดส�าหรับทางข้ึนอาคาร	 ส�านักงาน	 หอพัก
ห้องเรียนท่ีมีพื้นที่รวมไม่เกิน	300	ตารางเมตร	ต้องจัดบันไดกว้างต้ังแต่	1.20	เมตร
ขึ้นไป	ถ้าพื้นที่เกิน	300	ตารางเมตร	บันไดกว้างตั้งแต่	1.50	เมตรขึ้นไป	ถ้าความกว้าง
น้อยกว่าก�าหนดต้องใช้	 2	 บันได	 ซึ่งแต่ละบันไดควรกว้างไม่น้อยกว่า	 1.20	 เมตร		
ส่วนกรณีบันไดที่สูงเกิน	4	เมตร	ต้องมีชานพักทุกช่วง	4	เมตรหรือน้อยกว่า	ชานพัก
ต้องกว้างเท่ากับบันได	 เว้นแต่บันไดท่ีกว้างเกิน	2	 เมตร	บันไดต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน
ตามที่แนวปฏิบตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั	มหาวทิยาลัยมหดิล	ก�าหนดไว้	131.18	
เซนตเิมตร	ลูกนอนเมื่อหักส่วนเหลื่อมกันออกกว้างไม่น้อยกว่า	25	เซนติเมตร	บันได
ที่กว้างเกิน	6	 เมตร	ต้องมีราวบันไดกันตกทั้ง	2	ข้าง	บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกัน
ลื่น

	 	 ส่วนบันไดหนีไฟ	 ส�าหรับอาคารที่สูงตั้งแต่	 3	 ชั้นขึ้นไปและมีดาดฟ้า	 หรือ
อาคารสูงตั้งแต่	 4	 เมตรข้ึนไป	 แต่ไม่เกิน	 23	 เมตร	 นอกจากมีบันไดตามปกติแล้ว	
ต้องมบีนัไดหนไีฟท�าจากวสัดทุนไฟอย่างน้อย	1	แห่ง	มคีวามลาดชนัของบนัไดน้อยกว่า
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60	องศา	ส�าหรับบันไดหนีไฟในอาคาร	กว้างไม่น้อยกว่า	0.80	เมตร		ผนังทึบก่อสร้าง
ด้วยวัสดุที่ทนไฟหรือมีช่องระบายอากาศที่มีพื้นที่	1.4	ตารางเมตร	ประตูหนีไฟท�าจาก
วสัดทุนไฟกว้างไม่น้อยกว่า	0.80	เมตร	สงูไม่น้อยกว่า	1.90	เมตร	ท�าบานชนดิผลกัออก	
ประตูสามารถปิดได้เองและต้องไม่มีธรณหีรอืขอบกัน้	 ส่วนบันไดหนไีฟนอกอาคารกว้าง
ไม่น้อยกว่า	0.60	เมตร	ถ้าทอดไม่ถึงพื้นต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนได้ถึงพื้น	

	 	 4)		หลงัคาและเพดาน	 อาคารหรอืหลงัคาทีป่ดู้วยกระเบือ้งต่างๆ	 เมือ่ใช้งาน
นานจะมีโอกาสแตกร้าวหรือรั่ว	ท�าให้ต้องขึ้นไปเปลี่ยน	โครงสร้างที่ปูกระเบื้องหลังคา
อาจเป็นไม้หรือเหล็ก	 เมื่อถูกน�้าท�าให้ช�ารุด	ส�าหรับคนที่ขึ้นไปเปลี่ยนหรือซ่อมหลังคา
ต้องมีมาตรการป้องกันการตกจากที่สูง	 โดยจัดเตรียมสายช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย
ให้กับผูท้ีข่ึน้ไปท�างานทุกคน	 และต้องระมดัระวงัเนือ่งจากกระเบือ้งปหูลังคาทีใ่ช้มานาน
อาจรบัน�า้หนกัไม่ได้	 จ�าเป็นต้องใช้วสัดปุเูพือ่กระจายการรับน�า้หนกัขณะขึน้ไปปฏิบติังาน	
ส�าหรับข้อก�าหนดเกี่ยวกับความสูงของเพดาน	ก�าหนดให้ทางเดินในหอพักหรืออาคาร
อาศัยรวมกว้าง	1.5	เมตร	ต้องมีเพดานสูง	2.6	เมตร	ส�าหรับห้องส�านักงาน	ห้องเรียน	
ห้องอาหาร	ต้องมีเพดานสูง	3.0	เมตร	และส่วนห้องประชุม	ต้องมีเพดานสูง	3.5	เมตร

2.1.2	 การจัดการระบบระบายอากาศ
	 	 อาคารในการบริหารจดัการของคณะทนัตแพทยศาสตร์	 ในส่วนทีเ่ป็นอาคารสงู	
23	เมตรขึ้นไป	หรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันในหลังเดียวกันตั้งแต่	
10,000	ตารางเมตรขึน้ไป	ต้องปฏบิตัติามกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย	ฉบับท่ี	
33	พ.ศ.2535	ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.2522	และ			พระราช
บญัญตัคิวบคมุอาคาร	ฉบบัที	่3	พ.ศ.2543	ซึง่ท่ีอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่	ต้องจัด
ให้มีการระบายอากาศโดย	
  •	 วิธีธรรมชาติ	ใช้กับพื้นท่ีท่ีมีผนังด้านนอกหนึ่งด้าน	มีช่องเปิดสู่ภายนอก	
	 	 	 อาคารได้	เช่น	ประตู	หน้าต่าง	หรือบานเกล็ด	เปิดไว้ระหว่างใช้สอย	
	 	 	 พื้นที่	ช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของพื้นที่	
  •	 วิธีกล	จัดให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ	เพื่อให้เกิดการน�าอากาศ	
	 	 	 ภายนอกเข้ามาตามอัตรา	ดังในตารางที่	2.1-1
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ตารางที่	2.1-1	อัตราการระบายอากาศที่เหมาะสมในแต่ละสถานที่

	 	 ส�าหรับช่องน�าอากาศเข้าโดยวิธีกล	ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย	และช่อง
ระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า	5	เมตร	และต้องอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า	1.5	เมตร

ล�าดับ สถานที่ อัตราการระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าจ�านวนเท่า
ของปริมาตรของห้อง

ใน	1	ชั่วโมง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ห้องน�้า	ห้องส้วมของที่พักอาศัยหรือส�านักงาน
ห้องน�้า	ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยู่ต�่ากว่าระดับพื้นดิน
สถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ส�านักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องครัวของที่พักอาศัย
ห้องครัวของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง

2
4
4
7
7
7
12
24
30
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	 	 ส่วนในกรณอีาคารท่ีใช้ระบบปรบัอากาศ	ต้องมกีารระบายอากาศดังตารางที	่2.1-2

ตารางที่	2.1-2	การระบายอากาศภายในอาคารที่มีระบบปรับอากาศ

2.1.3	 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	
	 	 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 อาคารสูงต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	ประกอบด้วย	เสาล่อฟ้า		
	 	 	 สายล่อฟ้า	สายตัวน�า	สายน�าลงดิน	และหลักสายดิน	
	 	 2)	 อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวน�าโดยรอบอาคาร	โดยมีสายน�าลงดินต่อ	
	 	 	 จากสายตัวน�าห่างกันทุกระยะไม่เกิน	30	เมตร	วัดตามขอบอาคาร	ทั้งนี้		
	 	 	 สายน�าลงดินต้องมีไม่น้อยกว่า	2	สายต่ออาคาร	

2.1.4	 ระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารอง	
	 	 ระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารอง	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ต้องท�างานอัตโนมัติ	เมื่อระบบไฟฟ้าปกติหยุดท�างาน	
	 	 2)	 ต้องจ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	ส�าหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน		
	 	 	 ทางเดิน	ห้องโถง	บันได	และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	เมื่อเกิดไฟดับ

ล�าดับ สถานที่ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

1
2
3
4
5
6
7

8

ส�านักงาน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียน
สถานบริหารร่างกาย
ห้องประชุม
ห้องน�้า	ห้องสุขา
สถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
(ห้องรับประทานอาหาร)
ห้องครัว

2
2
4
5
6
10
10

30
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	 	 3)	 ต้องจ่ายไฟตลอดเวลากับลิฟต์ดับเพลิง	เคร่ืองสูบน�้าดับเพลิง	และระบบ	
	 	 	 สื่อสาร	

2.1.5	 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	
	 	 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ต้องมีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น	
	 	 2)	 ต้องมีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ	และใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ท�างาน

2.1.6		 ระบบป้องกันเพลิงไหม้
	 	 ระบบป้องกนัเพลงิไหม้	ประกอบด้วย	ท่อยนื	ท่ีเก็บน�า้ส�ารอง	และหวัรบัน�า้ดับเพลงิ	
มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ท่อยนื	ทนความดนัได้ไม่น้อยกว่า	1.2	MPa	ทาด้วยสีแดง	ติดต้ังแต่ชัน้ล่าง	
	 	 	 สุดไปยังชั้นสูงสุดอาคาร	ท่อยืนต้องต่อกับท่อประธานส่งน�้า	และหัวรับ		
	 	 	 น�้าดับเพลิงนอกอาคาร	
	 	 2)	 ตู้ฉีดน�้าดับเพลิง	ต้องมีทุกชั้น	ประกอบด้วย
   •		 หัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิง	พร้อมสายฉีดขนาด	25	มิลลิเมตร	
   •		 หวัต่อสายฉดีน�า้ดับเพลงิ	ชนดิหวัต่อสวมเร็วขนาด	65	มลิลิเมตร	พร้อม	
	 	 	 	 ฝาครอบและโซ่ร้อย	
   •	 ติดตั้งตู้ฉีดน�้าดับเพลิงห่างกันไม่เกิน	64	เมตร	
	 	 3)	 ที่เก็บน�้าส�ารอง	(ส�าหรับอาคารสูง)	โดยมีระบบส่งน�้าที่มีความดันต�่าสุดที่	
	 	 	 หวัต่อสายฉดีน�า้ดบัเพลงิทีช่ัน้สงูสดุ	0.45	–	0.70	MPa	ด้วยอตัราการไหล		
	 	 	 30	ลติร/	วนิาท	ีปริมาณส่งจ่ายน�้าส�ารอง	ต้องจ่ายได้ไม่น้อยกว่า	30	นาที
	 	 4)	 หัวรับน�้าดับเพลิง	ติดตั้งภายนอกอาคาร	เป็นข้อต่อสวมเร็วขนาด	
	 	 	 65	มิลลิเมตร	มีฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้	มีข้อความเขียนด้วยสีสะท้อน	
	 	 	 แสง	“หัวรับน�้าดับเพลิง”
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2.1.7		 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	
	 	 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ติดตั้งทุกชั้น	บรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า	4	กิโลกรัม	
	 	 2)	 ตดิตัง้	1	เครือ่งต่อพืน้ท่ีไม่เกนิ	1,000	ตารางเมตร	ระยะห่างไม่เกนิ	45	เมตร	
	 	 3)	 ตดิตัง้ส่วนบนเครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื	สงูจากพ้ืนอาคารไม่เกนิ	1.50	เมตร	

2.1.8		 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	(sprinkle	system) 
	 	 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ท�างานได้โดยอัตโนมัติด้วยตัวเองทันที	เมื่อเกิดเพลิงไหม้	
	 	 2)	 ท�างานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่	ทุกชั้น	
	 	 3)	 จัดให้มีแบบแปลนและรายการประกอบ	ติดตั้งแสดงไว้ทุกชั้นของอาคาร	

2.1.9		 บันไดหนีไฟ	(ส�าหรับอาคารสูง)
	 	 การจัดให้มีบันไดหนีไฟ	มีข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้า	ลงสู่พื้นอย่างน้อย	2	ทาง	
	 	 2)	 บันไดหนีไฟ	แต่ละจุดห่างกันไม่เกิน	60	เมตร

2.1.10	การจัดการพื้นที่ด้านนอกโดยรอบอาคาร
  1)	 ทางเดินภายนอกอาคาร	ควรแยกทางเดินออกจากถนนอย่างชัดเจน	โดย
ท�ารั้วหรือขอบกั้นความกว้างของทางเดินข้ึนอยู่กับปริมาณผู้ใช้ทางเดินต้องเรียบ	ไม่มี
น�้าขัง	 ทางเดินระหว่างอาคารควรมีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดและฝน	 พร้อมมีราง
ระบายน�้า	
  2)	 ถนน	ปูด้วยวัสดุที่ผิวเรียบ	ไม่มีหลุมหรือบ่อ	มีลูกระนาดบริเวณทางแยก
หรือทางคนข้าม	มีป้ายจราจรทุกจุดท่ีเป็นทางแยก	ทางโค้ง	ทางคนข้าม	มีป้ายห้าม
บบีแตร	 ป้ายจ�ากัดความเร็ว	 ป้ายบอกเส้นทาง	 ติดตั้งไว้เป็นระยะ	 ที่พื้นมีเส้นแบ่ง
จราจรชัดเจน	 บริเวณทางแยกส�าคัญท่ีมีการจราจรคับคั่งควรติดต้ังสัญญาณไฟเขียว
ไฟแดง	ถ้าสามารถท�าได้ควรจัดรถเดินทางเดียวจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	
  3)	 ที่จอดรถ	กรณีท่ีจอดรถ	1	คัน	ต้องเป็นสี่เหล่ียมผืนผ้า	มีลักษณะและ
ขนาดดังนี้	
   •	 จอดรถขนานหรือท�ามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่า	30	องศา	ต้อง	
กว้างตั้งแต่	2.4	เมตร	ยาวตั้งแต่	6.0	เมตร	
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   •	 จอดรถตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ	ต้องกว้างต้ังแต่	2.4	เมตร	ยาวต้ังแต่	
5.0	เมตร	แต่ต้องไม่จัดทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว	
   • จอดท�ามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่า	30	องศา	ต้องกว้างต้ังแต่
2.4	เมตร	ยาวตัง้แต่	5.5	เมตร	ทีจ่อดรถแต่ละคนัต้องมเีครือ่งหมายแสดงลกัษณะและ
ขอบเขตของรถที่จอดไว้ให้ปรากฏบนพื้น	ความสูงของที่จอดรถ	และทางเดินรถต้ังแต่	
2.10	เมตร	
	 	 ส�าหรับอาคารจอดรถใต้ดิน	ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ	มีทั้งที่เป่าอากาศ
เข้าและดูดอากาศออก	 เพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ	 โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มี
รถเข้า-ออกมาก	 มีป้ายบอกทางเข้าทางออก	 ทางเดินรถ	 พร้อมป้ายเตือนไม่ให้รถใช้
ก๊าซ	LPG	ลงมาจอด	มีป้ายแนะน�าให้จอดรถโดยการถอยหลังเข้าซอง	มีขอบกั้นรถ
ล้อรถไม่ให้ชนกับก�าแพงด้านหลัง	 และในกรณีเป็นอาคารจอดรถสูงหลายชั้น	 ทางขึ้น	
ทางลง	ทางเข้า	ทางออก	ต้องมีเครื่องหมายแสดงชัดเจนที่พื้น	ก�าแพง	หรือเสา	ทางลง
ทีช่นัควรมเีครือ่งหมายเตอืนให้ใช้เกยีร์ต�า่	 ก�าแพงของอาคารต้องสามารถป้องกันรถพุง่ชนได้	
โดยเฉพาะทางลงที่มีก�าแพงต้องออกแบบป้องกันการชนเป็นพิเศษ	

2.2		 ความปลอดภัยในการท�างาน

2.2.1	 ค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	
  1)	 ความปลอดภัยในการท�างาน	(occupational	safety	and	health)	
หมายถึง	ความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยในการท�างานของผู้ประกอบอาชพีทัง้หลาย	
การประสบอันตรายจากการท�างาน	 มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท�างาน	และ/หรือการเจ็บป่วย	หรือเกิดโรคจากการท�างาน	
	 	 2)	 โรคจากการท�างานหรือโรคจากการประกอบอาชีพ	หรือโรคอันเกิดข้ึน
เกีย่วเนือ่งกบัการท�างาน	(occupational	disease)	หมายถึง	การเจ็บป่วยท่ีเกดิข้ึน
กับผู้ปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการท�างานที่เป็นอันตราย	ลักษณะ
ท่าทางการท�างานทีไ่ม่เหมาะสม	เช่น	โรคผวิหนงัจากสารเคม	ีหตึูงจากเสียงดัง	เป็นต้น	
  3)	 อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติ	(incident)	หมายถึง	เหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ	 หรืออาจหมายถึงเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหตุ
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  4)	 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	(near	miss)	หมายถึง	เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์	ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	
	 	 5)	 อุบัติเหตุ	(accident)	หมายถึง	เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้คาดคิด
ไว้ล่วงหน้า	 หรือไม่ทราบล่วงหน้า	 หรือขาดการควบคุม	 แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว	 มีผลให้
เกิดการบาดเจ็บ	 หรือความเจ็บป่วย	 หรือการเสียชีวิต	 หรือการสูญเสียต่อทรัพย์สิน	
หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน	หรือต่อสาธารณชน	 	
	 	 6)	 ความเจ็บป่วยจากการท�างาน	(occupational	illness)	หมายถึง	
ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่ามีสาเหตุจากกิจกรรมการท�างานหรือสิ่งแวดล้อมของ
การท�างาน	 อุบตัเิหตเุกดิขึน้ได้เสมอ	หากขาดความระมดัระวงัหรอืประมาท	อบุตัเิหตุ
จากการท�างาน	ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	ซึ่งมีต้ังแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บ
สาหัสที่ท�าให้เกิดความพิการหรือสูญเสียชีวิต	นอกจากนี้	ยังท�าให้สูญเสียเวลาท�างาน	
เสียขวัญและก�าลังใจของผู้บาดเจ็บ	ตลอดทั้งสูญเสียทรัพย์สิน	

2.2.2	 ลักษณะของอุบัติเหตุจากการท�างาน
	 	 อุบัติเหตุจากการท�างานที่พบมีหลายประเภท	ได้แก่
  •	 การบาดเจ็บที่บริเวณหลัง	ซึ่งมีสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือคน	
	 	 	 ที่มีน�้าหนักเกินก�าลัง	ท่าทางการท�างานที่ไม่ถูกวิธี	เช่น	การเคลื่อนย้าย		
	 	 	 ผู้ป่วยที่ไม่ถูกวิธี	หรือการนั่งท�างานอยู่กับที่เป็นเวลานาน	
  • การลืน่และหกล้ม	ซึง่มสีาเหตจุากพืน้ลืน่	เปียก	หรือพืน้ผวิทางเดนิไม่เรยีบ	
  • การบาดเจ็บจากการบาด	ต�า	ด้วยวัตถุมีคม	เช่น	เข็มฉีดยา	ใบมีด	เป็นต้น
  • การถูกไฟฟ้าดูด	ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ารุด	มีกระแส	
	 	 	 ไฟฟ้ารัว่หรือใช้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม	

2.2.3	 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน	
	 	 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน	มี	3	ประการ	ได้แก่
  1)	 สภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย	(unsafe	condition)	ได้แก่
   • การวิเคราะห์ผลประโยชน์และความคุ้มทุนของเครื่องมืออุปกรณ์	
   • ไม่มีฝาครอบป้องกันส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องมือ	
   • เครื่องมือ	อุปกรณ์ช�ารุด	
   • สภาพแวดล้อมการท�างานไม่ด	ีเช่น	เสยีงดงั	แสงสว่างไม่พอ	การระบาย	
	 	 	 	 อากาศไม่ดี	
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	 	 2)		การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย	(unsafe	act)	ได้แก่
   • การหยอกล้อกันในขณะท�างาน
   • ความประมาท	ไม่ระมัดระวัง	
   • การรีบเร่ง	ลัดขั้นตอนการท�างาน	
   • การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	เช่น	ปลั๊กอุดหู	ถุงมือ	
   • การเสพสุรา	หรือยาเสพติดขณะท�างาน	
  3)	ขาดความร่วมมือที่ดีของบุคลากรในเรื่องความปลอดภัย	ได้แก่
   • เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	ไม่รายงานอุบัติเหตุ
   • ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย	
   • ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

2.2.4		 อันตรายในที่ท�างานและการป้องกัน	
	 	 อันตรายในที่ท�างานและการป้องกัน	ได้แก่
 	 1)		ลื่น	การป้องกัน	ได้แก่	
   •  ท�าความสะอาดพื้นให้แห้งอยู่เสมอ	
   • เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ	ต้องรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ
  2)		ล้ม	การป้องกัน	ได้แก่
   •  ไม่ควรยกของสูงเกินไป	จนมองไม่เห็นทาง	
   •  สวมรองเท้าให้รัดกุม	ไม่คับหรือหลวมเกินไป	
 	 3)	 สะดุดสิ่งกีดขวาง	การป้องกัน	ได้แก่
   •  สวมรองเท้าให้รัดกุม	ไม่คับหรือหลวมเกินไป	
   •  เครื่องใช้ไฟฟ้า	ควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากที่สุด	
   •  สายไฟฟ้า	สายโทรศัพท์	หากเดินบนพื้นต้องติดเทปกาวให้เรียบร้อย	
	 	 	 	 หรือใช้รางพลาสติกครอบให้เรียบร้อย	
   •  จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ	ไม่กีดขวางทางเดิน	
   •  ไม่ควรวางสิ่งของเกะกะทางเดิน	
   •  ตรวจบริเวณทางเดินให้ปลอดภัย	และสะอาดอยู่เสมอ
   4)	 หงายหลัง	การป้องกัน	ได้แก่	
   •  ไม่ควรยนืบนเก้าอีเ้พือ่หยบิ/วางสิง่ของในทีส่งู	ๆ	ควรใช้แท่นหรอืบนัได	
	 	 	 	 วางให้มั่นคงและมีคนช่วยจับ
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   •  บรเิวณมมุอบัหรอืหวัมมุต้องเดนิให้มมุกว้าง	ชดิขวามอืตนเอง	อย่าเดิน
	 	 	 	 ชิดหัวมุม
  5)	 สิ่งของล้มทับ	การป้องกัน	ได้แก่	
   • หาตูเ้กบ็เอกสารใส่แฟ้มเอกสาร	เอกสารท่ีใช้บ่อยควรเกบ็ไว้ล้ินชกัล่าง	
   •  ควรวางและยึดตู้เอกสารให้มั่นคง	
   •  ไม่ควรเปิดตู้เอกสารทีละหลาย	ๆ	ชั้นพร้อมกัน	ควรเปิดทีละชั้นเสมอ	
  6)	 ของมีคมบาดหรือถูกตัด/ทับ	การป้องกัน	ได้แก่	
   •  ต้องใช้อปุกรณ์ให้ปลอดภยั	ด้วยความระมดัระวงั	และใช้เหมาะสมกบั	
	 	 	 	 ลักษณะงาน	
   •  ไม่ดื่มสุรา	
   • เมือ่รบัประทานยาทีท่�าให้ง่วงซมึ	ควรหลกีเล่ียงการท�างานกับเคร่ืองจักร	
	 	 	 	 และของมีคม	
  7)	 อัคคีภัย	การป้องกัน	ได้แก่	
   •  ดึงปลั๊กไฟฟ้า	และเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า	เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง	
   •  บุคลากรต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง	และการอพยพออกจากพื้นที่	
	 	 	 	 ปฏิบัติงานตามแผนผจญเพลิง

2.3		 การท�างานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย	
	 	 การท�างานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  •  ตรวจสอบอุปกรณ์	เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเสมอ	
  •  เมื่อจะถอดปลั๊กให้จับที่ปล๊ักเพื่อดึงออก	ห้ามจับที่สายไฟ	อาจท�าให้		
	 	 	 ฉนวนสายไฟช�ารุดและลัดวงจร
  •  สายไฟท่ีร้อน	อาจจะเป็นตัวบอกเหตุว่ามีอะไรผิดปกติเก่ียวกับเคร่ืองใช้	
	 	 	 ไฟฟ้า	ต้องรีบแจ้งกับหัวหน้างานหรือผู้เก่ียวข้องท�าการแก้ไข	หยุดใช้	
	 	 	 เครื่องนั้นจนกว่าจะได้ท�าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน	
  •  ห้ามใช้เต้าเสียบท่ีมีสภาพช�ารุด	ไม่ใช้ปลายสายเปลือยเสียบในเต้ารับ
	 	 	 และควรติดตั้งเต้ารับชนิดมีขั้วสายดิน	
  •  ห้ามใช้ไฟฟ้าเกินก�าลังที่มีอยู่	
  •  เมือ่หยบิจบัอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า	มอืจะต้องแห้ง	และยนือยูบ่นพืน้ผวิทีแ่ห้ง	
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  •  เมื่อท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	ต้องม่ันใจว่าได้ปิดหรือตัดระบบไฟฟ้าและล็อค	
	 	 	 ตู้ไฟฟ้าพร้อมแขวนป้ายบอกให้เรียบร้อย
  •  อย่าปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามล�าพัง
  •  ส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เห็นว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย	อย่าจับต้อง	หรือ	
	 	 	 น�ามาใช้ใหม่	
  •  เมือ่เหน็สายไฟ	หรอือปุกรณ์ไฟฟ้าช�ารุด	ให้แจ้งหวัหน้างานให้ทราบโดยด่วน	
  •  ไม่ท�างานอยู่กับที่นาน	ๆ	และท่าทางในการท�างานไม่ถูกวิธี

2.4		 การขนย้ายสิ่งของที่ถูกวิธี
	 	 อันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ	เมื่อยกผิดวิธีแล้ว	จะเกิดอันตรายขึ้น
ได้	มีแนวทางปฏิบัติคือ	
	 	 1)	 ส�ารวจเส้นทางการเคลือ่นย้าย	ไม่ให้มสีิง่กดีขวางอยูบ่นพ้ืน	ซ่ึงอาจจะท�าให้	
	 	 	 สะดุดหรือลื่นหกล้ม	
	 	 2)	 วิธียก	4	ขั้นตอน	การยกท่ีถูกวิธี	จะท�าให้เราปลอดภัยและไม่ปวดหลัง		
	 	 	 ควรท�าดังนี้	
   •  พิจารณาขนาดของวัสดุก่อนยกเสมอ
   •  นั่งยอง	ๆ	ให้หลังตรง	วางเท้าทั้งสองข้างแยกกันพอสบาย	โดยวาง	
	 	 	 	 รองเท้าข้างหนึ่งไว้ข้าง	ๆ	ของที่จะยกเท้าอีกข้างถอยออกมา	และ	
	 	 	 	 รักษาสมดุลให้มั่นคง	ให้หลังและแนวต้นคออยู่ในระดับเดียวกัน	
   •  มือทั้งสองจับของให้แน่นและกระชับชิดกับล�าตัว	เมื่อวัสดุอยู่สูงเกิน	
	 	 	 	 กว่าระดับหน้าอก	ควรให้อยูใ่นระดบัหน้าอกก่อน	เพือ่ความมัน่คงในการยก	
   •  ควรใช้แขนและศอกแนบกบัล�าตวั	ไม่ควรยกวสัดุอยูห่่างจากล�าตัวมาก		
	 	 	 	 และยกขึ้นโดยใช้ก�าลังของต้นขา

2.5		 การป้องกันอันตรายจากก๊าซภายใต้ความดัน	(compressed	gas)	

2.5.1	 ความหมายของภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ
	 	 ภาชนะที่รับความดันจากภายนอกและท�าให้ภายในภาชนะมีความดันสูง
กว่า	 15	 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	 ความดันที่ส่งเข้ามาอาจเป็นไอน�้าหรืออากาศก็ได้	 เช่น	
หม้ออบ	หรอืหม้อต้ม	หม้อนึง่ฆ่าเชือ้	(Autoclave)	ในโรงพยาบาล	ถงัลมและภาชนะอืน่	ๆ
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	 	 ASME	ก�าหนดความหมายภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซไว้ดังนี้
  ภาชนะท่ีมีความดันหรือสูญญากาศเกิดขึ้นภายใน	 โดยที่ภาชนะนั้นไม่
ได้รับความร้อนหรือไฟโดยตรง	ถ้าจะเกิดความร้อนภายในภาชนะจะต้องเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีหรือการให้ความร้อนจากไฟฟ้า	 ไอน�้าและน�้ามันร้อน	 (Hot	 oil)	 ส่วน
ภาชนะที่ไม่เข้าข่ายคือ	 ภาชนะท่ีมีความดันภายในหรือภายนอกไม่เกิน	 15	 ปอนด์
ต่อตารางนิว้	หรอืมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า	6	นิ้ว
 

  ภาชนะบรรจุก๊าซ	 ภาชนะท่ีสร้างข้ึนมาส�าหรับบรรจุก๊าซอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง	 อยู่ในสภาวะเป็นของเหลวหรือก๊าซก็ได้	 เช่น	 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
(ถังหุงต้ม)	 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	 ถังแอมโมเนีย	
(ในโรงงานน�า้แขง็หรอืห้องเยน็)	ถงัคลอรนี	ท่อออกซิเจน	ท่อไนโตรเจน	ท่อไนตรัสออกไซด์	
และท่อคาร์บอนไดออกไซด์	เป็นต้น	ปัจจุบันมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
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2.5.2	 อุปกรณ์ความปลอดภัยส�าหรับภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ
	 	 อุปกรณ์ความปลอดภัยส�าหรับภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ
ดังตารางที่	2.5-2

ตารางที่	2.5-2
อุปกรณ์ความปลอดภัยส�าหรับภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ

  1)	 กลอุปกรณ์ระบายความดัน
	 	 	 1.1)	 Pressure	Relief	Valve	(วาล์วระบายความดัน)	ลักษณะโดย	
ทั่วไป	 จะมีวาล์วถูกกดให้สัมผัสกับบ่าวาล์วด้วยแรงของสปริง	 การท�างานวาล์วจะเปิด
ก็ต่อเมื่อมีความดันที่สูงกว่าแรงกดสปริง	วาล์วระบายความดันมี	3	ชนิด	คือ
     • Safety	 Valve	 เป็นอุปกรณ์ที่ระบายความดันอย่างอัตโนมัติ	
โดยอาศัยความดันท่ีเพิ่มขึ้นมากระท�าต่อวาล์ว	 เมื่อความดันสูงถึงจุด	Safety	Valve	
ท�างาน	 วาล์วจะถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี	 เหมาะที่จะน�าไปใช้กับภาชนะ
บรรจุก๊าซหรือเป็นไอ
     • Relief	Valve	 เป็นอุปกรณ์ที่ระบายความดันอย่างอัตโนมัติ	
โดยอาศัยความดันที่เพิ่มข้ึนมากระท�าต่อวาล์ว	 เมื่อความดันสูงถึงจุดที่ต้ังไว้วาล์วก็จะ
เปิดออกเป็นสัดส่วนกันคือการเปิดจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความดันท่ีเพ่ิมข้ึน	
เหมาะที่เลือกใช้กับภาชนะบรรจุของเหลว

ภาชนะรับแรงดัน ภาชนะบรรจุก๊าซ

-	ลิ้นนิรภัย
-	มาตรวัดความดัน
-	วาล์วรับไอน�้า
-	วาล์วลดความดัน
-	วาล์วระบายไอ
-	วาล์วถ่ายน�้า
-	ที่ล็อคฝา

-	กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย
-	วาล์วจ่ายและบรรจุ
-	มาตรวัดความดัน
-	วาล์วถ่าย
-	วาล์วควบคุมการไหลเกิน
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     • Safety	 Relief	 Valve	 เป็นอุปกรณ์ท่ีระบายความดัน
อย่างอัตโนมัติลักษณะการท�างานเป็นแบบเปิดอย่างรวดเร็ว	 หรือเปิดเป็นสัดส่วนกับ	
ความดันที่เพิ่มขึ้น	จึงสามารถน�ามาใช้แทน	Safety	Valve	และ	Relief	Valve	ได้	ทั้งนี้	
ขึ้นกับการน�าไปใช้งาน	
	 	 	 1.2)	 Nonreclosing	Pressure	Relief	Devices	เป็นกลอุปกรณ์
ระบายความดันชนิดที่เมื่อท�างานแล้วต้องเปลี่ยนหรือต้องปรับต้ังใหม่ซ่ึงจะต่างกับ
วาล์วระบายความดันที่เมื่อท�างานแล้ว	 พอความดันลดต�่าลงวาล์วก็จะหยุดระบาย
ความดันออกมาภายนอก	กลอุปกรณ์แบบนี้มี	3	ชนิดคือ
     • Rupture	Disk	Devices	ซึง่ก็คอืฝาครอบปะท	ุ(Frangible	Disc)	
น่ันเอง	ลักษณะจะเป็นฝาครอบทรงกลมแบบนูนออกหรือยุบเข้า	หรือแบนปิดไว้ท่ี
ช่องระบายของภาชนะรับความดัน	ถ้าความดันภายในสูงมากกว่าท่ีฝาครอบปะทุจะ
ทนได้ก็จะฉีกขาดหรือระเบิดออกเพื่อระบายความดันภายในออก
     • Breaking	Pin	Devices	จะไม่น�ามาใช้ระบายความดันเดีย่ว	ๆ	
แต่จะใช้ร่วมกันและอยู่ระหว่าง	 Safety	 Valve	 และ	 Safety	 Relief	 Valve	 และ
ภาชนะรับความดัน	พื้นที่ระหว่าง	Breaking	Pin	Devices	กับ	Safety	Valve	ต้องมี
เกจวัดความดันวาล์วทดสอบและท่อระบาย	 เพื่อใช้ตรวจสอบการท�างานและรอย
รั่วของ	Breaking	Pin	Devices
     • Spring	Loaded	Nonreclosing	Pressure	Relief	Devices	
การท�างานความดันจะไปกระท�าจนชนะแรงสปริง	 ท�าให้วาล์วเปิดออกที่ความดันหนึ่ง
ท่ีต้ังไว้	และจะเปิดค้างอยู่จนกว่าจะรับตั้งใหม่	อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้ร่วมกับ	
Pressure	Relief	Devices	อื่น	ๆ

	 	 2)	 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ
	 	 	 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซตามมาตรฐาน	มอก.	255-2521	
ครอบคลุมถึงถังก๊าซทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 ชนิดของก๊าซที่อนุญาตให้ใช้และไม่
ให้ใช้	ทัง้เป็นของเหลวและก๊าซ	กลอปุกรณ์นริภัยแบบระบายของถงัก๊าซมหีลายชนดิดังนี้
   2.1)	 ฝาครอบปะท	ุ(frangible	disc,	CG–1)	หมายถงึ	ชิน้ส่วนท�างาน
ท่ีมีรูปร่างเป็นฝาครอบท�าด้วยโลหะ	ท�าหน้าท่ีปิดช่องระบายของกลอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบายในภาวะปกติ	จะระเบิดออกเมื่อถึงความดันที่ก�าหนดไว้เพ่ือปล่อยให้ก๊าซ
ระบายจากภายในถังสู่บรรยากาศ
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   2.2)	 จกุหลอมละลาย	(fusible	plug,	CG–2	หรอื	CG–3)	หมายถงึ	
ช้ินส่วนท�างานทีม่รีปูร่างท่ีเป็นจกุ	ท�าด้วยวสัดทุีมี่จดุหลอมตัวต�า่	โดยปกตเิป็นโลหะผสม	
ท�าหน้าที่ปิดช่องระบายของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายในภาวะปกติ	จุกนี้จะหลอม
ละลายเพื่อให้ก๊าซระบายออก	เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงจุดจ�านวนที่ก�าหนดไว้
   2.3)	 จกุหลอมละลายเสรมิก�าลงั	(reinforced	fusible	plug,	CG–2	
หรือ	CG–3)	 หมายถึง	 จุกหลอมละลายท่ีมีแกนท�าด้วยโลหะมีอุณหภูมิจ�านวนสูง	
ล้อมรอบด้วยโลหะที่มีจุดหลอมตัวต�่าและมีอุณหภูมิจ�านวนตามที่ก�าหนดไว้
   2.4)	 ฝาครอบปะทคุวบคูก่บัจุกหลอมละลาย(combination	frangible	
disc-	fusible	plug,	CG–5)	หมายถึง	ฝาครอบปะทุใช้คู่กับจุกหลอมละลาย	เพื่อ
ป้องกันฝาครอบปะทุระเบิดออก	ก่อนถึงอุณหภูมิจ�านวนของจุกหลอมละลาย
   2.5)	 ลิ้นนิรภัยแบบระบาย	(safety	relief	valve,	CG–7)	หมายถึง	
กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่มีชิ้นส่วนท�างานปิดช่องระบายของกลอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบายโดยแรงดันของสปริงลิ้นจะเปิดและปิดเมื่อถึงความดันที่ก�าหนด
   2.6)	 ลิน้นริภัยแบบระบายควบคูก่บัจุกหลอมละลาย(combination	
safety	relief	valve	fusible	plug,	CG–8)	หมายถึง	กลอปุกรณ์นริภยัแบบระบาย
ชนิดลิ้นนิรภัยแบบระบายใช้คู ่กับจุกหลอมละลาย	อาจอยู่ในตัวเดียวกันหรือแยก	
กนักไ็ด้	ท�าหน้าทีเ่ปิดและปิดเมือ่ถึงความดนัท่ีก�าหนดหรอืเปิดออกเมือ่ถงึอณุหภมิูทีก่�าหนด

2.5.3	 การจัดการความปลอดภัยส�าหรับก๊าซภายใต้ความดัน
	 	 ก๊าซภายใต้ความดัน	 ส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติติดไฟ	 เป็นพิษท�าให้เกิด
การระคายเคือง	หมดสติ	และอาจเกิดการระเบิดได้	ก๊าซถูกอัดภายใต้ความดันและ
บรรจุในภาชนะเฉพาะ	 ในการเคลื่อนย้ายจะต้องท�าด้วยความระมัดระวัง	 ก๊าซภายใต้
ความดันที่ใช้ในโรงพยาบาลมีหลายชนิด	ได้แก่	อะเซทีลีน	แอมโมเนีย	ก๊าซที่ใช้ในการ
ดมยาสลบ	 อาร์กอน	 คลอลีน	 เอทีลินออกไซด์	 ฮีเล่ียม	 ออกซิเจน	 ไฮโดรเจน												
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	เป็นต้น	ซึ่งก๊าซเหล่านี้มีก๊าซไวไฟหลายชนิด	เช่น	อะเซทีลีน									
เอทีลินออกไซด์	เมทีลคลอไรด์	และไฮโดรเจน	เป็นต้น
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  1)	 แหล่งที่พบ	
   •  หน่วยจ่ายกลาง	(central	supply)	มีการใช้ก๊าซเอทีลินออกไซด์	
   •  ห้องผ่าตัด	ใช้ก๊าซดมยาสลบ
   •  ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน	ใช้ก๊าซออกซิเจน	
   •  ห้องปฏิบัติการ	ซึ่งใช้ก๊าซไนโตรเจน	ไฮโดรเจน	ฮีเลี่ยม	

การเก็บถังก๊าซออกซิเจน

	 	 2)	 ผลต่อสุขภาพ	 	อันตรายจากการใช้ก๊าซภายใต้ความดันขึ้นอยู ่กับ
คุณสมบัติความเป็นพิษของก๊าซที่ใช้การจัดเก็บสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง	การเคลื่อนย้ายที่
ไม่ถูกต้องและการเกิดการกระแทกอย่างแรง	ขณะเคลื่อนย้ายจะท�าให้เกิดการระเบิด	
เกิดเพลิงไหม้	ผลที่ตามมาคือ	การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของผู ้ปฏิบัติงานและ				
ผู้อยู่ข้างเคียง
  3)	 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเก็บและเคลื่อนย้ายถังก๊าซภายใต้ความดัน	
   • ถังก๊าซภายใต้ความดันทุกถัง	ควรอยู่ในสภาพปลอดภัยและไม่ควร
วางถังก๊าซติดกัน	
   • ถังก๊าซภายใต้ความดันสามารถเก็บได้ในที่โล่งแจ้ง	ไม่ถูกแสงแดด		
	 	 	 	 โดยตรง	หรือห่างจากแหล่งความร้อน	หรือรังสีความร้อนที่สามารถ	
	 	 	 	 แผ่ไปถึงถังได้	
   •  ไม่เก็บถังก๊าซเปล่าใกล้กับถังก๊าซที่บรรจุก๊าซเต็ม	ควรแยกเก็บและ	
	 	 	 	 ติดป้ายบอกชัดเจน	
   •  ไม่วางถังก๊าซเปล่าใกล้หรือสัมผัสเปลวไฟ	หรือกระแสไฟฟ้า	
   •  ไม่เก็บถังก๊าซภายใต้ความดันชนิดไวไฟและไม่ไวไฟไว้ในที่เดียวกัน	
   •  ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่มีถังก๊าซภายใต้ความดัน	และมีป้ายเตือนห้าม	
	 	 	 	 สูบบุหรี่	
   •  ขณะท่ีมีการเคลื่อนย้าย	หรือจัดวางถังก๊าซภายใต้ความดัน	ไม่ควร	
	 	 	 	 กระแทกถังก๊าซ	



25 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   • ควรใช้รถเข็นถังก๊าซเฉพาะในการเคลื่อนย้าย	
   •  ระมัดระวังมิให้ถังก๊าซภายใต้ความดันล้มกระแทก	ซึ่งอาจท�าให้วาล์ว
	 	 	 	 ช�ารุดหรือถังแตกร้าว	ควรตรึงถังก๊าซให้อยู่กับที่	
   •  ขณะเคลื่อนย้ายถังก๊าซภายใต้ความดัน	ต้องแน่ใจว่าวาล์วและจุดต่อ	
	 	 	 	 ไม่ช�ารุด
  4)	 การป้องกันและควบคุม  
   •  การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องอันตรายจากก๊าซ		
	 	 	 	 ภายใต้ความดนั	การใช้	การเคลือ่นย้าย	และการจดัเกบ็ถงัก๊าซภายใต้	
	 	 	 	 ความดัน	
   •  การใช้และเคลื่อนย้ายถังก๊าซภายใต้ความดัน	จ�าเป็นต้องด�าเนินการ		
	 	 	 	 โดยผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกอบรมมาแล้ว	และให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนท่ีก�าหนด	
	 	 	 	 เพือ่ความปลอดภัย	
   •  การจัดเกบ็ถงัก๊าซภายใต้ความดนั	ควรเกบ็ในทีม่อีากาศถ่ายเทได้ดอียู	่	
	 	 	 	 ในอาคารป้องกันไฟ	มีประตูหนีไฟ	มีระบบแสงที่มีสวิตช์ไฟ	อุณหภูมิ	
	 	 	 	 ท่ีจัดเก็บไม่ควรเกิน	52	องศาเซลเซียส	และไม่ควรอยู่ใกล้ท่อไอน�้า		
	 	 	 	 ท่อน�า้ร้อน	หม้อไอน�า้	วสัดไุวไฟของเสยีทีติ่ดไฟได้	บริเวณทีม่กีารเชือ่ม	
	 	 	 	 หรือบริเวณอื่นใดที่มีแหล่งความร้อน	จนเป็นสาเหตุของการติดไฟ
  5)	 การตรวจสอบและทดสอบภาชนะรับความดัน
	 						 การตรวจภาชนะรับความดันควรกระท�าทุกวันหรือทุกสัปดาห์	 เป็นการ
ตรวจภาชนะรับความดันก�าลังท�างาน	 ส่วนการตรวจสอบภาชนะรับความดันควร
กระท�าอย่างน้อยปีละครั้ง	 การตรวจและทดสอบภาชนะรับความดันสามารถกระท�า
ได้ดังนี้
   •  ตรวจการรั่วซึมหรือแตกร้าวของเปลือกและฝาปิด	โดยเฉพาะบริเวณ	
	 	 	 	 รอยต่อหรือรอยเชื่อม	ถ้าพบต้องหยุดใช้งานแล้วซ่อมทันที
   •  ตรวจที่ล็อกฝา	ดูการบิดงอ	แตกร้าว	สึกหรอ	หรือช�ารุดในลักษณะ	
	 	 	 	 อื่นเมื่อปิดฝาแล้วล๊อคสนิท
   •  การตรวจช�ารุดหรือรั่วซึมของวาล์วต่าง	ๆ	เช่น	วาล์วรับไอน�้า		
	 	 	 	 วาล์วระบายไอ	และวาล์วถ่ายน�า้	วาล์วเหล่าน้ีใช้งานวนัละหลาย	ๆ	ครัง้		
	 	 	 	 มีโอกาสรั่วได้ง่าย	โดยเฉพาะแกนวาล์ว
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   •  ตรวจการท�างานของเกจวดัความดนัเข็มจะตกลงที	่0	ปอนด์ต่อตารางนิว้		
	 	 	 	 เม่ือไม่มีไอน�้าในภาชนะรับความดัน	เข็มจะค่อยๆ	ขยับข้ึนเมื่อมี	
	 	 	 	 ความดัน	ถ้ามีการติด	ขัดเป็นระยะๆ	ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ตรวจ	
	 	 	 	 การท�างานของลิ้นนิรภัยทุกสัปดาห์
   •  การตรวจสอบท�าขณะภาชนะรบัความดนัมคีวามดนัไอน�า้ขณะใช้งาน	
	 	 	 	 ปกติด้วยการยกคานหรือก้านนิรภัยขึ้น	ไอน�้าจะพุ่งออกมาและเมื่อ	
	 	 	 	 ปล่อยคานนิรภัยก็จะหยุดท�างาน	ถ้าพบว่ามีไอน�้าซึมออกมาขณะลิ้น	
	 	 	 	 นิรภัยไม่ได้ท�างาน	แสดงว่าลิ้นกับฝาเกิดการสึกกร่อน	ควรจะถอดมา	
	 	 	 	 ท�าใหม่ให้เรียบ
   •  ตรวจทดสอบประจ�าปี	ท�าได้โดยการอดัไอน�า้เข้าไปในภาชนะรบัความดนั		
	 	 	 	 ด้วยความดัน	1.5	เท่าของความดันใช้งานปกติ	จากนั้นก็ตรวจสอบ	
	 	 	 	 การรั่วซึมของเปลือก	ฝาปิด	โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อหรือรอยเชื่อม		
	 	 	 	 ตรวจการท�างานของลิ้นนิรภัย	เกจวัดความดัน	หรือที่ล็อกฝา	แล้ว	
	 	 	 	 ปรบัตัง้ลิน้นริภยัให้ระบายไอทีค่วามดนัสงูกว่าใช้งานปกต	ิ5	–	10	ปอนด์		
	 	 	 	 ต่อตารางน้ิว	จากนั้นระบายน�้าออกให้หมด	เปิดฝาพร้อมตรวจสอบ	
	 	 	 	 โครงสร้างภายในของภาชนะรับความดันเกี่ยวกับการกัดกร่อน	ท่อ	
	 	 	 	 ทางท่ีต่อไปยังเกจวัดความดันและวาล์วทุกตัวควรถอดออกมาท�า		
	 	 	 	 ความสะอาดพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย
  6)	 การตรวจสอบและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
	 	 	 การตรวจถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ควรกระท�าทุกวัน	แต่การทดสอบจะ
กระท�าเมือ่ถังมอีายกุารใช้งาน	5	-	10	ปี	วธิกีารตรวจและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
กระท�าได้ดังนี้
   •  ตรวจสอบภายนอกของถังต้องไม่บวม	บุบ	หรือไฟไหม้
   •  ตรวจแกนวาล์วไม่เอียง	และเกลียวที่จะต่อท่อจ่ายก๊าซไม่ช�ารุด
   •  ตรวจการรั่วของก๊าซบริเวณวาล์ว	ลิ้นนิรภัย	รอยต่อ	และก้นถัง
   •  ตรวจสอบถังโดยละเอียด	ถ้าพบข้อบกพร่องจะต้องน�าไปซ่อมแซม			
	 	 	 	 แต่ถ้าช�ารุดมาก	ก็ห้ามน�ามาใช้
   •  ตรวจสภาพของลิ้นนิรภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
	 	 7)	 การตรวจสอบและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
   7.1)	 การตรวจพินิจภายนอก	ต้องขูดสีของถังออกให้หมดแล้วพินิจดู
การผุกร่อน	รอยบุบ	หรือเป็นหลุม	การขูดขีด	การบวมและรอยถูกไฟไหม้
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	 	 	 7.2)	 การตรวจพนิจิภายใน	ต้องท�าความสะอาดภายในถงัด้วยลกูเหลก็	
จากนั้นใช้แสงไฟส่องเข้าไปตรวจภายในถังเพื่อหาการผุกร่อนหรือเป็นหลุม
	 	 	 7.3)	 ชั่งน�้าหนัก	เมื่อถอดอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ออกและท�าความสะอาดถัง
แล้ว	น�าถังไปชั่งน�้าหนัก	ถ้าน�้าหนักน้อยกว่าเดิม	ร้อยละ	95	ห้ามน�ามาใช้
	 	 	 7.4)	 ตรวจการร่ัวซึม	เมื่อติดตั้งวาล์วต่าง	ๆ	เข้าที่เรียบร้อยแล้ว	ให้
อดัอากาศหรอืก๊าซเฉือ่ยเข้าไปในถงั	แล้วจุม่ลงในน�า้	หรอืใช้น�า้สบูท่ารอบ	ๆ	ถงับรเิวณ
ที่เป็นรอยต่อหรือรอยเชื่อม
  8)	 การตรวจสอบโดยการอัดน�้า	(อัดไฮดรอลิก)	
	 	 	 การตรวจสอบโดยการอัดน�้า	 (อัดไฮดรอลิก)	 เป็นการการอัดน�้าเข้าไป
ในถังด้วยความดัน	2	เท่าของความดันใช้งานสูงของถังนาน	30	วินาที	จากนั้นตรวจหา
รอยรั่วซึมหรือการบิดเบี้ยว	แต่ถ้าถังมีอายุการใช้งานครบ	10	ปี	ต้องตรวจทดสอบหา
การขยายตัวถาวรของถังด้วย
  9)	 การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซชนิดอื่นๆ
	 	 	 การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซชนิดอื่น	ๆ	เช่น	ท่อออกซิเจน	
ท่อไนตรสัออกไซด์	และท่อไนโตรเจน	การตรวจเหล่าน้ีควรกระท�าทกุวนั	ส่วนการตรวจ
ทดสอบจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของท่อด้วย	เช่น	ท่อแบบไม่มีตะเข็บ
ขนาดบรรจนุ�า้ไม่เกนิ	500	ลติร	ควรตรวจสอบทกุ	3	ปี	ขนาดบรรจุใหญ่กว่านีต้รวจทุก	
5	ปี	ท่อแบบมตีะเขบ็ขนาดบรรจุน�า้ไม่เกิน	500	ลติร	ตรวจทุก	3	ปี	แต่ถ้าอาย	ุ10	หรือ	
15	ปี	ต้องตรวจทุก	2	ปี	

2.6		 กฎความปลอดภัยทั่วไป	(General	safety)
	 	 กฎความปลอดภัยทัว่ไป	 เป็นกฎในการปฎบิตังิานท่ีพนกังาน	ลกูจ้าง	ผูร้บัเหมา	
ควรจะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขององค์กร	ดังแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้
  • หากมีความสงสยัหรอืไม่เข้าใจท่ีเกีย่วกบังาน	ควรรบีปรกึษาหวัหน้างาน	(ทันท)ี
  • ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน
  • ต้องปิดสวิทซ์	หรือถอดปลั๊ก	ก่อนซ่อมแซมเครื่องจักรทุกครั้ง
  • ไม่สบาย	ร่างกายไม่พร้อม	ง่วงซึม	ให้รีบปรึกษาพยาบาลหรือแพทย์ทันที
  • ต้องปฏิบัตติามแผนฉกุเฉนิ	กฎระเบยีบ	เคร่ืองหมายป้ายเตือน	และป้ายห้าม	
	 	 	 ต่างๆ	ของคณะอย่างเคร่งครดั	และก�าจดั	บ�าบัด	ลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน		
	 	 	 และมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
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  • งานที่เส่ียงอันตราย	เช่น	งานไฟฟ้า	ท่ีอับอากาศ	สัมผัสสารเคมี	เชื้อโรค	
	 	 	 เป็นต้น	อย่าท�างานในท่ีลบัตาคนเพยีงคนเดยีว	โดยไม่มใีครทราบ	โดยเฉพาะ		
	 	 	 การท�างานหลังเวลาท�างานปกติ
  • ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม	ไม่ขาดรุ่งริ่งหรือมีส่วนยื่นห้อย	
  • ต้องใส่อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย	PPE	ตามประเภท	หรือชนดิของงานนัน้	ๆ		
	 	 	 ตลอดเวลาท�างาน
  • ขณะปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารประสานงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	เช่น		
	 	 	 ใช้วิทยุสื่อสาร
  • การปรบัแต่ง	เปลีย่นแปลง	หรอืซ่อมแซมอปุกรณ์ใด	ๆ	ต้องกระท�าโดยผูม้	ี	
	 	 	 หน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
  • ห้ามน�าอาหาร	เครื่องดื่ม	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	รับประทานบริเวณที่เก็บ	
	 	 	 สารเคมี	หรือบริเวณอื่นที่มีประกาศห้ามไว้
  • ห้ามสูบบุหรี่	ในสถานที่ห้ามสูบตามที่คณะประกาศห้ามไว้	
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ทางออก	หรือ	ประตูฉุกเฉินในสถานการณ์ปกติ
  • ห้ามฉดีเครือ่งดบัเพลงิหรือกดสญัญาณแจ้งเหตฉุกุเฉนิเล่นโดยไม่มเีหตอุนัควร
  • ผู้รับเหมาที่เข้ามาปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรงาน	HOT	WORK		
	 	 	 งานไฟฟ้า	งานอับอากาศ	งานท่ีท�าบริเวณสารเคมี	สารไวไฟ	งานบนที่สูง		
	 	 	 ต้องปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย	หรือต้องได้รับใบอนุญาตการ	
	 	 	 ท�างาน	(Work		permit)		ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
  • กรณีหญิงมคีรรภ์	ห้ามยกของหนกัขึน้ทีส่งู	หรอืท�างานทีอ่าจเป็นอนัตราย	
	 	 	 ต่อสุขภาพ	และไม่ท�างานในช่วงเวลา	24.00	-	06.00	น.	หรือเกิน	
	 	 	 กว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้

2.7		 ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา
	 	 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับเหมา	ควรปฏิบัติดังนี้

  • แต่งกายสุภาพ	ไม่สวมกางเกงขาสั้น	ไม่ใส่รองเท้าแตะ
  • จอดรถยนต์ในที่ก�าหนดไว้	หรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
  • ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย	เพื่อแลกบัตรประชาชน	หรือบัตรที่	
	 	 	 ราชการออกให้
  • แจ้งรายชือ่บุคคล/แจ้งรายการสิง่ของท่ีน�าเข้าคณะฯ	ต่อ	รปภ.	อย่างละเอยีด
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  • แจ้งชื่องานและผู้ที่ต้องการติดต่อและท�าใบผ่าน	 กรณีผู้รับเหมารายใหม่	
จะต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท�างานจากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ของคณะฯ	ก่อนเริ่มงาน	ผู้รับเหมาจะต้องส่งส�าเนาบัตรประชาชนของพนักงานทุกคน
ที่เข้ามาปฏิบัติงาน	กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่อยู่/ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ	ให้
ผู้ควบคุมงานท�าการอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาแทน
  • ผู้ที่มาส่งของที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่มีน�้าหนักมาก	 ไม่สามารถยกลง
จากรถได้	อนุญาตให้น�ารถเข้ามาส่งด้านหน้าส�านักงานได้	เมื่อน�าสิ่งของลงหมดแล้วให้
น�ารถออกไปจอดในพื้นที่ของคณะฯ	ก�าหนดเท่านั้น	ยกเว้นได้รับอนุญาตและต้องเปิด
ไฟกระพริบตลอดเวลา/มีกรวยกั้น	 เมื่ออยู่ในพื้นท่ีท่ีมีรถโฟล์คลิฟท์ท�างาน	 และห้าม
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอ	เพื่อลดโลกร้อนและการใช้พลังงาน
  • ให้อยู่ในสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานจัดให้เท่านั้น	หากต้องการไปพ้ืนท่ีอื่นหรือ	
	 	 	 ต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม	ให้แจ้งผู้ควบคุมงานน�าไป
  • ระหว่างการอยู่ในบริเวณคณะฯ	ห้ามกระท�าการดังต่อไปนี้
	 	 	 -	 ห้ามสูบบุหรี่	หรือ	ห้ามท�าให้เกิดประกายไฟทุกกรณี	
	 	 	 -	 ห้ามเข้าไปในสถานที่อื่นที่ตนไม่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 -	 ห้ามเล่นการพนัน	ห้ามดื่มสุรา	หรือสิ่งเสพติดใด	ๆ	
	 	 	 -	 ห้ามทะเลาะวิวาท	ก่อการไม่สงบ
	 	 	 -	 ห้ามน�าเด็ก	หรือ	สัตว์เลี้ยง	เข้ามาในคณะฯ	
  • หากผู้รับเหมาปฏิบัติเก่ียวกับงานท่ีมีความเสี่ยง	เช่น	งานเชื่อม	งานเจียร	
งานตัด	หรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	หรืองานขึ้นที่สูง	จะต้องกรอกแบบฟอร์ม	
Work	permit	ขออนุญาตก่อนทุกคร้ัง	หลังเสร็จงานต้องตรวจสอบ	จัดเก็บเศษวัสดุ
ตามประเภทของขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	PPE		
	 	 	 ตามชนิด/ประเภทของงานนั้น	ๆ
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงาน	ว่ากล่าว		
	 	 	 ตักเตือนได้	ในกรณีท่ีพบว่าการกระท�านั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ	
	 	 	 เป็นการฝ่าฝืนกฎของคณะฯ
  • กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	ให้ปฏิบัติตามที่ผู้ควบคุมงาน/รปภ.	แนะน�าและ		
	 	 	 ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน
  • เมื่อเสร็จธุระให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในใบอนุญาตติดต่องาน
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  • แสดงหลักฐานการน�าสิ่งของออกนอกคณะฯ	ต่อ	รปภ.	และแลกบัตร	
	 	 	 ประชาชนคืน

2.8		 ระบบใบขออนุญาตท�างาน	(Work	permit)

	 	 เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีวัตถุดิบซึ่งเป็นสาร
ไวไฟ	และยังมีสารเคมีบางอย่างที่มีพิษและมีคุณสมบัติในการกัดกร่อน	มีบริเวณที่อาจ
สัมผัสเชื้อโรค	นอกจากนี้	ในบริเวณบางแห่งอาจมีสายไฟฟ้าแรงสูง	และท่อใต้ดินฝังอยู่
ใต้บริเวณทีจ่ะท�างาน	 หรอืมกีารท�างานบนท่ีสงู	 และอาจมผีูค้นทีเ่กีย่วข้องเดินผ่านไป	 -	 มา	
หรือท�างานในบริเวณใกล้เคียงกัน	 ดังนั้น	 เพื่อให้ระบบการตรวจสอบความเรียบร้อย
และความปลอดภยัทกุรายการ	หรอืระบบอนญุาตการท�างาน	(Work	Permit	System)	
ส�าหรับการท�างานซึ่งไม่ใช้งานประจ�า		แต่เป็นงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติม
โครงสร้าง	 และอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตภายในเขตปฏิบัติการ	 ได้แก่	 งานร้อน	
(Hot	work)	งานบนที่สูง	(High	Work)	และงานขุดเจาะ	(Excavation)	เป็นต้น	โดย
ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	

  วัตถุประสงค์
  • เพือ่ให้การปฏบัิตงิานต่างๆ	ได้รบัการควบคมุความปลอดภยัอย่างมรีะบบ		
	 	 	 และเป็นการรับประกนัความปลอดภยัส�าหรับพนักงานทรัพย์สิน	เคร่ืองจักร		
	 	 	 อุปกรณ์	สิ่งแวดล้อม	และชุมชนใกล้เคียง	ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
  •  เพื่อให้มีการควบคุมและประสานงานที่รัดกุมระหว่างหน่วยงานที่เข้ามา	
	 	 	 ท�างานกับหน่วยงานผูร้บัผดิชอบในพืน้ทีห่รอืเจ้าของอปุกรณ์และเคร่ืองจักร
  •  เพื่อให้สามารถตรวจวัด	ติดตาม	และประเมินผลด้านความปลอดภัยได้	
	 	 	 ตามมาตรฐานสากล

	 	 กฎและระเบียบการขอใบอนุญาต
  •  ก่อนเริม่ปฏบิตังิานใดๆ	ทีน่อกเหนอืจากการปฏบิติังานประจ�าในเขตปฏิบติั
การพนกังานหรอืช่าง	 รวมทัง้คณะผูร้บัเหมาทีไ่ด้รบัมอบหมาย	 จะต้องขอใบอนญุาต
ท�างาน	 (Work	 Permit)	 จากผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่หรืออุปกรณ์ท่ี
จะปฏิบัติงานนั้นๆ
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  •  ใบอนญุาตท�างานท่ีสมบูรณ์จะต้องระบุวนั	ระยะเวลา	อปุกรณ์หรอืสถานที	่	
	 	 	 ที่อนุญาตให้ท�างาน	รายละเอียดของงานที่ท�าลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบ		
	 	 	 ผู้รับอนุญาต	และผู้อนุญาต
  •  ต้องติดตั้งต้นฉบับใบอนุญาตท�างานไว้ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่	
	 	 	 สังเกตได้ชัดเจนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
  •  เมือ่ปิดงานแล้วให้น�าส่งใบอนญุาตท�างาน	(Work	Permit)	มายงัเจ้าหน้าท่ี	
	 	 	 ความปลอดภัย

ผู้รับอนุญาต :	 เมื่อลงนามในใบอนุญาตแล้ว	 หมายถึง	 ได้เข้าใจในงานที่จะท�า	 และ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนด	ในใบอนุญาตทุกประเภท
ผู้อนุญาต : คนที่ตัดสินใจแล้วว่าอุปกรณ์	 หรือบริเวณที่ท�างานนั้นปลอดภัยและได้มี
การเตรียมการท�างานดีมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว

2.8.1	 ใบอนญุาตท�างานทีม่คีวามร้อน	หรอืมปีระกายไฟ	(Hot	Work	Permit)
	 	 ใบอนุญาตท�างานที่มีความร้อน	 หรือมีประกายไฟ	 (Hot	 Work	 Permit)	
ส�าหรับแสดงการอนุญาตท�างานที่ใช้ความร้อน	หรือมีประกายไฟ	ได้แก่
  •  การท�างานที่มีความร้อนหรือประกายไฟในเขตปฏิบัติการ
  •  การน�ารถยนต์	หรอือปุกรณ์ไฟฟ้า	เข้าไปในเขตปฏบิตักิารหรอืสถานทีม่วีตัถไุวไฟ
  •  งานเชื่อมประสาน	หรือตัดด้วยเปลวไฟ	หรือไฟฟ้า
  •  งานที่ท�าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดความร้อน	หรือเกิดการลุกไหม้
  •  งานทีท่�าให้เกดิประกายไฟจากการเคาะ	ขัด	ลบั	ตัด	หรือท�าให้เกดิไฟฟ้าสถติย์
 
2.8.2	 ใบอนุญาตท�างานขุดเจาะ	(Excavation	Permit)
	 	 ใบอนุญาตท�างานขุดเจาะ	(Excavation	Permit)	ส�าหรับใช้อนุญาตให้ท�างาน
ขุดเจาะพื้นผิวให้ลึกลงไปมากกว่า	15	 เซนติเมตร	 (6	นิ้ว)	 ได้แก่	การขุด	การปักหลัก	
การตอกเสาไฟเข็มหรือเสาและงานอื่นๆ	ที่มีลักษณะเดียวกัน

2.8.3	 ใบอนุญาตท�างานไฟฟ้า	(Work	With	Electrical	Source	Permit)
	 	 ใบอนญุาตท�างานไฟฟ้า	(Work	With	Electrical	Source	Permit)	ส�าหรบัใช้อนญุาตท�า
งานใด 	ๆทีม่กีารเข้าในเครอืข่ายระบบไฟฟ้าทุกแรงดนั	ยกเว้น	ไฟฟ้า	24	VDC.	ในเขตปฏิบัติการ	
และใช้อนุญาตส�าหรบังานไฟฟ้าแรงสงูนอกเขตปฏบัิตกิารท่ีมแีรงดนัไฟฟ้ามากกว่า	220	Volt
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2.8.4	 ใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน	(Scaffolding	Permit)
	 	 ใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน	(Scaffolding	Permit)	ส�าหรับใช้ตรวจสอบ/
อนุญาตการตั้งนั่งร้านเฉพาะเวลาที่อนุญาต	 รวมทั้งให้ท�าการรื้อถอนทันทีที่หมดเวลา
อนุญาตส�าหรับงานในเขตพื้นที่

2.8.5	 ใบอนุญาตท�างานในที่สูง	(High	Work	Permit)
	 	 ใบอนุญาตท�างานในที่สูง	(High	Work	Permit)	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ในกรณีที่มีการติดตั้งนั่งร้าน	นั่งร้านจะต้องมี
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง
	 	 2)		จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยสายช่วยชีวิตส�าหรับให้ผู้
ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติในที่สูง	2	เมตรขึ้นไป
โดยยึดติดกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง
	 	 3)		จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ขณะท�างาน
	 	 4)		จัดให้มีผ้าใบหรือสิ่งปิดกั้นไม่ให้วัสดุร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อผู้ที่ท�างาน
หรือทรัพย์สินที่อยู ่ด้านล่าง	หรือจะต้องปิดกั้นบริเวณโดยรอบใต้พื้นที่ปฏิบัติงาน					
เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย
	 	 5)		การท�างานบนที่สูงหรือบนหลังคาใกล้สายไฟฟ้าต้องจัดท�าป้ายเตือนหรือ
ท�ารั้วกั้น
	 	 6)		สภาพดินฟ้าอากาศปกติ	ไม่มีลมแรงหรือฝนฟ้าคะนอง

	 2.8.6	 ใบอนุญาตท�างานขนถ่ายสารเคมี/น�้ามัน	(Chemicals/Oil	Transfer	
Work	Permit)
	 	 ใบอนุญาตขนถ่ายสารเคมี/น�้ามัน	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ได้ท�าการปิดกั้น/แยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอื่นและติดป้ายเตือนเรียบร้อย
	 	 2)	 ได้ท�าการหนุนล้อรถด้วยไม้หมอนกันรถไหล	ทั้งล้อหน้า-ล้อหลัง
	 	 3)	 การจอดรถต้องเอาหน้ารถออก	เม่ือมเีหตุฉกุเฉินสามารถน�าออกรถได้ทนัที
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	 	 4)	 ตัง้ป้ายเตอืน	“เขตพืน้ทีอ่นัตราย	ก�าลงัขนถ่ายสารเคม/ีน�า้มนั”ไว้ด้านหน้าของรถ
	 	 5)		ท�าการสวมสายท่อส่งของรถกับท่อรับของถังสารเคมี/น�้ามัน	ต้องไม่มีการ	
	 	 	 รั่วไหลของสารเคมี/น�้ามัน	ในระหว่าง	Load	สารเคมี/น�้ามัน	
	 	 6)		ตรวจสอบอุปกรณ์	(ต้องไม่ท�าให้เกิดประกายไฟ)
	 	 7)		จัดเตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ยามฉุกเฉิน

2.8.7	 ใบอนุญาตท�างานซ่อมธรรมดาทั่วไป	(Cold	Work	Permit)
	 	 ใบอนุญาตท�างานซ่อมธรรมดาทั่วไป	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)		ได้ท�าการปิดกั้น	หรือแยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอ่ืน	ๆ	และติดป้ายเตือน	
	 	 	 เรียบร้อย
	 	 2)	 ได้ตัดระบบไฟฟ้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์นั้น	และติดป้ายเตือนเรียบร้อย
	 	 3)		 ได้ตัดแยกระบบควบคุมการท�างานและติดป้ายเตือนเรียบร้อย
	 	 4)		 ได้ท�าความสะอาดอปุกรณ์จนปราศจากสารเคม	ีน�า้มัน	ไอน�า้	สารอนัตราย
	 	 5)		จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
	 	 6)		บริเวณรอบ	ๆ	รวมท้ังบรรยากาศและทิศทางลม	อยู ่ในสภาพท�างาน	
	 	 	 อย่างปลอดภัย
	 	 7)		ตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุที่ท�าให้เกิดการติดไฟในพื้นที่
	 	 8)		ปิดกั้นระบบท่อ/วาวล์ต่างๆ	และติดป้ายเตือนเรียบร้อย

2.9		 การจัดการความปลอดภัยส�าหรับการท�างานในส�านักงาน

2.9.1	 ความปลอดภัยทั่วไป
	 	 แนวทางปฏิบัติส�าหรับความปลอดภัยทั่วไป	มีดังนี้
	 	 1)		พื้นส�านักงานควรสะอาดอยู่เสมอ
	 	 2)		ห้าม	วิ่งหรือลื่นไถลในส�านักงาน
	 	 3)		ขณะที่มีการขัดหรือท�าความสะอาดพื้น	ผู้ปฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติ	
	 	 	 งานด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น
	 	 4)		 ถ้าพบน�า้มนัหกบนพืน้ส�านกังาน	ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ	หรือกนัพ้ืนท่ี	
	 	 	 และแสดงเครื่องหมายเตือน	หรือหาวัสดุดุดซับ	และน�าไปทิ้งตามชนิด/	
	 	 	 ประเภทของขยะ	เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
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	 	 5)		 ถ้าพบวสัดหุรือเครือ่งใช้ส�านักงาน	เช่น	ดินสอ	หรอืสิง่อืน่ใดตกหล่น	รีบเกบ็ทนัที
	 	 6)		ในขณะที่เดินถึงมุมตึก	ให้เดินทางขวาของทางเดิน	เดินช้าๆ	อย่าง	
	 	 	 ระมัดระวัง
	 	 7)		สายโทรศัพท์	หรือสายไฟฟ้า	ควรติดตั้งให้เรียบร้อย	ไม่กีดขวางทางเดิน
	 	 8)		อย่าอยู่ใกล้บริเวณประตูที่เปิดอยู่	ประตูอาจเปิดมากระแทกได้
	 	 9)		 เมื่อจะเข้าออกบังตา	หรือเปิดปิดประตูบานกระจก	ควรเปิดปิดอย่าง	
	 	 	 ระมัดระวัง
	 	 10)	ประตูบานกระจกที่เปิดปิดสองทางให้ติดเครื่องหมาย	“ดึง”	หรือ	“ผลัก”		
	 	 	 ให้ชัดเจน
	 	 11)	ไม่วางสิ่งของเกะกะทางเดินช่องประตู
	 	 12)	ติดตั้งกระจกเงาที่บริเวณมุมอับ
	 	 13)	ท�าความสะอาดและก�าจัดขยะ	ฝุ่นผง	หรือเศษกระดาษทุกวัน
	 	 14)	ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ	สูบบุหรี่ในที่จัดไว้ให้เท่านั้น

2.9.2	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้บันได
	 	 อุบัติเหตุจากการใช้บันไดมักเกิดขึ้นเสมอ	ดังนั้น	ขณะท่ีท�างานอยู่บนข้ัน
บันไดจ�าเป็นต้องระมัดระวังและปฏิบัติได้ถูกวิธี	โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  ข้อห้ามปฏิบัติ	
  •  อย่าวิ่งเล่นหรือหยอกล้อกัน	ขึ้นลงบันไดด้วยความระมัดระวัง
  •  อย่าขึ้นหรือลงบันไดเป็นกลุ่มใหญ่เวลาเดียวกัน
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  ข้อควรปฏิบัติ
  •  ก่อนขึ้นลงบันไดควรสังเกตสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้
  •  ถ้าบันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ	หรือบันไดเกิดช�ารุดให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี	เพ่ือ	
	 	 	 ท�าการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย
  •  ดูแลอย่าให้มีเศษวัสดุชิ้นเล็กน้อยตกอยู่ตามขั้นบันได	
  •  จัดให้มีพรมหรือที่เช็ดเท้าบริเวณเชิงบันได
  •  ขึ้นลงทางด้านขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง
  •  ขณะขึ้นลงบันไดต้องมองขั้นบันไดทุกครั้ง

2.9.3	 การจัดการความปลอดภัยของ	โต๊ะท�างาน	เก้าอี้	ตู้

  ข้อห้ามปฏิบัติ
  •  ห้าม	วางสิ่งของไว้ใต้โต๊ะท�างาน
  •  ห้าม	เอนหรือพิงพนักเก้าอี้โดยให้รับน�้าหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่ง
  •  ห้าม	วางวัสดุสิ่งของบนหลังตู้
  ข้อควรปฏิบัติ
  •  การจัดวางตู้ต้องไม่เกะกะทางเดิน
  •  ให้มีพื้นที่เคลื่อนย้ายเก้าอี้เข้าออกที่สะดวก
  •  จัดเอกสารใส่ลิ้นชักตู้ชั้นล่างสุดขึ้นไป	หลีกเลี่ยงการใส่เอกสารมากเกินไป
  •  ลิ้นชักตู้เอกสารควรเปิดใช้ทีละชักและปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  •  ให้จับหูลิ้นชักตู้ทุกครั้งในการเปิดเพื่อป้องกันนิ้วถูกหนีบ

2.9.4	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ส�านักงาน

  ข้อห้ามปฏิบัติ
  •  ห้าม	ใช้เล็บแกะลวดเย็บกระดาษ	ให้ใช้ที่ดึง	
  •  ห้าม	ใช้กล่องโต๊ะหรอืเก้าอีต้ดิล้อ	ควรใช้บันไดเหยยีบ	เมือ่ต้องการหยบิของในทีส่งู
  •  ห้าม	ปรับแต่ง	หรือเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของเครื่องใช้ส�านักงานที่	
	 	 	 อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเครื่องก�าลังท�างาน
  •  ห้าม	ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือเปิดแผงเครื่องใช้ส�านักงานที่มี	
	 	 	 อนัตราย	โดยเด็ดขาด	กรณีเครื่องขัดข้องให้ช่างมาท�าการซ่อมแซมแก้ไข
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  ข้อควรปฏิบัติ
  •  ในขณะขนย้ายกระดาษ	ควรระวังกระดาษบาดมือ
  •  ให้เก็บปากกาหรือดินสอ	โดยการเอาปลายชี้ลงหรือวางราบในลิ้นชัก
  •  ให้ท�าการหุบขากรรไกรที่เปิดซองจดหมาย	ใบมีด	คัตเตอร์	หรือของมีคม		
	 	 	 อื่นให้เข้าที่ก่อนการเก็บ
  •  การใช้เครื่องตัดกระดาษ	ต้องระวังนิ้วมือให้อยู่ห่างจากมีด
  •  หลังเลิกใช้งานให้ปิดไฟทุกดวง	และตัดวงจรไฟฟ้าภายในห้องท�างานเพื่อ		
	 	 	 ลดการใช้พลังงาน
  •  ให้ตัดกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ส�านักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง	เมื่อจะปรับ	
	 	 	 แต่งเคร่ือง

2.10	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสาร
	 	 ความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟต์		มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  ข้อห้ามปฏิบัติ
  •  ห้าม	คนโดยสารไปกับลิฟต์ขนส่งวัสดุ	
  •  ห้าม	ใช้ลิฟต์เมื่อพบลักษณะต่อไปนี้	ต้องหยุดเพื่อตรวจสอบทันที
	 	 -	 ห้องลิฟต์หยุดไม่ตรงกับพื้นแต่ละชั้น	
	 	 -	 ขณะลิฟต์เคลื่อนที่มีอาการสั่นหรือกระตุกเป็นครั้งคราว
	 	 -	 ขณะใช้งานลิฟต์หยุดแล้วมีอาการเลื่อนลงต�่าหรือหยุดไม่สนิท		 	
	 	 -	 ประตูลิฟต์ด้านในปิดไม่สนิทขณะลิฟต์เคลื่อนที่	
	 	 -	 ลวดสลงิมกีารกดักร่อนเหน็ได้ชดั	เส้นลวดฉกีขาด	3	เส้นขึน้ไป	หรือ	ลวดสลงิ		
	 	 	 มีขนาดลดลงเกินร้อยละ	5	ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม
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  ข้อควรปฏิบัติ
  •  การประกอบ	การติดตั้ง	การทดสอบ	การใช้	การซ่อมบ�ารุง	และการ	
	 	 	 ตรวจสอบลิฟต์	ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละ	
	 	 	 ประเภท	หรือตามคู่มือที่ผู้ผลิตก�าหนด
  •  ลวดสลิงที่ใช้ส�าหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า	4	เท่า		
	 	 	 ส�าหรับลิฟต์โดยสารมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า	10	เท่า	
  •  จัดให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนให้งานทุกวัน	ส่วนใดที่ช�ารุดต้องซ่อมแซม		
  •  จัดให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท�างานของลฟิต์	
	 	 	 เป็นประจ�าทุกเดือน	
  •  จัดท�าค�าแนะน�าการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์	
  •  จดัท�าค�าแนะน�าการให้ความช่วยเหลอืตดิไว้ในห้องจักรกลและห้องผูดู้แลลฟิต์	
  •  จัดท�าข้อห้ามใช้ลิฟต์ติดไว้ด้านนอกทุกช้ัน	เช่น	กรณีเกิดเพลิงไหม้		
	 	 	 หรือแผ่นดินไหว	
  •  มป้ีายบอกพกิดัน�า้หนกัหรอืจ�านวนคนโดยสารทีล่ฟิต์จะยกได้อย่างปลอดภยั	
  •  มีมาตรการป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่	กรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด	
  •  มรีะบบไฟส่องสว่างฉกุเฉนิ	และระบบระบายอากาศท่ีเพยีงพอในกรณไีฟฟ้าดบั	
  •  มรีะบบเสยีงหรอืแสงเตอืนกรณกีารใช้ลฟิต์บรรทกุน�า้หนกัเกินพิกดัพร้อม		
	 	 	 กับมีอุปกรณ์ตัดระบบการท�างานของลิฟต์	
  •  มป้ีายห้ามใช้ลฟิต์ในระหว่างการซ่อมบ�ารงุ	การตรวจสอบหรือการทดสอบ		
	 	 	 ติดตั้งไว้ที่หน้าลิฟต์ทุกชั้น	
  •  จัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดย	
	 	 	 วิศวกรอย่างน้อยปีละครั้ง	การทดสอบการรับน�้าหนักต้องได้ไม่น้อยกว่า	
	 	 	 ร้อยละร้อยของน�า้หนกัการใช้งานสูงสุด

2.11	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์ขนส่งสิ่งของ
	 	 ความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟต์ขนส่งสิ่งของ		มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  ข้อห้ามปฏิบัติ
  •  ห้าม	โดยสารลิฟต์เด็ดขาด
  •  ห้าม	หยอกล้อเล่นกันในขณะท�างานโดยเด็ดขาด
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  ข้อควรปฏิบัติ
  •  ตรวจสภาพทั่วไปของลิฟต์เช่นประตูลิฟต์
	 	 	 กระเช้า	ปุ่มกดลิฟต์	ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น
	 	 	 ทุกครั้งก่อนใช้งาน
  •  ห้ามวางสินค้ากระแทกกับประตูลิฟต์
  •  ตรวจสภาพชิน้งานทีใ่ส่ในลฟิต์	เพือ่ป้องกนั
	 	 	 ชิ้นงานไหลออกนอกประตูลิฟต์
  •  ให้ปิดประตูลิฟต์เบาๆ	ห้ามกระแทกประตู
	 	 	 โดยเด็ดขาด
  •  ปิดประตลูฟิต์ให้สนทิทกุครัง้หลงัเลกิใช้งาน
	 	 	 และเอาลฟิต์ลงทกุครัง้	(ห้ามค้างไว้)
  •  เปิดประตูลิฟต์ทุกครั้งที่มีการเอาของออกจากลิฟต์
  •  หากพบว่าลิฟต์ช�ารุด/เสียหายให้รีบแจ้งซ่อมบ�ารุงทันที

2.12	 การจัดการความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง

	 	 งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ในคณะ	สถาบัน	โรงพยาบาล	และสถานที่
ต่าง	ๆ	ในมหาวทิยาลยั	ยงัมงีานหรอืกิจกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูแฝงตัวอยู	่เช่น	การท�างาน
บนทีส่งู	การท�างานในทีอ่บัอากาศ	งานก่อให้เกดิความร้อนหรอืประกายไฟ	งานก่อสร้าง	
และงานซ่อมบ�ารุงต่างๆ	 งานหรือกิจกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่
บาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตได้	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	สามารถด�าเนินในแต่ละ
งานหรือกิจกรรมได้ดังนี้
  การท�างานบนที่สูง	 หมายถึง	 การท�างานบนที่สูงหรือใกล้กับจุดที่จะตกที่มี
ความสูงตั้งแต่	2.0	เมตรขึ้นไป	ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งบ�ารุงรักษาหรืองานก่อสร้างเพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัย	สามารถด�าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
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  1)	 การชีบ่้งอนัตราย	การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุ	ทกุคณะสถาบนั	
โรงพยาบาลและส่วนงาน	ต้องท�าการชีบ่้งทกุงานทีม่โีอกาสตกจากท่ีสูงต้ังแต่	2.0	เมตร	
โดยท�าการส�ารวจประเภทของงานที่ท�า	สถานที่ท�า	มาตรการป้องกันการตก	และการ
คุ้มครองความปลอดภัย	จากนั้นจัดท�าบัญชีข้ึนมา	ตัวอย่าง	งานที่ควรอยู่ในบัญชี	คือ	
งานนั่งร้าน	งานเปลี่ยนหลังคา	งานเปลี่ยนหลอดไฟ	โคมไฟ	งานเช็ดกระจก	งานทาสี
ภายนอกอาคาร	การใช้บันไดพาดในการท�างาน	การตั้งหรือรื้อถอนนั่งร้าน	เป็นต้น	

	 	 2)	 จดัท�ามาตรการท�างานหรอืข้อบงัคบัในการท�างานบนท่ีสงูแต่ละประเภทงาน	
หรือสถานที่	 กรณีที่งานนั้นยังไม่มีมาตรฐานหรือข้อบังคับให้ด�าเนินการวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัย	(job	safety	analysis)	ก่อน	แล้วจัดท�าเป็นมาตรฐานการท�างาน
ให้พนักงานปฏิบัติ
	 	 3)	การท�างานบนที่สูงต้องสวมสายรัดกันตก	อาจเป็นเข็มขัดนิรภัย	หรือสาย
รัดตัวนิรภัย	 พร้อมกับยึดกับจุดยึดเหนี่ยวที่ปลอดภัยหรือสายช่วยชีวิต	 (life	 lines)	
ตลอดเวลาที่ท�างาน	 การท�างานบนที่สูงมากกว่า	 2	 เมตรขึ้นไป	 จะต้องมีการแจ้งหรือ
ติดประกาศให้ทราบทั่วกัน	และต้องกั้นเขตอันตรายเพื่อเตือนป้องกันพนักงาน
  ข้อควรปฏิบัติ
  •  หากมีอาการผิดปกติ	เจ็บป่วยต้องหยุดท�างานและรายงานหัวหน้างานให้	
	 	 	 ทราบทันที
  •  บริเวณที่ไม่มีราวเกาะ	หรือเครื่องป้องกันชนิดอ่ืนให้คาดเข็มขัดนิรภัย		
	 	 	 และก่อนใช้งานควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
  •  อย่าวางเครื่องมือและวัสดุอื่น	ๆ	ในต�าแหน่งที่อาจจะตกลงมาได้
  •  อย่าโยนหรอืขว้างเครือ่งมอื	หรอืวสัดอุืน่ๆ	ในต�าแหน่งท่ีอาจจะตกลงมาได้
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2.13	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

	 	 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  •  เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ท�า
  •  ดแูลรักษาเครือ่งมอืให้อยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ	ตรวจสภาพก่อนใช้งานทกุครัง้
  •  ซ่อมแซม	หรือหาเครื่องมือใหม่ทดแทนเครื่องมือที่ช�ารุดทันที
  •  ล้างน�า้มันจากเครือ่งมอืหรอืชิน้งานก่อนการใช้งาน	และท้ิงขยะตามชนดิ/	
	 	 	 ประเภทของขยะ
  •  ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อแนะน�าการใช้เครื่องมือ
  •  จับหรือถือเครื่องมือให้กระชับ
  •  ก่อนเริม่งานต้องตรวจสอบสภาพต่าง	ๆ	โดยรอบหรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท�างาน	
	 	 	 ก่อนทุกครั้ง
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2.14	 การจัดการความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องจักร

  ข้อห้ามปฏิบัติ
  •  ห้าม	ใช้เครื่องจักรเกินก�าลังที่ก�าหนดจะเกิดอันตราย
  •  ห้าม เข้าไปในส่วนทีเ่ป็นอนัตราย			หรือส่วนทีม่กีารเคลือ่นไหวของเครือ่งจกัร
	 	 	 ตลอดเวลา	ถ้าจ�าเป็นต้องเข้าไปต้องแน่ใจว่าเคร่ืองจักรได้หยดุเดินเคร่ืองแล้ว

  ข้อควรปฏิบัติ
  •  ใช้เครือ่งจกัรได้เฉพาะคนท่ีมอี�านาจหน้าท่ีเท่านัน้	และการใช้ต้องใช้อย่างถกูต้อง
  •  เครือ่งจกัรสัง่ซือ้ใหม่	หรอืน�ามาใช้ในกระบวนการผลติต้องท�าการขึน้ทะเบยีน	
	 	 	 และประเมินความเสี่ยงก่อนใช้งานทุกครั้ง
  •  สวมใส่เสือ้ผ้าทีร่ดักมุ	อย่าสวมเสือ้ปล่อยชาย	หรือแขนหลุดลุ่ยเคร่ืองจักรต่าง	ๆ		
	 	 	 จะต้องมีที่ครอบหรือปกปิดป้องส่วนที่หมุนได้	และติดอยู่ในท่ีของมัน	
	 	 	 เรียบร้อยแล้ว	เพื่อป้องกันอันตรายจากการยื่นชิ้นส่วนของร่างกายเข้าไป	
	 	 	 ถูกเครื่องจักร
  •  สวมใส่เครื่องป้องกันและใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน		
	 	 	 ระวงัการใช้ถุงมือ
  •  ในการตรวจสอบ	ซ่อมแซม	และท�าความสะอาดเคร่ืองจักรนั้น	ต้องหยุด	
	 	 	 เคร่ืองจกัรให้เรียบร้อยและมีเครือ่งหมายชีบ้อกหรือติดป้ายแขวนว่า	“ห้าม”	
	 	 			 เดินเคร่ืองจักร	และ	น�าขยะท่ีเกิดข้ึนท้ิงตามชนิด/ประเภทของขยะเพื่อ	
	 	 	 ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
  •  รักษาเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ	ตรวจสภาพของเครื่องจักร	ก่อนใช้	
	 	 	 งานทุกครั้งหากมีส่วนใดช�ารุดให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที
  •  เม่ือต้องท�างานร่วมกนั	จะต้องแน่ใจว่าทกุคนเข้าใจสญัญาณในการสือ่สาร	
	 	 	 ต่างๆ	อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน



42 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.15		 การจัดการความปลอดภัยในงานซ่อมบ�ารุงหรือบ�ารุงรักษา	

	 	 งานซ่อมบ�ารุงหรือบ�ารุงรักษา	เป็นงานที่มีความเส่ียงสูงอีกงานหนึ่งที่พบว่า
เกดิอุบตัเิหตบุ่อย	ๆ	และรนุแรง	แต่ส�าหรับเอกสารน้ีจะเน้นไปทีก่ารควบคมุและการตดั
แหล่งพลังงาน	ด้วยวิธีการล็อคกุญแจและการแขวนป้าย	เมื่อมีการตัดแหล่งพลังงาน	
เช่น	ไฟฟ้า	ไอน�้า	เชื้อเพลิงเหลว	(น�้ามัน)	ก๊าซอันตรายหรือไวไฟ	และลม	เป็นต้น	เพ่ือ
ความปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 ก�าหนดลักษณะงานที่ต้องล็อคกุญแจ	และแขวนป้าย	
	 	 2)	 จัดอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบ	เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจถึงป้าย	และ	
	 	 	 กุญแจที่ใช้ล็อค	
	 	 3)	 มอบหมายให้หัวหน้างานควบคุมให้เป็นไปตามที่ก�าหนด	และสุ่มตรวจ	
	 	 	 เป็นครั้งคราว
	 	 4)		พนักงานควรมีกุญแจและป้ายเฉพาะตัว	กุญแจควรได้มาตรฐานและ	
	 	 	 มี	master	key	เก็บไว้ที่หัวหน้ากุญแจและป้ายควรแตกต่างกันแยกตาม	
	 	 	 แผนก	กะ	หรอืผู้รับเหมา	
	 	 5)		ป้ายควรท�าจากพลาสตกิ	หรอืโลหะ	ขนาด	3”x	6”	ตัวอกัษรใหญ่มองเหน็	
	 	 	 ชัดเจน	และมีข้อความดังนี้	
	 	 	 -	อันตราย	
	 	 	 -	ห้ามเดินเครื่องหรือเปิดสวิทซ์	
	 	 	 -	ห้ามเอาป้ายออกโดยไม่ได้รับอนุญาต	
	 	 	 -	ชื่อเจ้าของป้าย	หน่วยงาน
	 	 ขั้นตอนในการล็อคกุญแจ	และแขวนป้าย	ท�าได้ดังนี้	
  •  ตรวจสอบหาแผงควบคุม	หรือเมนสวิทซ์	หรือต้นตอของพลังงาน	ที่ส่ง	
	 	 	 เข้าเครื่องจักร
  •  ล็อคกุญแจแผงควบคุมหรือเมนสวิทซ์	พร้อมทดลอง	แล้วแขวนป้ายซึ่ง	
	 	 	 เขียนข้อความแล้ว	
  •  ป้ายมไีม่เพยีงพอ	ให้เขยีนเพิม่ทัง้ด้านหน้าและด้านหลังว่าก�าลังปฏบิติังาน	
  •  กรณีที่ไม่สามารถล็อคกุญแจได้	ควรให้ช่างถอดฟิวส์หรือสายไฟออก	
  •  ทดสอบเครื่องจักรว่าต้นก�าลังถูกตัดแล้วจริง	
  •  กรณีเปลี่ยนกะ	ต้องเปลี่ยนกุญแจ	และป้ายด้วยตนเองเสมอ
  •  ถ้ากุญแจหาย	ต้องรายงานหัวหน้าทราบก่อนจึงจะได้รับกุญแจใหม่
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  •  เมื่องานแล้วเสร็จ	ต้องถอดกุญแจ	และป้ายด้วยตนเองเสมอ	
  •  คนที่ถอดกุญแจคนสุดท้ายต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ	
  •  ตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลหรือสิ่งของอยู่จุดที่อันตรายจึงเริ่มเดินเครื่องจักร

2.16	 การจัดการความปลอดภัยจากไฟฟ้าและฟ้าผ่า	

	 	 การจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและฟ้าผ่า	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 	 1)	 จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในอาคารหรือนอกอาคาร	ซึ่งได้รับ
การรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า	และผ่านการเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 	 2)		จัดให้มีการตรวจสอบบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า	อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช	้
หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า	หรือเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยไม่น้อยกว่า
ปีละครั้ง	
	 	 3)		 เม่ือมกีารติดตัง้	ตรวจสอบ	หรอืซ่อมแซมอปุกรณ์	เครือ่งมอื	หรอืเครือ่งจักร
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน	ต้องปลดสวิตซ์และแขวนป้ายพื้นสีแดงที่มีข้อความว่า	“ห้ามสับ
สวิตซ์”	หรือใส่กุญแจป้องกัน	
	 	 4)		 จัดให้มีการตดิตัง้เต้ารบัเพยีงพอแก่การใช้งาน	กรณเีต้ารบัใช้งานเกนิก�าลงั	
ให้จัดเปล่ียนขนาดเต้ารับสายไฟฟ้า	และเครื่องป้องกันให้เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพการใช้งาน	
	 	 5)		 ฟิวส์หรอืเบรกเกอร์	(สวติซ์ตดัต่อไฟอตัโนมติั)	อปุกรณ์	เคร่ืองมอื	เคร่ืองใช้	
และเครือ่งจกัรทีใ่ช้ไฟฟ้าทุกจุดต้องต่อผ่านฟิวส์หรอืเบรกเกอร์	เพือ่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกนิ
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	 	 6)		วัสดุ	อุปกรณ์	และส่วนประกอบต่าง	ๆ	เช่น	สายไฟฟ้า	ตัวน�าไฟฟ้า	และ
อปุกรณ์ตดัตอน	เป็นต้น	ของระบบไฟฟ้า	ต้องมีลกัษณะและคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน

 การใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 •  ติดตั้งไว้บริเวณที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ	 กรณีติดตั้งในห้องต้องต่อ
ท่อไอเสียออกไปภายนอก	
 •  จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกิน	
 •  จดัให้มเีครือ่งดบัเพลิงทีด่บัไฟจากไฟฟ้าได้อย่างเพยีงพอ	และสามารถดบัเพลงิที่
เกดิจากน�า้มันได้	

 การจัดให้มีสายดินและหลักดิน	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 •  การเดนิสายไฟต้องจัดให้มสีายดิน	 กรณเีป็นอาคารเก่าและไม่ได้จดัเตรยีมสายดนิ	
ควรจัดท�าสายดินเพิม่เติม
 •  หลักดิน	สายดินทุกจุดต้องเดินมาสู่หลักดินที่ท�าด้วยแท่งโลหะที่ปัก	
ลงในดินหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในดิน	เพื่อจะน�าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟลงสู่ดิน	
 •  อุปกรณ์	เครื่องมือเครื่องใช้	และเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า	หรือโครงโลหะของแผง
วงจรไฟฟ้าต้องต่อสายดิน	เพื่อน�าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่รั่วลงสู่หลักดิน	
 •  จัดให้มีการตรวจสอบรอยต่อระหว่างสายดินกับหลักดินอย่างน้อยปีละครั้ง	
พร้อมจัดท�ามาตรการป้องกันการชนกระแทก	
 •  หลักดินและสิ่งที่ใช้แทนหลักดิน	ควรมีคุณลักษณะดังนี้	
	 	 -	 แท่งเหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกร่อน	หรือแท่งเหล็กหุ้มทองแดง	หรือ
แท่งทองแดงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	 16	 มิลลิเมตร	 ยาวไม่น้อยกว่า	
2.40	เมตร
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	 	 -	 แผ่นโลหะที่มีพื้นที่สัมผัสไม่น้อยกว่า	 1,800	 ตารางเซนติเมตร	 กรณีเป็น
เหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกร่อน	ต้องหนาไม่น้อยกว่า	6	มิลลิเมตร	ถ้าเป็นโลหะ				
ที่ทนการผุกร่อนชนิดอื่น	ต้องหนาไม่น้อยกว่า	1.5	มิลลิเมตร	
	 	 -	 หลักดนิชนดิอ่ืนนอกเหนือจากน้ี	 ให้ขอความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง
หรอืการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคแล้วแต่กรณี	
	 	 -	 หลกัดนิ	เมือ่ตอกลงดนิแล้วควรมคีวามต้านทานการต่อลงดินไม่เกนิ	5	โอห์ม

2.17	 การรักษาความปลอดภัย	(security)	

	 	 ในอาคารหรือสถานที่ที่มีความส�าคัญมาก	ๆ	จ�าเป็นต้องมีระบบรักษาความ	
ปลอดภัยที่เข้มงวด	แต่อย่างไรก็ตาม	ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย	(safety)	ด้วย	ดังนั้น	
ต้องรักษาสมดุลระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยให้มี
ความสมดุลกัน	 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	 คือ	 มาตรการที่ก�าหนดขึ้น
เพื่อป้องกันพิทักษ์รักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้พ้นจากการโจรกรรม	
การจารกรรม	การก่อวนิาศกรรมและเหตอุืน่	ๆ	อันอาจท�าให้การประกอบการมสีมรรถภาพ
ลดลงหรอืต้องยตุกิารประกอบการ	ภยนัตรายเกีย่วกับสถานทีท่ี่ส�าคญัมดัีงนี้	
	 	 1)	 เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุบัติเหตุ	ได้แก่	การเกิดพายุ	น�้าท่วม		
	 	 	 แผ่นดินไหว	ฟ้าผ่า	และเพลิงไหม้	เป็นต้น	
	 	 2)	 เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	
	 	 	 -	 กระท�าโดยเปิดเผย	เช่น	การโจรกรรม	การจลาจล	การก่อความไม่สงบ		
	 	 	 	 และการวางเพลงิ	
	 	 	 -	 การกระท�าโดยทางลับ	เช่น	การจารกรรมข้อมูล	หรือทรัพย์สิน	และ	
	 	 	 	 การวินาศกรรม	เป็นต้น	

	 ข้อพิจารณาในการวางระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	
	 1)	 ความส�าคญัของสถานทีส่�าหรบัสถานศึกษา	 และโรงพยาบาล	 ไม่ใช่จดุมุง่หมาย
โดยตรงของการก่อวนิาศกรรม	และการจารกรรม	มเีพยีงโจรกรรม	ดงันัน้	ต้องพิจารณา
ว่าในอาคาร	 ในห้อง	 ในชัน้	 ในพืน้ทีใ่ดทีม่ทีรพัย์สนิทีมี่ค่า	 หรอืมคีวามส�าคญั	 เช่น	 ห้อง
เกบ็เงนิ	ระบบดบัเพลงิ	ห้องเกบ็ข้อมลูส�าคญั	และพืน้ท่ีเกบ็สารไวไฟหรือระเบดิได้	เช่น	
ถงัก๊าซหงุต้มขนาดใหญ่	หรอืถังออกซเิจนเหลว	เป็นต้น
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	 2)	 ระดับการรักษาความปลอดภัยแต่ละสถานท่ีอาจมคีวามแตกต่างกนั	 เช่น	 บรเิวณ
หอพกันกัศกึษา	อาคารผูป่้วย	อาคารเรยีน	อาคารอ�านวยการ	อาจมกีารรกัษาความปลอดภยั
เฉพาะทางเข้า	-	ออกอาคารหรอืเฉพาะชัน้	หรอืพืน้ทีส่�าคญัอาจมกีารรกัษาความปลอดภยั
เพิม่เตมิ	เพือ่ให้เข้มงวดขึน้กไ็ด้

	 การด�าเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 1)	 การส�ารวจหรอืตรวจสอบ	 โดยให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องท�าการเดินส�ารวจ	ตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่และอาคารอย่างละเอียด	ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	หลักฐานในการ
ปฏิบัติ	และข้อบกพร่องที่เคยมีมา	
	 2)	 จดัท�ารายงานการส�ารวจหรอืตรวจสอบ	โดยชีใ้ห้เหน็ข้อบกพร่องของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่เหมาะสม	ไม่เพียงพอ	ไม่
ถูกต้อง	หรือจะท�าให้เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย	แล้วเสนอแนะให้หัวหน้า
ส่วนงานพจิารณาแก้ไขและวางระเบยีบปฏบิตัใิหม่ให้เหมาะสม	ถกูต้อง	เพียงพอต่อไป	
	 3)	 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส�าคัญของเรื่องต่าง	ๆ	มีดังนี้	
  • เขตร้ัวและการจ�ากัดช่องเข้าออก	 ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ด้วยวิธีการใช้เครื่องกีดขวาง	การควบคุมจราจร	การให้แสงสว่าง	กล้องวงจรปิด							
การควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก	 การควบคุมการเข้าออกของเจ้าหน้าที่
ภายในรวมถึงนักศึกษา	
  •  เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นต้องม	ี ถงึจะมเีครือ่งกีดขวาง	
มีระบบกล้องวงจรปิด	 ระบบสัญญาณเตือน	 หากไม่มีการเฝ้ารักษาแล้ว	 ก็อาจมีการ
เล็ดลอดเข้ามาได้	นอกจากนั้น	ยังท�าหน้าที่ตรวจสอบบุคคล	ยานพาหนะ	และสิ่งของที่
น�าเข้ามาหรอืออกไปจากอาคารสถานท่ี	นอกจากน้ัน	ยงัมหีน้าทีเ่ก่ียวกบัการป้องกนัอัคคภียั	
อบุตัเิหตแุละภยนัตรายอืน่ๆ	 ส�าหรับจ�านวนเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัจะมากหรือน้อย
ให้พจิารณาปัจจยัต่อไปนี้	
	 	 	 -	 จุดอ่อนของสถานที่	อาคาร	หรือพื้นที่	
	 	 	 -	 จ�านวนช่องทางเข้า-ออก	
	 	 	 -	 จ�านวนบุคคลภายนอก	ผ่านเข้า	-	ออก
	 	 	 -	 จ�านวนยานพาหนะที่ผ่านเข้า	-	ออก	
	 	 	 -	 จ�านวนอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาในแต่ละอาคาร	สถานที่	
	 	 	 -	 ลักษณะของงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา	
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	 	 	 -	 เวลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	 	 	 -	 การควบคุมยานพาหนะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
ยานพาหนะประจ�าอยู่ที่ช่องทางเข้า-ออกสถานที่ตั้ง	ท�าหน้าที่ตรวจสอบบุคลากร	และ
สิ่งของต่าง	ๆ	บนยานพาหนะ	และควบคุมยานพาหนะให้ใช้เส้นทางหรือที่จอดรถที่
อนุญาตเท่านั้น	นอกจากนั้นในบางพื้นที่อาจจ�าเป็นต้องท�าบันทึกหลักฐาน	คือ	ชื่อคน
ขับและผู้โดยสาร	 วันเวลาท่ีเข้าออก	 เลขทะเบียนรถ	 วัตถุประสงค์	 และสถานที่จะ
เข้าไป	 ลักษณะและจ�านวสิ่งของที่บรรทุกเข้า-ออก	 การแลกบัตรเข้า-ออกก็เป็นสิ่งที่ดี
ส�าหรับในบางพื้นที่	
	 	 	 -	 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากในบางอาคารหรือสถานที่ไม่มีคนอยู่	ใน
เวลากลางคืนหรือในวันหยุด	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน	
การช่วยดูแล	 ทั้งการดับเพลิงขั้นต้น	 และการแจ้งเหตุเพลิงไหม้	 ดังนั้น	 จึงควรอบรม	
การดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน	 พร้อมมีเบอร์โทรศัพท์	
ส�าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังสถานีดับเพลิงหรือสถานีต�ารวจที่อยู่ใกล้	
	 	 	 -	 การใช้กล้องวงจรปิด	(CCTV)	ในพืน้ทีมี่ความส�าคญั	เช่น	ทางเข้า-ออก	
สถานท่ีหรืออาคารและจุดส�าคัญ	ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยในการสอดส่อง
บคุคลหรอืยานพาหนะทีเ่ข้า-ออก	ควรพจิารณาจดุทีต่ดิตัง้กล้อง	ความจทุีจ่ะเกบ็ข้อมลู
ได้กีว่นั	บางกรณอีาจต้องมจีอภาพส�าหรบัใช้ในการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าทีต่ลอดเวลา	
กล้องท่ีเลือกควรสามารถใช้ได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน	 มีความละเอียดที่เพยีง
พอท่ีจะเห็นใบหน้าหรือทะเบียนรถ	 ต�าแหน่งท่ีติดตั้งต้องระมัดระวังการถูกท�าลาย
ความจงใจหรือไม่ตั้งใจ	มีเจ้าหน้าท่ีตรวจการท�างานของกล้องทุกสัปดาห์เพ่ือให้กล้อง
วงจรปิดสามารถใช้งานได้จริงตลอดเวลา	
	 	 	 -	 การตดิตัง้กล้องนอกอาคารต้องเลอืกชนดิทีท่นทัง้แดดและฝน	 บางคร้ัง
จ�าเป็นต้องติดตั้งกล้องชนิดปรับหมุนได้	 หรือมีเลนส์ปรับขนาดภาพได้	 (zoom)	 ทั้งนี้	
ก่อนตดัสนิใจว่าจะเลอืกกล้องวงจรปิดชนดิใด	แบบใด	ควรค�านงึถงึประโยชน์จากการใช้งาน
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2.18	 การจัดการความปลอดภัยในการท�างานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี

  วัตถุอันตราย	 หมายถึง	 วัตถุท่ีสามารถลุกไหม้ได้	 ติดไฟได้	 และระเบิดได้						
ซึง่วตัถอุนัตรายเหล่านีจ้ะมกีฎหมายควบคมุพเิศษ	 และมข้ีอบงัคบัในการท�างานโดยเฉพาะ
อกีด้วย	การจัดการความปลอดภยัในการท�างานกบัวตัถุอนัตรายหรอืสารเคม	ีมแีนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้
  ข้อห้ามปฏิบัติ
  • ห้าม	ผูไ้ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องเข้า-ออก	พืน้ทีจั่ดเกบ็สารเคมแีละวัตถุอันตราย		
	 	 	 เด็ดขาด		ก�าหนดผู้ที่สามารถเข้า-ออก	พื้นท่ีและมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนไว้หน้า	
	 	 	 ทางเข้า	-	ออก
  • ห้าม	ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องท�างานเกี่ยวกับสารเคมี
  • ห้าม	รับประทานอาหาร	เครื่องดื่ม	หรือสูบบุหรี่	ขณะท�างานกับสารเคมี
  ข้อควรปฏิบัติ
  • พื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี	ต้องมีการระบายอากาศที่ดี
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์	PPE	เช่น	หน้ากาก	แว่นตา	ถุงมือทุกครั้ง	
	 	 	 ก่อนเริ่มท�างาน
  • ถ้าได้รับอุบัติเหตุ	ผู้เข้าท�าการช่วยเหลือจะต้องรีบขนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่	
	 	 	 บริเวณทีโ่ล่งโดยเรว็ทีส่ดุและปฏบิติัตาม	MSDS	ของสารเคมนีัน้	ๆ
  • หีบห่อหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีสลากบ่งชี้ที่ชัดเจน
  • ก่อนท�างานต้องทราบชนิดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก	MSDS
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
  • ก่อนทานอาหาร	สบูบหุรี	่หรอืเข้าห้องน�า้	ต้องถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย		
	 	 	 และล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง
  • หากสารเคมีหก	ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา	ท�าการก�าจัดตามวิธีแนะน�า	
	 	 	 ของคู่มือ
  • อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีใช้แล้วต้องท�าความสะอาด	หรอืท�าลายทิง้ตามค�าแนะน�า
  • เมื่อท�างานเสร็จต้องล้างมือ	อาบน�้า	และผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • การเกบ็สารเคมคีวรแยกเกบ็ให้เป็นระเบียบตามชนดิและประเภทของสารเคมี
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	 	 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง
  • รีบล้างบริเวณที่โดนสารเคมีทันที	โดยให้ล้างอย่างน้อย	15	นาที
  • ถอดเสื้อผ้าที่ถูกสารเคมีออกทันที	หากรุนแรงมาให้ล้างน�้าอีกครั้ง
	 	 เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติดังนี้
  • ไปที่อ่างล้างตาฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
  • ลืมตาตลอดเวลาในน�้า	โดยให้น�้าไหลผ่านตาประมาณ	15	นาที
  • รีบพบแพทย์หรือพยาบาลทันที
  • จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังท�าความสะอาดพื้นที่	เขียนป้ายบ่งชี้และ	
	 	 	 แยกทิ้งตามประเภท/ชนิดของขยะ

2.19	 การจัดการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ	หรือยกของหนัก

	 	 การยกสิง่ของหรอืเคล่ือนย้ายสิง่ของใดๆ	 จะต้องรูจ้กัวิธทีีถ่กูต้อง	 หากท�าไม่ถกู
วิธีแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	 ซึ่งการยกของหนักตามมาตรฐานและข้อก�าหนดตา
มกฏหมาย	มีการแบ่งประเภทไว้ดังนี้
  • พนักงานชาย	ต้องยกของหนักไม่เกิน	50	กิโลกรัม
  • พนักงานหญิง	ต้องยกของหนักไม่เกิน	25	กิโลกรัม
	 	 ทัง้ชายและหญงิ	 หากต้องยกของหนกัเกินทีก่�าหนด	 จะต้องหาคนช่วยหรอืต้อง
ใช้เครือ่งทุน่แรงในการช่วยยกการเคลือ่นย้ายสิง่ของมวิีธทีีแ่ตกต่างกนัไป	ดงันี้

  การเคลื่อนย้ายด้วยมือ
	 	 พิจารณาดูความสามารถด้านร่างกายของตัวเอง	 “ยกไหวหรือไม่”	 วางเท้าให้
ห่างจากวัตถุประมาณ	8-12	นิ้ว	แยกขาออกเล็กน้อย	เพื่อการทรงตัวที่ดีย่อตัวลง
หรือนั่งยอง	ๆ	โดยให้หลังตรง	แล้วจับของนั้นให้มั่นคงด้วยฝ่ามือยกวัตถุขึ้นตรง	ๆ	โดย
ให้เข่า	 	 เป็นส่วนที่รับน�้าหนักหลังตรงให้ใช้ก�าลังขา	 	อย่าใช้ก�าลังของส่วนหลังเป็นอัน
ขาด	การวางวัตถุลงก็ให้ใช้หลักการเดียวกันกับการยกของขึ้น
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  การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น	หรือเครื่องทุ่นแรง
	 	 รถเข็นโดยทั่วไปมีอยู่	4	ล้อ	หากน�้าหนักบรรทุกเบา	ควรใช้รถเข็น	2	ล้อ	ถ้าน�้า
หนักมากควรใช้	4	ล้อ	หรือใช้	Hand	Lift	
  • การเข็นรถเข็น	ควรใช้ดัน	ไม่ควรดึงให้เลื่อน
  • ห้ามวางของบนรถเข็นสูงเกินไป	จะท�าให้มองไม่เห็นทาง	หรือท�าให้ของ	
	 	 	 ตกหล่นเสียหาย	
  • การเขน็รถ	ลงทางทีล่าดชนั	อาจจะเกดิอนัตรายได้ต้องมคีนช่วยพยงุ	หรอื	
	 	 	 ลดการไหลของรถ

2.20	 การจัดการความปลอดภัยในงานตัด	งานเชื่อม	และงานเจียรโลหะ

	 	 ห้ามเชื่อมหรือตัดภาชนะ	 (เช่น	 ถัง	 กระป๋อง	 ฯลฯ	 )	 ที่ใช้บรรจุวัตถุไวไฟ	
พนักงานที่ท�าการเชื่อมโลหะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา	 และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล	PPE

	 	 ระวงั!	อย่าให้เถ้าหรอืประกายไฟจากการเชือ่มสัมผสัวสัดตุดิไฟ	เช่น	ก๊าซของตดิไฟได้
	 	 ต้องระวังในการตัด	 หรือเชื่อมโลหะในบริเวณที่อยู่เหนือศีรษะ	 เพราะสะเก็ด
ของการเชื่อมหรือประกายไฟ	อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือเป็นอันตรายต่อพนักงาน
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	 	 การเชื่อมด้วยไฟฟ้า	
	 	 พนกังานเชือ่มโลหะต้องตรวจสอบสายเชือ่ม	 สายดิน	 และสายต่อก่อนท�างาน		
หากพบว่าฉนวนหุ้มช�ารุดเสียหายต้องเปลี่ยนทันที	 ควรต่อสายดินให้ใกล้กับชิ้นงาน	
เพื่อป้องกันกระแสตกค้าง	 ไม่ม้วนสายไฟเพื่อป้องกันการสะสมความร้อน	 เครื่องเชื่อม
ชนดิทีเ่คลือ่นทีไ่ด้ต้องต่อสายดนิ	ขณะท�าการเชือ่มควรมกีารระบายอากาศ

	 	 การเชื่อมและการตัดโลหะโดยใช้ก๊าซ	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  • ระมัดระวังในการยกและเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซ
  • ควรเก็บถังในที่ร่มห่างจากเปลวไฟ	และความร้อน
  • วางถังในแนวตั้ง	และยึดอย่างแข็งแรง
  • ก่อนการเคลื่อนย้ายควรครอบถังก๊าซให้เรียบร้อย
  • ถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังก๊าซเชื้อเพลิง
  • เม่ือต้องการเคลื่อนย้ายถังก๊าซ	และถังออกซิเจนให้วางถังลงในตะแกรง	
	 	 	 ตะกร้าหรอือุปกรณ์อืน่	ๆ 	ท่ีคล้ายกนั	ห้ามใช้เชอืกหรอืลวดผกูมดัถงัก๊าซโดยตรง
  • ห้ามใช้ถงัก๊าซท่ีรัว่ทดสอบโดยการใช้สบู่	สายต่อออกซิเจน	และก๊าซอะเซทิลนี		
	 	 	 ต้องมอีปุกรณ์ป้องกนัเปลวไฟตดิต้ังอยูห่ลงัตวัควบคุมความดนัก๊าซ	

	 	 การเจียรโลหะ	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  • ต้องตดิตัง้เครือ่งขดั	ให้ยดึแน่นกับโต๊ะทีม่ัน่คงและมฝีาครอบป้องกันอนัตราย	
  • ไม่ตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรา
  • จานที่สึก	ช�ารุด	ต้องเปลี่ยนใหม่
  • ผูท้ีป่ฏบิตังิานต้องสวมแว่นนิรภัย	สวมเครือ่งกรองอากาศ	และถงุมอืป้องกนั	
	 	 	 เศษโลหะ
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2.21	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

	 	 การจัดการความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน	มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  • การประกอบนั่งร้านต้องได้รับอนุญาตและตรวจสอบก่อนใช้งาน
  • ต้องป้องกนัล่วงหน้า	มใีห้วสัดหุรอืเศษวัสดตุกในระหว่างก่อตัง้หรอืระหว่างใช้งาน
  • แต่ละระดบัของนัง่ร้านจะต้องปดู้วยกระดานไม้ให้เตม็ที	่และมรีาวไม้กัน้ระดบั	
	 	 	 ของพืน้โดยรอบ
  • ช่องทางขึน้ลงของแต่ละขัน้บนัได	จะต้องมขีนาดเลก็พอเหมาะในการขึน้ลง
  • ยึดกระดานแต่ละแผ่นให้แน่น
  • การก่อตั้งหรือรื้อถอนต้องหย่อนวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างของนั่งร้านลง	
	 	 	 มาโดยปลอดภัย	ห้ามโยนลงมา
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2.22	 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

	 	 สาเหตุการเกิดและแหล่งก�าเนิดอัคคีภัย
	 	 สาเหตุการเกิดอัคคีภัย	 จะต้องทราบทฤษฎีการเผาไหม้	 การแบ่งประเภท
ของไฟ	แหล่งก�าเนิดอัคคีภัย	การดูแลควบคุมแหล่งก�าเนิดอัคคีภัย	ดังนี้
 
  ทฤษฎีการเผาไหม้
	 	 องค์ประกอบในการเผาไหม้มีอยู่	3	องค์ประกอบ	คือ

ปฏิกิริยาลูกโซ่	(Chain	Reaction)

	 	 เราสามารถป้องกันการติดไฟได้	โดยแยกองค์ประกอบ	2	อย่าง	ออกจาก														
องค์ประกอบที่	 3	 เอาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกจากอีกสององค์ประกอบ
ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่	 เนื่องจากองค์ประกอบของการเผาไหม้ไม่ครบถ้วนก็จะ
สามารถดับไฟได้

  การแบ่งประเภทของไฟ
	 	 โดยทั่วไปได้แบ่งชนิดของไฟตามลักษณะและปฏิกิริยาในการลุกไหม้ของเช้ือ
เพลงิตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคภัียของสหรัฐอเมรกิา	 (National	 Fire	 Protect	
Agency	:	NFPA)	ได้เป็น	4	ประเภท
	 	 1)	 อัคคีภัยประเภท	A	ได้แก่	อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจาก	เช่น	ไม้	กระดาษ	เศษผ้า
และขยะ	อัคคีภัยเหล่านี้	ใช้น�้าธรรมดาหรือน�้ายาดับเพลิงได้
	 	 2)	 อัคคีภัยประเภท	B	ได้แก่	อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากน�้ามันเชื้อเพลิงต่าง	ๆ	เช่น	
น�้ามันสามารถดับได้โดยใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบท่ีฉีดเป็นฟองหรือแบบก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซค์	CO

2
	หรือ	ผงเคมีแห้ง	Dry	Chemical
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	 	 3)	 อัคคีภัยประเภท	C	 ได้แก่	อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า	สาร
ดับเพลิงที่ใช้ได้มีเฉพาะน�้ายาชนิดที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเท่านั้น	 เช่น	 เครื่องดับเพลิงแบบ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์	CO

2
	หรือผงเคมีแห้ง	Dry	Chemical

	 	 4)	 อัคคีภัยประเภท	 D	 ได้แก่	 อัคคีภัยที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะ	
เช่น	 แมกนีเซียม	 ลิเทียม	 และโซเดียม	 เชื้อเพลิงจะมีความร้อนสูงและลุกไหม้ตลอด
เวลา	ต้องใช้เครื่องดับเพลิงและวิธีการชนิดพิเศษเท่านั้น	

	 	 แหล่งก�าเนิดอัคคีภัย
	 	 1)	 อุปกรณ์ไฟฟ้า
	 	 2)	 ความเสียดทาน
	 	 3)	 วัสดุไวไฟชนิดพิเศษ
	 	 4)	 การเชื่อมและการตัดโลหะ
	 	 5)	 เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม
	 	 6)	 การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ
	 	 7)	 วัตถุที่ผิวร้อนจัด
	 	 8)	 ไฟฟ้าสถิต
	 	 9)	 เครื่องท�าความร้อน
	 	 10)	การลุกไหม้ด้วยตนเอง

	 	 พนกังานและผูร้บัเหมาสามารถป้องกนัและระงบัอคัคภียั	โดยทราบสาเหตุการ
เกดิและแหล่งก�าเนดิอคัคภียั	วธิกีารระงบัอคัคภียั	การใช้อปุกรณ์เตือนและการป้องกัน
อัคคีภัย	ระบบการหนีอัคคีภัย	และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ควบคุม
งานในการป้องกนัอคัคภียั	มแีนวทางปฏบิตัดิงันี้
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  การป้องกันอัคคีภัย	สามารถกระท�าได้โดยตัดและควบคุมแหล่งเชื้อเพลิง	
  • เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
  • สถานทีท่�างาน	สถานทีเ่กบ็วสัดหุรอือปุกรณ์	ต้องสะอาดและเป็นระเบยีบ	
	 	 	 เรียบร้อย
  • ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
  • ห้ามทิง้ก้นบุหรี	่หรอืวัตถทุีม่คีวามร้อนลงในตะกร้า	ถงัขยะ	หรอืสิง่รองรบั	
	 	 	 อืน่ๆ	ทีอ่าจก่อให้เกดิอคัคภียั
  • เช้ือเพลิง	สารไวไฟ	หรือสารเคมี	ต้องจัดเก็บและขนย้ายให้ถูกวิธีและใช้	
	 	 	 ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • หมัน่ตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกันและระงบัอคัคภียั	ห้ามมส่ิีงของวางกดีขวาง		
	 	 	 เด็ดขาด
  • เส้นทางหนีไฟ	ทางเดินต่างๆ	จะต้องรักษาความสะอาดและไม่วางสิ่งของ	
	 	 	 กีดขวางทางเดด็ขาด
  • เศษผ้า	เศษวัสดทุีเ่ป้ือนน�า้มนั	เศษวสัดอ่ืุนๆ	ทีติ่ดไฟได้จะต้องแยกประเภท	
	 	 	 ให้ชัดเจน
  • ต้องฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น	และซ้อมอพยพหนีไฟ	ตามระยะเวลาที่	
	 	 	 ก�าหนด
  • ผู้รับเหมาช่วง	ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน

  การก�าจัดเชื้อเพลิง
  • การเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออก
  • การเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง
  • การท�าให้ปริมาณของสิ่งที่จะไหม้ไฟน้อยลง
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	 	 การก�าจัดอากาศ
  • การลดปริมาณออกซิเจนให้น้อยลง
  • การเติมออกซิเจนให้มากขึ้น
  • การท�าให้เย็นตัวลงหรือลดอุณหภูมิ

	 	 การท�าให้เย็นตัวลงหรือลดอุณหภูมิ
  • การท�าให้สารที่เป็นเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิต�่ากว่าจุดวาบไฟ
  • การท�าให้เย็นลงโดยการถ่ายเทความร้อนออกจากสารที่ก�าลังลุกไหม้
  • การท�าให้เย็นตัวลงโดยการให้สารท�าปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน

	 	 การใช้อุปกรณ์เตือนและการป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบสัญญาณอัคคีภัย
  • ระบบทุบกระจกเครื่องสัญญาณให้แตก
  • ระบบสัญญาณควันไฟ
  • ระบบสัญญาณความร้อน
  • ระบบสัญญาณดับเพลิงอัตโนมัติ
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3.1			ค�าส�าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

  สิ่งแวดล้อม	หมายถึง	 สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์	 สิ่งแวดล้อมอาจจะ
เป็นส่ิงทีม่ชีวิีตหรอืไม่มชีวีติก็ได้	บางชนดิกม็องเหน็ได้ด้วยตาเปล่า	และบางชนดิอาจต้อง
ใช้แว่นขยายหรือใช้เครื่องมือพิเศษตรวจดูจึงจะเห็น	เช่น	ที่อยู ่อาศัย	อากาศ	น�้า	
อาหาร	เชื้อโรค	แมลง	และสัตว์ต่าง	ๆ	เป็นต้น	

	 	 สิ่งแวดล้อมในการท�างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	หมายถึง	สิ่งต่างๆ	ที่อยู่
ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ก�าลังปฏิบัติงาน	เช่น	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องจักร
ต่าง	ๆ	รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	เคมี	ชีวภาพ	และทางเออร์กอนอมิคส์ด้วย	

	 	 ประเภทสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

บทที่ 3
ความเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
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3.2		 องค์ประกอบที่ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยจากการท�างาน
	 	 องค์ประกอบที่ท�าให้เกิดโรคจากการท�างานจ�าแนกออกได้ดังนี้
  ตัวเหตุของโรคหรือส่ิงที่ท�าให้เกิดโรค	 หมายถึง	 สาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคจาก
การประกอบอาชีพ	แบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	คือ
  • ตวัเหตทุางเคม	ีอาจอยูใ่นรปูของก๊าซ	ไอสาร	ละอองฝุ่น	หรือตัวท�าละลาย		
	 	 	 เช่น	ยาฆ่าแมลง	ฝุ่นใยหิน	สารตะกั่ว	แมงกานีส	ปรอท	
  • ตวัเหตทุางกายภาพ	เช่น	เสยีง	ความร้อน	สัน่สะเทือน	และรงัสีชนดิแตกตัว	
	 	 	 เป็นต้น
  • ตวัเหตทุางชวีภาพ	ได้แก่	ไวรสั	แบคทเีรยี	เชือ้รา	พยาธ	ิและฝุน่เส้นใยพชื		
	 	 	 เป็นต้น

  คนที่ท�างาน เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการได้รับตัวเหตุของโรค
และตอบสนองต่อโรคนั้น	สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคมีหลายประการ	เช่น
  • กรรมพันธุ์	เชื้อชาติ	เพศ	และอายุ
  • พื้นฐานสุขภาพก่อนเข้าท�างาน	เช่น	มีโรค/ความเจ็บป่วยแฝงเร้นอยู่	และ	
	 	 	 เมื่อได้รับตัวเหตุของโรคบางชนิดเข้าไปอาจท�าให้เกิดโรคได้เร็วขึ้น
  • ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล
  • พฤติกรรมในการท�างาน	อนามัยส่วนบุคคล	นิสัย
  • พื้นฐานการศึกษาที่ไม่เท่ากัน

3.3		 ประเภทของโรคจากการท�างาน	

	 	 ประเภทของโรคจากการท�างาน	แบ่งได้เป็น	6	ประเภทดังนี้
  • โรคปอดจากการท�างาน
  • โรคผิวหนังจากการท�างาน
  • โรคจากการท�างานเกิดจากตัวเหตุทางเคมี
  • โรคมะเร็งจากการท�างาน
  • โรคจากตัวเหตทุางชีวภาพ	ได้แก่	ไวรสั	แบคทีเรีย	เชือ้รา	พยาธ	ิและฝุน่เส้นใยพชื	
  • โรคจากตวัเหตุทางกายภาพ	เช่น	เสยีงดงั	ความร้อน	ความสัน่สะเทอืน	รังส	ี
	 	 	 ชนดิแตกตวั	เป็นต้น
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	 	 โรคจากการท�างาน	(Occupational	Diseases)
	 	 โรคจากการท�างานหรือโรคจากการประกอบอาชีพหรือตามกฎหมาย	 เรียกว่า	
โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการท�างาน	บางโรคอาจจะปรากฏอาการอย่างเฉียบพลัน	
เน่ืองจากอาจได้รับสิ่งท�าให้เกิดโรคในปริมาณค่อนข้างสูงในระยะเวลาอันสั้น	 แต่บาง
โรคอาจจะปรากฏอาการแบบเรื้อรัง	เนื่องจากคนงานจะค่อยๆ	ได้รับสิ่งที่ท�าให้เกิดโรค
นั้นทีละน้อยๆ	 เป็นเวลานานหลายเดือน	หรือหลายปี	 โรคส่วนใหญ่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ
มีความรุนแรงสูง	บางคร้ังไม่อาจรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้	และมีจ�านวนมากที่เป็น	
โรคนี้เกิดความรุนแรงมากจนพิการหรือเสียชีวิต

	 	 จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม			ก�าหนดชนิดของโรค
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	มีจ�านวน	32	โรค	ดังนี้
	 	 1)	 โรคจากตะกั่ว/สารประกอบตะกั่ว
	 	 2)	 โรคจากแมงกานีส/สารประกอบแมงกานีส
	 	 3)		 โรคจากสารหนู/สารประกอบสารหนู
	 	 4)		 โรคจากเบอริลเลี่ยม/สารประกอบเบอริลเลี่ยม
	 	 5)		 โรคจากปรอท/สารประกอบปรอท
	 	 6)		 โรคจากโครเมี่ยม/สารประกอบโครเมี่ยม
	 	 7)		 โรคจากนิเกิ้ล/สารรประกอบนิเกิ้ล
	 	 8)		 โรคจากสังกะสี/สารประกอบสังกะสี
	 	 9)		 โรคจากแคดเมี่ยม/สารประกอบแคดเมี่ยม
	 	 10)	โรคจากฟอสฟอรัส	/สารประกอบฟอสฟอรัส
	 	 11)	โรคจากคาร์บอนไดซัลไฟด์
	 	 12)	โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด์
	 	 13)	โรคจากซัลเฟอรไดออกไซด์/กรดซัลฟูริค
	 	 14)	โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซด์/กรดไนตริค
	 	 15)	โรคจากแอมโมเนีย
	 	 16)	โรคจากคลอรีน/สารประกอบคลอลีน	
	 	 17)	โรคจากคาร์บอนมอนนอไซด์
	 	 18)	โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบเบนซีน
	 	 19)	โรคฮาโลเจนเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มน�้ามัน
	 	 20)	โรคจากสารก�าจัดศัตรูพืช
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	 	 21)	โรคจากสารเคมีอื่น	/สารประกอบสารเคมีอื่นๆ
	 	 22)	โรคจากเสียง
	 	 23)	โรคจากความร้อน
	 	 24)	โรคจากความเย็น
	 	 25)	โรคจากความสั่นสะเทือน
	 	 26)	โรคจากความกดดันอากาศ
	 	 27)	โรคจากรังสีไม่แตกตัว
	 	 28)	โรคจากรังสีแตกตัว
	 	 29)	โรคจากคลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้าอื่น	ๆ
	 	 30)	โรคจากฝุ่น
	 	 31)	โรคติดเชื้อจากการท�างาน
	 	 32)	โรคอื่นๆ	ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ

3.4		 การประเมินอันตรายในสิ่งแวดล้อมการท�างาน
 
	 	 การตรวจประเมินระดับอันตรายต่าง	ๆ	อาทิ	ความเข้มข้นของสารเคมีใน	
อากาศ	 ท�าให้มั่นใจว่าได้ควบคุมการสัมผัส/ได้รับสารของผู ้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 อีกทั้งยังเป็นการประเมินว่าระบบการจัดการการควบคุมทางวิศวกรรม	
และวธิกีารปฏิบัติงานสามารถลดการสัมผัสสาร/อันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่	 โดยน�าผลการตรวจวัดการสัมผัสสารหรือปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานไปเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายหรือค่ามาตรฐานที่เสนอแนะโดยหน่วยงานต่าง	ๆ	
ซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป	เช่น	American	Conference	of	Government	Industrial	
Hygiene	(ACGIH)	และ	National	Institute	of	Occupational	Health	and	Safety	
(NIOSH)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	หากได้ผลการตรวจวัดท่ีสูงเกินค่ามาตรฐาน							
ต้องด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน	หรือควบคุมการสัมผัสของผู้ปฏิบัติ
งานโดยเร็ว

	 	 อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท�างานทางกายภาพ	 ที่จะกล่าวในหัวข้อนี้
คือ	อันตรายทางกายภาพ	ส่วนอันตรายในด้านอื่นๆ	ได้กล่าวแล้วในตอนต้น
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3.4.1	 เสียง	
	 	 ผลกระทบที่ส�าคัญของเสียงต่อมนุษย์	คือ	 	
  • เสียงดังรบกวนการท�างานและอาจท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานลดลง	
เกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุได้	
  • เสยีงรบกวนการนอนหลบั	 ผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม่คุน้เคยกบัการนอนในท่ีมเีสียง
ดงัไม่สามารถหลบัได้อย่างเต็มที	่เกดิความอ่อนเพลยี	ซึง่อาจเป็นเหตทุ�าให้เกดิอบัุตเิหตไุด้
  • เสียงรบกวนการติดต่อสื่อสาร	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ยินสัญญาณเตือน
อนัตรายหรอืเสียงเตอืนให้ระวงัอนัตรายของเพือ่น	ๆ 	ท�าให้เกดิอบัุตเิหตใุนการ	ท�างานได้	
  • การสญูเสยีการได้ยนิ	 สามารถตรวจพบได้โดยใช้เครือ่งมือตรวจสมรรถภาพ
การได้ยิน	(audiometer)	การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดขึ้นในระยะ	2-3	เดือนของการ
สัมผัสกับเสียงดัง	 หรือใช้เวลานานหลายปี	 ขึ้นกับระดับความดังของเสียงระยะเวลาที่
ต้องท�างานในที่ที่มีเสียงดัง	และปัจจัยทางสรีระของแต่ละบุคคล	

3.4.2	 ความร้อน	
	 	 ความร้อนทีส่ะสมในร่างกายมแีหล่งท่ีมา	 2	 แหล่ง	 คอื	 แหล่งความร้อนภายใน
ร่างกายซึง่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร	 และแหล่งความร้อน	 ในสิง่แวดล้อมการท�างาน	
ความร้อนทีส่ะสมในร่างกายมาจากสองแหล่งนี	้ ร่างกายพยายามท่ีจะรักษาระดับความ
ร้อนให้คงทีท่ี	่37	±	c	ซึง่อาจอธบิายได้ด้วยสมการสมดลุความร้อนของร่างกาย	ดงันี้

	 	 	 H	=	M	±	R	±	C	-	E	±	D	
เมื่อ		 	 	 H	=	ความร้อนสะสมในร่างกาย	
	 	 	 	 M	=	ความร้อนจากการเผาผลาญอาหาร	
	 	 	 	 R	=	ความร้อนที่ถ่ายเทโดยการแผ่รังสี	
	 	 	 	 C	=	ความร้อนที่ถ่ายเทโดยการพา	
	 	 	 	 E	=	ความร้อนที่สูญเสียโดยการระเหยของเหงื่อ	
	 	 	 	 D	=	ความร้อนที่ถ่ายเทโดยการน�า	

	 	 อย่างไรก็ตาม	ความสามารถในการตอบสนองต่อความร้อนของแต่ละบุคคล	
อาจแตกต่างกัน	 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของร่างกายต่อความร้อน	
ได้แก่	 อายุ	 เพศ	 ปริมาณไขมันในร่างกาย	 การใช้ยา	 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์	
และโรคประจ�าตัวหรือความเจ็บป่วย
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3.4.3	 รังสี 
	 	 รังสีแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือรังสีไม่แตกตัว	 (non-ionizing	 radiation)	
และ	รังสีแตกตัว	(ionizing	radiation)	
  1)	 รังสีไม่แตกตัว	หมายถึง	พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของรังสี	เหนือม่วง	
แสง	 รังสีใต้แดง	 และคลื่นวิทยุ	 (เรด้าและไมโครเวฟ)	 ซึ่งเป็นรังสีที่มีพลังงานต�่าไม่
สามารถท�าให้อะตอมแตกตัวได้	 เพยีงแต่ท�าให้อะตอมสัน่สะเทอืนหรือหมนุเท่านัน้	 อย่างไร
ก็ตาม	ผลจากการสั่นสะเทือนและความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น	อาจท�าอันตรายต่อเซลล์ของ
ร่างกายได้เช่นกัน	 และเนื่องจากมีพลังงานจ�ากัด	 รังสีไม่แตกตัว	 จึงไม่สามารถทะลุ
ผวิหนังเข้าไปในร่างกายได้	ดงันัน้	อวยัวะเป้าหมายของรงัสเีหล่านีจึ้งได้แก่	ผวิหนังและดวงตา
   1.1)	 รังสีเหนือม่วง	(ultraviolet	radiation)	แบ่งเป็น	3	ชนิดตาม
ความยาวคลื่น	คือ	UV-A	(315–400	นาโนเมตร)	UV-B	(280-315	นาโนเมตร)	และ	
UV-C	 (100-280	 นาโนเมตร)	 UV-A	 เป็นชนิดท่ีเป็นอันตรายน้อยที่สุดและพบใน
ธรรมชาติมากที่สุด	 UV-A	 มักเรียกว่า	 black	 light	 เนื่องจากสามารถท�าให้วัตถุเรือง
แสง	 (fluorescent	 materials)	 เปล่งแสงในที่มืด	 หลอดไฟ	 UV-A	 ให้รังสี	 UV-A	
ส�าหรบัการรกัษาโรคด้วยแสงและการท�าให้ผวิมสีแีทน	UV-B	เป็นรังสียวูท่ีีเป็นอันตราย
ที่สุด	 เนื่องจากมีพลังงานมากพอที่จะท�าลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต	 และยังสามารถ
เคลือ่นทีผ่่านชัน้บรรยากาศได้บ้าง	UV-B	เป็นรงัสทีีท่ราบกนัดีว่าท�าให้เกดิมะเร็งผิวหนงั	
(การท�าลายชัน้โอโซนในบรรยากาศจงึเป็นการเพิม่ความเส่ียงของมะเร็งผิวหนัง)	 UV-C	
มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจึงมีคุณสมบัติเป็นควอนตัมมากกว่า	นั่น	คือ	มีพลังงานสูงกว่า	
แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศได้ง่ายกว่า	 กล่าวคือ	 อากาศสองสาม
ร้อยเมตรสามารถดูดซับรังสี	 UV-C	 ได้	 เมื่อโฟตอนของ	 UV-C	 ชนกับอะตอมของ
ออกซิเจน	 จะเกิดการถ่ายเทพลังงานท�าให้เกิดโอโซนขึ้นโดยทั่วไปแทบไม่พบ	 UV-C	
ในธรรมชาติ	คุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของ	UV-C	คือ		สามารถฆ่าเชื้อโรคได้	ดังนั้น	
หลอดไฟ	UV-C	จึงถูกน�ามาใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคในเครื่องกรองอากาศและเครื่องกรองน�้า	
  	 1.2)	 รังสีใต้แดง	(infrared	radiation)	เป็นรังสีที่มีพลังงานต�่า
  2)	 รังสีแตกตัว	 หมายถึงรังสีแตกตัวเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดๆ	 สามารถ
ท�าให้อะตอมของตัวกลางนั้นแตกตัว	 ปล่อยอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆ	นิวเคลียส	 ออกมา
เป็นอิออน	 ซึ่งการแตกตัวให้อิออนนี้อาจรบกวนการท�างานของเซลล์ปกติและเป็น
สาเหตุให้เซลล์ท�างานผิดปกติหรือตายได้
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3.4.4	 แสงสว่าง	
	 	 แสงสว่างมักจะถูกมองข้ามความส�าคัญเสมอท้ังในชีวิตประจ�าวันและในการ
ท�างาน	ทั้งนี้	เพราะตาสามารถปรับเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ง่าย	แม้ว่าแสงสว่างที่ไม่
เหมาะสมจะท�าให้การท�างานยากล�าบาก	 และอาจเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุได้	 ยิง่ไปกว่านัน้	
แสงสว่างทีไ่ม่เหมาะสมยงัอาจเป็นอันตรายต่อสายตา	ท�าให้ตาล้าและตอบสนองต่อภาพ
ช้าลง

3.5		 การตรวจวัดเพื่อประเมินการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน	
	 	 การตรวจวัดเพื่อประเมินการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน	 ขั้นตอนการด�าเนินงานมี	
3	ขั้นตอน	คือ		
	 	 1)	 การเตรียมตัวเพื่อตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง	
	 	 2)		การตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง	
	 	 3)		การวิเคราะห์ตัวอย่างและแปลผลเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือ	
	 	 	 ข้อมูลในอดีต	วธิกีารตรวจวดัเพือ่ประเมนิอนัตราย/ปัจจยัเสีย่งแต่ละชนิด	
	 	 	 มีแตกต่างกัน	ดังนี้	
   • การประเมินการสัมผัสสารเคมี	
   • การวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการท�างาน	
   • การตรวจวัดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ	

3.5.1	 การประเมินการสัมผัสสารเคมี	
	 	 การประเมินการสัมผัสสารเคมี	 อาจตรวจวัดด้วยเครื่องมืออ่านค่าโดยตรง	
ซึ่งสามารถแสดงผลในขณะตรวจวัด	 หรือโดยการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อส่งวิเคราะห์
ปริมาณสารในห้องปฏิบัติการ	ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศดังนี	้
  1)	 การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล	(personal	sampling)	หมายถึง	การเก็บ
ตัวอย่างอากาศหรือการตรวจวัดโดยการติดตั้งอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดท่ี
ตัวผู ้ปฏิบัติงาน	 เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศที่เขาหายใจ	 เป็นวิธีที่ดีที่สุดส�าหรับการ
ประเมินการสัมผัสของบุคคล
  2)		การเก็บตัวอย่างในพื้นที่	 (area	 sampling)	 หมายถึงการเก็บตัวอย่าง
อากาศโดยการตั้งวางอุปกรณ์เก็บตัวอย่างไว้	 ณ	 จุดใดจุดหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนต�าแหน่ง
ตลอดเวลาที่เก็บตัวอย่าง	อาจเป็นบริเวณใกล้กับแหล่งที่ปล่อยสารออกมา	หรือบริเวณ
ที่ผู้ปฏิบัติงานท�างานหรือร่วมกัน	เพื่อประเมินการปล่อยสารจากแหล่งและประเมิน
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ความเข้มข้นของสารในบริเวณนั้น	 ควรพิจารณาอย่างรอบคอบหากใช้ข้อมูลจากการ
เก็บตัวอย่างด้วยวิธีนี้เพื่อการประเมินการสัมผัสของบุคคล
  3)		การเกบ็ตวัอย่างจากพืน้ผวิ	(wipe	sampling)	หมายถึงการเกบ็ตัวอย่าง
สารเคมีหรือจุลชีพที่ตกค้างหรือสะสมบนพื้นผิว	 และอุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วน
บคุคล	เช่น	โต๊ะ	ถงุมอื	หน้ากาก	ฯลฯ	
  4)		การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ	 (biological	 sampling)	 หมายถึง	 การ
เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อและ/หรือสารคัดหลั่งของผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารที่
เข้าสู่ร่างกาย	การเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินการสัมผัสสารของผู้ปฏิบัติงานมี	4	ประเภท	
ให้เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์	คือ	
   • การเก็บตัวอย่างเพียงหนึ่งตัวอย่างตลอด	 8	 ชั่วโมง	 หรือตลอดช่วง
เวลาการท�างาน	 (single	 sample	 for	 full	 period)	 ข้อมูลที่ได้สะท้อนค่าเฉลี่ยการ
สัมผัสสารรายวันของผู้ปฏิบัติงาน	
   • การเก็บตัวอย่างหลายตัวอย่างต่อเนื่องกันในเวลา	 8	 ชั่วโมง	 หรือ
ตลอดเวลาการท�างาน	 (consecutive	 samples	 for	 full	 period)	 ประเมินการ
สัมผัสสูงสุดในระหว่างวัน	 ซึ่งการเก็บตัวอย่างเดียวตลอดวันไม่สามารถระบุได้	 ใช้ใน
กรณีท่ีสารมีพิษเฉียบพลัน	
   • การเก็บตัวอย่างต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งตัวอย่าง	โดยระยะเวลาการเก็บ
ตัวอย่างทั้งหมดน้อยกว่า	8	ชั่วโมง	(consecutive	samples	for	partial	period)	ใช้
กรณีที่การสัมผัสสารของบุคคลค่อนข้างคงที่ตลอดวันการท�างาน	
   • การเก็บตัวอย่างในช่วงสั้นๆ	 หลายตัวอย่าง	 (grab	 sampling)	
เป็นการเก็บตัวอย่างในเวลาสั้นๆ	โดยทั่วไปไม่เกิน	15	นาที	เพื่อระบุงานและพื้นที่ที่มี
ความเข้มข้นสารสูงมากๆ

3.5.2	 การวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการท�างาน	
	 	 วิธีที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการ
ท�างาน	คือวิธีของ	Occupational	Health	and	Safety	Administration	(OSHA),	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	และวิธีของ	National	 Institute	for	Occupational	Safety	
and	Health	(NIOSH)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งระบุทั้งอุปกรณ์	และเครื่องมือส�าหรับ
เก็บและวิเคราะห์	โดยทั่วไปอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในการเก็บตัวอย่างอากาศประกอบด้วย
เครื่องดูดอากาศ	 อุปกรณ์ดักเก็บสาร	 (สารแขวนลอยในอากาศ	 แบ่งเป็นอนุภาค	 ทั้ง
ของแข็ง	ของเหลว	และก๊าซ)	สายยางน�าอากาศ	และอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวก
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และความถูกต้อง	 เช่น	 ที่ยึดตัวอย่างติดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน	 เข็มขัดยึดเครื่องดูดอากาศ
ติดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน	 เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องดูดอากาศ	 ขาตั้งใน
กรณีเก็บตัวอย่างอากาศแบบพื้นที่	

	 	 การเก็บตัวอย่างอากาศ	 ขั้นตอนแรก	 คือการเลือกเทคนิคการเก็บตัวอย่าง
อากาศ	ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้	
  • ทางที่สารสามารถเข้าสู่ร่างกาย	และความเข้มข้นสารที่คาดหมาย	
  • สมบัติทางกายภาพ	เคมี	และพิษวิทยาของสารที่จะเก็บและวิเคราะห์
  • จ�านวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนการสัมผัสสาร	 	
  • สภาพแวดล้อม	เช่น	อุณหภูมิ	ความดัน	ความชื้น	กระแสลม	และ	การ	
	 	 	 ปฏิบัติงานอื่นในพื้นที่เดียวกันนั้น
  • สารรบกวน	ปริมาณสารต�่าสุดที่สามารถตรวจพบ	(limit	of	detection)		
	 	 	 ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด	

ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอนุภาคขนาดเล็ก
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3.5.3	 การตรวจวัดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ	
  1)	 การตรวจวัดเสียง	 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม					
การท�างานมี	 3	 ชนิด	 คือ	 เครื่องวัดระดับเสียง	 (sound	 level	 meter,	 SLM)												
เครื่องวิเคราะห์ความถี่	(frequency	analyzer)	และเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม	
(noise	dosimeter)

    เครื่องวัดระดับเสียง									เครื่องวิเคราะห์ความถี่										เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

	 	 2)	 การตรวจวัดอันตรายและปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ	 โดยใช้เพลทเก็บ
ตัวอย่างซึ่งถูกออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดอนุภาค	และนับจ�านวนจุลชีพที่มีชีวิต
ในเวลาเดียวกันได้	เช่น	อุปกรณ์ชนิดชั้นเดียว	(Single	stage	impactor)	

Single	stage	impactor

3.5.4	 การแปลผลและแจ้งผลการประเมินการสัมผัส	
	 	 เม่ือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลแล้วจะต้องน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล	
การเก็บตัวอย่างอากาศอาจสรุปลักษณะของการสัมผัสออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ	
  • การสัมผัสอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(ต�่ากว่าค่ามาตรฐาน)	
  • การสัมผัสอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้	(สูงกว่าค่ามาตรฐาน)	
  • ข้อมูลไม่เพียงพอซึ่งอาจเนื่องมาจากการเก็บตัวอย่างอากาศไม่เหมาะสม		
	 	 	 หรือไม่เพียงพอที่จะแปลผลได้
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	 	 1)	 ค่าขีดจ�ากัดการสัมผัส	(threshold	limit	value;	TLV)	หมายถึง	ค่าความ
เข้มข้นของสารเคมีในอากาศและสภาพแวดล้อมซึ่งเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมด
สามารถท�างานอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นโดยปราศจากผลเสียต่อสุขภาพ	
	 	 2)	 การสื่อสารหรือแจ้งผลการตรวจวัด	 ต้องติดประกาศโดยติดประกาศในที่
ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ทุกคน	 ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในอากาศ	 และการ
ประเมินการสัมผัสสาร	ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ปฏิบัติงานทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด	 	

3.5.5	 การจัดเก็บบันทึก	
	 	 ห้องปฏิบัติการควรจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 กล่าวคือสามารถเรียกดูวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง	 รวมทั้ง
สามารถใช้ข้อมูลในการท�านายผลการสัมผัสสารของผู้ปฏิบัติงานได้	 และต้องจัดเก็บ
บันทึกผลการประเมินการสัมผัส	 รวมทั้งผลการตรวจสุขภาพร่างกายของบุคลากรไว้	
อย่างน้อย	30	ปี	หลังการเลิกจากงานหรือออกจากงาน

3.6		 หลักการควบคุมป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
 
	 	 หลักการควบคุมป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ	 เพื่อลด
อัตราเสี่ยงของคนงานผู้ประกอบอาชีพต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ							
จึงควรยึดหลักในการด�าเนินการ	ดังนี้	
	 	 1)	 การควบคุมและป้องกันที่สิ่งแวดล้อม	ด้วยการตระหนักถึงความปลอดภัย
เป็นอนัดบัแรก	ด้วยวธิกีารจดัระเบยีบสถานทีท่�างาน	การดูแลตรวจสอบ	ระบบควบคมุ
กระบวนการผลิตอุณหภูมิในที่ท�างาน	 การรักษาความสะอาด	 เครื่องมืออุปกรณ์	 การ
ปรับสภาพแวดล้อมของการท�างานให้ถูกสุขลักษณะ	 ซ่ึงอาจยึดทฤษฎี	 5	ส.	 ในการ
ปฏิบัติได้
	 	 2)		การควบคุมป้องกันด้านตัวบุคคล	 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคล
และเพื่อความปลอดภัยในการท�างานสูงสุด	จึงควรด�าเนินการดังต่อไปนี้		
	 	 	 2.1)	 การให้การศึกษาและฝึกอบรมแนะน�า	 ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน	ทุกระดับ	เพื่อการด�าเนินการ
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย
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		 	 	 2.2)		 ควบคุมและป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งส่วน
กลางและส่วนบุคคลอย่างจริงจังต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท�างานอย่างปลอดภัย	
	 	 	 2.3)		 ควบคุมและป้องกันทางด้านการแพทย์โดยวธิกีารตรวจสุขภาพ	
ท้ังก่อนเข้าท�างาน	เพื่อทราบประวัติความเป็นมาของสุขภาพ	และตรวจเพื่อส�ารวจ
สภาพร่างกายกับความเหมาะสมในงานท่ีจะต้องท�าและหลังจากท�างานแล้ว	ควรได้
รับการตรวจเป็นระยะๆ	 เพื่อส�ารวจสุขภาพและหาสิ่งผิดปกติในร่างกาย	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ท�างานในสถานประกอบการท่ีมีสารเคมี	 เพื่อให้การดูแลรักษาได้ทันที	
และสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการท�างานให้ดียิ่งข้ึน	 นอกจากน้ัน	 สถาน
ประกอบการควรจะต้องมีหน่วยงานพยาบาลของหน่วยงานเพ่ีอการจัดท�าแฟ้ม
ประวัติสุขภาพของคนงานตั้งแต่แรกเข้าท�างานสะสมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นกับดูแลรักษา	และส่งต่อการรักษาพยาบาลกับแพทย์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
โรคภัย	หรืออันตรายอื่น	ๆ
	 	 3)	 การบริหารจัดการสถานประกอบการ	 ควรได้การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การควบคุมป้องกันโรค	 หรืออันตรายจากการประกอบอาชีพ	 เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วยเป็นโรคจากการท�างานประกอบอาชีพ	ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	คือ	
	 	 	 3.1)	 แบ่งการท�างานเป็นกะหรือหมุนเวียนต�าแหน่งคนงาน	 ผลัด
เปลี่ยนในแต่ละฝ่ายที่สามารถหมุนเวียนกันได้ในงานประเภทท่ีมีความเส่ียงต่อการ
เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคจากการประกอบอาชีพสูง	
	 	 	 3.2)		 แยกแยะส่วนการท�างานของคนงานกับส่วนพ้ืนท่ีอันตราย	
ส�าหรับงานที่มีสารอันตรายในกระบวนการผลิตและการท�างาน	
	 	 	 3.3)		 การพยายามหาสารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเป็นอันตรายน้อย
กว่าทดแทนสารหรอืวตัถท่ีุเป็นพษิหรอือนัตรายมากกว่า	 เช่น	การใช้โทลอูนี	 (Toluene)	
ผสมสี	แทนการใช้เบนซิน	(Benzene)	
	 	 	 3.4)		 การเลือกใช ้กระบวนการท�างานในขั้นตอนการผลิตที่ เป ็น
อันตรายน้อยกว่า	เช่น	การใช้วิธีชุบสีแทนการพ่นสี	การใช้เครื่องผสมสารเคมีแทนการ
ใช้มือผสมหรือการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนในกระบวนการท�างานเป็นอันตราย
	 	 	 3.5)		 ใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการที่มีพิษหรืออันตรายหรือใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติในการท�างานที่มีสารพิษหรืออันตรายมาก	จะช่วยลดการ
แพร่กระจายของสารละลายชนิดฟุ้งกระจายไปบรรยากาศในการท�างาน	
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	 	 	 3.6)		 แยกกระบวนการท่ีเป็นอันตรายหรือเป็นพิษออกเป็นพื้นที่เฉพาะ
และก�าหนดระเบียบปฏิบัติเวลาการเปิด-ปิด	 การเข้าออก	 อุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดการ
สัมผัสอันตรายของคนงานให้น้อยที่สุด	เช่น	ห้องเก็บเสียง	ห้องพ่นสีอบสี	
	 	 	 3.7)		 การใช้ระบบระบายอากาศทั้งแบบเฉพาะที่และแบบทั่วไป	 เพื่อ
ดูดอากาศเสียและระบายอากาศทั่วไป	เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศดี	และลดปริมาณความ
เข้มข้นของ	 สารพิษในบรรยากาศการท�างาน	 เช่น	 การเปิดประตู	 หน้าต่าง	 หลังคา	
พัดลมดูดอากาศ	ปล่องควัน	เป็นต้น	
	 	 	 3.8)		 การใช้ระบบเปียกชื้นป้องกันการฟุ้งกระจายในกระบวนการ
ท�างานฝุ่นฟุ้งกระจาย	
	 	 	 3.9)		 การตรวจสภาพการท�างานติดตั้งสัญญาณเตือนภัยหรือเพิ่ม
ระยะทางระหว่างแหล่งอันตรายให้ห่างจากท่ีท�างานที่มีคนจ�านวนมาก	 จะช่วยลด
อัตราเส่ียงจากการเกิดอันตรายได้มาก	และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที	หาก
เกิดสัญญาณอันตราย	
	 	 	 3.10)		 การเฝ้าระวังโรคเพื่อทราบข้อมูลสาเหตุและปัจจัยของการเกิด
โรคได้อย่างรวดเร็ว	 จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการควบคุมป้องกัน	 การแก้ไขปรับปรุง	
และการประเมินผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงาน

3.7		 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
 
	 	 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	(Personal	Protective	Devices	=	PPD						
ผูป้ฏบัิตงิานสวมใส่ขณะท�างาน	 เพือ่ป้องกนัอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากสภาพ
และสิง่แวดล้อมการท�างาน	การใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล	เป็นวธิกีารหน่ึงใน
หลายวิธกีารป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน	 โดยทัว่ไปจะยดึหลกัการป้องกนัควบคมุที่
สิง่แวดล้อมการท�างานก่อน	ในกรณีทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้	จงึน�ากลวธิกีารใช้อปุกรณ์
ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคลมาแทน

	 	 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	 	 1)	 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ	(Head	Protection	Devices)
	 	 2)	 อปุกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา	(Eye	and	face	protection	devices)
	 	 3)	 อุปกรณ์ป้องกันหู	(Ear	protection	devices)
	 	 4)	 อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ	(Respiratory	protection	devices)
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	 	 5)	 อุปกรณ์ป้องกันล�าตัว	(Body	protection	devices)
	 	 6)	 อุปกรณ์ป้องกันมือ	(Hand	protection	devices)
	 	 7)	 อุปกรณ์ป้องกันเท้า	(Foot	protection	devices)
	 	 8)	 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
  
3.7.1	 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ	(Head	Protection	Devices)	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ	(Head	Protection	Devices)	สวมไว้เพื่อป้องกันศรีษะ
จากการถกูชนหรอืกระแทกหรอืวัตถตุกจากทีส่งูกระทบต่อศรีษะ	 ได้แก่	 หมวกนริภยัมี		
2	ชนิด	คือ	ชนิดที่มีขอบหมวกโดยรอบและชนิดที่มีเฉพาะกระบังด้านหน้า

  ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย
	 	 ตัวหมวก	 ท�าด้วยพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส	 หรือโลหะสายพยุง	 ประกอบ
ด้วยสายรัดศีรษะและสายรัดด้านหลังศีรษะ	 สามารถปรับได้เพื่อความสะดวกส�าหรับ		
ผู้ใช้สายรัดค้าง	แผ่นซับเหงื่อท�าด้วยใยสังเคราะห์	สามารถซับเหงื่อ	และให้อากาศผ่าน
ได้	ผู้สวมจึงไม่ต้องถอดหมวกเพื่อซับเหงื่อบ่อย	ๆ

	 	 1)		หมวกนิรภัย	แบ่งเป็น	4	ประเภท	ตามคุณสมบัติการใช้งาน	คือ
   • ประเภท	A	 เหมาะส�าหรบัการใช้งานท่ัวไป	 เช่น	 งานก่อสร้าง	 งานอืน่เพือ่
ป้องกันวตัถหุรอืของแข็งหล่นกระแทกศรีษะ	วสัดท่ีุใช้ท�าหมวกประเภทนีเ้ป็นพลาสติก	หรอื
ไฟเบอร์กลาส	ป้องกันการกระแทกและป้องกันไฟได้	2,200	โวลท์
   • ประเภท	B	เหมาะส�าหรบัการใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัสายไฟแรงสงู	วสัดท่ีุ
ใช้ท�าหมวกคอื	วสัดสุงัเคราะห์ประเภทพลาสตกิ	และไฟเบอร์กลาส	ป้องกันการกระแทก
และป้องกนัไฟได้	2,200	โวลท์
   • ประเภท	C	เหมาะส�าหรับงานที่ต้องท�าในบริเวณที่มีอากาศร้อน	วัสดุ
ท�าจากโลหะไม่เหมาะใชักับงานเกี่ยวข้องกับประแสไฟฟ้า
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   • ประเภท	 D	 เหมาะส�าหรับงานดับเพลิง	 วัสดุที่ใช้ท�าหมวกเป็น
อุปกรณ์วัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
 
 ข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวกนิรภัย	และการบ�ารุงรักษา
	 	 1)	 ตรวจสภาพความเรียบร้อยของหมวกก่อนใช้งาน	ถ้าช�ารุดไม่ควรน�ามาใช้
	 	 2)	 เมือ่ใช้งานแล้ว	ควรมกีารท�าความสะอาดเป็นระยะด้วยน�า้อุน่และสบู	่ขณะล้าง
ควรถอดส่วนประกอบออกท�าความสะอาด	ผึง่ให้แห้ง	แล้วจงึประกอบเข้าไปใหม่
	 	 3)	 ห้ามทาสหีมวกใหม่	 เพราะจะท�าให้ประสทิธภิาพในการต้านแรงไฟฟ้าและ
แรงกระแทกลดต�า่ลง
	 	 4)	 ไม่วางหมวกนิรภัยไว้กลางแดดหรือที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะท�าให้อายุ
การใช้งานสั้นลง

3.7.2	 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา	 (Eye	 and	 face	 protection	 devices)							
ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุสารเคมีกระเด็นเข้าตา	ใบหน้า	หรือป้องกัน
รังสีที่จะท�าลายดวงตา	แบ่งเป็น

แว่นชนิดมีแผ่นกันด้านข้าง					แว่นชนิดครอบ					แว่นครอบแบบรัดศีรษะ

  1)		แว่นตานิรภัย	(Protective	spectacles	or	Glassess)	มี	2	แบบ	คือ
   • แบบไม่มีกระบังข้างเหมาะส�าหรับใช้งานที่มีเศษโลหะ	 หรือวัตถุ
กระเด็นมาเฉพาะทางด้านหน้า
   • แบบมีกระบังข้างเหมาะส�าหรับการใช้งานที่มีเศษโลหะ	 หรือวัตถุ
กระเด็นข้าง	 เลนส์ที่ใช้ท�าแว่นตานิรภัยต้องได้มาตรฐาน	 การทดสอบความต้านทาน
แรงกระแทก
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  2)	 แว่นครอบตา	 (Goggles)	 เป็นอุปกรณ์ป้องกนัตาทีปิ่ดครอบตาไว้	 มหีลาย
ชนดิ	ได้แก่
   • แว่นครอบตาป้องกนัวตัถกุระแทก	เหมาะส�าหรบังานสะกดั	งานเจยีระไน
   • แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี	 เลนส์ของเว่นชนิดนี้จะต้านทานต่อแรง
กระแทกและสารเคมี
   • แว่นครอบตาส�าหรบังานเช่ือมป้องกันแสงจ้า	รงัสคีวามร้อน	และสะเกด็ไฟ
จากงานเชือ่โลหะหรอืตัดโลหะ
  3)		กระบังป้องกันใบหน้า	 (Face	 shield)	 เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า	 เพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อใบหน้าและล�าคอจากการกระเด็น	กระแทกของวัตถุ	หรือสารเคมี
  4)		หน้ากากเชื่อม	เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า	และดวงตา	ซึ่งใช้ในงานเชื่อม	
เพื่อป้องกันการกระเด็นของโลหะความร้อน	แสงจ้า	และรังสีจากการเชื่อม
	 	 5)		ครอบป้องกันหน้า	 เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศีรษะ	 ใบหน้าและคอ	ลงมา
ถึงไหล่	 และหน้าอก	 เพื่อป้องกันสารเคมี	 ฝุ่น	 ที่เป็นอันตราย	 ตัวครอบป้องกันหน้ามี					
2	ส่วน	คือ	ตัวครอบ	และเลนส์

  ครอบป้องกันใบหน้า	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ
   • ครอบป้องกันหน้าชนิดมีไส้กรองสารเคมี
   • ครอบป้องกันหน้าชนิดไม่มีไส้กรองสารเคมี	 แต่จ่ายอากาศเข้าไปโดย
ใช้ท่ออากาศบางชนิด	อาจมีหมวกนิรภัยติดมาด้วย	เพื่อป้องกันอันตรายที่ศีรษะ
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ตารางที่	3.7-1	
คุณลักษณะการใช้งานของหน้ากากเชื่อมแยกตามวิธีการเชื่อมแบบต่างๆ

ประเภท การใช้งาน ภาพประกอบ

1.	หน้ากากเชื่อม ป้องกันดวงตา	หน้า	และศีรษะชนิด	
สวมศีรษะ	ท�าจากไฟเบอร์มีช่อง
กระจก	ซึ่งท�าจากกระจกที่แข็งแรง
ป้องกันความ	ร้อนและสะเก็ดจาก
การเชื่อม	และมีลักษณะการใช้งาน

2.	หน้ากากเชื่อมชนิด
				มือถือ

โดยทั่วไปใช้กับผู้ตรวจสอบหรือผู้	
ควบคุมงาน	ท�าจากไฟเบอร์มีช่อง
มอง	ท�าจากกระจกที่แข็งแรงและมี
คุณลักษณะของการใช้งานตาม
ตาราง
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ตารางที่	3.7-2	การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตามวิธีการเชื่อม

วิธีการเชื่อม
ขนาดของ
อิเล็กโทรด

1/32	นิ้ว	(มม.)

ขนาดของ
กระแสไฟฟ้า

(arc	current)
(แอมแปร์)

หมายเลขเฉดสี
ต�่าสุดที่ใช้ได้

หมายเลข
เฉดสีที่แนะน�า

ให้ใช้
(สุขสบาย)

Shielded	
metal	
arc	welding

น้อยกว่า	3	(2.5)
3-5	(2.5-4)
5-8	(4-6.4)

มากกว่า	8	(6.4)

น้อยกว่า	60
60-160
160-250
250-550

7
8
10
11

-
10
12
14

Gas	metal	arc
Welding	and	
flux
Cored	arc	
welding

น้อยกว่า	60
60-160
160-250
250-500

7
10
10
10

-
11
12
14

Gas	tungsten	
arc	welding

น้อยกว่า	50
50-150
150-500

8
8
10

10
12
14

Air	carbon
Arc	cutting

(เบา)
(หนัก)

น้อยกว่า	500
500-1000

10
11

12
14

Plasma	arc	
welding

น้อยกว่า	20
20-100
100-400
400-800

6
8
10
11

6-8
10
12
14

Plasma	arc	
cutting

(เบา)
(ปานกลาง)

(หนัก)

น้อยกว่า	300
300-400
400-800

8
9
10

9
12
14

Torch	brazing
Carbon	arc	
welding

-
-

-
-

3-4
14
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3.7.3	 อุปกรณ์ป้องกันหู	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันหู	 (Ear	 protection	 devices)	 เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อ
ป้องกันความดังของเสียงที่จะมากระทบต่อแก้วหู	 กระดูกหู	 และเพื่อป้องกันอันตราย
ที่มีต่อระบบการได้ยิน	แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
  1)	 ชนิดสอดเข้าไปในรูหู	(Ear	plugs)	มีหลายแบบ	บางชนิดท�าจากวัสดุที่
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่าง	ๆ	ได้	เมื่อปล่อยไว้สักครู่	จะขยายตัวเท่ากับขนาดรูหู
ของผู้สวมใส่	 วัสดุที่ใช้ท�าแตกต่างกันไป	 เช่น	 พลาสติกบาง	 โฟม	 เป็นต้น	 อุปกรณ์
ป้องกันหูชนิดนี้นิยมใช้กันมาก	เนื่องจากราคาไม่แพง	สะดวกในการเก็บ	และท�าความ
สะอาด	สามารถลดเสียงลงได้ประมาณ	15-20	เดซิเบล	วิธีการใส่อุปกรณ์ชนิดนี้เจ้าไป
ในรูหูคือ	เมื่อจะใส่เข้าไปในหูขวา	ให้ใช้มือซ้ายผ่านด้านหลังศีรษะ	ดึงใบหูขวาขึ้น	และ
ใช้มือขวาหยิบอุปกรณ์ป้องกันหู	 สอดเข้าในรูหู	 ค่อย	 ๆ	 หมุนใส่เข้าไปจนกระชับพอดี	
ส่วนการที่หูซ้าย	ก็ใช้วิธีการเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น	
  2)	 ชนิดครอบหู	 (Ear	Muffs)	 เป็นอุปกรณ์ป้องกันหูที่ครอบปิดหูส่วนนอก	
ท�าให้สามารถก้ันเสียงได้มากกว่าชนิดสอดเข้าไปในรูหู	 ประสิทธิภาพในการกั้นเสียง
ของอุปกรณ์ชนิดนี้	ขึ้นอยู่กับขนาด	รูปร่าง	วัสดุกันเสียงรั่วรอบๆ	ที่ครอบหู	และวัสดุ
ดูดซับเสียงในที่ครอบหู	ปกติจะลดเสียงได้ประมาณ	20-30	เดซิเบล

3.7.4	 อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ	(Respiratory	protection	devices)	เป็นอุปกรณ์
ช่วยป้องกันอันตรายจากมลพิษเข้าสู่ร่างกาย	 โดยผ่านทางปอด	 ซึ่งเกิดจากการหายใจ
เอามลพิษ	เช่น	อนุภาคก๊าซ	และไอระเหยที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศหรือเกิดจากปริมาณ
ออกซิเจนในอาการไม่เพียงพอ
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  อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ	แบ่งออกได้	2	ประเภท	คือ
	 	 1)	 ประเภทที่ท�าให้อากาศปราศจากมลพิษ	 ก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ	
(Air	purifying	devices)	ได้แก่
   • หน้ากากกรองอนุภาค	 ท�าหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ	
ซึ่งได้แก่	 ฝุ่น	 ฟูม	 ควัน	 มิสท์	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญของหน้ากากกรองอนุภาค	 ได้แก่	
ส่วนหน้ากาก	มีหลายขนาด	 เช่น	ขนาด	¼	หน้า	ขนาด	½	หน้า	หรือขนาดเต็มหน้า	
และส่วนกรองอากาศ	ประกอบด้วย	วัสดุกรองอากาศ	(Filter)	ที่นิยมใช้มี	3	ลักษณะ	
คือ	ชนิดเป็นแผ่น	ท�าจากเส้นใยอัด	ให้มีความพอเหมาะ	ส�าหรับกรองอนุภาค	โดยให้มี
ประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด	และแรงต้านทานต่อการหายใจเข้าน้อยที่สุด	
ชนิดที่วัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวม	ๆ	 เหมาะส�าหรับกรองฝุ่น	และ
ชนดิทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	โดยน�าวสัดกุรองอากาศ	ทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นบางมาพับข้ึนลง	
ให้เป็นจีบบรรจุในตลับ	 เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว	 ส�าหรับอนุภาคที่จะไปเกาะ	และลดแรงต้าน
การหายใจ	สายรัดศีรษะ	ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ	เพื่อให้กระชับกับหน้าผู้สวม
ใส่อยู่เสมอ	นอกจากนี้	 ยังมีหน้ากากกรองอนุภาคชนิดใช้แล้วทิ้ง	 ส่วนประกอบของ
หน้ากาก	คือ	หน้ากากและวัสดุกรองจะรวมไปชิ้นเดียวกัน	ส่วนบนของหน้ากากมีแผ่น
โลหะอ่อนซึ่งสามารถปรับให้โค้งงอได้ตามแนวสันจมูก	 เพื่อช่วยให้หน้ากากแนบกับ
ใบหน้าผู้สวมใส่

   • หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย	 ท�าหน้าท่ีกรองก๊าซและไอระเหยท่ี
แขวนลอยอยู่ในอากาศ
   • ส่วนประกอบที่ส�าคัญของหน้ากากกรองก๊าซ	และไอระเหย	คือ	ส่วน
หน้ากากและสายรัดศีรษะเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น	และส่วนกรองอากาศ	เป็น
ตลับ		หรือ	กระป๋องบรรจุสารเคมี	ซึ่งเป็นตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ	หรือท�าปฏิกิริยา
กับมลพิษ	 ท�าให้อากาศที่ผ่านตลับกรองสะอาด	 ปราศจากมลพิษ	 ส่วนกรองอากาศนี้
สามารถใช้ได้เฉพาะส�าหรับก๊าซ	หรือไอระเหย	แต่ละประเภทตามที่ระบุไว้เท่านั้น	เช่น	
ส่วนกรองอากาศที่ใช้กรองก๊าซแอมโมเนีย	จะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย
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เท่านั้น	ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอื่นได้	เป็นต้น	ดังนั้น	ผู้ที่จะใช้หน้ากากกรองก๊าซ
และไอระเหย	 ควรเลอืกซือ้และหรอืเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัชนดิของมลพษิทีจ่ะป้องกนัตาม
ที่	American	National	Standard	ได้ก�าหนดมาตรฐาน	(ANSI	K	13.1-1973)	รหัสสี
ของตลับกรองส�าหรับกรองก๊าซและไอระเหยชนิดต่าง	ๆ	มีดังนี้

ตารางที่	3.7-3	รหัสสีของตลับกรองส�าหรับกรองก๊าซและไอระเหยชนิดต่างๆ

ที่ ชนิดมลพิษ สีที่ก�าหนด

1 ก๊าซที่เป็นกรด ขาว

2 ไอระเหยอินทรีย์ ด�า

3 ก๊าซแอมโมเนีย เขียว

4 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ น�้าเงิน

5 ก๊าซที่เป็นกรด	และไอระเหยอินทรีย์ เหลือง

6 ก๊าซที่เป็นกรด	แอมโมเนีย	และไอระเหยอินทรีย์ น�้าตาล

7 ก๊าซที่เป็นกรด	แอมโมเนีย	คาร์บอนมอนอกไซด์	
ไอระเหยอินทรีย์

แดง

8 ไอระเหยอื่นๆ	และก๊าซที่ไม่กล่าวไว้ข้างต้น เขียวมะกอก

9 สารกัมมันตรังสี	(ยกเว้น	ไทรเทียม	และโนเบลก๊าซ) ม่วง

10 ฝุ่น	ฟูม	มิสท์ ส้ม
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  หน้ากากกรองก๊าซ	และไอระเหย	มีอยู่	3	ประเภท	คือ
	 	 	 1)	 หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยชนดิตลบักรองสารเคม	ีสามารถป้องกนั
ก๊าซและไอระเหยทีป่นเป้ือนในอากาศทีค่วามเข้มข้นประมาณ	10-1,000	ppm.	ไม่เหมาะที่
จะใช้กรณทีีม่คีวามเข้มข้นสงู	ในระดบัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อชวีติทันที		(Immediately				
dangerous	to	life	or	health	level	-	IDHL)	ยกเว้นในกรณีที่ใช้หนีออกจากบริเวณ
อันตรายนั้น	ซึ่งใช้เวลาสั้น	ๆ
	 	 	 2)	 หน้ากากกรองก๊าซ	(Gas	mask)	มีลักษณะคล้ายหน้ากากกรองก๊าซ	
และไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมี	 ต่างกันส่วนท่ีบรรจุสารเคมีเพื่อท�าให้อากาศที่
ปนเปื้อนด้วยมลพิษสะอาดก่อนที่จะถูกหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจเท่านั้น	ซึ่งแบ่งเป็น
    • ชนดิทีก่ระป๋องอยูท่ีค่างบรรจสุารเคมปีระมาณ	250-500	ลบ.ซม.		
	 	 	 	 	 ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า
    • ชนิดท่ีกระป๋องบรรจุสารเคมีอยู่ด้านหน้า	หรือด้านหลังบรรจุ			
	 	 	 	 	 สารเคมี	1,000-2,000	ลบ.ซม.	ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า
    • ชนิดหน้ากากหนีภัย
   3)	 หน้ากากที่ท�าให้อากาศสะอาด	ชนิดที่มีพลังงาน	ช่วยเป่าอากาศเข้า
ในหน้ากาก	 (Powered	 ait-purifying	 respirator)	 หน้ากากชนิดนี้มีส่วนประกอบ
คล้ายกับหน้ากากป้องกันก๊าซ	และไอระเหย	และหน้ากากกรองก๊าซ	มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ	
มีเครื่องเป่าอากาศให้ผ่านตลับหรือกระป๋องสารเคมี	 ซ่ึงจะช่วยลดแรงต้านทานการ
หายใจเข้าของผู้สวม	ท�าให้ผู้สวมรู้สึกสบายขึ้น

	 	 ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากาก	 ประเภทที่ท�าให้อากาศสะอาด	 ก่อนเข้าสู่ทาง
เดินหายใจ
	 	 1)	 เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะเพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้า	และขอบ	
	 	 	 หน้ากาก
	 	 2)	 เลือกวัสดุกรองอนุภาคหรือตลับกรองมลพิษ	(Cartridges)	หรือ	
	 	 	 กระป๋องกรองมลพษิ	(Canisters)	ให้เหมาะสมกบัชนดิมลพษิทีต้่องการกรอง
	 	 3)	 ใส่ส่วนที่ท�าหน้าที่กรองมลพิษ	กับตัวหน้ากาก
	 	 4)	 ตรวจสอบรอยรั่วหรือช่องว่าง	ท่ีท�าให้อากาศเข้าไปในหน้ากาก	โดย	
	 	 	 ทดสอบ	negative	pressure	และ	positive	pressure
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    • วธิทีดสอบ	negative	pressure	โดยใช้ฝ่ามอืปิดทางทีอ่ากาศเข้า	
	 	 	 	 	 ให้สนิทแล้วหายใจเข้า	ตัวหน้ากากจะยุบลงเล็กน้อยและคงค้าง		
	 	 	 	 	 ไว้ในสภาพนั้นประมาณ	10	วินาที	แสดงว่า	ไม่มีรอยร่ัวที่อากาศ						
	 	 	 	 	 จะไหลเข้าไปในหน้ากากได้
    • วิธีทดสอบ	positive	pressure	โดยการปิดลิ้นอากาศออก	แล้ว	
	 	 	 	 	 ค่อย	ๆ	หายใจออก	ถ้าเกิดความดันเพิ่มขึ้นในหน้ากากแสดงว่า	
	 	 	 	 	 หน้ากากไม่มีรอยรั่ว
	 	 	 5)		ขณะสวมหน้ากาก	หากได้กลิน่ก๊าซหรอืไอระเหย	ควรเปล่ียนตลับกรอง		
	 	 	 	 หรือกระป๋องกรองมลพิษทันที
	 	 	 6)	 หน้ากากแบบ	powered	air	purifying	ควรตรวจสอบท่อส่งอากาศ		
	 	 	 	 และข้อต่อต่าง	ๆ	ที่อาจท�าให้ก๊าซหรือไอระเหยรั่วซึมเข้าไปได้

	 	 2)		ประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก	 (Atmosphere	
supplying	 respirator)	 เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ	ชนิดที่ต้องมีอุปกรณ์ส่ง
อากาศ	หรือออกซิเจนให้กับผู้สวมใส่โดยเฉพาะ	แบ่งเป็น
   • ชนิดที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวม	 (Self	 contained	 breathing	
apparatus	หรือที่เรียกว่า	SCBA)	ผู้สวมจะพกเอาแหล่งส่งอากาศหรือถังออกซิเจนไป
กับตัว	ซึ่งสามารถใช้ได้นานถึง	4	ชั่วโมง	ส่วนประกอบของอุปกรณ์นี้	ประกอบด้วยถัง
อากาศ	สายรัดติดกับผู้สวม	เครื่องควบคุมความดัน	และการไหลของอากาศจากถังไป
ยังหน้ากาก	 ท่ออากาศ	 และหน้าชนิดเต็มหน้า	 หลักการท�างานของอุปกรณ์นี้ม	ี							
2	แบบ	คือ
	 	 	 	 -	 แบบวงจรปิด	หลักการคือ	ลมหายใจออกจะผ่านเข้าไปในสารดูด
ซับ	 เพื่อก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	แล้วกลับเข้าไปในภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลว	
หรือออกซิเจนแข็ง	หรือสารสร้างออกซิเจน	แล้วกลับสู่หน้ากากอีกครั้ง
	 	 	 	 -	 แบบวงจรเปิด	 หลักการคือ	 ลมหายใจออกจะถูกปล่อยออกไปไม่
หมุนเวียนกลับมาใช้อีก	อากาศที่หายใจเข้าแต่ละครั้ง	มาจากถังบรรจุออกซิเจน
   • ชนิดที่ส่งอากาศไปตามท่อ	(Supplied	air	respirator)	แหล่งหรือถัง	
	 	 	 	 เก็บอากาศจะอยู่ห่างออกไปจามตัวผู้สวม	อากาศจะถูกส่งมาตามท่อ	
	 	 	 	 เข้าสู่หน้ากาก
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	 	 ข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ	แบบส่งอากาศจากภายนอก
เข้าไปในหน้ากาก
	 	 1)	 ตรวจอุปกรณ์ทุกส่วนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนใช้งาน
	 	 2)	 ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนให้เหมาะสม	หน้าปัทม์บอกปริมาณ	
	 	 	 ออกซิเจนควรอยู่ในสภาพที่ผู้สวมใส่สามารถเห็นได้ชัดเจน
	 	 3)	 ขณะสวมหน้ากากอยู	่หากได้กล่ินสารเคมคีวรรบีออกจากบรเิวณนัน้ทนัที
	 	 4)	 ควรมีท่อส�ารอง	และสารช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น	เช่น		
	 	 	 ท่อน�าส่งอากาศช�ารุด	เป็นต้น
	 	 5)	 ผู้สวมใส่ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานมาเป็นอย่างดี
	 	 6)	 ต้องมีการบ�ารงุรกัษาทีด่	ีเช่น	ตรวจสอบถงัอากาศ	เครือ่งควบคมุความดนั		
	 	 	 และการไหลเวียนของอากาศตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต

	 	 การท�าความสะอาดหน้ากาก	(Facepieces)
	 	 1)	 ถอดส่วนกรองอากาศ	เช่น	ตลับ	หรือกระป๋องบรรจุสารเคมีออกจากตัว	
	 	 	 หน้ากาก	น�าหน้ากากไปล้างด้วยน�้าอุ่น	และสบู่	โดยใช้แปรงนิ่มๆ	ขัดเบาๆ
	 	 2)	 น�าไปฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มลงในสารละลายไฮโปคลอไรท์	2	นาที	แล้วตาม	
	 	 	 ด้วยน�้าสะอาด	ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
	 	 3)	 ประกอบชิน้ส่วนต่างๆ	เข้าที	่และตรวจสอบให้เรยีบร้อยก่อนเกบ็	โดยเกบ็	
	 	 	 ในที่สะอาด	ไม่ปนเปื้อนฝุ่นสารเคมี	หรือถูกแสงแดด

3.7.5	 อุปกรณ์ป้องกันล�าตัว 
  อุปกรณ์ป้องกันล�าตัว	(Bosy	Protection	Devices)	เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่
เพื่อป้องกันอันตราย	 จากการกระเด็นหกรดของสารเคมี	 การท�างานในที่มีความร้อน
สูง	หรือมีสะเก็ดลูกไฟ	เป็นต้น
	 	 1)	 ชดุป้องกนัสารเคม	ีท�าจากวสัดทุีท่นต่อสารเคม	ีเช่น	โพลเีมอร์	ใยสงัเคราะห์	
Polyester	และเคลอืบด้วย	polymer	ชดุป้องกนัสารเคมมีหีลายแบบ	เช่น	ผ้ากนัเป้ือน	
ป้องกันเฉพาะล�าตัว	และขา	เสื้อคลุมป้องกันล�าตัว	แขน	และขา	เป็นต้น
	 	 2)	 ชุดป้องกันความร้อน	 ท�าจากวัสดุที่สามารถทนความร้อน	 โดยใช้งานที่มี
อุณหภูมิสูง	ถึง	2000ºF	 เช่น	ผ้าที่ทอจากเส้นใยแข็ง	 (glass	fiber	 fabric)	 เคลือบผิว
ด้านนอกด้วยอลูมิเนียม	 เพื่อสะท้อนรังสีความร้อนหรือ	 ท�าจากหนัง	 เพื่อใช้ป้องกัน
ความร้อน	และการกระเด็นของโลหะที่ร้อน
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	 	 3)	 ชุดป้องกันการติดไฟ	 จากประกายไฟ	 เปลวไฟ	 ลูกไฟ	 วัสดุจากฝ้าย										
ชุบด้วยสารป้องกันการติดไฟ
	 	 4)	 เสือ้คลมุตะกัว่เป็นเสือ้คลมุท่ีมช้ัีนตะก่ัวฉาบผวิ	วสัดุท�าจากผ้าใยแก้วฉาบตะกัว่	
หรือพลาสติกฉาบตะกั่ว	ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะท�างาน	เพื่อป้องกันการสัมผัสรังสี
  ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับใช้อุปกรณ์ป้องกันล�าตัว
	 	 1)	 ท�าความสะอาดตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต
	 	 2)	 ขณะท�าความสะอาดควรตรวจรอยช�ารุดเพื่อท�าการซ่อมแซม
	 	 3)	 เก็บไว้ในที่สะอาดและอุณหภูมิพอเหมาะ

3.7.6	 อุปกรณ์ป้องกันมือ	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันมือ	(Hand	Protection	Devices)	สวมใส่เพื่อลดการบาดเจ็บ
ของอวัยวะส่วนนิ้ว	มือ	และแขน	อันเนื่องมาจากการท�างาน	มีหลายชนิด	ได้แก่
	 	 1)	 ถงุมอืป้องกนัความร้อน	 ใช้ส�าหรบังานทีต้่องจับต้องกบัวตัถทุีร้่อน	 เช่น	 งาน
เป่าแก้ว	รดีเหลก็	ถลงุโลหะ	เป็นต้น	วสัดทุีใ่ช้ท�าถงุมอืมหีลายชนิด	ขึน้อยูก่บัอุณหภมูขิอง
วตัถทุีต้่องสมัผสั	เช่น	ถงุมอืทีท่�าจากวสัดทุีม่ส่ีวนผสมของแร่ใยหนิอะลมูเินยีม	หนงั	เป็นต้น
	 	 2)	 ถุงมือป้องกันสารเคมี	ท�าจากยาง	นีโอพรีน	ไวนิล	และโพลีเมอร์
	 	 3)	 ถุงมือป้องกันไฟฟ้า	 ท�าจากยาง	 ต้องได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ	 และ
ทดสอบการรัว่	ถงุมอืประเภทนีแ้บ่งเป็น	5	ประเภท	ตามความสามารถในการต้านไฟฟ้า
	 	 4)	 ถุงมือป้องกันการขีดข่วนของมีคม	 และรังสี	 เป็นถุงมือที่ท�าจากผ้าหนัง	
ถุงมือตาข่ายลวดท�าจากลวดซึ่งถักเป็นถุงมือ
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	 	 ข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันมือ
	 	 1)	 ท�าความสะอาดทกุครัง้หลงัการใช้งานด้วยน�า้สบู	่ตามด้วยน�า้สะอาด	และ	
	 ตากให้แห้ง
	 	 2)	 เก็บไว้ในที่สะอาด

3.7.7	 อุปกรณ์ป้องกันเท้า
	 	 อุปกรณ์ป้องกันเท้า	 (Foot	 Protection	 Devices)	 สวมใส่เพื่อป้องกันส่วน
ของเท้า	นิว้เท้า	หน้าแข้ง	ไม่ให้สมัผสักบัอนัตรายจากการปฏิบตังิาน	มหีลายชนดิ	ได้แก่
	 	 1)	 รองเท้านริภัย	 ชนดิหัวรองเท้าเป็นโลหะ	 สามารถรบัน�า้หนกัได้	 2,500	 ปอนด์	
และทนแรงกระแทกของวัตุหนัก	50	ปอนด์	ที่ตกจากที่สูง	1	ฟุตได้	เหมาะส�าหรับใช้
ในงานก่อสร้าง	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ
	 	 2)	 รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า	วัสดุที่ใช้ท�าจากยางธรรมชาติ	หรือยาง
สังเคราะห์
	 	 3)	 รองเท้าป้องกันสารเคมี	ท�าจากวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคม	ี
เช่น	ไวนิล	นีโอพรีน	ยางธรรมชาติ	หรือยางสังเคราะห์	แบ่งเป็นชนิดที่มีหัวโลหะ	และ
ไม่มีหัวโลหะ

ประเภท ไฟฟ้ากระแสสลับ
ที่ทดสอบ

(Voltage	rms)

ไฟฟ้าตรง
ที่ทดสอบ

(Voltage	avg)

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
ที่ให้ใช้งานได้

(Voltage	rms)

0 5,000 20,000 1,000

1 10,000 40,000 7,500

2 20,000 50,000 17,000

3 30,000 60,000 26,500
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3.7.8	 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง	
	 	 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง	 การท�างานในที่สูง	 เช่น	 งานก่อสร้าง	 งาน
ท�าความสะอาด	งานไฟฟ้า	จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง	ได้แก่
	 	 1)	 เข็มขัดนิรภัย	ประกอบด้วยตัวเข็มขัดและเชือกนิรภัย	ตัวเข็มขัด	ท�าด้วย	
หนังเส้นใยจากฝ้ายและใยสังเคราะห์	ได้แก่	ไนลอน
	 	 2)	 สายรัดตัวนิรภัย	 หรือสายพยุงตัว	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับงานที่เสี่ยงภัย	
ท�างานในที่สูง	ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนตัว	ขณะท�างานได้	หรือช่วย
พยงุตัว	 ให้สามารถท�างานได้ในท่ีไม่มจีดุยดึเกาะตัวในขณะท�างาน	 ท�าจากวสัดปุระเภท
เดียวกับเข็มขัดนิรภัย	มี	3	แบบ	คือ	ชนิดคาดหน้าอก	เอว	และขา	และชนิดแขวนตัว
	 	 3)	 สายช่วยชีวิต	 เป็นเชือกที่ผูกหรือยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร	หรือส่วน
ที่มั่นคง	เชือกนี้จะถูกต่อเข้ากับเชือกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย	หรือสายรัดตัวนิรภัย	
(สายพยุงตัว)

	 	 ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
	 	 1)	 ก่อนใช้เข็มขัดนิรภัย	ผู้ใช้ควรตรวจสอบการฉีก	ปริ	ขาด	หรือรอยตัด	ถ้า
พบไม่ควรน�ามาใช้งาน	เมื่อใช้ไป	1-3	เดือน	ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
	 	 2)	 การล้างท�าความสะอาด	ควรท�าเดือนละครั้ง	เมื่อมีการใช้งานทุกวัน	หรือ
เมื่อเกิดความสกปรกมาก	 โดยล้างน�้าอุ่นและสบู่กรด	ตามด้วยน�้าสะอาดและปล่อยให้
แห้งที่อุณหภูมิห้อง	 เข็มขัดนิรภัยหนัง	 ก่อนที่จะแห้งสนิท	 ควรชโลมหนังด้วยน�้ามัน				
ละหุ่ง	หรือน�้ามันถั่วเหลืองเพื่อเป็นการรักษาหนังเข็มขัดนิรภัย

อุปกรณ์รั้งดึงจ�ากัดระยะผู้ปฏิบัติงาน	(Restraint	Safety	Harness)
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3.8		ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

3.8.1		สีเพื่อความปลอดภัย

สีเพื่อความ
ปลอดภัย

ความหมาย การใช้งาน สีตัด

(สีแดง)

ห้าม	หรือ	แสดงสถาน
ที่ติดตั้งอุปกรณ์						
ดับเพลิง	(Fire	Signs)

-	เครื่องหมายหยุด
-	เครื่องหมายห้าม
-	อุปกรณ์ดับเพลิง	(Fire	Signs)

สีขาว

(สีน�้าเงิน)

บังคับให้ต้องปฏิบัติ
(Mandatory	Signs)

-	เครื่องหมายบังคับ
-	บังคับให้สวมอุปกรณ์นิรภัย

สีขาว

(สีเขียว)

แสดงสภาวะปลอดภัย
(Safe	Conditions)

-	ทางออกฉุกเฉิน
-	ที่เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
-	เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับ		
		ภาวะปลอดภัย

สีขาว

(สีเหลือง)

ระวังอันตราย
(Caution	Signs)

-	เครื่องหมายชี้บ่งว่ามีอันตราย
-	เครื่องหมายชี้บ่งว่าเป็นเขต
		อันตราย
-	เครื่องหมายเตือน

สีด�า
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3.8.2	ป้ายห้าม

3.8.3		ป้ายเครื่องหมายบังคับ
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3.8.4	ป้ายแสดงสภาวะความปลอดภัย

3.8.5	ป้ายเตือน
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4.1				 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการใข้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	
	 	 เครื่องเชื่อมก๊าซ	และเครื่องตัด

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	
Instruction

แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	

เครื่องเชื่อมก๊าซ	และเครื่องตัด

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร

บทที่ 4
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
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1.		วัตถุประสงค์
	 เพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้พนักงานหรือผู้รับเหมาได้รับอันตรายจากการท�างาน
เกี่ยวกับการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	 เครื่องเชื่อมก๊าซ	 และเครื่องตัด	 ซึ่งได้แก่	 ความร้อน	
สารเคมี	ระเบิด	เพลิงไหม้

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบติังานใช้ในการปฏิบัตงิานการใช้เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า	 เครือ่งเชือ่มก๊าซใน
หน่วยซ่อมบ�ารุง	และผู้รับเหมา

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)		หัวหน้างานที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ	
	 2)		พนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน	Hot	Work
	 3)		 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย

4.		ค�านิยาม
 1)		Hot	Work	หมายถึง	งานใด	ๆ	ท่ีก่อให้เกดิประกายไฟ	ไฟ	หรอืวสัดุทีม่คีวามร้อนท่ี
อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด	ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วย	
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	 	 1.1)		งานตัดโลหะด้วยแก๊สหรือด้วยเครื่องมือกล	
	 	 1.2)		งานเชื่อม/ประสาน/บัดกรี	
	 	 1.3)		งานให้ความร้อนชิ้นงาน
	 2)		การเชื่อม	 (Welding)	หมายถึง	การท�าให้โลหะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด
หลอมตดิกนัโดยอาศยัความร้อนทีเ่กดิจากวสัดุหรอืเคร่ืองมอืใด	ๆ	ทีท่�าให้เกดิความร้อน
ส่งผลให้เกิดการหลอมติดกันของโลหะ
	 3)		การเชื่อมแก๊ส	 (Oxy-Acetylene	 Welding:	 OAW)	 หมายถึง	 การท�าให้
โลหะหลอมเหลวติดกัน	โดยอาศัยความร้อนท่ีเกิดจากการสันดาปของแก๊สเชื้อเพลิง
และแก๊สออกซเิจน	จนเกดิความร้อนท�าให้เกดิการหลอมเหลวติดกนัของโลหะงาน	โดย
จะเติมลวดเชื่อมหรือให้โลหะหลอมเหลวติดกันเองก็ได้
	 4)		การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม	(Shielded	Metal	Arc	Welding:	SMAW) 
หมายถึง	 กระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมโลหะมี
สารพอกหุ้มกับช้ินงาน	ท�าให้ลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอาร์คหลอมละลายรวม
ตัวกันเป็นแนวเชื่อม	และสารพอกหุ้มจะเกิดเป็นแก๊สและสแล็คปกคลุมแนวเชื่อมจาก
บรรยากาศภายนอก
	 5)		การเชื่อมติก	(Tungsten	Inert	Gas	Welding;	Tig	or	Gas	Tungsten	
Arc	Welding;	GTA)		หมายถึง		กรรมวิธีการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนเกิดจากการ
อาร์คระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงานเชื่อม	 มีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อมและบ่อ
หลอมละลาย
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5.		การปฏิบัติงาน

 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1.1)		 พนักงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน	ได้แก่	หน้ากากเชือ่มทีป้่องกนัแสงจากการเชือ่มได้	แว่นตานริภยั	รองเท้านริภยั	
ปลอกแขน	ป้องกนัอนัตรายจากสะเกด็ไฟ	อปุกรณ์ป้องกบัระบบหายใจชนดิท่ีมไีส้กรอง
สามารถป้องกันฟูมของโลหะที่เกิดจากความร้อนขณะเชื่อม
	 1.2)		 เตรยีมอปุกรณ์ดบัเพลงิ	และแผงป้องกนัสะเกด็ไฟไว้ในบรเิวณทีม่กีารเชือ่ม
	 1.3)		 ตรวจสอบพืน้ทีท่�างานก่อนทกุครัง้ว่ามีสารไวไฟและสารท่ีอาจเป็นเชือ้เพลิง
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่	หากพบว่ามี	ให้น�าออกจากบริเวณก่อนที่จะท�าการเชื่อม	
	 1.4)		 หากในบริเวณที่ท�าการเชื่อมเป็นพื้นที่อันตรายให้ด�าเนินการขออนุญาต
โดยใช้แบบฟอร์ม	HOT	WORK	PERMIT		รวมท้ังปฏิบัติตาม	“รายการตรวจสอบ”				
ในใบ	HOT	WORK	PERMIT	เสียก่อน
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 ขณะปฏิบัติงาน
	 ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวเครื่องเชื่อมแต่ละชนิดดังนี้
           

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ

1.	ต่อสายดินโครงสร้างที่เป็นโลหะ 1.	ตดิตัง้มาตรความดนัทีถ่กูต้องกบัชนดิของก๊าซ

2.	การใช้สายดิน	หัวจับสายดิน	สายเชื่อม
				หัวจับลวดเชื่อมให้เป็นไปตามผู้ผลิต
				ก�าหนด

2.	ห้ามการใช้ที่อาจจะเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
				อุปกรณ์ช�ารุด	หากพบข้อบกพร่องต้องแก้ไข
				ทันที

3.	สายไฟฟ้า	สายดิน	ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
				ความเสียหายจากการบดทับ	หรือเปียกน�้า
			ชื้นแฉะ	แสงสว่างและการระบายอากาศ
			เฉพาะที่
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การต่อสายกับตู้เชื่อม
 การต่อแบบ	DC	-	/	Straight	polarity
	 ต่อสายเช่ือมเข้าขั้นลบ	(	-	)	และสายดินเข้าขั้วบวก	(	+	)	ความร้อนที่ชิ้นงานจะ
มากกว่าที่ลวดเชื่อมการซึมลึกของแนวเชื่อมมาก

 การต่อแบบ	DC	+	/	Reverse	polarity
	 ต่อสายเช่ือมเข้าบวก	(	+	)	และสายดินเข้าขั้วลบ	(	-	 )	ความร้อนที่ลวดเชื่อมจะ
มากกว่าที่ชิ้นงานการซึมลึกของแนวเชื่อมน้อย

วิธีใช้และต่อเครื่องเชื่อม

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



97 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเลือกสายเชื่อมที่เหมาะสม

ความยาวสูงสุดของสายเชื่อมที่ใช้	(ฟุต)

กระแสไฟฟ้าเป็น
แอมแปร์

50 75 100 125 150 175 200

100 2 2 2 2 1 1/0 1/0

150 2 2 1 1/0 2/0 2/0 3/0

200 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 4/0

250 2 1/0 2/0 3/0 4/0

300 1 2/0 3/0 4/0

350 1/0 3/0 4/0

400 1/0 3/0 4/0

450 2/0 3/0

500 3/0 4/0
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 ข้อควรระมัดระวัง
 • ห้าม	ใช้ถังก๊าซที่รั่วทดสอบโดยการใช้สบู่
 •	 ระมัดระวังในการยกและเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซ
 •	 ควรเก็บถังในที่ร่มห่างจากเปลวไฟ	และความร้อน
 •	 วางถังในแนวตั้ง	และยึดอย่างแข็งแรง
 •	 ก่อนการเคลื่อนย้ายควรครอบถังก๊าซให้เรียบร้อย
 •	 ถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังก๊าซเชื้อเพลิง
 •	 เมือ่ต้องการเคลือ่นย้ายถังก๊าซ	และถังออกซเิจนให้วางถงัลงในตะแกรงตะกร้าหรือ	
	 	 อุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่คล้ายกันห้ามใช้เชือกหรือลวดผูกมัดถังก๊าซโดยตรง
 •	 สายต่อออกซิเจน	และก๊าซอะเซทิลีน	ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟติดตั้งอยู่	
	 	 หลังตัวควบคุมความดันก๊าซ

																				การเชื่อม	แบบ	SMAW																										การเชื่อม	TIG
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ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�าหรับงานเชื่อมโลหะ

6.		เอกสารอ้างอิง
	 	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร	 ปั้นจั่น	
และหม้อน�้า	พ.ศ.	2552
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4.2			มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ์
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1.		วัตถุประสงค์
	 เพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้พนักงานและนักศึกษาได้รับอันตรายจากการท�างาน
เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองขัด		เครื่องเจียร	จากการสูดหายใจ	วัสดุสะเก็ดกระเด็นใส่	และ
ความเมื่อยล้า	อาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรังจากการท�างาน	เนื่องมาจากการใช้เครื่องมือ
และท่าทางการท�างานไม่ถูกต้อง

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานการในแผนกทันตกรรมประดิษฐ์		
หรือบริเวณสถานที่ท�างานที่ใช้เครื่องจักรดังกล่าว

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)		ผู้บังคับบัญชา	 มีหน้าที่ตรวจสอบ	 ติดตาม	 ดูแลผู้ปฏิบัติงาน	 และการท�างาน
พื้นที่ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงาน	งานเจียร	งานขัด	เพื่อให้ปลอดภัย	
	 2)		 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	 มีหน้าที่ตรวจสอบ	 ติดตาม	 ดูแลผู้ปฏิบัติงาน	
อุปกรณ์และการท�างานพื้นที่ปฏิบัติงานในการตัดใช้งานเจียร	งานขัดเพื่อให้ปลอดภัย	
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	 3)		พนักงานและ/หรือนักศึกษา	มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของงานเจียรงาน
ขัดให้ถูกต้องปลอดภัยตามที่ผู ้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ท�าการ
มอบหมายงาน

4.		ค�านิยาม
	 1)		ผู้บังคับบัญชา	 หมายถึง	 หัวหน้างานหรืออาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
ทันตกรรมประดิษฐ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		
	 2)		ผูป้ฏบิติังาน	หมายถงึ	พนกังาน	นกัศึกษาผูป้ฏิบตังิาน	งานเจยีร	งานขดั	งานตดั
	 3)		อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	 หมายถึง	 แว่นตาหรอืหน้ากากกระบังหน้า
ป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุต่าง	 ๆ	 ผ้าปิดจมูกชนิดป้องกันฝุ่นละออง	 ถุงมือผ้า	
เพื่อป้องกันการบาดจากชิ้นงานหรือโลหะอื่นๆ	รองเท้านิรภัย	
	 4)		อปุกรณ์เครือ่งเจียร	หมายถึง	สวติช์ปิด–เปิด	สายไฟ	มกีาร์ดนริภยัและใบเจยีร	
ปลั๊กเสียบ	
	 5)		 งานเจียร	งานขัด	หมายถึง	อุปกรณ์ส�าหรับขัดผิวโลหะท�างานด้วยก�าลังไฟฟ้า
หรือลม
	 6)		สภาพทีป่ลอดภยั	หมายถึง		การท�างานท่ีไม่ท�าให้เกดิอนัตราย		อบุติัเหตุ	บาดเจ็บ	
และเสียชีวิตทรัพย์สิน	 เช่น	 สภาพภายนอกหินเจียร	 ใบตัดไม่แตกไม่ช�ารุด	 มี								
การ์ดนิรภัย	สวิตช์	ปิด	-	เปิด	สามารถใช้งานได้	สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	งานเจียร	งานขัด
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	 7)		สภาพทีไ่ม่ปลอดภัย	หมายถึง	การท�างานทีท่�าให้เกดิอนัตราย	อบุตัเิหต	ุบาดเจ็บ	
และ	เสียชีวิต	ทรัพย์สิน	เช่น	สภาพภายนอกหินเจียร	ใบตัดแตก	ช�ารุดไม่มีการ์ดนิรภัย	
สวิตช์ปิด	 -	 เปิด	 ไม่สามารถใช้งานได้	 สายไฟรั่ว	 ช�ารุด	 ไม่สวมใส่	 อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล	ตลอดระยะเวลาการท�างานเจียร	งานขัด

5.		การปฏิบัติงาน

 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1)		พนักงานและนักศึกษาแต่งกายให้รัดกุม	 เก็บผม	 และไม่สวมเครื่องประดับที่
เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เครื่องขัด	 เครื่องเจียร	 อุบัติเหตุจากเครื่องจักรดึงพันม้วน
เข้าไปในส่วนที่เป็นอันตราย

ตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายเครื่องจักร	
(safe	guard)	ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
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	 2)		ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน	 ได้แก่	
แว่นตานิรภัย	 ถุงมือ	 รองเท้านิรภัย	 อุปกรณ์ป้องกับระบบหายใจ	 ชนิดที่มีไส้กรอง
สามารถป้องกันฝุ่นและสารเคมี
	 3)		ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าเสียบแน่น	 ไม่หลวม	 รวมทั้งตรวจสอบเต้าเสียบว่ามีการ
ต่อสายดินแล้ว	และรวมทั้งความพร้อมของตัวตัดไฟ
	 4)		ตรวจสอบหินเจียรด้วยตาก่อนเริ่มงาน	และให้เปิดเครื่องประมาณ	1	นาที	
เพื่อตรวจสอบว่ามีการท�างานที่ผิดปกติหรืออาจมีอันตรายส�าหรับการใช้งานหรือไม่
	 5)		ตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายเครื่องจักร	(safe	guard)

 การปฏิบัติงาน
 1)		การใช้เครื่องขัด	เครื่องเจียร
	 	 1.1)		 เมื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเจียรหรืองานขัด	 ไม่ควรเจียรชิ้นงานเกิน
ก�าลังของเครื่องเจียร
	 	 1.2)		 ผู้ปฏิบัติงานเจียรช้ินงาน	ควรเจียรหยาบก่อน	แล้วจึงใช้หินเจียรชนิด
ละเอียดอีกครั้ง	
	 	 1.3)		 ผูป้ฏบิตังิานควรนัง่ในท่าทีถ่นดั	มองในระยะท่ีพอเหมาะ	และควรสวม
ถุงมือที่เหมาะสมในกรณีชิ้นงานมีขอบคม
	 	 1.4)		 บรเิวณทีผู่ป้ฏบิติังาน	 ปฏบัิตงิานเจยีรหรอืงานขดัย่อมมสีะเกด็ไฟจากช้ินงาน	
จึงควรมีฉากกั้นที่เหมาะสม	และไม่มีวัสดุไวไฟ
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	 	 1.5)		 การถอดประกอบหินเจียร	ผู้ปฏิบัติงานจะต้องถอดปลั๊ก	สายไฟ	หรือ
ยกคทัเอาท์ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการใด	ๆ	ในกรณีทีเ่ป็นเครือ่งมอืท่ีใช้ลม	ให้ปิดวาล์วตวัเครือ่ง
พร้อมทั้งปลดสายออกจากหัวจ่ายลมก่อน	
	 	 1.6)		 ผูป้ฏิบตังิานต้องดแูลไม่ให้เคร่ืองเจยีรถูกฝนหรือถูกน�า้อืน่ๆ	 เพราะอาจ
ท�าให้เกิดการลัดวงจรและมีไฟฟ้ารั่วไหลได้	ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 2)		การใช้เครื่องมือกล	และเครื่องมือออกแรงด้วยแรงคน
	 	 2.1)		 ควรเลอืกใช้เครือ่งมอืทีม่ด้ีามจบัยาวพอดีกบัฝ่ามอื	หากหลีกเล่ียงไม่ได้
ให้ใช้เคร่ืองมือที่มีปลายด้ามกลมมนไม่เป็นปลายตัด	 เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดที่อาจเกิด
ขึ้นบริเวณฝ่ามือ	
	 	 2.2)		 เลือกใช้เครื่องมือที่มีระยะห่างระหว่างด้ามไม่มากเกินไปและ											
ด้ามเครื่องมือไม่มีสันเหลี่ยม

การเลือกใช้เครื่องมือ
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106 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3)	 การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
  เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน
  •	 มีพนักพิงหลังที่สามารถรองรับหลังส่วนล่างได้
  •	 ที่นั่งควรไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันที่ด้านหลังของต้นขาหรือหัวเข่า
  •	 มีฐานที่มั่นคงแข็งแรง
  •	 มีกลไกที่สามารถปรับระดับได้ง่าย
  •	 มีที่ท้าวแขนหรือที่รองรับแขนส่วนล่าง	ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน
  •	 ใช้วัสดุที่เหมาะสมส�าหรับบุเก้าอี้
 4)		จัดวางอุปกรณ์	ปุ่มควบคุม
  •	 จดัวางอปุกรณ์	ปุ่มควบคมุท่ี
ส�าคัญไว้ในต�าแหน่งที่จับถึงได้ง่ายและ
สะดวกไม่เกินความยาวข้อศอก	ซึ่งรวม
ถงึอปุกรณ์ปุม่ควบคุมทีต้่องบังคบัอย่าง
รวดเร็ว	ใช้บ่อย	และเป็นงานที่ต้องการ
ความละเอียดถูกต้องแม่นย�าสูง

การนั่งปฏิบัติงานและ
การจัดสถานที่การปฏิบัติงาน
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  •	 จัดวางอุปกรณ์	 ปุ ่มควบคุม	 ให้มีทิศทางการบังคับให้สอดคล้องกับ
สามัญส�านึกของผู้ปฏิบัติงาน	เช่น	เลื่อนจากซ้ายไปขวา
  หลังเลิกปฏิบัติงาน
	 	 1)		 เมื่อผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว	 ให้ท�าการปิดสวิทซ์ใช้เบรกเกอร์
หรือคัทเอาท์ทุกครั้ง	รวมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์	วัสดุต่าง	ๆ	ให้เรียบร้อย	
	 	 2)		หากเครื่องเจียร/ขัดเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้	 ในเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายให้
ผู้ปฏิบัติงานจับที่ตัวเครื่อง	ห้ามหิ้วที่สายไฟโดยเด็ดขาด	
	 	 3)		ผู้บังคับบัญชาควรตรวจสอบ	 ติดตามดูแลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เจียรและงานขัด	หากมีสภาพท่ีไม่ปลอดภัยให้ท�าการแก้ไขปรับปรุงทันทีเพื่อป้องกัน
อันตรายจากงานเจียร	งานขัด
	 	 4)		 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์และพืน้ทีป่ฏบิติังานเจยีรงานขดั	
และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
		 	 5)		หากมี	 “สภาพที่ไม่ปลอดภัย”	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสั่งผู้ปฏิบัติงาน
หยุดงานทันที	และท�าการแก้ไข	ปรับปรุงให้ถูกต้อง	เพื่อให้ปลอดภัย	
	 	 6)		หากผู้ปฏิบัติงานไม่ท�าการแก้ไขปรับปรุง	งานเจียร	งานขัด	ให้อยู่สภาพ
ท่ีปลอดภัย	ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อท�าการปรับปรุง	
แก้ไขเพื่อให้ปลอดภัย

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



108 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 7)		ทกุ	 1	 เดอืน	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะต้องท�าการตรวจเชค็อปุกรณ์เครือ่ง
เจยีรโดยใช้แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องเจียร	
	 	 8)		หากตรวจสอบว่าอปุกรณ์เครือ่งเจยีรม	ี“สภาพท่ีไม่ปลอดภยั”	สามารถน�า
ไปใช้งานได้	โดยจะติดป้ายซ่อมบ�ารุง	หรือ	EQUIPMENT	INSPECTION	TAG	
ที่อุปกรณ์เครื่องเจียร	
	 	 9)		หากตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคร่ืองเจียรมี“สภาพที่ไม่ปลอดภัย”ผู้ปฏิบัติ
งานจะต้องด�าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย	 จนกว่าจะมีสภาพที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย	 ต้องตดิป้ายซ่อมบ�ารงุ	 EQUIPMENT	 INSPECTION	 TAG	 ท่ีอปุกรณ์เคร่ือง
เจยีร	 เพือ่น�าไปใช้งาน	 แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้	 ภายในระยะเวลา	 1	 วัน	 เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยจะท�าการติดป้ายแจ้ง	“ห้ามใช้เครื่องมือช�ารุด”	เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล
อื่นไปใช้งาน

6.		เอกสารอ้างอิง
	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร	ปั้นจั่น	และหม้อน�้า	
พ.ศ.	2552

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่



109 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.3			มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องเครื่อง

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	
Instruction

แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

มาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานในห้องเครื่อง

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



110 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.		วัตถุประสงค์
	 เพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้รับเหมาได้รับอันตรายจากการท�างานใน
ห้องเครือ่งจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม	 เช่น	 เสยีงดงั	 แสงสว่างไม่เพียงพอ	 สารเคมี	
เชื้อจุลินทรีย์	 และอุบัติเหตุจากการท�างาน	 เช่น	 ไฟฟ้าดูด	ชนกระแทกกับวัสดุ	
เครื่องจักรเกี่ยว	ดูด	พัน	และอัคคีภัย	หรือวัสดุสะเก็ดกระเด็นใส่	และความเมื่อยล้า	

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานการในห้องเครื่อง

3.		ค�าจ�ากัดความ
	 การปฏิบัติงานในห้องเครื่อง	หมายถึงการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการซ่อมบ�ารุง	
ในห้องเครื่องที่มีอุปกรณ์	เครื่องจักร	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	ตู้เมนต์ไฟฟ้าเครื่องจักรระบบ
ระบายอากาศ	เครื่องยนต์ติดตั้งอยู่	

4.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)		 ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีตรวจสอบ	 ติดตาม	 ดูแลผู้ปฏิบัติงานและการท�างาน
พื้นที่ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์	และปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัย	

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



111 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 2)		 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบ	 ติดตาม	 ดูแลผู้ปฏิบัติงาน	
อุปกรณ์และการท�างานพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ปลอดภัย
	 3)		พนักงานหรือผู ้รับเหมามีหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของงานให้ถูกต้อง
ปลอดภัยตามที่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ท�าการมอบหมายงาน

5.		การปฏิบัติงาน

 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1)		พนักงานแต่งกายให้รัดกุม	เก็บผม	และไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นสาเหตุให้
เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรดึง	พัน	ม้วนเข้าไปในส่วนที่เป็นอันตราย
	 2)		ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน	ได้แก	่
แว่นตานิรภัย	ถุงมือ	รองเท้านิรภัย	อุปกรณ์
ป้องกบัระบบหายใจ		ชนดิทีม่ไีส้กรองสามารถ
ป้องกันฝุ่นและสารเคมี
	 3)		แจ้งสือ่สารให้ผูบ้งับญัชาทราบ	หรอื
ผู้ควบคุมงานทราบ	เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่
ปฏิบัติงาน	หากเข้าไปปฏิบัติงานในสถานท่ี
ทีม่คีวามเสีย่งภัยสถานทีอ่บัอากาศให้ขออนญุาตการท�างาน	ตามแบบ	WORK	PERMIT

การปฏิบัติงานในห้องเครื่อง

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



112 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ขณะปฏิบัติงาน
	 1)		ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎระเบียบ	 ป้าย	 สัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด	
	 2)		จัดให้มีป้ายเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์แสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน	
	 3)		จัดให้มีเครื่องดับเพลิงตาม
ประเภทของการเกิดไฟไหม้อยู่ใกล้ๆ	
การปฏบัิตงิานตลอดเวลาการปฏบัิตงิาน
	 4)		จัดให้มีการสื่อสารระหว่าง
การท�างานและส่งงานต่อระหว่างกะ
การท�างาน
	 	5)		หลีกเลี่ยงสัมผัสเครื่องจักร	อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและโครงนอกเป็นโลหะ	
หากจะสัมผัส	ให้ใช้เครื่องมือหรือไขควงทดสอบว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่	หากมีกระแส
ไฟรั่วให้หยุดการปฏิบัติแล้วแจ้งหัวหน้างาน	ผู้บังคับบัญชา	เพื่อพิจารณาและสั่งงานใน
การด�าเนินการซ่อมบ�ารุง	พร้อมทั้งแขวนป้ายและล๊อคสวิตซ์
	 6)		จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการท�างาน	 หากต้องใช้ไฟฉายต้องเป็นแบบ				
Non	Explosive	Proof	ในพื้นที่ที่มีสารไวไฟ

ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎระเบียบ
ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



113 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 7)		จัดให้มีการระบายอากาศอย่างพอเพียง
	 8)		การปฏิบัติงานบริเวณตู้เมนต์ไฟฟ้า	 หรือบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงให้ปฏิบัติ
งานนอกเขต	แผงกั้นอันตราย	ควรยืนปฏิบัติงานบนพื้นที่มีฉนวนหุ้ม	และห้ามท�าความ
สะอาดด้วยน�า้ทีพ่ืน้	เครือ่งจกัรโดยเดด็ขาด	หากจะท�าความสะอาดต้องได้รับความเหน็
ชอบจากผู้เชี่ยวชาญและต้องมีแผนความปลอดภัย	 และขอใบอนุญาตการท�างานก่อน
ปฏิบัติงาน

 หลังปฏิบัติงาน
	 1)		จัดให้มีการสื่อสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท�างาน	
	 2)		ท�าความสะอาดตรวจสอบ	 และซ่อมแซม	 อุปกรณ์และเครื่องมือภายหลังการ
ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีในคราวต่อไป

6.	เอกสารอ้างอิง
	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร	ปั้นจั่น	และหม้อน�้า	
พ.ศ.2552

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



114 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.4		 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการให้บริการทันตกรรม

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	
Instruction

แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

มาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานการให้บริการทันตกรรม

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



115 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.		วัตถุประสงค์
	 เพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้ทันตแพทย์	ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงาน	และนักศึกษาที่
ให้บริการทันตกรรมได้รับอันตรายอุบัติเหตุจากการท�างาน	เช่น	ลื่นล้ม	เครื่องมือบาด	
เข็มทิ่มต�า	ความเมื่อยล้าจากท่าทางการท�างาน	และอาการผิดปกติกล้ามเนื้อและ
กระดูก	เช่น	อาจจะเจ็บปวดหรือรู้สึก	ไม่สบายที่ไหล่	ที่คอ	ที่บริเวณหลังส่วนบน	หรือ
เกิดอาการที่ข้อมือหรือมือจากการใช้เครื่องมือ		และการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน	และ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม	ได้แก่	แสงสว่างไม่เพียงพอ	สัมผัสเชื้อโรค		

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานของทันตแพทย์	 ผู้ช่วยทันตแพทย์	
พนักงาน	นักศึกษาที่ให้บริการทันตกรรม	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทลัยมหิดล

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)		หัวหน้างานที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ	
	 2)		พนักงานและศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
	 3)		 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย
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4.		การปฏิบัติงาน
 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1)		ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน	 ได้แก่	
แว่นตา	ถุงมือ	หน้ากากป้องกันเชื้อโรค	ชุดปฏิบัติงาน	รองเท้า
	 2)		ตรวจสอบเคร่ืองมือ	อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน	อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง	และมี
แสงสว่างที่เพียงพอ
	 3)		มพีืน้ทีเ่พยีงพอ	 การปฏบิตังิานให้เคลือ่นไหวได้สะดวก	 และโต๊ะเครือ่งมือทีว่าง
เครื่องมือติดล้อ	(mobile	carts)	หรือมีกลไกเคลื่อนย้ายได้สะดวก	
 
 ขณะปฏิบัติงาน
	 1)		การนั่งปฏิบัติงาน
	 	 1.1)		 จัดต�าแหน่งนั่งเข้าปฏิบัติงานทันตแพทย์	 ท�างานโดยการมองโดยตรง
บางทอีาจจะเป็นการเหมาะสมส�าหรบัทันตแพทย์ท่ีจะน่ังในต�าแหน่ง	9	นาฬิกา	12	นาฬิกา	
จะช่วยลดความเมื่อยล้า	 เมื่อท�างานในขากรรไกรบนเพื่อลดความตึงเครียดที่คอ	
ทันตแพทย์ที่นั่งอยู่ในต�าแหน่ง	 10	 หรือ	 11	 นาฬิกา	 ควรที่จะใช้กระจกเพื่อช่วยลด
ภาระของคอ		นอกจากนี	้ยงัพบว่าถ้าเก้าอีผู้ป่้วยอยูใ่นต�าแหน่งนอนราบหรอืพนกัพงิหลงัของ
ผูป่้วยเอยีงมมีมุเอยีงน้อยกว่า	300	องศา	ความเครยีดของทนัตแพทย์จะลดลง
	 	 1.2)		 ระยะเอือ้มเพือ่หยบิอปุกรณ์	หรอืให้บรกิารด้านหน้าของล�าตัว	ไม่ควร
เกิน	20	นิ้ว
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	 	 1.3)		 นั่งบนเก้าอ้ีที่มีฐานมั่นคง	
(Stability)	มีแผ่นรองรับหลังส่วนล่าง
(Lumbar	support)	มีท่ีวางเท้า	วางแขน
และเก้าอี้สามารถปรับความสูงได้
	 	 1.4)		 เก้าอีค้นไข้	ควรปรบัระดับได้	
มีที่วางแขน	มีที่รองคอ	แผ่นหลัง	และเท้า

	 2)		การใช้เครื่องมือ
	 	 2.1)	 ใช้เครือ่งมอืท่ีท�าให้ข้อมอืตรง	
ไม่บิดงอข้อมือ	และน�้าหนักเบา
	 	 2.2)	 ด้ามจบักระชับ	ไม่มเีหลีย่ม
ควรมีวสัดเุรซินหุม้ด้าม	เพือ่ลดแรงกดทีม่อื	
	 	 2.3)	 งานที่ใช้แรงมากควรใช้
เครื่องมือกลแทนเครื่องมือที่ออกแรงคน
เพ่ือช่วยแรงในการท�างาน	แต่เครื่องมือที่
ความสัน่สะเทอืนสงู	ควรมีอปุกรณ์ควบคมุ
เพื่อปรับลดรอบ	หรือหยุดการท�างานได้
	 	 2.4)	 เครื่องมือควรมีความคมและมีการบ�ารุงรักษาที่ดีจะช่วยผ่อนแรง			
การท�างาน	

การจัดต�าแหน่งนั่งเข้าปฏิบัติ
งานบริการทันตกรรม

การเลือกใช้เครื่องมือ
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	 3)		การจัดรูปแบบงาน	
	 	 3.1)		 ควรจัดรูปแบบงาน	และตารางงานให้มีความเหมาะสม	ความยากง่าย
ของงานพื่อลดความเครียด	ความเมื่อยล้า
	 	 3.2)	 ลดท่าทางการท�างานที่อยู ่นิ่ง	ๆ	นาน	ควรเปล่ียนอิริยาบถหรือ
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

5.		เอกสารอ้างอิง
	 1)	 พรสวรรค์	 ธนธรวงศ์	 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการท�างานต่อการเกิดอาการ
ผดิปกตขิองระบบกล้ามเนือ้และกระดกูของทนัตแพทย์กลุ่มหน่ึงวทิยาสารทันตสาธารณสุข	
ปีที่	16	ฉบับที่	2	กรกฎาคม-ธันวาคม	2554
	 2)	 Davies	MH.	and	Eccles	JD.	Attitudes	of	dental	patients	to	conservation	
treatment	in	different	chair	positions.	Journal	of	Dentistry	1978;	6:294
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4.5		 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี
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1.		วัตถุประสงค์
	 เพ่ือคุ้มครองป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากการท�างานเกี่ยวกับการ
ท�างานเกี่ยวกับรังสี

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานที่มีเครื่องฉายภาพรังสี

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)	 หัวหน้างานที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ	
	 2)	 พนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี	
	 3)	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย

4.		ค�านิยาม
 “รังสี”	หมายความว่า	รังสีชนิดก่อไอออน
 “รังสีชนิดก่อไอออน	(ionizing	radiation)”	หมายความว่า	พลังงานในรูปของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาครังสีใด	ๆ	ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้
ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป	ได้แก่	 รังสีแอลฟา	รังสีบีตา	รังสี
แกมมา	รังสีเอกซ์	อนุภาคนิวตรอน	อิเล็กตรอน	หรือโปรตอนที่มีความเร็วสูง	เป็นต้น
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	 “ต้นก�าเนิดรังสี	 (source)”	 หมายความว่า	 สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการแผ่รังสีออกมา
โดยการสลายตัวของนิวเคลียส	หรือสามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีออกมาโดยวิธีอื่น	
ทั้งนี้	ไม่ว่าต้นก�าเนิดรังสีนั้นจะเป็นชนิดปิดผนึกหรือไม่ปิดผนึกก็ตาม	
	 “กากกัมมันตรังสี	 (radioactive	 waste)”	 หมายความว่า	 สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่
ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีและไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
	 “ปริมาณรังสีสะสม”	หมายความว่า	ผลรวมของปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ
	 “พืน้ทีค่วบคมุ”	หมายความว่า	บรเิวณทีก่�าหนดเป็นบรเิวณรงัสแีละบรเิวณรงัสีสงู
	 “บริเวณรังสี”	หมายความว่า	บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน	2.5	ไมโครซีเวอร์ต	
(micro	Sievert)	ต่อชั่วโมง	แต่ไม่เกิน	25	ไมโครซีเวอร์ต	(micro	Sievert)	ต่อชั่วโมง
	 “บรเิวณรงัสสูีง”	 หมายความว่า	 บรเิวณท่ีมอัีตราปรมิาณรงัสเีกนิ	 25	 ไมโครซีเวอร์ต	
(micro	Sievert)	ต่อชั่วโมงขึ้นไป
 “อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัว
บคุคล”	หมายความว่า	อปุกรณ์บันทกึปรมิาณ
รงัสทีีใ่ช้สวมใส่หรอืตดิไว้ตามส่วนต่าง	ๆ	ของ
ตัวลกูจ้าง	เพือ่การบนัทกึปรมิาณรงัสีสะสมที่
ลกูจ้างได้รับตามช่วงเวลาของการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับรังสีซึ่งสามารถอ่านค่าได้โดยทันที
หรอืน�าไปวเิคราะห์ผลในภายหลงั	ได้แก่	ฟิล์มแบดจ์		(film	badge)	ฟิล์มรงิก์	(film	ring)
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ที	แอล	ดี	แบดจ์	(TLD	badge)	ที	แอล	ดี	ริงก์	(TLD	ring)	ที	แอล	ดี	แคปซูล	(TLD	
capsule)	พอคเคท	แชมเบอร์	 (pocket	chamber)	พอคเคทโดสซิมิเตอร์	 (pocket	
dosimeter)	เป็นต้น

5.		การปฏิบัติงาน
 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1)		หน่วยงานที่มีผู ้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทางเทคนิคและ
ความปลอดภัยทางรังสี	 (Radiation	 Safety	 Officer)	 ซึ่งได้รับการรับรอง	 และขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เพื่อเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารกัมมันตรังสีแก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน
	 2)		ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีจะต้องเตรียมพื้นท่ีปฏิบัติการให้พร้อม	 ก่อนเริ่มใช้สาร	
กัมมันตรังสี		พื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นบริเวณซึ่งได้ก�าหนดไว้แล้วว่าจะใช้ส�าหรับงานที่
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เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี	โดยให้ปูพื้นที่	ๆ	จะใช้สารกัมมันตรังสีด้วยพลาสติก	หรือ
วัสดุท่ีสามารถป้องกันการซึมของสารกัมมันตรังสี	นอกจากนี้ให้เตรียมวัสดุท่ีสามารถ
ซบัน�า้หรอืของเหลวได้อย่างรวดเรว็	ในกรณทีีม่สีารกมัมนัตรงัสกีระเดน็หรอื	เปรอะเป้ือน
	 3)		ผู้ใช้เครื่องกัมมันตรังสีจะต้องเตรียมเครื่องมือ	 เช่น	 เครื่องวัดรังสี	 ตลอดจน
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มใช้เครื่องฉายกัมมันตภาพรังสี
	 4)		จัดแบ่งพื้นที่ต่าง	ๆ	เพื่อควบคุมการสัมผัสดังนี้
	 	 4.1)		 พื้นที่ควบคุม	 (Control	 Areas)	 ได้แก่	 บริเวณที่ใช้งาน	 หรือจัดเก็บ
วสัดกุมัมนัตรงัส	ีซึง่ผูป้ฏบิตังิาน	หรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	มโีอกาสได้รับปริมาณรังสีสูงกว่า	
1/3	 ของปริมาณที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ	 (20	 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี)	 ต้องมีการควบคุม
ระดับรังสี	 การเปรอะเปื้อน	 และการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ถอืว่าปลอดภยัส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานทางรงัส	ี โดยต้องมกีารแบ่งขอบเขตบริเวณให้ชดัเจน	
โดยใช้อุปกรณ์ทางภายภาพ	และต้องมีเครื่องหมายทางรังสี	พร้อมข้อความระบุระดับ
รังสีติดไว้ให้เห็นอยางเด่นชัด	 และมีกฎระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและความปลอดภัยทางรังสี	ส�าหรับการปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว
	 	 4.2)		 พื้นที่ตรวจตรา	 (Supervised	 Areas)	 ได้แก่บริเวณใดก็ตามที่มิได้
ก�าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม	 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี	 โอกาสได้รับปริมาณ
รงัสตี�า่กว่า	1/3	ของทีก่�าหนดในกฎกระทรวงฯ	(20	มลิลซิเีวร์ิตต่อปี)	แต่ต้องมกีารจ�ากดั
การได้รับรังสีโดยมีการแบ่งขอบเขตของบริเวณโดยชัดเจน	 และมีเครื่องหมายทางรังสี	
พร้อมข้อความระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด
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 ขณะปฏิบัติงาน
	 1)		 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการฉายรังสี	อธิบายขั้นตอนการให้บริการและจัดให้คนไข้
สวมใส่ชุดป้องกันรังสีให้ผู้รับบริการ
	 2)		 เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันรังสี	 ติดตั้งเครื่องวัดรังสีประจ�าตัวผู้ปฏิบัติงาน	 และ
อ่านใบสั่งงานที่ระบุอวัยวะและปริมาณฉายรังสี	พร้อมตั้งเครื่องฉายรังสี
	 3)		 เจ้าหน้าที่ด�าเนินการฉายรังสีโดยยืนหลังฉากก�าบังรังสี	เพื่อป้องกันรังสี
	 4)		ถอดชุดป้องกันรังสีไว้ในบริเวณห้องพื้นที่ควบคุม
	 5)		น�าฟิล์มไปล้างเครื่องล้างฟิล์ม	 (ถ้ามี)	 โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ป้องกันสารเคมี	ได้แก่	สวมหน้ากาก	แว่นตา	ถุงมือสารเคมี	และชุดป้องกัน	
	 6)		ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณพื้นที่ควบคุม
	 7)		ขณะปฏิบัติงานหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้ระงับการ
ปฏบิตังิานและปฏิบตัติามแผนฉกุเฉนิท่ีได้เตรยีมไว้	 และให้แจ้งเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั
ทางรังสีในทันที	ตัวอย่างเหตุผิดปกติที่อาจพบได้	เช่น
	 	 7.1)		 เครื่องฯ	ไม่หยุดการฉายรังสี	ขณะที่สิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้	
	 	 7.2)		 ระบบ	door	interlock	ไม่ท�างาน	
	 	 7.3)		 เครื่องฯ	ไม่สามารถฉายรังสีได้	หรือฉายไม่ครบตามเวลาที่ตั้งไว้	
	 	 7.4)		 เครื่องฉายรังสีได้เอง	ขณะที่ยังไม่ได้เริ่มฉาย	
	 	 7.5)		 ฟังก์ชั่นอื่น	ๆ	ของเครื่องผิดปกติ
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 หลังปฏิบัติงาน
	 หลังสิ้นสุดการฉายรังสีแต่ละครั้ง	
ก ่อนเข ้าห ้องฉายฯ	ต้องแน่ใจว ่า
ต้นก�าเนิดได้ถูกเก็บในต�าแหน่งเก็บ
ปกติแล้วโดยให้สังเกตท่ีแผงควบคุม
เครือ่ง	สญัญาณไฟ	และระดบัรงัสีจาก
เครื่องวัดรังสี

																																															ชุดป้องกันรังสี

6.		การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน	
	 1)		ประเมินปริมาณการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ควบคุมหรือใน
บริเวณที่มีระดับรังสีสูง	 โดยใช้เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ�าบุคคล	 หรืออุปกรณ์อื่น
ที่เหมาะสม	 ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ�าบุคคลได้	 ต้องมี
การประเมินปริมาณการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานจากการค�านวณ
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	 2)		ประเมนิปรมิาณการได้รบัรงัสขีองผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีต่รวจตรา	 หรอืผูป้ฏบิตังิาน
ในพื้นที่ควบคุมเป็นครั้งคราว	โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม	
	 3)		ความถีใ่นการประเมนิปรมิาณรงัสอีย่างน้อย	3	เดอืนต่อ	1	ครัง้	โดยหน่วยงานที่
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	
	 4)		หากผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับรังสีจากการเปรอะเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน	ต้องจัดหาวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสม	เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่ผู้
ปฏิบัติงานได้รับ	เช่น	การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีในบริเวณ
ปฏิบัติงานอุปกรณ์ปฏิบัติงาน	หรือการตรวจวัด	ปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ปฏิบัติ
งานมีโอกาสได้รับเข้าสู่ร่างกาย
	 5)		การเก็บบันทึกผลการการได้รับรังสีประจ�าบุคคล	ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มี
การเก็บบันทึกผลการได้รับรังสีประจ�าบุคคล	ตามแบบรายงานโดยบันทึกผลการได้รับ
รังสีต้องประกอบด้วย	
  •	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน	
  •	 ปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบัในแต่ละครัง้ทีป่ระเมนิ	 ผลรวมการได้รับรังสีในแต่ละปี	
และผลรวมทั้งหมด	
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  •	 วนัทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน	และปรมิาณรงัสทีีผู่ป้ฏิบติังานได้รับก่อนเข้าปฏบิติังาน	
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเคยปฏิบัติงานที่อื่นมาก่อน	
  •	 ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทาง
รังสีซึ่งต้องแยกจากการได้รับรังสีในการปฏิบัติงานตามปกติ

7.		การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี	
	 ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเข้าก่อนการปฏิบัติ
งานและเป็นประจ�าทุกปี

8.		เอกสารอ้างอิง
	 1)	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน			
พ.ศ.	2547
	 2)	 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี	 ศูนย์บริหารความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 3)	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	การป้องกันรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี
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4.6		 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
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1.		วัตถุประสงค์
	 1)		 เพือ่คุ้มครองป้องกนัไม่ให้พนกังานและ/หรอืผูร้บัเหมา	 ได้รบัอนัตรายจากการ
ท�างานเกีย่วกับการในสถานทีอ่บัอากาศจากการสมัผสับรรยากาศอันตราย	เช่น	สารเคมี	
การขาดอากาศ	และอุบัติเหตุจากการท�างาน	ระเบิด	เพลิงไหม้
	 2)		 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ	ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ�าเป็น	กรณีมีการก่อสร้างระหว่างท�างาน	และกรณีเข้าช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานอยู่
	 3)		 เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู ้รับเหมา												
คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหดิลในสถานท่ีอบัอากาศ	เช่น	บ่อระบบบ�าบดัน�า้
เสยี	บ่อเก็บน�้าส�ารอง	ถังเก็บสารเคมี	

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานที่	
อับอากาศถูกก�าหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการด้านความปลอดภัย	 อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานในทีอ่บัอากาศ	
พ.ศ.2547	ได้แก่
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	 1)		นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง	 (Area	Owner)	 เป็นผู้ประสานหัวหน้ากลุ่มงาน
หรอืผูค้วบคมุงานและร่วมกนัส�ารวจทีอ่บัอากาศซึง่จะเข้าไปท�างานจากนัน้	 ให้นายจ้าง
หรือตัวแทนนายจ้างด�าเนินการและจัดท�าใบอนุญาตท�างานที่อับอากาศให้กับหัวหน้า
กลุ่มงาน	(Confined	Space	Work	Permit)	เพื่อควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	
	 2)		หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ควบคุมงาน	 (Job	 Leader	 or	 Job	 Supervisor)	
หัวหน้ากลุ่มงานท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารแบบ	360	องศา	(360	degree	
communication)	 ในการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ	 หัวหน้ากลุ่มงานจะมีบทบาท
หลักในการน�าทีมฯ	ไปปฏิบัติการในท่ีอับอากาศให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	
ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มงานมีดังนี้
	 	 2.1)	 ส�ารวจทีอ่บัอากาศฯ	จากนัน้ให้จดัท�าเอกสารสนบัสนนุการปฏบิติังาน	
เพ่ือย่ืนขออนุญาตเข้าท�างานกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง	ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม
มีดังต่อไปนี้
	 	 	 2.1.1)	 ใบขออนุญาตเข้าท�างาน	 (Permit	 to	Work	 or	 Authority	 to	
Work	Permit)
	 	 	 2.1.2)	 คู่มือค�าแนะน�าการปฏิบัติงาน	(Work	Instruction)
	 	 	 2.1.3)	 จัดท�า	Work	Permit	ที่เกี่ยวข้อง	กรณีมีงานเสี่ยงอันตรายสูงร่วม
ด้วยในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ	(งานเสี่ยงอันตรายสูงมี	6	ประเภท	คือ	
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	 	 	 	 1)		 งานปฏิบัติการเก่ียวกับแหล่งก�าเนิดความร้อนและประกายไฟ-
Hot	Work	
	 	 	 	 2)		 งานปฏิบัติการที่อับอากาศ-Safe	Working	in	Confined	Space	
	 	 	 	 3)		 งานปฏิบัติการบนที่สูง-Working	at	Heights	
	 	 	 	 4)		 งานปฏิบัติการนั่งร้าน-Access	and	Working	Scaffolds	
	 	 	 	 5)		 งานปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง-High	 Voltage	 และงานปฏิบัติการ
ขุดเจาะ-Excavation)
	 	 	 2.1.4)	 ใบรายการตัดแยกระบบ	(Equipment	Lockout	List)
	 	 	 2.1.5)	 ใบอนญุาตให้ท�างานทีอ่บัอากาศ	(Confined	Space	Work	Permit)	
	 	 	 2.1.6)	 ใบบันทึกปฏิบัติการที่อับอากาศ	(Confined	Space	Entry	Log)
	 	 2.2)		 ประสานช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ในการตัดแยกระบบเพ่ือตัดแยกระบบ	
ทดสอบว่าระบบฯ	ถูกตัดแยกจริงและปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
	 	 2.3)		 ประชุมกลุ่มท�างาน	เพื่อชี้แจงขอบเขตของงานปฏิบัติการทั้งหมดรวม
ถึงมาตรการทางด้านความปลอดภัยด้วย
	 	 2.4)		 ให้ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อเข้าท�างาน	และเปิดงาน
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	 3)		ผู้ช่วยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ	(Standby	Person)
	 	 ผู้ช่วยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ	(Standby	Person)	เป็นผู้ช่วยของ
หัวหน้ากลุ่มงาน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถในเชิงเทคนิคปฏิบัติการอย่าง
ครอบคลุม	มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้:
	 	 3.1)		 ศึกษาขอบเขตการปฏิบัติการทั้งหมดจากหัวหน้ากลุ่มงาน	 ตรงไหน	
ไม่เข้าใจ-ต้องถาม
	 	 3.2)		 ศกึษาล�าดบัปฏบัิตงิาน	และทราบขัน้ตอนฯ	ท้ังหมดแต่แรกเริม่กระทัง่งานจบ
	 	 3.3)		 ท�าส�ารวจและปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติการ	
	 	 3.4)		 ก�าหนดระยะเวลาการตรวจวัดอากาศ	ลงในใบบันทึกปฏิบัติการที่	
อับอากาศ	(Confined	Space	Entry	Log)	และใช้เครื่องตรวจวัดอากาศได้เป็นอย่างดี
	 	 3.5)		 ทบทวนและทดลองใช้ช ่องทางสื่อสารระหว่างผู ้ช ่วยเหลือกับ
พนกังานปฏบิตักิาร	ผูช่้วยเหลอืกับหวัหน้าทีมกูภ้ยัและผูช่้วยเหลอืกบัหวัหน้ากลุม่งาน
	 	 3.6)		 ก�ากับดูแลการเข้า	-	ออก	ที่อับอากาศของผู้ปฏิบัติงาน	บันทึกและลง
นามเข้าที่อับอากาศก่อนเข้าฯ	และบันทึกลงนามทุกครั้งเมื่อผู้ปฏิบัติงานออกจากที่อับ
อากาศ	ทั้งนี้โดยใช้ใบบันทึกปฏิบัติการที่อับอากาศ	(Confined	Space	Entry	Log)
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	 	 3.7)		 สัง่การก�ากบัดแูลให้ผูป้ฏบัิตงิานออกจากทีอ่บัอากาศ	 หรอืให้หยดุงาน
เป็นการชั่วคราว	กรณีพบความผิดปกติใด	ๆ	ใน	5	กลุ่มดังนี้	:	ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพไม่
พร้อมปฏิบัติงาน	 เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานบกพร่อง	 ไม่สมบูรณ์	 อุปกรณ์ใน
งานปฏิบัติการหรือการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานบกพร่อง	 ขัดข้องเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
และทีมกู้ภัย	ทีมช่วยเหลือช่วยชีวิตไม่พร้อม
	 	 3.8)	 ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการประเมินสภาพ
งานการบ่งชี้	&	การควบคุมอุบัติเหตุ	งานกู้ภัย	ช่วยเหลือช่วยชีวิต
	 	 3.9)		 ประสานและรายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติ
ทันที	และแจ้งความคืบหน้าการปฏิบัติงานฯ	ให้ทราบเป็นระยะ
	 4)		ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตัดแยกระบบ	(Authorized	Isolator)
	 	 ผู้ท�าหน้าที่ตัดแยกระบบ	ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาต
เข้าท�างานและการตัดแยกระบบเป็นพื้นฐาน	 (Lockout	 Tagout	 and	 Permit	 to	
Work)	และแนะน�าให้เป็นช่างเทคนิคส่วนงานไฟฟ้าประจ�าส่วนงานนั้น	ๆ	ถือว่าดีที่สุด	
ทัง้นี	้หน่วยงานต้นสงักดัควรจะทวนสอบถงึความรู	้ความสามารถเสียก่อน	โดยบทบาท	
หน้าที่และความรับผิดชอบ	มีดังนี้
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	 	 4.1)		 เป็นที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มงาน	 (Job	 Supervisor	 or	 Job	 Leader)	
เพื่อก�าหนดจุดตัดแยกลงในใบบันทึกการตัดแยกระบบ	(Equipment	Lockout	List)
	 	 4.2)		 ร่วมตัดแยก	&	ล็อคเอาท์อุปกรณ์	เช่น	วาล์ว	เบรคเกอร์ไฟฟ้า	ยึดตรึง
อปุกรณ์ด้านบนท่ีอาจตกใส่	 ฯลฯ	 และร่วมทดสอบเพ่ือยนืยนัว่าระบบดงักล่าวไม่ท�างาน
แล้วและไม่เป็นอันตราย	 โดยอุปกรณ์ที่จะตัดแยกให้อ้างอิงตามรายการที่ก�าหนดไว้ใน
ใบบันทึกการตัดแยกระบบ	(Equipment	Lockout	List)
	 	 4.3)		 หลังจากงานแล้วเสร็จ	 ร่วมปลดคืนอุปกรณ์ที่ตัดแยกเอาไว้	 และร่วม
ทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบกลับมาท�างานได้ดังเดิม
	 5)		ผู้ปฏิบัติงาน	(Worker	or	Entering	Person)
	 	 ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศมีหน้าที่ท�างานในท่ีอับอากาศตามที่ได้รับอนุญาต
จากนายจ้างซึ่งจะมีหน่ึงคนหรือมากกว่าก็ได้ตามความจ�าเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะงานใน
ที่อับอากาศ	ซึ่งต้องเข้าร่วมการประชุมก่อนเปิดงานเพื่อท�าความเข้าใจถึงขอบเขตและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในที่อับอากาศโดยละเอียด	ดังนี้
	 	 5.1)		 ขณะเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดงาน	 หากไม่เข้าใจให้ถาม	 กรณีผิดปกติ
ระหว่างการปฏิบัติงาน	ให้แจ้งผู้คอยช่วยเหลือทันที
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	 	 5.2)		 ไม่ท�างานลดัขัน้ตอน	และต้องมพีฤตกิรรมท่ีปลอดภยัตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
	 	 5.3)		 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน	ต้องมีความรู้และมีความสามารถในการหนีภัย

	 6)		ทีมช่วยเหลือ	 ทีมกู้ภัย	 (Rescue	 and	 First	 Aid	 Team)	 มีหน้าที่เฝ้าดูแล
บรเิวณทางเข้าออกทีอ่บัอากาศ	 เพือ่คอยตดิต่อสือ่สารกบัลูกจ้างท่ีท�างานในท่ีอบัอากาศ	
และช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศ	 โดยผู้ช่วยเหลือจะมีหนึ่งคนหรือมากกว่า
ก็ได้	 ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นในแต่ละครั้ง	 เช่น	 จ�านวนลูกจ้างที่เข้าไปปฏิบัติงานในที	่	
อับอากาศ	ลักษณะของที่อับอากาศ	เป็นต้น	โดยให้หัวหน้าทีมด�าเนินการดังนี้
	 	 6.1)		 เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดงาน
	 	 6.2)		 ร่วมวางแผนและเตรียมอุปกรณ์ฯ	ตามแผน
	 	 6.3)		 ทดสอบและยืนยันว่าเครื่องมือสื่อสารมีความพร้อมใช้งานได้จริง
	 	 6.4)		 ชีแ้จงและก�ากบัดแูลให้ทมีกูภั้ย	 ช่วยเหลอืช่วยชีวติมคีวามพร้อมปฏิบตัิ
การหากเกิดเหตุ
	 	 6.5)		 หากทีมกู ้ภัยไม่พร้อมให้ประสานผู ้ช่วยเหลือในงานปฏิบัติการที่					
อับอากาศเพื่อทราบทันที	
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4.		คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน	(Qualified	Worker)
	 1)		ผู้ควบคุมงาน	(Job	Supervisor	or	Job	Leader)
	 2)		ผู้ช่วยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ	(Standby	Person)
	 3)		ผู้รับผิดชอบผู้ตัดแยกระบบ	(Authorized	Isolator)
	 4)		ผู้ปฏิบัติงาน	(Worker	or	Entering	Person)	
	 5)		ทีมกู้ภัยช่วยเหลือช่วยชีวิต	(Rescue	Team)
 
	 ต้องได้รบัการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานในทีอ่บัอากาศ	 ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและหลักสูตรที่กฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ก�าหนดไว้	หากลูกจ้างที่ท�างาน
เกีย่วข้องกบัทีอ่บัอากาศได้รบัการฝึกอบรมให้ปฏิบัตงิานในหน้าทีใ่ด	 เมือ่ได้รบัมอบหมายให้
ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับท่ีอับอากาศ	 ลูกจ้างผู้นั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรม
ใหม่ที่สอดคล้องกับหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมาย

 หมายเหตุ	 :	 การฝึกอบรม-ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์	 วิธีการตาม				
หลกัสูตรฯ	ทีอ่ธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานประกาศก�าหนด	ดังเง่ือนไขตามตาราง
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ตารางเงื่อนไขการอบรม

ข้อ
หัวข้อฝึกอบรม

ทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ
เวลา
(ชม.)

ผู้
อนุญาต

หัวหน้า
กลุ่ม
งาน

ผู้ช่วย
เหลือ

ผู้ปฏิบัติ
งาน

1 กฎหมายความปลอดภัยในที่อับ
อากาศ

1 Y Y Y Y

2 ความหมาย	ชนิด	ประเภทของที่อับ
อากาศและอันตรายในที่อับอากาศ

1 Y Y Y Y

3 การประเมินสภาพงานและเตรียม
ความพร้อมในการท�างานที่อับ
อากาศ

1 Y Y Y Y

4 วิธีปฏิบัติงานฯที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย

1 Y Y Y Y

5 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล

1 Y Y Y Y

6 ระบบการขออนุญาตเข้าท�างาน-การ
ยกเลิกการท�างาน

0.5 Y Y Y Y
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ข้อ หัวข้อฝึกอบรม
ทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ

เวลา
(ชม.)

ผู้
อนุญาต

หัวหน้า
กลุ่ม
งาน

ผู้ช่วย
เหลือ

ผู้ปฏิบัติ
งาน

7 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้อนุญาต	หัวหน้ากลุ่มงาน	ผู้ช่วย
เหลือและผู้ปฏิบัติงาน

0.5 Y Y Y Y

8 การตรวจสอบสภาพอากาศและ
เทคนิคการระบายอากาศ

2 - Y Y Y

9 การสั่งหยุดงานชั่วคราว

10 การวางแผนการปฏิบัติงานและ
การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
การท�างาน

0.5 - Y - -

11 อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน
และวิธีหลีกหนีภัย

0.5 - Y - -

12 การดับเพลิงขั้นต้น 0.5 - - Y Y

13 การช่วยเหลือและช่วยชีวิต 0.5 - - Y Y

14 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลอื
เบือ้งต้น

0.5 - - Y -

0.5 - - Y -

สรุปชั่วโมงการฝึกอบรม
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 •	 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
	 	 -	 หัวหน้ากลุ่มงาน	(ผู้ควบคุมงาน)	ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติไม่น้อย
กว่า	3	ชั่วโมง
	 	 -	 ผู้ช่วยเหลือ	ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า	5	ชั่วโมง
	 	 	 ผู้ปฏิบัติงาน	ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า	3	ชั่วโมง

 •	 การตรวจร่างกาย-ผู้คอยช่วยเหลือ	 ผู้ปฏิบัติงานและทีมกู้ภัยที่ต้องปฏิบัติ
การในที่อับอากาศ	ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลป์สาขา
อาชวีอนามยัฯ	ทัง้นี	้ใบรบัรองแพทย์ส�าหรบัพนักงานสงักัดคณะฯ	ต้องไม่นานเกนิ	12	เดือน
และผู้รับเหมาต้องไม่เกิน	6	เดือน	(	พนักงานสังกัดคณะฯ	ซ่ึงท�างานเป็นการประจ�า	
มกีารตรวจตดิตามผลทางสขุภาพทุกปีปฏิทินต่อเน่ืองและมกีารเกบ็ผล	ฯ	นัน้ไว้	แต่ผูร้บัเหมา	
คณะฯ	ว่าจ้างไม่สามารถกระท�าในเรื่องดังกล่าวได้	ฉะนั้น	ถือเกณฑ์รับรองผลสุขภาพ				
6	 เดือน	 หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายหรือมาตรฐานสากลฉบับใด	
หากแต่ให้แต่ละหน่วยงานก�าหนดข้ึนเอง	 โดยพิจารณาจากกระบวนการท�างานและ
ผลจากการท�าประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment)	 จากนั้นให้เขียนระบุไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติฯ)
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 •	 อายุขั้นต�่าของผู้ที่เกี่ยวข้องฯ	ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	18	ปีบริบูรณ์	 (อ้างอิง	 :	
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและหลักสูตรการ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ	ฉบับที่	2	พ.ศ.2551	ข้อ	7/1)

5.		ค�านิยาม
 1)			Confined	Space	ที่อับอากาศ	ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจ�ากัด	การระบายอากาศ
ไม่เพียงพอที่จะท�าให้อากาศภายในถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	 เช่น	 อุโมงค์	 ถ�้า	 บ่อ	
หลุม	ห้องใต้ดิน	ห้องนิรภัย	ถัง	ถังน�้ามัน	ถังหมัก	ไซโล	ท่อ	เตา	ภาชนะหรือสิ่งอื่นใดที่
มีลักษณะคล้ายกัน
 2)		No	 Entry	 Space	 ที่อับอากาศ	 ซึ่งยังไม่ถูกควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ
งานปฏิบัติการ	ไม่อนุญาตให้คนเข้าไป

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



141 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3)		Hazards	อันตรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการ	มี	4	กลุ่ม	คือ	อันตราย
ทางด้านกายภาพ	(Physical	Hazards)	อันตรายทางด้านเคมี	(Chemical	Hazards)	
อนัตรายทางด้านไบโอโลจคิอล	 (Biological	 Hazards)	 และอนัตรายทางด้านเออโกโนมคิส์	
(Ergonomic	Hazards)
 4)		Physical	 Hazards	อันตรายทางด้านกายภาพ	 เช่น	 ไฟฟ้าดูด	 สั่นสะเทือน	
บาดตดัหนีบ	ทิม่แทง	ฝุ่นควนั	ร้อนหนาว	กระแทกชน	ตกใส่ทบุต	ีรงัส	ีมดื	แสงสว่าง	เป็นต้น
 5)		Chemical	Hazards	อนัตรายจากสารเคมซีึง่อาจจะอยูใ่นสถานะหนึง่สถานะ
ใดเช่น	ของแข็งของเหลวหรือแก๊ส
 6)		Biological	Hazards	อนัตรายจากสิง่มชีวีติขนาดเล็กซ่ึงหมายถึงเชือ้โรคหรือ	
แบคทีเรีย	เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะท�าให้เกิดโรคจากการท�างาน
 7)		Ergonomic	 Hazards	 อันตรายจากการยกของผิดท่าทางหรือยกของหนัก	
เกินก�าลัง	และส่งผลกระทบกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง
 8)		Contaminant	Atmosphere	บรรยากาศอันตราย	สภาพอากาศที่อาจได้	
รับอันตรายตามเงื่อนไขใดก็ได้	ดังต่อไปนี้
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	 	 8.1)		 ออกซิเจนต�่ากว่าร้อยละ	19.5	หรือมากกว่าร้อยละ	23.5	โดยปริมาตร
	 	 8.2)		 มีแก๊ส	 ไอ	 ละอองหรือฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละ	 10	 ของ		
ค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่ท�าให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้
	 	 8.3)		 ค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายหรือแก๊สพิษเกินมาตรฐานตาม
ข้อมูลจ�าเพาะซึ่งระบุในเอกสาร	SDS-Safety	Data	Sheet
	 	 8.4)		 สภาวะบรรยากาศอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย	 เช่น	 บรรยากาศที่มี
ความดันหรืออุณหภูมิสูง
 9)		Hazards	Control	Measure	การควบคุมอันตรายโดยวิธีการบริหารจดัการ
หรอืวธิกีารทางวศิวกรรม	(Administrative	Control	or	Engineering	a	Solution)
 10)	Administrative	Control	การควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการโดย	
การเขียนเป็นข้อก�าหนดไว้ในเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 11)	Engineering	 a	 Solution	 การควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรมโดย
การปิดกั้นอันตรายไม่ให้ส่งผ่านถึงตัวคน		หรือรื้อถอนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันไม่	
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากอุปกรณ์นั้น	ตัวอย่างเช่น
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	 	 11.1)	ปิดล้อมพืน้ทีด้่วยแถบกัน้	ตดิตัง้รัว้แขง็	ไฟวบัวาบ	ตาข่ายป้องกนัของตก	
ผ้ากันไฟ	 ปิดป้ายข้อความเพื่อรณรงค์หรือเตือนหรือป้ายห้าม	 ขีดสีตีเส้นระบุการ
ควบคุม	เป็นต้น
	 	 11.2)	 ในพื้นที่ท�างานคับแคบ	 ให้ถอดท่อทางที่กีดขวางออกเป็นการชั่วคราว
เพือ่ให้ท�างานได้สะดวกสบายขึน้	ปลอดภยัจากเออร์โกโนมคิส์หรือจากการขูดขีด	ฯลฯ
 12)		 PPM(Partpermillion)	 ส่วนในหนึง่ล้านส่วน	 เช่น	 30	PPM	=	 สามสิบ
ส่วนในหนึ่งล้านส่วน
	 13)		 LEL	or	LFL	(Lower	Explosive	Limit	or	Lower	Flammability	
Limit)	ค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่ท�าให้แก๊สติดไฟหรือระเบิดได้	
 14)		 UEL	 (Upper	 Explosive	 Limit)	 ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ท�าให้แก๊ส
ติดไฟหรือระเบิดได้	
 15)		 Density	 relative	 to	air	ความหนาแน่นของแก๊สเมื่อเทียบกับอากาศ	
(อากาศในภาวะปกติที่ไม่มีสภาพปนเปื้อน	มีค่าความหนาแน่น=1)
 16)		 SCBA	(Self	Contained	Breathing	Apparatus)	เครื่องช่วยหายใจ
แบบถังอากาศอัด
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ภาพแสดงตัวอย่าง	UEL,	LEL	แก๊สไฮโดรเจน	(Hydrogen)

6.		ความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจาก
	 1)		ขาดอากาศหายใจถึงแก่ชีวิต
	 2)		หมดสติ
	 3)		 เกิดการระเบิด

7.		วิธีปฏิบัติงาน	(Work	Instruction)
	 เมื่อได้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับที่อับอากาศแล้ว	 นายจ้างจะต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่นเข้าไปในที่อับอากาศ	จนกว่าจะได้มีการด�าเนินการให้มีความปลอดภัย
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ตามมาตรฐาน	 ซึ่งลูกจ้างหรือบุคคลที่จะเข้าไปในที่อับอากาศก็จะต้องขออนุญาตจาก
นายจ้าง	และเมื่อได้รับอนุญาตจากนายจ้างแล้ว	จึงเข้าไปในที่อับอากาศนั้นได้
	 1)		การด�าเนินการเพื่อให้มีความปลอดภัย	ต้องด�าเนินการดังนี้
	 	 1.1)		 ติดป้ายท่ีอับอากาศห้ามเข้า	บริเวณที่อับอากาศที่จะเข้าปฏิบัติงาน	
พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่
	 	 1.2)		 ประเมินสภาพอากาศที่ พ้ืนท่ีปฏิบัติ	ได ้แก ่	ตรวจสอบปริมาณ
ออกซเิจน	(ต้องมไีม่น้อยกว่า	19.5	%	หรอืไม่มากกว่า	23.5	%	โดยปริมาตร)	แก๊สไวไฟ	
ตรวจเปอร์เซ็นการระเบิด	ตรวจแก๊สพิษ	ไอระเหยที่เป็นพิษ
	 	 1.3)		 ประเมินสภาพปฏิบัติงานโดยประเมินจากลักษณะการท�างาน	 และ
ลักษณะพื้นที่ภายในที่อับอากาศ
	 	 1.4)		 ท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินส�าหรับการเกิดเหตุอันตราย	
โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ	และปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว้
	 	 1.5)		 จัดท�าระบบใบอนุญาตเข้าท�างานในที่อับอากาศ
	 	 1.6)		 ตัดแยกแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 1.7)		 จัดเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัให้ความช่วยเหลอืในกรณเีกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	 	 1.8)		 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	 	 1.9)		 น�าส�าเนาเอกสารใบอนุญาตท�างานติดบริเวณทางเข้า-ออก	
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	 2)		การตรวจสอบเพื่อประเมินอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู่
	 	 2.1)	การตรวจสอบปริมาณออกซิเจน	(ต้องมีไม่น้อยกว่า	19.5	%	หรือไม่
มากกว่า	23.5	%	โดยปริมาตร)
	 	 2.2)	 การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การระเบิด	 หรือการไวไฟของแก๊ส/ไอระเหย
ไวไฟ	ไม่ให้เกินกว่า	10	%	ของค่าความเข้มข้นขั้นต�่าของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศ
ที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้
	 	 2.3)	 การตรวจสอบแก๊ส/ไอระเหยที่เป็นพิษที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศที่อยู่
ในรูปของเส้นใยฝุ่นละออง	แก๊ส	ไอ	ฟูม	ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท�างานเกี่ยวกับสารเคมีก�าหนด
	 3)		ความรนุแรงของเหตกุารณ์ฉกุเฉนิในทีอ่บัอากาศ	 สามารถจดัระดับความรนุแรง
ได้เป็น	5	ระดับ	คือ
	 	 3.1)		 สถานการณ์ที่ต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณพื้นที่อับอากาศ
	 	 3.2)		 สถานการณ์ที่เกิดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน
	 	 3.3)		 สถานการณ์ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น
	 	 3.4)	 สถานการณ์ที่ต้องท�าการช่วยชีวิตจากภายนอก
	 	 3.5)		 สถานการณ์ที่ต้องช่วยชีวิตจากภายใน

8.		เอกสารอ้างอิง
	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ	พ.ศ.	2547
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4.7		 มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจ่ายกลาง
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1.		วัตถุประสงค์
	 เพือ่คุม้ครองป้องกนัไม่ให้พนกังานได้รบัอนัตรายจากการท�างานจากงานจ่ายกลาง	
จากการสัมผัสหรือหายใจเชื้อโรค	 สารคัดหลั่ง	 สารเคมี	 ความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติ
งานและอุบัติเหตุ	ได้แก่	สิ่งของบาด	ทิ่มแทง	จากการปฏิบัติงาน	

2.		ขอบเขต
	 มาตรฐานการปฏบิตังิานใช้ในการปฏบิติังานงานจ่ายกลาง	คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล

3.		ผู้รับผิดชอบ	(Responsibility)	
	 1)		หัวหน้างานที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ	
	 2)		พนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง
	 3)		 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย
 
4.		ค�าจ�ากัดความ
	 1)		 งานจ่ายกลาง	คือ	 งานดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	รวดเร็ว	เพียงพอ	และพร้อมใช้งานให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ใน		
โรงพยาบาล	และสถานบริการระดับรอง	ในยามปกติและฉุกเฉินหรือมีภัยพิบัติ
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	 2)		การท�าความสะอาด	 หมายถึง	 กระบวนการล้างเครื่องมือเคร่ืองใช้ทางการ
แพทย์ให้สะอาดด้วยน�้าและผงซักฟอกหรือสารท�าความสะอาด
	 3)		การท�าลายเชือ้	 หมายถึง	 กระบวนการท�าให้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์	
ปราศจากเชื้อก่อโรคทุกชนิด	ยกเว้นสปอร์ของแบคทีเรีย
	 4)		การท�าให้ปราศจากเชื้อ	 หมายถึง	 กระบวนการท�าให้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์	ปราศจากเชื้อโรคทุกชนิดรวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย
5)		อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล	(Personal	protective	equipment	 :	PPE)	
คืออุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ใส่ป้องกันไม่ให้น�้าสกปรก	 เลือด	หนอง	กระเด็นเข้าตา	
ปาก	จมูก	ของผู้ปฏิบัติงานในการล้างท�าความสะอาด

5.		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ก่อนการปฏิบัติงาน
	 1)		พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 งานจ่ายกลางต้องได้รับการอบรมและ
ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและวิธีสวมใส่	
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล	 (Personal	 protective	 equipment	 :	 PPE)					
จากหัวหน้างาน

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า

ผู้จัดท�า: ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ:
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ความปลอดภัย
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	 2)		 เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล	ได้แก่	
	 	 2.1)		 หมวกคลุมผม	(Cap)	
	 	 2.2)		 แว่นตา	(Eye	glass)
	 	 2.3)		 ผ้าปิดปากปิดจมูก	(Mask)	
	 	 2.4)		 เอี๊ยมพลาสติก	(Apron)	
	 	 2.5)		 รองเท้าบู๊ท	(Boot)	
	 	 2.6)		 ถุงมือยางแบบหนา	
	 	 	 	 (Cleaning	glove)	

 ขณะปฏิบัติงาน
	 เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ปฏิบัติงานต้อง
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	 และปฏิบัติตามมาตรการ				
ความปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
	 1)		การรบัอปุกรณ์ปนเป้ือนจากหน่วยงาน	 ใช้อปุกรณ์บรรจุภาชนะอปุกรณ์ทีม่ฝีาปิด
มดิชดิ	พร้อมแยกประเภทอปุกรณ์ของเครือ่งมอืทางการแพทย์	และของแหลมคม	ใช้รถ
หรอืภาชนะส�าหรบัรบัอปุกรณ์ทีไ่ม่ปราศจากเช้ือ	 หลกีเล่ียงการรับอปุกรณ์ด้วยมือท่ีไม่
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
	 2)		 คัดแยกอุปกรณ์ก่อนล้างท�าความสะอาด	 ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่เครื่องป้องกัน
ร่างกายตามข้อปฏบิตั	ิตรวจสอบ	และคดัแยกอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีม่กีารช�ารดุ	แตกร้าว

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร
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หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า
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	 3)		ล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือตามแนวทางปฏิบัติน�าอุปกรณ์ที่ล้าง
ท�าความสะอาดแล้วผึง่	หรอือบให้แห้ง	ในขัน้ตอนนีผู้ป้ฏิบตังิานต้องเคร่งครดัในการใส่	PPE
	 4)		การบรรจุหีบห่อ	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์และคัดแยกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี
การช�ารดุ	 แตกร้าว	 หรอืสกปรกก่อนการบรรจหุบีห่อ	 หลงัจากนัน้	 จัดประเภทของอปุกรณ์
ตามชุดให้ครบถ้วนถูกต้อง	 โดยเลือกวัสดุในการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมตามประเภท
ของเครื่องมือ	ติดแสดงป้ายวันผลิต	วันหมดอายุ	และ	External	indicator	ทุกหีบห่อ

	 5)		การท�าให้ปราศจากเชือ้	 โดยใช้เครือ่งท�าให้ปราศจากเชือ้และเครือ่งท�าลายเชือ้	
(autoclave,	 เคร่ืองอบแก๊ส)	พนักงานต้องสวมถุงมือกันความร้อนหรือใช้เครื่องมือ
หยิบจับที่อบเพื่อป้องกันสัมผัสความร้อน	และยืนห่างจากเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้	
สมัผสัแรงดนัทีเ่ป็นไอร้อนระบายออกมา	และผูป้ฏิบตังิานตัง้ค่าใช้งานตามคูมื่อทีก่�าหนด

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร

Safety	Work	Instruction แก้ไขครั้งที่

หน้าที่

บันทึกผู้จัดท�า
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	 6)		การจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ	
	 	 6.1)	 จัดเก็บตามล�าดับที่ได้ผ่านกระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อ	 (first	 in	
first	out)
	 	 6.2)		 จัดเก็บในตู ้หรือชั้นที่ มีฝาปิดมิดชิดในห้องที่ไม ่มีคนพลุกพล่าน	
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามแนวทางปฏิบัติ
	 	 6.3)		 หลกีเลีย่งการสมัผสัอปุกรณ์ทีป่ราศจากเชือ้โดยไม่จ�าเป็น	 โดยผู้ปฏบิติั
งานในห้องเก็บอุปกรณ์ต้องสวมใส่เสื้อผ้าเฉพาะภายในห้อง
	 7)	การแจกจ่ายอุปกรณ์/เครื่องมือแก่หน่วยงานโดยใช้รถมีฝาหรือผ้าปิดมิดชิด

6.		เอกสารอ้างอิง
	 แนวทางการพฒันาหน่วยจ่ายกลาง	ส�านกัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ	กรมสนับสนนุ
บริการสุขภาพ		และชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

วิธีปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย

รหัสเอกสาร

วันที่ท�าเอกสาร
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เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทน
ฝ่ายบริหาร



153 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



154 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



155 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.1		 นโยบายด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

	 	 การก�าหนดนโยบายความปลอดภยั	 อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	 (occupational	 safety,	 health	 and	 environment	 policy)	 เป็นสิ่งที่มี
ความส�าคัญและจ�าเป็น	 เพราะนโยบายเปรียบเสมือนการประกาศเจตนารมณ์	 การ
ก�าหนดทิศทาง	และเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน	การก�าหนดนโยบายที่ดีควรเปิด
โอกาสให้ผู ้บริหาร	 บุคลากร	 และนักศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ						
ความคิดเห็นก่อนที่จะให	้ผูบ้รหิารสงูสดุพจิารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป	นโยบาย
ความปลอดภัยที่ดีจะต้องสอดคล้องกับลักษณะการบริหารองค์กร	 มีความกะทัดรัด	
ชัดเจน	 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานของ	มหาวทิยาลยัมหิดล		ประกอบด้วยคุณลกัษณะนโยบายทีเ่หมาะสม	6	ประการดงันี้	
	 	 1)	 นโยบายความปลอดภัยฯ	 ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 ประกาศให้				
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบ	รวมท้ังปรับปรุงทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ	
	 	 2)	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานขององค์กร	
	 	 3)	 ก�าหนดภาระหน้าท่ีและการคุ้มครองความปลอดภัย	 สุขภาพอนามัยให้
ครอบคลุมทุกลักษณะงาน	
	 	 4)	 ก�าหนดกิจกรรมหลักที่จ�าเป็น	 เช่น	 การอบรม	 การส�ารวจ	 การประเมิน
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความปลอดภัย	การส่งเสริมความปลอดภัย	ฯลฯ
	 	 5)			ก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ	 และให้ความร่วมมือใน
การด�าเนินกิจกรรมความปลอดภัย	
	 	 6)		ก�าหนดให้มกีารตดิตามประเมนิผลให้เป็นไปตามนโยบายมหาวทิยาลยัมหดิล	
ได้มีการก�าหนดนโยบายความปลอดภยั	 อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ดังประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ	ด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2553	ลงวันที่	17	สิงหาคม	พ.ศ.	2553	เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

บทที่ 5
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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5.2		 ศูนย์บริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	(COSHEM)	

	 	 มหาวิทยาลยัมหิดล	ได้ตระหนกัถึงความส�าคัญในเรือ่งความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
ทั้งของบุคลากร	ผู้มาปฏิบัติงาน	และผู้มารับบริการ	รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ	 จึงได้วางแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัย								
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย									
อาชีวอนามยั	และสิง่แวดล้อม	และคณะอนกุรรมการความปลอดภยัในด้านต่าง	ๆ	รวม
ทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 (COSHEM)	 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้วางโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ	 ให้เป็นหน่วยงานใน
สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานอธิการบดี	 เพื่อท�าหน้าที่ในการวางแผน
และแนวปฏิบัติ 	 ประสานงาน	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด ้าน																					
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	 เรื่อง	นโยบาย
และแนวปฏิบัติด ้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม	 พ.ศ.2553	
โครงสร้างศูนย์บริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	(COSHEM)	แสดง
ได้ดังรูปที่	5.2-1	ดังนี้

รูปที่	5.2-1	โครงสร้างศูนย์บริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	(COSHEM)
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5.3		 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ	
	 	 ท�างานระดับส่วนงาน
  
	 	 เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ	
ท�างานของส่วนงานต่าง	ๆ	เป็นไปอย่างมีระบบ	มีทิศทางการด�าเนินการสอดคล้องกัน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล	จึงได้ก�าหนดให้ทุกส่วนงานมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน															
(occupational	safety,	health	and	environment	committee)	มวีตัถปุระสงค์	ดังนี้	
	 	 1)	 เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน	 มีความปลอดภัยและปฏิบัติงานใน	
สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี	
	 	 2)			เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน	ตระหนักและเข้าใจในเรื่อง	
ของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย	 ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัย	 รวมทั้ง	
ยอมรับว่างานเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเป็นภารกิจของทุกคน	
ดังนั้น	ทุกส่วนงานจึงต้องด�าเนินการและร่วมมือกัน	
	 	 3)			เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน	เกิดความตระหนักว่าตนเอง	
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโอกาสได้รับอุบัติภัยมากที่สุด	ดังนั้น	ทุกคนจึงมีส่วนช่วย	
ในการดูแลสุขภาพและป้องกันอุบัติเหตุ
		 	 4)			เพือ่ด�าเนินการให้กจิกรรมความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั	เป็นส่วนหนึง่
ที่ผสมผสานอยู่ในนโยบายตามภารกิจของหน่วยงานรวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน	 และถือ
เป็นหน้าทีห่นึง่ในการปฏิบตังิาน	
	 	 5)	 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 ตลอดจนวางมาตรการ
ป้องกันอุบัติภัยและป้องกันการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการท�างาน	
	 	 6)			เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ใต้บังคับ	
บัญชาให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดียิ่งข้ึน	ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลสุขภาพ	
อนามัยและป้องกันอุบัติภัยประสบความส�าเร็จด้วยดี	

	 	 ดังนั้น	 ทุกส่วนงานจึงควรจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 เพื่อวางแผนงาน
กิจกรรม	โครงการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน		เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
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อย่างเหมาะสม	ทัง้ด้านงบประมาณและบคุลากร	รวมทัง้การก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ	
ของผู้บริหารและบุคลากรระดับบังคับบัญชา	โดยมีหลักในการพิจารณาการจัดต้ัง
คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อมในการท�างาน	มหาวทิยาลัยมหดิล	ดังนี้	
	 	 1)	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงาน	 เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยัฯ	
มีความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานขององค์กร
	 	 2)			องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ						
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ควรมีหลักเกณฑ์	ดังนี้
   •	 ส่วนงานทีม่บีคุลากรน้อยกว่า	100	คน	ให้มคีณะกรรมการฯ	ไม่น้อยกว่า					
	 	 	 	 5	คน	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 -	 ผู ้บริหารส่วนงานหรือบุคคลที่ผู ้บริหารส่วนงานมอบหมาย					
	 	 	 	 	 ท�าหน้าท่ีเป็น	ประธาน	1	คน	
	 	 	 	 -	 ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	1	คน	และ	
	 	 	 	 	 เลขา	1	คน	
	 	 	 	 -	 บุคลากรระดับปฏิบัติการ	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	2	คน
   •	 ส่วนงานทีม่บุีคลากรตัง้แต่	100	คน	แต่ไม่ถงึ	500	คน	ให้มคีณะกรรมการฯ		
	 	 	 	 อย่างน้อย	7	คน	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 -	 ผู ้บริหารส่วนงานหรือบุคคลที่ผู ้บริหารส่วนงานมอบหมาย					
	 	 	 	 	 ท�าหน้าท่ีเป็นประธาน	1	คน
	 	 	 	 -	 ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	2	คน	และ	
	 	 	 	 	 เลขา	1	คน	
	 	 	 	 -	 บุคลากรระดับปฏิบัติการ	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	3	คน
   •	 ส่วนงานท่ีมีบุคลากรตั้งแต่	500	คนขึ้นไป	ให้มีคณะกรรมการอย่าง	
	 	 	 	 น้อย	11	คน	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 -	 ผู้บริหารส่วนงานหรือบุคคลท่ีผู้บริหารส่วนงานมอบหมายท�า	
	 	 	 	 	 หน้าที่เป็นประธาน	1	คน	
	 	 	 	 -	 รองผู้บริหารส่วนงาน	ท�าหน้าที่เป็นเลขา	1	คน	
	 	 	 	 -	 ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	4	คน	
	 	 	 	 -	 บุคลากรระดับปฏิบัติการ	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ	5	คน
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ส�าหรับหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง	 (จป.	 เทคนิคขั้นสูง)	 หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	(จป.วิชาชีพ)	ให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

ตารางที่	5.2-1
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ	พิจารณาตามจ�านวนบุคลากรในหน่วยงาน

จ�านวน
บุคลากร

จ�านวน
กรรมการ

ประธาน
(หัวหน้า				

หน่วยงานหรือ			
ผู้แทนระดับ
บริหารที่ได้รับ
การแต่งตั้ง)

ผู้แทนบุคลากร
ระดับหัว					

หน้างานหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป

ผู้แทน
บุคลากร				

ผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป

เลขานุการ

50	-	99 5 1 1 2 1
(จป.เทคนิค	
ขั้นสูง	หรือ	
จป.วิชาชีพ)

100	
-	499

7 1 2 3 1
(จป.วิชาชีพ)

500	ขึ้น
ไป

11 1 4 5 1
(จป.วิชาชีพ)

หมายเหตุ	:	ส�าหรับหน่วยงานราชการที่เข้าข่ายการด�าเนินกิจการประเภท	(6)	-	(13)	ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง	หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ	ให้ผู้มีอ�านาจสูงสุดของหน่วยงานราชการ
คัดเลือกบุคลากรระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ	 และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนระดับบังคับ
บัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ



160 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.4		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย	
	 	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	ระดับส่วนงาน

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสิ่งแวดล้อมในการท�างานระดับส่วนงาน	มีดังนี้
	 	 1)	 พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย
และสิง่แวดล้อมในการท�างาน	 รวมถงึการปฏิบตังิานของบคุลากรและนกัศกึษาทกุระดับ
ตั้งแต่การเรียนการสอน	การวิจัย	และการบริการวิชาการ	ตลอดจนลูกจ้าง	ผู้รับเหมา	
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ที่สอดคล้องตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากล
	 	 2)	 จัดท�าระบบมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
	 	 3)	 พิจารณาระบบการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน	 เครื่องมือ/อุปกรณ์	 และ	
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	
	 	 4)		ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างานของมหาวทิยาลัย	
	 	 5)	 สนับสนุนและประสานงานให้เกิดความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	
ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 รวมถึงห้องปฏิบัติ
การระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการชุดต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
	 	 6)			ส�ารวจการปฏบิติัการด้านความปลอดภัยในการท�างาน	และตรวจสอบสถติิ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ้น	
	 	 7)			วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ	
	 	 8)			ประเมินและรายงานผลการด�าเนินงาน	รวมทั้งระบุปัญหา	อุปสรรค	และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อศูนย์บริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดลทุก	6	เดือน	
	 	 9)			ปฏิบัติภารกิจอื่น	ๆ	ตามที่อธิการบดีและคณะกรรมการอ�านวยการความ	
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล	มอบหมาย
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับส่วนงาน 
	 	 1)	 ก�ากับ	ดูแล	บุคลากรระดับบังคับบัญชาที่ท�าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย			
ในการท�างาน
		 	 2)	 เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
		 	 3)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย			
ในการท�างานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย	
ในการท�างานที่เหมาะสม
	 	 4)			ก�ากับ	ดูแล	และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัย	
ของบุคลากรและนักศึกษาตามท่ีได้รับรายงาน	 หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที	่
ความปลอดภัยในการท�างาน	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ											
สิ่งแวดล้อมในการท�างานหรือหน่วยงานความปลอดภัย	
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับบังคับบัญชาระดับต้น/	หัวหน้างาน	
	 	 1)			ก�ากับ	 ดูแลให้บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย	
	 	 2)		วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเส่ียงหรืออันตราย	
เบื้องต้น	
	 	 3)		สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	
	 	 4)			ตรวจสอบสภาพการท�างาน	 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพที	่ ปลอดภัย
ก่อนลงมอืปฏบิตังิานประจ�าวนั	
	 	 5)			ก�ากับ	 ดูแล	 การใช้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของ	
บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	 	 6)			รายงานการประสบอันตราย	 การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน	
ร�าคาญ	อนัเนือ่งจากการท�างานของบุคลากรต่อคณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั
และสิง่แวดล้อมในการท�างานของหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนดในระเบยีบ	
	 	 7)		ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย	การเจ็บป่วย	หรือการเกิดเหตุ	
เดอืดร้อนร�าคาญอนัเนือ่งจากการท�างานของผูบ้รหิาร	 บุคลากร	นกัศกึษาในหน่วยงาน
และรายงานผล	รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
	 	 8)			ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท�างาน	
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	 9)			ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่เจ ้าหน้าที่ความ	
ปลอดภัยในการท�างานเสนอแนะแผนงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ						
สิ่งแวดล้อมในการท�างาน	และการน�าไปปฏิบัติ	

5.5		 การบริหารแผนงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม	
	 	 ในการท�างาน

	 	 การบริหารแผนงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	ต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	ครอบคลุมถึงการพัฒนา	
และการน�าไปปฏิบัติ	องค์กรต้องน�าแผนงานที่ก�าหนดไว้มาปฏิบัติโดยมีผู้บริหารระดับ
สูงเป็นผู้รับผิดชอบ	 ควรมีการก�าหนดกรอบเวลา	 งบประมาณและเกณฑ์วัดผลการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน	รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนเป็นระยะ	โดยมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม	โดยแผนงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	ควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1)			การฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้สามารถท�างานได้อย่าง
ปลอดภัย	ตลอดจนมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
	 	 2)			ข้อบังคับ	คู่มือ	และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท�างานให้มีความทันสมัยซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
	 	 3)			การประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึง	
ความรับผิดชอบร่วมกัน	ให้ความส�าคัญและร่วมมือกันน�าไปใช้ปฏิบัติ	
	 	 4)			ขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในทุกกิจกรรมการท�างานของบุคลากรและ
นักศึกษา	รวมทั้งมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	
	 	 5)			การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการท�างานและสุขภาพของบุคลากรและ	
นักศึกษา	
	 	 6)			แผนป้องกันและเตรียมความพร้อมโต้ตอบเหตุฉุกเฉินตามความเสี่ยงของ	
สิ่งแวดล้อมในการท�างานควรมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 	 7)			ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ	
ท�างานให้ผู้รับเหมาปฏิบัติ	และใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมา	
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	 	 8)			ขัน้ตอนการด�าเนนิงานในการสอบสวนสาเหตุของอบุติัการณ์	การบาดเจ็บ	
การเกิดอุบัติเหตุ	 การเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากการท�างาน	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการ
แก้ไขป้องกันมิให้เกิดซ�้า	

5.6		 การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		
	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 	 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องก�าหนดให้มีการประเมินผลและทบทวน					
การจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ดังนี้	
	 	 1)			จัดท�าขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดท�าเกณฑ์การชี้วัด			
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	
	 	 2)			จัดให้มีการตรวจประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่น้อยกว่าปีละ	1	ครั้ง	มีการสรุปผลรวมทั้งแจ้งให้			
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการต่อไป	
	 	 3)			จัดให้มีการทบทวนการจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ											
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยทบทวนในเรื่อง	
   •	 ผลการด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	 อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	
   •	 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน	
   •	 ผลการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร	
   •	 ปัจจัยภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 	 4)			สรุปผลการทบทวนการจัดการความปลอดภัยและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องให	้
ทราบเพื่อด�าเนินการต่อ	รวมทั้งก�าหนดแผนงานในเชิงป้องกัน	
	 	 5)			การด�าเนนิการปรับปรงุด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	 ผู้บริหารขององค์กรต้องก�าหนดให้มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ	ๆ	โดยการตรวจประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติและหาข้อบกพร่อง	แล้วน�าไป
วิเคราะห์หาสาเหตุ	และท�าการแก้ไขปรับปรุง	ตลอดจนบันทึกรายงานอย่างต่อเนื่องไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
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6.1		 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
	 	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นส่วนราชการท่ีเป็นท้ัง						
สถานศึกษาและโรงพยาบาลทนัตกรรม	 มสีิง่ก่อสร้างและอาคารสนบัสนนุหลายอาคาร
ส�าหรับการเรยีนการสอนและบรกิารผู้ป่วยทางทันตกรรม	 เพือ่เป็นการป้องกนัและระงบั
อคัคภียั	ได้แบ่งเป็น	3	ส่วน	คอื
  1)	 แผนก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้	เป็นการก�าหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	จุดติด
ตั้งอุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
	 	 	 1.1)	 แผนเตรียมความพร้อม	เป็นการก�าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง						
จุดติดตั้งอุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมพร้อมด้วยบุคลากร
	 	 	 1.2)	 แผนการตรวจตรา	 ก�าหนดให้มีการตรวจตราเกี่ยวกับวัสดุที่เป็น
เชื้อเพลิง	ของที่ติดไฟได้ง่าย	แหล่งความร้อน	อุปกรณ์ดับเพลิง
	 	 	 1.3)	 แผนการอบรม	 ก�าหนดให้มีการอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที	่				
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดับไฟและการหนีไฟ
	 	 	 1.4)	 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	เป็นแผนที่จัดท�าเพื่อการสร้าง
ความสนใจ	และร่วมส่งเสริมในการป้องกันอัคคีภัยไม่ให้เกิดขึ้น
  2)	 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	 เป็นแผนเกี่ยวกับการดับเพลิงและลดความ
สูญเสียประกอบด้วย
	 	 	 2.1)	 แผนการดับเพลิง	 ก�าหนดตัวบุคคลและหน้าท่ีเพ่ือระงับเหตุ	
เพลิงไหม้ขั้นต้น/ขั้นรุนแรง
	 	 	 2.2)	 แผนการอพยพหนีไฟ	ก�าหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิต		
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
  3)	 แผนหลังเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว	 จะต้องมีการพิจารณาด�าเนินการเกี่ยว
กบัการบรรเทาทกุข์ซึง่ด�าเนนิการต่อเนือ่งจากเหตเุพลงิไหม้	 และการฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุ
พืน้ทีเ่พื่อให้สถานที่พร้อมใช้งานและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

บทที่ 6
แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ก�าหนดแผนป้องกันและระงับอัคคี
ภัยไว้	ส�าหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในถือปฏิบัติดังแสดงในภาคผนวกที่	1

6.2		 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

	 	 1.			บทน�า
	 	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�าวิทยาการและเทคโนโลยี	 รวมทั้งสารเคมีและ
วัตถุอันตรายมาใช้ในด้านต่าง	ๆ	ทั้งในภาคเกษตรกรรม	ภาคอุตสาหกรรม	การศึกษา
วิจัย	และอื่นๆ	 เป็นจ�านวนมากอย่างแพร่หลาย	ซึ่งผลของการน�ามาใช้โดยขาดความรู้	
ความเข้าใจ	ตลอดจนขาดความระมดัระวงัในเรือ่งความปลอดภยั	ไม่ว่าจะเป็นการผลิต	
การเก็บรักษา	การบรรจุ	และการขนส่ง	อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยและสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนส่ิงแวดล้อมได้	ดังนั้น	จึงต้องมีมาตรการป้องกันและมี
การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
 
	 	 2.			วัตถุประสงค์
		 	 2.1	เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
ที่เกิดจากสารเคมี	และวัตถุอันตราย
	 	 2.2	เพื่อให้การด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
	 	 2.3	เพื่อก�าหนดหน้าที่	 ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
เครือข่าย		ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายให้ชัดเจน	บูรณาการ	และมีประสิทธิภาพ

  3.			นิยามศัพท์
  3.1	ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	 หมายถึง	 ภัยที่เกิดจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายรั่วไหล	เพลิงไหม้	และการระเบิด	ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการเก็บ	
การใช้	การบรรจุ	และการขนส่งทั้งที่เคลื่อนที่ได้และไม่ได้
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  3.2	สารเคมีและวัตถุอันตราย	 หมายถึง	 สิ่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง				
ดังต่อไปนี้	
	 	 	 1)	 วัตถุที่ระเบิดได้	หมายถึง	เป็นสารที่เกิดการระเบิดได้	เมื่อได้รับความ
ร้อน	 เปลวไฟ	 ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด	 เช่น	 กระสุนปืน	 ดินระเบิด	 ดินปืน	 ตัวจุด
ระเบิดพลุ	แก๊ป	ประทัด	ดอกไม้ไฟ		เป็นต้น
	 	 	 2)		ก๊าซ	 หมายถึง	 ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน	 หรือ	
เปลวไฟ	เช่น	ก๊าซหุงต้ม	ก๊าซไฮโดรเจน	ก๊าซบิวเทน	เป็นต้น	หรือก๊าซที่เมื่อสูดดมกลิ่น
หรือสัมผัสถูกร่างกายแล้ว	 ท�าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตได้	 เช่น						
ก๊าซคลอรีน	ก๊าซแอมโมเนีย	เป็นต้น	หรือ	ก๊าซที่ถูกอัดไว้ในถังด้วยความดันสูง	เมื่อถูก
กระแทกอย่างแรงอาจเกดิระเบดิได้เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ก๊าซออกซเิจน	เป็นต้น	
	 	 	 3)		ของเหลวไวไฟ	 หมายถึง	 ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับ
ความร้อนหรอืเปลวไฟ	เช่น	บวิเทน	เมทลิแอลกอฮอล์	เอทลิแอลกอฮอล์	น�า้มนั	เป็นต้น
	 	 	 4)		ของแข็งไวไฟ	 หมายถึง	 สารที่ลุกไหม้ได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือ	
เปลวไฟ	เช่น	ไม้ขีดไฟ	ก�ามะถัน	ฟอสฟอรัส	ลิกไนต์	เป็นต้น	หรือสารที่เมื่อถูกน�้าหรือ
ความชื้นจะท�าให้เกิดก๊าซไวไฟ	ซึ่งลุกไหม้ได้	เช่น	แคลเซียมคาร์ไบด์	โซเดียม	เป็นต้น	
	 	 	 5)		สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์	หมายถึง	สารที่ตัวเองไม่
เกิดการลุกไหม้	 แต่ช่วยให้สารอื่นลุกไหม้ได้โดยสลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา	 เช่น	
ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท	ด่างทับทิม	เป็นต้น	หรือ	สารที่สลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจน	
ซึ่งจะท�าให้ตัวเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม้	เช่น	อะเซทติลเปอร์ออกไซด์	เป็นต้น
	 	 	 6)		สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค	หมายถึง	สารที่เมื่อกิน	สัมผัสกับผิวหนัง	
หรือสูดลมหายใจรับสารนี้แล้ว	 เป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจท�าให้เสียชีวิตได้	 เช่น	
ปรอท	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 ยาฆ่าแมลง	 หรือสารที่ปนเปื้อนกับอาหารแล้วกินเข้าไปจะ
เป็นอันตราย	เช่น	สารละลายพลาสติก	หรือสารติดเชื้อ	ได้แก่	เชื้อจุลินทรีย์	เป็นต้น
	 	 	 7)		วสัดกุมัมนัตรงัส	ีหมายถึง	ธาตหุรอืสารประกอบใด	ๆ	ทีม่อีงค์ประกอบ
ส่วนหนึง่	มโีครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตวั	และสลายตวัโดยการปลดปล่อยรังสอีอกมา	
เช่น	โคบอลต์	-		60		เรเดียม	-	226	เป็นต้น
	 	 	 8)		สารกัดกร่อน	 หมายถึง	 สารที่มีคุณสมบัติในการท�าลายเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย	เช่น		กรด	ด่าง		เป็นต้น
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	 	 9)		 สารหรอืวตัถุอืน่ท่ีอาจเป็นอันตรายได้	หมายถึง	 สารท่ีไม่ได้จัดอยูใ่นประเภทใด
ใน	8	ประเภทข้างต้นแต่สามารถก่อให้เกดิอนัตรายได้	เช่น	สารคลอโรฟลอูอโรคาร์บอน	(CFC)		
เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	ยังหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพด้วย

	 อาวุธเคมี	หมายถึง	สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	หรือหลายสิ่งรวมกัน	ดังต่อไปนี้		
	 	 1)		สารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ	 เว้นแต่กรณีที่มีเจตนาเพื่อความ
มุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	 ตราบใดที่ชนิดและปริมาณ
ของสารเคมีเหล่าน้ันสอดคล้องกับความมุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้	 ภายใต้อนุสัญญา
ห้ามอาวุธเคมี
	 	 2)		ยทุธปัจจยัและอปุกรณ์ทีอ่อกแบบโดยเฉพาะ	 เพ่ือก่อให้เกดิความตายหรือ
อันตรายอื่น	 โดยอาศัยคุณสมบัติท่ีเป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่านั้นที่ระบุไว้ใน	1)	ซึ่ง
อาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ดังกล่าว
	 	 3)		 เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะ	เพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้ยุทธ
ปัจจัยและอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ใน	2)
 สารเคมีพิษ	 หมายถึง	 สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลต่อ
กระบวนการของชีวิตซ่ึงสามารถก่อให้เกิดความตาย	 การไร้ความสามารถชั่วคราว	
หรอือนัตรายถาวรต่อมนษุย์และสตัว์	ทัง้นี	้รวมถงึสารเคมเีช่นว่าท้ังปวง	โดยไม่ค�านงึถึง
ต้นก�าเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนั้น	 และไม่ค�านึงว่าสารเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในสถานที่
ผลิตในยุทธปัจจัยหรือที่อื่น
 สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ	หมายถึง	ตัวท�าปฏิกิริยาเคมีใดซึ่งมีส่วนในขั้นตอนใดใน
การผลิตสารเคมพีษิไม่ว่าโดยวธิใีดกต็าม	ทัง้น้ี	รวมถงึองค์ประกอบหลกัใดของระบบเคมี
ทีม่อีงค์ประกอบทวภิาคหรอืพหุภาค
	 องค์ประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค	 หมายถึง	
สารท่ีใช้ผลิตสารเคมีพิษซึ่งมีบทบาทส�าคัญท่ีสุด	 ในการก�าหนดคุณสมบัติที่เป็นพิษ
ของผลิตภัณฑ์สุดท้ายและท�าปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่น	 ในระบบเคมีที่
มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค
 อาวุธชีวภาพ	หมายถึง	ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ส่ง	แพร่	หรือกระจายสารชีวภาพและสัตว์
พาหะทัง้นีห้มายรวมถงึสารชวีภาพซึง่มุง่หมายส�าหรบัใช้ยุทธภณัฑ์ดังกล่าวเป็นเครือ่งส่ง	
แพร่	หรือ	กระจายด้วย	ไม่ว่าสารนั้นจะบรรจุอยู่ในยุทธภัณฑ์แล้วหรือยังไม่ได้บรรจุ
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 ความมุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	หมายถึง
	 	 1)	 ความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 การวิจัย	 การแพทย์	
เภสัชกรรม	หรือความมุ่งประสงค์อื่นในทางสันติ
	 	 2)	 ความมุ่งประสงค์ด้านการป้องกัน	 คือ	 เป็นความมุ่งประสงค์ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการป้องกันสารเคมีพิษ	และการป้องกันอาวุธเคมี
	 	 3)	 ความมุ่งประสงค์ทางทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี	 และไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการใช้คุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการสงคราม
	 	 4)	 การบังคับใช้กฎหมาย	รวมถึงความมุ่งประสงค์เพื่อควบคุมการจลาจล
ภายในประเทศ

	 	 4.	 ขั้นตอนการปฏิบัติ
	 	 กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิด
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	ดังนี้

4.1		 ก่อนเกิดภัย	ประกอบด้วย
	 	 1)	 การป้องกันและลดผลกระทบ		มีแนวทางดังนี้
	 	 1.1)		 หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม	 ประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย	โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิภัยจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย	 รวมทัง้ศกึษาวธิลีดผลกระทบเพื่อ
น�าไปก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
	 	 1.2)	 หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม	 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่
เส่ียงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย	 รวมทั้งข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการ
อพยพ	และจดัท�าแผนทีพ้ื่นทีเ่สีย่งภัย	ของสถานทีเ่กบ็สะสมสารเคม	ีและรายชือ่สารเคมี
และวัตถุอันตราย	ให้เป็นปัจจุบัน
	 	 1.3)		 จัดท�าฐานข้อมูลก�าลังเจ้าหน้าที่	อาสาสมัคร	เครื่องจักร	เครือ่งมอื	
และอปุกรณ์การกูช้พีกูภ้ยั	เพ่ือให้พร้อมเรยีกใช้งานได้ทนัทเีมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ	
	 	 1.4)		 พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุ
อันตราย	ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
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	 	 1.5)		 เสริมสร้างความรู้	และความตระหนักแก่ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษา
และเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสาร
เคมีและวัตถุอันตราย

  2)	 	 การเตรียมความพร้อม	มีแนวทางดังนี้
	 	 2.1)		 หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม		จัดตั้งและฝึกอบรมบุคลากร	และ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
	 	 2.2)		 จัดท�าบัญชีผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี	หรือ			
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
	 	 2.3)		 จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครหรือแผนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 2.4)		 หน่วยสนับสนุนบริการส�ารองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นและ
เหมาะสมเพื่อรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
	 	 2.6)		 หน่วยสนับสนุนบริการจัดเตรียมเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 ยานพาหนะ	
และวสัดอุปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในการป้องกนัภยั	เพือ่ให้น�าไปใช้ได้ทนัทใีนกรณทีีเ่กดิภยั	
	 	 2.7)	 หน่วยสนับสนุนบริการจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับ				
ผู ้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น	
	 	 2.8)		 หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจรจัดเตรียมระบบส่ือสารหลกั	
ระบบสื่อสารรอง	และระบบสื่อสารส�ารองที่จ�าเป็น	พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ	อุปกรณ์
สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา	
	 	 2.9)		 หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม	 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	
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4.2		 ขณะเกิดภัย

  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน	มีแนวทางดังนี้
	 	 1)		 เมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ผู้ประสบเหตุหรือหน่วยงานท่ี
ได้รับทราบเหตุ		แจ้งหรือรายงานไปยังศูนย์วิทยุสื่อสาร	
	 	 2)		 เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้ผู้รับแจ้งหาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
บริเวณที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุด	ได้แก่
	 	 	 2.1)		 ชื่อและประเภทของสารเคมี	พร้อม	UN	NUMBER	
	 	 	 2.2)	 ปริมาณและภาชนะบรรจุสารเคมี
	 	 	 2.3)	 ลักษณะการเกิด
	 	 	 2.4)	 สถานที่และเวลาเกิดเหตุ		
	 	 3)		 ให้หน่วยปฏิบัติการแรกที่ถึงที่เกิดเหตุให้กั้นพื้นที่เกิดเหตุระยะพื้นที่	 100	
เมตร	โดยรอบพร้อมประกาศแจ้งเตือนอันตรายอพยพประชาชนไปจุดรวมพล
	 	 4)		รายงานเหตุการณ์ให้ผู้อ�านวยการทราบ
	 	 5)		 ให้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสาร
เคมีและวัตถุอันตรายทั้งในระดับคณะ	 เพื่อเป็นศูนย์ในการบัญชาการและอ�านวยการ
ปฏิบัติและจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าประจ�าศูนย์ทันที	และด�าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติของศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ	
	 	 6)		 ให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการด�าเนินการสวมชุดป้องกันสารเคมี	 และ
ด�าเนินการระงับเหตุ		ในกรณีที่เห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่แน่ชัดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
สารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณท่ีเกิดเหตุให้แจ้งประสานส�านักงานเขตราชเทว	ี
หรือ	ศูนย์วิทยุพระราม	ทางหมายเลข	199	 	กรณีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี	 ให้
ประสานกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	
	 	 7)		ประชาสัมพันธ ์แจ ้งให ้ประชาชนผู ้อาศัยอยู ่ ในบริเวณสถานที่ เกิด
เหตุการณ์หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	รวมทั้ง
อพยพออกจากพ้ืนที่ในกรณีท่ีจ�าเป็น	 และวิธีการป้องกันตัวส�าหรับผู้อยู่ในบริเวณที่
อาจได้รับอันตราย	 เพื่อให้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	
หากจ�าเป็นให้ประกาศเป็นเขตอนัตรายห้ามมใิห้ผูไ้ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องเข้าไปบรเิวณดงักล่าว
	 	 8)		การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิต	 ให้เป็นไปตาม
อ�านาจหน้าที่การปฏิบัติงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		และตามบันทึกข้อตกลง
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ความร่วมมือการปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติ
ร้ายแรง	ระหว่างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กระทรวงมหาดไทย	กบั	ส�านกังาน
นติวิิทยาศาสตร์ต�ารวจ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
	 	 9)		กรณีจ�าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆจากสาธารณชน	 ให้
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ	จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก�าหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค	รวมท้ังวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้
เกิดเอกภาพ	และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค	และทันเหตุการณ์	

4.3			 หลังเกิดภัย

							 การจัดการหลังเกิดภัย	มีแนวทางดังนี้
	 	 1)		 ให้หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับสารเคมีและวัตถุ
อันตรายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปยังบริเวณท่ีเสียหาย	 และตรวจสอบว่ามี			
ผลกระทบข้างเคยีงหรอืมสีารเคมแีละวตัถอุนัตรายตกค้างหรือไม่	 เพ่ือด�าเนนิการแก้ไข							
ให้บริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณข้างเคียงเกิดความปลอดภัย
	 	 2)		 ให้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ	ระดบัเขต		ด�าเนินการประเมนิความเสยีหาย
และความต้องการเบื้องต้น	โดยจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย
ไว้เป็นหลักฐาน	 พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู	
	 	 3)		 จัดหาที่พักชั่วคราว	 และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ	
อนามัย	สภาพจิตใจ	การช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
	 	 4)		การจัดการศพผู้เสียชีวิต		มีแนวทางดังนี้	
	 	 	 4.1)		 จัดหาสถานท่ีเกบ็รกัษาศพและพืน้ท่ีในการพสิจูน์เอกลกัษณ์ศพผูเ้สยีชวีติ	
	 	 	 4.2)		 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ	ให้เป็นไปตามข้อ
ตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัย
พบิตัร้ิายแรง	ระหว่างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	
	 	 	 4.3)		 การเคลือ่นย้ายศพ	ให้ส�านกังานเขตพ้ืนทีค่วบคมุการเคล่ือนย้ายศพ
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	 	 	 5)		หน่วยพยาบาล	ป้องกัน	เฝ้าระวัง	และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
	 	 	 6)		หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อมฟื ้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน	 รวมทั้ง				
สิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ	ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม	และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเสียหาย	รวมทั้งแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ		

6.3		 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย

	 	 1.		บทน�า
	 	 โดยทั่วไปฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของ
ทุกปี	ในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน�้าไหลบ่ามาตาม
ผิวดินมากกว่าปกติ	ก่อให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขังและท�าความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก
และทรัพย์สินต่างๆ	นอกจากนั้น	การท�าการเกษตร	การเผาป่า	และการตัดไม้ท�าลาย
ป่า	 ล้วนเป็นสาเหตุส�าคัญ	 ที่ท�าให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอน
ปลายของแม่น�้าเจ้าพระยาและอยู่ในอิทธิพลของการขึ้นลงของน�้าทะเลจึงประสบ
ป ัญหาจากน�้ าฝนท ่วมขังและป ัญหาน�้ าหลากซ่ึงเป ็นสาเหตุส� าคัญที่ท� า ให ้
กรงุเทพมหานครมปัีญหาแผ่นดินทรุดในบริเวณทีม่นี�า้ท่วมขงั	ดงันัน้	ภารกจิในการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากอุทกภัยจึงต้องมีการเตรียมการเผชิญเหตุสาธารณภัยดังกล่าว	เพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด

  2.		วัตถุประสงค์
	 	 1)	 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
เกิดจากอุทกภัย
	 	 2)	 เพื่อให้การด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถฟื้นฟูพื้นที่
	 	 3)	 ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
	 	 4)	 เพื่อก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจาก
อุทกภัยให้ชัดเจน	บูรณาการ	และมีประสิทธิภาพ
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3.	 	 นิยามศัพท์
3.1		 อุทกภัย	 หมายถึง	 เหตุการณ์ที่มีน�้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ	 ซึ่งมีสาเหตุ
จากมีปริมาณน�้าฝนมากจนท�าให้มีปริมาณน�้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน�้าผิวดินท่ีมีอยู่
ตามสภาพปกติ	 จนเกินขีดความสามารถการระบายน�้าของแม่น�้า	 ล�าคลอง	 และยังมี
สาเหตุมาจากการกระท�าของมนุษย์	 โดยการปิดกั้นการไหลของน�้าตามธรรมชาติ	 ทัง้
เจตนาและไม่เจตนา	จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	
สามารถจ�าแนกตามลกัษณะการเกดิได้	ดงันี้
	 	 1)		น�้าท่วมขัง/น�้าล้นตลิ่ง	 (Inundation/Over	 bank	 flow)	 เป็นสภาวะ						
น�้าท่วมหรือสภาวะน�้าล้นตลิ่งที่เกิดข้ึนเนื่องจากระบบระบายน�้าไม่มีประสิทธิภาพ	 มี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก	ณ	บริเวณนั้นๆ	ติดต่อกันเป็น
เวลาหลายวัน	 มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ	 น�้า
ท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน�้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถ
ระบายน�้าได้ทัน
	 	 2)		น�้าท่วมฉับพลัน	 (Flash	Flood)	 เป็นภาวะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ในพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก	 และมีคุณสมบัติในการ
กักเก็บน�้าหรือต้านน�้าน้อย	หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ	 เช่น	 เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้าพัง
ทลาย	น�้าท่วมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนัก	และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบ
ระหว่างหุบเขาซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมาก
บริเวณต้นน�้าที่อยู่ห่างออกไป	 การเกิดน�้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วมาก	โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย

4.	 	 ขั้นตอนการปฏิบัติ
	 	 กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัย
จากอุทกภัยดังนี้

4.1		 ก่อนเกิดภัย	ประกอบด้วย
	 	 1)	 การป้องกันและลดผลกระทบ	มีแนวทาง	ดังนี้
	 	 	 1.1)		 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม	 ประเมินความเสี่ยงภัยจาก
อุทกภัยโดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดอุทกภัย	และรวมท้ังศึกษาวิธีลดผลกระทบเพื่อน�าไปก�าหนดมาตรการที่
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เหมาะสมในการบรหิารจัดการภยัจากอทุกภยั	โดยการติดตามข้อมลูอทุกภยัจากข้อมลู
ส�านักการระบายน�้า	กรุงเทพมมหานคร	ส�านักงานเขตราชเทวี	กรมอุตุนิยมวิทยา	และ
สื่อมวลชน
	 	 	 1.2)		 จัดท�าแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีมาใช้บริการแจ้ง
เตือนภัยและประสานงานพร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวการพยากรณ์อากาศและระดับน�้า
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยและจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน�้าท่วมตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามแผนฯ	ที่จัดท�าไว้
	 	 	 1.3)		 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	 เครื่องจักร	 อปุกรณ์
ภายในคณะรวมท้ังข้อมลูพืน้ทีป่ลอดภัยเพือ่รองรบัการอพยพให้เป็นปัจจบุนั
	 	 	 1.4)		 จัดท�าฐานข้อมูลก�าลังเจ ้าหน้าที่ 	 อาสาสมัคร	 เครื่องจักร	
เครื่องมือและอุปกรณ์การก้ชูพกู้ภัยเพื่อ	ให้พร้อมเรียกใช้งานทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
	 	 	 1.5)	 เสริมสร้างความรู ้และความตระหนักแก่ประชาชน	นักเรียน	
นักศึกษา	และเยาวชน	เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
  2)		การเตรียมความพร้อม	มีแนวทาง	ดังนี้
	 	 	 2.1)		 จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เม่ือ
เกิดอุทกภัยและมีผลกระทบต่อการด�าเนินการบริการของคณะ	
	 	 	 2.2)		 จัดท�าบัญชีผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกภัยหรือเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 2.3)		 พัฒนาระบบการพยากรณ์และติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นท่ี
เสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
	 	 	 2.4)		 จัดเตรียมเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 ยานพาหนะ	 และวัสดุอุปกรณ์ที่
จ�าเป็น	เพื่อให้น�าไปใช้ได้ทันทีในกรณีที่เกิดภัย
	 	 	 2.5)	 ส�ารองเครือ่งอปุโภค	 บรโิภคทีจ่�าเป็นและเหมาะสมเพือ่รองรบัการ
อพยพและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยได้ทนัทีเมือ่เกิดภยั
	 	 	 2.6)		 จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก	 ระบบส่ือสารรอง	 และระบบ
สื่อสารส�ารองที่จ�าเป็นพร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ	 อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งาน
ได้ตลอดเวลา	
	 	 	 2.7)		 จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู ้ประสบภัย	พร้อม			
สิ่งอ�านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น
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4.2		 ขณะเกิดภัย

	 	 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน	มีแนวทาง	ดังนี้
	 	 1)		 เม่ือได้รับข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อน	 ให้จัดต้ังศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของคณะฯตามระดับความรุนแรง	 พร้อมทั้ง
จดัเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบประจ�าศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ	และด�าเนนิการตามแนวทาง
การปฏบิตัขิองศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ
	 	 2)		กรณีจ�าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ	 จากสาธารณชน	 ให้
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก�าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาครวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิด
เอกภาพ	และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค	และทันเหตุการณ์
	 	 3)		การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เป็น
จ�านวนมาก	ให้เป็นไปแนวทางปฏิบัติของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

4.3		 หลังเกิดภัย

	 	 การจัดการหลังเกิดภัย	มีแนวทาง	ดังนี้
	 	 1)		 ให้ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ	 ด�าเนินการประเมินความเสียหายและ
ความต้องการเบื้องต้นโดยจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้
เป็นหลกัฐาน	 และแจ้งส�านกังานเขตราชเทวเีพือ่ขอให้ออกหนงัสอืรบัรองให้ผู้ประสบภยั
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู	
	 	 2)		จัดที่พักอาศัยช่ัวคราวและให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ประสบภัยด้าน
สุขภาพอนามยั	สภาพจติใจ
	 	 3)		 ในกรณีที่ผู้เสียชีวิต	การจัดการศพผู้เสียชีวิต	มีแนวทางดังนี้
	 	 	 3.1)		 จดัหาสถานทีเ่กบ็รกัษาศพและพืน้ทีใ่นการพสิจูน์เอกลกัษณ์ศพผูเ้สยีชวีติ
	 	 	 3.2)		 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ	 ให้เป็นไปตามข้อ
ตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภยั
พบิตัร้ิายแรงระหว่างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
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	 	 	 3.3)		 การเคลื่อนย้ายศพให้ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีควบคุมการเคล่ือนย้าย
ศพผู้เสียชีวิต
	 	 4)		 ป้องกนั	เฝ้าระวัง	และควบคมุโรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ
	 	 5)		 ฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติ	และฟ้ืนฟอูาชพีของผูป้ระสบภยั	ทัง้ทางด้านร่างกายและ
จติใจ	ให้สามารถด�ารงชีวติและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ	
	 	 6)		ฟื้นฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมท้ังระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 สถานที่ก�าจัด
ขยะมูลฝอยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ใช้การได้ดังเดิม
	 	 7)		 ให ้การสงเคราะห ์ผู ้ประสบภัย	ฟ ื ้นฟูโครงสร ้างพ้ืนฐาน	 รวมทั้ ง									
สิ่งสาธารณประโยชน์อื่น	 ๆ	 ท่ีได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม	 เช่น	 สถานที	่
เครือ่งจกัร	เคร่ืองมอื	สาธารณปูโภค	และสิง่แวดล้อมทีไ่ด้รบัความเสยีหาย	รวมทัง้แก้ไข
ปัญหาภาวะมลพิษต่าง	ๆ

6.4		 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	

1.			 สถานการณ์ทั่วไป
	 	 ปัจจบุนัประเทศไทยมคีวามเสีย่งต่อการเกดิแผ่นดนิไหว	โดยเฉพาะบรเิวณภาคเหนอื			
และภาคตะวันตกของประเทศ	 เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนของเปลือกโลก	 ส�าหรับ
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	แม้จะไม่ได้อยูใ่กล้รอยเล่ือน	แต่มคีวามเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดนิไหวเช่นกัน	 โดยเฉพาะหากเกดิบรเิวณสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	
ทะเลอันดามัน	 และจังหวัดกาญจนบุรี	 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสภาพดินเป็นดิน
อ่อน	 หากเกิดแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่บรเิวณดงักล่าวจะก่อให้เกดิการขยายความรนุแรง
ของการส่ันสะเทือนของพื้นดินได้ถึงประมาณ	 3	 -	 4	 เท่าของระดับปกติ	 ส่งผลให้
อาคารเกิดความเสียหายหรือพังทลายลง

	 	 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มทีอ่าจเกดิข้ึน	จงึต้องจดัท�าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและบรรเทาภยัจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่มกรุงเทพมหานครข้ึน	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ	เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเสียหาย	หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
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2.	 		 วัตถุประสงค์ 
	 	 2.1)		 เพ่ือเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร	 ระบบการปฏิบัติ	 ทั้งหน่วยปฏิบัติ
การหลักและหน่วยสนับสนุน	ให้สามารถด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัย
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างรวดเร็ว	ทันเหตุการณ์	และมีประสิทธิภาพ
	 	 2.2)		 เพื่อก�าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างเป็นระบบ
และบูรณาการ
	 	 2.3)		 เพื่อป ้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย ์สินของ
ประชาชนที่อาจเกิดจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

3.				 นิยามศัพท์	
		 	 แผ่นดินไหว	คือ	การสั่นสะเทือนของพื้นดิน	อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับ
เคล่ือนตัวของเปลือกโลก	 การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต�่าที่ไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายใดๆ	แต่บางครั้งอาจมีระดับความรุนแรงในข้ันที่เป็นอันตรายจนก่อ
ให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้	
   อาคารถล่ม	 คอื	 อาคารและสิง่ปลกูสร้าง	 ได้แก่	 ตึก	 บ้าน	 โรงเรือน	 ร้านแพ				
คลังสินค้า	ส�านักงานที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง	ซึ่งเป็นผลมาจาก
แผ่นดินไหวและอาจท�าให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้	
  กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	หมายถึง	องค์กรปฏิบัติที่จัดตั้งขึ้น	ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ	
อ�านวยการ	ควบคุม	ปฏิบัติงาน	และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนิน																
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่คณะฯ

4.	 	 ระดับความรุนแรง	และการจัดการสาธารณภัย	
	 	 การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์	 โดยรวมอ�านาจส่ังการแบบ
รวมศูนย์เรียกว่า	“Single	Command”	เพื่อแก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อนและความล่าช้า
ในการปฏิบัติ	 โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์	 (Incident	commander)	 ในแต่ละระดับ
ตามความรุนแรงของสาธารณภัย	 เป็นผู้อ�านวยการสูงสุดและมีองค์กรรับผิดชอบใน
การแก้ไขเหตุการณ์	ดังนี้
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5.	 	 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ
	 	 5.1)	 องค์กรปฏบิตัทิีร่บัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของคณะ	
(ภาวะปกติ)	ประกอบด้วย
	 	 	 5.1.1)	 กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัคณะ	มผีูอ้�านวยการ
ป้องกนัภยั	 รองคณบดทีีไ่ด้รบัมอบหมาย	 เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูช่้วยผูอ้�านวยการคณะ	
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน	 โดย
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	 รวมทัง้ภาคเอกชนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ี	
ร่วมปฏิบัติงานในกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของคณะและท�า
หน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้ช่วยอ�านวยการเขตในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับ การจัดการ
สาธารณภัย

ผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ

1. สาธารณภัย
ขนาดเล็ก

ผู้อ�านวยการป้องกันภัยคณะฯ
(รองคณบดีที่รับหมาย)	
เข้าควบคุมสถานการณ์

กองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยคณะฯ
ทันตแพทยศาสตร์

2. สาธารณภัย
ขนาดกลาง

ผู้ช่วยอ�านวยการ
กรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�านวยการเขต)	เข้าควบคุม
สถานการณ์

กองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส�านักงานเขต

3. สาธารณภัย
ขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทา		สาธารณภัย	
กรุงเทพมหานคร	
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
เข้าควบคุมสถานการณ์	

กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
(บกปภ.กทม.)

4. สาธารณภัย
ขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี	หรือรองนายก
รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี				
มอบหมายเข้าควบคุม
สถานการณ์

กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
(บกปภ.ช.)
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   5.1.2)		กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(กอปภ.กทม.)	ท�าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรงุเทพมหานคร	การจัด
ท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	หรือแผนเผชิญ
เหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย	รวมทั้งด�าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ	เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ									
มผีูว่้าราชการกรงุเทพมหานครในฐานะผูอ้�านวยการกรงุเทพมหานครเป็นผูร้บัผดิชอบ	

  5.2)	 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย
   5.2.1)	 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส�านักงานเขต	 ให้กองอ�านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�านกังานเขต	 จดัตัง้ศนูย์บญัชาการเหตุการณ์ส�านกังานเขต	
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น	 โดยมีผู้อ�านวยการเขตเป็นผู้ควบคุม	 สั่งการ	
เพือ่ท�าหน้าท่ีในการจดัการสาธารณภัยท่ีเกดิข้ึน	จนกว่าสถานการณ์จะกลบัเข้าสูส่ถานการณ์
ปกติพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�าลังและทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งอ�านวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ	ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ	รวดเร็ว	และทั่วถึง
   5.2.2)	 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร	 ให้กองอ�านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร	เมื่อภัยยกระดับเป็นระดับ	2	เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ	 รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�าลัง	 เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัย	 ประสานการ
เผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร	 ตลอดจนองค์การ
สาธารณกุศล	โดยมีผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม	สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ์
   5.2.3)	 	 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ากรุงเทพมหานคร	 ให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร	 แปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้ากรุงเทพมหานครของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
เมื่อมีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ	3	-	4	มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการ
บัญชาการ
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เหตุการณ์ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมท้ัง
อ�านวยการ	 ควบคุม	 ปฏิบัติงาน	 และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้ง
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร	 และเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�าลังในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

  5.3)	 การเผชิญเหตุและบัญชาการเหตุการณ์	(Single	Command)	
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	2550

	 	 	 5.3.1)	 กรณีเกดิสาธารณภัยความรุนแรง	ระดับ	1	(สาธารณภยัขนาดเลก็)
   สาธารณภัยขนาดเล็ก	 :	 กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�านักงานเขต	สามารถควบคุมสถานการณ์	ระงับภัยได้โดยล�าพังตามขีดความสามารถ	
ไม่ต้องการก�าลังสนับสนุนจากภายนอก	 ผู้อ�านวยการเขตเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์/
บัญชาการเหตุการณ์

 	 	 5.3.2)	 กรณเีกดิสาธารณภยัความรุนแรง	ระดบั	2	(สาธารณภยัขนาดกลาง)
   สาธารณภัยขนาดกลาง	 :	 เกินขีดความสามารถของกองอ�านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�านักงานเขต	 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และ
บริหารจัดการระงับภัยได้โดยล�าพัง	 ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร	 (ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร)	เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์
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	 	 	 5.3.3)		กรณีเกดิสาธารณภยัความรุนแรง	ระดบั	3	(สาธารณภยัขนาดใหญ่)
   สาธารณภัยขนาดใหญ่	 :	 เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง	มีพื้นที่เสียหาย
เป็นบริเวณกว้าง	 เกินขีดความสามารถของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้	 ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก�าลังสนับสนุนระดม
สรรพก�าลังทุกภาคส่วน	 เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/บรรเทาภัย	 ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)	 เป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์
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กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสารธารณภยัแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผบ.ปภ.ช) 

ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ากรุงเทพมหานคร 
กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผอ.กทม.) 

ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต 
กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัส านกังานเขต (กอปภ.กทม.) 

ผู้อ านวยการเขต (ผช.ผอ.กทม.) 
 

พืน้ที่ประสบภยั 



183 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 	 5.3.4)	 กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง	ระดับ	4	(สาธารณภัยขนาด	
	 	 	 	 	 ร้ายแรงอย่างยิ่ง)
   สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง	:	เกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง	ระดับ
วิกฤติผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย)	 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/ระงับภัยได้	 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย	 ใช้อ�านาจตาม	 ม.31	 แห่ง	 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั	พ.ศ.2550	ควบคมุสถานการณ์/บัญชาการเหตกุารณ์ทุกพืน้ทีท่ัว่ราชอาณาจกัร

6.	 	 แนวทางการด�าเนินงาน	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วม
กันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีแนวทางดังนี้



184 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อมูลที่ควรจัดท�า

1.	ก่อนเกิดเหตุ

1.1	การป้องกันและลดผลกระทบ

1)	ประเมินความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวและ								
				อาคารถล่ม	โดยการประเมินภัยและความ
				ล่อแหลม	ประเมินโอกาสหรือความเป็นไป
				ได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
				รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบต่ออาคาร
				และสิ่งปลูกสร้าง

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	ผลการประเมินความ
เสี่ยง
-	วิธีและแนวทางลด				
ผลกระทบจากแผ่นดิน
ไหวและอาคารถล่ม

2)	ตรวจสอบ	ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	
				จัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและ			
				อาคารถล่ม	รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย
				เพื่อรองรับการอพยพ			

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย
-	แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
-	แผนที่เส้นทางหนีภัย
-	บัญชีศูนย์พักพิง	
ชั่วคราว

3)	ส�ารวจ	ก่อสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขอาคารที่
				ก่อสร้างไว้แล้วหรืออาคารที่จะก่อสร้าง
				ให้มีโครงสร้างที่มั่นคง	แข็งแรง	ให้สามารถ
				ป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่จะมีผลกระทบ
				จากแผ่นดินไหว

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	บัญชีจ�านวนอาคารที่
ตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง

4)	จัดท�าฐานข้อมูลก�าลังเจ้าหน้าที่
				อาสาสมัคร	เครื่องจักร	เครื่องมือ	อุปกรณ์
				เพื่อเรียกใช้กู้ภัยได้ทันที

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
-หน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินคณะฯ

-	บัญชีเจ้าหน้าที่	
อาสาสมัคร
-	บัญชีเครื่องจักร	
เครื่องมือ	อุปกรณ์
ประเภทต่างๆ
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รับผิดชอบ

ข้อมูลที่ควรจัดท�า

5)	ติดตามฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดิน
				ไหวและอาคารถล่มให้สามารถเชื่อมโยง
				ระหว่างหน่วยงาน

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านแผ่นดิน
ไหวและอาคารถล่ม

6)	ส่งเสริมความรู้และความตระหนักแก่
				ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษา	และเยาวชน
				เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนให้
				ปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและ
				อาคารถล่ม

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	คู่มือวิธีการป้องกันและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม

1.2	การเตรียมความพร้อม

1)	ฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	อาสาสมัคร		
				ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	บัญชีอาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย
-	บัญชี	รายชื่อ	เจ้าหน้าที่

2)	จัดท�าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
				แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	บัญชีผู้เชี่ยวชาญด้าน
แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม

3)	จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
				บรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและ
				อาคารถล่มกรุงเทพมหานคร

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	แนวทางเพื่อให้ส�านัก
และส�านักงานเขต	ใช้ใน
การปฏิบัติ

4)	จัดเตรียม	เครื่องมือ	เครื่องใช้	ยานพาหนะ
				วัสดุอุปกรณ์	ที่จ�าเป็นเฉพาะในการกู้ภัย		
				แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

-	จ�านวนเครื่องมือ	
เครื่องใช้	ยานพาหนะ	
และวัสดุอุปกรณ์พิเศษ
ส�าหรับการกู้ภัยแผ่นดิน
ไหวและอาคารถล่ม
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5)	ส�ารองเครื่องอุปโภค	บริโภคที่จ�าเป็นเพื่อ
				สงเคราะห์	ผู้ประสบภัยที่ไร้ที่อยู่อาศัยได้
				ทันทีเมื่อเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและ
				อาคารถล่ม

ส่วนสนับสนุน
บริการ

-	จ�านวนถุงยังชีพกรณี
ฉุกเฉิน

6)	จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก	ระบบสื่อสาร
				รอง	และระบบสื่อสารที่จ�าเป็น	พร้อมทั้ง
				จัดหาเครื่องมือ	อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอ
				และใช้งานได้ตลอดเวลา

หน่วยรักษา
ความปลอดภัย
และจราจร

-	ระบบสื่อสารหลัก
-	ระบบสื่อสารรอง
-	บัญชีเครื่องมือและ
อุปกรณ์การสื่อสาร

2.	ขณะเกิดภัย	(ภาวะฉุกเฉิน)

1)	จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตและ
				กรุงเทพมหานคร	ตามระดับความรุนแรง	
				พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ�าศูนย์ฯ			
				และด�าเนินการ
						-	แจ้งเตือนประชาชน
						-	แจ้งการไฟฟ้านครหลวงตัดกระแส						
								ไฟฟ้า		
						-	ค้นหา	และกู้ภัย
						-	การแจ้งเตือนภัยและประเมิน
								สถานการณ์
						-	การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
						-	การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
						-	การประเมินความเสียหายและความ
								ต้องการเบื้องต้น
						-	การรายงานข้อมูลข่าวสาร
						-	การอพยพผู้ประสบภัย/ศูนย์พักพิง
								ชั่วคราว
						-	รับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ	

-	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์

-	สนง.
นิติวิทยาศาสตร์

-	โครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์
-	บัญชาการ
-	อ�านาจหน้าที่ของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

-	บัญชีผู้เสียชีวิต
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						-	การประสานการปฏิบัติกับองค์การ						
								สาธารณกุศล	ฯลฯ

3.	หลังเกิดภัย

1)	ประเมินความเสียหายและความต้องการ
				เบื้องต้น	พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้
				ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
				สงเคราะห์และฟื้นฟู

ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์

-	บัญชีรายชื่อผู้
ประสบภัย
-	บัญชีทรัพย์สินที่
เสียหาย	พร้อมมูลค่า
ความเสียหาย

2)	จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความ
				ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย
				และสภาพจิตใจ

-หน่วย
ปฐมพยาบาล
-	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-	บัญชีที่พักพิงชั่วคราว
-	บัญชีผู้ประสบภัยที่อยู่
ในศูนย์พักพิง
-	บัญชีผู้ประสบภัยที่ได้
รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

3)	การจัดการศพผู้เสียชีวิตจากภัยแผ่นดินไหว
				และอาคารถล่ม

-	ส�านักงานเขต
-	สนง.นิติวิทยา
ศาตร์

-	บัญชีสถานที่เก็บรักษา
ศพ
-	บัญชีผู้เสียชีวิต
-	บัญชีการเคลื่อนย้ายศพ

4)	การฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น -	สนข.
-	สปภ.
-	สนย.
-	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-	บัญชีสาธารณูปโภคที่
เสียหาย
-	บัญชีทรัพย์สินที่
เสียหาย
-	บัญชีรายการและมูลค่า
ที่ให้การสงเคราะห์ฟื้นฟู
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5)	ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยทั้งทางด้าน
				ร่างกาย	จิตใจ	และฟื้นฟูอาชีพ	ให้สามารถ		
				ด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

-หน่วยปฐม
พยาบาล
-	ส�านักอนามัย	
-	ส�านักการแพทย์
-	ส�านักงานเขต
-	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-	บัญชีผู้ประสบภัยที่ได้
รับการฟื้นฟูด้านร่างกาย
และจิตใจ
-	บัญชีผู้ประสบภัยที่ได้
รับการฟื้นฟูอาชีพ

6)	ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณ
				ประโยชน์อื่นๆ	ที่เสียหายให้กลับสู่สภาพ
				เดิม	เช่น	สถานที่ราชการ	โรงเรียน	สถานที่
				ท่องเที่ยว	ฯลฯ

-	งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
-	ส�านักการโยธา	
-	ส�านกัสิง่แวดล้อม
-	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-	บัญชีจ�านวน	ประเภท				
โครงสร้างพื้นฐาน
-	มูลค่าที่ต้องฟื้นฟู

7.	 	 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน			
	 	 7.1)	 การเตรียมความพร้อมรับภัยจากแผ่นดินไหว	และอาคารถล่ม
	 	 7.1.1)	 ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะ	 จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส�านักงานเขต	 (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็ก	ความรุนแรงระดับ	
1)	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ	ควบคุม	ก�ากับ	ดูแล	และประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในระดับพื้นที่	 และช่วย
เหลือประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ	พร้อมท้ังให้ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียม
ความพร้อมของประชาชน	เพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว
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   7.1.2)	 ให ้ กองอ� านวยการป ้ องกันและบรร เทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร	 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครขึ้น	 พร้อมทั้งจัด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ�าศูนย์	 และด�าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ	
โดยก�าหนดให้ใช้ห้อง	CCTV	เดิม		ตึกด�า	ชั้น	2	เป็นห้องปฏิบัติการ		(War	room)		ใน
การบัญชาการในยามฉุกเฉิน	 หรือจัดตั้งศูนย์ฯ	 บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร	กรณีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	ไม่สามารถใช้งานได้	แต่ให้ค�านึง
ถึงความปลอดภัยด้วย	ดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ
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	 	 แนวทางปฏิบัติมีดังนี้
	 	 	 1)	 ตดิตามสถานการณ์แผ่นดนิไหว	ประเมนิความเส่ียงภยัและผลกระทบ
ทีเ่กดิจากสถานการณ์แผ่นดนิไหว	พร้อมทัง้จดัเจ้าหน้าทีเ่พือ่เฝ้าระวงั	และการแจ้งเตอืนภยั
   หน่วยงานหลัก	ได้แก่	ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์	
   2)	 	 สื่อสารและประชาสัมพันธ์	 ให้หน่วยงาน	 และประชาชน	 ทราบถึง
สถานการณ์แผ่นดนิไหวและวธิกีารเตรยีมความพร้อมของประชาชน	เพ่ือรับมือกบัแผ่นดินไหว
   หน่วยงานหลัก	 ได้แก่	 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม	 (หน่วยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์)
   3)ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
กรุงเทพมหานคร	โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ	 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 พ.ศ.2556	 และตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยเร่ืองการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	พ.ศ.2537		และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
   หน่วยงานหลัก	 ได้แก่	 ส่วนอ�านวยการ	 ศูนย์บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัยคณะฯ										
   4)	จัดเตรียมทรัพยากรต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 	 	 4.1)	 จัดเตรยีมบัญชีอาสาสมคัร	 อาสาสมัครแจ้งเตือนภยั	 อาสาสมัคร	
กู้ชีพกู้ภัย	เจ้าพนักงาน	และอาสาสมัครอื่น	ๆ	ในพื้นที่
	 	 	 	 4.2)	 จัดเตรียมบัญชีก�าลังเจ้าหน้าที่	 เครื่องจักรกล	 ยานพาหนะ	
และเครือ่งมอือปุกรณ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย		เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัได้ทนัที
	 	 	 	 4.3)	 จัดเตรียมบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหว	 วิศวกรรม
โครงสร้าง	(เช่น	อาคาร	บ้านเรอืน	เขือ่น	สะพาน	ฯลฯ)	สารเคมแีละวตัถอุนัตราย	อคัคภียั	ฯลฯ	
	 	 	 	 4.4)	 จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก	 ระบบสื่อสารรอง	 และระบบ
สื่อสารส�ารองที่จ�าเป็น	 พร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือ	 อุปกรณ์สื่อสาร	 ให้เพียงพอและใช้
งานได้ตลอดเวลา	
	 	 	 	 4.5)	 จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับผู ้ประสบภัยพร้อม				
สิ่งสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น	และก�าหนดจุดรวมพล	ส�าหรับการอพยพ
	 	 	 	 4.6)	 ส�ารองปัจจยัสีที่จ่�าเป็นในการด�ารงชพี	 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย	
	 	 	 	 4.7)	 ส�ารองพลังงาน	(เช่น	น�้ามันเชื้อเพลิง	ฯลฯ)	
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	 	 7.2)		 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
	 	 7.2.1)		การควบคุมสถานการณ์
    1)	 การปฏบิตักิารระยะ	24	ชัว่โมงแรก	(1	วนั)	หลงัเกดิแผ่นดนิไหว	
เป็นช่ัวโมงเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	 เพราะผู้เคราะห์ร้ายจะมีโอกาสรอดชีวิต
สูง	ให้ความส�าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิต	การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ	น�้าดื่ม	อาหาร
ปรุงส�าเร็จ	เสื้อผ้า	และปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้
การค้นหาผู้ประสบภัย
	 	 	 	 1)		ก�าหนดเขตและกันเขตพืน้ทีป่ระสบภัย	 ห้ามไม่ให้ผูไ้ม่มหีน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย
	 	 	 	 2)		สนธิก�าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว		โดย
สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย	 พร้อมอุปกรณ์	 เครื่องมือ	
เครื่องจักรที่จ�าเป็น	ในการกู้ชีพกู้ภัย	
	 	 	 	 3)	 กรณีมีสถานการณ์รุนแรงอาคารถล่มพังทลายลงมา	 ควรจัดหา
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงมาใช้ในการกู้ภัย	 เช่น	 น�ากล้องไฟเบอร์ออฟติกขนาดเล็ก	 ที่
ใช้ในทางการแพทย์หย่อนลงไปตามซอกของอาคาร	 เพื่อส่องหาผู้รอดชีวิต	 หรือใช้
เครือ่งวดัเสียงอลัตราโซนกิ	ทีช่่วยให้ได้ยินแม้กระท่ังเสยีงทีเ่บาทีส่ดุอย่างเสยีงเคาะเบา	ๆ	
ในระยะห่างไปหลายเมตร
  
	 	 	 การเฝ้าระวังสถานการณ์
	 	 	 1)	ติดตามประเมินสถานการณ์	และแรงสั่นสะเทือน	(After	shock)	ที่เกิด
ตามมาหลงัจากการเกิดแผ่นดนิไหวเป็นระยะ	ๆ	เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัภยัอย่างต่อเนือ่ง	
ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ	ให้แก่		หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
	 	 	 2)	แจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่ประชาชน	ให้หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นเป็นระยะ	ๆ

   การอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
	 	 	 1)		อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง	 ตามความจ�าเป็นของสถานการณ์ภัย
ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
	 	 	 2)		ดูแล	และบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว	จัดระเบียบสถานที่อพยพ	
พร้อมทัง้ลงทะเบยีนผูอ้พยพตามคูม่อืการอพยพ	และคู่มอืการบรหิารจดัการศนูย์พกัพงิชัว่คราว
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	 	 	 3)		แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานตลอดจนจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวติ	เช่น	อาหารท่ีปรงุส�าเรจ็	น�า้ด่ืม	เครือ่งนุง่ห่ม	และเครือ่งยงัชพีทีจ่�าเป็น
	 	 	 4)		จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว

	 	 	 การรักษาความสงบเรียบร้อย
	 	 	 1)		จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ประสบภัย	และพื้นที่
อพยพ	ตลอดจนการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	เพื่อจัดการจราจรใน
พื้นที่ประสบภัย	เส้นทางอพยพ	และพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว	ให้เพียงพอ	พร้อมทั้งจัด
เตรียมก�าลังเจ้าหน้าที่เพื่อสับเปลี่ยนก�าลังพล	 โดยใช้ก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 และอาสา
สมัครตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ภัย
	 	 	 2)		ปิดกั้นมิให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดภัย	และพื้นที่อันตราย	
จนกว่าสถานการณ์ภัยสิ้นสุดลง

	 	 	 การประชาสัมพันธ์ในระยะ	24	ชั่วโมงแรก	(1	วัน)
	 	 	 1)		ประชาสัมพันธ ์แนวทางการปฏิบัติตัวหลังเกิดแผ ่นดินไหวให ้
ประชาชนได้รบัทราบ	พร้อมประชาสมัพันธ์สถานท่ีรบัเรือ่งราวร้องทุกข์	ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่ก�าหนดไว้	เช่น	โทรทัศน์	วิทยุ		หอกระจายข่าว	ฯลฯ	เพื่อให้ประชาชนรบัทราบ
สถานการณ์ทีถ่กูต้อง	ให้ระมดัระวงัอนัตราย	และลดความตืน่ตระหนก
	 	 	 2)		ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวสถานการณ์แผ่นดินไหวให้ประชาชน
ทราบเป็นระยะ	ๆ		
	 	 	 3)		จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวขึ้น	 เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 และประสานงาน	 ให้บริการแก่ประชาชนสามารถสอบถาม
ข้อมูลผู้บาดเจ็บ	และเสียชีวิต
รายงานและสรุปผล	การปฏิบัติการต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์	และหน่วยเหนือขึ้นไป

    2)	การปฏิบัติการระยะ	24	-	48	ชั่วโมง	(1	-	2	วัน)	ให้ความส�าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิต	และทรัพย์สิน	สืบหาญาติ	จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว	การรักษา
พยาบาล	การจัดการศพ	อาหาร	น�้าดื่ม	 ยารักษาโรค	 เครื่องครัว	 และปฏิบัติตาม
แนวทาง	ดังนี้
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	 	 	 การส่งก�าลังบ�ารุง	(Logistics)
	 	 	 1)	 สบัเปลีย่นก�าลงัเจ้าหน้าที	่เพือ่ส�ารวจและค้นหาผูป้ระสบภยัอย่างต่อเนือ่ง	
	 	 	 2)	 จดัส่งปัจจัยสีท่ีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต	 เช่น	อาหารทีป่รงุส�าเรจ็	 น�า้ดืม่	
ให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
	 	 	 3)	 จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคัดกรอง		
ผู้ป่วยใกล้พื้นที่ประสบภัย	และพื้นที่อพยพ

	 	 	 การประเมินโครงสร้างพื้นฐานตามสถานการณ์ภัย
	 	 	 1)		 จัดชุดส�ารวจวิศวกรรมโครงสร้าง	 เช่น	 อาคาร	บ้านเรือน	 เข่ือน	
สะพาน	 ฯลฯ	 เพ่ือส�ารวจความแข็งแรงด้านโครงสร้าง	 ความปลอดภัยในที่พักอาศัย	
และเส้นทางคมนาคม	และส�ารวจโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม	ระบบสื่อสาร	ไฟฟ้า	และประปา	ให้สามารถใช้การได้	
	 	 	 2)		ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีช�ารุด	 เสียหายจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม	 พร้อมทั้งติดป้ายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ	จัดเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรืออาสาสมัครอ�านวยความสะดวกการ
จราจรในจุดอันตราย

   รายงานและสรุปผล	 รายงานการปฏิบัติการต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์	
และหน่วยเหนือขึ้นไป	

	 	 	 3)	การปฏิบัติการระยะ	48	-	72	ชั่วโมง	(2	-	3	วัน)	ให้ความส�าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง		การสืบหาญาติ	การรักษาพยาบาล	การจัดการศพ	
การสงเคราะห์เบือ้งต้น	เงนิชดเชย	การค้นหาทรพัย์สนิ	และข้อมลูการให้ความช่วยเหลอื	
และปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้

	 	 	 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	 	 	 1)		ส�ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น	 เช่น	 ความต้องการ
ด้านอาหาร	น�้าดื่ม	 เครื่องอุปโภคบริโภค	เครื่องนุ่งห่ม	ที่พักอาศัย	ยา	เวชภัณฑ์	ฯลฯ	
พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์	และประสานการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเป็นธรรม	ทั่วถึง	
เพื่อช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
	 	 	 2)		ส�ารวจความเสียหายของผู ้ประสบภัยเบื้องต้น	เช่น	ผู ้บาดเจ็บ
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ผู้เสียชีวิต	ผู้สูญหาย	บ้านเรือน	โครงสร้างพื้นฐาน	และสิ่งสาธารณประโยชน์	เป็นต้น
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
	 	 	 3)		ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยในเบื้องต้นตามระเบียบ
กระทรวง	 การคลัง	 ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน	พ.ศ.2556	และตามระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย	พ.ศ.2532	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 	 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต
	 	 	 1)		จัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและบริหาร
จัดการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต	 ส�าหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ต�ารวจในพื้นที่รับผิดชอบในการตรวจชันสูตรเบื้องต้น	 บันทึกข้อมูลศพ	 การเก็บรักษา
หลักฐาน	เพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
	 	 	 2)		กรณีมีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากให้ประสานหาสถานที่และอุปกรณ์เก็บ
รักษาศพในระยะแรก	
	 	 	 3)		สืบหาญาติของผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต		

	 	 	 การประชาสัมพันธ์ในระยะ	48-72	ชั่วโมง	(2-3	วัน)
	 	 	 1)		แถลงข่าว	เพื่อสั่งการในภาวะฉุกเฉิน	
	 	 	 2)	 เผยแพร่ข่าวสารให้สาธารณชนทราบ	ทุกระยะ	เพือ่ลดความต่ืนตระหนก

   รายงานและสรุปผล	 รายงานการปฏิบัติการต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์	
และหน่วยเหนือขึ้นไป	
           
    4)	การปฏิบัติการระยะ	72	ชั่วโมง	ขึ้นไป	(หลัง	3	วัน	ขึ้นไป) 
พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ	1	-	3	วันแรกให้บรรลุเป้าหมายก่อน	
พร้อมทั้งสนับสนุนก�าลังบ�ารุงในทรัพยากรด้านต่าง	ๆ	ตลอดจนสนับสนุนก�าลัง													
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน	 เพือ่สบัเปลีย่นก�าลงัพลให้สามารถปฏบิติังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
ต่อเนื่อง	และด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 	 	 	 1)		สรปุผลการปฏบิตังิาน	ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการปฏบิติั
อย่างต่อเนือ่งเพือ่การประสานการปฏบิตัิ
	 	 	 	 	 2)		ตดิตามประเมินผลการปฏบิตังิานและการแก้ไขปัญหาอปุสรรค
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	 	 	 	 	 3)		ติดตามตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	เพ่ือ
สนับสนุนก�าลังบ�ารุง
	 	 	 	 	 4)		สรปุรายงานผลการด�าเนินงานต่อผูอ้�านวยการกรุงเทพมหานคร

	 	 7.2.2)	 ระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
	 	 	 	 จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก	 ระบบส่ือสารรอง	
และระบบส่ือสารอ่ืน	ๆ	ท่ีจ�าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด	24	ชั่วโมง		ให้สามารถเชื่อมโยง
ระบบสื่อสาร	ดังกล่าว	กับหน่วยงานอื่นได้ปกติ	โดยเร็ว	ทั่วถึงทุกพื้นที่
	 	 	 	 1)	 คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ	

  7.2.3)	 การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
	 	 	 	 1)	 จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	
ผ่านสื่อต่างๆ	ให้	สาธารณชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวันเป็นระยะ	ๆ	เพื่อมิให้
เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
	 	 	 	 2)	 แถลงข่าวตอบโต้เหตุการณ์	 (Response	 News	 Release)								
ในกรณีที่มีข่าวลือที่เป็นเท็จ	 ท�าให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน	 ซึ่งมิได้ออกมาจาก
การประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด	 โดย
ตอบโต้ข่าวให้ชี้แจงอย่างละเอียดด้วยเหตุผลน่าเชื่อถือ	 อ้างถึงที่มาของแหล่งข่าวที่น่า
เชื่อถือ

	 	 7.2.4)	 การรับบริจาค
	 	 	 	 1)		 ให้จดัตัง้ศนูย์รบับรจิาคเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยกรงุเทพมหานคร	
และส�านักงานเขตโดย
	 	 	 	 	 1)	 ให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลที่ได้รับบริจาค	เช่น	สิ่งของ	เงินที่
ได้รับบริจาค	สถานที่จัดเก็บ
	 	 	 	 	 2)	 เมื่อได้รับบริจาคเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
	 	 	 	 2)	 ให้กรุงเทพมหานครและส�านักงานเขตเป็นศูนย์กลางในการรับ
สิ่งของและเงินบริจาคโดยเงินบริจาคน�าเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 และ					
แจกจ่ายสิ่งของให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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	 	 7.3)	 การปฏิบัติหลังเกิดภัย
	 	 7.3.1)	 การส�ารวจความต้องการของผูป้ระสบภยัและความเสยีหายเบือ้งต้น	
	 	 	 	 1)		ส�ารวจตรวจสอบข้อมลูผูป้ระสบภยัและความเสยีหาย	พร้อมทัง้จดั
ท�าบญัชรีายชื่อผู้ประสบภัย	 และออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
	 	 		 	 2)		ส�ารวจความเสยีหายระบบสาธารณปูโภคและสิง่สาธารณประโยชน์
ต่าง	ๆ	พร้อมทั้งจัดท�าบัญชีทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน

	 	 7.3.2)	 การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย	 
	 	 	 	 1)	 รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับมา
ด�ารงชีวิตได้ตามปกติ
	 	 	 	 2)		 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัย
	 	 	 	 3)		จัดการที่อยู่อาศัย	และชั่วคราว	พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ	และการส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล�าเนา
	 	 	 	 4)		ฟื้นฟูอาชีพ	จัดฝึกอบรมอาชีพ	และจัดหางานให้แก่ผู้ประสบภัย
	 	 	 	 5)		 จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	ตามระเบยีบกระทรวง
การคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ	พ.ศ.2556	
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย	การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	พ.ศ.	 2537	และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 	 	 	 6)		สรุปรายงานความเสียหายจากสาธารณภัย	 การสงเคราะห์	 และ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัย	

	 	 7.3.3)	 การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย	
	 	 	 	 1)		ซ่อมแซมสถานที่ราชการ	โรงเรียน	สถานศึกษา	วัด	โบราณสถาน	
สถานที่ราชการ	และสถานที่ท่องเที่ยว	ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
	 	 	 	 2)		ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้การ
ได้ดงัเดมิ
	 	 	 	 3)	 ท�าความสะอาดบ้านเรือน	 ชุมชน	 และสิ่งสาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ประสบภัยและขนย้ายขยะมูลฝอย
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	 	 	 	 4)		ด�าเนินการฟ้ืนฟูพืน้ท่ีประสบภัย	สถานท่ีท่องเทีย่ว	ปรบัสภาพภมูทัิศน์	
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	และมลภาวะเป็นพิษ	ในพื้นที่ประสบภัย	
	 	 7.3.4)	 การส่งมอบภารกิจหลังเกิดภัย
	 	 	 	 ก่อนปิดศูนย์บัญชาการ	หลังสาธารณภัยผ่านพ้นไปแล้วควรประชุม
หารือเพื่อพิจารณาการส่งมอบงานท่ีต้องด�าเนินการต่อเนื่องให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ต่อไปตามแนวทาง	ดังนี้
	 	 	 	 1)		พิจารณาส่งมอบภารกิจต่าง	ๆ	ที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องรับผิดชอบ	 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ	หรือพิการ	ที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง	เป็นต้น
	 	 	 	 2)	 จัดท�าบัญชีการส่งมอบงานไว้เป็นหลักฐาน	 เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยระยะยาว	ให้เป็นไปอย่างมีเรียบร้อยต่อเนื่อง
	 	 	 3)		สรปุผลการด�าเนนิงานการส่งมอบภารกิจหลงัเกิดภยั	 พร้อมทัง้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาต่อไป

	 	 7.4)	 กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่
	 	 	 	 เมื่อสถานการณ์แผ่นดินไหวมีผลกระทบรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง	 เป็น
สาธารณภยัขนาดใหญ่	 และกองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (บก.
ปภ.ช.)	 เริม่ปฏิบัติการ	 เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้ากรุงเทพมหานครทนัทแีละปฏบิตังิานตามการบญัชาการเหตุการณ์จากกองบญัชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(บก.ปภ.ช.)	

	 	 7.5)	 การสิ้นสุดภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 	 เมื่อสถานการณ์สาธารณภัยยุติลง	 ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่า
สถานการณ์ภัยจากแผ่นดนิไหวได้ยตุลิงแล้ว	และให้ส�านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	
รายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบพร้อมทั้งจัดท�าบัญชีส่งมอบงาน	
และสรุปงานส่งให้หน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้น	ๆ	ต่อไป	
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6.5		 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง

1.			 สถานการณ์ทั่วไป
	 	 จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2553	–	25571	พบว่า	
ภัยด้านความมั่นคงเป็นสาธารณภัยที่เกิดมากเป็นอันดับสาม	 มีสถิติการเกิดในรอบ	 5	
ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	-	2557	รวมจ�านวน	1,874	ครั้ง	บาดเจ็บ	1,431	คน	เสียชีวิต	
96	 คน	 สาเหตุเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของอ�านาจทางการเมือง	 มี
สถานที่ราชการ	 สถานท่ีเชิงสัญลักษณ์หลายแห่ง	 รวมทั้งเป็นแหล่งความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม	ส่งผลให้มีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงภายใน	ทั้งภัยคุกคามจาก
การก่อการร้าย	 การก่อวินาศกรรม	 การชุมนุมประท้วง	 ซึ่งส่วนใหญ่กรุงเทพมหานคร
จะได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ชุมนุมประท้วงประเภทต่างๆ	 เช่น	 การชุมนมุทางการเมอืง	
การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมทางการเมือง	
จะเห็นได้จากสถิติ	 2	ปีหลัง	 (พ.ศ.	 2556	–	 2557)	 ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างรนุแรง	 สร้างความเสยีหายเป็นวงกว้าง	 ทัง้ชีวติและทรพัย์สนิ	 รวมทัง้ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชนท่ีไม่เก่ียวข้องอีกด้วย	ศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะทันตแพทย์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง	 อันเนื่องมาจากภัยด้านความมั่นคง	 จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคงขึ้น	 เพื่อให้ส่วนราชการภายในคณะใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป

2.	 	 วัตถุประสงค์
	 	 2.1)	เพ่ือเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร	ระบบการปฏิบัติ	ทั้งหน่วยปฏิบัติการ
หลักและหน่วยสนับสนุนให้สามารถด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยด้าน
ความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว	ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
	 	 2.2)	 เพื่อก�าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ
	 	 2.3)	 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาจเกิดขึ้นจากภัยด้านความมั่นคง
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3.	 	 นิยามศัพท์
	 	 3.1)	 ภัยด้านความมั่นคง	หมายถึง	ภัยท่ีเกิดจากการชุมนุมประท้วงและ
ก่อการจลาจลการประท้วง	 หมายถึง	 การแสดงออกด้วยการกระท�า	 เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย	 ซึ่งมีหลากหลายวิธี	 เช่น	 การอดข้าวประท้วง	 การเดิน
ประท้วง	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมืองโดยการประท้วงที่ใช้
ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล
	 	 3.2)		 การก่อการจลาจล	 หมายถึง	 การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้าย
สงครามกลางเมือง	 คือ	 มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อน�าไปสู่การ
เปล่ียนแปลง	 และอาจจะไม่สามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันนั้นได้	 จนน�าไปสู่
การจลาจล	 สร้างความวุ่นวาย	 สับสนและเกิดความเสียหาย	 โดยเมื่อสถานการณ์
พัฒนาสู่การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
  3.3)		 การก่อวินาศกรรม	 หมายถึง	 การกระท�าใดๆ	 อันเป็นการมุ่งท�าลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ	 หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค	 หรือการรบกวน		
ขัดขวาง	 หน่วงเหนี่ยว	 ระบบการปฏิบัติงานใดๆ	 ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล		
อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง	 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
  3.4)		 การก่อการร้าย	 หมายถึง	 การกระท�าใดๆ	 ที่สร้างความปั่นป่วนให้
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว	 หรือเพื่อขู่เข็ญบีบบังคับรัฐบาล	 หรือองค์การระหว่าง
ประเทศให้กระท�าหรือละเว้นกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	อันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส�าคัญ
  3.5)		 การก่อการร้ายสากล	ได้แก่	การปฏบิติัการของบคุคล	หรือกลุ่มบคุคล
ที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปฏบิตักิารล่วงล�า้เขตแดน	หรอืเกีย่วพนักับชาตอ่ืินการกระท�านัน้อาจเป็นไปโดยเอกเทศ	
ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ	 หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้เมื่อเกิดขึ้น
ย่อมมผีลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาต	ิ พนัธกรณรีะหว่างประเทศ	 นโยบาย
ของชาติทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ	 การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา					
ชือ่เสยีงและเกยีรตภิมูขิองชาติ
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4.	 	 วิธีการปฏิบัติ
	 	 ภารกิจการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 การป้องกัน
หรอืระงบัมใิห้การก่อวนิาศกรรมประสบความส�าเรจ็	 โดยอาศัยมาตรการหลกัด้านการข่าว	
จติวทิยา	 การจับกมุและปราบปรามผู้ก่อวนิาศกรรมรวมทัง้การร่วมมอืระหว่างส่วนราชการ
ต่างๆ	 และประชาชนทัว่ไป	 โดยกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่	
มีหน้าที่อ�านวยการ	ควบคุม	ประสานงาน	สนับสนุน	ป้องกัน	ต่อต้าน	ระงับ	และ	ลด
อันตราย	 ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมในพื้นที่	 เพื่อพิทักษ์
รกัษาชวีติร่างกายของประชาชนและทรพัย์สนิของประชาชนและของรฐั	 ตลอดจนการฟ้ืนฟู
บูรณะส่วนเสียหายให้สามารถใช้การได้เร็วที่สุด

5.	 	 ขั้นตอนการปฏิบัติ
	 	 5.1)		 ก่อนเกิดภัย
	 	 การเตรียมความพร้อม	มีแนวทางดังนี้
	 	 	 1)	 จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมโดยค�านึง
ถึงสภาพความเสี่ยงภัยของบุคคลและสถานท่ีท้ังยามปกติและในภาวะไม่ปกติโดยแผน
ปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ
	 	 	 	 1.1)	 การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถานที่ส�าคัญได้แก่	
การป้องกัน	 และระงับการก่อวินาศกรรมสถานที่ราชการและสถานประกอบการของ
เอกชนทีส่�าคญั	เช่น	สถานศึกษา	โรงพยาบาล	ศาสนสถาน	ธนาคาร	ศนูย์การค้า	สถานท่ี
ผลิตไฟฟ้าสถานีชุมสายโทรศัพท์	 สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ	 เช่น	 ถนน	 ลานจอดรถ	
สถานที่เก็บก๊าซ	สารเคมี	โดยแบ่งเขตในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถาน
ที่ส�าคัญออกเป็น	2	เขต	ดังนี้
	 	 	 	 	 1.1.1)	 เขตสถานท่ีราชการ	 พืน้ท่ีในความรับผดิชอบ	 และทรพัย์สนิ
ของทางราชการ	 เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และรักษา
ความปลอดภัย	รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยตามสายงานปกติ
	 	 	 	 	 1.1.2)	 เขตสถานประกอบการของเอกชน	 และทรัพย์สินของ
เอกชนใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าสถานประกอบการของเอกชนและ
สมาชิกหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่	 เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อยในขั้นต้น
	 	 	 	 1.2)		 การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมบุคคลส�าคัญบุคคล
ส�าคัญ	หมายถึง	บุคคลส�าคัญทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเข้ามาในเขตพ้ืนท่ี
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ดังนั้น	ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานและปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	ทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ	โดยการวางแผน
และประสานงานร่วมกัน
	 	 	 2)		จัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม
ได้แก่	 ฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยรักษา
ความปลอดภัยและจราจรและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทีจ่ะต้องจัดเตรียมไว้ให้เป็นเอกภาพ	
โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถท�าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในเรื่องการหา
ข่าวและการปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม	ซึ่งสามารถจัดส่งไปปฏบิตัิ
งานได้ทนัท	ี โดยขอรับการสนับสนุนหน่วยปฏิบัตกิารป้องกัน	 และระงับการก่อวินาศกรรม
จากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถมาให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมและ
จ�าเป็นของสถานการณ์
	 	 	 3)	 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	ได้แก่	เครื่องมือสื่อสาร	อุปกรณ์
การตรวจค้น	 อุปกรณ์เก็บ	 กู้วัตถุระเบิด	 อุปกรณ์เตือนภัย	 รถดับเพลิง	 รถพยาบาล	
พร้อมชุดแพทย์ฉุกเฉิน	ยานพาหนะ	รวมท้ังอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	ซ่ึงต้องมีความ					
ทันสมัยและสามารถใช้การได้ตลอดเวลา
	 	 	 4)		จัดระบบการรักษาความปลอดภัย	โดยให้กองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยคณะฯ	 มีการวางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
ของบคุคลและสถานทีส่�าคญั	โดยจดัระบบควบคมุบุคคล	การตรวจสอบส่ิงของ	ยานพาหนะ	
และสิ่งอื่นๆ	ที่จะเข้าถึง	ส่งถึง	หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลส�าคัญหรือสถานที่ส�าคัญ
	 	 	 5)		รักษาความสงบเรียบร้อย	 โดยให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัคณะฯ	 จดัวางระเบยีบและระบบการปฏบิตังิานโดยแบ่งมอบเขตพ้ืนท่ีตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม	 จัดระบบการสื่อสารและการ
รายงาน	 ตลอดจนก�าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ไว้ตั้งแต่ยามปกติ	 และใน
การปฏิบัติให้องค์กรปฏิบัติการหลักด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้	 และให้องค์กร
สนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืในส่วนทีเ่กีย่วข้องหรอืตามท่ีองค์กรปฏบิติัการหลกัร้องขอ
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	 	 5.2)	 ขณะเกิดภัย
	 	 1)	 	 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน	มีแนวทางดังนี้
    1.1)	 ขั้นที่	1	ขั้นการควบคุมเหตุการณ์
	 	 	 	 เมื่อได้รับแจ้งเหตุ	 ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	
ณ	สถานที่เกิดเหตุ	และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น	ได้แก่
	 	 	 	 	 1.1.1)	 วัน	เวลา	และสถานที่เกิดเหตุ
	 	 	 	 	 1.1.2)	 ผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์
	 	 	 	 	 1.1.3)	 ลักษณะการก่อวินาศกรรม
	 	 	 	 	 1.1.4)	 จ�านวนและประเภทของเครื่องมือหรืออาวุธที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 1.1.5)	 ความเสียหายเบ้ืองต้นให้หน่วยงานปฏิบัติรายงานข้อมูล
ไปยงักองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	 กรณท่ีีเป็นการก่อการร้าย
โดยผ่านสถานีต�ารวจในท้องที่	 ซึ่งจะรายงานไปยังส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือทราบและประสานการปฏิบัติต่อไปหน่วยปฏิบัติมีหน้าที่จัดส่งหน่วยเผชิญเหตุใน
การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมเข้าเผชิญเหตุพร้อมปิดล้อมสถานที่เกิดเหต	ุ
โดยก�าหนดพื้นที่วงในขึ้น	เพื่อตรึงก�าลังผู้ก่อเหตุ	และพื้นวงนอกเพื่อกันประชาชนที่ไม่
เกี่ยวข้องออกไป	 พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ันทราบทุกระยะเพ่ือ
อ�านวยการต่อไป	 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
ป้องกันการก่อวินาศกรรม	พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ัน
ทราบทุกระยะผ่านศูนย์อัมรินทร์	ข่ายพระราม	เพื่อร่วมอ�านวยการต่อไป
	 	 	 1.2)	 ขั้นที่	2	ขั้นการยับยั้งเหตุการณ์
	 	 	 หน่วยปฏิบัติ(ทหาร/ต�ารวจ)รับผิดชอบในการจัดก�าลังเข้าระงับเหตุ
รุนแรง	เมื่อยังไม่เกิดเหตุรุนแรงให้ด�าเนินการเจรจาต่อรอง	การระงับเหตุรุนแรง	กรณี
เกินขีดความสามารถให้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากกองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือข้ึนไปหรือกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงรวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม
   1.3)		 ขั้นที่	3	ขั้นการปราบปราม
	 	 	 ในกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุรุนแรงได้กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือก�าหนดมาตรการควบคุม
สถานการณ์ตามความเหมาะสม



204 คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 2)	 กรณีที่หน่วยปฏิบัติสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว
	 	 	 ให้จดัระบบการรกัษาความปลอดภยัสถานที	่ เพือ่ป้องกนัการแทรกแซงของ
บคุคลทีส่ามทีอ่าจฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบเรยีบร้อยขึน้และด�าเนนิการปฏิบติัหน้าที่
ควบคมุพืน้ทีไ่ว้
	 	 3)	 การเผชิญเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม
	 	 	 กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัคณะ	 จัดท�าแผนการป้องกนั
และบรรเทาภัยจากอัคคีภัย	 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและ											
วตัถอุนัตราย	และแผนการป้องกนัและบรรเทาภยัอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้องมาปฏบิตัไิปพร้อมกัน
	 	 4)	 หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
	 	 	 เม่ือได้รับการร้องขอ	 ให้ส่งหน่วยสนับสนุนพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้	 ไป
สนับสนุนยังพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยรายงานต่อผ้อ�านวยการในเขตพื้นที่หรือผู้มีอ�านาจ
หน้าที่ในการอ�านวยการในเหตุการณ์	 ณ	 ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ	 และปฏิบัติการ
ตามค�าสั่งของผู้อ�านวยการหรือผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการอ�านวยการในเหตุการณ์	แล้ว
รายงานการปฏิบัติให้ทราบทุกระยะ

	 	 5.3)	 หลังเกิดภัย
	 	 	 การจัดการหลังเกิดภัย	มีแนวทางดังนี้
	 	 	 1)		จัดให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือช่วย
ชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัย	 และจัดส่งไปรับการรักษาพยาบาลใน				
สถานพยาบาลต่อไป
	 	 	 2)	 ประสานส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ส�านักอนามัย	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความช�านาญการทางสารเคมี
และวัตถุอันตราย	อาวุธ	และวัตถุระเบิด	น�าก�าลังเข้าตรวจสอบเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยส�าหรับการฟื้นฟูบูรณะ
	 	 	 3)		ประสานส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั	 ส�านกัการโยธาส�านกังาน
เขตฟื้นฟูบูรณะส�ารวจความเสียหายด้านสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ	 ให้เกิดความ
ปลอดภัย	 โดยใช้มาตรการซ่อมแซมเป็นล�าดับแรก	 กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ด�าเนินการรื้อถอน
	 	 	 4)		ประสานส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ส�านักพัฒนาสังคม	
ส�านกังานเขต	ให้การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั	ฟ้ืนฟูสภาพจติใจของประชาชนผูป้ระสบภยั
จนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ
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	 	 กฎหมายส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	มีสาระส�าคัญดังนี้	

7.1		 พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
						 ในการท�างาน	พ.ศ.	2554	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)	 ให้นายจ้างดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท�างาน
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะไม่เป็นอันตรายต่อ
ชีวติ	 ร่างกาย	จติใจ	และสขุภาพอนามยั	และให้ลกูจ้างร่วมมอืกับนายจ้างในการด�าเนนิ
การและส่งเสริมด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	
	 	 2)	 ให้นายจ้างบริหารจดัการและด�าเนนิการด้านความปลอดภัย	 อาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	
โดยให้นายจ้างจัดท�าเอกสารหรือรายงานที่มีการตรวจสอบและรับรองโดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	
	 	 3)	 บุคคลหรือนิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด	 ตรวจสอบ	
ทดสอบ	 รับรอง	 ประเมินความเสี่ยง	 รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้ค�าปรึกษานายจ้างใน
การบรหิารจดัการ	และด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน(ตามข้อ	2)จะต้องข้ึนทะเบียน	 (ส�าหรบับุคคล)	และต้องได้รบั	7)	กฎกระทรวงฯ	
เกีย่วกบังานเครือ่งจักร	 หม้อน�า้และป้ันจ่ัน	 พ.ศ.	 2552	 ใบการอนญุาตจากอธบิดี	 (ส�าหรบั
นิติบุคคล)	ถ้าส�านักความปลอดภัยแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครอง	แรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียน	เพิกถอนการขึ้นทะเบียนไม่ออกใบอนุญาต	ไม่ต่อใบอนุญาต	หรือพักใช้ใบ
อนุญาต	มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีภายใน	30	วัน	

บทที่ 7
สรุปสาระส�าคัญกฎหมายความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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	 	 4)	 ให้นายจ้างจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน	 บคุลากร	 หน่วยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อด�าเนินการ	ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ	 โดยต้อง
ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
	 	 5)	 ในกรณีทีน่ายจ้างให้ลกูจ้างท�างานในสภาพการท�างานหรอืสภาพแวดล้อมที่
อาจมีอันตราย	 ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้
ลูกจ้างก่อนที่จะเริ่มท�างาน	
	 	 6)	 ในกรณีที่นายจ้างได้รับค�าเตือน	 ค�าสั่ง	 หรือ	 ค�าวินิจฉัยให้ปฏิบัติตาม				
พระราชบัญญัตินี้ให้แจ้งหรือปิดประกาศ	 ค�าเตือน	 ค�าสั่ง	 หรือค�าวินิจฉัยนั้นในที่ที่			
เห็นได้ง่าย	ณ	สถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า	15	วัน	
	 	 7)	 ให้นายจ้างจัดให้ผูบ้ริหาร	หวัหน้างาน	และลกูจ้างทกุคนได้รบัการฝึกอบรม	
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
	 	 8)	 ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�างานเปลี่ยนงานหรือสถานที่ท�างาน	
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์	ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างก่อนเริ่มท�างาน	
	 	 9)	 ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย	รวมทัง้ข้อความแสดงสทิธแิละหน้าทีข่องนายจ้างและลกูจ้างในทีท่ี่เห็น
ได้ง่าย	ณ	สถานประกอบกิจการ	
	 	 10)	ในกรณีที่มีหลายสถานประกอบกิจการอยู ่รวมกันให้นายจ้างทุกราย
มีหน้าที่ร่วมกันด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	
	 	 11)	ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร	สถานที่	เครื่องมือ	เครื่องจักร	หรืออุปกรณ์ให้
มอี�านาจด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน		
เกีย่วกบัอาคาร	สถานท่ี	 เครือ่งมอื	 เครือ่งจกัร	หรอือปุกรณ์ทีใ่ห้เช่านัน้โดยไม่	 ก่อให้เกดิ
สิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร	สถานที่	เครื่องมือ	เครื่องจักร	หรืออุปกรณ์	ซึ่งให้เช่าใน
การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด	ๆ	
	 	 12)	ลูกจ้างมีหน้าทีด่แูลสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือให้เกดิความปลอดภยั
โดยค�านึงถึงสภาพของงานและพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ	หากพบข้อบกพร่องหรือการช�ารุด
เสียหายและไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�างาน	 หัวหน้างาน	 หรือผู้บริหาร	 และให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	
หัวหน้างาน	หรือผู้บริหารแจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
	 	 13)	ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบคุคลถ้าลกูจ้างไม่สวมใส่ให้สัง่หยดุการท�างานจนกว่าลกูจ้างจะสวมใส่อปุกรณ์ดงักล่าว
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	 	 14)	ลูกจ้างมีหน้าท่ีสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและ
ดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาท�างาน	
	 	 15)	ให้ผู้รับเหมาข้ันต้นและผู้รับเหมาช่วงตลอดสาย	มีหน้าที่ร่วมกันในการ
จัดสถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัย	
	 	 16)	ให้นายจ้างจดัให้มกีารประเมนิอันตราย	ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน	 จัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ			
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และจัดท�าแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถาน
ประกอบกจิการ	 โดยมกีารรบัรองผลจากผูช้�านาญการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี	พร้อมทั้งส่งผลการ						
ด�าเนินการดังกล่าวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย	
	 	 17)	หากลูกจ้างประสบอันตรายจากการท�างานจนถึงขั้นเสียชีวิต	ให้นายจ้าง
แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันทีและแจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือ
ภายใน	7	วัน	นับแต่ลูกจ้างเสียชีวิต	
	 	 18)	หากสถานประกอบกิจการเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยในทันทีและ	แจ้งรายละเอียด	สาเหตุการแก้ไข	และวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ�้าภายใน	7	วัน	นับแต่เกิดเหตุ	
	 	 19)	กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน	 เมื่อนายจ้างแจ้งต่อส�านักงานประกันสังคมแล้วให้ส่งส�าเนาต่อพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยภายใน	7	วันด้วย	
	 	 20)	ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้าง	ลูกจ้าง	หรือผู ้
ที่เก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	หรือพบว่าสภาพการท�างานหรือสภาพ
แวดล้อมในการท�างานอาจก่อให้เกดิความไม่ปลอดภัย	สามารถสัง่หยดุและแก้ไข	ปรบัปรงุให้	
ถูกต้องได้	 ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยให้อธิบดี
มอี�านาจสัง่ให้พนักงานตรวจความปลอดภยัเข้าไปด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุโดยค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้ให้นายจ้างเป็นผูร้บัผดิชอบ	หากนายจ้างไม่จ่ายภายในท่ีเวลาก�าหนด	 (ไม่น้อย
กว่า	 30	 วนั)	 ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 ถ้ามี
เงินเหลือให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือให้นายจ้างมาขอรับเงินคืนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายใน	5	ปี	 ให้เงินจ�านวนนั้น
ตกเป็นของกองทุนความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
(หากนายจ้าง	 ลูกจ้าง	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง)	
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	 	 21)	ระหว่างที่มีการหยุดการท�างานอันเนื่องมาจากการด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรงุสภาพการท�างานหรอืสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัน้ีิ
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระท�าเป็น
เหตุให้ต้องหยุดการท�างาน	
	 	 22)	ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหรือโยกย้ายหน้าท่ีการท�างานของลูกจ้างด้วย
เหตทุีล่กูจ้างฟ้องร้องหรอืเป็นพยานหรอืให้ข้อมลูเกีย่วกับความปลอดภยั	 อาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อม	ในการท�างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย

7.2		 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ		
						 ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549	
						 และ	2553	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้
 
	 	 1)		กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 1)		 เหมืองแร่	เหมืองหิน	ปิโตรเลียม	หรือปิโตรเคมี	
	 	 	 2)		 โรงงานอุตสาหกรรม	อู่ต่อเรือ	ธุรกิจพลังงาน	
	 	 	 3)		 งานก่อสร้าง	
	 	 	 4)		การขนส่งคมนาคม	ทั้งคนโดยสาร	และการบรรทุกขนถ่ายสินค้า	
	 	 	 5)		สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ	
	 	 	 6)		 โรงแรม	
	 	 	 7)		ห้างสรรพสินค้า	
	 	 	 8)		สถานพยาบาล	
	 	 	 9)		สถาบันทางการเงิน
	 	 	 10)	สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ	
	 	 	 11)	สถานบันเทิง	กีฬา	นันทนาการ	
	 	 	 12)	สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ	
	 	 	 13)	ส�านักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม	1)	ถึง	12)	
	 	 	 14)	กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก�าหนด	
	 	 2)	 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน
ซึ่งอย่างน้อยต้องก�าหนดขั้นตอน	และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
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	 	 3)	 นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท�างาน
จนกว่าลูกจ้างจะสามารถท�างานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย	 รวมทั้งมีการควบคุม	 ก�ากับ	
ดูแล	 โดยก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน
ทุกระดับ
	 	 4)	 ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ	 จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน
ส�าหรับผู้รับเหมาดังกล่าว	
	 	 5)	 ในกรณีท่ีนายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�างานใหม่หรือให้ลูกจ้างท�างานใน
ลักษณะหรือสภาพงานที่แตกต่างไปจากเดิม	 อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของลกูจ้าง	 ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมลูกจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	
	 	 6)	 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปท�างาน	 ณ	 สถานที่อื่นที่เส่ียงต่อการเกิด
อันตรายให้นายจ้างแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการท�างานในสถานที่ดังกล่าว	
พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติงาน	
	 	 7)	 สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็น		
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน		
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	1)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	6)	ถึง	14)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	20	คนขึ้นไป	
	 	 8)	 สถานประกอบกิจการต่อไปนี้	 ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับบริหารทุกคนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	1)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	6)	ถึง	14)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	20	คนขึ้นไป
	 	 9)		สถานประกอบกิจการตาม	2)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	20	-	49	คน	ต้องมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคอย่างน้อย	 1	 คน	 เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ	 1	 ชั่วโมง	 เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพอยู่แล้ว	
	 	 10)	สถานประกอบกิจการตาม	2)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	50	-	99	คน	ต้องมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย	 1	 คน	 เว้นแต่มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพอยู่แล้ว
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	 	 11)	สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ						
ท�างานระดับวิชาชีพอย่างน้อย	1	คน	
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	1)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	
  •	 สถานประกอบกิจการตาม	2)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	100	คนขึ้นไป	
	 	 12)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้าง
ระดับหัวหน้างานและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
  •	 ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	
  •	 เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง	 ความปลอดภัยในการท�างาน
ของลูกจ้าง	พ.ศ.	2540	
	 	 13)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	
  •	 ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร	ีสาขาอาชวีอนามยัหรอืเทยีบเท่า	
  •	 เป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างานและผ่าน	
การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์	และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	
  •	 เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับพื้นฐานตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	เรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างานของ
ลูกจ้าง	พ.ศ.	2540	
	 	 14)	เจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคข้ันสูงต ้องมี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
  •	 ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร	ีสาขาอาชวีอนามยัหรอืเทยีบเท่า	
  •	 ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนิคประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง	ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	และผ่านการ
อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	
  •	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	หรือเทียบเท่า	และ	ได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ
เทคนคิหรอื	 ระดบัพืน้ฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	 ปีและผ่านการอบรมตามหลกัเกณฑ์และวิธี
การที่อธิบดีประกาศก�าหนด
	 	 15)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
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  •	 ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดับปรญิญาตร	ีสาขาอาชวีอนามยัหรอืเทยีบเท่า	
  •	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีและได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน	ระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	และผ่านการ
อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนดจากหน ่วยงานที	่																						
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง	
	 	 16)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับ
บริหารและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	
  •	 ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด
  •	 เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหารตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการท�างานของ
ลูกจ้าง	พ.ศ.	2540	
	 	 17)	ให้นายจ้างจัดให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานทุกระดับได้รับ
การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานเพิ่มเติม	
	 	 18)	สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง	 50	 -	 99	 คน	 ให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ	
ไม่น้อยกว่า	5	คน	ดังนี้	
  •	 นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร	1	คน	เป็นประธานกรรมการ	
  •	 ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา	1	คน	เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง	2	คน	
เป็นกรรมการ	
  •	 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัเทคนคิขัน้สูงหรือวชิาชพี	1	คน	
เป็นกรรมการและเลขานุการ	
	 	 19)	สถานประกอบกจิการทีท่ีมี่ลกูจ้าง	100	-	499	คน	ให้มคีณะกรรมการความ
ปลอดภยั	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการไม่
น้อยกว่า	7	คน	ดังนี้
  •	 นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร	1	คน	เป็นประธานกรรมการ	
  •	 ผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชา	2	คน	เป็นกรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง	3	คน		
เป็นกรรมการ	
  •	 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัเทคนคิขัน้สูงหรือวชิาชพี	1	คน	
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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	 	 20)	สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	500	คนขึ้นไป	ให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภยั	 อาชวีอนามยั	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ	
ไม่น้อยกว่า	11	คน	ดังนี้	
  •	 นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร	1	คน	เป็นประธานกรรมการ	
  •	 ผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชา	4	คน	เป็นกรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง	5	คน		
เป็นกรรมการ	
  •	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ	
1	คน	เป็นกรรมการและเลขานุการ	
	 	 21)	จ�านวนคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของสถานประกอบกจิการตามข้อ	 18	 –	 20	 สามารถเพ่ิมมากกว่าจ�านวน		
ขั้นต�่าได้โดยให้เพิ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน
	 	 22)	ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�า
งานระดบัเทคนคิขัน้สงูหรือวชิาชพี	ให้นายจ้างคดัเลอืกผูแ้ทนนายจ้างระดับบงัคบับัญชา					
1	 คน	 เป็นกรรมการ	 และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา	1	คนเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ	
	 	 23)	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหารและระดับบังคับบัญชา	 ให้นายจ้าง
เป็นผู้แต่งตั้ง	
	 	 24)	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้ง	
	 	 25)	กรรมการและเลขานกุาร	 ให้นายจ้างคดัเลอืกจากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั				
ในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ	หรือตามข้อ	22	แล้วแต่กรณี	
	 	 26)	คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม	ในการท�า
งานของสถานประกอบกิจการมี	วาระ	2	ปี	แต่สามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
ใหม่ได้โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 ก่อนวันที่กรรมการชุดเดิมครบ
วาระ	 และให้ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่กรรมการชดุเดมิพ้นวาระ	 หากไม่สามารถด�าเนนิการ
ให้แล้วเสร็จได้ทันให้กรรมการชุดเดิมด�ารงต�าแหน่งไปพลางก่อน	
	 	 27)	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ		
ท�างานของสถานประกอบกิจการ	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  •	 พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	
  •	 พ้นจากการเป็นผูแ้ทนนายจ้างระดบับริหาร	 ผูแ้ทนนายจ้างระดับบงัคบับญัชา	
ผูแ้ทนลกูจ้าง	หรอืเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนคิขัน้สงูหรอืวชิาชพี
  •	 พ้นจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ	
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	 	 28)	ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	
หรือเมื่อมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ	
	 	 29)	ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของสถาน	ประกอบกิจการต้องแจ้งก�าหนดการประชุมและระเบียบวาระ
การประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อย	3	วัน	ก่อนถึงวันประชุม	
	 	 30)	ให้นายจ้างจดัให้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท�างานของสถานประกอบกิจการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตาม
กฎหมายภายใน	60	วันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง	
	 	 31)	เมือ่เกดิอบุตัเิหตหุรอือนัตรายใด	ๆ	ให้นายจ้างเรียกประชมุคณะกรรมการ														
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบ
กจิการโดยมชิกัช้า	เพือ่ด�าเนนิการทบทวนรายงานการสอบสวนอบุติัเหตุ	รวมท้ังเสนอแนะแนวทาง
ป้องกนัแก้ไขต่อนายจ้าง	แล้วให้นายจ้างพจิารณาและด�าเนนิการตามมติหรือข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของสถานประกอบกิจการโดยมิชักช้า	 โดยมติหรือข้อเสนอแนะนั้นต้องมีเหตุผลอัน
สมควรและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการก�าหนด	
	 	 32)	นายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ				
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบ
กิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	 และไม่กระท�าการใดที่ท�าให้คณะ
กรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถาน
ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	
	 	 33)	ให้นายจ้างปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
โดยเปิดเผย	ณ	สถานประกอบกจิการ	หากมกีารเปล่ียนแปลงกรรมการ	ฯ	ให้นายจ้างด�าเนนิ
การปิดประกาศใหม่ภายใน	30	วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง	ในการปิดประกาศดัง
กล่าวให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อย	 15	 วัน	 และส่งส�าเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่ออธิบดีภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง
	 	 34)	สถานประกอบกจิการตาม	1)	ทีม่ลูีกจ้างแต่	2	คนขึน้ไป	ต้องจัดให้มหีน่วย
งานความความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ															
สถานประกอบกิจการ	ภายใน	360	วัน
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	 	 35)	สถานประกอบกิจการตาม	2)	ถึง	5)	ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	200	คนขึ้นไป	ต้อง
จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของสถานประกอบกจิการ	ภายใน	360	วนั	หากภายหลงัมลูีกจ้างลดลงน้อยกว่า	200	คน	
ให้คงหน่วยงานฯ	ไว้เว้นแต่มีลูกจ้างลดลงน้อยกว่า	100	คน	
	 	 36)	ให้หน่วยงานความปลอดภัยฯ	ขึน้ตรงต่อผูบ้รหิารสงูสดุของสถานประกอบกจิการ	
	 	 37)	ให้นายจ้างแต่งตั้งบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท�างานระดับวชิาชีพหรอืผ่านการอบรมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศ			
ก�าหนดเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน		
การท�างานของสถานประกอบกิจการ	
	 	 38)	ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานเพื่อขึ้น
ทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
	 	 39)	ให้นายจ้างส่งผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ		
ท�างานระดบัเทคนคิขัน้สงู	(จปท.)	และระดบัวชิาชพี	(จปว.)	ต่ออธบิดีทุก	3	เดือนตาม
ปีปฏิทิน	ภายในไม่เกิน	30	วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	
	 	 40)	เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าด้วย
เงนิทดแทน	ให้นายจ้างแจ้งต่ออธบิดภีายใน	15	วนั	นบัแต่วนัทีท่ราบหรอืควรจะได้ทราบ	
	 	 41)	 ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�า
งานไว้ในที่เปิดเผยภายใน	7	วัน	นับแต่วันประชุม	
	 	 42)	 นายจ้างต้องจัดท�าส�าเนาบันทึก	 รายงานการด�าเนินงาน	 หรือรายงาน
การประชมุของคณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภยัฯ	และเกบ็ไว้ในสถานประกอบ
กิจการไม่น้อยกว่า	2	ปี	นับแต่วันที่จัดท�าพร้อมให้พนักงานแรงงานตรวจสอบได้	
	 	 43)	 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 50	 คนขึ้นไป	 และมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัในการท�างานระดบัเทคนิคขัน้สงูหรอืระดบัวิชาชพี	 ให้นายจ้างส่งส�าเนา
รายชือ่และหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิค
ขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพต่ออธิบดี
	 	 44)	ให้นายจ้างเก็บส�าเนารายช่ือและหน้าท่ีรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท�างานระดับเทคนิค	ขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ	รวมท้ังหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการฯ	 และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือ
ระดับวิชาชีพไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า	2	ปี
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	 	 45)	 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 50	 คนขึ้นไป	 ให้นายจ้างจัดให้มี
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบกิจการ	ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย	
  •	 นโยบายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
  •	 โครงการบรหิารงานด้านความปลอดภยั	 อาชีวอนามยั	 และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	
  •	 แผนงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
  •	 การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		
และสภาพแวดล้อมในการ	ท�างาน
  •	 การด�าเนนิการปรบัปรงุด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	
	 	 46)	 ให้นายจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท�างานอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 	 47)	 ให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน	โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้	
  •	 ควบคุมดูแลการด�าเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท�างาน	
  •	 ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามระบบการจัดการ	
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินการตามระบบ				
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานต่อนายจ้างในกรณีที่ผู ้ด�าเนินการเป็น					
ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร	
	 	 48)	 ให้นายจ้างจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท�างาน	และเกบ็ไว้ในสถานประกอบกจิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี	นบัแต่วนัจดัท�า	
	 	 49)	นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานได้
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7.3		 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ	
	 	 ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับ
	 	 ความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.	2549	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)	 งานเบา	 คือ	 งานที่ใช้แรงน้อย	 ท�าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกาย	
ไม่เกิน	200	กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง	
	 	 2)	 งานปานกลาง	คือ	 งานที่ใช้แรงปานกลาง	ท�าให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกาย	201-350	กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง	
	 	 3)	 งานหนัก	คือ	งานที่ใช้แรงมาก	ท�าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
เกิน	350	กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง	
	 	 4)	 งานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกิน	34	องศาเซลเซียส	
	 	 5)	 งานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกิน	32	องศาเซลเซียส	
	 	 6)	 งานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกิน	30	องศาเซลเซียส	
	 	 7)	 ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานให	้			
นายจ้างด�าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐานที่ก�าหนด		
หากด�าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วไม่สามารถควบคุมให้ระดับความร้อนเป็นไป
ตามมาตรฐานได้	 ให้นายจ้างปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบและจัดให้ลูกจ้างสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ท�างาน	
	 	 8)	 ส�าหรับบริเวณพื้นท่ีท่ัวไปภายในสถานประกอบกิจการ	 เช่น	 ทางเดิน	
ห้องน�า้	 ห้องพกั	 ต้องมคีวามเข้มของแสงสว่างไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในตารางที	่ 1	
ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 	 9)	 ส�าหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจางท�างานต้อง
มคีวามเข้มของแสงสว่างไม่ต�า่	กว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในตารางที	่2	ท้ายกฎกระทรวงนี	้
	 	 10)	ส�าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท�างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้
สายตาอยูก่บัทีใ่นการท�างาน	 ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนด
ไว้ในตารางที่	3	ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 	 11)	ส�าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท�างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้
สายตาอยู่กับที่ในการท�างาน	ในกรณีที่ไม่มีก�าหนดไว้ในตารางที่	3	ต้องมีความเข้มของ
แสงสว่างไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน	ตารางที่	4	ท้ายกฎกระทรวงนี้
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	 	 12)	ส�าหรบับรเิวณรอบ	ๆ	สถานทีม่ลีกูจ้างต้องท�างานโดยใช้สายตามองเฉพาะ
จุดต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในตารางที่	 5	 ท้าย				
กฎกระทรวงนี้	
	 	 13)	นายจ้างต้องจัดให้มีฉาก	 แผ่นฟิล์มกรองแสง	 หรือมาตรการอื่นท่ี
เหมาะสมเพื่อป้องกันให้มีแสง	 หรือสะท้อนเข้านัยน์ตาลูกจ้างในขณะท�างาน	 ใน
กรณีที่ไม่สามารถป้องกันได้ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง	 สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ท�างาน	
	 	 14)	ในกรณีที่มีลูกจ้างต้องท�างานในสถานท่ีมืด	 ทึบ	 คับแคบ	 เช่น	 ในถ�้า
อโุมงค์	นายจ้างต้องจดัให้ลกูจ้างสวมหมวกนริภยัทีม่อีปุกรณ์สองสว่างตลอดเวลาทีท่�างาน	
	 	 15)	นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ							
ท�างานในแต่ละวันไม่ให้เกิน	มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในตารางที่	6	ท้ายกฎกระทรวงนี้	
	 	 16)	ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงกระแทกเกิน	 140	 เดซิเบลเอ	 หรือมีปริมาณ
เสียงสะสมของเสียงกระแทกเกิน	มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในตารางที่	6	ท้ายกฎกระทรวง
น้ีให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท�างานจนกว่าจะด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ					
ลดระดับเสียง	
	 	 17)	หากภายในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่ก�าหนด
ไว้ให้นายจ้างด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดระดับเสียง	หากยังด�าเนินการไม่ได้ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา			
ท�างานเพื่อลดเสียงให้อยู่ในระดับที่ไมเกินมาตรฐานก�าหนด	
	 	 18)	ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่ก�าหนดให้นายจ้างจัดให้มี
เครือ่งหมายเตือนให้ใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคลตดิไว้ให้เหน็ได้ชัดเจน	
	 	 19)	สถานประกอบกิจการที่มีระดบเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลา
การท�างาน	8	ชั่วโมงตั้งแต่	85	เดซิเบลเอขึ้นไป	
	 	 20)	ให้นายจ้างจัดท�าโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
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7.4		 กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
	 	 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 เกี่ยวกับเครื่องจักร		ปั้นจั่น	และหม้อน�้า	พ.ศ.	2552	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)		ค่าความปลอดภัย	 (Safety	 factor)	คือ	อัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่รับได้
สูงสุดต่อแรงดึงที่อนุญาตให้ใช้ได้	
	 	 2)		ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรต้องแต่งกายรัดกุม	 ไม่ใส่เครื่องประดับ	 รวบ
ผมให้เรียบร้อย	
	 	 3)		บริเวณที่มีการติดตั้ง	 ตรวจสอบ	 ซ่อมแซมเครื่องจักร	 ต้องท�าการติดป้าย
หรือสัญลักษณ์และแขวนเครื่องหมายห้ามเปิดสวิตซ์เครื่องจักร	
	 	 4)		 เครื่องจักรต้องมีการตรวจรับรองประจ�าปี	
	 	 5)		 เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต้องมีการก�าหนดวิธีการท�างานติดไว้
บริเวณที่ลูกจ้างท�างาน	โดยลูกจ้างต้องมีความช�านาญและผ่านการฝึกอบรม	
	 	 6)		 เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีการป้องกันไฟฟ้าร่ัว	 ต้องต่อสายดิน	 สาย
ไฟฟ้าที่เดนิเข้าเครือ่งจกัรต้องเดนิลงมาจากท่ีสูง	 กรณีท่ีเดินสายบนดินหรอืใต้ดินต้องใช้ท่อ
ร้อยสาย	
	 	 7)		 เครื่องจักรอัตโนมัติต้องมีการทาสีปุ่มเปิดปิดเครื่องจักร	 และมีเครื่อง
ป้องกันสวิตซ์เพื่อไม่ให้สัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ	
	 	 8)		 เครื่องจักรชนิดส่งก�าลัง	 เช่น	 เพลา	สายพาน	ต้องมีการปิดคลุมส่วน
ที่เคลื่อนไหว	ถ้าสูงเกิน	2	เมตร	ต้องมีรั้วกั้นสูงไม่น้อยกว่า	2	เมตร	ล้อมกั้นไว้	
	 	 9)		ทางเดนิเข้าออกบรเิวณท่ีมเีครือ่งจกัรต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า	80	เซนตเิมตร	
	 	 10)	ต้องมีการจัดท�ารั้วหรือเส้นแสดงเขตอันตราย	ณ	บริเวณที่ตั้งเครื่องจักร	
	 	 11)	สายพานล�าเลียงต้องมีการติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่น	 และมีสวิตซ์
หยุดการท�างานฉุกเฉิน	
	 	 12)	ห้ามติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณที่มี
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน�า	
	 	 13)	ต้องติดตั้ง	 sensor	 ที่จะหยุดการท�างานของเครื่องปั ๊มโลหะได้ทันที
เมี่อร่างกายเข้าไปยังบริเวณอันตรายหรืออุปกรณ์อื่นที่ป้องกันไม่ให้ส่วนของร่างกาย
เข้าไปในบริเวณอันตราย	
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	 	 14)	เคร่ืองปั๊มโลหะท่ีใช้มือป้อนวัสดุต้องใช้สวิตซ์แบบสองมือกดพร้อมกัน						
ซึง่สวติซ์ทั้งสองต้องห่างกันอย่างน้อย	30	เซนติเมตร	
	 	 15)	เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้เท้าเหยียบต้องมีที่พักเท้าและท่ีครอบป้องกันการ
เหยียบโดยไม่ได้ตั้งใจ	และต้องป้องกันไม่ให้แผ่นเหยียบอยู่ในลักษณะที่ลื่นไถลได้	
	 	 16)	เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกต้องมีสลักบนคันโยกป้องกันไม่ให้เครื่องจักร
ท�างานโดยไม่ได้ตั้งใจ	
	 	 17)	เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้ตุ้มน�้าหนักเหวี่ยงต้องติดตั้งตุ้มน�้าหนักไว้สูงกว่าศีรษะ
และไม่มีสายไฟอยู่ในรัศมีการเหวี่ยง	
	 	 18)	ในการใช้งานเคร่ืองเชื่อมก๊าซและเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 ถังดับเพลิง	 ฉากกั้นแสง	 และประกายไฟ	 และจัด
บริเวณไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่าย	มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเหมาะสม	
	 	 19)	ต้องมีการต่อสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	
	 	 20)	ในการใช้งานเครื่องเช่ือมไฟฟ้าต้องจัดสายดินและสายไฟให้ห่างจากการ
บดทบัและน�้า
	 	 21)	ในการใช้งานเครือ่งเช่ือมก๊าซต้องติดตัง้อปุกรณ์ควบคุมความดัน	มาตรวดัความ
ดนั	 จัดท�าสีหรือสัญลักษณ์ที่ท่อส่งก๊าซ	 หัวเชื่อมให้เป็นแบบเดียวกัน	 มีการตรวจสอบ
การรั่วไหลและการสึกหรอของอุปกรณ์ทุกครั้ง
	 	 22)	ในการต่อถงัก๊าซไวไฟหลายถงัเข้าด้วยกันต้องจัดให้มอีปุกรณ์กนัไฟย้อนกลับ	
	 	 23)	สถานท่ีจัดเก็บก๊าซไวไฟต้องมีการระบายอากาศท่ีดีไม่มีความส่ันสะเทือน	
ห่างจากแหล่งความร้อน	
	 	 24)	ต้องติดตั้งวาล์วนิรภัยที่ถังบรรจุก๊าซทุกถัง	
	 	 25)	รถยกต้องมโีครงหลงัคาท่ีแขง็แรง	ป้ายบอกพกิดัน�า้หนกั	รถยกมสัีญญาณเสียงหรือไฟ	
	 	 26)	ต้องมีการก�าหนดเส้นทางทีม่กีารใช้รถยกเป็นประจ�า	ตดิตัง้กระจกนนูไว้ทีท่างแยก	
	 	 27)	ห้ามใช้รถยกในบรเิวณท่ีมกีระแสไฟฟ้าใกล้กว่าระยะทีป่ลอดภยัทีม่การก�าหนด
	 	 28)	ห้ามมีคนโดยสารไปกับรถยก	
	 	 29)	ต้องมีคู่มือการใช้การตรวจสอบ	และการบ�ารุงรักษารถยกให้กับลูกจ้าง
	 	 30)	ต้องมีค�าแนะน�าการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์	
	 	 31)	ต้องมีข้อห้ามใช้ลิฟต์ที่ข้างประตูนอกลิฟต์ทุกชั้น	
	 	 32)	ต้องมคี�าแนะน�าการให้ความช่วยเหลอืติดไว้ในห้องจกัรกลและห้องผูด้แูลลฟิต์
	 	 33)	ต้องตรวจสอบการใช้งานของลิฟต์ก่อนเริ่มใช้งานทุกวัน
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	 	 34)	ถ้ามีการตรวจสอบ	ทดสอบ	ซ่อมบ�ารุงลิฟต์ต้องมีการติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์	
	 	 35)	ลฟิต์ต้องมป้ีายบอกพกัิดน�า้หนกัหรอืจ�านวนคนโดยสาร	มมีาตรการป้องกัน
ไม่ให้ลิฟต์เคลื่อนที่ถ้าประตูยังไม่ปิด	 มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	 มีระบบระบาย
อากาศที่เพียงพอในกรณีที่ไฟฟ้าดับ	 มีระบบแสงหรือเสียง	 เตือนในกรณีที่บรรทุกเกิน
พิกัดและมีระบบตัดการท�างานทันที	
	 	 36)	ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกร
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ในการทดสอบการรับน�้าหนักต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	100	ของ
น�้าหนักการใช้งานสูงสุด	
	 	 37)	ต้องมีการตรวจสอบระบบความปลอดภยัและระบบการท�างานของลฟิต์ทกุเดอืน	
	 	 38)	ห้ามดัดแปลงลิฟต์ให้บรรทุกได้มากเกินพิกัดที่ก�าหนด	
	 	 39)	ลวดสลิงส�าหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	4
	 	 40)	ลวดสลิงส�าหรับลิฟต์โดยสารต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	10
	 	 41)	ถ้าหยดุใช้งานป้ันจัน่ต้ังแต่	6	เดอืนขึน้ไป	ต้องท�าการทดสอบและตรวจสอบ
การติดตั้งก่อนน�ามาใช้งานใหม่	
	 	 42)	ต้องมกีารทดสอบอปุกรณ์และส่วนประกอบของป้ันจัน่ปีละไม่น้อยกว่า	1	ครัง้	
	 	 43)	ในการใช้งานปั้นจั่นต้องให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนไม่น้อยกว่า	2	รอบ	มี
ชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดออกจากตะขอของปั ้นจั่นปิดครอบส่วนที่หมุนหรือ
เคลื่อนไหวได้และอยู่ห่างจากวัตถุอื่น	ๆ	
	 	 44)	ป้ันจัน่ทีม่คีวามสงูเกนิ	3	เมตร	ต้องมบีนัไดพร้อมราวจบัและโครงโลหะกนัตก	
	 	 45)	ปั้นจั่นที่มีทางเดินต้องมีราวกันตกและแผงกันตกระดับพื้น	 และมีที่กันลื่น
ที่พื้นทางเดิน	
	 	 46)	ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่ห้องบังคับปั้นจั่น	
	 	 47)	ปั้นจั่นที่มีเครื่องยนต์ต้องมีฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
	 	 48)	ต้องท�าการเคลือ่นย้ายวตัถไุวไฟออกจากบริเวณท่ีใช้ป้ันจ่ัน	 ถ้าเคล่ือนย้าย
ไม่ได้ต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม	
	 	 49)	ถ้าท�าการดัดแปลงปั้นจั่นต้องให้วิศวกรค�านวณและท�าการทดสอบ	
	 	 50)	ต้องมีสัญญาณเสียงและแสงเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นท�างาน	
	 	 51)	ถ้ามกีารซ่อมบ�ารงุป้ันจัน่	 ต้องติดป้ายหรือเครือ่งหมาย	และมรีะบบป้องกัน
ไม่ให้ปั้นจั่นท�างาน
	 	 52)	ต้องมีป้ายบอกพิกัดน�้าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ
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	 	 53)	ต้องจัดท�าเส้นและเครื่องหมายแสดงอันตรายในเส้นทางที่มีการใช้ปั้นจ่ัน
เคลื่อนย้ายสิ่งของ	
	 	 54)	ต้องมคีูม่อืการใช้สญัญาณสือ่สารหรอืรปูภาพสญัญาณมอืไว้ทีจ่ดุปฏบิตังิาน	
	 	 55)	ในการใช้งานปั้นจั่นใกล้สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	50	kV	ต้องห่าง
ไม่น้อยกว่า	 3	 เมตร	 แต่ถ้าใช้งานปั้นจ่ันใกล้สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน	 50	 kV	
ต้องห่างเพิ่มขึ้นจาก	3	เมตร	อีก	1	เซนติเมตร	ทุก	ๆ	แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	1	kV	
	 	 56)	ในการใช้งานปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่โดยไม่ยกวัสดุและไม่ลดแขนปั้นจั่นลง
ใกล้สายไฟฟ้า
  •	 ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	50	kV	ต้องห่างไม่น้อยกว่า	1.25	เมตร	
  •	 ถ้ามีแรงดันไฟฟ้า	51	-	345	kV	ต้องห่างไม่น้อยกว่า	3	เมตร	
  •	 ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าเกิน	345	kV	ต้องห่างไม่น้อยกว่า	5	เมตร	
	 	 57)	ในการใช้งานปั้นจั่นใกล้เสาส่งคลื่นโทรคมนาคมต้องตรวจสอบการเกิด
ประจุไฟฟ้าเหนี่ยวน�า	ถ้ามีประจุไฟฟ้าให้ต่อสายตัวน�าเพื่อให้ประจุไฟฟ้าไหลลงดิน	
	 	 58)	ต้องมกีารติดประกาศวิธกีารท�างานกบัป้ันจัน่	การซ่อมบ�ารงุ	การใช้อปุกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในบริเวณที่ท�างาน	
	 	 59)	ต้องจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ลูกจ้าง	
	 	 60)	ถ้าผู้บังคับปั้นจั่นมองไม่เห็นจุดท่ีต้องยกเคลื่อนย้ายวัสดุต้องจัดให้มีผู้ให้
สัญญาณตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	
	 	 61)	ผู้บังคับปั้นจั่น	 ผู้ให้สัญญาณ	 ผู้เกาะยึดวัสดุ	 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นต้อง
ผ่านการอบรมและอบรมทบทวน	
	 	 62)	ปั้นจั่นชนิดที่มีรางล้อเลื่อนต้องมีสวิตซ์หยุดการท�างานได้โดยอัตโนมัติ
และมีกันชนที่ปลายทั้งสองข้างของราง	และต้องดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่รางล้อเลื่อน	
	 	 63)	ถ้ามีการปฏิบัติงานบนแขนปั้นจั่นต้องจัดให้มีราวกันตก	
	 	 64)	ต้องมีตารางการยกสิ่งของซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน�้าหนักสิ่งของมุม
องศา	และระยะแขนที่ท�าการยก	ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ตลอด	
	 	 65)	ในการใช้งานปั้นจั่นหอสูงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้แนวของแขนเคลื่อน
ตกจากแนวเดิมเกินกว่า	5	องศา	
	 	 66)	ถ้าติดตั้งปั้นจั่นบนรถ	เรือ	แพ	โป๊ะ	ต้องมีป้ายบอกพิกัดน�้าหนักยก	ไม่ให้
เกินระวางบรรทุกเต็มที่	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้แนวของแขนเคลื่อนตกจากแนว
เดิมเกิน	5	องศา	และมีตารางการยกสิ่งของติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน
	 	 67)	ห้ามใช้ลวดสลงิทีล่วดเส้นนอกสกึไป	1	ใน	3	ของเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นลวด
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	 	 68)	ห้ามใช้เส้นลวดทมีขีมวด	ถกูบด	แตกเกลยีวถูกความร้อนท�าลาย	เป็นสนมิ
มากจนเห็นได้ชัด	
	 	 69)	ห้ามใช้ลวดสลิงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละ	5	จากของเดิม	
	 	 70)	ห้ามใช้ลวดสลิงที่ขาดตั้งแต่	3	เส้นขึ้นไปในเกลียวเดียวกันหรือ	6	เส้นขึ้น
ไปในหลายเกลียวรวมกัน	
	 	 71)	ห้ามใช้ลวดสลิงที่มีเส้นลวดขาดตรงข้อตั้งแต่	2	เส้นขึ้นไปใน	1	ช่วงเกลียว	
	 	 72)	ลวดสลิงต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	5	
	 	 73)	โซ่ต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	4	
	 	 74)	เชือกต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	5	
	 	 75)	ห่วงหรือตะขอต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	3.5	
	 	 76)	อุปกรณ์สาหรับผูก	มัด	ยึดโยง	ต้องมี	Safety	factor	ไม่น้อยกว่า	3.5	
	 	 77)	ในการผูก	มัด	ยึดโยงวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายต้องมีวัสดุที่ทนทานและอ่อนตัว
มารองรบัจดุสมัผสั	และต้องมมีมุองศาในการยกไม่น้อยกว่า	45	องศา	ถ้ามมุน้อยกว่านี้
ต้องมีการค�านวณแรงรับน�้าหนัก	
	 	 78)	ตะขอต้องมกีารทดสอบการรบัน�า้หนกัได้ไม่น้อยกว่า	1.25	เท่าของน�า้หนกัสงูสดุ	
	 	 79)	ห้ามใช้ตะขอที่มีการบิดตัวตั้งแต่	10	องศาขึ้นไป	
	 	 80)	ห้ามใช้ตะขอที่มีการสึกหรอหรือเสียรูปทรงหรือมีการแตกร้าว	
	 	 81)	ห้ามใช้ตะขอที่มีการสึกหรอที่ท้องตะขอเกินร้อยละ	10	
	 	 82)	ห้ามใช้ตะขอที่ปากถ่างออกเกินร้อยละ	15	
	 	 83)	หม้อน�้าที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือมีการย้ายการติดตั้งต้องให้วิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันสูงสุดใหม่	
	 	 84)	ต้องจัดท�าป้ายบอกวิธีการท�างานเกี่ยวกับหม้อน�้าการตรวจสอบอุปกรณ์
และการแก้ไขข้อขัดข้องติดไว้ให้เห็นชัดเจน
	 	 85)	ผู ้ ควบคุมหม ้อน�้ าต ้ องผ ่ านการอบรมตามหลัก สูตรห รือได ้ รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงที่มีวิชาเรียนเกี่ยวกับไอน�้า	 การเผาไหม้ความร้อน	 การ
ประหยัดพลังงาน	ความแข็งแรงของวัสดุรวมกันไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	
	 	 86)	ต้องมีการระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซพิษหรือก๊าซไวไฟตลอดเวลาที่ท�าการ				
ตรวจสอบหรือซ่อมแซมหม้อน�้า
	 	 87)	พืน้ทีต่ดิตัง้หม้อน�า้ต้องมทีางเข้าออกอย่างน้อย	 2	 ทาง	 มคีวามกว้างอย่างน้อย	
60	เซนติเมตร	มีความสูงอย่างน้อย	2	เมตร	และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออก
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	 	 88)	พื้นที่ในการท�างานกับหม้อน�้าต้องมีวัสดุกันลื่นที่พื้น	มีขอบกันตกตามช่อง
เปิดต่างๆ	 มีแสงสว่างเพียงพอที่จะอ่านค่าอุปกรณ์ต่างๆ	 มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
สองไปยังทางออก	เครื่องวัด	และแผงควบคุมต่าง	ๆ	
	 	 89)	ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มหม้อน�้าและอุปกรณ์ประกอบที่มีความร้อน	
	 	 90)	หม้อน�้าที่สูงเกิน	 3	 เมตร	 ต้องจัดท�าบันไดและทางเดินพร้อมจัดให้มีราว
กันตก	และพื้นที่ทุกชั้นต้องมีทางออกอย่างน้อย	2	ทาง	
	 	 91)	ต้องมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของหม้อน�้าอย่างน้อยปีละ				
1	 ครัง้	 เว้นแต่เป็นหม้อน�้าที่มีอัตราการผลิตไอน�้า	 20	 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป	 อาจขยาย
ระยะเวลาเกิน	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี	
	 	 92)	งานเช่ือมหรือตัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าหรือก๊าซให้สวมถุงมือผ้าหรือหนังกระ
บงัหน้าหรือแว่นตาลดแสง	รองเท้านิรภัย	และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ	
	 	 93)	งานแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียรให้สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดใส	
ถุงมือผ้าและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น	
	 	 94)	งานกลึง	 ไส	 ตัดโลหะ	 ให้สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดใส	 ถุงมือผ้า	
และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น	
	 	 95)	งานปั้มโลหะให้สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดใส	ถุงมือผ้า	และรองเท้าพื้น
ยางหุ้มส้น	
	 	 96)	งานชุบโลหะให้สวมถุงมือยางและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น	
	 	 97)	งานพ่นสใีห้สวมทีก่รองอากาศกนัสารเคม	ีถุงมอืผ้า	และรองเท้าพืน้ยางหุม้ส้น	
	 	 98)	งานขนย้ายหรือติดตั้งให้สวมหมวกนิรภัย	ถุงมือผ้า	และรองเท้านิรภัย	
	 	 99)	งานควบคุมเครื่องจักรให้สวมหมวกนิรภัย	และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น	
	 	 100)งานป้ันจัน่ให้สวมหมวกนริภัย	 ถุงมอืผ้าหรอืหนงั	 และรองเท้านริภยัส�าหรบั
กรณีที่เป็นปั้นจั่นหอสูงให้สวมเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพด้วย	
	 	 101)งานหม้อน�้าให้สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดใส	 ปลั๊กลดเสียงหรือครอบ
หลูดเสยีง	ชดุป้องกันความร้อน	หรอือปุกรณ์ป้องกนัความร้อน	และรองเท้าพ้ืนยางหุม้ส้น
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7.5		 กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	จัดการ	
			 	 และด�าเนินการด้าน	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกัน
	 	 และระงับอัคคีภัย	พ.ศ.2555	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)	 สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา	คือ	สถานที่ซึ่งมีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ
เป็นส่วนใหญ่	หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อย	หรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บ
ไว้ในภาชนะปิดสนิท	
	 	 2)		สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง	คือ	 สถานที่ซึ่งมีวัตถุ
ติดไฟได้หรือวัตถุไวไฟปริมาณไม่มาก	
	 	 3)		สถานทีเ่สีย่งต่อการเกดิอคัคภียัอย่างร้ายแรง	คอื	สถานท่ีซ่ึงมวีตัถุติดไฟได้
หรอืวตัถไุวไฟปริมาณมาก	
	 	 4)		 จัดท�าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ	 และปิด
ประกาศให้เห็นชัดเจน	
	 	 5)		สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	ให้จัดท�าแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย	ประกอบด้วย	การตรวจตรา	การอบรม	การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	
การดับเพลิง	 การอพยพหนีไฟ	 และการบรรเทาทุกข์โดยจัดเก็บแผนดังกล่าวให้
สามารถตรวจสอบได้	
	 	 6)		ถ้าในอาคารมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้ังอยู่รวมกัน	ให้นายจ้าง
ของทุกสถานประกอบกิจการมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย	รวมทั้งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	
	 	 7)		จัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ	 2	 เส้นทาง	 ซึ่ง
สามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมด	ภายในไม่เกิน	5	นาที	
	 	 8)		ประตูทางหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟ	 ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น	 และ
เป็นชนดิท่ีเปิดออกไปตามทิศทางของการหนไีฟ	 โดยบานประตูต้องติดอปุกรณ์ท่ีบงัคบัให้
บานประตูปิดได้เอง	 ห้ามใช้ประตูเลื่อน	 ประตูม้วน	 หรือประตูหมุน	 และห้ามปิดตาย	
ใส่กลอน	กุญแจ	หรือล่ามโซ่	
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	 	 9)	 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตั้งแต่	2	ชั้นขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ประกอบ
กจิการตั้งแต่	 300	 ตารางเมตรขึ้นไป	 ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก
ชั้นของอาคาร	
	 	 10)	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเห็นได้ชัดเจน	เข้าถึงได้ง่าย	หรืออยู่ในเส้น
ทางหนีไฟ	โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท�างานไม่เกิน	30	เมตร	
	 	 11)	จดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอส�าหรบัเส้นทางหนไีฟ	 รวมทัง้จดัให้มแีหล่งจ่าย
ไฟฟ้าส�ารองทีส่ามารถจ่ายไฟฟ้าเพือ่การอพยพหนไีฟและส�าหรับใช้กบัอปุกรณ์ดับเพลิง
ขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 12)	ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีขนาดตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า	 15	 เซนติเมตร	
และเห็นได้ชัดเจน	 ต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	
โดยสีที่ใช้ต้องไม่กลมกลืนไปกับของตกแต่งอ่ืนๆหรืออาจใช้เป็นรูปภาพบอกทางหนีไฟ
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเมศไทย	
	 	 13)	จัดให้มีระบบน�้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น
ได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร	
	 	 14)	ระบบการส่งน�้าที่เก็บกักน�้าเครื่องสูบน�้าดับเพลิงและการติดตั้งจะต้องได้
รับการตรวจสอบและรบัรองจากวศิวกร	 และต้องมกีารป้องกนัไม่ให้เกดิความเสียหาย
จากเพลิงไหม้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น	
	 	 15)	ในกรณีที่ไม่มีท่อน�้าดับเพลิงของทางราชการหรือมีแต่มีปริมาณน�้าไม่
เพียงพอ	ให้จัดเตรียมน�้าส�ารองในปริมาณดังนี้	
  •	 พื้นที่อาคารไม่เกิน	250	ตารางเมตร	ต้องมีปริมาณน�้า
	 	 	 ส�ารอง	9,000	ลิตร	
  •	 พื้นที่อาคาร	250	-	499	ตารางเมตร	ต้องมีปริมาณน�้า
	 	 	 ส�ารอง	15,000	ลิตร	
  •	 พื้นที่อาคาร	500	-	999	ตารางเมตร	ต้องมีปริมาณน�้า
	 	 	 ส�ารอง	27,000	ลิตร	
  •	 พื้นที่อาคารตั้งแต่	1,000	ตารางเมตร	ต้องมีปริมาณน�้า
	 	 	 ส�ารอง	36,000	ลิตร	

	 	 ถ้านายจ้างมีอาคารหลายหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันอาจเตรียมน�้าส�ารองใน
ปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุด	
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	 	 16)	ข้อต่อและสายน�้าดับเพลิงต้องเป็นระบบเดียวกับหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือมีอุปกรณ์ช่วยสวม	
	 	 17)	สายส่งน�้าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะ
ควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้	
	 	 18)	ถังดับเพลิงต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใดใช	้		
ดับเพลิงประเภทใด	 โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นตั้องมีขนาดที่มองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า	1.50	เมตร	
	 	 19)	ห้ามใช้ถงัดบัเพลงิท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพษิ	เช่น	คาร์บอนเตตระคลอไรด์	
	 	 20)	ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท	A	ต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกิน	22.5	เมตร	
	 	 21)	ถงัดบัเพลงิทีใ่ช้ดบัเพลงิประเภท	 C	 ในการติดต้ังให้พิจารณาจากเชือ้เพลิง
ว่าเป็นประเภท	A	หรือ	B	แล้วติดตั้งตามหลักเกณฑ์ของเชื้อเพลิงประเภทนั้น	ๆ	
	 	 22)	ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท	D	ต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกิน	23	เมตร	
	 	 23)	ต้องมีการจัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยติดไว้ที่
ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง
	 	 24)	ท�าการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู ่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีไม่น้อยกว่า												
6	เดือนต่อครั้ง	พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท�าการตรวจสอบ	และ
เก็บผลการตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบได้	
	 	 25)	มีการซ่อมบ�ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก�าหนดของผู้ผลิต	
	 	 26)	ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายน�้าหรือสารดับเพลิงของระบบ									
ดบัเพลงิอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา	และจัดให้มีผู้ควบคุมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	
	 	 27)	ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก�าลัง	
ท�างานและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน�้าหรือสารดับเพลิงจากหัวฉีดโดยรอบ	
	 	 28)	สถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบาอาจจัดให้มีถังดับเพลิงอย่าง
เดียวกไ็ด้	 แต่สถานทีซ่ึง่เส่ียงต่อการเกดิอคัคภียัอย่างปานกลางและร้ายแรง	 ต้องจัดให้มี
ระบบน�้าดับเพลิงและถังดับเพลิง	
	 	 29)	ต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู ่ในสภาพ											
ท่ีใช้การได้ดีไม่น้อยกว่าเดือนละ	 1	 ครั้ง	 พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและ
วันที่ท�าการตรวจสอบไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว	และเก็บผลไว้ให้สามารถตรวจสอบได้
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	 	 30)	สถานท่ีซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลางหรือร้ายแรงต้องจัดให้
มีลูกจ้างเพื่อท�าหน้าท่ีดับเพลิงประจ�าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท�างาน	 จัดหาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 ส�าหรับใช้ในการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิงให้
เพียงพอกับจ�านวนลูกจ้างที่ท�าหน้าที่ดับเพลิงและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
	 	 31)	ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งความร้อนดังต่อไปนี้	
  •	 กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	
  •	 เขม่าไฟจากเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ	
  •	 การแผ่รังสีการน�าความร้อน	 หรือการพาความร้อนจากแหล่งก�าเนิด		
ความร้อนไปยังวัตถุที่สามารถติดไฟได้ง่าย	
  •	 ประกายไฟหรือความร้อนจากการเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องมือ
หรือเครื่องจักร	
  •	 การสะสมไฟฟ้าสถิต	ป้องกันโดยการต่อสายดินกับภาชนะบรรจุหรือท่อ	
  •	 ประกายไฟหรือความร้อนจากการเชื่อมหรือตัดโลหะ	
  •	 การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน	 โดยต้องไม่ติดตั้งปล่องระบาย
ควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุติดไฟง่าย	หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวน	โดย
อุณหภูมิผิวด้านนอกของฉนวนต้องไม่สูงเกิน	50oC	
	 	 32)	ในกรณทีีเ่ก็บถงัก๊าซไว้ภายนอกอาคารต้องเกบ็ไว้ในทีโ่ล่ง	 ทีม่กีารป้องกันไม่
ให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก�าหนด
	 	 33)	ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร	 ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทนไฟ
และมกีารระบายอากาศทีดี่	 มรีะบบตรวจจบัก๊าซอตัโนมตัปิรมิาณเกบ็รวมกันแต่ละแห่ง
ต้องไม่เกิน	2,000	ลิตร	โดยแต่ละแห่งต้องห่างไม่น้อยกว่า	20	เมตร	
	 	 34)	มโีซ่หรือวตัถอุืน่รดัถงัก๊าซกนัล้มและตดิตัง้ฝาครอบหวัถงัเพ่ือความปลอดภยั	
	 	 35)	การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้งต้องพรมน�้าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและ		
อัดทับให้แน่นเพื่อป้องกันการลุกไหม้เอง	และห้ามกองไว้สูงเกิน	3	เมตร	
	 	 36)	ถ่านหินที่บดแล้วหรือที่เป็นชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่า	65oC	ต้องท�าให้
เย็นก่อนน�าไปเก็บในถังหรือภาชนะทนไฟ	
	 	 37)	การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย	 เช่น	ไม้ขนสัตว์	ฟาง	โฟม	ฟองน�้า	หรืออื่น	ๆ	
ต้องเก็บแยกไว้ในอาคารหรือเก็บในห้องทนไฟ	ซึ่งหลังคาต้องไม่โปร่งแสง	ถ้ามีจ�านวน
น้อยอาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด
	 	 38)	เก็บท�าความสะอาดของเสียที่ติดไฟได้ไม่น้อยกว่าวันละ	 1	 ครั้ง	 ถ้าเป็น
งานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละ	1	ครั้ง
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	 	 39)	วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟต้องเก็บท�าความสะอาดทันทีหลังเสร็จงาน	
	 	 40)	ของเสยีทีติ่ดไฟได้ง่ายต้องเกบ็รวบรวมไว้ในภาชนะปิดทีเ่ป็นโลหะ	 แล้วน�าออก
จากบริเวณที่ลูกจ้างท�างานไปก�าจัด	หากยังไม่ก�าจัดให้น�าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟ	และ
ต้องน�าไปก�าจัดอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	
	 	 41)	ในการก�าจัดของเสียท่ีติดไฟได้ง่ายโดยการเผาให้เผาในเตาเผาท่ีออกแบบ
โดยเฉพาะหรือเผาในที่โล่งแจ้ง	โดยให้ห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างท�างานและอยู่ใต้ลม	
	 	 42)	จดัให้ลกูจ้างทีท่�าหน้าทีเ่ผาก�าจัดของเสยี	 สวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล	
	 	 43)	เถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายต้องเก็บไว้ในภาชนะท่ี
ปิดมิดชิดหรือสถานที่ที่ปลอดภัยหรือน�าไปฝัง	
	 	 44)	อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด	 สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง	 ปล่องควัน	
หอคอย	เสาธง	แทงก์น�้า	หรือ	สารเคมีต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	
เว้นแต่อยู่ในรัศมีการป้องกันฟ้าผ่าของอาคารอื่น	
	 	 45)	จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร	
	 	 46)	สถานประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรือ				
ปานกลางต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย	
และมีผู้อ�านวยการระงับอัคคีภัยประจ�าตลอดเวลาท�างาน	
	 	 47)	จัดให้มีผู ้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยการใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในการดับเพลิง						
การปฐมพยาบาล	และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	
	 	 48)	จดัให้ลกูจ้างเข้ารบัการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้นร้อยละ	40	ของแต่ละพืน้ที	่
	 	 49)	ต้องมกีารฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟตามแผนอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	
โดยก่อนซ้อมไม่น้อยกว่า	30	วัน	ต้องส่งแผนการฝึกซ้อมและรายละเอยีดต่าง	ๆ	ต่ออธบิด	ี
	 	 50)	จัดท�ารายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟยื่นต่ออธิบดี
ภายใน	30	วัน	นับแต่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
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7.6		 กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	จัดการ	และด�าเนินการ
	 	 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	2556	

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)	 ขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	 หมายความว่า	 ระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตรายท่ีก�าหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการท�างานที่
ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวัน	ตลอดเวลาที่			
ท�างานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	 	 2)	 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู ่ในครอบครองจัดท�าบัญชีรายชื่อ						
สารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบ
ที่อธบิดปีระกาศก�าหนด	พร้อมท้ังแจ้งต่ออธบิดภีายใน	7	วนันบัแต่วนัทีม่สีารเคมอีนัตรายอยู่
ในครอบครอง
	 	 3)		ภายในเดือนมกราคมของทุกปีให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมี
อนัตรายและรายละเอียดข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมอีนัตรายท่ีมอียูใ่นครอบครอง
ต่ออธิบดี	
	 	 4)		 ให้นายจ้างแจ้งและอธิบายให้ลูกจ้างทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมอีนัตรายทีอ่ยูใ่นครอบครองของตน	 รวมทัง้ข้อความและเคร่ืองหมายต่าง	 ๆ	 ท่ี
ปรากฏในเอกสาร	คู่มือ	ฉลาก	ป้าย	ตลอดจนข่าวสารและข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 5)		 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบถึงวิธีการ
ท�างานที่ถูกต้องและปลอดภัย	 รวมท้ังต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติ
ตามวิธีการดังกล่าวโดยจัดท�าเป็นคู่มือแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการท�างานกับ							
สารเคมอีนัตราย	ค�าแนะน�าในการป้องกันอนัตราย	ความหมายของข้อมลูทีอ่ยูบ่นฉลาก	
และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย	(SDS)	
	 	 6)		ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการท�างานท่ีถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามข้อ	 5	 และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	 ลูกจ้างต้อง
บรรเทาเหตุและแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที	
	 	 7)		 ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากเป็นภาษาไทยท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร	
อ่านง่าย	 คงทนไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย	 และฉลากนั้นต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
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  •	 ชื่อผลิตภัณฑ์	(product	name)	
  •	 ชื่อสารเคมีอันตราย	(hazardous	substances)	
  •	 รูปสัญลักษณ์	(pictograms)	
  •	 ค�าสัญญาณ	(signal	words)	
  •	 ข้อความแสดงอันตราย	(hazard	statements)	
  •	 ข้อควรระวงัหรือข้อปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัอันตราย	(precautionary	statements)	
ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของภาชนะบรรจุหรือ
วัสดุห่อหุ้มสารเคมี	อันตรายไม่เอื้ออ�านวย	เช่น	มีขนาดเล็กเกินไป	ให้นายจ้างก�าหนด
วธิกีารอืน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ	 เพือ่แสดงให้ลกูจ้างได้รูถ้งึรายละเอยีดของสารเคมอีนัตราย
ติดไว้	ณ	บริเวณที่มีการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น	
	 	 8)		 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้ามป้ายให้ปฏิบัติหรือป้ายเตือนในการท�างานกับ
สารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน	ณ	สถานที่ท�างานของลูกจ้าง	
	 	 9)		 ในกรณีที่อธิบดีประกาศให้สารเคมีอันตรายใดต้องควบคุมเป็นพิเศษ						
ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดท�าป้ายแจ้งข้อความเกี่ยวกับอันตรายและมาตรการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายดังกล่าว	
	 	 10)	ให้นายจ้างปิดประกาศหรอืจดัท�าป้ายแจ้งข้อความ	 “ห้ามสบูบหุรี	่ รบัประทาน
อาหารหรือเคร่ืองดื่ม	ประกอบอาหาร	หรือเก็บอาหาร”	ด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนไว้	ณ	บรเิวณสถานทีท่�างานเกีย่วกบัสารเคมอัีนตราย	สถานท่ี	 เกบ็รักษาสารเคมี
อันตราย	หรือในยานพาหนะขนส่งสารเคมีอันตราย	และจะต้องควบคุมดูแลมิให้มีการ
ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว	
	 	 11)	ในบริเวณท่ีลูกจ้างท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องมีสภาพและ
คุณลักษณะดังนี้	
  •	 ถกูสขุลกัษณะ	สะอาด	และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	พืน้ท่ีปฏบิตังิานต้องเรยีบ	
สม�่าเสมอ	ไม่ลื่น	และไมมีวัสดุกีดขวางทางเดิน	
  •	 มีระบบระบายอากาศท่ีท�าให้สารเคมีอันตรายเจือจางหรือมีระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสมกับประเภทของ	 สารเคมีอันตราย	 โดยให้มีออกซิเจนในบรรยากาศ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	19.5	โดยปริมาตร
  •	 มีระบบป้องกันและก�าจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที	่
ระบบเปียก	 การปิดคลุม	 หรือระบบอื่น	 เพื่อมิให้มีสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเกิน
ปริมาณที่ก�าหนด	และป้องกันมิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่น	
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	 	 12)	ในบริเวณที่ลูกจ้างท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องจัดให้มีสถานท่ี
และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยดังนี้	
  •	 ที่ช�าระล้างสารเคมีอันตรายที่สามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน	อย่างน้อย	
ต้องมีที่ล้างตาและฝักบัวช�าระ	ล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย	
  •	 ทีล้่างมือและล้างหน้า	ไม่น้อยกว่า	1	ท่ีต่อลกูจ้าง	15	คน	และให้เพิม่จ�านวนข้ึน
ตามสัดส่วนของลูกจ้าง	ส่วนที่เกิน	7	คน	ให้ถือเป็น	15	คน	
  •	 ห้องอาบน�้าเพื่อใช้ช�าระล้างร่างกายไม่น้อยกว่า	1	ห้องต่อลูกจ้าง	15	คน	
และให้เพิ่มจ�านวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้างส่วนที่เกิน	7	คนให้ถือเป็น	15	คน	ทั้งนี้	
จะต้องจัดของใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับการช�าระล้างสารเคมีอันตรายออกจากร่างกายให้
เพียงพอ	
  •	 อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับ
อันตรายจากสารเคมีอันตราย	
  •	 อปุกรณ์ดบัเพลงิท่ีเหมาะสมกับสารเคมอีนัตรายแต่ละชนดิ	และเพยีงพอส�าหรบั
การผจญเพลิงเบื้องต้น	
  •	 ชุดท�างานเฉพาะส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	 และที่
ชุดท�างานที่ใช้แล้ว	
	 	 13)	ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม
ลักษณะอันตรายหรือลักษณะงานให้ลูกจ้างสวมใส่โดยลูกจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์
คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลดังกล่าวหากลูกจ้างไม่สวมใส่ให้นายจ้างสั่ง												
หยุดการท�างานทันที	 จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลดังกล่าว	
	 	 14)	นายจ้างต้องดูแลสถานที่ท�างานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและตรวจสอบ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่จัดไว้	 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยตลอดเวลา	
	 	 15)	ห้ามให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัยหรือพักผ่อนในสถานที่ท�างาน
เกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย	 สถานทีเ่กบ็รกัษา	 สารเคมอีนัตราย	 หรอืในยานพาหนะขนส่ง	
สารเคมีอันตราย
	 	 16)	ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการท�างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	 ให้นายจ้างด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หากพบว่า				
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท�างานหรือสุขภาพอนามัยให้ด�าเนินการแก้ไขให้
เกิดความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า
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	 	 17)	สถานทีเ่กบ็รักษาสารเคมอีนัตรายต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า	60	นาที	
เว้นแต่เป็นสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติเป็นตัวท�าปฏิกิริยาที่รุนแรง	 เป็น
ตัวเพิ่มออกซิเจน	หรือไวไฟ	ซึ่งอาจท�าให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ต้อง	สามารถทนไฟ
ได้ไม่น้อยกว่า	 180	 นาทีหรือไม่น้อยกว่า	 90	 นาที	 หากสถานที่ดังกล่าวมีระบบน�้า						
ดับเพลิงอัตโนมัติ	
	 	 18)	พื้นสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องเรียบ	ไม่ขรุขระ	ไม่เปียก	ไม่ลื่น	
สามารถรับน�้าหนักได้และไม่ดูดซับสารเคมีอันตราย	รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานที่
มิให้ช�ารดุ	ผุกร่อน	และรักษาความสะอาดพื้น	มิให้มีเศษขยะ	เศษ	วัสดุ	หรือสิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิง	มีการจัดท�าเขื่อน	ก�าแพง	ท�านบ	ผนัง	หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน	เพื่อ
กักมิให้สารเคมีอันตรายท่ีเป็นของเหลวไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย	 และมีรางระบายสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลไปยังที่ท่ีสามารถรวบรวมเพื่อน�า
ไปก�าจัดอย่างปลอดภัย	เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกค้างโดยรางระบายต้องแยกจากระบบ
ระบายน�้า	
	 	 19)	สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้าง
ท�างานในระยะทีป่ลอดภยัตามทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด	 และมป้ีาย	 “สถานท่ีเกบ็รักษา
สารเคมอีันตราย	ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”	ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้า	
	 	 20)	สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยู่นอกอาคารต้องจัดท�ารั้วล้อมรอบ	
	 	 21)	สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและจัดการป้องกันมิให้อากาศท่ีระบายออกเป็น
อันตรายแก่ผู้อ่ืน	 รวมถึงต้องมีการป้องกันสาเหตุท่ีอาจท�าให้เกิดอัคคีภัย	 ในบริเวณ
สถานท่ีเกบ็สารเคมอีนัตราย	เช่น	ประกายไฟ	เปลวไฟ	อปุกรณ์ไฟฟ้า	การเสยีดสท่ีอร้อน	
การลุกไหม้ได้เอง	เป็นต้น	
	 	 22)	ทางเดินภายในและภายนอกของสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้อง
กว้างเพียงพอที่จะน�าเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้อย่างสะดวกไม่มี														
สิ่งกีดขวาง	และมีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดทาง
	 	 23)	สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า	 2	 ทาง	
โดยประตูต้องเป็นประตูทนไฟและเป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก	 และปิดกุญแจห้องทุก
ครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงาน	
	 	 24)	สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีแผนผังแสดงที่ตั้งของอุปกรณ์					
ดบัเพลงิ	อุปกรณ์ผจญเพลิงอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็น
ได้ชัดเจนตลอดเวลา
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	 	 25)	สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงอันตรายของสารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	
	 	 26)	ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมี
อันตรายในบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายรวมทั้งมาตรการในการแก้ไข
เยียวยาอันตรายเบื้องต้น	
	 	 27)	ต้องจัดท�าบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่จัดเก็บใน
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายแต่ละแห่ง	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ตามปีปฏิทิน	
	 	 28)	หากมีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินต้องมีมาตรการป้องกันความ
เสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการขุดเจาะหรือมีเครื่องหมายแสดงต�าแหน่งจัดเก็บให้
เห็นชัดเจน	
	 	 29)	ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรง	 ไม่
ช�ารุด	 ผุกร่อน	 และสามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้อย่างปลอดภัย	 สามารถรองรับ
ความดันของสารเคมีอันตรายได้ในสภาพการใช้งานปกติ	 มีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบาย
ความดันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้	
	 	 30)	ต้องมีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี
อันตรายให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาหากพบว่ามีสารเคมี
อันตรายรั่วไหลหรือคาดว่าจะรั่วไหลออกมาต้องท�าการแยกเก็บไว้ต่างหากในที่ท่ี
ปลอดภัยและท�าความสะอาดสิ่งรั่วไหลโดยเร็ว	 รวมทั้งท�าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้
อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	
	 	 31)	ต้องไม่บรรจุสารเคมีอันตรายเกินพิกัดท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับภาชนะบรรจุ		
สารเคมอีันตรายนั้น	
	 	 32)	ควบคุมดูแลภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายมิให้เปิดท้ิงไว้เว้นแต่เพ่ือการ								
ตรวจสอบหรือใช้ประโยชน์	
	 	 33)	หากสารเคมีอันตรายท่ีบรรจุอยู ่ในภาชนะหรือวัสดุห่อหุ ้มท�าให้ผิว
ภายนอกของภาชนะหรือวัสดุห่อหุ้มนั้นมีความร้อน	ต้องมีฉนวนหุ้มโดยรอบ	ในกรณีที่
ไม่สามารถท�าฉนวนหุ้มโดยรอบได้ให้จัดท�าป้ายเตือน	
	 	 34)	การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เข้ากับภาชนะบรรจุ	 หากมีลิ้นปิดเปิดต้อง
จัดให้อยู่ในต�าแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิด	-	เปิดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน	
	 35)	การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะต้องติดชื่อสารเคมีอันตรายและ
สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะที่บรรจุใหม่ด้วย	
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	 	 36)	ต้องเก็บภาชนะบรรจุหรือวัสดุห ่อหุ ้มสารเคมีอันตรายที่ใช ้แล้วซึ่ง												
ปนเปื ้อนและยังมิได้ก�าจัดให้อยู ่ในท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
อันตราย
	 	 37)	ในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสารเคมีอันตรายนายจ้างต้องตรวจสอบ
ความพร้อมของลูกจ้างที่ขับยานพาหนะและยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือ
ขนส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจาย	การกระเด็นหกรั่วไหล	
	 	 38)	จัดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเป็นภาษาไทย
เก็บไว้ในยานพาหนะท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสารเคมีอันตราย	 และจัดให้มี
การฝกึอบรมและฝึกซ้อมวิธกีารแก้ไขปัญหาเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉินแก่ลกูจ้าง	อย่างน้อยปีละ	
1	ครัง้	และบันทึกเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้	
	 	 39)	ในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสารเคมีอันตรายต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง
ชนดิเคลือ่นย้ายได้ตามประเภทของเชือ้เพลงิ	 และจดัให้มหีนากากป้องกันสารเคมอีนัตราย
หรือเครื่องช่วยหายใจติดไว้ในยานพาหนะที่ใช้ในการเคื่ลอนย้าย	หรือ	ขนส่งสารเคมี
อันตรายอย่างเพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้ทันที	
	 	 40)	ภาชนะบรรจหุรอืวสัดหุ่อหุ้มสารเคมีอนัตรายทีบ่รรทกุในยานพาหนะต้องยดึ
แน่นกับฐานรองรับเพื่อมิให้เคล่ือนท่ี	 โดยฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความ
มั่นคง	 แข็งแรงเพยีงพอทีจ่ะรบัน�า้หนกัของภาชนะบรรจหุรอืวัสดหุ่อหุม้รวมกบัน�า้หนกั
ของสารเคมอีันตรายในอัตราสูงสุดไม่เกินน�้าหนักที่จะบรรทุกได้	
	 	 41)	ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้รวมกันในยาน
พาหนะ	เว้นแต่ได้จัดให้มีมาตรการขนส่งที่ปลอดภัยตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่
อธิบดีประกาศก�าหนด	
	 	 42)	ในการขนส่งสารเคมีอันตรายโดยใช้ท่อต้องใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง					
ไม่ช�ารุด	ผุกร่อน	หรือรั่ว	ท�าการวางท่อในลักษณะท่ีมีการป้องกันไม่ให้เกิดการช�ารุด
เสียหายจากการชน	 ทับ	 หรือกระแทกจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด	 หากท�าการวาง
ท่อใต้ดินหรือใต้น�้าต้องใช้ท่อหรือข้อต่อประเภทท่ีทนทานต่อการกัดกร่อนและต้องมี
เครื่องหมายแสดง	ต�าแหน่งของท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน	และต้อง
มีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาท่อและข้อต่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัยตลอดเวลา	
	 	 43)	ในการขนส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกันโดยใช้ท่อต้องใช้ท่อที่มีสีต่างกัน
และท�าเครื่องหมายแสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจน
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	 	 44)	ในการขนส่งสารเคมีอันตรายท่ีมีความร้อนที่ท�าให้ผิวภายนอกท่อมี
อุณหภูมิสูงขึ้น	ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย
	 	 45)	ในการขนส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้โดยใช้ท่อ
ต้องวางท่อส่งให้มีระยะห่างที่เพียงพอและปลอดภัยจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งที่
ก่อให้เกิดประกายไฟและให้ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย	
	 	 46)	ให้นายจ้างท�าความสะอาดหรือก�าจัดสารเคมีอันตรายที่หกรั่วไหลหรือ			
ไม่ใช้แล้วโดยวิธีที่ก�าหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น	
	 	 47)	การก�าจัดกากสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีอันตรายที่เสื่อมสภาพอาจ			
ก�าจัดโดยการเผา	 ฝัง	 หรือใช้สารเคมีด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการและเป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 	 48)	ห้ามใช้ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายท่ีปนเปื้อนหรือไม่
ต้องการใช้แล้วบรรจุสิ่งของอื่น	
	 	 49)	ให้เก็บรวบรวมภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน
หรือไม่ต้องการใช้แล้วไว้ในภาชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณที่ลูกจ้างท�างาน	
	 	 50)	ในการก�าจัดภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายท่ีปนเปื้อนหรือ
ไม่ต้องการใช้แล้วให้ก�าจัดโดยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
อันตรายและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 	 51)	ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคมเพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท�างานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตรายเกินขีดจ�ากัดความเข้มข้นตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด	
	 	 52)	ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสาร
เคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท�างาน	 และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย	
และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่อธิบดีภายใน	15	วันนับแต่วันที่ทราบผลการ
ตรวจวัด	 (ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด�าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ได้เองจะต้อง
ให้ผู้ท่ีข้ึนทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้
ด�าเนินการและรับรองผลให้	)	
	 	 53)	ให้นายจ้างท่ีมสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่
อธิบดีประกาศก�าหนดจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีท่ีมี
การใช้สารเคมีอันตรายอย่างน้อย	5	ปีต่อครั้ง	และจัดท�ารายงานการประเมินนั้นส่งให้
แก่อธิบดีภายใน	15	วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน	หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ส�าคัญเก่ียวกับสถานท่ีครอบครอง	รายช่ือ	ปริมาณ	หรือกระบวนการผลิตสารเคมี
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อันตรายให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดท�า
รายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย(นายจ้างที่ต้องประเมินความเสี่ยงและจัด
ท�ารายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน	ให้ถือว่าได้ประเมินความเสี่ยงตามข้อนี้แล้ว	ทั้งนี้ให้แจ้งต่ออธิบดีเพื่อทราบ)	
	 	 54)	ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่
อาจก่อให้เกิดอันตราย	 ให้นายจ้างด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย	
และให้น�าผลการประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ี			
ท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง	
	 	 55)	ให้นายจ้างท่ีมีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่
อธบิดปีระกาศก�าหนดจดัท�าแผนปฏบิติัการ	 กรณมีเีหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกจิการ	
และเก็บแผนดังกล่าวไว้	ณ	สถานประกอบกิจการ	พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อมตามแผน									
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 	 56)	ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุ
อันตรายตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก�าหนด	และท�าการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง	และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้	
	 	 57)	ในกรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิเก่ียวกบัสารเคมอีนัตราย	 นายจ้างต้องสัง่ให้ลกูจ้าง
ทกุคนที่ท�างานในบริเวณนั้น	 หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดท�างานทันที	 และออกไปให้พ้น
รัศมีที่อาจได้รับอันตราย	 พร้อมท้ังให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและระงับเหตุทันท	ี
หากเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้นายจ้าง				
ด�าเนินการเตือนอันตรายให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทราบทันที
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7.7		 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
	 	 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน	พ.ศ.	2547		

  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)		พืน้ทีค่วบคุม	หมายความว่า	บรเิวณท่ีก�าหนดเป็นบรเิวณรงัสแีละบรเิวณรงัสสีงู
	 	 2)		บรเิวณรงัสคีอื	บรเิวณท่ีมอัีนตรายปริมาณรงัส	ี2.5–25	ไมโครซีเวิร์ตต่อชัว่โมง	
	 	 3)		บริเวณรังสีสูง	 คือ	 บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน	 25	 ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ชั่วโมงขึ้นไป	
	 	 4)		 ให้นายจ้างซึ่งผลิตหรือมีต้นก�าเนิดรังสีแจ้งจ�านวนและปริมาณความแรง
รังสีภายใน	7	วัน	
	 	 5)		 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงจ�านวนหรือปริมาณความแรงรังสีที่ไม่ใช่การ
สลายตัวตามธรรมชาติ	ให้แจ้งภายใน	15	วัน	
	 	 6)		 ให้นายจ้างก�าหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดท�าร้ัวหรือเส้นแสดงแนวเขตและ
จัดให้มีป้าย	“ระวังอันตรายรังสี	ห้ามเข้า”	เป็นภาษาไทย	ตัวอักษรสีด�าบนพื้นเหลือง	
	 	 7)		ห้ามให้หญิงมีครรภ์เข้าไปในพื้นที่ควบคุม	
	 	 8)		ศรีษะ	 ล�าตวั	 อวยัวะทีเ่กีย่วกับการสร้างโลหติ	 และระบบสบืพนัธ์ุห้ามมี
ปรมิาณรังสีสะสมเกิน	20	มิลลิซีเวิร์ตต่อปี	โดยเฉลี่ยในช่วง	5	ปีติดต่อกัน	และในแต่ละ
ปีจะมีปริมาณรังสีสะสมเกนิ	50	มิลลิซีเวิร์ตไม่ได้	
	 	 9)		 เลนส์ของดวงตา	ห้ามมีปริมาณรังสีสะสมเกิน	150	มิลลิซีเวิร์ต	
	 	 10)	ผิวหนัง	มือ	และเท้า	ห้ามมีปริมาณรังสสะสมเกิน	500	มิลลิซีเวิร์ต	
	 	 11)	นายจ้างต้องให้ลูกจ้างที่ท�างานกับรังสีใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังส	ี			
ประจ�าตัวบุคคลตลอดเวลาท�างาน	
	 	 12)	ให้นายจ้างจัดท�าข้อมลูเกีย่วกบัปรมิาณรงัสสีะสมท่ีลูกจ้างได้รับเป็นประจ�า
ทกุเดือน	โดยนายจ้างต้องแจ้งปรมิาณรงัสสีะสมให้ลกูจ้างทราบทุกครัง้และเกบ็หลักฐานไว้	
	 	 13)	ผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการด้านเทคนคิในเร่ืองรงัสต้ีองจบไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรี
ทางด้านวิทยาศาสตร์	 ที่สอบผ่านวิชาเก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อย	
3	หน่วยกิต	หรือผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี
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	 	 14)	ให้นายจ้างจดัให้มผีูร้บัผดชอบด�าเนนิการด้านเทคนคิในเร่ืองรังสีอย่างน้อย	
1	 คน	 ประจ�าที่สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มีการท�างานเกี่ยวกับรังสีโดยมีหน้า
ที่ดังนี้	
  •	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�านายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ		
ท�างานกับรังสี	
  •	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�านายจ้างในการจัดท�าระเบียบข้อบังคับในการท�างาน
กับรังสี	
  •	 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	 สภาพการท�างาน	 การบ�ารุงรักษาเครื่องมือ
และวัสดุรวมทั้งการท�าความสะอาดและก�าจัดการ	ปนเปื้อนทางรังสี	
  •	 บนัทกึสถติอิบุตัเิหตแุละโรคทีเ่กีย่วเนือ่งจากรงัส	ีพร้อมทัง้สบืสวนหาสาเหตุ	
  •	 ประเมนิอนัตรายจากรงัสใีนสถานท่ีท�างานของลกูจ้างอย่างน้อยเดอืนละครัง้
แล้วบันทึกและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	และน�าผลการประเมินไปวางแผนหรือก�าหนด
แนวทางป้องกัน	
	 	 15)	นายจ้างต้องแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด�าเนินการทางเทคนิค
ในเรื่องรังสีภายใน	7	วัน	
	 	 16)	ห้ามให้ลกูจ้างเข้าพกัอาศยั	 พกัผ่อน	 น�าอาหารและเคร่ืองด่ืม	 หรือบหุร่ี
เข้าไปในพื้นที่ควบคุม	
	 	 17)	จัดให้มีที่ล้างมือ	ที่ล้างหน้า	และที่อาบน�้าเพื่อให้ลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับ
รังสีใช้หลังเลิกงาน	 และต้องให้ลูกจ้างถอดชุดท�างานออกและเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้
โดยเฉพาะ	
	 	 18)	ให้นายจ้างท�าความสะอาดชดุท�างาน	วสัด	ุเคร่ืองมอื	และสถานท่ีปนเป้ือน
รงัสภีายในเวลาที่เหมาะสม	
	 	 19)	ให้นายจ้างซึ่งผลิตหรือมีต้นก�าเนิดรังสีจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อันตรายจากรังสีในภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	และส่งแผนดังกล่าวภายใน						
30	วัน	นับแต่ผลิตหรือมีต้นก�าเนิดรังสีไว้ในครอบครอง	
	 	 20)	ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอันตรายจาก
รังสีอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 	 21)	ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากรังสีให้ลูกจ้างทุกคนหยุดท�างานและออกไป
ยังสถานที่ที่ปลอดภัย	
	 	 22)	ให้ติดเครื่องหมายเตือนในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับรังสี
	 	 23)	จัดให้มีฉลาก	เครื่องหมาย	และข้อความเตือนติดไว้ที่ภาชนะบรรจุ
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	 	 24)	จัดให้มีป้ายห้ามน�าภาชนะหรือวัสดุที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกนอก
บริเวณที่ปฏิบัติงาน
	 	 25)	ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบสีแดงเพื่อเตือนอันตรายในบริเวณรังสีสูง	
	 	 26)	จัดให้มีระบบสญัญาณฉกุเฉนิทางรงัส	ี โดยต้องมรีะดบัความดงัไม่น้อยกว่า	
100	เดซิเบลเอ	วัดห่าง	1	เมตร	โดยรอบ	ปุ่มแจ้งต้องเห็นเด่นชัด	เข้าถึงได้ง่าย	มีเสียง
แตกต่างจากเสียงสัญญาณอื่น	ๆ	หากใช้เป็นสัญญาณเสียง	 ไม่ได้ให้ใช้เป็นสัญญาณไฟ	
รหัสหรืออื่น	ๆ	ที่มีประสิทธิภาพแทน	
	 	 27)	ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพการท�างานของระบบสัญญาณฉุกเฉิน
อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	
	 	 28)	หากเกิดเหตุท่ีอาจท�าให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลให้แจ้งต่ออธิบดีโดยเร็ว
ทางข้อความ	โทรสาร	หรือโทรศัพท์	แล้วจัดท�ารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงต้องมี									
รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุขอบเขตการรับสัมผัส	ปริมาณความแรงรังสี	สาเหตุที่ได้รับ
รังสีการแก้ไขปัญหา	และการป้องกันการเกิดเหตุซ�้าภายใน	30	วัน	
	 	 29)	กรณีที่มีการตาย	ประสบอันตราย	เจ็บป่วย	หรือเกิดโรคที่เกี่ยวกับรังสีให้
แจ้งภายใน	15	วันนับแต่เกิดเหตุ	
	 	 30)	ให้นายจ้างรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด�าเนินการทาง
เทคนิคในเรื่องรังสีระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน	ภายในเดือนกรกฎาคม	
	 	 31)	ให้นายจ้างรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด�าเนินการทาง
เทคนิคในเรือ่งรงัสรีะหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม	ภายในเดอืนมกราคมของปีถดัไป	
	 	 32)	จัดท�าคู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้าง	
สาธติวธีิการใช้และการบ�ารงุรกัษาพร้อมก�าหนดมาตรการหรอืข้อบงัคบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร	
	 	 33)	ต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าอบรมเรื่องรังสีก่อนเข้าท�างาน	
	 	 34)	ให้นายจ้างปิดประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานกับรังสี	
	 	 35)	จัดให้ลูกจ้างที่ท�างานกับรังสีตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 	 36)	หากพบความผิดปกติของร่างกายจากการท�างานเกี่ยวกับรังสีหรือมีใบ	
รับรองแพทย์ที่แสดงว่าลูกจ้างไม่อาจท�างานในหน้าที่เดิมได้	 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้รับการรักษาพยาบาลและเปลี่ยนงานให้ลูกจ้าง	 จนกว่าแพทย์จะยืนยันให้สามารถ				
ท�างานในหน้าที่เดิมได้	
	 	 37)	ให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับและผลการตรวจสุขภาพ
ไว้ไม่น้อยกว่า	2	ปีหรือจนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดในกรณีที่มีการฟ้องร้องคดี
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7.8		 กฎกระทรวง	ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
	 	 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 ในที่อับอากาศ	พ.ศ.	2547	
 
  สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)		บรรยากาศอันตราย	ได้แก่	
  •	 มีออกซิเจนต�่ากว่าร้อยละ	19.5	หรือมากกว่าร้อยละ	23.5	
  •	 มีก๊าซ	ไอ	ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละ	10	ของค่า	LEL	
  •	 มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้เท่ากับหรือมากกว่าค่า	LEL	
  •	 มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่ก�าหนด	
  •	 สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย	
	 	 2)		จัดให้มีป้าย	“ที่อับอากาศ	อันตราย	ห้ามเข้า”	ติดไว้บริเวณทางเข้าออกที่
อับอากาศ	
	 	 3)		ห้ามลูกจ้างที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ	 โรคหัวใจ	 หรือโรคอื่นที่อาจ
เป็นอันตรายเข้าไปในที่อับอากาศ	
	 	 4)		จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกสภาพอากาศในที่อับอากาศทั้งก่อนและ
ระหว่างที่ลูกจ้างท�างานในที่อับอากาศ	
	 	 5)		หากตรวจพบบรรยากาศอันตรายต้องประเมินและค้นหาว่าเกิดจาก
สาเหตุใด	
	 	 6)		หากมีบรรยากาศอันตรายแต่จ�าเป็นต้องให้ลูกจ้างเข้าไปท�างานต้องจัด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้าง	
	 	 7)		 เก็บบันทึกผลการตรวจวัด	การประเมินสภาพอากาศ	และการด�าเนิน
การแก้ไขให้สามารถตรวจสอบได้	
	 	 8)		 ในการท�างานในที่อับอากาศต้องมีผู้ควบคุมงานอย่างน้อย	 1	 คน	 เพื่อท�า
หน้าที่ดังนี้	
  •	 วางแผนการปฏบัิติงานและการป้องกนั	โดยปิดประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร
  •	 ด�าเนินการซ้อมตามแผนที่วางไว้	
  •	 ควบคุมให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	
  •	 สั่งหยุดการทางานหากพบเหตุที่อาจเกิดอันตรายต่อลูกจ้าง
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	 	 9)	 ต้องมีผู้ช่วยเหลือท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยในการท�างานในที่อับ
อากาศอย่างน้อย	1	คน	พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต	เฝ้าบริเวณทางเข้า
ออกทีอ่บัอากาศโดยต้องสามารถตดิต่อกบัลกูจ้างทีท่�างานในท่ีอบัอากาศได้ตลอดเวลา	
	 	 10)	จัดให้มีสิ่งปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศ	
	 	 11)	มีการปิดกั้นหรืออื่นๆ	ที่เป็นการป้องกันไม่ให้พลังงาน	สาร	หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศ	
	 	 12)	จัดและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เหมาะสมในการใช้งานในที	่										
อับอากาศและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	ปลอดภัย	
	 	 13)	จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน	
	 	 14)	ห้ามอนุญาตให้ลูกจ้างท�างานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟในที่
อับอากาศ	เว้นแต่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
	 	 15)	ห้ามอนุญาตให้ลูกจ้างท�างานที่ใช้ไอระเหยง่าย	สารพิษ	หรือสารไวไฟในที่
อับอากาศ	เว้นแต่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
	 	 16)	นายจ้างเป็นผูม้หีน้าทีใ่นการอนญุาตให้ลกูจ้างทีท่�างานในทีอ่บัอากาศหรอื
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้ลูกจ้างท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยในการท�างานในท่ี
อับอากาศเป็นผู้รับผิดชอบแทนได้	 พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้สามารถตรวจ
สอบได้	
	 	 17)	จัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ท�างานในท่ีอับอากาศทุกครั้ง	 โดยมีราย
ละเอียดอย่างน้อยดังนี้	
  •	 ที่อับอากาศที่อนุญาตให้เข้าท�างาน	
  •	 วันและเวลาในการท�างาน	
  •	 งานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปท�า	
  •	 ชื่อลูกจ้างที่เข้าไปท�างาน	ชื่อผู้ควบคุม	และชื่อผู้ช่วยเหลือ	
  •	 มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้	
  •	 ผลการตรวจสภาพอากาศ	
  •	 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือ	
  •	 อันตรายที่อาจเกิดและวิธีการหลีกหนีภัย	
  •	 ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต
	 	 18)	เก็บหนังสืออนุญาตไว้ให้สามารถตรวจสอบได้และปิดประกาศส�าเนา
หนังสือไว้ที่ทางเข้าที่อับอากาศ	
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	 	 19)	จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศแก่
ลกูจ้างทกุคนท่ีท�างานในท่ีอบั	อากาศ	และจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

7.9		 กฎกระทรวง	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
	 	 และส่งผลการตรวจ	แก่พนักงานตรวจแรงงาน	พ.ศ.	2547 

	 	 สรุปสาระส�าคัญที่ต้องน�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

	 	 1)		 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท�างานเก่ียวกับปัจจัย
เสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจบัุนช้ันหนึง่	 ท่ีได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีด้านอาชวีเวชศาสตร์
หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์	
	 	 2)		 ให้นายจ้างตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จภายใน	 30	 วันนับแต่วัน
ที่รับลูกจ้างเข้าท�างาน	และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		
	 	 3)		หากลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การท�างานซ่ึงท�าให้มีสภาพอันตราย
ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	ให้นายจ้างจดั	ให้มกีารตรวจสขุภาพลูกจ้างทุกคร้ังภายใน	30	วนั	
นับแต่วันที่เปลี่ยนงาน	
	 	 4)		 ในกรณทีีล่กูงานหยดุงาน	 3	 วนัตดิต่อกนัเนือ่งจากประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย	
นายจ้างอาจขอความเหน็จากแพทย์ให้มกีารตรวจสขุภาพของลกูจ้างก่อนให้ลกูจ้างกลับ
เข้าท�างานอีกก็ได้	
	 	 5)		 ในการตรวจสุขภาพลูกจ้างให้แพทย์ผู้ตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผล
การตรวจสุขภาพ	โดยให้ระบุความเห็นของแพทย์เก่ียวกับภาวะสุขภาพของลูกจ้าง
ที่มีผลกระทบหรืออุปสรรคต่อการท�างาน	พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ	
	 	 6)	 ให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจ�าตัวลูกจ้างตามแบบที่อธิบดีก�าหนด	
และให้บันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างในสมุดสุขภาพประจ�าตัวลูกจ้างทุกครั้งที่
มีการตรวจสุขภาพ	
	 	 7)		 ให้นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างไว้	 ณ	 ที่ท�าการของ
นายจ้างไม่น้อยกว่า	2	ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างของลูกจ้างแต่ละราย	เว้นแต่มีการ
ฟ้องร้องให้เก็บไว้จนกว่าจะมีค�าพิพากษาถึงที่สุด	
	 	 8)		ห้ามมิให้นายจ้างน�าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกจ้างไปใช้ในทางที่เป็น
โทษแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร	
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	 	 9)		 ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างปกติให้แจ้งแก่ลูกจ้างภายใน			
7	วัน	นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ	
	 	 10)	ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างผิดปกติ	 ให้แจ้งแก่ลูกจ้างภายใน			
3	 วนั	 นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ	 และจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที
รวมทั้งท�าการตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ	
	 	 11)	ให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบว่าผิดปกติพร้อมท้ัง
การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน							
30	วัน	นับแต่วันที่ทราบความผิดปกติ	
	 	 12)	ถ้าลูกจ้างคนใดมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทาง
ราชการยอมรับว่าไม่อาจท�างานในหน้าที่เดิมได้ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ลูกจ้างโดย	
ค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นส�าคัญ	
	 	 13)	ให้นายจ้างมอบสมุดสุขภาพประจ�าตัวให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้าง
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	 6.	 อาจารย์	ทันตแพทย์พงศธร		พู่ทองค�า	 	 	 	 กรรมการ
	 7.	 นางศิริวรรณ		จิตสุขุมมงคล	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 8.	 นายนพเมศฐ์		รังสีเตชาวัฒน์	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 9.	 นายพิริยะ		นามเสถียร	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 10.	นายธิระยุทธ		อักษรกูล	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 11.	นายท�านอง		แสบงบาล	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 12.	นายวิทยา		แหลมทอง	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 13.	นางสาววชิราวรรณ		พรพิมลเทพ	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้ศึกษาจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล

บรษิทั	แกรนด์เทค	จ�ากดั	

	 1.	 นางสาวอรนุช			ศิลป์มณีพันธ์	 	 	 	 	 หัวหน้าโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สุเทพ	ศิลปานันทากุล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 อาชีวอนามัย
	 3.	 นายไพฑูรย์		งามมุข	 	 	 	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในการท�างาน
	 4.	 นายอภิชาติ		โตตะเคียน	 	 	 	 	 	 นักวิชาการ
	 5.	 นางสาวอุบล		ศิลป์มณีพันธ์	 	 	 	 	 นักวิชาการ
	 6.	 นายปิยะพงษ์	จริงจิตร	 	 	 	 	 	 นักวิชาการ
	 7.	 นางสาวนภา		หุกขุนทด		 	 	 	 						 เลขานุการโครงการ

บริษัท	แกรนด์เทค	จ�ากัด
290/266	ซอยลาดพร้าว	84	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310

โทรศัพท์	:	0-2193-9084,	โทรสาร	:	0-2193-9152

จัดท�าโดย
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
นโยบายการปูองกันและระงับอัคคีภัย  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ประกอบ  
ดวยงานการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยมีโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นสวนหนึ่งของ              
คณะทันตแพทยศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีบริ เวณพ้ืนที่ ทั้ งหมด 12 ไร  5  งาน 95 ตารางวา  มีอาคาร                 
เป็นองค์ประกอบอยู 4 อาคาร ไดแก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร
ศูนย์การเรียนรูและนันทนาการ และอาคารพรีคลินิก  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เป็นอาคาร 17 ชั้น เป็นที่ตั้งของสํานักงานคณบดี สํานักงาน
ภาควิชาทางคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรม หองพักผูปุวยในจํานวน 10 เตียง หนวยจายกลาง หองเก็บพัสดุ 
และหองอาหาร 

อาคารปฏิบัติการและวิจัย เป็นที่ตั้งของหองปฏิบัติการ และหนวยวิจัย ที่รองรับการเรียนการสอน
ระดับกอนปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา ประกอบดวยหองวิจัยที่ทันสมัย และ
หองปฏิบัติการจํานวน 7 หอง 

อาคารศูนย์การเรียนรูและนันทนาการ เป็นที่ตั้งของงานกายภาพและสิ่งแวดลอม ศูนย์นันทนาการ
สําหรับนักศึกษา หนวยคอมพิวเตอร์ หนวยโสตทัศนศึกษาและหนวยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย 

อาคารพรีคลินิก เป็นที่ตั้งของสํานักงานภาควิชาพรีคลินิก หองสมุด หนวยรักษาความปลอดภัยและ
จราจร หนวยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีหองประชุม (หมวดอาคารสถานที่) สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
หนวยยานพาหนะ สหกรณ์คณะทันตแพทย์และหองอาหารสวัสดิการ 

  ซึ่งจะเห็นไดวาอาคารตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ มีอาคารสิ่งกอสรางหลายแหงที่ เกี่ยวของ และมี
ความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอัคคีภัยขึ้นได หากเกิดอัคคีภัยขึ้นแลว อาจจะทําใหไฟไหมลุกลามแผอาณาเขต 
ออกไปได ซึ่งสาเหตุที่กอใหเกิดอัคคีภัยขึ้นนั้นสามารถปูองกันได หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้ นก็สามารถ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยมากที่สุด โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ไดมีการวางแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย เตรียมการปูองกันการลุกลามของอัคคีภัย การชวยชีวิต การอพยพผูปุวยที่สวน
ใหญสามารถชวยเหลือตนเองได และผูไมเกียวของทั้งหมดไวลวงหนา เพ่ือลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นกับ
ชีวิตและทรัพย์สินใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 

- เพ่ือปูองกันมิใหเกิดเพลิงไหม หรือเมื่อเกิดขึ้นก็ใหอยูในพ้ืนที่จํากัดท่ีสุด  

- เพ่ือระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยเร็วมิใหลุกลามตอไป  

- เพ่ือปูองกันความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นกับชีวิต  

- เพ่ือลดอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเพลิงไหมใหนอยที่สุด  
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รายละเอียดอาคารสถานที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เป็นอาคาร 17 ชั้น ประกอบดวย 

 ชั้น 17  สํานักงานผูบริหาร 
 ชั้น 16  สํานักงานคณบดี งานแผนและงบประมาณ  และสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 ชั้น 15 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว และงานสื่อสารองค์กร 
 ชั้น 14 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน และ 
                  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 ชั้น 13 ภาควิชาศัลยศาสตร์ชองปากและแม็กซิโลเฟเชียล  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก   
                  ภาควิชารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

ชั้น 12 ภาควิชาเวชศาสตร์ชองปากและปริทันตวิทยา  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง   
ชั้น 11 สํานักงานโรงพยาบาลทันตกรรม  งานบริหารคุณภาพ สํานักงานโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์

นานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยในคนประจําคณะฯ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 
และหอผูปุวยใน 

ชั้น 10 หองผาตัด และหนวยผูปุวยใน 
ชั้น 9 คลินิกประดิษฐ์ใบหนาขากรรไกร หองปฏิบัติการทันตกรรม 
ชั้น 8 คลินิกราชวงศ์  และคลินิกเพรสทีจ 
ชั้น 7 ศูนย์หองประชุมและหองบรรยาย หนวยพิธีการ หนวยจัดการนักศึกษาหลังปริญญา หนวยจัด     

การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หนวยทันตแพทยศาสตร์ศึกษา หนวยกิจการ
นักศึกษา หนวยสวัสดิการนักศึกษา โรงเรียนผูชวยทันตแพทย์ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 

ชั้น 6 คลินิกกลาง 
ชั้น  5 คลินิกทันตกรรมหัตถการ คลินิกวิทยาเ อ็นโดดอนต์  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์             

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ชองปาก 
ชั้น 4 คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกทันตกรรมจัดฟัน และคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว 
ชั้น 3 คลินิกศัลยกรรมชองปากและใบหนาขากรรไกร คลินิกรังสีวิทยาชองปากและใบหนา

ขากรรไกร ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม และศูนย์ทันตกรรมสหสาขา 
ชั้น 2 คลินิกตรวจพิเคราะห์และบําบัดฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรมพิเศษ คลินิกสงเสริมสุขภาพ คลัง

ผูปุวย หองละหมาด สวนบริหารเครติด และหนวยสังคมสงเคราะห์ฯ 
ชั้น 1 หนวยเวชระเบียน หนวยเภสัชกรรม หนวยฉุกเฉินทางการแพทย์ รานอาหาร M-Dent 

พิพิธภัณฑ์ มูลนิธิฯสมาคมศิษย์เกา รานคา รานกาแฟ และธนาคารกรุงเทพ 
ชั้น B1 หองเก็บบัตร หองเก็บวัสดุการแพทย์ หนวยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และที่จอดรถ 
ชั้น B2 ที่จอดรถ 
ชั้น B3 ที่จอดรถ 
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 อาคารปฏิบัติการรวมและวิจัย 
 ชั้น 10 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
 ชั้น 9 หองปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมี 
 ชั้น 8 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 ชั้น 7 หองเตรียมงานวิจัยพรีคลินิก สํานักงานหนวยวิจัย 
 ชั้น 6 หองปฏิบัติการวิจัย  

ชั้น 5 หองปฏิบัติการวิจัย 
ชั้น 4 หองปฏิบัติการรวม 
ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น (Dental Simulation Lab) 
ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น (Dental Simulation Lab) 
ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมูเลชั่น (Dental Simulation Lab) 
 

 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนนัทนาการ 
 ชั้น 5  หองประชุม หองพักนักศึกษาระดับหลังปริญญา 

ชั้น 4 หองพักนักศึกษาระดับหลังปริญญา หนวยโสตทัศนศึกษาและหนวยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
ชั้น 3 หองพักนักศึกษาระดับหลังปริญญาและหนวยคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 2 หองพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้น 1 หองพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้น G สํานักงานงานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

 อาคารพรีคลินิก 
ชั้น 9  ศูนย์กีฬา 
ชั้น 8 สํานักงานภาควิชาสรีรวทิยาและชีวเคมี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และภาควิชาเภสัชวิทยา 
ชั้น 7 สํานักงานภาควิชาจุลชวีวิทยา 
ชั้น 6 หองสันทนาการ 
ชั้น 5  สํานักงานภาควิชาพยาธิวิทยา 
ชั้น 4 หองปฏิบัติการรวม  
ชั้น 3 หองปฏิบัติการชางทันตกรรม หองปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 
ชั้น 2 หองอาหารสวัสดิการ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานหนวยรักษาความปลอดภัย      

และจราจร 
ชั้น 1 หองปฏิบัติการวิจัย  สํานักงานหนวยยานพาหนะที่เก็บของทันตกรรมพระราชทานที่เก็บของ

ทันตกรรมชุมชน 
ชั้น B ที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ตางๆ 

 

http://www.dt.mahidol.ac.th/division/offeducation/multi/about.html
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มูลเหตุที่จะท าให้เกิดอัคคีภัย  
- อุบัติเหตุ เชน ไฟฟูาลัดวงจร แก฿สระเบิด ฯลฯ  

- ความประมาท  
- ลอบวางเพลิงเพ่ือสรางสถานการณ์ 

อัตราก าลังบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)  
 ต าแหน่งสายวิชาการ ประกอบด้วย 

ศาสตราจารย์     จํานวน  5  คน 
รองศาสตราจารย์    จํานวน  47 คน 
ผูชวยศาสตราจารย์    จํานวน  54 คน 
อาจารย์      จํานวน  81 คน 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  จํานวน  4 คน 

 ต าแหน่งสายสนับสนุน ประกอบด้วย 

ทันตแพทย์     จํานวน  27 คน  
เภสัชกร      จํานวน  2 คน 
พยาบาล     จํานวน  21 คน 
นักรังสีการแพทย์     จํานวน  2 คน 
นักวิทยาศาสตร์     จํานวน  20 คน 
นักวิชาการ     จํานวน  108 คน 
วิศวกร      จํานวน  6 คน 
สถาปนิก     จํานวน  2 คน 
เจาหนาที่บริหารงาน    จํานวน  96 คน 
ชางทันตกรรม     จํานวน  18 คน 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม/ผูชวยทันตแพทย์  จํานวน  580 คน 
ผูชวยพยาบาล     จํานวน  7 คน 
เจาหนาที่สายสนับสนุนอื่นๆ   จํานวน  309 คน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 การจัดทําแผนประกอบดวยหลักสําคัญ ดังนี้ 

1. การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําแผน ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

2. แผนกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบ และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบชัดเจน 

3. การกําหนดภาระกิจที่จะตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันของแตละบุคคล จะตองแยกอยาใหเป็น

บุคคลเดียวกัน 

4. นําเสนอแผนปฏิบัติตอที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพ่ือการรับรอง 
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แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสวนราชการที่เป็นทั้งสถานศึกษาและโรงพยาบาล
ทันตกรรม มีสิ่งกอสรางและอาคารสนับสนุนหลายอาคาร สําหรับการเรียนการสอนและบริการผูปุวยทาง  
ทันตกรรม เพ่ือเป็นการปูองกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นภัยรายแรงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงจําเป็นตองมี
แผนรองรับในการปูองกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งแบงเป็น 3 สวน คือ 

1.   แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นแผนปูองกันกอนการเกิดเพลิงไหม ประกอบดวย 
1.1 แผนเตรียมความพรอม เป็นการกําหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง จุดติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งการ

เตรียมพรอมดานบุคลากร 
1.2 แผนการตรวจตรา กําหนดใหมีการตรวจตรา  เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ของที่ติดไฟได

งาย  แหลงความรอน อุปกรณ์ดับเพลิง 
1.3 แผนการอบรม กําหนดใหมีการอบรมพนักงาน หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องการดับ

ไฟและการหนีไฟ 
1.4 แผนการรณรงค์ปูองกันอัคคีภัย เป็นแผนที่จัดทําเพ่ือการสรางความสนใจ และรวมสงเสริม

ในการปูองกันอัคคีภัยไมใหเกิดข้ึน  
2.   แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียประกอบดวย 

2.1 แผนการดับเพลิง กําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม ขั้นตน / ขั้นรุนแรง 
2.2 แผนการอพยพหนีไฟ  กําหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตเจาหนาที่ หรือผูที่อยูใน 

เหตุการณ์ 
3.   แผนหลังเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว จะตองมีการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์  

ซึ่งดําเนินการตอเนื่องจากเหตุเพลิงไหม และการฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ เพ่ือใหสถานที่พรอม
ใชงาน และปูองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
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 1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนกอนเกิดเหตุ
เพลิงไหมท่ีสําคัญไว สําหรับเป็นแนวทางใหหนวยงานภายในถือปฏิบัติในการจัดทําแผนรองรับใหสอดคลอง
กับแผนหลักของคณะฯ ดังนี้ 
1.1 แผนเตรียมความพร้อม 
 เป็นแผนการเตรียมความพรอม  หากเกิดเพลิงไหมขึ้น ทุกหนวยงานจะตองมีความพรอมในการ
ระงับและปูองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน เจาหนาที่รูหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 1.1.1 ด้านอาคารสถานที่ 
  ก. ก าหนดบริเวณพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ภายในคณะฯ ไดแก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ไดเตรียมความพรอมของสถานที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ คือ 
- การกอสรางลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

- การกอสรางเสนทางอพยพเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ถังเก็บออกซิเจนเหลว บริเวณดานขางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

- ถังเก็บแก฿สหุงตม บริเวณดานหนาอาคารพรีคลินิก   

- บริเวณที่ตั้งหมอแปลงไฟฟูาและตูเมนควบคุมระบบไฟฟูาประจําอาคาร บริเวณ

ชั้นใตดิน B1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

- บริเวณหองเครื่องระบบตางๆ ประจําอาคาร บริเวณชั้น 7A และ 10A อาคาร   

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   

 ในบริเวณพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย ใหงานกายภาพและสิ่งแวดลอมทําแผนการตรวจตราและบํารุงรักษา 
ข. ก าหนดเส้นทางอพยพหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน จัดทําแผนผัง แสดงใหคนทั่วไปเห็น

ไดชัดเจนทุกอาคาร 
  ค. ติดตั้งปูายบอกจุด จุดที่ตั้งของสะพานไฟฟูา วาล์วหัวจายออกซิเจนในทุกอาคาร 
  ง. ติดตั้งปูายระบุห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ที่บริเวณลิฟท์ทุกอาคาร และทุกชั้น  

จ. ก าหนดจุดติดตั้งท่อส่งน้ าจากระบบประปา คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
   1. แหลงเก็บน้ําสํารองใตดิน มี 3 จุด คือ 
    - ชั้นใตดิน B3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
    - ชั้นใตดิน อาคารพรีคลินิก 
    - ชั้น G อาคารศูนย์การเรียนรูและนันทนาการ 
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2. แหลงเติมน้ําแกรถดับเพลิง (Fire Hydrant) มี 3 จุด  คือ 
    - หัวจายน้ํา บริเวณหนาศาลพระภูมิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
    - หัวจายน้ํา บริเวณดานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    - หัวจายน้ํา บริเวณดานหนาอาคารศูนย์การเรียนรูและนันทนาการ  

 ฉ. ติดตั้งปูายบอกจุดติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์เตือนภัยตางๆ ไวให
ชัดเจน ไดแก 

   -  เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ มีประจําทุกหนวยงาน 
- สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและเหตุฉุกเฉิน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

หองควบคุมระบบ ประจําอาคาร  
-  บันไดสําหรับใชอาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น เก็บไวที่งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 ช. ก าหนดเส้นทางจราจรในคณะฯ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม กําหนดใหเดินรถ ดังนี้ 
(พิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) 

- ประตูท่ี 1 หนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ใหเป็นประตูเขา - ออก 
- ประตูท่ี 2 หนาคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประตูเขา - ออก 
- ประตูท่ี 3 ดานหลังอาคารพรีคลินิก ใหเป็นประตูทางออก 

  ซ. ก าหนดศูนย์ส่ือสาร ประกอบดวย 
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โทร 1111 มีหนาที่ประสานงานกับผูบัญชาการแผนรับ

สถานการณ์อัคคีภัยและถายทอดคําสั่งสูหนวยงานตางๆและผูชวยผูบัญชาการแผนฯ ทีม 2 
- ศูนย์อํานวยการรับแจงเหตุ โทร 1000 มีหนาที่รับประสานงานระหวาง 

หนวยงานตางๆ และผูชวยผูบัญชาการแผนฯ ทีม 3 
  ฌ. ก าหนดจุดรวมพล เพ่ือใหผูบัญชาการแผนฯ เลือกใชตามสถานการณ์ มีดังนี้  

  จุดที่ 1 ณ บริเวณลานน้ําพุหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
จุดที่ 2 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฝั่งถนนขาเขา 
จุดที่ 3 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฝั่งถนนขาออก 
จุดที่ 4 ณ บริเวณถนนทางลงจากอาคารจอดรถ 
จุดที่ 5 ณ บริเวณใตอาคารพรีคลินิก 

    จุดที่ 6 ณ บริเวณลานจอดรถคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จุดที่ 7 ณ บริเวณลานรวมพลกรมสารวัตรทหารบก   

ก าหนดจุดพักรอ เพ่ือใหผูบัญชาการแผนฯ เลือกใชตามสถานการณ์ มีดังนี้  
   จุดที่  1   ชั้น  8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
   จุดที่  2   ชั้น  10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
   จุดที่  3   ชั้น  16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
   จุดที่  4   ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
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เจาหนาท่ี/บุคลากรไดยินสญัญาณกริ่งเตือนภัย 

ตรวจนับจํานวนเจาหนาท่ี ผูมาตดิตอ/ผูมารับบริการ 

 หัวหนาหนวยงานรับทราบ จํานวนเจาหนาที่ 

และผูมาตดิตอ/ผูมารับบริการ 

 หนวยการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมสถานท่ีและ

อุปกรณ ์

ตรวจสอบจํานวน 

หัวหนาหนวยขนยายผูปุวย 
หัวหนาหนวยบริหารสถานท่ีและเทคโนโลยหีองประชุม 

ผูอํานวยการดับเพลิงประสานงานกับหนวยอพยพและ
หนวยรักษาความปลอดภัยและจราจรขอความ
ชวยเหลือจากหนวยชวยชีวิต 
 

ไม่ครบ 

หัวหนาคลินิก/หัวหนาหนวย 
เป็นผูนําการขนยาย 

หัวหนาคลินิก/หัวหนาหนวย 
จุดที่เกิดเหต ุ

แผนผังการอพยพและรวมพล 

 
 
 
 
 

            หนวยขนยายผูปุวยและทรัพย์สิน 
อพยพไปยังจุดรวมพล รวมถึงผูมาติดตอ/ผูมารับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
ครบ 

                                                         
 
 
 
 

 ควบคุมดูแลเจาหนาท่ี 

 ประสานงานกับผูอํานวยการการดบัเพลิง 

 สั่งการคนหา/ชวยเหลือ/ขนยายผูบาดเจ็บ 

 รายงานสถานการณ์ใหผูอํานวยการดับเพลิงทราบ 
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ญ. ก าหนดจุดเก็บเวชภัณฑ์ฉุกเฉินที่ใช้ในจุดรวมพล กําหนดใหผูบัญชาการแผนฯ 
เลือกใชตามแตสถานการณ์ ดังนี้ 

- พ้ืนที่ปฐมพยาบาลโดยแบงเป็น 2 สวน คือ สวนที่ 1 พ้ืนที่ผูปุวยชวยเหลือตัวเอง

ไมได (รพ.รามาธิบดี  รพ.ราชวิถี และรพ.เวชศาสตร์เขตรอน) สวนที่ 2 ผูปุวยที่

ชวยเหลือตัวเองได (จุดรวมพล) 

- พ้ืนที่สําหรับกองอํานวยการและเจาหนาที่ ควรอยูใกลๆ กับจุดเกิดเหตุเล็กนอย  

- พ้ืนที่สําหรับใชเก็บทรัพย์สินของทางราชการ และผูปุวย ที่ขนยายมาจากจุดเพลิง

ไหม 

- พ้ืนที่สําหรับญาติผูปุวย (จุดรวมพล) 

 1.1.2 ด้านอุปกรณ์ มีการเตรียมอุปกรณ์ใหพรอม ดังนี้ 
  ก. อุปกรณ์เตือนภัย 

- เครื่องดักจับควัน (smoke detectors) ดักจับความรอน (heat detectors) 

- ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (fire alarm) 

- ระบบเสียงตามสาย 

- จุดกดสัญญาณขอความชวยเหลือ  

  ซึ่งระบบเครื่องดักจับควันและระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม มีติดตั้งอยูในทุกอาคารของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  ข. อุปกรณ์ดับเพลิง 

- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จัดใหมีครบทุกหนวยงาน อยางนอยหนวยงานละ 1 

เครื่อง 

- เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (fire Pump) ชนิดติดตั้งถาวร พรอมสายสงน้ําดับเพลิง   

(fire delivery hose) ปัจจุบันติดตั้งในทุกอาคารของคณะฯ 

- ทอประปาหัวแดง (fire Hydrant) สําหรับเติมน้ําใหรถดับเพลิง 

  ค. อุปกรณ์ส่องสว่าง  
- เครื่องกําเนิดไฟฟูาสํารอง (generator) จํานวน 2 เครื่อง 
- ไฟแสงสวางฉุกเฉิน (emergency light) จัดใหมีครบทุกหนวยงาน  
- กระบอกไฟฉาย (ติดผนัง) มีประจําในหองผูปุวยทุกหอง และ nurse station  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
- ไฟฉายขนาดใหญมีประจําทุกหนวยงาน  
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ง. อุปกรณ์สื่อสาร 
- โทรศัพท์ภายในทุกหนวยงาน 
- วิทยุสื่อสาร 
- โทรศัพท์มือถือ 

 1.1.3 ด้านบุคลากร 
  ก. ระดับคณะ / โรงพยาบาล ผูรับผิดชอบไดแก งานกายภาพและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ใน
การตรวจตรา และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ทุกอาคารภายในคณะฯ ทั้งดานโครงสรางสิ่งแวดลอม อุปกรณ์
ไฟฟูา ระบบวงจรไฟฟูา ระบบจัดสงน้ํา อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ ใหมีความพรอมที่
จะใชงานไดตลอดเวลา ซึ่งงานกายภาพและสิ่งแวดลอม จะเป็นผูรับผิดชอบในการวางแผนผังกํากับงาน
ประจําปี โดยมีเปูาหมายที่ทุกอาคารจะตองไดรับการตรวจตราอยางนอย 2 ครั้ง / ปี 
  ข. ระดับหน่วยงาน ผูรับผิดชอบคือ งานกายภาพและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ตรวจตราและ
ประสานงานการบํารุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการดับเพลิง กับงานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม สํารวจตรวจตราอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในหนวยงานของตนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และปูองกันความเสี่ยงเหลานั้น โดยมีเปูาหมายที่ทุกหนวยงานตองดําเนินการเป็นประจํา มีการชี้แจงและ
มอบหมายภาระหนาที่และแนวทางปฏิบัติในการอพยพ เคลื่อนยายผูปุวยและอุปกรณ์ เครื่องมือขณะเกิด
อัคคีภัยและมีการซักซอมความเขาใจเป็นระยะๆ อยางนอยทุก 2 – 3  เดือน 

- ตรวจสอบปูายบอกทางหนีไฟ ทางหนีไฟ ประจําหนวยงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจําหนวยงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบอุปกรณ์สองสวาง อุปกรณ์สื่อสารทุกหนวยงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบอปุกรณ์ดักจับควัน ความรอน และระบบสัญญาณเตือนไฟไหม ทุก 3 เดือน 
- ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟูาสํารอง (Automatic Generator) ทุก 3 เดือน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์และถังออกซิเจนทุกสัปดาห์ 
- ตรวจสอบเครื่องนึ่งแรงดันไอน้ํา เครื่องกําเนิดไอน้ําพรอมอุปกรณ์ตางๆ เป็นประจําทุก 6 เดือน 
- จัดดําเนินการซอมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัย เป็นประจําทุกปี 

 1.1.4 ด้านสถานที่และอุปกรณ์เฉพาะ 
   ถังออกซิเจนเหลว ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟูา งานครุภัณฑ์
การแพทย์ / ทันตแพทย์และไฟฟูา งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ฯ เป็นผูรับผิดชอบ ในการวางแผนการ
บํารุงรักษา 
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แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องยนต์ดับเพลิง ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
 

วันท่ี................เดือน................................พ.ศ.............................. 
 

เรียน หัวหนาชุดควบคุมประจําอาคาร........................................................................ 
 

 ขาพเจาหัวหนาชุดประจําชั้น..........อาคาร.....................................................ขอรายงานผลการตรวจสอบเครื่องยนตด์ับเพลิง 
 

โดยตรวจสอบเมื่อวันท่ี....................................................ผลการตรวจสอบดังนี้ 
 

ลําดับ ประเภทอุปกรณ์ 

จุดติดตั้ง สภาพโดยทั่วไป () ปกต ิ    () ไม่ปกต ิ
หมาย
เหต ุNo. สถานที่ จํานวน แบตเตอรี่ น้ํากลั่น เชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง 

Engine 
Fire 

Pump 

น้ําหลอ
เย็น 

เครื่องยนต์ ทอไอเสีย 
แทน
เครื่อง 

1 เครื่องยนต์ดับเพลิง              

2 
เครื่องปั้มน้ํา
(Electar Pump) 

   จารบ ี
เพลา
ขับ 

ตลับ
ลูกปืน 

ซีลปั้ม
น้ํา 

Aline 
Ment 

น้ําหลอ
ปั้ม 

ตัวปั้ม
น้ํา 

เสียงปั้ม 
แทน
เครื่อง 

 

3 
เครื่องปั้มน้ํา
(Jockey Pump) 

   เกจวัด 
เพลา
ขับ 

ตลับ
ลูกปืน 

ซีลปั้ม
น้ํา 

Fire 
Pump 
Contro

ller 

น้ําหลอ
ปั้ม 

ตัวปั้ม
น้ํา 

เสียงปั้ม 
แทน
เครื่อง 

 

4 ถังเก็บน้ําสํารอง    
ทอสง
น้ํา 

วาล์ว
น้ํา 

น้ําเขา
ถัง 

ระดับ
น้ํา 

ชุด
ควบคุม
ระดับ
น้ํา 

ทอน้ํา
ลน 

สายไฟ พัดลม 
แสง
สวาง 

 

5 เครื่องปั้มน้ําตัวที่ 1    จารบ ี
เพลา
ขับ 

ตลับ
ลูกปืน 

ซีลปั้ม
น้ํา 

Fire 
Pump 
Contro

ller 

น้ําหลอ
ปั้ม 

Aline 
Ment 

เสียงปั้ม 
แทน
เครื่อง 

 

6               

 
ลงช่ือ................................................................ผูตรวจสอบ       ลงช่ือ................................................................ผูตรวจสอบ 
  (.....................................................................)          (....................................................................) 
            หัวหนาดับเพลิงขั้นตน    หัวหนาชุดควบคุมฉุกเฉินประจาํอาคาร 
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  วันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
 

เรียน หัวหนาชุดควบคุมประจําอาคาร...............................................................................  
ขาพเจาหัวหนาชุดประจําอาคารชั้น...........อาคาร................................................ขอรายงานผลการตรวจสอบ          

อุปกรณ์ดับเพลิง โดยตรวจสอบเมื่อวันที่.......................................ผลการสํารวจดังนี้ 

ประเภทอุปกรณ์ 

จํานวน สภาพโดยทั่วไป สภาพจุดที่ติดตั้ง 
ขอเสนอแนะ
การในการ

ปรับปรุงแกไข 
เพียงพอ ขอ

เพ่ิมเติม 
ใชได ใชไมได เหมาะสม ไม

เหมาะสม 
1.เครื่องดับเพลิงชนิดผง
เคมี 

       

2.เครื่องดับเพลิงชนิด
CO2 

       

3.ภาชนะบรรจุน้ํา        
4.กริ่งสัญญาณ        
5.สายฉีดน้ําดับเพลิง        
6.แผนผังทางหนีไฟ        
7.การจัดลําดับการขน
ยาย 

       

8.อื่นๆ        
 
 ลงชื่อ                                                         ผูตรวจสอบ 
 (................................................................) 
 หัวหนาชุดดับเพลิงข้ันตน 
 วันที่................/...................../................... 
 
 ลงชื่อ                                                         ผูตรวจสอบ 
                                                                      (................................................................) 
 หัวหนาชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินประจําอาคาร 
 วันที่................/...................../................... 

 

แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง 
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การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ 
 

เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
.................น. 
 
 
 
 
 
 
.................น. 

1.สถานการณ์สมมุติ (.............) 
   เกิดสัญญาณหองควบคุม 
   การควบคุมระบายสัญญาณ 
   ประสานผูเกี่ยวของ 
   ตรวจสอบเหตุโดยอุปกรณ์สื่อสาร 
   ตรวจสอบเหตุโดยบุคลากรผูมีหนาที่ 
2.ผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้แจ้งเหตุ 
   แจงหัวหนาพื้นที่ 
   ประสานผูเกี่ยวของ 
   ดับเพลิงเบื้องตน 

  

            
.................น. 
           
 
.................น. 

3.ประกาศใช้แผนปฏิบัติ 
   ดับเพลิงโดยหนวยดับเพลิง 
   ควบคุมระบบชวยอพยพ 
   จัดตั้งกองอํานวยการ 
   ควบคุมทุกพ้ืนที่และจัดการจราจร 
   รับรายงานผลแตละพ้ืนที่ 

  

             
.................น. 
            
.................น. 

4.การช่วยเหลือผู้ประสพภัย 
   การรับแจงและการคนหาผูประสบภัย 
   การเคลื่อนยายผูประสบภัย 
   การปฐมพยาบาลผูประสบภัยเบื้องตน 

  

             
.................น. 
 
…………….น. 

5.การประเมินสถานการณ์ 
   รับ-รวบรวมขอมูลทุกหนวยปฏิบัติ 
   การส ารวจตรวจสอบหลังสอบเกิดเหตุ 
   การประกาศเพลิงสงบ 

  

 

หมายเหตุ : จัดผูสังเกตการณ์เพ่ือประเมินผลเก็บขอมูล 

 
 
 
 



14 

 

 

การส ารวจความพร้อมตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 อาคาร................................................................. 

กิจกรรมปฏิบัติ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ความพร้อมและ
ศักยภาพ 

0 1 2 3 4 
1. แผนดับเพลิงขั้นตน 
1.1 การประชุมทบทวน ซักซอมใหทุกคนในแผนกได
เขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ตามแผนดับเพลิงขั้นตน 

        

1.2 การฝึกซอม และฝึกปฏิบัติในหนาที่รับผิดชอบ         
1.3 ความพรอมของถังและอุปกรณ์ดับเพลิง หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

        

2.แผนการฝึกซอมอพยพหนีไฟ 
2.1 การประชุม ทบทวน ซักซอมใหทุกคนในองค์กร ได
เขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบตามแผนอพยพหนีไฟ 
(ผูนําทางหนีไฟ, ผูตรวจสอบพื้นท่ี, ผูตรวจเช็คผูที่หนีไฟ) 

        

2.2 การทบทวน ซักซอมใหทุกคนในอาคารไดทราบแผน
อพยพหนีไฟ,วิธีการหนีไฟ,สัญญาณหนีไฟ,เสนทางหนีไฟ
และจุดรวมพลหนีไฟ 

        

2.3 การฝึกซอมและการฝึกปฏิบัติในหนาที่ตามแผน
อพยพหนีไฟ  

        

2.4 ความพรอมของเสนทางหนีไฟ, จุดรวมพลหนีไฟ, ไฟ
ฉุกเฉิน และอุปกรณ์หนีไฟที่จําเป็นอื่นๆ 

        

3.สรุปความพรอมและศักยภาพ ตามแผนดับเพลิงขั้นตน
และแผนอพยพหนีไฟ (ภาพรวม) 

        

รวม         
 

หมายเหตุ   0     ไมพรอมเลย 
  1     ตองปรับปรุงอยางมาก 

 2     พอใช 
 3     ด ี
 4     ดีมาก 
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การส ารวจความพร้อมและศักยภาพของทีมปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน 
(Emergency Response Team : ERT) 

 
    ทีมตัดแหลงพลังงาน     ทีมอพยพ      ทีมระงับเหตุ 
   ทีมประสานงานหนวยแพทย์-พยาบาล   ทีมฟ้ืนฟู      ทีมประชาสัมพันธ์ 
   หัวหนาชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน     ชุดรักษาความปลอดภัย    การฝึกดับเพลิงขั้นตน 
   ทีมปฐมพยาบาล      ทีมสื่อสารประสานงาน    ทีมเสนทางหนีไฟ 

 
อาคาร..................................................................... (หน.ชุดฯอาคาร) 

 

กิจกรรมปฏิบัติ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ความพร้อมและ
ศักยภาพ 

0 1 2 3 4 
1.การประชุม ทบทวน ซักซอมใหทุกคนในทีมเกิด
ความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบ 

        

2.การฝึกซอมและฝึกปฏิบัติในหนาที่รับผิดชอบของ
ทีม 

        

3.ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความ
สะดวกแผนปฏิบัติฉุกเฉิน 

        

รวม         
 

 
หมายเหตุ     0     ไมพรอมเลย 
  1     ตองปรับปรุงอยางมาก 

      2     พอใช 
      3     ด ี
      4     ดีมาก 
 

 
                  ลงชื่อ       ผูตรวจสอบ 

                                                             (....................................................) 
                                   วันที.่........./........../.......... 
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1.2 แผนการตรวจตรา 

เป็นแผนการสํารวจความเสี่ยงและตรวจตรา  เพ่ือเฝูาระวังปูองกันและขจัดตนเหตุของการเกิดเพลิงไหม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               มีขอบกพรอง                              ไมมีขอบกพรอง 
ง 

 
 
 
 
 
 
หัวหน้าหน่วยงาน ตองมีการตรวจสอบระบบตาง ๆ  และปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตรวจตราความพรอมของอุปกรณ์ตาง ๆ และสถานที่ 
 2. หากมีจุดชํารุดหรือตองการแกไข จะตองรายงานตามลําดับขั้นตอน 
 3. มอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการซอมบํารุงใหแลวเสร็จ และตรวจสอบความเรียบรอย 
 

 

ตรวจสถานท่ีตามที่กําหนด 

สงแบบรายงานท่ีงานรักษาความปลอดภัย 

งานบริหารทั่วไปตรวจสอบแบบรายงาน 

งานบริหารทั่วไปสรุปรายงานผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการสั่งการ 

ฝุาย / หนวยงานท่ีเกี่ยวของ งานบริหารทั่วไปเก็บรวบรวมขอมลู 

งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ปรับปรุงแกไข 
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2. แผนขณะเกิดเพลิงไหม้ 
 2.1 แผนการดับเพลิง เป็นการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เม่ือมีเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่
ทราบหน้าที่ของตนเองจะปฏิบัติอย่างไร หน่วยงานจะต้องท าอะไรบ้าง  

 
 
  
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ผู้อ านวยการดับเพลิง (รองคณบดีฝุาย
กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

- รองผู้อ านวยการดับเพลิง (รองประธาน
กรรมการคณะกรรมการปูองกัน บรรเทา
อัคคีภัย) 

- หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
- หัวหน้าหน่วยผู้ปุวยใน 
- หัวหน้าคลินิก 
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 
- เจ้าหน้าที่การเงินทั้งหมด 
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

- ทีมผจญเพลิงคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 

- งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

- งานสื่อสารองค์กร 

- ผู้ปุวยสัมพันธ ์

- หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร 

- หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม 

-  

- หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์    - หน่วยวิสัญญี   

- หน่วยการพยาบาล     - หน่วยห้องผ่าตัด 

- งานบริหารทั่วไป 
- หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม 

-  

- หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร  (ประสานงาน) 

กองอ านวยการดับเพลิง 

หน่วยดับเพลิง 

หน่วยผจญเพลิง 

หน่วยซ่อมบ ารุง 

หน่วยปฐมพยาบาล 

หน่วยบรรเทาทุกข์ (สนับสนุนบริการ) 

หน่วยสมทบสนับสนุนจากภายนอก 

หน่วยขนย้ายผู้ปุวยและทรัพย์สนิ 

หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร 

หน่วยสื่อสารและประชาสัมพนัธ ์
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
     
    
          ดับได้                        ดับไม่ได้ 

 
                                                                         
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ผูพบเหตเุพลิงไหม 

แจงหัวหนาหนวยงาน/คลินิก 
 

หัวหนาหนวยงานรายงาน
ผูบังคับบัญชาข้ันตน 

ผูอํานวยการแผน 
 

ตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิด
อัคคีภัย 

(รหัส....ทันต อัคคี แผนที่ 2 และ 3 
ตามลาํดับ) 

หัวหนาหนวยงาน/คลินิก 
 

ตัดสินใจใช้แผนระงับอัคคีภัยขั้นต้น 
ณ จุดเกิดเหตุ 

 

ผูบัญชาการแผน (คณบดี) 
 

ระงับอัคคีภัยไดตามแผน 
ประกาศยกเลิกแผน 
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แผนการระงับอัคคีภัย แผนที่ 1 ข้ันต้น ณ จุดเกิดเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แจง รปภ. โทร 1000 ดับเพลิงมือ 1  
    แจงชาง โทร 1999                                                                                                                
            แจงประชาสัมพันธ์ โทร 1111   
            แจงหนวยงานท่ีอยูใกลที่เกิดเหต ุ
            เขียนรายงานเหตุไฟไหม 
                                                                                                     ดับเพลิงมือ 2 
 ขนยายเช้ือเพลิงใกลไฟ 
 
 
 
 
 เตรียมไฟสองสวาง 
 เตรียมยกสะพานไฟ 
 
 
 
 
 เตรียมการอพยพ  
 (รอประกาศใชแผน 3) 
 
 
 
 
 ดูแล / เคลื่อนยายทรัพย์สิน 
 ภายในหนวยงาน 
 
 
 
 

ผูพบเหตเุพลิงไหม 

หัวหนางานหนวยงาน / คลินิก รองหัวหนา เจาหนาท่ีผูพบเหตุเพลิงไหม/
หรือไดรับมอบหมายใหดับไฟ 

 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ดับเพลิงมือ 2) 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(เตรียมการ / อุปกรณ์) 

 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(เตรียมการอพยพ) 

 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ดูแลทรัพยส์ิน) 
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แผนการระงับอัคคีภัย แผนที่ 1 ข้ันต้น ณ จุดเกิดเหตุ สรุปได้ดังนี้ 
ผู้พบเห็น 
ท าหน้าที่ 

- ตั้งสติใหดี อยาตกใจกลัว 
- แจงหัวหนาหนวยงาน / คลินิก 
- ใชเครื่องดับเพลิงที่อยูใกลที่สุดไปดับเพลิงทันที 

 

หัวหน้าคลินิก / หน่วยงาน 

ท าหน้าที่ 
- เตรียมพรอมเพ่ืออํานวยการดับเพลิงเบื้องตน 
- พิจารณาเหตุการณ์ใหรอบคอบในเรื่องเกี่ยวกับ ไฟไหมอะไร ที่ไหน สภาพเพลิงเป็นอยางไร  สภาพ

ควันเปลวไฟ และความรุนแรงแคไหน 
- สั่งการดับเพลิงโดยมอบหมายเจาหนาที่ที่ทํางานขณะนั้น นําเครื่องดับเพลิงไปชวยดับเพลิงเบื้องตน 
- แจงเจาหนาที่ฝุายที่เกี่ยวของเพ่ือรอดําเนินการตามแผนขั้นตอไป 
- สั่งการเตรียมอุปกรณ์ใหแสงสวางพรอมที่จะใชงาน 
- เมื่อเห็นวาไมสามารถดับเพลิงมือได ใหแจง ผอ.แผน ทันท ี
-  มอบหมายใหรองหัวหนาฯ ประจําเครื่องมือสื่อสาร ทําหนาที่ประสานงาน 
- กําหนดสถานที่เก็บทรัพย์สิน 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
ท าหน้าที่ 

- โทรแจงหองประชาสัมพันธ์ โทร. 1111 เพ่ือรอประกาศใชแผน...... 
- ใชเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู เพ่ือแจงเหตุใหหนวยงานใกลเคียงทราบ 
- ประจําเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือตอบรับ ชี้แจง และอธิบายเหตุการณ์ตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
- โทรแจง รปภ.ทีมดับเพลิง โทร. 1000 เพ่ือเตรียมความพรอมหากประกาศใชแผน 2              

- โทรแจงชางฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมพรอม หากประกาศใชแผน 2 โทร. 1999                                                                              

- เขียนรายงานไฟไหม 
 

เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัย 

ท าหน้าที่ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือจัดเก็บทรัพย์สิน 

- ขนยานทรัพย์สินที่มีคาไปยังจุดที่ปลอดภัย 

- จดบันทึกรายการ 
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เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

ท าหน้าที่ 
- เตรียมไฟสองสวาง 

- เตรียมยกสะพานไฟกรณีเห็นวาเกิดไฟฟูาลัดวงจร 
 

เจ้าหน้าที่ อพยพ 

ท าหน้าที่ 

1. จัดเตรียมเพ่ือรอการอพยพ  

2. สํารวจเสนทางอพยพเพ่ือเตรียมการนําทางหนีไฟ 

3. จัดเตรียมธงสีเขียวเพื่อนําทางในการอพยพแกผูปุวย ญาติ และเจาหนาที่ไปยังจุดรวมพล เมื่อ
หัวหนาสั่งการอพยพ 
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การเตรียมการของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  ประจําเครื่องมือสื่อสาร 
    แจงศูนย์อํานวยการรับแจงเหตุ โทร 1000                                                                                                                  
            ประสานงาน   
            หาขาวประเมินสถานการณ ์
  
                                                                                                     ชวยดับเพลงิ 
  หาขาว สืบขาว 
 
 
 
 
 เตรียมอุปกรณ ์
                  ไฟสองสวาง 
                  (รอประกาศใชแผน 2) 
 
 
 
 

สํารวจเสนทางอพยพ 
เตรียมเคลื่อนยายผูปุวย/อพยพ 

 (รอประกาศใชแผน 3) 
 
 
 
 
 รักษาความปลอดภัยในหนวยงาน 
 เตรียมเคลื่อนยายทรัพสิน 
 (รอประกาศใชแผน 3) 

รับแจงเหตเุพลิงไหม 
จากหนวยงาน ณ จุดเกิดเหต ุ

หัวหนางานหนวยงาน / คลินิก รองหัวหนา 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ชุดที่ 1) 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ชุดที่ 2) 

 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ชุดที่ 3) 

 

เจาหนาท่ีหนวยงาน 
(ชุดที่ 4) 
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หัวหน้าฯ จะต้องด าเนินการ 
1. สงเจาหนาที่  2 คน พรอมกับเครื่องดับเพลิงมือถือ 1 เครื่องไปที่เกิดเหตุ เพ่ือชวยดับเพลิง 

และหาขาว เจาหนาที่คนที่ 2 ตองกลับมาแจงขาว 
2. สํารวจอุปกรณ์ เตรียมพรอมจะเคลื่อนยาย 
3. สํารวจผูปุวย เตรียมพรอมจะเคลื่อนยาย 
4. สํารวจญาติ และเตรียมพรอมจะอพยพ 
5. ปิดชองทางที่ควันจะเขามา 
6. เตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสวาง 
7. สํารวจทางหนีไฟ และทิศทางการหนีไฟ 
8. เตรียมพรอมในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

หัวหนาฯ เมื่อทราบวา เพลิงไหมรุนแรงมากข้ึน ควบคุมไมได หรือมีการประกาศใชแผน 3 ใหอพยพ
ผูปุวยทันที ตามแผนอพยพท่ีวางไว เชนเดียวกับหัวหนาหนวยงาน / คลินิก ที่อยูบริเวณชั้นเดียวกับเพลิงไหม 
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แผนการระงับอัคคีภัย แผนที่ 2 (ระดับกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศเสียงตามสาย                                                                        เตรยีมพรอม  
 “ขณะนี้เกิดเหตุ ทันต อัคคี ท่ี.................                                                     รอประกาศแผนที ่3 
          โดยใชแผนที ่2”  (ประกาศ 5 ครั้งเป็นระยะ)   
  

             
                                                                                        

   
 
       
                     ดับได้                    ดับไม่ได ้

    

                                                                         
 
 
 

 

              
 
 
 
                                                                                เข้าสู่การปฏิบัติการแผน 3 
 

 
 

เมื่อไมสามารถระงับในแผนขั้นตนได 
ใหหัวหนาทีมดับเพลิงแจงผูอํานวยการแผน

เพื่อขอใชแผน 2 
 

ผูอํานวยการแผนหรือผูแทน 
รศ.ดร.พิศลย์   เสนาวงษ์ 

โทร. 08 – 9925 – 2466 หรือ 7903 
อ.ทพ. พงศธร  พูทองคํา 

โทร.08-5531-4957 หรือ 7813 

 

ประชาสมัพันธ์ ทุกฝุายรับทราบ 
และเตรียมพรอม 

 

ทีมผจญเพลิงของคณะ เขาดําเนินการดับเพลิง  
โดยใชสายฉดีน้ํา / อุปกรณ์ดับเพลิง 

ผูอํานวยการแผน 
 

ตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อ
เกิดอัคคัภัยขั้นรุนแรง 

(รหัส....ทันต อัคคี ใชแผนที่ 3 ) 

รายงานผูบญัชาการแผน (คณบดี) 
 

ผูอํานวยการแผน 
 

ประกาศยกเลิกแผน 
(“ขณะนี้ เสร็จสิ้นการปฏิบตัิการ
แผนที่ 2 แลว ยกเลิกแผน 2”) 
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แผนการระงับอัคคีภัย แผนที่ 2 (ระดับกลาง) สรุปได้ดังนี้ 
ผู้พบเหตุการณ์ ตองปฏิบัติดังนี้ 
ท าหน้าที ่

1. รายงานหัวหนาหนวย / คลินิก 
 

หัวหน้างานหน่วย/คลินิก ตองปฏิบัติดังนี้ 
ท าหน้าที ่

1. แจง ทีมดับเพลิงของคณะฯ และผอ.แผน เพ่ือเขาการดับเพลิงแผนที ่2  
2. เตรียมพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดับเพลิงแผนที ่2 
3. แจงเจาหนาที่ฝุายที่เกี่ยวของเพ่ือรอดําเนินการนกรณีท่ีไมสามารถดับเพลิงแผนที ่2 ได 
4. สั่งการเตรียมอุปกรณ์ใหแสงสวางพรอมที่จะใชงาน 

 

รองหัวหน้าฯ ประจ าเครื่องมือสื่อสาร ท าหน้าที่ประสานงาน 
ท าหน้าที ่

1. ใชเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู เพ่ือแจงเหตุใหหนวยงานใกลเคียงทราบ 
2. ประจําเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือตอบรับ ชี้แจง และอธิบายเหตุการณ์ตาง ๆ  
3. รายงานหัวหนางานทราบ 

 

ผู้น าทางหนีไฟ / ทีมอพยพในจุดเกิดเหตุ 
ท าหน้าที ่

1.จัดเตรียมเพ่ือรอการอพยพ  
2.สํารวจเสนทางอพยพเพ่ือเตรียมการนําทางหนีไฟ 
3.จัดเตรียมธงสีเขียวเพ่ือนําทางในการอพยพแกผูปุวย ญาติ และเจาหนาที่ไปยังจุดรวมพล เมื่อ      

หัวหนาสั่งการอพยพ 
 

เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัย 
ท าหน้าที ่

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือจัดเก็บทรัพย์สิน 

2. ขนยานทรัพย์สินที่มีคาไปยังจุดที่ปลอดภัย 

3. จดบันทึกรายการ 
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เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ท าหน้าที ่

1. เตรียมไฟฉาย 

2. เตรียมยกสะพานไฟกรณีท่ีตองใชน้ําดับเพลิง 
 

ปฐมพยาบาล 
ท าหน้าที่  

1. เตรียมปฐมพยาบาลคนปุวยเบื้องตน 
2. รอขนยายผูปุวยลําเลียงไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง หรือสถานที่ปลอดภัย 

 

ฟื้นฟู 
ท าหน้าที่  

1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ 
2. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาล ผูบาดเจ็บ ผูปุวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
3. จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสรางความชวยเหลือ 

สรุปคาเสียหาย จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ พรอมจัดทํารายงานสอบสวนเหตุการณ์ไฟไหมตอ ผอ.แผน 
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แผนการระงับอัคคีภัย แผนที่ 3 (ขั้นรุนแรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประกาศเสียงตามสาย  ตั้งกองอํานวยการ
“ขณะนี้เกิดเหตุ ทันต อัคคี ท่ี.................  อพยพ/เคลื่อนยาย 

โดยใชแผนที ่3”  (ประกาศ 5 ครัง้เป็นระยะ)                                      ปฐมพยาบาล 

**สัญญาณแจงเหตุทํางาน... “ประกาศอพยพ”   เวชภัณฑ์ฉุกเฉิน 

              แหลงน้ํา 

                                                                                         รักษาทรัพย์สิน 

    ทีมชาง 
  ยานพาหนะ 
        การจราจร 
                         คนหาบุคคล 

                                                         แถลงขาว                        
   ฟ้ืนฟู / เยียวยา 

            ประสานงานทีมผจญเพลิง 
                                     หนวย IT 

 

              
 
 
 
 
 

 
 

 

เมื่อเหตเุพลิงไหมไมสามารถระงับได
ในการปฏิบัติการแผนท่ี 2  

ผูอํานวยการแผนหรือผูแทน 
รศ.ดร.พิศลย์   เสนาวงษ์ 

โทร. 08 – 9925 – 2466 หรือ 
7903 

อ.ทพ. พงศธร  พูทองคํา 
โทร.08 – 5531 - 4957 หรือ 

7813 
 

ประชาสมัพันธ์ ทุกฝุายตามโครงสราง 
กองอํานวยการ 

 

ดําเนินการดับเพลิง  
โดยทีมดับเพลิงภายนอก 

ผูอํานวยการแผน 
 

ประกาศยกเลิกแผน 
(“ขณะนี้ เสร็จสิ้นการปฏิบตัิการ
แผนที่ 3 แลว ยกเลิกแผนท่ี 3” ) 

 

ผูบัญชาการแผน (คณบดี) 
 

ระงับอัคคีภัยไดตามแผน 
 

สถานีดับเพลิง 
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ทีมผจญเพลิง 
หน้าที ่

1. แจงให ผอ.แผน ทราบ เพ่ือใชแผนที ่3 
2. ประสานงานหนวยงานภายนอก ในการดับเพลิง 

ผอ.แผน 
หน้าที ่

1. แตงตั้งกองอํานวยการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง 
2. ประสานงานประชาสัมพันธ์  แจงประกาศใหใชแผนที ่3  
3. ดําเนินการตามแผนงานโดยผานกองอํานวยการ 
4. ประสานงาน / สั่งการ  ใหหนวยงานภายนอกเขาระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง 
5. สั่งอพยพบุคลากร / ผูปุวย / ญาติ  ไปยังจุดรวมพล 
6. สั่งประกาศยกเลิกแผน หลังจากเพลิงสงบ 
7. รายงานผูบัญชาการภายหลังเพลิงสงบ 

 

2.2 แผนการอพยพหนีไฟ 
การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ 

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อยาตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ไดวางไว 
2. ฟังประชาสัมพันธ์ประกาศคําแนะนํา 
3. ขณะที่จะลุกจากโต฿ะหรือออกจากหองทํางาน ใหเก็บทรัพย์สินหรือเอกสารสําคัญลงลิ้นชัก 

และล็อกกุญแจโดยเร็ว 
4. กรณีอพยพผานบริเวณควันไฟ ใหกมตัวต่ํา  และใชผาชุบน้ําปิดจมูก 
5. เมื่อเดินทางออกมาภายนอกหองทํางานแลว หามเดินยอนกลับเขาไปในหองทํางานอีก ไมวาจะ

นึกถึงเรื่องสําคัญอะไรขึ้นมาไดก็ตาม 
6. หามขนสัมภาระใดๆ ทั้งสิ้น ติดตัวไปในขณะอพยพยกเวนทรัพย์สินที่มีคา 
7. การเดินอพยพ ใชวิธีเดินเร็ว หามวิ่งหรือเดินชา 
8. การเดินภายในชองบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวเรียงหนึ่ง เพ่ือปูองกันการเบียดเสียด การเดิน

ใหเดินเร็วอยาวิ่ง 
9. การเดินในชองบันไดหนีไฟ หามเดินคุยกัน หามเดินลวงกระเปา สายตามองขั้นบันได มือจับ

ราวบันได อยาสงเสียงเอะอะ อยาผลัก อยาดัน หามแซงกันในชวงบันไดหนีไฟ 
10. ผูออกจากชั้นเป็นคนสุดทาย (ไมตองยืนรอจนแนใจ) ใหปิดประตูหนีไฟดวย 
11. เมื่ออพยพจนถึงชั้นลางสุดแลว ใหออกจากอาคารทันที 
12. กรณีอพยพลงขางลางไมได ใหเดินเร็วขึ้นไปยังจุดพักรอที่ชั้น 8 ชั้น 10 ชั้น 16 และลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ 
13. หามใชลิฟท์โดยเด็ดขาด 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1......................................... 
2......................................... 

 

ตัวอย่างแผนผังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนระงับอัคคีภัยแผนที ่ 1 (ขั้นต้น) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
........................................................... 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
.................................................... 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.......................................... 
2.......................................... 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1............................................ 
2............................................ 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.......................................... 
2.......................................... 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1............................................ 
2............................................ 
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รายช่ือและผู้รับผิดชอบ แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง แผนที่ 3 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บัญชาการแผน 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     

โทร. 08-7671-6662 หรือ 7999 

ผูอํานวยการแผนหรือผูแทน 
รศ.ดร.พิศลย์   เสนาวงษ์ 

โทร. 08-9925-2466 หรือ 7903 
 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผน ทีม 1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผน ทีม 2 

 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผน ทีม 3 

 รองฯดานอํานวยการทัว่ไปหรือผูแทน 
รศ.ดร.พิศลย์   เสนาวงษ ์

โทร. 08-9925-2466 หรือ 7903 

 

หน.ฝุายบริหารทั่วไปหรือผูแทน 
อ.ทพ. พงศธร  พูทองคํา 

โทร.08-5531-4957 หรือ 7813 

รองฯดานการพยาบาลหรอืผูแทน 
รองผอ โรงพยาบาล 

ผศ.ทพ.ประดิษฐ์  โทร. 7992 
 

การจราจร ช่างฉุกเฉิน 

หนวยรักษาความปลอดภัยฯและ
เจาหนาที่สมทบ 

-นายทํานอง  โทร.1000 

ชางไฟฟูา และชางเทคนิค 
-นายอํานวย  โทร.7591 
-นายธิระยุทธ  โทร.7591 
-นายภูชิต  โทร.7591 

เวชภัณฑ์ฉุกเฉิน 

หน.หนวยเภสัชกรรม 
-นายจีรติกรณ์         โทร.1015 
-น.ส.พิชญา            โทร.1015 

รักษาทรัพย์สิน หน่วยผจญเพลิง 

เจาหนาที่งานพัสด ุ
-นางสาวณปภัช  โทร.7580-2 
-นางสาวทัศนีย ์  โทร.7582 
-นายกิตติศักดิ์    โทร.7581 

 

เจาหนาที่คณะทํางานพจญเพลิง 
-นายทาํนอง  โทร.1000 
-นายอนันต์  โทร.7591 
-นายชวลิต  โทร.7593 

ก าลังส ารอง/สนับสนนุ 

เจาหนาที่เครื่องมอือุปกรณ์การแพทย์ 

-นายนิติรุจน ์ โทร.7592 
-นายกมล  โทร.7588 
-นายอนุพงษ์  โทร.7588 

การสื่อสาร 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ์
-น.ส.ศิญาภัสร์  โทร.7600 
-นางสุวิมล  โทร.7601-2 
-น.ส.ปวันรัตน์  โทร.1111 

เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

จนท.เวรเปลและเจาหนาที่สมทบ 
-นายสมชาย โทร.1111 
-นายสมประสงค์ โทร.1111 

ยานพาหนะ 

พนักงานขับรถ 
-นางสาวขวัญตา  โทร.7567 
-จีรกฤช           โทร.7567 
-นายสิงห์         โทร.7665 

สนับสนุนรักษาพยาบาล 

-หนวยการพยาบาล โทร.1006 
-หนวยผูปุวยใน  โทร. 9928-9 
-หนวยวิสัญญี  โทร. 9932-34 
-หนวยหองผาตัด  โทร.9915-26 
-นางนิลุบล     โทร.1006 

ปฐมพยาบาล 

แพทย์/ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาล 
-หนวยฉุกเฉินทางการแพทย์ โทร.1919 

-หนวยการพยาบาล โทร.1006 
-อ.ดร.นพ.ทพ.บวร  โทร.7845 

 

แหล่งน้ า 

เจาหนาที่งานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

-นายบัณฑูร  โทร.7590-1 
-นายเสกสรรค์  โทร.7590-1 

อุปโภค / บริโภค 

 หนวยบรหิารสถานที่ฯ 
-นางศิริวรรณ  โทร.7561 
-นางกรองทิพย ์ โทร.7564 

ไอที (IT) 

หัวหนาหนวยคอมพวิเตอร์ 
-นางณชนก โทร.7613 
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การมอบหมายหน้าที่ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
   เมื่อเกิดเพลิงไหมขั้นรุนแรง จะตองมีการประกาศใชแผนระงับอัคคีภัย มีการมอบหมายหนาที่ 
และกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

 

ฝุายบัญชาการแผนระงับอัคคีภัย 
1. ผู้บัญชาการแผนระงับอัคคีภัย (Commander)  

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 7999 

ในเวลาราชการ 

- ผูอํานวยการแผนฯ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม โทร. 7903 

- หรือผูรักษาราชการแทน (กรณีผูอํานวยการแผนฯ ติดราชการ) ทพ.พงศธร  โทร. 7813 

- หรือหัวหนางาน (กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ และไมสามารถตามผูดํารงตําแหนงขางตนได )     
งานกายภาพและสิ่งแวดลอม โทร. 7588  และหนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร  โทร. 1000 

นอกเวลาราชการ 

- หัวหนา / รองหัวหนา รักษาความปลอดภัยและจราจร โทร. 1000 

- เจาหนาที่งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ที่อยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โทร. 1999 
สถานที่ตั้ง 
 ในเวลาปกติตั้งอยูที่หอง CCTV อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  1  กรณีเกิดไฟไหม

สามารถเคลื่อนยายสถานที่ตั้งไปที่สะดวกและปลอดภัยได 

หน้าที่ผู้บัญชาการแผนฯ 
1) รับทราบเหตุการณ์ และพิจารณาประกาศใชแผนระงับอัคคีภัย และกําหนดจุดรวมพล จุดเก็บ

ทรัพย์สินที่เคลื่อนยาย 
2) รับทราบปัญหา และสั่งการแกไขปัญหาเฉพาะหนาขณะเกิดเหตุ 
3) ควบคุมประสานงานการปฏิบัติงานของฝุายตางๆ ในโรงพยาบาล 
4) ประกาศยกเลิกแผนฯ เมื่อเหตุการณ์สงบ 
5) อนุมัติคาใชจายในการดําเนินงาน 
6) เป็นประธานในการแถลงขาวแกสื่อมวลชน 
7) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกผูบังคับบัญชา 

จุดที่ตั้งกองบัญชาการแผน 
 กองบัญชาการแผน จุดที่ตั้งไดแก ห้องประชาสัมพันธ์เป็นกองบัญชาการ หากมีเหตุการณ์ใน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ก็เปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งในจุดที่เหมาะสมตามแตสถานการณ์ 

 อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุสื่อสาร ความถี่ 142.835 kHz.  โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจําตัวผูบัญชาการแผน 
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2. ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนทีม 1 ไดแก ผูดํารงตําแหนง 

 รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม โทร. 7903 

 หน้าที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนทีม 1 
1) รับผิดชอบจัดการจราจรภายในคณะฯ ใหรถฉุกเฉินจากหนวยงานตาง ๆ สามารถเขาถึงจุดเกิดเหตุ 

และจุดสําคัญ ๆ ในคณะฯไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
2) รับผิดชอบในการเคลื่อนยายทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนยายจากจุดเกิดเหตุ กําหนดจุดเก็บรักษา

ทรัพย์สิน และปูองกันการโจรกรรม 
3) รับผิดชอบในการจัดสงกําลัง เขาไปชวยเคลื่อนยายผูปุวยที่เคลื่อนยายจากหอผูปุวยลงมาแลวสงไป

ยังจุดรวมพล 
4) รับผิดชอบในการสื่อสาร ประสานงานกับหนวยงานฉุกเฉินภายนอกคณะฯกรณีที่ตองการความ

ชวยเหลือ 
5) รับผิดชอบในการจัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับการดับเพลิง 

จุดที่ตั้งกองบัญชาการของผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนทีม 1 
 ห้องบัตรนอกเวลา 

 เครื่องมือสื่อสาร (วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

3. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทีม 2 ไดแก ผูดํารงตําแหนง 

 อาจารย์พงศธร โทร.08-5531-4957 หรือ โทร. 7813 

 หน้าที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนทีม 2 
1) รับผิดชอบในการบริหาร สั่งการ ควบคุม การปฏิบัติงานของหนวยงานของหนวยชางฉุกเฉิน ในการ

ดูแลระบบไฟฟูา ระบบการจายก฿าซทางการแพทย์ ฯลฯ 

2) รับผิดชอบ และควบคุมในการสงหนวยผจญเพลิงเบื้องตน เขาสูที่เกิดเหตุ เพ่ือระงับเหตุเบื้องตน

กอนที่กําลังสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมาถึง 

3) รับผิดชอบในการจัดหากําลังสํารอง และเครื่องมืออุปกรณ์ในการคนหาผูที่ติดอยูในที่เกิดเหตุ 

4) รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยดับเพลิง หนวยบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรที่เกี่ยวของ

ในการขอรับการสนับสนุน (เขตราชเทวี  สํานักงานไฟฟูาสามเสน และดับเพลิงศรีอยุธยา) 

5) รับผิดชอบในการจัดเตรียมยานพาหนะ เพ่ือการสงตอผูปุวยอาการหนักไปรักษาตอยังโรงพยาบาล

ใกลเคียง (รพ.รามาธิบดี รพ.เวชศาสตร์เขตรอน และรพ.ราชวิถี) 

6) รับผิดชอบในการปิดก้ันที่เกิดเหตุไมใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาเขตพ้ืนที ่

7) ทีม IT ดําเนินสํารองขอมูล 
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จุดที่ตั้งกองบัญชาการของผู้ช่วยบัญชาการแผนทีม 2 
 ห้องประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1111 วิทยุสื่อสารความถ่ี ..142.835...kHz. 

 เครื่องมือสื่อสาร (วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

4.  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทีมที ่3 ไดแก ผูดํารงตําแหนง 

 รองผูอํานวยโรงพยาบาล หรือผูแทนผศ.ทพ.ประดิษฐ์  โทร. 7992   

 หน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผน ทีม 3 
1) อํานวยการ สั่งการเคลื่อนยายเวชภัณฑ์ฉุกเฉินจากจุดเก็บเวชภัณฑ์สํารองไปยังจุดรวมพล 

2) อํานวยการใหการปฐมพยาบาล ณ จุดรวมพล ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

3) ประสานงาน และจัดเตรียมกําลังสนับสนุน ทางดานการรักษาพยาบาล ณ จุดรวมพลใหเพียงพอ 

4) ประสานงานกับหนวยงานอื่นในโรงพยาบาลเพ่ือรับผูปุวย และญาติจากจุดรวมพลไปดูแลตอเนื่อง 

5) ประสานงานกับผูชวยผูบัญชาการแผน ทีม 2 ในการที่จะยายผูปุวยที่มีอาการหนักไปรักษายัง

โรงพยาบาลอื่นท่ีใกลเคียง 

 จุดที่ตั้งกองบัญชาการของผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนทีม 3 
 หองฉุกเฉิน  
 เครื่องมือสื่อสาร (วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

 

ศูนย์อ านวยการรับแจ้งเหตุ 
 

  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม และไมสามารถควบคุมเพลิงได ใหแจงศูนย์รับแจงเหตุที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1000 ผูรับผิดชอบ คือ เจาหนาที่ รปภ. 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. รับแจงเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 
2. ติดตอประสานงานเพื่อขออนุมัติใชแผนฯ จากผูบัญชาการแผนฯ 
3. ออกประกาศคําสั่งใชแผน เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการแผนฯ 
4. เมื่อเหตุการณ์สงบและผูบัญชาการแผนฯ มีคําสั่งยกเลิกการใชแผนใหออกประกาศยกเลิกการใช

แผนฯ 
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ชื่อแผนและการประกาศใช้แผน 
 ชื่อแผน “แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย คณะทันตแพทยศาสตร์” 
การประกาศใช้แผน 

ความเขาใจในคําจํากัดความ และประกาศที่ใชปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 
1. ไฟไหมขนาดเล็กนอยไมลุกลาม  (อัคคีภัยเพ่ิงเริ่ม)  ไมจําเป็นตองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่อ่ืนให

ปฏิบัติตาม แผน 1  แจงเหตุ แกผูเกี่ยวของ  
2. ไฟไหมขนาดกลาง (อัคคีภัยเพ่ิงเริ่มไมเกิน 5 นาที)  จําเป็นตองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่อ่ืน เริ่มขอ

ความชวยเหลือชวยเหลือจากเจาหนาที่ดับเพลิงของคณะฯ “ประกาศ ขณะนี้เกิดเหตุ ทันต อัคคี  
ที…่…………(สถานที่เกิดเหตุ) โดยใช้ แผน 2” โดยใหออก ประกาศเป็นระยะ ๆ อยางนอย 5 ครั้ง แจงเหตุ 
แกผูเกี่ยวของ  

3. ไฟไหมขนาดใหญ (อัคคีภัยไหมมากกวา 5 นาที)  เมื่อไมสามารถดับเพลิงโดยทีมดับเพลิงของคณะฯได ตอง
ขอความชวย เหลือจากหนวยงานภายนอกและตองทําการอพยพ  

“ประกาศ ขณะนี้เกิดเหตุทันต อัคคีภัย ที่…………… (สถานที่เกิดเหตุ) ขอให้ทุกท่านอพยพไปที่จุด
รวมพล…….. (จุด รวมพลที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพตามที่ก าหนด)……...…โดยใช้ แผน 3 “โดยให
ออกประกาศเป็น ระยะๆ อยางนอย 5 ครั้ง พรอมกดสัญญาณเตือน กดแช ประมาณ 5 วินาที 10 ครั้ง แจง
เหตุแกผูเกี่ยวของ  

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ระบบไฟฟูาใช้งานไม่ได้  ให้ใช้เครื่องขยายเสียง แล้วประกาศแจ้งรอบคณะฯ  ด้วย
ข้อความเดียวกัน 
 

การประกาศยกเลิกแผน 
 เมื่อเหตุการณ์สงบ และไดรับคําสั่งจากผูบัญชาการแผนฯ ใหเจาหนาที่ประจําศูนย์รับแจงเหตุ ประกาศเสียง
ตามสาย หรือประกาศผานเสียงตามสายในคณะฯ (กรณีศูนย์รับแจงเหตุถูกเพลิงไหม) ดวยขอความ 
 “โปรดทราบ ขณะนี้การปฏิบัติตามแผนฯ ได้ยุติแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ” 
  โดยประกาศซ้ าๆ กัน 3 ครั้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
1. ผู้ประสบเหตุ 

- แจงหัวหนาจุดหรือหัวหนาเวรหรือหัวหนาคลินิกท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆ  
- ทําการดับเพลิงขั้นตน โดยใชเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วทีมีอยูใกลจุดที่เกิดเหตุ  

2. หัวหน้าจุด / หัวหน้าเวร / หัวหน้าคลินิกที่เกิดเหตุ 
- ประเมินสถานการณ์เกิดเหตุ  
- แจงผูเกี่ยวของในการดับเพลิงเบื้องตนทันที 
- สั่งการผูรับผิดชอบในการแจงเหตุและประสานความชวยเหลือจัดเตรียมอุปกรณ์ เชน ไฟฉาย  ระบบไฟ

สํารอง ตัดกระแสไฟฟูาในจุด ปิดวาล์วออกซิเจนที่ใชในจุด  
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- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอพยพ จัดแบงประเภทผูปุวยในการอพยพโดยใชการติดปูายแถบสีที่ หนาอก
ดานซายของผูปุวยพรอมเขียนชือผูปุวยในแผนปูายนั้นๆ ตรวจสอบเสนทางหนีไฟ  

- ประเมินผลการระงับเหตุเบื้องตน และสั่งการผูรับผิดชอบในการแจงเหตุและประสานไปยังศูนย์อํานวย     
การดับเพลิง  

- หากประเมินผลพบวาไมสามารถควบคุมเพลิงได ใหสั่งการอพยพในจุดพรอมแจงผูที่เก่ียวของ ประสานไปยัง
ศูนย์อํานวยการดับเพลิงทราบ  

- ประสานงานกับทีมอพยพในการอพยพผูปุวย และวัสดุอุปกรณ์ตามลําดับความสําคัญ 
3. เจ้าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์และพนักงานช่างในจุดเกิดเหตุ (รองหัวหน้าจุด / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  

- ประจําเครื่องมือสื่อสารในจุด รอรับคําสั่งจากหัวหนาจุดในการติดตอประสานงานกับศูนย์อํานวยการ
ดับเพลิง เกี่ยวกับสถานการณ์เพลิงไหมในระดับตางๆ และการประสานงานขอความชวยเหลือตางๆ  

- รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระดับ พนักงานชางดูแลระบบไฟฟูา  อาคารสถานที่เกิดเหตุ และสถานที่
ไมใหใชน้ําฉีด  

- อพยพจากพ้ืนทีเกิดเหตุภายหลังหัวหนาจุดไดสังการอพยพไปยังจุดรวมพลที่กําหนด  
 

ผู้รับผิดชอบประจ าทีมต่างๆ 
 

ทีม 1 แบงเป็น 4 หนวยยอย ดังนี้ 
1. หน่วยจราจร มีหนาที่อํานวยความสะดวกในการจราจรภายในคณะฯ ใหแกรถฉุกเฉินตางๆ ปิดกั้นผูที่ไมมี

สวนเกี่ยวของเขาใกลที่เกิดเหตุ ประกอบดวย 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร เจาหนาที่สมทบ 
2. หน่วยรักษาทรัพย์สิน มีหนาที่ดูแลทรัพย์สินที่ไดรับการเคลื่อนยายจากจุดเกิดเหตุ ปูองกัน การโจรกรรม 

ประกอบดวย 
      -    เจาหนาที่งานพัสดุ 
3. หน่วยส่ือสาร มีหนาที่ประกาศและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย 

- เจาหนาที่งานสื่อสารองค์กร 
4. หน่วยจัดหาแหล่งน้ าดับเพลิง มีหนาที่ประสานงานกับรถดับเพลิงจากหนวยตางๆ ที่ตองการแหลงน้ํา

เพ่ิมเติม ประกอบดวย 

- เจาหนาที่งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
5. หน่วยอุปโภค / บริโภค  มีหนาที่จัดหาอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปโภค  / บริโภค 

ประกอบดวย 

- เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีห่นวยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีหองประชุม 
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หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร หน้าที่ขณะเกิดเพลิงไหม้ 

เมื่อไดยินประกาศ “ขณะนี้เกิดเหตุรหัสสีแดง” ใหทําการปิดการจราจรในเขตเพลิงไหม แบงกันพ้ืนที่
อันตราย สกัดกั้นฝูงชนหรือผูที่ไมเกี่ยวของออกจากพ้ืนที่ อํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการชี้จุดที่
เกิดเหตุ เสนทางเขาไปจุดที่เกิดเหตุ 

 
 

ได้ยินประกาศ “ขณะนี้เกิดรหัสสีแดง” 

 เตรียมเครื่องมือดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ    
เพื่อช่วยดับเพลิงเบื้องต้น 

เพลิงสงบ 
เพลิงลุกลามไม่สามารถ

ควบคุมได้ 

 ส ารวจความเรียบร้อย 
 จัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีใช้ 

 อพยพจากจุดเกิดเหตุไป

รวมกันที่จุดรวมพล 

 ใช้เชือกกั้นเขตพื้นที่อันตราย 
 สกัดกั้นฝูงชนออกจากเขตอันตราย 
 จัดระเบียบจราจรภายในคณะฯ 
 ให้ข้อมลูสถานที่และแหล่งน้ าแก่

รถดับเพลิง 
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หน่วยขนย้ายผู้ปุวยและทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยขนย้ายผู้ปุวยและทรัพย์สิน 
 หัวหนาหนวยผูปุวยใน 
 หัวหนาคลินิก 
 เจาหนาที่งานทรัพยากรบุคคล 
 เจาหนาที่งานคลัง (การเงินทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ยินประกาศ “ขณะนี้เกิดรหัสสีแดง” 

 สวมปลอกแขนสีเขียวของเจ้าหน้าที่ที่แขนซ้าย 
 เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเคลื่อนย้าย เช่น เปลนอน 
 รอฟังค าสั่งต่อไป 

เพลิงสงบ 
เพลิงลุกลามไม่สามารถ

ควบคุมได้ 

 กลับสู่การท างานปกติ 
 เคลื่อนย้ายผู้ปุวยไปที่จุดรวมพล 

 ขนย้ายทรัพย์สินไปเก็บในสถานที่

ที่เตรียมไว้ 
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ทีม 2 แบงเป็น 5 หนวยยอย ดังนี้ 
1. หน่วยช่างฉุกเฉิน มีหนาที่ดูแลระบบไฟฟูา ทอก฿าซและวาล์วตางๆ ลิฟท์ ณ จุดเกิดเหตุ หัวหนาชุด ไดแก  

- ชางไฟฟูาและหัวหนาหนวย 
2. หน่วยผจญเพลิงเบื้องต้น มีหนาที่เขาชวยดับเพลิงเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ คนหาผูที่ติดคางในจุดเกิดเหตุ

เทาท่ีทําได และชวยในการเคลื่อนยายผูปุวยและญาติ หัวหนาชุด ไดแก 

- เจาหนาที่คณะฯ ทํางานผจญเพลิง 
3. หน่วยสนับสนุน มีหนาที่จัดหาเครื่องมือ และกําลังคนเขาสนับสนุนหนวยชางฉุกเฉินและหนวยผจญเพลิง 

และชวยเคลื่อนยายผูปุวยและญาติ หัวหนาชุด ไดแก 
-     เจาหนาที่หนวยซอมบํารุง 

4. หน่วยยานพาหนะ มีหนาที่จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและสงผูปุวยรักษาตอ 
หัวหนาชุด ไดแก 

-    เจาหนาที่งานธุรการและพนักงานขับรถยนต์ 
5. หน่วย IT รับผิดชอบในการบันทึกขอเพ่ือปูองกันการสูญหายของขอมูลตาง ๆ 

- หัวหนาหนวยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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หน่วยดับเพลิง / ผจญเพลิง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยดับเพลิง / ผจญเพลิง หน้าที่ขณะเกิดเพลิงไหม้ 
1) เมื่อไดยินประกาศ “ขณะนี้เกิดเหตุรหัสสีแดง” ใหนําเครื่องมือดับเพลิงไปทําการระงับเหตุ 
2) นําเครื่องมือ เครื่องใชในการดับเพลิงและลงมือดับเพลิงทันที ในกรณีเกิดเพลิงไหมในจุดนั้นๆ  
3) พยายามสกัดกั้นเพลิงไหมใหอยูวงจํากัด 
4) ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ 

ถาไมสามารถดับเพลิงได ใหรายงานศูนย์อํานวยการดับเพลิงทันที 
หลังเพลิงสงบแลว 

1) ตรวจสอบและเก็บเครื่องมือที่ใชในการดับเพลิงและจัดใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามเดิม 

2) ชวยเหลืองานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 

ได้ยินประกาศ “ขณะนี้เกิดรหัสสีแดง” 

 สวมปลอกแขนสีเหลืองของเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงที่แขนซ้าย 
 เตรียมเคร่ืองมือดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือดับเพลิงเบื้องต้น 

เพลิงสงบ 
เพลิงลุกลามไม่สามารถ

ควบคุมได้ 

 ส ารวจความเรียบร้อย 
 จัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีใช้ 

 อพยพจากจุดเกิดเหตุไป

รวมกันที่จุดรวมพล 
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ทีม 3 แบงเป็น 4 หนวยยอย ดังนี้ 
1. หน่วยเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน มีหนาที่จัดเตรียมเวชภัณฑ์สํารองฉุกเฉินไวตามจุดที่กําหนด และเคลื่อนยายไปยัง

จุดรวมพล เมื่อไดรับคําสั่ง หัวหนาชุด ไดแก 

- หัวหนาหนวยเภสัชกรรม 
2. หน่วยปฐมพยาบาล มีหนาที่ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูปุวยและญาติ ณ จุดรวมพล หัวหนาชุด 

ไดแก 

- แพทย ์/ ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาล 

- หนวยฉุกเฉินทางการแพทย์ 

- หนวยการพยาบาล  

3. หน่วยสนับสนุนการพยาบาล มีหนาที่จัดหาบุคลากรและเวชภัณฑ์สนับสนุนหนวยรักษาพยาบาล เมื่อไดรับ
การรองขอ หัวหนาชุด 

- หนวยการพยาบาล 

- หนวยฉุกเฉินทางการแพทย์ 

- หนวยหองผาตัด 

- หนวยวิสัญญี 

4. หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวย มีหนาที่จัดกําลังคนไปรับผูปุวยและญาติท่ีไดรับการเคลื่อนยายจากตึกเกิดเหตุ 

- หนวยเคลื่อนยายผูปุวย พนักงานเปล และเจาหนาที่สมทบ 
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แผนผังขั้นตอนอพยพผู้ปุวยหนีไฟ 
 

       แผนอพยพหนีไฟนั้น กําหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบไว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานยอดผูปุวยท่ีขาดหายตอ 
ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการแผน / ผูแทน 
สั่งการใชแผนอพยพ                         

แจงไปยังประชาสัมพันธ์ 

ประชาสมัพันธ ์
ประกาศ / กดสญัญาณเตือนภัย 

ประกาศใชแผน 

มีผูนําอพยพผูปุวย / ญาต ิ
ออกจากพ้ืนท่ีไปยังจุดรวมพล 

จุดรวมพลตรวจสอบผู้ปุวย 

ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและหรือสง
ผูปุวยไปรักษาตอ 

รวมกัน ณ จุดรวมพล 
จนกวาเหตุการณ์จะสงบ 

หนวยชวยชีวิตเขาคนหาและชวยเหลือ 
นําออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหต ุ

เจาหนาท่ีตํารวจเขาตรวจพ้ืนท่ี และ
สรุปสถานการณ ์
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การแบ่งประเภทผู้ปุวยและการเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
1. การแบ่งประเภทผู้ปุวย 
มอบหมายใหพยาบาลหัวหนาหนวยผูปุวยใน / หัวหนาเวร แบงผูปุวยเป็น 5 ระดับ ตามหลักสากล ดังนี้ 

 ระดับที่ 1  ผู้ปุวยที่ดูแลตนเองได้ ตองการการพยาบาลเป็นสวนนอย รอยละ 2 - 5 (Self care) สวนมาก
เป็นผูปุวยที่พรอมที่จะกลับบาน 
 ระดับที่ 2  ผู้ปุวยมีระดับความเจ็บปุวยน้อยใหการพยาบาลเป็นสวนนอย รอยละ 5 - 15 (minimal 
care) 
 ระดับที่ 3  ผู้ปุวยท่ีมีความเจ็บปุวยระดับปานกลาง ตองการการพยาบาลประมาณ รอยละ 15 - 30  
 ระดับที่ 4  ผู้ปุวยที่มีระดับการเจ็บปุวยค่อนข้างวิกฤติ ตองการการพยาบาลอยางใกลชิด มีการระวังการ
เปลี่ยนแปลงอาการเป็นระยะ (modified intensive care) เชน ผูปุวยในภาวะช็อก ผูปุวยที่หยุดใหออกซิเจนไมได 
 ระดับที่ 5  ผู้ปุวยที่มีความเจ็บปุวยระดับวิกฤติ ตองการการพยาบาลอยางใกลชิด มีการเปลี่ยนแปลง
อาการตลอดเวลา (intensive care) เชน ผูปุวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ 

2. ล าดับในการเคลื่อนย้าย โดยยึดตามประเภทผูปุวยและตําแหนงของอาคารผูปุวย ดังนี้ 

- ใหเคลื่อนยายผูปุวยระดับที ่1, 2 และ 3 กอน 

- ผูปุวยระดับที ่4 ในลําดับถัดมา 

- ผูปุวยระดับที ่5 เคลื่อนยายหลังสุด 

- หองผูปุวยที่อยูชั้นลางสุดเคลื่อนยายทันทีเมื่อประกาศใชแผน 

- หองผูปุวยชั้นที่เกิดเหตุเคลื่อนยายกอน 

- หองผูปุวยชั้นสูงกวาที่เกิดเหตุ เคลื่อนยายทีละชั้นจนหมด 

- หองผูปุวยชั้นต่ํากวาที่เกิดเหตุ เคลื่อนยายในลําดับถัดมาจนหมดทีละชั้น 
3. การเตรียมผู้ปุวยเพื่อรับการเคลื่อนย้าย 

- ให off  IV fluid ผูปุวยระดับที ่1,2 และ 3 ทั้งหมด 

- ผูปุวยระดับที ่4 และ 5 ให off IV fluid และ plug on NSS lock ไว 

- สาย drain ตางๆ ใหถอดจากเครื่องทั้งหมด แลวใช artery forceps clamp ไว 

- Chart ผูปุวยควรนําติดตัวไปดวย โดยอาจฝากญาติผูปุวยชวยนําไป 

- ผูปุวยระดับที ่5 ที่ใสเครื่องชวยหายใจ ใหแพทย์ถอดเครื่องชวยหายใจออก และ ventilated  ตอ
ดวย Ambu bag และอากาศธรรมดาตลอดการเคลื่อนยาย (ควรมีแพทย์อยูดวย) 

4. ทิศทางในการเคลื่อนย้าย 

- อุปกรณ์ท่ีใชในการเคลื่อนยายใหดัดแปลงตามสถานการณ์ เชน ผาหม ผาปูเตียง ฯลฯ 

- การเคลื่อนยายใหไปในทิศตรงขามกับจุดเกิดเหตุไฟลุกไหม และเคลื่อนยายจากบนลงลาง 

- การเคลื่อนยายโดยใชทางหนีไฟ ใหเดินแถวเรียงหนึ่ง ชิดขวาเทานั้น หามวิ่ง ใหเดินโดยเร็ว 

- พยาบาลเคลื่อนยายลงชั้นต่ําที่สุดที่จะสามารถไปที่จุดรวมพลได 
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- หามใชลิฟท์โดยเด็ดขาด 
5. บทบาทของบุคลากรในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

- หัวหนาหนวย / หัวหนาคลินิก  มีหนาที่ประสานงานและควบคุมการเคลื่อนยายผูปุวย 

- เจาหนาที่ประจําหนวย / คลินิก รับผิดชอบในการเคลื่อนยายผูปุวยระดับที ่1, 2 และ 3 

- พยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบในการเคลื่อนยายผูปุวยระดับที ่4 และ 5 
6. พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1. พื้นที่ฉุกเฉิน (จุดเกิดเหตุ) 

- มีหนาที่อันดับแรก คือ การแจงเหตุ แลวปฏิบัติตามแผนประจําหนวยงานของตนเอง 

2. พื้นที่อันตราย ไดแกหองผูปุวย หรือบริเวณพ้ืนที่ที่อยูใกลจุดเกิดเหตุ มีสิ่งที่ตองเตรียมการ ไดแก   

- เคลื่อนยายหรือกําจัดสิ่งตางๆ ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงใหเพลิงลุกลาม 

- เตรียมการเคลื่อนยายทรัพย์สิน และเตรียมการเคลื่อนยายผูปุวย และเคลื่อนยายทันทีที่

ไดรับคําสั่ง 

- สงเจาหนาที่ไปชวยจุดเกิดเหตุตามที่ไดมอบหมาย 

3. พื้นที่ปลอดภัย คือ หองผูปุวยและอาคารสถานที่หางจากจุดเกิดเหตุ มีหนาที่ 

- เตรียมการรับผูปุวยจากจุดเกิดเหตุที่นํามาฝาก 

- เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไวใชในกรณีผูปุวยฉุกเฉิน 

- หากมีอัตรากําลังเพียงพอ จัดสงเจาหนาที่ไปชวยจุดเกิดเหตุ 

การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพย์สิน 
 

หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผูรับผิดชอบในการแบงประเภทของทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ตางๆ เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. ประเภทสีแดง เป็นอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ที่มีความสําคัญตอองค์กร หรือมีราคาแพง สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก ควรจะระบุ ผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการใหชัดเจน 

2. ประเภทสีเหลือง เป็นอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ที่มีความสําคัญรองลงมา เชน ยา และเวชภัณฑ์ที่มีการ
บรรจุหีบหอเรียบรอย ตองมีการระบุ ผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายใหชัดเจนทั้งใน และนอกเวลาราชการ 

3. ประเภทสีเขียว เป็นทรัพย์สินที่ไมคอยมีความสําคัญ จะเคลื่อนยายเมื่อมีเวลาและเป็นทรัพย์สินที่ทิ้ง
ไดถาไมมีเวลา 

การเคลื่อนยายเมื่อไดรับคําสั่ง ใหเคลื่อนยายทรัพย์สินประเภทสีแดงกอน แลวจึงคอยยายสีเหลือง และ   
สีเขียว ในลําดับถัดมา ยกเวน วัสดุอุปกรณ์ที่ไวไฟ ตองเคลื่อนยายกอน 

การเคลื่อนยายอุปกรณ์จะกระทําตอเมื่อผูปุวย และญาติไดรับการเคลื่อนยายเรียบรอยแลว 
การเคลื่อนยายอุปกรณ์ทรัพย์สิน ใหเคลื่อนยายไปยังจุดที่ผูชวยผูบัญชาการแผนทีม 1 กําหนด 
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ผู้น าทางหนีไฟ / ทีมอพยพในจุดเกิดเหตุ 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอพยพ จัดแบงประเภทผูปุวยในการอพยพโดยใชการติดปูายแถบสีที่ 

หนาอกดานซายของผูปุวยพรอมเขียนชื่อผูปุวยในแผนปูายนั้นๆ ตรวจสอบเสนทางหนีไฟ  
2. โบกธงสีที่ไดจัดเตรียมไวในแผนฯ เพ่ือนําทางในการอพยพแกผูปุวย ญาติ และเจาหนาที่ในจุด เมื่อ

หัวหนาจุดสั่งการอพยพ  
3. อพยพจากพ่ืนทีเกิดเหตุภายหลังหัวหนาจุดไดสั่งการอพยพ ไปยังจุดรวมพลที่กําหนด  
4. ใหขอมูลรายชื่อผูปุวย และเจาหนาที่ รวมทั้งทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ที่อพยพจากจุดแกทีม

ตรวจสอบบุคคลและทรัพย์สิน  
 

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ เมื่อประกาศใช้แผนฯ 
 

1. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้นเพลิง 
 1.1 ควบคุมเพลิงเบื้องตน โดยใชเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวย 
 1.2 หยุดการใชไฟฟูา และตัดวงจรไฟฟูาในพ้ืนที่ 
 1.3 ปิดวาล์วออกซิเจนในหนวยงาน 
 1.4 ปิดหนาตาง ประตู ใหมากที่สุดเทาที่ทําได 
 1.5 ยุติการรักษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไมจําเป็นทุกชนิด 
 1.6 ดําเนินการคัดแยกผูปุวย และเริ่มดําเนินการเคลื่อนยายผูปุวยตามแนวทางที่กําหนด 
 1.7 เคลื่อนยายทรัพย์สินเทาท่ีทําได ออกจากอาคารที่เกิดเหตุ เพ่ือสงมอบตอเจาหนาที่ ที่ผูชวยผูบัญชาการ
แผนทีม 1 สงมาดําเนินการตอไป 
 

2. หน่วยช่างฉุกเฉิน / หน่วยผจญเพลิง 
 2.1 เขาปฏิบัติการควบคุมเพลิง 
 2.2 ตัดวงจรไฟฟูาภายในทันที 
 2.3 ปิดวาล์วออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ และ Vacuum 
 2.4 ควบคุมและการจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ไมใหติดตอลุกลามมาก  
 

3. หน่วยงานอ่ืนๆ 
 3.1 เตรียมการคัดแยกประเภทผูปุวยและอุปกรณ์ 
 3.2 หองผูปุวยที่อยูในพ้ืนที่อันตราย เตรียมความพรอมเต็มที่ และเคลื่อนยายผูปุวยและอุปกรณ์ทันทีที่
ไดรับคําสั่งจากผูบัญชาการแผนฯ 
 3.3 หองผูปุวยที่อยูในพื้นท่ีปลอดภัยเตรียมพ้ืนที่และเวชภัณฑ์เพ่ือรองรับผูปุวยที่จุดรวมพล สงมาพักรักษา
ตัว 
 3.4 งดการผาตัดทุกกรณีท่ียังไมไดเริ่ม 
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 3.5 กรณีท่ีผาตัดคางอยูใหดําเนินการผาตัดใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ดวยวิธีที่งายและไมเป็นอันตรายตอผูปุวยแลว
อาจจะกลับมาผาตัดตอใหสมบูรณ์ไดในภายหลัง 
 3.6 เตรียมหองผาตัดและหองฉุกเฉินไว รองรับผูปุวยฉุกเฉินที่สงมาจากจุดรวมพล 
 3.7 เจาหนาที่ที่เหลือใหชวยระดมกันไปชวยเคลื่อนยายผูปุวยและทรัพย์สินจากหนวยงานที่เกิดเหตุตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

3.  แผนปฏิบัติการภายหลังเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว 

 ภายหลังเหตุเพลิงไหมสงบลง ขั้นตอนดําเนินการตอไป ประกอบดวย 
3.1 การปฏิรูปฟื้นฟู 
ผู้รับผิดชอบ 

- รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

- รองคณบดีฝุายความรวมมือและเครือขาย 

- หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  

- หัวหนางานสื่อสารองค์กร 

- หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

- เจาหนาที่งานพัสดุทุกคน  

- เจาหนาที่งานกายภาพและสิ่งแวดลอมทุกคน 

- เจาหนาที่งานสื่อสารองค์กรทุกคน 
สถานที่ตั้ง  

- ตั้งอยู ณ งานบริหารทั่วไป   

หน้าที่รับผิดชอบ 

- สํารวจความเสียหาย และเตรียมการเพ่ือใหสามารถเปิดใชงานไดเร็วที่สุด 
  

3.2 ประกาศเป็นเขตอันตราย 

 ผูบัญชาการแผนฯ เป็นผูกําหนดพ้ืนที่ที่เป็นเขตอันตราย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาพ้ืนที ่
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3.3 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

 คณบดีเป็นผูตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีหัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอมเป็นเลขานุการ และ
หัวหนาหนวยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีหองประชุมเป็นผูชวยเลขานุการ เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน และรายงานใหคณบดีทราบ 
 

3.4 แผนบรรเทาทุกข์ 

- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมใหตั้งกองบัญชาการที่ งานสื่อสารองค์กรชั้น 15 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โทรศัพท ์หมายเลขภายใน 7600 

 (ในกรณีที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เป็นจุดเกิดเหตุ ใหผูอํานวยการแผนฯ เป็นผูกําหนด จุดที่ตั้ง
กองบัญชาการตามความเหมาะสม) 

** รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม / รองคณบดีฝุายความรวมมือและเครือขาย เป็นหัวหนาชุด
ปฏิบัติการรวมกัน 

- ศูนยต์ิดตอตรวจสอบผูบาดเจ็บ เสียชีวิต สถานที่ติดตอผูปุวยสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

50 พรรษา 

ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร 

 รวบรวมรายชื่อผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต และผูที่สงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลใกลเคียง ติด

ประกาศใหผูปุวยและญาติ ตลอดจนผูที่มาติดตอทราบ 

 เป็นตัวกลางประสานแกผูมาติดตอ ใหทราบวาผูปุวยและญาติในที่เกิดเหตุ ขณะนี้ทาง

โรงพยาบาล จัดที่พักชั่วคราวใหอยูที่ใด 

 สําหรับผูไดรับบาดเจ็บ ใหดําเนินการใหการรักษาที่เหมาะสมตอไป 

 สําหรับผูทุพพลภาพจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ใหรวบรวมรายละเอียดเพ่ือนําเสนอ 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือใหการชวยเหลือตอไป 

 สําหรับผูเสียชีวิต ใหดําเนินการ ดังนี้ 
- แจงเจาหนาที่ตํารวจทราบ เพ่ือรวมชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทย์ และผูเกี่ยวของ

ตามกฎหมาย เพ่ือหาสาเหตุการตาย 
- ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และท่ีอยูของผูเสียชีวิต เพื่อติดตอใหญาติมารับศพเพ่ือ           

ดําเนินการตอไป 
- รวบรวมรายละเอียด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

เพ่ือดําเนินการในเรื่องคาชดเชยและขอบเขต ความรับผิดชอบ 
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3.5 แผนการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ 
  ผูรับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่อํานวยการฟ้ืนฟูและปรับปรุง
สภาพทั่วไปของอาคารที่เกิดเหตุและใกลเคียง ใหกลับสูสภาพที่สามารถใหบริการตอไปไดโดยเหมาะสม ดังนี้ 
  3.5.1  อาคาร 

- หัวหนาหนวยงานที่เกิดเหตุ ทําการสํารวจ และจัดทําบัญชีความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือ
รายงานตอคณบดี เพ่ือรายงานตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
- งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ชวยกันทําความสะอาด และรื้อซากปรักหักพังที่จะเกิด
อันตรายออก 

3.5.2  หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม และหน่วยซ่อมบ ารุง 
- การจัดการรื้อถอนซากปรักหักพังที่อาจกอใหเกิดอันตรายออกใหหมดสิ้น 
- จัดซอมเครื่องมือเครื่องใชที่เสียหาย 
- สํารวจเครื่องมือ เครื่องใชที่นํามาใชดับเพลิง จัดหามาเพ่ิมเติมใหมใหครบตามจํานวน 
และนําไปติดตั้งในตําแหนงเดิม 

3.5.3  หน่วยรักษาทรัพย์สนิ 

- จัดการใหเจาของทรัพย์สินไดรับทรัพย์สินของตนคืน อยางถูกตอง 
- ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการไวจนกวาหนวยงานที่เป็นเจาของจะมาขอรับคืน 

 

องค์ประกอบของการเกิดอัคคีภัย 
 องค์ประกอบของการเกิด 
 สวนประกอบสําคัญของการลุกไหม มีองค์ประกอบ ไดแก 

1. เชื้อเพลิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 สารอนินทรีย์เป็นสารประเภทแรธาตุ ไมมีสวนประกอบของคาร์บอน เกิดจาก

สิ่งไมมีชีวิต เชน โปรตัสเซียมไนเตรต แอมโมเนียมไนเตรต ฯลฯ 

 สารอินทรีย์เป็นสารที่มาจากสิ่งมีชีวิต และมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เชน ถาน
หิน น้ํามัน ฯลฯ 

2. ความร้อน 
- เป็นตัวกระตุนใหเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนถึงจุดติดไฟ เมื่อองค์ประกอบของการลุกไหม เหมาะสมไดสัดสวนกัน 
 3. ออกซิเจน 
- บรรยากาศปกติของอากาศจะมีออกซิเจนอยูประมาณ 20 % ซึ่งเพียงพอตอการลุกไหม แตถามีออกซิเจนต่ํากวา 
16 % จะไมเกิดการเผาไหมตอไป ไฟจะมอดดับลงได 
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4. ปฎิกิริยาลูกโซ่  
 - คือปฎิกิริยาที่เกิดจากการลุกติดไฟอยางตอเนื่อง ตราบเทาที่ยังมีองค์ประกอบ ทั้ง 3 ขางตนหนุนเนื่องกันอยู ทํา
ใหขนาดและความรุนแรงของเพลิงเพิ่มมากขึ้น 

5. หลักในการควบคุมเพลิงไหม้จึงท าได้ 4 วิธี  คือ 
1. กําจัดเชื้อเพลิง โดยนําวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกมาจากที่เกิดเหตุ 
2. กําจัดออกซิเจน โดยการฉีดแก฿สเฉื่อยเขาแทนท่ีอากาศ การปิดประตู หนาตางใหอับอากาศ 
3. การลดอุณหภูมิ โดยทั่วไปนิยมใชน้ําในการลดอุณหภูมิ 
4. การขัดขวางปฎิกิริยาลูกโซ โดยการกําจัดอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาไหม โดยใชสารที่ สามารถ
แทนที่อนุมูลอิสระได เชน สารพวกฮาโลเจนฯลฯ  

 

มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันอัคคีภัย 
 

1. ขนาดและความสูงของอาคาร 
 พรบ. ควบคุมอาคาร กําหนดนิยมของอาคารโดยยอไวดังนี้ 

1. อาคารสูง  หมายถึง  อาคารที่สูงกวา 23.00  เมตร  ถึงดาดฟูา  หรือยอดพนังสูงสุด 
2. อาคารขนาดใหญพิเศษ  หมายถึง  อาคารที่มีพ้ืนที่เกิน  10,000 ตารางเมตร 
3. อาคารขนาดใหญ  หมายถึง  อาคารที่มีพ้ืนที่เกิน 2,000  ตารางเมตร  หรืออาคารที่สูงกวา  

15.00  เมตร  และอาคารมีพ้ืนที่เกิน  1,000  ตารางเมตร 
ซึ่งอาคารทั้ง 3 ชนิดนี้ จะตองมีโครงสรางเสาและคาน ที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 3 ชั่วโมงและ

พ้ืนตองมีอัตราทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 
 อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษจะตองมีถนนโดยรอบ กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และกวาง
ไมนอยกวา 12.00 เมตร (สําหรับดานที่ติดกับถนนสาธารณะ) และจะตอง ประกอบดวย 

1.1 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
1.2 บันไดหนีไฟ หางกันไมเกิน 60.00 เมตร 
1.3 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
1.4 ระบบไฟฟูาฉุกเฉิน 
1.5 ลิฟท์ดับเพลิง 
1.6 ดาดฟูาที่มีความกวางยาวไมนอยกวา 10.00 เมตร 
1.7 ระบบระบายควันสําหรับโถงภายในอาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น 

2. ทางหนีไฟ 
2.1 กําหนดตําแหนงบันไดหนีไฟทุกระยะ 60.00 เมตร ตองมีอยางนอย 2 บันไดหนีไฟ และ อยาง

นอยครึ่งหนึ่งของบันไดหนีไฟตองออกนอกอาคารไดโดยตรง 
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1) ทางหนีไฟจะตองถูกปิดลอมตอเนื่องจากบนลงลาง 

2) ขนาดบันได จะตองเพียงพอสําหรับการอพยพภายใน 1 ชั่วโมง 

3) ทางหนีไฟ ตองมีอยางนอย 2 ทาง 3 ทาง เมื่อ เกิน 500 คน 4 ทาง เมื่อเกิน 

1,000 คน 

2.2 ทางเดินภายในอาคารที่ใชเป็นทางหนีไฟจะตองปิดลอมทนไฟอยางนอย 1 ชั่วโมง 

2.3 มาตรฐานวิศกรรมสถานแหงประเทศไทย กําหนดทางหนีไฟไวตามหลักการ ดังนี้ 

1) ประตูหนีไฟ จะตองเปิดออกในทางของการหนีไฟ และไมกีดขวางการหนีไฟ 

2) พ้ืนที่ที่มีคนอยูเกิน 50 คน ประตูจะตองเปิดออกจากหอง 

3) ทางหนีไฟ จะตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 1 ชั่วโมง ผนังทางหนีไฟจะกั้นถึง

พ้ืนยกเวนทางหนีไฟที่เป็นระเบียง เปิดภายนอก 

4) ประตูทนไฟมาตรฐาน มีขนาด 0.90 - 1.20 เมตร และประตูทนไฟบานเดี่ยว 

ราคาถูกกวา และกันไฟไดดีกวาประตูบานคู 

5) ประตูทางหนีไฟ ตองไมมีธรณีประตู แตโดยปกติจะมีวงกบทั้ง 4 ดาน แตตองฝัง

วงกบสวนลางใหโผลจากพ้ืนไมเกิน 12 มิลลิเมตร หรือ หากเกินจะตองทําเป็น

ลักษณะพ้ืนลาดเอียง 

6) ทางหนีไฟจะตองออกสูนอกอาคาร 

7) ประตูทนไฟ จะตองใชอุปกรณ์ผลักเปิด (Panic Bar หรือ Push Bar) หามใช

กุญแจลูกบิดและม ีdoor closer  

2.4 ลักษณะบันไดหนีไฟที่ดี 

1) จะตองตอเนื่องจากชั้นดาดฟูา จนถึงชั้นลางของอาคาร 

2) จะตองปิดลอมดวยผนังและประตูทนไฟ 

3) การเปิดประตูไมกีดขวางทางสัญจร 

4) สามารถปูองกันควันไฟ 

5) มีปูายและสัญลักษณ์บอกชั้นและทิศทางหนีไฟ 

6) มีแสงสวางเพียงพอ 

7) มีความกวาง มีราวจับ และขั้นบันไดท่ีไดมาตรฐาน 

2.5 บันไดหนีไฟ ควรสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทนไฟที่ดีและไมผุ

กรอน สําหรับบันไดหนีไฟนอกอาคาร สามารถสรางจากเหล็กได 
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3. ลิฟท์ดับเพลิง 
1) กฏกระทรวงกําหนดใหอาคารสูง ตองมีลิฟท์ดับเพลิงไมนอยกวา 1 ชุด และลิฟท์

ตองใชเวลาวิ่งจนถึงชั้นบนสุดภายในเวลาไมเกิน 1 นาท ี

2) ปลองลิฟท์และหองเครื่อง ตองแยกจากลิฟท์โดยสารปกติ และตองสรางดวยผนัง

กันไฟ พรอมทั้งมีระบบไฟฟูาสํารองสําหรับลิฟท์นั้น 

3) ตองมีโถงลิฟท์ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร 

4. ถังน้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 
1) ถังน้ําสํารองสําหรับดับเพลิง ควรจะเขาถึงไดจากภายนอกอาคารโดยสะดวก 

2) มีระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  เพ่ือสูบน้ําจากถัง โดยระดับน้ําในถังสูงกวาเครื่อง

สูบน้ํา (Positive Suction) 

3) กฎกระทรวงกําหนดใหมีปริมาณน้ําสํารองไวใชไมนอยกวา ½ ชั่วโมงแตในทาง

ปฏิบัติ จะตองสํารองน้ําไวไมนอยกวา 1 - 2 ชั่วโมง และหากเป็นไปได ควรแยก

ถังน้ําสํารองไวดับเพลิงไวตางหาก 

การแบ่งประเภทของเพลิง 
 ประเภทของเพลิง แบงเป็น 4 ประเภท ตามมาตรฐาน NFPA(National Fire Protection Association) 

1. ประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากวัตถุไหมไฟทั่วไป เชน ไม กระดาษ เป็นตน เชื้อเพลิงประเภทนี้  
      เมื่อเผาไหมแลว จะมีขี้เถาเหลืออยู 
        สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย    A   พ้ืนสีเขียว อักษรดํา 
           วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุด  คือ  ลดความรอนโดยใชน้ํา (Cooling) 

2. ประเภท B คือ เพลิงที่เกิดจากสารเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือแก฿ส 
            สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย     B    พ้ืนสีแดง อักษรสีดํา 
          วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุด  คือ  ทําใหอับอากาศ  กําจัดออกซิเจน  โดยผงเคมีแหง, โฟม 

3. ประเภท C คือ เพลิงที่เกิดอุปกรณ์ไฟฟูา  ที่มีกระแสไฟฟูาไหลอยู 
       สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย     C   พ้ืนสีฟูา อักษรสีดํา 
วิธีการดับเพลิงที่ดีที่สุด  คือ  ทําใหอับอากาศ  กําจัดออกซิเจน  โดยผงเคมีแหง, โฟม 

4. ประเภท D  คือ  เพลิงที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ติดไฟได  เชน  แมกนีเซียม  เซอร์โคเนียม  
ไทเทเนียม โลหะอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
          สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย             พ้ืนสีเหลืองสีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก  
          สีเหลือง 

วิธีดับเพลิงท่ีดีที่สุดคือ การทําใหอับอากาศหรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชน้ําเด็ดขาด) ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลของสารเคมีนั้นๆ ใหละเอียด 

D 
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ระบบอุปกรณ์ดับเพลิง 
1. เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ (PORTABLE  FIRE EXINGUISHER) 

 มีอยูหลายประเภท จะใชชนิดใดขึ้นอยูกับความเหมาะสม ที่ใชกันมีดังนี้ 
1.1 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุน้ าสะสมแรงดัน 

  ใชสําหรับดับเพลิงประเภท A เทานั้น  ขนาดที่นิยมใช คือ ขนาด 10 ลิตร ทําดวยถังสแตนเลส  
ปูองกันการเกิดสนิม ภายในถังบรรจุก฿าซไนโตรเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ จนมีความดัน 100  PSI. 

1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ใชสําหรับดับเพลิงประเภท B และ C  ภายในบรรจุก฿าซใหมีความดัน 1,200 PSI ลักษณะถังตอง

เป็นถังไรตะเข็บเทานั้น และตองมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยการชั่งน้ําหนักและบันทึกขอมูลไว หากน้ําหนัก  
สูญหายไปเกิน 10 % ควรบรรจุก฿าซใหม นิยมบรรจุถังสีแดงมีกระบอก ตางประเทศบรรจุถังสีดํา 

1.3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุน้ ายาเหลวระเหย 
 นิยมใชในบริเวณที่มีอุปกรณ์ไฟฟูา อิเลคทรอนิกส์ และในบริเวณที่ตองการความสะอาดภายใน

บรรจุน้ํายาเหลวระเหยชนิด โบรโม คลอไร ไดฟลูออไร ซึ่งเป็นสาร CFC ไว 
  ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ แนะนําใหเลิกผลิต เนื่องจากทําลายสิ่งแวดลอม นิยมบรรจุ          
ถังสีเหลือง ตางประเทศบรรจุถังสีเขียว 

1.4 เครื่องดับเพลิงมือถือ ชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง 
 ใชสําหรับดับเพลิงชนิด A  B และ C ภายในบรรจุผงเคมีแหงและก฿าซไนโตรเจน ควรมีการ

ตรวจสอบสภาพทุก 6 เดือน นิยมบรรจุถังสีแดง ตางประเทศบรรจุถังสีฟูา 
2.  สายฉีดน้ าดับเพลิง 

2.1 สายฉีดน้ าดับเพลิงภายในอาคาร 
            เหมาะสําหรับผูดูแลอาคารทั่วไป และผูที่ไมไดฝึกการใชสายน้ําดับเพลิง มีใชกันอยู 2 แบบ 
  2.1.1 สายออนพับแขวนอยูในตู (Hose rack) 
   มีขนาดเสนผาศูนย์กลาง 1 ½ และ 2 ½ นิ้ว ความยาวมาตรฐาน  20 และ 30 เมตร      
ทําดวยผาใบและเสนใยสังเคราะห์ มีขอกําจัดคือ จะตองลากสายออกใหสุดกอน จึงจะจายน้ําได และมักมีรอยรั่วและ
ฉีกขาดตามรอยพับ 
  2.1.2 แบบสายแข็งมวนเป็นขด (Hose reel) 
   มีอัตราการไหลของน้ํา 50 GPM. ที่แรงดัน 5 บาร์ ขอดี คือ ไมตองลากสายจนสุดก็ใชงาน
ไดเหมาะสําหรับอาคารที่มีพ้ืนที่แคบ แตมีราคาแพง 

2.2  สายฉีดน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ใชตอเขากับหัวจายน้ํา (Hydrant) แบบสวมเร็วใชตอสูกับไฟที่มีการลุกลามขั้นรุนแรง มีขนาด 2 ½ 

และ 1 ½  นิ้ว ยาว 20 และ 30 เมตร 



52 

 

 

3.  หัวฉีดน้ าดับเพลิง (ใช้โดยทีมดับเพลิง) โดยท่ัวไป มี 2 แบบ 
        3.1 ชนิดฉีดน้ าเป็นล าตรง (Strength line) 

  เป็นหัวฉีดชนิดปรับไมได น้ําที่ออกมาจะเป็นลําเหมาะสําหรับฉีดน้ําดับเพลิงในระยะไกลๆ อาจใช
แรงดันน้ําเป็นตัวทําลายโครงสรางอาคาร และหลอเย็น โดยที่ทีมดับเพลิงไมตองเขาใกลเพลิงมาก แตไมเหมาะ
สําหรับพื้นที่แคบๆ และอาจทําใหเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เชน น้ํามัน กระจายเป็นวงกวาง ทําใหเพลิงลุกลาม 

3.2 ชนิดฉีดเป็นฝอย (Fog) 
  เป็นหัวฉีดที่สามารถปรับน้ําใหเป็นลําหรือเป็นฝอย โดยมีรัศมี ตั้งแต 0 - 120 องศาเพ่ือใชในการ
หลอเย็น หรือ นําทีมดับเพลิงเขาไปในอาคารโดยอาศัยฉากน้ํา เป็นตัวไลไอของสารใหเจือจาง และกันรังสีความรอน 
เปลวไฟ หัวฉีดชนิดนี้เป็นที่นิยมอยางมาก 
4.  ระบบท่อน้ าดับเพลิงภายในอาคาร 

 - ระบบทอยืน เป็นการติดตั้งระบบทอสงน้ํา วาล์ว หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง และอุปกรณ์ฉีดน้ํา
ดับเพลิงประกอบกัน อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งอยูภายในอาคาร โดยมีตําแหนงของหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง อยูในที่ที่
ซึ่งสามารถตอสายฉีดน้ํานําไปฉีดยังจุดที่เกิดเพลิงไดโดยงาย เป็นจุดที่สามารถเห็นไดชัดเจน และสะดวกตอการ
ทํางานของพนักงานดับเพลิง 
  -  หัวรับน้ําดับเพลิง ควรมีหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2 ½ นิ้ว โดยมีวาล์วกันกลับ 
(check valve) ในระบบทอน้ํา และไมใหมี valve ปิด - เปิด ในระบบทอน้ําของหัวรับน้ําดับเพลิง หัวรับน้ําดับเพลิง
จะตองเป็นชนิดขอตอตัวผูพรอมฝาครอบตัวเมีย และโซคลอง 
5.  ระบบกระจายน้ าดับเพลิง 
  เพ่ือความพรอมในการดับเพลิงทันที โดยการฉีดน้ํากระจายลงมาคลุมบริเวณที่เป็นตนเหตุของเพลิง 
ทําใหเพลิงดับลงอยางรวดเร็ว ไมขยายตัว มีระบบกระจายน้ําหลายประเภท ดังนี้ 
  -  ระบบทอเปียก (Wet pipe system) ใชในระบบที่อุณหภูมิแวดลอม ไมทําใหน้ําในทอแข็งตัว  
  -  ระบบทอแหง (Dry pipe system) ใชในระบบที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง 
  -  ระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขา (Pre - action system) เป็นระบบที่ปูองกันการทํางานผิดพลาด
ของหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Spring Kier) 
  - ระบบเปิด (Deluge valve) เหมาะสําหรับระบบที่ตองการน้ําในปริมาณมากๆ หรือเปิดออกใชน้ํา
ทันทีทุกหัวฉีด 
6.  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
  สถานประกอบการ ตั้งแต 2 ชั้น ขึ้นไป จะตองติดตั้งระบบ หรืออุปกรณ์เตือนภัย หรือสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหมเปลงเสียงใหบุคคลในสถานประกอบการไดยิน โดยมีระดับดังไมนอยกวา 100 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร 
จากจุดกําเนิดเสียงและสัญญาณตองตางจากเสียงที่ใชในกิจการอ่ืนของสถานประกอบการระบบสัญญาณเตือนภัย 
ประกอบดวย 3 สวน คือ 
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1. อุปกรณ์ตรวจวัดและสงสัญญาณ (Detector) 
-   ตรวจจับความรอน (Heat Detector) ซึ่งมีท้ังชนิดตรวจจับ อุณหภูมิตายตัว  (Fixed 

Temperature Detector) และตรวจจับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (Rate  of  Rise Detector) 
-   ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

2. ชุดควบคุม (Control) เป็นศูนย์รวมเพ่ือสงกําลังไปยังอุปกรณ์กําเนิดเสียง 
3. อุปกรณ์กําเนิดเสียง ไดแก กระดิ่ง,ลําโพงฮอร์น,ออด สวนใหญใชกระดิ่งไฟฟูากระแสสลับ 

ความรู้เกี่ยวกับก๊าซทางการแพทย์ 
 

สารเคมี คุณสมบัติ การปูองกันอันตราย 
1. ออกซิเจนเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ออกซิเจน 

- อยูในรูปของเหลว และมีก฿าซอยู
เหนือของเหลว ความดัน 1,600-
2,400 กิโลปาสคาล (235-250 
ปอนด์ตอตารางนิ้ว) และจะคงที่
ต ล อดก า ร ใ ช ง า น  ถ า ภ าย ใน มี
ของเหลวเหลืออยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นออกซิเจนเหลวที่โรงงานแบง
บรรจุลงในถัง เมื่อเปิดใชออกซิเจน
เหลว 1 ลิตร จะเปลี่ยนเป็นก฿าซได 
862 ลิตร 
- ไมมีสี,ไมมีกลิ่น ไมมีรส 
- ไมติดไฟ แตชวยใหไฟติด 
 

- ถังบรรจุเป็นถังเหล็กมีผนัง 2ชั้นระหวางชั้น
เป็นสุญญากาศ 
- เป็นระบบที่มีความดันต่ํากวาระบบอ่ืน มี
การเปลี่ยนแปลงความดันในระบบนอยกวา 
- ตั้งอยูกับที่ไมเคลื่อนยาย  
- มีระบบรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบ ระดับของเหลววาลดลงถึงเกณฑ์ 
ที่ควรเติมหรือไม 
- ใชไดตามจํานวนที่รับมาทั้งหมด ไมมีการ
สูญเสีย 
- จะตองมีอุปกรณ์ปรับความดัน ไมใหความ
ดันสูงเกินขีดความปลอดภัย 
- เก็บรักษาใหหางจาก ความรอน ประกายไฟ 
และเปลวไฟ 
- เคลื่อนยายถังบรรจุก฿าซโดยใชรถเข็น มีโซ
คลองและฝาครอบ เพ่ือปูองกันถังลม 
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ขอตอตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ 
- ติดปูายหามสูบบุหรี่ หรือทําใหเกิดประกาย
ไฟในระยะ 15 เมตร 
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาหางจากถังหรือที่เก็บ
ออกซิเจนอยางนอย 25 เซนติเมตร 
- สถานที่ตั้งถังบรรจุออกซิเจน ควรอยูนอก
อาคารและมีพ้ืนที่อยางนอย 16 ตารางเมตร 
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สารเคมี คุณสมบัติ การปูองกันอันตราย 
3. ไนตรัสออกไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ไนโตรเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คาร์บอนไดออกไซด ์
 
 
 
 
 
 
 
6. เอทิลินออกไซด ์

- ก฿าซไมมีสี ไมติดไฟ 
- มีกลิ่นหอมหวานเล็กนอย 
- ไมระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
- ก฿าซบรรจุในถังสีดํา ไมติดไฟ      
(ใชในงานผาตัด) 
 
 
 
 
 
 
 
- ก฿าซไมติดไฟ 
- ไมเป็นสื่อกระแสไฟฟูา บรรจุในถัง
สีเทา (ใชในการผาตัดชองทองผาน
กลองวิดิทัศน์) 
 
 
 
 
- ก฿าซเหลวไวไฟ ไมมีสี, เป็นพิษตอ
รางกาย (นํามาใชฆา เชื้อโรคกับ
อุปกรณ์การแพทย์ 

- เก็บรักษาหางจากความรอนและเปลวไฟ 
- ตรวจสอบรอยรั่วของวงจรเครื่องดมยาสลบ
กอนใช 
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง 
- ถามีการรั่วไหล ใหระบายอากาศออกจาก
หองโดยเร็วที่สุด 
- ดับเพลิงโดยผงเคมีแหง 
- เก็บรักษาใหหางจากความรอนและเปลวไฟ 
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง 
- ตอขอตอของเครื่องมือผาตัดใหแนนกอน
เปิดวาล์วของถัง 
- เมื่อใชเสร็จปิดวาล์วถังก฿าซ ไลก฿าซออกให
หมด 
- การเคลื่อนยายใชรถเข็นที่มีโซคลองและฝา
ครอบปูองกันถังลม 
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง เพราะจะขาด
อากาศหายใจได 
- ระวังในการเคลื่อนยาย เพราะแรงดันในถัง
อาจทําใหถังบรรจุระเบิดได 
- ถาสัมผัสก฿าซใหลางออกดวยน้ําอุนสะอาด 
- เก็บใหหางจากความรอน 
- ถามีการรั่วใหปิดวาล์ว 
- ผูปฎิบัติงานใหสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตราย 
- ไมควรเก็บไวนานเกิน 120 วัน 
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ก๊าซหุงตม้ (LPG or Liquid Petrolrum Gas) 
 เป็นก฿าซเชื้อเพลิงใชในงานหุงตมอาหารภายในโรงพยาบาล เป็นก฿าซไวไฟมาก ไมมีสี โดยมากมักเติมกลิ่นไว
เพ่ือใหรูวามีการรั่วเกิดข้ึนหรือไม ปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได โดยตองมีอุปกรณ์ดับเพลิงทุกหนวยงานที่มีการใช
ก฿าซหุงตมและมีการตรวจสอบหารอยรั่วของระบบจายก฿าซอยางสม่ําเสมอ 
 

แนวทางการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ 

 เปิดวาล์วที่ถังก฿าซ (วาล์วที่เตาก฿าซตองอยูในตําแหนงปิด) 

 ใชน้ําสบู ลูบไลตามจุดตาง ๆ ดังนี้ 

- บริเวณวาล์วถังก฿าซ 

- บริเวณเครื่องปรับความดัน 

- บริเวณขอตอตาง ๆ  

- บริเวณแกนลูกบิดสําหรับปิด-เปิดเตาก฿าซ 

 หากมีฟองสบูปุดขึ้นมาแสดงวาก฿าซรั่ว ใหรีบทําการแกไขทันที 
 

การปฏิบัติเม่ือเกิดก๊าซรั่ว 
1. หามปิด - เปิด สวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดใกลบริเวณที่ก฿าซรั่ว 
2. หามจุดไมขีดหรือทําใหเกิดประกายไฟในบริเวณนั้น 
3. ปิดวาล์วที่ถังก฿าซและหัวเตา 
4. เปิดประตู หนาตาง เพ่ือใหก฿าซระบายออกจากบริเวณ 
5. รีบหาสาเหตุของการรั่ว และทําการแกไข 
6. หากก฿าซรั่วเกิดจากถังก฿าซ ใหยกถังนั้นออกมาไวในที่โลงและหามกอใหเกิดประกายไฟบริเวณนั้น 

 

ของเหลวไวไฟที่ใช้ในโรงพยาบาล 
 

1. 95% แอลกอฮอลล์ ใชเป็นยาฆาเชื้อโรค มีคุณสมบัติเป็นของเหลวไวไฟมาก ตองเก็บในภาชนะพลาสติก 
เพ่ือนําไปกําจัดตอ หากเกิดเปลวไฟจากของเหลวชนิดนี้ ใหใชคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ผงเคมีแหงในการดับไฟ 

2. แอลกอฮอล์จุดไฟ (Methyl alcohol หรือ Methanol) เป็นของเหลวไวไฟมาก และเป็นพิษใชในงาน
ชันสูตร (Laboratory) เป็นสวนใหญ ตองเก็บในภาชนะปิดสนิทแหง และหางจากความรอน และประกายไฟ      
หากเกิดเปลวไฟจากสารเคมีนี้ ใหดับดวยคาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแหง หรือ ฉีดน้ําเป็นฝอยคลุมบริเวณนั้น     
(หามใชน้ําฉีดโดยตรง) 

3. น้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ตางๆ เตาเผาขยะ ตองเก็บในภาชนะปิดสนิท หางจากความ
รอนและประกายไฟ หากมีการหกหรือรั่ว ใหดูดซับดวยทรายหรือดิน และใชน้ําฉีดเป็นฝอยคลุมบริเวณนั้นเพ่ือลด    
ไอระเหย การดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชคาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแหง 
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การปูองกันอันตรายจากหม้อแรงดันไอน้ า 
 

1. กอนเปิดสวิตซ์ติดเครื่องใหตรวจดูระดับน้ํา 
2. ใหระบายลมภายในหมอ เพ่ือไลแก฿สที่ตกคางออกทุกครั้ง กอนเปิดเครื่อง 
3. ลิ้นนิรภัย จะตองทดสอบเป็นประจําอยางนอย 1 ครั้ง ตอเดือน หากพบการรั่วของลิ้นนิรภัย หามใชวิธี

เพ่ิมน้ําหนัก หรือตั้งลิ้นนิรภัยใหแข็งข้ึน 
4. ถาหมอไอน้ํารั่ว ใหหยุดใชงานทันทีและรายงานใหมีการแกไขทันที 
5. ใหตรวจสอบเกจวัดความดัน และหามใชความดันเกินกวาที่กําหนด 
6. ถาระดับน้ําแหงต่ํากวาระดับที่กําหนด ใหรีบดับเครื่อง และปลอยใหเครื่องเย็นลงกอน หามสูบน้ําเขา

หมอโดยทันท ี
7. ตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ําอยางนอย ปีละ 1 ครั้ง 

 

การปูองกันอันตรายจากการเชื่อมโลหะ 
 

1. อุปกรณ์การเชื่อม สายไฟ และขอตอที่หลวม หรือชํารุด ตองแกไขใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
2. ทําการตรวจสอบการรั่วของขอตอและวาล์วเป็นประจํา ถาพบวามีการรั่วของแก฿สจากถังแก฿ส ใหหยุด

การทํางานที่ใชไปบริเวณนั้น และรีบทําการแกไขปูองกันโดยเร็ว 
3. ถังแก฿ส และถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองวางใหหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ ความรอน ทอรอยตางๆ หรือ

สวนของเครื่องมือ เครื่องจักรที่กอใหเกิดความรอนได ในระยะไมนอยกวา 7 เมตร 
4. สายไฟหรือสายแก฿ส ขณะทํางานตองไมกีดขวาง ที่อาจถูกทับจากคนหรือยานพาหนะ 
5. หามทิ้งหรือปลอยหัวเชื่อมไวโดยไมดับไฟ หรือปิดเครื่อง 
6. การเชื่อมตองระวังสะเก็ดไฟที่อาจถูกลมพัดไปตกใสวัสถุไวไฟในบริเวณใกลเคียง 
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หมายเลขโทรศัพท์องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2644-9042 

 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 0-2306-9199 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0-2354-8543 

 คณะเภสัชศาสตร ์  0-2644-8678-9 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 0-2306-9100 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2201-1000 

 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 0-2200-3000 

 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 สถานีต ารวจนครบาลพญาไท 0-2354-6957 

 ส านักงานเขตราชเทวี  0-2354-4201 

 ส านักงานเขตพญาไท 0-2619-6060-5 

 สถานีต ารวจดับเพลิงศรีอยุธยา  199 

 การไฟฟูานครหลวง สามเสน 1130 / 0-2242-5211 

 โรงพยาบาลราชวิถี 0-2644-9042 

 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 0-2354-7600 

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  0-2354-8439 

 กรมสารวัตรทหารบก  0-2354-4403 
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 สถานีดับเพลิงพญาไท 0-2354-6858 ต่อ 530,532 

 สถานีดับเพลิงสุทธิสาร 0-2277-3688-9 

 สถานีดับเพลิงสามเสน 0-2241-2391-4 

 สถานีดับเพลิงดุสิต   0-2241-4063-67 

 ส านักงานประปาสาขาประชาชื่น (น้ าไม่ไหล, 

ท่อแตก, ท่อรั่ว) 

0-2585-7444 ต่อ 401 

 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 

 มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951 

 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 0-2226-4444 

 ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส. 100 1137 
 

 ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 

1646 / 0-2622-9246-7 

 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554 
 

 ศูนย์นเรนทร 1669 / 0-2354-8222 
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ภาคผนวก 
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แผนผังทางหนีไฟ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
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แผนผังทางหนีไฟ 

อาคารปฏิบตัิการรวมและวิจัย 
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แผนผังทางหนีไฟ 
อาคารพรีคลนิิก 
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แผนผังทางหนีไฟ 
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
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ระบบและเครื่องมือดับเพลิงภายในคณะฯ
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ   50   พรรษา 
ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง    

 
                                                 
                    
 
 
 
 
 
 

ระบบเตือนภัยไฟไหม้ Fire Alarm System            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ หรือ SPRINKLER  ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง    
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องดักจับควันอัตโนมัติ Smoke Detector ระบบป้ัมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Pump System
  

 
 

http://www.novabizz.com/CDC/System/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.htm
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อาคารพรีคลินิก 

ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง   เครื่องดักจับควันอัตโนมัติ Smoke Detector 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระบบเตือนภัยไฟไหม้  Fire Alarm System 
 

          

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ หรือ SPRINKLER 
 
 
                                      
 
 
 
 
 

http://www.novabizz.com/CDC/System/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.htm
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อาคารปฏิบัติการและวิจัยรวม 

 

อุปกรณ์ดับเพลิง    ระบบเตือนภัยไฟไหม้ Fire Alarm System 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถังดับเพลิงชนิด เหลวระเหย Halotron   ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องดักจับควันอัตโนมัติ Smoke Detector 
 

    
            
                                                  
 

http://www.novabizz.com/CDC/System/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.htm
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อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 

 

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์           
 
 

                                     
                          
 
 

                               ตู 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ดับเพลิง   ระบบเตือนภัยไฟไหม้ Fire Alarm System 
 
                                  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.novabizz.com/CDC/System/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.htm
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
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รายชื่อผู้รบัผิดชอบแผนระงับอัคคีภยั 

แผน 1 (ขั้นต้น) 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.นางสมศรี  ปานรักษา 
2.น.ส.ธันยพร  คําพันธ ์
3.น.ส.กมลทิพย์  ชัยมุงคณุ 
4.นายอธิธรรมม์  จันทรเ์ทพ 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1  หน่วยเวชระเบียน หน่วยเภสัชกรรม ส านักงานบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ภก.จีรกรณ์   เอ้ือเสถียร 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  น.ส.นพรตัน์   ปัททุม 
2.  ภญ.พิชญา  โรจนดาํรงกุล 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. นายกฤษฎา  มั่นวิชาชัย 
2. นางเจริญ  ศรีตาแสน 
3.นายอาทิตย์ อุตรนคร 
 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.นางเพ็ญประภา  แพงจันทร์ 
2.น.ส.อนุสสรา  บํารุงจติต ์
3.น.ส.กัญพิภัทธ์ิ  หิรญัไรวินท์ 
4.นางสมบัติ  เปรมปรีชา 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายวิชัย  ภาวนา 
2.น.ส.นิราวณัย์  นันทศร ี
3.น.ส.วรัญญา  เชยตุย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายประวิทย์  พลเมืองด ี
2.น.ส.แกวกัลยาณี  อิทธิวรพันธ์ 
3.น.ส.ชัญญานุช  ทิวะสิงห ์
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1. คุณอนุชาญ  สําล ี
2. คุณวรรณวิสา  วิงแสง 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2  หน่วยสังคมสงเคราะห์ คลังผู้ปุวย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1. คุณบัวคลี่ ขาวสอาด 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1. คุณพิชัย  มณรีักษ์ 

2. คุณสายัณ  ตุปณันา 

2.   

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. คุณสุพรรณ  พรหมบุตร 
2. คุณสิทธิศักดิ์  มัชปาโต 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1. คุณสุวรรณา  โพธฺศาสตร ์
2. คุณเกศสดุา  อยูสุข 
3. คุณอารมย์  สุขสงวน 

 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1. คุณสุวรรณ  พัดพิมาย 
2. คุณนันท์นภัส สุรวัฒนประเสริฐ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. คุณจตุรพล  พรตรีภพ 
2. คุณวรจักร์  ญาติเจริญ 
3.คุณชุติมา  กันสาริกา 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1. น.ส.สมบรูณ์  กงทัพ 
2. น.ส.เรวดี  ไชยกันทะ 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2  คลินิกทันตกรรมพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
       1.นางทิพมาศ  เงินแจง  
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.ชุติรัตน์  วรรณโวหาร 
2.นางบุญเรือน  มียวน 

   

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. น.ส.พยอม  ลําทา 
2. นายอดิศร  พันธ์นอย 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1. นางรัฐติยา  วงษ์พุฒ 
2. น.ส.เกศรา  พุทธค ี
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1. น.ส.อาภารณี  เงินขาว 
2. น.ส.หนูพัฒน์  ทองเลิศ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. น.ส.ปราณี  มั่นขันธ์ 
2. นายวัชรินทร์  อนุพรม 
 

 



149 

 

 

ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.นายตันติกร  จันทะวงษ ์
2.น.ส.มลสิา  มาลาสาย 

 
 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3  คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
นางสุณี  เข็มทอง 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
น.ส.ภัทรา  อ่ําเอกโชค 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. น.ส.ธนาพร  สมหนอ 
2. น.ส.ปรีญานุช  คําวงค ์
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.ภัทรา  อ่ําเอกโชค 
2.น.ส.อภิญญา  กุลมยั 
 
 
 
 

 

ชุดที ่4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.กนกศรี  มินโมหา 
2.น.ส.เกศรินทร์  อินแสง 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. น.ส.สมพร  มาโพนทอง 
2. นางบัวผัน  ปกินโม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1. น.ส.รุงนภา  พิชัย 
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)       อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 ศูนย์ทันตกรรมสหสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.สาวิกา  จันทร์แกว 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  น.ส.กมลทิพย์   ดีสมมุติ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นางพีรญา  โพธ์ิศิร ิ
2.นางเพ็ญรุง  เกลี้ยงขาว 
 
 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1. น.ส.ลัดดาวรรณ  ชุยชม 
2. น.ส.กัลยกร  กลางสวสัดิ ์
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1. น.ส.อิศราวรรณ  ฤทธิ์ดอน 
2. นางเพ็ญรุง  เกลี้ยงขาว 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. น.ส.อินทิรา  คําเรืองศร ี
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1. น.ส.กนกพร  เปรมปร ี
2. น.ส.อรุณรัตน์  สูงรัง 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)       อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.สชุาดา  แชฮุน 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.  น.ส.พัชรี  พรมเกษ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. นายเกียรตศิักดิ์  นามเสนา 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1. น.ส.ปรียาภรณ์  บางทราย 
2. น.ส.พิชชาอร  อาจหาญ 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1. น.ส.นิภาวรรณ  โมลา 
2. น.ส.วราภรณ์  สงวนงาม 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. น.ส.ศันสนีย์  ผองพูผล 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1. คุณมงคล   ไชยศลิป 
2. คุณพรชนก   บับพแกว 
 
 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3   คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
     1.คุณศิริพรรณ  หมอกออน 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณพรทิพย์  พรหมโชต ิ
2.  คุณวรนุช  แวงสูงเนิน 
3. คุณธัญญาภรณ์  บูลยเ์ดช 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. คุณสันทัศน์   หวังกุม 
2. คุณสราวุธ  มูลศร ี
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1. คุณประภาภรณ์  สอนกุพันธ ์
2. คุณสลีญา  บุญเกิด 
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1. คุณไปรยา  คําแสน 
2. คุณจีรวรรณ  พรหมศร 
3. คุณฉัฎษ์ณภิาเพญ็  ผองแผว 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1. คุณธนัฏฐ ์ รื้อสอน 
2. คุณอนุรักษ์  มูลศรี   
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.คุณเกศริน   แกวศรี 
2.คุณสมสินธ ์  พลดงนอก 
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4  คลินิกทันตกรรมเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
คุณสุกัลยา จุยประเสริฐ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
คุณพรธนา   เปียบญุ 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. คุณชัยยงค์  พลสําโรง 
2. คุณอนันต์  แสงเสน 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณศรสีุริยา  ตอยปาน 
2.คุณอุไรวรรณ  เฉลมิลน 
3.คุณนัธทมน   เมืองใจหลา 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณเบญจมาศ  จิ๋วรักษา 
2.คุณวรรณวิภา  มูลสังข ์
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณชัยยงค์  พลสําโรง 
2.คุณอนันต ์ แสงเสน 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.คุณฐาปกรณ์   ภูมิภาค 
 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)      อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4  คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
คุณจิราภรณ์  สะเมนรัมย ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณอําไพ  ยอดพรหม 
2.  คุณนุชนี  ไพรเวช 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณฐาปกรณ์  ภูมภิาค 
2.คุณนุชนี  ไพรเวช 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณจิราภรณ์  สะเมนรมัย์ 
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณนุชนี  ไพรเวช 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณอําไพ  ยอดพรหม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.คุณจักรกฤษณ์  ผลบรูณ ์
2.คุณรัชพนธ์  ทองสันตะ 
 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4  คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณวาสนา  ยังสุข 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1. คุณวันพร  มวงพูล 
2.  คุณสุวรีย์  ทองวงศ์ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณกรสีุธา  อิทธิสวัสดิ ์
2.คุณเอกอุไร  เภตระกลู 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณอัมรินทร์  สําเภา 
2.คุณทินกร  ปัญจะแกว 
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณทินกร  นันทะเพชร 
2.คุณรังสมิันต์  ถุงเสน 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณกฤษดานท์  แซดาน 
2.คุณสภุาวิดา  ขุนลึก 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.นางจินตนา  วัสโสทก 
2.นายธีระวัฒน์  บรรจงนอก 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)       อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5  คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลทั่วไปขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1. นางดวงใจ  บุญแตม 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.  นางระพีพรรณ  สุธีโอฬาร 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.ณัฐกานต์  ศรีสุนทร 
2.น.ส.แววลดา  ปัททุม 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.นางจําเนียร  เฟื่องฟุูง 
2.น.ส.วีลาพร  ไชยเพียร 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นางศุภานันท์  วรรณอุบล 
2.น.ส.รัชนี  บุญชวย 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.สายยนต์  เกิดไธสง 
2.น.ส.วาสนา  ดรบุญ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.น.ส.จิรวรรณ   ศรีนุพงษ์ 
2.นายวิศิษศักดิ์   มโนวรรณ์  

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.นางอรพธู  สวาทรัมย์ 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  นางอินทร์จันทร์  คํามุงคณุ 
2.  นางประนอม  ทาระหาด 
3. น.ส.ดาวพระเสาร์  จันตระ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.ยุพรรณ   สระพรม 
2.นายวิศนุกรณ์  อุดมศร ี
3.น.ส.ศิริอร  เพ็งจินดา 
  
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.ทัศนีย์  แชมเขียว 
2.น.ส.ประนอม  ทาระหาด 
3.น.ส.นิชาดา  ปัญญาวงศ์ 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นางบัวเรียน   ปรักมาศ 
2.น.ส.รัชฏาภรณ์  ธิราช 
3.น.ส.ปรียาภรณ์  เนตรวีระ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ดาวพระเสาร์  จันตระ 
2.น.ส.เบญจมาพร  ชาสังข ์
3.น.ส.มินตรา  อุปถัง 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.คุณดวงกมล   แยมเจรญิ 
2.คุณสุนันท์ญา   พึ่งวาล 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  5  คลินิกทันตกรรมหัตถการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.คุณวันวิสาข์  ทุงจักร์ 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณธนดิา   การภักด ี

 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณนันทชัย   แพงจันทร์ 
2.คุณสุพัตรา   เอี่ยมศร ี
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณชลาลัย   พันตจิรานุวัฒน ์
2.คุณพชรวรรณ  รัชพลแสน 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณศุภกร  จิตเผือก 
2.คุณเจนจริา   ทําแกว 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณนิโลบล   อบเชย 
2.คุณนิตยา  โศกคอ 
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ชุดที ่5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.คุณพรรณสุดา   ผลชะอุม 
2.คุณสุวิมล   ปัญญา 
3.คุณชุติมา  พรมหงษ ์
4.คุณจิราภรณ์   เงินชาล ี
5.คุณยุวดี   ปานวิเศษ 
6.คุณสโิรณี   ชมพูแสง 
7.จิราวรรณ  จันทร์หอม 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 5   คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.คุณกนกวรรณ  เกิดมี 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณแววหทัย   โคตรวงษา 
2.  คุณจิตติยา  สรอยแสง 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณณัฐพล   คําเติม 
2.คุณหัทยา   ดวงเพ็ชรแสง 

3.คุณพชรพร  ทิลาว 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณสุจติรา   กลิ่นคลาย 
2.คุณรุงรวงทอง  วงละคร 
3.คุณอรณุี   แกวบัวดี 
 
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณวารณุี   บุตรจันทร ์
2.คุณจิตติยา  จิตรเกษมสุข 
 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณอุษา   เรืองสุคนธ ์
2.นุชศรา   คุมโนนอย 
3.คุณเบญญภา  จันตาราม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.ฐิติพร   สินจะโปะ 
2.น.ส.สณิีนาฎ  แสนรัมย ์

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  5  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางกนกร   หอมกระจาง 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  น.ส.วไิลลักษณ์   สีคํา 
2.  น.ส.ธัญญานุช  ทิวะสิงห ์
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.วนิพร   สุพีรพงศ ์
2.น.ส.นริศรา  พันชน 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.อัญชลีกร  ปะติตังโข 
2.น.ส.สุปราณี   ขันพันธ์ 
3.น.ส.วิชญาดา  จณิะไชย 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.รัชนี   ชัยสาล ี
2.น.ส.เกษราภรณ์  โนจิตร 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ณัฐณิชา   นครธรรม 
2.น.ส.นิภา  ทีฆาวงษ์ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.น.ส.จิราภรณ์  ใจหาญ 
2.น.ส.เบญจมาศ   ดําริศร ี

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  6  คลินิกกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.นางลภัสนันท์  ปัญญา 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  นางจุฑามาศ   เกตเุทียน 
2.  นางสุรีย์   ชํานาญพูด 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 คลินิกกลาง 1 
1.น.ส.ปาริชาติ  ใจงาม 
2.น.ส.พรรณพิไล  สีปัดถา 
คลินิกกลาง 2 
1.นายบรรจบ  กลิ่นเปี่ยม 
2.น.ส.เกษดารินทร์  เทพสรุ ี
 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.นางสุธารา   แสงผดุง 
2.น.ส.วันชลี   ทิพวัลย ์
3.น.ส.พรพิมล   เลิศมาลัย 
4.น.ส.ยุพิน   ศรีเพ็ชร 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.ดาริกา   ทาทิพย์ 
2.น.ส.กิตติพร  พรมนิมติร 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 1 
1.น.ส.มยรุี   ประหยดัทรัพย ์
2.น.ส.สุกญัญา  เลิศรีวา 
คลินิกกลาง 2 
1.น.ส.วราภรณ์   เนตรวีระ 
2.นางอําภา   แชมใย 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.คุณสมัญญา  ยิ้มถนอม 
2.คุณสภุาพร   ไผสมบรูณ ์

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชัน้ 7   หน่วยทะเบียนและประเมินผล  โรงเรียนผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณอารี   วัชรโสตถิกุล 

 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณภาวณิี   วินทิชัย 
2.คุณชาคริยา   ไกรษรวงค ์
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณนันท์นภัส   ยิ้มฟุูงเฟื่อง 
2.คุณวีณา   สาล ี
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณนพรัตน์   มุยงาม 
2.คุณฤทัยรัตน์   บวงนาค 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณสริิมา   ยะสาวงค ์
2.คุณจุฑารัตน์   ปลื้มกุศล 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นายนิรุจน์  แข็งขัน 
2.นายภูริพงศ์  จิตเที่ยง 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 7  หน่วยจัดการศึกษาหลังปริญญา 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.ศิริลักษณ์  พรหมวิสุทธิ์ 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
 
 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายนิรุจน์  แข็งขัน 
2.นายฐานิศร์  แกนแกว 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นายภูริพงศ์  จิตเท่ียง 
2.นางกาญจนา  เหลารอด 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายนิรุจน์  แข็งขัน 
2.นายฐานิศร์  แกนแกว 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายนิรุจน์  แข็งขัน 
2.นายฐานิศร์  แกนแกว 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าท่ี อพยพ 

1.คุณธนพ   ปั้นสุวรรณ 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 7 หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณศิษฏ์   ณัฐเศรษฐสกุล 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณกรองทิพย์  เข็มกลัด 

 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ีผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณอนุสรณ์   จงจรูญทรัพย ์
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณเพ็ญประภา ณ สงขลา 
 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง/เจ้าหน้าท่ี 

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณสมมาตร  ไพวงค ์
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 7  หน่วยพิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.น.ส.อังคณา  รอดเครือมิตร 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.อรณิชา   กุงทอง 
2.น.ส.สาวติรี  บัตรพันธน 
3.น.ส.ภัศรา  กองขันธ์ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.สาวติรี   บัตรพันธนะ 
2.นางพิศมัย   รอดสําราญ 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.ภัศรา   กองพันธ์ 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นางสุจิตรา  มลูศร ี
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.น.ส.ปิยะนันท์  บุญรอด 
2.น.ส.เบญจมาศ  ซอยรัมย ์

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 8 คลินิกเพรสทีจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางวนัชพร  ยาวงค์ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.น.ส.นิภาพรรณ  ไพโรจน์ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายอวยชัย  แกวอมร 
2.นายชิษณุชา  ทาทิพย์ 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.อุไรวรรณ  ปัตตาเคสา 
2.น.ส.สภุาวิณี  วงศ์ใหญ 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.จิราภรณ์  จิรอาภานนท์ 
2.จุฬาลักษณ์  พิชัย 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ปิยะวรรณ  สัมฤทธ์ิสุทธ์ิ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.คุณนพรัตน์   ทองพันธ์ 
2.คุณภรภัทร  โรจนกิจ 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 9 หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณธีระ  วนรัตน์ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  คุณปรีดา   วันสุข 

 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณสามารถ  พรหมอยู  
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณพญาวรรณ   แกวเสถียร 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณสรุวดี   สระทองทิว 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณศักดิ์ชัย   มวงพูล 
2.คุณแสงเดือน   สาแกว 
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ชุดที ่5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.ทิพวรรณ  ปันวาละ 
2.น.ส.ภัทรพร  อรินทร ์
3.น.ส.กรรณิการ์  จงตั้งกลาง 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 9  คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางสาวปัญฑารีย์  ฉิมวัย 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.มณฑิรา   จะเปี้ย 
2.น.ส.กัลยา   เดชะคําภ ู
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายพิทยา   อินวิเศษ 
2.น.ส.พรพรรณ  จณิะกับ 
3.น.ส.จินตหรา  คําแสน 
4.น.ส.นิชาภา  ประทลูทอด 
5.นายประเวศ   พยุงหอม 
 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นายภาณุวัฒน์  คําหารพล 
2.นางวาสนา  แสงเงิน 
3.น.ส.พวงผกา  สมทาน 
4.น.ส.เกศรา   จิตร์ทาน 
5.น.ส.สุมติรา   โครตพรหม 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.สรุีรัตน์   กาบแกว 
2.น.ส.อุไรวรรณ   ใจเฉลียว 
3.น.ส.ณิชกานต์  แสงโยจารย ์
4.น.ส.สายสุนี  อยูพุมพฤกษ์ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ณิชนันทน์  ยศหลา 
2.น.ส.กัลยารัตน์  วรรณพราหมณ์ 

3.น.ส.กนกวรรณ  ปิปะมยั 
4.น.ส.อุรชา  บรรชาต ิ
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.น.ส.นันทนัช   ภักดีนิต ิ
2.นางภัทราภรณ์   แขพิมาย 
3.นางสมบัติ  พรามบรรพต 
4.น.ส.จริยา  ธรรมสละ 
5.นางกุลวดี  นวลตระกาล 
6.น.ส.หนูเพียร  วงษ์บุตดะ 
7.น.ส.แสงระวี  จํารัส 
8.น.ส.ขวัญแกว  สุกรณ ์
9.น.ส.จตุพร  เทียมชัยภูม ิ

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 10  หน่วยวิสัญญีวิทยาและหน่วยห้องผ่าตัด 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
    1.นางกฤตติกา   สบายพร 
    2.นางวรา   พิมาพันธุ์ศรี 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.น.ส.จิตต์พิสุทธิ์  มั่นศีล 
2.นางนิภา  มะกรูดทอง 
3.นางกุลพร  ศรเพชรนรินทร์ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้พบ

เห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายพรจักรี   โพธิ์สอน 
2.น.ส.กมลฉตัร  ประสาทพรศิริโชค 
3.นายวิชิน  แกวฬรี 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.จิตต์พิสุทธ์ิ  มั่นศีล 
2.นางนิภา   มะกรูดทอง 
3.นางกุลพร   ศรเพชรนรินทร ์
4.นางกุลวดี  นวลตระกาล 
5.นางอมรรัตน์  รอนศึก 

 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นางกฤตติกา  สบายพร 
2.น.ส.พรนรินทร์ อาดนนท์ลา 
3.นางวรา  พิมาพันธุ์ศร ี
4.น.ส.ณฏัฐา  คาด ี
5.น.ส.ธนัยนันท์ พยัฆคพล 
6.นางสุพรรณิกา  ประภาวงษ์ 
7.นายอัมพล  แกวนิล 
8.นายปฏิวัติ  จิตอาร ี
9.น.ส.รัชนี  ประถมนาม 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายพีรพล  ลํานอย 
2.นายเทอดเกียรติ  คําแสน 
3.นายประดิษฐ์  กงกาหน 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.คุณฐิกิลา   พงศ์สรฤทธิ ์
2.คุณสรุีรัตน์   เที่ยงตรง 
3.คุณอรวรรณ   แสงอรณุ 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 10  หน่วยผู้ปุวยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.คุณนิลุบล   ไทยรัตน์ 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณน้ําทิพย์   แมลงภู 
2.คุณนงลักษณ์   แมนช่ืน 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณสมบัติ   โสดามุก 
2.คุณอัมรา   งามสมบัต ิ
3.คุณมลีนา   คําสุข 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณณัชชินันท์   กิจศรินอนันต ์
2.คุณวรรณวไิล  ไวยนยี ์
3.คุณอัมริน  พลสนอง 

 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณน้ําทิพย์   แมลงภู 
2.คุณนงลักษณ์   แมนช่ืน 
3.คุณอําภา   ศรีจันทร ์
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณอภิญญา   ธรรมนารถสกลุ 
2.คุณอัคณารัตน์  วงอุสาห ์
3.คุณพัฒน์นรี  ไวการ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.คุณจารุวรรณ   โพธิ์พรม 
2.น.ส.นันทวัน  อยูอาศรม 

 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น   11  ส านักงานธุรการโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
      1.น.ส.สุกานดา   โสดามุก 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  น.ส.มัสนันท์   มีสภุาพ 

 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.จารุวรรณ    ทองไถผา 
2.น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน ์

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.อนุจิตต์   ดงผอม 

 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณเยาวลักษณ ์
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายธีรเดช 
2.น.ส.จารุวรรณ   ทองไถผา 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.สุนทรี  เสรมินอก 
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 11  หน่วยบริหารงานคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางวรรณภา  ตันทิวากร 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  น.ส.กวิตา   พนภัย 

 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.ลลิตา   อุทาภักด ี 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.มณฑิชา   ชัยชะนะมงคล 
2.น.ส.จีรพร   แปงเครื่อง 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นางศิริเพ็ญ   แสงงาม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.ผูชวยอาจารย์ ดร.สริิรัก    
ศุภอมรกลุ 

 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 11  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.คุณลัชชา  ชุณห์วิจิตรา 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.คุณมาลดา  เบาพูนทอง 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. ผูชวยอาจารย์ ทพ.อาทิตย์  
ทรงวัชราภรณ ์
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณนัทธ์ิหทัย  อุบล 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณศศิธร  งามทอง 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณณัฐวรรณ  ครุฑสวัสดิ ์
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.รศ.ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง 
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 12  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ  เลาหพันธ์ 
2.ผศ.ทพญ.อนัญญา  พรหมสุทธิ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.เพ็ญพร  พึ่งพินิจ  

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.รศ.ทพ.ยสวิมล  คูผาสุข 
2.น.ส.เพ็ญศรี  พงษ์ขวัญ 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.อ.นพ.ทพ.นิษณ์  โอกูมา 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ตรีนุช  ทุนทอง 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.ผศ.ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ ์
2.อ.ทพญ. อรนุช เจียรสุจติวิมล 
3.อ.ทพญ. รชตวรรณ ลลีารังสรรค์ 
4.อ.ทพญ. อรฤดี สุรตันสรุางค ์
5.อ.ทพญ. ธารี จําปีรัตน ์

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 12  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ทพญ.วนิดา  นิมมานนท์ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.อ.ทพ.ร.ท.ชัชชัย  คุณาวิศรุต 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.ผศ.ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต ์
2.อ.ทพ.ร.ท.ชัชชัย  คุณาวิศรุต 
3.อ.ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล 
4.นางลําดวน ฝีปากด ี
5.นางสาวประกายมาศ ศรสีวัสดิ ์
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ 
2.รศ.ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โข
วิฑูรกิจ 
3.อ.ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก 
4.อ.ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พิทยชวาล 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล 
2.ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ 
3.อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
4.นางสาวโสภี เทียนไชย 
5.นางสาวสํานึก  เจรญิผล 
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ชุดที ่5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.ผศ.ทพญ.สุชยา  ดาํรงค์ศร ี
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 13  ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ทพญ.สุชยา  ดํารงค์ศรี 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ทพญ.ระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.อ.ทพ.คัมภีร์  ทรงกําพล 
2.น.ส.อารีย์   ใจพุก  

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.อ.ทพญ.กรกมล  กรีฑาภิรมย ์ 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.อารีย์   ใจพุก 
2.นางบังอร  ไชยยงค ์
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.ผศ.ทพญ.จิรา  จินดาสมบัติเจริญ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.คุณนภสัชนก   นันทเสนีย ์
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 13  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ทพ.ปริย แกวประดับ 
2.อ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศริิเศษฐ 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณดวงเนตร  คลายสุบรรณ ์

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณสมุาลี  ยังยั่งยืน  

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณกมลทิพย์  จิตอําพัน 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.อ.ทพญ.ปนิดา  ภาวิไล 
2.อ.ทพญ.อภิวันทน์  สมุทรคีร ี

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 13  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ทพญ.ผาณติ  บัณฑิตสิงห ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ทพญ.ภัทรวดี   ลีลาทวีวุฒ ิ

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นางเพชรา   ภูวิภานนท์ 
2.นางเยาว์มาลย์  วังงาม 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางทัศนีย์  เกตุคุมภัย 
2.อ.ทพญ.วรณัน  ประพันธ์ศลิป 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นางเพชรา   ภูวิภานนท์ 
2.นางเยาว์มาลย์  วังงาม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.อ.ดร.ทพญ. นามรัฐ ฉัตรไชยยันต ์

2.นางสุกัญญา  ชางหลอ 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 14  ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ศ.คลินิก ทพญ. ณฏัยา อัศววรฤทธ์ิ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรตันะกุล 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.ผศ.ทพ. ธัช อิทธิกุล 
2.อ.ดร.ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย ์
 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ ์

2.นางสาว เฉิดฉวี กิตติกลุพันธ ์
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.สาธติตา  ยอดเสาด ี
2.นางสุกัญญา  ชางหลอ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.รศ.ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล 

2.ผศ.ทพญ. สุนี พงศ์โรจน์เผา 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.กฤษณา  ชําน ิ

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  14 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ทพญ.กัลยา  ยันต์พิเศษ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.ทพ.ชลธชา  หานิรตัิศัย 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นางศิริลักษณ์  ชนะพันชัย 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางศิริลักษณ์  ชนะพันชัย 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นางทรรศนันทน์  สุนนานนท์ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นางบุญรักษา  มิสกิจ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.เลขาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 14  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ดร.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ทพญ.รชยา   จินตวลากร 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายรัฐกานต์ กณัพิพัฒน์ 
2.อ.ดร.ทพ. ณัฐพล ตั้งจิตร 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางศิริลักษณ์ เดชสุภา 

 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ ์
2.นายอนุสรณ์  คนึงทอง 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.นายดอกรัก  เวชการ 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 15  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางสาวสุดสายใจ โสภณ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางบุญเรือน ขาวคางพล ู

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายดอกรัก  เวชการ 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางอรุณี บุญธรรม 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายดอกรัก  เวชการ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.นางสุวิมล นาสิงคาร 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น 15 งานสื่อสารองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางสาวศิญาภสัร์ ปยิะศักดิ์พิชญา 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.  นางสุวิมล นาสิงคาร 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1. นายพิธุ  ทรงอักษร 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางสาวนวพร  วงศัยนันต์ 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายวศิน กิจวิสาละ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.จุฬารตัน์  จันทร์ทอง 
2.น.ส.ณปภัช  จันทรนคร 
3.น.ส.สดุารัตน์  วุฒิโต 
4.น.ส.จินวดี  อินเอี่ยม 
5.น.ส.กมลพชร  มากมูล 
6.น.ส.นวพร  สุวรรณประเสริฐ 
7.น.ส.ภูศกร   โปฺะสูงเนิน 
8.น.ส.พิมพ์ณดา   ลอมสูงเนิน 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  16  ส านักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.หัวหนาสํานักงานคณบดี 
2.หัวหนางานบริหารทั่วไป 
3.หัวหนางานคลัง 
4.หัวหนางานพัสดุ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางจันทิรา  ศิริพิศ 
2.น.ส.จรรยาภรณ์  เรืองศรี 
3.น.ส.ทัศนีย์  ภูฆัง 
4.น.ส.ชลธิชา   ฤชุรุงเรือง 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายกิตติศักดิ์  หารนอย 
2.นายนวพล   หัสครบรุ ี
3.นายสุรเสน  สืบจันทร ์
4.นายพิศาล  แกวสพาน 
5.นายดํารงฤทธิ์  แจงเสม 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.วัชราภรณ์  โสทอง 
2.น.ส.ภัทรวดี   โมกแกว 
3.น.ส.ปิยะนันท์   เพ็งสวัสดิ ์
4.น.ส.ทัศนาลยั   คุมอักษร 
5.นายเอกชัย   สินธ์ภักด ี
6.น.ส.นงนุช   กิตติอรุณกร 
 
 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.สภุาภรณ์  นักฟูอน 
2.น.ส.นันธิดา  ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์
3.น.ส.ศุภลักษณ์  ธรรมรักษ์วงศ ์
4.น.ส.หนึ่งฤทัย  แปงโนจา 
5.น.ส.พชร  จูมานัส 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.น.ส.อาทิยา  หมาดเส็น 
2.น.ส.ณัฐธยาน์  จินะเสนา 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  17  คณะผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส ศศิธร  นิลเลิศ 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.วชิราวรรณ พรพิมลเทพ 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.สุนสิา  อานชํานาญ 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.พัชรี  ศิริกุล 
2.น.ส.เพียงทิพย์  บุญแจม 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.กัญญา  ชอจันทร์ 
 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.กรณิภา  อิงสระนอย 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.น.ส.ชริญญา  จันต฿ะยอด 
2.น.ส.อมรรัตน์  ปณฤทธิ ์

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารพรีคลีนิก  ชั้น   1  หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางเยาวลักษณ์  ทุติยาภรณ ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.วิภาดา  ทองไทย 
2.น.ส.มลฐิชา  สหุร ี

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายสนธยา  ศิลวิจารณ ์
2.นายจักรพันธ์  บางสาย 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.วรรณิศา  คืนรมัย ์
2.น.ส.ปิยะภรณ์  แปนบาน 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายณัฐพงษ์  ไชยสล ี
2.นายโยธิน  อรุณไพร 
3.นายสันติ  สังฆพรม  
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.คุณสุกญัญา   ผมทํา 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารพรีคลีนิก  ชั้น   1  ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณเทพฤทธิ์  บุพตา 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณชนินาถ  หนองแกว 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณชนิภา  หนองแกว 
2.คุณจันทร์เพชร  ระแสนพรม 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณทิวา  บัวใหญ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.กลอยใจ   ภารวงษ์ 
2.นางพรพรรณ  สรอยสุวรรณ ์
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารพรีคลีนิก  ชั้น   2  ศูนย์อาหาร  สหกรณ์คณะทันตแพทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นายคําบุญ  พระโคด ี

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางรัตนกาญจน์  ครุชบญุยงค ์
2.นายสุพร  คําด ี
3.นางณัฐพร  ยศสมศักดิ ์

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นางพรพรรณ  สรอยสุวรรณ ์
2.น.ส.รัจนา   จันทรโ์อ 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางฐิดาภา  นิลลดัดานนท์ 
2.น.ส.อรณุรัตน์   ชางราย 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.วิไลวรรณ  แผนสมบรูณ ์
2.นางมณีวรรณ  พัฒนาสกุลเจริญ 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.กรองพลอย  ราหูทตั 
2.น.ส.ธนพัฒน์   นิลสาริกา 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.รุงทิวา  นาวีพัฒนา 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารพรีคลีนิก  ชั้น   3  โรงเรียนเทคโนโลยีช่างทันตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นายสุทัศน์   จิตรช่ืน 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายพรชัย  ไชยยงค ์
2.นายศุกร์สามสหีา  สุข 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางธัญดา  โพนาคา 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายสุพินธุ์   รุจิแกว 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารพรีคลีนิก  ชั้น   9 หน่วยกีฬาและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นายประสาร  แตงทอง 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 

1.นายประสาร  แตงทอง 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.นายธนิต  ทิพยศสุนทร 
2.น.ส.นิตย์ทยา  ทีฆาวงค ์

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคารศูนย์การเรียนรู้และนนัทนาการ ชั้น  G  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นายวิทยา   แหลมทอง 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นายนพเมศฐ์  รังสีเตชาวัฒน์ 
2.นายนิติรุจน์  กุลวไิชยศักดิ ์
3.นายธีระยุทธ  อักษรกุล 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายภูชิต  สุขสําราญ 
2.นายกมล  ยอดญาตไิทย 
3.นายชวลิต  ชมมณ ี
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.กมลวรรณ  จริตศร ี
2.น.ส.ระพีพรรณ  พรหมพันธ์ุใจ 

 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายวิวัฒน์  บุตรแดง 
2.นายเสกสรรค์  รอดทัดทาน 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายอนันต์  โตกุล 
2.นายปรีชา  แกวชูเงิน 
3.นายสุลักษณ์  คงเลิศ 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นางอุนเรือน  มีสกุล 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  2  ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ทพญ.จีราภา บณุยสิงห ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ  ลาภธนยทรัพย์กุล 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายโกศล  ขําทาพูด 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางมณีวรรณ  ภูเกต ุ

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.พันธนันท์  นาคี 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายดุสติ  บุมาล ี
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นายอุดม  โฉมศร ี

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  2  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
…………..กําลังสรรหา…….…….. 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.วารณีี  อัศวธัญญาสกุล 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นางปุญชรัศมิ์  แทบทาม 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.ยศกร  ฉั่วรุงเรือง 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายณัฐพล  ชิตณรงค ์
2.นายนิมิตร  ปันธรรม 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายปิยะ  เที่ยงด ี
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นายทัชพงษ์  ปิ่นแกว 
2.นายวชิวินท์  พันธรังษี 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  3  งานข้อมูลและสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางณชนก  บีร์เคเนส 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.วลัยภรณ์  บุทธิจักร ์

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายวันวิชา  ไพวงค์ 
2.นายพีระ  กรีฑาธร 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.อภิญญา  ประจันบาน 
2.นายสุรสิงห์  สุวรรณหงษ ์

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายรณกร  สนอรณุ 
2.น.ส.โสพิศา  จายเจ฿ก 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายณัฐพล  คําจริง 
2.นายปรีชา  วงค์ทวี 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  3  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ดร.ทพญ.ศรญัญา ตันเจริญ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ดร. สริดา ศรหีิรัญ 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.พรรตัน์ บุญเพ็ชร ์
2.น.ส.ทองมวย  ลือชา 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.รศ.ทพญ.เพชรรตัน์  ไกรวพันธุ ์
2.อ.ทพญ.วรรณี  เลิศสุขสวสัดิ ์
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.อ.ทพญ.วรรณี  เลิศสุขสวสัดิ์ 
2.น.ส.จรรีัฐ พฤกษานิยม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.น.ส.ชูศรี  หัวเมืองราช 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  3  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ศ.ดร.ทพ.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.น.ส.ยุวรี  เครือผือ 
 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.ดวงชีวัน  พ่ึงสุรินทร ์
2.นายเอกพงศ์  ตามบุญ 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.ศิรินทิพย์  ชูเนตร 
2.น.ส.ดวงชีวัน  พ่ึงสุรินทร ์
 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.น.ส.ศิรินทิพย์  ชูเนตร 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นางสาวทัชชภร นาสิงคาร 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น  4  ภาคกายวิภาคศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน  
     1.ผศ.ทพ. ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.อ.ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายประพันธ์ ศุภภัคพัฒนา 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางเรวด ี สิงห์สถติย ์

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายเจษฎา สบาย 



198 

 

 

ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที่ อพยพ 

1.คุณสุวรรณี  ตั้งไพศาลกิจ 
2.คุณพรทิพย์ โรจน์ธรรม 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น  4  หน่วยโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมิเดี่ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน  
1.คุณคีรีขันธ์ ไชยพร 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 

1.คุณณัฐกฤษ  บุญเรศ 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณภาณุวัฒน์  สุทธิบูรณ ์
2.คุณธน อภิวันท์  
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณกมลวรรณ  มีทอง 
2.คุณเพียรพร กิจขยัน  

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.คุณสุวรรณา  สินธุ์ศิร ิ
 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณกัลยาณี สคุต ิ
2.คุณอภิญญา ประภากรธรรม 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.รศ.ดร. รัชชพิน ศรีสัจจลักษณ์ 
2.คุณอาทิตย์ เกลาพิมาย 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  ชั้น  5  ภาคจุลชีววิทยาช่องปาก 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ ์

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ 

2.ผศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล 
3.อ.ดร.พญ.พรเพ็ญ  ตันติวิทยากุล 

 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.คุณอาทิตย์ เกลาพิมาย 
 

 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.คุณธนิยา หมวดเชียงคะ 
2.คุณเพียงใจ เจรญิศักดิ ์

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.คุณสําราญ แกวอินทร ์
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

1.นายธนกฤษ  อรุณโรจน ์

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ปฏิบัติการและวิจัย   ชั้น 1  ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.นางอัญชญา  พวงทอง 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.ลักขณา  อัตถเจรญิสุข 
2.น.ส.เกษรินทร์  อินช่ืน 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายกิติพงษ์  แกวมูลกิจ 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.นางอัญชญา  พวงทอง 
2.น.ส.ลักขณา  อัตถเจรญิสุข 
 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.น.ส.เกษรินทร์  อินช่ืน 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
1.นายวุฒิชัย  หนูปุูย 
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ชุดที่ 5 
เจ้าหน้าที ่อพยพ 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบแผนระงับอัคคีภัยแผน  1  (ขั้นต้น) อาคาร  ปฏิบัติการและวิจัย   ชั้น 4  ห้องปฏิบัติการ (Lab) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.ผศ.ทพญ.กัลยา  ยันตพิเศษ 

 

รองหัวหน้าคลินิก/หน่วยงาน 
1.น.ส.นพมาศ  วิชัยวุฒิ 
2.น.ส.วัชรา  ลามลูสาย 

ชุดที่ 1 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ผู้

พบเห็นเหตุการณ์ 
         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ1 
1.นายวิริยะ   ตุงคะลามน 

 
 

ชุดที่ 3 
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 

1.น.ส.นพมาศ  วิชัยวุฒ ิ
2.น.ส.วัชรา  ลามลูสาย 

ชุดที่ 4 
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

1.นายวิริยะ  ตุงคะลามน 

 

ชุดที่ 2 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที ่

         คลินิก/หน่วยงาน 
ดับเพลิงมือ 2 
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แผนปูองกันน้ าท่วม 
 
หมายถึง  แผนฉุกเฉินเพ่ือปูองกันชีวิตทรัพย์สินเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิดน้ําทวมภายในคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ไดเตรียมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตางๆเพ่ือใหเกิดความพรอมในการรองรับการเกิด

อุทกภัย ดังนี้ 
- เสื้อกันฝน 
- รองเทาบู฿ต 
- เครื่องสูบน้ํา  
- กระสอบทราย 
- เรือ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
การเตรียมความพรอมของคณะทันตแพทยศาสตร์ตอกรณีอุทกภัยจะมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  

- การเตรียมความพรอม 
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ําและกระสอบทรายใหพรอมใชงาน 
- ทําความสะอาด ตะแกรงและพ้ืนที่โดยรอบเครื่องสูบน้ํา 
- ทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําปีละ 1 ครั้ง 

 

แผนระงับเหตุกรณีน้ าท่วม 
 ในกรณีการเกิดอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ของคณะทันตแพทย์ไดมีการกําหนดการโดยการสั่งการแผนจากผู

บัญชาการแผนกรณีเกิดเหตุการฉุกเฉิน ภายใตการกํากับของคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ผูบัญชาการแผนฯ (รองคณบดีฝุายกายภาพฯ) และรองผูบัญชาการแผน (อ.ทพ. พงศธร  พูทองคํา) มีหนาที่ 

ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลและแกไขปัญหาในการปูองกันน้ําทวมภายในคณะทันตแพทยศาสตร์และนําทีมปูองกัน
น้ําทวมเขาระงับเหตุ   

ซึ่งการดําเนินการจะมีการประสานงานของทีมตางๆที่เก่ียวของกับการรองรับอุทกภัย ไดแก 
1. ทีมเฝูาระวังเหตุการณ์ (หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร) มีหน้าที ่

1. วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะน้ าท่วม  และเหตุการณ์ติดตามขาวพยากรณ์อากาศตรวจดูระดับน้ําที่ 
http:/dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx และ http://scadachaopraya.com เฝูาระวัง แนวโนมการเกิด
เหตุใหดูระดับน้ําดานหนาคณะทันตแพทยศาสตร์  แมน้ําเจาพระยา คลอง ประปา วาลนตลิ่งหรือไม หากน้ําลนจาก
คลองประปาความสูงของน้ําเทากับระดับถนนใหเจาหนาที่เตรียมกระสอบทรายเตรียมพรอมเอาไว 

 

http://scadachaopraya.com/
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2. เฝูาระวังเหตุการณ์ ให้เป็นไปตามแผนฉุกเฉินน้ าท่วมโดยใช้เงื่อนไขดังนี้ 
2.1 ระดับน้ํา  แมน้ําเจาพระยา  บริเวณ  สะพานกรุงธน 
2.2 ระดับน้ํา  คลองเปลมประชากรพระราม 6 คลองประปาสามเสน  

                 2.3 มีฝนตกหนักและระดับน้ําบริเวณหนาคณะฯ  ถนนสูงกวา 10 เซนติเมตร 
3. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ผานไปยังหัวหนางานของทุกหนวยเพื่อใหขอมูลถึงเจาหนาที่ทุกคน 

 

2. ทีมปูองกันน้ าท่วม (งานกายภาพและสิ่งแวดลอม) มีหนาที่ 
 ควบคุมเครื่องสูบน้ําเมื่อเกิดน้ําทวม 
 วางกระสอบทรายที่ความสูง 70 เซนติเมตร กั้นพ้ืนที่โดยรอบ 
 เดินเครื่องสูบน้ําเพ่ือลดระดับน้ําในกรณีท่ีมีฝนตก 
 ทอระบายภายในอาคารถมกระสอบทรายในทอระบายน้ําใหเต็ม 
 ทางลงหองเครื่องจักรชั้นใตดินอาคารวางกระสอบทรายความสูง 50 เซนติเมตร 
 หองเก็บของขางลางอาคารพรีคลีนิก (อาคาร 5) วางกระสอบทรายความสูง 50 เซนติเมตร 

 

วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการปูองกันน้ าท่วม 
1. เมื่อมีน้ําทวมเกิดขึ้นบริเวณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ใหผูบัญชาการแผนฯทําหนาที่ตรวจสอบพ้ืนที่ที่เกิดน้ํา

ทวมและเป็นผูนําทีม ปูองกันน้ําเขาระงับเหตุน้ําทวมไดทันที 
2. ผูบัญชาการแผนฯสั่งการปูองกันน้ําทวม ในพ้ืนที่และประสานงานกับหัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

และฝุายรักษาความปลอดภัยและจราจร  เพื่อประเมินสถานการณ์ 
3. หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม สั่งการปูองกันน้ําทวม  ตองแบงหนาที่รับผิดชอบใหแตละบุคคล  

ประจําตําแหนงเครื่องสูบน้ํา ปิดกั้นทางน้ําโดยทันที และทําการเฝูาระวัง จุดตาง ๆ ที่น้ําสามารถเขามาใน
พ้ืนที่ไดเดินเครื่องสูบน้ําทุกตัวเต็มกําลัง 

4. ขนยายวัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสน้ําไมได ไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยหนวยซอมบํารุง  
5. เมื่อมีน้ําทวมในจุดที่มีกระแสไฟฟูา หนวยซอมบํารุงมีหนาที่ตองตัดไฟฟูา ในพ้ืนที่ออกทันทีเพ่ือปูองกัน

อุบัติเหตุอันเกิดไฟฟูาช็อต 
6. หลังน้ําลดแลว ใหหัวหนาทีมปูองกันน้ําทวม เขาตรวจสอบความเสียหายและแจงผูบริหารระดับสูง 
7. ใหเจาหนาที่ทําความสะอาดพ้ืนบริเวณที่เกิดน้ําทวม  หลังจากสรุปผลจากการตรวจสอบเรียบรอยแลว    

ควบคุมโดยหนวยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีหองประชุม 
8. หัวหนาทีมปูองกันน้ําทวมตรวจสอบเก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา และเก็บเขาในสถานที่ใหพรอมใช 
9. รายชื่อผูมีหนาที่เก่ียวของในการปูองกันน้ําทวมจะแสดงไวใน ทีมปูองกันและระงับอัคคีภัย 
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ระดับการปูองกันน้ าท่วมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ 
แผนและวิธีการที่ตอบสนองในภาวะฉุกเฉินน้ําทวมที่มีผลตอการดําเนินงาน ซึ่งแบงเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ  1  (น้ าท่วม 10 เซนติเมตร จากระดับถนน) 

- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยฯ ตรวจสอบบริเวณอาคารตางๆ 
- เตรียมกระสอบทราย 
- เฝูาระวังปูองกันน้ําเออลนรางระบายน้ํา 
- หนวยประชาสัมพันธ์ประกาศใหผูอยูในพื้นท่ีทราบสถานการณ์ เป็นระยะๆ 
- หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม เป็นผูรับผิดชอบโทรแจงชางทุกคนเตรียมพรอมรับมือ

สถานการณ์ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ผูรับผิดชอบ 1.  เวรเชา   ชาง 
 2.  เวรบาย  ชาง       งานกายภาพและสิ่งแวดลอม และหนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 3.  เวรดึก    ชาง 
 

 ระดับ  2  (น้ าท่วม 30 เซนติเมตร จากระดับถนน) 
- งานกายภาพและสิ่งแวดลอม และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยฯตรวจสอบบริเวณอาคาร

ตางๆ 
- หนวยประชาสัมพันธ์ประกาศใหผูอยูในพื้นท่ีทราบสถานการณ์ เป็นระยะๆ 
- วางกระสอบทราบตามจุดตาง ๆ  
- เตรียมปั๊มสูบน้ําแบบ Submersible ขนาด 1.2 HP บริเวณจุดตางๆ 
- ชางทุกคนเตรียมพรอมรับมือสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผูรับผิดชอบ 1.  เวรเชา   ชาง 
 2.  เวรบาย  ชาง       งานกายภาพและสิ่งแวดลอม และหนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 3.  เวรดึก    ชาง 
 

 ระดับ  3  (น้ าท่วม 50 เซนติเมตร จากระดับถนน) 
- คณดีประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมการออกประกาศหยุดงาน 
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยฯ ตรวจสอบภายในบริเวณคณะฯ 
- หนวยประชาสัมพันธ์ประกาศใหผูอยูในพื้นท่ีทราบสถานการณ์ เป็นระยะๆ 
- วางกระสอบทราบตามจุดตาง ๆ  
- เตรียมระบบไฟฟูาสํารองใหพรอมใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 
- ชางทุกคนเตรียมพรอมรับมือสถานการณ์ที่ภายในบริเวณคณะฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผูรับผิดชอบ 1.  เวรเชา   ชาง 
 2.  เวรบาย  ชาง     งานกายภาพและสิ่งแวดลอม และหนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 3.  เวรดึก    ชาง 
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 ระดับ  4  (น้ าท่วม  70 เซนติเมตร  จากระดับถนน) 
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยฯ ตรวจสอบภายในบริเวณคณะฯ 
- ปิดระบบไฟฟูาหลักใตดิน  
- นําลิพท์ข้ึนไปไวชั้นที่สูงกวาชั้น 1 
- เปิดระบบไฟฟูาสํารองใหแสงสวางในเวลากลางคืน  กรณีมีการตัดระบบไฟฟูาหลักจากการ

ไฟฟูา 
- ชางทุกคนเตรียมพรอมรับมือสถานการณที่ภายในบริเวณคณะฯตลอด 24 ชั่วโมง 

ผูรับผิดชอบ 1.  เวรเชา   ชาง   
 2.  เวรบาย  ชาง      งานกายภาพและสิ่งแวดลอม และหนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 3.  เวรดึก    ชาง 
หมายเหตุ  เบอร์โทรศัพทฉุกเฉิน 

1. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์  เสนาวงษ์ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม 0-2200-7997 
2. เ บอร์ โ ทรห อ งฝุ า ย ง านกายภาพและสิ่ ง แ วดล อม  อาคารพรี คลิ นิ ก  ( อ าคาร  5 )                       

0-2200-7588 
3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและจราจร 0-2200-7570 หรือ 1000 (ภายใน) 
4. ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหาน้ําทวมพ้ืนที่เขตบางซ่ือ 0-2586-9981 

 

แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากน้ าท่วม 
 ในกรณีเกิดน้ําทวมภายในบริเวณอาคาร และทางเจาหนาที่สามารถแกไขสถานการณ์ จนกระทั่งน้ําลด  จึงมี
ความจําเป็นอยางยิ่งที่ทางอาคารจะตองฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณที่เกิดน้ําทวม โดยการเก็บกวาดขยะ  เศษวัสดุ
ตางๆ ที่ปนเปื้อนลอยมาพรอมกับน้ํา โดยจัดแยกเป็นขยะ นอกจากนี้จะตองสํารวจ และกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนํา
โรค เชน หนู แมลงสาบ และสัตว์เลื้อยคลานตางๆ ที่หนีน้ํามาอาศัยบริเวณอาคาร ซึ่งจะนําพาเชื้อโรคมาดวย โดย
แจงผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาวิธีการปูองกันและกําจัดตอไป นอกจากนี้ยังตองสํารวจพ้ืนที่ที่ถูกน้ําทวมวามีพืช 
วัชพืช เกิดเนาตาย อาจจะกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหลงเพาะเชื้อโรค โดยอยูการดูแลของหนวยบริหารสถานที่
และเทคโนโลยีหองประชุม 
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แผนปฏิบัติงาน (Emergency plan work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ใช 

ได ไม 

เฝูาระวังตรวจสอบขอมูล 

มีแนวโนมที่จะเกิด
เหตุน้ําทวม 

เตรียมความพรอม 

ประกาศใชและดําเนินการตามแผนน้าํทวม 

ถนนโยธีน้าํทวม 
10 ซม. 

รายงานสถานการณ์ตอผูบริหารระดับสงู 

แจงทุกฝุายที่เกีย่วของถึงผลกระทบ วางแผนการแกไข 

ดําเนินการปูองกันน้ําทวม 

ถนนโยธีน้ํา
ทวม 20 ซม. 

ควบคุมไมใหน้ํา
เขาพื้นที ่

เฝูาระวัง 

ระดับน้ําเขาสู
สภาวะปกต ิ

สํารวจความเสียหา  ฟื้นฟู  รายงานสถานการณ์ 

ดําเนินการตามแผนปอูงกันความ
เสียหาย ตามระดับความสูงของน้ํา 

   ใช 

  ใช 

  ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ระดับน้ําที่คลองน้ํา 
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เว็บไซต์การติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตรวจดูระดับน้ า 
http://dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx 

 
 

 
 

 
 

http://dds.bangkok.go.th/canal/index.aspx
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ศูนย์ควบคุมระบบปูองกันน้ําทวม สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 0-2248-5115 ตลอด 24 ชั่วโมง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝุายกายภายและสิ่งแวดลอม งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยฯ เจาหนาที่ประจําอาคาร  ประสานงาน
และควบคุมน้ําทวม 

วิธีการติดตามและรายงานผล เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 
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ภาคผนวก 
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อุปกรณ์กรณีอุทกภัย 
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อุปกรณ์กรณีอุทกภัย 
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อุปกรณ์กรณีอุทกภัย 
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อุปกรณ์กรณีอุทกภัย 
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แผนการรองรับแผ่นดนิไหว 
 

1. ความหมาย 
แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อน

ตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตบางครั้งก็อาจ
มีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

อาคารถล่ม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรง เรือน แพ คลังสินคา สํานักงาน ที่ไดรับ
ความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผนดินไหวและอาจทําใหเกิด ความเสียหายหรือพังทลาย
ลงมาได 

2. พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
2.1 แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศ

จีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2.2 แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยูบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกของ
ประเทศ ซึ่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นแลว 9 แหงดวยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากร
ธรณีวิทยา พบวา ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 15 รอยเลื่อน ไดแก รอยเลื่อนเชียงแสน (มจัน) 
รอยเลื่อนแมอิง รอยเลื่อนแมฮองสอน รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว 
รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อน
คลองมะรุย และรอยเลื่อนมะยม 

3. อันตรายท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
3.1 ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน 

และการที่ดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 
3.2 ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3.3 ภัยที่เกิดจากคลื่นใตน้ําที่เรียกวา “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล และ

มหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝั่ง 
3.4 ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการปูองกันและแกไขปัญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลมเป็นการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลด

ผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปัญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดข้ึน 

http://hilight.kapook.com/view/55209
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4.1.1 จัดทําแผนปูองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมทั้งประสานและฝึกซอม
แผนการบรรเทาภัยกับเจาหนาที่หรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 

4.1.2 การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์ 
และเชื่อฟังคําเตือนอยางเครงครัด 

4.1.3 ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเครื่องใชภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณ์ที่อาจ
กอใหเกิดอันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง 

 4.1.4 สอนเจาหนาที่ใหรูจักตัดไฟ ปิดวาล์วน้ําและแก฿ส 
 4.1.5 สํารองเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณ์ตางๆ อาทิ ไฟฉาย

เครื่องมือชาง อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมที่จะเกิดข้ึน 
4.1.6 ซักซอมความพรอมของเจาหนาที่ โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและกําหนด

จุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนยายไปอยูที่ปลอดภัย 
4.1.7 ทางอาคารจัดเตรียมเจาหนาที่รวมทั้งฝึกซอมการชวยเหลือเจาหนาที่เม่ือเกิดแผนดินไหวหรือ

อาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
4.1.8 สํารวจ พ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเป็นปัจจุบันรวมทั้งสํารวจ 

พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4.1.9 ใหมีการตรวจสภาพของอาคารหากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหมีการเสริม

ความแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
4.1.10 ประชาสัมพันธ์และเผยแพรความรูในการปูองกันภัยให เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลมเป็นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
การระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แกเจาหนาที่ผูประสบภัย ตลอดจน
ลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมที่เกิดข้ึน 

4.2.1 ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืน
หรือหมอบอยูในสวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก หรืออยูใตโต฿ะที่แข็งแรง 
เพ่ือปูองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประตู หนาตาง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟูา 
และสิ่งหอยแขวน 

4.2.2 ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ํา และแก฿สหุงตมใหเรียบรอย 
4.2.3 หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.2.4 อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก฿สรั่วอยู 
4.2.5 ติดตามเหตุการณ์และคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไม

ตื่นตกใจ 
4.2.6 เตรียมความพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
4.2.7 จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที่ ที่

เกิดภัยและเป็นศูนย์กลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
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4.2.8 จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร    ที่ถลม 
4.2.9 ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพย์สินขององค์กรไปไวใน

พ้ืนที่ปลอดภัย 
4.2.10 เมื่อจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพย์สิน 

4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลมเป็นการดําเนินการชวยเหลือเจาหนาที่
ผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ์ เพ่ือเป็นการสรางขวัญ
กําลังใจของเจาหนาที่ผูประสบภัย 

4.3.1 การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเป็นอยู 
ก. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของเจาหนาที่ผูประสบภัยกลุมงาน

อาคารสถานที่ 30 
ข. ใหการชวยเหลือเจาหนาที่ผูประสบภัย เชน ที่พักอาศัยชั่วคราว น้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอน 
ค. ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง สิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

4.3.2 การฟ้ืนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
ก. จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปุวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายใน

ระยะแรก 
ข. จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความ

ชวยเหลือของการประปาสวนภูมิภาคตอเจาหนาที่ผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
5. แผนอพยพ  
แผนอพยพ กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผูปฏิบัติงานและสถานที่ทํางานในขณะ

เกิดภัยพิบัติ แผนการอพยพที่กําหนดนั้น มีองค์ประกอบตางๆ เชน ผูนําทาง จุดนัดพบหนวยตรวจสอบจํานวน
เจาหนาที่ หนวยชวยชีวิตและอพยพฯลฯ ควรไดมีการกําหนดความรับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยขึ้นตรง ตอ 
ผูอํานวยการอพยพ ดังนี้ 

- ผูควบคุมการอพยพ  
- ผูชวยผูควบคุมการอพยพ  
แผนงานกําหนดหนาที่การปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 ผูนําทาง จะพาผูปฏิบัติงานอพยพหนีไปตามทางออกที่ไดกําหนดไวจุดนัดพบหรือจุดรวมพล     (จุด

เดียวกับแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย) จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เจาหนาที่สามารถมารายงานตัวและทําการตรวจ
นับจํานวนได 

5.2 หนวยตรวจสอบเจาหนาที่ มีหนาที่ตรวจนับจํานวนเจาหนาที่วาไดอพยพออกมานอกบริเวณที่ปลอดภัย
ครบทุกคนแลวหรือไม 
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5.3 หนวยชวยชีวิต จะเขาคนหาและชวยชีวิตเจาหนาที่ที่ติดคางอยูในอาคารรวมถึงกรณีเจาหนาที่ออก
มาถึง “จุดรวมพล” แลวมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บเป็นตน จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และ
ติดตอยานพาหนะในกรณีที่จําเป็นตองนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลใกลเคียง 

5.4 หนวยปฐมพยาบาล ชวยปฐมพยาบาลเบื้องตนและประเมินสถานะการณ์กอนนําสงโรงพยาบาลโดย
ประสานงานกับหนวยยานพาหนะและโรงพยาบาลใกลเคียง (รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี และรพ.เวชศาสตร์เขตรอน) 

6. รายช่ือผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ 
 - ผูอํานวยการอพยพ  - ผูควบคุมการอพยพ 
 - ผูชวยผูควบคุมการอพยพ  - ผูนําทาง 
 - หนวยตรวจสอบเจาหนาที่ - หนวยชวยชีวิต 
 - หนวยพยาบาล 
 

ขั้นตอนการใช้แผนอพยพ 
1. ผูควบคุมการอพยพสั่งไปยังผูนําทาง 
2. ผูนําทาง ประกาศเตรียมอพยพ (ประกาศเตือนภัย 3 ครั้ง) 
3. ผูนําทางถือสัญญาณธงนําเจาหนาที่ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามชองทางที่กําหนด 
4. ผูนําทางนําเจาหนาที่ไปยังจุดรวมพล (จุดเดียวกับแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย) 
5. ผูนําทางและผูตรวจสอบยอดตรวจสอบยอดเจาหนาที่ ณ ที่รวมพล 
6. ผูตรวจสอบแจงยอดตอผูอํานวยการอพยพ ณ จุดรวมพล 
7. นําผูปุวยหรือผูบาดเจ็บสงหนวยพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกลเคียง 
8. ผู อํานวยการอพยพแจงเจาหนาที่อยู ในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณ์สงบหากยอดไมครบ

ผูอํานวยการอพยพสั่งชวยคนหาหนวยคนหารายงานผล 
 

แผนการซ้อมอพยพ 
1. จําลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติแผนดินไหว 
2. ประกาศเตือนภัย 3 ครั้ง 
3. ผูนําทางถือสัญญาณธงนําผูปฏิบัติงานทุกคน 
4. อพยพจากสํานักไปจุดรวมพล 
5. รายงานตัว/ผูรับผิดชอบเช็คชื่อ 
6. แจงเหตุการณ์สงบ 
7. ใหเจาหนาที่กลับเขาสถานที่ทํางาน 
8. กลาวขอบคุณ 
9. ประชุม / สรุปผล  
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แผนอพยพ 
1. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
3. วิธีการติดตามและรายงานผล 

ขั้นตอนการใช้แผนอพยพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูควบคุมการอพยพสั่งไปยังผูนําทาง 

ผูนําทาง  ประกาศเตรียมอพยพ 

(ประกาศเตือนภัย 3 ครั้ง) 

ผูนําทางถือสัญญาณธงนําเจาหนาที่ออกจากพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตามชองทางท่ีกําหนด 

ผูนําทางนําเจาหนาที่ไปยังจุดรวมพล 

ผูนําทางและผูตรวจสอบยอด 
ตรวจสอบยอดเจาหนาที่  ณ  ที่รวม

พล 

นําผูปุวยหรือผูบาดเจ็บสงหนวย
พยาบาลหรือสถานพยาบาล

ใกลเคียง

ผูตรวจสอบแจงยอดตอผูอํานวยการ
อพยพ  ณ  จุดรวมพล 

ผูอํานวยการอพยพแจงเจาหนาที่อยู
ในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณ์สงบ 

หากยอดไมครบ 

ผูอํานวยการอพยพสั่งชวยคนหา 

หนวยคนหารายงานผล 
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แผนการซ้อมอพยพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํารองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติแผนดินไหว 

ประกาศเตือนภัย  3  ครั้ง 

ผูนําทางถือสัญญาณธงนําผูปฎิบัติงานทุกคนอพยพจากสํานัก
ไปจุดรวมพล 

- แจงเหตุการณ์สงบ 

- ใหเจาหนาที่กลับเขาสถานที่ทํางาน 

- กลาวขอบคุณ 

รายงานตัว/ผูรับผิดชอบเช็คชื่อ 

ประชุม / สรุปผล 
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แผนอพยพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  
เจาหนาที่ประจําอาคาร : ประสานงานและควบคุมการดําเนินงาน 
การติดตามและรายงานผล : เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 

 

ผู้ควบคุมการอพยพ 
รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม 

ผู้ช่วยผู้ควบคุมการอพยพ 
งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 

ผูนําทางอพยพ 

(เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ภาควิชา/
คลินิก/หนวยงาน) 

หนวยตรวจสอบจํานวนเจาหนาที่ 
(เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) 

จุดรวมพล 

ตามท่ีประชาสัมพันธ์ประกาศ 

หนวยพยาบาลชวยชีวิตและยานพาหนะ 
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ภาคผนวก 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ 

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 

โรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี                0-2201-1000 
 โรงพยาบาลราชวิถี                   0-2243-8108-9 
 โรงพยาบาลยันฮี                      0-2879-0300 

 

สถานีต ารวจ 
 สถานีตํารวจนครบาลพญาไท       0-2246-8301-2, 246-1201, 246-1196-9, 246-1200 
 สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม 0-2282-2323 (12 หมายเลข) 
 สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 0-2281-3002, 282-5105 
 สถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน 0-2318-1821-2 
 สถานีตํารวจนครบาลสามเสน 0-2241-1946, 241-1257, 241-1416, 241-1713, 241-1664 
 สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง 0-2277-0630, 277-4493, 276-1447 
 สถานีตํารวจนครบาลดุสิต  0-2241-5043-4, 241-2362, 241-3050, 241-3364, 241-5356 
 สถานีตํารวจนครบาลบางโพ 0-2585-0638, 585-7460 
 สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 0-2246-7706-9 
 สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม 0-2509-0377, 509-0666, 509-0969, 509-0977 
 สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร 0-2275-2151-6, 275-9185-6, 275-9125-6, 277-4494 
 สถานีตํารวจนครบาลสายไหม 0-2533-7363, 533-7357, 531-4167, 531-7580, 533-7357 
 สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว 0-2510-3612-22 
 สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 0-2585-1648-9,585-2663, 585-7486, 858-6104,587-0461-5 
 สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 0-2521-2230, 521-0569, 521-2231, 521-1193 
 สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น 0-2588-4246-9 
 สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง 0-2576-1931-8 
 สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ 0-2278-2130, 278-4086, 279-1500, 278-5297, 279-3764 
 สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 0-2512-2447-9 
 สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง 0-2566-1381-2 
 สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี 0-2543-7311-3 
 สถานีตํารวจนครบาลหนองจอก 0-2543-1155-7 
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 สถานีตํารวจนครบาลลาดกระบัง 0-2326-8392, 326-9159, 326-9992 
 สถานีตํารวจนครบาลรมเกลา 0-2916-3390-4 
 สถานีตํารวจนครบาลฉลองกรุง 0-2737-4836-37, 737-4839-40 
 สถานีตํารวจนครบาลจรเขนอย 0-2326-9056, 326-9991 
 สถานีตํารวจนครบาลนิมิตรใหม 0-2543-7028-9 
 สถานีตํารวจนครบาลลําหิน 0-2988-6622, 988-6633 
 สถานีตํารวจนครบาลลําผักชี 0-2543-1086-7, 543-1744 
 สถานีตํารวจนครบาลสุวินทวงศ์ 0-2988-2460-1 
 สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ 0-2543-1990 
 สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 0-2314-0965, 314-0696, 314-0030, 314-0955, 314-3340-1 
 สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม 0-2517-8515, 517-8535, 517-8078, 517-6976, 517-9529 
 สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว 0-2375-5405, 733-7580, 377-7243-5 
 สถานีตํารวจนครบาลประเวศ 0-2321-2234, 321-6035, 322-0877, 322-9596-7 
 สถานีตํารวจนครบาลอุดุมสุข 0-2337-5544-6 
 สถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง 0-2539-0171 
 สถานีตํารวจนครบาลบางชัน 0-2518-1510-2 
 สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย 0-2538-3897, 538-7154, 538-1599, 538-1613 
 สถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร 0-2291-5867-72 
 สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 0-2255-5993-5, 252-2280-1, 252-6905 
 สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ 0-2287-3004-6 
 สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 0-2286-1218, 286-8126, 286-1232-3 
 สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ 0-2390-2240-3 
 สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง 0-2332-2361-3, 332-2365-6, 311-4013, 332-2403 
 สถานีตํารวจนครบาลบางนา 0-2396-1656-8, 393-7151, 396-0736, 393-8219 
 สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 0-2314-0041-3, 314-0035-7 
 สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย2 0-2226-2148-52 
 สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 0-2215-2991-3, 214-1042, 214-1050 
 สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา 0-2233-7148-9, 233-7296-7, 236-6937 
 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 0-2234-0242, 233-7420, 235-2824, 235-9123-4 
 สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ 0-2221-0272, 221-9884,222-1857, 223-4278, 226-2131-33 
 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง 0-2224-5050, 224-9450, 226-2124-5 
 สถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร์ 0-2226-2136-40 
 สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 0-2221-1835, 226-2142-44, 224-2512, 224-2589 
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 สถานีตํารวจนครบาลบางกอกนอย 0-2411-3035-8, 411-3103, 412-9799, 418-0718 
 สถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ 0-2465-0521, 465-0689, 465-5585 
 สถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง 0-2410-8260-5 
 สถานีตํารวจนครบาลทาพระ 0-2457-8662-4 
 สถานีตํารวจนครบาลบวรมงคล 0-2424-7725, 424-0881, 433-1696, 433-1707 
 สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 0-2424-1108, 424-9239, 424-3286, 423-0250 
 สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขัน 0-2883-3502-9, 423-0251, 424-1440, 435-1757, 433-9595 
 สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน 0-2448-6360, 448-6480, 448-6621 
 สถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา 0-2441-3546-9 
 สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง 0-2421-1951 
 สถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท์ 0-2411-3408-10 
 สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ 0-2466-7557-9 
 สถานีตํารวจนครบาลตลาดพลู 0-2466-0343, 466-0603, 466-6947, 465-0022 
 สถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม 0-2466-1150, 466-6155, 466-0574 
 สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา 0-2437-2164, 438-1030-2, 437-5410, 437-6653 
 สถานีตํารวจนครบาลสําเหร 0-2468-0625, 468-0652, 460-1480, 480-1490, 468-5388 
 สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล 0-2468-1639, 468-8003, 877-7737 
 สถานีตํารวจนครบาลราษฏร์บูรณะ 0-2427-7193, 428-3994, 427-6235, 428-3995, 428-7136 
 สถานีตํารวจนครบาลบางมด 0-2416-4711-2, 416-4713-4 
 สถานีตํารวจนครบาลทุงครุ 0-2426-1991, 426-1110, 426-1113 
 สถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม 0-2427-6286-9, 428-4538-9, 427-6286-7 
 สถานีตํารวจนครบาลปากคลองสาน0-2437-2111, 437-1671, 437-1688, 438-1034-7 
 สถานีตํารวจนครบาลทาขาม 0-2416-7892-3, 416-2841-2, 415-1572 
 สถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน 0-2415-0671, 415-3004, 415-3475, 416-2737 
 สถานีตํารวจนครบาลภาษีเจริญ 0-2413-1114, 413-1660-2 
 สถานีตํารวจนครบาลหลักสอง 0-2421-7925-7 
 สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม 0-2429-3103, 429-4167, 429-3189, 429-3568, 429-3570-2 
 สถานีตํารวจนครบาลเพชรเกษม 0-2455-1718-9, 801-7035-6 
 สถานีตํารวจนครบาลบางบอน 0-2892-4270-5 
 สถานีตํารวจนครบาลหนองคางพลู 0-2445-2980-5 
 สถานีตํารวจนครบาลแสมดํา 0-2451-3617-8 
 สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล 0-2897-32171-3, 897-3275-7 
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เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง 

คลองเตย 0-2258-2094 

คลองสาน 0-2437-6615 

ดาวคะนอง 0-2468-1671 

ดุสิต 0-2241-4063 

ตลาดพลู 0-2466-1794-5 

ถนนจันทร์ 0-2286-0832 

ทุ่งครุ 0-2463-5402 

ทุ่งมหาเมฆ 0-2286-0140 

ธนบุรี 0-2465-3015 

บรรทัดทอง 0-2214-1043 

บวรมงคล 0-2424-2823 

บ่อนไก่ 0-2251-1157 

บางกะปิ 0-2318-1360 

บางขุนเทียน 0-2415-7810-1 

บางขุนนนท์ 0-2424-3850-1 

บางเขน 0-2521-1557 

บางแค 0-2413-1149 

บางชัน 0-2517-2919-20 

บางซ่อน 0-2587-1210 

บางโพ 0-2585-7218-9 

บางรัก 0-2234-8847-8 

บางอ้อ 0-2424-2910 

พญาไท 0-2354-6858 

พระโขนง 0-2311-4808 

ภูเขาทอง 0-2223-3620 

ย่อยประเวศ 0-2328-8171 

ยานนาวา 0-2211-9263 

ลาดกระบัง 0-2326-9770 

ลาดพร้าว 0-2511-0032 

ลาดยาว 0-2537-8710-1 
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การประปานครหลวง 

 สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น (น้ําไมไหล, ทอแตก, ทอรั่ว) 0-2585-7444 ตอ 401 
  
การไฟฟูานครหลวง 

 การไฟฟูานครหลวงเขตสามเสน (call center) 1130 
 การไฟฟูานครหลวงเขตสามเสน 0-2243-0131 
 0-2242-5211 
 แจงไฟฟูาขัดของ 0-2243-0564 
 0-2242-5222 
 0-2242-5333 

 
ส านักงานเขตพญาไท                                                         0-2619-6060-5 
 0-2279-4145 
ส านกงานเขตราชเทวี 0-2354-4201 
  
แจ้งเหตุร้าย  

 แจงเหตุดวนเหตุราย 191 
 มูลนิธิรวมกตัญญู 0-2751-0951 
 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 0-2226-4444 
 ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส. 100 1137 

 
เจ็บปุวยฉุกเฉิน 

 ศูนย์นเรนทร 1669 / 0-2354-8222 
 หนวยแพทย์กูชีวิต วชิรพยาบาล 1554 
 ศูนยเ์อราวัณ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1646 / 0-2622-9246-7 

 

สวนมะลิ 0-2223-6999 

สามเสน 0-2241-2391-2 

สุทธิสาร 0-2277-3688-9 

ห้วยขวาง 0-2275-6044 

หัวหมาก 0-2314-0071-2 
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เอกสารอางอิง : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

กรมสารวัตร 
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แผนรองรับสารเคมีรั่วไหล 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งการ

เตรียมการเพ่ือรองรับผูปุวย 
2. เพ่ือเป็นการกําหนดหนาที่ของบุคลากร การใชอุปกรณ์ การเตรียมสถานที่ ใหเกิดประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพ่ือปูองกัน ควบคุม และระงับภาวะฉุกเฉินเบื้องตน ไมใหขยายผลอันอาจทําใหเกิดอันตรายและความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งแวดลอม ชุมชน 
4. เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก รพ.ฯ ในการระงับเหตุ 
5. เพ่ือเป็นแนวทางแกไขและฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ 
6. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ 

ขอบข่าย  
แผนรองรับผูปุวยจากอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย คณะทันตแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครอบคลุมถึงผูที่ไดรับอันตราย หรือผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย            
ทุกชนิด ที่มารับบริการ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

นิยาม 
1. อุบัติภัยจากสารเคมี หมายถึง เหตุการณ์หรือผลกระทบที่เป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันเกิดจากอุบัติเหตุ การรั่วไหล ไฟไหม การระเบิด และการรั่วซึมของสารเคมี 
2. การลางตัว (Decontaminate) หมายถึง การกําจัดสารเคมี สารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนออก โดย วิธีการปัด

ออก ลางออก เพ่ือลดการปนเปื้อน และปูองกันการแพรกระจายของสารเคมี สารพิษไปสูผูอื่นหรือสิ่งแวดลอม 
3 ผูสั่งการ (Commander) หมายถึง ผูซึ่งมีอํานาจสั่งการ กํากับ ประสานการดูแลการปฏิบัติงานในสวน

ตางๆ ใหเป็นไปอยางเหมาะสม และปลอดภัย ตอผูปฏิบัติงาน 
4 ความรุนแรง ระดับ 1 หมายถึง จํานวนผูปุวยสัมผัสสารเคมีและวัตถุอันตราย หองฉุกเฉินสามารถใหการ

ดูแลผูปุวยได โดยไมตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
5 ความรุนแรง ระดับ 2 หมายถึง จํานวนผูปุวยสัมผัสสารเคมีและวัตถุอันตราย เกินขีดความสามารถในการ

ดูแลผูปุวย ตองรองขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลใกลเคียง 
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ตัวชี้วัด 
1 มีการฝึกซอมแผนรับอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายอยางนอยปีละ 1 ครั้ง 
2 บุคลากรที่เก่ียวของสามารถปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนด 
3 ผูรับผิดชอบ / ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน  
4 ลําดับขั้นการเกิดภัย ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน และผูรับผิดชอบ 

 

ล าดับการเกิดภัย ข้ันตอน / วิธีปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ 
 

ล าดับการเกิดภัย ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นกอนเกิดภัย 
(ขั้นเตรียมการ) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- จัดทําแผนฯ  

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 2. สํารวจประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตราย 
- ภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 3. จัดทําคูมือ หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 4. จัดทําหมายเลขโทรศัพท์หนวยงาน/เจาหนาที่ท่ี

เกี่ยวของทั้งใน และนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยซอมบํารุง 

 5. เขารวมเครือขายกับหนวยงานภายนอก            
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 6. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการชําระลางสารพิษ 
สารเคมี รวมทั้งเวชภัณฑ์ / สิง่อุปกรณ์ตางๆ เชน 
   6.1 ยาและเวชภัณฑ์ 
   6.2 อุปกรณ์ปูองกันตนเอง (spill kit) 
   6.3 สถานที่ที่ใชชําระลางสารพิษและวัตถุอันตราย 
   6.4 เสนทางการเคลื่อนยาย 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 7. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 8. การฝึกซอมแผนฯ และการปรับปรุงแผนฯ ใหสามารถ

รองรับสถานการณ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

2.ขั้นขณะเกิดภัย 
(ขั้นปฏิบัติการ) 

1. การรับแจงเหตุ / ยืนยันขอมูล 
 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 2. การรายงาน และการประสานหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งใน  และนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
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ล าดับการเกิดภัย ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประกาศการใชแผน 

   3.1 ความรุนแรงระดับ 1 
   3.2 ความรุนแรงระดับ 2 

รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

 4. การประชาสัมพันธ์ / ใหขาว หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
/ประชาสัมพันธ์ 

 5. การประสานขอมูลระหวางการปฏิบัติกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 6. เก็บกักน้ําชําระลางสารพิษเพ่ือนําไปบําบัด หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 7. การนําตัวอยางน้ําชําระลางสารพิษท่ีผานการบําบัด

แลวสงตรวจคุณภาพ 
หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

3.ขั้นหลังการเกิด
ภัย 

(ขั้นการฟ้ืนฟู) 

1. การคัดกรองสุขภาพจิตผูประสบภัยที่รับปุวยไวใน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการให
คําปรึกษาดานสุขภาพจิต 

หนวยปฐมพยาบาล / ฟ้ืนฟู / เยียวยา 

 2. การจัดการศพผูเสียชีวิตจากอุบัติภัยฯ และการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล 

หนวยปฐมพยาบาล / ฟ้ืนฟู / เยียวยา 

 3. การตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามแผนฯ / ผูที่มีความ
เสี่ยง 

หนวยปฐมพยาบาล / ฟ้ืนฟู / เยียวยา 

 4. การสํารวจสิ่งแวดลอมและสารพิษท่ีตกคาง หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 5. สรุปผลการปฏิบัติ และการปรับแผนฯ หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 6. การเตรียม / พัฒนาสิ่งอุปกรณ์ตางๆ ใหพรอมใช หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
 7. การจัดทํางบประมาณในปีตอไป หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

วิธีการปูองกันอันตรายจากสารเคมีรั่วไหล 
การเขาปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ผูทําการระงับเหตุ ตองสวมอุปกรณ์ปูองกันภัยที่เหมาะสมกอนเขาไป

ดําเนินการ และควรอยูทางดานเหนือลมเพ่ือหลีกเลี่ยงสูดดมก฿าซเขาสูระบบหายใจ เปิดหนาตางหรือประตูเพ่ือ
ระบายอากาศ ปิดวาล์วเพ่ือหยุดการรั่วไหลของก฿าซเฉื่อยตรวจสอบหาสาเหตุ การแกไข และปูองกันการรั่วไหลของ
ก฿าซ นําคนทีไ่มเก่ียวของออกจากพ้ืนที่ที่มีก฿าซพิษรั่วไหล 
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แผนการปูองกันอันตราย  
 เมื่อเกิดสารเคมีรั่วหรือขวดบรรจุตกแตก ควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  

1. เจาหนาที่ท่ีเห็นเหตุการดําเนินการกันพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ 
2. รายงานหัวหนาพื้นที่รับทราบ 
3. แจงเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบเขามาดําเนินการแกไขโดยสวมใสอุปกรณ์ปูองกัน 
4. ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุเบื่องตน 
5. สรุปสาเหตุ 
6. รายงานผลหัวหนารับทราบ 

 
                 แผนผังการปูองกันอันตราย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สารเคมีรั่วหรือขวดบรรจุตกแตก 

ดําเนินการกันพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุ 

รายงานหัวหนาพื้นที่รับทราบ 
 

แจงหนวยสิ่งแวดลอมละอนุรักษ์
พลังงานเขามาดําเนินการแกไข 

ตรวจสอบสาเหตุเบื้องตน 

สรุปสาเหตุ/รายงานผล 
รองคณบดีฝุายกายภาพและ

สิ่งแวดลอม 

 

ดําเนินการแกไข สงตอภายนอก 
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ชุดปูองกันอันตราย 
 

 
 
อุปกรณ์ปูองกันสารเคมี 
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การปฐมพยาบาลหากไดร้ับสารเคมี 

สารเคมีประเภทกรดผิวหนัง  

 พิจารณาวาสารเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ําหรือไม  
- กรณีท่ีสารเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ํา (เชน โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม กรดกํามะถันเขมขน) ใชผาที่
สะอาดเช็ดสารออกจากบริเวณผิวหนัง แลวรีบลางออกดวยน้ําทันที อยางนอย 15 นาที  
- กรณีท่ีสารไมเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ํา ใหรีบลางออกดวยน้ําทันทีอยางนอย 15 นาที  

 กรณีสารประเภทกรดสัมผัสรางกายบริเวณท่ีมีเสื้อผาปกคลุมใหรีบถอดเสื้อผาออก แลวรีบลางออกหรือ
อาบน้ําแลวแตปริมาณสารที่เป็นกรด  

 เมื่อลางออกดวยน้ําแลว  
- หากเป็นแผลที่เกิดจากดางหกรด ใหใชสารละลายกรดน้ําสมสายชูความเขมขน 1 % (1 % acetic acid) 
ชุบสําลีทําความสะอาดแผลอีกครั้ง  
- หากเป็นแผลที่เกิดจากกรดสัมผัส ใหใชสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเจือจาง ชุบสําลีทําความสะอาดแผล
อีกครั้ง  

 หลังจากทําความสะอาดแผลแลว  
- กรณีท่ัวไปใหทาแผลดวย magnesia-glycerol paste (แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide) 200 
กรัม ผสมกับกลีเซอรีน (glycerine) 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร)  
- กรณีถูกกรดไฮโดรฟลูออริค (hydrofluoric acid) ใหทาแผลดวย magnesium oxide 90 กรัม ผสมกับ 
heavy mineral oil 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร และวาสลีนขาว (white Vaseline) 330 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
- กรณีถูกฟีนอล (phenol) ใหทาแผลดวยกลีเซอรีน (glycerine) อ่ิมตัวดวยโบรมีน (bromine)  
- กรณีถูกฟอสฟอรัสใหใชสําลีชุบสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ความเขมขน 3% ปิดแผล
ไวประมาณ 5 นาที แลวลางดวยน้ํา  

ค าแนะน าในการปูองกันอันตราย  

การแกไขมีการสัมผัสสารประเภทกรดแลวอาจสายเกินแก วิธีปูองกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกวา สิ่งที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมี และผูดูแลสถานที่คนควรปฏิบัติมีดังนี้  

 จัดหาฝักบัวนิรภัย (safety shower) ไวประจําหองหรืออาคารที่มีการเคลื่อนยายถายเทสารเคมี  

 หยุดปฏิบัติงานที่เสี่ยงตอสารหกรดทันทีเมื่อน้ําประปาไมไหล  

 สวมเสื้อกาวน์ทับเสื้อผาที่สวมใสปกติทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยว ของกับสารเคมี เสื้อกาวน์ควรออกแบบให
ถอดทิ้งไดงายเมื่อมีอุบัติเหตุ เชน ใชกระดุมนอยเม็ด และ ใชกระดุมเม็ดใหญ เป็นตน  
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สารเคมีเข้าตา  

รีบลางออกดวยน้ําสะอาด โดยพยายามลืมตาในน้ําและเปิดเปลือกตาออกอยางนอย 15 นาที เพ่ือลาง
สารเคมีที่คางอยูใตเปลือกตาออกใหหมดจากนั้นจึงไปพบแพทย์  

ค าแนะน าในการปูองกันอันตราย  

การแกไขเม่ือสารเขาตาแลวอาจสายเกินแก วิธีปูองกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกวา สิ่งที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
สารเคมีทุกคนควรปฏิบัติมีดังนี้  

 ผูที่สายตาสั้นหรือยาว ไมควรใช contact lens ขณะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมี  

 ควรสามแวนปูองกันตาขณะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมี 

 ปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงควรทําในตูดูดควัน และตองสังเกตปฏิกิริยาผานกระจกนิรภัย 

การสูดแก๊สหรือไอพิษ  

 หากรูสึกผิดปกติเกิดขึ้นกับรางกายในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมี เชน วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
แสบตา แสบจมูก หรือไดกลิ่นผิดปกติ เป็นตน ใหรีบหนีออกจากบริเวณนั้นไปสูดอากาศในที่โลง  

 ควรเปิดประตูหนาตางเพ่ือทําใหความเขมขนของแก฿สเจือจางลง หากแก฿สที่รั่วไหลเป็ นแก฿สไวไฟ           
ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิด ประกายไฟ เชน ปิดสวิทช์เครื่องใชไฟฟูา เป็นตน  

 การชวยเหลือผูปุวยหมดสติ ผูชวยเหลือควรสวมหนากากปูองกันแก฿สพิษ หรือสวมเครื่องชวยหายใจ 
จากนั้นจึงรีบนําผูปุวยไปยังพ้ืนที่โลงแจง  

 แก฿สบางชนิดสามารถซึมเขาสูผิวหนังได เชน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (carbon monoxide) ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ (hydrogen cyanide) ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ฟอสจีน (phosgene) และซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (sulfur dioxide) เป็นตน การเขาไปในบริเวณที่มีแก฿สเหลานี้นอกจากตองสวมหนากากและ
เครื่องชวย หายใจแลว จําเป็นตองสวมเสื้อผาปกปิดรางกายใหมิดชิดดวย  

 ผูปุวยที่ไดรับพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen cyanide) อาจชวยเหลือโดยใหดมเอมิลไนไตร        
(amyl nitrite) หรือแอมโมเนีย (ammonia) ทุก 5 นาที ติดตอประมาณ 20 นาที หากผูปุวยหยุดหายใจให
รีบผายปอด 
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การกลืนกินสารเคมี  

อุบัติเหตุจากการกลืนกินสารเคมีไมเกิดขึ้นบอยนัก หากผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมีปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม เชน ไมดูดไปเปตดวยปาก ไมดูดทอหรือสายยางดวยปาก เมื่อตองการถายเทสารเคมีดวยวิธี  กาลักน้ํา 
(syphon) เป็นตน หลักในการปฐมพยาบาลโดยทั่วไปมีดังนี้  

 พยายามทําใหอาเจียนโดยการใชนิ้วหรือวัสดุไมมีคมกดโคนลิ้น ยกเวนการกลืนสารกัดกรอนรุนแรงหามทํา
ใหเกิดการอาเจียนโดยเด็ดขาด  

 หากผูปุวยหมดสติ การทําใหอาเจียนจะตองใหผูปุวยนอนคว่ํา ศีรษะต่ํากวาสะโพกเพ่ือปูองกันการสําลักเขา
ปอด  

 พยายามดื่มน้ํามากๆ  

 ดื่มยาแกพิษ ยาแกพิษที่ใชไดทั่วไปประกอบดวยถานกํามัน (activated charcoal) 2 สวน ผสมกับ
แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide) 1 สวน และกรดแทนนิค (tannic acid) 1 สวน ละลาย
สวนผสมนี้ 15 กรัมในน้ํา 125 มิลลิลิตร  

วิธีการด าเนินการกรณเีกิดสารเคมีรั่วไหล 
การเขาปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ผูทําการระงับเหตุ ตองสวมอุปกรณ์ปูองกันภัยที่เหมาะสมกอนเขาไป

ดําเนินการ และควรอยูทางดานเหนือลมเพ่ือหลีกเลี่ยงสูดดมก฿าซเขาสูระบบหายใจ เปิดหนาตางหรือประตูเพ่ือ
ระบายอากาศ ปิดวาล์วเพ่ือหยุดการรั่วไหล 
 
แผนผังการด าเนินการ 
 

                         ขั้นตอนการตัดสินใจประกาศใช้แผนรับอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับแจงเหตุ / ยืนยันขอมูล 

แจงผูเกี่ยวของ (เจาหนาที่หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน) 

ปฏิบัติตามแผนระดับ 1 ไมรุนแรง 

รุนแรง ปฏิบัติตามแผนระดับ 2 



235 

 

 

แผนผังการปฏิบัติตามแผนฯ ระดับ 1 
 

      ขั้นตอนปฏิบัติงานแผนรับอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายแผนระดับ 1 
 (จํานวนผูปุวยไมเกินไมเกิน 5 คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การรับแจงเหตุ / ยืนยันขอมูล 

รายงานผูบริหาร 

ประชาสัมพันธ์ / ใหขาว 

จัดทํารายงานสรุป 

การฟ้ืนฟู 

การจําหนายผูปุวย 

ตรวจรักษาผูปุวยในหองฉุกเฉิน 

เตรียมหองลางตัว / อุปกรณ์ 

ประสานหนวยที่เก่ียวของ 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระดับ 1 
1. การรับแจงเหตุ/ การตรวจสอบขอมูล โดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน โทร.7593 
2. ประเมินสถานการณ์ โดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
3. ประสานงานกับ หองฉุกเฉินฯ/พยาบาลภายในคณะฯ โดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
4. ตรวจสอบขอมูลสารเคมี โดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
5. หนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร กํากับการจราจร และดูแลความปลอดภัยและประสานงานกับ
หนวยยานพาหนะ โทร.1000 
6. ชําระลางสารพิษ ณ บริเวณใกลเคียงท่ีเกิดเหตุ 
7. การตรวจสอบสารพิษตกคาง 
8. หนวยการพยาบาลประเมินเบื้องตน โทร.1006 
9. การรายงานเหตุการณ์ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม  

 

แผนผังการปฏิบัติตามแผนฯ ระดับ 2 
 

ขั้นตอนปฏิบัติงานแผนรับอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายแผนระดับ 2 (จํานวนผูปุวย 6 - 20 คน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน.สิ่งแวดลอมฯ วิเคราะห์สถานการณ์ 
โทร.7593 

รายงานรองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอมสั่ง
การขอประกาศใชแผน โทร.7903 

จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติการ 

ตรวจรักษาผูปุวย 

รายงานสรุปผล คณบดี 

ฟื้นฟ ู

การจําหนายผูปุวย 

สถานที่ 1 บริเวณดานขาง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 

พรรษา 

ประชาสัมพันธ์/ใหขาว 
โทร.1111 



237 

 

 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระดับ 2 
1. การรับแจงเหตุ / การตรวจสอบขอมูล ประเมินสถานการณ์โดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงาน 
2. การรายงานเหตุการณ์ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือพิจารณาประกาศใชแผน 
3. หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษ์พลังงานประสานงานกับ หองฉุกเฉินฯ / พยาบาลภายในคณะฯ  
4. จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติการ 
5. ตรวจสอบขอมูลสารเคมี  
6. หนวยรักษาความปลอดภัยและจราจร กํากับการจราจร และดูแลความปลอดภัยและประสานงานกับ
หนวยยานพาหนะ 
7. ชําระลางสารพิษ ณ บริเวณใกลเคียงท่ีเกิดเหตุ 
8. การตรวจสอบสารพิษตกคาง 
9. พยาบาลประเมินเบื้องตนเพ่ือสงตอผูปุวยเขารับการตรวจรักษาจากภายนอก 
10. ใหขาวและประชาสัมพันธ์ โดยหนวยประชาสัมพันธ์ โทร. 1111 
11. ฟ้ืนฟ ู
12. รายงานเหตุการณ์ รองคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดลอม / คณบดี  

 
เบอร์โทร. หน่วยงานภายนอก 
 

 1. ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี      โทร. 0-2201-1182 
 2. ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉินและสงตอ     โทร. 0-2201-2819 
 3. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอน      โทร. 0-2306-9199 (ในเวลา) 
          โทร. 0-2306-9148 (นอกเวลา) 
 4. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา      โทร. 0-2763-9300 
          โทร. 0-2354-7600-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 5 
การจัดการอบรม 

 
การจัดอบรมการใช้คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับโรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 บริษัท แกรนด์เทค จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมอบรมกำรใช้คู่มือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับโรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสำยสนับสนุน, กลุ่มสำยวิชำกำร ทันตแพทย์ และ
ฝ่ำยสนับสนุนบริกำรทันตกรรม และกลุ่มงำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรในวันที่ 18-20 ตุลำคม 
พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น 407 คน (ผู้เข้ำร่วมแต่ละกลุ่มดังตำรำง) และบรรยำยกำศกำร
จัดกำรอบรมดังรูป    
 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย วันที ่ สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
1 กลุ่มสำยสนับสนุน 18 ตุลำคม 2559   ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร 

ช้ัน 4 
102 

2 กลุ่มสำยวิชำกำร ทันตแพทย์ 
และฝำ่ยสนับสนุนบริกำร 
ทันตกรรม 

19 ตุลำคม 2559   ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร 
ช้ัน 4 

256 

3 กลุ่มงำนกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

20 ตุลำคม 2559   ห้องประชุม B2 อำคำรเฉลมิพระ
เกียรตฯิ ช้ัน 7  

49 

   รวม 407 
 

 ล ำดับกำรประชุมมีดังนี้ 
13.00 - 13.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสำร 
13.30 – 13.45 น.  พิธีเปิดกำรประชุมอบรม  
    โดย   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนำวงษ์ 
     รองคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
13.45 – 14.00 น.  แนะน ำโครงกำร 
    โดย  รศ.ดร. สุเทพ  ศิลปำนันทำกุล 
    ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำชีวอนำมัย 
14.00 - 15.30 น.  แนะน ำกำรใช้คู่มือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
โดย นำยไพฑูรย์  งำมมุข 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 15.30 - 16.00 น.  Q & A 



 16.00 น.   ปิดกำรประชุม 

   

   
บรรยำกำศกำรอบรมกลุ่มสำยสนับสนุน 

 

   

   
บรรยำกำศกำรอบรมกลุ่มสำยวิชำกำร ทันตแพทย์ และฝ่ำยสนับสนุนบริกำรทันตกรรม 

 

   

   
บรรยำกำศกำรอบรมกลุ่มงำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 



มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 
OXYGEN AND ACETYLENE GASES  :ถงัลมและถงัแกส๊ 

 ถังลมและถังแกส๊ตอ้งตัง้ไวก้ับกระบะหรอืวตัถุทีม่ั่นคง รัดดว้ยโซห่รอืเหล็กรัด (ไมใ่ช ้
เชอืกหรอืลวดมัด) 

 Fix cylinders to a carrier, or to a fixed object with chain or an approved 
clamp (Rope or wire is not acceptable). 
 

 ปิดวาลว์เมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน ไมป่ลอ่ยใหแ้รงดนัลมคา้งอยูใ่นสายขณะเก็บ 
 Always closes cylinder valves when the equipment is not in use. No 

pressure should be left in the lines when stored. 
 

 วาลว์ถังลมและแกส๊ สาย อปุกรณ์ตดั ตอ้งไมเ่ปรอะเป้ือนน ้ามันหรอืจาระบี 
 Keep oil and grease from cylinder valves, hoses, and cutting equipment 

 
 ถังตอ้งตัง้อยูต่ลอดเวลาทัง้ในขณะใชห้รอืเก็บ 
 Cylinders should be upright position when in use or storage 

 
 ตอ้งอยูห่า่งจากประกายไฟ วัสดไุวไฟ หรอืสะเก็ดไฟจากการเชือ่ม 
 Keep clear of sparks, flame, or electric welding sparks 

 
 สายลมตอ้งอยูใ่นสภาพด ีไมเ่ป้ือนน ้ามันหรอืจาระบ ีไมม่รีอยถลอก ขดีขว่น 
 Hose should be in good condition, free of oil and grease and the outer 

sheath should not be abraded or burnt,  
 

 สายลมตอ้งมว้นเก็บอย่างเรยีบรอ้ย 
 The hoses should be neatly rolled up when stored.  

 
 ถังเปลา่ตอ้งแยกและสง่คนืแวรเ์ฮา้ส ์หา้มเก็บไวบ้รเิวณทีท่ างาน 
 Empty cylinders marked and returned to warehouse, not stored in work 

area.  
 

 หา้มใชแ้ก๊สในความดนัสงูเกนิ 28 พเีอสไอ.(โคต๊สจีะเป็นสเีดยีวกับทอ่)ตอ้งใช ้
พรอ้มกนัทัง้สองถัง 

 Never use acetylene at a pressure over 28 psi. Backflash arrestors (color 
coded same as hoses) must be used on both bottles. 

 
 หัวตดั ตอ้งมสีภาพด(ีหา้มใชห้ัวทีช่ ารุดมรีอยรา้ว) ปลายตอ้งสะอาด และจดุไฟตดิ
ดว้ยอปุกรณ์จดุไฟ. 

 Cutting torches must be kept in good condition (not dented cracked or 
damaged with “cutting splatter).  Tips must be clean to allow even cutting. 
Must be lit with a friction lighter. 

                                                                                                                    

 ฝ่ายสขุภาพและความปลอดภัย 



มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

ELECTRICAL ROOM  :หอ้งควบคมุไฟฟ้า 

 

 ตอ้งจัดเก็บความสะอาดทั่วไปใหเ้ป็นมาตรฐาน 
 Should meet general housekeeping standards. 

 

 ทางเขา้ตอ้งไมม่สี ิง่ของเกะกะกดีขวาง ประตคูวรเป็นระบบปิดอตัโนมัตแิละไมค่วร

เป็นระบบล็อก 
 The entrances to electrical rooms should be clear of all obstructions and 

the door should automatically close. The door should not be lockable. 

 
 แผงควบคมุไฟฟ้าตอ้งไมม่สี ิง่ของกดีขวางในระยะ 1.5 เมตร 
 There should be clear access to all electrical panels of 1.5 meters with no 

obstructions. 

 
 อปุกรณ์ตรวจจับควนั ตอ้งตรวจสอบการท างานดว้ยการทดลองท าใหเ้กดิควนั(และ

รอสญัญาณแจง้เหตจุากหอ้งควบคมุ) 
 The smoke detector should be checked for operation with test smoke 

canisters. (wait to see if there is any response from the control room). 

 

 แผงควบคมุวงจรตอ้งมฝีาปิดมดิชดิ(นอกจากชนดิมตีะแกรงปิด) 
 Electrical panels should not have any missing or open covers or openings 

(except grilled or screened vents). 

 

 จัดเก็บสิง่ของตา่งๆ ยกเวน้แผ่นแบบแปลนซึง่ตอ้งวางบนโต๊ะ(ไมค่วรมชี ิน้สว่น
อปุกรณ์ตา่งๆหรอืนอต สกรู เก็บไวใ้นหอ้งควบคมุไฟฟ้า)สวทิควบคมุกระแสไฟแรง

สงูตดิตัง้ไวใ้นทีไ่มก่ดีขวางแผงควบคมุหรอืทางเดนิ 
 Clear of all materials except plans that should be stored on a table or desk 

(there should not be an accumulation of spare parts, nuts, bolts, etc stored 
in the control room). High Voltage switch gear properly covered is 
acceptable as long as it does not interfere with access to the panels or 
walkways. 

 

 ตอ้งไมม่สี ิง่ของตา่งๆหรอืฝุ่ นละอองกองสะสมอยู่บนแผงควบคมุไฟฟ้า 
 No materials or accumulation of dust should be evident on top of electrical 

panels. 

 
 สายไฟทีต่อ่เขา้ภายในหอ้งตอ้งผนกึไวด้ว้ยวสัดทุีไ่มต่ดิไฟ 
 All cable entrances to the room should be sealed with a non  

flammable material. 

 

 

 



ELECTRIC ROOM หอ้งควบคมุไฟฟ้า(ตอ่)  

 
 

 ตูค้วบคมุวงจรทกุตูต้อ้งสะอาด และมเีครือ่งหมายชดัเจน(แน่ใจวา่แผงควบคมุไม่
เปรอะเป้ือนฝุ่ น น ้ามัน หรอืจาระบ ีและมเีครือ่งหมายแสดงถงึจดุทีค่วบคมุโดยตู ้

นัน้ๆ) 
 All control panels should be clean an clearly marked (ensure the panels 

are free of dust, oil and grease and the markings show what device is 
controlled by the panel). 

 

 ฝาตูค้วบคมุวงจรตอ้งปิดล็อก ไมส่ามารถเปิดไดโ้ดยผูไ้มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 All doors on panels should be secured and unable to be opened by 

unauthorized personnel. 

 

 แผงสวทิไฟทัง้หมดตอ้งไมส่ามารถเปิดไดจ้นกวา่ตูค้วบคมุจงจรจะตดักระแสไฟกอ่น 
 All power switchboards should not be able to be opened until the mains 

supply has been shut off on that panel. 

 
 ถังดบัเพลงิตอ้งเป็นชนดิมาตรฐานสากล 
 Fire Extinguishers must comply with fire extinguisher standards 

 
 แสงไฟสอ่งสวา่งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
 Lighting should comply with lighting standards  

 

 จัดเก็บวสัดตุดิไฟทกุชนดิ ถังขยะตอ้งปิดมดิชดิ อปุกรณ์ตา่งๆตอ้งน าออกไป
หลงัจากงานเสร็จแลว้ 

 All flammable material must be removed. Garbage containers must have 
air tight lids and all material removed when work is complete. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 

ตูค้วบคมุวงจร,สว่นแยกควบคมุวงจร ในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
LOCAL PANELS, ELECTRICAL DEVICES AND CONTROLS IN THE WORK 
AREA  : 

 

 ตอ้งตดิตัง้อย่างมั่นคงปลอดภัย บนผนังอาคารหรอืเสาเหล็ก(ไมใ่ชว้ธิผีูกรัดดว้ย
เชอืกหรอืลวด) 

 Must be securely fastened to a permanent structure such as walls or steel 
beams (cable ties, rope or wire are not adequate fastenings). 

 

 ตอ้งปิดผนกึกนัฝุ่ นหรอืน ้าเขา้ ตรวจสอบรูร่ัวหรอืรอยรา้วทกุดา้นของตู(้ทีด่า้นลา่ง
อาจมชีอ่งระบายซึง่ไดผ้่านการตรวจรับแลว้) ตรวจสายไฟเขา้ตูท้ีอ่าจจะหลวม 

 Must be sealed against dust and water check for holes or cracks on all 
sides of panel (the bottom may have a drain hole which is acceptable). 
Also check for loose electrical cables entering the device. 

 

 จะตอ้งล็อกปิดผนกึ เพือ่ป้องกันผูไ้มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งเปิดตู ้
 Must be properly locked or sealed to prevent unauthorized access. 

 

 ทางเขา้ตอ้งไมม่สี ิง่ของเกะกะท าใหเ้ขา้ออกไม่สะดวก(บรเิวณอยา่งนอ้ย1.5 เมตร 

รอบๆตูต้อ้งไมม่วีัสดวุางเกะกะ) 
 Must be clear of obstructions that prevent easy access ( An area of at 

least 1.5 meters around the electrical panel must be clear of all 
obstructions) 

 
 ตูต้อ้งสะอาดและมเีครือ่งหมายทีช่ดัเจน(ไมม่รีอยเป้ือนฝุ่ น,จาระบ,ีหรอืน ้ามัน บน

แผงควบคมุ) 
 Must be clean and clearly marked ( there should be no accumulation of 

dirt, grease  or oil on the panel).  
 

 มเีครือ่งหมายแจง้ใหท้ราบถงึอุปกรณ์ไฟฟ้าทีป่ฏบิตังิานและต าแหน่งการสง่พลงังาน. 
 The markings should identify the device it operates and the location of the 

power source. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 
 

LIGHTING :แสงสอ่งสวา่ง  

 
 ไฟฉุกเฉนิชนดิแบตเตอรี(่ทีต่ดิตัง้แลว้)ตอ้งมป้ีายใหเ้ห็นชดัเจน และมกีารทดสอบ

การท างาน 
 Battery operated emergency lighting (where installed)  must have clear 

labeling for testing and must be tested for operation. 

 

 แสงสวา่งตอ้งเพยีงพอตอ่การท างาน(สอบถามไดจ้ากผูป้ฏบิัตงิาน) 
 Must be adequate for the task being performed ( ask operator for his 

opinion). 

 

 ตอ้งใชง้านได(้เชค็สวทิเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไฟตดิ) 
 Must be functional  (check switches to ensure the lights work). 

 

 ตอ้งตดิตัง้อย่างมั่นคง(ไมใ่ชเ้ชอืกหรอืลวดมัด) 
 Must be securely fastened (rope, wire and cable ties are not acceptable 

fastening). 

 

 แผน่สะทอ้นแสง แผน่ครอบตอ้งสะอาดและมสีภาพด(ีไมแ่ตกรา้วหรอืทีค่รอบหาย) 
 Reflectors and covers must be clean and in good condition (not cracked or 

discolored) 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 
 

CABLE TRAYS  : รางสายไฟ 
 

 ตอ้งไมม่ขียะกองสะสม(ตอ้งไม่มเีศษจาระบ,ีน ้ามัน,เศษผา้,เศษหนิหรอืขีโ้คลนทับ

บนสายไฟ) 
 Clear of accumulated rubbish (should not have an accumulation of 

grease, oil, rags, rocks or mud covering the cables) 
 

 ตอ้งไมม่รีอยสนมิหรอืรอยผกุร่อน 
 Should not be rusted or corroded. 

 

 สายไฟตอ้งเก็บใหเ้ป็นระเบยีบ(ใชต้วัรัดสายไฟ ไมใ่ชเ้ชอืกหรอืลวดมัด) 
 Cables secure and orderly (wire or rope are not acceptable cable clamps). 

 

 ป้องกนัในสว่นทีอ่าจมหีนิ,น ้ามัน หรอืวสัดอุืน่ตกใสแ่ละท าใหส้ายไฟช ารุด 
 Covered where susceptible to falling rocks, oil or other materials that 

could damage the cable. 
 

 ตอ้งใชข้ายดึทีม่ั่นคงแข็งแรง หา้มใชเ้ชอืกหรอืวัสดอุืน่ท าเป็นทีย่ดึชัว่คราว 
 Properly secured with brackets, not supported with rope or other 

temporary measures. 
 

 ตอ้งไมม่วีสัดอุืน่หอ้ยหรอืวางไปบนรางสายไฟนอกจากสายไฟเทา่นัน้(ทอ่ยาง

ชัว่คราว,ทอ่แข็งหรอืถังไมค่วรใชเ้ป็นฐานวางรางสายไฟ) 
 Nothing should be hanging  or supported by the tray, except electrical 

cables(temporary hoses, pipes or buckets should not be supported from 
the tray). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสขุภาพและความปลอดภัย 



มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

ELECTRICAL WIRING  : สายไฟ 
 Must be run in electrical cable trays or securely fastened every 1.5 meters 

by proper cable clamps (cable ties, rope or wire is not acceptable). 

 สายไฟตอ้งวางบนรางสายไฟ มเีข็มขดัรัดทกุๆ 1.5 เมตร(หา้มใชส้ายไฟ,เชอืก,หรอื

ลวดมัดแทนเข็มขดั) 
 

 Must be terminated using a proper connector that secures the cable from 
being pulled out and prevents access of water or dust. 

 ใชต้วัเชือ่มตอ่สายไฟทีส่ามารถป้องกนัการดงึรัง้,ป้องกนัน ้าและฝุ่ น 
 

 Must not have anything supported from the cable or conduit (check that 
hoses, pipes, buckets are not suspended from electrical wires). 

 ตอ้งไมม่วีสัดอุืน่รองอยูใ่ตส้ายไฟหรอืรางสายไฟ(เชค็ทอ่ยาง,ทอ่เหล็กตะแกรง

เหล็กตอ้งไมห่อ้ยอยู่กบัสายไฟ) 
 

 Must not be dented, bent or have the outer protection damaged in any 
way. 

 ตอ้งไมม่สีว่นยืน่แหลม,รอยหัก หรอืสว่นป้องกนัสายไฟช ารุด 

 
 Must be properly tagged where it enters any electrical device (tags 

identifying the cable must be readable). 

 ตอ้งมเีครือ่งหมายถาวรเมือ่สายตอ่เขา้กบัเครือ่งไฟฟ้า(เครือ่งหมายบนสายไฟตอ้ง

สามารถอา่นได)้ 
 

 All wiring must be terminated in an electrical device or junction box. 
Where an electrical device has been temporarily removed the wiring must 
be taped and tagged. 

 ลวดโลหะทัง้หมด ตอ้งเอาออกจากอปุกรณ์ไฟฟ้าหรอืกลอ่งแยกกระแสไฟ สว่น

ต าแหน่งซึง่ถอดอปุกรณ์ไฟฟ้าออกชัว่คราว ลวดโลหะตอ้งพันครอบปลายและตดิ
เครือ่งหมายไว ้ 

 
 Electrical and communication cords must be clearly tagged as to the last 

inspection (within the last 6 months). Tag color for date is as follows Jan-
Jun 1998 = red, Jul-Dec 1998 = blue, Jan-Jun 1999 = green, Jul- Dec 
1999 = yellow. 

 โคด้ส าหรับสือ่สารทางการไฟฟ้า ตอ้งตดิไวใ้หช้ดัเจนแสดงถงึการตรวจสอบครัง้

สดุทา้ย(ประมาณ 6 เดอืนยอ้นหลงั) เครือ่งหมายสแีละวนัทีด่ังตวัอยา่ง เชน่ 
มค.- มยิ. 2541= สแีดง,  กค.- ธค.2541 = สนี ้าเงนิ,  มค.- มยิ. 2542=สเีขยีว,  

กค.- ธค. 2542= สเีหลอืง เป็นตน้  

 

 



มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 

MOTORS  :มอเตอร ์

 

 
 ตอ้งทราบจดุทีต่ดิตัง้ สวทิตัดกระแสไฟ 
 Must be clearly marked for the location of the electrical shut off. 

 

 แผงกนัพัดลมตอ้งตดิตัง้อยา่งปลอดภัยและไมม่สี ิง่อดุตนั 
 Fan guards must be secured to motor and clear of obstructions. 

 

 ตอ้งไมม่คีราบน ้ามัน,จาระบ,ีเศษหนิและโคลน สะสมอยู่ 
 Must be clean of oil, grease, rocks and mud buildup . 

 

 กลอ่งตอ่เชือ่มสายตอ้งปิดและมสีกรูยดึแน่นทกุตัว (ไมใ่ชเ้ชอืกหรอืลวดมัด) 
 Junction box must be sealed and properly secured with all bolts in place 

(wire, rope and cable ties are not acceptable). 
 

 ตอ้งไมม่รีอยสนมิหรอืการผุกร่อน 
 Must not be rusted or corroded 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสขุภาพและความปลอดภัย 



มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
SAFETY INSPECTION STANDARDS 

 
PORTABLE WELDING MACHINES  : 
ตูเ้ชือ่มชนดิเคลือ่นยา้ยได ้
 

 สายไฟตอ้งมว้นและแขวนใหพ้น้จากแทน่รองตูเ้ชือ่ม 
 All cables must be rolled up and hung from appropriate supports  

 
 สายไฟทัง้หมดตอ้งไมม่รีอยช ารุดจากฉนวนป้องกนัภายนอก 
 Cables must be free from damage to outer protection. 

 
 การตอ่เชือ่มตอ้งยดึแน่นและมั่นคง ไมม่รีอยช ารุดใหเ้ห็น 
 Connections must be securely fastened with no visible damage or wear.     

 
 หัวเชือ่มตอ้งไมม่รีอยรา้วบนฉนวนทีม่อืจับ(ตอ้งไมเ่ป้ือน โคลน,น ้ามัน,และจาระบ)ี 
 Stinger must not have any cracks or damage to the insulation on the handle 

(it should also be free of mud, oil and grease). 
 

 แผงควบคมุวงจรตอ้งสะอาดหนา้ปัทมต์วัเลขตอ้งมองเห็นชดัเจนและอยูใ่นสภาพใช ้
งานได ้

 Control panel must be clean and all indicators and instructions clearly    
visible and in working order.   

 
 ฝาครอบเครือ่งตอ้งมสีลักล็อก และเมือ่อยูใ่นต าแหน่งเปิดก็สามารถล็อกได ้ 
 Engine covers must latch securely in place and must be able to be  latched 

in the open position. 
 

   แบตเตอรีต่อ้งยดึแน่นกบัแทน่ มหีัวครอบขัว้ และตอ้งสะอาด(ไมเ่ปรอะเป้ือน น ้า
มัน,จาระบ ีหรอืโคลน) 

   Battery must be securely fastened in place, the battery caps in place and            
the battery clean (free from dirt, oil, grease and mud).   

 
 ครือ่งยนตต์อ้งไมม่รีอยร่ัวของน ้ามันและไมม่โีคลน หรอืน ้ามันทบัถมอยู่ 
 Engine should be free of oil leaks and clear of mud or oil buildup. 

 
 หมอ้น ้าตอ้งไมร่ั่ว และไมม่เีศษน ้ามัน หรอืโคลนกองอยู ่ฝาครอบกนัแรงดนัตอ้งตดิตัง้

อยา่งปลอดภัย (หา้มแตะตอ้งฝาหมอ้น ้าขณะยังรอ้น) 
   Radiator should be free of water leaks and must be clear of oil or mud  

buildup. The pressure cap must be securely in place (do not attempt to      
touch the cap if the radiator is warm). 

 
 พัดลมหมอ้น ้าตอ้งสามารถป้องกนัมอืสมัผัส ขณะทีฝ่าเครือ่งเปิด 
 Radiator fan must be protected from access by hands when the covers are 

open. 
 

 เครือ่งเชือ่มตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ทีแ่หง้หา่งจากจดุทีจ่ะเปรอะเป้ือนน ้าหรอืโคลน 
 Welding Machine must be located in a dry location away from potential 

sources of water or slurry 



บริษัท.........................................................................จ ำกัด 
ใบอนุญำตท ำงำนซ่อมธรรมดำ  

Cold Work Permit 
1.  วันที่ท ำงำน    .................................... 
     Worked date 
    อนุญำตเฉพำะ  กะ             เช้ำ  8.00 – 17.00 น.                        บ่ำย  14.00 – 23.00 น.                            ดึก  23.00 – 8.00 น. 
    Permit to Shift                        Morning 8.00 a.m.–5.00 p.m.           Afternoon  2.00 p.m. – 11.00 p.m.       Evening   11.00 p.m. – 8.00 a.m.  
2.  ช่ือบริษัทผู้รบัเหมำ ........................................................................ประเภทกำรท ำงำน ....................................................................... 
     Contractor name                                                                      Type of work 
3.  ท ำงำนที่แผนกบริเวณ....................................................................ช่ืออุปกรณ์ / เครื่องจักร.................................................................... 
     Concerned Section Area           Equipment / Machine  
4.  ผู้เตรียมพื้นที่ก่อนปฏิบัติงำนและกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนช่ือ........................................................................ 
    Survey work place before working and fire worker 
5.  รำยช่ืออุปกรณ์ปอ้งกันอันตรำยส่วนบุคคลทีผู่้รบัเหมำน ำมำท ำงำน  มีดังนี้ 
     Personal protection equipment (PPEs) list 
  แว่นตำนิรภัย      รองเท้ำนริภัย      หน้ำกำก             เข็มขัดนิรภัย  
                     Safety glasses                           Safety shoes                           Mask                   Safety belt 
  เครื่องดับเพลงิ     ชุดป้องกันสำรเคม ี  ถุงมือ                หมวกนิรภัย     อื่นๆ ........................ 
                     Fire extinguisher                          Chemical suit                                Gloves             Helmet          Other 
6.   รำยกำรตรวจสอบเพื่อควำมปลอดภัยก่อนกำรปฏิบัตงิำน  มีดังนี้ 
      Indicate safety precaution must be observed. 

 

7.  ผู้อนุมัติให้ผูร้ับเหมำปฏิบัตงิำนในพื้นที่  ได้แก่ 
      Name or signatures for work approval in order to correct implementation. 
 

 ........................................................................ ........................................................................            วิศวกรอำวุโสแผนกซ่อมบ ำรุง                                                                               ผู้จัดกำรส่วนควำมปลอดภัย 
                 Senior Maintenance Engineer                                          HSE Manager  
8.  รับทรำบกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำนและข้อควรระวังโดย 
                                                         ........................................................................                      ผู้รับเหมำ / พนักงำน 
                                                                                      Contractor / WG Staff  
9.  ตรวจปิดงำนโดยแผนกเจ้ำของพื้นที่และแผนกควำมปลอดภัย                    
     Hot work finished and equipment is available for service at work place  
   งำนเสร็จสมบูรณ์                    งำนไม่เสร็จ 
        Complete                                       No complete  
............................................................ ............................................................ ............................................................ 
            วิศวกรอำวุโสแผนกซ่อมบ ำรงุ ผู้รบัเหมำ / พนักงำน                                        ผู้จัดกำรส่วนควำมปลอดภัย 
         Senior Maintenance Engineer                                     Contractor / WG Staff                                             HSE Manager 
 
ส ำเนำ  2  ชุด                                                  สีขำว            ผู้รับเหมำ / พนักงำน                            สีชมพู      ส่วนควำมปลอดภัย 
2 copies                                                         White          Contractor / WG Staff                Pink         HSE Sectio   

รำยกำรตรวจสอบ(Items) ใช่(Yes) ไม่ใช่(NO) หมำยเหต(ุRemark) 
1.  ด ำเนินกำรกับอปุกรณ์ที่ต้องซ่อมบ ำรุงเหล่ำน้ี ได้แก่ Operational control 
the equipments as   

 

     1.1 ลดควำมดัน  Decrease or increase pressure    
     1.2 ลดอุณหภูมิ  Decrease or increase temperature    
     1.3 ถ่ำยเทสำรเคมีในระบบหรอืถัง Transfer inlet or outlet Decatur.    
     1.4 แยกอุปกรณ์ออกจำกระบบและติดตั้งป้ำยเตือน Provide safety sign 
and isolate   

 

     1.5 ท ำกำรล้ำงระบบด้วยน้ ำ และ/หรือ ก๊ำซเฉ่ือย Clean with water or 
inert gas   

 

2.  อุปกรณ์ได้ถูกตัดวงจรไฟฟ้ำและติดตั้งป้ำยเตือน Isolate mechanical or 
electric   

 

3.  ทิศทำงลมอยู่ในสภำพที่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถำวร Adequate ventilation 
and wind direction   

 

4.  มีอุปกรณ์ปอ้งกันภัยส่วนบุคคล   Provide PPEs    



บริษัท................................จ ำกัด 
Hot Work Permit(Welding, Cutting, Arc, Digging, Grinding and Radio Active) 

ใบอนุญำตให้ท ำงำนท่ีต้องใช้ควำมร้อน (เช่ือม, ตัด, ท ำให้เกิดประกำยไฟ, ขุดเจำะ, เจียร และ รังสี) 
 

1. วันท่ีท ำงำน    ……………………………………………………….………………………. 
    Worked date 
    อนุญำตเฉพำะ  กะ            เช้ำ  8.00 – 16.00 น.          บ่ำย  16.00- 24.00 น.            ดึก  24.00 – 8.00 น. 
    Permit to Shift              Morning 8.00 a.m. – 4.00 p.m.        Afternoon  4.00 p.m. – 00.00 p.m.  Evening   00.00 p.m. – 8.00 a.m. 
2. ช่ือบริษัทผู้รับเหมำ………………………………………….ประเภทกำรท ำงำน…………………………………………. 
    Contractor name                                     Type of work 
3. ท ำงำนท่ีแผนก………………………………………….บริเวณ………………………………………….ช่ืออุปกรณ์ / เครื่องจักร…………………………………………. 
     Concerned Section                          Area                                         Equipment / Machine  
4.  ผู้เตรียมพื้นท่ีก่อนปฏิบัติงำนและกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนช่ือ………………………………………….…………………………………………. 
    Survey work place before working and fire worker  
5.  รำยช่ืออุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลท่ีผู้รับเหมำน ำมำท ำงำน  มีดังน้ี 
     Personal protection equipment (PPEs) list 
  แว่นตำนิรภัย      รองเท้ำนิรภัย     เสื้อยำงสังเครำะห์   ผ้ำกันไฟ 
                        Safety glasses                 Safety shoes                    Synthesis coat                  Fire resistance fabric 
  หน้ำกำก      เครื่องดับเพลิง     ชุดป้องกันสำรเคมี   ถุงมือ 
                         Mask                             Fire extinguisher               Chemical suit                   Gloves  
  หมวกนิรภัย      อื่น ๆ    
                        Helmet                           Other 
6.  รำยช่ืออุปกรณ์ท่ีน ำเข้ำมำท ำงำน  มีดังน้ี 
     Equipments for working 
  เครื่องเช่ือมไฟฟ้ำ และก๊ำซต่ำง ๆ    สว่ำนไฟฟ้ำ   รถยก , รถเครน ขนำด 20, 40 หรือ 60 ตัน 
                         Welding machine                                Electric driller                  Hand lift, crane capacity 20, 40 and 60 tons 
  ถังก๊ำซส ำหรับกำรเช่ือม     เลื่อยไฟฟ้ำ      อื่น ๆ    
                         Gas cylinder                                       Electric raw                        Other 
7. ผู้อนุมัติให้ผู้รับเหมำปฏิบัติงำนในพื้นท่ี  ได้แก่ 
    Name or signatures for work approval in order to correct implementation. 
 ………………………………………….   ………………………………………….             
  วิศวกรอำวุโสแผนกซ่อมบ ำรุง                                    ผู้จัดกำรส่วนควำมปลอดภัย 
 Senior Maintenance Engineer       HSE Manager  
8. รับทรำบกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำนและข้อควรระวังโดย 
    Understand that  above safety precaution is done and followed  

  ……………………………………………….. 
  ผู้รับเหมำ / พนักงำน 

  Contractor / WG Staff 
9.  ตรวจปิดงำนโดยแผนกเจ้ำของพื้นท่ีและแผนกควำมปลอดภัย                    
     Hot work finished and equipment is available for service at work place  
    งำนเสร็จสมบูรณ์                    งำนไม่เสร็จ 
               Complete                               No complete  
 …………………………………….                     …………………………………….  ……………………………………. 
               วิศวกรอำวุโสแผนกซ่อมบ ำรุง  ผู้รับเหมำ / พนักงำน  ผู้จัดกำรส่วนควำมปลอดภัย 
               Senior Maintenance Engineer          Contractor / WG Staff                     HSE Manager 

 ส ำเนำ  2  ชุด             สีขำว   ผู้รับเหมำ / พนักงำน                            สีชมพู      ส่วนควำมปลอดภัย 
 2 copies                        White      Contractor / WG Staff               Pink          HSE Section 
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แบบประเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ชื่อหน่วยงาน    
2. วันที่                                      เวลา       
3. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด                        คน    
4. จ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ ผู้มารับบริการ                           คน  
5. การด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแผนก 

 
 

การด าเนินงาน 
การปฏิบัติ 

ไม่มี มี 
1. มีระบบป้องกัน/ระงับอัคคีภัย   
2. มีการให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
3. มีระบบการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย   
4. มีมาตรการในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
5. มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี   
6. มีการตรวจสุขภาพร่างกายตามความเสี่ยง ได้แก่ 
   6.1 การตรวจสมรรถภาพปอด 
   6.2 การตรวจการได้ยิน 
   6.3 ตรวจการมองเห็น 

  

7. การตรวจทางชีวภาพ ได้แก่ 
…………………………………………..…………………. 

  

8. การตรวจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
.................................................................................................. 
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6. ขั้นตอนการท างาน 
 

ขั้นตอนการท างาน/ 
ลักษณะงาน 

สิ่งคุกคามหลัก ระยะเวลาการท างาน
ต่อวัน (ชั่วโมง)  

จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

 
 
 
 
 
 

   

 
7. ปัจจัยและสิ่งคุกคามทางสุขภาพ  

 

7.1 ปัจจัยทางกายภาพ 

 

ปัจจัย 
ต าแหน่ง 
ที่ประเมิน 

 ค่าที่วัดได้  
(ถ้ามี) 

ค่า
มาตรฐาน 

 การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

ผ่าน ไม่ผา่น 

1. ความร้อนในที่ท างาน    45 Co    

2. การระบายอากาศ   10  l/s/คน    

3. แสงสว่าง 
   3.1 ทางเดิน 
   3.2 ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 

   

 50 lux 

 300 lux 

   

4. เสียงดัง  
   85 

dB(A) 

   

5. ฝุ่น       
6. ควัน         
7. รังสี /  ไอโซโทป       
8. การสั่นสะเทือน       
9. ความชื้น         
10. อื่น ๆ…………………       
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ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ โอกาส
การรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 
สูง      (6 และ 9 ) 
ปานกลาง     ( 3 และ 4) 
ต่ า      (1 และ 2) 

ไม่มี มี 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
ไม่น่าเกิด/

น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

สิ่งคุกคามทางกายภาพ 
1. ความร้อนในที่ท างาน 

 
 

         

2. การระบายอากาศ           
3. เสียงดัง           
4. แสงสว่าง (แสงจ้า ประกายไฟ)           
5. ความสั่นสะเทือน           
6. ควัน           
7. รังสี/ไอโซโทป  (UV)           
8. ฝุ่น /ฟูม           
9. ความชื้น           
10-. อ่ืนๆ…………………           
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7.2 ปัจจัยทางเคมี 

 

ชื่อการค้า 
ของสารที่ใช้ 

ชื่อสารเคม ี
คุณสมบัติของสารที่ใช้ 
(ของแข็ง ของเหลว 

ก๊าซ  ฝุ่น ฯลฯ) 

วิธีท่ีสัมผัส 
(ปาก หายใจ 

ผิวหนัง) 

เจ้าหน้าที่ท่ีใช้สารเคมี
ทราบข้อควรระวังหรือไม่ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ชื่อผู้ที่มีอาการ ผลต่อสุขภาพที่พบ 
ผู้เกิดอาการมีการปฏิบัติตัวตามข้อ

ระมัดระวงัในการใช้สารหรือไม่ 
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ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคุกคามทางเคมี 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ 
โอกาสการรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 

สูง      (6 และ 9 ) 
ปานกลาง     ( 3 และ 4) 
ต่ า      (1 และ 2) 

ไม่มี มี 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
ไม่น่า

เกิด/น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(2) 
สิ่งคุกคามทางเคมี 
1. น้ ามันเครื่อง 

          

2. น้ ามันหล่อเย็น           
3. จารบ ี           
4. ตะกั่ว             
5. แคดเมียม            
6. โคบอลต ์           
7. นิกเกิล            
8. แมงกานีส            
9. โครเมียม            
10. สังกะสี            
11. เหล็ก           
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7.3 ปัจจัยทางชีวภาพ 
 

ปัจจัย 

ความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ 

จ านวน 
จนท.ที่ติด
เชื้อ/เดือน 

ต าแหน่ง 
ที่ประเมิน 

การตรวจประเมิน ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี 
ทาง

กายภาพ 
ทางห้อง 

ปฏิบัติการ 
ดี พอใช ้

ควร
แก้ไข 

1. เชื้อรา           

2. MRSA           

3. ไวรัส (สุกใส,    
คางทูม, ตับอักเสบบี, 
AIDS, หัดเยอรมัน) 

          

4. เชื้อวัณโรค           

5. ลิจีโอเนลลา      
(จากระบบแอร์) 

          

6. อ่ืนๆ
...................... 

          

 
 

ปัจจัย ต าแหน่งท่ีประเมิน จ านวนที่พบ 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

การแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. หนู        

2. แมว        

3. ไร,หมัด        

4. มด        

5. ยุง        

6. แมลงต่าง ๆ         

7. อื่น  ๆ…………        
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ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคุกคามทางชวีภาพ 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ 
โอกาสการรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 

สูง      (6 และ 9 ) 
ปานกลาง     ( 3 และ 4) 
ต่ า      (1 และ 2) 

ไม่มี มี 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
ไม่น่า

เกิด/น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(2) 
1. เชื้อรา           
2. MRSA           

3. ไวรัส  (สุกใส,คางทูม, ตับอักเสบบี, 
AIDS, หัดเยอรมัน) 

          

4. เชื้อวัณโรค           
5. ลิจิเนลลา (จากระบบแอร์)           
6. อื่นๆ…………………………..……           
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7.4 ปัจจัยทางการยศาสตร์ (Ergonomics)  
 

ปัจจัย 
ลักษณะงาน 
ที่ประเมิน 

ความเสี่ยง 
ต่อสุขภาพ 

การประเมินลักษณะงาน 
เคร่ืองมือ /   

  วิธีผ่อนแรง ข้อเสนอแนะ 
ด ี พอใช้ ควรแก้ไข ใช ้ ไม่ใช ้

1. เก้าอี้สูง / ต่ าเกินไป 
- มีพนักพิง 
- มีที่พักแขน 
- ปรับระดับได ้

        

2.  เขย่งเท้าในการท างาน         
3.  การเอี้ยวตัวบ่อย ๆ         
4. ตัวคีย์บอร์ดและเมาส์
ของคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ใน
ลักษณะเดียวกัน 

        

5. ยกแขนเหนือไหล่บ่อยๆ         
6. การยกของหนัก         
7. ลากเข็นของหนักบ่อยๆ          
8. ยืน นั่ง หรือเดินนานๆ          
9. ใช้สายตามาก          
10.อื่น ๆ.................….…..         

 
 



 

 9 

ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ (Ergonomics) 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ 
โอกาสการรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 

สูง   (6 และ 9 ) 
ปานกลาง  ( 3 และ 4) 
ต่ า   (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ไม่น่า
เกิด/
น้อย 
(1) 

เกิดได้ปาน
กลาง 
(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(3) 

1. เก้าอี้สูง/ ต่ าเกินไป 
- มีพนักพิง มีท่ีพักแขน 
- ปรับระดับได ้

          

2. เขย่งเท้าในการท างาน           
3. ก้มเอี้ยวตัวบ่อยๆ           
4. ตัวคีย์บอร์ดและเมาส์ของคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในลักษณะเดียวกัน           
5. ยกแขนเหนือไหล่บ่อยๆ           
6. ยกของหนัก           
7. ลากเข็นของหนักบ่อยๆ            
8. ยืน นั่ง หรือเดินนานๆ           
9. ใช้สายตามาก           
10. อื่นๆ.................…….………………………………...           
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7.5 ปัจจัยทางสังคม จิตวิทยา และบริหารองค์กร 
 

ปัจจัย ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 
ด ี พอใช้ ควรแก้ไข 

1. ในแต่ละวันบุคลากรท างาน 
เกิน 8 ชม. / วัน 

การพักผ่อน/ภาวะจติใจ/
อารมณ/์ความเครยีดจาก 
การท างาน 

  
  

2. ในแต่ละสัปดาห์บุคลากรท างาน 
เกิน 48 ชม./ สัปดาห ์

การพักผ่อน/ภาวะจติใจ/
อารมณ/์ความเครยีดจาก 
การท างาน 

  
  

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิยุ่งยากมาก 
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน/
ความรูส้ึกปลอดภัย 

  
  

4. งานท่ีท ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน/
ความรูส้ึกปลอดภัย 

  
  

5. บุคลากรมเีวลาพักผ่อนเพียงพอ       
(8 ชม. / วัน) 

การพักผ่อน/ภาวะจติใจ/
อารมณ/์ความเครยีดจาก 
การท างาน 

  
  

6.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถท่ี
จะท าให้งานส าเร็จได ้

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน 

  
  

7. ความสมดลุของงานและบุคลากร 
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน 

  
  

8. บุคลากรได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน
เหมาะสมกับงาน 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน/
ขวัญก าลังใจ 

  
  

9. มีสวัสดิการแก่บุคลากรเหมาะสม 
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน/
ขวัญก าลังใจ 

  
  

10. สัมพันธภาพบุคลากรด ี
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน 

  
  

      
11. หน่วยงานมีการแกไ้ขปัญหางาน
เป็นทีม 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน 

    

12. บรรยากาศในการท างาน 
ภาวะจิตใจ/อารมณ/์
ความเครยีดจากการท างาน/
ขวัญก าลังใจ 

    

13. อ่ืน ๆ ........................................      
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ตารางที่ 5 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคุกคามทางสงัคม จิตวิทยา และบริหารองค์กร 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ โอกาส
การรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 

สูง    (6 และ 9 ) 
ปานกลาง   ( 3 และ 4) 
ต่ า     (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

   ผู้ปฏิบัติงาน
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ไม่น่าเกิด/
น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(3) 

1. ความเครียดจากการท างาน           
2. การพักผ่อนของเจ้าหน้าท่ีไมเ่พยีงพอ           
3. อื่นๆ (ระบุ)           

 
ตารางที่ 6 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากอุบัติเหตุหรือสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ โอกาส
การรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 
สูง       (6 และ 9 ) 

ปานกลาง ( 3 และ 4) 
ต่ า         (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ไม่น่าเกิด/
น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(3) 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
1. การใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ ์

          

2. การลากเข็นรถเข็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

          

3. สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะลื่น ขรุขระ           
4. ฝ้า หรือผนัง หรือเพดาน ช ารุด           
5. สายไฟ และปลั๊กไฟ           
6. ทางเดินคับแคบ/ มสีิ่งกีดขวางทางเดิน           
7. อื่นๆ ……………………………………………           
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ตารางที่ 7 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ โอกาส
การรับสัมผัส  (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 
สูง           (6 และ 9 ) 
ปานกลาง   ( 3 และ 4) 
ต่ า     (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 
ผู้ปฏิบัติงาน 

(คน) 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
ไม่น่าเกิด/

น้อย 
(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(3) 
1. การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า (ทั่วไป)           
2. อ่ืนๆ ………………………………………………………………           

 
ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากคุณภาพอากาศ 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 

จ านวนผู้ที่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอันตราย/ โอกาส
การรับสัมผัส (A) 

ระดับความเป็นอันตราย 
(B) 

ระดับความเสี่ยง 
* (C) =  (A) x (B) 
สูง           (6 และ 9 ) 
ปานกลาง   ( 3 และ 4) 
ต่ า    (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ไม่น่า
เกิด/น้อย 

(1) 

เกิดได้
ปานกลาง 

(2) 

เกิดได้
มาก 
(3) 

เล็กน้อย 
 

(1) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
 

(3) 
1. ความรู้สึกอึดอดั/ หายใจไมส่ะดวก           
2. อากาศร้อนเกินไป  หรือเย็นเกนิไป           
3. ระบบระบายอากาศท่ีไม่ด ี           
4. อ่ืนๆ …………………………………………………….           
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8.    การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 

ชนิดเครื่องป้องกันอันตราย 
ความจ าเป็น    

ต้องใช้ 
การใช้ 
(%) 

ความ
เพียงพอ 

ความสะดวก  /  
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น ใช ้ ไม่ใช ้ พอ ไม่พอ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. เสื้อคลุม/ เสื้อกาวน์          
2. หมวกนิรภัย           
3. แว่นตานิรภัย          
4. ถุงมือกันความร้อน          
5. ผ้าปิดปาก-จมูก          
6. รองเท้านิรภัย          
7. ที่ครอบหู/ ปลั๊กอุดหู          
8. หน้ากากกันฝุ่น          
9. หน้ากากกันสารเคมี          
10. ผ้าเช็ดมือ/กระดาษเช็ดมือ          
11.อ่ืน ๆ.....................……          

 

หมายเหตุ  ควรมมีาตรการ หรือออกกฎระเบยีบในหน่วยงานให้มีการสวมใส่อุปกรณป์้องกันอันตรายสว่นบุคคล 
 

9. การควบคุมดูแลทั่วไป 
 

หัวข้อตรวจสอบ 
มี 

ไม่มี หมายเหตุ 
ครบ ไม่สมบูรณ ์

ก าลัง
ด าเนินการ 

1. มาตรฐานการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า      
2. ผู้รับผดิชอบในการดูแล บ ารุงรกัษาเครื่องใช้ต่าง ๆ      
3. ผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน      
4. การตรวจสุขภาพและตดิตามผลส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม ่      
5. การตรวจสุขภาพตามก าหนดและการติดตามผล      
6. การควบคุมวัตถุมีพิษ (สารเคม/ี ยาต้านมะเร็ง)      
7. การตรวจวัดสิ่งคุกคามสุขภาพ/ความปลอดภัย      
8. การอบรมช้ีแจงการใช้เครื่องมือใหม่      
9. แผนฉุกเฉินเมื่อเกดิอุบัติเหตุในหน่วยงาน      
10. การใหข้้อมลูการเฝ้าระวังสุขภาพ      
11. การให้ข้อมลูการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม      
12. การให้ข้อมลูการป้องกันอันตรายจากสารเคม ี      
13. มีเครื่องมือและอุปกรณ์การดบัเพลิง      
14. อื่นๆ.......................................................................................      



 

 14 

10.  สรุปผลการประเมิน 
 จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด สรุปได้ว่าในที่ท างาน 
 ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ได้ด าเนินการควบคุมป้องกันแล้ว 
 มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและต้องด าเนินการดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหาความเสี่ยงที่พบของงานสารสนเทศที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (3 หรือ 4) ขึ้นไป มีดังนี้
  

 1. ทางกายภาพ          
1.1   ระบบระบายอากาศ   
1.2  แสงสว่าง 
1.3  ฝุ่นจาก 
1.4  ควรจัดสภาพแวดล้อมการท างานและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้มีความปลอดภัยต่อการท างาน 

2.  แมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
3.  ทางการยศาสตร์ (Ergonomics) หากต้องท างานกับคอมพิวเตอร์หรืองานเอกสารนานๆ  

ควรมีการพักสายตาทุก 20 นาที โดยมองไกลระยะ 20 ฟุต แล้วจึงท างานต่อ 
 

 ไม่สามารถสรุปถึงความเสี่ยงได้ ควรด าเนินการต่อไปนี้ 
            

             
 

การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการประเมินซ้ าอีกครั้งเมื่อ 
 ข้อแนะน าดังกล่าวเบื้องต้นได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อสถานการณ์ในที่ท างานมีการเปลี่ยนแปลง 
 ภายในเวลา                                                 หลังจากการตรวจครั้งนี้ 
 

11.  ลงช่ือผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจวัด/ผู้รายงาน/จป.รพ./อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
 

ลงชื่อ                  
              (                                 ) 

ต าแหน่ง                            
     วันที ่          /     /      
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12.  ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ระบ)ุ   
             
                   

 

ลงชื่อ                
              (                                      ) 

ต าแหน่ง                            
วันที่           /     /      

 
12.  ความเห็นหรือการสั่งการของฝ่ายบริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย 
             
                   
 

ลงชื่อ      
 (        ) 
ต าแหน่ง                       

       วันที่           /     /      
 
 
 
เรียน รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกังานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อท่ี 9 แล้ว  
 อยู่ในระหว่างการพิจารณา/ ทบทวน/ ตรวจสอบของ....................................................................... 
 อยู่ในระหว่างการส่งต้นเรื่องไปยังผู้เกี่ยวข้อง/ หน่วยงาน................................................................. 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุง/ แก้ไข/ ตรวจสอบ โดยหน่วยงาน................................................ 
 ขอส่งต้นเรื่องกลับ เนื่องจาก............................................................................................................. 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ      
 (        ) 
ต าแหน่ง                       

       วันที่           /     /      
 



ผ3-1 

ภาคผนวกที่ 3 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญ 

 

ล าดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
1 โรงพยาบาลรามาธิบด ี 0-2644-9042 
2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 0-2306-9199 
3 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 0-2354-8543 
4 คณะเภสัชศาสตร ์ 0-2644-8678-9 
5 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  0-2306-9100 
6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 0-2201-1000 
7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  0-2200-3000 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8 สถานีต ารวจนครบาลพญาไท  0-2354-6957 
9 ส านักงานเขตราชเทวี 0-2354-4201 
10 ส านักงานเขตพญาไท  0-2619-6060-5 
11 สถานีต ารวจดับเพลิงศรีอยุธยา  199 
12 การไฟฟ้านครหลวง สามเสน  1130 / 0-2242-5211 
13 โรงพยาบาลราชวิถี  0-2644-9042 
14 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  0-2354-7600 
15 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี  0-2354-8439 
16 กรมสารวัตรทหารบก  0-2354-4403 
17 สถานีดับเพลิงพญาไท  0-2354-6858 ต่อ 530,532 
18 สถานีดับเพลิงสุทธิสาร  0-2277-3688-9 



ผ3-2 

ล าดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
19 สถานีดับเพลิงสามเสน  0-2241-2391-4 
20 สถานีดับเพลิงดุสติ  0-2241-4063-67 
21 ส านักงานประปาสาขาประชาช่ืน  

(น  าไม่ไหล, ท่อแตก, ท่อรั่ว) 
0-2585-7444 ต่อ 401 

22 แจ้งเหตุด่วนเหตุรา้ย  191 
23 มูลนิธิร่วมกตัญญ ู 0-2751-0951 
24 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  0-2226-4444 
25 ศูนย์จราจรอุบัติเหต ุจส. 100  1137 
26 ศูนย์เอราวณั ส านักการแพทย์

กรุงเทพมหานคร 
1646 / 0-2622-9246-7 

27 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554 
28 ศูนย์นเรนทร 1669 / 0-2354-8222 

 





























งานกายภาพและสงแวดลอม
คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวทยาลัยมหิดล
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