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พระราชบญัญติัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

ไดก้ าหนดใหร้าชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัใหมี้มาตรฐาน 

ในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ  

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดป้ระกาศนโยบายดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เพ่ือเสริมสรา้งระบบการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่นักศึกษา บุคลากร ผูม้าปฏิบัติงาน รวมทั้งผูม้ารบับริการ และไดแ้ต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มขึ้ น เพ่ือท าหน้าท่ีอ านวยการ  

ใหเ้กิดความปลอดภัยแก่ผู ้ปฏิบัติงาน ประกอบกับอาคารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบัติงานของ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์จ านวนมาก  

และมีผูป้ฏิบติังานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อสุขภาพ และอาชีวอนามัย เพ่ือใหก้ารบริหารและจดัการ  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัมหิดล คณะทันตแพทยศาสตรจ์ึงไดด้ าเนินการ

ส ารวจ วิ เคราะห์ และจัดท า คู่ มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาพ้ืนฐานการบริหารจดัการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของหน่วยงานต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็น 

การจดัการส่ิงท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของผูป้ฏิบัติงาน และลดความสูญเสียจาก

อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการท างาน โดยมุ่งเน้นใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก 

และมีการด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม า่ เสมอ เพ่ือเสริมสรา้งใหส้ภาพแวดลอ้มใน 

การท างานมีความปลอดภยัไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานมีสุขภาพกาย

และใจท่ีดี และในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

พ.ศ. 2554 มาตรา 3 วรรคสอง ไดก้ าหนดใหร้าชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน จัดใหมี้มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานในหน่วยงานของตน ไม่ต า่กว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัท่ี  

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 

ในการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานส าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดใ้ชห้ลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติท่ีสอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรบัหน่วยงานราชการ

ตามมาตรา 3 วรรคสอง 

 

 วตัถุประสงค์ของมาตรา 3 วรรคสอง เพ่ือใหส้่วนราชการด าเนินการตามมาตรฐานดา้น 

การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัยฯ ใหเ้กิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในองคก์รเช่นเดียวกบัหน่วยงานเอกชน โดยหวัหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีจดัและดูแลสถานท่ีราชการ 

ท่ีตนรับผิดชอบ และผูใ้ตบ้ังคับบัญชามีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบติังานของใตบ้งัคับบัญชา 

มิใหไ้ด้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ซ่ึงผู ้ใต้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให ้

ความร่วมมือในการด าเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 



 
 

      2 

   

 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของ 

ส่วนราชการ ในขั้นตน้ ส่วนราชการตอ้งแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือกรณีเขา้ขา่ยเป็นหน่วยงานท่ีมี

การด าเนินกิจการเฉพาะ ใหส้่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือทบทวน สถานะเบ้ืองตน้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของส่วนราชการ และจดัท าร่างนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในภาพรวมส าหรับ

หน่วยงานราชการในสงักดั และเสนอร่างนโยบายดา้นความปลอดภยัฯ ดังกล่าว ใหผู้บ้ริหารสูงสุดของ

ส่วนราชการน้ันเป็นผูล้งนามในนโยบาย และประกาศนโยบายใหส้่วนราชการในสงักดัทราบ ซ่ึงแนวทาง

ในการประกาศนโยบายความปลอดภยัฯ ส าหรบัส่วนราชการ มีดงัน้ี  

1) ส าหรบัราชการส่วนกลาง อาจก าหนดนโยบายความปลอดภยัฯ โดยหวัหน้าส่วนราชการท่ีมี
อ านาจสูงสุดในระดบักรม ซ่ึงควรพิจารณาใหมี้ความเหมาะสมกบัโครงสรา้งและภารกิจ

ของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัยใน

ภาพรวมของส่วนราชการ  

2) ส าหรบัราชการส่วนภูมิภาค ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้ าหนดนโยบายความปลอดภัย 
แก่ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจงัหวดั ส าหรับหน่วยราชการท่ีมีการด าเนินการท่ีมี

ลกัษณะความเส่ียงเฉพาะ ใหส้่วนราชการส่วนกลางก าหนดนโยบายเพ่ือใหห้น่วยราชการท่ี

ตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคปฏิบติัควบคู่ไปกบันโยบายความปลอดภยัของผูว้า่ราชการจงัหวดั  

3) ส่วนราชการในระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหผู้มี้อ านาจสูงสุดของเทศบาล หรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั  

 

นอกจากการก าหนดนโยบายความปลอดภยัฯ แลว้ ส่วนราชการจ าเป็นจะตอ้งก าหนดใหมี้

ผูร้บัผิดชอบดูแลการด าเนินการตามมาตรฐานดา้นความปลอดภัยฯ ซ่ึงอาจเป็นบุคคล หรือคณะ

บุคคลชุดเดียวกนักบัผูท่ี้ท าการทบทวนสถานะเบ้ืองตน้เพ่ือจดัท าร่างนโยบายก็ได ้ส าหรบัส่วนราชการใน

สงักดัท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีราชการท่ีแยกออกไปจากส่วนราชการหลกั ใหแ้ต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล

เพ่ือดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภัยฯ ณ ส่วนราชการแห่งน้ัน หลังจากน้ันส่วนราชการอาจใช้

แบบทบทวนสถานะการด าเนินการดา้นความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานท่ีแนบไวใ้นภาคผนวกของคู่มือ

เล่มน้ี เป็นเคร่ืองมือในการประเมินส่ิงท่ีส่วนราชการตอ้งด าเนินการตามมาตรฐาน และน ามาตรการต่าง ๆ 

ท่ีตอ้งด าเนินการจดัท าเป็นแผนงานและงบประมาณการด าเนินการดา้นความปลอดภยั ซ่ึงภายหลงัจาก

ไดร้บัการอนุมติัแลว้ จึงด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน โดยด าเนินการตามแนวปฏิบติัตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 4 แนวปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัยทัว่ไปของหน่วยงาน และ     

บทท่ี 5 แนวปฏิบติัตามมาตรฐานส าหรบัหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงเฉพาะของคู่มือเล่มน้ี พรอ้มทั้งจดัใหมี้

ระบบการรายงานผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภัยของส่วนราชการ และหน่วยราชการในสังกัด  

ซ่ึงรายงานดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีหน่วยราชการ สามารถน ามาใชเ้พ่ือทบทวน พฒันานโยบาย 
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แผนการด าเนินงาน และด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ ซ่ึงขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นแผนแนวทางการด าเนินงานดา้นความปลอดภัยฯ 

ส าหรบัคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดังกล่าวต่อไปในบทท่ี 2 การบริหารจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวไดจ้ัดท าแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานและ

ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2562 

2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานท่ีท่ีมีอันตรายจากการตกจาก 

ท่ีสูงและท่ีลาดชัน จากวสัดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปใน

ภาชนะเก็บหรือรองรบัวสัดุ พ.ศ. 2564  

3) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบันัง่รา้นและค ้ายนั พ.ศ. 2564 

4) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547  

5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และส่งผลการตรวจ

แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547  

6) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง 

พ.ศ. 2559 

7) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556  

8) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549  

9) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  

10) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง  

พ.ศ. 2564  

11) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเครื่องจกัร ป้ันจัน่และหมอ้น ้า 

พ.ศ. 2564  
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12) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ฝึกอบรมผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และลูกจา้งดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

13) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง สญัลกัษณ์เตือนอนัตราย เคร่ืองหมาย 
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และขอ้ความ

แสดงสิทธิและหน้าท่ีของนายจา้งและลูกจา้ง พ.ศ. 2554  

14) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล พ.ศ. 2554  

15) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดแบบแจง้การเกิดอุบติัภยั
รา้ยแรง หรือการประสบอนัตรายจากการท างาน พ.ศ. 2554 

16) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและ

ระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 

17) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561  

 

 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการด าเนินการของหน่วยงานราชการในการปฏิบัติตาม

กฎหมายดังกล่าวขา้งตน้ กระทรวงแรงงานโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จึงไดจ้ดัท าคู่มือ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหน่วยงานราชการเป็น  

2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี  1  แนวปฏิบติัตามมาตรฐานทัว่ไปส าหรบัทุกหน่วยงาน  

ส่วนท่ี  2  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงเฉพาะเก่ียวกับ  

ความรอ้น เสียง รงัสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย เคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้น ้า งานท่ีอับอากาศ 

และงานก่อสรา้ง หรือลกัษณะการด าเนินการอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากการท างาน 
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เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งตามแนวการปฏิบัติตามคู่มือ ในการจดัท าคู่มือครั้งน้ี 

ไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  จดัใหมี้การประเมินอนัตราย  

2)  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อลูกจา้ง 

3)  ศึกษาแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

รวมทั้งแผนการควบคุมดูแลลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ 

4)  ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงาน และแผนการ

ควบคุมตาม 1), 2) และ 3) ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการ  

ท่ีต้องด าเนินการและระยะเวลาท่ีต้องด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ในการด าเนินงานวิเคราะหส์ภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างาน ในแต่ละบริเวณได้

ด าเนินการสอบถาม สมัภาษณ์ ผูดู้แลรบัผิดชอบหน่วยพ้ืนท่ี เพ่ือจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีแต่

ละบริเวณเป็นส่วนประกอบในแต่ละพ้ืนท่ีปฏิบติังานเพ่ือน ามาจ าแนกและบ่งช้ีพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีมีความ

เส่ียงต่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชบ้ริการหรือมีลกัษณะเขา้ข่ายตอ้งก าหนดมาตรการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)  ส ารวจสถานประกอบการเพ่ือจดัท าบญัชีงาน (Task Inventory) เพ่ือวเิคราะหส์ภาพการ

ท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานในแต่ละบริเวณ  

2)  จ าแนกและบ่งช้ีพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ

ผูใ้ชบ้ริการ หรือมีลักษณะเขา้ข่ายตอ้งก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

3)  ประเมินและวิเคราะห์งานในแต่ละรายการโดยใช้เกณฑ์ความรุนแรง  (Severity)  

หากงานมีความล้มเหลวหรือบกพร่องจะส่งผลกระทบท่ีท า ใหเ้กิดความรุนแรงใน

ระดบัสูง ปานกลาง หรือน้อย  

4)  จ าแนกขั้นตอนในแต่ละงาน (Break Task Info Step) พรอ้มทั้งด าเนินการส ารวจและ

วเิคราะหห์าอนัตรายแต่ละขั้นตอน พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการในการควบคุมหรือป้องกนั  

5)  ก าหนดแนวทาง วิธีการ ขอ้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

 

ขอบเขตการด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีศึกษาลกัษณะงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เพ่ือน าขอ้มูล

มาจดัท าจดัท าคู่มือความปลอดภยัฯ ครอบคลุมจ านวน 4 อาคาร ดงัน้ี 
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1) อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ 
- ชั้น B2 - B3 ลานจอดรถ 

- ชั้น  B1 หอ้งเคร่ืองระบบไฟฟ้า (MDB) หอ้งเคร่ืองระบบปรับอากาศ (หอ้งชิลเลอร์) 

หอ้งผลิตกระแสไฟฟ้า (หอ้ง Gen) หอ้งพบัผา้ หอ้งเก็บบตัร/แฟ้มเวชระเบียน 

หอ้งเคร่ืองอดัอากาศประจ าอาคาร และหน่วยเวชภณัฑป์ลอดเช้ือ 

- ชั้นท่ี 1  หน่วยเวชระเบียน หน่วยเภสัชกรรม ส านักงานบริหารความเส่ียงของ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยบริการเคล่ือนยา้ยผู้ป่วย หน่วยผู้ป่วย

สัมพันธ์  มูลนิ ธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล  ห้องควบคุม CCTV 

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” หอ้งควบคุมระบบ

อัตโนมัติประจ าอาคาร ศูนย์อาหาร MDENT รา้น auntie anne's รา้น 

Mister Donut รา้นกาแฟ arigato รา้น M-DENT SHOP รา้นสะดวกซ้ือเซเว่น

อีเลเวน่ รา้นถ่ายเอกสาร และธนาคารกรุงเทพ 

- ชั้นท่ี 2  คลินิกตรวจพิเคราะห์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

คลัง ผู ้ป่วย ห้องการเงิน  ห้องละหมาด  หน่วยสังคมสงเคราะห์และ

ประกนัสงัคม ส านักงานบริหารเครดิต คลินิกทนัตกรรมพิเศษ และลานจอด

รถส่วนหลงั 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละนันทนาการ 

อาคารปฏิบติัการและวจิยั 

อาคารพรีคลินิก 

 

1 

2 

3 

4 

4 3 

2 



 

  

 7 

- ชั้นท่ี 3  ศูนยท์ันตกรรมรากเทียม คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  

หอ้งประชุม จ านวน 6 หอ้ง และลานจอดรถส่วนหลงั 

- ชั้นท่ี 4  คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว (ศูนยจ์ัดการความ

เจ็บปวดใบหน้า–ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)  คลินิก 

ทนัตกรรมเด็ก หอ้งประชุมเทพรตันทนัตกิจสโมสร 

- ชั้นท่ี 5  คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คลินิกทันตกรรมหตัถการ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ และคลินิกทันตกรรม

ทัว่ไปขั้นสูง  

- ชั้นท่ี 6  คลินิกกลาง 

- ชั้นท่ี 7  ส านักงานการศึกษาหลังปริญญา ส านักงานการศึกษาและวิชาการ  

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ และหน่วยบริหารสถานท่ี 

- ชั้นท่ี 7A ชั้นลอย (หอ้งควบคุมระบบทางทนัตกรรม ระบบปรบัอากาศ  

ระบบสูญญากาศ) 

- ชั้นท่ี 8  คลินิกเพรสทีจ คลินิกทนัตกรเทพรตัน์ และพ้ืนท่ีสวน 

- ชั้นท่ี 9  คลินิกประดิษฐใ์บหน้าขากรรไกร หอ้งปฏิบติัการประดิษฐใ์บหน้า 

ขากรรไกร หอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรม และหอ้งปฏิบติัการ  

ภาคทนัตกรรมประดิษฐ ์

- ชั้นท่ี 10  หน่วยหอ้งผ่าตดั หน่วยผูป่้วยใน และหน่วยวสิญัญีวทิยา 

- ชั้นท่ี 10A หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) 

- ชั้นท่ี 11 งานบริหารและพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล หน่วยผูป่้วยในและฉุกเฉิน

ทางการแพทย ์ส านักงานนานาชาติ และหน่วยธุรการ 

- ชั้นท่ี 12  ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง และภาควชิาเวชศาสตรช์่องปากและ

ปริทนัตวทิยา 

- ชั้นท่ี 13  ภาควชิาศลัยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภาควชิารงัสีวทิยา

ช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล และภาควชิาทนัตกรรมเด็ก 

- ชั้นท่ี 14  ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการและวทิยาเอ็นโดดอนต์ ภาควชิา 

ทนัตกรรมชุมชน และภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

- ชั้นท่ี 15  ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ภาควชิาวทิยาระบบบดเค้ียว และ 

งานส่ือสารองคก์ร 

- ชั้นท่ี 16  ส านักงานคณบดี หอ้งถ่ายเอกสาร หน่วยตรวจสอบภายใน และ

ส านักงานแผนและงบประมาณ 

- ชั้นท่ี 17  ส านักงานผูบ้ริหาร และหอ้งประชุม 

- ชั้นดาดฟ้า หอ้งควบคุมระบบลิฟต ์หอ้งป๊ัมน ้า และแทงคน์ ้าระบบคูลล่ิงทาวเวอร ์
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2) อำคำรศูนยก์ำรเรียนรูแ้ละนันทนำกำร  
- ชั้น  G  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม (หน่วยวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  

หน่วยส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังาน และหน่วยซ่อมบ ารุง)  

คลงัเก็บสารเคมี และหอ้งพกัเจา้หน้าท่ีหน่วยยานพาหนะ 

- ชั้นท่ี 1  ส านักงานโรงเรียนผูช้่วยทนัตแพทย ์และหอ้งปฏิบติัการส าหรบันักศึกษา 

- ชั้นท่ี 2  สโมสรนักศึกษา 

- ชั้นท่ี 3  งานขอ้มูลและสารสนเทศ หน่วยจดัหาขอ้มูล หน่วยพฒันาระบบ

สารสนเทศ และหน่วยคอมพิวเตอรแ์ละการส่ือสาร 

- ชั้นท่ี 4  หน่วยพฒันาส่ือมลัติมีเดีย 

- ชั้นท่ี 5  หอ้งประชุมสมพรเรืองผกา 

- ชั้นท่ี 6  หอ้งพกันักศึกษาทนัตแพทยศาสตรน์านาชาติ 

  

3) อำคำรปฏิบติักำรและวิจยั 

- ชั้นท่ี 1- 3 ศูนยป์ฏิบติัการซิมมิวเลชัน่ (Dental simulation Lab) 

- ชั้นท่ี 4  หอ้งปฏิบติัการทนัตกรรม ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการวทิยาเอ็นโดดอนต ์ 

- ชั้นท่ี 5  งานบริการเพ่ือการวจิยั หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวจิยั หอ้งปฏิบติัการ

ศูนยบ์ริการวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาค และหอ้งปฏิบติัการศูนยว์เิคราะห์

และวจิยัทนัตชีววสัดุ 

- ชั้นท่ี 6  หอ้งปฏิบัติการหน่วยบริการสถานท่ีและเคร่ืองมือวิจัย และหอ้งปฏิบัติการ

ศูนยว์เิคราะหแ์ละวจิยัเน้ือเยือ่เซลลแ์ละอณูชีววทิยาช่องปาก 

- ชั้นท่ี 7  ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยา งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 

หอ้งปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และหอ้งปฏิบัติการภาควิชา

พยาธิวทิยาช่องปาก 

- ชั้นท่ี 8  หอ้งปฏิบติัการภาควชิาจุลชีววทิยา 

- ชั้นท่ี 9  หอ้งปฏิบติัการภาควชิาชีววทิยาช่องปาก 

- ชั้นท่ี 10 หอ้งปฏิบติัการภาควชิากายวภิาคศาสตร ์

 

4) อำคำรพรีคลินิก 

- ชั้น   G  หอ้งเก็บของ 

- ชั้นท่ี 1  งานประยุกตผ์ลงานวจิยั หน่วยทนัตกรรมชุมชน ศูนยว์เิคราะหแ์ละวจิยั

ทนัตชีววสัดุ ส านักงานทนัตกรรมพระราชทานและหน่วยยานพาหนะ 

- ชั้นท่ี 2  ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัย ์ส านักงานบณัฑิตวทิยาลยั โรงอาหาร  

และหน่วยรกัษาความปลอดภยัและการจราจร 

- ชั้นท่ี 3  ห้องปฏิบัติการนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   

และหอ้งปฏิบติัการโรงเรียนเทคโนโลยทีนัตกรรม 
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- ชั้นท่ี 4  หอ้งปฏิบัติการช้ินเน้ือ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

และหอ้งปฏิบติัการจุลกายวภิาคศาสตรแ์ละจุลพยาธิวทิยา 

- ชั้นท่ี 5  ภาควชิาพยาธิวทิยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

- ชั้นท่ี 6  พ้ืนท่ีส่วนกลาง หอ้งพกัผ่อน  

- ชั้นท่ี 7  ส านักงานหน่วยงานรบัผิดชอบดูหลกัสูตรของภาควชิาจุลชีววิทยาช่องปาก 

- ชั้นท่ี 8  ภาควชิาเภสชัวทิยา ภาควชิาชีววทิยาช่องปาก และภาควชิากายวภิาคศาสตร ์

- ชั้นท่ี 9  ศูนยกี์ฬา 

 

ในการด าเนินงานวิเคราะหส์ภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานในแต่ละบริเวณ 

จะด าเนินการสอบถาม สมัภาษณ์ ผูดู้แลรบัผิดชอบหน่วยพ้ืนท่ี เพ่ือจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี

แต่ละบริเวณเป็นส่วนประกอบในแต่ละพ้ืนท่ีปฏิบติังาน เพ่ือน ามาจ าแนกและบ่งช้ีพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีมี

ความเส่ียงต่อความปลอดภัย ท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานและผูใ้ชบ้ริการ หรือมี

ลกัษณะเขา้ขา่ยตอ้งก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

มีแนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) วเิคราะหส์ภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานในแต่ละบริเวณ  
2) จ าแนกและบ่งช้ีพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ

ผูใ้ชบ้ริการ หรือมีลกัษณะเขา้ข่ายตอ้งก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3) ก าหนดแนวทาง วธีิการ ขอ้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบั 

3.1) ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 เพ่ือใหมี้การบริหารจัดการ และ

ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3.2) สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการระบุ

อา้งอิงท่ีชัดเจนกับขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิง ท่ีได้รับ

การยอมรบั 

 

ในการจดัท าคู่มือการบริหารจดัการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานส าหรบัคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งพิจารณาใหค้รอบคลุมทั้งขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีปลอดภัย และ กฎ ขอ้บงัคบั และ

มาตรฐานความปลอดภยั 
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แนวทางการจดัท าคู่มือฯ ประกอบดว้ย 

1) แต่งตั้งคณะท างาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูแ้ทนแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงควรเป็นผูป้ฏิบัติงาน 

ท่ีมีความรู ้และความเข้าใจ ในงานท่ีเป็นกระบวนการงานหลัก (Core process)  

ของหน่วยงานเป็นอยา่งดี 

2) ส ารวจสถานประกอบการเพ่ือจดัท าบัญชีงาน (Task Inventory) ในหน่วยงาน และสถานท่ี 

ท่ีอาจมีความเส่ียงภยั 

3) ประเมินและวิเคราะห์งานในแต่ละรายการ โดยใช้เกณฑ์ความรุนแรง (Severity)  

หากงานมีความลม้เหลวหรือบกพร่องจะส่งผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดความรุนแรงใน

ระดบัสูง ปานกลาง หรือน้อย 

4) ท าการแยกหรือจ าแนกขั้นตอนในแต่ละงาน (Break Task Info Step) พร้อมทั้ ง

ด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์หาความอันตรายแต่ละขั้นตอน พรอ้มทั้งก าหนด

มาตรการในการควบคุมหรือป้องกนั 

5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่า งานใดควรมีการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์
เฉพาะดา้น (Specific rule) และกฎความปลอดภยัทัว่ไป (General rule)  

6) จดัพิมพคู์่มือฯ 

 

หลังจากการด าเนินการส ารวจ คัดเลือกงานแล้ว จะด าเนินการวิเคราะห์งานเพ่ือ 

ความปลอดภยัตามกระบวนการดงักล่าว ต่อจากน้ันเป็นการจดัท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบติัดา้น

ความปลอดภยั เขา้สู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารใหค้วามเห็นชอบ 

เพ่ือน าไปออกเป็นขอ้บงัคบัส าหรบัการปฏิบติังาน และเป็นแนวทางปฏิบติัของพนักงานและเจา้หน้าท่ี

ในแต่ละส่วนงานไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั ทั้งน้ี การจดัท าคู่มือการบริหารจดัการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด ในพระราชบัญญัติความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ตามวรรคหน่ึง มาตรา 8 เพ่ือให้

มีการบริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

และมาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทท่ี 2 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั  

อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

ของคณะทนัตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 

 

 

2.1  แนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั   

 

 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายและบรรลุวตัถุประสงคต์ามพระราชบญัญติัความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 3 วรรคสอง เพ่ือใหส้่วนราชการ

ด าเนินการตามมาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัยฯ ใหเ้กิดความปลอดภัย

แก่บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งในองคก์ร หวัหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีจดัและดูแลสถานท่ีราชการท่ีตน

รบัผิดชอบและผูใ้ตบ้ังคับบัญชาใหมี้สภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั

และถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใ้ตบ้งัคับบญัชา มิใหไ้ดร้บัอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ซ่ึงผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของคณะฯ  ใหค้วามร่วมมือในการ

ด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างาน 

ด าเนินการตามแนวทางดา้นความปลอดภยัตามแผนภูมิ ดงัน้ี 
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2.2 กำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดลอ้ม 
   

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสัง่ ท่ี 00143 /2564 ดังภำคผนวก 1 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให ้

การด าเนินงานดา้นการดูแลและบริหารจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องตาม

แนวนโยบาย และเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 คณบดีด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดลอ้ม 

ใหค้ณะกรรมการมีหน้าท่ี ดงัน้ี  
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  (1)  ก าหนดนโยบาย ประกาศ วางแผน และทบทวนส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการส่งเสริมและ

รักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  เช่น  

ดา้นเคมี ดา้นชีวภาพ และดา้นรงัสี เป็นตน้  

  (2)  ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม

ส าหรบัคณะทันตแพทยศาสตร์ ใหส้อดคลอ้งพระราชบัญญัติดา้นอาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

  (3)  ทบทวนนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ  

 

2)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอ้ม 

คณะทนัตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล โดยใหค้ณะอนุกรรมการมีหน้าท่ี ดงัน้ี  

  (1)  รวบรวมขอ้มูลและจัดท าแผนความปลอดภัย ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอ้ม  

  (2)  สนับสนุนการพัฒนาความรูแ้ก่บุคลากร จัดอบรม เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น

ความปลอดภัย แก่บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รวมถึงสรา้งความตระหนักในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  

  (3) จดัโครงการทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพ่ือเป็นหลกั 

ประกันแก่ ผู ้รับบริการ ญาติ  และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล ใหมี้ความปลอดภยั สะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ  

  (4)  จดัระบบการก าจดัของเสียดว้ยวิธีการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายแก่ผูร้บับริการ ญาติ 

และบุคลากรของคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล  

  (5)  จดัเตรียมเคร่ืองมือการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาเพ่ือป้องกนัอนัตราย และเพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ชบ้ริการ ญาติ และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  

  (6)  จดัโครงสรา้งอาคารสถานท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดใน

การตรวจสอบอาคารสถานท่ี  การออกแบบและการจัดแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอย 

ของอาคารเอ้ือต่อความปลอดภัยความสะดวกสบาย  ความเป็นสัดส่วนของ

ผู้รับบริการ ญาติ และการท างานของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหิดลใหมี้ประสิทธิภาพ  

  (7)  ตรวจสอบอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือคน้หาความเส่ียง และการด าเนินการ 

ท่ีไม่ปลอดภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

  (8)  ประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มในเชิงรุก จดัท าแผน และน าแผนไปปฏิบัติ

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น  

  (9)  จดัการวสัดุของเสียอนัตราย ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท่ีปลอดภยั  
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  (10) จดัใหมี้การบริหารจดัการระบบบ าบัดน ้าเสีย วิธีการก าจดัขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 

ใหมี้ประสิทธิภาพ  

  (11) อบรมใหบุ้คลากรมีความรูเ้ก่ียวกบับทบาทในการสรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  

  (12) ร่วมจัดเตรียมความพรอ้มส าหรับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและ

สุขภาพอนามยัดี  

 คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล มีค าสัง่ ท่ี 00202 /2564 ดงัภำคผนวก 1 เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดับริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมี

สุขภาพท่ีดี ปราศจากโรคและภยัสุขภาพ รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัจากการท างานและมลพิษ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งตามแนวนโยบายและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 

แหง่พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550  

 

3)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดับริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

โดยใหค้ณะกรรมการมีหน้าท่ี ดงัน้ี  

(1) ก าหนดนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้

บริบทและขอบเขตในการจัดการส่ิงแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

(2) ด าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

(3) ด าเนินงานตามมาตรฐานในการจดัการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

(4) สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์  

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(5) จดัใหมี้แผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย

การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม เพ่ือควบคุมดูแลการ

ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

(6) พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย  แก่ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ  

ทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงการจดับริการเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือดูแลสุขภาพ

ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากมลพิษ ส่ิ งแวดล้อมภายในพ้ื น ท่ี คณะ 

ทนัตแพทยศาสตรท์ั้งเชิงรุกและเชิงรบั 

(7) ทบทวนนโยบายการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มทุก 1 ปี 

(8) ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจดับริกำรอำชีวอนำมยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

โดยใหค้ณะอนุกรรมการมีหนา้ท่ี ดงัน้ี  

(1) ด าเนินการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

(2) ด าเนินงานตามมาตรฐานในการจดัการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

(3) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ประสานงานเพ่ือเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอก

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

(5) ประชุมทบทวนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา แกไ้ข และปรับปรุงการด าเนินงาน

เพ่ือใหด้ าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(6) ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

2.3 นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อทรพัยสิ์น 

ชีวิตและสุขภาพของบุคลากร ผูร้บับริการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ทนัตแพทยศาสตร ์ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดงัภำคผนวก 1 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดงัน้ี 

ก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี 

1) มีความมุ่งมัน่อยา่งจริงจงัในการพฒันาดา้นความปลอดภัย โดยก าหนดวิธีป้องกนัและ

ระงบัเหตุอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความสูญเสียในชีวิต

และทรพัยสิ์น 

2) ด้วยบุคลากรและผู้มารับบริการเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง  คณะทันตแพทยศาสตร์  

จะท าทุกวิถีทางเพ่ือสรา้งความปลอดภัยใหบุ้คลากรและผู้มารับบริการ ภายในพ้ืนท่ี 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
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3) การป้องกันอุบัติภัยเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน และบุคลากรจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ 

ในการป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้ นแก่ตนเองและผู้มารับบริการ  ตลอดเวลาท่ีมี 

การปฏิบติังาน 

4) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีดูแลและรบัผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยั 

5) จดัใหมี้การอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบว่า

ดว้ยความปลอดภยั เพ่ือใหบุ้คลากรตระหนักถึงความปลอดภยัในการท างานอยูเ่สมอ 

6) จดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเพียงพอและครบถว้น  

7) กระตุน้และปลูกจิตส านึกในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

8) จดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือใหเ้กิด 

การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.4 นโยบำยกำรจดับริกำรดำ้นอำชีวอนำมยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

 

ดว้ยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เล็งเห็นความส าคญัทางดา้นสุขภาพ และ

ตระหนักถึงสุขภาพและอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึง 

ประชาชนทัว่ไป ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี ปราศจากโรคและภยัสุขภาพ รวมทั้ง

เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยจากการท างานและมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญติั มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ดังภำคผนวก 1 จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายในการจดับริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 

1)  ด าเนินการตามท่ีมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มใหก้ าหนด 

โดยถือเป็นหน้าท่ีและรบัผิดชอบของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์

ในการร่วมมือกนัปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว เพ่ือใหมี้สุขภาพอนามัยท่ีดี แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีความปลอดภยั 

2)  การด าเนินงานตามมาตรฐานในการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน พ.ศ. 2554 ก าหนด 

3)  ใหก้ารสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกหน่วยงาน  

และกระตุน้จิตส านึกของบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคนใหป้ฏิบัติงานด้วย 

ความปลอดภัย โดยบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีหน้าท่ีดูแล และ

รบัผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยั ในการท างานของตนเอง และหน่วยงาน 
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4)  สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการ

ด าเนินงานดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม เช่น การประเมินความเส่ียง  

การเฝ้าระวงั ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการวินิจฉัยรักษา การบริหารจัดการเวชกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม การสนับสนุน เพ่ือการจดับริการเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสนับสนุนใหมี้การ

ตรวจสุขภาพ ตามปัจจยัเส่ียงการใหภู้มิคุม้กนัตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน เป็นตน้ 

5)  บุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในการท างาน และขอ้ก าหนดต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

6)  ทุกหน่วยงานต้องจัดใหมี้การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุ้คลากรและนักศึกษา 

มีสุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัยในการท างาน และเพ่ือเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในคณะ 

ทนัตแพทยศาสตร ์

7)  จดัท าแผนงานหรือโครงการ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินงานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

8)  พัฒนาการจดับริการอาชีวอนามัย แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

และพฒันาการจดับริการเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

มลพิษ และส่ิงแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีคณะทนัตแพทยศาสตรท์ั้งเชิงรุกและเชิงรบั 

9)  ทบทวนนโยบายการจดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มทุก 1 ปี 

 

2.5 คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

มีความรบัผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานขององคก์ร 

 2)  องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการท างานควรมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

2.1) ส่วนงานท่ีมีบุคลากรน้อยกว่า 100 คน ใหมี้คณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน 

ประกอบดว้ย  

-  ผูบ้ริหารส่วนงานหรือบุคคลท่ีผูบ้ริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็น

ประธาน จ านวน 1 คน  

-  ผูแ้ทนระดบัหวัหน้าส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 1 คน และ

เลขานุการ จ านวน 1 คน  

-  บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 2 คน 
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2.2) ส่วนงานท่ีมีบุคลากรตั้งแต่ 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน ใหมี้คณะกรรมการฯ  

อยา่งน้อย 7 คน ประกอบดว้ย  

-  ผูบ้ริหารส่วนงานหรือบุคคลท่ีผูบ้ริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็น

ประธาน จ านวน 1 คน  

-  ผูแ้ทนระดบัหวัหน้าส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 2 คน และ

เลขานุการ จ านวน 1 คน  

-  บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 3 คน 

2.3) ส่วนงานท่ีมีบุคลากรตั้งแต่ 500 คนขึ้ นไป ใหมี้คณะกรรมการอยา่งน้อย 11 คน 

ประกอบดว้ย  

-  ผูบ้ริหารส่วนงานหรือบุคคลท่ีผูบ้ริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็น

ประธาน จ านวน 1 คน  

-  รองผูบ้ริหารส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ จ านวน 1 คน   
-  ผูแ้ทนระดบัหวัหน้าส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 4 คน  

-  บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ จ านวน 5 คน 

  

ส าหรบัหน่วยงานท่ีมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัเทคนิคขั้นสูง (จป. เทคนิคขั้นสูง) หรือเจา้หน้าท่ี

ความปลอดภยัวชิาชีพ (จป. วชิาชีพ) ใหท้ าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

 

ตำรำงแสดงองคป์ระกอบของ คปอ. ตำมจ  ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน 

 

จ  ำนวน

บุคลำกร 

จ  ำนวน

กรรมกำร 

ประธำน (หนำ้หนำ้

หน่วยงำนหรือผูแ้ทน

ระดบับริหำรที่ไดร้บั

กำรแต่งตั้ง) 

ผูแ้ทน

บุคลำกรระดบั

หวัหนำ้งำน

หรือเทียบเท่ำ

ข้ึนไป 

ผูแ้ทน

บุคลำกร 

ผูป้ฏิบตัิงำน

ทัว่ไป 

เลขำนุกำร 

50 - 99 5 1 1 2 1 

(จป. เทคนิคขัน้สูง 

หรือ จป. วิชาชีพ) 

100 - 499 7 1 2 3 1 

(จป. วิชาชีพ) 

500 ข้ึนไป 11 1 4 5 1 

(จป. วิชาชีพ) 

หมายเหตุ: ส าหรบัหน่วยงานราชการท่ีเขา้ข่ายการด าเนินกิจการประเภท (6) – (13) ซ่ึงไม่มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน

ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ใหผู้มี้อ านาจสูงสุดของหน่วยงานราชการ

คดัเลือกบุคลากรระดบับงัคบับญัชาหน่ึงคนเป็นกรรมการ และใหป้ระธานกรรมการเลือกกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนระดับบงัคบั

บญัชาคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
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 3) หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัส่วนงานในมหาวทิยาลยัมหิดล มีดงัน้ี 

3.1) พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา

ทุกระดับตั้งแต่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจน

ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบัติงานหรือเขา้มาใชบ้ริการ 

เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากล 

3.2) จัดท าระบบมาตรฐานการจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.3) พิจารณาระบบการตรวจสอบโครงสรา้งพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

3.4) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างานของมหาวิทยาลยั  
3.5) สนับสนุนและประสานงานให้เกิดความเช่ือมโยงเก่ียวกับการด าเนินงานด้าน 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงหอ้งปฏิบติัการ

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ และท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  

3.6) ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติ  
การประสบอนัตรายท่ีเกิดขึ้ น  

3.7) วางระบบการรายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ือใหเ้ป็นแนวปฏิบัติของ
บุคลากรและนักศึกษาทุกระดบั  

3.8) ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีต่อศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานมหาวทิยาลยัมหิดล ทุก 6 เดือน 

3.9) ปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มหาวทิยาลยัมหิดล  

 4) หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัส่วนงาน  

4.1) ก ากบั ดูแล บุคลากรระดับบงัคบับญัชาท่ีท าหน้าท่ีดูแลความปลอดภยัในการท างาน 

4.2) เสนอแผนงานโครงการดา้นความปลอดภยัในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

4.3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการเพ่ือใหมี้การจดัการดา้นความปลอดภัยในการ

ท างานท่ีเหมาะสม 

4.4) ก ากับ ดูแล และติดตามใหมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร
และนักศึกษาตามท่ีได้รับรายงาน หรือตามขอ้เสนอแนะของเจา้หน้าท่ีด้าน 

ความปลอดภยั คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน หรือหน่วยงานความปลอดภยั  
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 5) หน้าท่ีความรบัผิดชอบของบุคลากรระดบับงัคบับญัชาระดบัตน้/หวัหน้างาน  

5.1) ก ากบั ดูแลใหบุ้คลากร และนักศึกษาในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบปฏิบติัตามขอ้บังคับ
และคู่มือความปลอดภยั  

5.2) วเิคราะหง์านในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเพ่ือคน้หาความเส่ียงหรืออนัตรายเบ้ืองตน้  
5.3) สอนวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแก่บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

5.4) ตรวจสอบสภาพการท างาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัก่อน
ลงมือปฏิบติังานประจ าวนั  

5.5) ก ากับ ดูแล การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคลากรและ
นักศึกษาในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

5.6) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดรอ้น ร าคาญ 
อนัเน่ืองจากการท างานของบุคลากรต่อคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานของหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ  

5.7) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดรอ้น
ร าคาญอันเน่ืองจากการท างานของผูบ้ริหาร บุคลากร นักศึกษา ในหน่วยงานและ

รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา  

5.8) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภยัในการท างาน  
5.9) ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนตามท่ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัใน

การท างานเสนอแนะแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน และการน าไปปฏิบติั  

 

2.6 แผนงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  

 แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสอดคลอ้งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงการพัฒนาและ 

การน าไปปฏิบัติองค์กรตอ้งน าแผนงานท่ีก าหนดไวม้าปฏิบัติโดยมีผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูร้บัผิดชอบ  

มีการก าหนดกรอบเวลา งบประมาณและเกณฑ์วดัผลการปฏิบติัท่ีชดัเจน รวมทั้งมีการติดตามและ

ทบทวนเป็นระยะ และมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม โดยมีแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี  

1) การฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างปลอดภัยตลอดจน 

มีการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 
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2) ขอ้บังคับ คู่มือ และเอกสารเก่ียวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ใหมี้ความทนัสมยัซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้

3) การประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกใหทุ้กคนในองค์กรไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบ

รว่มกนั ใหค้วามส าคญัและรว่มมือกนัน าไปใชป้ฏิบติั  

4) ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรบัการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ 

และความปลอดภัยในทุกกิจกรรมการท างานของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งมีการ

ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  

5) การเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างานและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา  

6) แผนป้องกนัและเตรียมความพรอ้มโตต้อบเหตุฉุกเฉินตามความเส่ียงของสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานควรมีการฝึกซอ้มแผนอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7) ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ใหผู้ร้บัเหมาปฏิบติัและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผูร้บัเหมา  

8) ขั้นตอนการด าเนินงานในการสอบสวนสาเหตุของอุบัติการณ์  การบาดเจ็บ การเกิด

อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคท่ีเกิดจากการท างาน รวมทั้งก าหนดมาตรการแกไ้ข

ป้องกนัมิใหเ้กิดซ ้า  

 

2.7 กำรประเมินผลและทบทวนกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล ก าหนดใหมี้การประเมินผลและทบทวนการจดัการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี  

1) จดัท าขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจดัท าเกณฑ์การช้ีวดั ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  

2) จัดให้มีการตรวจประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง มีการสรุปผล รวมทั้งแจง้ให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

3) จัดให้มีการทบทวนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน โดยทบทวนในเร่ือง  

- ผลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

- ผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน  

- ผลการมีส่วนรว่มจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทั้งในและนอกองคก์ร  

- ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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4) สรุปผลการทบทวนการจดัการความปลอดภยัและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเพ่ือด าเนินการต่อ 

รวมทั้งก าหนดแผนงานในเชิงป้องกนั  

5) การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  

โดยการตรวจประเมิน เพ่ือวดัผลการปฏิบัติและหาขอ้บกพร่อง น าไปวิเคราะห์หาสาเหตุ

และท าการแกไ้ขปรบัปรุงตลอดจนบนัทึกรายงานอยา่งต่อเน่ืองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

2.8 กำรด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

  

 ในการวิเคราะหค์วามเส่ียงเพ่ือก าหนดแนวทางดา้นความปลอดภัย และน าไปจดัท าคู่มือ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามท่ีกฎหมายก าหนดในพระราชบญัญติั

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ตามวรรคหน่ึง มาตรา 8 

เพ่ือใหมี้การบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน และมาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงได้ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี  

1) จดัใหมี้การประเมินอนัตราย  

2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อลูกจา้ง  

3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน และจดัท าแผนการควบคุม ดูแลลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ  

4) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ 

ควบคุมตาม 1), 2) และ 3) ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการท่ีตอ้ง

ด าเนินการ และระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีก าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

พระราชบญัญตั ิความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 
การช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง  

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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บทท่ี 3 

กำรช้ีบ่งอนัตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง  

ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

 

 

3.1 หลกักำรและเหตผุล 

 

พระราชบัญญติั อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

ในมาตรา 32 บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  จดัใหมี้การประเมินอนัตราย  

2)  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อลูกจา้ง  

3)  จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานและจดัท าแผนการควบคุมดูแลลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ  

4)  ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ 

ควบคุมตาม 1), 2) และ 3) ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการท่ีตอ้งด าเนินการ และระยะเวลาท่ี

ต้องด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี ในการ

ด าเนินการน้ัน นายจา้งจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าและได้รับการรับรองผลจากผู้ช านาญการ  

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานดว้ย 

 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด าเนินการส ารวจ ช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงครอบคลุมงาน กิจกรรม สถานท่ีและแหล่งเส่ียงภัยภายในคณะฯ  

ซ่ึงการประเมินความเส่ียงของสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานดว้ยแบบส ารวจสภาพแวดลอ้ม โดยรวม

การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานแผนควบคุมและ/หรือลดความเส่ียง การจัดเก็บผลการประเมิน

ความเส่ียง และทบทวนการประเมินความเส่ียง  
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3.2 ขั้นตอนประเมินควำมเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขั้นตอนกำรช้ีบ่งอนัตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง  

1)  รวบรวม กิจกรรม/ภาระงาน ทั้งหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบลงในแบบบัญชีงาน 

ผูว้ิเคราะห ์รวบรวมกิจกรรม/ภาระงานทั้งหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบลงในแบบบัญชีงาน จากน้ัน

พิจารณาเลือกกิจกรรม/ภาระงาน เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety 

Analysis : JSA) โดยพิจารณาจากงานใหม่ท่ีไม่มีมาตรการความปลอดภัยเพียงพอ - งานเก่าท่ีมี

อุบติัเหตุบ่อย - งานท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ - งานท่ียงัไม่ทราบอนัตราย 

2)  แจกแจงงำน ท่ีเลือกเป็นขั้นตอนย่อยผูว้ิเคราะหแ์ละผูป้ฏิบติังานร่วมกนัน ากิจกรรม/

ภาระงานท่ีถูกเลือกเพ่ือวิเคราะห์ JSA ในข้อ 1) มาแจกแจงงานเป็นขั้นตอนย่อย (ไม่เกิน  

6 ขั้นตอน) ลงในแบบการช้ีบ่งอนัตราย  

3)  ช้ีบ่งอันตรำยและผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน ผู ้วิเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช้ีบ่งอนัตรายและวิเคราะหผ์ลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหาย ทั้งดา้นบุคคล ทรพัยสิ์น และกระบวนการ

ท างานลงในแบบการช้ีบ่งอนัตราย ซ่ึงพิจารณาอนัตรายจากปัจจยัต่อไปน้ี 

-  กฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ  

-  ประวติัการเกิดอุบติัการณ์ เช่น ชน กระแทก ของกระเด็นใส่ ของตกใส่ เข็มท่ิมถูกบาด 

ถูกทบั หกลม้ ล่ืนลม้ ตกจากท่ีสูง สมัผสักบัไฟฟ้า/สารเคมี/ความรอ้น/ความเยน็/

เสียง/แสง  

-  ขอ้มูลจากการสงัเกตการท างาน  

-  การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act)  

-  สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition)  

-  สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั (กายภาพ เคมี ชีวภาพ จติวทิยา

สงัคม/การยศาสตร)์  

-  เครื่องมือ เครื่องจกัร อุปกรณ ์วสัดุ ระบบ (ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ) 

การรวบรวมและจัดท าบัญชีงาน 

การส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น/คัดเลือกงาน 

ชี้บ่งอันตราย 
- ค้นหาอันตรายและความสูญเสีย 
- เสนอแนะเพ่ือการป้องกัน 

 

 

 

ปรับปรุง แก้ไขงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
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4)  ประเมินระดับควำมรุนแรง น าขอ้มูลลักษณะอันตราย และผลกระทบในแบบฟอร์ม

รายละเอียดการช้ีบ่งอนัตราย มาพิจารณาเพ่ือประเมินระดบัความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้ นลงในแบบการ

ประเมินระดับความเส่ียง โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความรุนแรงตามท่ีก าหนดในตำรำงท่ี 3-1 หากระดบัความ

รุนแรงของอนัตรายน้ัน มีมากกวา่ 1 ดา้น จะตอ้งพิจารณาเลือกดา้นท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงสุด  

 

ตำรำงท่ี 3-1 เกณฑก์ำรพิจำรณำระดบัควำมรุนแรงดำ้นทรพัยสิ์น ระดบัควำมรุนแรง 

 

ระดบั 

ควำมรุนแรง 

ดำ้นบุคคล มูลค่ำควำมเสียหำย

ทรพัยส์ิน 

กระบวนกำรปฏิบตัิงำน 

 

 

มำก 

-  มีการบาดเจ็บสาหสั หรือ 

-  สูญเสียอวยัวะ / ทุพพลภาพ 

หรือเสียชีวิต 

-  มากกวา่ 1 ลา้นบาท หยุดชะงกัมากกวา่  

3 วนั ขึ้ นไป 

 

ปำนกลำง 

 

-  มีการบาดเจ็บ 

-  มีการหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วนั

ขึ้ นไป 

-  มากกวา่ 10,000 บาท

แต่ไมเ่กิน 1 ลา้นบาท 

หยุดชะงกัไมเ่กิน 3 วนั 

 

นอ้ย 

-  บาดเจ็บเล็กนอ้ย หรือ 

-  มีการหยุดงานไมเ่กิน 3 วนั 

-  ไมเ่กิดความเสียหาย

ทางการเงินและทรพัยสิ์น 

หรือไมเ่กิน 10,000 บาท 

ไมม่ีการหยุด

กระบวนการปฏิบติังาน 

 

5)  ประเมินระดับโอกำสกำรเกิดอันตรำย น าขอ้มูลลักษณะอันตรายและผลกระทบ 

ในแบบฟอร์มรายละเอียดการช้ีบ่งอันตราย มาพิจารณาเพ่ือประเมินระดับโอกาสการเกิดอันตราย 

ลงในแบบการประเมินระดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากปัจจยัโอกาสการเกิดอนัตราย 10 ปัจจยั ซ่ึงมี

ค่าน ้าหนักและระดบัคะแนน ตามท่ีก าหนดไวด้งัตำรำงท่ี 3-2 
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ตำรำงท่ี 3-2 เกณฑก์ำรพิจำรณำปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำยจำกกิจกรรม/ภำระงำน 

 

ท่ี ปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำย น ้ำหนกั - ระดบัคะแนน หมำยเหต ุ

1 จ านวนผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกคนท่ีสมัผสั

อนัตราย/ปฏิบติังาน/ท ากิจกรรม

น้ัน  

3 - มากกว่า 3 คนข้ึนไป = 3 

- 2 – 3 คน = 2 

- 1 คน = 1 

ใหน้ าจ านวนผูท่ี้เกี่ยวขอ้งมาก

ท่ีสุดมาพิจารณาในกรณีท่ีมี

จ านวนผู้ท่ี เกี่ยวข้องสัมผัส

อันต ร าย / ผู้ปฏิ บั ติ ง า น / 

ท ากิจกรรมไม่สม า่เสมอ 

2 ระยะเวลาท่ีสมัผสั  3 - มากกว่า 30 ชัว่โมง/สปัดาห ์ 

ข้ึนไป = 3 

- 10 – 30 ชัว่โมง/สัปดาห ์= 2 

- นอ้ยกว่า 10 ชัว่โมง/สปัดาห ์= 1 

ระยะเวลาท่ีท ากิจกรรมงาน/

ภาระงานจริง 

3 มีคู่มือประกอบการใชง้าน/

ขั้นตอนปฏิบติั/วิธีปฏิบติั/ 

กฎเฉพาะงาน/ขอ้ควรปฏิบติังาน 

(Operating Manual,  

Work Instruction (WI),  

Work Practices)  

2 - ไม่มีเป็นลายลกัษณอ์กัษร = 3 

- มีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

แต่ไม่เหมาะสม = 2 

- มีเป็นลายลกัษณอ์กัษรและ

เหมาะสม = 1 

คู่มือฯ/ขั้นตอนปฏิบัติ/วิธี

ปฏิบัติ/กฎเฉพาะงาน/ขอ้ควร

ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม 

หมายถึง มีการกล่าวถึงความ

ปลอดภยัฯ 

* หากมีแต่ไม่ครบถว้น  

ใหถื้อว่า ไม่เหมาะสม 

4 มีการฝึกอบรม/สอนงาน/แนะน า 

(ขั้นตอน วิธีปฏิบติั กฎ

เฉพาะงาน)  

2 - ไม่มีการฝึกอบรม/สอนงาน/

แนะน า = 3 

- มีการฝึกอบรม/สอนงาน/แนะน า 

แต่ไม่มีบนัทึก/หลกัฐาน = 2 

- มีการฝึกอบรม/สอนงาน/แนะน า 

และมีบนัทึก/หลกัฐาน = 1 

 

5 มีการสงัเกตการปฏิบติังาน  

(ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน/วิธีการ

ปฏิบติั/กฎเฉพาะงาน)  

2 - ไม่มีการสงัเกต = 3 

- มีการสงัเกตแต่ไม่มีหลกัฐาน = 3 

- มีการสงัเกต พรอ้มหลกัฐาน = 1 

กำรสงัเกตกำรปฏิบตัิงำน คือ 

การสงัเกตการท างานตาม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบติั/กฎ

เฉพาะงาน 

เช่น ควรใชบ้นัไดการหยิบ

ของในท่ีสูงควรนัง่ท างานตาม

หลกัการยศาสตร ์ควรปิดตู ้

เก็บสารเคมีทุกครั้งหลงัการ

ใชง้าน เป็นตน้ 

มีกำรบนัทึก/หลกัฐำน  

การสงัเกตการท างาน 

เชิงประจกัษ์ เช่น VDO  

กลอ้งวงจรปิด เอกสาร  

แบบส ารวจ สมุดบนัทึก 

ภาพถ่าย เป็นตน้ 

แนะน ำ ควรมีการเขา้สงัเกต

การปฏิบติังาน ข้ึนกบับริบท

ของความเส่ียงในกิจกรรมน้ัน 

**เคร่ืองหมาย  หมายถึง ปัจจยัโอกาสการเกิดอนัตรายท่ีตอ้งพิจารณาในทุกกิจกรรม/ภาระงาน 
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ตำรำงท่ี 3-2 เกณฑก์ำรพิจำรณำปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำยจำกกิจกรรม/ภำระงำน (ตอ่-1) 

 

ท่ี ปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำย น ้ำหนกั ระดบัคะแนน หมำยเหตุ 

6 มีอุปกรณค์วามปลอดภยั/

ระบบป้องกนั/ระบบตรวจจบั 

 

3 - ไม่มี = 3 

- มีแต่ไม่ใช ้= 3 

- มีแต่ใชไ้มเ่หมาะสม = 3 

- มีและใชอ้ย่างเหมาะสม = 1 

อุปกรณป้์องกนั/ระบบป้องกนั/ 

ระบบตรวจจบั 

(Safeguard/Protection/ 

Detection system) เช่น 

- ปลั๊กไฟท่ีไดม้าตรฐาน 

- เกา้อี้ ตามมาตรฐาน 

- อุปกรณป้์องกนัของมีคม 

7 มีการตรวจติดตามความ

ปลอดภยั  

2 - ไม่มีการตรวจ = 3 

- มีการตรวจแต่ไม่มี

หลกัฐาน = 3 

- มีการตรวจ  

พรอ้มหลกัฐาน = 1 

หน่วยงานหรือหอ้งปฏิบติัการมีระบบ

การตรวจติดตามความปลอดภยั 

(Safety audit) และ/หรือ มีการตรวจ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ความปลอดภยั 

แนะน ำ แผนความปลอดภยัควร

ครอบคลุมในเชิงป้องกนัและตอบโต ้

เช่น แผนบ ารุงรกัษา แผนตรวจตรา 

เป็นตน้ 

บนัทึก/หลกัฐำน การตรวจติดตาม

ความปลอดภยัเชิงประจกัษ์ เช่น  

มีตารางการตรวจติดตาม เอกสาร  

และแบบส ารวจส าหรบัการตรวจติดตาม 

เป็นตน้ 

8 มีการตรวจสอบสุขภาพอนามยั

 

2 กรณีปัจจยัเส่ียง 

- ไม่มีการตรวจ = 3 

- มีการตรวจสุขภาพทัว่ไป 

= 2 

- มีการตรวจสุขภาพทัว่ไป

และตามปัจจยัเส่ียง = 1 

- มีการตรวจสุขภาพทัว่ไป

และตรวจเฉพาะกาล = 1 

กรณีไม่มีปัจจยัเส่ียง 

- ไม่มีการตรวจ = 3 

- มีการตรวจสุขภาพทัว่ไป 

= 2 

- มีการตรวจสุขภาพและ

ตรวจเฉพาะกาล = 1 

- ตรวจสุขภาพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

- ตรวจตามปัจจยัเส่ียงเมื่อไดร้บั

สมัผสัปัจจยัเส่ียงน้ัน เช่น  

เฉล่ีย 8 ชัว่โมงท างาน มีการสมัผสั

สารเคมีอนัตราย เช่น กรดอะซิติค 

(CAS No. 64-19-7)  

เกิน 10 ppm จะตอ้งตรวจวดั

ปริมาณสารในเลือด/ปัสสาวะ/ลม

หายใจออก หรือท างานสมัผสัฝุ่น

แร่ เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นทราย ฯลฯ 

จะตอ้งเอกซเรยป์อด 

ดว้ยฟิลม์มาตรฐาน 

และตรวจสมรรถภาพปอด 

- ตรวจเฉพาะกาลเมื่อประสบเหตุ 

**เคร่ืองหมาย  หมายถึง ปัจจยัโอกาสการเกิดอนัตรายท่ีตอ้งพิจารณาในทุกกิจกรรม/ภาระงาน 
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ตำรำงท่ี 3-2 เกณฑก์ำรพิจำรณำปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำยจำกกิจกรรม/ภำระงำน (ตอ่-2) 

 

ท่ี ปัจจยัโอกำสกำรเกิดอนัตรำย น ้ำหนกั ระดบัคะแนน หมำยเหตุ 

9 มีอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลและการใชง้าน 

1 - ไม่มี = 3 

- มีแต่ไม่ใช ้= 3 

- มีแต่ใชไ้มเ่หมาะสม = 3 

- มีและใชอ้ย่างเหมาะสม = 1 

- เหมาะสม หมายถึง 

อุปกรณป้์องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคลน้ัน สามารถ

ป้องกนัอนัตรายขณะท่ี

ปฏิบติังานน้ันไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

10 มีการเตือนอนัตราย 2 - ไม่มีการเตือน = 3 

- มีการเตือนแต่ไม่สอดคลอ้งตาม

มาตรฐาน = 2 

- มีการเตือน และสอดคลอ้งตาม

มาตรฐาน = 1 

การเตือนอนัตราย เช่น 

- ป้ายความปลอดภยั 

- สัญลักษณ์สีตาม มอก. 

635 – 2554 

แนะน ำ ควรมีระบบแจง้

เตือนอนัตราย เช่น 

สญัญาณเสียงหรือแสงใน

กรณีท่ีเกิดเหตุ 

คะแนนเต็ม (ผลรวมของคะแนนสูงสุด x น ้ำหนกั) = 66 (กรณีพิจำรณำทุกปัจจยั) 

**เคร่ืองหมาย  หมายถึง ปัจจยัโอกาสการเกิดอนัตรายท่ีตอ้งพิจารณาในทุกกิจกรรม/ภาระงาน 

 

ขั้นตอนกำรคิดระดบัโอกำสกำรเกิดอนัตรำยมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกปัจจัยโอกาสการเกิดอันตรายเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะอันตราย  

ไดจ้ากตารางท่ี 2 ถา้ไม่เก่ียวขอ้งไม่ตอ้งน ามาคิดคะแนน (Not Applicable ; NA) และใหใ้ส่เคร่ืองหมาย

ยติัภงัค ์(-) ในแบบการประเมินระดับความเส่ียง (ภาคผนวก 2 หน้า 24)  
 

ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณาระดับคะแนนของปัจจยัท่ีเลือกจากขั้นตอนท่ี 1 แลว้น าระดับคะแนนท่ีได ้

(1 2 หรือ 3) คูณน ้าหนักของปัจจยั (1 2 หรือ 3) จะไดผ้ลลพัธค์ะแนนของปัจจยัการเกิดอนัตรายน้ัน 
 

ขั้นตอนท่ี 3 ค านวณคะแนนรวม โดยน าผลลัพธ์คะแนนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจาก

ขั้นตอนท่ี 2 มาบวกกนั  
 

ขั้นตอนท่ี 4 ค านวณคะแนนเต็ม สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 มีโอกาสปัจจัยการเกิดอันตรายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด (10 ปัจจัย) คะแนนเต็ม 

จะ เท่ากับ 66 กรณีท่ี 2 มีเฉพาะปัจจัยโอกาสการเกิดอันตรายบางปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะ

อนัตรายน้ัน มีวธีิการค านวณ ดงัน้ี  

 

-  น าระดบัคะแนนสูงสุดของปัจจยัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะอนัตราย คูณน ้าหนัก

ของปัจจยัฯ น้ัน จะไดผ้ลลพัธค์ะแนนสูงสุดของปัจจยัการเกิดอนัตรายน้ัน  
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- น าผลลพัธค์ะแนนสูงสุดของปัจจยัฯ เก่ียวขอ้งทั้งหมด มารวมกนั จะไดเ้ป็นคะแนนเต็ม 

  

ขั้นตอนท่ี 5 ค านวนหารอ้ยละโอกาสการเกิดอนัตราย จากคะแนนรวม 

 

 

 

พิจารณาระดบัโอกาสการเกิดอนัตราย จากผลรอ้ยละโอกาสการเกิดอนัตราย ดงัน้ี  

-  ผลลพัธท่ี์ไดม้ากกวา่ 77% ระดบัโอกาสการเกิดอนัตรายเท่ากบั มาก  

-  ผลลพัธท่ี์ไดม้ากกวา่ 55% แต่ไม่เกิน 77 % ระดับโอกาสการเกิดอนัตรายเท่ากบั ปานกลาง  

-  ผลลพัธท่ี์ไดไ้ม่เกิน 55% ระดบัโอกาสการเกิดอนัตรายเท่ากบั น้อย 

 

6)  ประเมินระดบัควำมเส่ียง 

 

น าผลการประเมินระดับความรุนแรง (มาก ปานกลาง น้อย) และผลการประเมินระดับ

โอกาสการเกิดอนัตราย (มาก ปานกลาง น้อย) มาประเมินระดับความเส่ียง โดยใชต้ำรำงท่ี 3-3 จะ

ไดค้วามเส่ียงเป็น 5 ระดับ ลงในแบบการประเมินระดับความเส่ียง โดยมีการควบคุมความเส่ียงท่ี

สอดคลอ้งตามระดบัความเส่ียง ดงัตำรำงท่ี 3-4 

 

ตำรำงท่ี 3-3 กำรประเมินระดบัควำมเส่ียง 
 

ระดบัควำมรุนแรง 

ระดบัโอกำสกำรเกิดอนัตรำย 

มำก ปำนกลำง นอ้ย 

(> 77%) (> 55% - ≤ 77%) (≤ 55%) 

มาก ความเส่ียงยอมรบัไม่ได ้ ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง 

ปานกลาง ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงยอมรบัได ้

น้อย ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงยอมรบัได ้ ความเส่ียงเล็กน้อย 

ดดัแปลงจาก: ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้ บง่อนัตราย การประเมินความเส่ียง 

และการจดัท าแผนงานบริหารจดัการความเส่ียง 

 

ผลลัพธ์คะแนนสูงสุดของปัจจัย = ระดับคะแนนสูงสุดของปัจจัย x น้ าหนักของปัจจัย 

คะแนนเต็ม = ผลลัพธ์คะแนนสูงสุดของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง1 +........+ ผลลัพธ์คะแนนสูงสุดของปัจจยัที่เกี่ยวข้องn 

ร้อยละโอกาสการเกิดอันตราย = 
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
× 100 
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ตำรำงท่ี 3-4 กำรควบคุมควำมเส่ียง 
 

ระดบัควำมเสี่ยง กำรควบคมุควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงยอมรบัไมไ่ด ้ ตอ้งหยุดงานทนัที ถา้ไม่สามารถลดความเส่ียงได ้

ควำมเสี่ยงสูง ตอ้งมีมาตรการอยา่งเพียงพอ เพื่อลดความเส่ียงลง หรือควบคุมอยา่งมี

ประสิทธิภาพไม่ใหค้วามเส่ียงน้ันเกิดขึ้ น 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง ตอ้งพิจารณาลงความเส่ียงลง กรณีไม่ตอ้งการลดความเส่ียงไม่ได ้ 

ตอ้งมัน่ใจวา่มีมาตรการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้

ควำมเสี่ยงยอมรบัได ้ ไม่ตอ้งมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่ควรมีการทบทวนและตรวจสอบมาตรการ

ควบคุมท่ีมีอยู ่เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มคีวามต่อเน่ือง และมปีระสิทธิภาพ 

ควำมเสี่ยงเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งเพิ่มมาตรการควบคุม แต่ควรมีการเฝ้าระวงั 

 

7)  ทะเบียนควำมเส่ียง 

 

น าระดับความเส่ียงของแต่ละกิจกรรม/ภาระงาน ท่ีเลือกมาวิเคราะห์ JSA ในบัญชีงาน 

มาเรียงล าดบัลงในทะเบียนความเส่ียงกิจกรรม/ภาระงาน จากระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไม่ได ้จนถึง

ระดบัความเส่ียงเล็กน้อย 

 

ขั้นตอนการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียงสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างาน

การประเมินความเส่ียง นอกจากจะครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกพ้ืนท่ีแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาครอบคลุม

ถึง สภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างานน้ันดว้ย ซ่ึงผูว้ิเคราะหส์ามารถพิจารณาส่ิงแวดลอ้ม

โดยรวมในสถานท่ีท างานตามตวัอยา่งแบบส ารวจสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างาน หากพบ

ประเด็นเพ่ิมเติม นอกเหนือจากตัวอย่างแบบส ารวจสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างาน 

ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาลกัษณะอนัตรายและผลกระทบของอนัตรายน้ัน  

(2)  ประเมินระดับความรุนแรงของลักษณะอันตราย โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาระดับ

ความรุนแรง ในตำรำงท่ี 3-1  

(3)  ประเมินระดับโอกาสการเกิดอันตราย โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาในตำรำงท่ี 3-5  

ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากความถ่ีของการไดร้บัสมัผสัหรือโอกาสท่ีน่าจะเกิดขึ้ น  

(4)  ประเมินระดบัความเส่ียง โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาในตำรำงท่ี 3-3  

(5)  น าขอ้มูลท่ีไดก้รอกลงในแบบฟอรม์รายละเอียดการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียง

สภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างาน  

(6)  น าระดับความเส่ียงของแต่ละลักษณะอันตราย มาเรียงล าดับลงในทะเบียนความเส่ียง

สภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ีท างาน จากระดับความเส่ียงท่ียอมรบัไม่ไดจ้นถึง

ระดบัความเส่ียงเล็กน้อย 
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ตำรำงท่ี 3-5  เกณฑก์ำรพิจำรณำระดบัโอกำสกำรเกิดอนัตรำย จำกปัจจยัสภำพแวดลอ้ม 

ในสถำนท่ีท ำงำน 

 

ระดบัโอกำส 

กำรเกิดอนัตรำย 

กำรไดร้บัสมัผสั 

(Exposure) 

โอกำสท่ีน่ำจะเกิดข้ึน 

(Likelihood/Probability) 

มาก > 5 ครั้งต่อปี เคยไดย้นิหรือมีสถิติการเกิดเหตุภายในระยะเวลา 5 ปี 

ปานกลาง 3 – 5 ครั้งต่อปี เคยไดย้นิหรือมีสถิติการเกิดเหตุภายในระยะเวลามากกว่า 

5 ถึง 10 ปี 

น้อย ≤ 2 ครั้งต่อปี ไม่เคยเกิดขึ้ นในระยะเวลามากกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา 

 

8)  ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนควบคุมและ/หรือลดควำมเส่ียง มีขั้นตอนดงัน้ี  

 

(1) เลือกผลการประเมินระดับความเส่ียงจากกิจกรรม/ภาระงาน ตั้งแต่ระดับ 

ปานกลางขึ้ นไป จากทะเบียนความเส่ียง กิจกรรม/ภาระงาน  

(2) เลือกผลการประเมินระดับความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานท่ี

ท างาน ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้ นไป จากทะเบียนความเส่ียง สภาพแวดลอ้ม

โดยรวมของสถานท่ีท างาน และ/หรือ เลือกรายการท่ีไม่ผ่านตามขอ้ก าหนดจาก

แบบส ารวจการประเมินสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานท่ีท า งาน 

(checklist)  

(3) น าขอ้มูลทะเบียนความเส่ียงมาประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการควบคุม

ความเส่ียง โดยอาจจะพิจารณาตามหลักการจัดการความเส่ียง หรือมาตรการ

ควบคุม  

(4) จดัท าแผนควบคุมและ/หรือลดความเส่ียงลงในแผนควบคุมความเส่ียง พรอ้ม

ทั้งเสนอผูอ้นุมติั 

 

9) กำรจดัเก็บผลกำรประเมินควำมเส่ียง 

 

จัดเก็บต้นฉบับผลการประเมินระดับความเส่ียง 1 ฉบับไว ้ท่ีหน่วยงาน และจัดส่งไฟล์

อิเล็กทรอนิกสท์ั้งในรูปแบบ MS Word และ Adobe PDF ใหก้บัศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม และคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน (คปอ.)  
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10)  กำรทบทวนกำรประเมินควำมเส่ียง 

 

ก าหนดให้มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ ง  หรือเม่ือมี 

การเปล่ียนแปลงกิจกรรม ภาระงาน และ/หรือ ลักษณะงาน และ/หรือ กระบวนการท างาน และ/

หรือขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วสัดุ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

เกิดอุบัติการณ์ท่ีมีศักยภาพความสูญเสียสูง – เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือพบขอ้บกพรอ่งจากการสงัเกตการท างาน 

 

3.3  ผลด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง 

 

3.3.1 ผลส ำรวจช้ีบ่งอนัตรำยจำกส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั  

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พรอ้มมำตรกำรป้องกนั จ  ำแนกตำมงำน  

สถำนท่ี เครือ่งจกัร อุปกรณ ์

 

ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ 

ลำนจอดรถชั้นใตด้ิน 

(B2 - B3) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- อินทรียส์ารระเหยง่าย 
(BTEX) 

- คารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างานยืนเป็น
เวลานาน  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายรถเฉ่ียวชน 

- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

แสงสว่าง เสียงดงั 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก และ

สารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายรถชน 

ไฟฟ้า  

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานของระบบไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณส่์วน
บุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวก แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างานและ

รองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณค์วาม
ปลอดภยั เกี่ยวกบั PPE  

- ติดตั้งป้ายเตือนอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความเร็ว 

สญัลกัษณจ์ราจร 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

หน่วยเวชภณัฑ ์

ปลอดเช้ือ (ชั้น B1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความรอ้นจากเคร่ืองอบ
ฆ่าเชื้ อ 

- แรงดนัจากภาชนะ 
รบัแรงดนั 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศในอาคาร  
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคมีจากน ้ายาลา้ง
เวชภณัฑ ์

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรีย ์

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 
ยกเคล่ือนยา้ยวสัดุ  

- การนัง่ท างาน  
- งานท่ีตอ้งใชส้ายตาที่จอ
แสดงภาพเป็นเวลานาน 

(visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

- วสัดุของแหลม  
มีคมบาดท่ิมแทง 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ออกแบบการยศาสตรใ์น 

การท างานเพื่อป้องกนัการท างาน

ผิดท่าทางและลดความเมื่อยลา้ 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ ์

ความปลอดภยั ไดแ้ก่  

หมวกคลุมผม แว่นตา  

หนา้กากนิรภยั ชุดท างาน ถุงมือ 

และรองเทา้ตลอดระยะเวลา 

การปฏิบติังาน 

หอ้งผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

(หอ้ง Gen) 

หอ้งเคร่ืองระบบไฟฟ้ำ

(MDB) 

หอ้งเคร่ืองระบบปรบั

อำกำศ (หอ้งชิลเลอร)์ 

(ชั้น B1) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างานใน
สถานท่ีคบัแคบ  

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

- การสมัผสัส่ิงคุกคาม  
แสงสว่าง เสียงดงั 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรียแ์ละสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้าลดัวงจร  

 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณส่์วน
บุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั 

แว่นตา หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งอดัอำกำศ 

ทำงกำรแพทย ์ 

(ชั้น B1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างานใน
สถานท่ีคบัแคบ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

แสงสว่าง เสียงดงั 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้าลดัวงจร  

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานจากเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณส่์วน
บุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน  

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งควบคมุกำรจำ่ย

กำ๊ซทำงกำรแพทย ์ 

(ชั้น 1 อำคำรส่วนหลงั)  

(ออกซิเจน ไนโตรเจน 

ไนตรสัออกไซด)์ 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- ออกซิเจน ไนโตรเจน ไน
ตรสัออกไซด ์

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการยก 
เคล่ือนยา้ย  

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

แสงสว่าง สารเคมีรัว่ไหล 

เพลิงไหม ้และระเบิดจาก

กา๊ซอดัแรงดนั 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางใน

การท างาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- มีหอ้งเก็บแยก และป้องกนั 

ความรอ้นได ้

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า 

อคัคีภยั 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายกา๊ซอดัแรงดนั 

- กา๊ซออกซิไดส ์

- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

- สารเคมีรัว่ไหล 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้าลดัวงจร  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้อนัตรายกา๊ซอดัแรงดนั 

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ ์

ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา

ท างาน ประกอบดว้ย หมวก

นิรภยั แว่นตา หนา้กาก ถุงมือ 

ชุดท างาน รองเทา้นิรภยั และ

เข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มสารเคมี
รัว่ไหล 

หอ้งควบคมุจำ่ย 

กำ๊ซ LPG 

(ชั้น 1 ภำยนอกอำคำร)  

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- ปิโตรเลียมเหลว 
ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการยก 
เคล่ือนยา้ย  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายกา๊ซไวไฟ 

- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

- สารเคมีรัว่ไหล 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

แสงสว่าง และสารเคมี

รัว่ไหล 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้าลดัวงจร  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- มีหอ้งเก็บแยก และป้องกนั 

ความรอ้นได ้

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า 

อคัคีภยั กา๊ซหุงตม้ 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้อนัตรายกา๊ซอดัแรงดนั 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ ์

ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา 

การท างาน ประกอบดว้ย  

หมวกนิรภยั แว่นตา หนา้กาก 

ถุงมือ ชุดท างาน รองเทา้นิรภยั 

และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มสารเคมี
รัว่ไหล 

- จดัท าแผนสารเคมีรัว่ไหล 

หอ้งพกัขยะทัว่ไป  

และขยะติดเช้ือ  

(ชั้น 1 ดำ้นขำ้งอำคำร 

เฉลิมพระเกียรติ  

50 พรรษำ) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารติดเชื้ อ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากยก 
เคล่ือนยา้ย  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

แสงสว่าง  

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากอคัคีภยั  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- มีหอ้งเก็บแยกเป็นสดัส่วน 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างาน  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

ตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวก แว่นตา

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างานและ

รองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

และป้ายเตือนอนัตราย  

หน่วยเวชระเบียน  

(ชั้น 1) 

งำนจดัเก็บเอกสำร 

และงำนธุรกำร 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การระบายอากาศ 

- ความชื้ นสูง 
- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อรา 
- ดา้นสารเคม ี

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน  
- การยก/เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- การตกจากท่ีสูง หกลม้จาก
การเก็บเอกสาร 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อรา  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตกหกลม้ 

จากการเก็บเอกสาร 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัหาบนัไดท่ีมีความมัน่คงและ
ปลอดภยัส าหรบัจดัเก็บเอกสาร 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณค์วาม
ปลอดภยั  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

หน่วยเภสชักรรม  

(ชั้น 1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความชื้ นสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อรา 
ดำ้นสำรเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็กและ
สารเคม ี

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 
การยก เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ 

- งานซ ้าซาก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความชื้ นสูง สารเคมี  

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง 

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ 

ท างานแข่งกบัเวลา และ

งานซ ้าซาก  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการล่ืน หกลม้  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ปรบัปรุงดา้นวิศวกรรมใหพ้ื้ นท่ี
ยืนท างานมีความปลอดภยั ไม่ล่ืน 

ทรงตวัไดดี้ 

- ติดตั้งเคร่ืองวดัอุณหภมู ิ

และความชื้ น 

- เพิ่มแสงสว่างในจุดปฏิบติังานท่ีมี
ความละเอียดสูง 

ศูนยอ์ำหำร MDENT 

(ชั้น 1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความชื้ นสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากยก 
เคล่ือนยา้ย  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สมัผสัของมีคม 

- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจากการ 
รบัสมัผสัเชื้ อโรคจากการ

บริโภคอาหารและน ้าด่ืม 

และการก าจดัขยะ 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทาง 

จากการท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากอคัคีภยั  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- เพิ่มแสงสว่างในจุดประกอบ
อาหาร และซกัลา้ง 

- ท าความสะอาดพื้ นท่ีศูนยอ์าหาร
เป็นประจ า 

- เพิ่มการระบายอากาศใหม้ ี

การถ่ายเท และควบคุมความชื้ น

อยู่ในช่วง 40-70% 

- ตรวจสอบอุปกรณป้์องกนั
อคัคีภยัเป็นประจ า 

คลินิกตรวจพิเครำะห์

และบ ำบดัฉุกเฉิน 

เวชศำสตรช์่องปำก  

(ชั้น 2) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค  
ดำ้นสำรเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคมี  
- น ้ายาทางการแพทย ์

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตก หกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- สวมใส่ PPE เช่น แว่นตา ถุงมือ 

หนา้กาก และชุดท างานตลอด

ระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างานท่ี
มองชิ้ นงานไดย้าก เช่น 

ศลัยกรรมช่องปาก 

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้ จาก
ท างาน 

- สมัผสัของมีคม 

- กา๊ซทางการแพทยอ์ดั
แรงดันสูง 

คลินิกทนัตกรรมพิเศษ 

(ชั้น 2) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค  
- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี  
- รงัสี  
- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน
ใหบ้ริการทางทนัตกรรม 

- ยก เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก 

- ยืนและเดินนาน 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค และสารคดัหลัง่ 

สารเคมี และรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ  

การท างานแข่งกบัเวลา  

การท างานซ ้าซาก  

ยืนและเดินนาน  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน 

ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

คลินิกผูสู้งอำยุ (ชั้น 2) ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค  
- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี  
- รงัสี  
- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค และสารคดัหลัง่ 

สารเคมี และรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ  

การท างานแข่งกบัเวลา  

การท างานซ ้าซาก  

ยืนและเดินนาน  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน 

ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคล 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน
ใหบ้ริการทางทนัตกรรม 

- ยก เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก 

- ยืนและเดินนาน 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

คลินิกรงัสีวิทยำ 

ช่องปำกและใบหนำ้

ขำกรรไกร 

(ชั้น 3) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ไม่มีปัญหาอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- รงัสี 

- สารเคมี  
- น ้ายาทางการแพทย ์

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ท่ีมองชิ้ นงานไดย้าก เช่น 

ศลัยกรรมช่องปาก 

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้จากท างาน 

- สมัผสัของมีคม 

- กา๊ซทางการแพทย ์

อดัแรงดนัสูง 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 

สารเคมี และรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตก หกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง  

และไดร้บัแรงดนั 

จากถงักา๊ซอดัแรงดนั 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- สวมใส่ PPE เช่น แว่นตา ถุงมือ 

หนา้กาก ชุดท างานตลอด

ระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั  

- ปฏิบติังานตามคู่มืออาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวกบัสารเคมี รงัสี 

- จดัท าแผนฉุกเฉินรงัสี 

- ออกแบบสถานีงานใหเ้หมาะสม
และก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อ

ป้องกนัความเมื่อยลา้ 

ศูนยท์นัตกรรมดิจทิลั 

ศูนยท์นัตกรรม 

รำกเทียม  

และคลินิกศลัยกรรม

ช่องปำกและใบหนำ้

ขำกรรไกร 

(ชั้น 3) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี 
- น ้ายาลา้งฟิลม์  
- รงัสีเอกซ ์

- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน
ใหบ้ริการทางทนัตกรรม 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เชื้ อโรค และสารคดัหลัง่ 

สารเคมี และรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ 

ท างานแข่งกบัเวลา  

การท างานซ ้าซาก  

ยืนและเดินนาน  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างานตลอด

ระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

- ยก เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก 

- ยืนและเดินนาน 

 

คลินิกวิทยำระบบเค้ียว 

คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 

คลินิกทนัตกรรมเด็ก 

(ชั้น 4) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค และสารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน
ใหบ้ริการทางทนัตกรรม 

- ยก เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก 

- ยืนและเดินนาน 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

- การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 

สารเคมีและรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ 

ท างานแข่งกบัเวลา  

ท างานซ ้าซาก  

ยืนและเดินนาน  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน 

ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

คลินิกปริทนัตวิทยำและ

เวชศำสตรช์่องปำก  

คลินิกวิทยำเอ็นโดดอนต ์

คลินิกทนัตกรรม

หตัถกำร 

(ชั้น 5) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี  
- น ้ายาทางการแพทย ์

- ฝุ่นละอองจาก 

การเตรียมแบบ 

- น ้ายาลา้งเวชภณัฑ ์

- รงัสีเอกซ ์

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

- การใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้จากท างาน 

- สมัผสัของมีคม 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 

สารเคมี ฝุ่นละออง 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 

เน่ืองจากการท างานผิด

ท่าทางและการใช้

เคร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตกหกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน  

Face shield ตลอดระยะเวลา 

การท างาน  

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั  

- ปฏิบติังานตามคู่มืออาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวกบัสารเคมี รงัสี 

- จดัท าแผนฉุกเฉินรงัสี 

- ออกแบบสถานีงานใหเ้หมาะสม
และก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อ

ป้องกนัความเมื่อยลา้ 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

คลินิกทนัตกรรมทัว่ไป

ขั้นสูง  

คลินิกทนัตกรรม

ประดิษฐ ์

(ชั้น 5)  

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- เสียงดงั 
- ความรอ้น 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมีน ้ายาลา้งฟิลม์  
- น ้ายาสารเคมี  
- กล่ินสารเคม ี

- รงัสีเอกซ ์

- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

- ฝุ่นละออง 
ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน  
- ยกเคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก  
- ยืนและเดินนาน  
- การใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยั
เคร่ืองจกัร 

- ความปลอดภยัเร่ือง
ไฟฟ้า 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เชื้ อโรค และสารคดัหลัง่ 

สารเคมี และรงัสี 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ 

ท างานแข่งกบัเวลา  

ท างานซ ้าซาก  

ยืนและเดินนาน  

และการใชเ้คร่ืองมือ 

- อนัตรายจากการใช ้

เคร่ืองขดัและตดั 

- อนัตรายจากไฟฟ้า  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างานตลอด

ระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

- จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน
ความปลอดภยัการใชเ้คร่ืองขดั

และตดั และความปลอดภยั

เกี่ยวกบัไฟฟ้า 

- จดัท าแผนฉุกเฉินรงัสี 

 

คลินิกกลำง (ชั้น 6) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี  
- น ้ายาทางการแพทย ์

- น ้ายาลา้งเวชภณัฑ ์

- รงัสีเอกซ ์

- น ้ายาลา้งฟิลม์ 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 

สารเคมี และฝุ่นละออง 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อเน่ือง

จากการท างานผิดท่าทาง

และการใชเ้คร่ืองมือ 

ไม่ถูกตอ้ง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตกหกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน  

Face shield ตลอดระยะเวลา 

การท างาน  

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน  

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ  

- การใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้จากท างาน 

- สมัผสัของมีคม 

- ปฏิบติังานตามคู่มืออาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวกบัสารเคมี รงัสี 

- จดัท าแผนฉุกเฉินรงัสี 

- ออกแบบสถานีงานใหเ้หมาะสม
และก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อ

ป้องกนัความเมื่อยลา้ 

หอ้งประชุม 

(ชั้น 7) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้ 

จากการใชพ้ื้ นท่ี 

- ไฟดูด 

 

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือตา เน่ืองจาก

แสงสว่างในหอ้งประชุมไม่

เพียงพอ  

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อเน่ือง

จากการยก เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของดว้ยท่าทาง 

ท่ีไมถู่กตอ้ง 

- อุบติัเหตุจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมในพื้ นท่ีหอ้ง

ประชุมเน่ืองจากการตก

หกลม้ และอนัตรายจาก

ไฟฟ้าลดัวงจร 

 

- เน่ืองจากพื้ นท่ีมีลกัษณะไวใ้ชง้าน
เป็นครั้งคราว ไม่มีลกัษณะ

อนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จึงไม่ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั

ความเส่ียง  

อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบ

พื้ นท่ี และอุปกรณใ์นหอ้งประชุม

ก่อนการจดักิจกรรมทุกครั้ง  

หอ้งควบคมุระบบทำง

ทนัตกรรม  

ระบบปรบัอำกำศ 

ระบบสุญญำกำศ  

(ชั้น 7A) 
 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- เสียงดงั 
- ความรอ้น 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

ดำ้นสำรเคมี 

- ฝุ่นละออง 
- ออกซิเจน 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างานใน
พื้ นท่ีจ ากดั  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยั
เคร่ืองจกัร และไฟฟ้า 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เสียงดงั ความรอ้น 

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

- อนัตรายจากการสมัผสั
เคร่ืองจกัร 

- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- หกลม้ ชนกระแทก และ
ส่ิงของตกใส่  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณค์วาม
ปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) เช่น 

แว่นตา ถุงมือ หนา้กาก รองเทา้ 

ชุดท างาน และหมวกนิภยั  

ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างาน 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

- ควรจดัใหม้ีระบบใบอนุญาต 

การท างาน (Work permit) 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

คลินิกเพรสทีจ 

คลินิกทนัตกรเทพรตัน ์

(ชั้น 8) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี  
- น ้ายาทางการแพทย ์

- ฝุ่นละอองจาก 

การเตรียมแบบ 

- น ้ายาลา้งเวชภณัฑ ์

- รงัสีเอกซ ์

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

- การใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้จากท างาน 

   สมัผสัของมีคม 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่ 

สารเคมี ฝุ่นละออง 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 

เน่ืองจากการท างานผิด

ท่าทางและการใช้

เคร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตกหกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างาน  

Face shield ตลอดระยะเวลา 

การท างาน  

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั  

- ปฏิบติังานตามคู่มืออาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวกบัสารเคมี รงัสี 

- จดัท าแผนฉุกเฉินรงัสี 

- ออกแบบสถานีงานใหเ้หมาะสม
และก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อ

ป้องกนัความเมื่อยลา้ 

งำนสวน (ชั้น 8) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- ความรอ้น 

ดำ้นสำรเคมี 

- การใส่ปุ๋ ย  
- การฉีดพ่นสารเคมีพืช 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

- การใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้จากท างาน  
- ไฟดูด 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น เชื้ อโรค  

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 

เน่ืองจากการท างานผิด

ท่าทางและการใช้

เคร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง  

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการตกหกลม้ 

และถูกของมีคม  

ของแหลม บาด ท่ิมแทง 

และอนัตรายจากไฟฟ้า 

 

- ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) 

เช่น แว่นตา ถุงมือ หนา้กาก  

ชุดท างาน ตลอดระยะเวลา 

การท างาน  

- จดัอบรมความปลอดภยั 

 

 

คลินิกประดิษฐใ์บหนำ้

ขำกรรไกร 

หอ้งปฏิบตัิกำร

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ประดิษฐใ์บหนำ้

ขำกรรไกร 

หอ้งปฏิบตัิกำร 

ทำงทนัตกรรม 

หอ้งปฏิบตัิกำร 

ภำคทนัตกรรม

ประดิษฐ ์

(ชั้น 9) 

- เสียงดงัจากเคร่ืองขดั
และตดั 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

ดำ้นสำรเคมี 

- ฝุ่นละอองปนูพลาสเตอร ์
- สารเคมีอะซีโตน เรซิน 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัเคร่ืองขดั
และตดั 

- ความปลอดภยัเร่ืองไฟฟ้า 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เสียงดงั ความรอ้น  

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

- อนัตรายจากการสมัผสั
เคร่ืองจกัร 

- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- หกลม้ ชน กระแทก  
- ส่ิงของตกใส่  

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) 

เช่น แว่นตา ถุงมือ หนา้กาก  

ชุดท างาน รองเทา้  

และหมวกนิรภยั  

ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างาน 

- จดัท าระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ของเคร่ืองขดัและตดั 

- มีระบบจดัเก็บสารเคมท่ีีปลอดภยั 
- จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน 

หน่วยหอ้งผ่ำตดั 

หน่วยผูป่้วยใน 

และหน่วยวิสญัญีวิทยำ 

(ชั้น 10) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

- สารคดัหลัง่ 
ดำ้นสำรเคมี 

- สารเคมี 
- น ้ายาฆ่าเชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างาน 

- ยก เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  
- งานซ ้าซาก 

- ยืนและเดินนาน 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เชื้ อโรค สารคดัหลัง่  

และสารเคมี  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก

การท างานผิดท่าทาง  

- การหยิบจบัวสัดุส่ิงของ 
ท างานแข่งกบัเวลา  

- การท างานซ ้าซาก  
ยืนและเดินนาน  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การสวมใส่ PPE เช่น แว่นตา  

ถุงมือ หนา้กาก ชุดท างานตลอด

ระยะเวลาการท างาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- จดัใหพ้นักงานสวมอุปกรณ ์

ความปลอดภยั 

- จดัท าป้ายบ่งชี้ ความปลอดภยั
สารเคมีและเอกสาร MSDS 

 

งำนบริหำรและพฒันำ

คณุภำพโรงพยำบำล 

หน่วยผูป่้วยในและ

ฉุกเฉินทำงกำรแพทย ์

ส ำนกังำนนำนำชำติ 

และหน่วยธุรกำร 

(ชั้น 11) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การระบายอากาศ 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

ดำ้นชีวภำพ 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

- คุณภาพอากาศ 

ในอาคารไมเ่หมาะสม 

เช่น เชื้ อจุลินทรีย ์และ 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

- การนัง่ท างาน และงานท่ี
ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- หกลม้จากการเก็บ
เอกสาร 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

หอ้งพกัอำจำรย ์

ทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง  

เวชศำสตรช์่องปำก 

และปริทนัตวิทยำ  

(ชั้น 12) 

งำนเอกสำร 

งำนส ำนกังำน 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

ดำ้นชีวภำพ 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน 

(visual display terminal: 

VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ภำควิชำศลัยศำสตร ์

ช่องปำก และแม็กซิล

โลเฟเชียล 

ภำควิชำเวชศำสตร ์

ช่องปำกและแม็กซิล

โลเฟเชียล 

ภำควิชำทนัตกรรมเด็ก

(ชั้น 13) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

ดำ้นชีวภำพ 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ภำควิชำทนัตกรรม

หตัถกำรและวิทยำ 

เอ็นโดดอนต ์

ภำควิชำทนัตกรรม

ชุมชน 

ภำควิชำทนัตกรรม 

จดัฟัน 

(ชั้น 14) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

- ความเจ็บป่วยจากการ
สมัผสัส่ิงคุกคาม คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก เชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 

ภำควิชำทนัตกรรม

ประดิษฐ ์

ภำควิชำวิทยำ 

ระบบบดเค้ียว 

และงำนส่ือสำรองคก์ร 

(ชั้น 15) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- กล่ินจากเคร่ืองพิมพ ์

ดำ้นชีวภำพ 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- จดัท ามาตรฐานความปลอดภยั 

- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ส ำนกังำนคณบด ี

หอ้งถ่ำยเอกสำร 

หน่วยตรวจสอบ

ภำยในและงำนแผน

และงบประมำณ 

(ชั้น 16) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ส ำนกังำนคณบดี 

ส ำนกังำนรองคณบดี 

และหอ้งประชุม 

(ชั้น 17) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 



 
 

 48 

ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

หอ้งควบคมุระบบลิฟต ์

หอ้งปัม๊น ้ำ 

แทงคน์ ้ำระบบคลูล่ิง 

ทำวเวอร ์

(ชั้นดำดฟ้ำ) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
ดำ้นเคมี 

- สารเคม ี

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างานใน
สถานท่ีคบัแคบ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ตกจากท่ีสูง 
- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

- อนัตรายจากสถานท่ีอบั
อากาศ 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

เสียงดงั คุณภาพอากาศ

ในอาคารไมเ่หมาะสม 

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุในการท างาน  
มีสาเหตุจากการหกลม้ 

ตกจากท่ีสูง อคัคีภยั 

อนัตรายจากการใช้

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
- สถานท่ีอบัอากาศ 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า 

การท างานบนท่ีสูง และสารเคมี 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ ์

ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา 

การท างาน ประกอบดว้ย  

หมวกนิรภยั แว่นตา หนา้กาก 

ถุงมือ ชุดท างาน รองเทา้นิรภยั 

และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า สารเคม ี
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

อำคำรปฏิบตัิกำรและวิจยั 

ศูนยป์ฏิบตัิกำร Dental 

Simulation lab 

งำนกำรสอนสำธิต

อปุกรณ ์

(ชั้น 1-3) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางการท างานและ
การใชอุ้ปกรณ ์ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

แสงสว่าง 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ ล่ืน 

สะดุด กระแทกอคัคภียั 

ไฟฟ้าลดัวงจร  

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานจากเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวก แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน  

และรองเทา้หุม้สน้  

- ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ 
ความปลอดภยั เกี่ยวกบั PPE  

ป้ายเตือนอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า ความรอ้น และเสียงดงั 

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

หอ้งปฏิบตัิกำร 

ทนัตกรรม ภำควิชำ

ทนัตกรรมหตัถกำร

วิทยำเอ็นโดดอนต ์

(ชั้น 4) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ต า่กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม

คุณภาพอากาศ 

ในอาคารไมเ่หมาะสม 

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT)  

อุบติัเหตุจากการท างาน

เน่ืองจากการหกลม้ ถงั

กา๊ซอดัแรงดนั อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ออกแบบการยศาสตรใ์นการท างาน
เพื่อป้องกนัการท างานผิดท่าทาง

และลดความเมื่อยลา้ 

ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณค์วาม

ปลอดภยั ไดแ้ก่ หมวกคลุมผม 

แว่นตา หนา้กากนิรภยั  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

- ถงักา๊ซอดัแรงดนัสูง 

ชุดท างาน ถุงมือ และรองเทา้

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

งำนบริกำรเพ่ือกำรวิจยั 

หน่วยส่งเสริมจริยธรรม

กำรวิจยั 

(ชั้น 5) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ต า่กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และงานท่ีตอ้งใช้

สายตาท่ีจอแสดงภาพ

เป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

- ถงักา๊ซอดัแรงดนัสูง 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม

คุณภาพอากาศ 

ในอาคารไมเ่หมาะสม 

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี  

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT)  

อุบติัเหตุจากการท างาน

เน่ืองจากการหกลม้ ถงั

กา๊ซอดัแรงดนั อคัคีภยั

และอุบติัเหตุในส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ออกแบบการยศาสตรใ์นการท างาน
เพื่อป้องกนัการท างานผิดท่าทาง

และลดความเมื่อยลา้ 

ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณค์วาม

ปลอดภยั ไดแ้ก่ หมวกคลุมผม 

แว่นตา หนา้กากนิรภยั  

ชุดท างาน ถุงมือ และรองเทา้

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

หอ้งปฏิบตัิกำร

ศูนยบ์ริกำรวิเครำะห์

โครงสรำ้งจุลภำค 

หอ้งปฏิบตัิกำรศูนย์

วิเครำะหแ์ละวิจยั 

ทนัตชีววสัดุ 

(ชั้น 5) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงจา้  
- ความรอ้น 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- ฟูมโลหะ 
ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ การยก  

และการใชเ้คร่ืองมือ  

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี และฟมูโลหะจาก

การเชื่อม และบดักรีโลหะ 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
และตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

หมวก แว่นตาลดแสงจา้ 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

หนา้กาก ชุดท างาน ถุงมือหนัง

กนัความรอ้น และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายดิน แผงกั้นสะเก็ดไฟ
จากการเชื่อม และแยกบริเวณ

การเชื่อมจากวตัถุเชื้ อเพลิง 

ติดไฟง่าย 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

หอ้งปฏิบตัิกำรหน่วย

บริกำรสถำนท่ีและ

เคร่ืองมือวิจยั 

หอ้งปฏิบตัิกำรศูนย์

วิเครำะหแ์ละวิจยั

เน้ือเยื่อเซลลแ์ละอณู

ชีววิทยำช่องปำก 

(ชั้น 6) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงจา้  
- ความรอ้น 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- ฟูมโลหะ 
ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ การยก  

และการใชเ้คร่ืองมือ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี และฟมูโลหะจาก

การเชื่อม และบดักรีโลหะ 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  
- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
และตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

หมวก แว่นตาลดแสงจา้ 

หนา้กาก ชุดท างาน ถุงมือหนัง

กนัความรอ้น และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายดิน แผงกั้นสะเก็ดไฟ
จากการเชื่อม และแยกบริเวณ

การเชื่อมจากวตัถุเชื้ อเพลิง 

ติดไฟง่าย 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

งำนส่งเสริมและ

พฒันำกำรวิจยั 

(ชั้น 7) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงจา้  
- ความรอ้น 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้  

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
และตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- ฟูมโลหะ 
ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ การยก  

และการใชเ้คร่ืองมือ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี และฟมูโลหะจาก

การเชื่อม และบดักรีโลหะ 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  
- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

หมวก แว่นตาลดแสงจา้ 

หนา้กาก ชุดท างาน ถุงมือหนัง

กนัความรอ้น และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายดิน แผงกั้นสะเก็ดไฟ
จากการเชื่อม และแยกบริเวณ

การเชื่อมจากวตัถุเชื้ อเพลิง 

ติดไฟง่าย 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

หอ้งปฏิบตัิกำร

ภำควิชำเภสชัวิทยำ 

หอ้งปฏิบตัิกำร

ภำควิชำ 

กำยวิภำคศำสตร ์

หอ้งปฏิบตัิกำร

ภำควิชำพยำธิวิทยำ

ช่องปำก 

(ชั้น 7) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งปฏิบตัิกำร

ภำควิชำจลุชีววิทยำ

(ชั้น 8) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งปฏิบตัิกำร

ภำควิชำชีววิทยำ 

ช่องปำก 

(ชั้น 9) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งปฏิบตัิกำร 

กำยวิภำคศำสตร ์

(ชั้น 10) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

อำคำรศูนยก์ำรเรียนรูแ้ละนนัทนำกำร 

หอ้งเก็บสำรเคมี 

(ชั้น G) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงจา้  
- ความรอ้น 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- ฟูมโลหะ 
ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคมี และฟมูโลหะจาก

การเชื่อม และบดักรีโลหะ 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
และตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ การยก  

และการใชเ้คร่ืองมือ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  
- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 
 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

หมวก แว่นตาลดแสงจา้ 

หนา้กาก ชุดท างาน ถุงมือหนัง

กนัความรอ้น และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายดิน แผงกั้นสะเก็ดไฟ
จากการเชื่อม และแยกบริเวณ

การเชื่อมจากวตัถุเชื้ อเพลิง 

ติดไฟง่าย 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

- จดัท ามาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

งำนกำยภำพและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

(หน่วยวิศวกรรมและ

สถำปัตยกรรม  

หน่วยส่ิงแวดลอ้มและ

อนุรกัษพ์ลงังำน  

และหน่วยซ่อมบ ำรุง)  

(ชั้น G) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง  
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี  

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างาน และการใช้

เคร่ืองมือ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้ 

สารเคมี และฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก  

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทาง 

จากการท างาน  

และการใชเ้คร่ืองมือ 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  
- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยัและการยศาสตร ์

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

แว่นตา หนา้กาก ถุงมือ  

ชุดท างาน และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายดินส าหรบัเคร่ืองจกัรท่ี
โครงสรา้งดา้นนอกเป็นโลหะเพื่อ

ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 



 
 

 56 

ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

- จดัท าแผนและฝึกซอ้มเพลิงไหม ้

ส ำนกังำนโรงเรียน 

ผูช้่วยทนัตแพทย ์

(ชั้น 1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง 
- ความรอ้น 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่
ท างานและการใช้

เคร่ืองมือ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

ความรอ้น แสงสว่าง  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทาง 

จากการท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั  
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 

- ใหนั้กเรียนสวมใส่อุปกรณ ์

ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา

ท างาน ประกอบดว้ย หมวก 

แว่นตา หนา้กาก ถุงมือ  

ชุดท างาน และรองเทา้หุม้สน้  

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น  

หอ้งปฏิบตัิกำรส ำหรบั

นกัศึกษำ 

(ชั้น 1) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก 

  

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

สโมสรนกัศึกษำ 

(ชั้น 2) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 

งำนขอ้มูลและ

สำรสนเทศ 

หน่วยจดัหำขอ้มูล 

หน่วยพฒันำระบบ

สำรสนเทศ 

หน่วยคอมพิวเตอร์

และกำรส่ือสำร 

(ชั้น 3) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

หน่วยพฒันำส่ือ

มลัติมีเดีย 

(ชั้น 4) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

หอ้งประชุม 

สมพร เรืองผกำ 

(ชั้น 5) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือตา เน่ืองจาก

 

- เน่ืองจากพื้ นท่ีมีลกัษณะไวใ้ชง้าน
เป็นครั้งคราว ไม่มีลกัษณะ
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

 ดำ้นกำรยศำสตร ์

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้ 

จากการใชพ้ื้ นท่ี 

- ไฟดูด 

แสงสว่างในหอ้งประชุม 

ไม่เพียงพอ  

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อเน่ือง

จากการยก เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของดว้ยท่าทาง 

ท่ีไมถู่กตอ้ง 

- อุบติัเหตุจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมในพื้ นท่ีหอ้ง

ประชุมเน่ืองจากการตก

หกลม้ และอนัตรายจาก

ไฟฟ้าลดัวงจร 

อนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จึงไม่ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั

ความเส่ียง  

อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบ

พื้ นท่ี และอุปกรณใ์นหอ้งประชุม

ก่อนการจดักิจกรรมทุกครั้ง  

- ตรวจสอบความปลอดภยัในพื้ นท่ี
ทัว่ไป 

หอ้งพกันกัศึกษำ 

ทนัตแพทยศำสตร์

นำนำชำติ 

(ชั้น 6) 

 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้ 

จากการใชพ้ื้ นท่ี 

- ไฟดูด 

 

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือตา เน่ืองจาก

แสงสว่างในหอ้งประชุมไม่

เพียงพอ  

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อเน่ือง

จากการยก เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของดว้ยท่าทาง 

ท่ีไมถู่กตอ้ง 

- อุบติัเหตุจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมในพื้ นท่ีหอ้ง

ประชุมเน่ืองจากการตก

หกลม้ และอนัตรายจาก

ไฟฟ้าลดัวงจร 

 

- เน่ืองจากพื้ นท่ีมีลกัษณะไวใ้ชง้าน
เป็นครั้งคราว ไม่มีลกัษณะ

อนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จึงไม่ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั

ความเส่ียง  

อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบ

พื้ นท่ี และอุปกรณใ์นหอ้งประชุม

ก่อนการจดักิจกรรมทุกครั้ง  

อำคำรพรีคลินิก 

หอ้งเก็บของ 

(ชั้น G) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง  
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

ดำ้นชีวภำพ ไม่มี 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน  
- การยก ขนยา้ยวสัดุ
ส่ิงของ  

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

ความรอ้น แสงจา้  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และสารเคมี  

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน และการใช้

เคร่ืองมือ 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยั 

ในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร 

ไฟฟ้า อคัคีภยั และการยศาสตร ์

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้ 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- กา๊ซอดัแรงดนั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั  

- กา๊ซอดัแรงดนั  
- ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ความปลอดภยัเคร่ืองจกัร 
- ล่ืน สะดุด หกลม้ กระแทก 

 

- สวมใส่อุปกรณส่์วนบุคคลตลอด
ระยะเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

แว่นตา หนา้กาก ถุงมือ  

ชุดท างาน และรองเทา้นิรภยั  

- ติดตั้งสายรัดถงักา๊ซอดัแรงดัน
ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า ความรอ้น 

สารเคม ี

งำนประยุกตผ์ลงำนวิจยั 

หน่วยทนัตกรรมชุมชน 

ทนัตกรรมพระรำชทำน 

หน่วยงำนยำนพำหนะ 

(ชั้น 1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ศูนยวิ์เครำะหแ์ละวิจยั

ทนัตชีววสัดุ 

(ชั้น 1) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

แสงสว่าง เสียงดงั 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- จดัท ามาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นเสียงจากเคร่ืองจกัรและไฟฟ้า 

สหกรณอ์อมทรพัย ์

บณัฑิตวิทยำลยั 

หน่วยรกัษำ 

ควำมปลอดภยัและ

กำรจรำจร 

(ชั้น 2) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

โรงอำหำร 

(ชั้น 2) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความชื้ นสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากยก 
เคล่ือนยา้ย  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สมัผสัของมีคม 

- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเจ็บป่วยจากการรบั
สมัผสัเชื้ อโรคจากการ

บริโภคอาหารและน ้าด่ืม 

และการก าจดัขยะ 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทาง 

จากการท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากอคัคีภยั  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- เพิ่มแสงสว่างในจุดประกอบ
อาหาร และซกัลา้ง 

- ท าความสะอาดพื้ นท่ีศูนยอ์าหาร
เป็นประจ า 

- เพิ่มการระบายอากาศใหม้ีการ
ถ่ายเท และควบคุมความชื้ นอยู่

ในช่วง 40 - 70% 

- ตรวจสอบอุปกรณป้์องกนั
อคัคีภยัเป็นประจ า 

หอ้งปฏิบตัิกำร

นกัศึกษำหลงัปริญญำ 

ภำควิชำทนัตกรรม

ประดิษฐ ์

หอ้งปฏิบตัิกำรโรงเรียน

เทคโนโลยีทนัตกรรม 

(ชั้น 3) 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 
ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม แสง

สว่าง เสียงดงั คุณภาพ

อากาศในอาคารไม่

เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบคุคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

หอ้งปฏิบตัิกำรช้ินเน้ือ 

ภำควิชำพยำธิวิทยำฃ

ช่องปำกและแม็กซิล

โลเฟเชียล 

ดำ้นกำยภำพ 

- เสียงดงั 
- แสงสว่าง 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม  

แสงสว่าง เสียงดงั 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

หอ้งปฏิบตัิกำรจุลกำย

วิภำคศำสตร ์

และจุลพยำธิวิทยำ 

(ชั้น 4) 

ดำ้นเคมี 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- สารเคม ี

- กา๊ซแรงดนัสูง 
ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการท างาน 

ในสถานท่ีคบัแคบ 

- ท่าทางการนัง่หรือยืน 

เป็นระยะเวลานาน ๆ  

ดว้ยท่าทางการท างาน 

ท่ีไมเ่หมาะสม 

- การยกของหนัก  
ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
- อนัตรายจากไฟฟ้า 
- อคัคีภยั 

 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม  

เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เชื้ อจุลินทรีย ์ 

และสารเคม ี

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทางจาก

การท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากการหกลม้ 

อคัคีภยั อนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร 

- ไฟฟ้าลดัวงจร  
 

- การจดัการระบายอากาศ 

ใหเ้หมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัใน 

การท างานจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- มีระบบใบอนุญาตการท างาน 

- ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ 
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท างาน 

ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั แว่นตา 

หนา้กาก ถุงมือ ชุดท างาน 

รองเทา้นิรภยั และเข็มขดันิรภยั 

- ติดตั้งป้ายและสญัลกัษณ ์

ความปลอดภยัเกี่ยวกบั PPE 

ป้ายเตือนอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า  

- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยจากเคร่ืองจกัร

และไฟฟ้า 

ภำควิชำพยำธิวิทยำ 

ช่องปำกและแม็กซิล

โลเฟเชียล 

(ชั้น 5) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน
ดา้นการยศาสตร ์

- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

พ้ืนท่ีส่วนกลำง  

หอ้งพกัผ่อน 

(ชั้น 6) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- การยก เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- สะดุด หกลม้ 

จากการใชพ้ื้ นท่ี 

- ไฟดูด 

 

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือตา เน่ืองจาก

แสงสว่างในหอ้งประชุมไม่

เพียงพอ  

- ความเมื่อยลา้ของ 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อเน่ือง

จากการยก เคล่ือนยา้ย

ส่ิงของดว้ยท่าทาง 

ท่ีไมถู่กตอ้ง 

- อุบติัเหตุจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมในพื้ นท่ีหอ้ง

ประชุมเน่ืองจากการตก

หกลม้ และอนัตรายจาก

ไฟฟ้าลดัวงจร 

 

- เน่ืองจากพื้ นท่ีมีลกัษณะไวใ้ชง้าน
เป็นครั้งคราว ไม่มีลกัษณะ

อนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จึงไม่ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั

ความเส่ียง  

อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบ

พื้ นท่ี และอุปกรณใ์นหอ้งประชุม

ก่อนการจดักิจกรรมทุกครั้ง  

ภำควิชำจลุชีววิทยำ 

ช่องปำก 

(ชั้น 7) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

 

 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน
ดา้นการยศาสตร ์

- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 
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ตำรำงท่ี  3-6  ส่ิงคุกคำมดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

  พรอ้มมำตรกำรป้องกนั 

บริเวณ/ลกัษณะงำน ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบต่อสุขภำพ มำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

ภำควิชำเภสชัวิทยำ 

ภำควิชำชีววิทยำ 

ช่องปำก 

ภำควิชำ 

กำยวิภำคศำสตร ์

(ชั้น 8) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ความแออดัของสถานท่ี
ท างาน 

ดำ้นเคมี 

- คุณภาพอากาศใน
อาคาร 

- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
VOCs  

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อจุลินทรียจ์ากระบาย
อากาศ 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากการนัง่ท างาน 
และงานท่ีตอ้งใชส้ายตา

ท่ีจอแสดงภาพเป็น

เวลานาน (visual display 

terminal: VDT) 

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- ความปลอดภยัใน
ส านักงาน 

- อคัคีภยั 

 

- ความเจ็บป่วยจาก 

การสมัผสัส่ิงคุกคาม 

คุณภาพอากาศในอาคาร

ไม่เหมาะสม เช่น  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

และเชื้ อจุลินทรีย ์ 

 

- ความเมื่อยลา้ของสายตา 
กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อจาก 

การท างานผิดท่าทาง 

การนัง่ท างาน และงานท่ี

ตอ้งใชส้ายตาท่ีจอแสดง

ภาพเป็นเวลานาน (visual 

display terminal: VDT) 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจาก การหกลม้ 

อคัคีภยัและอุบติัเหตุใน

ส านักงาน 

 

- ตรวจสอบเฝ้าระวงัส่ิงคุกคามและ
ตรวจเฝ้าระวงัสุขภาพประจ าปี 

- การจดัการระบายอากาศให้
เหมาะสม 

- จดัอบรมความปลอดภยัและ
การยศาสตรใ์นสถานท่ีท างาน

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในส านักงาน 

- ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจตรา และซอ้มแผนอพยพ

เพลิงไหม ้

- ตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร 
- จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน
ดา้นการยศาสตร ์

- ตรวจสอบความปลอดภยั 

ในส านักงาน 

ศูนยกี์ฬำ 

(ชั้น 9) 

ดำ้นกำยภำพ 

- แสงสว่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดำ้นชีวภำพ 

- เชื้ อโรค 

ดำ้นกำรยศำสตร ์

- ท่าทางจากยก 
เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- อคัคีภยั 

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

- ความเมื่อยลา้ของ
กลา้มเน้ือจากท่าทาง 

จากการท างาน 

- อุบติัเหตุจากการท างาน
เน่ืองจากอคัคีภยั  

- ล่ืน สะดุด หกลม้ 
กระแทก 

 

 

- เพิ่มแสงสว่างในจุดท่ีมีแสงสว่าง
ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- ท าความสะอาดพื้ นท่ีเป็นประจ า 
- ตรวจสอบอุปกรณป้์องกนั
อคัคีภยัเป็นประจ า 

- ใชเ้คร่ืองจกัรกลเคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ 

- เพิ่มการระบายอากาศใหม้ีการ
ถ่ายเท และควบคุมความชื้ นอยู่

ในช่วง 40 - 70% 
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ตำรำงท่ี 3-7 กำรประเมินควำมเส่ียง 

 

งำนท่ีรบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนท่ี 

แหลง่ก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบั 

ควำมเส่ียง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานใหบ้ริการทนัตกรรม 

(Dental unit 

operation)  

กา๊ซทางการแพทยอ์ดั

แรงดนั 

ผูป้ฏิบติังาน 

ผูร้บับริการ 

ถังก๊าซทางการแพทยอ์ดัแรงดัน

ล้ม กระแทกจนก้านวาล์วหัก

ไดร้บัแรงดนัจากกา๊ซ 

 

 

/    / 

 

สูง 

งานใหบ้ริการจ่ายกลาง 

(Dental supply) 

เชื้ อโรค ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก สารเคม ี

ผูป้ฏิบติังาน หายใจ หรือสมัผสัน าเชื้ อโรค

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สารเคม ี

 /   /  ปานกลาง 

 ท่าทางการท างานไม่

ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างานยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ เข็ม 

เคร่ืองมือของมีคม 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการยืน

ท างาน เดินเป็นระยะเวลานาน 

งานซ ้าซาก ยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ เข็ม เคร่ืองมือของมีคม

ท่ิม ต า บาดมือ ตกใส่เทา้ 

 / 

 

  / 

 

 ปานกลาง 

 

งานปฏิบติังานเกี่ยวกบั

รงัสีและการลา้ง

แผ่นฟิลม์ 

รงัสีจากเคร่ืองฉายรงัสี 

 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

และผูร้บับริการ 

 

สัมผัสรังสีจากวิธีการปฏิบติังาน

ท่ีไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองมือช ารุด และ

รงัสีรัว่ไหล 

 / 

 

   

 

 

/ สูง 

 

 

 สารเคมีจากการลา้ง

แผ่นฟิลม์ 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

หายใจและสมัผสัสารเคมีจาก 

การลา้งแผ่นฟิลม์ 

 /   /  ปานกลาง 

งานปฏิบติัการ 

ทนัตกรรมประดิษฐ ์

(Laboratory) 

 

ท่าทางการท างาน 

ไม่ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างาน ยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ

เคร่ืองมือ 

ผูป้ฏิบติังาน ปวดหลัง ไหล่ คอ ขอ้มือ  

จากการนัง่ท างาน งานซ ้าซาก  

ยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

การใชเ้คร่ืองมือไม่เหมาะสม 

 /   /  ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 3-7 กำรประเมินควำมเส่ียง (ตอ่-1) 

 

งำนท่ีรบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนท่ี 

แหลง่ก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบั 

ควำมเส่ียง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานปฏิบติัการ 

ทนัตกรรมประดิษฐ ์

(Laboratory) 

ส่วนอนัตรายของ

เคร่ืองจกัร เคร่ืองขดั 

เคร่ืองตดั 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

 

มือถูกดึง ตดัจากเคร่ืองจกัร  

และไฟดูด 

 / 

 

 

   

 

 

/ สูง 

 

 

 ฝุ่นละอองและสารเคม ี

 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจและสมัผสัสารเคมีจาก 

การท างาน 

 / 

 

  /  ปานกลาง 

งานตรวจสอบ

เคร่ืองจกัร 

ระบบระบายอากาศ 

ไฟฟ้า กา๊ซทาง

การแพทย ์

แสงสว่าง เสียงดงั  

ฝุ่นละออง เชื้ อโรค 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจและสมัผสัจากการท างาน

เกิดความเจ็บป่วย 

 /   /  ปานกลาง 

 ท่าการท างานไม่

เหมาะสมในพื้ นท่ีแคบ 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ปวดหลงั ไหล่ คอ ขอ้มือ จาก

การยืนท างาน และยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ การใช้

เคร่ืองมือไม่เหมาะสม 

 / 

 

  /  ปานกลาง 

 

 ไฟฟ้า และส่วน

อนัตรายของเคร่ืองจกัร 

และแรงดัน  

ผูป้ฏิบติังาน 

 

สมัผสักบัส่วนท่ีเป็นอนัตรายของ

เคร่ืองจกัร และถูกไฟดูด 

 

  / 

 

  / 

 

สูง 

 

 ตกจากท่ีสูง สะดุด  

ล่ืนลม้ กระแทกกบั

วตัถุ หรือส่ิงของตก 

กระเด็นใส่ 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ตกจากท่ีสูง สะดุด ล่ืนลม้ 

กระแทกกบัวตัถุ หรือส่ิงของตก 

กระเด็นใส่ 

  /   / สูง 
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ตำรำงท่ี 3-7 กำรประเมินควำมเส่ียง (ตอ่-2) 

 

งำนท่ีรบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนท่ี 

แหลง่ก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบั

ควำมเส่ียง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานดูแลสวน ความรอ้น สารเคมี 

เชื้ อโรค 

ท่าทางการท างาน 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

หายใจและสมัผสัจากการท างาน

เกิดความเจ็บป่วย ปวดหลงั คอ

จากการท างานผิดท่าทาง 

 /   /  ปานกลาง 

งานดูแลผูป่้วย เชื้ อโรคและสารคดั

หลัง่ และท่าทางการ

ท างานจากยกผูป่้วย 

 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

 

 

 

หายใจและสมัผสัเชื้ อโรคและ

สารคดัหลัง่จากการท างานเ 

และท่าทางไม่เหมาะสม เช่น ยืน

ท างานเป็นเวลานาน และยก

ผูป่้วย ส่ิงของ  

เกิดความเจ็บป่วย ปวดหลงั คอ  

 /   /  ปานกลาง 

 

 ถงักา๊ซอดัแรงดนั 

 

ผู ้ปฏิบัติงาน และ

ผูร้บับริการ 

ถงักา๊ซอดัแรงดนัลม้ กระแทก  /    / สูง 

งานเอกสารและ

ธุรการ 

(Visual display 

terminal: VDT) 

เชื้ อราและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก  

 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจน าเชื้ อราและฝุ่นละออง

ขนาดเล็กเขา้สู่ระบบทางเดิน

หายใจ 

 /   / 

 

 ปานกลาง 

 

 ท่าทางการท างาน 

ไม่ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างาน ยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการนัง่

ท างาน ยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ และความเมื่อยลา้ของ

กลา้มเน้ือตาเน่ืองจากแสงไม่พอ 

 /   /  ปานกลาง 

 สะดุด ล่ืน หกลม้ ผูป้ฏิบติังาน 

 

อุบติัเหตุจากการท างาน

เน่ืองจากล่ืน สะดุด หกลม้ และ

ส่ิงของตกใส่ 

 /   /  ปานกลาง 
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ตำรำงที ่3-7 กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ-3) 

งำนที่รบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนที ่

แหล่งก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบัควำม

เสี่ยง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานควบคุม

เวชภณัฑป์ลอดเชื้ อ 

เชื้ อโรค สารเคมี

คุณภาพอากาศใน

อาคาร 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจเชื้ อโรค ฝุ่นละอองขนาด

เล็กสารเคมี เขา้สู่ระบบทางเดิน

หายใจท าให้เจ็บป่วยจากการ

ท างาน 

/    /  ยอมรบัได ้

 ความรอ้นและแรงดนั

จากการอบฆ่าเชื้ อ 

 

สมัผสัความรอ้น

และแรงดันจาก

เคร่ืองจกัรอบฆ่าเชื้ อ 

พนักงานสมัผสัความรอ้นและ

แรงดนัจากเคร่ืองจกัรอบฆ่าเชื้ อ 

 

 /   /  ปานกลาง 

งานควบคุม

เวชภณัฑ ์

ปลอดเชื้ อ 

ท่าทางการท างาน 

ไม่ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างาน ยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

สะดุด ล่ืน หกลม้ 

ผูป้ฏิบติังาน ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการนัง่

ท า งาน ยกและ เค ล่ือนย้า ย

ส่ิงของและความเมื่อยล้าของ

กลา้มเน้ือตาเน่ืองจากแสงไม่พอ 

/ 

มีระบบ

ควบคุม

แลว้ 

   /  นอ้ย 

 ของแหลม มีคมจาก

เคร่ืองมือ 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

อุบติัเหตุจากการท างานน่ืองจาก 

ล่ืน สะดุด หกล้ม และส่ิงของ 

ตกใส่ 

/ 

มีระบบ

ควบคุม

แลว้ 

   / 

 

 นอ้ย 

 

  ผูป้ฏิบติังาน ของแหลม มีคมจากเคร่ืองมือ 

บาด ท่ิมแทงมือ 

/    /  นอ้ย 

หอ้งเก็บผา้ ท่าทางการท างาน 

ไม่ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างาน ยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

สะดุด ล่ืน หกลม้ 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการนัง่

ท างาน ยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของและความเมื่อยลา้ของ

กลา้มเน้ือ 

/ 

 

 

 

 

  

 

 

/ 

 

 

 ปานกลาง 

 

 

 ฝุ่นละออง สารเคม ี ผูป้ฏิบติังาน หายใจฝุ่นละอองและสารเคมเีขา้

สู่ร่างกาย 

 /   /  ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 3-7 กำรประเมินควำมเส่ียง (ตอ่-4) 

งำนที่รบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนที ่

แหล่งก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบัควำม

เสี่ยง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานควบคุม

การจราจร 

เสียงดงั ฝุ่นละออง 

สารเคมีจากยานพาหนะ 

ผูป้ฏิบติังาน 

และผูร้บับริการ 

หายใจฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ

สารเคมี ขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 

 /   / 

 

 ปานกลาง 

 ชน กระแทก ผูป้ฏิบติังาน 

และผูร้บับริการ 

ท าใหเ้จ็บป่วยจากการท างานและ

สมัผสัเสียงดงัจากระบบระบาย 

ถูกรถชนกระแทก 

  /  / 

 

 ปานกลาง 

 

งานเช่ือม ตดัดว้ยก๊าซ

และบดักรีโลหะ 

ฟูมโลหะ  

ความรอ้น 

 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจฟูมโลหะ  

เขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ  

และสมัผสัความรอ้นและแสงจา้ 

 /   / 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 ท่าทางการท างานไม่

ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างานยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการนัง่

ท างาน ยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

 

 / 

 

  / 

 

 ปานกลาง 

 

 สะดุด ล่ืน หกลม้ 

 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

อุบติัเหตุจากการท างานเน่ืองจาก

ล่ืน สะดุด หกลม้ และส่ิงของตกใส่ 

 / 

 

  /  ปานกลาง 

 

 ไฟฟ้า และส่วน

เคร่ืองจกัรท่ีเป็น

อนัตราย 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

สมัผสักบัไฟฟ้าท่ีรัว่จากเคร่ืองจกัร 

และเคร่ืองจกัรดึงเขา้ไปในส่วน

อนัตราย 

 / 

 

  /  ปานกลาง 

 

 สะเก็ดจากการเช่ือม ผูป้ฏิบติังาน 

 

สะเก็ดไฟจากการเช่ือมกระเด็นถูก

เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม ้

 / 

 

   / 

 

สูง 

 

  ผูป้ฏิบติังาน 

และทรพัยสิ์น 

สะเก็ดไฟจากการเช่ือมกระเด็นถูก

เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม ้

 

 

/    / สูง 

งานซ่อมบ ารุง

เคร่ืองมือทนัตกรรม 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ

แสงสวา่ง 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจน าฝุ่นละอองขนาดเล็กเขา้สู่

ระบบทางเดินหายใจและแสงสวา่ง

ไม่เพียงพอ 

 /   /  ปานกลาง 
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ตำรำงที่ 3-7 กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ-5) 

 

 

 

งำนที่รบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนที ่

แหล่งก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบัควำม

เสี่ยง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

งานซ่อมบ ารุง

เคร่ืองมือทนัตกรรม 

ท่าทางการท างาน 

ไม่ถูกตอ้งจากการนัง่

ท างาน การใชเ้คร่ืองมือ   

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ จากการนัง่

ท างาน ยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ

และความเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือตา

เน่ืองจากแสงไม่พอ 

 / 

 

  / 

 

 ปานกลาง 

 

 สะดุด ล่ืน หกลม้ ผูป้ฏิบติังาน อุบติัเหตุจากการท างานเน่ืองจาก 

ล่ืน สะดุด หกลม้ 

 /  /   ยอมรบัได ้

งานจดัเก็บพสัดุ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ

แสงสวา่ง 

ผูป้ฏิบติังาน หายใจน าฝุ่นละอองขนาดเล็กเขา้สู่

ระบบทางเดินหายใจและแสงสวา่ง

ไม่เพียงพอ 

 

/ 

ระยะ

ท างาน

นอ้ย 

  /   นอ้ย 

 ท่าทางการท างานไม่

จากการยกส่ิงของ  

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ปวดหลงั ไหล่ ขอ้มือ  

ยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

และความเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือตา

เน่ืองจากแสงไม่พอ 

/ 

 

  / 

 

  นอ้ย 

 

 สะดุด ล่ืน หกลม้ ผูป้ฏิบติังาน 

 

อุบติัเหตุจากการท างานเน่ืองจาก

ล่ืน สะดุด หกลม้  

/   /   นอ้ย 

งานจดัเก็บ ใช ้ถ่ายเท

สารเคมีและวตัถุ

อนัตราย 

หกรัว่ไหล 

สารเคมี 

ท่าทางการท างาน 

เพลิงไหม ้

การท าปฏิกิริยาทางเคมี 

ผูป้ฏิบติังาน 

ผูร้บัเหมา 

เกิดอุบติัเหตุจากการท างานและ

จากการปฏิบติังานสมัผสัสารเคมี

ทางผิวหนัง หายใจ และท าใหเ้กิด

เพลิงไหม ้และระเบิดได ้

  /   / สูง 
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ตำรำงท่ี 3-7 กำรประเมินควำมเส่ียง (ตอ่-6) 

งำนที่รบัผิดชอบ/ 

ผลกำรส ำรวจพ้ืนที ่

แหล่งก ำเนิดของ

อนัตรำย 

ใคร (หรืออะไร)

เป็นผูร้บัอนัตรำย 

ลกัษณะกำรเกิดอนัตรำย โอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำย ระดบัควำมรุนแรง ระดบัควำม

เสี่ยง นอ้ย ปำนกลำง มำก นอ้ย ปำนกลำง มำก 

ลา้งบ่อบ าบดั ถงัเก็บ

สารเคมี 

 

สถานท่ีอบัอากาศเป็น

บรรยากาศอนัตราย 

ผูป้ฏิบติังาน 

ผูร้บัเหมา 

สมัผสับรรยากาศอนัตราย 

ในสถานท่ีอบัอากาศ 

อาจท าใหเ้สียชีวิต และอาจท าให้

เกิดเพลิงไหม ้และระเบิดได ้

  /   / ยอมรบัไม่ได ้

งานซ่อมบ ารุง ตกจากท่ีสูง ผูป้ฏิบติังาน 

ผูร้บัเหมา 

พนักงานตกจากท่ีสูงบาดเจ็บสาหสั 

พิการ เสียชีวิต 

  /   / สูง 

งานใชส้ารเคมีและ

วตัถุอนัตรายใน

หอ้งปฏิบติัการ 

สมัผสัสารเคมีและวตัถุ

อนัตรายทางหายใจ 

ผิวหนังจากการท างาน

และอุบติัเหตุสารเคมี

รัว่ไหล เกิดอคัคีภยั  

การท าปฏิกิริยาเคมี 

ระเบิด 

ผูป้ฏิบติังาน 

 

ผูป้ฏิบติังานสมัผสัสารเคมี 

และวตัถุอนัตรายทางหายใจ 

ผิวหนังและเกิดอุบติัเหตุสารเคมี

รัว่ไหล อคัคีภยั การท าปฏิกิริยา

เคมี ระเบิด 

  /   / สูง 
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

1 การลา้งบ่อบ าบดั  

ถงัเก็บสารเคมี 

 

สมัผสับรรยากาศ

อนัตรายในสถานท่ีอบั

อากาศ  

อาจท าใหเ้สียชีวิต  

อาจท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้ 

และการระเบิดได ้

ยอมรบัไมไ่ด ้ ตอ้งหยุดงานทนัที  

ถา้ไมส่ามารถลด 

ความเส่ียงลงได ้ 

 

2 งานตรวจสอบเคร่ืองจกัร 

ระบบระบายอากาศ ไฟฟ้า  

ก๊าซทางการแพทย ์

 

สมัผสักบัส่วนท่ีเป็น

อนัตรายของเคร่ืองจกัร 

และถูกไฟดูด 

สูง 

 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการ 

อยา่งเพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 ตกจากท่ีสูง สะดุด ล่ืน

ลม้กระแทกกบัวตัถุ หรือ

ส่ิงของตก กระเด็นใส่ 

สูง 

 

ตอ้งมีมาตรการ 

อยา่งเพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

  หายใจและสมัผสัจาก

การท างานเกิด 

ความเจ็บป่วย 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่ 

มีมาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  ปวดหลงั ไหล ่คอ 

ขอ้มือ จากการยืน

ท างาน และยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

การใชเ้คร่ืองมือไม่

เหมาะสม 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่ 

มีมาตรการควบคุม 

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

3 งานเช่ือม ตดัดว้ยก๊าซและบดักรีโลหะ 

 

สะเก็ดไฟจากการเช่ือม

กระเด็นถูกเช้ือเพลิง

เกิดการลุกไหม ้ 

ระเบิดจากภาชนะบรรจุ

ความดนั 

สูง 

 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการ 

อยา่งเพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

สะเก็ดถูกตา หายใจ 

ฟูมโลหะเขา้สู่ร่างกาย 

 

สูง 

 

ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่าง 

มีประสิทธิภาพไมใ่ห้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

สมัผสั ความรอ้น และ

แสงจา้ 

 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

จากการนัง่ท างาน  

การยก และเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่ 

มีมาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  อุบติัเหตุจากการ

ท างานเน่ืองจากล่ืน 

สะดุด หกลม้ และ

ส่ิงของตกใส่ 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลด 

ความเส่ียง หรือลด

ความเส่ียงไมไ่ด ้ตอ้ง
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

มัน่ใจวา่มีมาตรการ

ควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

4 งานปฏิบติัการทนัตกรรมประดิษฐ์ 

(Laboratory) 

 

มือถูกดึง หรือตดัจาก

เคร่ืองจกัร และไฟดูด 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

หายใจและสมัผสั

สารเคมีจากการท างาน 

 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  ปวดหลงั ไหล ่คอ 

ขอ้มือ จากการนัง่

ท างาน ท างานซ ้าซาก 

และยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ การใชเ้คร่ืองมือ

ไมเ่หมาะสม 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

5 งานปฏิบติังานเก่ียวกบัรงัสี 

และการลา้งแผ่นฟิลม์  

 

สมัผสัรงัสีจากวธีิการ

ปฏิบติังานท่ีไมถู่กตอ้ง 

เคร่ืองมือช ารุด และ

รงัสีรัว่ไหล 

 

 

สูง 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

 

หายใจและสมัผสั

สารเคมีจากการลา้ง

แผ่นฟิลม์ 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

6 งานดูแลผูป่้วย 

 

ถงัก๊าซอดัแรงดนั 

ลม้ กระแทก 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

  หายใจและสมัผสัเช้ือ

โรคและสารคดัหลัง่ 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  การท างานและท่าทาง

ไม่เหมาะสม เช่น ยืน

ท างานเป็นเวลานาน 

และการยกผูป่้วย ส่ิงของ 

ท าใหเ้กิดอาการ

เจ็บปวดหลงั และคอ 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

7 

 

 

 

 

งานควบคุมจราจร 

 

 

ถูกรถชนเฉ่ียว ชน หรือ

กระแทก 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

 
 

หายใจฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก และสารเคมี 

เขา้สู่ระบบทางเดิน

หายใจ ท าใหเ้จ็บป่วย

จากการท างาน  

และการสมัผสัเสียงดงั

จากระบบระบายอากาศ 

ปานกลาง 

 

 

 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

8 งานใหบ้ริการทนัตกรรม 

(Dental unit operation) 

 

ถงัก๊าซทางการแพทย์

อดัแรงดนัลม้ กระแทก

จนกา้นวาลว์หกัไดร้บั

แรงดนัจากก๊าซ 

สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

9 งานซ่อมบ ารุง 

 

พนักงานตกจากท่ีสูง

บาดเจ็บสาหสั พิการ 

หรือเสียชีวิต 

 

สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

10 บริเวณจดัเก็บก๊าซ LPG 

 

เพลิงไหม ้ระเบิด สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

11 หอ้งจดัเก็บสารเคมี ก๊าซทางการแพทย ์ สารเคมีรัว่ไหล  

เกิดเพลิงไหม ้ 

หรือการระเบิด 

สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

12 หอ้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

และหอ้ง Chiller  

 

สมัผสัไฟฟ้า เคร่ืองจกัร 

เกิดเพลิงไหม ้ 

หรือการระเบิด 

สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

13 งานใชส้ารเคมีและวตัถุอนัตรายใน

หอ้งปฏิบติัการ 

 

 

สมัผสัสารเคมี 

และวตัถุอนัตราย 

ทางระบบทางเดิน

หายใจ และผิวหนังจาก

การท างาน  

และอุบติัเหตุจาก

สารเคมีรัว่ไหล  

การเกิดอคัคีภยั  

การท าปฏิกิริยาเคมี 

หรือการระเบิด 

สูง ตอ้งมีมาตรการอย่าง

เพียงพอ เพ่ือลด 

ความเส่ียงลง  

หรือควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ให ้

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 งานซ่อมเคร่ืองมือทนัตกรรม หายใจน าฝุ่นละออง

ขนาดเล็กเขา้สู่ระบบ

ทางเดินหายใจ และ

แสงสวา่งไมเ่พียงพอ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

 

 

ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

จากการนัง่ท างาน  

การยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ และความ

เมื่อยลา้ของ 

กลา้มเน้ือตาเน่ืองจาก

แสงสวา่งไมเ่พียงพอ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  อุบติัเหตุจากการท างาน

เน่ืองจากล่ืน การสะดุด 

หรือหกลม้  

นอ้ย ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควรมีการ

เฝ้าระวงั 

15 งานเอกสารและธุรการ 

(Visual display terminal: VDT) 

 

หายใจน าเช้ือราและฝุ่น

ละอองขนาดเล็กเขา้สู่

ระบบทางเดินหายใจ 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

จากการนัง่ท างาน  

การยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของ  

และความเมื่อยลา้ของ

กลา้มเน้ือตาเน่ืองจาก

แสงสวา่งไมเ่พียงพอ 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  อุบติัเหตุจาก 

การท างานเน่ืองจากล่ืน 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

การสะดุด หกลม้ และ

ส่ิงของตกใส่ 

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

16 งานใหบ้ริการหน่วยจ่ายกลาง 

 

หายใจ หรือสมัผสัน า 

เช้ือโรคและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก สารเคมี 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

จากการยืนท างาน  

การเดินเป็นระยะ

เวลานาน ลกัษณะงาน

ซ ้าซาก การยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  เข็ม เคร่ืองมือ  

ของมีคมท่ิม ต า บาดมือ 

หรือตกใส่เทา้ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

 

17 งานเก็บผา้  หายใจน าฝุ่นละออง

ขนาดเล็กและเช้ือโรค

เขา้สู่ระบบทางเดิน

หายใจและสมัผสัเสียง

ดงัความรอ้น 

 

 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

 ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

 

 

ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

จากการยืนท างาน  

การเดินเป็นระยะ

เวลานาน ลกัษณะงาน

ซ ้าซาก การยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

  อุบติัเหตุจาก 

การท างานเน่ืองจาก 

การล่ืน สะดุด หกลม้ 

และส่ิงของตกใส่ 

ปานกลาง 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

18 งานดูแลสวน 

 

หายใจและสมัผสั 

จากการท างาน 

เกิดความเจ็บป่วย  

ปวดหลงั และคอ  

จากการท างาน 

ผิดท่าทาง 

 

ปานกลาง ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณี 

ไมต่อ้งการลดความ

เส่ียง หรือลดความ

เส่ียงไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจ

วา่มีมาตรการควบคุม

ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

 

19 งานควบคุมเวชภณัฑป์ลอดเช้ือ ความรอ้นและแรงดนั

จากการอบฆา่เช้ือ 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

ตอ้งพิจารณาลด 

ความเส่ียงลง กรณีไม่

ตอ้งการลดความเส่ียง 

หรือลดความเส่ียง

ไมไ่ด ้ตอ้งมัน่ใจวา่มี
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ตำรำงท่ี 3-8 ทะเบียนควำมเส่ียง สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 
 

ล ำดบั งำน สถำนที่  

แหล่งอนัตรำย 

ลกัษณะอนัตรำย ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

มาตรการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบได ้

 

 

ท่าทางการท างาน 

ไมถู่กตอ้งจากการนัง่

ท างาน การยกและ

เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

สะดุด ล่ืน หกลม้ 

นอ้ย 

 

ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควรมี 

การเฝ้าระวงั 

  ของแหลม  

มีคมจากเคร่ืองมือ 

 

นอ้ย ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควร 

มีการเฝ้าระวงั 

  หายใจน าเช้ือโรค  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

และสารเคมี เขา้สู่

ระบบทางเดินหายใจ

ท าใหเ้จ็บป่วยจาก 

การท างาน 

ยอมรบัได ้ ไมต่อ้งมีการควบคุม

เพ่ิมเติม แต่ควรทบทวน

และตรวจสอบมาตรการ

ควบคุมท่ีมีอยูน้ั่น

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มี 

ความต่อเน่ือง  

และมีประสิทธิภาพ 

20 งานจดัเก็บพสัดุ 

 

หายใจน าฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก เขา้สู่ระบบ

ทางเดินหายใจ 

นอ้ย 

 

 

ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควรมี 

การเฝ้าระวงั 

 ปวดหลงั ไหล ่ขอ้มือ 

ยกและเคล่ือนยา้ย

ส่ิงของและความเมื่อยลา้

ของกลา้มเน้ือตา

เน่ืองจากแสงสวา่ง 

ไมเ่พียงพอ 

นอ้ย 

 

ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควรมี 

การเฝ้าระวงั 

  อุบติัเหตุจากการ

ท างานเน่ืองจากล่ืน 

การสะดุด หรือหกลม้ 

นอ้ย 

 

ไมต่อ้งเพ่ิมมาตรการ

ควบคุม แต่ควรมี 

การเฝ้าระวงั 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

การจดัอบรม 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

แนวปฏิบตัติามมาตรฐาน 

ความปลอดภยัทัว่ไปของหน่วยงาน 
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บทท่ี 4 

แนวปฏิบตัติำมมำตรฐำน 

ควำมปลอดภยัทัว่ไปของหน่วยงำน 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหน่วยงานราชการเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1  

แนวปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัทัว่ไปของหน่วยงาน (บทท่ี 4) และส่วนท่ี 2 แนวปฏิบติั

ตามมาตรฐานส าหรบัหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงเฉพาะเก่ียวกับความรอ้น เสียง รงัสีชนิดก่อไอออน 

สารเคมีอันตราย เคร่ืองจักร ป้ันจัน่ หมอ้น ้ า งานในท่ีอับอากาศ และงานก่อสรา้ง หรือลักษณะ 

การด าเนินการอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากการท างาน (บทท่ี 5) ดงัน้ี 

 

4.1  ควำมปลอดภยัและสุขลกัษณะของอำคำร 

 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหก้ารบริการด้วย

มาตรฐานระดับสากล ใหบ้ริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการสรา้งเสริมทันตสุขภาพแก่สังคม 

สนับสนุนการสรา้งบัณฑิตและทันตแพทยท่ี์มีคุณภาพในระดับสากล ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรมในระดับสากล และบริหาร

ด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4 อาคาร 

ประกอบดว้ย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (17 ชั้น) ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลทนัตกรรมตลอดจน

พ้ืนท่ีส านักงาน มีพ้ืนท่ีใชส้อย 80,756.65 ตารางเมตร อาคารศูนยก์ารเรียนรูแ้ละนันทนาการ 

(6 ชั้น) มีพ้ืนท่ีใชส้อย 4,996.00 ตารางเมตร อาคารปฏิบติัการและวจิยั (10 ชั้น) มีพ้ืนท่ีใชส้อย 

8,892.00 ตารางเมตร และอาคารพรีคลินิก (9 ชั้น) มีพ้ืนท่ีใชส้อย 9,492.00 ตารางเมตร  

เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีต้องดูแลพ้ืนท่ีและอาคารท่ีรับผิดชอบค่อนข้างกวา้งขวาง อาคารมี

หลากหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ท่ีใช้งาน มีเคร่ืองจักรอุปกรณ์จ านวนมากท่ีใชใ้นอาคาร  
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หอ้งฝึกปฏิบัติการ หอ้งวิเคราะห์ และในโรงพยาบาล นอกจากน้ันยงัมีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง  

ทั้งการท างานในท่ีอับอากาศ การท างานบนท่ีสูง การเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ อาจารย ์บุคลากร 

นักศึกษา และผูม้าใชบ้ริการมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัอันตรายจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั และการโจรกรรม 

ถา้มีการบริหารจดัการท่ีดีเก่ียวกับโครงสรา้ง อาคาร สถานท่ี เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อันตรายสูง 

หรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง แผนฉุกเฉิน และการรกัษาความปลอดภยั การจดัการความปลอดภัย

และดูแลสุขลกัษณะอาคารสามารถท่ีจะลดหรือก าจดัปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีลง ส าหรบัการบริหารจดัการ 

สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

 

1) โครงสรำ้งอำคำรและสถำนที่ 

1.1) ฐำนรำกอำคำร เสำ และคำน  

  สามารถตรวจสอบการทรุดตวัของฐานรากอาคาร โดยดูท่ีเสาแต่ละตน้ของอาคารมี

การทรุดตวัแตกต่างกนัหรือไม่ อาคารมีการเอียงตวัดา้นใดดา้นหน่ึงผิดปกติหรือไม่ ส าหรบัอาคาร

ท่ียกพ้ืนลอย เสาแต่ละตน้ โดยเฉพาะท่ีอยูเ่หนือพ้ืนดินจะมีการกดักร่อนค่อนขา้งเร็ว ควรมีการส่ง

เจา้หน้าท่ีเขา้ไปตรวจสอบ หรือกรณีเป็นท่ีจอดรถชั้นใตดิ้น ใหต้รวจสอบการแตกรา้วหรือทรุดตัว

ของเสาดว้ย เสาท่ีอยู่ในอาคารใหต้รวจสอบหาความผิดปกติ เช่น เอียงหรือการโก่งตัว แตกรา้ว 

เสาเหล็กเป็นสนิมและกัดกร่อน โคนเสามีหลุมหรือรูผิดปกติ เสาคอนกรีตมีการแตกรา้ว บ่ิน  

ถา้พบว่าแตกรา้วจนเห็นเหล็กภายใน จ าเป็นตอ้งปรึกษาวิศวกรหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นโครงสรา้ง  

ทั้งแบบคานเหล็กหรือคานคอนกรีต ตรวจสอบการโก่งตัว การแตกรา้วของคอนกรีต จุดท่ีตอ้ง

พิจารณาเป็นพิเศษคือ รอยต่อของเสากบัคาน และตรงก่ึงกลางของคาน ดงัรูปท่ี 4-1 

 
รูปท่ี 4-1 เสำและอำคำรท่ีมีกำรกดักรอ่น 
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1.2) พ้ืนและผนัง พ้ืนชั้นล่างมีทั้งท่ีวางบนคานกบัแยกออกจากคาน แต่ส่วนใหญ่
จะวางไวบ้นคาน ทุกชั้นตอ้งตรวจสอบการยุบตัวของพ้ืน โดยเฉพาะตามขอบทั้ง 4 ดา้น กับตรง

กลางของพ้ืนตอ้งไม่ยุบหรืองอตัว ถา้พบคอนกรีตตกจากเพดาน ตอ้งตรวจสอบโดยละเอียดทันที 

วัสดุท่ีปูพ้ืนต้องเลือกใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน ต้องดูแลใหเ้รียบเสมอกัน สะอาด และแหง้  

พ้ืนตอ้งไม่มีร่องหรือรูขนาดใหญ่ท่ีจะเดินสะดุดท าใหข้อ้เทา้ไดร้บับาดเจ็บ โดยเฉพาะกรณีผูท่ี้สวมใส่

รองเทา้สน้แหลม พ้ืนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง คือ พ้ืนต่างระดับหรือพ้ืนทางเดินท่ีเป็น

ทางลาด พ้ืนท่ีท าจากวสัดุท่ีล่ืนไดง้่ายเม่ือมีน ้า เช่น พ้ืนในหอ้งครวั จึงควรมีเคร่ืองหมายเตือน ผนัง 

อาจท าจากคอนกรีต ไมอ้ัด ยิบซัม หรือวสัดุอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ตอ้งตรวจการแตกรา้วท่ีเกิด

จากการสัน่สะเทือน การขยายตัว การเซทตัวของโครงสรา้ง ประตู หน้าต่าง อาจมีการยุบตัวของ

โครงสรา้งหรือผนัง ท าใหปิ้ดไม่สนิท ปิดหรือเปิดไม่ได ้ผนังปูนท่ีมีรอยแตกอาจเกิดเฉพาะท่ีผิว แต่บาง

กรณีเกิดจากเน้ือวสัดุท่ีท าผนัง ควรใหต้รวจสอบทั้งดา้นในและดา้นนอก ถา้พบว่าแตกหักเขา้ไปทั้ง 

ดา้นในและดา้นนอก กรณีน้ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

 

1.3) บนัได และทำงเดินในอำคำร  
 เป็นจุดส าคัญท่ีมักพบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ เกิดจากขั้นบันไดแต่ละขั้นสูงไม่เท่ากัน 

ขั้นบนัไดบ่ิน วสัดุท่ีปูขอบของขั้นบนัไดช ารุด มีส่ิงของวางไวท่ี้ขั้นบนัได ส่วนบนสุดล่างสุดของบันได

มีส่ิงของวางเกะกะหรือบดบงัการมองเห็น บนัไดท่ีใชเ้ป็นทางหนีไฟตอ้งตรวจสอบเป็นพิเศษวา่อยู่ใน

สภาพท่ีใชห้นีไฟได ้ไม่มีส่ิงของวางขวางทั้งท่ีขั้นบันไดและทางออก มีแสงสว่างเพียงพอ แมไ้ฟดับ 

บนัไดท่ีมีคนใชจ้ านวนมาก ควรท าป้ายหรือสญัลกัษณ์ใหเ้ดินชิดดา้นใดดา้นหน่ึง และควรมีราวจบัทั้ง

สองฝั่งดว้ย บนัไดส าหรบัทางขึ้ นอาคาร ส านักงาน หอพกั หอ้งเรียน ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมไม่เกิน 300.00 

ตารางเมตร ตอ้งจดับนัไดกวา้งตั้งแต่ 1.20 เมตรขึ้ นไป ถา้พ้ืนท่ีเกิน 300.00 ตารางเมตร บนัได

กวา้งตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้ นไป ถา้ความกวา้งน้อยกวา่ก าหนด ตอ้งใช ้2 บนัได ซ่ึงแต่ละบนัไดควร

กวา้งไม่น้อยกวา่ 1.20 เมตร บนัไดท่ีสูงเกิน 4.00 เมตร ตอ้งมีชานพกัทุกชว่ง 4.00 เมตร หรือน้อยกวา่ 

ชานพักตอ้งกวา้งเท่ากับบันได เวน้แต่บันไดท่ีกวา้งเกิน 2.00 เมตร บันไดตอ้งมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 

18.00 เซนติเมตร ลูกนอนเม่ือหกัส่วนเหล่ือมกนัออกกวา้งไม่น้อยกวา่ 25.00 เซนติเมตร บนัได

ท่ีกวา้งเกิน 6.00 เมตร ตอ้งมีราวบนัไดกนัตกทั้ง 2 ขา้ง บริเวณจมูกบนัไดตอ้งมีวสัดุกนัล่ืน  

 

1.4) บนัไดหนีไฟ  
  ส าหรบัอาคารท่ีสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้ นไปและมีดาดฟ้า หรืออาคารสูงตั้งแต่ 4.00 เมตร

ขึ้ นไป แต่ไม่เกิน 23.00 เมตร นอกจากมีบันไดตามปกติแลว้ ตอ้งมีบันไดหนีไฟท าจากวสัดุทนไฟ

อย่างน้อย 1 แห่ง มีความลาดชันของบันไดน้อยกว่า 60 องศา ส าหรับบันไดหนีไฟในอาคาร 

กวา้งไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ผนังทึบก่อสรา้งดว้ยวสัดุทนไฟหรือมีช่องระบายอากาศท่ีมีพ้ืนท่ี   

1.40 ตารางเมตร ประตูหนีไฟกวา้งไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร ตอ้งท า

ดว้ยวสัดุทนไฟท าบานชนิดผลักออก ประตูสามารถปิดไดเ้อง และตอ้งไม่มีธรณีหรือขอบกั้น ส่วน

บนัไดหนีไฟนอกอาคารกวา้งไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ถา้ทอดไม่ถึงพ้ืนตอ้งมีบันไดโลหะท่ีสามารถ

เล่ือนไดถึ้งพ้ืน  
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1.5) หลงัคำและเพดำน  

  โดยเฉพาะอาคารหรือหลังคาท่ีปูดว้ยกระเบ้ืองต่าง ๆ เม่ือใชง้านนานจะมีโอกาส

แตกรา้ว หรือรัว่ ท าใหต้อ้งข้ึนไปเปล่ียนโครงสรา้งท่ีปูกระเบ้ืองหลงัคาอาจเป็นไมห้รือเหล็ก เม่ือถูก

น ้าท าใหช้ ารุด ส าหรบัคนท่ีขึ้ นไปเปล่ียนหรือซ่อมหลงัคา ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการตกจากท่ีสูง 

โดยจดัเตรียมสายช่วยชีวิตและเข็มขดันิรภยัใหก้บัผู ้ปฏิบติังานทุกคน และตอ้งระมดัระวงัเน่ืองจาก

กระเบ้ืองปูหลังคาท่ีใชม้านานอาจรบัน ้าหนักไม่ได ้จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุปูเพ่ือกระจายการรบัน ้าหนัก

ขณะขึ้ นไปปฏิบติังาน เพดาน ทางเดินในหอพกัหรืออาคารอาศัยรวมกวา้ง 1.50 เมตร เพดานสูง 

2.60 เมตร ส าหรบัเพดานหอ้งส านักงาน หอ้งเรียน หอ้งอาหาร สูง 3.00 เมตร หอ้งประชุมสูง 

3.50 เมตร 

 

1.6) ทำงเดินภำยนอกอำคำร ถนน และท่ีจอดรถ  

  สถานศึกษาทุกแห่ง ควรแยกทางเดินออกจากถนนอย่างชัดเจน โดยท ารั้วหรือ 

ขอบกั้น ความกวา้งของทางเดินขึ้ นอยู่กับปริมาณผู้ใช้ ทางเดินต้องเรียบ ไม่มีน ้ าขัง ทางเดิน

ระหวา่งอาคารควรมีหลงัคาคลุมเพ่ือกนัแดดและฝน พรอ้มมีรางระบายน ้า  

  

  ถนนควรปูด้วยวัสดุท่ีผิวเรียบ ไม่มีหลุมหรือบ่อ มีลูกระนาดบริเวณทางแยกหรือ 

ทางคนขา้ม มีป้ายจราจรทุกจุดท่ีเป็นทางแยก ทางโคง้ ทางคนขา้ม มีป้ายหา้มบีบแตร ป้ายจ ากัด

ความเร็ว ป้ายบอกเสน้ทาง ติดตั้งไวเ้ป็นระยะ ท่ีพ้ืนมีเสน้แบ่งจราจรชดัเจน บริเวณทางแยกส าคัญท่ีมี

การจราจรคับคัง่ควรติดตั้งสัญญาณไฟเขียว ไฟแดง ถา้สามารถท าไดค้วรใหจ้ัดรถยนต์เดินรถทาง

เดียวจะมีความปลอดภยัยิ่งขึ้ น  

 

ท่ีจอดรถกรณีท่ีจอดรถ 1 คนั ตอ้งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีลกัษณะและขนาด ดงัน้ี 

- ท่ีจอดรถขนานหรือท ามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่า 30 องศา ต้องกวา้ง

ตั้งแต่ 2.40 เมตร ยาวตั้งแต่ 6.00 เมตร 

- ท่ีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ตอ้งกวา้งตั้งแต่ 2.40 เมตร ยาวตั้งแต่ 

5.00 เมตร แต่ตอ้งไม่จดัทางเขา้ออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว 

- ท่ีจอดท ามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่า 30 องศา ตอ้งกวา้งตั้งแต่ 2.40 เมตร 

ยาวตั้งแต่ 5.50 เมตร ท่ีจอดรถแต่ละคนัตอ้งมีเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะและขอบเขตของรถท่ีจอดไว ้

ใหป้รากฏบนพ้ืน ความสูงของท่ีจอดรถและทางเดินรถตั้งแต่ 2.10 เมตร ส าหรบัอาคารจอดรถใตดิ้น

ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ ทั้งระบบเป่าอากาศเขา้และระบบดูดอากาศออก เพ่ือใหร้ะบายอากาศ

ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีรถเขา้-ออกมาก มีป้ายบอกทางเขา้ทางออก ทางเดินรถ 

พรอ้มป้ายเตือนไม่ใหร้ถใชก้๊าซ LPG ลงมาจอด มีป้ายแนะน าใหจ้อดรถโดยการถอยหลังเขา้ซอง  

มีขอบกั้นลอ้รถไม่ใหช้นกับก าแพงดา้นหลัง กรณีเป็นอาคารจอดรถสูงหลายชั้น ทางขึ้ น ทางลง 
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ทางเขา้ ทางออก จดัใหมี้เคร่ืองหมายแสดงชดัเจน บริเวณพ้ืน ก าแพง หรือเสา ทางลงท่ีลาดชนั ควรมี

เคร่ืองหมายเตือนใหใ้ชเ้กียรต์ า่ ก าแพงของอาคารตอ้งสามารถป้องกนัรถพุ่งชนได ้โดยเฉพาะทางลงท่ี

มีก าแพงตอ้งออกแบบป้องกนัการชนเป็นพิเศษ การตีเสน้แบ่งช่องทางท่ีจอดรถ ควรใชสี้ขาว ขนาด

กวา้ง 10.00 - 15.00 เซนติเมตร ตีเสน้ทึบ เม่ือไม่ตอ้งการใหแ้ซงกนั ตีเสน้เวน้ระยะเม่ือใหแ้ซงได ้

 

2) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   

เป็นอาคารสูง 23.00 เมตรขึ้ นไป หรืออาคารขนาดใหญ่และมีพ้ืนท่ีรวมในหลังเดียวกันตั้งแต่  

10,000.00 ตารางเมตรขึ้ นไป ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคือ กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  
 

 จดัใหมี้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล  

(1)  โดยวธีิธรรมชาติ ใชก้บัพ้ืนท่ีมีผนังดา้นนอกหน่ึงดา้น มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้

เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ดเปิดไวร้ะหวา่งใชส้อยพ้ืนท่ี ช่องเปิดน้ีตอ้งเปิดได้

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของพ้ืนท่ี  

(2)  โดยวิธีกล จดัใหมี้กลอุปกรณ์ขบัเคล่ือนอากาศ เพ่ือใหเ้กิดการน าอากาศภายนอก

เขา้มาตามอัตรา ช่องน าอากาศเขา้โดยวิธีกล ตอ้งห่างจากท่ีเกิดอากาศเสียและ 

ช่องระบายอากาศท้ิงไม่น้อยกว่า 5 เมตร และตอ้งอยู่สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า  

1.5 เมตร ดงัตารางท่ี 4-1 

(3) กรณีอาคารท่ีใชร้ะบบปรบัอากาศ ตอ้งมีการระบายอากาศ ดงัตารางท่ี 4-2 

 

ตารางที่ 4-1 อตัราการระบายอากาศที่เหมาะสมในแตล่ะสถานที่ 

 

ล าดบั สถานที่ 
อตัราการระบายอากาศไม่นอ้ยกว่า 

จ  านวนเท่าของปริมาตรของหอ้งใน 1 ชัว่โมง 

1 หอ้งน ้า หอ้งสว้มของท่ีพกัอาศยัหรือส านักงาน 2 

2 หอ้งน ้า หอ้งสว้มของอาคารสาธารณะ 4 

3 ท่ีจอดรถท่ีอยู่ต า่กวา่ระดบัพ้ืนดิน 4 

4 โรงงาน 4 

5 โรงมหรสพ 4 

6 สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 7 

7 ส านักงาน 7 

8 หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 7 

9 หอ้งครวัของท่ีพกัอาศยั 12 

10 หอ้งครวัของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 24 

11 ลิฟตโ์ดยสารและลิฟตด์บัเพลิง 30 
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ตารางที่ 4-2 การระบายอากาศภายในอาคารที่มีระบบปรบัอากาศ 

 

ล าดบั สถานที่ ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร 

1 ส านักงาน 2 

2 หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 2 

3 หอ้งปฏิบติัการ 2 

4 โรงมหรสพ (บริเวณท่ีพกัส าหรบัคนดู) 4 

5 หอ้งเรียน 4 

6 สถานบริหารร่างกาย 5 

7 รา้นเสริมสวย 5 

8 หอ้งประชุม 6 

9 หอ้งน ้า หอ้งสุขา 10 

10 สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(หอ้งรบัประทานอาหาร) 

10 

11 หอ้งครวั 30 

 

3) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า  

  อาคารสูงตอ้งมีระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ประกอบดว้ย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า 

สายตวัน า สายน าลงดิน และหลกัสายดิน อาคารแต่ละหลงัตอ้งมีสายตวัน าโดยรอบอาคาร มีสายน าลง

ดินต่อจากสายตัวน าห่างกันทุกระยะไม่เกิน 30.00 เมตร วดัตามขอบอาคาร ทั้งน้ี สายน าลงดิน 

ตอ้งมีไม่น้อยกวา่ 2 สายต่ออาคาร  

 

4) ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง  

(1)  ท างานอตัโนมติั เม่ือระบบไฟฟ้าปกติหยุดท างาน  

(2)  จ่ายไฟไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง ส าหรบัเคร่ืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน 

หอ้งโถง บนัได และระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้ 

(3)  จา่ยไฟตลอดเวลากบัลิฟตด์บัเพลิง เครื่องสูบน ้าดบัเพลิง และระบบส่ือสาร  

 

5) ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้ 

(1)  ตอ้งมีทุกชั้น  

(2)  มีทั้งระบบแจง้เหตุอตัโนมติั และใชมื้อเพ่ือใหอุ้ปกรณ์ท างาน 
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6) ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้

(1)  ประกอบดว้ย ท่อยนื ท่ีเก็บน ้าส ารอง และหวัรบัน ้าดบัเพลิง  

(2)  ท่อยืน ทนความดันไดไ้ม่น้อยกวา่ 1.2 MPa ทาดว้ยสีแดง ติดตั้งจากชั้นล่างสุด

จนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร ท่อยืนตอ้งต่อกบัท่อประธานส่งน ้า และหวัรบัน ้า

ดบัเพลิงภายนอกอาคาร  

(3)  ตูฉี้ดน ้าดบัเพลิง ตอ้งมีทุกชั้น ประกอบดว้ย  

-  หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลิงพรอ้มสายฉีด ขนาด 25.00 มิลลิเมตร  

-  หวัต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาด 65.00 มิลลิเมตร 

พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย  

-  ติดตั้งตูฉี้ดน ้าดบัเพลิงหา่งกนัไม่เกิน 64.00 เมตร  

(4)  ท่ีเก็บน ้ าส ารอง (ส าหรับอาคารสูง) โดยมีระบบส่งน ้ าท่ีมีแรงดันต า่สุด 

ท่ีหวัต่อสายฉีดน ้ าดับเพลิงท่ีชั้นสูงสุด 0.45 – 0.70 MPa ดว้ยอัตราการไหล  

30 ลิตร/วนิาที ปริมาณส่งจา่ยน ้าส ารองตอ้งจ่ายน ้าไดไ้ม่น้อยกวา่ 30 นาที 

(5)  หัวรับน ้ าดับเพลิง - ติดตั้งภายนอกอาคาร – เป็นขอ้ต่อสวมเร็ว ขนาด 

65.00 มิลลิเมตร มีฝาครอบและโซ่ร ้อยติดไว ้ – มีข ้อความเขียนด้วย 

สีสะทอ้นแสง “หวัรบัน ้าดบัเพลิง”  

 

7) เครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ  

(1)  ติดตั้งทุกชั้น บรรจุสารเคมีไม่น้อยกวา่ 4.00 กิโลกรมั  

(2)  ติดตั้ง 1 เคร่ืองต่อพ้ืนท่ีไม่เกิน 1,000.00 ตารางเมตร ระยะหา่งไม่เกิน

45.00 เมตร  

(3) ติดตั้งส่วนบนเคร่ืองดบัเพลิงสูงจากพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร  

 

8) ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั (Sprinkle System)  

  (1)  ท างานไดด้ว้ยตวัเองทนัที เม่ือเกิดเพลิงไหม ้ 

  (2)  ท างานไดค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกชั้น  

  (3)  แสดงแบบแปลน และรายการประกอบติดตั้งไวแ้ต่ละชั้นของอาคาร  

 

9) บนัไดหนีไฟ (ส ำหรบัอำคำรสูง) 

  (1)  ติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้าลงสู่พ้ืนอยา่งน้อย 2 ทาง  

  (2)  บนัไดหนีไฟ แต่ละจุดหา่งกนัไม่เกิน 60.00 เมตร 
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4.2  ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 

1) ค ำจ  ำกดัควำมท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.1) ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (Occupational Safety and Health)  

 หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานของผูป้ระกอบ

อาชีพทั้งหลาย การประสบอันตรายจากการท างาน มีความหมายครอบคลุมถึงการ

เกิดอุบติัเหตุจากการท างาน และ/หรือการเจ็บป่วย หรือเกิดโรคจากการท างาน  

1.2) โรคจำกกำรท ำงำนหรือโรคจำกกำรประกอบอำชีพ หรือโรคอันเกิดข้ึน

เก่ียวเน่ืองกบักำรท ำงำน (Occupational Disease)  

 หมายถึง การเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้ นกบัผูป้ฏิบติังานอนัมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานท่ีเป็นอนัตราย ลกัษณะท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น โรคผิวหนัง

จากสารเคมี หตึูงจากเสียงดงั เป็นตน้  

1.3) อุบติักำรณห์รือเหตกุำรณผิ์ดปกติ (Incident)  

 หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เกิดขึ้ น และมีผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือ

อาจหมายถึง เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ  

1.4) เหตกุำรณเ์กือบเกิดอุบติัเหตุ (Near Miss)  

 หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้ นและมีแนวโน้มท่ีจะก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุ  

1.5) อุบติัเหต ุ(Accident)  

 หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ไม่ไดค้าดคิดไวล้่วงหน้า หรือไม่ทราบ

ล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เม่ือเกิดขึ้ นและมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ  

ความเจ็บป่วย การเสียชีวิต การสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อ

สภาพแวดลอ้มในการท างานหรือต่อสาธารณชน   

1.6) ควำมเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (Occupational Illness)  

 หมายถึง ความเจ็บป่วยท่ีไดพิ้จารณาว่ามีสาเหตุจากกิจกรรมการท างาน 

หรือสภาพแวดล้อมของการท างาน  อุบัติเหตุเกิดขึ้ นได้เสมอ หากขาดความ

ระมดัระวงัหรือประมาท อุบติัเหตุจากการท างานท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ ซ่ึงมีตั้งแต่การ

บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บสาหัสท่ีท าใหเ้กิดความพิการหรือสูญเสียชีวิต 

นอกจากน้ียงัท าใหสู้ญเสียเวลาท างาน เสียขวญัและก าลงัใจของผูบ้าดเจ็บ ตลอดทั้ง

สูญเสียทรพัยสิ์น  
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2) อบุติัเหตจุำกกำรท ำงำนในโรงพยำบำล 

2.1) ประเภทของอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำนท่ีพบ 

- การบาดเจ็บท่ีบริเวณหลัง ซ่ึงมีสาเหตุจากการเคล่ือนยา้ยส่ิงของหรือ 

คนท่ีมีน ้ าหนักเกินก าลัง  ท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกวิธี  เช่น การ

เคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีไม่ถูกวธีิ หรือการนัง่ท างานอยูก่บัท่ีเป็นเวลานาน  

- การล่ืนและหกลม้ ซ่ึงมีสาเหตุจากพ้ืนล่ืน เปียก หรือพ้ืนผิวทางเดินไม่เรียบ  

- การบาดเจ็บจากการถูกบาด ต า ดว้ยวตัถุมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด 

เศษแกว้บาด เป็นตน้ 

- การถูกไฟฟ้าดูด ซ่ึงมีสาเหตุจากการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด มีกระแสไฟฟ้า

รัว่ หรือใชใ้นสภาวะท่ีไม่เหมาะสม  

- การระเบิดและรัว่ไหลของสารเคมี ซ่ึงมีสาเหตุจากการเคล่ือนยา้ย

ภาชนะบรรจุสารเคมีและการจดัเก็บสารเคมีท่ีไม่ถูกตอ้ง 

2.2) สำเหตกุำรเกิดอุบติัเหตใุนกำรท ำงำน มี 3 ประกำร ไดแ้ก่  

(1)  สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) ไดแ้ก่ 

- ไม่มีฝาครอบป้องกันส่วนท่ีเป็นอันตรายของเคร่ืองมือ หรือ

อุปกรณ์ 

- เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช ารุด  

- สภาพแวดลอ้มการท างานไม่ดี เช่น เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ  

การระบายอากาศไม่ดี  

(2)  การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) ไดแ้ก่ 

- หยอกลอ้กนัในขณะท างาน 

- ความประมาท ไม่ระมดัระวงั  

- รีบเรง่ และลดัขั้นตอนการท างาน  

- ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

เช่น ปลั๊กอุดห ูและถุงมือ เป็นตน้ 

- เสพสุรา หรือยาเสพติดขณะท างาน  

(3)  ขาดความรว่มมือท่ีดีของบุคลากรในเร่ืองความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

- เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดขึ้ น ไม่รายงานอุบติัเหตุ 

- ไม่เขา้รว่มกิจกรรมความปลอดภยั 

- ไม่ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั 
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2.3) อนัตรำยในท่ีท ำงำนและกำรป้องกนั  

(1)  การล่ืน การป้องกนัไดแ้ก่  

-  ท าความสะอาดพ้ืนใหแ้หง้อยูเ่สมอ  

-  เม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติ ตอ้งรีบแจง้ใหผู้ร้บัผิดชอบทราบ 

(2)  การลม้ การป้องกนัไดแ้ก่ 

-  ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไม่เห็นทาง  

-  สวมรองเทา้ใหร้ดักุมไม่คบัหรือหลวมเกินไป  

(3)  การสะดุดส่ิงกีดขวาง การป้องกนัไดแ้ก่ 

- สวมรองเทา้ใหร้ดักุม ไม่คบัหรือหลวมเกินไป  

-  เครื่องใชไ้ฟฟ้า ควรวางใกลป้ลั๊กไฟฟ้าใหม้ากท่ีสุด  

-  สายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์หากเดินบนพ้ืนตอ้งติดเทปกาวให้

เรียบรอ้ยหรือใชร้างพลาสติกครอบใหเ้รียบรอ้ย  

-  จดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน  

-  ไม่ควรวางส่ิงของเกะกะทางเดิน  

-  ตรวจบริเวณทางเดินใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และสะอาดอยู่

เสมอ 

(4)  การสะดุดลม้หงายหลงั การป้องกนัไดแ้ก่  

-  ไม่ควรยนืบนเกา้อ้ีเพ่ือหยบิ/วางส่ิงของในท่ีสูง ๆ ควรใชแ้ท่น  

หรือบนัไดวางใหม้ัน่คงและมีคนช่วยจบัแท่น หรือบนัได 

-  บริเวณมุมอบัหรือหวัมุมตอ้งเดินใหมุ้มกวา้ง ชิดขวามือตนเอง  

อยา่เดินชิดหวัมุม  

(5) ส่ิงของ (ตูเ้ก็บเอกสาร) ลม้ทบั การป้องกนัไดแ้ก่  

-  หาตูเ้ก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารท่ีใชบ้่อยควรเก็บไวใ้น

ล้ินชกัชั้นล่าง  

-  ควรวางและยดึตูเ้อกสารใหม้ัน่คง  

-  ไม่ควรเปิดตูเ้อกสารทีละหลาย ๆ ชั้นพรอ้มกนั ควรเปิดทีละชั้น

เสมอ  

(6)  ของมีคมบาดหรือถูกตดั/ทบั การป้องกนัไดแ้ก่  

-  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใหป้ลอดภยั ดว้ยความระมดัระวงั และใชใ้ห้

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

-  ไม่ด่ืมสุรา  
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-  เม่ือรบัประทานยาท่ีท าใหง้่วงซึม ควรหลีกเล่ียงการท างานกบั

เคร่ืองจกัร และของมีคม  

 (7)  อคัคีภยั การป้องกนัไดแ้ก่  

-  ดึงปลั๊กไฟฟ้า และเก็บเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกครั้งเม่ือเลิกใชง้าน  

-  บุคลากรตอ้งรูจ้กัวธีิการใชถ้งัดบัเพลิง และการอพยพออกจาก

ส านักงานตามแผนผจญเพลิง 

 

4.3 วิธีปฏิบติังำนควำมปลอดภยัทัว่ไป 

 

4.3.1  กำรท ำงำนกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

 

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าก่อนใชง้านเสมอ  
2) เม่ือจะถอดปลั๊กใหจ้บัท่ีตัวปลั๊กเพ่ือดึงออก หา้มจบัท่ีสายไฟ เพราะอาจท าใหฉ้นวน

สายไฟช ารุด และลดัวงจร 

3) สายไฟท่ีรอ้น อาจเป็นตัวบอกเหตุว่ามีอะไรผิดปกติเก่ียวกับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตอ้งรีบ
แจง้กบัหวัหน้างานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ข และหยุดใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ัน

จนกวา่จะแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยก่อน   

4) หา้มใชเ้ตา้เสียบท่ีมีสภาพช ารุด ไม่ใชป้ลายสายเปลือยเสียบในเตา้รบั และควรติดตั้ง
เตา้รบัชนิดมีขั้วสายดิน  

5) หา้มใชไ้ฟฟ้าเกินก าลงัท่ีมีอยู ่ 
6) เม่ือหยบิจบัอุปกรณ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า มือจะตอ้งแหง้ และยนือยูบ่นพ้ืนผิวท่ีแหง้  
7) เม่ือท างานเก่ียวกับไฟฟ้า ตอ้งมัน่ใจว่าไดปิ้ด หรือตัดระบบไฟฟ้าและล็อกตูไ้ฟฟ้า

พรอ้มแขวนป้ายบอกใหเ้รียบรอ้ย  

8) อยา่ปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าตามล าพงั 
9) ส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเห็นวา่อยูใ่นสภาพท่ีไม่ปลอดภยั อยา่จบัตอ้งหรือน ามาใชง้าน  
10) เม่ือพบสายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด ใหแ้จง้หวัหน้างานใหท้ราบโดยด่วน  

11) การท างานอยูก่บัท่ีนาน ๆ และท่าทางในการท างานไม่ถูกวธีิ 

 

4.3.2  ควำมปลอดภยัในกำรขนยำ้ยสิ่งของ  

 

อันตรายจากการยกเคล่ือนยา้ยส่ิงของ เม่ือยกผิดวิธีแลว้จะเกิดอันตรายขึ้ นได้ ส่ิงท่ีควร

ปฏิบติั คือ  

1) ส ารวจเสน้ทางการเคล่ือนยา้ย ไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางอยู่บนพ้ืน ซ่ึงอาจจะท าใหส้ะดุด 
หรือล่ืนหกลม้  

2) วธีิยกส่ิงของ 4 ขั้นตอน การยกท่ีถูกวธีิจะท าใหป้ลอดภยัและไม่ปวดหลงั ควรท าดงัน้ี  
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2.1) พิจารณาขนาดของวสัดุก่อนยกเสมอ 

2.2) นั่งยอง ๆ ใหห้ลังตรง วางเทา้ทั้งสองขา้งแยกกันพอสบาย โดยวางรองเท้า 
ขา้งหน่ึงไวข้า้ง ๆ ของท่ีจะยก เทา้อีกขา้งถอยออกมา และรกัษาสมดุลใหม้ัน่คง  

ใหห้ลงัและแนวตน้คออยูใ่นระดบัเดียวกนั  

2.3) มือทั้งสองจบัของใหแ้น่น และกระชบัชิดกบัล าตัว เม่ือวสัดุอยูสู่งเกินกวา่ระดบั
หน้าอก ควรใหอ้ยูใ่นระดบัหน้าอกก่อน เพ่ือความมัน่คงในการยก  

2.4) ควรใชแ้ขนและศอกแนบกับล าตัว ไม่ควรยกวสัดุอยู่ห่างจากล าตัวมากและ
ยกขึ้ นโดยใชก้ าลงัของตน้ขา 

 

4.3.3 ควำมปลอดภยักำ๊ซภำยใตค้วำมดนั (Compressed Gas)  

 

1) ควำมหมำยควำมปลอดภยัภำชนะรบัแรงดนัและภำชนะบรรจุกำ๊ซ 

 ภาชนะท่ีรับความดันจากภายนอกและท าใหภ้ายในภาชนะมีความดันสูงกว่า  

15 ปอนด์ ต่อตารางน้ิว ความดันท่ีส่งเข้ามาอาจเป็นไอน ้ าหรืออากาศก็ได้   

เช่น หมอ้อบ หรือหมอ้ตม้ในโรงงานปลาป่น ลูกกล้ิงใหค้วามรอ้นในโรงงานกระดาษ

และโรงงานท าผลิตภณัฑจ์ากผา้ หมอ้น่ึงฆา่เช้ือ (Autoclave) ในโรงพยาบาล หมอ้อบ

ฆ่าเช้ือในโรงงานอาหารกระป๋อง หมอ้อบยางในโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง ถังลมและ

ภาชนะอ่ืน ๆ สมาคมวิศวกรรมเคร่ืองกลแหง่สหรฐัอเมริกา (American Society for 

Mechanical Engineering : ASME) ก าหนดความหมายภาชนะรบัความดนั ดงัน้ี 

1.1) ภำชนะท่ีมีควำมดนัหรือสุญญำกำศเกิดข้ึนภำยใน  
 โดยท่ีภาชนะน้ันไม่ได้รับความรอ้นหรือไฟโดยตรง ถ้าจะเกิดความรอ้น

ภายในภาชนะจะตอ้งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือการใหค้วามรอ้นจากไฟฟ้า 

ไอน ้าและน ้ามนัรอ้น (Hot oil) ส่วนภาชนะท่ีไม่เขา้ข่าย คือ ภาชนะท่ีมีความดัน

ภายในหรือภายนอกไม่เกิน 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว หรือมีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

เล็กกวา่ 6.00 น้ิว 

1.2) ภำชนะบรรจุกำ๊ซ 

 ภาชนะท่ีสรา้งขึ้ นมาส าหรบับรรจุก๊าซอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง อยูใ่น

สภาวะเป็นของเหลวหรือก๊าซก็ได้ เช่น ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ถังหุงตม้) 

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายในถังแอมโมเนีย  

(ในโรงงานน ้ าแข็งหรือหอ้งเย็น) ถังคลอรีน ท่อออกซิเจน ท่อไนโตรเจน  

ท่อไนตรัสออกไซด์ และท่อคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้ ปัจจุบันมีใชก้ัน

อยา่งแพรห่ลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล 
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  ภำชนะรบัแรงดนั     ภำชนะบรรจุกำ๊ซ  

 

2) อุปกรณค์วำมปลอดภยั 

 

2.1) กลอุปกรณร์ะบำยควำมดนั 

(1) Pressure Relief Valve (วาล์วระบายความดัน) ลักษณะโดยทัว่ไปจะ 

มีวาลว์ถูกกดใหส้มัผัสกบับ่าวาลว์ดว้ยแรงของสปริง การท างานวาลว์

จะเปิดก็ต่อเม่ือมีความดันท่ีสูงกวา่แรงกดสปริง วาลว์ระบายความดนั

มี 3 ชนิด คือ 

- Safety Valve เป็นอุปกรณ์ท่ีระบายความดันอย่างอัตโนมัติ โดย

อาศัยความดันท่ีเพ่ิมขึ้ นมากระท าต่อวาล์ว เม่ือความดันสูงถึง 

จุด Safety Valve ท างาน วาล์วจะถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วและ

เต็มท่ี เหมาะท่ีจะน าไปใชก้บัภาชนะบรรจุก๊าซหรือเป็นไอ 

- Relief Valve เป็นอุปกรณ์ท่ีระบายความดันอย่างอัตโนมัติ โดย

อาศัยความดันท่ีเพ่ิมขึ้ นมากระท าต่อวาล์ว เม่ือความดันสูงถึง 

จุดท่ีตั้งไวว้าลว์ก็จะเปิดออกเป็นสดัส่วนกนัคือการเปิดจะมากหรือ

น้อยขึ้ นอยูก่บัความดนัท่ีเพ่ิมขึ้ น เหมาะท่ีเลือกใชก้บัภาชนะบรรจุ

ของเหลว 

- Safety Relief Valve เป็นอุปกรณ์ท่ีระบายความดนัอยา่งอตัโนมติั 

ลกัษณะการท างานเป็นแบบเปิดอย่างรวดเร็ว หรือเปิดเป็นสดัส่วน

กับความดันท่ีเพ่ิมขึ้ น จึงสามารถน ามาใชแ้ทน Safety Valve และ 

Relief Valve ได ้ทั้งน้ี ขึ้ นกบัการใชง้าน  

 

 

1. กลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย 

2. วาลว์จา่ยและบรรจุ 

3. มาตรวดัความดนั 

4. วาลว์ถ่าย 

5. วาลว์ควบคุมการไหลเกิน 

 

1. ล้ินนิรภยั 

2. มาตรวดัความดนั 

3. วาลว์รบัไอน ้า 

4. วาลว์ลดความดนั 

5. วาลว์ระบายไอ 

6. วาลว์ถ่ายน ้า 

7. ท่ีล็อกฝา 
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(2)  Non reclosing Pressure Relief Devices เป็นกลอุปกรณ์ระบายความดัน

ชนิดท่ีเม่ือท างานแลว้ตอ้งเปล่ียนหรือตอ้งปรับตั้งใหม่ซ่ึงจะต่างกับ

วาลว์ระบายความดันท่ีเม่ือท างานแลว้พอความดันลดต า่ลง วาลว์จะ

หยุดระบายความดนัออกมาภายนอก กลอุปกรณ์แบบน้ีมี 3 ชนิดคือ 

- Rupture Disk Devices คือ ฝาครอบปะทุ (Frangible Disc) มีลกัษณะ

เป็นฝาครอบทรงกลมแบบนูนออก ยุบเขา้ หรือแบน ปิดไวท่ี้ช่อง

ระบายของภาชนะรับความดัน ถา้ความดันภายในสูงมากกว่าท่ี 

ฝาครอบปะทุจะทนไดก็้จะฉีกขาดหรือระเบิดออกเพ่ือระบายความ

ดนัภายในออก 

- Breaking Pin Devices จะไม่น ามาใชร้ะบายความดันเด่ียว ๆ แต่จะ

ใชร้่วมกนัและอยู่ระหวา่ง Safety Valve และ Safety Relief Valve 

และภาชนรับความดัน พ้ืนท่ีระหว่าง Breaking Pin Devices กับ 

Safety Valve ตอ้งมีเกจวดัความดัน วาล์วทดสอบ และท่อระบาย

เพ่ือใชต้รวจสอบการท างานและรอยรัว่ของ Breaking Pin Devices 

- Spring Loaded Non reclosing Pressure Relief Devices มีการท างาน 

คือความดันจะไปกระท าจนชนะแรงสปริง ท าใหว้าล์วเปิดออกท่ี

ความดันหน่ึงท่ีตั้ งไว ้ และจะเปิดค้างอยู่จนกว่าจะรับตั้ งใหม่  

อุปกรณ์ชนิดน้ีไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ว่มกบั Pressure Relief Devices  

2.2) กลอุปกรณนิ์รภยัแบบระบำยของถงักำ๊ซ 

 ตาม มอก. 255-2521 ครอบคลุมถึงถังก๊าซทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

ชนิดของก๊าซท่ีอนุญาตให้ใช้และไม่ให้ใช้  ทั้ ง เป็นของเหลวและก๊าซ  

อุปกรณ์นิรภยัแบบระบายของถงัก๊าซมีหลายชนิด ดงัน้ี 

(1)  ฝาครอบปะทุ (frangible disc, CG – 1) หมายถึง ช้ินส่วนท างานท่ีมี

รูปร่างเป็นฝาครอบท าด้วยโลหะ ท าหน้าท่ีปิดช่องระบายของกล

อุปกรณ์นิรภยัแบบระบายในภาวะปกติ จะระเบิดออกเม่ือถึงความดนั

ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือปล่อยใหก้๊าซระบายจากภายในถงัสู่บรรยากาศ 

(2)  จุกหลอมละลาย (fusible plug, CG – 2 หรือ CG – 3) หมายถึง 

ช้ินส่วนท างานท่ีมีรูปร่างท่ีเป็นจุก ท าดว้ยวสัดุท่ีมีจุดหลอมตัวต า่ โดย

ปกติเป็นโลหะผสม ท าหน้าท่ีปิดช่องระบายของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบ

ระบายในภาวะปกติ จุกน้ีจะหลอมละลายเพ่ือใหก้๊าซระบายออก เม่ือ

อุณหภูมิเพ่ิมขึ้ นถึงจุดจ านนตามท่ีก าหนดไว ้

(3)  จุกหลอมละลายเสริมก าลัง (reinforced fusible plug, CG – 2 หรือ 

CG – 3) หมายถึง จุกหลอมละลายท่ีมีแกนท าดว้ยโลหะมีอุณหภูมิ

จ านนสูง ลอ้มรอบดว้ยโลหะท่ีมีจุดหลอมตัวต า่และมีอุณหภูมิจ านน

ตามท่ีก าหนดไว ้
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(4)  ฝาครอบปะทุควบคู่กับจุกหลอมละลาย (combination frangible disc- 

fusible plug, CG – 5) หมายถึง ฝาครอบปะทุใชคู้่กบัจุกหลอมละลาย 

เพ่ือป้องกันฝาครอบปะทุระเบิดออก ก่อนถึงอุณหภูมิจ านนของ 

จุกหลอมละลาย 

(5)  ล้ิ น นิ รภัยแบบระบาย  (safety relief valve, CG –7)  หมายถึ ง  

กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายท่ีมีช้ินส่วนท างานปิดช่องระบายของกล

อุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย โดยแรงดันของสปริงล้ิน จะเปิดและปิดเม่ือ

ถึงความดนัท่ีก าหนด 

 (6)  ล้ินนิรภยัแบบระบายควบคู่กับจุกหลอมละลาย (combination safety 

relief valve fusible plug, CG – 8) หมายถึง กลอุปกรณ์นิรภัยแบบ

ระบาย ชนิดล้ินนิรภยัแบบระบายใชคู้่กบัจุกหลอมละลาย อาจอยู่ใน

ตัวเดียวกัน หรือแยกกัน ท าหน้าท่ีเปิดและปิดเม่ือถึงความดันท่ี

ก าหนดหรือเปิดออกเม่ือถึงอุณหภูมิท่ีก าหนด 

 

 3) ควำมปลอดภยักำ๊ซใตค้วำมดนั 

 

ก๊าซภายใตค้วามดัน ส่วนใหญ่เป็นก๊าซท่ีมีคุณสมบติัติดไฟ เป็นพิษ หมดสติ เกิดการ

ระคายเคือง และอาจเกิดการระเบิดได้ ก๊าซถูกอัดภายใตค้วามดัน และบรรจุในภาชนะ

เฉพาะน้ัน ในการเคล่ือนยา้ยจะต้องท าด้วยความระมัดระวัง ก๊าซภายใตค้วามดันท่ีใช้ใน

โรงพยาบาลมีหลายชนิด ไดแ้ก่ อะเซทีลีน แอมโมเนีย ก๊าซท่ีใชใ้นการดมยาสลบ อารก์อน 

คลอลีน เอทีลินออกไซด์ ฮีเล่ียม ออกซิเจน ไฮโดรเจน ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ เป็นตน้ ซ่ึงก๊าซ

เหล่าน้ีมีก๊าซไวไฟหลายชนิด เช่น อะเซทีลีน เอทีลินออกไซด ์เมทีลคลอไรด ์และไฮโดรเจน 

3.1) แหล่งท่ีพบ  

-  หน่วยจา่ยกลาง (central supply) มีการใชก้๊าซเอทีลินออกไซด์  

-  หอ้งผ่าตดั ใชก้๊าซดมยาสลบ 

-  หอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน ใชก้๊าซออกซิเจน  

-  หอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงใชก้๊าซไนโตรเจน ไฮโดรเจน ฮีเล่ียม  

-  งานซ่อมบ ารุง ใชก้๊าซอะเซทีลีน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-3 แสดงกำรเก็บถงักำ๊ซออกซิเจน 
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3.2) ผลต่อสุขภำพ อันตรายจากการใชก้๊าซภายใตค้วามดันขึ้ นอยู่กับคุณสมบติั

ความเป็นพิษของก๊าซท่ีใช ้การจดัเก็บสารเคมีท่ีไม่ถูกตอ้ง การเคล่ือนยา้ยท่ี 

ไม่ถูกตอ้งและการกระแทกอย่างแรง ขณะเคล่ือนยา้ยท าใหเ้กิดการระเบิด  

เกิดเพลิงไหม ้ผลท่ีตามมาคือ การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของผูป้ฏิบติังาน

และผูอ้ยูข่า้งเคียง 

3.3) ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบักำรเก็บและเคล่ือนยำ้ยถงักำ๊ซภำยใตค้วำมดนั  

-  ถังก๊าซภายใตค้วามดันทุกถัง ควรอยู่ในสภาพปลอดภัยและไม่ควรวาง

ถงัก๊าซติดกนั  

-  ถังก๊าซภายใตค้วามดันสามารถเก็บไดใ้นท่ีโล่งแจง้ ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง 

หรือหา่งจากแหล่งความรอ้น หรือรงัสีความรอ้นท่ีสามารถแผ่ไปถึงถงัได ้ 

- ไม่เก็บถังก๊าซเปล่าใกลก้บัถังก๊าซท่ีบรรจุก๊าซเต็ม ควรแยกเก็บและติดป้าย

บอกชดัเจน  

-  ไม่วางถงัก๊าซเปล่าใกลห้รือสมัผสัเปลวไฟหรือกระแสไฟฟ้า  

-  ไม่เก็บถงัก๊าซภายใตค้วามดนัชนิดไวไฟและไม่ไวไฟไวใ้นท่ีเดียวกนั  

-  ไม่สูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีถงัก๊าซภายใตค้วามดนั และมีป้ายเตือนหา้มสูบบุหร่ี  

-  ขณะท่ีมีการเคล่ือนยา้ยหรือจดัวางถังก๊าซภายใตค้วามดันไม่ควรกระแทก

ถงัก๊าซ  

-  ควรใชร้ถเข็นถงัก๊าซเฉพาะในการเคล่ือนยา้ย  

-  ระมดัระวงัมิใหถ้ังก๊าซภายใตค้วามดันลม้กระแทก ซ่ึงอาจท าใหว้าลว์ช ารุด

หรือถงัแตกรา้ว ควรตรึงถงัก๊าซใหอ้ยูก่บัท่ี  

-  ขณะเคล่ือนยา้ยถงัก๊าซภายใตค้วามดนัตอ้งแน่ใจวา่วาลว์และจุดต่อไม่ช ารุด 

3.4)  กำรป้องกนัและควบคุม   
-  การใหค้วามรูแ้ก่ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวขอ้งในเร่ืองอันตรายจากก๊ าซ

ภายใตค้วามดัน การใช ้การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บถังก๊าซภายใต้

ความดนั  

-  การใชแ้ละเคล่ือนยา้ยถังก๊าซภายใตค้วามดัน จ าเป็นตอ้งด าเนินการ 

โดยผูท่ี้ไดร้บัการฝึกอบรมมาแลว้ และใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดเพ่ือ

ความปลอดภยั  

-  การจดัเก็บถังก๊าซภายใตค้วามดัน ควรเก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ อยูใ่น

อาคารป้องกนัไฟ มีประตูหนีไฟ มีระบบแสงท่ีมีสวิตชไ์ฟ อุณหภูมิท่ีจดัเก็บ

ไม่ควรเกิน 52 องศาเซลเซียส และไม่ควรอยู่ใกลท่้อ ไอน ้ า ท่อน ้ ารอ้น 

หมอ้ไอน ้า วสัดุไวไฟ ของเสียท่ีติดไฟได ้บริเวณ ท่ีมีการเช่ือม หรือบริเวณ

อ่ืนใดท่ีมีแหล่งความรอ้นจนเป็นสาเหตุของการติดไฟ 
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3.5)  กำรตรวจสอบและทดสอบภำชนะรบัควำมดนั 

การตรวจภาชนะรบัความดันควรกระท าทุกวนัหรือทุกสปัดาหเ์ป็นการตรวจ

ภาชนะรับความดันก าลังท างาน ส่วนการตรวจสอบภาชนะรับความดันควรกระท า

อยา่งน้อยปีละครั้ง การตรวจและทดสอบภาชนะรบัความดนัสามารถกระท าไดด้งัน้ี 

(1) ตรวจการรัว่ซึม หรือแตกรา้วของเปลือกและฝาปิด โดยเฉพาะบริเวณ

รอยต่อหรือรอยเช่ือม ถา้พบตอ้งหยุดใชง้านแลว้ซ่อมทนัที 

(2) ตรวจท่ีล็อกฝา ดูการบิดงอ แตกรา้ว สึกหรอ หรือช ารุดในลกัษณะอ่ืน 

เม่ือปิดฝาแลว้ล็อกสนิท 

(3) การตรวจช ารุดหรือรัว่ซึมของวาล์วต่าง ๆ เช่น วาล์วรบัไอน ้า วาล์ว

ระบายไอ และวาล์วถ่ายน ้ า วาล์วเหล่าน้ีใชง้านวนัละหลาย ๆ ครั้ง  

มีโอกาสรัว่ไดง้่าย โดยเฉพาะแกนวาลว์ 

(4) ตรวจการท างานของเกจวัดความดัน เข็มจะตกลงท่ี 0 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว เม่ือไม่มีไอน ้าในภาชนะรบัความดนั เข็มจะค่อย ๆ ขยบัขึ้ น

เม่ือมีความดัน ถา้มีการติดขัดเป็นระยะ ๆ ตอ้งซ่อมหรือเปล่ียนใหม่

ตรวจการท างานของล้ินนิรภยัทุกสปัดาห ์ 

(5) การตรวจสอบ ท าขณะภาชนะรบัความดนัมีความดนัไอน ้าขณะใชง้าน

ปกติ ด้วยการยกคานหรือกา้นนิรภัยขึ้ น ไอน ้ าจะพุ่งออกมา และ 

เม่ือปล่อยคานนิรภยัขึ้ น ไอน ้าจะพุ่งออกมา และเม่ือปล่อยคานนิรภยั 

จะหยุดท างาน ถา้พบวา่มีไอน ้าซึมออกมาขณะล้ินนิรภัยไม่ไดท้ างาน 

แสดงวา่ล้ินกบัฝาเกิดการสึกกรอ่น ควรจะถอดออกมาท าใหม่ใหเ้รียบ 

(6) ตรวจทดสอบประจ าปี ท าได้โดยการอัดไอน ้ าเข้าไปในภาชนะ 

รบัความดันดว้ยความดัน 1.5 เท่าของความดันใชง้านปกติ จากน้ัน

ตรวจสอบการรัว่ซึมของเปลือกฝาปิด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อหรือ

รอยเช่ือม ตรวจการท างานของล้ินนิรภัย เกจวัดความดัน หรือท่ี 

ล็อกฝาแลว้ปรบัตั้งล้ินนิรภยัใหร้ะบายไอน ้าท่ีมีความดนัสูงกวา่ใชง้าน

ปกติ 5 – 10 ปอนด์ต่อตารางน้ิว จากน้ันระบายน ้าออกใหห้มดเปิดฝา

พรอ้มตรวจสอบโครงสรา้งภายในของภาชนะรบัความดันเก่ียวกบัการ

กัดกร่อนท่อทางท่ีต่อไปยงัเกจวดัความดัน และวาล์วทุกตัว ควรถอด

ออกมาท าความสะอาดพรอ้มปรบัแต่งใหเ้รียบรอ้ย 



 
 

100 

3.6) กำรตรวจสอบและทดสอบถงักำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 

การตรวจถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว ควรกระท าทุกวนั แต่การทดสอบจะกระท า

เม่ือถังมีอายุการใชง้าน 5–10 ปี วิธีการตรวจและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

กระท าไดด้งัน้ี 

(1) ตรวจสอบภายนอกของถงัตอ้งไม่บวม บุบ หรือไฟไหม ้

(2) ตรวจสภาพของล้ินนิรภยั ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

(3) ตรวจแกนวาลว์ไม่เอียง และเกลียวท่ีจะต่อท่อจา่ยก๊าซไม่ช ารุด 

(4) ตรวจการรัว่ของก๊าซบริเวณวาลว์ ล้ินนิรภยั รอยต่อ และกน้ถงั 

(5) ตรวจสอบถงัโดยละเอียด หากพบขอ้บกพรอ่งหรือช ารุดตอ้งน าไปซ่อมแซม 

หา้มน ามาใช ้

3.7) กำรตรวจสอบและทดสอบถงักำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  

(1) การตรวจพินิจภายนอก ตอ้งขูดสีของถังออกใหห้มดแลว้พินิจดู การ 

ผุกรอ่น รอยบุบ หรือเป็นหลุม การขดูขีด การบวม และรอยถูกไฟไหม ้

(2)  การตรวจพินิจภายใน ต้องท าความสะอาดภายในถังดว้ยลูกเหล็ก 

จากน้ันใชแ้สงไฟส่องเขา้ไปตรวจภายในถงั เพ่ือหาการผุกรอ่น หรือหลุม 

(3)  ชัง่น ้าหนัก เม่ือถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกและท าความสะอาดถังแลว้ 

น าถงัไปชัง่น ้าหนัก ถา้น ้าหนักน้อยกวา่เดิม รอ้ยละ 95 หา้มน ามาใช ้

(4)  ตรวจการรัว่ซึม เม่ือติดตั้งวาล์วต่าง ๆ เขา้ท่ีเรียบรอ้ยแล้ว ใหอ้ัด

อากาศหรือก๊าซเฉ่ือยเขา้ไปในถัง แล้วจุ่มลงในน ้ า หรือใช้น ้ าสบู่ 

ทารอบ ๆ ถงับริเวณท่ีเป็นรอยต่อหรือรอยเช่ือม 

(5)  ตรวจสอบโดยการอัดน ้า (อัดไฮดรอลิก) โดยการอัดน ้าเขา้ไปในถัง

ด้วยความดัน 2 เท่าของความดันใชง้านสูงของถังนาน 30 วินาที 

จากน้ันตรวจหารอยรัว่ซึมหรือการบิดเบ้ียว แต่ถา้ถังมีอายุการใชง้าน

ครบ 10 ปี ตอ้งตรวจทดสอบหาการขยายตวัถาวรของถงัดว้ย 

3.8) กำรตรวจสอบและทดสอบภำชนะบรรจุกำ๊ซชนิดอ่ืน ๆ  

  เช่น ท่อออกซิเจน ท่อไนตรสัออกไซด์ และท่อไนโตรเจน การตรวจสอบควร

กระท าทุกวนั ส่วนการตรวจทดสอบจะเร็วหรือชา้ขึ้ นอยู่กับขนาดและชนิดของท่อ 

เช่น ท่อแบบไม่มีตะเข็บ ขนาดบรรจุน ้ าไม่เกิน 500 ลิตร ควรตรวจสอบทุก 3 ปี 

ขนาดบรรจุใหญ่กว่าน้ีตรวจทุก 5 ปี ท่อแบบมีตะเข็บขนาดบรรจุน ้าไม่เกิน 500 ลิตร 

ตรวจทุก 3 ปี แต่ถา้อายุ 10 หรือ 15 ปี ตอ้งตรวจทุก 2 ปี  
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4.3.4 กฎควำมปลอดภยัทัว่ไป (General Safety) 

 

กฎความปลอดภยัทัว่ไป ท่ีพนักงาน ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา ควรจะปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัของ

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล  

(1) หากมีความสงสยัหรือไม่เขา้ใจท่ีเก่ียวกบังาน ควรรีบปรึกษาหวัหน้างาน (ทนัที) 

(2) หา้มหยอกลอ้เล่นกนัในขณะปฏิบติังาน 

(3) ตอ้งปิดสวติช ์หรือถอดปลั๊ก ก่อนซ่อมแซมเครื่องจกัรทุกครั้ง 

(4) ไม่สบาย รา่งกายไม่พรอ้ม ง่วงซึม ใหรี้บปรึกษาพยาบาล หรือแพทยท์นัที 

(5) ตอ้งปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน กฎระเบียบ เคร่ืองหมาย ป้ายเตือน และป้ายหา้มต่าง ๆ 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อยา่งเคร่งครดั และก าจดั บ าบัด  

ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นและมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(6) งานท่ีเส่ียงอันตราย เช่น งานไฟฟ้า ท่ีอับอากาศ สัมผัสสารเคมี เช้ือโรค เป็นต้น  

อย่าท างานในท่ีลับตาคนเพียงคนเดียวโดยไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะการท างาน 

หลงัเวลาท างานปกติ  

(7) ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบรอ้ยรดักุม ไม่ขาดรุง่ริ่ง หรือมีส่วนยืน่ออกมา  

(8) ตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามประเภท หรือชนิดของงาน 

ตลอดเวลาท างาน 

(9) ขณะปฏิบติังานตอ้งมีการส่ือสาร ประสานงานท่ีดี กบัเพ่ือนรว่มงาน เช่น ใชว้ทิยุส่ือสาร 

(10) การปรบัแต่ง เปล่ียนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ตอ้งกระท าโดยผูมี้หน้าท่ี
รบัผิดชอบเท่าน้ัน 

(11) หา้มน าอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว ลูกอม รบัประทานบริเวณท่ีเก็บสารเคมี หรือ
บริเวณท่ีมีการประกาศหา้มไว ้

(12) หา้มสูบบุหรี่ ในสถานท่ีหา้มสูบตามท่ีคณะประกาศหา้มไว ้ 
(13) ไม่อนุญาตใหใ้ชท้างออกประตูฉุกเฉินในสถานการณ์ปกติ 

(14) หา้มฉีดเคร่ืองดบัเพลิงหรือกดสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉินเล่นโดยไม่มีเหตุอนัควร 
(15) ผูร้บัเหมา ท่ีเขา้มาปรบัปรุงแกไ้ขซ่อมแซมเคร่ืองจกัร งาน HOT WORK งานอบัอากาศ 

งานไฟฟ้า งานท่ีท าบริเวณสารเคมี สารไวไฟ งานบนท่ีสูง ตอ้งปฏิบติัตามกฎดา้น

ความปลอดภยั หรือตอ้งไดร้บัใบอนุญาตการท างาน (Work permit) ก่อนเร่ิมงาน

ทุกครั้ง 

(16) กรณีหญิงมีครรภห์า้มยกของหนักขึ้ นท่ีสูง หรือท างานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
และไม่ท างานในช่วงเวลา 24.00 - 06.00 น. หรือเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 

 

 



 
 

102 

4.3.5 ระเบียบปฏิบติัควำมปลอดภยัส ำหรบัผูร้บัเหมำ 

 

เพ่ือความปลอดภยัของผูร้บัเหมาควรปฏิบติัดงัน้ี 

(1) แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น - ไม่ใส่รองเทา้แตะ 
(2) จอดรถยนตใ์นท่ีก าหนดไว ้หรือพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนุญาตแลว้เท่าน้ัน 

(3) ติดต่อพนักงานรกัษาความปลอดภยั เพ่ือแลกบตัรประชาชน หรือบตัรท่ีราชการออกให ้

(4) แจง้รายช่ือบุคคล/แจง้รายการส่ิงของท่ีน าเขา้คณะ ฯ ต่อพนักงานรกัษาความปลอดภยั
อยา่งละเอียด 

(5) แจง้ช่ืองานและผูท่ี้ตอ้งการติดต่อ และท าใบผ่าน 

(5.1) กรณีผูร้บัเหมารายใหม่ จะตอ้งไดร้บัการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
จากเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัของคณะฯ ก่อนเร่ิมงาน 

(5.2) ผูร้บัเหมาจะตอ้งส่งส าเนาบตัรประชาชนของพนักงานทุกคนท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 

(5.3) กรณีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไม่อยู/่ปฏิบติังานภายนอกคณะฯ ใหผู้ค้วบคุม
งานท าการอบรม เร่ือง ความปลอดภยัใหก้บัผูร้บัเหมาแทน 

(6) ผูท่ี้มาส่งของท่ีเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีมีน ้ าหนักมาก ไม่สามารถยกลงจากรถได้
อนุญาตใหน้ ารถเขา้มาส่งดา้นหน้าส านักงานได ้เม่ือน าส่ิงของลงหมดแลว้ ใหน้ ารถ

ออกไปจอดในพ้ืนท่ีของคณะฯ ท่ีก าหนดเท่าน้ัน ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตและตอ้งเปิดไฟ

กระพริบตลอดเวลา/มีกรวยกั้น เม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีรถโฟล์คลิฟต์ท างาน และหา้ม 

ติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวข้ณะจอดรอ เพ่ือลดโลกรอ้น และการใชพ้ลงังาน 

(7) ใหอ้ยู่ในสถานท่ีท่ีผูค้วบคุมงานจดัใหเ้ท่าน้ัน หากตอ้งการไปพ้ืนท่ีอ่ืนหรือตอ้งการ 
ส่ิงใดเพ่ิมเติม ใหแ้จง้ผูค้วบคุมงานน าไป 

(8) ระหวา่งการอยูใ่นบริเวณคณะฯ หา้มกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

- หา้มสูบบุหรี่หรือหา้มท าใหเ้กิดประกายไฟทุกกรณี  

- หา้มเขา้ไปในสถานท่ีอ่ืนท่ีตนไม่เก่ียวขอ้ง  

- หา้มเล่นการพนัน หา้มด่ืมสุรา หรือส่ิงเสพติดใด ๆ  

- หา้มทะเลาะววิาทก่อการไม่สงบ 

- หา้มน าเด็กหรือสตัวเ์ล้ียงเขา้มาในคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล  

(9) หากผูร้บัเหมาปฏิบติัเก่ียวกับงานท่ีมีความเส่ียง เช่น งานเช่ือม งานเจียร งานตัด 

หรืองานท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ หรืองานขึ้ นท่ีสูง จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ Work permit 

ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง หลงัเสร็จงานตอ้งตรวจสอบ จดัเก็บเศษวสัดุ ตามประเภท

ของขยะ เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(10) ผูร้บัเหมาตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ตามชนิด/

ประเภทของงานน้ัน ๆ 

(11) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยั หรือผูค้วบคุมงาน สามารถสัง่หยุดงาน/วา่กล่าวตกัเตือนได ้
ในกรณีท่ีพบวา่การกระท าน้ันอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎของคณะฯ 
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(12) กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้ น ใหป้ฏิบติัตามท่ีผูค้วบคุมงาน/พนักงานรกัษาความปลอดภยั 
แนะน าและปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน 

(13) เม่ือเสร็จธุระใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งลงนามในใบอนุญาตติดต่องาน 

(14) แสดงหลกัฐานการน าส่ิงของออกนอกคณะฯ ต่อพนักงานรกัษาความปลอดภยั และ
แลกบตัรประชาชนคืน 

 

4.3.6 ระบบใบขออนุญำตท ำงำน (Work Permit) 

 

  เน่ืองจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวตัถุดิบซ่ึงเป็นสารไวไฟ และยงัมี

สารเคมีบางอยา่งท่ีมีพิษและมีคุณสมบติัในการกดักร่อน มีบริเวณท่ีเส่ียงอนัตรายจากการท างาน 

หรืออาจสมัผัสเช้ือโรค นอกจากน้ีในบริเวณบางแห่งอาจมีสายไฟฟ้าแรงสูง และท่อใตดิ้นฝังอยูใ่ต้

บริเวณท่ีจะท างาน หรือมีการท างานบนท่ีสูง และอาจมีผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งเดินผ่านไป-มา หรือท างาน

ในบริเวณใกลเ้คียงกนั  

 

  ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยทุกรายการ 

หรือระบบอนุญาตการท างาน (Work Permit System) ส าหรับการท างานซ่ึงไม่ใชง้านประจ า  

แต่เป็นงานเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อเติมโครงสร้าง  และอุปกรณ์ของกระบวนการผลิต 

ภายในเขตปฏิบัติการ ไดแ้ก่ งานรอ้น (Hot work) งานบนท่ีสูง (High Work) และงานขุดเจาะ 

(Excavation) เป็นตน้ โดยใหมี้ความเส่ียงน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย 

 

วตัถุประสงค ์

1) เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบ และ
รับประกันความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ทรัพยสิ์น เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่ิงแวดลอ้ม  

และชุมชนใกลเ้คียงใหมี้ความเส่ียงน้อยท่ีสุด 

2) เพ่ือใหมี้การควบคุม และประสานงานท่ีรัดกุมระหว่างหน่วยงานท่ีเขา้มาท างานกับ
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบในพ้ืนท่ี หรือเจา้ของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 

3) เพ่ือใหส้ามารถตรวจวดั ติดตาม และประเมินผลดา้นความปลอดภยัไดต้ามมาตรฐานสากล 

 

 กฎและระเบียบกำรขอใบอนุญำต 

1) ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ าในเขตปฏิบัติการ
พนักงานหรือช่าง รวมทั้ งคณะผู้รับเหมาท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องขอใบอนุญาต 

ท างาน (Work Permit) จากผูค้วบคุมงาน หรือผูท่ี้รับผิดชอบในพ้ืนท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีจะ

ปฏิบติังานน้ัน ๆ 

2) ใบอนุญาตท างานท่ีสมบูรณ์จะตอ้งระบุวนั ระยะเวลา อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีอนุญาตให้
ท างาน รายละเอียดของงานท่ีท าลายมือช่ือของผูต้รวจสอบ ผูร้บัอนุญาต และผูอ้นุญาต 
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3) ตอ้งติดตั้งตน้ฉบับใบอนุญาตท างานไวใ้นบริเวณท่ีไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นท่ีสังเกตได้

ชดัเจน ก่อนเร่ิมปฏิบติังานเม่ือปิดงานแลว้ใหน้ าส่งใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

มายงัเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั 

 

ผูร้บัอนุญำต :  เม่ือลงนำมในใบอนุญำตแลว้ หมำยถึง ไดเ้ขำ้ใจในงำนท่ีจะท ำ และ

ยอมรบัท่ีจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด ในใบอนุญำตทุกประเภท 

 

ผูอ้นุญำต    :  คือ คนท่ีตดัสินใจแลว้ว่ำอุปกรณ ์หรือบริเวณท่ีท ำงำนนั้นปลอดภัย

และได้มีกำรเตรียมกำรท ำงำนดีมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ท่ี

เหมำะสมเพียงพอแลว้ 

 

 งำนหรือประเภทท่ีตอ้งขอใบอนุญำตท ำงำน 

1) ใบอนุญำตท ำงำนท่ีมีควำมรอ้น หรือมีประกำยไฟ (Hot Work Permit) 

  ส าหรบัแสดงการอนุญาตท างานท่ีใชค้วามรอ้น หรือมีประกายไฟ ไดแ้ก่ 

- การท างานท่ีมีความรอ้นหรือประกายไฟในเขตปฏิบติัการ 

- การน ารถยนต ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เขา้ไปในเขตปฏิบติัการหรือสถานท่ีมีวตัถุไวไฟ 

- งานเช่ือมประสานหรือตดัดว้ยเปลวไฟหรือไฟฟ้า 

- งานท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีแลว้ เกิดความรอ้นหรือเกิดการลุกไหม ้

- งานท่ีท าใหเ้กิดประกายไฟจากการเคาะ ขดั ลบั ตดั หรือท าใหเ้กิดไฟฟ้าสถิต 

2) ใบอนุญำตท ำงำนขุดเจำะ (Excavation Permit) ส าหรบัใชอ้นุญาตใหท้ างานขุดเจาะ

พ้ืนผิวใหลึ้กลงไปมากกวา่ 15 เซนติเมตร (6 น้ิว) ไดแ้ก่ การขุด การปักหลกั การตอก

เสาเข็มหรือเสาและงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

3) ใบอนุญำตท ำงำนไฟฟ้ำ (Work With Electrical Source Permit) ส าหรับใชอ้นุญาต

ท างานใด ๆ ท่ีมีการเขา้ในเครือข่ายระบบไฟฟ้าทุกแรงดัน ยกเวน้ ไฟฟ้า 24 VDC.  

ในเขตปฏิบัติการ และใช้อนุญาตส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูง นอกเขตปฏิบัติการท่ีมี

แรงดนัไฟฟ้ามากกวา่ 220 Volt 

4) ใบอนุญำตติดตั้ง/รื้ อถอนนัง่รำ้น (Scaffolding Permit) ส าหรับใช้ตรวจสอบ/

อนุญาตการตั้งนัง่รา้นเฉพาะเวลาท่ีอนุญาต รวมทั้งใหท้ าการร้ือถอนทนัทีท่ีหมดเวลา

อนุญาตส าหรบังานในเขตพ้ืนท่ี 

5) ใบอนุญำตท ำงำนในท่ีสูง (High Work Permit) 

- ในกรณีท่ีมีการติดตั้งนัง่รา้น นัง่รา้นจะตอ้งมีสภาพท่ีมัน่คงแข็งแรง 

- จดัใหมี้เข็มขดันิรภยั สายช่วยชีวติส าหรบัใหผู้ป้ฏิบติังานสวมใส่ตลอดเวลา 
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- ท่ีปฏิบติัในท่ีสูง 2 เมตรข้ึนไป โดยยดึติดกบัส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารหรือ

โครงสรา้ง 

- จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีตอ้งสวมใส่ขณะท างาน 

- จัดใหมี้ผา้ใบหรือส่ิงปิดกั้นไม่ใหว้สัดุร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อผูท่ี้ท างาน หรือ

ทรพัยสิ์นท่ีอยูด่า้นล่าง หรือจะตอ้งปิดกั้นบริเวณโดยรอบใตพ้ื้นท่ีปฏิบติังานเพ่ือ

ป้องกนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในเขตอนัตราย 

- การท างานบนท่ีสูงหรือบนหลงัคาใกลส้ายไฟฟ้า จดัท าป้ายเตือนหรือท ารั้วกั้น 

- สภาพดินฟ้าอากาศปกติ ไม่มีลมแรงหรือฝนฟ้าคะนอง 

 

 

 

 

 

 

      

 

รูปท่ี 4-4 กำรท ำงำนบนท่ีสูง 

 

6) ใบอนุญำตท ำงำนขนถ่ำยสำรเคมี/น ้ำมนั (Chemicals/Oil Transfer Work Permit) 

- ไหท้ าการปิดกั้น/แยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอ่ืนและติดป้ายเตือนเรียบรอ้ย 

- ไหท้ าการหนุนลอ้รถดว้ยไมห้มอนกนัรถไหล ทั้งลอ้หน้า-ลอ้หลงั 

- การจอดรถตอ้งเอาหน้ารถออก เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถน าออกรถไดท้นัที 

- ตั้งป้ายเตือน “เขตพ้ืนท่ีอนัตราย ก าลงัขนถ่ายสารเคมี/น ้ามนั” ไวด้า้นหน้าของรถ 

- ท าการสวมสายท่อส่งของรถกบัท่อรบัของถงัสารเคมี/น ้ามนั ตอ้งไม่มีการรัว่ไหล

ของสารเคมี/น ้ามนั ในระหวา่ง Load สารเคมี/น ้ามนั 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ (ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟ) 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ถงัดบัเพลิงไวย้ามฉุกเฉิน 
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7) ใบอนุญำตท ำงำนซ่อมธรรมดำทัว่ไป (Cold Work Permit) 

- ไดท้ าการปิดกั้น หรือแยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอ่ืน ๆ และติดป้ายเตือนเรียบรอ้ย 

- ไดต้ดัระบบไฟฟ้าท่ีไปอุปกรณ์น้ันและติดป้ายเตือนเรียบรอ้ย 

- ไดต้ดัแยกระบบควบคุมการท างานและติดป้ายเตือนเรียบรอ้ย 

- ไดท้ าความสะอาดอุปกรณ์จนปราศจากสารเคมี น ้ามนั ไอน ้า สารอนัตราย 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงไวย้ามเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- บริเวณรอบ ๆ รวมทั้งบรรยากาศ และทิศทางลมอยูใ่นสภาพท างานอยา่งปลอดภยั 

- ตรวจสอบไม่ใหมี้วตัถุท่ีท าใหเ้กิดการติดไฟในพ้ืนท่ี 

- ปิดกั้นระบบท่อ/วาลว์ต่าง ๆ และติดป้ายเตือนเรียบรอ้ย 

 

4.3.7 ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 

 1) ควำมปลอดภยัทัว่ไป 

1. พ้ืนส านักงานควรสะอาดอยูเ่สมอ 

2. หา้ม   วิง่หรือล่ืนไถลในส านักงาน 

3. ขณะท่ีมีการขดัหรือท าความสะอาดพ้ืน ผูป้ฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติงาน

ดว้ยความระมดัระวงัยิง่ขึ้ น 

4. ถา้พบน ้ามนัหกบนพ้ืนส านักงาน ใหแ้จง้เจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบ หรือกนัพ้ืนท่ีและ

แสดงเคร่ืองหมายเตือน หรือหาวสัดุดูดซับ และน าไปท้ิงตามชนิด/ประเภท

ของขยะ เพ่ือลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5. ถา้พบวสัดุหรือเคร่ืองใชส้ านักงาน เช่น ดินสอ หรือส่ิงอ่ืนใดตกหล่น รีบเก็บทนัที 

6. ในขณะท่ีเดินถึงมุมตึก ใหเ้ดินทางขวาของทางเดิน เดินชา้ ๆ อยา่งระมดัระวงั 

7. สายโทรศพัทห์รือสายไฟฟ้าควรติดตั้งใหเ้รียบรอ้ย ไม่กีดขวางทางเดิน 

8. อยา่อยูใ่กลบ้ริเวณประตูท่ีเปิดอยู ่ประตูอาจเปิดมากระแทกได ้

9. เม่ือจะเขา้ออกบงัตา หรือเปิดปิดประตูบานกระจก ควรเปิดปิดอยา่งระมดัระวงั 

10. ประตูบานกระจกท่ีเปิดปิดสองทางให้ติดเคร่ืองหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก”  
ใหช้ดัเจน 

11. ไม่วางส่ิงของเกะกะทางเดินช่องประตู 

12. ติดตั้งกระจกเงาท่ีบริเวณมุมอบั 

13. ท าความสะอาดและก าจดัขยะ ฝุ่นผง หรือเศษกระดาษทุกวนั 

14. หา้มสูบบุหรี่ในสถานท่ีหา้มสูบ ใหสู้บบุหรี่ในท่ีจดัไวใ้หเ้ท่าน้ัน 
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2) ควำมปลอดภยัในกำรใชบ้นัได 

 อุบติัเหตุจากการใหใ้ชบ้นัได มกัเกิดขึ้ นเสมอ ดังน้ัน ขณะท่ีท างานอยูบ่นขั้นบนัได

จ าเป็นตอ้งระมดัระวงัและปฏิบติัไดถู้กวธีิ 

1. ก่อนขึ้ นลงบนัได ควรสงัเกตส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายขึ้ นได ้

2. ถา้บันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือบันไดเกิดช ารุด ใหแ้จง้เจา้หน้าท่ีเพ่ือท า

การแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้รียบรอ้ย 

3. อยา่ใหมี้เศษวสัดุช้ินเล็กน้อยตกอยูต่ามขั้นบันได 

เช่น เศษกรวด เศษแกว้ ฯลฯ 

4. จดัใหมี้พรมหรือท่ีเช็ดเทา้บริเวณเชิงบนัได 

5. ขึ้ นลงบันไดดว้ยความระมัดระวงั อย่าวิ่ง เล่น

หรือหยอกลอ้กนั 

6. ขึ้ นลงทางดา้นขวาและจบัราวบนัไดทุกครั้ง 

7. ขณะข้ึนลงบนัไดตอ้งมองขั้นบนัไดทุกครั้ง 

8. อยา่ขึ้ นหรือลงบนัไดเป็นกลุ่มใหญ่เวลาเดียวกนั 

 

3) ควำมปลอดภยัของโตะ๊ท ำงำน เกำ้อ้ี ตู ้

1. ล้ินชกัตูเ้อกสารควรเปิดใชที้ละชั้นและปิดทุกครั้งหลงัเลิกใชง้าน หา้ม  

วางส่ิงของไวใ้ตโ้ต๊ะท างาน 

2. หา้ม เอนหรือพิงพนักเกา้อ้ีโดยใหร้บัน ้าหนักเพียงขา้งใดขา้งหน่ึง 

3. ใหมี้พ้ืนท่ีเคล่ือนยา้ยเกา้อ้ีเขา้ออกท่ีสะดวก 

4. หา้ม วางวสัดุส่ิงของบนหลงัตู ้

5. จดัเอกสารใส่ล้ินชกัตูช้ั้นล่างสุดขึ้ นไป หลีกเล่ียงการใส่เอกสารมากเกินไป 

6. ใหจ้บัหล้ิูนชกัตูทุ้กครั้ง ในการเปิดเพ่ือป้องกนัน้ิวถูกหนีบ 

7. การจดัวางตูต้อ้งไม่เกะกะทางเดิน 

 

4) ควำมปลอดภยัในกำรใชเ้ครื่องใชส้  ำนักงำน 

1. ในขณะขนยา้ยกระดาษควรระวงักระดาษบาดมือ 

2. ใหเ้ก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายช้ีลง หรือวางราบในล้ินชกั 

3. ใหท้ าการหุบขากรรไกร ท่ีเปิดซองจดหมาย ใบมีด คตัเตอร ์หรือของมีคมอ่ืน
ใหเ้ขา้ท่ีก่อนการเก็บ 

4. การใชเ้ครื่องตดักระดาษ ตอ้งระวงัน้ิวมือใหอ้ยูห่า่งจากมีด 

5. การแกะลวดเยบ็กระดาษใหใ้ชท่ี้ดึง หา้ม  ใชเ้ล็บ 

6. ควรใชบ้นัไดเหยยีบ เม่ือตอ้งการหยิบของในท่ีสูง หา้ม ใชก้ล่อง โต๊ะหรือ
เกา้อ้ีติดลอ้ 



 
 

108 

7. หลงัเลิกใชง้านใหปิ้ดไฟทุกดวง และตดัวงจรไฟฟ้าภายในหอ้งท างาน เพ่ือลดการ
ใชพ้ลงังาน 

8. หา้ม  ปรบัแต่งหรือเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของเคร่ืองใชส้ านักงานท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในขณะเครื่องก าลงัท างาน 

9. หา้ม ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือเปิดแผงเคร่ืองใช้ส านักงานท่ีมี
อนัตรายโดยเด็ดขาด กรณีเครื่องขดัขอ้งใหช้่างมาท าการซ่อมแซมแกไ้ข 

10. ใหต้ดักระแสไฟฟ้าของเคร่ืองใชส้ านักงานท่ีใชไ้ฟฟ้าทุกครั้ง เม่ือจะปรบัแต่งเคร่ือง 
 

 

 

 

 

 

4.3.8 ควำมปลอดภยัเก่ียวกบัลิฟต ์สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

 

1)  การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช ้การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบลิฟต์

ตอ้งปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภท หรือตามคู่มือท่ี

ผูผ้ลิตก าหนด  

2)  ลวดสลิงท่ีใชส้ าหรบัลิฟตข์นส่งวสัดุ ควรมีค่าความปลอดภยัไม่น้อยกวา่ 4 เท่า 

ส าหรบัลิฟตโ์ดยสาร ควรมีค่าความปลอดภยัไม่น้อยกวา่ 10 เท่า  

3)  จดัใหมี้การตรวจสอบลิฟตก์่อนใหง้านทุกวนั ส่วนใดท่ีช ารุดตอ้งซ่อมแซม  

4)  จดัใหมี้การตรวจสอบระบบความปลอดภยัและระบบการท างานของลิฟต์ 

เป็นประจ าทุกเดือน  

5)  จดัท าค าแนะน าการใชลิ้ฟต์ และการขอความช่วยเหลือติดไวใ้นหอ้งลิฟต์  

6)  จดัท าค าแนะน าการใหค้วามช่วยเหลือติดไวใ้นหอ้งจกัรกลและหอ้งผูดู้แลลิฟต ์ 

7)  จดัท าขอ้หา้มใชลิ้ฟตติ์ดไวด้า้นนอกทุกชั้น เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม ้แผ่นดินไหว  

8)  มีป้ายบอกพิกดัน ้าหนักหรือจ านวนคนโดยสารท่ีลิฟตจ์ะยกไดอ้ยา่งปลอดภยั  

9)  มีมาตรการป้องกนัมิใหลิ้ฟตเ์คล่ือนท่ี กรณีท่ีประตูลิฟตย์งัไม่ปิด  

10)  มีระบบไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอในกรณีไฟฟ้าดบั  

11)  มีระบบเสียงหรือแสงเตือน กรณีการใชลิ้ฟต์บรรทุกน ้ าหนักเกินพิกัด พรอ้มกับ 

มีอุปกรณ์ตดัระบบการท างานของลิฟต์  

12)  มีป้ายหา้มใชลิ้ฟตใ์นระหวา่งการซ่อมบ ารุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบติดตั้งไว ้

ท่ีหน้าลิฟตทุ์กชั้น  
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13)  จดัใหมี้การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วน/อุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อย 

ปีละครั้ง การทดสอบการรบัน ้าหนักตอ้งไดไ้ม่น้อยกวา่ “รอ้ยละรอ้ย” ของน ้าหนัก 

การใชง้านสูงสุด 

14)  หา้มคนโดยสารไปกบัลิฟตข์นส่งวสัดุ  

15)  ถา้พบลิฟตมี์ลกัษณะต่อไปน้ี ตอ้งหยุดเพ่ือตรวจสอบทนัที 

 -  หอ้งลิฟตห์ยุดไม่ตรงกบัพ้ืนของแต่ละชั้น  

 -  ขณะลิฟตเ์คล่ือนท่ีมีอาการสัน่หรือกระตุกเป็นครั้งคราว 

 -  ขณะใชง้านลิฟตห์ยุดแลว้มีอาการเล่ือนลงต า่หรือหยุดไม่สนิท  

 -  ประตูลิฟตด์า้นในปิดไม่สนิท ขณะลิฟตเ์คล่ือนท่ี  

-  ลวดสลิงมีการกดักร่อนเห็นไดช้ัด เสน้ลวดฉีกขาด 3 เสน้ขึ้ นไป หรือลวดสลิง 

มีขนาดลดลงเกินรอ้ยละ 5 ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางเดิม 

 

4.3.9 ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนท่ีสูง 

 

งานหรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงในคณะ สถาบัน โรงพยาบาล และสถานท่ีต่าง ๆ  

ในมหาวิทยาลัย ยงัมีงานหรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงแฝงตัวอยู่ เช่น การท างานบนท่ีสูง การ

ท างานในท่ีอบัอากาศ งานก่อใหเ้กิดความรอ้นหรือประกายไฟ งานก่อสรา้ง และงานซ่อมบ ารุงต่าง ๆ 

งานหรือกิจกรรมเหล่าน้ี มีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่บาดเจ็บสาหสั จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั สามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมไดด้งัน้ี  

 

กำรท ำงำนบนท่ีสูง หมายถึง การท างานบนท่ีสูงหรือใกลก้บัจุดท่ีจะตกท่ีมีความสูงตั้งแต่  

2.0 เมตรขึ้ นไป ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง บ ารุงรกัษา หรืองานก่อสรา้ง เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั 

สามารถด าเนินตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

1)  การช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียงและการควบคุม ทุกคณะ สถาบนั โรงพยาบาล 

และส่วนงานตอ้งท าการช้ีบ่งทุกงานท่ีมีโอกาสตกจากท่ีสูงตั้งแต่ 2.0 เมตร โดยส ารวจ

ประเภทของงานท่ีท า สถานท่ีปฏิบติังาน มาตรการป้องกนัการตกและการคุม้ครอง

นัง่รา้น งานเปล่ียนหลังคา งานเปล่ียนหลอดไฟ โคม ไฟ งานเช็ดกระจก งานทาสี

ภายนอกอาคาร การใชบ้นัไดพาดในการท างาน การตั้ง หรือร้ือถอนนัง่รา้น เป็นตน้  

2)  จดัท ามาตรการท างานหรือขอ้บังคับในการท างานบนท่ีสูงแต่ละประเภทงาน หรือ

สถานท่ี กรณีท่ีงานน้ันยงัไม่มีมาตรฐาน หรือขอ้บังคับใหด้ าเนินการวิเคราะห์งานเพ่ือ

ความปลอดภัย (job safety analysis) ก่อน แลว้จดัท าเป็นมาตรฐานการท างานให้

พนักงานปฏิบติั 
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3) การท างานบนท่ีสูง ตอ้งสวมสายรดักนัตก อาจเป็นเข็มขดันิรภยั หรือสายรดัตวันิรภยั 

พรอ้มกับยึดกับจุดยึดเหน่ียวท่ีปลอดภัยหรือสายช่วยชีวิต (life lines) ตลอดเวลาท่ี

ท างาน 

4) การท างานบนท่ีสูงมากกวา่ 2 เมตร ขึ้ นไป จะตอ้งมีการแจง้หรือติดประกาศใหท้ราบ

ทัว่กนั และตอ้งกั้นเขตอนัตรายเพ่ือเตือนป้องกนัพนักงาน 

5) หากมีอาการผิดปกติ หรือเจ็บป่วยตอ้งหยุดท างาน และรายงานหวัหน้างานใหท้ราบทันที 

6) บริเวณท่ีไม่มีราวเกาะหรือเคร่ืองป้องกนัชนิดอ่ืนใหค้าดเข็มขดันิรภยั และก่อนใชง้าน 

ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขดันิรภยัทุกครั้ง 

7) อยา่วางเครื่องมือและวสัดุอ่ืน ๆ ในต าแหน่งท่ีอาจจะตกลงมาได ้

8) อยา่โยนหรือขวา้งเครื่องมือหรือวสัดุอ่ืน ๆ ในต าแหน่งท่ีอาจจะตกลงมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

4.3.10  ควำมปลอดภยัในกำรใชเ้ครื่องมือช่ำง 

1) เลือกใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 

2) รกัษาเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใชง้านทุกครั้ง 
3) ซ่อมแซม หรือหาเคร่ืองมือใหม่ทดแทนเครื่องมือท่ีช ารุดทนัที 

4) ลา้งน ้ามนัจากเคร่ืองมือหรือช้ินงานก่อนการใชง้าน และท้ิงขยะตามชนิด/ประเภทของขยะ 
5) ตรวจสอบและปฏิบติัตามขอ้แนะน าการใชเ้ครื่องมือ 

6) จบัหรือถือเคร่ืองมือใหก้ระชบั 

7) ก่อนเร่ิมงานตอ้งตรวจสอบสภาพต่าง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท างานก่อนทุกครั้ง 
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4.3.11 ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัเครื่องจกัร 

 

1) ใชเ้ครื่องจกัรไดเ้ฉพาะคนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเท่าน้ัน และการใชต้อ้งใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) เคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซ้ือใหม่ หรือน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต 

ตอ้งท าการขึ้ นทะเบียนและประเมินความเส่ียงก่อนใช้

งานทุกครั้ง 

3) สวมใส่เส้ือผ้าท่ีรัดกุม อย่าสวมเส้ือปล่อยชายหรือ

แขนหลุดลุ่ย 

4) เคร่ืองจกัรต่าง ๆ จะตอ้งมีท่ีครอบหรือปกปิดป้องกนั

ส่วนท่ีหมุนไดแ้ละติดอยูใ่นท่ีของมนัเรียบรอ้ย เพ่ือป้องกนั 

อนัตรายจากการยืน่ช้ินส่วนของรา่งกายเขา้ไปถูกเครื่องจกัร 

5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล และใช้

เคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน ระวงัการใชถุ้งมือ 

6) ในการตรวจสอบ ซ่อมแซม และท าความสะอาดเคร่ืองจกัรน้ัน

ตอ้งหยุดเคร่ืองจกัรใหเ้รียบรอ้ยและมีเคร่ืองหมายช้ีบอกหรือ

ติดป้ายแขวนวา่ “หา้ม” เดินเคร่ืองจกัร และน าขยะท่ีเกิดจาก

การท าความสะอาด ท้ิงตามชนิด/ประเภทของขยะ เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

7) รกัษาเคร่ืองจกัรใหส้ะอาดอยู่เสมอ ตรวจสภาพของเคร่ืองจกัรก่อน

ใชง้านทุกครั้ง หากมีส่วนใดช ารุด ใหแ้จง้หวัหน้างานทราบทนัที 

8) อยา่ใชเ้ครื่องจกัรเกินก าลงัจะเกิดอนัตราย 

9) เม่ือต้องท างานร่วมกัน จะต้องแน่ใจว่าทุกคน

เขา้ใจสัญญาณในการส่ือสารต่าง ๆ อย่างชัดเจน

และถูกตอ้งตรงกนั 

10) อย่าเขา้ไปในส่วนท่ีเป็นอันตราย หรือบริเวณท่ีมี
การเค ล่ือนไหวของ เค ร่ื องจักรตลอดเวลา  

แต่ถา้จ าเป็นตอ้งเขา้ไป ตอ้งแน่ใจวา่เครื่องจกัรไดห้ยุดเดินเคร่ืองแลว้ 
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4.3.12 งำนซ่อมบ ำรุงหรือบ ำรุงรกัษำ  

 

งานซ่อมบ ารุงหรือบ ารุงรกัษา เป็นงานท่ีมีความเส่ียงสูงอีกงานหน่ึง ท่ีพบว่าเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยและรุนแรง ส าหรบัเอกสารน้ี จะเน้นไปท่ีการควบคุมและการตัดแรงพลงังาน ดว้ยวิธีการล็อก

กุญแจและการแขวนป้าย เม่ือมีการตัดแหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ไอน ้า เช้ือเพลิงเหลว (น ้ามนั) 

ก๊าซอนัตรายหรือไวไฟและลม เป็นตน้ เพ่ือความปลอดภยัควรด าเนินการต่อไปน้ี  

1) ก าหนดลกัษณะงานท่ีตอ้งล็อกกุญแจ และแขวนป้าย  

2) จดัอบรมพนักงานทุกคนใหท้ราบ เพ่ือจะไดท้ราบและเขา้ใจถึงป้าย และกุญแจท่ีใชล็้อก  

3) มอบหมายใหห้วัหน้างานควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด และสุ่มตรวจเป็นครั้งคราว  

4) พนักงานควรมีกุญแจ และป้ายเฉพาะตัว กุญแจควรไดม้าตรฐาน และมี master key  

เก็บไวท่ี้หัวหน้า กุญแจและป้ายควรแตกต่างกัน แยกตามแผนก รอบเวลาการ

ท างาน หรือผูร้บัเหมา  

5) ป้ายควรท าจากพลาสติกหรือโลหะ ขนาด 3” x 6” ตัวอกัษร ใหญ่มองเห็นชดัเจน 

และมีขอ้ความ ดงัน้ี  

-  อนัตราย  

-  หา้มเดินเคร่ืองหรือเปิดสวติช ์ 

-  หา้มเอาป้ายออกโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

-  ช่ือเจา้ของป้าย หน่วยงาน 

 

ขั้นตอนในการล็อกกุญแจและแขวนป้าย ท าไดด้งัน้ี  

1)  ตรวจสอบหาแผงควบคุมหรือเมนสวติช ์หรือตน้ตอของพลงังานท่ีส่งเขา้เครื่องจกัร  

2)  ล็อกกุญแจแผงควบคุมหรือเมนสวติชพ์รอ้มทดลอง และแขวนป้ายซ่ึงเขียนขอ้ความ

ก ากบัไว ้ 

3)  ป้ายมีไม่เพียงพอใหเ้ขียนเพ่ิมทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงัวา่ก าลงัปฏิบติังาน  

4)  กรณีท่ีไม่สามารถล็อกกุญแจได ้ควรใหช้่างถอดฟิวสห์รือสายไฟออก  

5)  ทดสอบเคร่ืองจกัรวา่ตน้ก าลงัถูกตดัแลว้จริง  

6)  กรณีเปล่ียนกะ ตอ้งเปล่ียนกุญแจ และป้ายดว้ยตนเองเสมอ  

7)  ถา้กุญแจหาย ตอ้งรายงานหวัหน้าทราบก่อน จึงจะไดร้บักุญแจใหม่  

8)  เม่ืองานแลว้เสร็จ ตอ้งถอดกุญแจและป้ายดว้ยตนเองเสมอ  

9)  คนท่ีถอดกุญแจคนสุดทา้ย ตอ้งแจง้หวัหน้างานหรือผูร้บัผิดชอบ  

10)  ตรวจสอบวา่ไม่มีบุคคลหรือส่ิงของอยูจุ่ดท่ีอนัตราย จึงเริ่มเดินเคร่ืองจกัร 

 



 

 

 113 

 
 

4.3.13 ไฟฟ้ำและฟ้ำผ่ำ ควำมปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้ำและฟ้ำผ่ำ  

 

สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  

1)  จดัใหมี้แผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดตั้งภายในอาคาร หรือนอกอาคาร ซ่ึงไดร้บัการรบัรองจาก

วศิวกรไฟฟ้า และผ่านการเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

2)  จัดใหมี้การตรวจสอบ บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรือ

เคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ฟฟ้า หรือเก่ียวเน่ืองกับไฟฟ้าใหใ้ชง้านไดโ้ดยปลอดภัย ไม่น้อยกวา่ 

ปีละครั้ง  

3)  เม่ือมีการติดตั้ ง ตรวจสอบ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรท่ีมี

กระแสไฟฟ้าผ่าน ต้องปลดสวิตช์และแขวนป้ายพ้ืนสีแดงท่ีมีขอ้ความ ว่า “หา้มสับ

สวติช”์ หรือใส่กุญแจป้องกนั  

4)  จัดใหมี้การติดตั้งเต้ารับเพียงพอแก่การใชง้าน กรณีเต้ารับใชง้านเกินก าลัง ใหจ้ัด

เปล่ียนขนาดเตา้รับ สายไฟฟ้า และเครื่องป้องกันใหเ้หมาะสมกับประเภทและสภาพ 

การใชง้าน  

5)  ฟิวสห์รือเบรกเกอร ์(สวติชต่์อไฟอตัโนมติั) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองจกัร

ท่ีใชไ้ฟฟ้าทุกจุดตอ้งต่อผ่านฟิวสห์รือเบรกเกอร ์เพ่ือป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร  

6)  วสัดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ตัวน า ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 

ตัดตอน เป็นตน้ ของระบบไฟฟ้า ตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรบักนั  
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กำรใชเ้ครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

1)  ติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กรณีติดตั้งในหอ้ง ตอ้งต่อท่อไอเสีย

ออกไปภายนอก  

2)  จดัใหมี้เครื่องป้องกนักระแสไฟฟ้าไหลเกิน  

3)  จดัใหมี้เครื่องดับเพลิงท่ีดับไฟจากไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอ และสามารถดับเพลิงท่ีเกิด

จากน ้ามนัได ้ 

 

สำยดินและหลกัดิน  

 1)  การเดินสายไฟตอ้งจัดใหมี้สายดินกรณีเป็นอาคารเก่าและไม่ไดจ้ัดเตรียมสายดิน 

ควรจดัท าสายดินเพ่ิมเติม  

 2)  หลกัดิน สายดินทุกจุดตอ้งเดินมาสู่หลกัดิน ท่ีท าดว้ยแท่งโลหะท่ีปักลงในดิน หรือส่ิง

ท่ีฝังอยูใ่นดิน เพ่ือจะน าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟลงสู่ดิน  

 3)  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ฟฟ้า หรือโครงโลหะของแผงวงจร

ไฟฟ้าตอ้งต่อสายดิน เพ่ือน าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าท่ีรัว่ลงสู่หลกัดิน  

 4)  จดัใหมี้การตรวจสอบรอยต่อระหว่างสายดินกับหลักดินอย่างน้อยปีละครั้ง พรอ้ม

จดัท ามาตรการป้องกนัการชนกระแทก  

 5)  หลกัดินและส่ิงท่ีใชแ้ทนหลกัดิน ควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี  

 -  แท่งเหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกร่อน หรือแท่งเหล็กหุม้ทองแดง หรือแท่ง

ทองแดงท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

2.40 เมตร  

 -  แผ่นโลหะท่ีมีพ้ืนท่ีสมัผัสไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเซนติเมตร กรณีเป็นเหล็กอาบ

โลหะชนิดกันการผุกร่อน ตอ้งหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ถา้เป็นโลหะท่ีทน

การผุกรอ่นชนิดอ่ืน ตอ้งหนาไม่น้อยกวา่ 1.5 มิลลิเมตร  

 -  หลักดินชนิดอ่ืนนอกเหนือจากน้ี ใหข้อความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้แต่กรณี  

 -  หลกัดิน เม่ือตอกลงดินแลว้ ควรมีความตา้นทานการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอหม์ 

 

4.3.14 กำรรกัษำควำมปลอดภยั (Security) ของหน่วยงำน 

 

 ในอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญั จ าเป็นตอ้งมีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด 

อย่างไรก็ตาม ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั (safety) ดังน้ัน ตอ้งรกัษาสมดุลระหว่างระบบรกัษา

ความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยใหมี้ความสมดุลกัน การรกัษาความปลอดภัยเก่ียวกับ
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สถานท่ี คือมาตรการท่ีก าหนดขึ้ นเพ่ือป้องกนั พิทักษ์รกัษาความปลอดภัยของชีวิตและทรพัยสิ์นให้

พน้จากการโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรมและเหตุอ่ืน ๆ อนัอาจท าใหก้ารประกอบการ 

มีสมรรถภาพลดลงหรือตอ้งยุติการประกอบการ ภยนัตรายเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

1)  เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุบัติเหตุ ไดแ้ก่ การเกิดพายุ น ้าท่วม แผ่นดินไหว 

ฟ้าผ่า และเพลิงไหม ้เป็นตน้  

2)  เกิดจากการกระท าของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

-  กระท าโดยเปิดเผย เช่น การโจรกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบ  

และการวางเพลิง  

-  การกระท าโดยทางลบั เช่น การจารกรรมขอ้มูลหรือทรพัยสิ์น  

และการวินาศกรรม เป็นตน้  

 

ขอ้พิจำรณำในกำรวำงระบบรกัษำควำมปลอดภยัเก่ียวกบัสถำนท่ี  

1)  ความส าคัญของสถานท่ี ส าหรับสถานศึกษา และโรงพยาบาล ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย

โดยตรงของการก่อวินาศกรรม และการจารกรรม มีเพียงโจรกรรม ดงัน้ัน ตอ้งพิจารณา

ว่าในอาคาร ในหอ้ง ในชั้น ในพ้ืนท่ีใด ท่ีมีทรัพย์สินท่ีมีค่า หรือมีความส าคัญ เช่น  

หอ้งเก็บเงิน ระบบดับเพลิง หอ้งเก็บขอ้มูลส าคัญ และพ้ืนท่ีเก็บสารไวไฟหรือระเบิดได้ 

เช่น ถงัก๊าซหุงตม้ขนาดใหญ่ หรือถงัออกซิเจนเหลว เป็นตน้  

2)  ระดับการรกัษาความปลอดภัย แต่ละสถานท่ีอาจมีความแตกต่างกัน เช่น บริเวณ

หอพกันักศึกษา อาคารผูป่้วย อาคารเรียน อาคารอ านวยการ อาจมีการรกัษาความ

ปลอดภัยเฉพาะทางเขา้-ออกอาคาร หรือเฉพาะชั้นหรือพ้ืนท่ีส าคัญ อาจมีการรกัษา

ความปลอดภยัเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้ขม้งวดข้ึนก็ได ้ 

 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือรกัษำควำมปลอดภยัเก่ียวกบัสถำนท่ี สามารถด าเนินการ ไดด้งัน้ี  

1)  การส ารวจหรือตรวจสอบ โดยใหผู้้มีส่วนเก่ียวขอ้งท าการเดินส ารวจ ตรวจสอบ 

บริเวณพ้ืนท่ี และอาคารอย่างละเอียด ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม หลักฐาน 

ในการปฏิบติั และขอ้บกพรอ่งท่ีเคยมีมา  

2)  จดัท ารายงานการส ารวจหรือตรวจสอบ โดยช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัท่ีใชใ้นการป้องกนัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ ไม่ถูกตอ้ง 

หรือจะท าใหเ้กิดการละเมิดการรกัษาความปลอดภัย และเสนอแนะใหห้วัหน้าส่วนงาน

พิจารณาแกไ้ข และวางระเบียบปฏิบติัใหม่ใหเ้หมาะสม ถูกตอ้ง เพียงพอต่อไป  

3)  มาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีส าคญัของเร่ืองต่าง ๆ มีดงัน้ี  



 
 

116 

3.1) เขตรั้วและการจ ากัดช่องเขา้ออก ก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัยด้วย
วิธีการใชเ้คร่ืองกีดขวาง การควบคุมจราจร การใหแ้สงสว่าง การควบคุม 

การเขา้-ออกของบุคคลภายนอก การควบคุมการเขา้-ออกของเจา้หน้าท่ี

ภายใน รวมถึงนักศึกษา และติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

3.2) เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งมี ถึงแมว้ว่าจะมีเคร่ือง 
กีดขวาง มีระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบสญัญาณเตือน แลว้ก็ตาม หากไม่มีการ

เฝ้ารักษาแล้ว ก็อาจมีการเล็ดลอดเข้ามาได้ นอกจากน้ัน ยังท าหน้าท่ี

ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และส่ิงของท่ีน าเขา้หรือน าออกไปจากอาคาร

สถานท่ี และยงัมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั อุบติัเหตุและภยนัตรายอ่ืน ๆ 

ส าหรับจ านวนเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะมากหรือน้อยใหพิ้จารณา

ปัจจยัต่อไปน้ี  

- จุดอ่อนของสถานท่ี อาคาร หรือพ้ืนท่ี 

- จ านวนช่องทางเขา้-ออก  

- จ านวนบุคคลภายนอก ผ่านเขา้-ออก  

- จ านวนยานพาหนะท่ีผ่านเขา้-ออก  

- จ านวนอาจารย ์เจา้หน้าท่ี และนักศึกษาในแต่ละอาคาร สถานท่ี  

- ลกัษณะของงานและทรพัยสิ์นท่ีพึงไดร้บัการพิทกัษ์รกัษา  

- เวลาพกัผ่อนของเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั  

3.3) การควบคุมยานพาหนะ มีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั ตรวจสอบยานพาหนะ 
ประจ าอยูท่ี่ช่องทางเขา้-ออกสถานท่ีตั้ง ท าหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากร และส่ิงของ

บนยานพาหนะ และควบคุมยานพาหนะใหใ้ชเ้สน้ทางหรือท่ีจอดรถท่ีอนุญาต

เท่าน้ัน นอกจากน้ัน ในบางพ้ืนท่ีอาจจ าเป็นตอ้งท าบันทึกหลักฐานตามหัวขอ้

ต่อไปน้ี  

- ช่ือคนขบัและผูโ้ดยสาร  

- วนัเวลาท่ีเขา้-ออก  

- เลขทะเบียนรถ  

- วตัถุประสงคแ์ละสถานท่ีจะเขา้ไป  

- ลกัษณะและจ านวนส่ิงของท่ีบรรทุกเขา้-ออก  

- การแลกบตัรเขา้- ออกส าหรบัในบางพ้ืนท่ี  

3.4) การป้องกันอัคคีภัย เน่ืองจากในบางอาคารหรือสถานท่ีไม่มีคนอยู่ในเวลา
กลางคืนหรือในวนัหยุด จ าเป็นตอ้งอาศยัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัในการ

ช่วยดูแล ทั้งการดับเพลิงขั้นตน้ และการแจง้เหตุเพลิงไหม ้ดังน้ัน ควรจดัอบรม

การดับเพลิงขั้นตน้ใหก้ับเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยทุกคน พรอ้มมีเบอร์

โทรศพัทส์ าหรบัแจง้เหตุฉุกเฉินไปยงัสถานีดบัเพลิงหรือสถานีต ารวจท่ีอยูใ่กล ้ 
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3.5) การใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ีมีความส าคญั เชน่ ทางเขา้-ออกสถานท่ี

หรืออาคาร และจุดส าคัญ ควรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือช่วยในการสอดส่อง

บุคคลหรือยานพาหนะท่ีเขา้-ออก ควรพิจารณาจุดท่ีติดตั้งกลอ้ง ความจุท่ีจะ

เก็บขอ้มูลไดก่ี้วนั บางกรณีอาจตอ้งมีจอภาพส าหรบัใชใ้นการสงัเกตการณ์ของ

เจา้หน้าท่ีตลอดเวลา กลอ้งท่ีเลือกควรสามารถใชไ้ดท้ั้งเวลากลางวนั และกลางคืน 

มีความละเอียดเพียงพอท่ีจะเห็นใบหน้าหรือทะเบียนรถ ต าแหน่งท่ีติดตั้งตอ้ง

ระมัดระวงัการถูกท าลาย มีเจา้หน้าท่ีตรวจการท างานของกลอ้งทุกสัปดาห์

เพ่ือใหก้ลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้านไดจ้ริงตลอดเวลา  

3.6) การติดตั้งกลอ้งนอกอาคารตอ้งเลือกชนิดท่ีทนทั้งแดดและฝนบางครั้ง จ าเป็น 

ตอ้งติดตั้งกลอ้งชนิดปรบัหมุนได้ หรือมีเลนสป์รบัขนาดภาพได ้(zoom) ทั้งน้ี 

ก่อนตัดสินใจวา่จะเลือกกลอ้งวงจรปิดชนิดใด แบบใด ควรค านึงถึงประโยชน์

จากการใชง้าน 

 

4.3.15 ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัวตัถุอนัตรำยหรือสำรเคมี 

 

 วัตถุอนัตรำย หมายถึง วตัถุท่ีสามารถลุกไหมไ้ด ้ติดไฟได ้และระเบิดไดซ่ึ้งวตัถุอนัตราย

เหล่าน้ีจะมีกฎหมายควบคุมพิเศษ และมีขอ้บงัคบัในการท างานโดยเฉพาะอีกดว้ย 

• พ้ืนท่ีจดัเก็บวตัถุอนัตรายหรือสารเคมี ตอ้งมีการระบายอากาศท่ีดี 

• ก าหนดผูท่ี้สามารถเขา้-ออก พ้ืนท่ีและมีป้ายบ่งช้ีชดัเจนไวห้น้าทางเขา้-ออก 

• หา้ม ผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเขา้-ออก พ้ืนท่ีจดัเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายเด็ดขาด 

• ผูป้ฏิบัติงานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากาก 

แวน่ตา ถุงมือทุกครั้งก่อนเร่ิมท างาน 

• ถา้ไดร้ับอุบัติเหตุ ผูเ้ขา้ท าการช่วยเหลือจะตอ้งรีบขนยา้ยผูป่้วยออกไปสู่บริเวณท่ีโล่ง

โดยเร็วท่ีสุด และปฏิบติัตาม MSDS ของสารเคมีน้ัน ๆ 

• หีบหอ่หรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดตอ้งมีสลากบ่งช้ีท่ีชดัเจน 

• ก่อนท างานตอ้งทราบชนิดและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก MSDS 

• หลีกเล่ียงการสมัผสัสารเคมีโดยตรง 

• หา้ม รบัประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือสูบบุหร่ี ขณะท างานกับ

สารเคมี 

• ก่อนทานอาหาร สูบบุหร่ี หรือเขา้หอ้งน ้า ตอ้งถอดอุปกรณ์ป้องกัน

อนัตราย และลา้งมือใหส้ะอาดก่อนทุกครั้ง 

• หา้ม ผูท่ี้ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งท างานเก่ียวกบัสารเคมี 

• หากสารเคมีหก ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา ท าการก าจัดตามวิธี

แนะน าของคู่มือ 
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• อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีใชแ้ลว้ตอ้งท าความสะอาด หรือท าลายท้ิงตามค าแนะน า 

• เม่ือท างานเสร็จตอ้งลา้งมือ อาบน ้า และผลดัเปล่ียนเส้ือผา้ 

• การเก็บสารเคมี ควรแยกเก็บใหเ้ป็นระเบียบตามชนิดและประเภทของสารเคมี 

• เม่ือสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง 

- รีบลา้งบริเวณท่ีโดนสารเคมีทนัทีในลา้งอยา่งน้อย 15 นาที 

- ถอดเส้ือผา้ท่ีถูกสารเคมีออกทนัที หากรุนแรงมาใหล้า้งน ้าอีกครั้ง 

• เม่ือสารเคมีกระเด็นเขา้ตาควรปฏิบติัดงัน้ี 

- ไปท่ีอ่างลา้งตาฉุกเฉินท่ีใกลท่ี้สุด 

- ลืมตาตลอดเวลาในน ้า โดยใหน้ ้าไหลผ่านตาประมาณ 15 นาที 

- รีบพบแพทยห์รือพยาบาลทนัที 

✓ จดัเก็บวสัดุดูดซับสารเคมีหลังท าความสะอาดพ้ืนท่ี เขียนป้ายบ่งช้ีและแยกท้ิงตาม

ประเภท/ชนิดของขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.16 ควำมปลอดภยัในกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดส่ิุงของหรือยกของหนัก 

 

 การยกส่ิงของหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของใด ๆ จะตอ้งรูจ้กัวิธีท่ีถูกตอ้ง หากท าไม่ถูกวิธีอาจ

ก่อใหเ้กิดอันตรายได้ ซ่ึงการยกของหนักตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดตามกฎหมาย มีการแบ่ง

ประเภทไวด้งัน้ี 

• พนักงานชาย ตอ้งยกของหนักไม่เกิน  50 กิโลกรมั 

• พนักงานหญิง ตอ้งยกของหนักไม่เกิน 25 กิโลกรมั 

 

ทั้งชายและหญิงหากตอ้งยกของหนักเกินท่ีก าหนด จะตอ้งหาคนช่วย หรือตอ้งใชเ้คร่ือง

ทุ่นแรงในการช่วยยก 
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กำรเคล่ือนยำ้ยสิ่งของมีวิธีท่ีแตกตำ่งกนัไป ดงัน้ี 

กำรเคล่ือนยำ้ยดว้ยมือ พิจารณาดูความสามารถดา้นร่างกายของตัวเอง “ยกไหวหรือไม่” 

วางเทา้ใหห้่างจากวตัถุประมาณ 8 - 12 น้ิว แยกขาออกเล็กน้อย เพ่ือการทรงตัวท่ีดีย่อตัวลงหรือนั่ง

ยอง ๆ โดยใหห้ลังตรง แลว้จบัของน้ันใหม้ัน่คงดว้ยฝ่ามือยกวตัถุขึ้ นตรง ๆ โดยใหเ้ข่าเป็นส่วนท่ีรับ

น ้าหนักหลงัตรงใหใ้ชก้ าลงัขา อยา่ใชก้ าลงัของส่วนหลังเป็นอนัขาดการวางวตัถุลง โดยใหใ้ชห้ลักการ

เดียวกนักบัการยกของขึ้ น  

 

 

 

 

 

 

กำรเคล่ือนยำ้ยดว้ยรถเข็น หรือเคร่ืองทุ่นแรง รถเข็น

โดยทัว่ไปมีอยู ่4 ลอ้ หากน ้าหนักบรรทุกเบา ควรใชร้ถเข็น 2 ลอ้ 

ถ้าน ้ าหนักมากควรใช้ 4 ล้อ หรือใช้ Hand Lift การเข็นรถเข็น  

ควรใชด้ันหรือเล่ือน ไม่ควรดึง หา้ม วางของบนรถเข็นสูงเกินไป 

จะท าใหม้องไม่เห็นทาง หรือท าใหข้องตกหล่นเสียหาย การเข็น

รถลงทางท่ีลาดชนั อาจจะเกิดอนัตรายไดต้อ้งมีคนช่วยพยุง หรือ

ลดการไหลของรถ 

 

4.3.17 ควำมปลอดภยัในงำนตดั งำนเช่ือม และงำนเจยีรโลหะ 

 

หา้ม  เช่ือมหรือตัดภาชนะ (เช่น ถัง กระป๋อง ฯลฯ ) ท่ีใชบ้รรจุวตัถุไวไฟ พนักงานท่ีท า

การเช่ือมโลหะตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 

 

 ระวงั! อยา่ใหเ้ถา้หรือประกายไฟจากการเช่ือมสมัผสัวสัดุติดไฟ เช่น ก๊าซของติดไฟได ้
 

ตอ้งระวงัในการตดั หรือเช่ือมโลหะในบริเวณท่ีอยูเ่หนือศีรษะ เพราะสะเก็ดของการเช่ือม

หรือประกายไฟ อาจก่อใหเ้กิดอคัคีภยัหรือเป็นอนัตรายต่อพนักงาน 

การเช่ือมดว้ยไฟฟ้า พนักงานเช่ือมโลหะตอ้งตรวจสอบ

สายเช่ือม สายดิน และสายต่อ ก่อนท างานหากพบว่าฉนวนหุม้

ช ารุดเสียหายตอ้งเปล่ียนทันทีควรต่อสายดินใหใ้กลก้ับช้ินงาน

เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าตกคา้ง ไม่ควรมว้นสายไฟเพ่ือป้องกัน

การสะสมความรอ้นเคร่ืองเช่ือมชนิดท่ีเคล่ือนท่ีได้ตอ้งต่อสายดิน

ขณะท าการเช่ือมควรมีการระบายอากาศ 
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การเช่ือมและการตัดโลหะโดยใชก้๊าซ ระมัดระวงัใน

การยกและเคล่ือนยา้ยถังบรรจุก๊าซควรเก็บถังในท่ีร่มห่างจาก

เปลวไฟ และความรอ้นวางถังในแนวตั้ง และยึดอย่างแข็งแรง

ก่อนการเคล่ือนยา้ย ควรครอบถังก๊าซใหเ้รียบรอ้ย ถังออกซิเจน

ควรจดัเก็บแยกจากถังก๊าซเช้ือเพลิง เม่ือตอ้งการเคล่ือนยา้ยถงั

ก๊าซ และถังออกซิเจนใหว้างถังลงในตะแกรง  ตะกร้าหรือ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกันหา้มใชเ้ชือกหรือลวดผูกมัดถังก๊าซ

โดยตรง 

 หา้ม  ใชถ้ังก๊าซท่ีรัว่ทดสอบโดยการใชส้บู่ สายต่อออกซิเจน และก๊าซอะเซทิลีน ตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัเปลวไฟติดตั้งอยูห่ลงัตวัควบคุมความดนัก๊าซ 
 

 การเจียรโลหะ 

- จะตอ้งติดตั้งเคร่ืองขดั ใหย้ึดแน่นกับโต๊ะท่ีมัน่คงและมีฝา

ครอบป้องกนัอนัตราย  

- ไม่ตั้งอตัรารอบหมุนของจานขดัเกินอตัรา 

- จานท่ีสึก ช ารุด ตอ้งเปล่ียนใหม่ 

- ผูท่ี้ปฏิบติังาน ตอ้งสวมแวน่นิรภยั สวมเคร่ืองกรองอากาศ  

และถุงมือป้องกนัเศษโลหะ 

 

4.3.18 ควำมปลอดภยัในกำรใชน้ัง่รำ้น 

- การประกอบนัง่รา้นตอ้งไดร้บัอนุญาตและตรวจสอบ

ก่อนใชง้าน 

- ต้องป้องกันล่วงหน้ามิให้วัสดุ  หรือเศษวัสดุตกใน

ระหวา่งก่อตั้งหรือระหวา่งใชง้าน 

- แต่ละระดบัของนัง่รา้นจะตอ้งปูดว้ยกระดานไมใ้หเ้ต็มท่ี 

และมีราวไมก้ั้นระดบัของพ้ืนโดยรอบ 

- ช่องทางข้ึนลงของแต่ละขั้นบนัไดจะตอ้งมีขนาดเล็กพอเหมาะในการขึ้ นลง 

- ยดึกระดานแต่ละแผ่นใหแ้น่น 

- การก่อตั้งหรือร้ือถอนตอ้งหยอ่นวสัดุและอุปกรณ์ทุกอยา่งของนัง่รา้นลงมาโดย

ปลอดภยั หา้ม โยนลงมา 
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4.3.19 ควำมปลอดภยัในกำรใชลิ้ฟตข์นส่งสินคำ้  

- ตรวจสภาพทัว่ไปของลิฟต ์เช่น ประตูลิฟต ์กระเชา้  

ปุ่มกดลิฟต ์ไฟฟ้า แสงสวา่ง เป็นตน้ ทุกครั้งก่อนใชง้าน 

- หา้มวางสินคา้กระแทกกบัประตูลิฟต์ 

- ตรวจสภาพช้ินงานท่ีใส่ในลิฟต์ เพ่ือป้องกนัช้ินงานไหลออก

นอกประตูลิฟต ์

- ใหปิ้ดประตูลิฟตเ์บา ๆ หา้มกระแทกประตูโดยเด็ดขาด 

- ปิดประตูลิฟต์ใหส้นิททุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และเอาลิฟต์ลง

ทุกครั้ง (หา้มคา้งไว)้ 

- เปิดประตูลิฟตทุ์กครั้งท่ีมีการเอาของออกจากลิฟต ์

- หากพบวา่ลิฟตช์ ารุด/เสียหายใหรี้บแจง้ช่างซ่อมบ ารุงทนัที 

- หา้มหยอกลอ้เล่นกนัในขณะท างานโดยเด็ดขาด 

- หา้มโดยสารลิฟตเ์ด็ดขาด 

 

4.3.20  กำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 

 พนักงานและผูร้บัเหมาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยทราบสาเหตุการเกิดและ 

แหล่งก าเนิดอคัคีภัย วิธีการระงับอคัคีภัย การใชอุ้ปกรณ์เตือนภัยและการป้องกนัอคัคีภัย ระบบการ

อพยพหนีไฟ และหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัและผูค้วบคุมงานในการป้องกนัอคัคีภยั ดงัน้ี 

(1)  สาเหตุการเกิดและแหล่งก าเนิดอัคคีภัย สาเหตุการเกิดอัคคีภัย จะต้องทราบ

ทฤษฎีการเผาไหม ้การแบ่งประเภทของไฟ แหล่งก าเนิดอคัคีภยั การดูแลควบคุม

แหล่งก าเนิดอคัคีภยั ดงัน้ี 

ทฤษฎีกำรเผำไหม ้ 

องคป์ระกอบในการเผาไหมมี้อยู ่4 องคป์ระกอบ คือ 

 

 

 

 

 

 
เช้ือเพลิง 

ปฏิกิริยำลกูโซ่ (Chain Reaction) 



 
 

122 

เราสามารถป้องกันการติดไฟได้ โดยแยกองค์ประกอบ 2 อย่าง  

ออกจากองคป์ระกอบท่ี 3 เอาองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงออกจากอีกสอง

องคป์ระกอบไม่ใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ เน่ืองจากองคป์ระกอบของการเผาไหมไ้ม่

ครบถว้น ไฟก็จะสามารถดบัไฟได ้

กำรแบ่งประเภทของไฟ โดยทัว่ไปไดแ้บ่งชนิดของไฟตามลกัษณะและ

ปฏิกิริยาในการลุกไหม ้ของเช้ือเพลิงตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัย

ของสหรฐัอเมริกา (National Fire Protect Agency: NFPA) ไดเ้ป็น 4 ประเภท 

 อคัคีภยัประเภท A ไดแ้ก่ อคัคีภยัท่ีเกิดขึ้ นจาก เช่น ไม ้กระดาษ เศษผา้

และขยะ อคัคีภยัเหล่าน้ี ใชน้ ้าธรรมดาหรือน ้ายาดบัเพลิงได ้

 อัคคีภัยประเภท B ไดแ้ก่ อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้ นจากน ้ ามันเช้ือเพลิงต่าง ๆ 

เช่น น ้ามนั สามารถดับไดโ้ดยใชเ้คร่ืองดับเพลิงแบบท่ีฉีดเป็นฟองหรือแบบก๊าซคารบ์อนไดออกไซค์ 

(CO2)หรือ ผงเคมีแหง้ (Dry Chemical) 

อคัคีภยัประเภท C ไดแ้ก่ อคัคีภยัท่ีเกิดขึ้ นจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สารดบัเพลิงท่ีใชไ้ดมี้

เฉพาะน ้ายา ชนิดท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟ้าเท่าน้ัน เช่น เคร่ืองดบัเพลิงแบบก๊าซคารบ์อนไดออกไซค ์(CO2) 

หรือผงเคมีแหง้ (Dry Chemical) 

อคัคีภยัประเภท D ไดแ้ก่ อคัคีภยัท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงท่ีเป็นโลหะ เช่น แมกนีเซียม ลิเทียม 

และโซเดียม เช้ือเพลิงจะมีความรอ้นสูงและลุกไหมต้ลอดเวลา ตอ้งใชเ้คร่ืองดับเพลิงและวิธีการ

ชนิดพิเศษเท่าน้ัน 

แหล่งก ำเนิดอคัคีภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  อุปกรณไ์ฟฟ้า 

2.  ความเสียดทาน 

3. วสัดุไวไฟชนิดพิเศษ 

4. การเช่ือมและการตดัโลหะ 

5. เตาเผาซ่ึงไมม่ีฝาปิดหรือ 

    เปลวไฟท่ีไมม่ีส่ิงปิดคลุม 

6.  การสูบบุหร่ีหรือการจุดไฟ 

7.  วตัถุท่ีผิวรอ้นจดั 

8.  ไฟฟ้าสถิต 

9.  เคร่ืองท าความรอ้น 

10. การลุกไหมด้ว้ยตนเอง 
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 กำรป้องกันอคัคีภยั สามารถกระท าไดโ้ดยตดัและควบคุมแหล่งเช้ือเพลิง เป็นหน้าท่ีของ

ทุกคน ท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั ดงัน้ี 

- สถานท่ีท างาน สถานท่ีเก็บวสัดุหรืออุปกรณ์ ตอ้งสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

- หา้มสูบบุหรี่ หรือท าใหเ้กิดประกายไฟในบริเวณท่ีอาจก่อใหเ้กิดอคัคีภยัได ้

- หา้มท้ิงก้นบุหร่ีหรือวัตถุท่ีมีความรอ้นลงในตะกรา้ ถังขยะหรือส่ิงรองรับอ่ืนท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดอคัคีภยั 

- เช้ือเพลิง สารไวไฟ หรือสารเคมี ต้องจัดเก็บและขนยา้ยใหถู้กวิธีและใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

- หมัน่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั หา้มมีส่ิงของวางกีดขวางเด็ดขาด 

- เสน้ทางหนีไฟ ทางเดินต่าง ๆ จะตอ้งรกัษาความสะอาด และไม่วางส่ิงของกีดขวาง

เสน้ทางหนีไฟเด็ดขาด 

- เศษผา้ เศษวสัดุท่ีเป้ือนน ้ามนั เศษวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีติดไฟไดจ้ะตอ้งแยกประเภทใหช้ดัเจน 

- ตอ้งฝึกซอ้มการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ และซอ้มอพยพหนีไฟตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ผูร้บัเหมาช่วงตอ้งอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูค้วบคุมงาน 

  

 กำรก ำจดัเช้ือเพลิง 

- การเคล่ือนยา้ยเช้ือเพลิงออก 

- การเคล่ือนยา้ยเช้ือเพลิงท่ีติดไฟออกจากกองเพลิง 

- การท าใหป้ริมาณของส่ิงท่ีจะไหมไ้ฟน้อยลง 

 

 กำรก ำจดัอำกำศ 

- การลดปริมาณออกซิเจนใหน้้อยลง 

- การเติมออกซิเจนใหม้ากขึ้ น 

- การท าใหเ้ยน็ตวัลงหรือลดอุณหภูมิ 

 

 กำรท ำใหเ้ย็นตวัลงหรือลดอุณหภูมิ 

- การท าใหส้ารท่ีเป็นเช้ือเพลิงมีอุณหภูมิต า่กวา่จุดวาบไฟ 

- การท าใหเ้ยน็ลงโดยการถ่ายเทความรอ้นออกจากสารท่ีก าลงัลุกไหม ้

- การท าใหเ้ยน็ตวัลงโดยการใหส้ารท าปฏิกิริยาดูดกลืนความรอ้น 

 

 

 



 
 

124 

4.4  อุปกรณป้์องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล 

  

(Personal Protective Devices =  PPD หรื อ  Personal Protective Equipment =  PPE) 

หมำยถึง อุปกรณส์ ำหรบัผูป้ฏิบติังำนสวมใส่ขณะท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนอนั

เน่ืองมำจำกสภำพและส่ิงแวดลอ้มกำรท ำงำน การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เป็น

วิธีการหน่ึงในหลายวิธีการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน โดยทัว่ไปจะยึดหลกัการป้องกนั ควบคุม

ท่ีส่ิงแวดลอ้มการท างานก่อน ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้จึงน ากลวธีิการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคลมาแทน 

 

 ชนิดของอุปกรณป้์องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล 

1) อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะ (Head Protection Devices) 

2) อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าและดวงตา (Eye and face protection devices) 

3) อุปกรณ์ป้องกนัห ู(Ear protection devices) 

4) อุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ (Respiratory protection devices) 

5) อุปกรณ์ป้องกนัล าตวั (Body protection devices) 

6) อุปกรณ์ป้องกนัมือ (Hand protection devices) 

7) อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ (Foot protection devices) 

8) อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง (Fall protection devices) 

 

1.  อุปกรณป้์องกันศีรษะ (Head Protection Devices) สวมไวเ้พ่ือป้องกันศีรษะจากการ

ถูกชน หรือกระแทก หรือวตัถุตกจากท่ีสูงกระทบต่อศีรษะ ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั มี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ี

มีขอบหมวกโดยรอบ และชนิดท่ีมีเฉพาะกระบงัดา้นหน้า 

 

ส่วนประกอบของหมวกนิรภยั ตัวหมวก ท าดว้ยพลาสติก หรือไฟเบอรก์ลาส หรือโลหะ 

สายพยุง ประกอบดว้ย สายรดัศีรษะ และสายรดัดา้นหลงัศีรษะ สามารถปรบัไดเ้พ่ือความสะดวก

ส าหรบัผูใ้ชส้ายรดัคา้ง แผ่นซบัเหง่ือ ท าดว้ยใยสงัเคราะห์ สามารถซบัเหง่ือ และใหอ้ากาศผ่านได ้

ผูส้วมจึงไม่ตอ้งถอดหมวกเพ่ือซบัเหง่ือบ่อย ๆ 
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 หมวกนิรภยั แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามคุณสมบติัการใชง้าน คือ 

- ประเภท A เหมาะส าหรบัการใชง้านทัว่ไป เช่น งานก่อสรา้ง งานอ่ืนเพ่ือป้องกนัวตัถุ หรือ

ของแข็งหล่นกระแทกศีรษะ วสัดุท่ีใชท้ าหมวกประเภทน้ี เป็นพลาสติก หรือไฟเบอร์

กลาส ป้องกนัการกระแทกและป้องกนัไฟได ้2,200 โวลท ์

- ประเภท B เหมาะส าหรบัการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกับสายไฟแรงสูง วสัดุท่ีใชท้ าหมวก 

คือ วสัดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส ป้องกันการกระแทกและ

ป้องกนัไฟได ้2,200 โวลท ์

- ประเภท C เหมาะส าหรับงานท่ีต้องท าในบริเวณท่ีมีอากาศรอ้น วัสดุท าจากโลหะ 

ไม่เหมาะใชก้บังานเก่ียวขอ้งกบัประแสไฟฟ้า 

- ประเภท D เหมาะส าหรบังานดบัเพลิง วสัดุท่ีใชท้ าหมวก เป็นอุปกรณ์วสัดุสงัเคราะห์

ประเภทพลาสติกและไฟเบอรก์ลาส 

 

ขอ้ควรปฏิบติัในกำรใชห้มวกนิรภยั และกำรบ ำรุงรกัษำ 

1) ตรวจสภาพความเรียบรอ้ยของหมวก ก่อนใชง้าน ถา้ช ารุดไม่ควรน ามาใช ้

2) เม่ือใชง้านแลว้ ควรมีการท าความสะอาดเป็นระยะ ดว้ยน ้าอุ่นและสบู่ ขณะลา้งควร

ถอดส่วนประกอบออกท าความสะอาด ผ่ึงใหแ้หง้ แลว้จึงประกอบช้ินส่วนใหม ่

3) หา้มทาสีหมวกใหม่ เพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการตา้นแรงไฟฟ้า และแรง

กระแทกลดต า่ลง 

4) ไม่วางหมวกนิรภยัไวก้ลางแดด หรือท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง เพราะจะท าใหอ้ายุการใชง้าน  

สั้นลง 

 

2.  อุปกรณป้์องกนัใบหนำ้และตำ (Eye and face protection devices) 

  ช่วยป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้ น จากวัตถุสารเคมีกระเด็นเขา้ตา ใบหน้า หรือ

ป้องกนัรงัสีท่ีจะท าลายดวงตา แบ่งเป็น 
 

 
 

 

 

แว่นชนิดมีแผ่นกั้นดำ้นขำ้ง แว่นชนิดครอบ แว่นครอบแบบรดัศีรษะ 
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  2.1  แว่นตำนิรภยั (Protective spectacles or Glasses) มี 2 แบบ คือ 

- แบบไม่มีกระบงัขา้ง เหมาะส าหรบัใชง้านท่ีมีเศษโลหะ หรือวตัถุกระเด็นมา

เฉพาะทางดา้นหน้าแบบมีกระบังขา้ง เหมาะส าหรบัการใชง้านท่ีมีเศษ

โลหะ หรือวตัถุกระเด็นขา้ง เลนสท่ี์ใชท้ าแวน่ตานิรภยั ตอ้งไดม้าตรฐาน 

การทดสอบ ความตา้นทาน แรงกระแทก 

 

  2.2  แว่นครอบตำ (Goggles) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัตา ท่ีปิดครอบตาไว ้ไดแ้ก่ 

- แวน่ครอบตาป้องกนัวตัถุกระแทก เหมาะส าหรบังานสกดั งานเจียระไน 

- แว่นครอบตาป้องกนัสารเคมี เลนส์ของแว่นชนิดน้ี จะตา้นทานต่อแรง

กระแทก และสารเคมี 

- แวน่ครอบตาส าหรบังานเช่ือมป้องกนัแสงจา้ รงัสี ความรอ้น และสะเก็ด

ไฟจากงานเช่ือโลหะ หรือตดัโลหะ 

 

  2.3  กระบังป้องกันใบหนำ้ (Face shield) เป็นวสัดุโคง้ครอบใบหน้า เพ่ือป้องกัน

อนัตรายต่อใบหน้าและล าคอ จากการกระเด็น กระแทกของวตัถุ หรือสารเคมี 

 

  2.4  หนำ้กำกเช่ือม เป็นอุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า และดวงตา ซ่ึงใชใ้นงานเช่ือมเพ่ือ

ป้องกนัการกระเด็นของโลหะ ความรอ้น แสงจา้ และรงัสีจากการเช่ือม 

 

  2.5  ครอบป้องกันหนำ้ เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศีรษะ ใบหน้าและคอ ลงมาถึง 

ไหล่และหน้าอกเพ่ือป้องกันสารเคมี ฝุ่น ท่ีเป็นอันตราย ตัวครอบป้องกันหน้ามี 2 ส่วนคือ ตัว

ครอบ และเลนส ์

 

ครอบป้องกนัใบหนำ้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

- ครอบป้องกนัหน้า ชนิดมีไสก้รองสารเคมี 

- ครอบป้องกันหน้า ชนิดไม่มีไสก้รองสารเคมี แต่จ่ายอากาศเขา้ไปโดยใชท่้อ

อากาศบางชนิด อาจมีหมวกนิรภยัติดมาดว้ย เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีศีรษะ 
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ตำรำงท่ี 4-3 คุณลกัษณะกำรใชง้ำนของหนำ้กำกเช่ือมแยกตำมวิธีกำรเช่ือมแบบตำ่ง ๆ 

ประเภท กำรใชง้ำน ภำพประกอบ 

1. หนา้กากเช่ือม ป้องกนัดวงตา หน้า และศีรษะ

ชนิดสวมศีรษะ ท าจากไฟเบอร ์

มีช่องกระจก ซ่ึงท าจากกระจก 

ท่ีแข็งแรงป้องกนัความรอ้นและ

สะเก็ดจากการเช่ือม และ 

มีลกัษณะการใชง้าน 

 

2. หนา้กากเช่ือมชนิดมือถือ โดยทัว่ไปใชก้บัผูต้รวจสอบหรือ 

ผูค้วบคุมงาน ท าจากไฟเบอร ์

มีช่องมอง ท าจากกระจกท่ีแข็งแรง

และมีคุณลกัษณะของการใชง้าน

ตามตาราง 

 

 

ตำรำงท่ี 4-4 คุณลกัษณะกำรใชง้ำนของหนำ้กำกเช่ือมแยกตำมวิธีกำรเช่ือมแบบตำ่ง ๆ 
 

วิธีกำรเช่ือม 

ขนำดของ

อิเล็กโทรด  

1/32 น้ิว (มม.) 

ขนำดของ

กระแสไฟฟ้ำ  

(arc current) 

(แอมแปร)์ 

หมำยเลขเฉดสี

ต  ำ่สุดที่ใชไ้ด ้

หมำยเลขเฉดสี 

ที่แนะน ำใหใ้ช ้ 

(สุขสบำย) 

Shielded metal are 

welding 

นอ้ยกวา่ 3 (2.5) 

3 – 5 (2.5 – 4) 

5 – 8 (4 – 6.4) 

มากกวา่ 8 (6.4) 

นอ้ยกวา่ 60 

60 – 160 

160 – 250 

250 - 550 

7 

8 

10 

11 

- 

10 

12 

14 

Gas metal arc 

welding and flux 

cored arc welding 

 นอ้ยกวา่ 60 

60 – 160 

160 – 250 

250 - 500 

7 

10 

10 

10 

- 

11 

12 

14 

Gas tungsten arc 

welding 

 นอ้ยกวา่ 50 

50 – 150 

150 - 500 

8 

8 

10 

10 

12 

14 

Air carbon 

Arc cutting 

(เบา) 

(หนัก) 

นอ้ยกวา่ 500 

500 – 1,000 

10 

11 

12 

14 

Plasma arc welding (เบา) 

(ปานกลาง) 

(หนัก) 

นอ้ยกวา่ 300 

300 – 400 

400 - 800 

8 

9 

10 

9 

12 

14 

Torch brazing 

Carbon arc welding 

 - 

- 

- 

- 

3 - 4 

14 
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3.  อุปกรณป้์องกนัหู (Ear protection devices) เป็นอุปกรณ์ท่ีสวมใส่เพ่ือกั้นความดงั

ของเสียงท่ีจะมากระทบต่อแกว้หู กระดูกหู เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีมีต่อระบบการไดย้ิน แบ่งตาม

ลกัษณะการใชง้านได ้ดงัน้ี 

 

3.1  ชนิดสอดเขำ้ไปในรูหู (Ear plugs) มีหลายแบบ บางชนิดท าจากวัสดุท่ี

สามารถเปล่ียนแปลงรูปร่างต่าง ๆ ได ้เม่ือปล่อยไวส้กัครู ่มนัจะขยายตวัเท่ากบัขนาดรูหูของผูส้วม

ใส่ วสัดุท่ีใชท้ าแตกต่างกนัไป เช่น พลาสติกบาง โฟม เป็นตน้ อุปกรณ์ป้องกนัหชูนิดน้ี นิยมใชก้นั

มาก เน่ืองจากราคาไม่แพง สะดวกในการเก็บและท าความสะอาด สามารถลดเสียงลงไดป้ระมาณ  

15 - 20 เดซิเบล วธีิการใส่อุปกรณ์ชนิดน้ีเขา้ไปในรูห ูคือ เม่ือจะใส่เขา้ไปในหูขวา ใหใ้ชมื้อซา้ยผ่าน

ดา้นหลังศีรษะ ดึงใบหูขวาขึ้ น และใชมื้อขวาหยิบอุปกรณ์ป้องกันหู สอดเขา้ในรูหู ค่อย ๆ หมุนใส่ 

เขา้ไปจนกระชบัพอดี ส่วนการท่ีหซูา้ย ก็ใชว้ธีิการเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

 

3.2  ชนิดครอบหู (Ear Muffs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันหูท่ีครอบปิดหูส่วนนอก ท าให้

สามารถกั้นเสียงไดม้ากกวา่ชนิดสอดเขา้ไปในรูหู ประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของอุปกรณ์ชนิดน้ี 

ขึ้ นอยูก่บัขนาด รูปร่าง วสัดุกนัเสียงรัว่รอบ ๆ ท่ีครอบหู และวสัดุดูดซบัเสียงในท่ีครอบหู ปกติจะ

ลดเสียงไดป้ระมาณ 20 - 30 เดซิเบล 

  
 

 

4.  อุปกรณป้์องกันกำรหำยใจ (Respiratory protection devices) เป็นอุปกรณ์ช่วย

ป้องกนัอนัตราย จากมลพิษเขา้สู่ร่างกาย โดยผ่านทางปอด ซ่ึงเกิดจากการหายใจเอามลพิษ เช่น 

อนุภาคก๊าซ และไอระเหยท่ีปนเป้ือนอยู่ในอากาศ หรือเกิดจากปริมาณออกซิเจนในอาการ 

ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ป้องกนัทางหายใจ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 

 

4.1 ประเภทท่ีท ำใหอ้ำกำศปรำศจำกมลพิษ ก่อนท่ีจะเขำ้สู่ทำงเดินหำยใจ (Air 

purifying devices) ไดแ้ก่ 

1) หน้ากากกรองอนุภาค ท าหน้าท่ีกรองอนุภาคท่ีแขวนลอยในอากาศ 
ได้แก่ ฝุ่น โฟม ควัน มิสท์ ส่วนประกอบท่ีส าคัญของหน้ากากกรอง

อนุภาค ดงัน้ี 
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1.1) ส่วนหน้ากาก มีหลายขนาด เช่น ขนาด ¼  หน้า ขนาด ½  หน้า หรือ

ขนาดเต็มหน้า 

1.2) ส่วนกรองอากาศ ประกอบดว้ยวสัดุกรองอากาศ (Filter) ท่ีนิยมใช้

มี 3 ลกัษณะ คือ 

- ชนิดเป็นแผ่น ท าจากเสน้ใยอัดใหมี้ความพอเหมาะ ส าหรับ

กรองอนุภาค โดยใหมี้ประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด และ

แรงตา้นทานต่อการหายใจเขา้น้อยท่ีสุด 

- ชนิดท่ีวัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวม ๆ 

เหมาะส าหรบักรองฝุ่น 

- ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยน าวสัดุกรองอากาศท่ีมีลกัษณะ

เป็นแผ่นบางมาพบัขึ้ นลง ใหเ้ป็นจีบบรรจุในตลบัเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

ผิว ส าหรบัอนุภาคท่ีจะไปเกาะและลดแรงตา้นการหายใจ 

1.3) สายรดัศีรษะ ซ่ึงสามารถปรบัไดต้ามตอ้งการ เพ่ือใหก้ระชับกับ

หน้าผู้สวมใส่อยู่เสมอ นอกจากน้ี ยังมีหน้ากากกรองอนุภาค 

ชนิดใชแ้ลว้ท้ิง ส่วนประกอบของหน้ากาก คือ หน้ากากและวสัดุ

กรองจะรวมไปช้ินเดียวกนั ส่วนบนของหน้ากากมีแผ่นโลหะอ่อน 

ซ่ึงสามารถปรบัใหโ้คง้งอไดต้ามแนวสันจมูก เพ่ือช่วยใหห้น้ากาก

แนบกบัใบหน้าผูส้วมใส่ 

 

2) หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ท าหน้าท่ีกรองก๊าซ และไอระเหย ท่ีแขวนลอยอยู่ใน

อากาศ 

 

3) ส่วนประกอบท่ีส าคญัของหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย คือ 

3.1) ส่วนหน้ากาก และสายรดัศีรษะ เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

3.2) ส่วนกรองอากาศ เป็นตลบั หรือกระป๋องบรรจุสารเคมี ซ่ึงเป็นตัวจบัมลพิษ
โดยการดูดซับ หรือท าปฏิกิริยากับมลพิษ ท าใหอ้ากาศท่ีผ่านตลับกรอง

สะอาด ปราศจากมลพิษ ส่วนกรองอากาศน้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะส าหรบัก๊าซ 

หรือไอระเหย แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน เช่น ส่วนกรองอากาศท่ีใช้

กรองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเท่าน้ัน  

ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอ่ืนได้ เป็นตน้ ดังน้ัน ผูท่ี้จะใชห้น้ากากกรอง

ก๊าซ และ ไอระเหย ควรเลือกซ้ือ หรือเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัชนิดของมลพิษท่ี

จะป้องกนั ตามท่ี American National Standard ไดก้ าหนดมาตรฐาน (ANSI K 

13.1-1973) รหสัสีของตลบักรอง ส าหรบักรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดต่าง ๆ 

มีดงัน้ี 

หนำ้กำกกรองอนุภำค 
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ชนิดมลพิษ สีท่ีก  ำหนด 

กา๊ซท่ีเป็นกรด ขาว 

ไอระเหยอินทรีย ์ ด า 

กา๊ซแอมโมเนีย เขียว 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์ น ้าเงิน 

กา๊ซท่ีเป็นกรด และไอระเหยอินทรีย ์ เหลือง 

กา๊ซท่ีเป็นกรด แอมโมเนีย และไอระเหยอินทรีย ์ น ้าตาล 

กา๊ซท่ีเป็นกรด แอมโมเนีย คารบ์อนมอนอกไซด ์ไอระเหยอินทรีย ์ แดง 

ไอระเหยอื่น ๆ และกา๊ซท่ีไม่กล่าวไวข้า้งตน้ เขียวมะกอก 

สารกมัมนัตรงัสี (ยกเวน้ ไทรเทียม และโนเบลกา๊ซ) ม่วง 

ฝุ่น ฟูม มิสท ์ สม้ 

  

 หนำ้กำกกรองกำ๊ซ และไอระเหย มีอยู ่3 ประเภท คือ 

1) หนำ้กำกกรองกำ๊ซ และไอระเหยชนิดตลับกรองสำรเคมี สามารถป้องกนัก๊าซ 

และไอระเหยท่ีปนเป้ือนในอากาศท่ีความเขม้ขน้ประมาณ 10 - 1,000 ppm ไม่

เหมาะท่ีจะใช้กรณีท่ีมีความเข้มขน้สูง ในระดับท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทันที  

( Immediately dangerous to life or health level -  IDHL)  ยก เ ว ้น ในกร ณี ท่ี ใ ช ้

หนีออกจากบริเวณอนัตรายน้ัน ซ่ึงใชเ้วลาสั้น ๆ 

2) หนำ้กำกกรองกำ๊ซ (Gas mask) มีลกัษณะคลา้ยหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหย

ชนิดตลับกรองสารเคมี ต่างกันส่วนท่ีบรรจุสารเคมี เพ่ือท าใหอ้ากาศท่ีปนเป้ือน

ดว้ยมลพิษสะอาด ก่อนท่ีจะถูกหายใจเขา้สู่ทางเดินหายใจเท่าน้ัน ซ่ึงแบ่งเป็น 

- ชนิดท่ีกระป๋องอยูท่ี่คางบรรจุสารเคมีประมาณ 250 - 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

ใชก้บัหน้ากากเต็มหน้า 

- ชนิดท่ีกระป๋องบรรจุสารเคมีอยูด่า้นหน้า หรือดา้นหลงับรรจุสารเคมี  

1,000 - 2,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ใชก้บัหน้ากากเต็มหน้า 

- ชนิดหน้ากากหนีภยั 

3) หนำ้กำกท่ีท ำใหอ้ำกำศสะอำด ชนิดท่ีมีพลงังำน ช่วยเป่ำอำกำศเขำ้ในหนำ้กำก 

(Powered air-purifying respirator) หน้ากากชนิดน้ีมีส่วนประกอบคลา้ยกบัหน้ากาก

ป้องกันก๊าซและไอระเหย และหน้ากากกรองก๊าซมีส่ิงท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ มีเคร่ืองเป่า

อากาศใหผ่้านตลบั หรือกระป๋องสารเคมี ซ่ึงจะช่วยลดแรงตา้นทานการหายใจเขา้

ของผูส้วมท าใหผู้ส้วมรูสึ้กสบายขึ้ น 
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ขอ้ปฏิบติัในกำรใชห้นำ้กำก ประเภทท่ีท ำใหอ้ำกำศสะอำด ก่อนเขำ้สู่ทำงเดินหำยใจ 

1) เลือกขนาดหน้ากากใหเ้หมาะ เพ่ือไม่ใหมี้ช่องวา่งระหวา่งหน้า และขอบหน้ากาก 

2) เลือกวสัดุกรองอนุภาค หรือตลับกรองมลพิษ (Cartridges) หรือกระป๋องกรองมลพิษ 

(Canisters) ใหเ้หมาะสมกบัชนิดมลพิษท่ีตอ้งการกรอง 

3) ใส่ส่วนท่ีท าหน้าท่ีกรองมลพิษกบัตวัหน้ากาก 

4) ตรวจสอบรอยรัว่ หรือช่องว่าง ท่ีท าใหอ้ากาศเขา้ไปในหน้ากาก โดยทดสอบ negative 

pressure และ positive pressure 

- วิ ธีทดสอบ negative pressure โดยใช้ฝ่ า มือปิดทาง ท่ีอากาศเข้าให้สนิท  

แลว้หายใจเขา้ ตัวหน้ากากจะยุบลงเล็กน้อย และคงคา้งไวใ้นสภาพน้ันประมาณ 

10 วนิาที แสดงวา่ ไม่มีรอยรัว่ท่ีอากาศจะไหลเขา้ไปในหน้ากากได ้

- วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปิดล้ินอากาศออก แลว้ค่อย ๆ หายใจออก 

ถา้เกิดความดนัเพ่ิมขึ้ น ในหน้ากากแสดงวา่ หน้ากากไม่มีรอยรัว่ 

5) ขณะสวมหน้ากาก หากไดก้ล่ินก๊าซหรือไอระเหย ควรเปล่ียนตลับกรองหรือกระป๋อง

กรองมลพิษทนัที 

6) หน้ากากแบบ powered air purifying ควรตรวจสอบท่อส่งอากาศ และขอ้ต่อต่าง ๆ 

ท่ีอาจท าใหก้๊าซหรือไอระเหยรัว่ซึมเขา้ไปได ้

 

 4.2  ประเภทท่ีส่งอำกำศจำกภำยนอกเขำ้ไปในหนำ้กำก (Atmosphere - supplying 

respirator) เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจชนิดท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ส่งอากาศ หรือออกซิเจนใหก้ับ 

ผูส้วมใส่โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1) ชนิดท่ีแหล่งส่งอากาศติดท่ีตัวผู ้สวม (Self-contained breathing apparatus หรือท่ี

เรียกว่า SCBA) ผูส้วมจะพกเอาแหล่งส่งอากาศ หรือถังออกซิเจนไปกับตัว ซ่ึงสามารถ

ใชไ้ดน้านถึง 4 ชัว่โมง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ถงัอากาศ สายรดัติดกับ

ผู้สวม เคร่ืองควบคุมความดัน และการไหลของอากาศ จากถังไปยังหน้ากาก  

ท่ออากาศ และหน้าชนิดเต็มหน้า หลกัการท างานของอุปกรณ์น้ี มี 2 แบบ คือ 

- แบบวงจรปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะผ่านเขา้ไปในสารดูดซับ เพ่ือก าจัด 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แลว้กลับเขา้ไปในภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลว หรือ

ออกซิเจนแข็ง หรือสารสรา้งออกซิเจนแลว้กลบัเขา้สู่หน้ากากอีกครั้ง 

- แบบวงจรเปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะถูกปล่อยออกไปไม่หมุนเวียน

กลบัมาใชอี้ก อากาศท่ีหายใจเขา้แต่ละครั้งมาจากถงับรรจุออกซิเจน 

2) ชนิดท่ีส่งอากาศไปตามท่อ (Supplied air respirator) แหล่งหรือถงัเก็บอากาศจะอยูห่่าง

ออกไปจากตวัผูส้วม อากาศจะถูกส่งมาตามท่อเขา้สู่หน้ากาก 
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 ขอ้ปฏิบติัในกำรใชอุ้ปกรณป้์องกนัทำงหำยใจ แบบส่งอำกำศจำกภำยนอก 

เขำ้ไปในหนำ้กำก 

1) ตรวจอุปกรณ์ทุกส่วนใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยก่อนใชง้าน 

2) ปรบัอตัราการไหลของออกซิเจนใหเ้หมาะสม หน้าปัดบอกปริมาณออกซิเจน ควรอยู่
ในสภาพท่ีผูส้วมใส่สามารถเห็นไดช้ดัเจน 

3) ขณะสวมหน้ากากอยู ่หากไดก้ล่ินสารเคมีควรรีบออกจากบริเวณน้ันทนัที 

4) ควรมีท่อส ารองและสารช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้ น เช่น ท่อน าส่ง
อากาศช ารุด เป็นตน้ 

5) ผูส้วมใส่ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมวธีิการใชง้านมาเป็นอยา่งดี 

6) ตอ้งมีการบ ารุงรกัษาท่ีดี เช่น ตรวจสอบถงัอากาศ เครื่องควบคุมความดนั  
และการไหลเวียนของอากาศ ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

 

 กำรท ำควำมสะอำดหนำ้กำก (Face pieces) 

1) ถอดส่วนกรองอากาศ เช่น ตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมีออกจากตัวหน้ากาก  
น าหน้ากากไปลา้งดว้ยน ้าอุ่น และสบู ่โดยใชแ้ปรงน่ิม ๆ ขดัเบา ๆ 

2) น าไปฆา่เช้ือโรคโดยจุม่ลงในสารละลายไฮโปคลอไรท์ 2 นาที แลว้ตามดว้ยน ้าสะอาด 

ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้ 

3) ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้ท่ีและตรวจสอบใหเ้รียบรอ้ยก่อนเก็บ โดยเก็บในท่ีสะอาด 
ไม่ปนเป้ือนฝุ่นสารเคมี หรือถูกแสงแดด 

 

5.  อุปกรณป้์องกันล ำตวั (Body Protection Devices) เป็นอุปกรณ์ท่ีสวมใส่เพ่ือป้องกนั

อันตราย จากการกระเด็นหกรดของสารเคมี การท างานในท่ีมีความรอ้นสูง หรือมีสะเก็ดลูกไฟ 

เป็นตน้ 

1) ชุดป้องกันสารเคมี ท าจากวัสดุท่ีทนต่อสารเคมี เช่น โพลีเมอร์ ใยสังเคราะห์ 
Polyester และเคลือบดว้ย polymer ชุดป้องกนัสารเคมีมีหลายแบบ เช่น ผา้กนัเป้ือน 

ป้องกนัเฉพาะล าตวัและขา เส้ือคลุมป้องกนัล าตวั แขน และขา เป็นตน้ 

2) ชุดป้องกนัความรอ้น ท าจากวสัดุท่ีสามารถทนความรอ้น โดยใชง้านท่ีมีอุณหภูมิสูง 
ถึง 2,000 ºF เช่น ผา้ท่ีทอจากเสน้ใยแข็ง (glass fiber fabric) เคลือบผิวดา้นนอก

ดว้ยอลูมิเนียมเพ่ือสะทอ้นรังสีความรอ้น หรือท าจากหนังเพ่ือใชป้้องกันความรอ้น 

และการกระเด็นของโลหะท่ีรอ้น 

3) ชุดป้องกนัการติดไฟ จากประกายไฟ เปลวไฟ ลูกไฟ วสัดุจากฝ้าย ชุบดว้ยสารป้องกัน
การติดไฟ 

4) เส้ือคลุมตะกัว่ เป็นเส้ือคลุมท่ีมีชั้นตะกัว่ฉาบผิว วสัดุท าจากผา้ใยแกว้ฉาบตะกัว่ หรือ
พลาสติกฉากตะกัว่ ผูป้ฏิบติังานสวมใส่ขณะท างานเพ่ือป้องกนัการสมัผสัรงัสี 
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 ขอ้ควรปฏิบติัเก่ียวกบัใชอุ้ปกรณป้์องกนัล ำตวั 

1) ท ำควำมสะอำดตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต 

2) ขณะท ำควำมสะอำด ควรตรวจรอยช ำรุด เพ่ือท ำกำรซ่อมแซม 

3) เก็บไวใ้นท่ีสะอำด และอุณหภูมิพอเหมำะ 
 

6.  อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection Devices) สวมใส่เพ่ือลดกำรบำดเจ็บของ

อวยัวะส่วนน้ิว มือ และแขน อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน มีหลำยชนิด ไดแ้ก่ 

1) ถุงมือป้องกนัควำมรอ้น ใชส้ ำหรบังำนท่ีตอ้งจบัตอ้งกับวตัถุท่ีรอ้น เช่น งำนเป่ำแกว้ 

รีดเหล็ก ถลุงโลหะ เป็นตน้ วสัดุท่ีใชท้ ำถุงมือมีหลำยชนิด ขึ้ นอยู่กับอุณหภูมิของ 

วัตถุท่ีต้องสัมผัส เช่น ถุงมือท่ีท ำจำกวัสดุท่ีมีส่วนผสมของแร่ใยหิน อะลูมิเนียม  

และหนัง เป็นตน้ 

2) ถุงมือป้องกนัสำรเคมี ท ำจำกยำง นีโอพรีน ไวนิล และโพลีเมอร ์

3) ถุงมือป้องกนัไฟฟ้ำ ท ำจำกยำง ตอ้งไดม้ำตรฐำนรบัรองคุณภำพ และทดสอบกำรรัว่  

ถุงมือประเภทน้ีแบ่งเป็น 5 ประเภท ตำมควำมสำมำรถในกำรตำ้นไฟฟ้ำ ดงัน้ี 

 

ประเภท ไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีทดสอบ 

(Voltage rms) 

ไฟฟ้ำตรงท่ีทดสอบ 

(Voltage avg) 

แรงดนัไฟฟ้ำสูงสุดท่ีให ้

ใชง้ำนได(้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 

4 40,000 70,000 36,000 

 

4) ถุงมือป้องกนักำรขีดข่วนของมีคม และรงัสี เป็นถุงมือท่ีท ำจำกผำ้ หนัง ถุงมือตำข่ำย

ท ำจำกลวด ซ่ึงถกัเป็นถุงมือ 

 

 ขอ้ปฏิบติัในกำรใชอุ้ปกรณป้์องกนัมือ 

1) ท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลงักำรใชง้ำน ดว้ยน ้ำสบู่ตำมดว้ยน ้ำสะอำด และตำกใหแ้หง้ 
2) เก็บไวใ้นท่ีสะอำด 
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 7.  อุปกรณป้์องกันเทำ้ (Foot Protection Devices) สวมใส่เพ่ือป้องกนัส่วนของเทา้ 

น้ิวเทา้ หนา้แขง้ ไมใ่หส้มัผสักบัอนัตรายจากการปฏิบติังาน มีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

1) รองเทา้นิรภัย ชนิดหัวรองเทา้เป็นโลหะ สามารถรับน ้าหนักได้ 2,500 ปอนด์ 

และทนแรงกระแทกของวตัถุหนัก 50 ปอนด ์ท่ีตกจากท่ีสูง 1 ฟุต ไดเ้หมาะส าหรบั

ใชใ้นงานก่อสรา้ง อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

2) รองเทา้ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า วสัดุท่ีใชท้ าจากยางธรรมชาติหรือยางสงัเคราะห ์

3) รองเทา้ป้องกันสารเคมี ท าจากวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น  
ไวนิล นีโอพรีน ยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ แบ่งเป็นชนิดท่ีมีหัวโลหะ 

และไมม่ีหวัโลหะ 

 

 8.  อุปกรณป้์องกนักำรตกจำกที่สูง กำรท ำงำนในที่สูง เช่น งานก่อสรา้ง งานไฟฟ้า 

งานท าความสะอาด จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณป้์องกนัการตกจากท่ีสูง ไดแ้ก่ 

1) เข็มขดันิรภยั ประกอบดว้ย ตวัเข็มขดั และเชือกนิรภยั ตวัเข็มขดัท าดว้ยหนังเสน้ใย

จากฝ้าย และใยสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ ไนลอน 

2) สายรดัตวันิรภยั หรือสายพยุงตวั เป็นอุปกรณท่ี์ใชส้ าหรบังานท่ีเส่ียงภยั ท างาน

ในท่ีสูง ออกแบบมาเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถเคล่ือนตวั ขณะท างานได ้หรือช่วย

พยุงตวัใหส้ามารถท างานได ้ในท่ีไม่มีจุดยึดเกาะตวัในขณะท างาน ท าจากวสัดุ

ประเภทเดียวกับเข็มขดันิรภัยมี 3 แบบ คือ ชนิดคาดหน้าอก เอว และขา และ

ชนิดแขวนตวั 

3) สายช่วยชีวิต เป็นเชือกท่ีผูกหรือยึดติดกบัโครงสรา้งของอาคาร หรือส่วนท่ีมัน่คง 

เชือกน้ีจะถูกต่อเขา้กบัเชือกนิรภยั และเข็มขดันิรภยั หรือสายรดัตวันิรภยั (สาย

พยุงตวั) 

 

 ขอ้ปฏิบตัเิก่ียวกบักำรใชอุ้ปกรณป้์องกนักำรตกจำกที่สูง 

1) ก่อนใชเ้ข็มขัดนิรภัย ผู้ใชค้วรตรวจสอบการฉีก ปริ ขาด หรือรอยตัด ถา้พบ 

ไมค่วรน ามาใชง้าน เมื่อใชไ้ป 1 - 3 เดือน ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

2) การลา้งท าความสะอาด ควรท าเดือนละครั้ง เมื่อมีการใชง้านทุกวนั หรือเมื่อ

เกิดความสกปรกมาก โดยลา้งน ้าอุ่น และสบู่กรด ตามดว้ยน ้าสะอาด และปล่อย

ใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เข็มขดันิรภยัหนัง ก่อนท่ีจะแหง้สนิท ควรชโลมหนังดว้ย

น ้ามนัระหุ่ง หรือน ้ามนัถัว่เหลือง เพ่ือเป็นการรกัษาหนัง 
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  เข็มขดันิรภยั  อุปกรณร์ั้งดึงจ  ำกดัระยะผูป้ฏิบติังำน  

 (Restraint Safety Harness) 

 

4.5  ป้ำยเตอืนและสญัลกัษณค์วำมปลอดภยั 

 

 1)  สีเพ่ือควำมปลอดภยั 

 

สีเพื่อควำมปลอดภยั ควำมหมำย กำรใชง้ำน สีตดั 

สีแดง หา้ม หรือ แสดงสถานท่ี

ติดตั้งอุปกรณด์บัเพลิง 

(Fire Signs) 

-  เคร่ืองหมายหลุด 

-  เคร่ืองหมายหา้ม 

-  อุปกรณด์บัเพลิง (Fire Signs) 

สีขาว 

สีน ้าเงิน 

 

 

บงัคบัใหต้อ้งปฏบิติั 

(Mandatory Signs) 

-  เคร่ืองหมายบงัคบั 

-  บงัคบัใหส้วมอุปกรณนิ์รภยั 

สีขาว 

สีเขยีว 

 

แสดงสภาวะปลอดภยั 

(Safe Conditions) 

-  ทางออกฉุกเฉิน 

-  ท่ีเก็บออุปกรณป์ฐมพยาบาล 

-  เคร่ืองหมายสารนิเทศเกี่ยวกบั 

ภาวะปลอดภยั 

สีขาว 

สีเหลือง 

 

 

ระวงัอนัตราย  

(Caution Signs) 

-  เคร่ืองหมายช้ีบ่งว่ามีอนัตราย 

-  เคร่ืองหมายช้ีบ่งว่าเป็น 

เขตอนัตราย 

-  เคร่ืองหมายเตือน 

สีด า 
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3) ป้ำยหำ้ม 

  

   

หำ้มสูบบุหรี่ หำ้มท ำใหเ้กิดประกำยไฟ หำ้มเขำ้ 

   

หำ้มยืนใตว้ัตถุ หำ้มจอ้งมองในกำรเชื่อม หำ้มกลิ้ งถงัแกส๊ 

   

หำ้มสวมหมวก หำ้มใส่ชุดหรือรองเทำ้สกปรก หำ้มทิ้ งน ้ำมันในทะเล 

   

หำ้มใชน้ ้ำดบัไฟ หำ้มเดินเครือ่ง 

ก ำลงัมีกำรปฏิบัตงิำน 

หำ้มผ่ำนนัง่รำ้นช ำรุด 

   

หำ้มหยอดน ้ำมัน ผูไ้ม่ไดร้บัอนุญำตหำ้มซ่อมเครื่อง หำ้มแตะตอ้ง 

ขณะเครือ่งจกัรก ำลงัท ำงำน 
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3) ป้ำยเครื่องหมำยบงัคบั 

 

   

สวมหมวกนิรภยั ตอ้งสวมใส่เครือ่งป้องกันดวงตำ ตอ้งสวมเครือ่งลดเสียงในเขตพื้ นที่ 

   

ตอ้งสวมเครือ่งกรองอำกำศ 

ในเขตพื้ นที่ 

ตอ้งสวมใส่หนำ้กำก ตอ้งสวมกระบงัหนำ้นิรภยั 

   

ตอ้งสวมใส่ชุดป้องกันสำรเคมี ตอ้งใชเ้ข็มขดัและเชือกนิรภยั ตอ้งยกของดว้ยท่ำที่ถูกตอ้ง 

   

ตอ้งสวมถุงมือนิรภยัในเขตพื้ นที่ ตอ้งลำ้งมือใหส้ะอำด ระวงัอย่ำเขำ้ใกล ้
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 4)  ป้ำยแสดงสภำวะควำมปลอดภยั 

 

   

ทำงออก ทำงออกฉุกเฉิน ชุดปฐมพยำบำล 

   

พื้ นที่สูบบุหรี่ โทรศพัทฉุ์กเฉิน ปุ่มเลิกกำรท ำงำนฉุกเฉิน 

  
 

หนำ้กำกช่วยหำยใจ ลูกศรแสดงทำงออก (1) ลูกศรแสดงทำงออก (2) 
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 5) ป้ำยเตอืน 

 

   

ระวงัอนัตรำย ระวงัอนัตรำยจำกละอองฝุ่น ระวงัอนัตรำยจำกเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ 

   

ระวงัอนัตรำยจำกกรดเกลือ ระวงัอนัตรำยจำกกรดเคมี ระวงัอนัตรำยจำกกรดแบตเตอรี่ 

   

ระวงัอนัตรำยไฟฟ้ำแรงสูง ระวงัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำช็อต ระวงัอนัตรำยไฟฟ้ำ 240 โวลท ์

   

ระวงัอนัตรำยจำกกำ๊ซไวไฟ ระวงัอนัตรำยจำกเปลวไฟ ระวงัอนัตรำยจำกเช้ือโรค 
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4.6 ควำมเจบ็ป่วยจำกสิ่งแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 

4.6.1  ควำมหมำย 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบตวัมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้มอาจจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิตก็ได ้บางชนิดก็มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า และบางชนิดอาจตอ้งใชแ้ว่นขยาย

หรือใชเ้ครื่องมือพิเศษตรวจดูจึงจะเห็น เช่น ท่ีอยู่อาศัย อากาศ น ้า อาหาร เช้ือโรค แมลง

และสตัวต่์าง ๆ เป็นตน้  

 

ส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 

หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ลอ้มรอบตัวผูป้ฏิบัติงานในขณะท่ีก าลังปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร ์

 

ประเภทส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 

 

4.6.2  องคป์ระกอบท่ีท ำใหเ้กิดกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน 

องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดโรคจากการท างาน จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1) ตัวเหตุของโรคหรือส่ิงท่ีท ำให้เกิดโรค หมายถึง สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพ แบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

- ตวัเหตุทำงเคมี หมายถึง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของก๊าซ ไอสาร ละออง ฝุ่น หรือตัวท า

ละลาย เช่น ยาฆา่แมลง ฝุ่นใยหิน สารตะกัว่ แมงกานีส ปรอท  

- ตวัเหตทุำงกำยภำพ เช่น เสียง ความรอ้น สัน่สะเทือน และรงัสีชนิดแตกตวั เป็นตน้ 

- ตวัเหตทุำงชีวภำพ ไดแ้ก่ ไวรสั แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ และฝุ่นเสน้ใยพืช เป็นตน้ 

ทำงเคมี 
ทำงกำยภำพ 

ทำงชีวภำพ จติวิทยำ

สงัคม 

สำรเคมี 

ควำมรอ้น แสง เสียง 

รงัสี ฯลฯ 

ร 

แบคทีเรีย ไวรสั 

ชัว่โมงกำรท ำงำน 

ต ำแหน่งหนำ้ที ่

สมัพนัธภ์ำพระหว่ำงบุคคลและ



 

 

 141 

2) คนท่ีท ำงำน เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดร้บัตวัเหตุของโรคและ

ตอบสนองต่อโรคน้ัน ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคมีหลายประการ เช่น 

- กรรมพนัธุ ์เช้ือชาติ เพศ และอายุ 

- พ้ืนฐานสุขภาพก่อนเขา้ท างาน เช่น มีโรค/ความเจ็บป่วยแฝงเรน้อยู่ และเม่ือ

ไดร้บัตวัเหตุของโรคบางชนิดเขา้ไปอาจท าใหเ้กิดโรคไดเ้ร็วข้ึน 

- ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล 

- พฤติกรรมในการท างาน อนามยัส่วนบุคคล และนิสยั 

- พ้ืนฐานการศึกษาท่ีไม่เท่ากนั 

 

3) ประเภทของโรคจำกกำรท ำงำน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

- โรคปอดจากการท างาน  

- โรคผิวหนังจากการท างาน 

- โรคจากการท างานเกิดจากตวัเหตุทางเคมี 

- โรคมะเร็งจากการท างาน 

- โรคจากตวัเหตุทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ไวรสั แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ และฝุ่นเสน้ใยพืช  

- โรคจากตัวเหตุทางกายภาพ เช่น เสียงดัง ความรอ้น ความสัน่สะเทือน รงัสี

ชนิดแตกตวั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3  โรคจำกกำรท ำงำน (Occupational Diseases) 
 

โรคจากการท างาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพหรือตามกฎหมายเรียกว่า โรคซ่ึง

เกิดขึ้ นเก่ียวเน่ืองกบัการท างาน บางโรคอาจจะปรากฏอาการอยา่งเฉียบพลนั เน่ืองจากอาจไดร้บัส่ิงท า

ใหเ้กิดโรค ในปริมาณค่อนขา้งสูง ในระยะเวลาอนัสั้น แต่บางโรคอาจจะปรากฏอาการแบบเร้ือรงั 

เน่ืองจากคนงานจะค่อย ๆ ไดร้บัส่ิงท่ีท าใหเ้กิดโรคน้ันทีละน้อย ๆ เป็นเวลานานหลายเดือน หรือ

หลายปี โรคส่วนใหญ่เม่ือเกิดขึ้ นแลว้จะมีความรุนแรงสูงบางครั้งไม่อาจรกัษาใหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้

และมีจ านวนมากท่ีเป็นโรคน้ีเกิดความรุนแรงมากจนพิการหรือเสียชีวติ 

ตวัคนท่ีท ำงำน 

สิ่งแวดลอ้มที่ 

ท ำใหเ้กิดโรค  

  

สภำพกำรท ำงำน  

และสภำพแวดลอ้ม โรค 

องคป์ระกอบที่ท  ำใหเ้กิดโรคจำกกำรท ำงำน 
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 จำกประกำศกระทรวงแรงงำนและสวสัดิกำรสงัคม ก ำหนดชนิดของโรคตำม

พระรำชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีจ านวน 32 โรค ดงัน้ี 

1.  โรคจากตะกัว่/สารประกอบตะกัว่   

2.  โรคจากแมงกานีส/สารประกอบแมงกานีส  

3.  โรคจากสารหนู/สารประกอบสารหนู  

4.  โรคจากเบอริลเล่ียม/สารประกอบเบอริลเล่ียม  

5.  โรคจากปรอท/สารประกอบปรอท   

6.  โรคจากโครเม่ียม/สารประกอบโครเม่ียม  

7.  โรคจากนิเก้ิล/สารประกอบนิเก้ิล  

8.  โรคจากสงักะสี/สารประกอบสงักะสี  

9.  โรคจากแคดเม่ียม/สารประกอบแคดเม่ียม  

10.  โรคจากฟอสฟอรสั/สารประกอบฟอสฟอรสั  

11.  โรคจากคารบ์อนไดซลัไฟด ์  

12.  โรคจากไฮโดรเจนซลัไฟด ์  

13.  โรคจากซลัเฟอรไ์ดออกไซด/์กรดซลัฟูริค  

14.  โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซด/์กรดไนตริค  

15.  โรคจากแอมโมเนีย  

16.  โรคจากคลอรีน/สารประกอบคลอรีน  

17.  โรคจากคารบ์อนมอนนอกไซด์ 

18.  โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบเบนซีน 

19.  โรคฮาโลเจนเป็นอนุพนัธข์องกลุ่มน ้ามนั 

20.  โรคจากสารก าจดัศตัรูพืช 

21.  โรคจากสารเคมีอ่ืน /สารประกอบสารเคมีอ่ืน ๆ  

22.  โรคจากเสียง 

23.  โรคจากความรอ้น 

24.  โรคจากความเยน็ 

25.  โรคจากความสัน่สะเทือน 

26.  โรคจากความกดดนัอากาศ 

27.  โรคจากรงัสีไม่แตกตวั 

28.  โรคจากรงัสีแตกตวั 

29.  โรคจากคล่ืนแม่เหล็ก-ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

30.  โรคจากฝุ่น 

31.  โรคติดเช้ือจากการท างาน 

32.  โรคอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดขึ้ นตามลกัษณะหรือสภาพ 
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4.6.4  กำรประเมินอนัตรำยในสิ่งแวดลอ้มกำรท ำงำน 

 

การตรวจประเมินระดับอันตรายต่าง ๆ อาทิ ความเขม้ขน้ของสารเคมีใน อากาศท าให้

มัน่ใจว่าไดค้วบคุมการสัมผัส/ไดร้บัสารของผูป้ฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการ

ประเมินว่าระบบการจัดการ การควบคุมทางวิศวกรรม และวิธีการปฏิบัติงานสามารถลดการ

สมัผสัสาร/อนัตรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยน าผลการตรวจวดัการสมัผสัสารหรือปัจจยั

เส่ียงของผูป้ฏิบัติงานไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามกฎหมายหรือค่ามาตรฐานท่ีเสนอแนะ

โดยหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไป เช่น American Conference of Government Industrial 

Hygiene (ACGIH) และ National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH) ประเทศ

สหรฐัอเมริกา หากไดผ้ลการตรวจวดัท่ีสูงเกินค่ามาตรฐาน ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม

การท างาน หรือควบคุมการสมัผสัของผูป้ฏิบติังานโดยเร็ว 

 

1) อนัตรำยจำกส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนทำงกำยภำพ อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างานท่ีจะกล่าวในหวัขอ้น้ีคืออนัตรายทางกายภาพ ส่วนอนัตรายในดา้นอ่ืน ๆ ได้

กล่าวแลว้ในตอนตน้ 

 

1.1) เสียง ผลกระทบท่ีส าคญัของเสียงต่อมนุษย ์คือ   
-  เสียงดงัรบกวนการท างาน และอาจท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง 

เกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบติัเหตุได ้ 

-  เสียงรบกวนการนอนหลับ ผูป้ฏิบัติงานท่ีไม่คุน้เคยกับการนอนในท่ีมี

เสียงดังไม่สามารถหลับไดอ้ย่างเต็มท่ี เกิดความอ่อนเพลีย ซ่ึงอาจเป็น

เหตุท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

-  เสียงรบกวนการติดต่อส่ือสาร ท าใหผู้ป้ฏิบัติงานไม่ไดย้ินสัญญาณเตือน

อันตรายหรือเสียงเตือนให้ระวังอันตรายของผู้ร่วมท างาน ท าให้เกิด

อุบติัเหตุในการท างานได ้ 

-  การสูญเสียการได้ยิน สามารถตรวจพบได้โดยใช้เคร่ืองมือตรวจ 

สมรรถภาพการไดย้ิน (audiometer) การสูญเสียการไดย้ิน อาจเกิดขึ้ นใน

ระยะ 2-3 เดือนของการสัมผัสกับเสียงดัง หรือใชเ้วลานานหลายปี 

ขึ้ นกับระดับความดังของเสียง ระยะเวลาท่ีตอ้งท างานในท่ีท่ีมีเสียงดัง 

และปัจจยัทางสรีระของแต่ละบุคคล  

 

1.2) ควำมรอ้น ความรอ้นท่ีสะสมในร่างกายมีแหล่งท่ีมา 2 แหล่ง คือ แหล่งความ

รอ้นภายในร่างกายซ่ึงเกิดจากการเผาผลาญอาหารและแหล่งความรอ้น ใน

ส่ิงแวดลอ้มการท างาน ความรอ้นท่ีสะสมในร่างกายมาจากสองแหล่งน้ี  

รา่งกาย พยายามท่ีจะรกัษาระดับความรอ้นใหค้งท่ีท่ี 37 ± c ซ่ึงอาจอธิบายได้

ดว้ย สมการสมดุลความรอ้นของรา่งกาย ดงัน้ี  
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    H = M ± R ± C - E ± D  
 

   เม่ือ H = ความรอ้นสะสมในรา่งกาย  

    M = ความรอ้นจากการเผาผลาญอาหาร  

    R = ความรอ้นท่ีถ่ายเทโดยการแผ่รงัสี  

    C = ความรอ้นท่ีถ่ายเทโดยการพา  

    E = ความรอ้นท่ีสูญเสียโดยการระเหยของเหง่ือ  

    D = ความรอ้นท่ีถ่ายเทโดยการน า  

 

  อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการตอบสนองต่อความรอ้นของแต่ละบุคคลอาจ

แตกต่างกัน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของร่างกายต่อความรอ้น ได้แก่ อายุ เพศ 

ปริมาณไขมนัในรา่งกาย การใชย้า เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์และโรคประจ าตวัหรือความเจ็บป่วย 

 

1.3) รังสี  รัง สีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือรัง สีไม่แตกตัว  (non- ionizing 

radiation) และ รงัสีแตกตวั (ionizing radiation)  

- รงัสีไม่แตกตวั หมายถึง พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของรงัสีเหนือม่วง 

แสงรังสีใต้แดงและคล่ืนวิทยุ (เรด้าและไมโครเวฟ) ซ่ึงเป็นรังสีท่ีมี 

พลังงานต า่ ไม่สามารถท าใหอ้ะตอมแตกตัวได้ เพียงแต่ท าใหอ้ะตอม

สัน่สะเทือนหรือหมุนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัน่สะเทือนและ

ความรอ้นท่ีเกิดขึ้ นน้ัน อาจท าอันตรายต่อเซลล์ของร่างกายไดเ้ช่นกัน 

และเน่ืองจากมีพลงังานจ ากดั รงัสีไม่แตกตัว จึงไม่สามารถทะลุผิวหนัง

เขา้ไปในร่างกายได้ ดังน้ัน อวยัวะเป้าหมายของรังสีเหล่าน้ี จึงไดแ้ก่ 

ผิวหนังและดวงตา 

▪ รัง สี เหนือม่วง  (ultraviolet radiation)  แบ่ ง เ ป็น  3 ชนิดตาม 

ความยาวคล่ืน คือ UV-A (315 – 400 นาโนเมตร) UV-B (280 

- 315 นาโนเมตร) และ UV-C (100 - 280 นาโนเมตร) UV-A 

เป็นชนิดท่ีเป็นอันตรายน้อยท่ีสุดและพบในธรรมชาติมากท่ีสุด 

UV-A มกัเรียกวา่ black light เน่ืองจากสามารถท าใหว้ตัถุเรืองแสง 

(fluorescent materials) เปล่งแสงในท่ีมืด หลอดไฟ UV-A ใหร้งัสี 

UV-A ส าหรบัการรกัษาโรค ดว้ยแสงและการท าใหผิ้วมีสีแทน UV-

B เป็นรงัสียูวีท่ีเป็นอันตรายท่ีสุด เน่ืองจากมีพลังงานมากพอท่ีจะ

ท าลายเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต และยังสามารถเคล่ือนท่ีผ่านชั้น

บรรยากาศไดบ้า้ง UV-B เป็นรังสีท่ีทราบกันดีว่าท าใหเ้กิดมะเร็ง

ผิวหนัง (การท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจึงเ ป็นการเพ่ิม 

ความเส่ียงของมะเร็งผิวหนัง) UV-C มีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุดจึงมี
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คุณสมบัติเป็นควอนตัมมากกว่า นั่นคือมีพลังงานสูงกว่า แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศได้ง่ายกว่า กล่าวคือ 

อากาศสองสามรอ้ยเมตรสามารถดูดซบัรงัสี UV-Cได ้เม่ือโฟตอน

ของ UV-C ชนกบัอะตอมของออกซิเจน จะเกิดการถ่ายเทพลังงาน

ท าให้เกิดโอโซนขึ้ น โดยทัว่ไปแทบไม่พบ UV-C ในธรรมชาติ 

คุณสมบัติเด่นประการหน่ึงของ UV-C คือ สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ 

ดังน้ัน หลอดไฟ UV-C จึงถูกน ามาใชเ้พ่ือฆ่าเช้ือโรคในเคร่ืองกรอง

อากาศและเครื่องกรองน ้า  

▪ รงัสีใตแ้ดง (infrared radiation) เป็นรงัสีท่ีมีพลงังานต า่ 

- รงัสีแตกตวั หมายถึงรงัสีแตกตัวเม่ือเคล่ือนท่ีผ่านตัวกลางใด ๆ สามารถ 

ท าให้อะตอมของตัวกลางน้ันแตกตัว ปล่อยอิเล็กตรอนท่ีอยู่รอบ ๆ 

นิวเคลียส ออกมาเป็นอิออน ซ่ึงการแตกตัวใหอิ้ออนน้ีอาจรบกวนการท า

งาของเซลลป์กติ และเป็นสาเหตุใหเ้ซลลท์ างานผิดปกติหรือตายได ้ 

1.4) แสงสว่ำง มักจะถูกมองขา้มความส าคัญเสมอทั้งในชีวิตประจ าวนั และการ
ท างาน ทั้งน้ี เพราะตาสามารถปรบัเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มไดง้่าย แมว้า่แสงสวา่ง 

ท่ีไม่เหมาะสมจะท าใหก้ารท างานยากล าบาก และอาจเป็นสาเหตุของ

อุบัติเหตุได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน แสงสว่างท่ีไม่เหมาะสมยงัอาจเป็นอันตรายต่อ

สายตา ท าใหต้าลา้และตอบสนองต่อภาพชา้ลง 

 

2) อนัตรำยจำกส่ิงแวดลอ้มทำงชีวภำพ สามารถท าใหเ้กิดโรคในมนุษยโ์ดยการสมัผสั

ทางเลือด ทางปาก ทางผิวหนัง และทางระบบทางเดินหายใจ 

 

3) อนัตรำยจำกปัญหำดำ้นกำรยศำสตร ์การยศาสตรคื์อวิชาการท่ีวา่ดว้ยการศึกษา

ลักษณะสรีระร่างกายของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นท่ีความสามารถ ขอ้จ ากัด การจูงใจ 

และความตอ้งการ เพ่ือน ามาใชใ้นการออกแบบส่ิงแวดลอ้มการท างานและการอยู่

อาศยั กล่าวคือปรบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยท์ าขึ้ นใหมี้ความเหมาะสม โดยน าผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เขา้มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาดว้ย ความรูจ้ากการศึกษาวิจยัน้ี มีผลกระทบต่อ

ระบบเทคนิคท่ีซับซอ้น เช่น การออกแบบเคร่ืองจักรระบบความปลอดภัยของ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ ระบบการท างาน จุดท่ีท างาน (work station) รูปแบบ/รูปร่าง

ของเคร่ืองมือ (hand tools) ฯลฯ จึงอาจกล่าวไดว้า่ การยศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีน าเอา

หลกัการทางวิทยาศาสตรส์าขาต่าง ๆ มาประยุกต์ เพ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้มการท างาน 

โดยยึดมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา และผลส าเร็จจากผลผลิต ประสิทธิผล 

ความปลอดภยัและการยอมรบัในระบบท่ีออกแบบ 
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 เป้าหมายของการยศาสตร์ คือการท างานปลอดภยัและการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

ของมนุษย ์ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์เช่น ช่วยลดความเม่ือยลา้จากการท างาน ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการท างาน ช่วยลดความผิดพลาดในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  

เพ่ิมผลผลิตทั้งจากบุคคลและกลุ่ม 

 

4) กำรตรวจวดัเพื่อประเมินกำรสมัผสัของผูป้ฏิบติังำน 

 

  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มี 3 ขั้นตอน คือ  

1.  การเตรียมตวัเพ่ือตรวจวดัและเก็บตวัอยา่ง  

2.  การตรวจวดัและเก็บตวัอยา่ง 

3.  การวิเคราะหต์ัวอยา่งและแปลผล เพ่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือขอ้มูลในอดีต 

 

  วิธีกำรตรวจวดัเพ่ือประเมิน อนัตรำย/ปัจจยัเส่ียง แต่ละชนิดมีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

- การประเมินการสมัผสัสารเคมี  

-  การวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศในส่ิงแวดลอ้มการท างาน  

-  การตรวจวดัปัจจยัเส่ียงทางกายภาพ  

-  การตรวจวดัอนัตรายและปัจจยัเส่ียงทางชีวภาพ  

 

4.1) กำรประเมินกำรสมัผสัสำรเคมีอำจตรวจวัดดว้ยเครื่องมืออ่ำนค่ำโดยตรง  

ซ่ึงสามารถแสดงผลในขณะตรวจวดั หรือโดยการเก็บตวัอยา่งอากาศเพ่ือส่ง

วเิคราะห ์ปริมาณสารในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงมีวธีิการเก็บตวัอยา่งอากาศ ดงัน้ี  

- การเก็บตัวอย่างท่ีตัวบุคคล (personal sampling) หมายถึงการเก็บ

ตวัอยา่งอากาศหรือการตรวจวดัโดยการติดตั้งอุปกรณ์การเก็บตวัอย่าง/

ตรวจวดัท่ีตัวผูป้ฏิบติังาน เพ่ือเก็บตัวอยา่งอากาศท่ีเขาหายใจ เป็นวิธีท่ี

ดีท่ีสุดส าหรบัการประเมินการสมัผสัของบุคคล  

- การเก็บตัวอย่างในพ้ืนท่ี (area sampling) หมายถึง การเก็บตัวอย่าง

อากาศโดยการตั้งวางอุปกรณ์เก็บตัวอย่างไว ้ ณ จุดใดจุดหน่ึงโดยไม่

เปล่ียนต าแหน่งตลอดเวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง อาจเป็นบริเวณใกลก้บัแหล่งท่ี

ปล่อยสารออกมา หรือบริเวณท่ีผูป้ฏิบัติงานท างานหรือร่วมกัน เพ่ือ

ประเมินการปล่อยสารจากแหล่งและประเมินความเขม้ขน้ของสารใน

บริเวณน้ัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ หากใช้ขอ้มูลจากการเก็บ

ตวัอยา่งดว้ยวธีิน้ีเพ่ือการประเมินการสมัผสัของบุคคล 
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- การเก็บตวัอยา่งจากพ้ืนผิว (wipe sampling) หมายถึง การเก็บตวัอยา่ง

สารเคมีหรือจุลชีพท่ีตกคา้งหรือสะสมบนพ้ืนผิว และอุปกรณ์ปกป้อง

อนัตราย ส่วนบุคคล เช่น โต๊ะ ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ  

- การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ (biological sampling) หมายถึง การเก็บ

ตัวอย่างเน้ือเยื่อและ/หรือสารคัดหลัง่ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะห์

ปริมาณสารท่ีเขา้สู่ร่างกาย การเก็บตวัอยา่งเพ่ือประเมินการสมัผสัสารของ

ผูป้ฏิบติังานมี 4 ประเภท ใหเ้ลือกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์คือ  

▪ การเก็บตัวอย่างเพียงหน่ึงตัวอย่างตลอด 8 ชัว่โมง หรือตลอด

ช่วงเวลาการท างาน (single sample for full period) ขอ้มูลท่ีได้

สะทอ้นค่าเฉล่ียการสมัผสัสารรายวนัของผูป้ฏิบติังาน  

- การเก็บตัวอย่างหลายตัวอย่างต่อเน่ืองกันในเวลา 8 ชัว่โมง หรือ

ตลอดเวลาการท างาน (consecutive samples for full period) ประเมิน

การสัมผัสสูงสุดในระหว่างวัน ซ่ึงการเก็บตัวอย่างเดียวตลอดวัน 

ไม่สามารถระบุได ้ใชใ้นกรณีท่ีสารมีพิษเฉียบพลนั  

▪ การเก็บตัวอย่างต่อเน่ืองมากกว่าหน่ึงตัวอย่าง โดยระยะเวลาการ

เก็บตัวอยา่งทั้งหมดน้อยกว่า 8 ชัว่โมง (consecutive samples for 

partial period) ใชก้รณีท่ีการสมัผัสสารของบุคคลค่อนขา้งคงท่ีตลอด

วนัการท างาน 

- การเก็บตัวอย่างในช่วงสั้น ๆ หลายตัวอย่าง (grab sampling) เป็น 

การเก็บตัวอย่างในเวลาสั้น ๆ โดยทัว่ไปไม่เกิน 15 นาที เพ่ือระบุงาน

และพ้ืนท่ีท่ีมี ความเขม้ขน้สารสูงมาก ๆ 

 

4.2)  กำรวิเครำะหต์วัอยำ่งอำกำศในส่ิงแวดลอ้มกำรท ำงำน  

 วิธีท่ีนิยมและ เป็นท่ียอมรับคือวิธีของ Occupational Health and Safety 

Administration (OSHA) ประเทศสหรฐัอเมริกา และวิธีของ National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงระบุทั้ ง

อุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรบัเก็บและวิเคราะห ์โดยทัว่ไปอุปกรณ์ท่ีใชท้ัว่ไปในการ

เ ก็บตั วอย่างอากาศประกอบด้วย เคร่ืองดูดอากาศ อุปกรณ์ดักเก็บสาร  

(สารแขวนลอยในอากาศ แบ่งเป็นอนุภาค ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ) สายยางน า

อากาศ และอุปกรณ์เสริมเพ่ือความสะดวกและความถูกตอ้ง เช่น ท่ียึดตัวอยา่งติด

กบัตวัผูป้ฏิบติังาน 
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  เข็มขัดยึดเครื่องดูดอำกำศติดกับตัวผูป้ฏิบติังำน เคร่ืองปรบัเทียบความถูกตอ้ง

ของเคร่ืองดูดอากาศ ขาตั้ง ในกรณีเก็บตัวอยา่งอากาศแบบพ้ืนท่ี ดังรูปท่ี 4-5 การเก็บตัวอย่าง

อากาศ ขั้นตอนแรก คือ การเลือกเทคนิคการเก็บตวัอยา่งอากาศ ซ่ึงควรพิจารณาปัจจยัต่อไปน้ี  

- ทางท่ีสารสามารถเขา้สู่รา่งกาย และความเขม้ขน้สารท่ีคาดหมาย  

- สมบติัทางกายภาพ เคมี และพิษวทิยาของสารท่ีจะเก็บและวเิคราะห ์ 

- จ านวนตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนการสมัผสัสาร   

- สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความช้ืน กระแสลม และการ

ปฏิบติังานอ่ืนในพ้ืนท่ีเดียวกนัน้ัน  

- สารรบกวนปริมาณสารต า่สุดท่ีสามารถตรวจพบ (limit of detection) ดว้ย

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจวดั 

  

 
 

รูปที ่4-5 ชุดเครื่องมือเก็บตวัอยำ่งอำกำศชนิดอนุภำคขนำดเล็ก 

 

4.3)  กำรตรวจวดัปัจจยัเสี่ยงทำงกำยภำพ  

   การตรวจวดัเสียง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจวดัเสียงในส่ิงแวดลอ้ม การท างาน

มี 3 ชนิด คือ เคร่ืองวดัระดับเสียง (sound level meter, SLM ดังรูปท่ี 4-6) เคร่ืองวิเคราะหค์วามถ่ี 

(frequency analyzer ดงัรูปท่ี 4-7) และเคร่ืองวดัปริมาณเสียงสะสม (noise dosimeter ดงัรูปท่ี 4-8) 

    
        รูปท่ี 4-6 เครื่องวดัระดบัเสียง        รูปท่ี 4-7 เครื่องวิเครำะหค์วำมถ่ี 
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รูปท่ี 4-8 เครื่องวดัปริมำณเสียงสะสม 

 

4.4)  กำรตรวจวดัอนัตรำยและปัจจยัเส่ียงทำงชีวภำพ  

   โดยใชเ้พลทเก็บตัวอย่าง ซ่ึงถูกออกแบบใหส้ามารถคัดแยกขนาดอนุภาค  

และนับจ านวนจุลชีพท่ีมีชีวิตในเวลาเดียวกันได้ เช่น อุปกรณ์ชนิดชั้นเดียว (Single stage 

impactor) ดงัรูปท่ี 4-9 

 

 
รูปที ่4-9 Single stage impactor 

 

5) กำรแปลผลและแจง้ผลกำรประเมินกำรสมัผสั เม่ือเก็บตวัอยา่งและวเิคราะหผ์ล

แล้วจะต้องน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างอากาศ  อาจสรุป

ลกัษณะของการสมัผสัออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

5.1) การสมัผสัอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้(ต า่กวา่ค่ามาตรฐาน)  
5.2) การสมัผสัอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไม่ได ้(สูงกวา่ค่ามาตรฐาน)  
5.3) ขอ้มูลไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการเก็บตวัอยา่งอากาศไม่เหมาะสม 

หรือไม่เพียงพอท่ีจะแปลผลได ้

- ค่าขีดจ ากัดการสัมผัส (threshold limit value; TLV) หมายถึง ค่าความ

เขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเช่ือวา่ผูป้ฏิบัติงาน

เกือบทั้งหมดสามารถท างานอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มน้ัน โดยปราศจากผลเสีย

ต่อสุขภาพ  

- การส่ือสารหรือแจง้ผลการตรวจวดั ตอ้งติดประกาศโดยติดประกาศในท่ี

ซ่ึงบุคลากรสามารถเขา้ถึงได้ทุกคน ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี 

ในอากาศ และการประเมินการสมัผสัสาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใหผู้ป้ฏิบติังานรบัทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 



 
 

150 

   
6) กำรจดัเก็บบันทึก หอ้งปฏิบัติการควรจดัท าระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถเรียกดู วิเคราะหข์อ้มูลปัจจุบันและ

ยอ้นหลงั รวมทั้งสามารถใชข้อ้มูลในการท านายผลการสมัผัสสารของผูป้ฏิบติังาน

ได้ และต้องจัดเก็บ บันทึกผลการประเมินการสัมผัส รวมทั้งผลการตรวจสุขภาพ

รา่งกายของบุคลากรไวอ้ยา่งน้อย 30 ปี หลงัการเลิกจากหรือออกจากงาน 

 

4.6.5  หลกักำรควบคุมป้องกนัโรคและอนัตรำยจำกกำรประกอบอำชีพ 

 

เพ่ือลดอัตราเส่ียงของคนงานผูป้ระกอบอาชีพต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  

จึงควรยดึหลกัในการด าเนินการ ดงัน้ี  

 

1) การควบคุมและป้องกันท่ีส่ิงแวดลอ้ม ด้วยการตระหนักถึงความปลอดภัยเป็น 

อนัดับแรก ดว้ยวิธีการจดัระเบียบสถานท่ีท างาน การดูแลตรวจสอบระบบควบคุม 

กระบวนการผลิต อุณหภูมิในท่ีท างาน การรกัษาความสะอาด เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

การปรับสภาพแวดลอ้มของการท างานใหถู้กสุขลักษณะ ซ่ึงอาจยึดทฤษฎี 5 ส  

ในการปฏิบติัได ้ 

2) การควบคุมป้องกันดา้นตัวบุคคลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพ่ือ

ความปลอดภยัในการท างานสูงสุด จึงควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

2.1) การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม แนะน าใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นสุขภาพ 
อนามยั และความปลอดภยัแก่พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือการด าเนินการ

และปฏิบติัจนเป็นนิสยั 

2.2) ควบคุมและป้องกันโดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนบุคคลอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการท างานอยา่งปลอดภยั  

2.3) ควบคุมและป้องกนัทางดา้นการแพทยโ์ดยวิธีการตรวจสุขภาพ ทั้งก่อนเขา้
ท างาน เพ่ือทราบประวัติความเป็นมาของสุขภาพ และตรวจเพ่ือส ารวจ

สภาพร่างกายกับความเหมาะสมในงานท่ีจะต้องท่ีจะต้องท า และหลังจาก

ท างานแลว้ ควรได้รับการตรวจเป็นระยะ ๆ เพ่ือส ารวจสุขภาพและหาส่ิง

ผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูท่ี้ท างานในสถานประกอบการท่ีมี

สารเคมี เพ่ือใหก้ารดูแลรกัษาไดท้ันที และสามารถปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม

ของการท างานใหดี้ยิ่งขึ้ น นอกจากน้ัน สถานประกอบการควรจะต้องมี

หน่วยงานพยาบาลของหน่วยงาน เพ่ีอการจัดท าแฟ้มประวติัสุขภาพของ

คนงานตั้งแต่แรกเขา้ท างานสะสมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้กับ

ดูแลรักษาและส่งต่อการรักษาพยาบาลกับแพทย์ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

โรคภยั หรืออนัตรายอ่ืน ๆ 
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3) การบริหารจดัการสถานประกอบการควรได ้การบริหารจดัการเก่ียวกับการควบคุม

ป้องกนัโรค หรืออนัตรายจากการประกอบอาชีพ เพ่ือลดโอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย

เป็นโรคจากการท างานประกอบอาชีพ ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

3.1) แบ่งการท างานเป็นกะ หรือหมุนเวียนต าแหน่งคนงานผลดัเปล่ียนในแต่ละ

ฝ่ายท่ีสามารถหมุนเวียนกนัได ้ในงานประเภทท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด

การเจ็บป่วยหรือโรคจากการประกอบอาชีพสูง  

3.2) แยกแยะส่วนการท างานของคนงานกบัส่วนพ้ืนท่ีอนัตราย ส่วนงานท่ีมีสาร

อนัตรายในกระบวนการผลิตและการท างาน  

3.3) ควรหาสารท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงหรือเป็นอนัตรายน้อยกวา่ ทดแทนสาร

หรือวตัถุท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายมากกวา่ เช่น การใชโ้ทลูอีน (Toluene) ผสม

สีแทนการใชเ้บนซิน (Benzene)  

3.4) การเลือกใชก้ระบวนการท างานในขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นอันตรายน้อยกว่า 

เช่น การใชว้ิธีชุบสีแทนการพ่นสี การใชเ้ครื่องผสมสารเคมีแทนการใชมื้อ

ผสม หรือการใชหุ้น่ยนตแ์ทนแรงงานคนในกระบวนการท างานเป็นอนัตราย 

3.5) ใชว้ิธีปิดคลุมกระบวนการท่ีมีพิษหรืออันตราย หรือใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรอตัโนมติัในการท างานท่ีมีสารพิษหรืออนัตรายมาก จะช่วยลด 

การแพร่กระจายของสารละลายชนิดฟุ้งกระจายไปสู่บรรยากาศในการ

ท างาน  

3.6) แยกกระบวนการท่ีเป็นอันตรายหรือเป็นพิษออกเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะและ

ก าหนดระเบียบปฏิบัติเวลาการเปิด-ปิด การเขา้ออก อุปกรณ์ป้องกัน  

เพ่ือลดการสัมผัสอันตรายของคนงานใหน้้อยท่ีสุด เช่น หอ้งเก็บเสียง  

หอ้งพ่นสีอบสี  

3.7) การใชร้ะบบระบายอากาศทั้งแบบเฉพาะท่ีและแบบทัว่ไป เพ่ือดูดอากาศ

เสียและระบายอากาศทัว่ไป เพ่ือเพ่ิมปริมาณอากาศดี และลดปริมาณความ

เขม้ขน้ของสารพิษในบรรยากาศการท างาน เช่น การเปิดประตู หน้าต่าง 

หลงัคา พดัลมดูดอากาศ ปล่องควนั เป็นตน้  

3.8) การใชร้ะบบเปียกช้ืนป้องกันการฟุ้งกระจาย ในกระบวนการท างานท่ีมี 

ฝุ่นฟุ้งกระจาย  

3.9) การตรวจสภาพการท างาน ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย หรือเพ่ิมระยะทาง 

ระหว่างแหล่งอันตรายใหห้่างจากท่ีท างานท่ีมีคนจ านวนมาก จะช่วยลด

อัตราเส่ียงจากการเกิดอันตรายไดม้าก และสามารถปรับปรุงแกไ้ขได้

ทนัท่วงที หากเกิดสญัญาณอนัตราย  

3.10) การเฝ้าระวังโรค เพ่ือทราบข้อมูลสาเหตุและปัจจัยของการเกิดโรคได้  

อยา่งรวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการควบคุมป้องกนั การแกไ้ขปรบัปรุง 

และการประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการเก่ียวกบัสุขภาพของ

หน่วยงาน 
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บทที่ 5 
แนวปฏิบตัติามมาตรฐาน 

ส าหรบัหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงเฉพาะ 
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บทท่ี 5 

แนวปฏิบตัติำมมำตรฐำน 

ส ำหรบัหน่วยงำนท่ีมีควำมเสี่ยงเฉพำะ 

 

แนวปฏิบติัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานส าหรบัหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงเฉพาะตามความ

ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 

เก่ียวกับ ความรอ้น เสียง รงัสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย เคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้น ้างาน  

ท่ีอับอากาศ และงานก่อสรา้ง หรือลักษณะการด าเนินการอ่ืน ท่ีมีความเส่ียงจากการท างาน  

ท่ีบุคลากรและนักศึกษาตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

 

5.1 มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนกำรใชเ้ครื่องเช่ือมไฟฟ้ำ  

เครื่องเช่ือมกำ๊ซ และเครื่องตดั 

  

1) วตัถุประสงค ์

เพ่ือคุม้ครองป้องกนัไม่ใหพ้นักงาน และ/หรือ

ผูร้ับเหมามิใหไ้ดร้ับอันตรายจากการท างานเก่ียวกับการใช้

เครื่องเช่ือมไฟฟ้า เครื่องเช่ือมก๊าซ และเครื่องตดั ไดแ้ก่ ความ

รอ้น สารเคมี ระเบิด และเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

 

2) ขอบเขต 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในกำรใช้เครื่อง

เช่ือมไฟฟ้ำ และเครื่องเช่ือมก๊ำซในหน่วยซ่อมบ ำรุง และ

ผูร้บัเหมา 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) หวัหน้างานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติัในสายงานท่ีรบัผิดชอบ  
3.2) พนักงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังาน Hot Work 

3.3) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยั 
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4) ค ำนิยำม 

4.1) Hot Work หมายถึง งานใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ ไฟ หรือวสัดุท่ีมีความรอ้น

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดไฟไหมห้รือการระเบิดซ่ึงโดยปกติ ประกอบดว้ย (1) งานตัด

โลหะดว้ยแก๊สหรือเคร่ืองมือกล (2) งานเช่ือม/ประสาน/บดักรี (3) งานให้

ความรอ้นช้ินงาน 

4.2) การเช่ือม (Welding) หมายถึง การท าใหโ้ลหะชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิด

หลอมติดกนั โดยอาศัยความรอ้นท่ีเกิดจากวสัดุหรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีท าใหเ้กิด

ความรอ้น ส่งผลใหเ้กิดการหลอมติดกนัของโลหะ 

4.3) การเช่ือมแก๊ส (Oxy-Acetylene Welding: OAW) หมายถึง การท าใหโ้ลหะ

หลอมเหลว ติดกัน โดยอาศัยความรอ้นท่ีเกิดจากการสันดาปของแก๊ส

เช้ือเพลิงและแก๊สออกซิเจน จนเกิดความรอ้นท าใหเ้กิดการหลอมเหลว

ติดกนัของโลหะงาน โดยจะเติมลวดเช่ือมหรือใหโ้ลหะหลอมเหลวติดกนัเองได ้

4.4) การเ ช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเ ช่ือม (Shielded Metal Arc Welding:  SMAW) 

หมายถึง กระบวนการเช่ือมท่ีอาศัยความร้อนจากการอาร์คระหว่าง 

ลวดเช่ือมโลหะมีสารพอกหุม้กับช้ินงาน ท าใหล้วดเช่ือมและช้ินงานบริเวณ

การอารค์หลอมละลายรวมตัวกันเป็นแนวเช่ือม และสารพอกหุม้เกิดเป็นแก๊ส 

และสแล็ค ปกคลุมแนวเช่ือมจากบรรยากาศภายนอก 

4.5) การเช่ือมติก (Tungsten Inert Gas Welding; Tig or Gas Tungsten Arc Welding; 

GTA) หมายถึง กรรมวิธีการเช่ือมโลหะ โดยใชค้วามรอ้นเกิดจากการอารค์

ระหว่างลวดทังสเตนกับช้ินงานเช่ือม มีแก๊สเฉ่ือยปกคลุมบริเวณเช่ือมและ

บ่อหลอมละลาย 

 

5) กำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) พนักงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
ได้แก่ หน้ากากเช่ือมท่ีป้องกันแสงจากการเช่ือมได้ แว่นตานิรภัย รองเท้า

นิรภยั ปลอกแขน ป้องกนัอนัตรายจากสะเก็ดไฟอุปกรณ์ป้องกับระบบหายใจ 

ชนิดท่ีมีไสก้รอง สามารถป้องกนัฟูมของโลหะท่ีเกิดจากความรอ้นขณะเช่ือม  

(2) เตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงและแผงป้องกนัสะเก็ดไฟไวใ้นบริเวณท่ีมีการเช่ือม 

(3) ตรวจสอบพ้ืนท่ีท างานก่อนทุกครั้งวา่มีสารไวไฟ และสารท่ีอาจเป็นเช้ือเพลิงอยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงหรือไม่ หากพบวา่มีใหน้ าออกจากบริเวณก่อนท่ีจะท าการเช่ือม  

(4) หากในบริเวณท่ีท าการเช่ือมเป็นพ้ืนท่ีอันตรายให้ด าเนินการขออนุญาต  

โดยใชแ้บบฟอร์ม HOT WORK PERMIT รวมทั้งปฏิบัติตาม "รายการตรวจสอบ"  

ในใบอนุญาต HOT WORK PERMIT เสียก่อน 
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5.2) ขณะปฏิบติังำน 

  ใหป้ฏิบติังานเก่ียวเคร่ืองเช่ือมแต่ละชนิด ดงัน้ี 

 

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ เคร่ืองเช่ือมกำ๊ซ 

1. ต่อสายดินโครงสรา้งท่ีเป็นโลหะ 1. ติดตั้งมาตรความดนัท่ีถูกตอ้งกบัชนิดของกา๊ซ 

2. การใชส้ายดิน หวัจบัสายดิน สายเชื่อม  

หวัจบัลวดเชื่อมใหเ้ป็นไปตามผูผ้ลิต

ก าหนด 

2. หา้มการใชท่ี้อาจจะเกิดการรัว่ไหลของก๊าซ อุปกรณ์ช ารุด 

หากพบขอ้บกพร่องตอ้งแกไ้ขทนัที 

3. สายไฟฟ้า สายดิน ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกัน

ความเสียหายจากการบดทับ หรือเปียก

น ้ า ชื้ นแฉะ แสงสว่าง และการระบาย

อากาศเฉพาะที่ 

3. จดัท าเคร่ืองหมายสีท่อ หวัเชื่อม หวัตดัใหเ้ป็นแบบและชนิด

เดียวกนั 

 

 
  ท่ีมา : THAI SHIMIZU 

แสดงวิธีใชแ้ละตอ่เครื่องเช่ือม  

 

กำรตอ่สำยกบัตูเ้ช่ือม 

กำรตอ่แบบ DC - / Straight polarity 

ต่อสายเช่ือมเขา้ขั้วลบ (-) และสายดินเขา้ขั้วบวก (+)  

ความรอ้นท่ีช้ินงานจะมากกวา่ท่ีลวดเช่ือม การซึมลึกของแนวเช่ือมมาก 

 

กำรตอ่แบบ DC + / Reverse polarity 

ต่อสายเช่ือมเขา้บวก (+) และสายดินเขา้ขัว้ลบ (-)  

ความรอ้นท่ีลวดเช่ือมจะมากกวา่ท่ีช้ินงาน การซึมลึกของแนวเช่ือมน้อย 
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ตำรำงท่ี 5-1 กำรเลือกสำยเช่ือมท่ีเหมำะสม 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ขอ้ควรระมดัระวงั! 

 ระมดัระวงัในการยกและเคล่ือนยา้ยถงับรรจุก๊าซ 

- ควรเก็บถงัในท่ีรม่หา่งจากเปลวไฟและความรอ้น 

- วางถงัในแนวตั้ง และยดึอยา่งแข็งแรง 

- ก่อนการเคล่ือนยา้ย ควรครอบถงัก๊าซใหเ้รียบรอ้ย 

- ถงัออกซิเจนควรจดัเก็บแยกจากถงัก๊าซเช้ือเพลิง 

- เม่ือตอ้งการเคล่ือนยา้ยถังก๊าซ และถังออกซิเจนใหว้างถังลงในตะแกรง ตะกรา้ หรือ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั หา้มใชเ้ชือกหรือลวดผูกมดัถงัก๊าซโดยตรง 

- หา้ม  ใชถ้งัก๊าซท่ีรัว่ทดสอบโดยการใชส้บู่ 

- สายต่อออกซิเจน และก๊าซอะเซทิลีน ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัเปลวไฟติดตั้งอยูด่า้นหลงั

ตวัควบคุมความดนัก๊าซ 

 
 

6) เอกสำรอำ้งอิง 
 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั เครื่องจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2552 

ควำมยำวสูงสุดของสำยเช่ือมที่ใช ้(ฟุต) 

กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นแอมแปร ์
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      

การเชื่อม แบบ SMAW การเชื่อมแบบ TIG การเชื่อม แบบ OAW 

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
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5.2 มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนทนัตกรรมประดิษฐ ์

 

1) วตัถุประสงค ์

  เ พ่ือคุ ้มครองป้องกันพนักงาน และ

นักศึกษาไม่ใหไ้ด้รับอันตรายจากการท างานเก่ียวกับ 

การใชเ้คร่ืองขัด เคร่ืองเจียร จากการสูดหายใจ วัสดุ

สะเก็ดกระเด็นใส่ และความเม่ือยลา้ อาการบาดเจ็บ

สะสมเ ร้ือรังจากการท างาน เ น่ืองมาจากการใช้

เครื่องมือและท่าทางการท างานไม่ถูกตอ้ง 

 

2) ขอบเขต 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการ

ปฏิบติังานการในแผนกทนัตกรรมประดิษฐ ์หรือบริเวณ

สถานท่ีท างานท่ีใชเ้ครื่องจกัรดงักล่าว 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) ผูบ้งัคบับญัชา มีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผูป้ฏิบติังาน และการท างาน

พ้ืนท่ีปฏิบติังานในการใชอุ้ปกรณ์ และปฏิบติังาน งานเจียร งานขดั เพ่ือให้

ปลอดภยั  

3.2) เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยมีหน้าท่ี ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์และการท างาน พ้ืนท่ีปฏิบัติงานในการใชง้านเจียร งานขดั เพ่ือให้

ปลอดภยั  

3.3) พนักงานหรือนักศึกษา มีหน้าท่ีปฏิบติังานตามขั้นตอนของงานเจียร งานขดั

ใหถู้กตอ้งปลอดภยั ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไดท้ า

การมอบหมายงาน 

 

4) ค ำนิยำม 

4.1) ผูบ้ังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างานหรืออาจารยผู์ค้วบคุมการปฏิบัติงาน 

ทนัตกรรมประดิษฐข์องคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล  

4.2) ผู ้ปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงาน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน งานเจียร งานขัด  

งานตดั 
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4.3) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล หมายถึง แวน่ตา หรือหน้ากากกระบงัหน้า

ป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุต่าง ๆ ผ้าปิดจมูก ชนิดป้องกันฝุ่นละออง  

ถุงมือผา้เพ่ือป้องกนัการบาดจากช้ินงาน หรือโลหะอ่ืน ๆ รองเทา้นิรภยั  

4.4) อุปกรณ์เคร่ืองเจียร หมายถึง สวติชปิ์ด - เปิดสายไฟ มีการด์นิรภยั และใบเจียร 

ปลั๊กเสียบ  

4.5) งานเจียร งานขดั หมายถึง อุปกรณ์ส าหรบัขดัผิวโลหะ ท างานดว้ยก าลังไฟฟ้า

หรือลม 

4.6) สภาพท่ีปลอดภัย หมายถึง การท างานท่ีไม่ท าให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุ 

บาดเจ็บ และเสียชีวิตทรัพย์สิน เช่น สภาพภายนอกหินเจียร ใบตัดไม่แตก 

ไม่ช ารุด มีการด์นิรภยั สวติชปิ์ด-เปิด สามารถใชง้านไดส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน งานเจียร งานขดั  

4.7) สภาพท่ีไม่ปลอดภัย หมายถึง การท างานท่ีท าใหเ้กิดอันตราย อุบัติเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิตและทรพัยสิ์น เช่น สภาพภายนอกหินเจียร ใบตัดแตกช ารุด 

ไม่มีการด์นิรภยั สวติชปิ์ด - เปิด ไม่สามารถใชง้านได ้สายไฟรัว่ ช ารุด ไม่สวม

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการท างานเจียร งานขดั 

 

5) กำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) พนักงานและนักศึกษาแต่งกายใหร้ดักุม เก็บผม และไม่สวมเคร่ืองประดบัท่ี

เป็นสาเหตุใหเ้กิดการใชเ้ครื่องเครื่องขดั เครื่องเจียร อุบติัเหตุจากเครื่องจกัร

ดึง พนั มว้นเขา้ไปในส่วนท่ีเป็นอนัตราย 

(2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและครบถว้น ไดแ้ก่ 

แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเทา้นิรภัย อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดท่ีมี 

ไสก้รองสามารถป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี 

(3) ตรวจสอบปลั๊กเสียบแน่น ไม่หลวม เตา้เสียบวา่มีการต่อสายดิน และติดตั้ง

ตวัตดัไฟ 

(4) ตรวจสอบหินเจียรดว้ยตาก่อนเร่ิมงาน และใหเ้ปิดเคร่ืองประมาณ 1 นาที 

(5) ตรวจสอบเครื่องป้องกนัอนัตรายเครื่องจกัร (Safe Guard) 
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5.2) กำรปฏิบติังำน 

(1) การใชเ้ครื่องเครื่องขดั เครื่องเจียร 

- เม่ือผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติังานเจียรหรืองานขดั ไม่ควรเจียรช้ินงานเกินก าลงั

ของเครื่องเจียร 

- ผู ้ปฏิบัติงานเจียรช้ินงาน ควรเจียรหยาบก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรชนิด

ละเอียดอีกครั้ง  

- ผู ้ปฏิบัติงานควรนั่งในท่าท่ีถนัด มองในระยะท่ีพอเหมาะ และควรสวม 

ถุงมือท่ีเหมาะสม ในกรณีช้ินงานมีขอบคม  

- บริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเจียรหรืองานขัด ย่อมมีสะเก็ดไฟจาก

ช้ินงาน จึงควรมีฉากกั้นท่ีเหมาะสม และไม่มีวสัดุไวไฟ 

- การถอดประกอบหินเจียรผู้ปฏิบัติงาน จะต้องถอดปลั๊กสายไฟหรือยก 

คัตเอาท์ก่อนท่ีจะด าเนินการใด ๆ ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชล้มใหปิ้ด

วาลว์ตวัเคร่ืองพรอ้มทั้งปลดสายออกจากหวัจา่ยลมก่อน  

- ผูป้ฏิบัติงานอย่าใหเ้คร่ืองเจียรถูกฝนหรือถูกน ้าอ่ืน ๆ เพราะอาจท าให้

เกิดการลดัวงจรและมีไฟฟ้ารัว่ไหลได ้และเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 

 

 

 

(2) การใชเ้ครื่องมือกล และเครื่องมือออกแรงดว้ยแรงคน 

- ควรเลือกใชเ้ครื่องมือท่ีมีดา้มจบัยาว

พอดีกบัฝ่ามือ หากหลีกเล่ียงไม่ได ้

ใหใ้ชเ้ครื่องมือท่ีมีปลายดา้มกลมมน 

ไม่เป็นปลายตดั เพ่ือหลีกเล่ียงแรงกดท่ี

อาจเกิดขึ้ นบริเวณฝ่ามือ  

- เลือกใชเ้ครื่องมือท่ีมีระยะหา่งระหวา่งดา้มไม่มากเกินไป  

และดา้มเคร่ืองมือไม่มีสนัเหล่ียม 
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(3) การจดัสถานีการปฏิบติังาน 

   เกา้อ้ีนัง่ปฏิบติังาน 

• มีพนักพิงหลัง ท่ีสามารถรองรบัหลัง

ส่วนล่างได ้

• ท่ีนั่งควรไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันท่ี

ดา้นหลงัของตน้ขาหรือหวัเขา่ 

• มีฐานท่ีมัน่คงแข็งแรง 

• มีกลไกท่ีสามารถปรบัระดบัไดง้่าย 

• มีท่ีรองรบัแขนส่วนล่าง ซ่ึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

• ใชว้สัดุท่ีเหมาะสมส าหรบับุเกา้อ้ี  

จดัวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุม 

• จดัวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุมท่ีส าคญั ไวใ้นต าแหน่งท่ีจบั

ถึงได้ง่าย และสะดวก ไม่เกินความยาวข้อศอก  

ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ปุ่มควบคุมท่ีตอ้งบงัคบัอยา่งรวดเร็ว 

ใชบ้่อย และเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดถูกต้อง

แม่นย าสูง 

• จัดวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุม ใหมี้ทิศทางการบังคับสอดคลอ้งกับสามัญ

ส านึกของผูป้ฏิบติังาน เช่น เล่ือนจากซา้ยไปขวา 

5.3) หลงัเลิกปฏิบติังำน 

(1) เม่ือผูป้ฏิบัติงานปฏิบัติงานแลว้เสร็จ ใหท้ าการปิดสวิตช์เบรกเกอรทุ์กครั้ง 

รวมทั้งจดัเก็บอุปกรณ์วสัดุต่าง ๆ ใหเ้รียบรอ้ย  

(2) หากเคร่ืองเจียร/ขดัเป็นแบบเคล่ือนยา้ยได ้ในเวลาท่ีมีการเคล่ือนยา้ยให้

ผูป้ฏิบติังานจบัท่ีตวัเคร่ือง หา้มหิ้ วท่ีสายลม หรือสายไฟโดยเด็ดขาด  

(3) ผูบ้ังคับบัญชาควรตรวจสอบ ติดตามดูแลผูป้ฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  

งานเจียร และงานขัด หากมีสภาพท่ีไม่ปลอดภัย ใหท้ าการแกไ้ขปรับปรุง

ทนัที เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากงานเจียร งานขดั 

(4) เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน งานเจียร 

งานขัด และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของ

ผูป้ฏิบติังาน  

(5) หากมี “สภาพท่ีไม่ปลอดภยั” เจา้หน้าท่ีความปลอดภยั “สัง่ใหผู้ป้ฏิบติังาน

หยุดงานทันที” และใหผู้ป้ฏิบติังานท าการแกไ้ข ปรบัปรุงใหถู้กตอ้ง เพ่ือให้

ปลอดภยั  
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(6) หากผูป้ฏิบติังานไม่ท าการแกไ้ข ปรบัปรุง งานเจียร งานขดั ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

ปลอดภัย ใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาท าการ

ปรบัปรุง แกไ้ขเพ่ือใหป้ลอดภยั 

(7) ทุก 1 เดือน เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยจะต้องท าการตรวจเช็คอุปกรณ์ 

เครื่องเจียร โดยใชแ้บบฟอรม์ตรวจเช็คเครื่องเจียร  

(8) หากตรวจสอบวา่อุปกรณ์เคร่ืองเจียรมี “สภาพท่ีปลอดภยั” สามารถน าไปใช้

งานได้ โดยจะติดป้ายซ่อมบ า รุง หรือ EQUIPMENT INSPECTION TAG  

ท่ีอุปกรณ์เคร่ืองเจียร  

(9) หากตรวจสอบวา่อุปกรณ์เคร่ืองเจียรมี “สภาพท่ีไม่ปลอดภยั” ผูป้ฏิบติังาน

จะตอ้งด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย จนกวา่จะมีสภาพท่ีเหมาะสม

และปลอดภัย ต้อง ติดป้ายซ่อมบ า รุง  EQUIPMENT INSPECTION TAG  

ท่ีอุปกรณ์เคร่ืองเจียร เพ่ือน าไปใชง้าน แต่ถ้าไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน

ระยะเวลา 1 วนั เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยจะท าการติดป้ายแจง้ “หา้มใช้

เครื่องมือช ารุด” เพ่ือป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนไปใชง้าน 

 

6) เอกสำรอำ้งอิง 

  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั เครื่องจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ.2552 
 

5.3  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนในหอ้งเครื่องจกัร 
 

1) วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคุม้ครองป้องกันพนักงาน และผู้รับเหมาไม่ใหไ้ด้รับ

อันตรายจากการท างานในห้อง เค ร่ืองจักรจากสภาพแวดล้อม 

ไม่เหมาะสม เช่น เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ สารเคมี เช้ือจุลินทรีย ์

และอุบติัเหตุ เป็นตน้ จากการท างาน เช่น ไฟฟ้าดูด ชนกระแทกกบัวสัดุ

หรือเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรเก่ียว ดูด พัน และอัคคีภัยหรือวัสดุสะเก็ด

กระเด็นใส่ และความเม่ือยลา้  
 

2) ขอบเขต 

มาตรฐานการปฏิบติังานใชใ้นการปฏิบติังานการในหอ้งเครื่อง 

 
 

3) ค ำจดักดัควำม 

การปฏิบติังานในหอ้งเคร่ือง หมายถึง การปฏิบติังาน การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงใน

หอ้งเคร่ืองท่ีมีอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ตูเ้มนต์ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรระบบระบายอากาศ 

เครื่องยนตติ์ดตั้งอยู ่ 

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
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4) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

4.1) ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผูป้ฏิบติังาน และการท างาน
พ้ืนท่ีปฏิบติังานในการใชอุ้ปกรณ์ และปฏิบติังาน งานเจียร งานขัด เพ่ือให้

ปลอดภยั  

4.2) เจา้หน้าท่ีความปลอดภัย มีหน้าท่ี ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์และการท างานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในการใชง้านเจียร งานขัดเพ่ือให้

ปลอดภยั  

4.3) พนักงานหรือผูร้บัเหมา มีหน้าท่ีปฏิบติังานตามขั้นตอนของงานเจียรงานขดั
ใหถู้กตอ้งปลอดภยั ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไดท้ า

การมอบหมายงาน 

 

5) กำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

- พนักงานแต่งกายให้รัดกุม เก็บผม และ 

ไม่สวมเคร่ืองประดับท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด

อุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัรดึง พนั มว้นเขา้ไปใน

ส่วนท่ีเป็นอนัตราย 

- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

ไดแ้ก่ แวน่ตานิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ

ชนิดท่ีมีไสก้รอง สามารถป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี 

- แจง้ส่ือสารใหผู้บ้ังบัญชาทราบ หรือผูค้วบคุมงานทราบเพ่ือขออนุญาต

เขา้พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หากเขา้ไปปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงภัย 

สถานท่ีอบัอากาศ ใหข้ออนุญาตการท างานตามแบบ WORK PERMIT  

5.2) ขณะปฏิบติังำน 

- ปฏิบัติตามขอ้บังคับ หรือกฎระเบียบ  

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่าง

เครง่ครดั  

- จดัใหมี้ป้ายเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์

แสดงพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  

- จดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงตามประเภทของ

การเกิดไฟไหมอ้ยูใ่กล ้ๆ การปฏิบติังาน

ตลอดเวลา 

- จัดใหมี้การส่ือสารระหว่างการท างาน

และส่งงานต่อระหวา่งกะการท างาน 



 

 

 163 

- หลีกเล่ียงสมัผสัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าและโครงนอกเป็น

โลหะ หากจะสัมผัสใหใ้ชเ้คร่ืองมือหรือไขควงทดสอบว่ามีกระแสไฟรัว่

หรือไม่ หากมีกระแสไฟรัว่ใหห้ยุดการปฏิบัติ แล้วแจง้หัวหน้างาน  

ผูบ้งับญัชาเพ่ือซ่อมบ ารุง พรอ้มทั้งแขวนป้ายและล๊อกสวติช ์ 

- จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอต่อการท างาน หากตอ้งใชไ้ฟฉายตอ้งเป็นแบบ  

Non-Explosive Proof ในพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟ 

- จดัใหมี้การระบายอากาศอยา่งพอเพียง 

- การปฏิบัติงานบริเวณตูเ้มนต์ไฟฟ้า หรือบริเวณท่ีมีไฟฟ้าแรงดันสูงให้

ปฏิบติังานนอกเขต แผงกั้นอนัตราย ควรยนืปฏิบติังานบนพ้ืนท่ีมีฉนวน

หุม้ และหา้มท าความสะอาดดว้ยน ้าท่ีพ้ืนเครื่องจกัรโดยเด็ดขาด หากจะ

ท าความสะอาด ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และตอ้งมีแผน

ความปลอดภยั และขอใบอนุญาตการท างานก่อนปฏิบติังาน 

5.3) หลงัปฏิบติังำน 

- จดัใหมี้การส่ือสารและส่งงานต่อระหวา่งกะการท างาน  

- ท าความสะอาดตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองมือภายหลงั 

การใชง้านใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพรอ้มใชง้านไดท้นัทีในคราวต่อไป 

  

6) เอกสำรอำ้งอิง 

   กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2552 

 

5.4  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนกำรใหบ้ริกำรทนัตกรรม 

 

1) วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคุม้ครองป้องกนัทนัตแพทย ์ผูช้่วยทนัตแพทย ์พนักงาน นักศึกษาท่ีใหบ้ริการทัน

ตกรรม ไม่ให้ได้รับอันตรายอุบัติเหตุจากการท างาน เช่น ล่ืนล้ม เคร่ืองมือบาด เข็มท่ิมต า   

ความเม่ือยล้าจากท่าทางการท างาน และอาการผิดปกติ

กลา้มเน้ือและกระดูก เช่น อาจจะเจ็บปวดหรือรูสึ้กไม่สบายท่ี

ไหล่ ท่ีคอท่ีบริเวณหลงัส่วนบน หรือเกิดอาการท่ีขอ้มือหรือมือ 

จากการใชเ้คร่ืองมือ และการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และ

สมัผัสส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ แสงสวา่งไม่เพียงพอ และ

สมัผสัเช้ือโรค เป็นตน้  

 

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=257:-m---m-s&id=1:law-ministry&Itemid=186
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2) ขอบเขต 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานใชใ้นการปฏิบัติงานของทันตแพทย ์ผูช้่วยทันตแพทย์ 

พนักงาน นักศึกษาท่ีใหบ้ริการทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) หวัหน้างานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติัในสายงานท่ีรบัผิดชอบ  
3.2) พนักงานและศึกษาปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั 

3.3) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยั 

 

4) กำรปฏิบติังำน 

4.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ หน้ากากป้องกันเช้ือโรค ชุดปฏิบัติ งาน และ

รองเทา้ เป็นตน้ 

(2) ตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

และมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ 

(3) มีพ้ืนท่ีเพียงพอการปฏิบติังานใหเ้คล่ือนไหวไดส้ะดวก และโต๊ะเคร่ืองมือ 

ท่ีวางเคร่ืองมือติดลอ้ (mobile carts) หรือมีกลไกเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  

4.2) ขณะปฏิบติังำน 

(1) การนัง่ปฏิบติังาน 

- จัดต าแหน่งนั่งเขา้ปฏิบัติงานทันตแพทย์ท างานโดยการมอง

โดยตรงควรนั่งในต าแหน่ง 9 นาฬิกา 12 นาฬิกา จะช่วยลด

ความเม่ือยลา้ เม่ือท างานในขากรรไกรบน เพ่ือลดความตึงเครียด 

ท่ีคอทันตแพทยท่ี์นัง่อยู่ในต าแหน่ง 10 หรือ 11 นาฬิกา ควรท่ี

จะใชก้ระจกเพ่ือช่วยลดภาระของคอ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ถา้เกา้อ้ี

ผู ้ป่วยอยู่ในต าแหน่งนอนราบหรือพนักพิงหลังของผู้ป่วยเอียง 

น้อยกวา่ 30 องศา ความเครียดของทนัตแพทยจ์ะลดลง 

- ระยะเอ้ือมเพ่ือหยิบอุปกรณ์ หรือใหบ้ริการดา้นหน้าของล าตัวไม่

ควรเกิน 20 น้ิว 

- นั่งบนเกา้อ้ีท่ีมีฐานมัน่คง (Stability) มีแผ่นรองรับหลังส่วนล่าง 

(Lumbar support) มีท่ีวางเท้า วางแขนและเก้าอ้ีสามารถปรับ

ความสูงได ้

- เกา้อ้ีคนไข ้ควรปรับระดับได ้มีท่ีวางแขน มีท่ีรองคอ แผ่นหลัง 

และเทา้ 
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(2) การใชเ้ครื่องมือ 

- ใชเ้ครื่องมือท่ีท าใหข้อ้มือตรง ไม่บิดงอขอ้มือ และน ้าหนักเบา 

- ดา้มจบักระชับไม่มีเหล่ียม ควรมีวสัดุเรซ่ินหุม้ดา้ม เพ่ือลดแรงกด 

ท่ีมือ และดา้มเคร่ืองมือไม่ควรอยูใ่นอุง้มือ 

- งานท่ีตอ้งใชแ้รงมาก ควรใชเ้คร่ืองมือกลแทนเคร่ืองมือท่ีออกแรงคน 

เพ่ือช่วยแรงในการท างาน แต่เคร่ืองมือท่ีความสัน่สะเทือนสูง 

ควรอุปกรณ์ควบคุม ปรบัเพ่ือลดรอบ หรือหยุดการท างานได ้

- เคร่ืองมือควรมีความคมและมีการบ ารุงรกัษาท่ีดี จะช่วยผ่อนแรง 

การท างาน  

(3) การจดัรูปแบบงาน  

- ควรจดัรูปแบบงาน และตารางงานใหมี้ความเหมาะสม ความยาก

ง่ายของงานเพ่ือลดความเครียด ความเม่ือยลา้ 

- ลดท่าทางการท างานท่ีอยู่น่ิง ๆ นาน ควรเปล่ียนอิริยาบถหรือ

กิจกรรม เพ่ือผ่อนคลายกลา้มเน้ือ 

 

5) เอกสำรอำ้งอิง 

5.1) พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์การศึกษาปัจจยัเส่ียงจากการท างาน ต่อการเกิดอาการ
ผิดปกติของระบบกลา้มเน้ือ และกระดูกของทันตแพทยก์ลุ่มหน่ึง วิทยาสาร

ทนัตสาธารณสุข ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2554 

5.2) 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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5.5 มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนงำนปฏิบตังิำนเก่ียวกบัรงัสี 

 

1) วตัถุประสงค ์

เพ่ือคุม้ครองป้องกนัพนักงาน ไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรายจาก

การท างานเก่ียวกบัการท างานเก่ียวกบัรงัสี 

 

2) ขอบเขต 

มาตรฐานการปฏิบติังานใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมี

เครื่องฉายภาพรงัสี 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) หวัหน้างานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติัในสายงานท่ีรบัผิดชอบ  

3.2) พนักงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัรงัสี  

3.3) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยั 

 

4) ค ำนิยำม 

 

รงัสี หมายความวา่ รงัสีชนิดก่อไอออน 

 

รงัสีชนิดก่อไอออน (Ionizing Radiation) หมายความว่า พลังงานในรูปของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า หรืออนุภาครงัสีใด ๆ ท่ีสามารถก่อใหเ้กิดการแตกตวัเป็นไอออนได ้ทั้งโดยทางตรง

หรือโดยทางออ้มในตัวกลางท่ีผ่านไป ไดแ้ก่ รงัสีแอลฟา รงัสีบีตา รงัสีแกมมา รงัสีเอกซ ์อนุภาค

นิวตรอน อิเล็กตรอน หรือโปรตอนท่ีมีความเร็วสูง เป็นตน้ 

 

ตน้ก ำเนิดรังสี (Source) หมายความว่า ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีการแผ่รังสีออกมา  

โดยการสลายตัวของนิวเคลียส หรือสามารถก่อใหเ้กิดการแผ่รังสีออกมาโดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ี ไม่ว่า 

ตน้ก าเนิดรงัสีน้ันจะเป็นชนิดปิดผนึกหรือไม่ปิดผนึกก็ตาม 

 

กำกกัมมันตรังสี (Radioactive Waste) หมายความว่า ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีประกอบ

หรือปนเป้ือนดว้ยสารกมัมนัตรงัสีและไม่เป็นประโยชน์ในการใชง้าน 

 

ปริมำณรงัสีสะสม”หมายความวา่ ผลรวมของปริมาณรงัสีท่ีรา่งกายไดร้บั 
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พ้ืนท่ีควบคุม”หมายความวา่ บริเวณท่ีก าหนดเป็นบริเวณรงัสีและบริเวณรงัสีสูง 

 

บริเวณรงัสี”หมายความว่า บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรงัสีเกิน 2.5 ไมโครซีเวอรต์ 

(micro Sievert) ต่อชัว่โมง แต่ไม่เกิน 25 ไมโครซีเวอรต์ (micro Sievert) ต่อชัว่โมง 

 

บริเวณรงัสีสูง”หมายความว่า บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรงัสีเกิน 25 ไมโครซีเวอร์ต 

(micro Sievert) ต่อชัว่โมงขึ้ นไป 

 

  อุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ  ำตัวบุคคล หมายความว่า อุปกรณ์บันทึก

ปริมาณรงัสีท่ีใชส้วมใส่หรือติดไวต้ามส่วนต่าง ๆ ของตวัลูกจา้ง เพ่ือการบนัทึกปริมาณรงัสีสะสมท่ี

ลูกจา้งไดร้บัตามช่วงเวลาของการปฏิบัติงานเก่ียวกับรงัสี ซ่ึงสามารถอ่านค่าไดโ้ดยทันทีหรือน าไป

วิเคราะหผ์ลในภายหลัง ไดแ้ก่ ฟิล์มแบดจ ์(film badge) ฟิล์มริงก์ (film ring) ที แอล ดี แบดจ ์(TLD 

badge) ที แอล ดี ริงก์ (TLD ring) ที แอล ดี แคปซูล (TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร์ (pocket 

chamber) พอคเคทโดสซิมิเตอร ์(pocket dosimeter) เป็นตน้ 

 

5) กำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) หน่วยงานท่ีมีผูป้ฏิบติังานทางรงัสี ตอ้งแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบทางเทคนิค

และความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer) ซ่ึงได้รับ 

การรับรอง และขึ้ นทะเบียนเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีจาก

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือเป็นผูร้ับผิดชอบดูแลใหค้ าปรึกษา

เก่ียวกับความปลอดภยัในการใชส้ารกมัมันตรงัสีแก่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

(2) ผูใ้ชส้ารกมัมนัตรงัสีจะตอ้งเตรียมพ้ืนท่ีปฏิบัติการใหพ้รอ้มก่อนเร่ิมใช ้

สารกมัมนัตรงัสี พ้ืนท่ีดังกล่าวจะตอ้งเป็นบริเวณซ่ึงไดก้ าหนดไวแ้ลว้

ว่าจะใช้ส าหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสารกัมมันตรังสี โดยใหปู้พ้ืนท่ี

บริเวณท่ีมีการใชส้ารกัมมันตรังสีดว้ยพลาสติก หรือวสัดุท่ีสามารถ

ป้องกันการซึมของสารกัมมันตรังสี นอกจากน้ี ให้เตรียมวัสดุท่ี

สามารถซับน ้ าหรือของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีมีสาร

กมัมนัตรงัสีกระเด็นหรือเปรอะเป้ือน 
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(3) ผู ้ใชเ้คร่ืองกัมมันตรังสีจะต้องเตรียมเคร่ืองมือ เช่น เคร่ืองวัดรังสี 

ตลอดจนเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ก่อนเร่ิมใชเ้คร่ืองฉาย

กมัมนัตภาพรงัสี 

(4) จดัแบ่งพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการสมัผสั ดงัน้ี 

- พ้ืนท่ีควบคุม (Control Areas) ได้แก่ บริเวณท่ีใช้งาน หรือ

จดัเก็บวสัดุกัมมันตรงัสี ซ่ึงผูป้ฏิบัติงาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี

โอกาสได้รับปริมาณรังสีสูงกว่า 1/3 ของปริมาณท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงฯ (20 มิลลิซีเวิรต์ต่อปี) ตอ้งมีการควบคุมระดับรงัสี 

การเปรอะเป้ือน และการฟุ้งกระจายของสารกัมมนัตรงัสีใหอ้ยู่ใน

เกณฑท่ี์ถือวา่ปลอดภยัส าหรบัผูป้ฏิบติังานทางรงัสี โดยตอ้งมีการ

แบ่งขอบเขตบริเวณใหช้ัดเจน โดยใชอุ้ปกรณ์ทางกายภาพ และ

ตอ้งมีเคร่ืองหมายทางรงัสี พรอ้มขอ้ความระบุระดับรงัสีติดไว ้ให้

เห็นอยางเด่นชดั และมีกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกับ

การป้องกนัและความปลอดภัยทางรงัสี ส าหรบัการปฏิบัติงานใน

บริเวณดงักล่าว 

 

 

 

- พ้ืนท่ีตรวจตรำ (Supervised Areas) ไดแ้ก่ บริเวณใดก็ตามท่ีมิได้

ก าหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุม ซ่ึงผู ้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี

โอกาสไดร้บัปริมาณรงัสีต า่กว่า 1/3 ของท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ 

(20 มิลลิซีเวิรต์ต่อปี) แต่ตอ้งมีการจ ากดัการไดร้บัรงัสี โดยแบ่ง

ขอบเขตของบริเวณโดยชัดเจน และมีเคร่ืองหมายทางรงัสีพรอ้ม

ขอ้ความระบุระดบัรงัสีติดไวใ้หเ้ห็นชดัเจน 
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5.2) ขณะปฏิบติังำน 

(1) เจา้หน้าท่ีผูใ้หบ้ริการฉายรงัสี อธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการและจดัให้

คนไขส้วมใส่ชุดป้องกนัรงัสีใหผู้ร้บับริการ 

(2) เจ ้าหน้า ท่ีสวมชุดป้องกันรัง สี  ติดตั้ ง เค ร่ืองวัดรัง สีประจ าตัว

ผู ้ปฏิบัติงาน และอ่านใบสัง่งานท่ีระบุอวัยวะและปริมาณฉายรังสี 

พรอ้มตั้งเครื่องฉายรงัสี 

(3) เจา้หน้าท่ีด าเนินการฉายรงัสีโดยยืนหลังฉากก าบังรงัสี เพ่ือป้องกัน

รงัสี 

(4) ถอดชุดป้องกนัรงัสีไวใ้นบริเวณหอ้งพ้ืนท่ีควบคุม 

(5) น าฟิล์มไปลา้งเคร่ืองลา้งฟิล์ม (ถา้มี) โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลป้องกันสารเคมี ไดแ้ก่ สวมหน้ากาก แว่นตา ถุงมือสารเคมี 

และชุดป้องกนั  

(6) หา้มรบัประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณพ้ืนท่ีควบคุม 

(7) ขณะปฏิบติังาน หากพบวา่มีส่ิงผิดปกติหรือเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ใหร้ะงบั 

การปฏิบติังาน และปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินท่ีไดเ้ตรียมไว ้และใหแ้จง้

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทางรงัสีในทนัที ตวัอยา่งเหตุผิดปกติท่ีอาจ

พบได ้เช่น  

- เครื่องฉายรงัสีไม่หยุดการฉายรงัสี ขณะท่ีส้ินสุดเวลาท่ีตั้งไว ้ 

- ระบบ door interlock ไม่ท างาน  

- เครื่องฉายรงัสีไม่สามารถฉายรงัสีได ้หรือฉายไม่ครบตามเวลาท่ีตั้งไว ้ 

- เครื่องฉายรงัสีไดเ้อง ขณะท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมฉาย  

- ฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ ของเครื่องฉายผิดปกติ 

 

 

 

 

 

 

5.3) หลงัปฏิบติังำน 

หลังส้ินสุดการฉายรงัสีแต่ละครั้ง ก่อนเขา้หอ้งฉายรงัสี ตอ้งแน่ใจว่าตน้ก าเนิดได้ 

ถูกเก็บในต าแหน่งเก็บปกติแลว้ โดยใหส้งัเกตท่ีแผงควบคุม เคร่ืองสญัญาณไฟ และระดับรงัสีจาก

เครื่องวดัรงัสี 

พลาสติกหนา (Thick Plastics) มคีวามหนา = 0.11 น้ิว (300 mg/cm2) 

พลาสติกบาง (Thin Plastics) มคีวามหนา = 0.02 น้ิว (50 

mg/cm3) 

อะลูมเินียม (AI) มคีวามหนา = 0.04 น้ิว 

ดีบุก (Sn) มคีวามหมาย = 0.028 น้ิว 

ตะกัว่ (Pb) มคีวามหนา = 0.012 น้ิว 

หน้าต่างเปิด 

(O.W.) 
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6) กำรประเมินกำรไดร้บัรงัสีของผูป้ฏิบติังำน  

6.1) ประเมินปริมาณการไดร้บัรงัสีของผูป้ฏิบัติงานในบริเวณพ้ืนท่ีควบคุม หรือ
ในบริเวณท่ีมีระดับรงัสีสูง โดยใชเ้คร่ืองบันทึกปริมาณรงัสีประจ าบุคคล หรือ

อุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีไม่สามารถจะใชเ้คร่ืองบันทึกปริมาณรงัสี

ประจ าบุคคลได ้ตอ้งมีการประเมินปริมาณการไดร้บัรังสีของผูป้ฏิบัติงาน

จากการค านวณ  

6.2) ประเมินปริมาณการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตรวจตรา หรือ

ผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมเป็นครั้งคราว โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม  

6.3) ความถ่ีในการประเมินปริมาณรงัสีอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยหน่วยงาน

ท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัของส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ  

6.4) หากผูป้ฏิบัติงานมีโอกาสไดร้บัรงัสีจากการเปรอะเป้ือนวสัดุกมัมนัตรงัสีใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงานต้องจัดหาวิธีการตรวจวัดท่ีเหมาะสม เพ่ือประเมิน

ปริมาณรงัสีท่ีผูป้ฏิบัติงานไดร้บั เช่น การตรวจวดัการเปรอะเป้ือนของวสัดุ

กัมมันตรังสีในบริเวณปฏิบัติงานอุปกรณ์ปฏิบัติงาน หรือการตรวจวัด 

ปริมาณวสัดุกมัมนัตรงัสีท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสไดร้บัเขา้สู่รา่งกาย 

6.5) การเก็บบันทึกผลการการไดร้บัรงัสีประจ าบุคคล ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งจดัใหมี้
การเก็บบันทึกผลการไดร้บัรงัสีประจ าบุคคล ตามแบบรายงาน โดยบันทึกผล

การไดร้บัรงัสีตอ้งประกอบดว้ย  

- ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติังาน  

- ปริมาณรงัสีท่ีไดร้บัในแต่ละครั้งท่ีประเมิน ผลรวมการไดร้บัรงัสีในแต่ละปี 

และผลรวมทั้งหมด  

- วนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน และปริมาณรงัสีท่ีผูป้ฏิบติังานไดร้บั ก่อนเขา้ปฏิบติังาน 

ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานน้ัน เคยปฏิบติังานท่ีอ่ืนมาก่อน  

- ปริมาณรังสีท่ีผูป้ฏิบัติงานไดร้ับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 

ทางรงัสี ซ่ึงตอ้งแยกจากการไดร้บัรงัสีในการปฏิบติังานตามปกติ 

7) กำรตรวจสุขภำพของผูป้ฏิบติังำนทำงรงัสี  

ตอ้งจดัใหผู้ป้ฏิบติังานทางรงัสีไดร้บัการตรวจสุขภาพ เม่ือแรกเขา้ก่อนการปฏิบัติงาน 

และเป็นประจ าทุกปี 

8) เอกสำรอำ้งอิง 

8.1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน 

พ.ศ. 2547 

8.2) แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางรังสี ศูนย์บริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหิดล 

8.3) มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม การป้องกนัรงัสีส าหรบัผูป้ฏิบติังานรงัสี 
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5.6  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำนงำนปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัสำรเคมีหรือ

วตัถุอนัตรำย 

 

 

 

 

1) วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคุม้ครองป้องกนัพนักงาน และนักศึกษาจากการปฏิบติังานสมัผัสสารเคมีและ

วตัถุอันตรายในหอ้งปฏิบัติการ การเตรียมสารเคมี การจดัเก็บสารเคมี ไม่ใหไ้ดร้บัอันตรายจาก 

การท างานเก่ียวกบัสารเคมีหรือวตัถุอนัตราย 

 

2) ขอบเขต 

มาตรฐานการปฏิบติังานใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมีการใชส้ารเคมีและวตัถุอนัตรายใน

หอ้งปฏิบติัการการเตรียมสารเคมี การจดัเก็บสารเคมี 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) หวัหน้างานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติัในสายงานท่ีรบัผิดชอบ  
3.2) พนักงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

3.3) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยั 

 

4) ค ำนิยำม 

  

 “วัตถุอันตราย” หมายถึง วัตถุท่ีสามารถลุกไหม้ได้ ติดไฟได้ และระเบิดได้ ซ่ึงวัตถุ

อันตรายเหล่าน้ีจะมีกฎหมายควบคุมพิเศษ และมีขอ้บังคับในการท างานโดยเฉพาะอีกด้วย  

การจดัการความปลอดภยัในการท างาน กบัวตัถุอนัตรายหรือสารเคมี 

 

 “สารเคมีอันตราย” หมายถึง ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมตามบัญชีรายช่ือท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด ซ่ึงมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเสน้ใย ฝุ่น 

ละออง ไอ หรือฟูม ท่ีมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีพิษ กดักร่อน ระคายเคือง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอาการแพ ้การก่อมะเร็ง การเปล่ียนแปลง 

ทางพนัธุกรรม เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภห์รือสุขภาพอนามยั หรือท าใหถึ้งแก่ความตาย 

 (2) เป็นตวัท าปฏิกิริยาท่ีรุนแรง เป็นตวัเพ่ิมออกซิเจนหรือไวไฟ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิด 

การระเบิด หรือไฟไหม ้ 
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 “ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย” หมายถึง ระดับความเขม้ขน้ของสารเคมี 

อันตรายท่ีก าหนดใหมี้อยู่ได้ ในบรรยากาศแวดลอ้มในการท างานท่ีลูกจา้งซ่ึงมีสุขภาพปกติ

สามารถสมัผสั หรือไดร้บัเขา้สู่รา่งกายไดทุ้กวนัตลอดเวลาท่ีท างานโดยไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 “การท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย” หมายถึง การกระท าใด ๆ ซ่ึงอาจท าใหลู้กจา้ง 

ไดร้ับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุม้ การเคล่ือนยา้ย การเก็บรักษา  

การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การก าจดั การท าลาย การเก็บสารเคมีอนัตรายท่ีไม่ใชแ้ลว้ รวมทั้ง

การบ ารุงรกัษา การซ่อมแซม และการท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ตลอดจนภาชนะบรรจุ

สารเคมีอนัตราย 

 

 “ผลิต” หมายถึง ท า ผสม ปรุง ปรุงแต่ง เปล่ียนรูป แปรสภาพ และหมายความรวมถึง 

การบรรจุ และแบ่งบรรจุ 

 

 “ครอบครอง” หมายถึง การมีไวเ้พ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าจะมีไวเ้พ่ือขาย ขนส่ง ใช ้หรือ

เพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการท้ิงไว ้หรือปรากฏอยูใ่นบริเวณท่ีครอบครองดว้ย 

 

 “ก๊าซ” หมายถึง ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนท่ีสามารถฟุ้งกระจายและ 

เปล่ียนสภาพเป็นของเหลวหรือของแข็งได ้โดยการเพ่ิมความดนัหรือลดอุณหภูมิ  

 

  “เสน้ใย” หมายถึง สารท่ีมีลกัษณะเรียวยาวคลา้ยเสน้ดา้ย มีตน้ก าเนิดจากแร่ พืช สตัว ์

หรือใยสงัเคราะห ์ 

  

 “ฝุ่น” หมายถึง อนุภาคของของแข็งท่ีสามารถฟุ้งกระจาย ปลิวหรือลอยอยูใ่นอากาศได ้

 

 “ละออง” หมายถึง อนุภาคของของเหลวท่ีสามารถลอยอยูใ่นอากาศได ้

 

 “ละอองไอ” หรือ หมอก ท่ีมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 0.1-10 ไมครอน 

 

 “ไอ” หมายถึง ก๊าซท่ีเกิดขึ้ นจากของเหลวหรือของแข็งในสภาวะปกติ 

 

 “ฟูม” หมายถึง อนุภาคของของแข็งท่ีเกิดจากการรวมตัวของไอสามารถลอยตัวอยู่ใน

อากาศได ้ 
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5) กำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) ขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 

- ใหผู้ท่ี้รบัผิดชอบท่ีมีสารเคมีอันตรายอยูใ่นครอบครอง จดัท าบัญชี

รายช่ือสารเคมีอนัตราย และรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภัยของ

สารเคมีอนัตราย ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

- ใหผู้้ท่ีรับผิดชอบแจง้ใหลู้กจา้งทราบและอธิบายใหลู้กจา้งเขา้ใจ

ขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายท่ีอยู่ในครอบครองของ

นายจา้ง ขอ้ความและเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร คู่มือ 

ฉลาก ป้าย หรือขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ  

- จัดท าคู่มือเก่ียวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการท างานเก่ียวกับ

สารเคมีอันตราย ค าแนะน าลูกจา้งเก่ียวกับการป้องกันอันตราย 

ความหมายของขอ้มูลท่ีมีบนฉลากและเอกสารขอ้มูล ความปลอดภัย

ของสารเคมีอนัตราย 

- ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการท างานท่ี

ถูกต้อง และปลอดภัยตามคู่ มือการ

ปฏิบัติงานท่ีนายจา้งจดัท าขึ้ นตามขอ้ 3 

และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมี

อนัตราย ลูกจา้งตอ้งบรรเทาเหตุและแจง้ใหห้วัหน้างานทราบทนัที 

(2) ฉลากและป้าย 

- จดัใหมี้การปิดฉลากท่ีเป็นภาษาไทยขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย 

คงทนไวท่ี้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมี

อนัตราย และฉลากดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการ ดงัน้ี 

▪ ช่ือผลิตภณัฑ ์(product name) 

▪ ช่ือสารเคมีอนัตราย (hazardous substances) 

▪ รูปสญัลกัษณ์ (pictograms) 

▪ ค าสญัญาณ (signal words) 

▪ ขอ้ความแสดงอนัตราย (hazard statements) 

▪ ขอ้ควรระวงัหรือขอ้ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัอนัตราย (precautionary 

statements) 
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 ในกรณีท่ีไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหน่ึงได้ เน่ืองจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อ

บรรจุภณัฑ ์ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย ใหน้ายจา้งก าหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือแสดงใหลู้กจา้งไดรู้ถึ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามวรรคหน่ึง ณ บริเวณท่ีมีการท างาน

เก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายน้ัน 
 

สญัลกัษณแ์สดงประเภทของสำรเคมีและวตัถุอนัตรำยตำมระบบ GHS 
 

อนัตราย 

ดา้นกายภาพ 

 

- สารไวไฟ 

- สารท่ีท าปฏิกิริยาไดด้ว้ย

ตนเอง 

- สารท่ีลุกติดไฟไดเ้อง 

- สารท่ีเกิดความรอ้นไดเ้อง 

- สารท่ีใหแ้ก๊สไวไฟ 

 

- สารออกซิไดส ์

- สารเปอรอ์อกไซตอิ์นทรีย ์

 

 

- วตัถุระเบิด 

- สารท่ีท าปฏิกิริยาได้ด้วย

ตนเอง 

- สารเปอรอ์อกไซตอิ์นทรีย ์  

- แก๊สภายใตค้วามดนั 

อนัตราย 

ดา้นสุขภาพ 

 

- เป็นอนัตรายถึงชีวติ 

 

 
 

- กดักรอ่น 

 

 

- ระคายเคือง 

- ท าใหเ้กิดการแพท่ี้ผิวหนัง 

- เป็นพิษเฉียบพลนั 

- ระคายเคืองทางเดินหายใจ 

 

- ก่อมะเร็ง 

- เกิดการแพห้อบหืด หรือ

หายใจล าบากเมื่อสูดดม 

- เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ ์

- เป็นพิษต่อระบบอวยัวะ 

- ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุ ์

- อนัตรายจากการส าลกั 

อนัตราย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

- เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต

ในน ้า 

 

  

- เป็นอนัตรายต่อชั้นโอโซน 
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- จัดให้มีป้ายห้าม  ป้ายให้ปฏิบัติ  หรือป้ายเตือนในการท างาน

เก่ียวกับ สารเคมีอันตรายไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ัดเจน ณ สถานท่ี

ท างานของลูกจา้ง 

- ในกรณีทีสารเคมีอันตรายใดตอ้งควบคุมเป็นพิเศษ ใหน้ายจา้งปิด

ประกาศ หรือจดัท าป้ายแจง้ขอ้ความเก่ียวกบัอนัตรายและมาตรการ

ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอนัตรายดงักล่าว 

- ปิดประกาศหรือจัดท าป้ายแจง้ขอ้ความ “หา้มสูบบุหรี่ รับประทาน

อาหาร หรือเคร่ืองด่ืม ประกอบอาหาร หรือเก็บอาหาร” ด้วย

ตวัอกัษรขนาดท่ีเห็นไดช้ดัเจนไว ้ณ บริเวณ สถานท่ีท างานเก่ียวกบั

สารเคมีอันตราย สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือใน

ยานพาหนะขนส่งสารเคมีอันตราย และจะตอ้งควบคุมดูแลมิใหมี้

การฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าว 

 

 ระบบ European Economic Community (EEC) 

 

ตามขอ้ก าหนดของ EEC ท่ี 67/548/EEC ของสหภาพยุโรป สญัลกัษณ์แสดงอนัตรายจะ

อยู่ในกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรสัสีสม้ และมีตัวสัญลักษณ์เป็นสีด า สัญลักษณ์ลักษณะน้ี อาจจะพบเห็น

น้อยลงในปัจจุบนั เน่ืองจากสหภาพยุโรปไดป้ระกาศยกเลิกการใชง้านเม่ือปี พ.ศ.2558 โดยใหใ้ช้

สญัลกัษณ์ตามระบบ GHS แทน 

คลาส E  สารระเบิดได ้(explosive) สญัลกัษณ์รูปแสดงการระเบิด 

คลาส F/F+ สารไวไฟ/ไวไฟสูงมาก (flammable/highly flammable) สญัลกัษณ ์

รูปเปลวไฟบนวงกลม 

คลาส O  สารออกซิไดส ์(oxidizing agent) สญัลกัษณ์รูปเปลวไฟบนวงกลม 

คลาส T/T+ สารท่ีเป็นพิษ/เป็นพิษมาก (toxic/highly toxic) สญัลกัษณ์รูปกะโหลกไขว ้

คลาส Xn สารท่ีเป็นอนัตราย (harmful) สญัลกัษณ์รูปกากบาท 

คลาส Xi  สารระคายเคือง (irritant) สญัลกัษณ์รูปกากบาท 

คลาส C  สารกดักรอ่น (corrosive) สญัลกัษณ์เป็นรูปของเหลวหกจากหลอด

ทดลองถูกมือและโลหะ 

คลาส N  สารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม สญัลกัษณ์เป็นรูปตน้ไมแ้ละปลาตาย 
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สญัลกัษณแ์สดงประเภทของสำรเคมีและวตัถุอนัตรำยตำมระบบ EEC 
 

สญัลกัษณ ์ ประเภท สญัลกัษณ ์ ประเภท 

 

ระเบิดได ้

(explosive) 

 

ไวไฟมาก 

(flammable) 

 

ใหอ้อกซิเจน 

(Oxidizing) 

 

เป็นพิษ 

(toxic) 

 

อนัตราย 

(harmful) 

 

ระคายเคือง 

(irritant) 

 

กดักร่อน 

(corrosive) 

 

สารอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

(dangerous for the 

environment) 

 

 ระบบ United Nations (UN) 
 

 ระบบ UN เป็นสัญลักษณ์ท่ีใชส้ าหรับการขนส่งสินคา้อันตรายหรือสารเคมีอันตราย  

โดยแบ่งวตัถุอนัตรายออกเป็น 9 ประเภท มีสญัลกัษณ์แสดงอนัตรายอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรสัท่ี

วางดา้นมุมลง และมีตัวเลขก ากบัเพ่ือบอกกลุ่มความเป็นอนัตราย และมีตัวเลขหน่ึงหรือสองหลัก

ตามหลงัทศนิยม เช่น 5.1 และ 5.2 เป็นตน้ เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยตามระดบัความเป็นอนัตราย 
 

ประเภทที่ 1 สารระเบิดได ้(explosives) 

    

 

ประเภทที่ 2 แก๊ส (gases) ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ 

(flammable liquids) 

 

 

 

    

 

ประเภทท่ี 4 ของแข็งไวไฟ (flammable solids) ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซแ์ละ 

สารเปอรอ์อกไซดอิ์นทรีย ์(oxidizing 

agents and organic peroxides) 
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ประเภทท่ี 6 สารพิษและสารติดเช้ือ (toxic/poisonous and infectious substances) 

 

ประเภทท่ี 7 สารกมัมนัตรงัสี (Radioactive) 

 

ประเภทท่ี 8 สารกดักรอ่น (Corrosives) 

 

 

ประเภทท่ี 9 สารอนัตราย  

(Miscellaneous Dangerous Goods) 

 

 

5.2) ขณะปฏิบติังำน 

(1) การคุม้ครองความปลอดภยัในบริเวณท่ีลูกจา้งท างานเก่ียวกับสารเคมี
อนัตราย ใหน้ายจา้งจดัใหมี้สภาพและคุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

• ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบรอ้ย พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ตอ้งเรียบ สม า่เสมอ ไม่ล่ืน และไม่มีวสัดุเกะกะกีดขวางทางเดิน 

• มีระบบระบายอากาศแบบทัว่ไป หรือแบบท่ีท าใหส้ารเคมีอันตราย

เจือจาง หรือแบบท่ีมีเคร่ืองดูดอากาศเฉพาะท่ีเหมาะสมกับประเภท

ของสารเคมีอันตราย โดยใหมี้ออกซิเจนในบรรยากาศไม่ต า่กว่า

รอ้ยละสิบเกา้จุดหา้โดยปริมาตร 

• มีระบบป้องกันและก าจัดอากาศเสีย โดยใชร้ะบบระบายอากาศ

เฉพาะท่ี ระบบเปียก การปิดคลุม หรือระบบอ่ืน เพ่ือมิใหมี้สารเคมี

อันตรายในบรรยากาศเกินปริมาณท่ีก าหนด  และป้องกันมิให้

อากาศท่ีระบายออกไปเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

ช่องลม พดัลม 

ดูดอากาศ 

พดัลมเพดาน เคร่ืองปรบัอากาศ 
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  ตวัอยำ่งระบบระบำยอำกำศและปรบัอำกำศในหอ้งปฏิบติักำร 
 

- ในบริเวณท่ีลูกจา้งท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ใหน้ายจา้ง 

จัดให้มีสถานท่ีและอุปกรณ์ เพ่ือคุ ้มครองความปลอดภัยตาม

รายการ ดงัต่อไปน้ี 

• ท่ีช าระล้างสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันที   

ในกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมีท่ีล้างตาและฝักบัวช าระล้าง

รา่งกายจากสารเคมีอนัตราย 

• ท่ีลา้งมือและลา้งหน้าไม่น้อยกวา่หน่ึงท่ีต่อลูกจา้งสิบหา้คนและ

ใหเ้พ่ิมจ านวนขึ้ นตามสัดส่วนของลูกจา้ง ส่วนท่ีเกินเจ็ดคนให้

ถือเป็นสิบหา้คน 

• หอ้งอาบน ้ าเพ่ือใชช้ าระลา้งร่างกายไม่น้อยกว่าหน่ึงหอ้งต่อ

ลูกจา้งสิบหา้คน และใหเ้พ่ิมจ านวนขึ้ นตามสดัส่วนของลูกจา้ง 

ส่วนท่ีเกินเจ็ดคนใหถื้อเป็นสิบหา้คน ทั้งน้ี จะตอ้งจดัของใชท่ี้

จ าเป็น ส าหรบัการช าระลา้งสารเคมีอนัตรายออกจากร่างกาย

ใหเ้พียงพอ และใชไ้ดต้ลอดเวลา 

• อุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นส าหรบัการปฐมพยาบาลลูกจา้ง

ท่ีไดร้บัอนัตรายจากสารเคมีอนัตราย 

• อุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด 

และเพียงพอส าหรบัการผจญเพลิงเบ้ืองตน้ 

• ชุดท างานเฉพาะส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกับสารเคมี

อนัตราย และท่ีเก็บชุดท างานท่ีใชแ้ลว้ดงักล่าว ใหเ้หมาะสมกบั

สารเคมีอนัตรายประเภทน้ัน 

- ใหน้ายจา้งจัดอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตาม

ลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมีอันตราย  หรือ

ลกัษณะของงาน ใหลู้กจา้งใชห้รือสวมใส่เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะ

เกิดแก่ชีวติรา่งกาย หรือสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง 

- ใหลู้กจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายใชห้รือสวมใส่อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามมาตรฐานหน่วยงานก าหนด 

ในกรณีท่ีลูกจา้งไม่ใช ้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์น้ัน ใหน้ายจา้งสัง่

ลูกจา้ง หยุดการท างานทันที จนกว่าลูกจา้งจะได้ใชห้รือสวมใส่

อุปกรณ์ดงักล่าว 
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- ดูแลสถานท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายและตรวจสอบอุปกรณ์

คุ ้มครองความปลอดภัยท่ีจัดไว ้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยัตลอดเวลา 

- หา้มยินยอมหรือปล่อยปละละเลยใหลู้กจา้งหรือบุคคลใดเขา้พัก

อาศัย หรือพักผ่อนในสถานท่ีท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 

สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย หรือในยานพาหนะขนส่ง

สารเคมีอนัตราย 

- ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนหรือมีปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัในการ

ท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอันตราย 

อยู่ในครอบครองด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหากพบว่า 

มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ใหด้ าเนินการแกไ้ข ใหเ้กิดความปลอดภยัโดยไม่ชกัชา้ 

 

อุปกรณต์อบโตเ้หตฉุุกเฉินในหอ้งปฏิบติักำรท่ีลำ้งตวัและอ่ำงลำ้งตำฉุกเฉิน 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ที่ลำ้งตวัฉุกเฉิน  

เ ป็ นอุ ปกรณ์ช า ร ะล้า ง

ร่างกายกรณีฉุกเฉิน ควร

ติดตั้งในท่ีท่ีเขา้ถึงได้ง่าย

ภายใน 10 วินาที 

อำ่งลำ้งตำฉุกเฉิน  

เป็นอุปกรณ์ล้างตาท่ีมีการ

ปรับความแรงของน ้าส าหรับ

การลา้งตาโดยเฉพาะ หากไม่

มีใหใ้ชก้๊อกน ้า ควรติดตั้งในท่ี

ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายภายใน  

10 วินาที 

ขอ้แนะน ำ 

หำ้ม วางของหรือสัมภาระในบริเวณ

ใกลเ้คียง ควรตรวจสอบการท างาน

ของท่ีล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

เป็นประจ า เช่น ความต่อเน่ืองของ

การไหลของน ้า อุณหภูมิของน ้า และ

การผ่านน ้าท้ิงเพื่อป้องกนัส่ิงปนเป้ือน 
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 ถงัดบัเพลิง 

 อุปกรณ์ส าหรับดับไฟท่ีเร่ิมก่อตัวขึ้ นหรือไฟไหมข้นาดเล็ก เพ่ือป้องกันไม่ใหไ้ฟลุกลาม

ต่อไป ในถังดับเพลิงจะมีน ้ ายาดับเพลิงเพียงพอส าหรับดับเพลิงในเวลาสั้น ๆ นิสิต/อาจารย ์

หรือผู้ดูแลหอ้งปฏิบัติการ ควรได้รับการฝึกฝนการใชถ้ังดับเพลิงท่ีเหมาะสมกับประเภทของ

แหล่งก าเนิดไฟ 

 

1) ถงัดบัเพลิงประเภทผงเคมีแหง้ (dry chemical powder) 

ถงัดบัเพลิงประเภทผงเคมีแหง้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC 

 ชนิดผงเคมีแหง้ ABC เป็นถังดับเพลิงอเนกประสงค์

สามารถดับเพลิงประเภท A B และ C ได ้กล่าวคือ เพลิงท่ี

เกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา (เพลิงประเภท A) เช่น ไม ้ผา้ 

กระดาษ พลาสติก เพลิงท่ีเกิดจากแก๊ส ของเหลวติดไฟ  

ไข และน ้ามันต่าง ๆ (เพลิงประเภท B) และเพลิงท่ีเกิดกบั

อุปกรณ์ไฟฟ้า (เพลิงประเภท C) (แต่อุปกรณ์อาจเสียหาย) 

ถงัดบัเพลิงชนิดน้ีจะเป็นถงัสีแดง 

 

 ชนิดผงเคมีแหง้ BC เป็นถงัดบัเพลิงท่ีสามารถดบัเพลิงไดเ้ฉพาะเพลิงประเภท B และ C 

เท่าน้ัน ไม่สามารถดบัเพลิงประเภท A ได ้

 

2) เครื่องดบัเพลิงประเภทน ้า (Water) 

เคร่ืองดับเพลิงประเภทน ้ า เป็นเคร่ืองดับเพลิงไดเ้ฉพาะ

เพลิงประเภท A หรือเช้ือเพลิงทัว่ไปเท่าน้ัน ไม่สามารถ

ดับเพลิงประเภทอ่ืน ๆ ได้ อาจอยู่ในรูปแบบยางม้วน  

(fire hose reel) ในตูด้บัเพลิง 

 

3) ถงัดบัเพลิงประเภทโฟม (Foam)  

ถังดับเพลิงประเภทโฟม เป็นถังดับเพลิงท่ีบรรจุด้วย 

น ้าผสมกบัสารเคมี AFFF (Aqueous Film Foaming Foam) 

ท่ี มีความดันสูง ใช้ส าหรับเพลิงประเภท A และ B  

ไม่เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของ

น ้าท่ีเป็นส่ือทางไฟฟ้า 

 

ถงัดบัเพลิงประเภทผงเคมี

แหง้ 

ตูด้บัเพลิงท่ีมีสายส่งน ้าแบบยาง

มว้นแหง้ 

ถงัดบัเพลิงประเภทโฟมมว้น

แหง้ 
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4) ถงัดบัเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (halon)  

ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (halon หรือสารอ่ืนท่ี

คลา้ยคลึงกนั) เป็นถังดับเพลิงท่ีเหมาะสมส าหรบัการดับเพลิง

ทั้ง 3 ประเภท คือ A B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกคา้ง

เหมาะกับอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูงหรือเสียหายง่าย เช่น อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์

 

5) ถงัดบัเพลิงประเภทแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์(carbon dioxide)  

 ถงัดบัเพลิงประเภทแก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นถงัดบัเพลิง 

ท่ีบรรจุดว้ยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดค์วามดนัสูง เหมาะส าหรบัการดบัเพลิง

ประเภท B และ C แต่ไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นขณะไฟฟ้าสดัวงจรอยู ่และไม่เหมาะ

กบัประเภท A ขอ้สงัเกตของถงัชนิดน้ีจะมีปลายพลาสติกคลา้ยกรวยสี  

เพ่ือป้องกนัความเยน็จากแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์

 

6) ถงัดบัเพลิงประเภทเคมีเหลว (wet chemical) 

เป็นถังดับเพลิงชนิดเคมีเหลว หรือเคมีดับเพลิงสูตรน ้า น ้ายาท่ีฉีดออกมา จะมีลักษณะ

เป็นละอองฝอยกระจายแผ่ออก เพ่ือดับไฟ และคลุมพ้ืนผิวใหเ้ย็นลง โดยไม่ก่อใหเ้กิดสารพิษ 

เหมาะส าหรบัดับไฟท่ีเกิดจากไขมัน น ้ามันปรุงอาหาร (เพลิงประเกท KI เช่น ในครวัภัตตาคาร 

รา้นอาหาร รา้นสะดวกซ้ือ โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียน เป็นตน้) 

ขอ้แนะน ำ ตรวจสอบถงัดบัเพลิงใหพ้รอ้มใชส้ม า่เสมอ อยา่งน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 

 

อุปกรณแ์จง้สญัญำณเตือนภยัจำกไฟไหม ้

 

1) อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ 

  

 เป็นอุปกรณ์แจง้สัญญาณเตือนภัยเม่ือ

เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ หากพบเห็นไฟท่ีควบคุม

ไม่ได ้ใหดึ้งเพ่ือส่งสญัญาณพรอ้มแจง้ผูร้บัผิดชอบ 

หากไดย้ินเสียงสญัญาณเตือนภยั ใหรี้บออกจาก

หอ้งปฏิบติัการทนัทีไปยงัจุดรวมพล 

 

 

ถงัดบัเพลิงประเภทสารเหลวระเหย

แหง้ 

ถงัดบัเพลิง 

ประเภทแกส๊ 

คารบ์อนไดออกไซด ์
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2) อุปกรณ์จบัสญัญาณอตัโนมติั 

 

2.1) อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (smoke detector) 

  

เม่ือมีควนัเกิดขึ้ นจนถึงระดับท่ีตวัจบัสญัญาณ

สามารถตรวจวดัได ้จะส่งสญัญาณไปท่ีระบบ

แจง้เตือนดว้ยเสียง 

 

2.2) อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น (heat detector) 

 

เม่ือตัวตรวจจบัความรอ้นสามารถตรวจวดัอุณหภูมิ

ไดถึ้งค่าท่ีก าหนดไว ้จะส่งสัญญาณไปท่ีระบบแจง้

เตือนดว้ยเสียง 
 

ขอ้แนะน ำ 

ตรวจสอบอุปกรณ์แจง้สญัญาณเตือนภยัจากไฟไหมอ้ยา่งสม า่เสมอ อยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 

อุปกรณต์รวจจบัแกส๊รัว่ไหล 

 

 อุปกรณ์ส าหรับตรวจจับแก๊สรัว่ไหลในบรรยากาศ 

โดยส่งสัญญาณและเสียงและไฟกระพริบให้ผู ้ปฏิบัติงาน

รบัทราบกรณีท่ีมีแก๊สรัว่ไหลเกินระดบัท่ีตั้งค่าไว ้

 

ขอ้แนะน า 

ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจบัแก๊สรัว่ไหลใหพ้รอ้มใชส้ม า่เสมอ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

อุปกรณป์ฐมพยำบำล 

อุปกรณ์ส าหรบัปฐมพยาบาลเม่ือไดร้บับาดเจ็บเล็กน้อย เช่น 

ของมีคมบาด แผลถลอก น ้ารอ้นลวก เป็นตน้ อุปกรณ์ปฐม

พยาบาล ประกอบดว้ย น ้ายาเช็ดแผล น ้ายาลา้งแผล น ้ายา

ฆ่าเช้ือ พลาสเตอร์ยา ผา้พันแผล เทปกาว เจลทาผิวหนัง 

น ้ารอ้นลวก ส าลี ถุงมือทางการแพทย ์คีมคีบและกรรไกร 
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เส้ือคลมุปฏิบติักำร 

เส้ือคลุมปฏิบัติการใชป้้องกันอันตรายจากการกระเด็นหกของ

สารเคมี โดยเลือกเส้ือคลุมปฏิบัติการท่ีท าจากวสัดุทนต่อสารเคมี

เป็นเส้ือแขนยาวหรือแขนสั้นท่ีมีขนาดเหมาะสมกับร่างกาย  

มีความยาวประมาณคร่ึงแขง้ และตอ้งติดกระดุมทุกเม็ด ในกรณี

ท่ีใชเ้ส้ือคลุมปฏิบัติการแขนยาวเกินไป ในขณะปฏิบัติงานปลาย

แขนเส้ืออาจพลาดเก่ียวเขา้กบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมีได ้

ดงัน้ัน ใหร้ะมดัระวงัในการใชง้าน ควรแยกท าความสะอาดเส้ือคลุม

ปฏิบติัการออกจากเส้ือผา้อ่ืน ๆ 

 

นอกจากเส้ือคลุมปฏิบติัการจะช่วยป้องกนัเส้ือผา้เลอะเทอะแลว้ยงั

ช่วยลดอนัตรายจากไฟไหมแ้ละสารหกใส่ร่างกาย โดยสามารถถอด

ท้ิงไดท้ันที เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้ น ดังน้ัน จึงเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ี

ตอ้งบงัคบัใชใ้นหอ้งปฏิบติัการท่ีมีการใชส้ารเคมีทุกประเภท 

 

แว่นตำนิรภยั 

 

 

 

ถุงมือ 

 

ถุงมือ กำรใชง้ำน รำยละเอียด 

 

พลาสติกหรือยาง 

งานทัว่ไป - ส าหรบังานท าความสะอาดทัว่ไป หา้มใชจ้บัของรอ้น เพราะ
พลาสติกหรือยางอาจหลอมละลายได ้

- เป็นถุงมือท่ีมีความคงทนสามารถใชไ้ดน้าน หลงัใชง้านแลว้ 
สามารถน าถุงมือมาท าความสะอาด และน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

safety glasses safety goggles Face shield 
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ถุงมือ กำรใชง้ำน รำยละเอียด 

 

ถุงมือมาตรฐาน EN407 

กนัความรอ้น - ควรใชถุ้งมือส าหรบัป้องกนังานท่ีใชค้วามรอ้นสูง  
ตามมาตรฐาน EN Standards (European standard)  

รหสั EN407 

* หา้มใชถุ้งมือกนัความรอ้นท่ีท าดว้ยใยหินกบัสารเคมี 

*http://www.thai-safetywiki.com/ 

 

ถุงมือมาตรฐานEN511 

กนัความเย็น - ควรใชถุ้งมือส าหรบัป้องกนัความเย็น ตามมาตรฐาน  
EN Standards (European standard) รหสั EN511* 

*http://www.thai-safetywiki.com/ 

 

ยางบิวทิล (butyl rubber) 

กนัสารเคมี - มีความทนทานสูงมากท่ีสุดต่อการซึมผ่านของแกส๊และไอน ้า 
จึงมกัใชใ้นการท างานกบัสารกลุ่มเอสเทอรแ์ละคีโตน 

 

นีโอพรีน (Neoprene) 

กนัสารเคมี - มีความทนทานต่อการถลอกและขีดข่วนปานกลาง ทนแรง
ดึงและความรอ้นไดดี้ มกัใชง้านกบักรด  

สารกดักร่อน และน ้ามนั 

 

ไนไทรล ์(Nitrile) 

กนัสารเคมี - ถุงมือส าหรบัใชป้้องกนัสารเคมีทัว่ไป ทนทานต่อการฉีกขาด 
การแทง ทะลุ และการขีดข่วน สามารถป้องกนัสารเคมีกลุ่ม

ตัวท าละลาย (ยกเวน้ตัวท าละลายบางชนิด เช่น ไดคลอโร

มีเทน) น ้ามนั ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและสารกดักร่อนบางชนิด 

 

พอลิไวนิลคลอไรด ์

(polyvinyl chloride, PVC) 

กนัสารเคมี - ทนทานต่อรอยขีดข่วนไดดี้มาก และสามารถป้องกนัมือจาก
ไขมนั กรด และสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคารบ์อน 

 

พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์

(Polyvinyl alcohol, PVA) 

กนัสารเคมี - สามารถป้องกนัการซึมผ่านของแกส๊ไดดี้มาก  
- สามารถป้องกันตัวท าละลายชนิดอะโรมาติก (aromatic) 

และคลอริเนต (chlorinated) ไดดี้มาก แต่ไม่สามารถใชก้บั

น ้าหรือสารท่ีละลายในน ้า 
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(2) การเก็บรกัษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอนัตราย 

- ใหผู้ร้บัผิดชอบจดัสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตรายใหมี้สภาพ  

และคุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

• ตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่าหกสิบนาที เวน้แต่ในกรณีท่ี

เป็นสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตรายท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัท า

ปฏิกิริยาท่ีรุนแรง เป็นตัวเพ่ิมออกซิเจน หรือไวไฟ ซ่ึงอาจท าให้

เกิดการระเบิดหรือไฟไหม ้ตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า

หน่ึงรอ้ยแปดสิบนาที หรือไม่น้อยกว่าเกา้สิบนาที หากสถานท่ี

ดงักล่าวมีระบบน ้าดบัเพลิงอตัโนมติั  

• มีพ้ืนเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ล่ืน สามารถรับน ้ าหนักได้ 

และไม่ดูดซบัสารเคมีอนัตราย รวมทั้งตอ้งดูแลปรบัปรุงสถานท่ี

มิใหช้ ารุด ผุ กร่อน และรกัษาความสะอาดพ้ืน ไม่ใหมี้เศษขยะ 

เศษวสัดุ หรือส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง 

• มีระยะห่างจากอาคารท่ีลูกจา้งท างานในระยะท่ีปลอดภยัตาม 

ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

• มีทางเดินภายในและภายนอกกวา้งเพียงพอท่ีจะน าเคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้อย่างสะดวก  ไม่มีส่ิงกีดขวาง  

และใหมี้มาตรการเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัตลอดทาง 

• มีทางเขา้ออกสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่า  

2 ทาง ใชป้ระตูทนไฟและเป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก และ  

ล็อกกุญแจหอ้งทุกครั้งเม่ือไม่มีการปฏิบติังาน 

• มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่

ลูกจ ้างท่ีปฏิบัติงานและจัดการป้องกันมิให้อากาศท่ีระบาย

ออกเป็นอนัตรายแก่ผูอ่ื้น 

• มีการป้องกันสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดอัคคีภัยในบริเวณสถานท่ี

เก็บรกัษาสารเคมีอันตราย เช่น ประกายไฟ เปลวไฟ อุปกรณ์

ไฟฟ้า การเสียดสี ท่อรอ้น การลุกไหมไ้ดเ้อง เป็นตน้ 

• จัดท าเขื่อน ก าแพง ท านบ ผนัง หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ

คลา้ยกนั เพ่ือกกัมิใหส้ารเคมีอนัตรายท่ีเป็นของเหลว ไหลออก

ภายนอกบริเวณสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอันตราย มีรางระบาย

สารเคมีอันตรายท่ีรัว่ไหลไปยังท่ีท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือน าไป

ก าจดัอยา่งปลอดภยั เพ่ือไม่ใหมี้การสะสมตกคา้ง โดยรางระบาย

ตอ้งแยกจากระบบระบายน ้า 
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• จัดท ารั้วล้อมรอบสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายท่ีอยู่ 

นอกอาคาร 

• มีป้ายขอ้ความวา่ “สถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย หา้มเขา้ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต” ปิดประกาศไวท่ี้ทางเข้าสถานท่ีน้ัน 

ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนตลอดเวลา 

• มีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอันตรายของสารเคมี

อนัตรายใหเ้ห็นไดช้ดัเจนตลอดเวลา 

• มีแผนผังแสดงท่ีตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกรณีฉุกเฉิน ติดไวบ้ริเวณทางเขา้ออกใหเ้ห็นได้

ชดัเจนตลอดเวลา 

 

- ใหจ้ดัใหมี้มาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอนัตราย 

ในบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย รวมทั้งมาตรการ

เบ้ืองตน้ในการแกไ้ขเยยีวยาอนัตรายท่ีเกิดขึ้ น 

- การจดัเก็บสารเคมีอนัตรายใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• เก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการเก็บรักษาท่ี

อธิบดีประกาศก าหนด 

• จดัท าบัญชีรายช่ือ ปริมาณสารเคมีอันตรายทุกชนิด ท่ีจดัเก็บ

ในสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอันตรายแต่ละแห่ง อย่างน้อยปีละ

หน่ึงครั้งตามปีปฏิทิน 

• ระมัดระวังไม่ใหห้ีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุม้สารเคมี

อนัตรายช ารุดหรือพงัทลาย 
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• มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายท่ีเกิดจากการขุด

เจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งจดัเก็บใหเ้ห็นชดัเจนใน

กรณีท่ีเก็บสารเคมีอนัตรายไวใ้ตดิ้น 

- ใหด้ าเนินการเก่ียวกบัหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมี

อนัตราย ดงัต่อไปน้ี 

• ใชว้สัดุท่ีแข็งแรง ไม่ช ารุด ผุ กร่อน และสามารถเคล่ือนยา้ย

หรือขนส่งไดด้ว้ยความปลอดภัย สามารถรองรบัความดันของ

สารเคมีอันตรายไดใ้นสภาพการใชง้านปกติ มีอุปกรณ์นิรภัย

เพ่ือระบายความดันใหอ้ยู่ในระดับท่ีปลอดภัยไดใ้นกรณีเกิด

ความดนัผิดปกติ  

• ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัยตลอดเวลา หากพบว่ามีสารเคมีอันตรายรัว่ไหล หรือ

คาดวา่จะรัว่ไหล ตอ้งท าการแยกเก็บไวต่้างหากในท่ีท่ีปลอดภยั

และท าความสะอาดส่ิงรัว่ไหลโดยเร็ว รวมทั้งท าการซ่อมแซม

หรอืเปล่ียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

• บรรจุสารเคมีอนัตรายไม่เกินพิกดัท่ีก าหนดไวส้ าหรบัภาชนะ 

• มีมาตรการป้องกันไม่ใหย้านพาหนะหรือส่ิง อ่ืนใดชน หรือ

กระแทกหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ ้มท่ีมีสารเคมี

อนัตรายบรรจุอยู ่

• ควบคุมดูแลหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุม้ท่ีมีสารเคมี

อันตรายบรรจุมิใหเ้ปิดท้ิงไว ้เวน้แต่เพ่ือการตรวจสอบหรือใช้

ประโยชน์  

- การบรรจุสารเคมีอันตรายท่ีมีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิด ได้  

ตอ้งหา่งจากแหล่งความรอ้น และแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟในระยะ 

ท่ีปลอดภยั หากสารเคมีอนัตรายท่ีบรรจุอยูใ่นภาชนะหรือวสัดุห่อหุม้

ท าใหผิ้วภายนอกของภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย

น้ันมีความร้อนต้องมีฉนวนหุ ้มโดยรอบ  ในกรณีท่ีไม่สามารถ 

ท าฉนวนหุม้โดยรอบ ใหจ้ดัท าป้ายเตือน  

- การต่อท่อหรืออุปกรณ์เขา้กบัภาชนะบรรจุ หากมีล้ินชกัปิด - เปิด  

ต้องจัดใหอ้ยู่ในต าแหน่งท่ีผูป้ฏิบัติงานสามารถปิด - เปิดได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 
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- การถ่ายเทสารเคมีอนัตรายไปยงัภาชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน ตอ้งติด

ป้ายก ากับระบุช่ือสารเคมีอันตราย และสัญลักษณ์เก่ียวกับความ

ปลอดภยับนภาชนะหรือเคร่ืองมือท่ีบรรจุใหม่ดว้ย 

- ตอ้งเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอันตรายท่ีใช้

แล้วซ่ึงปนเป้ือน และยังไม่ได้ก าจัด ให้อยู่ในท่ีปลอดภัยและ

เหมาะสมกบัชนิดของสารเคมีอนัตราย  

(3) การขนถ่าย การเคล่ือนยา้ย หรือการขนส่ง 

- ให้ปฏิบัติเก่ียวกับการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย หรือขนส่งสารเคมี

อนัตราย ดงัต่อไปน้ี 

• มีมาตรการป้องกนัการฟุ้งกระจาย รวมทั้งการกระเด็น หก ลน้ 

รัว่ ไหล หรือตกหล่นของสารเคมีอนัตราย 

• ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างท่ีขับยานพาหนะ  และ

ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย หรือขนส่งสารเคมี

อนัตรายใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ พรอ้มท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ย่าง

ปลอดภยั และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

• จัดใหมี้คู่มือหรือขอ้ปฏิบัติในการแกไ้ขปัญหากรณีฉุกเฉินได้

อยา่งปลอดภยัเป็นภาษาไทย เก็บไวใ้นยานพาหนะ พรอ้มท่ีจะ

น าไปใชไ้ดท้นัที และจดัใหมี้การฝึกอบรมและฝึกซอ้มวธีิการแกไ้ข

ปัญหา เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจา้ง อยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง และ

บนัทึกไวเ้ป็นหนังสือ พรอ้มท่ีจะใหพ้นักงานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบได ้

• จดัใหมี้เครื่องดบัเพลิงชนิดเคล่ือนยา้ยไดท่ี้มีคุณสมบติัสามารถ

ดับเพลิงจากสารเคมีอนัตรายตามความเหมาะสม และจดัใหมี้

หน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเคร่ืองช่วยหายใจตาม

ความจ าเป็นของชนิดสารเคมีอันตราย ติดไวใ้นยานพาหนะท่ี

บรรทุกสารเคมีอนัตรายอยา่งเพียงพอ พรอ้มท่ีจะใชไ้ดท้นัที  

• หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายท่ีบรรทุก

ในยานพาหนะตอ้งยึดแน่นกบัฐานรองรบัและยานพาหนะเพ่ือ

มิใหเ้คล่ือนท่ีหรือลอยตัวไดฐ้านรองรบัและยานพาหนะตอ้งมี

ความมัน่คง แข็งแรงเพียงพอท่ีจะรบัน ้าหนักของหีบหอ่ ภาชนะ

บรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้รวมกับน ้าหนักของสารเคมีอนัตราย ใน

อตัราสูงสุดไม่เกินน ้าหนักท่ีจะบรรทุกได ้
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• ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว ้

รวมกันในยานพาหนะ เวน้แต่ได้จัดใหมี้มาตรการขนส่งท่ี

ปลอดภยัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด 

- ในการส่งสารเคมีอนัตรายโดยใชท่้อ ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• ใชท่้อและขอ้ต่อท่ีแข็งแรง ไม่ช ารุด ผุ กรอ่น หรือรัว่ 

• ตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่อและขอ้ต่อท่ีใชใ้นการส่งสารเคมี

อนัตรายใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ พรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

ตลอดเวลา 

• ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะท่ีมีการป้องกนัท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดการ

ช ารุดเสียหายอันเน่ืองจากการชน การทับ หรือการกระแทกจาก

ยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืนใด 

• การวางท่อใต้ดินหรือใต้น ้ า ต้องใช้ท่อหรือขอ้ต่อประเภทท่ี

ทนทานต่อการกดักร่อน และตอ้งมีเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่ง

ของท่อเป็นระยะตลอดแนวใหเ้ห็นไดโ้ดยชดัเจน 

• การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน ตอ้งใชท่้อท่ีมีสีหรือทาสี

ต่างกนั และท าเคร่ืองหมายแสดงความแตกต่างใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

• การส่งสารเคมีอันตรายท่ีมีความรอ้น ท าใหผิ้วภายนอกท่อมี

อุณหภูมิสูงขึ้ น ตอ้งมีฉนวนกนัความรอ้นหุม้ท่อไวด้ว้ย  

• การส่งสารเคมีอันตรายท่ีมีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ ตอ้ง

วางท่อส่งใหมี้ระยะห่างท่ีเพียงพอและปลอดภยัจากแหล่งความ

รอ้นหรือแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ และใหต่้อสายดินท่ีท่อ

น้ันดว้ย 
 

 
การเคล่ือนยา้ยสารเคมี 
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5.3) ภำยหลงักำรปฏิบติังำน 

(1) การจดัการและการก าจดั 

- ใหท้ าความสะอาดหรือก าจดัสารเคมีอนัตรายท่ีหก รัว่ไหล หรือไม่ใช้

แลว้ โดยวิธีท่ีก าหนดในขอ้มูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมี

อนัตรายน้ัน การก าจดักากสารเคมีอนัตรายหรือสารเคมีอนัตรายท่ี

เส่ือมสภาพ อาจก าจดัโดยการเผา ฝัง หรือใชส้ารเคมี ดว้ยวธีิการท่ี

ปลอดภยัตามหลกัวชิาการ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ใหป้ฏิบติัต่อ หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย

ท่ีปนเป้ือนและไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ ดงัต่อไปน้ี 

• ไม่ใชบ้รรจุส่ิงของอ่ืน และควบคุมดูแลลูกจา้งไม่ใหน้ าไปใช้

บรรจุส่ิงของอ่ืนดว้ย 

• เก็บรวบรวมไวใ้นภาชนะหรือในบริเวณปลอดภยันอกบริเวณท่ี

ลูกจา้งท างาน 

• ก าจดัโดยวิธีการท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัชนิดของสารเคมี

อนัตราย และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

การจดัเก็บแกส๊อดั การเคล่ือนยา้ยแกส๊อดั 

สำรเคมี 

ของเสีย 
ของเสียท่ีผ่ำนกำรบ ำบดั 

Reuse/Recycle Reduce 

จ  ำแนก 
บ ำบดั 

ลดปรมิำณ 

ท่ีเป็นขยะปกต ิ

ไม่มีสำรอันตรำย 

ผูร้บัก  ำจดัของเสีย 

ของเสียท่ีแยกประเภทแลว้ 

ของเสียรอก ำจดั 
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- จดัใหมี้ระบบป้องกันและควบคุม เพ่ือไม่ใหมี้ระดับความเขม้ขน้ของ

สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บ

รักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมี

อนัตรายตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

- จัดใหมี้การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเขม้ข้นของสารเคมี

อันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษา

สารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัด ใหแ้ก่อธิบดี 

หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบ 

ผลการตรวจวัดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห ์

ผลการตรวจวดัระดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย ตามวรรคหน่ึง 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

- ในกรณีท่ีระดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของ

สถานท่ีท างานหรือสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตรายมีระดับเกิน

ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายตามท่ีอธิบดี ใหน้ายจา้ง 

ใชม้าตรการก าจดัหรือควบคุมสารเคมีอนัตรายทางวิศวกรรม และ 

การบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม เพ่ือลดระดับความเขม้ขน้ของ

สารเคมีอันตรายมิใหเ้กินขีดจ ากัดดังกล่าว และต้องมีมาตรการ

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

 

6) กำรดแูลสุขภำพอนำมยั 

6.1) จัดใหมี้การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของลูกจา้ง ในกรณีท่ีมีการใช้

สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  และ

จัดท ารายงานการประเมินน้ัน ส่งใหแ้ก่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีทราบผลการประเมิน  

6.2) ในกรณีท่ีผลการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของลูกจา้งอยู่ในระดับท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดอันตราย ใหน้ายจา้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหอ้ยู่ในระดับท่ี

ปลอดภยั และใหน้ายจา้งน าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการวางแผนการ

ตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและการเฝ้าระวงัสุขภาพ

อนามยัของลูกจา้ง 
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7) กำรควบคุมและปฏิบติักำรกรณีมีเหตฉุุกเฉิน 

7.1) ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอันตรายไวใ้นครอบครองตามรายช่ือและปริมาณท่ี

อธิบดีประกาศก าหนด จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอนัตราย

และจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงน้ัน อยา่งน้อยหา้ปีต่อหน่ึงครั้ง 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคัญเก่ียวกับสถานท่ีครอบครอง รายช่ือ ปริมาณ 

หรือกระบวนการผลิตสารเคมีอนัตราย ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิด

อนัตราย และจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงเพ่ิมเติมดว้ย 

การประเมินความเส่ียงและการจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียง ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ทั้งน้ี ใหส้่งรายงานดังกล่าวต่ออธิบดีหรือ 

ผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีทราบผลการประเมิน 

นายจา้งท่ีตอ้งประเมินความเส่ียงและจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงในการ

ก่อใหเ้กิดอนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ใหถื้อวา่ไดป้ระเมินความเส่ียงตามขอ้น้ีแลว้ ทั้งน้ี 

ใหแ้จง้ต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเพ่ือทราบ 

7.2) ใหน้ายจา้งจัดท าแผนปฏิบัติการ กรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบ

กิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  และเก็บแผน

ดังกล่าวไว  ้ณ สถานประกอบกิจการ พรอ้มท่ีจะใหพ้นักงานตรวจความ

ปลอดภัยตรวจสอบได้ ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อม 

ตามแผนอยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

7.3) จัดใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งท่ีมีหน้าท่ีควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม

หลักสูตรท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และท าการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อย 

ปีละหน่ึงครั้ง และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพรอ้มท่ีจะใหพ้นักงานตรวจ

ความปลอดภยัตรวจสอบได ้

7.4) ในกรณีท่ีสารเคมีอันตรายรัว่ไหล  ฟุ้งกระจาย  เกิดอัคคีภัย  หรือเกิด 

การระเบิด นายจา้งต้องสัง่ใหลู้กจา้งทุกคนท่ีท างานในบริเวณน้ัน  หรือ

บริเวณใกลเ้คียงหยุดท างานทนัที และออกไปใหพ้น้รศัมีท่ีอาจไดร้บัอนัตราย 

พรอ้มทั้งใหน้ายจา้งด าเนินการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบและระงบัเหตุทันที 

ในกรณีท่ีการเกิดเหตุอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

ใหน้ายจา้งด าเนินการใหมี้การเตือนอันตรายใหป้ระชาชนท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบทราบทนัที 
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8) เอกสำรอำ้งอิง 

8.1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับสารเคมี

อนัตราย พ.ศ. 2556 

8.2) คู่มือแนวทางปฏิบติัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พ.ศ. 2555 

 

5.7  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนในสถำนที่อบัอำกำศ 

 

1) วตัถุประสงค ์

1.1) เพ่ือคุ ้มครองป้องกันพนักงานและผู้รับเหมาไม่ให้ได้รับอันตรายจาก 

การท างานเก่ียวกับการในสถานท่ีอับอากาศจากการสัมผัสบรรยากาศ

อนัตราย เช่น สารเคมี การขาดอากาศ และอุบติัเหตุจากการท างาน ระเบิด 

และเพลิงไหม ้เป็นตน้ 

1.2) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศในกรณีท่ีมี 

เหตุจ าเป็น กรณีมีการก่อสร้างระหว่างท างาน และกรณีเข้าช่วยเหลือ

ผูป้ฏิบติังานอยู ่

1.3) เพ่ือลดและควบคุมความเส่ียงการปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ขอบเขต 

มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้รับเหมา  

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดลในสถานท่ีอบัอากาศ เช่น บ่อระบบบ าบดัน ้าเสีย บ่อเก็บ

น ้าส ารอง และถงัเก็บสารเคมี เป็นตน้  
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3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานในสถานท่ี 

อับอากาศถูกก าหนดไวแ้ลว้ในกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 ไดแ้ก่ 

3.1) นายจา้งหรือตัวแทนนายจา้ง (Area Owner) เป็นผูป้ระสานหวัหน้ากลุ่มงาน

หรือผู้ควบคุมงาน และร่วมกันส ารวจท่ีอับอากาศซ่ึงจะเขา้ไปท างาน 

จากน้ันใหน้ายจา้งหรือตัวแทนนายจา้งด าเนินการและจดัท าใบอนุญาต

ท างานท่ีอับอากาศใหก้ับหัวหน้ากลุ่มงาน (Confined Space Work Permit) 

เพ่ือควบคุมอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ น 

3.2) หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ควบคุมงาน ( Job Leader or Job Supervisor) 

หัวหน้ากลุ่มงานท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารแบบ  360 องศา 

(360 degree communication) ในการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ หวัหน้า

กลุ่มงานจะมีบทบาทหลกัในการน าทีมฯ ไปปฏิบติัการในท่ีอบัอากาศใหแ้ลว้

เสร็จตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ทั้งน้ี บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ

หวัหน้ากลุ่มงานมีดงัน้ี 

(1) ส ารวจท่ีอบัอากาศฯ จากน้ันใหจ้ดัท าเอกสารสนับสนุนการปฏิบติังาน 

เพ่ือยื่นขออนุญาตเข้าท างานกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง  

ซ่ึงเอกสารท่ีตอ้งเตรียมมีดงัต่อไปน้ี 

- ใบขออนุญาตเขา้ท างาน (Permit to Work or Authority to Work 

Permit) 

- คู่มือค าแนะน าการปฏิบติังาน (Work Instruction) 

- จดัท า Work Permit ท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีงานเส่ียงอนัตรายสูงรว่ม

ดว้ยในงานปฏิบัติการท่ีอับอากาศ งานเส่ียงอันตรายสูงมี 5 

ประเภท ดงัน้ี  

• งานปฏิบติัการเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดความรอ้น 

และประกายไฟ (Hot Work)  

• งานปฏิบติัการท่ีอบัอากาศ (Safe Working in Confined 

Space)  

• งานปฏิบติัการบนท่ีสูง (Working at Heights)  

• งานปฏิบติัการนัง่รา้น (Access and Working Scaffolds)  

• งานปฏิบติัการไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage)  

• งานปฏิบติัการขุดเจาะ (Excavation) 

- ใบรายการตดัแยกระบบ (Equipment Lockout List) 

- ใบอนุญาตใหท้ างานท่ีอบัอากาศ (Confined Space Work Permit) 

- ใบบนัทึกปฏิบติัการท่ีอบัอากาศ (Confined Space Entry Log) 
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(2) ประสานช่างเทคนิคผูมี้หน้าท่ีในการตดัแยกระบบเพ่ือตดัแยกระบบ 

ทดสอบวา่ระบบฯ ถูกตดัแยกจริงและปิดกั้นควบคุมพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

(3) ประชุมกลุ่มท างาน เพ่ือช้ีแจงขอบเขตของงานปฏิบัติการทั้งหมด

รวมถึงมาตรการทางดา้นความปลอดภยัดว้ย 

(4) ใหผู้ป้ฏิบติังานลงช่ือเขา้ท างาน และเปิดงาน 

3.3) ผูช้่วยเหลือในงานปฏิบติัการท่ีอบัอากาศ (Standby Person) 

   ผูช้่วยเหลือในงานปฏิบัติการท่ีอับอากาศ (Standby Person) เป็นผูช้่วย

ของหัวหน้ากลุ่มงาน ต้องเป็นผู้มีความรูแ้ละมีความสามารถในเชิงเทคนิคปฏิบัติการอย่าง

ครอบคลุม มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

- ศึกษาขอบเขตการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีทั้งหมดจากหัวหน้ากลุ่มงาน 

หากไม่เขา้ใจในการปฏิบติัการ ควรสอบถามหวัหน้ากลุ่มงานใหช้ดัเจน 

- ศึกษาล าดบัปฏิบติังาน และขั้นตอนฯ ทั้งหมดแต่แรกเร่ิมกระทัง่งานจบ 

- ท าส ารวจและปิดกั้นพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

- ก าหนดระยะเวลาการตรวจวดัอากาศลงในใบบนัทึกปฏิบติัการท่ีอบัอากาศ 

(Confined Space Entry Log) และใชเ้คร่ืองตรวจวดัอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ทบทวนและทดลองใชช้่องทางส่ือสารระหวา่ง ผูช้่วยเหลือกบัพนักงาน

ปฏิบัติการ ผูช้่วยเหลือกับหัวหน้าทีมกูภ้ัย และผูช้่วยเหลือกับหัวหน้า

กลุ่มงาน 

- ก ากับดูแลการเขา้-ออก ท่ีอับอากาศของผู้ปฏิบัติงาน บันทึก และ 

ลงนามเข้าท่ีอับอากาศก่อนเข้าฯ และบันทึกลงนามทุกครั้งเม่ือ

ผูป้ฏิบติังานออกจากท่ีอบัอากาศ ทั้งน้ี โดยใชใ้บบนัทึกปฏิบติัการใน

บริเวณท่ีอบัอากาศ (Confined Space Entry Log) 

- สัง่การ ก ากับดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานออกจากท่ีอับอากาศ หรือใหห้ยุด

งานเป็นการชัว่คราว กรณีพบความผิดปกติใด ๆ ใน 5 กลุ่ม ดงัน้ี  

• ผูป้ฏิบติังานมีสภาพไม่พรอ้มปฏิบติังาน  

• เอกสารสนับสนุนการปฏิบติังานบกพรอ่งไม่สมบูรณ์  

• อุปกรณ์ในงานปฏิบติัการหรือการควบคุมพ้ืนท่ีปฏิบติังานบกพร่อง  

• ขดัขอ้งเก่ียวกบัระบบส่ือสารและทีมกูภ้ยั  

• ทีมช่วยเหลือช่วยชีวติไม่พรอ้ม 

- ไดร้บัการฝึกฝนใหมี้ความรูค้วามสามารถในเร่ืองการประเมินสภาพ

งาน การบ่งช้ีและการควบคุมอุบติัเหตุ งานกูภ้ยั ช่วยเหลือช่วยชีวติ 

- ประสานและรายงานใหห้ัวหน้ากลุ่มงานทราบเก่ียวกับส่ิงผิดปกติ

ทนัที และแจง้ความคืบหน้าการปฏิบติังานฯ ใหท้ราบเป็นระยะ 
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3.4) ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูต้ดัแยกระบบ (Authorized Isolator) 

  ผูท้ าหน้าท่ีตดัแยกระบบ ควรมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการขออนุญาตเขา้

ท างานและการตัดแยกระบบเป็นพ้ืนฐาน (Lockout Tagout and Permit to Work) และแนะน าให้

เป็นช่างเทคนิคส่วนงานไฟฟ้าประจ าส่วนงานน้ัน ๆ ถือวา่ดีท่ีสุด ทั้งน้ี หน่วยงานตน้สงักดัควรจะ

ทวนสอบถึงความรู ้ความสามารถเสียก่อน โดยบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ มีดงัน้ี 

- เป็นท่ีปรึกษาหวัหน้ากลุ่มงาน (Job Supervisor or Job Leader)  

เพ่ือก าหนดจุดตดัแยกลงในใบบนัทึกการตดัแยกระบบ (Equipment 

Lockout List) 

- ร่วมตัดแยก & ล็อคเอาท์อุปกรณ์ เช่น วาล์ว เบรคเกอร์ไฟฟ้า ยึดตรึง

อุปกรณ์ดา้นบนท่ีอาจตกใส่ ฯลฯ และร่วมทดสอบเพ่ือยืนยนัว่าระบบ

ดังกล่าวไม่ท างานและไม่เป็นอันตราย โดยอุปกรณ์ท่ีจะตัดแยกให้

อ้าง อิงตามรายการท่ีก าหนดไว ้ในใบบันทึกการตัดแยกระบบ 

(Equipment Lockout List) 

- หลังจากงานแลว้เสร็จ ร่วมปลดคืนอุปกรณ์ท่ีตัดแยกเอาไว ้และร่วม

ทดสอบ เพ่ือยนืยนัวา่ระบบกลบัมาท างานไดด้งัเดิม 

 

3.5) ผูป้ฏิบติังาน (Worker or Entering Person)  

  ผูป้ฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ มีหน้าท่ีท างานในท่ีอับอากาศตามท่ีไดร้ับอนุญาต

จากนายจา้งซ่ึงจะมีหน่ึงคนหรือมากกวา่ก็ไดต้ามความจ าเป็น ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะงานในท่ีอบัอากาศ 

ซ่ึงตอ้งเขา้รว่มการประชุมก่อนเปิดงานเพ่ือท าความเขา้ใจถึงขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบติังานใน

ท่ีอบัอากาศโดยละเอียด ดงัน้ี 

- ขณะเขา้ร่วมประชุมเพ่ือเปิดงาน หากไม่เขา้ใจใหถ้าม กรณีผิดปกติ

ระหวา่งการปฏิบติังานใหแ้จง้ผูค้อยช่วยเหลือทนัที 

- ไม่ท างานลัดขั้นตอน และตอ้งมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยตลอดระยะเวลา

ปฏิบติังาน 

- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตอ้งมีความรูแ้ละมีความสามารถในการหนีภยั 

3.6) ทีมช่วยเหลือ ทีมกูภ้ยั (Rescue and First Aid Team)  

  มีหน้าท่ีเฝ้าดูแลบริเวณทางเขา้ออกท่ีอบัอากาศ เพ่ือคอยติดต่อส่ือสารกบัลูกจา้ง

ท่ีท างานในท่ีอบัอากาศ และช่วยเหลือลูกจา้งออกจากท่ีอบัอากาศโดยผูช้่วยเหลือจะมีหน่ึงคนหรือ

มากกวา่ ขึ้ นอยูก่บัความจ าเป็นในแต่ละครั้ง เช่น จ านวนลูกจา้งท่ีเขา้ไปปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ 

ลกัษณะของท่ีอบัอากาศ เป็นตน้ โดยใหห้วัหน้าทีมด าเนินการดงัน้ี 
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- เขา้รว่มประชุมก่อนเปิดงาน 

- รว่มวางแผนและเตรียมอุปกรณ์ฯ ตามแผน 

- ทดสอบและยนืยนัวา่เครื่องมือส่ือสารมีความพรอ้มใชง้านไดจ้ริง 

- ช้ีแจงและก ากับดูแลให้ทีมกู ้ภัยช่วยเหลือช่วยชีวิตมีความพร้อม

ปฏิบติัการหากเกิดเหตุ 

- หากทีมกู้ภัยไม่พร้อม ให้ประสานผู้ช่วยเหลือในงานปฏิบัติการ 

ท่ีอบัอากาศเพ่ือทราบทนัที 

 

  คุณสมบติัผูป้ฏิบติังำน (Qualified Worker) 

 1)  ผูค้วบคุมงาน (Job Supervisor or Job Leader) 

 2)  ผูช้่วยเหลือในงานปฏิบติัการท่ีอบัอากาศ (Standby Person) 

 3) ผูร้บัผิดชอบผูต้ดัแยกระบบ (Authorized Isolator) 

 4)  ผูป้ฏิบติังาน (Worker or Entering Person)  

 5)  ทีมกูภ้ยั ช่วยเหลือช่วยชีวติ (Rescue Team) 

 

 ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศ ตามหลกัเกณฑ์

วิธีการและหลกัสูตรท่ีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ก าหนดไว ้หากลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวขอ้ง

กบัท่ีอบัอากาศไดร้บัการฝึกอบรมใหป้ฏิบติังานในหน้าท่ีใด เม่ือไดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏิบติัหน้าท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอบัอากาศ ลูกจา้งผูน้ั้น จะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีใหม่

ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

  หมำยเหต ุ: 

  •  กำรฝึกอบรม ตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ ์วธีิการตามหลกัสูตรฯ  

ท่ีอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด ดงัเง่ือนไขตามตำรำงท่ี 5-2 

  •  กำรฝึกอบรมภำคปฏิบติั 

-  หวัหน้ากลุ่มงาน (ผูค้วบคุมงาน) ตอ้งผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบติัไม่น้อย

กวา่ 3 ชัว่โมง 

-  ผูช้่วยเหลือ ตอ้งผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบติัไม่น้อยกวา่ 5 ชัว่โมง 

- ผูป้ฏิบติังาน ตอ้งผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบติัไม่น้อยกวา่ 3 ชัว่โมง 
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ตำรำงท่ี 5-2 เง่ือนไขกำรฝึกอบรม 

 

หวัขอ้ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบตัิกำร เวลำ (ชม.) 

ผ
ูอ้
นุ
ญ
ำต

 

ห
วั
ห
น
ำ้ก
ล
ุ่ม
ง
ำน

 

ผ
ูช้่
ว
ย
เห
ล
ือ
 

ผ
ูป้
ฏิ
บ
ตั
ิง
ำน

 

1. กฎหมายความปลอดภยัในท่ีอบัอากาศ 1 Y Y Y Y 

2. ความหมาย ชนิด ประเภทของท่ีอบัอากาศและอนัตราย 

ในท่ีอบัอากาศ 

1 Y Y Y Y 

3. การประเมินสภาพงานและเตรียมความพรอ้มในการ

ท างานในท่ีอบัอากาศ 

1 Y Y Y Y 

4. วธีิปฏิบติังานฯ ท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 1 Y Y Y Y 

5. อุปกรณคุ์ม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 1 Y Y Y Y 

6. ระบบการขออนุญาตเขา้ท างาน-การยกเลิกการท างาน 0.5 Y Y Y Y 

7. บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูอ้นุญาต หวัหนา้

กลุ่มงาน ผูช้่วยเหลือ และผูป้ฏิบติังาน 

0.5 Y Y Y Y 

8. การตรวจสอบสภาพอากาศและเทคนิคการระบาย

อากาศ 

2 - Y Y Y 

9. การสัง่หยุดงานชัว่คราว 0.5 - Y - - 

10. การวางแผนการปฏิบติังานและการป้องกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดจากการท างาน 

0.5 - Y - - 

11. อนัตรายท่ีอาจไดร้บัในกรณีฉุกเฉินและวธีิหลีกหนีภยั 0.5 - - Y Y 

12. การดบัเพลิงขั้นตน้ 0.5 - - Y Y 

13. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต 0.5 - - Y - 

14. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 0.5 - - Y - 

สรุปชัว่โมงการฝึกอบรม 11 6 9 10 9 

 

 •  การตรวจร่างกาย-ผู้คอยช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานและทีมกูภ้ัยท่ีตอ้งปฏิบัติการใน 

ท่ีอับอากาศตอ้งผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทยซ่ึ์งมีใบประกอบโรคศิลป์  สาขาอาชีวอนามัยฯ 

ทั้งน้ีใบรบัรองแพทยส์ าหรบัพนักงานงานสงักดัคณะฯ ตอ้งไม่นานเกิน 12 เดือนและผูร้บัเหมาตอ้ง 

ไม่เกิน 6 เดือน (พนักงานงานสงักัดคณะฯ ซ่ึงท างานเป็นการประจ า มีการตรวจติดตามผลทาง

สุขภาพทุกปีต่อเน่ือง และมีการเก็บผลฯ น้ันไว ้แต่ผูร้บัเหมาคณะฯ ว่าจา้งไม่สามารถกระท าใน

เร่ืองดังกล่าวได ้ฉะน้ันถือเกณฑร์บัรองผลสุขภาพ 6 เดือน หลักเกณฑด์ังกล่าวไม่ไดถู้กระบุไวใ้น

กฎหมายหรือมาตรฐานสากลฉบบัใด หากแต่ใหแ้ต่ละหน่วยงานก าหนดขึ้ นเอง โดยพิจารณาจาก

กระบวนการท างานและผลจากการท าประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) จากน้ันใหเ้ขียน

ระบุไวใ้นระเบียบปฏิบติัฯ) 



 

 

 199 

 •  อายุขั้นต า่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งฯ-ตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ (อา้งอิง : ประกาศ

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความ

ปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2551 ขอ้ 7/1) 

 

4) ค ำนิยำม 

4.1) Confined Space-ท่ีอับอากาศท่ีซ่ึงมีทางเขา้ออกจ ากัด การระบายอากาศ 

ไม่เพียงพอ ท่ีจะท าใหอ้ากาศภายในถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น 

อุโมงค ์ถ ้า บ่อ หลุม หอ้งใตดิ้น หอ้งนิรภยั ถงั ถงัน ้ามนั ถงัหมกั ไซโล ท่อ 

เตา ภาชนะหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

4.2) No Entry Space-ท่ีอับอากาศ ซ่ึงยงัไม่ถูกควบคุมอันตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานปฏิบติัการ ไม่อนุญาตใหค้นเขา้ไป 

4.3) Hazards-อนัตรายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฏิบติัการ มี 4 กลุ่มคืออนัตราย

ทางดา้นกายภาพ (Physical Hazards) อนัตรายทางดา้นเคมี (Chemical 

Hazards) อันตรายทางด้านไบโอโลจิคอล (Biological Hazards) และ

อนัตรายทางดา้นเออโกโนมิคส ์(Ergonomic Hazards) 

4.4) Physical Hazards-อันตรายทางดา้นกายภาพ เช่นไฟฟ้าดูด สัน่สะเทือน 

บาดตัดหนีบ ท่ิมแทง ฝุ่น ควนั รอ้นหนาว กระแทกชน ตกใส่ทุบตี รงัสี 

มืด แสงสวา่ง เป็นตน้ 

4.5) Chemical Hazards-อันตรายจากสารเคมี ซ่ึงอาจจะอยู่ในสถานะหน่ึง

สถานะใด เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 

4.6) Biological Hazards-อันตรายจากส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ซ่ึงหมายถึงเช้ือโรค

หรือแบคทีเรีย เม่ือเขา้สู่รา่งกาย จะท าใหเ้กิดโรคจากการท างาน 

4.7) Ergonomic Hazards-อันตรายจากการยกของผิดท่าทางหรือยกของหนัก

เกินก าลงั และส่งผลกระทบกบัระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงรา่ง 

4.8) Contaminant Atmosphere-บรรยากาศอันตราย สภาพอากาศท่ีอาจได้รับ

อนัตรายตามเง่ือนไขใดก็ได ้ดงัต่อไปน้ี 

- ออกซิเจนต า่กวา่รอ้ยละ 19.5 หรือมากกวา่รอ้ยละ 23.5 โดยปริมาตร 

- มีแก๊ส ไอ ละอองหรือฝุ่นท่ีติดไฟหรือระเบิดไดเ้กินรอ้ยละ 10 ของ 

ค่าความเขม้ขน้ต า่สุดท่ีท าใหเ้กิดการติดไฟหรือระเบิดได ้

- ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตรายหรือแก๊สพิษเกินมาตรฐานตาม

ขอ้มูลจ าเพาะซ่ึงระบุในเอกสาร SDS-Safety Data Sheet 

- สภาวะบรรยากาศอ่ืนซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอันตราย เช่น บรรยากาศท่ีมี

ความดนัหรืออุณหภูมิสูง 

4.9) Hazards Control Measure-การควบคุมอนัตรายโดยวธีิการบริหารจัดการ

หรือวธีิการทางวศิวกรรม (Administrative Control or Engineering a Solution) 
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4.10) Administrative Control-การควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจดัการ โดย

การเขียนเป็นขอ้ก าหนดไวใ้นเอกสารสนับสนุนการปฏิบติังาน 

4.11) Engineering a Solution-การควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรม โดย

การปิดกั้นอันตรายไม่ใหส้่งผ่านถึงตัวคน หรือร้ือถอนอุปกรณ์ฮารด์แวร์

เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานไดร้บัอนัตรายจากอุปกรณ์น้ัน ตวัอยา่งเช่น 

- ปิดลอ้มพ้ืนท่ีดว้ยแถบกั้น ติดตั้งรั้วแข็ง ไฟวบัวาบ ตาขา่ยป้องกนัของตก 

ผา้กนัไฟปิดป้ายขอ้ความเพ่ือรณรงคห์รือเตือนหรือป้ายหา้ม ขีดสีตีเสน้

ระบุการควบคุม เป็นตน้ 

- ในพ้ืนท่ีท างานคบัแคบ ใหถ้อดท่อทางท่ีกีดขวางออกเป็นการชัว่คราว

เพ่ือใหท้ างานไดส้ะดวกสบายขึ้ น ปลอดภัยจากเออรโ์กโนมิคสห์รือจาก

การขดูขีด ฯลฯ 

4.12) PPM (Part Per Million)-ส่วนในหน่ึงลา้นส่วน เช่น 30 PPM=สามสิบส่วน

ในหน่ึงลา้นส่วน 

4.13) LEL or LFL ( Lower Explosive Limit or Lower Flammability Limit) 

-ค่าความเขม้ขน้ต า่สุดท่ีท าใหแ้ก๊สติดไฟหรือระเบิดได ้ดงัภาพท่ี  

4.14) UEL (Upper Explosive Limit)-ค่าความเขม้ขน้สูงสุดท่ีท าใหแ้ก๊สติดไฟ

หรือระเบิดได ้ดงัรูปท่ี 5-1 

4.15) Density relative to air-ความหนาแน่นของแก๊สเม่ือเทียบกับอากาศ 

(อากาศในภาวะปกติท่ีไม่มีสภาพปนเป้ือน มีค่าความหนาแน่น=1) 

4.16) SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus)-เครื่องช่วยหายใจแบบถัง

อากาศอดั 
 

 

รูปท่ี 5-1 ตวัอยำ่ง UEL, LEL แกส๊ไฮโดรเจน (Hydrogen) 

 

5) ควำมเส่ียง ผูป้ฏิบติังานอาจไดร้บัอนัตรายจาก 

5.1) ขาดอากาศหายใจถึงแก่ชีวติ 

5.2) หมดสติ 

5.3) เกิดการระเบิด 
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6) วิธีปฏิบติังำน (Work Instruction) 

 เม่ือไดมี้การด าเนินการเก่ียวกบัท่ีอับอากาศแลว้ นายจา้งจะตอ้งดูแลไม่ใหลู้กจา้ง

หรือบุคคลอ่ืนเข้าไปในท่ีอับอากาศ จนกว่าจะได้มีการด าเนินการใหมี้ความปลอดภัยตาม

มาตรฐาน ซ่ึงลูกจา้งหรือบุคคลท่ีจะเขา้ไปในท่ีอบัอากาศ ก็จะตอ้งขออนุญาตจากนายจา้ง และเม่ือ

ไดร้บัอนุญาตจากนายจา้งแลว้ จึงเขา้ไปในท่ีอบัอากาศน้ันได ้

6.1) การด าเนินการเพ่ือใหมี้ความปลอดภยั ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

- ติดป้าย “ท่ีอบัอากาศหา้มเขา้” บริเวณท่ีอบัอากาศท่ีจะเขา้ปฏิบติังาน 

พรอ้มทั้งปิดกั้นพ้ืนท่ี 

- ประเมินสภาพอากาศท่ีพ้ืนท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน  

(ตอ้งมีไมน่้อยกวา่ 19.5 % หรือไม่มากกวา่ 23.5 % โดยปริมาตร) 

แก๊สไวไฟ ตรวจเปอรเ์ซ็นการระเบิด ตรวจแก๊สพิษ ไอระเหยท่ีเป็นพิษ 

- ประเมินสภาพปฏิบติังาน โดยประเมินจากลกัษณะการท างาน และ

ลกัษณะพ้ืนท่ีภายในท่ีอบัอากาศ 

- ท าแผนการปฏิบติังานและแผนฉุกเฉินส าหรบัการเกิดเหตุอนัตราย  

โดยแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนทราบ และปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้

- จดัท าระบบใบอนุญาตเขา้ท างานในท่ีอบัอากาศ 

- ตดัแยกแหล่งพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรบัใหค้วามช่วยเหลือ ในกรณีเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

- น าส าเนาเอกสารใบอนุญาตท างานติดบริเวณทางเขา้-ออก  

6.2) การตรวจสอบเพ่ือประเมินอนัตรายท่ีอาจแอบแฝงอยู ่

- การตรวจสอบปริมาณออกซิเจน (ตอ้งมีไม่น้อยกวา่ 19.5 % หรือไม่

มากกวา่ 23.5 % โดยปริมาตร) 

- การตรวจสอบเปอรเ์ซ็นต์การระเบิด หรือการไวไฟของแก๊ส/ไอระเหย

ไวไฟ ไม่ใหเ้กินกวา่ 10 % ของค่าความเขม้ขน้ขั้นต า่ของสารเคมีแต่ละ

ชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได ้

- การตรวจสอบแก๊ส/ไอระเหยท่ีเป็นพิษท่ีฟุ้งกระจายในบรรยากาศท่ีอยู่

ในรูปของเสน้ใยฝุ่น ละออง แก๊ส ไอ ฟูม ไม่ใหเ้กินกวา่ท่ีกฎหมายความ

ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีก าหนด 
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6.3) ความรุนแรงของเหตุการณ์ฉุกเฉินในท่ีอับอากาศ สามารถจัดระดับความ
รุนแรงไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ 

- สถานการณ์ท่ีตอ้งอพยพผูป้ฏิบติังานออกจากบริเวณพ้ืนท่ีอบัอากาศ 

- สถานการณ์ท่ีเกิดการบาดเจ็บในขณะปฏิบติังาน 

- สถานการณ์ท่ีตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

- สถานการณ์ท่ีตอ้งท าการช่วยชีวติจากภายนอก 

- สถานการณ์ท่ีตอ้งช่วยชีวติจากภายใน 

 

7) เอกสำรอำ้งอิง 

  กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 

 

5.8  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนงำนจ่ำยกลำง 

 
 

1) วตัถุประสงค ์

เพ่ือคุม้ครองป้องกันไม่ใหพ้นักงานไดร้บัอันตรายจากการท างาน งานจ่ายกลาง จาก

การสมัผัสหรือหายใจเช้ือโรค สารคดัหลัง่ สารเคมี ความเม่ือยลา้จากการปฏิบติังาน 

และอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ส่ิงของบาดท่ิมแทงจากการปฏิบติังาน 

 

2) ขอบเขต 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานใชใ้นการปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) หวัหน้างานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติัในสายงานท่ีรบัผิดชอบ  
3.2) พนักงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานงานจา่ยกลาง 
3.3) เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมความปลอดภยั 

 

4) ค ำจ  ำกดัควำม 

4.1) งานจ่ายกลาง คือ งานดูแลอุปกรณ์/เคร่ืองมือทางการแพทยใ์หป้ราศจาก
เช้ืออย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพียงพอ และพร้อมใช้งานให้แก่

หน่วยงาน ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับรองในยามปกติและฉุกเฉิน

หรือมีภยัพิบติั 
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4.2) การท าความสะอาด หมายถึง กระบวนการล้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง
การแพทยใ์หส้ะอาดดว้ยน ้าและผงซกัฟอกหรือสารท าความสะอาด 

4.3) การท าลายเช้ือ หมายถึง กระบวนการท าใหเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ปราศจากเช้ือก่อโรคทุกชนิด ยกเวน้สปอรข์องแบคทีเรีย 

4.4) การท าใหป้ราศจากเช้ือ หมายถึง กระบวนการท าใหเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยป์ราศจากเช้ือโรคทุกชนิด รวมถึงสปอรข์องแบคทีเรีย 

4.5) อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 

คืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้ส่ป้องกันไม่ใหน้ ้ าสกปรก เลือด หนอง 

กระเด็นเขา้ตา ปาก จมูก ของผูป้ฏิบติังาน ในการลา้งท าความสะอาด 

 

5) ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

5.1) ก่อนกำรปฏิบติังำน 

(1) พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานงานจ่ายกลาง ตอ้งไดร้บัการอบรม

และช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

และวิธีสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective 

Equipment: PPE) จากหวัหน้างาน 

(2) เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

- หมวกคลุมผม (Cap) 

- แวน่ตา (Eye glass) 

- ผา้ปิดปากปิดจมูก (Mask) 

- เอ๊ียมพลาสติก (Apron) 

- รองเทา้บู๊ท (Boot) 

- ถุงมือยางแบบหนา (Cleaning glove)  

5.2) ขณะปฏิบติังำน 

   เพ่ือคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังาน

ตอ้งสวมอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งเครง่ครดั และปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยั

ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

(1) การรับอุปกรณ์ปนเป้ือนจากหน่วยงาน ใช้อุปกรณ์บรรจุภาชนะ

อุปกรณ์ท่ีมีฝาปิดมิดชิด พรอ้มแยกประเภทอุปกรณ์ของเคร่ืองมือทาง

การแพทย ์และของแหลมคม ใชร้ถหรือภาชนะส าหรบัรบัอุปกรณ์ท่ีไม่

ปราศจากเช้ือ หลีกเล่ียงการรบัอุปกรณ์ดว้ยมือท่ีไม่สวมอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัส่วนบุคคล 

(2) คัดแยกอุปกรณ์ก่อนลา้งท าความสะอาด ผูป้ฏิบัติงานตอ้งใส่เคร่ือง

ป้องกันร่างกายตามขอ้ปฏิบัติ ตรวจสอบและคัดแยกอุปกรณ์ทาง

การแพทยท่ี์มีการช ารุดแตกรา้ว 
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(3) ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์/เคร่ืองมือตามแนวทางปฏิบติัน าอุปกรณ์

ท่ีลา้งท าความสะอาดแลว้ผ่ึงหรืออบใหแ้หง้ ในขั้นตอนน้ีผูป้ฏิบติังาน

ตอ้งเครง่ครดัในการใส่ PPE 

(4) การบรรจุหีบห่อ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ และคัดแยกอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ท่ีมีการช ารุดแตกรา้วหรือสกปรกก่อนการบรรจุหีบห่อ 

หลังจากน้ันจัดประเภทของอุปกรณ์ตามชุดใหค้รบถว้นถูกตอ้งโดย

เลือกวสัดุในการบรรจุหีบห่อใหเ้หมาะสมตามประเภทของเคร่ืองมือ 

ติดแสดงป้ายวนัผลิต วนัหมดอายุ และ External indicator ทุกหีบหอ่ 

(5) การท าใหป้ราศจากเช้ือ โดยใชเ้คร่ืองท าใหป้ราศจากเช้ือและเคร่ือง

ท าลายเช้ือ (autoclave, เคร่ืองอบแก๊ส) พนักงานตอ้งสวมถุงมือกัน

ความรอ้นหรือใชเ้คร่ืองมือหยิบจบัท่ีอบ เพ่ือป้องกนัสมัผัสความรอ้น 

และยืนห่างจากเคร่ือง เพ่ือป้องกันไม่ใหส้ัมผัสแรงดันท่ีเป็นไอรอ้น

ระบายออกมา และผูป้ฏิบติังานตั้งค่าใชง้านตามคู่มือท่ีก าหนด 

(6) การจดัเก็บอุปกรณ์ปราศจากเช้ือ  

• จดัเก็บตามล าดบัท่ีไดผ่้านกระบวนการท าใหป้ราศจากเช้ือ  

(first in first out) 

• จดัเก็บในตูห้รือชั้นท่ีมีฝาปิดมิดชิดในหอ้งท่ีไม่มีคนพลุกพล่าน 

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนตามแนวทางปฏิบติั 

• หลีกเล่ียงการสัมผัสอุปกรณ์ท่ีปราศจากเช้ือโดยไม่ จ าเป็น

ผูป้ฏิบติังานในหอ้งเก็บอุปกรณ์ ตอ้งสวมใส่เส้ือผา้เฉพาะภายใน

หอ้งปฏิบติังานเท่าน้ัน 

(7) การแจกจ่าย แจกจ่ายอุปกรณ์/เคร่ืองมือแก่หน่วยงานโดยใชร้ถ มีฝา

หรือผา้ปิดมิดชิด 

 

6) เอกสำรอำ้งอิง 

 แนวทางการพฒันาหน่วยจา่ยกลาง ส านักพฒันาระบบบริการสุขภาพ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และชมรมควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลแหง่ประเทศไทย 
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5.9  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตังิำนงำนปฏิบตังิำนเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท ำงำนดำ้นกำรยศำสตร ์งำนเปล งำนยก หรือเคลื่อนยำ้ยผูป่้วย  

 

1) วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคุม้ครองป้องกันไม่ใหพ้นักงาน และนักศึกษาไดร้ับอันตรายจากการท างาน

เก่ียวกบัการปฏิบติังานงานปฏิบติังานดา้นการยศาสตรง์านเปล งานยก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  

 

2) ขอบเขต 

 มาตรฐานการปฏิบติังานใชใ้นการปฏิบติังานคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผูป้ฏิบติังาน และการท างาน
พ้ืนท่ีปฏิบติังานในการใชอุ้ปกรณ์  

3.2) เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยมีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์และการท างานพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  

3.3) พนักงานหรือนักศึกษา มีหน้าท่ีปฏิบติังานตามขั้นตอนของงาน 

 

4) แนวทำงปฏิบติังำน 

4.1) ไม่ยก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย เม่ือรา่งกายผูย้กอยูใ่นลกัษณะไม่สมดุล 

4.2) ใหผู้ป่้วยอยูใ่กลต้วัผูย้กมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

4.3) ไม่ควรยกหรือเปล่ียนต าแหน่งผูป่้วยโดยล าพัง โดยเฉพาะการยกผูป่้วยจาก
เกา้อ้ีขึ้ นบนเตียง ยกผูป่้วยฉากพ้ืนขึ้ นบนเตียง หรือการยกผูป่้วยจากรถเข็น 

เปลขึ้ นหรือลงจากเตียงผ่าตัด ควรท าการยกเป็นทีม หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วยยก 

หรือเอเล่ียนยา้ยเสมอ 

4.4) ร่วมกนัก าหนดจ านวนครั้งในการยก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย เป็นจ านวนครั้ง
ต่อคนต่อวนั การยก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีมีน ้าหนักตัวมาก ตอ้งหลีกเล่ียง

ลกัษณะการยก หรือเคล่ือนยา้ย ท่ีมีการบิดเบ้ียวตัว ซ่ึงท าใหมี้การหมุนของ

กระดูกสนัหลงัและตอ้งยกเป็นทีมเสมอ 

4.5) พิจารณาใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองกลต่าง ๆ ท่ีช่วยในการยก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย
ในกรณีต่าง ๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจากเตียงไปเกา้อ้ี จากเกา้อ้ีไปเกา้อ้ี 

หรือจากรถยนต์ไปเก้าอ้ี หรือเปล และควรมีการฝึกอบรมวิธีใช้อุปกรณ์

เคร่ืองกลน้ัน ๆ 
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4.6) บ ารุงรักษารถเข็น เปล อุปกรณ์ เคร่ืองกลต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดี พรอ้ม 

ใชง้าน ลอ้ตอ้งแข็งแรง และไม่ผิด เพ่ือรอการออกแรงขณะเป็นผ่านพ้ืนผิว

ต่าง ๆ หรือการเคล่ือนท่ีผ่านช่องวา่งของสองพ้ืนท่ี 

4.7) กรณีประสบอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่ากรณีใด ตอ้งแจง้ใหห้ัวหน้า
ทราบทนัที 

4.8) เม่ือพบเห็นความเส่ียงและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเป็นอนัตราย หรือ
อาจเป็นอนัตรายให ้ด าเนินการแกไ้ข หากสามารถด าเนินการไดเ้อง หากไม่

สามารถด าเนินการได ้ใหรี้บแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง หวัหน้า และผูบ้ริหารทราบทนัที 

 

5) เอกสำรอำ้งอิง 

คู่มือแนวทางปฏิบติัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พ.ศ. 2555 

 

 

5.10  มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำนงำนปฏิบตังิำนเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มใน

กำรท ำงำนดำ้นกำรยศำสตร ์งำนธุรกำร งำนพิมพ ์งำนป้อนขอ้มูลลงคอมพิวเตอร ์

 

1) วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคุ ้มครองป้องกันไม่ใหพ้นักงานและนักศึกษาได้รับอันตรายจากการท างาน

เก่ียวกบัการปฏิบติังานงานดา้นการยศาสตร ์งานธุรการ งานพิมพ ์งานป้อนขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ 

 

2) ขอบเขต 

 มาตรฐานการปฏิบติังานใชใ้นการปฏิบติังานการคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

3) ผูร้บัผิดชอบ (Responsibility)  

3.1) ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผูป้ฏิบติังาน  
3.2) เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยมีหน้าท่ี ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลผู้ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์และการท างานพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  

3.3) พนักงานหรือนักศึกษามีหน้าท่ีปฏิบติังาน 

 

4) แนวทำงปฏิบติังำน 

4.1) ท่านัง่ปฏิบติังานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะตามหลกัการยศาสตร ์ 
(1) นัง่ศีรษะตั้งตรงหรือกม้เล็กน้อย ระดบัสายตาในแนวราบควรอยู่ระดับ

เดียวกบัขอบบนของจอภาพ ไม่หมุนคอไปทางซา้ยหรือทางขวา 

(2) ระยะมองจอภาพควรอยูร่ะหวา่ง 40-60 ซม. (หรือประมาณ 1 ช่วงแขน) 
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(3) นัง่หลงัตั้งตรงหรือเอนไปดา้นหลงัเล็กน้อย (ถา้มีพนักพิงหลงั) 

(4) นัง่พิงพนักพิงหลงั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณหลงัส่วนล่าง) 

(5) นัง่ปฏิบติังานโดยไม่บิดหรือเอียงตวัไปทางซา้ยหรือทางขวา 

(6) แขนท่อนบนหอ้ยแนบขนานกบัล าตัว ไม่นัง่ยกไหล่ หรือกางแขนออก

ทางดา้นขา้ง 

(7) ไม่วางแขนบนท่ีพกัแขน ขณะปฏิบติังานกบัแป้นพิมพห์รือเมาส ์

(8) แขนท่อนล่างอยู่ในแนวราบ (ขนานกับพ้ืน) และท ามุมประมาณ  
90 องศากบัแขนท่อนบน (มุมท่ีขอ้ศอก) 

(9) มือและแขนท่อนล่างอยูใ่นแนวเสน้ตรงเดียวกนั ไม่งอขอ้มือทั้งแนวด่ิง

และแนวราบ 

(10) ไม่วางฝ่ามือ (หรือขอ้มือ) บนล้ินชกัวางแป้นพิมพ ์แป้นพิมพ ์หรือท่ีพัก

ฝ่ามือ ถา้ไม่สามารถรกัษาแนวเสน้ตรงท่ีขอ้มือได ้

(11) ขาท่อนบนอยู่ในแนวราบ (ขนานกับพ้ืน) และท ามุมประมาณ   
90-110 องศากบัล าตวั 

(12) ขาท่อนล่างอยู่ในแนวด่ิง (ตั้ งฉากกับพ้ืน) และท ามุมประมาณ   
90 องศากบัขาท่อนบน (มุมท่ีหวัเขา่) 

(13) วางเทา้ทั้ง 2 ขา้งบนพ้ืนหรือท่ีพกัเทา้ ไม่วางเทา้บนขาเกา้อ้ีหรือเบาะนัง่ 
4.2) ท่านัง่ปฏิบติังานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพาตามหลกัการยศาสตร ์ดงัน้ี 

(1) นัง่ศีรษะตั้งตรงหรือกม้เล็กน้อย (ไม่เกิน 10 องศา) ระดับสายตาใน

แนวราบควรอยู่สูงกว่าระดับขอบบนของจอภาพเล็กน้อย ไม่หมุนคอ

ไปทางซา้ยหรือทางขวา 

(2) ระยะมองจอภาพควรอยูร่ะหวา่ง 40-60 ซม. (หรือประมาณ 1 ช่วงแขน) 

(3) นัง่หลงัตั้งตรงหรือเอนไปดา้นหลงัเล็กน้อย (ถา้มีพนักพิงหลงั) 

(4) นัง่พิงพนักพิงหลงั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริเวณหลงัส่วนล่าง) 

(5) นัง่ปฏิบติังานโดยไม่บิดหรือเอียงตวัไปทางซา้ยหรือทางขวา 

(6) แขนท่อนบนยืน่ไปขา้งหน้าเล็กน้อย (ไม่เกิน 20 องศา) ไม่นัง่ยกไหล่

หรือกางแขนออกทางดา้นขา้ง 

(7) ไม่วางแขนบนโต๊ะหรือท่ีพักแขน ขณะปฏิบัติงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พกพา 

(8) แขนท่อนลา่งท ามุมประมาณ 90 องศากบัแขนท่อนบน (มุมท่ีขอ้ศอก) 

(9) มือและแขนท่อนล่างอยูใ่นแนวเสน้ตรงเดียวกนั ไม่งอขอ้มือทั้งแนวด่ิง

และแนวราบ 
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(10) ขาท่อนบนอยูใ่นแนวราบ (ขนานกบัพ้ืน) และท ามุมประมาณ 90-110 

องศากบัล าตวั 

(11) ขาท่อนล่างอยู่ในแนวด่ิง (ตั้งฉากกับพ้ืน) และท ามุมประมาณ 90 

องศากบัขาท่อนบน (มุมท่ีหวัเขา่) 

(12) วางเทา้ทั้ง 2 ขา้งบนพ้ืนหรือท่ีพกัเทา้ ไม่วางเทา้บนขาเกา้อ้ีหรือเบาะนัง่ 

 

5) เอกสำรอำ้งอิง 

 คู่มือการปรบัปรุงการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรใ์นส านักงานตามหลักการยศาสตร์ 

Ergonomics Manual for Computer Operations Improvement in the Office สสปท พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 
สรุปสาระส าคญักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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บทท่ี 6 

สรุปสำระส ำคญักฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

กบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 

 

6.1  พระรำชบญัญตัิควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มใน

กำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

 

 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยี เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสรา้ง  

และบริการ แต่ขาดการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจควบคู่กนัไป ท าใหส้่งผลกระทบต่อผูใ้ชแ้รงงานใน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอ้มในการท างาน และก่อใหเ้กิดอันตรายจาก 

การท างานจนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวติ หรือเกิดโรคอนัเน่ืองจากการท างาน ซ่ึงมี

แนวโน้มสูงขึ้ นและทวีความรุนแรงขึ้ นดว้ย ประกอบกบัพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการคุม้ครองแรงงานทัว่ไป และมีขอบเขตจ ากัด ไม่สามารถก าหนด

กลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการวาง

มาตรการควบคุม ก ากบั ดูแล และบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานอยา่งเหมาะสม ส าหรบัป้องกนั สงวนรกัษาทรพัยากรบุคคลอนัเป็นก าลงัส าคญัของชาติ 

สมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นการเฉพาะ 

สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 1)  ใหน้ายจา้งดูแลสถานประกอบกิจการ พนักงาน และลูกจา้ง ใหมี้สภาพการท างาน

และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตราย 

ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย และใหลู้กจา้งร่วมมือกับนายจา้งใน  

การด าเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั 
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 2)  ให้นายจ้างบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

โดยใหน้ายจา้งจดัท าเอกสารหรือรายงานท่ีมีการตรวจสอบและรบัรองโดยบุคคลหรือ

นิติบุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 3)  ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานบุคลากร หน่วยงาน หรือ

คณะบุคคลเพ่ือด าเนินการดา้นความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยตอ้ง  

ขึ้ นทะเบียนต่อกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 4)  ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานในสภาพการท างานหรือสภาพแวดลอ้มท่ีอาจมี

อนัตราย ใหน้ายจา้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงอนัตรายและแจกคู่มือปฏิบติังานใหลู้กจา้ง

ก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน 

 5)  ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้ริหาร หวัหน้างาน และลูกจา้งทุกคน ไดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบั

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 6)  ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานเปล่ียนงานหรือสถานท่ีท างานเปล่ียนแปลง

เครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ ตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งก่อนเร่ิมท างาน 

 7)  ลูกจ้างมีหน้าท่ีดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  

โดยค านึงถึงสภาพของงานและพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากพบขอ้บกพร่องหรือการช ารุด 

เสียหายและไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ใหแ้จง้ต่อเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

ในการท างานหวัหน้างาน หรือผูบ้ริหาร และใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน

หวัหน้างาน หรือผูบ้ริหารแจง้เป็นหนังสือต่อนายจา้งโดยไม่ชกัชา้ 

 8)  ใหน้ายจา้งจดัและดูแลใหลู้กจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

ถา้ลูกจา้งไม่สวมใส่ ใหส้ัง่หยุดการท างานจนกวา่ลูกจา้งจะสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว 

 9)  ลูกจา้งมีหน้าท่ีสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล และดูแลรกัษาให้

สามารถใชง้านไดต้ลอดระยะเวลาท างาน 

 10)  ใหน้ายจา้งจัดใหมี้การประเมินอันตราย ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานจัดท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานและจัดท าแผนการควบคุมดูแลลูกจา้งและ 

สถานประกอบกิจการ โดยมีการรบัรองผลจากผูช้ านาญการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  

พรอ้มทั้งส่งผลการด าเนินการดงักล่าวใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
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6.2  กฎกระทรวงแรงงำน 

 

6.2.1 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำรดำ้นควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549  

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มีเหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวง

ฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติให้

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใหน้ายจา้งด าเนินการ 

ในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ดังน้ัน เพ่ือใหน้ายจา้งสามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้ น 

สมควรก าหนดใหมี้เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานและคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ จึงจ าเป็นต้องออก

กฎกระทรวงน้ี สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1)  กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแก่สถานประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

1.1)  เหมืองแร ่เหมืองหิน ปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมี  

1.2)  โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลงังาน  

1.3)  งานก่อสรา้ง  

1.4)  การขนส่งคมนาคม ทั้งคนโดยสาร และการบรรทุกขนถ่ายสินคา้  

1.5)  สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ  

1.6)  โรงแรม  

1.7)  หา้งสรรพสินคา้  

1.8)  สถานพยาบาล  

1.9)  สถาบนัทางการเงิน  

1.10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ  

1.11) สถานบนัเทิง กีฬา นันทนาการ  

1.12) สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ  

1.13) ส านักงานท่ีสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม 1.1) ถึง 1.12) 

1.14) กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 
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2)  ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงอยา่งน้อย

ตอ้งก าหนดขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

3)  นายจา้งตอ้งจัดใหมี้การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการท างาน จนกว่าลูกจา้ง 

จะสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม ก ากับ และดูแล  

โดยก าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีรบัผิดชอบของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดับ 

4)  ใหน้ายจา้งซ่ึงมีผูร้บัเหมาชั้นตน้หรือผูร้บัเหมาช่วง เขา้มาปฏิบติังานในสถานประกอบ

กิจการ จดัใหมี้ขอ้บังคับและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภัยในการท างานส าหรบัผูร้บัเหมา

ดงักล่าว 

5)  ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานใหม่หรือใหลู้กจา้งท างานในลักษณะหรือ 

สภาพงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจา้ง  

ใหน้ายจา้งจัดใหมี้การอบรมลูกจา้งใหมี้ความรูเ้ก่ียวกับขอ้บังคับและคู่มือว่าดว้ย 

ความปลอดภยัในการท างานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

6)  ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งไปท างาน ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอันตราย  

ใหน้ายจา้งแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับอันตรายจากการท างานในสถานท่ีดังกล่าว พรอ้มทั้ง

วธีิการป้องกนัอนัตรายใหลู้กจา้งทราบก่อนการปฏิบติังาน 

7)  สถานประกอบกิจการต่อไปน้ี ต้องแต่งตั้งลูกจ ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าท่ี 

ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน 

• สถานประกอบกิจการตาม 1) ถึง 5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป 

• สถานประกอบกิจการตาม 6) ถึง 14) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนขึ้ นไป 

8)  สถานประกอบกิจการต่อไปน้ี ตอ้งจัดใหลู้กจา้งระดับบริหารทุกคนเป็นเจา้หน้าท่ี

ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 

• สถานประกอบกิจการตาม 1) ถึง 5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป  

• สถานประกอบกิจการตาม 6) ถึง 14) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนขึ้ นไป 

9)  สถานประกอบกิจการตาม 2) ถึง 5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 20 - 49 คน ตอ้งมีเจา้หน้าท่ี

ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคอย่างน้อย 1 คน เพ่ือปฏิบัติงานด้าน 

ความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชัว่โมง เวน้แต่มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยใน 

การท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพอยูแ่ลว้ 

10) สถานประกอบกิจการตาม 2) ถึง 5) ท่ีมีลูกจ ้างตั้ งแต่ 50 - 99 คน ต้องมี

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงอยา่งน้อย 1 คน เวน้แต่

มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชีพอยูแ่ลว้ 

11) สถานประกอบกิจการต่อไปน้ีต้องมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ

วชิาชีพอยา่งน้อย 1 คน 

• สถานประกอบกิจการตาม 1) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป  

• สถานประกอบกิจการตาม 2) ถึง 5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 100 คนขึ้ นไป 
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12) ใหน้ายจา้งจดัใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ ไดร้บัการฝึกอบรม

ความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานเพ่ิมเติม 

13) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง 50 - 99 คน ใหมี้คณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 

5 คน ดงัน้ี 

• นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

• ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 1 คน เป็นกรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 2 คน  

เป็นกรรมการ 

• เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

14) สถานประกอบกิจการท่ีท่ีมีลูกจา้ง 100 - 499 คน ใหมี้คณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกวา่ 

7 คน ดงัน้ี 

• นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

• ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 2 คน เป็นกรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 3 คน  

เป็นกรรมการ 

• เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 1 คน  

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

15) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 500 คนขึ้ นไป ควรจดัใหมี้คณะกรรมการ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบ

กิจการ ไม่น้อยกวา่ 11 คน ดงัน้ี 

• นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

• ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 4 คน เป็นกรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 5 คน  

เป็นกรรมการ 

• เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

16) ใหน้ายจา้งจัดใหค้ณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานของสถานประกอบกิจการไดร้บัการอบรมเก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ี

ตามกฎหมาย ภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

17) เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ใหน้ายจา้งเรียกประชุมคณะกรรมการ ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ

โดยมิชกัชา้ เพ่ือด าเนินการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบติัเหตุ รวมทั้งเสนอแนะ
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แนวทางป้องกนัแกไ้ขต่อนายจา้ง แลว้ใหน้ายจา้งพิจารณาและด าเนินการตามมติหรือ

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานของสถานประกอบกิจการโดยมิชักชา้ โดยมติหรือขอ้เสนอแนะน้ัน

ตอ้งมีเหตุผลอนัสมควร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนด 

18) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนขึ้ นไป ใหน้ายจา้งจัดใหมี้ระบบ 

การจดัการดา้นความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ ซ่ึงอย่าง

น้อยตอ้งประกอบดว้ย 

• นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• โครงการบริหารงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 

• แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• การประเมินผลและทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• การด าเนินการปรบัปรุงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

19)  ใหน้ายจา้งปรบัปรุงและพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

20)  ใหน้ายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดับบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัในการท างานโดยมีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

• ควบคุมดูแลการด าเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน 

การท างาน 

• ส่งเสริมใหลู้กจา้งทุกคนมีส่วนรว่มในการด าเนินการตามระบบการจดัการดา้น

ความปลอดภัยในการท างานพรอ้มทั้งรายงานผลการด าเนินการตามระบบ

การจดัการดา้นความปลอดภัยในการท างานต่อนายจา้ง ในกรณีท่ีผูด้ าเนินการ

เป็นผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 
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6.2.2 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำร ดำ้นควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547  

 

 สรุปสาระส าคญัท่ีตอ้งน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1)  พ้ืนท่ีควบคุม หมายความวา่ บริเวณท่ีก าหนดเป็นบริเวณรงัสีและบริเวณรงัสีสูง  

2)  บริเวณรงัสีคือ บริเวณท่ีมีอนัตรายปริมาณรงัสี 2.5 - 25 ไมโครซีเวริต์ต่อชัว่โมง 

3)  บริเวณรงัสีสูง คือ บริเวณท่ีมีอตัราปริมาณรงัสีเกิน 25 ไมโครซีเวริต์ต่อชัว่โมงขึ้ นไป 

4)  ใหน้ายจา้งซ่ึงผลิตหรือมีตน้ก าเนิดรงัสีแจง้จ านวนและปริมาณความแรงรงัสี ภายใน 

7 วนั 

5)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนหรือปริมาณความแรงรงัสีท่ีไม่ใช่การสลายตัว

ตามธรรมชาติ ใหแ้จง้ภายใน 15 วนั 

6)  ใหน้ายจา้งก าหนดพ้ืนท่ีควบคุมโดยจดัท ารั้วหรือเสน้แสดงแนวเขตและจดัใหมี้ป้าย 

“ระวงัอนัตรายรงัสี หา้มเขา้” เป็นภาษาไทย ตวัอกัษรสีด าบนพ้ืนเหลือง 

7)  หา้มใหห้ญิงมีครรภเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ีควบคุม 

8)  ศีรษะ ล าตวั อวยัวะท่ีเก่ียวกบัการสรา้งโลหิต และระบบสืบพนัธุ์ หา้มมีปริมาณรงัสี

สะสมเกิน 20 มิลลิซีเวิรต์ต่อปี โดยเฉล่ียในช่วง 5 ปีติดต่อกนั และในแต่ละปีจะมี

ปริมาณรงัสีสะสมเกน 50 มิลลิซีเวริต์ไม่ได ้

9)  เลนสข์องดวงตา หา้มมีปริมาณรงัสีสะสมเกิน 150 มิลลิซีเวริต์  

10)  ผิวหนัง มือ และเทา้ หา้มมีปริมาณรงัสีสะสมเกิน 500 มิลลิซีเวริต์ 

11)  นายจา้งตอ้งใหลู้กจา้งท่ีท างานกบัรงัสีใชอุ้ปกรณ์บนัทึกปริมาณรงัสีประจ าตวับุคคล

ตลอดเวลาท างาน 

12)  ใหน้ายจา้งจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณรงัสีสะสมท่ีลูกจา้งไดร้บัเป็นประจ าทุกเดือน 

โดยนายจา้งตอ้งแจง้ปริมาณรงัสีสะสมใหลู้กจา้งทราบทุกครั้งและเก็บหลกัฐานไว ้

13)  ผูร้ับผิดชอบด าเนินการดา้นเทคนิคในเร่ืองรังสีตอ้งจบไม่ต า่กว่าปริญญาตรีทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีสอบผ่านวิชาเก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อย  

3 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมและทดสอบหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 

14)  ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบด าเนินการดา้นเทคนิคในเร่ืองรงัสีอยา่งน้อย 1 คน 

ประจ าท่ีสถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีมีการท างานเก่ียวกบัรงัสีโดยมีหน้าท่ีดงัน้ี 

• ใหค้ าปรึกษาแนะน านายจา้งและลูกจา้งเก่ียวกบัความปลอดภัยในการท างาน

กบัรงัสี 

• ใหค้ าปรึกษาแนะน านายจา้งในการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานกบัรงัสี 
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• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน สภาพการท างานการบ ารุงรกัษาเคร่ืองมือ และ

วสัดุรวมทั้งการท าความสะอาดและก าจดัการปนเป้ือนทางรงัสี 

• บนัทึกสถิติอุบติัเหตุและโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากรงัสี พรอ้มทั้งสืบสวนหาสาเหตุ 

• ประเมินอันตรายจากรงัสีในสถานท่ีท างานของลูกจา้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

แลว้บนัทึกและจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และน าผลการประเมินไปวางแผนหรือ

ก าหนด แนวทางป้องกนั 

15)  นายจา้งตอ้งแจง้ช่ือและคุณสมบัติของผูร้บัผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคในเร่ือง

รงัสี ภายใน 7 วนั 

16)  หา้มใหลู้กจา้งเขา้พักอาศัย พักผ่อน น าอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือบุหร่ี เขา้ไปใน

พ้ืนท่ีควบคุม 

17)  จดัใหมี้ท่ีลา้งมือ ท่ีลา้งหน้า และท่ีอาบน ้า เพ่ือใหลู้กจา้งท่ีท างานเก่ียวกับ รงัสีใช้

หลังเลิกงาน และตอ้งใหลู้กจา้งถอดชุดท างานออกและเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีจัดไว ้

โดยเฉพาะ 

18)  ใหน้ายจา้งท าความสะอาดชุดท างาน วสัดุ เคร่ืองมือ และสถานท่ีปนเป้ือน รังสี

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

19)  ใหน้ายจา้งซ่ึงผลิตหรือมีตน้ก าเนิดรงัสีจดัใหมี้แผนป้องกนัและระงับอันตรายจาก

รงัสีในภาวะปกติและเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และส่งแผนดงักล่าวภายใน 30 วนั นับแต่

ผลิตหรือมีตน้ก าเนิดรงัสีไวใ้นครอบครอง 

20)  ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและระงับอันตรายจาก รงัสีอยา่งน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

21)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินจากรงัสีใหลู้กจา้งทุกคนหยุดท างาน และออกไปยงัสถานท่ี

ท่ีปลอดภยั 

22)  ใหติ้ดเคร่ืองหมายเตือน ในบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัรงัสี  

23)  จดัใหมี้ฉลาก เคร่ืองหมาย และขอ้ความเตือน ติดไวท่ี้ภาชนะบรรจุ 

24)  จดัใหมี้ป้ายหา้มน าภาชนะหรือวสัดุท่ีปนเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีออกนอกบริเวณท่ี

ปฏิบติังาน 

25)  ติดตั้งสญัญาณไฟกะพริบสีแดงเพ่ือเตือนอนัตรายในบริเวณรงัสีสูง 

26)  จัดให้มีระบบสัญญาณฉุกเฉินทางรังสี โดยต้องมีระดับความดังไม่น้อยกว่า  

100 เดซิเบลเอ วดัห่าง 1 เมตร โดยรอบ ปุ่มแจง้ตอ้งเห็นเด่นชัด เขา้ถึงไดง้่าย  

มีเสียงแตกต่างจากเสียงสัญญาณอ่ืน ๆ หากใชเ้ป็นสัญญาณเสียงไม่ไดใ้หใ้ชเ้ป็น

สญัญาณไฟ รหสั หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพแทน 
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27)  ตอ้งมีการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณฉุกเฉิน อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 

28)  หากเกิดเหตุท่ีอาจท าใหส้ารกัมมันตรงัสีรัว่ไหลใหแ้จง้ต่ออธิบดีโดยเร็วทางขอ้ความ 

โทรสาร หรือโทรศัพท์ แลว้จดัท ารายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียด

เก่ียวกับสาเหตุขอบเขตการรับสัมผัส ปริมาณความแรงรังสี สาเหตุท่ีไดร้ับรังสี  

การแกไ้ขปัญหา และการป้องกนัการเกิดเหตุซ ้า ภายใน 30 วนั 

29)  กรณีท่ีมีการตาย ประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือเกิดโรคท่ีเก่ียวกับรังสี ใหแ้จง้ภายใน 

15 วนันับแต่เกิดเหตุ 

30)  ใหน้ายจา้งรายงานผลการปฏิบัติงานของผูร้ับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคใน

เร่ืองรงัสี ระหวา่งเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม 

31)  ใหน้ายจา้งรายงานผลการปฏิบัติงานของผูร้ับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคใน

เร่ืองรงัสี ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

32)  จัดท าคู่มือเก่ียวกับอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใหลู้กจา้งสาธิต

วิธีการใชแ้ละการบ ารุงรกัษา พรอ้มก าหนดมาตรการหรือขอ้บงัคบัเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

33)  ตอ้งจดัใหลู้กจา้งเขา้อบรมเร่ืองรงัสีก่อนเขา้ท างาน 

34)  ใหน้ายจา้งปิดประกาศกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างานกบัรงัสี  

35)  จดัใหลู้กจา้งท่ีท างานกบัรงัสีตรวจสุขภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

36)  หากพบความผิดปกติของรา่งกายจากการท างานเก่ียวกบัรงัสีหรือมีใบรบัรองแพทย์

ท่ีแสดงว่าลูกจา้งไม่อาจท างานในหน้าท่ีเดิมได้ ใหน้ายจา้งจัดใหลู้กจา้งได้รับ 

การรักษาพยาบาลและเปล่ียนงานใหลู้กจา้ง จนกว่าแพทยจ์ะยืนยนัใหส้ามารถ

ท างานในหน้าท่ีเดิมได ้

37)  ใหจ้ดัเก็บขอ้มูลปริมาณรงัสีสะสมท่ีลูกจา้งไดร้บัและผลการตรวจสุขภาพไวไ้ม่น้อยกว่า 

2 ปี หรือจนกวา่จะถึงท่ีส้ินสุดในกรณีท่ีมีการฟ้องรอ้งคดี 

 

6.2.3 กฎกระทรวง ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตรวจสุขภำพของลูกจำ้ง และส่งผล

กำรตรวจแก่พนกังำนตรวจแรงงำน พ.ศ. 2547 

 

 กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และส่งผลการตรวจ

แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 107  

แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541 อันเป็นพระราชบัญญัติ ท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 
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มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบัญญัติใหก้ระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ้

สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีท างานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง  

โดยแพทยแ์ผนปัจจุบันชั้นหน่ึงท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 

หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

โดยตรวจสุขภาพลูกจา้งครั้งแรกใหเ้สร็จส้ินภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีรบัลูกจา้งเขา้ท างาน และ

ตรวจสุขภาพลูกจา้งครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงาน 

ท่ีเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงน้ัน มีความจ าเป็นตอ้งตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอ่ืน ใหน้ายจา้งจัดใหมี้ 

การตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามระยะเวลาน้ัน ในกรณีนายจา้งเปล่ียนงานของลูกจา้งท่ีมีอนัตราย

แตกต่างไปจากเดิม ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งทุกคน ตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนงาน  

 

 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีลูกจา้งหยุดงานสามวนัท างานติดต่อกัน เน่ืองจากประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย ไม่วา่กรณีใด ๆ นายจา้งอาจขอความเห็นจากแพทยผู์ท้ าการรกัษา หรือแพทยป์ระจ าสถาน

ประกอบกิจการ หรือจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งก่อนใหลู้กจา้งกลบัเขา้ท างานอีกก็ได ้

 

6.2.4 กฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ เก่ียวกบักำรป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 

 

 กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัฯ เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั พ.ศ. 2555 มีเหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

แห่งพระราชบัญญติัความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

บญัญติัใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใหน้ายจา้ง

บริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ซ่ึงการป้องกนัและระงบัอคัคีภัยท่ีมีมาตรฐาน เป็นมาตรการส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหลู้กจา้งไดร้ับ

ความปลอดภัยในการท างานดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการท างานของลูกจา้ง จึงจ าเป็นตอ้ง

ออกกฎกระทรวงน้ี โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  

ตามกฎกระทรวงน้ี และตอ้งดูแลระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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 ขอ้ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ใหน้ายจา้งจดัท าป้ายขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิง 

และการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 ขอ้ 4 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนขึ้ นไป นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 3 

แลว้ใหน้ายจา้งจัดใหมี้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม  

การรณรงค ์ป้องกนัอคัคีภยั การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข ์ใหน้ายจา้งจดัเก็บ

แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ณ สถานประกอบกิจการ พรอ้มท่ีจะใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยั

ตรวจสอบได ้ 

 

 ขอ้ 5 อาคารท่ีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน ใหน้ายจา้งทุกรายของ

สถานประกอบกิจการในอาคารน้ัน มีหน้าท่ีร่วมกนัในการจดัใหมี้ระบบป้องกนัและระงับอัคคีภัย 

รวมทั้งแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัดว้ย  

 

 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีนายจา้งสัง่ใหลู้กจา้งท างานท่ีมีลักษณะงานหรือไปท างาน ณ สถานท่ีท่ีเส่ียง 

หรืออาจเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั ใหน้ายจา้งแจง้ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานให้

ลูกจา้งทราบก่อนการปฏิบติังาน 

 

 ขอ้ 7 ใหน้ายจา้งจดัเก็บวตัถุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 (1) วตัถุซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะเกิดการลุกไหมห้รืออาจก่อใหเ้กิดการลุกไหม ้ใหแ้ยกเก็บ

โดยมิใหป้ะปนกนั  

 (2) วตัถุซ่ึงโดยสภาพสามารถอุม้น ้ าหรือซับน ้ าไดม้าก ใหจ้ัดเก็บไวบ้นพ้ืนของอาคาร  

ซ่ึงสามารถรองรบัน ้าหนักท่ีเพ่ิมขึ้ นได ้ 

 

 ขอ้ 8 ใหน้ายจา้งจัดใหมี้เสน้ทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเสน้ทาง  

ซ่ึงสามารถอพยพลูกจา้งท่ีท างานในเวลาเดียวกนัทั้งหมด สู่จุดท่ีปลอดภยัไดโ้ดยปลอดภยั ภายใน

เวลาไม่เกินหา้นาที เสน้ทางหนีไฟจากจุดท่ีลูกจา้งท างานไปสู่จุดท่ีปลอดภยั ตอ้งปราศจากส่ิงกีดขวาง 

ประตูท่ีใชใ้นเสน้ทางหนีไฟตอ้งท าด้วยวสัดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดท่ี  

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ กบัตอ้งติดอุปกรณ์ท่ีบงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง 

หา้มใชป้ระตูเล่ือน ประตูมว้น หรือประตูหมุน และหา้มปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือ

ท าใหเ้ปิดออกไม่ได ้ในขณะท่ีมีลูกจา้งท างาน 

 

 ขอ้ 9 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้ นไป หรือมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

ตั้งแต่สามรอ้ยตารางเมตรขึ้ นไป ใหน้ายจา้งจัดใหมี้ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมใ้นสถาน

ประกอบกิจการทุกชั้น  
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6.2.5 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภยั  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเก่ียวกับสำรเคมี

อนัตรำย พ.ศ.2556  

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 มีเหตุผลใน

การประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี จากการท่ีสถานประกอบกิจการไดน้ าสารเคมีอนัตรายมาใชใ้น

วิธีการท่ีหลากหลาย แตกต่างกันไป ตามชนิดและปริมาณของสารเคมีอันตราย ซ่ึงสารเคมี

อันตรายแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติและอันตรายแตกต่างกัน พระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 บัญญัติใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใหน้ายจา้งบริหาร จดัการ และด าเนินการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานดังน้ัน เพ่ือใหลู้กจา้งท่ีท างาน

เก่ียวกับสารเคมีอันตรายไดร้ับความปลอดภัยในการท างานจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี  

โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง จัดท าบัญชีรายช่ือสารเคมี

อันตรายและรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ

ก าหนด พรอ้มทั้งแจง้ต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ภายในเจ็ดวนั นับแต่วนัท่ีมีสารเคมี

อันตรายอยู่ในครอบครอง ภายในเดือนมกราคมของทุกปีใหน้ายจา้งแจง้บัญชีรายช่ือสารเคมี

อันตราย และรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายท่ีตนมีอยู่ในครอบครองต่อ

อธิบดี หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายดว้ย  

 

 ขอ้ 3 ใหน้ายจา้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบ และอธิบายใหลู้กจา้งเขา้ใจขอ้มูลความปลอดภัยของ

สารเคมีอันตรายท่ีอยู่ในครอบครองของนายจา้ง ขอ้ความและเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฎใน

เอกสาร คู่มือ ฉลาก ป้าย หรือข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

กฎกระทรวงน้ี  

 

 ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายทราบและเขา้ใจวิธีการใน

การท างานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมลูกจา้งใหป้ฏิบติัตามวิธีการ

ดังกล่าว ในการน้ีใหน้ายจา้งจัดท าคู่มือเก่ียวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการท างานเก่ียวกับ

สารเคมีอนัตราย ค าแนะน าลูกจา้งเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตราย ความหมายของขอ้มูลท่ีมีบนฉลาก

และเอกสารขอ้มูล ความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 
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 ขอ้ 5 ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามวิธีการท างานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัตามคู่มือการปฏิบติังาน

ท่ีนายจา้งจดัท าขึ้ นตามขอ้ 4 และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย ลูกจา้งตอ้งบรรเทา

เหตุและแจง้ใหห้วัหน้างานทราบทนัที 

 

6.2.6 กฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ เก่ียวกบัไฟฟ้ำ  

 พ.ศ. 2558 

 

 กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภัยฯ เก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

โดยท่ีมาตรา 8 วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานพ.ศ. 2554 บัญญัติใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดใหน้ายจา้งบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า สมควรจะตอ้งมีระบบการบริหาร 

จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีได้

มาตรฐาน อนัจะท าใหลู้กจา้งมีความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้ายิง่ขึ้ น จึงจ าเป็นตอ้งออก

กฎกระทรวงน้ี โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ขอ้บังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า โดยใหมี้มาตรฐานไม่ต า่กว่าท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวงน้ี เพ่ือใหลู้กจา้งปฏิบติัตาม  

 

 ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกอบรมใหก้บัลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า ใหมี้ความรู ้

ความเขา้ใจ และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัยตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ทั้งน้ี 

ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

  

 ขอ้ 5 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้และเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดตั้งภายในสถานประกอบ

กิจการทั้งหมด ซ่ึงไดร้บัการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินไวใ้หพ้นักงานตรวจ

ความปลอดภัยตรวจสอบ หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขแผนผงัน้ันใหถู้กตอ้ง  

 

 ขอ้ 6 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แผ่นป้ายท่ีมีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนใหร้ะวงัอันตรายจาก

ไฟฟ้าท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ติดตั้งไวโ้ดยเปิดเผยในบริเวณท่ีอาจเกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า ทั้งน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด  
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 ขอ้ 7 หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเขา้ใกลห้รือน าส่ิงท่ีเป็นตัวน า

ไฟฟ้าท่ีไม่มีท่ีถือหุม้ดว้ยฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าเขา้ใกลส่ิ้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าในระยะ

ท่ีน้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์หากยงัไม่มีมาตรฐานดงักล่าวใหใ้ชม้าตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินก าหนด 

  

 ขอ้ 8 หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบติังานอ่ืนหรืออนุญาตใหผู้ซ่ึ้งไม่เก่ียวขอ้งเขา้ใกลส่ิ้งท่ีมี 

กระแสไฟฟ้าในระยะท่ีน้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์หากยงัไม่มีมาตรฐานดังกล่าวใหใ้ชม้าตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ า

ทอ้งถ่ินก าหนด  

 

 ขอ้ 9 ใหน้ายจา้งดูแล มิใหลู้กจา้งสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเปียกหรือเป็นส่ือไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เก่ียวกบัส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าเกินกวา่หา้สิบโวลต ์โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เวน้แต่

นายจา้งจะไดจ้ดัใหลู้กจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลหรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าส าหรบัการปฏิบติังานของลูกจา้ง 

 

 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

กระแสไฟฟ้า หรืออยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้า ใหน้ายจา้งจดัหาอุปกรณ์ชนิดท่ีเป็น

ฉนวนไฟฟ้า หรือหุม้ดว้ยฉนวนไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า

ส าหรบัการปฏิบติังานของลูกจา้ง  

 

 ขอ้ 11 ใหน้ายจา้งดูแลบริภณัฑไ์ฟฟ้าและสายไฟฟ้าใหใ้ชง้านไดโ้ดยปลอดภยั หากพบวา่

ช ารุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารัว่ หรืออาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ชง้าน ใหซ้่อมแซมหรือด าเนินการให้

อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั และจดัใหมี้หลกัฐานในการด าเนินการเพ่ือใหพ้นักงานตรวจ

ความปลอดภยัตรวจสอบได ้ 

 

 ขอ้ 12 นายจา้งตอ้งจัดใหมี้การตรวจสอบและจัดใหมี้การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ

บริภณัฑไ์ฟฟ้า เพ่ือใหใ้ชง้านไดอ้ย่างปลอดภัย และใหบุ้คคลท่ีขึ้ นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติ

บุคคลท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้ม ในการท างานพ.ศ. 2554 แลว้แต่กรณี เป็นผูจ้ดัท าบันทึกผลการตรวจสอบและ

รบัรองไว ้เพ่ือใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข

ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 

 

 



 

 

 223 

6.2.7 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเก่ียวกับควำมรอ้น 

แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2559  

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

มีเหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติั

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ. 2554 บัญญัติให้

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดใหน้ายจา้งบริหาร จดัการ และ

ด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงในการท างาน

เก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง สมควรจะตอ้งมีระบบการบริหาร จดัการ และด าเนินการ

ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานท่ีไดม้าตรฐาน อันจะท าให้

ลูกจา้งมีความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียงยิ่งขึ้ น จึงจ าเป็นตอ้ง

ออกกฎกระทรวง โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งควบคุมและรกัษาระดับความรอ้นภายในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้ง

ท างานอยูมิ่ใหเ้กินมาตรฐาน 

 

 ขอ้ 4 นายจา้งตอ้งจดัใหส้ถานประกอบกิจการมีความเขม้ของแสงสว่างไม่ต า่กวา่มาตรฐาน 

ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 

 ขอ้ 5 นายจา้งตอ้งใชห้รือจดัใหมี้ฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

และเพียงพอ เพ่ือป้องกันมิใหแ้สงตรงหรือแสงสะทอ้นจากแหล่งก าเนิดแสงหรือดวงอาทิตยท่ี์มี 

แสงจา้ส่องเขา้นัยน์ตาลูกจา้งโดยตรงในขณะท างาน ในกรณีท่ีไม่อาจป้องกนัได ้ตอ้งจดัใหลู้กจา้ง

สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 ตลอดเวลาท่ีท างาน 

 

 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีลูกจา้งตอ้งท างานในสถานท่ีมืด ทึบ และคบัแคบ เช่น ในถ ้า อุโมงค ์หรือ

ในท่ีท่ีมีลักษณะเช่นว่าน้ัน นายจา้งตอ้งจัดใหมี้อุปกรณ์ส่องแสงสว่างท่ีเหมาะสมแก่สภาพและ

ลกัษณะงาน โดยอาจเป็นชนิดท่ีติดอยูใ่นพ้ืนท่ีท างานหรือติดท่ีตัวบุคคลได ้หากไม่สามารถจดัหา

หรือด าเนินการได้ ต้องจัดใหลู้กจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามท่ี

ก าหนดไวใ้นหมวด 4 ตลอดเวลาท่ีท างาน 
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 ขอ้ 7 นายจา้งตอ้งควบคุมระดบัเสียงมิใหลู้กจา้งไดร้บัสมัผสัเสียงในบริเวณสถานประกอบ

กิจการท่ีมีระดับเสียงสูงสุด (peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก 

(impact or impulse noise) เกิน 140 เดซิเบล หรือไดร้ับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงดังต่อเน่ือง

แบบคงท่ี (continuous steady noise) เกินกวา่ 115 เดซิเบลเอ  

 

 ขอ้ 8 นายจา้งตอ้งควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจา้งไดร้บัเฉล่ียตลอดเวลาการท างานในแต่ละวนั 

(Time Weighted Average-TWA) มิใหเ้กินมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 

 ขอ้ 9 ภายในสถานประกอบกิจการท่ีสภาวะการท างานมีระดับเสียงเกินมาตรฐานท่ี

ก าหนดในขอ้ 7 หรือมีระดับเสียงท่ีลูกจา้งไดร้บัเกินมาตรฐานท่ีก าหนดในขอ้ 8 นายจา้งตอ้งให้

ลูกจา้งหยุดท างาน จนกว่าจะไดป้รบัปรุงหรือแกไ้ขใหร้ะดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

และใหน้ายจา้งด าเนินการปรบัปรุงหรือแกไ้ขทางดา้นวิศวกรรม โดยการควบคุมท่ีตน้ก าเนิดของ

เสียงหรือทางผ่านของเสียง หรือบริหารจดัการเพ่ือควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจา้งจะไดร้บั ใหไ้ม่เกิน

มาตรฐานท่ีก าหนด และจัดใหมี้การปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการด าเนินการ

ปรบัปรุงหรือแกไ้ขดงักล่าวไว ้เพ่ือใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัสามารถตรวจสอบได ้

 

 ขอ้ 10 ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานท่ีก าหนดในขอ้ 7 หรือขอ้ 8 นายจา้งตอ้ง

จดัใหมี้เคร่ืองหมายเตือนใหใ้ชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ติดไวใ้หลู้กจา้งเห็นได้

โดยชดัเจน  

  

 ขอ้ 11 ในกรณีท่ีสภาวะการท างานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงท่ีลูกจา้งไดร้ับ

เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานแปดชัว่โมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้ นไป ใหน้ายจา้งจดัใหมี้มาตรการ

อนุรกัษ์การไดย้นิในสถานประกอบกิจการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 

 ขอ้ 12 นายจา้งตอ้งจัดใหมี้และดูแลใหลู้กจา้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานตลอดเวลาท่ีท างานดงัต่อไปน้ี  

 (1) งานท่ีมีระดับความรอ้นเกินมาตรฐานท่ีก าหนด ใหส้วมใส่ชุดแต่งกาย รองเท้า และ 

ถุงมือ ส าหรบัป้องกนัความรอ้น  

 (2) งานท่ีมีแสงตรงหรือแสงสะทอ้นจากแหล่งก าเนิดแสงหรือดวงอาทิตยท่ี์มีแสงจา้ส่องเขา้

นัยน์ตาโดยตรง ใหส้วมใส่แวน่ตาลดแสงหรือกระบงัหน้าลดแสง  

 (3) งานท่ีท าในสถานท่ีมืด ทึบ และคบัแคบ ใหส้วมใส่หมวกนิรภยัท่ีมีอุปกรณ์ส่องแสงสวา่ง  

 (4) งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานท่ีก าหนดใหส้วมใส่ท่ีอุดรูหู (Ear Plug) ลดเสียงหรือ 

ท่ีครอบหลูดเสียง  
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 ขอ้ 13 ใหน้ายจา้งบ ารุงรกัษาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

ใชง้านไดอ้ย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดใหลู้กจา้งได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใชแ้ละบ ารุงรักษา 

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล และเก็บหลกัฐานการฝึกอบรมไว ้ณ สถานประกอบกิจการ 

เพ่ือใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัสามารถตรวจสอบได ้

 

6.2.8 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรดำ้น 

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่เก่ียวกับที่อับ

อำกำศ พ.ศ. 2562 

 

 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา  8 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554 บญัญติั

ใหน้ายจา้งบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงในการท างานเก่ียวกบัท่ีอบัอากาศ

สมควรจะตอ้งมีระบบการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไดม้าตรฐานอนัจะท าใหลู้กจา้งและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความปลอดภัยใน

การท างานเก่ียวกบัท่ีอบัอากาศมากยิง่ขึ้ น จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงน้ี  

 “ท่ีอับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า ท่ีซ่ึงมีทางเขา้ออกจ ากัดและไม่ได้

ออกแบบไว  ้ส าหรับเป็นสถานท่ีท างานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า และมีสภาพอันตรายหรือมี

บรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค ์ถ ้า บ่อ หลุม หอ้งใตดิ้น หอ้งนิรภัย ถังน ้ามัน ถังหมัก ถัง ไซโล 

ท่อ เตา ภาชนะ หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

 “สภาพอนัตราย” หมายความวา่ สภาพหรือสภาวะท่ีอาจท าใหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายจาก

การท างาน อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

 (1) มีวตัถุหรือวสัดุท่ีอาจก่อใหเ้กิดการจมลงของลูกจา้งหรือถมทบัลูกจา้งท่ีเขา้ไปท างาน 

 (2) มีสภาพท่ีอาจทางใหลู้กจา้งตก ถูกกกั หรือติดอยูภ่ายใน  

 (3) มีสภาวะท่ีลูกจา้งมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัอนัตรายจากบรรยากาศอนัตราย  

 (4) สภาพอ่ืนใดท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อรา่งกายหรือชีวติตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 “บรรยากาศอันตราย” หมายความว่า สภาพอากาศท่ีอาจทางใหลู้กจา้งไดร้บัอันตราย

จากสภาวะ อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

 (1) มีออกซิเจนต า่กวา่รอ้ยละ 19.5 หรือมากกวา่รอ้ยละ 23.5 โดยปริมาตร  

 (2) มีก๊าซ ไอ หรือละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดได ้เกินรอ้ยละ 10 ของค่าความเขม้ขน้ขั้นต า่

กวา่ของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได ้(lower flammable limit หรือ lower 

explosive limit) 
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 (3) มีฝุ่นท่ีติดไฟหรือระเบิดได ้ซ่ึงมีค่าความเขม้ขน้เท่ากบัหรือมากกว่าค่าความเขม้ขน้

ขั้นต า่สุดของฝุ่นท่ีติดไฟหรือระเบิดไดแ้ต่ละชนิด (minimum explosible concentration )  

 (4) มีค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงวา่

ดว้ยการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย  

 (5) สภาวะอ่ืนใดท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อรา่งกายหรือชีวติตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 

 ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งจดัทางป้ายแจง้ขอ้ความวา่“ท่ีอบัอากาศ อนัตราย หา้มเขา้ ” ใหมี้ขนาด

มองเห็นไดช้ัดเจน ติดตั้งไวโ้ดยเปิดเผยบริเวณทางเขา้ออกของท่ีอับอากาศทุกแห่ง ส าหรบัท่ีอับ

อากาศ ซ่ึงตอ้งมีอุปกรณ์เฉพาะในการเปิดทางเขา้ออก ใหน้ายจา้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมเพ่ือ

ความปลอดภยั ในการเปิดทางเขา้ออกและตอ้งติดป้ายแจง้ขอ้ความดงักล่าวดว้ย  

 

 ขอ้ 3 หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งหรือบุคคลใดเขา้ไปในท่ีอับอากาศ เวน้แต่นายจา้งได้

ด าเนินการใหมี้ความปลอดภยัตามกฎกระทรวงน้ีแลว้ และลูกจา้งหรือบุคคลน้ันไดร้บัอนุญาตจาก

ผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบ ในการอนุญาตตามขอ้ 17 และเป็นผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภัยใน 

การท างานในท่ีอบัอากาศ ตามขอ้ 20  

 

 ขอ้ 4 หา้มนายจา้งอนุญาตใหลู้กจา้งหรือบุคคลใดเขา้ไปในท่ีอับอากาศ หากนายจา้งรู ้ 

หรือควรรูว้า่ลูกจา้งหรือบุคคลน้ันเป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรคหวัใจ หรือโรคอ่ืนซ่ึงแพทย์

เห็นวา่การเขา้ไปในท่ีอบัอากาศอาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลดงักล่าว  

 

 ขอ้ 5 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การประเมินสภาพอันตรายในท่ีอับอากาศ หากพบว่า มีสภาพ

อนัตราย นายจา้งตอ้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมสภาพอนัตรายเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัต่อลูกจ้าง 

และใหน้ายจา้งเก็บหลกัฐานการด าเนินการไว ้ณ สถานประกอบกิจการ หรือสถานท่ีท างานเพ่ือให้

พนักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้ 

 

 ขอ้ 6 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจวดั บันทึกผลการตรวจวดั และประเมินสภาพอากาศ  

ในท่ีอบัอากาศก่อนใหลู้กจา้งเขา้ไปท างานและในระหวา่งท่ีลูกจา้งท างานในท่ีอบัอากาศ หากพบวา่  

มีสภาวะท่ีเป็นบรรยากาศอนัตราย ใหน้ายจา้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

 (1) หา้มบุคคลใดเขา้ไปในท่ีอบัอากาศ  

 (2) กรณีท่ีมีลูกจา้งอยูร่ะหวา่งการท างานในท่ีอบัอากาศ ใหน้ าลูกจา้งออกจากบริเวณน้ันทนัที 

 (3) ประเมินและคน้หาสาเหตุของการเกิดบรรยากาศอนัตราย  
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 (4) ด าเนินการเพ่ือทางใหส้ภาพอากาศในท่ีอับอากาศน้ันไม่มีบรรยากาศอนัตราย เช่น  

การระบายอากาศหรือการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยในการท างานแก่

ลูกจา้ง ใหน้ายจา้งเก็บบนัทึกผลการตรวจวดั การประเมินสภาพอากาศ และการด าเนินการเพ่ือให้

สภาพอากาศในท่ีอับอากาศไม่มีบรรยากาศอันตรายไว ้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสถานท่ี

ท างานเพ่ือใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบไดอ้ยา่งน้อยหน่ึงปี  

 

 ขอ้ 7 หากนายจา้งไดด้ าเนินการตามขอ้ 6 แลว้ ท่ีอบัอากาศยงัมีบรรยากาศอนัตรายอยู่ 

แต่นายจา้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหลู้กจา้งหรือบุคคลใดเขา้ไปในท่ีอับอากาศท่ีมีบรรยากาศ

อนัตรายน้ัน ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งหรือบุคคลน้ันสวมใส่หรือใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน และใชอุ้ปกรณ์การท างานชนิดท่ีทางใหบุ้คคลดังกล่าว

ท างานในท่ีอบัอากาศไดโ้ดยปลอดภยั  

 

 ขอ้ 8 กรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานในท่ีอบัอากาศ นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ลูกจา้งซ่ึงไดร้บั

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศตามขอ้ 20 คนหน่ึงหรือหลายคนตาม

ความจ าเป็นเป็นผูค้วบคุมงานประจ าในบริเวณพ้ืนท่ีท างานตลอดเวลาเพ่ือท าหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี  

 (1) จดัทางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการท างานและ

แผนช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และปิดประกาศหรือแจง้ใหลู้กจา้งทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  

 (2) ช้ีแจงและซักซอ้มหน้าท่ีความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกัน

อนัตรายใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 

 (3) ควบคุมดูแลใหลู้กจา้งใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคล และใหต้รวจตราอุปกรณ์ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มท่ีจะใชง้าน  

 (4) สัง่ใหห้ยุดการท างานไวช้ัว่คราวในทันที ในกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ลูกจา้ง หรือลูกจา้งแจง้ว่าอาจเกิดอันตราย จนกว่าเหตุน้ันจะหมดไป และหากจ าเป็นจะขอใหผู้มี้

หน้าท่ีรบัผิดชอบในการอนุญาตตามขอ้ 17 ยกเลิกการอนุญาตใหลู้กจา้งท างานในท่ีอบัอากาศน้ัน

เสียก็ได ้ผูค้วบคุมงานตามวรรคหน่ึงอาจทางหน้าท่ีควบคุมการท างานในท่ีอับอากาศหลายจุด  

การท างานในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งสามารถเขา้ถึงแต่ละจุดการท างานได้

อยา่งรวดเร็ว ในทนัทีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

 

 ขอ้ 9 ใหน้ายจา้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

 (1) จดัใหมี้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานและต้องควบคุมดูแลใหลู้กจา้งซ่ึงท างานในท่ีอับอากาศและ 

ผูช้่วยเหลือสวมใส่หรือใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและ

ช่วยชีวติน้ัน  
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 (2) จดัใหลู้กจา้งซ่ึงไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศตามขอ้ 

20 คนหน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือ พรอ้มด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและ

ช่วยชีวิตท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน คอยเฝ้าดูแลบริเวณทางเขา้ออกท่ีอับอากาศ โดยใหส้ามารถ

ติดต่อส่ือสารกับลูกจา้งท่ีท างานในท่ีอับอากาศและช่วยเหลือลูกจา้งออกจากท่ีอับอากาศได้

ตลอดเวลา  

 

 ขอ้ 10 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ส่ิงปิดกั้นท่ีสามารถป้องกนัมิใหบุ้คคลใดเขา้หรือตกลงไปในท่ี

อบัอากาศท่ีมีลกัษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถงัเปิด หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

 

 ขอ้ 11 กรณีท่ีท่ีอับอากาศท่ีใหลู้กจา้งท างานมีผนังต่อหรือมีโอกาสท่ีพลังงาน สาร หรือ 

ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายจะรัว่ไหลเขา้สู่บริเวณท่ีอบัอากาศท่ีท างานอยู ่ใหน้ายจา้งปิดกั้นหรือกระทางโดย

วธีิการอ่ืนใดท่ีมีผลในการป้องกนัมิใหพ้ลงังาน สาร หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่บริเวณท่ีอบัอากาศ

ในระหวา่งท่ีลูกจา้งก าลงัท างาน 

 

 ขอ้ 12 ใหน้ายจา้งจดับริเวณทางเดินหรือทางเขา้ออกท่ีอับอากาศใหมี้ความสะดวกและ

ปลอดภยั  

 

6.2.9 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพลกูจำ้งซ่ึงท ำงำนเก่ียวกบั 

ปัจจยัเสี่ยง พ.ศ. 2563  

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง  

พ.ศ. 2563 มีเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ มาตรา  8 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

บญัญติัใหน้ายจา้งบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และเพ่ือใหลู้กจา้งซ่ึงท างาน

เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงมีความปลอดภยัในการท างานสมควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสุขภาพของ

ลูกจา้งดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี  

 “การตรวจสุขภาพ” หมายความวา่ การตรวจรา่งกายและสภาวะทางจิตใจตามวธีิทางการ

แพทย ์เพ่ือใหท้ราบถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของลูกจา้ง หรือผลกระทบต่อสุขภาพของ

ลูกจา้ง อนัอาจเกิดจากการท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง  
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 “งานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง” หมายความวา่ งานท่ีลูกจา้งท าเก่ียวกบั  

 (1) สารเคมีอนัตรายตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 (2) จุลชีวนัเป็นพิษท่ีอาจเป็นเช้ือไวรสั แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอ่ืน  

 (3) กมัมนัตภาพรงัสี  

 (4) ความรอ้น ความเยน็ ความสัน่สะเทือน ความกดดนับรรยากาศ แสง หรือเสียง  

 (5) สภาพแวดลอ้มอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจา้ง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม  ้ไอ

ควนัจากการเผาไหม ้ 

 

 ขอ้ 3 ใหน้ายจา้งจัดใหมี้การตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง ตาม

ระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี  

 (1) การตรวจสุขภาพลูกจา้งครั้งแรกใหเ้สร็จส้ินภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีรบัลูกจา้ง

เขา้ท างานและจดัใหมี้การตรวจสุขภาพลูกจา้งครั้งต่อไปอยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 (2) ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตรวจ

สุขภาพ ตามระยะเวลาอ่ืนตามผลการตรวจสุขภาพ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพลูกจา้งตาม

ระยะเวลาน้ัน  

 (3) ในกรณีท่ีนายจา้งเปล่ียนงานท่ีมีปัจจยัเส่ียงของลูกจา้งแตกต่างไปจากเดิม ใหน้ายจา้ง

จดัใหมี้การตรวจสุขภาพลูกจา้งทุกครั้งใหเ้สร็จส้ิน ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนงาน  

 การตรวจสุขภาพตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าโดยแพทยซ่ึ์งไดร้บัวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมติั 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ ตาม

หลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขรบัรอง  

 

 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงหยุดงานตั้งแต่สามวนัท างานติดต่อกนั

ขึ้ นไป เน่ืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนใหลู้กจา้งกลับเขา้ท างานให้

นายจา้งขอความเห็นจากแพทย์ผู ้รักษาหรือแพทย์ประจ าสถานประกอบกิจการหรือจัดใหมี้ 

การตรวจสุขภาพลูกจา้ง โดยแพทยซ่ึ์งไดร้ับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  

แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรท่ีกระทรวง

สาธารณสุขรบัรอง  

 

 ขอ้ 5 การตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหแ้พทย์

ผูต้รวจบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยใหร้ะบุความเห็นท่ีบ่งบอกถึงสภาวะ

สุขภาพของลูกจา้งท่ีมีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการท างานหรือลกัษณะงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ของลูกจา้ง พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือและวนัท่ีตรวจหรือใหค้วามเห็นน้ันดว้ย 
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 ขอ้ 7 ใหน้ายจา้งเก็บบนัทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตาม

ขอ้ 5 รวมทั้งขอ้มูลสุขภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ตลอดเวลา โดยใหเ้ก็บไว ้ณ สถานประกอบกิจการของนายจา้งไม่น้อยกวา่สองปี นับแต่วนัส้ินสุด

ของการจา้งแต่ละราย เวน้แต่ผลการตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจท าให้

เกิดโรคมะเร็ง จากการท างานตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าดว้ยการก าหนดชนิดของโรคท่ี

เกิดขึ้ นตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างานใหเ้ก็บไวไ้ม่น้อยกวา่สิบปีนับแต่วนั

ส้ินสุดของการจา้งแต่ละราย  

 

 ขอ้ 8 ใหน้ายจา้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทราบ 

ภายในระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี  

 (1) กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ใหแ้จง้แก่ลูกจา้งผูน้ั้นภายในสามวนันับแต่วนัท่ี

ทราบผล การตรวจ 

 (2) กรณีผลการตรวจสุขภาพปกติ ใหแ้จง้แก่ลูกจา้งผูน้ั้นภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีทราบ

ผลการตรวจ ขอ้ 9 ในกรณีท่ีพบผลการตรวจสุขภาพลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงผิดปกติ 

หรือลูกจา้งน้ันมีอาการหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งดงักล่าวไดร้บัการ

รักษาพยาบาลทันทีและใหต้รวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันให้

นายจา้งส่งผลการตรวจสุขภาพลูกจา้งท่ีผิดปกติหรือท่ีมีอาการหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน

การใหก้ารรกัษาพยาบาล และการป้องกันแกไ้ขต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามแบบและ

วิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนดภายในส ามสิบวนั นับแต่วนัท่ีทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย

ของลูกจา้ง  

 

 ขอ้ 10 ในกรณีลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงผูใ้ดมีหลักฐานทางการแพทย์ จาก

สถานพยาบาลของราชการหรือท่ีหน่วยงานของรฐัจดัตั้งขึ้ น แสดงวา่ไม่อาจท างานในหน้าท่ีเดิมได ้

ใหน้ายจา้งเปล่ียนงานใหลู้กจา้งผู้น้ันตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี ต้องค านึงถึงสุขภาพและความ

ปลอดภยัของลูกจา้งเป็นส าคญั 

 

6.2.10 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำน 

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับ 

งำนก่อสรำ้ง พ.ศ. 2564 

 

 กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2564 อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 บญัญติัให ้นายจา้งบริหาร
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จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม  ในการท างาน 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และเพ่ือใหก้ารท างานเก่ียวกับงานก่อสรา้ง 

มีมาตรฐานอันจะท าให้ลูกจ ้างมีความปลอดภัยในการท างานมากขึ้ น จึงจ าเป็นต้องออก

กฎกระทรวงน้ี โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ก่อนเร่ิมงานก่อสรา้งไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน ใหน้ายจา้งแจง้ขอ้มูลงานก่อสรา้ง  

ดงัต่อไปน้ีต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย  

 (1) งานอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหน่ึงในหลังเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้ นไป และมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้น หรือชั้นใด

ชั้นหน่ึง ในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร  

 (2) งานอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป  

 (3) งานสะพานท่ีมีความยาวระหว่างก่ึงกลางตอม่อแรกถึงก่ึงกลางตอม่อสุดทา้ยตั้งแต่ 

30 เมตรขึ้ นไป งานสะพานขา้มทางแยกหรือทางยกระดบั สะพานกลบัรถ หรือทางแยกต่างระดบั  

 (4) งานขุด งานซ่อมแซม หรืองานรื้ อถอนระบบสาธารณูปโภคท่ีลึกตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไป  

 (5) งานอุโมงคห์รือทางลอด  

 (6) งานก่อสรา้งอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนด การแจง้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามแบบ

และวธีิการท่ีอธิบดีก าหนด ซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งก าหนดใหแ้จง้ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย  

 

 ขอ้ 4 นายจา้งต้องด าเนินการใหพ้ื้นท่ีท างานก่อสรา้งมีความมัน่คงแข็งแรง สามารถ

รองรบัน ้าหนักเครื่องจกัร อุปกรณ์ และวสัดุในงานก่อสรา้งไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 

 ขอ้ 5 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ผูค้วบคุมงานท าหน้าท่ีตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อน

การท างานและขณะท างานทุกขั้นตอนเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั  

 

 ขอ้ 6 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การรกัษาความสะอาดในบริเวณเขตก่อสรา้ง โดยจดัเก็บวสัดุ  

และอุปกรณ์ก่อสรา้งใหเ้รียบรอ้ย และแยกของเหลือใชห้รือขยะทั้งท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็น

อนัตราย  

 

 ขอ้ 7 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการขนยา้ยดินท่ีขุดออกจากเขตก่อสรา้ง นายจา้งตอ้งจัดใหมี้

สถานท่ีเก็บกองดินท่ีจะขนยา้ยท่ีเหมาะสมและตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจาก

การเก็บกองดินน้ัน รวมทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นอนัเกิดจากดินดงักล่าวดว้ย 

 

 ขอ้ 8 ในกรณีท่ีลูกจา้งตอ้งท างานก่อสรา้งบนพ้ืนต่างระดับท่ีมีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตร

ขึ้ นไป นายจา้งตอ้งจดัใหมี้บนัไดหรือทางลาดพรอ้มทั้งติดตั้งราวกนัตกตามมาตรฐานของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้กิดความ

ปลอดภยั  
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 ขอ้ 9 นายจา้งตอ้งมิใหลู้กจา้งท างานก่อสรา้งในขณะท่ีเกิดภยัธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์

ท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัยในการท างานของ

ลูกจา้ง เวน้แต่เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในงานก่อสรา้งหรือเพ่ือการช่วยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ 

โดยใหน้ายจา้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการท างานก่อนเขา้ท างานและ

ก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายของลูกจา้งน้ันดว้ย  

 

 ขอ้ 10 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้แสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสรา้งใหเ้พียงพอเพ่ือใชใ้นเวลาท่ี

ไฟฟ้าดบั  

 

 ขอ้ 13 นายจา้งตอ้งติดหรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายป้ายบังคบั

เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

เช่น หา้มเขา้เขตอนัตราย ระวงัวสัดุตกหล่น ใหส้วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

หรือขอ้ความอ่ืนท่ีเขา้ใจง่ายและเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 ขอ้ 15 นายจา้งตอ้งก าหนดบริเวณเขตก่อสรา้ง โดยท ารั้วสูงไม่น้อยกวา่ 2 เมตร ท่ีมัน่คง

แข็งแรงไวต้ลอดแนวเขตก่อสรา้ง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน และมีป้าย  

“เขตก่อสรา้ง” แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และหา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในเขตก่อสรา้งน้ัน  

 

 ขอ้ 16 นายจา้งตอ้งก าหนดเขตอนัตรายในเขตก่อสรา้ง โดยจดัท ารั้วหรือกั้นเขตดว้ยวสัดุ

ท่ีเหมาะสมกับอันตรายน้ัน และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชัดเจน และในเวลา

กลางคืน ตอ้งจดัใหมี้สัญญานไฟสีสม้ตลอดเวลา และหา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในเขต

อนัตรายน้ัน  

 

 ขอ้ 17 นายจา้งอาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเขา้พักหรืออาศัยในอาคารท่ีอยู่ในระหว่างการ

ก่อสรา้งหรือในเขตก่อสรา้งได ้หากไดจ้ดัใหมี้มาตรการดา้นความปลอดภัยและไดร้บัความเห็นชอบ

เป็นหนังสือจากวิศวกร และใหปิ้ดประกาศส าเนาหนังสือดังกล่าวไว ้ณ ท่ีก่อสรา้ง และตอ้งจดัใหมี้

ผูท้ าหน้าท่ีดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการน้ันตลอดระยะเวลาท่ีมีการก่อสรา้ง  

 

 ขอ้ 18 ในการอนุญาตตามขอ้ 17 นายจา้งตอ้ง 

 (1) ติดป้ายแสดงเขตท่ีพกัอาศยัใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ณ บริเวณท่ีพกัอาศยั  

 (2) จดัท ารั้วท่ีพกัอาศยัใหม้ัน่คงแข็งแรง  

 (3) ก าหนดทางเขา้ออกและจดัใหมี้ทางเดินเขา้ออกท่ีพกัอาศัยโดยมิใหผ่้านเขตอนัตราย 

หากจ าเป็นตอ้งผ่านเขตอนัตราย ตอ้งมีมาตรการพิเศษเพ่ือความปลอดภยัของลูกจา้ง รวมทั้งตอ้ง

มีมาตรการป้องกนัอนัตรายจากส่ิงของตกจากท่ีสูงดว้ย  
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 ขอ้ 19 ในกรณีท่ีมีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสรา้ง นายจา้งตอ้งติดตั้งป้ายสญัลกัษณ์

เตือนหรือบังคับ และสัญญานแสงสีสม้ เพ่ือแสดงว่าขา้งหน้าเป็นทางร่วมหรือทางแยก และตอ้ง

ติดตั้งกระจกนูนหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า  

50 เซนติเมตร บริเวณทางขนส่งท่ีเล้ียวโคง้หรือหกัมุม เพ่ือใหลู้กจา้งและผูข้บัขี่ยานพาหนะท่ีก าลงั

สวนทางมามองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 ขอ้ 20 นายจา้งตอ้งจดัและดูแลใหลู้กจา้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล

ตลอดเวลาท่ีท างานก่อสรา้ง 

 

6.2.11 กฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ เก่ียวกบัเครื่องจกัร 

ป้ันจัน่ หมอ้น ้ำ พ.ศ. 2564 

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2564 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ้โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 6 นายจา้งตอ้งดูแลใหลู้กจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

 (1) สวมใส่เครื่องนุ่งหม่ใหเ้รียบรอ้ยรดักุม  

 (2) ไม่สวมใส่เครื่องประดบัท่ีอาจเก่ียวโยงกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้ 

 (3) รวบผมท่ีปล่อยยาวเกินสมควรหรือท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีปลอดภยั 

 

 ขอ้ 7 ในบริเวณท่ีมีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองป้องกัน

อันตรายจากเครื่องจักร นายจา้งตอ้งติดป้ายแสดงการด าเนินการดังกล่าวโดยใชเ้ครื่องหมายหรือ

ขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายและเห็นไดช้ัดเจน รวมทั้งจัดใหมี้ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน มิให้

เคร่ืองจักรน้ันท างานและใหแ้ขวนป้าย หรือแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์หา้มเปิดสวิตช์ไว ้

ท่ีสวติชข์องเครื่องจกัรดว้ย  

 

 ขอ้ 8 ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช ้การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา  

การตรวจสอบ การร้ือถอน หรือการเคล่ือนย ้ายเคร่ืองจกัร รถยก ลิฟต์ เคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้น  

การยกคนขึ้ นท างานบนท่ีสูง นายจา้งตอ้งปฏิบติัตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านท่ี

ผู้ผลิตก าหนดไว  ้หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใชง้านดังกล่าว นายจา้งต้อง
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ด าเนินการใหว้ศิวกร เป็นผูจ้ดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านเป็นหนังสือ และตอ้ง

มีส าเนาเอกสารดงักล่าวไว ้ใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้รายละเอียดคุณลกัษณะ

และคู่มือการใชง้านตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนท่ีลูกจา้งสามารถศึกษาและ

ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการท างานได ้ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนย ้ายเคร่ืองจกัรท่ีมีน ้าหนักตั้งแต่ 

1 ตันขึ้ นไปท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตราย โดยสภาพของเคร่ืองจกัร นายจา้งตอ้งจดัใหมี้แผนป้องกัน

อนัตรายจากการเคล่ือนยา้ยดงักล่าว และปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั  

 

 ขอ้ 9 นายจา้งตอ้งดูแลใหลู้กจา้งซ่ึงท างานกบัเคร่ืองจกัรตรวจสอบเคร่ืองจกัรน้ันใหอ้ยูใ่น

สภาพใชง้านไดดี้และปลอดภยัก่อนการใชง้าน  

 

 ขอ้ 10 นายจา้งตอ้งไม่ใชห้รือยอมใหลู้กจา้งใชเ้คร่ืองจกัรท างานเกินพิกดั หรือขีดความสามารถ

ท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านตามขอ้ 8  

 

 ขอ้ 11 ในการท างานเก่ียวกับเคร่ืองป๊ัมโลหะ เคร่ืองขดั เคร่ืองกดั เคร่ืองตัด เคร่ืองกลึง 

เครื่องไส เครื่องเจียร เครื่องเจาะ เครื่องพบั เครื่องมว้น หรือเครื่องจกัรอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

จากการใชง้านไดโ้ดยสภาพตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด นายจา้งตอ้งจัดใหมี้ขอ้ความเก่ียวกับ

วธีิการท างานกบัเคร่ืองจกัรน้ันติดไวบ้ริเวณท่ีลูกจา้งท างาน 

 

 ขอ้ 12 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การประเมินอนัตรายของเคร่ืองจกัรท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

จากการใชง้านถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรประเภทเคร่ืองบด เคร่ืองโม่ เคร่ืองตัดน ้าแข็ง 

เคร่ืองเล่ือยสายพาน เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เล่ือยยนต์ หรือเคร่ืองจกัรอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

โดยอยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย การบ่งช้ีอนัตราย การประเมินความเส่ียง และแผนบริหารจดัการ

ความเส่ียง  

 

 ขอ้ 13 ในการท างานเก่ียวกับเคร่ืองป๊ัมโลหะ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมก๊าซ หรือ

เคร่ืองจักรชนิดอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายจากการใชง้านไดโ้ดยสภาพ นายจา้งตอ้งใชลู้กจา้ง  

ซ่ึงผ่านการอบรมเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการท างานท่ีปลอดภัยในการท างานของเคร่ืองจักร  

การป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักร  รายละเอียดเก่ียวกับโครงสรา้งอุปกรณ์ การตรวจสอบ 

และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรน้ัน โดยวิทยากรซ่ึงมีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

การท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท ตามหลกัสูตรท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 



 

 

 235 

 ขอ้ 14 นายจา้งตอ้งดูแลใหพ้ื้นบริเวณรอบเคร่ืองจักรมีความปลอดภัยจากความรอ้น  

แสงสวา่ง เสียง ฝุ่น ฟูมโลหะ สารเคมีอนัตราย หรือส่ิงกีดขวางท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อลูกจา้ง

หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง  

 

 ขอ้ 15 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้วิธีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัมิใหลู้กจา้งไดร้บัอันตรายจาก

การท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ดงัต่อไปน้ี  

 (1) เคร่ืองจกัรท่ีใชพ้ลังงานไฟฟ้าตอ้งมีระบบหรือวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว่เขา้ตัว  

ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งหรือเคร่ืองจกัรและตอ้งต่อสายดิน ทั้งน้ี การติดตั้ งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว่ให้

เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 (2) เคร่ืองจกัรท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า สายไฟฟ้าท่ีต่อเขา้เคร่ืองจกัรตอ้งเดินมาจากท่ีสูง กรณี

เดินสายไฟฟ้าบนพ้ืนดินหรือฝังดินตอ้งใชท่้อรอ้ยสายไฟฟ้าท่ีแข็งแรงและปลอดภยั  

 (3) เคร่ืองจกัรชนิดอัตโนมัติตอ้งมีสีเคร่ืองหมายปิด - เปิด ท่ีสวิตช์อัตโนมัติตามหลัก

สากล และมีเครื่องป้องกนัมิใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดกระทบสวติชอ์นัเป็นเหตุใหเ้ครื่องจกัรท างาน 

 (4) เคร่ืองจกัรท่ีมีการถ่ายทอดพลงังานโดยใชเ้พลา สายพาน รอก เคร่ืองอุปกรณ์ลอ้ตุน

ก าลัง ตอ้งมีตะแกรงหรือท่ีครอบปิดคลุมส่วนท่ีหมุนไดแ้ละส่วนส่งถ่ายก าลังใหมิ้ดชิด ถา้ส่วนท่ี

หมุนไดห้รือ ส่วนส่งถ่ายก าลงัสูงกวา่ 2 เมตร ตอ้งมีรั้วหรือตะแกรงสูงไม่น้อยกวา่ 2 เมตร กั้นลอ้ม

มิใหบุ้คคล เขา้ไปไดใ้นขณะเคร่ืองจักรก าลังท างานส าหรับสายพานแขวนลอยหรือสายพานโซ่

นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรน้ัน  

 (5) เคร่ืองจักรท่ีมีใบเล่ือยวงเดือนหรือใบเล่ือยสายพาน ต้องจัดใหมี้ เคร่ืองป้องกัน

อนัตรายจาก ใบเล่ือยของเครื่องจกัรน้ัน  

 (6) เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะแลว้ก่อใหเ้กิดประกายไฟในขณะ

ท างานตอ้งมีเคร่ืองปิดบังประกายไฟหรือเศษวสัดุในขณะใชง้านและตอ้งจัดใหอ้ยู่ห่างจากวสัดุ

เช้ือเพลิง  

 (7) เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขึ้ นรูปพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนโดยลกัษณะฉีด เป่า หรือวิธีการอ่ืน 

ตอ้งมีเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรน้ัน  

 

 ขอ้ 16 นายจา้งตอ้งบ ารุงรกัษาและดูแลเคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจกัรใหอ้ยู่ใน

สภาพท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายได ้

 

 ขอ้ 17 นายจา้งตอ้งจดัใหท้างเดินเขา้ออกจากพ้ืนท่ีส าหรบัปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 

มีความกวา้งไม่น้อยกวา่ 80 เซนติเมตร  
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 ขอ้ 18 นายจา้งตอ้งจัดท ารั้ว คอกกั้น หรือเสน้แสดงเขตอันตราย ณ บริเวณท่ีตั้งของ

เครื่องจกัรใหลู้กจา้งเห็นไดช้ดัเจน และตอ้งดูแลไม่ใหลู้กจา้งซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว  

 

 ขอ้ 19 นายจา้งตอ้งติดตั้งเคร่ืองป้องกนัวสัดุตกหล่นบริเวณสายพานล าเลียงเพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภยัแก่ลูกจา้ง และตอ้งมีอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีสามารถหยุดการท างานของสายพานไดท้ันที

ติดตั้งไวใ้นต าแหน่งท่ีเหมาะสมพรอ้มใชง้าน และเห็นไดช้ดัเจน  

 

 ขอ้ 20 นายจา้งตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหผู้ซ่ึ้งไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณเสน้ทางสายพาน

ล าเลียง  

 

 ขอ้ 21 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้วิศวกรควบคุมดูแลการติดตั้ งเคร่ืองจกัรท่ีควบคุมโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าจนอาจมีผลท าให้ 

การท างานของเครื่องจกัรผิดปกติและก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อลูกจา้ง 

 

6.2.12   กฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ  

ในสถำนที่ที่มีอนัตรำยจำกกำรตกจำกที่สูง พ.ศ. 2564 

 

 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานในสถานท่ีท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูงและ 

ท่ีลาดชนัจากวสัดุกระเด็น ตกหล่น และพงัทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวสัดุ 

พ.ศ. 2564 มีเหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีนายจา้งอาจใหลู้กจา้งท างาน

ในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงและท่ีลาดชัน จากวสัดุกระเด็น ตกหล่น และพงัทลาย 

และท่ีมีอันตรายจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวสัดุ อันจะท าใหเ้กิดอันตรายขึ้ นแก่

ลูกจา้งได ้ประกอบกบัมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 บัญญัติใหน้ายจา้งบริหารจดัการและด าเนินการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยในการท างานของลูกจา้งในสถานท่ีดังกล่าว  

จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 2 นายจา้งต้องจัดใหมี้ขอ้บังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยใน 

การท างานในท่ีสูง ท่ีลาดชนัท่ีอาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวสัดุส่ิงของ และท่ีอาจ

ท าใหลู้กจา้งพลดัตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรบัวสัดุ ซ่ึงอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย การระบุ

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการท างานการวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุม

อนัตราย รวมทั้ง ตอ้งอบรมหรือช้ีแจงใหลู้กจา้งไดร้บัทราบก่อนเร่ิมปฏิบติังานและควบคุมดูแลให้

ลูกจา้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีส าเนาเอกสารดังกล่าวไวใ้หพ้นักงานตรวจความ

ปลอดภยัตรวจสอบได ้
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 ขอ้ 3 ในการประกอบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตราย  

จากการตกจากท่ีสูงและท่ีลาดชนั จากวสัดุกระเด็น ตกหล่น หรือพงัทลาย และจากการตกลงไปใน

ภาชนะเก็บหรือรองรบัวสัดุ ใหน้ายจา้งปฏิบติัตามรายละเอียดคุณลกัษณะ และคู่มือการใชง้านท่ี

ผู้ผลิตก าหนดไว ้หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใชง้านดังกล่าว นายจา้งต้อง

ด าเนินการใหว้ิศวกรซ่ึงไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 

ว่าดว้ย วิศวกรเป็นผูจ้ดัท ารายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใชง้านขึ้ นเป็นหนังสือ และตอ้งมี

ส าเนาเอกสารดงักล่าว ไวใ้หพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้ 

 

 ขอ้ 4 นายจา้งต้องจัดใหมี้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐาน 

เหมาะสมกับสภาพของการท างานในท่ีสูง ท่ีลาดชัน ท่ีอาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลาย 

ของวสัดุส่ิงของ และท่ีอาจท าใหลู้กจา้งพลดัตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรบัวสัดุ และลกัษณะของ

อนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นไดต้ลอดเวลาท่ีลูกจา้งท างานเช่น เข็มขดันิรภยั เชือกนิรภยัหรือสายช่วยชีวิต 

หมวกนิรภยั รองเทา้ชนิดหุม้สน้พ้ืนยาง หรือถุงมือ และดูแลใหลู้กจา้งใชอุ้ปกรณ์น้ัน ในกรณีท่ีให้

ลูกจา้งใชเ้ข็มขดันิรภยัและเชือกนิรภยัหรือสายช่วยชีวิตพรอ้มอุปกรณ์ประกอบ นายจา้งตอ้งจดัท า

จุดยึดตรึงเชือกนิรภยัหรือสายช่วยชีวิตไวก้บัส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร หรือโครงสรา้งอ่ืนใด  ท่ีมี

ความมัน่คง แข็งแรง และปลอดภยัต่อการใชง้าน  

 

 ขอ้ 5 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามขอ้ 3 และอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามขอ้ 4 ตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด และจัดใหมี้การ

ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ใหมี้ความปลอดภัยก่อนการใชง้านทุกครั้ง และตอ้งมีส าเนาเอกสาร

ดงักล่าวไว ้ใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้ 

 

 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีนายจา้งตอ้งจดัท าราวกั้นหรือรั้วกนัตก รั้วกั้นหรือรั้วกนัตกตอ้งมีความสูง

ไม่น้อยกว่าเกา้สิบเซนติเมตร แต่ไม่เกินหน่ึงเมตรสิบเซนติเมตร ซ่ึงมีความมัน่คง แข็งแรง  และ

ปลอดภยั เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ในกรณีท่ีใชแ้ผงทึบแทนรั้วกั้นหรือรั้วกนัตก แผงทึบ

ตอ้งมีความสูงไม่น้อยกวา่เกา้สิบเซนติเมตร 

 

6.2.13  ประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง ก ำหนดสำรเคมีอนัตรำย  

ที่ใหน้ำยจำ้งจดัใหมี้กำร ตรวจสุขภำพของลูกจำ้ง พ.ศ. 2552 

 

 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดสารเคมีอันตรายท่ีใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจ

สุขภาพของลูกจา้ง พ.ศ. 2552 โดยท่ีกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสุขภาพของ

ลูกจา้งและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ก าหนดใหน้ายจา้งจัดใหมี้ 

การตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและก าหนดนิยาม “งานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง” 

หมายความว่า งานท่ีลูกจา้งท าเก่ียวกับสารเคมีอันตรายตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด อาศัย
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อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ประกอบกับขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และ

ส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ

เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 

มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าได ้โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ้โดยมี

สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ให ้ก าหนดสารเคมีอันตรายท่ีนายจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ี

ท างานในงานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง ดงัต่อไปน้ี  

 (1) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มสารท าละลายอินทรีย ์ 

 (2) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มก๊าซ  

 (3) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มฝุ่นหรือฟูมหรือผงโลหะ  

 (4) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มกรด  

 (5) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มสารก าจดัศตัรูพืช (pesticides) 

 (6) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มอ่ืน ๆ 

 

6.3 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 
 

6.3.1 ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์วิธีกำร

อบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสี พ.ศ. 2548  

 

 ตามท่ีข้อ 27 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

ก าหนดใหน้ายจา้งจัดใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสี  ได้รับการอบรมใหเ้ขา้ใจและทราบถึง

อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี ก่อนเขา้รับหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดี

ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 27 แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว อธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
 

 ขอ้ 3 ให ้นายจา้งจดัใหผู้ ้รบัผิดชอบด าเนินการทางดา้นเทคนิคในเร่ืองรังสีตามขอ้ 9 แห่ง 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 เป็นผูอ้บรมลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังาน

เก่ียวกบัรงัสี  

 ขอ้ 4 การอบรมตามขอ้ 3 อยา่งน้อยตอ้งมีเน้ือหาวิชาดังต่อไปน้ี  

 (1) ความหมาย ชนิด ประเภทของรงัสี  

 (2) กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน  
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 (3) การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี  

 (4) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอ้มในการท างานในพ้ืนท่ีควบคุมทางรงัสี  

 (5) วธีิการปฏิบติังานในบริเวณรงัสีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  

 (6) อนัตรายท่ีอาจไดร้บัในกรณีฉุกเฉิน และวธีิการหลีกหนีภยั  

 (7) กฎและขอ้ปฏิบติัในการท างานเก่ียวกบัรงัสี 

 (8) ป้ายเคร่ืองหมายเตือนภยั ขอ้ความเตือนภยัเก่ียวกบัรงัสี  

 (9) การใชอุ้ปกรณ์บนัทึกปริมาณรงัสีประจ าตวับุคคล 

 (10) การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 

 ขอ้ 5 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การอบรมภาคทฤษฎี โดยใชว้ิธีการบรรยาย การสาธิตและการฝึก

ปฏิบติั โดยมีระยะเวลาการอบรมรวมกนัไม่น้อยกวา่หกชัว่โมง  

 

 ขอ้ 6 ให ้นายจา้งจดัท าทะเบียนรายช่ือลูกจา้งซ่ึงผ่านการอบรม วนั เวลาและสถานท่ีอบรม 

พรอ้มลายมือช่ือของวทิยากรผูท้ าการอบรม เก็บไวใ้นสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีลูกจา้งท างาน

พรอ้มท่ีจะให ้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดใ้นเวลาท าการ  

 

 ขอ้ 7 ใหน้ายจา้งจัดใหมี้การทบทวนความรูแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสีอย่างน้อย 

ปีละหน่ึงครั้ง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนหรือปริมาณความแรงรงัสีของตน้ก าเนิดรงัสี 

 

6.3.2 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไข

กำรฝึกอบรมผูบ้ริหำร หวัหนำ้งำน และลกูจำ้ง ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 

และสภำพแวดลอ้ม ในกำรท ำงำน พ.ศ. 2555  

 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

การฝึกอบรมผูบ้ริหาร หวัหน้างาน และลูกจา้ง ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน โดยท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ก าหนดใหอ้ธิบดีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  

การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจา้งทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือใหบ้ริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ย่างปลอดภัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่ง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554  

ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 

ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้

กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จึงมีประกาศไว ้โดยสาระส าคญัดงัน้ี  
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 ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานเพ่ือให้บริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ย่างปลอดภัยใหแ้ก่ลูกจา้งระดับบริหาร หวัหน้างาน และลูกจา้ง

ทุกคน ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศน้ี ใชบ้งัคบักรณีลูกจา้งเขา้ท างานใหม่ เปล่ียนงาน เปล่ียน

สถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ ซ่ึงอาจท าใหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหน้ายจา้งจัดใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งทุกคนก่อนการเร่ิม

ท างานการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตร

ฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรมท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี กรณีท่ีนายจา้งไม่สามารถจดัใหมี้การ

ฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับ 

การฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

หรือหน่วยงานท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนดหรือยอมรบั  

 

 ขอ้ 3 ในการฝึกอบรมตามขอ้ 2 ผูจ้ดัฝึกอบรมตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี  

 (1) จดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้รบัการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลกัสูตร 

 (2) จดัใหห้อ้งฝึกอบรมหน่ึงหอ้งมีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน  

 (3) จดัใหมี้การวดัผลและประเมินผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

 (4) ออกหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูผ่้านการฝึกอบรม 

 

 ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งเก็บหลกัฐานการฝึกอบรมตามขอ้ 2 ไดแ้ก่ ทะเบียนรายช่ือลูกจา้งซ่ึงผ่าน

การอบรม วัน เวลา และสถานท่ีอบรม พรอ้มลายมือช่ือของวิทยากรผู้ท าการอบรมไวใ้นสถาน  

ประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีลูกจา้งท างานพรอ้มท่ีจะใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้

 

6.3.3 ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนเครื่อง

ดบัเพลิงแบบเคล่ือนยำ้ยได ้พ.ศ. 2556 

 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงแบบ

เคล่ือนยา้ยได ้โดยท่ีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. 2555 ขอ้ 13 (1) ก าหนดใหน้ายจา้งจดัใหมี้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยไดต้ามประเภท

ของเพลิง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีอธิบดีก าหนด อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 13 (1) แห่ง

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนั และระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 อนัเป็นกฎหมาย

ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ

มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บัญญติัใหก้ระท า

ไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานออก
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ประกาศไว ้โดยในขอ้ 2 มาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได ้ไดแ้ก่ มาตรฐานสมาคม

ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐาน

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : 

ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ 

(British Standard : BS) และมาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล (International Standardization 

and Organization : ISO)  

 

6.3.4 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีกำรตรวจวัด 

และกำรวิเครำะหผ์ลกำรตรวจวัดระดับควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอันตรำย  

พ.ศ. 2559 

 

 โดยท่ีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

ขอ้ 29 ก าหนดใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย

ในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการ

ตรวจวดัใหแ้ก่อธิบดี หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีทราบผลการตรวจวดั 

อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 29 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้

โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  

 “การตรวจวัด” หมายความว่า การเก็บตัวอย่างสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ

สถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตรายเพ่ือน ามาวเิคราะหท์างหอ้งปฏิบติัการ  

 

 ขอ้ 4 นายจา้งต้องจัดใหมี้การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเขม้ขน้ของสารเคมี

อันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอันตรายอย่างน้อยปีละ

หน่ึงครั้ง กรณีท่ีระดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานหรือ

สถานท่ี เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีระดับเกินขีดจ ากัดความเข้มขน้ของสารเคมีอันตราย 

(Threshold Limit Value : TLV) ตามขอ้ 28 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 ใหน้ายจา้งใชม้าตรการก าจดัหรือควบคุมสารเคมีอนัตราย

ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  เพ่ือลดระดับความเขม้ขน้ของสารเคมี
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อนัตรายมิใหเ้กินขีดจ ากดัดังกล่าว พรอ้มทั้งตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดับความเขม้ขน้ของสารเคมี

อนัตรายภายในสามสิบวนันับจากวนัท่ีมีการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสร็จ 

 กรณีผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งมีความผิดปกติหรือพบลูกจา้งเจ็บป่วยเน่ืองจาก 

การท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย ใหน้ายจา้งด าเนินการตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดับความเขม้ขน้

ของสารเคมีอนัตราย ภายในสามสิบวนัหลงัจากท่ีนายจา้งทราบผลความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย

เน่ืองจากการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย กรณีท่ีมีการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลง ชนิด หรือ

ปริมาณของสารเคมีอันตราย เคร่ืองจักร อุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการท างานหรือวิธีการ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศ

ของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย ใหน้ายจา้งด าเนินการตรวจวดัและ

วเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายภายในสามสิบวนั นับจากวนัท่ีมีการปรบัปรุงหรือ

เปล่ียนแปลง 

 การจดัท ารายงานผลการตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  

 

 ขอ้ 8 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การรายงานผลการตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดับความเขม้ขน้ของ

สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายตาม

เอกสารรายงานผลการตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศ

ของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3) ท้ายประกาศน้ี และใหส้่ง

รายงานดังกล่าวต่ออธิบดี หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบผล 

การตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดับความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย การด าเนินการตามวรรคหน่ึง 

ตอ้งไดร้บัการรบัรองรายงานผลจากผูด้ าเนินการตรวจวดั และผูด้ าเนินการตรวจวิเคราะหส์ารเคมี

อนัตรายทางหอ้งปฏิบติัการ 

 

6.3.5 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำร

ตรวจวดัและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเก่ียวกบัควำมรอ้น แสงสว่ำง และเสียง

ภำยในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2559 

 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวดั

และวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบ

กิจการ โดยท่ีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง 

พ.ศ. 2559 ขอ้ 15 ก าหนดใหน้ายจา้งจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ 

การท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ตามแบบท่ีอธิบดี
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ประกาศก าหนด อาศัยอ านาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน 

การบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน 

การท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน จึงออกประกาศไว ้โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในขอ้ 2 แบบรายงานผลการตรวจวดั

และวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง  และเสียงภายในสถานประกอบ

กิจการ ใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยประกาศน้ี 

 

6.3.6 ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ ้มครองแรงงำน เรื่อง  มำตรฐำนควำมเข้ม 

ของแสงสว่ำง พ.ศ. 2560 

 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง โดยท่ี

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้

นายจา้งจัดใหส้ถานประกอบกิจการมีความเขม้ของแสงสว่างไม่ต า่กว่ามาตรฐานตามท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 แหง่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจึง

ออกประกาศไว ้โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี “ความเขม้ของแสงสวา่ง” หมายความวา่ ปริมาณแสงท่ีตกกระทบต่อ

หน่ึงหน่วยตารางเมตร ซ่ึงในประกาศน้ีใชห้น่วยความเขม้ของแสงสวา่งเป็นลกัซ ์(lux)  

 

 ขอ้ 4 นายจา้งตอ้งจดัใหส้ถานประกอบกิจการมีความเขม้ของแสงสว่างไม่ต า่กว่ามาตรฐาน 

ท่ีก าหนดไวต้ามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี 
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ตำรำงที่ 6-1 มำตรฐำนควำมเขม้ของแสงสว่ำง ณ บริเวณพ้ืนท่ีทัว่ไป และบริเวณสถำนประกอบกิจกำร 

 

บริเวณพ้ืนท่ีและ/หรือลกัษณะ

งำน 

ลกัษณะพ้ืนท่ี

เฉพำะ 

ตวัอยำ่งบริเวณพ้ืนท่ีและ/หรือลกัษณะ

งำน 

ค่ำเฉลี่ย

ควำมเขม้

ของแสง

สว่ำง 

(ลกัซ)์ 

จดุควำมเขม้

ของแสงสว่ำง

ต ำ่สุด 

(ลกัซ)์ 

บริเวณพื้ นท่ีทัว่ไปท่ีมีการสญัจร

ของบุคคลและ/หรือยานพาหนะ

ในภาวะปกติ และบริเวณท่ีมีการ

สญัจรในภาวะฉุกเฉิน 

ทางสญัจรใน

ภาวะฉุกเฉิน 

ทางออกฉุกเฉิน เสน้ทางหนีไฟ บนัไดทาง

ฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดย

วดัตามเสน้ทางของทางออกท่ีวดัพื้ น 

ระดบัพื้ น) 

10 - 

 ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ทางเดิน บนัได 50 25 

  ประตูทางเขา้ใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 50 - 

 ภายในอาคาร ทางเดิน บนัได ทางเขา้หอ้งโถง 100 50 

  ลิฟต ์ 100 - 

บริเวณพื้ นท่ีใชป้ระโยชน์ทัว่ไป  หอ้งพกัฟ้ืนส าหรบัการปฐมพยาบาล 

หอ้งพกัผ่อน 

50 25 

  ป้อมยาม 100 - 

  - หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้า หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 

- หอ้งลอบบี้ หรือบริเวณตอ้นรบั 

- หอ้งเก็บของ 

100 50 

  โรงอาหาร หอ้งปรุงอาหาร หอ้งตรวจรกัษา 300 150 

บริเวณพื้ นท่ีใชป้ระโยชน์ใน

ส านักงาน 

 หอ้งส านักงาน หอ้งฝึกอบรม หอ้งบรรยาย 

หอ้งสืบคน้หนังสือ/เอกสาร หอ้งถ่าย

เอกสาร หอ้งคอมพิวเตอร ์หอ้งประชุม 

บริเวณโต๊ะประขาสมัพนัธ ์หรือติดต่อ

ลูกคา้ พื้ นท่ีหอ้งออกแบบ เขียนแบบ 

300 150 

 

6.4 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
 

6.4.1 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดค่ำมำตรฐำนมลพิษทำงเสียงอัน

เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ พ.ศ. 2561  

 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 มีเหตุผลในการประกาศจากการท่ีโดยท่ี

เป็นการสมควรก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มิให้

เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานและผูอ้ยู่อาศัย 

บริเวณใกลเ้คียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุ  อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 3 วรรคหน่ึง แห่ง

กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 รฐัมนตรีวา่การ
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กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว ้ สรุป

สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 “ค่าระดับเสียงรบกวน” หมายความวา่ ระดับเสียงท่ีตรวจวดันอกบริเวณสถานประกอบ

กิจการท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในขณะมีการรบกวน ซ่ึงมีระดับ

เสียงสูงกว่าระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนท่ีก าหนดไวใ้น

ประกาศน้ี  

 

 ขอ้ 4 ค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง คือ ค่าระดับเสียงรบกวนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ  

 

 ขอ้ 6 สถานประกอบกิจการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

 

6.4.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ช่ือหรืออำกำรส ำคัญของโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพ พ.ศ. 2563  

 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือหรืออาการส าคญัของโรคจากการประกอบอาชีพ 

พ.ศ. 2563 มีเหตุผลในการประกาศจากการท่ีโดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดช่ือหรืออาการส าคัญ

ของโรคจากการประกอบอาชีพ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวงั การป้องกนั และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 7 (1) แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม จึงออกประกาศไว ้สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 ขอ้ 3 ก าหนดใหโ้รคหรืออาการส าคญัดงัต่อไปน้ีเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ  

 (1) โรคจากตะกัว่หรือสารประกอบของตะกัว่ หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเ กิดขึ้ น

จากหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพท่ีสมัผัสตะกัว่หรือสารประกอบของ

ตะกัว่  
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 (2) โรคจากฝุ่นซิลิกา หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นจากหรือเป็นผล

เน่ืองมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพท่ีสมัผสัฝุ่นซิลิกา  

 (3) โรคจากภาวะอับอากาศ หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นจากหรือเป็นผล

เน่ืองมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพในภาวะอบัอากาศ  

 (4) โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งท่ีเกิดจากแอสเบสตอส (ใยหิน) 

หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นจากหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการท างานหรือการประกอบ

อาชีพท่ีสมัผสัแอสเบสตอส (ใยหิน)  

 (5) โรคหรืออาการส าคญัของพิษจากสารก าจดัศตัรูพืช หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติ

ท่ีเกิดขึ้ นจากหรือเป็นผลเน่ืองมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพท่ีสมัผสัสารก าจดัศตัรูพืช 

 

6.4.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชื่อหรืออำกำรส ำคญัของโรคจำก

สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2563 

 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง ช่ือหรืออาการส าคัญของโรคจากส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2563 มีเหตุผลในการประกาศจากการท่ีเป็นการสมควรก าหนดช่ือหรืออาการส าคญัของโรค

จากส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวงั การป้องกัน และการควบคุมโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 7 (1) แหง่พระราชบญัญติัควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม  

จึงออกประกาศไว ้สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

 ขอ้ 3 ก าหนดใหโ้รคหรืออาการส าคญัดงัต่อไปน้ีเป็นโรคจากส่ิงแวดลอ้ม  

 (1) โรคจากตะกัว่หรือสารประกอบของตะกัว่ หมายถึง โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้ น

จากหรือเป็นผลเน่ืองมาจากมลพิษท่ีมีตะกัว่หรือสารประกอบของตะกัว่  

 (2) โรคหรืออาการท่ีเกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หมายถึง 

โรคหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นจากหรือเป็นผลเน่ืองมาจากมลพิษท่ีมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน 

 

 ทั้งน้ี กฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถดูรายละเอียดไดโ้ดยดาวน์โหลดไฟล ์

ดงัน้ี 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

บทที่ 7 
แผนปฏิบตักิารในสถานการณฉุ์กเฉิน  

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทท่ี 7 

แผนปฏิบตักิำรในสถำนกำรณฉุ์กเฉิน  

คณะทนัตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 

 

 

7.1  แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนราชการท่ีเป็นทั้งสถานศึกษาและ

โรงพยาบาลทันตกรรม มีส่ิงก่อสรา้งและอาคารสนับสนุนหลายอาคาร ส าหรบัการเรียนการสอน

และบริการผูป่้วยทางทนัตกรรม เพ่ือเป็นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

 

 1)  แผนก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นการก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง จุดติดตั้ง

อุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมพรอ้มดา้นบุคลากร 

1.1)  แผนเตรียมความพรอ้ม เป็นการก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง จุดติดตั้ง

อุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมพรอ้มดว้ยบุคลากร 

1.2)  แผนการตรวจตรา ก าหนดใหมี้การตรวจตราเก่ียวกับวสัดุท่ีเป็นเช้ือเพลิง 

ของท่ีติดไฟไดง้่าย แหล่งความรอ้น อุปกรณ์ดบัเพลิง 

1.3)  แผนการอบรม ก าหนดใหมี้การอบรมพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานใน

เร่ืองการดบัไฟและการหนีไฟ 

1.4)  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนท่ีจดัท าเพ่ือการสรา้งความสนใจ 

และรว่มส่งเสริมในการป้องกนัอคัคีภยัไม่ใหเ้กิดขึ้ น 

 

 2)  แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นแผนเก่ียวกับการดับเพลิงและลดความสูญเสีย

ประกอบดว้ย 

2.1)  แผนการดบัเพลิง ก าหนดตวับุคคลและหน้าท่ีเพ่ือระงบัเหตุเพลิงไหมข้ั้นตน้/

ขั้นรุนแรง 

2.2)  แผนการอพยพหนีไฟ ก าหนดขึ้ นเพ่ือความปลอดภยัของชีวติเจา้หน้าท่ีหรือผู้

ท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ 
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 3)  แผนหลังเหตุเพลิงไหมส้งบแลว้ จะต้องมีการพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการ

บรรเทาทุกข์ ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองจากเหตุเพลิงไหมแ้ละการฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือให้

สถานท่ีพรอ้มใชง้านและป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้ น 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดแผนป้องกันและระงับ

อคัคีภยัไว ้ส าหรบัเป็นแนวทางใหห้น่วยงานภายในถือปฏิบติั ดงั QR Code  

 

 
 

QR Code คู่มือกำรปฏิบติักำรป้องกนัและระงบัภยัพิบติั 

 

7.2  แผนปฏิบตักิำรป้องกนัและบรรเทำภยัจำกสำรเคมีและวตัถุอนัตรำย 

 

 1.  บทน ำ 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าวิทยาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งสารเคมีและวัตถุ

อนัตรายมาใชใ้นดา้นต่าง ๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจยั และอ่ืน ๆ 

เป็นจ านวนมากอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงผลของการน ามาใชโ้ดยขาดความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนขาด

ความระมัดระวงัในเร่ืองความปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเก็บรกัษา การบรรจุ และการ

ขนส่ง อาจก่อใหเ้กิดอุบติัภยัและสรา้งความเสียหาย ต่อชีวิตและทรพัยสิ์นตลอดจนส่ิงแวดลอ้มได้ 

ดังน้ัน จึงตอ้งมีมาตรการป้องกันและมีการเตรียมความพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาอุบัติภัยจาก

สารเคมีและวตัถุอนัตราย 

 

 2.  วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือป้องกนัและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชน ท่ีเกิดจาก

สารเคมีและวตัถุอนัตราย 

2.2 เพ่ือใหก้ารด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภยัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

2.3 เพ่ือก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กร 

เครือขา่ย ทุกภาคส่วนในการป้องกนัและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมี

และวตัถุอนัตรายใหช้ดัเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 
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 3.  นิยำมศพัท ์

3.1 ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวตัถุอันตราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสารเคมี และ

วตัถุอนัตรายรัว่ไหล เพลิงไหม ้และการระเบิด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่ีมีการเก็บ การใช ้การบรรจุ 

และการขนส่งทั้งท่ีเคล่ือนท่ีไดแ้ละไม่ได ้

3.2 สารเคมีและวตัถุอนัตราย หมายถึง ส่ิงท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1)  วตัถุท่ีระเบิดได ้หมายถึง เป็นสารท่ีเกิดการระเบิดได ้เม่ือไดร้บัความรอ้น 

เปลวไฟ ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เช่น กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน  

ตวัจุด ระเบิดพลุ แก๊ป ประทดั ดอกไมไ้ฟ เป็นตน้ 

2)  ก๊าซ หมายถึง ก๊าซท่ีสามารถติดไฟไดง้่ายเม่ือไดร้บัความรอ้น หรือเปลวไฟ 

เช่น ก๊าซหุงตม้ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซบิวเทน เป็นตน้ หรือก๊าซท่ีเม่ือสูดดม

กล่ิน หรือสัมผัสถูกร่างกายแล้ว  ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ 

อาจเสียชีวติได ้เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นตน้ หรือก๊าซท่ีถูกอดั

ไวใ้นถังด้วยความดันสูง เม่ือถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดระเบิดได้  

เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน เป็นตน้ 

3)  ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีสามารถติดไฟไดง้่ายเม่ือไดร้บัความรอ้น

หรือเปลวไฟ เช่น บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล ์เอทิลแอลกอฮอล ์น ้ามนั เป็นตน้ 

4)  ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารท่ีลุกไหมไ้ดง้่ายเม่ือไดร้บัความรอ้นหรือเปลวไฟ 

เช่น ไมข้ีดไฟ ก ามะถัน ฟอสฟอรสั ลิกไนต์ เป็นตน้ หรือสารท่ีเม่ือถูกน ้า

หรือ ความช้ืนจะท าใหเ้กิดก๊าซไวไฟ ซ่ึงลุกไหมไ้ด ้เช่น แคลเซียมคารไ์บด์ 

โซเดียม เป็นตน้ 

5)  สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึง สารท่ีตัวเองไม่เกิด 

การลุกไหม้ แต่ช่วยใหส้ารอ่ืนลุกไหมไ้ด้โดยสลายตัวใหก้๊าซออกซิเจน

ออกมา เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ด่างทับทิม เป็นต้น หรือ สารท่ี

สลายตัวแลว้ใหก้๊าซออกซิเจน ซ่ึงจะท าใหต้ัวเองและสารอ่ืนเกิดการลุกไหม ้

เช่น อะเซทติลเปอรอ์อกไซด ์เป็นตน้ 

6)  สารมีพิษและสารติดเช้ือโรค หมายถึง สารท่ีเม่ือกิน สมัผสักบัผิวหนัง หรือ

สูดลมหายใจรบัสารน้ีแลว้ เป็นอนัตรายต่อร่างกายและอาจท าใหเ้สียชีวิตได้ 

เช่น ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม ยาฆ่าแมลง หรือสารท่ีปนเป้ือนกับอาหาร

แลว้กินเขา้ไปจะเป็นอันตราย เช่น สารละลายพลาสติก หรือสารติดเช้ือ 

ไดแ้ก่ เช้ือจุลินทรีย ์เป็นตน้ 
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7)  วสัดุกมัมนัตรงัสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีมีองคป์ระกอบส่วน

หน่ึง มีโครงสรา้งภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยการปลดปล่อย

รงัสีออกมา เช่น โคบอลต ์– 60 และเรเดียม - 226 เป็นตน้ 

8)  สารกัดกร่อน หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบัติในการท าลายเน้ือเยื่อของร่างกาย 

เช่น กรดด่าง เป็นตน้ 

9)  สารหรือวตัถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอนัตรายได ้หมายถึง สารท่ีไม่ไดจ้ดัอยูใ่นประเภท

ใดใน 8 ประเภทขา้งตน้แต่สามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เชน่  

สารคลอโรฟลูออโรคารบ์อน (CFC) เป็นตน้ 

 

 นอกจากน้ี ยงัหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพดว้ยอาวุธเคมี หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

หรือหลายส่ิงรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 

 1)  สารเคมีพิษและสารท่ีใชผ้ลิตสารเคมีพิษ เวน้แต่กรณีท่ีมีเจตนาเพ่ือความมุ่งประสงค์

ท่ีไม่ไดห้า้มไวภ้ายใตอ้นุสัญญาหา้มอาวุธเคมี ตราบใดท่ีชนิดและปริมาณของสารเคมีเหล่าน้ัน 

สอดคลอ้งกบัความมุ่งประสงคท่ี์ไม่ไดห้า้มไว ้ภายใตอ้นุสญัญาหา้มอาวุธเคมี 

 2)  ยุทธปัจจยัและอุปกรณ์ท่ีออกแบบโดยเฉพาะ เพ่ือก่อใหเ้กิดความตายหรืออันตรายอ่ืน 

โดยอาศัยคุณสมบัติท่ีเป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่าน้ันท่ีระบุไวใ้น 1) ซ่ึงอาจถูกปล่อยออกมา 

เม่ือมีการใชยุ้ทธปัจจยัและอุปกรณ์ดงักล่าว 

 3)  เคร่ืองมือใดท่ีออกแบบโดยเฉพาะ เพ่ือใชเ้ก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการใชยุ้ทธปัจจยัและ

อุปกรณ์ท่ีไดร้ะบุไวใ้น ขอ้ 2) 

 

 สำรเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีน้ัน มีผลต่อกระบวนการ

ของชีวติซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิดความตาย การไรค้วามสามารถชัว่คราว หรืออนัตรายถาวรต่อมนุษย์

และสตัว ์ทั้งน้ี รวมถึงสารเคมีเช่นวา่ทั้งปวง โดยไม่ค านึงถึงตน้ก าเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีน้ัน 

และไม่ค านึงวา่สารเหล่าน้ีถูกผลิตขึ้ นในสถานท่ี ผลิตในยุทธปัจจยัหรือท่ีอ่ืน 

 

 สำรท่ีใชผ้ลิตสำรเคมีพิษ หมายถึง ตัวท าปฏิกิริยาเคมีใดซ่ึงมีส่วนในขั้นตอนใดในการ

ผลิตสารเคมีพิษไม่วา่โดยวิธีใดก็ตาม ทั้งน้ี รวมถึงองคป์ระกอบหลกัใดของระบบเคมีท่ีมีองคป์ระกอบ

ทวภิาคหรือพหุภาค 

 

 องคป์ระกอบหลกัของระบบเคมีท่ีมีองคป์ระกอบทวิภำคหรือพหุภำค หมายถึง สารท่ี

ใชผ้ลิตสารเคมีพิษซ่ึงมีบทบาทส าคญัท่ีสุด ในการก าหนดคุณสมบติัท่ีเป็นพิษของผลิตภณัฑ์สุดทา้ย

และท าปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็วกบัสารเคมีอ่ืนในระบบเคมีท่ีมีองคป์ระกอบทวิภาคหรือพหุภาค 
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 อำวุธชีวภำพ หมายถึง ยุทธภัณฑ์ท่ีใชส้่ง แพร่ หรือกระจายสารชีวภาพและสัตวพ์าหะ

ทั้งน้ี หมายรวมถึงสารชีวภาพซ่ึงมุ่งหมายส าหรับใชยุ้ทธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเคร่ืองส่งแพร่หรือ 

กระจายดว้ย ไม่วา่สารน้ันจะบรรจุอยูใ่นยุทธภณัฑแ์ลว้หรือยงัไม่ไดบ้รรจุ 

 

 ควำมมุ่งประสงคท่ี์ไม่ไดห้ำ้มไวภ้ำยใตอ้นุสญัญำหำ้มอำวุธเคมี หมายถึง 

 1)  ความมุ่งประสงค์ดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย ์เภสัชกรรม 

หรือความมุ่งประสงคอ่ื์นในทางสนัติ 

 2)  ความมุ่งประสงค์ดา้นการป้องกัน คือ เป็นความมุ่งประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตรงกับ

การป้องกนัสารเคมีพิษ และการป้องกนัอาวุธเคมี 

 3)  ความมุ่งประสงคท์างทหารท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าวุธเคมีและไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัการใช้

คุณสมบติัท่ีเป็นพิษของสารเคมีเป็นวธีิหน่ึงในการสงคราม 

 4)  การบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงความมุ่งประสงคเ์พ่ือควบคุมการจลาจลภายในประเทศ 

 

 4.  ขั้นตอนกำรปฏิบติั 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

มหิดล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เตรียมพรอ้มรับสถานการณ์การเกิดภัยจากสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย ดงัน้ี 

 

  4.1 ก่อนเกิดภยั ประกอบดว้ย 

   1)  การป้องกนัและลดผลกระทบ มีแนวทางดงัน้ี 

1.1)  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียงภยัจากสารเคมี และ

วตัถุอันตราย โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมเพ่ือประเมิน

โอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดภัยจากสารเคมีและวตัถุอันตราย 

รวมทั้งศึกษาวธีิลดผลกระทบเพ่ือ น าไปก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

ในการบริหารจดัการภยัจากสารเคมี และวตัถุอนัตราย 

1.2)  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียง

ภยัสารเคมีและวตัถุอนัตราย รวมทั้งขอ้มูลพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับ

การอพยพ และจัดท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ของสถานท่ีเก็บสะสม

สารเคมี และรายช่ือสารเคมีและวตัถุอนัตราย ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1.3)  จดัท าฐานขอ้มูลก าลงัเจา้หน้าท่ีอาสาสมคัร เครื่องจกัร เครื่องมือ และ

อุปกรณ์การกูชี้พกูภ้ัย เพ่ือใหพ้รอ้มเรียกใชง้านไดท้ันทีเม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 



 
 

252 

1.4)  พัฒนาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุ

อนัตราย ใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน 

1.5)  เสริมสรา้งความรูแ้ละความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

และเยาวชนเก่ียวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

   2)  การเตรียมความพรอ้ม มีแนวทางดงัน้ี 

2.1)  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้มจดัตั้งและฝึกอบรมบุคลากรและอาสาสมัคร

เพ่ือช่วยเหลืองานเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน 

2.2)  จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีหรือ

เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3)  จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยจากสารเคมี และวตัถุ

อนัตรายแบบบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั กรุงเทพมหานคร หรือแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4)  หน่วยสนับสนุนบริการส ารองเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นและ

เหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพและใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

ทนัที เม่ือเกิดภยั 

2.6)  หน่วยสนับสนุนบริการจดัเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และ

วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการป้องกันภัย เพ่ือใหน้ าไปใชไ้ดท้ันที ใน

กรณีท่ีเกิดภยั 

2.7)  หน่วยสนับสนุนบริการจดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรบัผูป้ระสบภยั

พรอ้มส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 

2.8)  หน่วยรกัษาความปลอดภยัและจราจรจดัเตรียมระบบส่ือสารหลกั ระบบ 

ส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารองท่ีจ าเป็น พรอ้มทั้งจดัหาเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ส่ือสารใหเ้พียงพอและใชง้านไดต้ลอดเวลา 

2.9)  งานกายภาพและส่ิงแวดล้อมจัดใหมี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

 

 4.2 ขณะเกิดภยั การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดงัน้ี 

1)  เม่ือเกิดภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตรายใหผู้ป้ระสบเหตุหรือหน่วยงานท่ีไดร้บั

ทราบเหตุ แจง้หรือรายงานไปยงัศูนยว์ทิยุส่ือสาร 

2)  เม่ือได้รับแจง้เหตุใหผู้้รับแจง้หาขอ้มูลเก่ียวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 

บริเวณท่ีเกิดเหตุใหไ้ดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

2.1)  ช่ือและประเภทของสารเคมี พรอ้ม UN NUMBER  

2.2)  ปริมาณและภาชนะบรรจุสารเคมี  



 

 

 253 

2.3)  ลกัษณะการเกิด 

2.4)  สถานท่ีและเวลาเกิดเหตุ 

3)  ใหห้น่วยปฏิบัติการแรกท่ีถึงท่ีเกิดเหตุใหก้ั้นพ้ืนท่ีเกิดเหตุระยะพ้ืนท่ี 100 เมตร 

โดยรอบพรอ้มประกาศแจง้เตือนอนัตรายอพยพประชาชนไปจุดรวมพล 

4)  รายงานเหตุการณ์ใหผู้อ้ านวยการทราบ 

5)  ใหจ้ดัตั้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัจากสารเคมีและ

วตัถุอันตรายทั้งในระดับคณะ เพ่ือเป็นศูนยใ์นการบัญชาการและอ านวยการ 

ปฏิบติัและจดัใหเ้จา้หน้าท่ีเขา้ประจ าศูนยท์ันที และด าเนินการตามแนวทางการ 

ปฏิบติัของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ 

6)  ใหเ้จา้หน้าท่ีหน่วยปฏิบติัการด าเนินการสวมชุดป้องกนัสารเคมี และด าเนินการ

ระงับเหตุ ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพท่ีแน่ชัดเก่ียวกับการปฏิบัติต่อสารเคมี

และวตัถุอันตรายในบริเวณท่ีเกิดเหตุใหแ้จง้ประสานส านักงานเขตราชเทวี  

หรือศูนยว์ทิยุพระราม ทางหมายเลข 199 กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุกมัมนัตรงัสี 

ใหป้ระสานกบัส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ 

7)  ประชาสมัพนัธแ์จง้ใหป้ระชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ

บริเวณท่ีอาจไดร้บัผลกระทบขา้งเคียงทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น รวมทั้งอพยพ

ออกจากพ้ืนท่ีในกรณีท่ีจ าเป็น และวิธีการป้องกันตัวส าหรบัผูอ้ยู่ในบริเวณท่ี

อาจได้รับอันตราย เพ่ือใหป้้องกันตนเองใหป้ลอดภัยจากสารเคมีและวตัถุ

อันตราย หากจ าเป็นให้ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามมิให้ผู ้ไม่มีหน้าท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ไปบริเวณดงักล่าว 

8)  การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผูเ้สียชีวิตใหเ้ป็นไปตามอ านาจ

หน้าท่ีการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และตามบันทึกขอ้ตกลง

ความร่ วมมือการปฏิบั ติ งานพิ สูจน์ เอกลักษณ์ บุคคลและการส่ งกลับ 

ในกรณีภัยพิบัติ ร ้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทยกับส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาติ 

9)  กรณีจ าเป็นตอ้งรบับริจาคความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากสาธารณชนใหศู้นย์

อ านวยการเฉพาะกิจฯ จดัตั้งศูนยร์บับริจาคและประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการก าหนดสถานท่ีเก็บรกัษาส่ิงของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่าย

เพ่ือใหเ้กิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่างเสมอภาค และทัน

เหตุการณ์ 
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 4.3  หลงัเกิดภยั การจดัการหลงัเกิดภยั มีแนวทางดงัน้ี 

1)  ใหง้านกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม จดัผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสารเคมีและวตัถุอนัตราย

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปยงับริเวณท่ีเสียหาย และตรวจสอบวา่ มีผลกระทบ

ขา้งเคียง หรือมีสารเคมีและวตัถุอนัตรายตกคา้งหรือไม่ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขให้

บริเวณท่ีเกิดเหตุ และบริเวณขา้งเคียงเกิดความปลอดภยั 

2)  ใหศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ ระดับเขต ด าเนินการประเมินความเสียหาย 

และความตอ้งการเบ้ืองตน้ โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระสบภยัและทรพัยสิ์นท่ี

เสียหายไวเ้ป็นหลักฐาน พรอ้มทั้งออกหนังสือรับรองใหผู้้ประสบภัยไวเ้ป็น

หลกัฐานในการรบัการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟู 

3)  จัดหาท่ีพักชัว่คราว และใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยดา้นสุขภาพ อนามัย 

สภาพจิตใจ การช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยจากสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย 

4)  การจดัการศพผูเ้สียชีวติ มีแนวทางดงัน้ี 

4.1)  จดัหาสถานท่ีเก็บรกัษาศพและพ้ืนท่ีในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ศพผูเ้สียชีวติ 

4.2)  การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

ความร่วมมือการปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับใน

กรณีภัยพิบัติรา้ยแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

4.3) การเคล่ือนยา้ยศพ ใหส้ านักงานเขตพ้ืนท่ีควบคุมการเคล่ือนยา้ยศพ 

5)  หน่วยพยาบาล ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้ นทั้งด้าน

รา่งกายและจิตใจ 

6)  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้มฟ้ืนฟูโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งส่ิงสาธารณประโยชน์ 

และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัความเสียหายใหก้ลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งแกไ้ขปัญหา

ภาวะมลพิษต่าง ๆ 

 

7.3  แผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำภยัจำกอุทกภยั 

 

 1.  บทน ำ 

  โดยทัว่ไปฤดูฝนในประเทศไทย จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี 

ในช่วงน้ีหลายพ้ืนท่ีจะมีฝนตกชุกติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนเกิดน ้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่า

ปกติ ก่อใหเ้กิดปัญหาน ้ าท่วมขัง และท าความเสียหายแก่พ้ืนท่ีเพาะปลูก และทรัพยสิ์นต่าง ๆ 

นอกจากน้ัน การท าการเกษตร การเผาป่า และการตดัไมท้ าลายป่า ลว้นเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้

อุทกภยัทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้ น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมาก  
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  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีราบลุ่มตอนปลายของแม่น ้าเจา้พระยาและอยู่ใน

อิทธิพลของการขึ้ นลงของน ้าทะเล จึงประสบปัญหาจากน ้าฝนท่วมขงัและปัญหาน ้าหลาก ซ่ึงเป็น

สาเหตุส าคญัท่ีท าใหก้รุงเทพมหานครมีปัญหาแผ่นดินทรุดในบริเวณท่ีมีน ้าท่วมขงั ดังน้ัน ภารกิจ

ในการป้องกนัและบรรเทาภัยจากอุทกภยั จึงตอ้งมีการเตรียมการเผชิญเหตุสาธารณภยัดังกล่าว 

เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัท่ีอาจเกิดขึ้ นใหมี้น้อยท่ีสุด 

 

 2.  วตัถุประสงค ์

 1)  เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิด  

จากอุทกภยั 

 2)  เพ่ือใหก้ารด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี 

 3)  ประสบภยัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 4)  เพ่ือก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และ

องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยใหช้ัดเจน 

บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

 

 3.  นิยำมศพัท ์ 

  อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน ้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมี

ปริมาณน ้าฝนมาก จนท าใหมี้ปริมาณน ้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน ้าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติ 

จนเกินขีดความสามารถการระบายน ้าของแม่น ้า ล าคลอง และยงัมีสาเหตุมาจากการกระท าของ

มนุษย ์โดยการปิดกั้นการไหลของน ้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอนัตรายต่อ

ชีวติทรพัยสิ์นของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม สามารถจ าแนกตามลกัษณะการเกิดได ้ดงัน้ี 

  1)  น ้ าท่วมขัง/น ้ าลน้ตล่ิง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน ้ าท่วมหรือ

สภาวะน ้าลน้ตล่ิงท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากระบบระบายน ้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลกัษณะ

ค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณน้ัน ๆ ติดต่อกันเป็น

เวลาหลายวนั มักเกิดขึ้ นในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ 

น ้ าท่วมขังส่วนใหญ่ จะเกิดบริเวณท้ายน ้ าและแผ่เป็นบริเวณกวา้งเน่ืองจากไม่

สามารถระบายน ้าไดท้นั 

  2)  น ้าท่วมฉับพลนั (Flash Flood) เป็นภาวะน ้าท่วมท่ีเกิดขึ้ นอยา่งฉับพลนัในพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชนัมาก และมีคุณสมบติัในการกกั

เก็บน ้าหรือตา้นน ้าน้อย หรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน ้า

พงัทลาย น ้าท่วมฉบัพลนัมกัเกิดขึ้ นหลงัจากฝนตกหนัก และมกัเกิดขึ้ นในบริเวณ

ท่ีราบระหวา่งหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณน้ันมาก่อนเลย แต่มีฝนตก

หนักมากบริเวณตน้น ้าท่ีอยูห่่างออกไป การเกิดน ้าท่วมฉับพลนั มีความรุนแรงและ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย 
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 4.  ขั้นตอนกำรปฏิบติั 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์การเกิดภยัจากอุทกภยั ดงัน้ี 

4.1 ก่อนเกิดภยั ประกอบดว้ย 

  1)   การป้องกนัและลดผลกระทบมีแนวทางดงัน้ี 

   1.1)  งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ประเมินความเส่ียงภัยจากอุทกภัย โดย

การประเมินภยัและความล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้

ท่ีจะเกิดอุทกภัย และรวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบ เพ่ือน าไปก าหนด

มาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการภัยจากอุทกภัย โดยการติดตาม

ขอ้มูลอุทกภยัจากขอ้มูลส านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ส านักงาน

เขตราชเทว ีกรมอุตุนิยมวทิยา และส่ือมวลชน 

   1.2)  จดัท าแผนการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ีมาใชบ้ริการแจง้เตือนภยั

และประสานงานพรอ้มประชาสัมพันธ์ข่าวการพยากรณ์อากาศและ

ระดับน ้ า เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยและจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้ าท่วม ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน 

ผูป้ระสบภยัตามแผนฯ ท่ีจดัท าไว ้

   1.3)  ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียงภยั เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ภายในคณะ 

รวมทั้งขอ้มูลพ้ืนท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรบัการอพยพใหเ้ป็นปัจจุบนั 

   1.4)  จดัท าฐานขอ้มูลก าลังเจา้หน้าท่ี อาสาสมัคร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การกูชี้พกูภ้ยั เพ่ือใหพ้รอ้มเรียกใชง้านทนัทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

   1.5)  เสริมสรา้งความรูแ้ละความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

และเยาวชน เก่ียวกบัการป้องกนัและการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง 

  2)  การเตรียมความพรอ้มมีแนวทาง ดงัน้ี 

   2.1)  จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือช่วยเหลืองานเจา้หน้าท่ีเม่ือเกิด

อุทกภยัและมีผลกระทบต่อการด าเนินการบริการของคณะฯ 

   2.2)  จดัท าบญัชีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอุทกภัยหรือเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.3)  พัฒนาระบบการพยากรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพ้ืนท่ีเส่ียง

พรอ้มทั้งจดัเจา้หน้าท่ีเฝ้าระวงั เพ่ือการเตือนภยัจากพายุหมุนเขตรอ้น 

   2.4)  จดัเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

เพ่ือใหน้ าไปใชไ้ดท้นัทีในกรณีท่ีเกิดภยั 
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   2.5)  ส ารองเคร่ืองอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือรองรบัการอพยพ

และใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัทีเม่ือเกิดภยั 

   2.6)  จดัเตรียมระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารองท่ี

จ าเป็นพรอ้มทั้งจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือสารใหเ้พียงพอ และใชง้าน 

ไดต้ลอดเวลา 

   2.7)  จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับผู้ประสบภัย พรอ้มส่ิงอ านวย

ความสะดวกและสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 

  4.2 ขณะเกิดภยั การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉินมีแนวทาง ดงัน้ี 

1)  เม่ือไดร้บัขอ้มูลการเกิดพายุหมุนเขตรอ้น ใหจ้ดัตั้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของคณะฯ ตามระดับความรุนแรง พรอ้มทั้ง  

จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบประจ าศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ และด าเนินการ

ตามแนวทางการปฏิบติัของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ 

2)  กรณีจ าเป็นตอ้งรบับริจาคความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากสาธารณชน ให้

ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ จดัตั้งศูนยร์บับริจาคและประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของและเงินบริจาค รวมทั้ง

วิธีการแจกจ่ายเพ่ือใหเ้กิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระสบภัยอย่าง

เสมอภาค และทนัเหตุการณ์ 

3)  การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในกรณีมีผูเ้สียชีวิตจากเหตุการณ์เป็น

จ านวนมาก ใหเ้ป็นไปแนวทางปฏิบติัของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  4.3 หลงัเกิดภยั การจดัการหลงัเกิดภยัมีแนวทาง ดงัน้ี 

1)  ใหศู้นย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการประเมินความเสียหายและความ

ตอ้งการเบ้ืองตน้ โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระสบภัยและทรพัยสิ์นท่ีเสียหาย

ไวเ้ป็นหลกัฐาน และแจง้ส านักงานเขตราชเทวี เพ่ือขอใหอ้อกหนังสือรบัรอง

ใหผู้ป้ระสบภยั ไวเ้ป็นหลกัฐานในการรบัการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟู 

2)  จัดท่ีพักอาศัยชัว่คราวและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภัยด้านสุขภาพ

อนามยั สภาพจิตใจ 

3)  ในกรณีท่ีผูเ้สียชีวติ การจดัการศพผูเ้สียชีวติ มีแนวทางดงัน้ี 

  3.1)  จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาศพและพ้ืนท่ีในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ

ผูเ้สียชีวติ 

  3.2)  การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

ความรว่มมือการปฏิบติังานพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลและการส่งกลบัใน

กรณีภยัพิบติัรา้ยแรงระหวา่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกับ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  3.3)  การเคล่ือนยา้ยศพใหส้ านักงานเขตพ้ืนท่ีควบคุมการเคล่ือนยา้ยศพ

ผูเ้สียชีวติ 
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4)  ป้องกนั เฝ้าระวงั และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้ นทั้งดา้นรา่งกายและจิตใจ 

5)  ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้งทางดา้นร่างกายและ

จิตใจ ใหส้ามารถด ารงชีวติและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งปกติ 

6)  ฟ้ืนฟูและจดัการระบบส่ิงแวดลอ้มทั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัใหใ้ชก้ารไดด้งัเดิม 

7)  ใหก้ารสงเคราะหผู์ป้ระสบภยั ฟ้ืนฟูโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งส่ิงสาธารณประโยชน์ 

ท่ีไดร้ับความเสียหายใหก้ลับสู่สภาพเดิม เช่น สถานท่ี เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 

สาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัความเสียหาย รวมทั้งแกไ้ขปัญหาภาวะ

มลพิษต่าง ๆ 

 

7.4  แผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำภยัจำกแผ่นดินไหวและอำคำรถล่ม 

 

 1.  สถำนกำรณท์ัว่ไป 

  ปัจจุบนัประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ

และภาคตะวนัตกของประเทศ เน่ืองจากตั้งอยู่ใกลร้อยเล่ือนของเปลือกโลก ส าหรบักรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล แมจ้ะไม่ไดอ้ยู่ใกลร้อยเล่ือน แต่มีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดินไหว

เช่นกัน โดยเฉพาะหากเกิดบริเวณสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ทะเลอันดามัน และจงัหวดั

กาญจนบุรี เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีสภาพดินเป็นดินอ่อน หากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

บริเวณดังกล่าวจะก่อใหเ้กิดการขยายความรุนแรงของการสัน่สะเทือนของพ้ืนดินไดถึ้งประมาณ 

3-4 เท่าของระดับปกติ ส่งผลใหอ้าคารเกิดความเสียหายหรือพังทลายลง ดังน้ัน เพ่ือเป็น 

การเตรียมการป้องกนัและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มท่ีอาจเกิดขึ้ น จึงตอ้งจดัท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่มกรุงเทพมหานครขึ้ น 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมความพรอ้มและปฏิบติังานร่วมกนัอย่าง

บูรณาการ เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหาย หรือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากภัยแผ่นดินไหว

และอาคารถล่ม 

 

 2.  วตัถุประสงค ์

2.1) เพ่ือเตรียมพรอ้มดา้นทรพัยากร ระบบการปฏิบติั ทั้งหน่วยปฏิบติัการหลกัและ

หน่วยสนับสนุน ใหส้ามารถด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากภัยแผ่นดินไหว

และอาคารถล่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

2.2) เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างเป็นระบบ  

และบูรณาการ 

2.3) เพ่ือป้องกนัและบรรเทาผลกระทบต่อชีวติและทรพัยสิ์นของประชาชนท่ีอาจเกิด

จากภยัแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
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 3.  นิยำมศพัท ์

 แผ่นดินไหว คือ การสัน่สะเทือนของพ้ืนดิน อนัมีสาเหตุหลกัมาจากการขยบัเคล่ือนตวัของ

เปลือกโลก การสัน่สะเทือนน้ี อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต า่ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ  

แต่บางครั้งอาจมีระดบัความรุนแรงในขั้นท่ีเป็นอนัตรายจนก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากได ้

 

 อาคารถล่ม คือ อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง ไดแ้ก่ อาคาร บา้น โรงเรือน รา้นแพ คลงัสินคา้ 

ส านักงานท่ีไดร้บัความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว และอาจ

ท าใหเ้กิดความเสียหายหรือพงัทลายลงมาได ้

  

 กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

หมายถึง องคก์รปฏิบติัท่ีจดัตั้งขึ้ นผูอ้ านวยการเป็นผูร้บัผิดชอบ อ านวยการ ควบคุม ปฏิบติังาน และ

ประสานการปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีคณะฯ 

 

 4.  ระดบัควำมรุนแรง และกำรจดักำรสำธำรณภยั 

  การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ านาจสัง่การแบบรวมศูนย์

เรียกว่า “Single Command” เพ่ือแกไ้ขปัญหาความซ ้าซอ้นและความล่าชา้ในการปฏิบัติ  โดยมี 

ผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย 

เป็นผูอ้ านวยการสูงสุดและมีองคก์รรบัผิดชอบในการแกไ้ขเหตุการณ์ ดงัน้ี 

 

ระดบั กำรจดักำรสำธำรณภยั ผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย องคก์รรบัผิดชอบ 

1 สาธารณภยัขนาดเล็ก ผูอ้ านวยการป้องกนัภยัคณะฯ  

(รองคณบดีท่ีรบัหมาย)  

เขา้ควบคุมสถานการณ์ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัคณะทนัตแพทยศาสตร ์

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูช้่วยผูอ้ านวยการ

กรุงเทพมหานคร  

(ผูอ้ านวยการเขต)  

เขา้ควบคุมสถานการณ์ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัส านักงานเขต 

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยักรุงเทพมหานคร  

(ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร)  

เขา้ควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัแหง่ชาติ (บกปภ.กทม.) 

4 สาธารณภยัขนาด

รา้ยแรงอยา่งยิ่ง 

นายกรฐัมนตรี หรือรองนายก 

รฐัมนตรีท่ีนายกรฐัมนตรี

มอบหมายเขา้ควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแหง่ชาติ (บกปภ.ช.) 
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5.  กำรจดัตั้งองคก์รปฏิบติั 

 5.1  องคก์รปฏิบติัท่ีรบัผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของคณะ  

(ภาวะปกติ) ประกอบดว้ย 

  5.1.1 กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัคณะ มีผูอ้ านวยการป้องกันภัย 

รองคณบดีท่ีไดร้ับมอบหมาย เป็นผูร้บัผิดชอบในฐานะผูช้่วยผูอ้ านวยการ

คณะฯ รบัผิดชอบและปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน

เขตของตน โดยใหส้่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

ภาคเอกชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของคณะ และท าหน้าท่ีเป็นหน่วยช่วยเหลือผู้ช่วย

อ านวยการเขตในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  5.1.2 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.

กทม.) ท าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

หรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน

การปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือ

เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ

ผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผูร้บัผิดชอบ 

 5.2  องคก์รปฏิบติัในการจดัการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

  5.2.1 ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต ใหก้องอ านวยการ ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยส านักงานเขต จัดตั้งศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต 

เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ น โดยมีผูอ้ านวยการเขตเป็นผูค้วบคุม 

สัง่การ เพ่ือท าหน้าท่ีในการจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดขึ้ น จนกวา่สถานการณ์

จะกลบัเขา้สู่สถานการณ์ปกติ พรอ้มทั้งเป็นศูนยก์ลางในการระดมสรรพก าลัง

และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้ น รวมทั้งอ านวยการและ

ประสานการปฏิบติัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีเอกภาพ รวดเร็ว 

และทัว่ถึง 

  5.2.2 ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร ใหก้องอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

กรุงเทพมหานคร เม่ือภัยยกระดับเป็นระดับ 2 เพ่ือท าหน้าท่ีรบัผิดชอบใน

การจดัการสาธารณภยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวา่สถานการณ์จะเขา้สู่

สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลัง  เพ่ือบริหาร

จดัการสาธารณภยั ประสานการเผชิญเหตุระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่าย

พลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองคก์าร สาธารณกุศล โดยมีผูอ้ านวยการ

กรุงเทพมหานครเป็นผูค้วบคุมสัง่การและบญัชาการเหตุการณ์ 
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  5.2.3 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ากรุงเทพมหานคร ให้ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์กรุงเทพมหานคร แปรสภาพเป็นศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า

กรุงเทพมหานครของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ 

เม่ือมีการยกระดับการจดัการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4 มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน

ตามการบัญชาการเหตุการณ์ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยัแห่งชาติ พรอ้มทั้งอ านวยการควบคุม ปฏิบติังาน และประสาน

การปฏิบติัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร และเป็น

ศูนยก์ลางในการระดมสรรพก าลงัในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 5.3  การเผชิญเหตุและบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) ภายใตพ้ระราชบัญญัติ 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

  5.3.1 กรณีเกิดสาธารณภยัความรุนแรง ระดบั 1 (สาธารณภยัขนาดเล็ก) 

  สาธารณภัยขนาดเล็ก : กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานเขต สามารถควบคุมสถานการณ์ระงับภัยได้โดยล าพังตามขีด

ความสามารถ ไม่ตอ้งการก าลงัสนับสนุนจากภายนอก ผูอ้ านวยการเขตเป็น

ผูค้วบคุมสถานการณ์ บญัชาการเหตุการณ์ 

 

 

 

 

    

 

 

  5.3.2 กรณีเกิดสาธารณภยัความรุนแรง ระดบั 2 (สาธารณภยัขนาดกลาง) 

  สาธารณภัยขนาดกลาง : เกินขีดความสามารถของกองอ านวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ 

และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง ผู ้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  

(ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) เขา้ควบคุมสถานการณ์/บญัชาการเหตุการณ์ 

 

 
    

 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณก์รุงเทพมหำนคร 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ผอ.กทม.) 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณค์ณะ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัคณะ (กอปภ.คณะ.) 

ผูอ้ านวยการคณะ (ผอ.ปภ.คณะ.) 

พ้ืนที่ประสบภยั 

พ้ืนที่ประสบภยั 
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  5.3.3 กรณีเกิดสาธารณภยัความรุนแรง ระดบั 3 (สาธารณภยัขนาดใหญ่) 

   สาธารณภัยขนาดใหญ่ : เกิดผลกระทบรุนแรงกวา้งขวาง มีพ้ืนท่ีเสียหาย

เป็นบริเวณกวา้ง เกินขีดความสามารถของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ตอ้งอาศัยผูเ้ช่ียวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/

ก าลังสนับสนุนระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/

บรรเทาภยั ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (รฐัมนตรี 

วา่การกระทรวงมหาดไทย) เป็นผูค้วบคุมสถานการณ์/บญัชาการเหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

  5.3.4 กรณีเกิดสาธารณภยัความรุนแรง ระดบั 4 (สาธารณภยัขนาดรา้ยแรงอยา่งยิ่ง) 

สาธารณภยัขนาดรา้ยแรงอยา่งยิ่ง : เกิดผลกระทบรา้ยแรงอยา่งยิ่ง ระดับวิกฤติ 

ผู ้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณส์  ำนักงำนเขต 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัส านักงานเขต (กอปภ.สนข.) 

ผูอ้ านวยการเขต (ผช.ผอ.กทม.) 

พ้ืนที่ประสบภยั 

กองบญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำติ (บก.ปภ.ช.) 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (ผบ.ปภ.ช.) 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณส์่วนหนำ้กรุงเทพมหำนคร 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ผอ.กทม.) 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณส์  ำนักงำนเขต 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัส านักงานเขต (กอปภ.สนข.) 

ผูอ้ านวยการเขต (ผช.ผอ.กทม.) 

พ้ืนที่ประสบภยั 
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 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/ระงบัภยัได ้นายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรีท่ีไดร้บั

มอบหมาย ใชอ้ านาจตาม ม.31 แหง่ พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ควบคุม

สถานการณ์บญัชาการเหตุการณ์ทุกพ้ืนท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 6.  แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มและปฏิบัติงานร่วมกัน

แบบบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกรฐัมนตรี 

Single Command 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณส์่วนหนำ้กรุงเทพมหำนคร 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ผอ.กทม.) 

ศูนยบ์ญัชำกำรเหตุกำรณส์  ำนักงำนเขต 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัส านักงานเขต (กอปภ.สนข.) 

ผูอ้ านวยการเขต (ผช.ผอ.กทม.) 

กองบญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำติ (บก.ปภ.ช.) 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (ผบ.ปภ.ช.) 

พ้ืนที่ประสบภยั 
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ตำรำงท่ี 7-1 รำยละเอียดกิจกรรมและขอ้มูลท่ีควรจดัท ำของหน่วยงำน 

 

กิจกรรม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ขอ้มูลท่ีควรจดัท ำ 

1. ก่อนเกิดเหตุ   

1.1 การป้องกนัและลดผลกระทบ   

1) ประเมินความเส่ียงภยัจากแผ่นดินไหว 
และอาคารถล่ม โดยการประเมินภยัและ 

ความล่อแหลม ประเมินโอกาสหรือ 

ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดแผ่นดินไหวและอาคาร

ถล่ม รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบต่ออาคาร

และส่ิงปลูกสรา้ง 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ผลการประเมินความเส่ียง 

• วิธีและแนวทางลดผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

2) ตรวจสอบ ปรบัปรุงขอ้มูลพื้ นท่ีเส่ียงภยัจดัท า
แผนท่ีเส่ียงภยัแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

รวมทั้งขอ้มูลพื้ นท่ีปลอดภยัเพื่อรองรบั 

การอพยพ 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• บญัชีพื้ นท่ีเส่ียงภยั 

• แผนท่ีพื้ นท่ีเส่ียงภยั 

• แผนท่ีเสน้ทางหนีภยั 

• บญัชีศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

3) ส ารวจ ก่อสรา้งหรือปรับปรุงแกไ้ขอาคารท่ี

ก่อสรา้งไวแ้ลว้หรืออาคารท่ีจะก่อสรา้ง ใหม้ี

โครงสรา้งท่ีมัน่คง แข็งแรง ใหส้ามารถป้องกนั

แรงสัน่สะเทือนท่ีจะมีผลกระทบจากแผ่นดินไหว 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• บญัชีจ านวนอาคารท่ีตรวจสอบ

ความมัน่คงแข็งแรง 

4) จดัท าฐานขอ้มูลก าลงัเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัร 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ ์เพื่อเรียกใช้

กูภ้ยัไดท้นัที 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• หน่วยปฏิบติัการ

ฉุกเฉินคณะฯ 

• บญัชีเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัร 

• บญัชีเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ประเภทต่าง ๆ 

5) ติดตามฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นแผ่นดินไหว 

และอาคารถล่มใหส้ามารถเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงาน 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้น

แผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 

6) ส่งเสริมความรูแ้ละความตระหนักแก่

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน

เกี่ยวกบัวิธีการป้องกนัและปฏิบติัตนให้

ปลอดภยัเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• คู่มือวิธีป้องกนั และปฏิบติัตนให้

ปลอดภยัจากแผ่นดินไหว และ

อาคารถล่ม 

1.2 การเตรียมความพรอ้ม   

1) ฝึกอบรมอาสาสมคัรกูช้ีพกูภ้ยั อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• บญัชีอาสาสมคัรกูชีพกูภ้ยั 

• บญัชีรายชื่อเจา้หนา้ท่ี 

2) จดัท าบญัชีผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นแผ่นดินไหว

และอาคารถล่ม 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• บญัชีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นแผ่นดินไหว

และอาคารถล่ม 

3) จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

กรุงเทพมหานคร 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• แนวทางเพื่อใหส้ านักงานเขต  

ใชใ้นการปฏิบติั 

4) จดัเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ 

วสัดุอุปกรณ ์ท่ีจ าเป็นเฉพาะในการกูภ้ยั

แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• จ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ยานพาหนะและวสัดุอุปกรณพ์เิศษ

ส าหรบัการกูภ้ยัแผ่นดินไหวและ

อาคารถล่ม 



 

 

 265 

ตำรำงท่ี 7-1 รำยละเอียดกิจกรรมและขอ้มูลท่ีควรจดัท ำของหน่วยงำน (ตอ่-1) 

กิจกรรม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ขอ้มูลท่ีควรจดัท ำ 

5) ส ารองเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นเพื่อ

สงเคราะหผู์ป้ระสบภัยท่ีไรท่ี้อยู่อาศัยไดท้ันที 

เมื่อเกิดภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

• ส่วนสนับสนุน

บริการ 

• จ านวนถุงยงัชีพกรณีฉุกเฉิน 

6) จดัเตรียมระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง 

และระบบส่ือสารท่ีจ าเป็น พรอ้มทั้งจดัหา

เคร่ืองมือ อุปกรณส่ื์อสารใหเ้พยีงพอและใช้

งานไดต้ลอดเวลา 

• หน่วยรกัษาความ

ปลอดภยัและ

จราจร 

• ระบบส่ือสารหลกั 

• ระบบส่ือสารรอง 

• บญัชีเคร่ืองมือและอุปกรณก์าร

ส่ือสาร 

2. ขณะเกิดภยั (ภาวะฉุกเฉิน)   

1) จดัตั้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณเ์ขตและ

กรุงเทพมหานครตามระดบัความรุนแรงพรอ้ม

จดัเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบประจ าศูนยฯ์ และ

ด าเนินการ 

• แจง้เตือนประชาชน 

• แจง้การไฟฟ้านครหลวงตดักระแสไฟฟ้า 

• คน้หาและกูภ้ยั  

• การแจง้เตือนภยัและประเมินสถานการณ์ 

• การประกาศพื้ นท่ีประสบภยัพิบติั 

• การพิสูจน์เอกลกัษณบ์ุคคล 

• การประเมินความเสียหายและความและ

ตอ้งการเบื้ องตน้ 

• การรายงานขอ้มูลข่าวสาร 

• การอพยพผูป้ระสบภยั/ศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

• รบับริจาคความชว่ยเหลือดา้นต่าง ๆ 

• การประสานการปฏิบติักบัองคก์าร

สาธารณะกุศล ฯลฯ 

• หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งศูนย์

บญัชาการ

เหตุการณ ์

• สนง.  

นิติวิทยาศาสตร ์

• โครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการ

เหตุการณ ์

• บญัชาการ 

• อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

• บญัชีผูเ้สียชีวิต 

3. หลงัเกิดภยั   

1) ประเมินความเสียหายและความตอ้งการ

เบื้ องตน้ พรอ้มทั้งออกหนังสือรบัรองให้

ผูป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐานในการรบัการ

สงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟู 

• ศูนยบ์ญัชาการ

เหตุการณ ์

• บญัชีรายชื่อผูป้ระสบภยั  

• บญัชีทรพัยสิ์นท่ีเสียหายเพราะ

มูลค่าความเสียหาย 

2) จดัหาท่ีพกัชัว่คราวใหผู้อ้พยพและใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นสุขอนามยัและ

สภาพจิตใจ  

• หน่วยปฐม

พยาบาล 

• หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

• บญัชีท่ีพกัพิงชัว่คราว 

• บญัชีผูป้ระสบภยัท่ีอยู่ใน 

ศูนยพ์กัพิง 

• บญัชีผูป้ระสบภยัท่ีไดร้บั 

การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 

3) การจดัการศพผูเ้สียชีวิตจากภยัแผ่นดินไหว

และอาคารถล่ม 

• ส านักงานเขต 

• สนง. 

นิติวิทยาศาสตร ์

• บญัชีสถานท่ีเก็บรกัษาศพ 

• บญัชีผูเ้สียชีวิต 

• บญัชีการเคล่ือนยา้ยศพ 
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ตำรำงท่ี 7-1 รำยละเอียดกิจกรรมและขอ้มูลท่ีควรจดัท ำของหน่วยงำน (ตอ่-2) 

กิจกรรม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ขอ้มูลท่ีควรจดัท ำ 

4) การฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้ องตน้ • สนข. 

• สปภ. 

• สนย. 

• หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

• บญัชีสาธารณูปโภคท่ีเสียหาย 

• บญัชีทรพัยสิ์นท่ีเสียหาย 

• บญัชีรายการและมูลค่า 

ท่ีใหก้ารสงเคราะหฟ้ื์นฟ ู

5) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผูป้ระสบภยัทั้งทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ และฟ้ืนฟูอาชีพ ใหส้ามารถ

ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งปกติ 

• หน่วยปฐม

พยาบาล 

• ส านักอนามยั 

• ส านักงานเขต 

• หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

• บญัชีผูป้ระสบภยัท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟู

ดา้นร่างกายและจิตใจ 

• บญัชีผูป้ระสบภยัท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟู

อาชีพ 

6) ฟ้ืนฟูโครงสรา้งพื้ นฐานและส่ิง

สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ท่ีเสียหายใหก้ลบัสู่

สภาพเดิม เช่น สถานท่ีราชการ โรงเรียน

สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ 

• งานกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ส านักการโยธา  

• ส านักส่ิงแวดลอ้ม 

• หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

• บญัชีจ านวนประเภทโครงสรา้ง

พื้ นฐาน 

• มูลค่าท่ีตอ้งฟ้ืนฟ ู

 

 7. กำรปฏิบติัในภำวะฉุกเฉิน 

 7.1 การเตรียมความพรอ้มรบัภยัจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 

7.1.1 ใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต (กรณี 

สาธารณภัยขนาดเล็ก ความรุนแรงระดับ 1) เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการสัง่การ 

ควบคุม ก ากบั ดูแล และประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเฝ้าระวงั

และติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในระดับพ้ืนท่ี และช่วยเหลือประชาชน

ในพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบ พรอ้มทั้งใหป้ระชาสมัพนัธ์วธีิการเตรียมความพรอ้ม

ของประชาชนเพ่ือรบัมือกบัแผ่นดินไหว 

7.1.2 ใหก้องอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร จดัตั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครขึ้ น พร้อมทั้ งจัดเจ ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบประจ าศูนย์ และด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ์ 

โดยก าหนดใหใ้ชห้อ้ง CCTV เดิม ตึกด า ชั้น 2 เป็นหอ้งปฏิบติัการ (War room) 

ในการบัญชาการในยามฉุกเฉิน หรือจดัตั้งศูนยฯ์ บริเวณดา้นหน้าอาคาร

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ 

ใชง้านได ้แต่ใหค้ านึงถึงความปลอดภยัดว้ย ดงัโครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการฯ
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ผงัโครงสรำ้งศูนยบ์ญัชำกำรเหตกุำรณค์ณะทนัตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 

 

 

 

 

ส่วนอ ำนวยกำร 
ส่วนวำงแผน 

/วิเครำะห/์ประเมิน 
ส่วนปฏิบตังิำน ส่วนสนบัสนุน ส่วนบริหำรและกำรเงิน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ หน่วยงานรบัผิดชอบ หน่วยงานรบัผิดชอบ หน่วยงานรบัผิดชอบ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

- รองคณบดีฝ่ายวจิยัและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้หน่วยทีมปฏิบติักูภ้ยั 

แผ่นดินไหว อาคารถล่ม

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หวัหนา้หน่วยรกัษา 

ความปลอดภยัและจราจร 

หวัหนา้งานคลงั 

อ านาจหนา้ท่ี อ านาจหนา้ท่ี อ านาจหนา้ท่ี อ านาจหนา้ท่ี อ านาจหนา้ท่ี 

- อ านวยการ ควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ

ศูนยบ์ญัชาการ 

- ประสานงานและติดตามประเมินสถานการณ์และ

สรุปรายงานผลใหผ้อ. ศูนยฯ์ ทราบทุกวนั 

- จดัเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณข์องใช ้ส านักงาน 

ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 

- จดัเตรียมบญัชีอุปกรณย์านพาหนะ ผูเ้ช่ียวชาญ ก าลงั

เจา้หนา้ท่ี ฯลฯ 

- จดัระบบส่ือสารและโทรคมนาคมพรอ้มระบบส ารอง 

- ด าเนินการดา้นสารบรรณของศูนย ์

- ประสานหน่วยงาน องค์กรท่ีเ ก่ียวข้องในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

- รบัเร่ืองราวรอ้งทุกข ์

- จดัเตรียมขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย 

- วิเคราะห ์และประเมินสถานการณ ์

สาธารณภยัอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มแจง้

เตือนภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

- บูรณาการแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน

ของทุกหน่วยงาน วางแผนการใช้

ทรพัยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด 

- จดัเตรียมขอ้มูลตา้นสาธารณภยั 

- บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ 

- น าระบบเทคโนโลยีฐานขอ้มูลต่าง ๆ 

มาใชเ้อ้ือต่อการปฏิบติังาน 

- เชิญคณะท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญร่วม

ให้ค าปรึกษา แนะน า และวางแผน 

แกไ้ขปัญหาตามสถานการณท่ี์เกิดข้ึน 

- จดัชุดปฏิบติัการด าเนินการ

คน้หา ระงบั บรรเทา และ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

- อพยพผูป้ระสบภยัไปสู่พื้ นท่ี

ปลอดภยั 

- จดัหาท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวใหแ้ก่

ผูป้ระสบภยั 

- ใหก้ารรกัษาพยาบาล การ

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน และ

การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

รวมทั้งการป้องกนัและควบคุม

โรคการฟ้ืนฟูสุขภาพ และงาน

สาธารณสุขอ่ืน ๆ ทั้งในพื้ นท่ี

เกิดเหตุ และพ้ืนท่ีอพยพ 

- รกัษาความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยสิ์นของผูป้ระสบภยั 

- รกัษาความปลอดภยัสถานท่ี

เกิด 

สาธารณภยั พื้ นท่ีรองรบัการ

อพยพ บา้นพกัชัว่คราวและ

พื้ นท่ีใกลเ้คียง 

- จดัระเบียบการจราจรใน

พื้ นท่ีเกิด 

สาธารณภยั พื้ นท่ีรองรบัการ

อพยพ บา้นพกัชัว่คราวและ

พื้ นท่ีใกลเ้คียง 

- จดัตั้งศูนยร์บับริจาคส่ิงของจดัสรรงบประมาณ 

- จดัหาพลงังานเช้ือเพลิง 

- จดัหาส่ิงของท่ีจ าเป็นต่อการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั ร่วมรบับริจาคส่ิงของ รวมทั้งส่ิงของ

พระราชทาน จดัสรรแจก ถุงยงัชีพเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ 

- จดัเก็บรกัษาส่ิงของท่ีไดร้บับริจาคและจดัส่ง

ส่ิงของท่ีไดร้บับริจาคตามท่ี ผอ.ศูนยบ์ญัชาการฯ 

มอบหมาย 

- การจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัฉุกเฉิน

ตามระเบียบของทางราชการ 

- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอก าลงั

เจา้หนา้ท่ีจิตอาสา สนับสนุน 

การบรรจุเคร่ืองอุปโภค บริโภคในการช่วยเหลือผู้

ประภยั 

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณค์ณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ผูอ้ านวยการ 

ท่ีปรึกษา / ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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 แนวทำงปฏิบติัมีดงัน้ี 

 1)  ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว ประเมินความเส่ียงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจาก

สถานการณ์แผ่นดินไหว พรอ้มทั้งจดัเจา้หน้าท่ีเพ่ือเฝ้าระวงั และการแจง้เตือนภยั  หน่วยงานหลกั 

ไดแ้ก่ ส่วนวางแผน/วเิคราะห/์ประเมินสถานการณ์ 

 2)  ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน และประชาชน ทราบถึงสถานการณ์

แผ่นดินไหวและวธีิการเตรียมความพรอ้มของประชาชน เพ่ือรบัมือกบัแผ่นดินไหว หน่วยงานหลกั 

ไดแ้ก่ ศูนยข์อ้มูลประชาสมัพนัธร์ว่ม (หน่วยส่ือสารและประชาสมัพนัธ)์ 

 3) ประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร โดย

ยึดหลกัเกณฑต์ามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยเร่ืองการสงเคราะหผู์้

ประสบสาธารณภยั พ.ศ. 2537 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานหลกั 

ไดแ้ก่ ส่วนอ านวยการ ศูนยบ์ัญชาการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัย

คณะฯ 

  4)  จดัเตรียมทรพัยากรต่าง ๆ ดงัน้ี 

   4.1)  จดัเตรียมบัญชีอาสาสมัคร อาสาสมัครแจง้เตือนภยั อาสาสมัคร กูชี้พกูภ้ยั 

เจา้พนักงาน และอาสาสมคัรอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

   4.2  จัดเตรียมบัญชีก าลังเจา้หน้าท่ี เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือได้

ทนัที 

   4.3)  จัดเตรียมบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหว วิศวกรรม โครงสรา้ง 

(เช่น อาคารบา้นเรือน เขื่อน สะพาน ฯลฯ) สารเคมีและวัตถุอันตราย 

อคัคีภยั ฯลฯ 

   4.4)  จัดเตรียมระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารองท่ี

จ าเป็น พรอ้มทั้งจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือสารใหเ้พียงพอและใชง้านได้

ตลอดเวลา 

   4.5)  จดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรบัผูป้ระสบภยั พรอ้มส่ิงสาธารณูปโภคท่ี

จ าเป็น และก าหนดจุดรวมพลส าหรบัการอพยพ 

   4.6)  ส ารองปัจจยัส่ีท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพ เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้

ทนัทีเม่ือเกิดภยั 

   4.7)  ส ารองพลงังาน (เช่น น ้ามนัเช้ือเพลิง ฯลฯ) 
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  7.2 การปฏิบติัในภาวะฉุกเฉิน  

   7.2.1 การควบคุมสถานการณ์ 

   1)  การปฏิบัติการระยะ 24 ชัว่โมงแรก (1 วนั) หลังเกิดแผ่นดินไหว เป็นชัว่โมง

เร่งด่วนท่ีจะช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ เพราะผูเ้คราะห์รา้ยจะมีโอกาสรอดชีวิตสูง ใหค้วามส าคัญกับ 

การคน้หาผูร้อดชีวิต การรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ น ้าด่ืม อาหาร ปรุงส าเร็จ เส้ือผา้ และปฏิบัติ

ตามแนวทาง ดงัน้ี  

 

   กำรคน้หำผูป้ระสบภยั 

1)  ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หา้มไม่ใหผู้ไ้ม่มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

เขา้พ้ืนท่ีประสบภยั 

2)  สนธิก าลงัเขา้ปฏิบติัการคน้หาช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยเร็ว โดยสัง่ใชห้น่วยกูชี้พ

กูภ้ยัเขา้ปฏิบติัการในพ้ืนท่ีประสบภยั พรอ้มอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็น ในการกูชี้พกูภ้ยั 

3)  กรณีมีสถานการณ์รุนแรงอาคารถล่มพังทลายลงมา ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้

เทคโนโลยสูีงมาใชใ้นการกูภ้ยั เช่น น ากลอ้งไฟเบอรอ์อฟติกขนาดเล็ก ท่ี ใชใ้นทางการแพทยห์ยอ่น

ลงไปตามซอกของอาคาร เพ่ือส่องหาผูร้อดชีวิต หรือใชเ้ครื่องวดัเสียงอัลตราโซนิกท่ีช่วยใหไ้ด้ยิน

แมก้ระทัง่เสียงท่ีเบาท่ีสุดอยา่งเสียงเคาะเบา ๆ ในระยะหา่งไปหลายเมตร 

 

   กำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ ์

1)  ติดตามประเมินสถานการณ์ และแรงสัน่สะเทือน (After shock) ท่ีเกิดตามมา

หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะ ๆ เพ่ือเฝ้าระวงัและป้องกันภัยอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน

วเิคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบ ใหแ้ก่ หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

2)  แจง้เตือนและใหข้อ้มูลแก่ประชาชน ใหห้ลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นเป็นระยะ ๆ 

 

   กำรอพยพและกำรบริหำรจดักำรศูนยพ์กัพิงชัว่ครำว 

1)  อพยพประชาชนและสัตวเ์ล้ียง ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ภัย ไปยงัศูนย์

พกัพิงชัว่คราว 

2)  ดูแลและบริหารจดัการศูนยพ์ักพิงชัว่คราว จดัระเบียบสถานท่ีอพยพ พรอ้มทั้ง

ลงทะเบียนผูอ้พยพตามคู่มือการอพยพ และคู่มือการบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

3)  แจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานตลอดจนจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวติ เช่น อาหารท่ีปรุงส าเร็จ น ้าด่ืม เครื่องนุ่งหม่ และเครื่องยงัชีพท่ีจ าเป็น 

4)  จดัระบบการรกัษาความปลอดภยัในบริเวณศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 
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   กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ย 

1)  จัดระบบการรักษาความสงบเรียบรอ้ยของพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ี อพยพ 

ตลอดจนการจัดก าลังเจา้หน้าท่ีรักษาความสงบเรียบรอ้ย เพ่ือจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย 

เสน้ทางอพยพ และพ้ืนท่ีศูนยพ์ักพิงชัว่คราวใหเ้พียงพอ พรอ้มทั้งจัดเตรียมก าลังเจา้หน้าท่ีเพ่ือ

สับเปล่ียนก าลังพล โดยใช้ก าลังเจา้หน้าท่ีต ารวจ และอาสาสมัครตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ภยั 

2)  ปิดกั้นมิใหผู้้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยและพ้ืนท่ีอันตรายจนกว่า

สถานการณ์ภยัส้ินสุดลง 

 

กำรประชำสมัพนัธใ์นระยะ 24 ชัว่โมงแรก (1 วนั) 

1)  ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตัวหลังเกิดแผ่นดินไหวใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

พรอ้มประชาสัมพันธ์สถานท่ีรับเร่ืองราวรอ้งทุกข์ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไว ้ เช่ น 

โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ เพ่ือใหป้ระชาชนรบัทราบสถานการณ์ท่ีถูกตอ้ง ใหร้ะมดัระวงั

อนัตราย และลดความต่ืนตระหนก 

2)  ประชาสมัพนัธแ์ละแถลงข่าวสถานการณ์แผ่นดินไหวใหป้ระชาชนทราบเป็นระยะ ๆ 

3)  จดัตั้งศูนยป์ระชาสัมพันธ์ขอ้มูลผูป้ระสบภัยจากแผ่นดินไหวขึ้ น เพ่ือเป็นแหล่ง

รวบรวมขอ้มูล และประสานงานใหบ้ริการแก่ประชาชน สามารถสอบถามขอ้มูลผูบ้าดเจ็บและ

เสียชีวติ รายงานและสรุปผลการปฏิบติัการต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ และหน่วยเหนือข้ึนไป 

 

กำรปฏิบัติกำรระยะ 24 - 48 ชัว่โมง (1 - 2 วัน) ใหค้วามส าคัญกับการคน้หา

ผูร้อดชีวิตและทรพัยสิ์น สืบหาญาติ จดัตั้งศูนยพ์กัพิงชัว่คราว การรกัษา พยาบาล การจดัการศพ 

อาหาร น ้าด่ืม ยารกัษาโรค เครื่องครวั และปฏิบติัตาม แนวทาง ดงัน้ี 

กำรส่งก ำลงับ ำรุง (Logistics)  

1)  สบัเปล่ียนก าลงัเจา้หน้าท่ี เพ่ือส ารวจและคน้หาผูป้ระสบภยัอยา่งต่อเน่ือง 

2)  จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหารท่ีปรุงส าเร็จ น ้ าด่ืม ใหแ้ก่

ผูป้ระสบภยัและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีประสบภยัใหเ้พียงพอและทัว่ถึง 

3)  จดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินและจดัตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ือคัดกรองผูป่้วยใกล้

พ้ืนท่ีประสบภยั และพ้ืนท่ีอพยพ 
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 กำรประเมินโครงสรำ้งพ้ืนฐำนตำมสถำนกำรณภ์ยั 

1)  จดัชุดส ารวจวศิวกรรมโครงสรา้ง เช่น อาคาร บา้นเรือน เข่ือน สะพาน ฯลฯ เพ่ือ

ส ารวจความแข็งแรงดา้นโครงสรา้ง ความปลอดภยัในท่ีพกัอาศยั และเสน้ทางคมนาคม และส ารวจ

โครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีไดร้บัความเสียหายใหเ้ร่งซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และ

ประปา ใหส้ามารถใชก้ารได ้

2)  ตรวจสอบเสน้ทางคมนาคมท่ีช ารุด เสียหายจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

พรอ้มทั้งติดป้ายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชน ผูใ้ชเ้สน้ทางไดท้ราบ  

จดัเจา้หน้าท่ีต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวกการ จราจรในจุดอันตราย รายงานและ

สรุปผล รายงานการปฏิบติัการต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ และหน่วยเหนือข้ึนไป 

 

กำรปฏิบัติกำรระยะ 48 - 72 ชัว่โมง (2 - 3 วัน) ใหค้วามส าคัญกับการคน้หา

ผูร้อดชีวติอยา่งต่อเน่ือง การสืบหาญาติ การรกัษาพยาบาล การจดัการศพ การสงเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

เงินชดเชย การคน้หาทรพัยสิ์น และขอ้มูลการใหค้วามช่วยเหลือ และปฏิบติัตามแนวทาง ดงัน้ี 

กำรสงเครำะหแ์ละช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

1)  ส ารวจความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ เช่น ความตอ้งการ ดา้นอาหาร  

น ้าด่ืม เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอาศัย ยา เวชภณัฑ ์ฯลฯ พรอ้มทั้งรบัเร่ืองราวรอ้งทุกข์ 

และประสานการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วเป็นธรรมทัว่ถึง เพ่ือช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

2)  ส ารวจความเสียหายของผูป้ระสบภัยเบ้ืองตน้ เช่น ผูบ้าดเจ็บ ผูเ้สียชีวิต ผูสู้ญหาย 

บา้นเรือน โครงสรา้งพ้ืนฐาน และส่ิงสาธารณประโยชน์ เป็นตน้ เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรบัการ

ใหค้วามช่วยเหลือโดยเรง่ด่วน 

3)  ช่วยเหลือและสงเคราะหผู์ป้ระสบภัยในเบ้ืองตน้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.  2556 และตาม

ระเบียบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยการสงเคราะหผู์ป้ระสบสาธารณภยั พ.ศ. 2532 และฉบบัท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม 

กำรพิสูจนเ์อกลกัษณบ์ุคคลและบริหำรจดักำรเก่ียวกบัผูเ้สียชีวิต 

1)  จัดตั้ งคณะกรรมการอ านวยการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและบริหารจัดการ

เก่ียวกับผูเ้สียชีวิต ส าหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของต ารวจในพ้ืนท่ี

รบัผิดชอบในการตรวจชันสูตรเบ้ืองตน้ บันทึกขอ้มูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือการตรวจ

พิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 

2)  กรณีมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมากใหป้ระสานหาสถานท่ีและอุปกรณ์เก็บรกัษาศพใน

ระยะแรก 

3)  สืบหาญาติของผูป้ระสบภยัและผูเ้สียชีวติ 



 
 

272 

กำรประชำสมัพนัธใ์นระยะ 48 - 72 ชัว่โมง (2 - 3 วนั)  

1)  แถลงขา่วเพ่ือสัง่การในภาวะฉุกเฉิน  

2)  เผยแพรข่า่วสารใหส้าธารณชนทราบทุกระยะ เพ่ือลดความต่ืนตระหนก รายงาน

และสรุปผล รายงานการปฏิบติัการต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ และหน่วยเหนือข้ึนไป 

 

กำรปฏิบัติกำรระยะ 72 ชัว่โมง ข้ึนไป (หลัง 3 วัน ข้ึนไป) พิจารณาสนับสนุน

การปฏิบติัการคน้หาระยะ 1-3 วนัแรกใหบ้รรลุเป้าหมายก่อน พรอ้มทั้งสนับสนุนก าลังบ า รุงใน

ทรพัยากรดา้นต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนก าลังเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือสับเปล่ียนก าลังพลให้

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง และด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  สรุปผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติั อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ

การประสานการปฏิบติั 

2)  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค 

3)  ติดตามตรวจสอบความตอ้งการใชท้รพัยากรต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนก าลงับ ารุง 

4)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

   7.2.2 ระบบการส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 

 จดัตั้งศูนยส่ื์อสารและจดัใหมี้ระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นใหใ้ชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ใหส้ามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกบัหน่วยงานอ่ืน

ไดป้กติโดยเร็ว ทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี มีคล่ืนวทิยุส่ือสารในภาวะฉุกเฉินระบบ 

   7.2.3 การประชาสมัพนัธใ์นภาวะฉุกเฉิน 

1)  จดัแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่มผ่านส่ือต่าง ๆ ให้

สาธารณชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวันเป็นระยะ ๆ เพ่ือมิใหเ้กิดความสับสนและต่ืน

ตระหนกจนกวา่สถานการณ์ภยัจะคล่ีคลาย 

2)  แถลงข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response News Release) ในกรณีท่ีมีข่าวลือท่ี

เป็นเท็จ ท าใหเ้กิดความสับสนแก่สาธารณชน ซ่ึงมิไดอ้อกมาจากการประชาสัมพันธ์ของศูนย์

บญัชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครแต่อยา่งใด โดยตอบโตข้า่วใหช้ี้แจงอยา่งละเอียดดว้ยเหตุผล

น่าเช่ือถือ อา้งถึงท่ีมาของแหล่งขา่วท่ีน่าเช่ือถือ 

7.2.4 การรบับริจาค 

1)  จดัตั้งศูนยร์บับริจาคเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภัยกรุงเทพมหานครและส านักงาน

เขตโดยใหห้น่วยงานรวบรวมขอ้มูลท่ีไดร้บับริจาค เช่น ส่ิงของ เงินท่ีไดร้บับริจาค สถานท่ีจดัเก็บ 

2)  ออกใบเสร็จรบัเงินใหถู้กตอ้ง 

3)  กรุงเทพมหานครและส านักงานเขตเป็นศูนยก์ลางในการรับส่ิงของและเงินบริจาค

โดยเงินบริจาคน าเขา้กองทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภัย และแจกจ่ายส่ิงของใหผู้ป้ระสบภยัอย่างทัว่ถึง

และเป็นธรรม 
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 7.3 การปฏิบติัหลงัเกิดภยั  

7.3.1 การส ารวจความตอ้งการของผูป้ระสบภยัและความเสียหายเบ้ืองตน้ 

1)  ส ารวจตรวจสอบขอ้มูลผูป้ระสบภยัและความเสียหาย พรอ้มทั้งจดัท าบญัชีรายช่ือ

ผูป้ระสบภัย และออกหนังสือรบัรองใหผู้ป้ระสบภัยไวเ้ป็นหลักฐานในการรบัการสงเคราะห์และ

ฟ้ืนฟู 

2)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ พรอ้ม

ทั้งจดัท าบญัชีทรพัยสิ์นท่ีเสียหายไวเ้ป็นหลกัฐาน 

7.3.2 การสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั 

1)  รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยใหก้ลับมาด ารงชีวิตได้

ตามปกติ 

2)  เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ีประสบภยั 

3)  จดัการท่ีอยูอ่าศัย และชัว่คราว พรอ้มทั้งประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ และการส่งผูป้ระสบภยักลบัภูมิล าเนา 

4)  ฟ้ืนฟูอาชีพ จดัฝึกอบรมอาชีพ และจดัหางานใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 

5)  จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.  2556 และระเบียบ

กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการสงเคราะหผู์ป้ระสบภยั พ.ศ. 2537 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

6)  สรุปรายงานความเสียหายจากสาธารณภยั การสงเคราะห ์และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั 

7.3.3 การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภยั 

1)  ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วดั โบราณสถาน สถานท่ีราชการ 

และสถานท่ีท่องเท่ียว ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม 

2)  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์ใหใ้ชก้ารไดด้งัเดิม 

3)  ท าความสะอาดบา้นเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ีประสบภัย

และขนยา้ยขยะมูลฝอย 

4)  ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภยั สถานท่ีท่องเท่ียว ปรบัสภาพภูมิทศัน์ และแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และมลภาวะเป็นพิษในพ้ืนท่ีประสบภยั  

7.3.4 การส่งมอบภารกิจหลงัเกิดภยั 

ก่อนปิดศูนยบ์ญัชาการ หลงัสาธารณภัยผ่านพน้ไปแลว้ควรประชุมหารือเพ่ือ

พิจารณาการส่งมอบงานท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองใหห้น่วยงานรบัผิดชอบต่อไปตามแนวทาง ดงัน้ี 

1)  พิจารณาส่งมอบภารกิจต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ใหห้น่วยงานท่ีมี

ภารกิจเก่ียวขอ้งรบัผิดชอบ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เช่น ผูป้ระสบภยั

ท่ีไดร้บับาดเจ็บ หรือพิการท่ีตอ้งไดร้บัการรกัษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

2)  จดัท าบญัชีการส่งมอบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัระยะ

ยาว ใหเ้ป็นไปอยา่งมีเรียบรอ้ยต่อเน่ือง 
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3)  สรุปผลการด าเนินงานการส่งมอบภารกิจหลังเกิดภัย พรอ้มทั้งรายงานผลสรุป 

การด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

 

7.4 กรณีสาธารณภยัขนาดใหญ่ 

เม่ือสถานการณ์แผ่นดินไหวมีผลกระทบรุนแรงเป็นบริเวณกวา้ง เป็นสาธารณภัย

ขนาดใหญ่ และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เร่ิมปฏิบัติการ 

เพ่ือเขา้ควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหศู้นยบ์ัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร

แปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ากรุงเทพมหานครทันที  และปฏิบัติงานตาม 

การบญัชาการเหตุการณ์จากกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ (บก.ปภ.ช.) 

 

7.5 การส้ินสุดภารกิจของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

เม่ือสถานการณ์สาธารณภัยยุติลง ใหต้รวจสอบขอ้มูลใหช้ัดเจนว่า สถานการณ์ภัย

จากแผ่นดินไหวไดยุ้ติลงแลว้ และใหส้ านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รายงานใหก้รมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัทราบพรอ้มทั้งจดัท าบัญชีส่งมอบงาน และสรุปงานส่งใหห้น่วยงานตาม

ภารกิจของหน่วยงานน้ัน ๆ ต่อไป 

 

7.5  แผนปฏิบติักำรป้องกนัและบรรเทำภยัดำ้นควำมมัน่คง 

 

1.  สถำนกำรณท์ัว่ไป 

 จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า  

ภัยดา้นความมัน่คงเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดมากเป็นอันดับสาม มีสถิติการเกิดในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2553 - 2557 รวมจ านวน 1,874 ครั้ง บาดเจ็บ 1,431 คน เสียชีวิต 96 คน สาเหตุ

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางของอ านาจทางการเมือง มีสถานท่ีราชการ สถานท่ีเชิง

สญัลกัษณ์หลายแหง่ รวมทั้งเป็นแหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม ส่งผลใหมี้ความเส่ียงใน

เร่ืองความมัน่คงภายใน ทั้งภยัคุกคามจากการก่อการรา้ย การก่อวินาศกรรม การชุมนุมประทว้ง 

ซ่ึงส่วนใหญ่กรุงเทพมหานคร จะไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประทว้งประเภทต่าง ๆ เช่น 

การชุมนุมทางการเมือง การชุมนุมเพ่ือเรียกรอ้งสิทธิต่าง ๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การชุมนุม

ทางการเมืองจะเห็นไดจ้ากสถิติ 2 ปีหลัง (พ.ศ. 2556 - 2557) ไดเ้กิดความขัดแยง้ทางการเมือง

อย่างรุนแรง สรา้งความเสียหายเป็นวงกวา้ง ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชนท่ีไม่เก่ียวขอ้งอีกดว้ย ศูนยอ์ านวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยัคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล ในฐานะหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน

ดา้นสาธารณสุขไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการ บริหารจดัการความเส่ียง อนัเน่ืองมาจากภัย

ดา้นความมัน่คง จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาภยัดา้นความมัน่คงขึ้ น เพ่ือใหส้่วน

ราชการภายในคณะใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
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2.  วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเตรียมพรอ้มดา้นทรพัยากร ระบบการปฏิบติั ทั้งหน่วยปฏิบติัการหลักและ

หน่วยสนับสนุนใหส้ามารถด าเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหาจากภัยดา้นความมัน่คงไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถปฏิบัติการ

ป้องกนัและบรรเทาภยัดา้นความมัน่คงไดอ้ยา่งเป็นระบบและบูรณาการ 

2.3 เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาจ

เกิดขึ้ นจากภยัดา้นความมัน่คง 

 

3. นิยำมศพัท ์

3.1 ภยัดา้นความมัน่คง หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการชุมนุมประทว้งและก่อการจลาจล

การประทว้ง หมายถึง การแสดงออกดว้ยการกระท า เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ย 

ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เช่น การอดขา้วประทว้ง การเดิน ประทว้ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทาง

สงัคมและการเมือง โดยการประทว้งท่ีใชค้วามรุนแรง ก่อใหเ้กิดความวุน่วาย จนกลายเป็นการก่อ

การจลาจล 

3.2 การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบท่ีมีลกัษณะคลา้ยสงครามกลาง

เมือง คือ มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคล่ือนไหวเพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง และอาจจะไม่

สามารถควบคุมมวลชนท่ีมารวมตัวกนัน้ันได ้จนน าไปสู่การจลาจล สรา้งความวุน่วายสับสนและ

เกิดความเสียหาย โดยเม่ือสถานการณ์ พัฒนาสู่การจลาจลแล้ว  ก็จะมีการปราบปรามจาก

เจา้หน้าท่ีรฐั 

3.3 การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพยสิ์น

ของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขดัขวาง หน่วงเหน่ียว 

ระบบการปฏิบติังานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรา้ยต่อบุคคล อนัเป็นการก่อใหเ้กิดความปั่นป่วน

ทางการเมือง การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความ

มัน่คงของรฐั 

3.4 การก่อการรา้ย หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีสรา้งความปัน่ป่วนใหป้ระชาชนเกิด

ความหวาดกลวั หรือเพ่ือขูเ่ข็ญบีบบงัคบัรฐับาล หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ ใหก้ระท าหรือละเวน้

กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรพัยสิ์นท่ีส าคญั 

3.5 การก่อการรา้ยสากล ไดแ้ก่ การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งหวงั

ผลตามเง่ือนไขขอ้เรียกรอ้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ซ่ึงส่วนใหญ่จะปฏิบติัการล่วงล ้าเขตแดน 

หรือเก่ียวพนักบัชาติอ่ืนการกระท าน้ันอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรฐัใด ๆ 

หรือมีรฐัใดรฐัหน่ึงสนับสนุนรูเ้ห็นก็ไดเ้ม่ือเกิดขึ้ น ยอ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ

พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งดา้นการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจ

และสงัคมจิตวทิยา ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
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4.  วิธีกำรปฏิบติั 

 ภารกิจการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การป้องกัน หรือ

ระงับมีใหก้ารก่อวินาศกรรมประสบความส าเร็จ โดยอาศัยมาตรการหลักดา้นการข่าว จิตวิทยา 

การจับกุมและปราบปรามผูก้่อวินาศกรรมรวมทั้งการร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง  ๆ และ

ประชาชนทัว่ไป โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี มีหน้าท่ีอ านวยการ

ควบคุม ประสานงาน สนับสนุน ป้องกนั ต่อตา้น ระงบั และลดอนัตราย ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัย

จากการก่อวนิาศกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือพิทกัษ์รกัษาชีวติรา่งกายของประชาชนและทรพัยสิ์นของประชาชน

และของรฐั ตลอดจนการฟ้ืนฟู บูรณะส่วนเสียหายใหส้ามารถใชก้ารไดเ้ร็วท่ีสุด 

 

5.  ขั้นตอนกำรปฏิบติั 

 

 5.1 ก่อนเกิดภยั การเตรียมความพรอ้ม มีแนวทางดงัน้ี 

 1)  จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและระงบัการก่อวินาศกรรมโดยค านึงถึงสภาพ

ความเส่ียงภยัของบุคคลและสถานท่ี ทั้งยามปกติและในภาวะไม่ปกติ โดยแผนปฏิบติัการป้องกัน

และระงบัการก่อวนิาศกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1)  การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถานท่ีส าคัญ  ได้แก่   

การป้องกัน และระงับการก่อวินาศกรรมสถานท่ีราชการและสถาน

ประกอบการของเอกชนท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล ศาสน

สถาน ธนาคาร ศูนยก์ารคา้ สถานท่ี ผลิตไฟฟ้าสถานีชุมสายโทรศัพท์ 

ส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น ถนน ลานจอดรถ สถานท่ีเก็บก๊าซ 

สารเคมี โดยแบ่งเขตในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม

สถานท่ีส าคญัออกเป็น 2 เขต ดงัน้ี 

- เขตสถานท่ีราชการ พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ และทรัพย์สิน  

ของทางราชการ เป็นหน้าท่ีของทุกส่วนราชการในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั และรกัษา ความปลอดภัย รวมทั้งดูแลความสงบเรียบรอ้ย

ตามสายงานปกติ 

- เขตสถานประกอบการของเอกชน และทรัพย์สินของเอกชนใช้

เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าสถานประกอบการของ

เอกชนและสมาชิกหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน

เขตพ้ืนท่ี เป็นเจา้หน้าท่ีดูแลความสงบเรียบรอ้ยในขั้นตน้ 

1.2)  การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมบุคคลส าคัญ บุคคลส าคัญ 

หมายถึง บุคคลส าคญัทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเขา้มาใน

เขตพ้ืนท่ี 
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  ดังน้ัน ในการรกัษาความปลอดภยับุคคลส าคญั กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานและปฏิบัติร่วมกับเจา้หน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภยับุคคลส าคญั ทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ โดยการวางแผนและประสานงานรว่มกนั 

 

2)  จัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม ไดแ้ก่ ฝ่ าย

ปฏิบติัการของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยรกัษาความปลอดภยัและจราจร

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นเอกภาพ โดยจดัการฝึกอบรมเพ่ือใหส้ามารถ

ท าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองการหาข่าวและการปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อ

วินาศกรรม ซ่ึงสามารถจัดส่งไปปฏิบัติงานไดท้ันที โดยขอรับการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ

ป้องกัน และระงับการก่อวินาศกรรมจากหน่วยงานท่ีมีขีดความสามารถมาใหค้วามช่วยเหลือได้

ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของสถานการณ์ 

 

3)  จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์ การตรวจคน้ 

อุปกรณ์เก็บกูว้ัตถุระเบิด อุปกรณ์เตือนภัย รถดับเพลิง รถพยาบาล พรอ้มชุดแพทย์ฉุกเฉิน 

ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งมีความทนัสมยั และสามารถใชก้ารไดต้ลอดเวลา 

 

4)  จัดระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยคณะฯ มีการวางแผนและจดัระบบการรกัษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ีส าคัญ 

โดยจดัระบบควบคุมบุคคล การตรวจสอบส่ิงของยานพาหนะ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจะเขา้ถึง ส่งถึง หรือเขา้

ใกลต้วับุคคลส าคญัหรือสถานท่ีส าคญั 

 

5)  รกัษาความสงบเรียบรอ้ย โดยใหก้องอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

คณะฯ จดัวางระเบียบและระบบการปฏิบติังาน โดยแบ่งมอบเขตพ้ืนท่ีตาม แผนปฏิบติัการป้องกนั

และระงับการก่อวินาศกรรม จดัระบบการส่ือสารและการรายงาน ตลอดจนก าหนดผูร้บัผิดชอบ

และมอบหมายหน้าท่ีไวต้ั้งแต่ยามปกติ และในการปฏิบติัใหอ้งคก์รปฏิบติัการหลกัด าเนินการตาม

แผนท่ีก าหนดไว ้และใหอ้งค์กรสนับสนุนใหค้วามช่วยเหลือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีองค์กร

ปฏิบติัการหลกัรอ้งขอ 
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 5.2 ขณะเกิดภยั  

 1)  การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดงัน้ี 

1.1)  ขั้นท่ี 1 ขั้นการควบคุมเหตุการณ์ 

   เม่ือไดร้บัแจง้เหตุ ใหจ้ดัเจา้หน้าท่ีไปพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น ณ สถานท่ี

เกิดเหตุ และรายงานขอ้มูลต่อผูบ้งัคบับญัชาในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 

- วนั เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ  

- ผูท่ี้คาดวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์  

- ลกัษณะการก่อวนิาศกรรม  

- จ านวนและประเภทของเคร่ืองมือหรืออาวุธท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ความเสียหายเบ้ืองตน้ใหห้น่วยงานปฏิบติัรายงานขอ้มูล  

 

    ไปยงักองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กรณีท่ีเป็นการก่อ

การรา้ย โดยผ่านสถานีต ารวจในทอ้งท่ี ซ่ึงจะรายงานไปยงัส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ เพ่ือ

ทราบและประสานการปฏิบติัต่อไป หน่วยปฏิบติัมีหน้าท่ีจดัส่งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกนัและ

ระงบัการก่อวนิาศกรรมเขา้เผชิญเหตุพรอ้มปิดลอ้มสถานท่ีเกิดเหตุ โดยก าหนดพ้ืนท่ีวงในขึ้ น เพ่ือตรึง

ก าลงัผูก้่อเหตุ และพ้ืนท่ีวงนอกเพ่ือกนัประชาชนท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป พรอ้มรายงานใหผู้บ้งัคบับัญชา

ตามล าดับชั้นทราบทุกระยะเพ่ืออ านวยการต่อไป หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน

สนับสนุนในการป้องกนัการก่อวินาศกรรม พรอ้มรายงานสถานการณ์ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับ

ชั้นทราบทุกระยะผ่านศูนยอ์มัรินทร ์ขา่ยพระราม เพ่ือรว่มอ านวยการต่อไป 

1.2) ขั้นท่ี 2 ขั้นการยบัยัง้เหตุการณ์ 

    หน่วยปฏิบติั(ทหาร/ต ารวจ)รบัผิดชอบในการจดัก าลงัเขา้ระงบัเหตุ รุนแรง 

เม่ือยงัไม่เกิดเหตุรุนแรง ใหด้ าเนินการเจรจาต่อรองการระงบัเหตุรุนแรง กรณีเกินขีดความสามารถ

ใหติ้ดต่อขอรบัการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้ นไป

หรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ีติดต่อ หรือใกลเ้คียง รวมทั้งหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

1.3)  ขั้นท่ี 3 ขั้นการปราบปราม 

    ในกรณีท่ีไม่สามารถระงบัเหตุรุนแรงได้ กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาติจะประสานงานกับรัฐบาล เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมสถานการณ์ตาม 

ความเหมาะสม 

2)  กรณีท่ีหน่วยปฏิบัติสามารถควบคุมสถานการณ์ไวไ้ดแ้ลว้ ใหจ้ดัระบบการ

รกัษาความปลอดภยัสถานท่ี เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงของบุคคลท่ีสามท่ีอาจฉวยโอกาสสรา้งความไม่

สงบเรียบรอ้ยขึ้ น และด าเนินการปฏิบติัหน้าท่ีควบคุมพ้ืนท่ีไว ้
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3)  การเผชิญเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัคณะจดัท าแผนการป้องกนั และบรรเทาภยัจากอคัคีภยั แผนการป้องกนัและบรรเทา

ภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย และแผนการป้องกนัและบรรเทาภัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาปฏิบัติ

ไปพรอ้มกนั 

 

4)  หน่วยสนับสนุนการปฏิบติั เม่ือไดร้บัการรอ้งขอใหส้่งหน่วยสนับสนุนพรอ้ม

เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ปสนับสนุนยงัพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ โดยรายงานต่อผูอ้ านวยการในเขตพ้ืนท่ีหรือผูมี้

อ านาจหน้าท่ีในการอ านวยการในเหตุการณ์ ณ ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ และปฏิบัติการตาม

ค าสัง่ของผูอ้ านวยการหรือผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวยการในเหตุการณ์แลว้ รายงานการ

ปฏิบติัใหท้ราบทุกระยะ 

 

 5.3 หลงัเกิดภยั 

  การจดัการหลงัเกิดภยั มีแนวทางดงัน้ี 

1)  จัดใหมี้การรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินเพ่ือช่วยชีวิต

เจา้หน้าท่ีและประชาชนผูป้ระสบภัย และจดัส่งไปรบัการรกัษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลต่อไป 

2)  ประสานส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักอนามัย ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความช านาญการทางสารเคมี 

และวตัถุอันตราย อาวุธ และวตัถุระเบิด น าก าลังเขา้ตรวจสอบเพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภยัส าหรบัการฟ้ืนฟูบูรณะ 

3)  ประสานส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักการโยธาส านักงาน

เขตฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจความเสียหายดา้นส่ิงก่อสรา้งอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ให้

เกิดความปลอดภัย โดยใช้มาตรการซ่อมแซมเป็นล าดับแรก กรณีท่ีไม่

สามารถซ่อมแซมใหด้ าเนินการร้ือถอน 

4)  ประสานส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านักพฒันาสงัคม ส านักงานเขต 

ใหก้ารสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชนผูป้ระสบภัย

จนกวา่เขา้สู่ภาวะปกติ 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 
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ผ2-1 

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

OXYGEN AND ACETYLENE GASES : ถงัลมและถงัแกส๊ 

 ถงัลมและถงัแก๊สตอ้งตั้งไวก้บักระบะหรือวตัถุท่ีมัน่คง รดัดว้ยโซ่หรือเหล็กรดั  

     (ไม่ใชเ้ชือกหรือลวดมดั) 

Fix cylinders to a carrier, or to a fixed object with chain or an approved clamp 

(Rope or wire is not acceptable). 

 

 ปิดวาลว์เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ไม่ปล่อยใหแ้รงดนัลมคา้งอยูใ่นสายขณะเก็บ 

     Always closes cylinder valves when the equipment is not in use. No pressure 

should be left in the lines when stored. 

 

 วาลว์ถงัลมและแก๊ส สาย อุปกรณ์ตดั ตอ้งไม่เปรอะเป้ือนน ้ามนัหรือจาระบี 

     Keep oil and grease from cylinder valves, hoses, and cutting equipment. 

 

 ถงัตอ้งตั้งอยูต่ลอดเวลาทั้งในขณะใชห้รือเก็บ 

     Cylinders should be upright position when in use or storage. 

 

 ตอ้งอยูห่า่งจากประกายไฟ วสัดุไวไฟ หรือสะเก็ดไฟจากการเช่ือม 

     Keep clear of sparks, flame, or electric welding sparks. 

 

 สายลมตอ้งอยูใ่นสภาพดี ไม่เป้ือนน ้ามนัหรือจาระบี ไม่มีรอยถลอก ขีดขว่น 

     Hose should be in good condition, free of oil and grease and the outer sheath 

should not be abraded or burnt. 

 

 สายลมตอ้งมว้นเก็บอยา่งเรียบรอ้ย 

     The hoses should be neatly rolled up when stored. 

 

 ถงัเปล่าตอ้งแยกและส่งคืนแวรเ์ฮา้ส ์หา้มเก็บไวบ้ริเวณท่ีท างาน 

     Empty cylinders marked and returned to warehouse, not stored in work area. 

      



ผ2-2 

 หา้มใชแ้ก๊สในความดนัสูงเกิน 28 พีเอสไอ. (รหสัสีจะเป็นสีเดียวกบัท่อ) ตอ้งใช ้

พรอ้มกนัทั้งสองถงั 

     Never use acetylene at a pressure over 28 psi. Backflash arrestors (color 

     coded same as hoses) must be used on both bottles. 

 

 หวัตดั ตอ้งมีสภาพดี (หา้มใชห้วัท่ีช ารุดมีรอยรา้ว) ปลายตอ้งสะอาด และจุดไฟติด 

     ดว้ยอุปกรณ์จุดไฟ 

     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. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

ELECTRICAL ROOM : หอ้งควบคุมไฟฟ้า 

 ตอ้งจดัเก็บความสะอาดทัว่ไปใหเ้ป็นมาตรฐาน 

     Should meet general housekeeping standards. 

 

 ทางเขา้ตอ้งไม่มีส่ิงของเกะกะกีดขวาง ประตูควรเป็นระบบปิดอตัโนมติัและไม่ควร 

     เป็นระบบล็อก 

     The entrances to electrical rooms should be clear of all obstructions and 

     the door should automatically close. The door should not be lockable. 

 

 แผงควบคุมไฟฟ้าตอ้งไมมี่ส่ิงของกีดขวางในระยะ 1.5 เมตร 

     There should be clear access to all electrical panels of 1.5 meters with no 

     obstructions. 

 

 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตอ้งตรวจสอบการท างานดว้ยการทดลองท าใหเ้กิดควนั 

     (และรอสญัญาณแจง้เหตุจากหอ้งควบคุม) 

     The smoke detector should be checked for operation with test smoke 

     canisters (wait to see if there is any response from the control room). 

 

 แผงควบคุมวงจรตอ้งมีฝาปิดมิดชิด (นอกจากชนิดมีตะแกรงปิด) 

     Electrical panels should not have any missing or open covers or openings 

     (except grilled or screened vents). 

 

 จดัเก็บส่ิงของต่าง ๆ ยกเวน้แผ่นแบบแปลนซ่ึงตอ้งวางบนโต๊ะ (ไม่ควรมีช้ินส่วนอุปกรณ์

ต่าง ๆ หรือนอต สกรู เก็บไวใ้นหอ้งควบคุมไฟฟ้า) สวิทชค์วบคุมกระแสไฟแรงสูงติดตั้ง

ไวใ้นท่ีไม่กีดขวางแผงควบคุมหรือทางเดิน 

     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. 
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 ตอ้งไม่มีส่ิงของต่าง ๆ หรอืฝุ่นละอองกองสะสมอยูบ่นแผงควบคุมไฟฟ้า 

     No materials or accumulation of dust should be evident on top of electrical panels. 

 

 สายไฟท่ีต่อเขา้ภายในหอ้งตอ้งผนึกไวด้ว้ยวสัดุท่ีไม่ติดไฟ 

     All cable entrances to the room should be sealed with a non-flammable material. 

 

 ตู ้ควบคุมวงจรทุกตู้ต้องสะอาด และมีเคร่ืองหมายชัดเจน (แน่ใจว่าแผงควบคุมไม่ 

เปรอะเป้ือนฝุ่น น ้ามนั หรือจาระบี และมีเครื่องหมายแสดงถึงจุดท่ีควบคุมโดยตูน้ั้น ๆ) 

     All control panels should be clean and clearly marked (ensure the panels are free 

of dust, oil and grease and the markings show what device is controlled by the panel). 

 

 ฝาตูค้วบคุมวงจรตอ้งปิดล็อก ไม่สามารถเปิดไดโ้ดยผูไ้มมี่หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง 

     All doors on panels should be secured and unable to be opened by unauthorized 

personnel. 

 

 แผงสวทิชไ์ฟทั้งหมดตอ้งไม่สามารถเปิดไดจ้นกวา่ตูค้วบคุมจงจรจะตดักระแสไฟก่อน 

     All power switchboards should not be able to be opened until the mains supply 

has been shut off on that panel. 

 

 ถงัดบัเพลิงตอ้งเป็นชนิดมาตรฐานสากล 

     Fire Extinguishers must comply with fire extinguisher standards. 

 

 แสงไฟส่องสวา่งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

     Lighting should comply with lighting standards. 

 

 จดัเก็บวสัดุติดไฟทุกชนิด ถงัขยะตอ้งปิดมิดชิด อุปกรณต่์าง ๆ ตอ้งน 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 

ตูค้วบคุมวงจร, ส่วนแยกควบคุมวงจร ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

LOCAL PANELS, ELECTRICAL DEVICES AND CONTROLS IN THE WORK AREA 

 ตอ้งติดตั้งอยา่งมัน่คงปลอดภยั บนผนังอาคารหรือเสาเหล็ก (ไม่ใชว้ธีิผูกรดัดว้ย 

     เชือกหรือลวด) 

     Must be securely fastened to a permanent structure such as walls or steel 

     beams (cable ties, rope or wire are not adequate fastenings). 

 

 ตอ้งปิดผนึกกนัฝนหรือน ้าเขา้ ตรวจสอบรูรัว่หรือรอยรา้วทุกดา้นของตู ้(ท่ีดา้นล่าง 

     อาจมีช่องระบายซ่ึงไดผ่้านการตรวจรบัแลว้) ตรวจสายไฟเขา้ตูท่ี้อาจจะหลวม 

     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. 

 

 จะตอ้งล็อกปิดผนึก เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเปิดตู ้

     Must be properly locked or sealed to prevent unauthorized access. 

 

 ทางเขา้ตอ้งไม่มีส่ิงของเกะกะท าใหเ้ขา้ออกไม่สะดวก (บริเวณอยา่งน้อย 1.5 เมตร 

     รอบ ๆ ตูต้อ้งไม่มีวสัดุวางเกะกะ) 

     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). 

 

 มีเครื่องหมายแจง้ใหท้ราบถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปฏิบติังานและต าแหน่งการส่งพลงังาน. 

     The markings should identify the device it operates and the location of the power 

source. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

LIGHTING : แสงส่องสว่าง 

 ไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ (ท่ีติดตั้งแลว้) ตอ้งมีป้ายใหเ้ห็นชดัเจน และมีการทดสอบ 

     การท างาน 

     Battery operated emergency lighting (where installed) must have clear labeling for 

testing and must be tested for operation. 

 

 แสงสวา่งตอ้งเพียงพอต่อการท างาน (สอบถามไดจ้ากผูป้ฏิบติังาน) 

     Must be adequate for the task being performed (ask operator for his opinion). 

 

 ตอ้งใชง้านได ้(เช็คสวทิชเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่ไฟติด) 

     Must be functional (check switches to ensure the lights work). 

 

 ตอ้งติดตั้งอยา่งมัน่คง (ไม่ใชเ้ชือกหรือลวดมดั) 

     Must be securely fastened (rope, wire and cable ties are not acceptable fastening). 

 

 แผ่นสะทอ้นแสง แผ่นครอบตอ้งสะอาดและมีสภาพดี (ไม่แตกรา้วหรือท่ีครอบหาย) 

     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 

 ตอ้งไม่มีขยะกองสะสม (ตอ้งไม่มีเศษจาระบี, น ้ามนั, เศษผา้, เศษหินหรือขี้ โคลนทบั 

     บนสายไฟ) 

     Clear of accumulated rubbish (should not have an accumulation of grease, oil, 

rags, rocks or mud covering the cables). 

 

 ตอ้งไม่มีรอยสนิมหรือรอยผุกรอ่น 

     Should not be rusted or corroded. 

 

 สายไฟตอ้งเก็บใหเ้ป็นระเบียบ (ใชต้วัรดัสายไฟ ไม่ใชเ้อกหรือลวดมดั) 

     Cables secure and orderly (wire or rope are not acceptable cable clamps). 

 

 ป้องกนัในส่วนท่ีอาจมีหิน น ้ามนั หรือวสัดุอ่ืนตกใส่และท าใหส้ายไฟช ารุด 

     Covered where susceptible to falling rocks, oil or other materials that could 

damage the cable. 

 

 ตอ้งใชข้ายดึท่ีมัน่คงแข็งแรง หา้มใชเ้ชือกหรือวสัดุอ่ืนท าเป็นท่ียดึชัว่คราว 

     Properly secured with brackets, not supported with rope or other temporary 

measures. 

 

 ตอ้งไม่มีวสัดุอ่ืนหอ้ยหรือวางไปบนรางสายไฟนอกจากสายไฟเท่าน้ัน (ท่อยางชัว่คราว 

ท่อแข็งหรือถงัไม่ควรใชเ้ป็นฐานวางรางสายไฟ) 

Nothing should be hanging or supported by the tray, except electrical Cables 

(temporary hoses, pipes or buckets should not be supported from the tray). 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

ELECTRICAL WIRING : สายไฟ 

 สายไฟตอ้งวางบนรางสายไฟ มีเข็มขดัรดัทุก ๆ 1.5 เมตร หา้มใชส้ายไฟ, เชือก, หรอื 

     ลวดมดัแทนเข็มขดั) 

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). 

      

 ใชต้วัเช่ือมต่อสายไฟท่ีสามารถป้องกนัการดึงรั้ง ป้องกนัน ้าและฝุ่น 

Must be terminated using a proper connector that secures the cable from 

     being pulled out and prevents access of water or dust. 

      

 ตอ้งไม่มีวสัดุอ่ืนรองอยูใ่ตส้ายไฟหรือรางสายไฟ (เช็คท่อยาง, ท่อเหล็กตะแกรง 

     เหล็กตอ้งไม่หอ้ยอยูก่บัสายไฟ) 

Must not have anything supported from the cable or conduit (check that 

     hoses, pipes, buckets are not suspended from electrical wires). 

      

 ตอ้งไม่มีส่วนยืน่แหลม, รอยหกั หรือส่วนป้องกนัสายไฟช ารุด 

Must not be dented, bent or have the outer protection damaged in anyway. 

      

 ตอ้งมีเครื่องหมายถาวรเม่ือสายต่อเขา้กบัเคร่ืองไฟฟ้า (เครื่องหมายบนสายไฟตอ้ง 

     สามารถอ่านได)้ 

Must be properly tagged where it enters any electrical device (tags identifying  

the cable must be readable). 

      

 ลวดโลหะทั้งหมด ตอ้งเอาออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกลอ่งแยกกระแสไฟ ส่วนต าแหน่ง

ซ่ึงถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าออกชัว่คราว ลวดโลหะตอ้งพนัครอบปลายและติดเคร่ืองหมายไว ้

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. 
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 รหสัสีส าหรบัส่ือสารทางการไฟฟ้า ตอ้งติดไวใ้หช้ดัเจนแสดงถึงการตรวจสอบครั้งสุดทา้ย 

(ประมาณ 6 เดือนยอ้นหลงั) เคร่ืองหมายสีและวนัท่ีดงัตวัอยา่ง เช่น  

ม.ค.- มิ.ย. 2541= สีแดง ก.ค. – ธ.ค. 2541 = สีน ้าเงิน ม.ค.- มิ.ย. 2542 = สีเขียว 

     ก.ค.- ธ.ค. 2542 = สีเหลือง เป็นตน้ 

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. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

MOTORS : มอเตอร ์

 ตอ้งทราบจุดท่ีติดตั้ง สวทิชต์ดักระแสไฟ 

     Must be clearly marked for the location of the electrical shut off. 

 

 แผงกนัพดัลมตอ้งติดตั้งอยา่งปลอดภยัและไม่มีส่ิงอุดตนั 

     Fan guards must be secured to motor and clear of obstructions. 

 

 ตอ้งไม่มีคราบน ้ามนั, จาระบี, เศษหิน และโคลน สะสมอยู ่

     Must be clean of oil, grease, rocks and mud buildup. 

 

 กล่องต่อเช่ือมสายตอ้งปิดและมีสกรูยดึแน่นทุกตวั (ไม่ใชเ้อกหรือลวดมดั) 

     Junction box must be sealed and properly secured with all bolts in place 

     (wire, rope and cable ties are not acceptable). 

 

 ตอ้งไม่มีรอยสนิมหรือการผุกรอ่น 

     Must not be rusted or corroded. 
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มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยั 

SAFETY INSPECTION STANDARDS 

PORTABLE WELDING MACHINES : 

ตูเ้ช่ือมชนิดเคล่ือนยา้ยได ้

 สายไฟตอ้งมว้นและแขวนใหพ้น้จากแท่นรองตูเ้ช่ือม 

     All cables must be rolled up and hung from appropriate supports. 

 

 สายไฟทั้งหมดตอ้งไมมี่รอยช ารุดจากฉนวนป้องกนัภายนอก 

     Cables must be free from damage to outer protection. 

 

 การต่อเช่ือมตอ้งยดึแน่นและมัน่คง ไมมี่รอยช ารุดใหเ้ห็น 

     Connections must be securely fastened with no visible damage or wear. 

 

 หวัเช่ือมตอ้งไม่มีรอยรา้วบนฉนวนท่ีมือจบั (ตอ้งไม่เป้ือน โคลน, น ้ามนั, และจาระบี) 

     Stinger must not have any cracks or damage to the insulation on the handle 

     (it should also be free of mud, oil and grease). 

 

 แผงควบคุมวงจรตอ้งสะอาดหน้าปัทมต์วัเลขตอ้งมองเห็นชดัเจนและอยูใ่นสภาพใชง้านได ้

     Control panel must be clean and all indicators and instructions clearly visible and 

in working order. 

 

 ฝาครอบเครื่องตอ้งมีสลกัล็อก และเม่ืออยูใ่นต าแหน่งเปิดก็สามารถล็อกได ้

     Engine covers must latch securely in place and must be able to be latched in the 

open position. 

 

 แบตเตอร่ีตอ้งยดึแน่นกบัแท่น มีหวัครอบขั้ว และตอ้งสะอาด (ไม่เปรอะเป้ือน น ้ามนั, 

จาระบี หรือโคลน) 

     Battery must be securely fastened in place, the battery caps in place and 

     the battery clean (free from dirt, oil, grease and mud). 
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 เคร่ืองยนตต์อ้งไม่มีรอยรัว่ของน ้ามนัและไม่มีโคลน หรือน ้ามนัทบัถมอยู่ 

     Engine should be free of oil leaks and clear of mud or oil buildup. 

 

 หมอ้น ้าตอ้งไม่รัว่ และไม่มีเศษน ้ามนั หรือโคลนกองอยู ่ฝาครอบกนัแรงดนัตอ้งติดตั้ง 

     อยา่งปลอดภยั (หา้มแตะตอ้งฝาหมอ้น ้าขณะยงัรอ้น) 

     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). 

 

 พดัลมหมอ้น ้าตอ้งสามารถป้องกนัมือสมัผสั ขณะท่ีฝาเครื่องเปิด 

     Radiator fan must be protected from access by hands when the covers are open. 

 

 เครื่องเช่ือมตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีแหง้หา่งจากจุดท่ีจะเปรอะเป้ือนน ้าหรือโคลน 

     Welding Machine must be located in a dry location away from potential sources of 

water or slurry. 
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คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ใบอนุญาตท างานซ่อมธรรมดา 

Cold Work Permit 

 

1. วนัท่ีท างาน ………………………………………………… 

    Worked date 

    อนุญาตเฉพาะ กะ   เชา้ 8.00 - 17.00 น.  

 Morning 8.00 a.m. - 5.00 p.m. 

        บ่าย 14.00 - 23.00 น.  

  Afternoon 2.00 p.m. - 11.00 p.m. 

        ดึก 23.00 - 8.00 น.  

 Evening 11.00 p.m. - 8.00 a.m. 

2. ช่ือผูร้บัเหมา………………………………………………………… ประเภทการท างาน………………………………………… 

    Contractor name        Type of work  

3. ท างานท่ีแผนกบริเวณ ………………………………………… ช่ืออุปกรณ์/เครื่องจกัร…………………………………… 

    Concerned Section Area          Equipment 

4. ผูเ้ตรียมพ้ืนท่ีก่อนปฏิบติังานและการดูแลการปฏิบติังานช่ือ ……………………………………………………. 

    Survey work place before working and fire worker 

5. รายช่ืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีผูร้บัเหมาน ามาท างาน มีดงัน้ี 

    Personal protection equipment (PPEs) list 

     แวน่ตานิรภยั  รองเทา้นิรภยั  หน้ากาก  เข็มขดันิรภยั 

         Safety glasses      Safety shoes      Mask      Safety belt 

     เครื่องดบัเพลิง   ชุดป้องกนัสารเคมี  ถุงมือ  หมวกนิรภยั 

         Fire extinguisher       Chemical suit      Gloves      Helmet 

     อ่ืน ๆ ……………………………… 

         Other 

 

 

 

 

 

 



ผ2-14 

6. รายการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยัก่อนการปฏบิติังาน มดีงัน้ี 

 

รายการตรวจสอบ (ITEMS) 
ใช่ 

(YES) 

ไมใ่ช่ 

(NO) 
หมายเหตุ (Remark) 

1. ด าเนินการกบัอุปกรณท่ี์ตอ้งซ่อมบ ารุงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

Operational control the equipment as 
  

 

    1.1 ลดความดนั Decrease or increase pressure    

    1.2 ลดอุณหภูมิ Decrease or increase temperature    

    1.3 ถ่ายเทสารเคมีในระบบถงั  

          Transfer inlet or outlet Decatur 
  

 

    1.4 แยกอุปกรณอ์อกจากระบบและติดตั้งป้าย   

          เตือน Provide safety sign and isolate 
  

 

    1.5 ท าการลา้งระบบดว้ยน ้า และ/หรือ ก๊าซเฉ่ือย        

          Clean with water or inert gas 
  

 

2. อุปกรณไ์ดถู้กตดัวงจรไฟฟ้าและติดตั้งป้ายเตือน  

    Isolate mechanical or electric 
  

 

3. ทิศทางลมอยูใ่นสภาพท่ีสามารถท างานไดอ้ย่างถาวร       

    Adequate ventilation and wind direction 
  

 

4. มีอุปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคล Provide PPEs    

 

7. ผูอ้นุมติัใหผู้ร้บัเหมาปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 

    Name or signatures for work approval in order to correct implementation. 

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

     วศิวกรอาวุโสแผนกซ่อมบ ารุง                    ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั 

    Senior Maintenance Engineer         HSE Manager 

 

8. รบัทราบกฎระเบียบในการปฏิบติังานและขอ้ควรระวงัโดย 

 

   ………………………………………………………………….. 

             ผูร้บัเหมา/พนักงาน 

           Contractor / WG Staff 
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9. ตรวจปิดงานโดยแผนกเจา้ของพ้ืนท่ีและแผนกความปลอดภยั 

    Hot work finished and equipment is available for service at work place 

      งานเสร็จสมบูรณ์  งานไม่เสร็จ 

          Complete       No Complete 

 

………………………………………………………… ………………………………………………………  …………………………………………………… 

 วศิวกรอาวุโสแผนกซ่อมบ ารุง  ผูร้บัเหมา/พนักงาน        ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั 

Senior Maintenance Engineer Contractor/WG Staff  HSE Manager 

 

ส าเนา 2 ชุด  สีขาว ผูร้บัเหมา/พนักงาน สีชมพ ู ส่วนความปลอดภยั 

2 copies  White Contractor/WG Staff Pink HSE Section  
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คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ใบอนุญาตใหท้ างานท่ีตอ้งใชค้วามรอ้น (เช่ือม, ตดั, ท าใหเ้กิดประกายไฟ, ขุดเจาะ, 

เจยีร และรงัสี)  

Hot Work Permit (Welding, Cutting, Arc, Digging, Grinding and Radio Active) 

 

1. วนัท่ีท างาน ………………………………………………… 

    Worked date 

    อนุญาตเฉพาะ กะ  เชา้ 8.00 - 16.00 น.  

Morning 8.00 a.m. - 4.00 p.m. 

       บ่าย 16.00 - 24.00 น.  

 Afternoon 4.00 p.m. - 00.00 p.m. 

       ดึก 24.00 - 8.00 น.  

Evening 00.00 p.m. - 8.00 a.m. 

2. ช่ือบริษัทผูร้บัเหมา………………………………………………… ประเภทการท างาน…………………..…………………… 

    Contractor name            Type of work  

3. ท างานท่ีแผนกบริเวณ ………………………………………… ช่ืออุปกรณ์/เครื่องจกัร…………………………………… 

    Concerned Section Area          Equipment 

4. ผูเ้ตรียมพ้ืนท่ีก่อนปฏิบติังานและการดูแลการปฏิบติังานช่ือ ……………………………………………………. 

    Survey work place before working and fire worker 

5. รายช่ืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีผูร้บัเหมาน ามาท างาน มีดงัน้ี 

    Personal protection equipment (PPEs) list 

     แวน่ตานิรภยั    รองเทา้นิรภยั  เส้ือยางสงัเคราะห ์  ผา้กนัไฟ 

         Safety glasses      Safety shoes      Synthesis coat        Fire resistance fabric      

     หน้ากาก         เครื่องดบัเพลิง   ชุดป้องกนัสารเคมี  ถุงมือ 

         Mask           Fire extinguisher      Chemical suit      Gloves 

     หมวกนิรภยั      อ่ืน ๆ……………………………… 

         Helmet             Other 
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6. รายช่ืออุปกรณ์ท่ีน ามาท างาน มีดงัน้ี 

    Equipments for working 

     เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและก๊าซต่าง ๆ  สวา่นไฟฟ้า  รถยก, รถเครน ขนาด 20 40 หรือ 60 ตนั 

          Welding machine  Electric driller   Hand lift, crane capacity 20, 40 and 60 tons 

     ถงัก๊าซส าหรบัการเช่ือม  เล่ือยไฟฟ้า  อ่ืนๆ …………………………………. 

          Gas cylinder       Electric raw      Other 

 

7. ผูอ้นุมติัใหผู้ร้บัเหมาปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 

    Name or signatures for work approval in order to correct implementation. 

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

     วศิวกรอาวุโสแผนกซ่อมบ ารุง                    ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั 

    Senior Maintenance Engineer         HSE Manager 

 

8. รบัทราบกฎระเบียบในการปฏิบติังานและขอ้ควรระวงัโดย 

 

   ………………………………………………………………….. 

             ผูร้บัเหมา/พนักงาน 

           Contractor / WG Staff 

 

9. ตรวจปิดงานโดยแผนกเจา้ของพ้ืนท่ีและแผนกความปลอดภยั 

    Hot work finished and equipment is available for service at work place 

      งานเสร็จสมบูรณ์  งานไม่เสร็จ 

          Complete       No Complete 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… 

 วศิวกรอาวุโสแผนกซ่อมบ ารุง  ผูร้บัเหมา/พนักงาน        ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั 

Senior Maintenance Engineer Contractor/WG Staff  HSE Manager 

 

ส าเนา 2 ชุด  สีขาว ผูร้บัเหมา/พนักงาน สีชมพ ู ส่วนความปลอดภยั 

2 copies  White Contractor/WG Staff Pink HSE Section  
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แบบประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

1. ช่ือหน่วยงาน …………………………………………… 

2. วนัท่ี …………………………………………………………… เวลา ………………………………………………… 

3. จ านวนเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานทั้งหมด ……………………………………………………………… คน 

4. จ านวนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง/ผูม้ารบับริการ …………………………………………………………… คน 

5. การด าเนินงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในแผนก 

 

การด าเนินการ 
การปฏิบตัิ 

ไม่มี มี 

1. มีระบบป้องกนั/ระงบัอคัคีภยั   

2. มีการใหค้วามรูเ้ร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   

3. มีระบบการจดัการของเสียท่ีเป็นอนัตราย   

4. มีมาตรการในการใชอุ้ปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล   

5. มีการตรวจสุขภาพรา่งกายประจ าปี   

6. มีการตรวจสุขภาพรา่งกายตามความเส่ียง ไดแ้ก่ 

    6.1 การตรวจสมรรถภาพปอด 

    6.2 การตรวจการไดย้ิน 

    6.3 ตรวจการมองเห็น 

  

7. การตรวจทางชีวภาพ ไดแ้ก่ 

………………………………………………………………………………… 

  

8. การตรวจส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

………………………………………………………………………………… 

  

 

6. ขั้นตอนการท างาน 

 

ขั้นตอนการท างาน/ 

ลกัษณะงาน 

สิ่งคุกคามหลกั ระยะเวลาการท างาน

ต่อวนั (ชัว่โมง) 

จ  านวนผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
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7. ปัจจยัและส่ิงคุกคามทางสุขภาพ 

    7.1 ปัจจยัทางกายภาพ 

 

ปัจจยั 
ต าแหน่ง 

ที่ประเมิน 

ค่าที่วดัได ้

(ถา้มี) 

ค่า

มาตรฐาน 

การประเมิน 
ขอ้เสนอแนะ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความรอ้นในท่ีท างาน   < 45 °C    

2. การระบายอากาศ   10 l/s/คน    

3. แสงสวา่ง 

    3.1 ทางเดิน 

    3.2 ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

   

≥ 50 lux 

≥ 300 lux 

   

4. เสียงดงั   ≤ 85 

dB (A) 

   

5. ฝุ่น       

6. ควนั       

7. รงัสี/ไอโซโทป       

8. การสัน่สะเทือน       

9. ความช้ืน       

10. อ่ืน ๆ …………………………………       
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ตารางท่ี 1 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากส่ิงคุกคามทางกายภาพ 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด/ 

นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

สิ่งคุกคามทางกายภาพ 

1. ความรอ้นในท่ีท างาน 

          

2. การระบายอากาศ           

3. เสียงดงั           

4. แสงสวา่ง  

    (แสงจา้ ประกายไฟ) 

          

5. ความสัน่สะเทือน           

6. ควนั           

7. รงัสี/ไอโซโทป (UV)           

8. ฝุ่น/ฟูม           

9. ความช้ืน           

10. อ่ืน ๆ ………………………           
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7.2 ปัจจยัทางเคมี  

 

ช่ือการคา้ 

ของสารที่ใช ้

ช่ือสารเคมี คุณสมบตัิของสารที่ใช ้

(ของแข็ง ของเหลว 

กา๊ซ ฝุ่ น ฯลฯ) 

วิธีที่สมัผสั (ปาก 

หายใจ ผิวหนัง) 

เจา้หนา้ที่ที่ใช ้

สารเคมี ทราบขอ้

ควรระวงัหรือไม่ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผูท้ี่มีอาการ ผลต่อสุขภาพที่พบ 
ผูเ้กิดอาการมีการปฏิบตัิตวัตามขอ้

ระมดัระวงัในการใชส้ารหรือไม่ 
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ตารางท่ี 2 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากส่ิงคุกคามทางเคมี 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

สิ่งคุกคามทางเคมี 

1. น ้ามนัเคร่ือง 

          

2. น ้ามนัหล่อเย็น            

3. จารบี           

4. ตะกัว่           

5. แคดเมียม           

6. โคบอลต ์           

7. นิกเกิล           

8. แมงกานีส           

9. โครเมียม           

10. สงักะสี           

11. เหล็ก           
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7.3 ปัจจยัทางชีวภาพ 

 

ปัจจยั 

ความเสี่ยงต่อ 

การติดเช้ือ จ  านวน จนท.  

ที่ติดเช้ือ/เดือน 

ต าแหน่ง 

ที่ประเมิน 

การตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

ขอ้เสนอแนะ 

มี ไม่มี 
ทาง 

กายภาพ 

ทางหอ้ง 

ปฏิบตัิการ 
ดี พอใช ้ ควรแกไ้ข 

1. เช้ือรา           

2. MRSA           

3. ไวรสั (สุกใส,  

คางทูม, ตกัอกัเสบบี, 

AIDS, หดัเยอรมนั) 

          

4. เช้ือวณัโรค           

5. ลิจีโอเนลลา  

(จากระบบแอร)์ 

          

6. อ่ืน ๆ 

…………………………. 
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ปัจจยั 
ต าแหน่งที่

ประเมิน 
จ  านวนที่พบ 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
การแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ 

มาก ปานกลาง นอ้ย 

1. หนู        

2. แมว        

3. ไร, หมดั        

4. มด        

5. ยุง        

6. แมลงต่าง ๆ        

7. อ่ืน ๆ ………….        
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ตารางท่ี 3 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากส่ิงคุกคามทางชีวภาพ 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

1. เช้ือรา           

2. MRSA            

3. ไวรสั (สุกใส,  

คางทูม, ตกัอกัเสบบี, 

AIDS, หดัเยอรมนั) 

          

4. เช้ือวณัโรค           

5. ลิจีโอเนลลา  

(จากระบบแอร)์ 

          

6. อ่ืน ๆ …………………………           
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7.4 ปัจจยัทางการยศาสตร ์(Ergonomics) 

 

ปัจจยั 
ลกัษณะงาน 

ที่ประเมิน 

ความเสี่ยงต่อ

สุขภาพ 

การประเมินลกัษณะงาน เครื่องมือ/วิธีผ่อนแรง 
ขอ้เสนอแนะ 

ดี พอใช ้ ควรแกไ้ข ใช ้ ไม่ใช ้

1. เกา้อ้ีสูง/ต า่เกินไป 

- มีพนักพิง 

- มีท่ีพกัแขน 

- ปรบัระดบัได ้

        

2. เขยง่เทา้ในการท างาน         

3. การเอ้ียวตวับ่อย ๆ         

4. ตวัคียบ์อรด์และเมาส์ 

ของคอมพิวเตอรไ์มอ่ยูใ่น 

ลกัษณะเดียวกนั 

        

5. ยกแขนเหนือไหล่บ่อย ๆ         

6. การยกของหนัก         

7. ลากเข็นของหนักบ่อย ๆ         

8. ยืน นัง่ หรือเดินนาน ๆ         

9. ใชส้ายตามาก         

10. อ่ืน ๆ .......................         
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ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งคกุคามทางการยศาสตร ์(Ergonomics) 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

1. เกา้อ้ีสูง/ต า่เกินไป 

- มีพนักพิง มีท่ีพกัแขน 

- ปรบัระดบัได ้

          

2. เขยง่เทา้ในการท างาน           

3. กม้เอ้ียวตวับ่อย ๆ           

4. ตวัคียบ์อรด์และเมาสข์อง

คอมพิวเตอรไ์ม่อยูใ่น

ลกัษณะเดียวกนั 

          

5. ยกแขนเหนือไหล่บ่อย ๆ           

6. ยกของหนัก           

7. ลากเข็นของหนักบ่อย ๆ           

8. ยืน นัง่ หรือเดินนาน ๆ           

9. ใชส้ายตามาก           

10. อ่ืน ๆ ..................           
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7.5 ปัจจยัทางสงัคม จติวิทยา และบริหารองคก์ร 

 

ปัจจยั ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ 

ดี พอใช ้ ควรแกไข  

1. ในแต่ละวนับุคลากร

ท างานเกิน 8 ชม./วนั 

การพกัผ่อน/ภาวะจิตใจ/ 

อารมณ/์ความเครียดจาก 

การท างาน 

    

2. ในแต่ละสปัดาห์

บุคลากรท างาน 

เกิน 48 ชม./สปัดาห ์

การพกัผ่อน/ภาวะจิตใจ/ 

อารมณ/์ความเครียดจาก 

การท างาน 

    

3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

ยุง่ยากมาก 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการ

ท างาน/ความรูสึ้กปลอดภยั 

    

4. งานท่ีทามีความเส่ียง

ต่อสุขภาพ 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการ

ท างาน/ความรูสึ้กปลอดภยั 

    

5. บุคลากรมีเวลา

พกัผ่อนเพียงพอ 

(8 ชม./วนั) 

การพกัผ่อน/ภาวะจิตใจ/ 

อารมณ/์ความเครียดจาก 

การท างาน 

    

6. บุคลากรมีความรู ้

ความสามารถท่ี 

จะท าใหง้านส าเร็จได ้

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการท างาน 

    

7. ความสมดุลของงาน

และบุคลากร 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการท างาน 

    

8. บุคลากรไดร้บั

คา่จา้ง/เงินเดือน 

เหมาะสมกบังาน 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจาก 

การท างาน/ขวญัก าลงัใจ 

    

9. มีสวสัดิการแก่

บุคลากรเหมาะสม 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจาก 

การท างาน/ขวญัก าลงัใจ 

    

10. สมัพนัธภาพ

บุคลากรดี 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการท างาน 

    

11. หน่วยงานมี 

การแกไ้ขปัญหางาน 

เป็นทีม 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจากการท างาน 

    

12. บรรยากาศใน 

การท างาน 

ภาวะจิตใจ/อารมณ/์ 

ความเครียดจาก 

การท างาน/ขวญัก าลงัใจ 

    

13. อ่ืน ๆ ...............      
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ตารางท่ี 5 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากส่ิงคุกคามทางสงัคม จติวิทยา และบริหารองคก์ร 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

1. ความเครียดจาก

การท างาน 

          

2. การพกัผ่อนของ

เจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอ 

          

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)           
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ตารางท่ี 6 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากอุบติัเหตหุรือสภาพการทางานท่ีไม่ปลอดภยั 

  

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

สาเหตุของการเกิด

อุบตัิเหตุ/สภาพการ

ท างานที่ไม่ปลอดภยั 

1. การใชเ้คร่ืองมือ/ 

อุปกรณ ์

          

2. การลากเข็นรถเข็น

อุปกรณค์อมพิวเตอร ์

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

          

3. สภาพพ้ืนท่ีมีลกัษณะ

ล่ืน ขรุขระ 

          

4. ฝ้า หรือผนัง หรือ

เพดาน ชารุด 

          

5. สายไฟ และปลั๊กไฟ           

6. ทางเดินคบัแคบ/ 

มีส่ิงกีดขวางทางเดิน 

          

7. อ่ืน ๆ …………………           
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ตารางท่ี 7 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากอคัคีภยัและภยัพิบติั 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

1. การใชเ้คร่ืองมือ/

อุปกรณไ์ฟฟ้า 

(ทัว่ไป) 

          

2. อื่น ๆ ………………           
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ตารางท่ี 8 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพจากคณุภาพอากาศ 

 

สิ่งคุกคามสุขภาพ 

จ  านวนผูท้ี่มีความเสี่ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/โอกาส

การรบัสมัผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 

(B) 

ระดบัความเสี่ยง 

*(C) = (A) X (B) 

สูง (6 และ 9) 

ปานกลาง (3 และ 4) 

ต า่ (1 และ 2) 

ไม่มี 

มี 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 

ผูร้บับริการ 

(คน) 

ไม่น่าเกิด 

/นอ้ย 

(1) 

เกิดได้

ปานกลาง 

(2) 

เกิดได ้

มาก 

(3) 

เล็กนอ้ย 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

รา้ยแรง 

(3) 

1. ความรูสึ้กอึดอดั/ 

หายใจไมส่ะดวก 

          

2. อากาศรอ้นเกินไป 

หรือเย็นเกินไป 

          

3. ระบบระบาย

อากาศท่ีไม่ดี 

          

4. อ่ืนๆ …………………           
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8. การใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 

ชนิดเครื่องป้องกนัอนัตราย 

ความจ าเป็น 

ตอ้งใช ้
การใช ้(%) ความเพียงพอ ความสะดวก/เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

จ  าเป็น ไม่จ  าเป็น ใช ้ ไม่ใช ้ พอ ไม่พอ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. เส้ือคลุม/เส้ือกาวน์          

2. หมวกนิรภยั          

3. แวน่ตานิรภยั          

4. ถุงมือกนัความรอ้น          

5. ผา้ปิดปาก-จมูก          

6. รองเทา้นิรภยั          

7. ท่ีครอบห/ูปลั๊กอุดหู          

8. หนา้กากกนัฝุ่น          

9. หนา้กากกนัสารเคมี          

10. ผา้เช็ดมือ/กระดาษเช็ดมือ          

11.อ่ืน ๆ .....................……          

หมายเหตุ ควรมีมาตรการ หรือออกกฎระเบียบในหน่วยงานใหม้ีการสวมใส่อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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9. การควบคุมดแูลทัว่ไป  

หวัขอ้ตรวจสอบ 
มี 

ไม่มี หมายเหตุ 
ครบ ไม่สมบูรณ ์ ก าลงัด  าเนินการ 

1. มาตรฐานการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า      

2. ผูร้บัผิดชอบในการดูแล บ ารุงรกัษาเคร่ืองใชต่้าง ๆ      

3. ผูก้ ากบัดูแลและใหค้ าแนะน าเร่ืองความปลอดภยั 

ในการท างาน 
     

4. การตรวจสุขภาพและติดตามผลส าหรบัเจา้หนา้ท่ีเขา้ใหม่      

5. การตรวจสุขภาพตามก าหนดและการติดตามผล      

6. การควบคุมวตัถุมีพิษ (สารเคมี/ยาตา้นมะเร็ง)      

7. การตรวจวดัส่ิงคุกคามสุขภาพ/ความปลอดภยั      

8. การอบรมช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือใหม่      

9. แผนฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบติัเหตุในหน่วยงาน      

10. การใหข้อ้มูลการเฝ้าระวงัสุขภาพ      

11. การใหข้อ้มูลการเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้ม      

12. การใหข้อ้มูลการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี      

13. มีเคร่ืองมือและอุปกรณก์ารดบัเพลิง      

14. อ่ืน ๆ .........................................................................      
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10. สรุปผลการประเมิน 

จากการพิจารณาขอ้มูลทั้งหมด สรุปไดว้า่ในท่ีท างาน 

 ไม่มีความเส่ียงต่อสุขภาพ 

 มีความเส่ียงต่อสุขภาพ แต่ไดด้ าเนินการควบคุมป้องกนัแลว้ 

 มีความเส่ียงต่อสุขภาพและตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

 

ประเด็นปัญหาความเส่ียงท่ีพบของงานสารสนเทศท่ีมีความเส่ียงในระดับปานกลาง (3 หรือ 4) 

ขึ้ นไป มีดงัน้ี 

 

1. ทางกายภาพ 

1.1 ระบบระบายอากาศ 

1.2 แสงสวา่ง 

1.3 ฝุ่น 

1.4 ควรจดัสภาพแวดลอ้มการท างานและอุปกรณ์เคร่ืองมือ ใหมี้ความปลอดภยัต่อ      

      การท างาน 

2. แมลงและสตัวพ์าหะนาโรค 

3. ทางการยศาสตร ์(Ergonomics) หากตอ้งท างานกบัคอมพิวเตอรห์รืองาน       

เอกสารนาน ๆ ควรมีการพกัสายตาทุก 20 นาที โดยมองไกลระยะ 20 ฟุต  

แลว้จึงท างานต่อ 

 

 ไมส่ามารถสรุปถึงความเส่ียงได ้ควรด าเนินการต่อไปน้ี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

การประเมินความเส่ียงควรด าเนินการประเมินซ ้าอีกครัง้เม่ือ 

 ขอ้แนะนาดงักล่าวเบ้ืองตน้ไดด้ าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 

 เม่ือสถานการณ์ในท่ีท างานมีการเปล่ียนแปลง 

 ภายในเวลา…………………………………………..หลงัจากการตรวจครั้งน้ี 

 

 

 



 

ผ2-36 

11. ลงช่ือผูต้รวจสอบ/ผูต้รวจวดั/ผูร้ายงาน/จป.รพ./อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

ลงช่ือ ………………………………….. 

(…………………………………….………) 

ต าแหน่ง……………………………… 

วนัท่ี ….……./…….……./………… 

 

12. ความเห็นของหวัหนา้หน่วยงาน/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ …………………………………. 

(……………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………….. 

วนัท่ี ….……./…….……./………… 

 

เรียน รกัษาการในต าแหน่งหวัหน้าส านักงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

 ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ขอ้ท่ี 9 แลว้ 

 อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา/ทบทวน/ ตรวจสอบของ…................................................ 

 อยูใ่นระหวา่งการส่งตน้เร่ืองไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง/หน่วยงาน………...................................... 

 อยูใ่นระหวา่งด าเนินการปรบัปรุง/แกไ้ข/ตรวจสอบ โดยหน่วยงาน     

     ..................................................................................................................................... 

 ขอส่งตน้เร่ืองกลบั เน่ืองจาก......................................................................................... 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

 

ลงช่ือ …………………………………. 

(……………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………….. 

วนัท่ี ….……./…….……./………… 
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เอกสารส าหรบัขั้นตอนการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง กิจกรรม/ภาระงาน 

 

หอ้งปฏบิติัการ/หอ้ง  :    

ภาควชิา/แผนก/ฝ่าย  :   

ส่วนงาน (คณะ/ศูนย/์สถาบนั/ส านัก)  :    

 

ลงช่ือ...........................................ผูว้ิเคราะห ์           ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติั  

      (…………………………………… )                                     ( …………………………………. )  

วนัท่ี.................................................                     วนัท่ี........................................ 

 

 

  

ล ำดบั ขั้นตอนของกิจกรรม/ภำระ

งำน ที่เลือกเพื่อวิเครำะห ์

JSA 

ลกัษณะอนัตรำย ผลกระทบ 

ที่อำจจะเกิดข้ึน 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง 

หอ้งปฏบิติัการ/หอ้ง  :    

ภาควชิา/แผนก/ฝ่าย  :   

ส่วนงาน (คณะ/ศูนย/์สถาบนั/ส านัก)  :    

                  ลงช่ือ...........................................ผูว้ิเคราะห ์   ลงช่ือ………………………..............ผูอ้นุมติั  

                             (…………………………………… )                        ( …………………………………. )  

                     วนัท่ี...........................................                    วนัท่ี........................................ 
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ทะเบียนควำมเส่ียง กิจกรรม/ภำระงำน 

 

หอ้งปฏบิติัการ/หอ้ง  :    

ภาควชิา/แผนก/ฝ่าย  :   

ส่วนงาน (คณะ/ศูนย/์สถาบนั/ส านัก)  :    

 

ลงช่ือ...........................................ผูว้ิเคราะห ์                ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติั  

            (…………………………………… )                                     ( …………………………………. )  

วนัท่ี.................................................                            วนัท่ี........................................ 

  

 

ล ำดบั 

 

กิจกรรม/ภำระงำน 

 

ระดบัควำมเสี่ยง 

 

หมำยเหต ุ
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เอกสำรส ำหรบัขั้นตอนกำรช้ีบ่งอนัตรำยและกำรประเมินควำมเส่ียง 

สภำพแวดลอ้มโดยรวมของสถำนท่ีท ำงำน 

 

หอ้งปฏบิติัการ/หอ้ง  :    

ภาควชิา/แผนก/ฝ่าย  :   

ส่วนงาน (คณะ/ศูนย/์สถาบนั/ส านัก)  :    

 

ลงช่ือ...........................................ผูว้ิเคราะห ์           ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติั  

      (…………………………………… )                                     ( …………………………………. )  

วนัท่ี.................................................                        วนัท่ี........................................ 

  
 

ล ำดบั 
ลกัษณะ

อนัตรำย 
ผลกระทบ 

ระดบั 

ควำมรุนแรง (A) 

ระดบั 

โอกำส (B) 

ระดบั 

ควำมเสี่ยง 

(A) x (B) 

มำตรกำร

ควบคมุ 

ที่ด  ำเนินกำร 

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

พระราชบญัญตั ิความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

พระราชบญัญตั ิความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก 3 

กฎหมายที่เก่ียวของ 

 

พระราชบญัญติั 

- พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

 

กฎกระทรวง 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจาก 

ท่ีสูงและท่ีลาดชัน จากวสัดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะ

เก็บหรือรองรบัวสัดุ พ.ศ. 2564 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 

พ.ศ. 2559 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับเคร่ืองจกัร ปั่นจัน่ และหมอ้น ้า 

พ.ศ. 2524 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2564 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2562 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. 2555 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
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ประกาศ 

- ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัแบบหวักระจายน ้าดับเพลิง 

ส าหรบับริเวณท่ีตั้งกลุ่มถงัก๊าซปีโตรเลียมเหลวหุงตม้ในสถานท่ีเก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียม

เหลวประเภทสถานท่ีใช ้ลกัษณะท่ีสาม พ.ศ. 2563 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการตรวจวดั  

และการวิเคราะหผ์ลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข 

การฝึกอบรมผูบ้ริหาร หวัหน้างาน และลูกจา้ง ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการอบรม 

ความปลอดภยัในการท างานในการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวดั

และวเิคราะหส์ภาวะการท างาน เก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียงภายในสถานประกอบ

กิจการ 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานเคร่ืองดบัเพลิงแบบ

เคล่ือนยา้ยได ้

- ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดสารเคมีอนัตรายท่ีใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจ

สุขภาพของลูกจา้ง พ.ศ. 2552 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอนัเกิดจากการ

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือหรืออาการส าคญัของโรคจากการประกอบอาชีพ 

พ.ศ. 2563 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือหรืออาการส าคญัของโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2563 

 

SCAN เพ่ือดูรายละเอียดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

การจดัอบรม 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 4 

การจดัอบรม 
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ภาคผนวกที่ 4 

การจดัการอบรม 
 

การจดัอบรมการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

บริษัท แกรนด์เทค จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มงำน

ส ำนักงำน กลุ่มงำนวิจัย กลุ่มงำนคลินิก และกลุ่มงำนช่ำงซ่อมบ ำรุง ได้ด ำเนินกำรในวันพุธท่ี  

1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มีผูเ้ขำ้ร่วมกำรอบรม จ ำนวน 102 คน ดังตารางท่ี ผ4-1 

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมดงัตารางท่ี ผ4-2 และบรรยำกำศกิจกรรมอบรมดงัรูปท่ี ผ4-1 
 

ตารางท่ี ผ4-1 จ  านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม 
 

ล าดบั กลุ่มเป้าหมาย จ  านวนผูเ้ขา้รว่มการอบรม 

1 กลุ่มงำนส ำนักงำน 31 

2 กลุ่มงำนวิจยั 22 

3 กลุ่มงำนคลินิก 37 

4 กลุ่มงำนช่ำงซ่อมบ ำรุง 12 

 รวม 102 
 

 กำรอบรมฯ มีล ำดบัดงัน้ี 

09:00 – 09:15 น. ลงทะเบียน 

09:15 – 09:20 น. พิธีเปิดกำรอบรม  

โดย  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทนัตแพทยพิ์ศลย ์ เสนำวงษ์ 

 รองคณบดีฝ่ำยวจิยั กำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม 

09:20 – 09:30 น. แนะน ำโครงกำร 

 โดย นำงสำวอรนุช  ศิลป์มณีพนัธ ์

  ผูจ้ดักำรโครงกำร 

09:30 – 11:30 น. กำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท ำงำน คณะทนัตแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหิดล ปี 2564 

โดย  ดร.ไพฑูรย ์ งำมมุข  

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดัท ำคู่มืออำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

11:30 – 12:00 น. ช่วงถำม – ตอบ ด ำเนินกำรโดย 

ดร.ไพฑูรย ์ งำมมุข  ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดัท ำคู่มืออำชีวอนำมยัและ

ควำมปลอดภยั 

12:00 – 13:00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

(บรกิารอาหารกลอ่ง น ากลบัไปรบัประทานท่ีหน่วยงานตนเอง) 
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13.00 - 14.30 น.  เทคนิคกำรประเมินควำมเส่ียง 

โดย  ดร.ไพฑูรย ์ งำมมุข  

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดัท ำคู่มืออำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

14.30 - 16.00 น.  กิจกรรม Workshop “กำรประเมินควำมเส่ียง”  

(แบ่งกลุ่มตำมลกัษณะกำรท ำงำน) 

โดย  ดร.ไพฑูรย ์ งำมมุข  

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดัท ำคู่มืออำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

 

     

 

 

 

     
บรรยำกำศกำรบรรยำย 

 

     
 

     
บรรยำกำศกจิกรรม Workshop “กำรประเมินควำมเส่ียง” 

 

รูปท่ี ผ4-1 บรรยากาศการอบรมการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

แนะน ำก ำหนดกำร 

โดยนำงสำวกญัญำวีร ์ส ำเภำพล 

พิธีกรด ำเนินรำยกำร 

กล่ำวเปิดกำรอบรม 

โดยรศ. ดร.ทนัตแพทยพ์ิศลย ์เสนำวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ำยวจิยั กำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม 

แนะน ำโครงกำร 

โดยนำงสำวอรนุช ศิลป์มณีพนัธ ์

ผูจ้ดักำรโครงกำร 
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ตารางท่ี ผ4-2 รายช่ือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมการอบรมการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั  
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
เบอรโ์ทรศพัท ์

(ภายใน) 

 กลุ่มงำนส ำนักงำน    

1 นำงสำวสุมิตรำ สุบินประเสริฐ นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน หน่วยแผนงำน 7595-8 

2 นำงสำวนงนุช กิตติอรุณกร เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี 7562 

3 นำงณฐัศศิ ทองมอญ พนักงำนธุรกำร หน่วยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี 7562 

4 กนัตฤ์ทยั วิชญำณวรวุฒิ นักวิชำกำรเงินและบญัชี หน่วยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี 7595 

5 นำงสำวอรุณรตัน์ ธรรมวะสำ หวัหน้ำงำนแผนและงบประมำณ งำนแผนและงบประมำณ 7597 

6 นำงสำวชำลี วิเศษ นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน งำนแผนและงบประมำณ 7597 

7 พิมพน์ำรำ เลิศปิยะนันทกูร นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน หน่วยงบประมำณและตน้ทุน 7597 

8 จรรยำ บุญเทศศิริ นักวิชำกำรและบญัชี งำนแผนและงบประมำณ 7597 

9 นำงสำวชญัญำนุช ทิวะสิงห ์ 

(แทนหวัหน้ำงำน) 

เจำ้หน้ำท่ีงำนบริหำรทัว่ไป หน่วยบริหำรควำมเส่ียง 7791 

10 นำงสำววรญัญำ เขยตุย้ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยบริหำรควำมเส่ียง 7791 

11 นำงสำวอภิสรำ ทำนัน เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยพฒันำคุณภำพโรงพยำบำล 10, 027, 792 

12 จีรพร แปงเคร่ือง นักวิชำกำรพฒันำคุณภำพ งำนบริหำรคุณภำพ 7612 

13 ลลิตำ อุทำภกัดี นักวิชำกำรพฒันำคุณภำพ งำนบริหำรคุณภำพ 7612 

14 วรรณวิภำ จนัทรห์อมกุล นักตรวจสอบภำยใน หน่วยตรวจสอบภำยใน 7981 

15 จำรุวรรณ พุฒิศิริ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยตรวจสอบภำยใน 7981 

16 ณฐัสุดำ วฒันภิญโญ นักนิเทศศิลป์ งำนส่ือสำรองคก์ร 22007607 

17 นำงสำวเพียรพร กิจขยนั เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยโสตทศันศึกษำ 7605-6 

18 นำงสำวพรทิพย ์โรจน์ธรรม นักวิชำกำรโสตทศันศึกษำ หน่วยโสตทศันศึกษำ 7605-6 

19 กนกพิชญ ์ประจนับำน เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป งำนขอ้มูลและสำรสนเทศ 7613 

20 ธนวนัต ์ไหวเคล่ือน นักวิชำกำรสำสนเทศ งำนขอ้มูลและสำรสนเทศ 7613 

21 นำงสำวภำวิณี วินพิชยั นักวิชำกำรศึกษำ โรงเรียนผูช่้วยทนัตแพทย ์ 7638 

22 นำยสนัทศัน์ หวงักุ่ม นักวิชำกำรศึกษำ โรงเรียนผูช่้วยทนัตแพทย ์ 7638 

23 นำยวศิน กิจวิสำละ นักวิเทศสมัพนัธ์ หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ 7608 

24 นำยอภิรกัษ์ พละพร นักวิเทศสมัพนัธ์ หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ 7608 

25 นำงสำวพชัรีพร แสงโสด เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป โรงเรียนทนัตแพทยศำสตรน์ำนำชำติ 7764 ต่อ 13 

26 ทศันีย ์เกตุคุม้ภยั เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป ภำควิชำทนัตกรรมเด็ก 7821 

27 ปิยภรณ์ วฒันอำภรณช์ยั นักวิชำกำรศึกษำ โรงเรียนเทคโนโลยีทนัตกรรม  

(อำคำรพรีคลินิก ชั้น 3) 7688 

28 อมรรตัน์ เลิศพิพฒัน์ ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ประชำสมัพนัธ ์ 7002 

29 นำงสำว ศิริญญำ กุลรุ่งโรจน์ พนักงำนสถำนท่ี โรงเรียนเทคโนโลยีทนัตกรรม (อำคำร

พลีคลินิก ชั้น 3) 7639 

30 สมมำรถ เกล้ียงขำว พนักงำนสถำนท่ี โรงเรียนเทคโนโลยีช่ำงทนัตกรรม 9912 

31 พทัธนันท ์อมรสิริเธียร นักวิชำกำรสำรสนเทศ หน่วยพฒันำภำพลกัษณอ์งคก์ร 

และเว็บไซต์ 

7607 

 กลุ่มงำนวิจยั    

1 นำงสำวณฑัฐำ ภทัรวิสิฐเศรษฐ์ รกัษำกำรหวัหน้ำหน่วยบริกำร

สถำนท่ีและเคร่ืองมือวิจยั 

หน่วยบริกำรสถำนท่ี 

และเคร่ืองมือวิจยั 

7628 

2 นำงสำวณฐมน ทองใบอ่อน นักวิทยำศำสตร ์ หน่วยบริกำรสถำนท่ี 

และเคร่ืองมือวิจยั 7628 

3 ดร.พรเกียรติ ช่ืนจิตอภิรมย ์ รกัษำกำรหวัหน้ำศูนย ์ ศูนยว์ิเครำะหแ์ละวิจยัทันตชีววสัดุ 7625 

4 เสำวรส เกำ้พนัธ์ เจำ้หน้ำท่ีวิจยั ศูนยว์ิเครำะหแ์ละวิจยัทันตชีววสัดุ 7625 
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
เบอรโ์ทรศพัท ์

(ภายใน) 

5 นำงสำวสุนิษำ คงพิพฒัน์ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริกำรเพื่อกำรวิจยั 7628 

6 นำยภูวนัย ภูษิต พนักงำนบริกำร งำนบริกำรเพื่อกำรวิจยั 7628 

7 นำยอนุชำ ซำเจริญ นักวิทยำศำสตร ์ ศูนยบ์ริกำรวิเครำะหโ์ครงสรำ้งจุลภำค 

ส ำนักงำนกำรวิจยั 7627 

8 ชญำดำ เทียนไชย เจำ้หน้ำท่ีวิจยั ศูนยบ์ริกำรวิเครำะหโ์ครงสรำ้งจุลภำค 7627 

9 นำยดุสิต บุมำลี เจำ้หน้ำท่ีวิจยั ศูนยบ์ริกำรวิเครำะหโ์ครงสรำ้งจุลภำค 22004014 

10 นำงสุวรรณำ ก่อสุวรรณวงศ ์ หวัหน้ำงำนส่งเสริม 

และพฒันำกำรวิจยั 

ส ำนักงำนกำรวิจยั 

7620 

11 ศศิธร ส ำรำญจิต เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป ส ำนักงำนกำรวิจยั 7620 

12 นำยอำทิตย ์เกลำพิมำย นักวิทยำศำสตร ์ จุลชีววิทยำช่องปำก 7806 

13 นำงสำวอรดำ โตศรีสวสัด์ิเกษม นักวิทยำศำสตร ์ จุลชีววิทยำช่องปำก 7806 

14 นำงรุ่งอรุณ เเยม้ดี (ผูเ้เทน) นักวิชำกำรเงินและบญัชี หน่วยบริหำรจดักำรกำรวิจยั 7620 

15 นำยภำณุวฒัน์ ชมหอม เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หน่วยบริหำรจดักำรกำรวิจยั 7620 

16 นำงสำวธนัฏฐำ วุตติหำสะ นักวิทยำศำสตร ์ งำนประยุกตผ์ลงำนวิจยั 7630 

17 นำงสำวบุญพิทกัษ์ ดอกกุหลำบ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป งำนประยุกตผ์ลงำนวิจยั 7630 

18 นำงสำวพรรตัน์ บุญเพ็ชร เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป ภำควิชำเภสชัวิทยำ 7833 

19 นำงสำวพรเพ็ญ ดำรำรตัน์ นักวิทยำศำสตร ์ ภำควิชำเภสชัวิทยำ 7833 

20 นำงสำววิรญัชนำ เทียบไธสง พนักงำนประจ ำหอ้งทดลอง ภำควิชำเภสชัวิทยำ 7833 

21 นำงศิรินทิพย ์เกลำพิมำย นักวิทยำศำสตร ์

(ผูช้ ำนำญกำรพิเศษ) 

ภำควิชำชีววิทยำช่องปำก 

7849 

22 นำงสำวดวงชีวนั พึ่งสุรินทร์ นักวิทยำศำสตร ์ ภำควิชำชีววิทยำช่องปำก 7849 

 กลุ่มงำนคลินิก    

1 นำงสำวลดัดำวรรณ ชุยชม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั 3354 

2 นำงสำวญำสุมินทร ์เขียนวงศ์ ช่ำงทนัตกรรม ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั 3354 

3 นำงสำวประภำภรณ์ ชำ้งรำ้ย ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกศลัยกรรมช่องปำก 891471331 

4 นำงสำวอรุณรตัน์ พรมพนัห่ำว ผูป้ฏิบติังำนทำงทนัตกรรม คลินิกศลัยกรรมช่องปำก 3334 

5 รศ.ประภำศรี ริรตันพงษ์ หวัหน้ำภำควิชำทนัตกรรมเด็ก ทนัตกรรมเด็ก 7821 

6 เพชรำ ภูวิภำนนท์ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัง่ไป ทนัตกรรมเด็ก 7821 

7 นำงสำวญำณี หทยัพิชิตชยั พยำบำล หน่วยควบคุมกำรติดเชื้ อ 1018 

8 นำงสำวไฉน พรหมศรีจนัทร์ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกกลำง 6667 

9 นำยธรรมรตัน์ สำสิงห ์ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกกลำง 6667 

10 นำงสำวณฐัริกำ โชติประเสริฐ ผูช่้วยทนัตแพทย ์ คลินิกปริทันตวิทยำฯ 02-2007667 

11 นำงสำวสรญัญำ อุปสำคร ผูช่้วยทนัตแพทย ์ คลินิกปริทันตวิทยำฯ 02-2007667 

12 สุกลัยำ จุย้ยประเสริฐ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม  

(หวัหน้ำคลินิก) 

คลินิกทนัตกรรมเด็ก 

4459 

13 นำงวำรุณี ข ำเอนก ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมเด็ก 4459 

14 นำยนพพล ฉินเจริญ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมหตัถกำร 5575 

15 นำงสำวชญำน์นัทช ์วนัทำ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมหตัถกำร 5575 

16 นำงสำวปัญฑำรีย ์ฉิมวยั หวัหน้ำคลินิกประดิษฐ์ 

ใบหน้ำขำกรรไกร 

ค.ประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร 9905 

17 นำยปรีดำ วนัสุข ช่ำงทนัตกรรม ค.ประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร 9905 

18 นำยภูวดล จนัสม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกรงัสีวิทยำฯ 33,447,773 

19 นำยนรำธร ล้ีสมบรูณผ์ล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คลินิกรงัสีวิทยำฯ 33,447,773 

20 นำงจำรุวรรณ โพธ์ิพรม หวัหน้ำหน่วยเวชภัณฑ ์

ปลอดเช้ือ 

หน่วยเวชภัณฑป์ลอดเช้ือ 

1010 

21 นำงสำวชริญญำ จนัต๊ะยอด ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม หน่วยเวชภัณฑป์ลอดเช้ือ 1010 

22 นำงสำวจริยำ ธรรมสละ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม หน่วยวิสญัญีวิทยำ 7795 
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23 นำงสำวกมลฉัตร  

ประสำทพรศิริโชค 

ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม หน่วยวิสญัญีวิทยำ 

7795 

24 นำงสำวสินีนำฎ แสนรมัย ์ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ 7575 

25 นำงสำวสรำรกัษ์ อยู่พลำย ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ 7575 

26 นำงทศันีย ์แช่มเขียว ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกวิทยำเอ็นโดดอนต์ 7746 

27 นำงสำวจุฑำรตัน์ เทพรำม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกวิทยำเอ็นโดดอนต์ 7746 

28 นำยฐำปกรณ ์ภูมิภำค ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม วิทยำระบบบดเค้ียว 22007779 

29 สุรีพร  ภูพนันำ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง  

30 ช่ืนสุข พิพิธภณัฑ ์ เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป หอ้งปฏิบติักำรชั้น 9  

โรงเรียนเทคโนโลยีทนัตกรรม 

9912 

31 นำยอชิรพล โมรำชำติ นักประชำสมัพนัธ์ หน่วยผูป่้วยสมัพนัธ ์ 

โรงพยำบำลทนัตกรรม 

7727 

32 นำงสำวกมลทิพย ์ชยัมุงคุณ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม หน่วยเภสชักรรม 

โรงพยำบำลทนัตกรรม 

1015 

33 นำยวชัรินทร์ อนุพรม ผูช่้วยเภสชักร หน่วยเภสชักรรม  

โรงพยำบำลทนัตกรรม 

1015 

34 นำงสำวกรองสุรำงค ์เอื้ อรุจิรตัน์ ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม เวชระเบียน 1023 

35 นำงสำวนงลกัษ์ มำลยัทอง พนักงำนธุรกำร เวชระเบียน 1023 

36 นำงอญัชญำ พวงทอง ช่ำงทนัตกรรม ศูนยป์ฏิบติักำรซิมมิวเลชัน่ 4001 

37 นำงสำวลกัขณำ อตัถเจริญสุข นักวิชำกำรช่ำงทนัตกรรม ศูนยป์ฏิบติักำรซิมมิวเลชัน่ 4001 

 กลุ่มงำนช่ำงซ่อมบ ำรุง    

1 นำยวิทยำ แหลมทอง งำนกำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม งำนกำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม 7588 

2 นำงสำวณชัลิดำ แสนปรำโมทย ์ งำนกำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม งำนกำยภำพและส่ิงแวดลอ้ม 7588 

3 นำยบณัฑรู อ่วมน่ิม หน่วยซ่อมบ ำรุง หน่วยซ่อมบ ำรุง 22007591 

4 พิริยะ นำมเสถียร หน่วยวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม หน่วยวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 7592 

5 นำงสำวปำณิศำ จิตติปกรณร์กัษ์ หน่วยวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม หน่วยวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 7592 

6 นำงบีรญำ หสัครบุรี หน่วยบริหำรสถำนท่ี หน่วยบริหำรสถำนท่ี 7564 

7 นำยฐำนิศร ์แก่นแกว้ หน่วยบริหำรสถำนท่ี หน่วยบริหำรสถำนท่ี 7564 

8 นำยนพเมศฐ์  รงัสีเตชำวฒัน์ หน่วยส่ิงแวดลอ้ม 

และอนุรักษ์พลงังำน 

หน่วยส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังำน 

7593 

9 นำงสำวมยุรี  ศรีสุวรรณ หน่วยส่ิงแวดลอ้ม 

และอนุรักษ์พลงังำน 

หน่วยส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังำน 

7593 

10 นำงสำวนิตยท์ยำ  ทีฆำวงค์ หน่วยส่ิงแวดลอ้ม 

และอนุรักษ์พลงังำน 

หน่วยส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังำน 

7593 

11 นำยธิระยุทธ  อกัษรกูล หน่วยซ่อมบ ำรุง หน่วยซ่อมบ ำรุง 7591 

12 ธญัลกัษณ ์สว่ำงสุวรรณ โรงพยำบำลทนัตกรรม 

มหำจกัรีสิรินธร 

โรงพยำบำลทนัตกรรม 

มหำจกัรีสิรินธร  

 



 
 

คณะกรรมการอ านวยการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

1. คณบดี        ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวจิยั กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม    รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดี        กรรมการ 

4. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ      กรรมการ 

6. ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวจิยั กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม    กรรมการ 

7. หวัหน้าภาควชิากายวภิาคศาสตร ์    กรรมการ 

8. หวัหน้าภาควชิาจุลชีววทิยาช่องปาก     กรรมการ 

9. หวัหน้าภาควชิาชีววทิยาช่องปาก     กรรมการ 

10 หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน     กรรมการ 

11. หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมชุมชน     กรรมการ 

12. หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมเด็ก     กรรมการ 

13. หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง     กรรมการ 

14. หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์    กรรมการ 

15. หวัหน้าภาควชิาทนัตกรรมหตัถการและวทิยาเอ็นโดดอนต ์ กรรมการ 

16. หวัหน้าภาควชิาพยาธิวทิยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  กรรมการ 

17. หวัหน้าภาควชิาเภสชัวทิยา      กรรมการ 

18. หวัหน้าภาควชิารงัสีวทิยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   กรรมการ 

19. หวัหน้าภาควชิาวทิยาระบบบดเค้ียว     กรรมการ 

20. หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตรช์่องปากและปริทนัตวทิยา  กรรมการ 

21. หวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  กรรมการ 

22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริมา สงวนสิน    กรรมการ 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทพญ.สุนี พงศโ์รจน์เผ่า    กรรมการ 

24. หวัหน้างานบริหารและธุรการโรงพยาบาล    กรรมการ 

25. หวัหน้างานบริการเพ่ือการวจิยั     กรรมการ 

26. หวัหน้างานประยุกตผ์ลงานวจิยั     กรรมการ 

27. หวัหน้างานส่งเสริมและพฒันาการวจิยั    กรรมการ 

28. หวัหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา    กรรมการ 

29. หวัหน้างานบริหารการศึกษาหลงัปริญญา    กรรมการ 
 



 
 

30. หวัหน้างานพฒันาการเรียนรูแ้ละวชิาการ    กรรมการ 

31. หวัหน้างานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม     กรรมการ 

32. หวัหน้างานคลงั       กรรมการ 

33. หวัหน้างานบริหารทัว่ไป      กรรมการ 

34. หวัหน้างานพสัดุ       กรรมการ 

35. หวัหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ     กรรมการ 

36. หวัหน้างานบริหารคุณภาพ      กรรมการ 

37. หวัหน้างานแผนและงบประมาณ     กรรมการ 

38. หวัหน้างานส่ือสารองคก์ร      กรรมการ 

39. หวัหน้าหน่วยบริหารความเส่ียง     กรรมการ 

40. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 

41 หวัหน้าหน่วยควบคุมการติดเช้ือ     กรรมการ 

42. หวัหน้าหน่วยยานพาหนะ      กรรมการ 

43. หวัหน้าหน่วยบริหารสถานท่ี      กรรมการ 

44. หวัหน้าหน่วยวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม    กรรมการ 

45. หวัหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง      กรรมการ 

46. หวัหน้าหน่วยรกัษาความปลอดภยัและการจราจร   กรรมการ 

47. หวัหน้าหน่วยส่ิงแวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังาน    กรรมการและเลขานุการ 

48. นางสาวนิตยท์ยา ทีฆาวงค ์     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

49. นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ      กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

คณะผูศึ้กษาจดัท าคู่มือการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

บริษัท แกรนดเ์ทค จ  ากดั 

 

1. นางสาวอรนุช ศิลป์มณีพนัธ์   ผูจ้ดัการโครงการ/ผูเ้ช่ียวชาญส่ิงแวดลอ้ม 

2. ดร.ไพฑูรย ์งามมุข    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการจดัท าคู่มือ 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

3. นางสาวอุบล ศิลป์มณีพนัธ ์   นักวชิาการ 

4. นางสาวกญัญาวรี ์ส าเภาพล   นักวชิาการ 

6. นางสาวสรินทิพย ์ศิลป์มณีพนัธ ์  นักวชิาการ 

7. นางสาววริษา หาญสกุลเจริญชยั  นักวชิาการ 

8. นางสาวกลัยรตัน์ มงัคลาด   เลขานุการโครงการ 






