
ความปลอดภัยในการทำงาน
องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้

คู่มือ



คำนำ

องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม ้ ไดก้ำหนดแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง)   

ปี 2553 – 2555 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงกฎระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหัวข้อ 3.1 การจัดทำคู่มือ

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ  

ในเรื่องความปลอดภัยฯ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสำนักทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้รับ

ผิดชอบแผนงานดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้  

ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือนี้กล่าวถึงข้อควรระวังที่  

ผู้ปฏิบัติทุกคนควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในเวลาทำงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

จากการทำงานอันจะส่งผลให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความไม่ปลอดภัย

ของผู้ปฏิบัติงาน 

 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ปฏิบัติงานจะนำแนวทางปฏิบัติในการทำงาน

ของคู่มือความปลอดภัยในการทำงานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ForestIndustryOrganization)

[ก]

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน

ทุกคน จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการในการทำงานไว้ ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ  

ที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  

ที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดนโยบายให้มีคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องตามหน้าที่ของ

กฎหมายความปลอดภัยฯ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความ

ปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบของกฎหมาย

ด้านความปลอดภัยฯ 

5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
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คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ForestIndustryOrganization)

[ค][ข]

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานสำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง

ความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การ

เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความ  

ไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้อำนวยการ 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการ

ทำงานต่อผู้อำนวยการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา 

และบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานหรอืเขา้มาใชบ้รกิารในองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม้ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง

มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสนอต่อผู้

อำนวยการ 

5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบ

สถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง

ครั้ง 

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ 

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของ  

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติ 

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอผู้อำนวยการ 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ  

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี   

เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ 

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาน

ประกอบกิจการ 

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการ  

มอบหมาย 

 

 



















คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
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คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ForestIndustryOrganization)

[จ][ง]

คำจำกัดความ




ภัย (Hazard) หมายถึง สภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาด

เจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานปกติของมนุษย์ 

อันตราย (Danger)หมายถึง ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจาก ภัย 

(Hazard) ระดับของภัยอาจมีระดับสูงมากหรือน้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในการ

ป้องกัน 

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือ

ความสูญเสียทางกายภาพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน หรือความเสีย

หายทางด้านการเงินที่เกิดขึ้น 

อบุตัเิหตุ(Accident)หมายถงึ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดยมไิดว้างแผนไวล้ว่งหนา้ 

ซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวการณ์ที่ปลอดจากภัย (Hazard) 

หรือการพ้นภัย รวมถึงการปราศจากอันตราย (Danger) การบาดเจ็บ (injury)   

การเสี่ยงภัย (risk) หรือการสูญเสีย (loss) 

สาเหตุของอุบัติเหตุ(CausesofAccident)


อาจแบ่งเป็น 2 ประการหลัก ๆ คือ สาเหตุพื้นฐาน หรือสาเหตุที่เอื้ออำนวย

ให้เกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

1. สาเหตุพื้นฐาน หรือสาเหตุที่เอื้ออำนวยให้เกิดอุบัติเหตุ (Basic or

Contributingcauses) มี 3 ประการ ได้แก่ 

 1.1 การบรหิารจดัการและการควบคมุดา้นความปลอดภยัขาดประสทิธภิาพ 

เนื่องจาก 

  1) ไม่มีการสอนหรือการอบรมด้านความปลอดภัย 

  2) ไม่บังคับให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือกฎความปลอดภัย 

  3) ไม่ได้วางแผนความปลอดภัยในการทำงาน 

  4) ไม่ได้ทำการแก้ไขจุดที่เป็นอันตราย 

  5) ไม่จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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 1.2 สภาวะของใจคนไม่ปกติ ไม่เหมาะสม เนื่องจาก 

   1) ขาดความรู้ หรือจิตสำนึกความปลอดภัย 

   2) มีทัศนคติไม่ดี และไม่ถูกต้อง 

   3) ภาวะจิตใจตอบสนองช้าเกินไป 

   4) ขาดสมาธิ และความตั้งใจในการทำงาน 

   5) ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 

    6) ตื่นเต้น ขวัญอ่อน กลัว ตกใจง่าย 

  

  

 

  1.3 สภาวะร่างกายของบุคคลไม่ปกติ เนื่องจาก 

   1) อ่อนเพลีย เมื่อล้า 

   2) หูหนวก 

  3) สายตาไม่ดี 

  4) สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน 

   5) โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

   6) ร่างกายพิการ 

 

2. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ(Immediatecauses)

  2.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล (Unsafe Condition) 

   1) ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือขาดความรู้ 

   2) การมีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติ เหตุเป็นเรื่องของ  

เคราะห์กรรม แก้ไขป้องกันไม่ได้ 

  3) รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คาดการณ์ผิด 

  4) ประมาทเลินเล่อ พลั้งเผลอ เหม่อลอย ขาดความระมัดระวัง  

  5) เร่งรีบ ลัดขั้นตอน 

  6) หยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงาน 

  7) สภาพร่างกายไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ดื่มสุรา เมาค้าง   

มีปัญหาครอบครัว ใช้สิ่งเสพติด เป็นต้น 

  8) ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย 

  9) แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม หรือใส่เครื่องประดับที่เอื้ออำนวย  

ให้เกิดอุบัติเหตุ 
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  2.2 สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)  

  1) เครื่องมือ อุปกรณ์ชำรุด ขาดการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา 

   2) ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บวัสดุสิ่งของ 

  3) สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

ไม่ดี เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี เสียงดังฝุ่นละออง 

เป็นต้น 

  4) โครงสร้างของอาคารไม่แข็งแรง 

  5) ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม 

 

 

 



ผลกระทบจากอุบัติเหตุ


1. ผลกระทบทางตรง(DirectEffect)

 - อวัยวะ ร่างกายได้รับบาดเจ็บ 

 - เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน 

 - สูญเสียอวัยวะ พิการ 

 - สูญเสียชีวิต 

  

 
 

2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) 

 - ขาดงาน หยุดงาน ทำให้ขาดรายได้ 

 - สูญเสียเวลาในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง 

 - สูญเสียโอกาสในความก้าวหน้าทางการงาน 

 - หากเกิดความพิการจะเพิ่มภาระให้ครอบครัว 

 - สูญเสียโอกาสทางสังคม 

 - หากสูญเสียชีวิต ครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อนยากลำบาก 

 - องค์การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 - ประเทศสูญเสียประชากรที่มีค่าอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา  

  ประเทศ 
 

ผลกระทบจากอุบัติเหตุในการทำงาน

เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร
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บทที่1หลักความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานควร

ละเว้นนิสัยและการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือการกระทำที่เสี่ยง

อันตรายในการปฏิบัติงานโดยสร้างจิตสำนึกและความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานให้เกิด

ความปลอดภัยอย่างสูงสุด 

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ

ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งปฏิบัติ

ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัย

แก่บุคคลอื่น  

3. ผู้ ปฏิบั ติ ง านต้องปฏิบั ติ ตาม

เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Sign) 

โดยเคร่งครัด 

4. ผู้ปฏิบัติงานต้องเอาใจใส่ในการทำงาน ห้ามหยอกล้อหรือแกล้งบุคคล

อื่นในงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัย 
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5. ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

 ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยสวมใส่ลงบน

อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายๆ ส่วนรวมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

อันตรายแก่อวัยวะส่วนนั้นๆหรือเพื่อช่วยลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   

ในระหว่างการปฏิบัติงาน  

6. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม

 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ห้ามสวมเสื้อผ้าที่รุ่มร่าม  

7. ห้ามผู้ปฏิบัติงานทำงานโดยไม่มีหน้าที่เฉพาะในงานที่มีลักษณะ

อันตราย เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  

8. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รายงานทันทีที่ประสบอันตราย

 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานทราบ

ทันทีที่ประสบอันตราย เนื่องจากการปฏิบัติงานเฉพาะกรณีที่ต้องมีการตรวจหรือรักษา

พยาบาลโดยแพทย์หรือเป็นเหตุให้ต้องหยุดงานตามแบบรายงานการประสบอันตราย

ของผู้ปฏิบัติงาน 

9. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รายงานทันทีที่พบสภาพการทำงาน เครื่องมือ

หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ปลอดภัย

 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที เมื่อพบ

สภาพการทำงาน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ปลอดภัย  

10. ผู้รับเหมาที่จะปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับเหมาที่จะปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้รับผิดชอบก่อนเข้า

ปฏิบัติงาน และพนักงานผู้รับผิดชอบต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วย  

ความปลอดภัย 

 

 

 

 

บทที่2 ความปลอดภัยในการทำงานในสำนักงาน 


2.1พื้น-ประตู-ทางเดิน

 

(1) ควรให้พื้นที่สำนักงานมีความสะอาด

อยู่เสมอ 

(2) พื้นสำนักงานควรอยู่ ในแนวระดับ  

ไม่ลาดเอียงหรือยู่ต่างระดับ  

หากจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้แสดงสีสัน

ให้เห็นชัดเจน 

(3) ให้ใช้วัสดุกันลื่นปูทับบนกระเบื้องหรือพื้นขัดมันที่ลื่น 

(4) ห้ามวิ่งในขณะปฏิบัติงาน 

(5) ในขณะที่มีการขัดหรือทำความสะอาดพื้น ผู้ปฏิบัติงานควรสังเกตป้าย  

คำเตือนและให้มีการเดินหรือปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น 

(6) ในกรณีที่มีน้ำ น้ำมัน หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการลื่นบนพื้นสำนักงาน  

ให้ผู้พบเห็นทำการเช็ดหรือนำออกไป หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที 

 

 

  

(7) ในกรณีที่พบเห็นวัสดุหรือเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ดินสอ ที่หนีบกระดาษ 

ยางลบ หรือสิ่งอื่นใดตกหล่นอยู่บนพื้นให้เก็บโดยทันทีเพราะอาจเป็นสาเหตุ  

ให้ลื่นหกล้มได้ 
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(8) อย่ายืนหรือเดินใกล้บริเวณประตูที่ปิดอยู่เพราะบุคคลอื่นอาจจะเปิด

ประตูมากระแทกได้  

(9) เมื่อจะผ่านเข้าออกบังตา หรือเปิดปิดประตูบานกระจก ควรเข้าออกหรือ

เปิดปิดด้วยความระมัดระวังอย่างช้าๆ และในการใช้บังตาหรือประตูที่เปิดปิดสองบาน 

ให้ใช้บังตาหรือประตูทางด้านขวา 

(10) บังตาหรือประตูบานกระจกที่เปิดปิดสองทาง ให้ติดเครื่องหมาย “ดึง” 

หรือ “ผลัก” ให้ชัดเจน 

(11) ไม่ควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ หรือปล่อยให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณ

ทางเดินหรือช่องประตู 

(12) ในขณะเดินถึงมุมตึกให้เดินทางด้านขวาของทางเดิน และเดินอย่างช้าๆ 

ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับผู้อื่นซึ่งกำลังเดินมาจากอีกมุมหนึ่ง 

(13) ควรติดตั้งกระจกเงาทำมุมในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

(14) สายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า ควรติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กีดขวาง

ทางเดิน 

 

2.2การใช้บันได

 

การใช้บันได ให้ปฏิบัติดังนี้ 

กรณีที่1การใช้บันได้ขึ้นลงอาคาร

(1) ก่อนขึ้นหรือลงบันได ควรสังเกตสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตายขึ้นได้ 

(2) ถ้าพบบริเวณบันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือราวบันได หรือขั้นบันได

ชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไข 

(3) อย่าปล่อยให้มีเศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้นน้อยอื่นใดบนขั้นบันได เช่น เศษกรวด 

เศษแก้ว หรืออื่นๆ 

(4) ไม่ควรติดตั้งสิ่งดึงดูดความสนใจ เช่น กระจกเงา ภาพโปสเตอร์   

ไว้บริเวณบันได 

(5) ควรจัดให้มีพรมหรือที่เช็ดเท้าบริเวณเชิงบันได เพื่อความปลอดภัย 

(6) อย่าวิ่งขึ้นหรือลงบันได ควรขึ้นลงด้วยความระมัดระวัง 

(7) ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในขณะขึ้นหรือลงบันได 

(8) การขึ้นลงบันได ให้ขึ้นลงทางด้านขวา

และจับราวบันไดทุกครั้ง 

(9) อย่าปล่อยราวบันไดจนกว่าจะมีการขึ้น

หรือลงบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(10) ในขณะขึ้นหรือลงบันได ให้ใช้สายตามอง

บันไดก้าวต่อไป และห้ามกระทำสิ่งใดๆ ในลักษณะที่

จะก่อให้เกิดอันตราย เช่น การอ่านหนังสือหรือค้น

สิ่งของในกระเป๋าถือ เป็นต้น 

(11) อย่าขึ้นหรือลงบันไดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ในเวลาเดียวกัน 

 

กรณีที่2การใช้บันไดเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

(1) บันไดที่จะใช้ต้องอยู่ในสภาพที่ดี และมีความแข็งแรงทนทาน 

(2) ต้องพิงบันไดให้ได้มุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มหรือเลื่อนลงมาได้ 

โดยตั้งให้ตีนบันไดห่างจากที่พิงประมาณ 1/4 ของความสูงและต้องมีคนจับยึดไว้ 

(3) อย่าพิงบันไดกับสิ่งซึ่งอาจจะเคลื่อนที่ได้  

(4) ให้วางตีนบันไดบนพื้นที่ที่แข็ง มีระดับเรียบเสมอกัน ห้ามวางบนวัตถุ  

ที่เคลื่อนที่ได้  

(5) เมื่อปฏิบัติงานใกล้สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟห้ามใช้บันไดโลหะ  

(6) เมื่อนำบันไดไปในระหว่างช่องทางเดิน (Aisle ways) เข้าออกประตูหรือ

ไปตามมุมเลี้ยว ต้องแน่ใจว่าบันไดจะไม่เหวี่ยงไปถูกคนหรือวัตถุอื่นๆ ได้ 

(7) ขณะปฏิบัติงานอยู่บนบันได ถ้าไม่ได้ยึดปลายบันไดให้แน่นกับที่พิงแล้ว

อยา่ยดืตวัออกไปขา้งบนัไดใหม้ากเกนิควร เพราะจะทำใหบ้นัไดพลกิแลว้เกดิอนัตรายได้ 

(8) เมื่อจะขึ้นหรือลงบันได ให้หันหน้าเข้าหาบันไดเสมอ และต้องจับให้แน่น 

(9) ให้คนที่จับยึดบันไดมีหน้าที่คอยดูแลอย่าให้คนที่ผ่านไปมาชนบันไดได้ 
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2.3โต๊ะทำงานเก้าอี้ตู้

 

(1) ตลอดเวลาการทำงานไม่ควรเปิดลิ้นชัก

โต๊ะลิ้นชักตู้เก็บเอกสาร หรือตู้อื่นค้างไว้ ให้ปิดทุกครั้ง

ที่ไม่ใช้ 

(2) ห้ามวางพัสดุ สิ่งของ หรือกล่องใต้โต๊ะ

ทำงาน 

(3) ห้ามเอนหรือพิงพนักเก้าอี้ให้รับน้ำหนัก

เพียงข้างใดข้างหนึ่ง 

(4) ให้มีพื้นที่เคลื่อนย้ายเก้าอี้ สำหรับการเข้าออกที่สะดวก 

(5) ห้ามวางพัสดุ สิ่งของต่างๆ บนหลังตู้ เพราะอาจตกหล่นลงมา  

เป็นอันตราย 

(6) อย่าเปิดลิ้นชักตู้เก็บเอกสารในเวลาเดียวกันเกินกว่าหนึ่งลิ้นชัก 

(7) การจัดใส่เอกสารในลิ้นชักตู้ ควรจัดใส่เอกสารจากชั้นล่างสุดขึ้นไป   

เพื่อเป็นการถ่วงดุล และให้หลีกเลี่ยงการใส่เอกสารในลิ้นชักมากเกินไป 

(8) ให้ใช้หูจับลิ้นชักทุกครั้งเมื่อจะเปิดปิดลิ้นชัก เพื่อป้องกันนิ้วถูกหนีบ 

(9) การจัดวางตู้ ลิ้นชักตู้ ขณะให้งานต้องไม่เกะกะช่องทางเดิน 

 

2.4เต้าเสียบและสายไฟฟ้า

 

(1) สายไฟฟ้าที่มีรอยฉีกขาด หรือปลั๊ก

ไฟฟ้าที่แตกร้าว ต้องทำการเปลี่ยนทันที ห้ามพัน

ด้วยเทปพันสายไฟหรือดัดแปลงซ่อมแซมอย่างใดๆ 

(2) เต้าเสียบที่ชำรุดจะต้องทำการ

ซ่อมแซมโดยทันที ในระหว่างรอการซ่อมแซม  

จะต้องปิดหรือครอบ เพื่อป้องกันการใช้งาน 

 

 

 

 

(3) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ ใช้ภายในสำนักงาน ให้วาง  

ในตำแหน่งบริเวณใกล้เต้าเสียบมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงสายไฟฟ้าที่ทอดยาวไปตามพื้น 

หรือหลีกเลี่ยงการใช้สายต่อในกรณีจำเป็นไม่อาจวางในตำแหน่งใกล้เต้าเสียบได้   

ให้แสดงเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสะดุดสายไฟฟ้า 

(4) ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าเหมาะสมกับความ

ต้องการแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นๆ 

(5) การวางหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้สำนักงาน พึงระวังอย่าให้มีการวางหรือ

เคลื่อนย้ายทับสายไฟฟ้า 

 

2.5การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

 

(1) ในขณะขนย้ายกระดาษ ควรระมัดระวังกระดาษบาดมือ 

(2) ให้เก็บปากกา หรือดินสอ โดยการเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในลิ้นชัก 

(3) ให้ทำการหุบขากรรไกร ที่เปิดซองจดหมายใบมีดคัตเตอร์ หรือของมีคม

อื่นๆ ให้เข้าที่ก่อนทำการเก็บ 

  (4) การแกะลวดเย็บกระดาษไม่ควรใช้มือหรือเล็บ ให้ใช้ที่ดึงลวด  

เย็บกระดาษ ทุกครั้ง 
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(5) เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะให้ทำการลบมุมทุกแห่ง เพื่อความปลอดภัย 

(6) ควรใช้บันไดหรือชั้นเหยียบ เมื่อต้องการหยิบของในที่สูงไม่ควรใช้กล่อง

โต๊ะ หรือเก้าอี้ติดล้อ 

(7) หลังเลิกงานทุกวัน ให้ปิดไฟฟ้าทุกดวง และตัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

ห้องทำงานทั้งหมด 

(8) เครื่องใช้สำนักงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ถ้าไม่มีสิ่งป้องกันอันตรายไว้ 

ให้จัดให้มีก่อนนำมาใช้ 

(9) ห้ามทำความสะอาด ปรับ แต่ง หรือเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบใดๆ ของ

เครื่องใช้สำนักงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน 

(10) ต้องทำการศึกษาวิธีใช้ และข้อควรระวังของเครื่องใช้สำนักงานที่มี

อันตรายให้ดีก่อนปรับแต่ง 

(11) ถ้ามีผู้ปฏิบัติงานสองคน หรือมากกว่าสองคนขึ้นไป ทำงานกับเครื่องใช้

สำนกังานทีม่อีนัตราย เครือ่งเดยีวกนั ผูป้ฏบิตังิานแตล่ะคนจะตอ้งระมดัระวงัซึง่กนัและกนั 

(12) เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้กำลังไฟฟ้าและมิได้เป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้น 

จะต้องมีระบบสายดินติดอยู่ที่ครอบโลหะผ่านปลั๊ก และห้ามมีการดัดแปลงเพื่อตัด

วงจรสายดินออก 

(13) ให้ตัดไฟฟ้าของเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้กำลังไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้หรือจะ

ปรับแต่งเครื่อง 
 

2.6ลิฟต์
 

(1) ในขณะเกิดเพลิงไหม้ ห้ามทุกคนใช้ลิฟต์ให้ใช้บันไดหนีไฟ 

(2) ก่อนใช้ลิฟต์ทุกครั้งให้สังเกตว่าตัวลิฟต์เลื่อนมาอยู่ในระดับเดียวกับพื้น

ห้องแล้วหรือไม่ ถ้าตัวลิฟต์อยู่ต่างระดับกับพื้นห้อง ให้ระมัดระวังการสะดุดขณะเดิน

เข้าลิฟต์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสตรีที่สวมรองเท้าส้นสูง

หรือส้นเล็กต้องก้าวข้าม เพื่อป้องกันการลื่นและหกล้ม 

(3) ในการใช้ลิฟต์ ให้เข้าลิฟต์อย่างรวดเร็ว

และระมัดระวัง อย่าลังเลใจ 

(4) ห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์ 

(5) เมื่อลิฟต์เลื่อนถึงชั้นที่ต้องการให้รอประตูลิฟต์เปิดเต็มที่ แล้วก้าวออก

จากลิฟต์อย่างรวดเร็ว 

(6) ห้ามใช้มือจับหรือดันประตูลิฟต์ เพื่อให้ลิฟต์รอบุคคลอื่น ให้ใช้ปุ่มควบคุม

ประตูลิฟต์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในลิฟต์ 

(7) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่ในลิฟต์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำซึ่งติดอยู่

ภายในลิฟต์ 

 

 

 

2.7สุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงาน

 

(1) ผู้ปฏิบัติ งานทุกคนต้องช่วยกันดูแลบริ เวณ  

ห้องทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่ตลอดเวลา 

(2) ในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

รักษาความสะอาด  

(3) ผู้ปฏิบัติงานต้องหลีกเลียงการรับประทานอาหาร

หรือดื่มน้ำ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สะอาดเพียงพอ 

(4) ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในท่าเดียวกันนานๆ อาจเกิดอาการเมื่อยล้า 

ควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสมโดยมิให้เสียงาน 

(5) ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ควรมีการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจการนันทนาการ

หลังเลิกงานหรือวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นบางโอกาส เพื่อช่วยผ่อนคลายความ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกาย และความตึงเครียดทางจิตใจจากการประกอบอาชีพ 

การงาน 
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2.8ภัยคอมพิวเตอร์

 

เมื่อเอ่ยถึง “คอมพิวเตอร์” ใครต่อ

ใครก็คงรู้และเข้าใจถึงบทบาทของมันดีว่ามี

ประโยชน์มากเหลือเกินกับงานแทบทุก

ประเภท และคงมีน้อยคนนักที่จะรู้หรือเข้าใจ

ถึงอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติ

งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะปฏิบัติงานนั้น

พนักงานอาจจะรู้สึกแสบตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หลัง ไหล่ แขน ขา คอ เจ็บปวด ชา 

บริเวณข้อนิ้วมือหรืออาจเกิดอาการ เครียด หงุดหงิด ปวดศีรษะ สิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่

เกิดจากการทำงานซ้ำซากและทำงานในท่วงท่าที่ไม่ถูกต้อง หรือการจัดสภาพแวดล้อม

ในการทำงานไม่เหมาะสม วิธีป้องกันง่ายๆ คือจัดแสงสว่างในห้อง แสงบนจอภาพ 

ระยะของสายตากับงานให้มีความเหมาะสม ภาพบนจอคมชัด ออกแบบสถานที่ทำงาน

ให้เหมาะสม สามารถนั่งทำงานได้ในท่าทางที่ปกติ และสบายที่สุด ผู้บริหารก็ควรจัด

งานอื่นให้พนักงานทำสลับกับการทำงานหน้าจอ หรือกำหนดเวลาพักระยะสั้นๆ 

ระหว่างการทำงาน พนักงานก็อาจจะบริหารร่างกายเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถทำได้  

ในสถานที่ทำงาน จะช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้ 

 

2.9การหยิบยกสิ่งของ

 

(1) การยกสิ่งของเป็นปัญหาที่จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง 

(2) ควรหลีกเลี่ยงการยกและขนย้ายสิ่งของที่หนักด้วยมือเปล่า หรือไม่ก็ให้มี

การยกกันหลายคน การยกของให้ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องกระทำ 

(3) คำแนะนำเกี่ยวกับการยกสิ่งของที่ปลอดภัยควรแจกจ่ายไปยังผู้ปฏิบัติ

งานทุกคน แม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกสิ่งของที่เบาก็ตาม   

จะต้องมีการควบคุมเป็นระยะๆ โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และจะต้องมี  

การควบคุมแนะนำทันทีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำการยกของอย่างถูกวิธี 

(4) เมื่อทำการยกของที่มีน้ำหนักมาก ให้วางเท้าข้างหนึ่งไปในทิศที่เคลื่อน

ย้ายและวางเท้าอีกข้างหนึ่งคอยรับน้ำหนักร่างกาย จับของที่จะยกให้มั่นย่อตัวให้หลัง

ตรง แขนติดลำตัว เก็บคางแล้วยกของขึ้นโดยใช้น้ำหนักตัว 

(5) ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ควรยกสิ่งของให้สูงจนบังระดับสายตาและ

ขณะเคลื่อนย้ายห้ามทำการบิดตัว ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนย้ายให้หมุน

ไปทั้งตัว 

(6) เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน  

(7) เมื่อจะหยิบยกสิ่งของบนหิ้งหรือที่สูงต้องใช้บันได หรือที่รองอื่นๆ ที่เห็น

ว่าปลอดภัยดีแล้ว 

 

 

 

 

 

2.10การเก็บพัสดุ

 

(1) คลังพัสดุและบริเวณที่เก็บทุกแห่ง จะต้องรักษาความสะอาดอย่าให้มี  

สิ่งสกปรกและรกรุงรัง 

(2) วัสดุสิ่งของต่างๆ ควรจัดให้เป็นระเบียบบนชั้น ลัง หรือที่เก็บ ซึ่งได้

กำหนดไว้โดยเฉพาะ ไม่ควรปล่อยไว้ให้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

(3) วัสดุสิ่งของที่วางช้อนกันเป็นกอง ควรจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

บนพื้นที่มั่นคง แข็งแรง 

(4) การจัดชั้นวางของ ลัง หรือกองวัสดุสิ่งของต่างๆ ให้เว้นที่ว่างไว้เพื่อเป็น

ทางเดินเพื่อให้การปฏิบัติงาน การหยิบยกสิ่งของง่ายและปลอดภัย 
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(5) อย่าให้วัสดุสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ยื่นออกมานอกชั้น ลัง หรือกองวัสดุ 

เป็นการกีดขวางทางเดิน 

(6) วัสดุที่แหลมหรือคมจะต้องมีที่ใส่และปกปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกัน

อันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่พนักงาน 

(7) วัสดุที่ครอบด้วยแก้ว หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดทำด้วยแก้ว และวัตถุอื่นใดที่

แตกง่าย ควรเก็บไว้ในกล่องกระดาษแข็ง ที่สามารถป้องกันวัสดุนั้นๆได้และมีคำเตือน

หรือเครื่องหมายให้ “ระวังของแตก” ไว้ที่กล่องด้วย 

(8) การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จะต้องไม่กีดขวางหรือกำบังสายตาของ  

ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จำเป็นต้องผ่านมาบริเวณนั้น 

(9) วัตถุหรือสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายจะต้องจัดเก็บแยกไว้ในสถานที่  

ที่ปลอดภัยและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่3  ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 
 

3.1มาตรฐานยานพาหนะ



(1) สภาพของยานพาหนะจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำออกใช้งาน

ทุกครั้ง ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสภาพของยานพาหนะให้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ระบบห้ามล้อ ยาง พวงมาลัย แตร โคมไฟทุกดวง กระจกเงามองหลังตลอดจนเช็ด

กระจกรถให้ใสหมดทุกด้าน และตรวจว่ารถ

มีเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมัน

คลัทซ์ น้ำ และน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ อย่าง

เพียงพอ  

(2) ผู้ปฏิบัติ งานต้องไม่ ใช้ยาน

พาหนะที่อยู่ในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัย 

แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ร า ย ง า น ส ภ า พ เ ห ล่ า นั้ น  

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 

3.2มาตรฐานการใช้ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย

 

(1) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะในการทำงาน ต้องมีใบขับขี่  

ถูกต้องตามกฎหมาย 

(2) ห้ามผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดขับขี่ยานพาหนะ เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้

รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

(3) ในการขับรถผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรักษากฎจราจร และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่

ตำรวจจราจรอย่างเคร่งครัด 

(4) ห้ามขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 

(5) อย่าขับรถเร็วบริเวณทางโค้ง หรือถนนที่มีโคลนเปรอะเปื้อน เมื่อเกิด  

ฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อย หรือถนนที่มีฝุ่นทรายหรือน้ำมันไหลนองอยู่ให้ใช้เกียร์ต่ำช่วย 

อย่าเบรกรถโดยกะทันหันเป็นอันขาด เพราะจะทำให้รถพลิกคว่ำได้ 
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(18) ต้องไม่เลี้ยวรถจากทางตรงไปทางซ้ายหรือขวา หรือย้ายจากช่องจราจร

หนึ่งไปยังช่องจราจรหนึ่ง จนกว่าจะเห็นว่ากระทำได้ด้วยความปลอดภัยและหลังจากที่

ได้ให้สัญญาณอย่างถูกต้อง 

(19) เมื่อแล่นผ่านรถคันอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถโรงเรียน และ รถประจำทาง 

ซึ่งจอดให้ผู้โดยสารขึ้นลง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

(20) ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องขับรถภายใต้สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อม

ที่ผิดปกติ เช่น ควันไฟ หมอกลงจัด บนถนนมืด ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น

พิเศษ 

(21) ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการจอดรถตามกฎจราจร โดยค่อยๆ 

แล่นเข้าเทียบขอบถนนทีละน้อย และให้สัญญาณอย่างถูกต้อง 

(22) เมื่อจำเป็นต้องหยุดรถบนทางลาด ทางชัน หรือสภาพที่ที่รถอาจเคลื่อนที่

ได้ ต้องใช้ขอนไม้หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมขวางล้อไว้ และให้ใช้ห้ามล้อมือช่วย เพื่อกันมิ

ให้รถเคลื่อนที่ หรือถ้ามีขอบทางสูงให้หันล้อเข้าหาของทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ก่อนออกรถ ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้ปลดห้ามล้อมือเรียบร้อยแล้ว 

(7) การเบรกทุกครั้ง ให้เหยียบเบรกอย่างนุ่มนวล อย่าเบรกแบบกะทันหัน 

(8) ขณะขับรถลงที่ลาดชัน หรือลงจากเขาให้ใช้เกียร์ต่ำ อย่าปลดเกียร์ว่างให้

รถไหลลงมาเองเป็นอันขาด 

(9) เมื่อขับรถไปในเวลาที่มีอากาศขมุกขมัวหรือใกล้ค่ำ ให้เปิดไฟหรี่หน้ารถ

ทันที และถ้าหากพบว่าด้านหลังรถเป็นเมฆฝนดำทะมึนให้ทำการเปิดไฟใหญ่หน้ารถ

ทันที เพื่อให้รถที่สวนมามีโอกาสมองเห็นรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(10) ไม่ควรปล่อยรถทิ้งไว้ทั้งๆ ที่รถยังเดินเครื่องอยู่และไม่เดินเครื่อง 

ในที่อับหรือคับแคบ ซึ่งอาจทำให้ก๊าซพิษจากท่อไอเสียเพิ่มมากขึ้นจนอาจเป็น

อันตรายได้ 

(11) ผู้ปฏิบัติงานต้องขับขี่ยานพาหนะอย่างสุภาพ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้

ใช้รถอื่นๆ เสมอ 

(12) ก่อนเคลื่อนรถเดินหน้าหรือถอยหลัง ผู้ขับขี่ต้องแน่ใจว่าไม่มีคนหรือ

สิ่งของขวางทางทั้งหน้าและหลัง หรือใต้ท้องรถ 

(13) ผู้ขับขี่ต้องไม่ออกรถจนกว่าผู้โดยสารทุกคนอยู่ในที่ๆ ปลอดภัยแล้ว 

(14) รถที่ใช้แรงดันลมในระบบห้ามล้อต้องตรวจสอบแรงดันให้ได้ตามที่

กำหนดเสียก่อน 

(15) ขณะขั บ รถตามรถคั นหน้ า   

ให้รักษาระยะห่างระหว่างรถไว้ คือหนึ่งช่วง

คันรถต่อความเร็ว 20 กม./ชม. เพื่อจะได้หยุด

รถได้โดยปลอดภัยหากรถที่แล่นอยู่ข้างหน้า

หยุดรถโดยกะทันหัน 

(16) การขับขี่ต้องระมัดระวังคนเดินถนนหรือยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งอาจจะเข้า

มาใกล้อย่างกะทันหัน 

(17) ผู้ขับขี่ต้องไม่หยุด หรือลดความเร็วลงอย่างกะทันหันโดยไม่ให้สัญญาณ

ก่อน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่อาจทำเช่นนั้นได้ 
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บทที่4   ความปลอดภัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

4.1การป้องกันอัคคีภัย


(1) การป้องกันอัคคีภัย เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน

ทุกคน 

(2) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ระงับอัคคีภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคี

ภัยอย่างเคร่งครัด 

(3) สถานที่ทำงาน สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต้อง

ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และจัดให้เป็นระเบียบ 

(4) ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ  

ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 

(5) หา้มทิง้กน้บหุรี ่หรอืวตัถทุีม่คีวามรอ้น  

ลงในตะกร้า ถังขยะ หรือสิ่งรองรับอื่นๆ ที่อาจก่อ

ให้เกิดอัคคีภัย ต้องทิ้งวัสดุดังกล่าวในภาชนะหรือ

สิ่งรองรับที่จัดไว้ให้เฉพาะ 

(6) อาคาร สถานที่ต่างๆ ต้องจัดให้มี

อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับ

อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น 

(7) อาคาร สถานที่ต่างๆ ต้องจัดให้มีทางเดินและทางหนีที่ปลอดภัยและต้อง

ไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งเครื่องหมายแสดงที่มองเห็นได้ชัดเจน 

 

 

 

4.2ความรับผิดชอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง

 

(1) ต้ อ ง ก ำ ห น ด ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  

ในการติดตั้ง เก็บรักษา ตรวจ และทดสอบ

อุปกรณ์ดับเพลิง ตามระยะเวลาที่กำหนด   

อีกทั้งจัดทำแบบฟอร์มกำกับอุปกรณ์ดังกล่าว 

เพื่อการตรวจสอบตลอดเวลาการใช้งาน 

(2) อุปกรณ์ดับเพลิงทุกเครื่อง  

ทุกชนิด ต้องจัดให้มีใบกำกับวิธีการใช้ ประเภท 

ชนิด สำหรับการใช้งานไว้ทุกเครื่อง 

(3) อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดจะต้องได้รับการเก็บรักษาให้อยู่ในสถานที่พร้อม

จะปฏิบัติการได้ และนำมาใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ 

(4) ห้ามนำอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดไปใช้เพื่อการอย่างอื่น นอกจากนำไป

ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพียงชั่วระยะเวลาสั้นเท่านั้น 

(5) เครื่องดับเพลิงแบบที่ใช้กรดโซดาและแบบฉีดเป็นฟอง ควรบรรจุใหม่  

ทุกปี ต้องตรวจสอบปีละหลายๆ ครั้ง และเมื่อใช้แล้วต้องบรรจุใหม่ทันที 

(6) กระบอกบรรจุความดัน (Pressure cartridge) ในเครื่องดับเพลิง  

แบบใช้เคมีแห้ง ต้องตรวจดูเข็มระบุความดัน หรือชั่งน้ำหนักอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง   

หากเข็มระบุความดันต่ำกว่าระดับปกติหรือน้ำหนักลดลงต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้  

ที่ป้ายข้างเครื่องดับเพลิง จะต้องเปลี่ยนกระบอกบรรจุความดันใหม่และเมื่อใช้แล้ว  

จะต้องบรรจุใหม่ทันที 

(7) ให้ตรวจดูเครื่องดับเพลิงแบบที่ใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทุกๆเดือน ถ้าเข็มระบุความดัน

หรือน้ำหนักลดลงต่ำกว่า 10% ของน้ำหนักบรรจุที่

ระบุไว้ที่เครื่องดับเพลิง จำเป็นจะต้องบรรจุใหม่

ทันที 
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(8) ให้ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบที่ใช้ของเหลวระเหยง่าย (Vaporizing 

Liquid) ปีละหลายๆ ครั้ง และให้ทดสอบการใช้อย่างน้อยปีละครั้งเครื่องดับเพลิง  

แบบนี้จะต้องบรรจุให้เต็มเสมอ และควรใช้น้ำยาพิเศษเฉพาะเครื่องดับเพลิง ซึ่งผู้ผลิต

แนะนำให้ใช้เท่านั้น น้ำ หรือของเหลวอย่างอื่นจะทำให้เครื่องผุง่าย 

(9) เครื่องดับเพลิงที่มีน้ำยาดับเพลิงหรือสารเคมีบรรจุอยู่ภายในทุกชนิด   

เมื่อมีการใช้งานหรือทดสอบอย่างใดๆ เพียงเล็กน้อยหรือทั้งหมดให้ทำการตรวจสอบ

และบรรจุใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

4.3เครื่องดับเพลิงแบบต่างๆที่จะพึงใช้กับอัคคีภัยแต่ละประเภท

 

(1) อัคคีภัยประเภท A ได้แก่อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากวัตถุธรรมดา เช่น ไม้ 

กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก และขยะ อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ ใช้น้ำธรรมดาดับ

ได้หรือจะใช้น้ำยาดับเพลิงก็ได้ 

(2) อัคคีภัยประเภท B ได้แก่อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น 

น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด หรือน้ำมันอื่นๆ อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้จะดับได้โดย

ใช้เครื่องดับเพลิงแบบที่ฉีดออกมาเป็นโฟมฉีดไปปกคลุมเปลวเพลิงไว้ หรือใช้เครื่องดับ

เพลิงแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือผงเคมีแห้งก็ได้ควรจำไว้ว่าถ้าใช้น้ำฉีดดับ

เพลิงประเภทนี้จะทำให้ไฟลุกลามมากขึ้น 

(3) อัคคีภัยประเภท C ได้แก่ อัคคีภัยที่เกิดขึ้นที่เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ

อัคคีภัยประเภทนี้ให้ใช้เฉพาะน้ำยาชนิดที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเท่านั้น เช่น เครื่องดับเพลิง

แบบที่ใช้ของเหลวระเหยง่าย (Vaporizing Liquid) หรือเครื่องดับเพลิงแบบที่ใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์หรือผงเคมีแห้ง ส่วนเครื่องดับเพลิงแบบใช้กรดโซดาจะใช้ดับไม่ได้

เป็นอันขาด เพราะจะทำให้บุคคลผู้ใช้เครื่องดับเพลิงดังกล่าวได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

ได้ เมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้น้ำดับเพลิงซึ่งเกิดขึ้นที่เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องใช้

ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 

เครื่องดับเพลิงแบบต่างๆ

ที่จะใช้ดับเพลิงแต่ละประเภท
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4.4หัวฉีดดับเพลิงใกล้กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า

 

เมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้น้ำดับเพลิงซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

หรือสายไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในสถานที่ของสำนักงานให้ผู้ปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้ใช้แต่น้ำจืด หรือเครื่องดับเพลิงแบบใช้กรดโซดาเท่านั้น 

(2) ความดันของน้ำในท่อฉีดไม่ควรน้อยกว่า 100 ปอนด์ต่อ 1 ตารางนิ้ว 

(3) จะต้องไม่นำหัวฉีดเข้าไปใกล้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า   

น้อยกว่าระยะกำหนดต่อไปนี้ 

 

หัวฉีดแบบฉีดน้ำออกมาเป็นลำ(น้ำจืด)

หัวฉีดขนาด11/8นิ้ว หัวฉีดขนาด11/2นิ้ว

แรงดันไฟฟ้า ระยะปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า ระยะปลอดภัย

600 โวลต์ 3 ฟุต 600 โวลต์ 4 ฟุต 

3.5 กิโลโวลต์ 15 ฟุต 3.5 กิโลโวลต์ 22 ฟุต 

12 กิโลโวลต์ 25 ฟุต 12 กิโลโวลต์ 30 ฟุต 

33 กิโลโวลต์ 30 ฟุต 33 กิโลโวลต์ 40 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

บทที่5   การปฐมพยาบาล 
 

5.1ความมุ่งหมายของการปฐมพยาบาล
 

การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในขั้น

แรก ที่กระทำในทันทีทันใดหรือในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ 

ประกอบกับความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพื่อลดอันตรายของผู้บาดเจ็บ ก่อนที่ผู้

บาดเจ็บจะถึงมือแพทย์ หรือขณะที่ส่งไปหาแพทย์ 

วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล

(1) เพื่อช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ 

(2) ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ เพื่อป้องกันการพิการ 

(3) บรรเทาความเจ็บปวด และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 

5.2หลักปฏิบัติทั่วไป 
 

(1) หาสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ที่ร่มเย็น และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

บริเวณใกล้ๆ ที่เกิดเหตุ คลายสิ่งที่รัดตัวคนเจ็บออก เช่น กระดุมเสื้อ เข็มขัด เป็นต้น 

ห้ามบุคคลอื่นอย่าให้มามุงดู 

(2) หากผู้บาดเจ็บยังมีสติพูดได้อยู่ ให้สอบถามอาการและสาเหตุหรืออาจ

สอบถามจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ตรวจดูให้รู้แน่ว่า ผู้ประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บมาก

น้อยแค่ไหนเพียงใด เช่น มีเลือดออก หยุดหายใจ มีอาการช็อกมีแผลไหม้หรือกระดูก

หักหรือไม่ 

(3) เมื่อทราบตำแหน่งบาดแผลของผู้บาดเจ็บแล้ว ให้รีบแก้ไขอาการที่หนัก

และเป็นอันตรายต่อชีวิตมากที่สุดก่อนอื่น 

(4) ห้ามทำการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น กระดูกหักโดยเฉพาะ

บริเวณกระดูกสันหลัง นอกจากจำเป็นต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

เพิ่มขึ้นอีก เช่น อันตรายจากยานพาหนะที่ผ่านไปมาหรือจากเพลิงกำลังลุกไหม้ 

เป็นต้น การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสให้ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เหมาะสม

กับลักษณะอาการ 
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(5) ห้ามให้น้ำหรือเครื่องดื่มอื่นใดแก่ผู้บาดเจ็บที่ยังไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัว  

บ้างเล็กน้อย 

(6) พยายามทำให้ผู้บาดเจ็บสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้ความอบอุ่น  

แก่ร่างกาย พูดปลอบโยนและให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บ อย่าพูดคุยถึงความร้ายแรง   

ของบาดแผล 

(7) รีบหายานพาหนะนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
 

5.3การปฐมพยาบาลทั่วๆไป


(1)ข้อเคล็ด

 สาเหตุ 

- เกิดจากการฉีกขาดหรือการยืดตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

หรือ เส้นเอ็นรอบข้อต่อ 

 อาการ 

- เวลาเคลื่อนไหวจะรู้สึกปวดบริเวณข้อต่อที่ได้รับอันตราย 

- บวมแดงบริเวณรอบๆ ข้อต่อ 

 การปฐมพยาบาล 

- อย่าให้ข้อต่อบริเวณที่เจ็บเคลื่อนไหว 

- อย่าให้ของหนักกดทับบริเวณข้อที่เจ็บ 

- ควรประคบด้วยความเย็นไว้ก่อน 

- ถ้ามีอาการปวดรุนแรงให้รีบนำไปพบแพทย์ 

(2)ข้อยอก

 สาเหตุ  

- เกิดจากการที่กล้ามเนื้อยืดตัวมากเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ

การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและรวดเร็วมากไป 

 อาการ 

-  เจ็บปวดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ ต่อมาจะมีอาการบวม 

 การปฐมพยาบาล 

-  ให้ผู้บาดเจ็บนั่งหรือนอนในท่าที่สบายและปลอดภัย 

-  ถ้าปวดมากอาจบรรเทาอาการปวดโดยการประคบ  

ความเย็นก่อน แล้วต่อด้วยประคบความร้อน 

(3)ตาบาดเจ็บ

 การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับตาบาดเจ็บนั้น ควรปฐมพยาบาลเฉพาะตา  

บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าบาดเจ็บรุนแรง ให้หาผ้าปิดแผลสะอาดปิดตาหลวมๆ แล้ว

นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

(4)ผงเข้าตา

 สาเหตุ 

- มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา 

- ระคายเคืองตา คันหรือปวด 

 การปฐมพยาบาล 

- ใช้น้ำสะอาดล้างตาให้ทั่ว 

- ถ้าผงไม่ออกให้หาผ้าสะอาดปิดตาหลวมๆ แล้วนำผู้บาดเจ็บ 

ไปพบแพทย์ 
 

5.4บาดแผลและการห้ามเลือด
 

บาดแผล คือ การฉีกขาดของเนื้อเยื่อตามปกติเมื่อมีบาดแผลเลือดย่อมไหล

ออกมาไม่มากก็น้อย การเสียเลือดมากอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงในกรณีที่มีเลือด

ไหลออกมามาก ควรหาทางห้ามเลือดทันทีก่อนที่จะปฏิบัติการอย่างอื่น 

การห้ามเลือด

ก. การกดด้วยนิ้วมือ

 (1) บาดแผลที่เลือดออกไม่มากจะห้ามเลือดได้ โดยใช้ผ้าสะอาดปิดที่

บาดแผลแล้วพันให้แน่นถ้ายังมีเลือดไหลซึมให้ใช้นิ้วมือกดตรงบาดแผลด้วยก็ได้ 

 (2) ในกรณีที่เส้นโลหิตแดงใหญ่ขาด หรือได้รับอันตรายอย่างสาหัสเป็น

บาดแผลใหญ่ ควรใช้นิ้วมือกดเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกมาและให้กดลงบริเวณ

ระหว่างบาดแผลกับหัวใจ เช่น  

เลือดไหลออกจากหนังศีรษะและ ส่วนบนของศีรษะ ให้กดที่เส้นเลือดบริเวณ

ขมับด้านที่มีบาดแผล  
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เลือดไหลออกจากใบหน้า ให้กดที่เส้นเลือดใต้ขากรรไกรล่าง ห่างจากมุม  

ขากรรไกรไปข้างหน้า ประมาณ 1 นิ้วด้านที่มีบาดแผล 

เลือดไหลออกมาจากคอ ให้กดลงไปบริเวณต้นคอข้างๆ หลอดลมด้านที่มี

บาดแผล (การกดตำแหน่งนี้นานๆ อาจจะทำให้ผู้ถูกกดหมดสติได้ ฉะนั้นควรใช้วิธีนี้  

ต่อเมื่อใช้วิธีอื่นๆ ไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น) 

เลือดไหลออกมาจากแขนท่อนบนให้กดลงไปที่ ไหปลาร้าตอนบนสุด  

ใกล้หัวไหล่ของแขนด้านที่มีบาดแผล 

เลือดไหลออกมาจากแขนท่อนล่าง ให้กดที่เส้นเลือดบริเวณแขนท่อนบนด้าน

ในกึ่งกลางระหว่างหัวไหล่กับข้อศอก 

เลือดออกที่ขา ให้กดเส้นเลือดบริเวณขาหนีบด้านที่มีบาดแผล 


ข. การใช้สายรัดห้ามเลือด

 ในกรณีที่เลือดไหลออกจากเส้นโลหิตแดงที่แขนหรือขา ใช้นิ้วมือกดแล้ว

เลือดไม่หยุด ควรใช้สายสำหรับห้ามเลือดโดยเฉพาะ 

 (1) สายรัดสำหรับแขน ให้ใช้รัดเส้นโลหิตที่ต้นแขน สายรัดสำหรับขาให้

ใช้รัดเส้นโลหิตโคนขา 

 (2) อย่าใช้สายรัดผูกปิดให้แน่นนักและทุกๆ 10 นาที ควรจะคลายออก

เป็นเวลา 3 วินาที ทั้งนี้จนกว่าเลือดจะหยุด 

 (3) ถ้าไม่มีสายรัดแบบมาตรฐาน อาจใช้วัตถุที่แบนๆ เช่น เข็มขัดหนัง

รัด ผ้าเข็ดตัว เนคไท หรือเศษผ้า ทำเป็นสายรัดได้ แต่อย่าใช้เชือก เส้นลวดหรือด้ายทำ

เป็นสายรัด เพราะอาจจะบาดหรือเป็นอันตรายแก่เนื้อบริเวณที่ผูก 
 

 ค.การยกบริเวณที่มีบาดแผลให้สูงกว่าหัวใจ เช่น มีบาดแผลเลือดออก

ที่เท้าจัดให้ผู้บาดเจ็บนอนลงแล้วยกเท้าขึ้นไว้ 

 

 

 

 

5.5กระดูกเคลื่อน
 

สาเหตุ 

- กระดูกเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะปลายกระดูกข้างหนึ่งประกอบ

กันเข้าเป็นข้อต่อเคลื่อนที่หลุดออกจากเส้นเอ็นที่หุ้มห่อ 

บริเวณข้อต่อไว้ 

อาการ 

- ตึงและปวดมากบริเวณข้อต่อที่หลุด 

- ข้อต่อจะมีรูปร่างและตำแหน่งผิดไปจากเดิม 

การปฐมพยาบาล 

- จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่สบายที่สุด 

- ห้ามกดหรือทำให้ข้อต่อนั้นเคลื่อนไหวเป็นอันขาด 

-  นำผู้บาดเจ็บส่งไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด 

- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บควรใช้เปลหาม 
 

5.6กระดูกหัก
 

กระดูกหักมีอยู่ 2 แบบ คือ 

ก) กระดูกหักชนิดธรรมดาหรือชนิดปิด ได้แก่ การมีกระดูกหักเพียงอย่าง

เดียว ไม่แทงทะลุผิวหนังออกมา 

ข) กระดูกหักชนิดมีบาดแผลหรือชนิดเปิด ได้แก่ การมีกระดูกหักแล้วแทง

ทะลุผิวหนังออกมา หรือวัตถุจากภายนอกแทงทะลุผิวหนังเข้าไปกระทบกับกระดูก 

ทำให้กระดูกหัก 

อาการ 

(1) บวม 

(2) เวลาเคลื่อนไหวจะเจ็บบริเวณที่ได้รับ

อันตราย 

(3) ถ้าจับบริเวณที่ได้รับอันตรายจะรู้สึก

นุ่มนิ่มและอาจมีเสียงปลายกระดูกที่หักเสียดสีกัน 

(4) อวัยวะเบี้ยวบิดผิดรูป 
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การปฐมพยาบาล 

(1) อย่าเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย นอกจากจะเกิดความจำเป็นจริงๆ   

การเคลื่อนย้ายอาจทำให้บาดแผลหนักขึ้นไปอีก 

(2) ระมัดระวังให้ปลายกระดูกที่แตกอยู่นิ่งๆ 

(3) ป้องกันอย่าให้เกิดอาการช็อค 

(4) ถ้ากระดูกที่หักแทงทะลุผิวหนังออกมาข้างนอกให้ห้ามเลือดโดยใช้นิ้วกด

หรือใช้สายสำหรับรัดห้ามเลือด 

(5) ใช้ผ้าปิดแผลที่สะอาด ปิดปากแผลหรือกระดูกที่โผล่ออกมา 

(6) ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย ควรใช้เฝือก

ชั่วคราว สายคล้องแขน หมอน และเปล 
 

 
 

เฝือกชั่วคราวอาจทำด้วยวัตถุใดๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้มือ เช่น กระดาน ม้วน

หนังสือพิมพ์ ม้วนฟางหรือร่ม ให้ผูกเฝือกกับแขนหรือขาตรงที่หักข้างล่างและข้างบน 

และถ้าสามารถทำได้ ให้ผูกถัดที่ ๆ แตกไปทั้งสองข้าง จะทำให้เฝือกชั่วคราวแข็งแรง

ขึ้น ใช้กระดาษ ผ้า สำลี หรือวัตถุอื่นๆ ที่คล้ายกันรองเฝือก เพื่อให้บริเวณที่ได้รับ

อันตรายอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งการทำวิธีนี้เฝือกจะพอดีไม่กดกระดูกบางแห่งมากเกิน

ไปสำหรับการใส่เฝือกที่แขนหรือขานั้น ควรใส่ให้รอบทุกด้าน ดีกว่าใส่เฉพาะด้านใด

ด้านหนึ่ง และให้ใช้ผ้าเป็นชิ้นๆ หรือเชือกที่เหนียวๆ ผูกเฝือก แต่ผ้าสำหรับผูกในยาม

ฉุกเฉินที่ดีที่สุดก็คือ ผ้าพันแผลยาวๆ 

(7) บางครั้งก่อนเข้าเฝือกจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตรายบ้างเล็ก

น้อย ควรจะให้ใครคนหนึ่งจับแขนหรือขาตอนเหนือและล่างบริเวณที่กระดูกหักนั้นไว้

ให้อยู่นิ่งๆ ส่วนคนอื่นๆ ให้ช่วยกันรับน้ำหนักของร่างกายไว้ วิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้เปลหาม 

กระดูกสันหลังหรือคอหัก หรือสงสัยว่าจะหัก จะต้องใช้ความระมัดระวัง  

เป็นพิเศษ ถ้าคนเจ็บหมดสติอาจจะไม่รู้ว่ากระดูกคอหรือกระดูกสันหลังหัก นอกจาก

ผู้นำการปฐมพยาบาลจะมีความรู้ดีเป็นพิเศษ กระดูกหักธรรมดาอาจจะกลายเป็น

กระดูกหักชนิดมีบาดแผลได้ถ้าหากไม่ระมัดระวังรีบเคลื่อนย้ายคนเจ็บ ดังนั้นหาก

สามารถทำได้ควรงดเว้นการเคลื่อนย้ายใดๆ จนกว่าแพทย์จะมาทำการช่วยเหลือ 


การเคลื่อนย้ายผู้ที่กระดูกคอหัก

(1) เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตรายถึงคอหักให้เอาบานประตูหรือ

แผ่นกระดานกว้างๆ มาวางลงข้างคนเจ็บ ให้ปลายกระดานเลยศีรษะคนเจ็บไป

ประมาณ 4 นิ้ว เป็นอย่างน้อยถ้าผู้ประสบอันตรายนอนหงายให้ใครคนหนึ่งคุกเข่าลง

เหนือศีรษะ ใช้มือทั้งสองข้างจับศีรษะไว้ให้นิ่งๆ เพื่อว่าศีรษะคนและหัวไหล่จะได้

เคลื่อนไหวเป็นจังหวะเดียวกันกับร่างกายโดยไม่ต้องงอ ส่วนคนอื่นๆ จะเป็นคนเดียว

หรือหลายคนได้ช่วยกันจับเสื้อผ้าของผู้ประสบอันตรายตรงหัวไหล่และตะโพกแล้ว

ค่อยๆ เลื่อนผู้ประสบอันตรายนั้นวางลงบนแผ่นกระดานหรือบานประตู ให้ผู้ประสบ

อันตรายนอนหงายอย่ายกศีรษะขึ้นอย่าให้คอบิดไปมา 

(2) ถ้าผู้ประสบอันตรายนอนคว่ำหน้า ควรจะวางบานประตูหรือกระดาน  

ลงข้างตัวผู้ประสบอันตราย เอาแขนเหยียดไปทางศีรษะ คุกเข่าลงเอามือจับข้างศีรษะ

ของผู้ประสบอันตรายโดยให้มือปิดหูและมุมขากรรไกร แล้วค่อยพลิกคนเจ็บให้นอน

หงายบนกระดาน เวลาพลิกให้นอนหงายจะต้องให้ศีรษะอยู่นิ่งๆ และให้อยู่ระดับเดียว

กับลำตัว ทั้งศีรษะและลำตัวจะต้องพลิกให้พร้อมๆ กัน ระหว่างที่ทำการเคลื่อนย้าย

ควรใช้หนังรัดหรือผ้าพันแผลได้หลายๆ อันรัดรอบตัวของผู้ประสบอันตรายให้ติดแน่น

กับแผ่นกระดาน หรือถ้ามีเปลก็ให้ใช้เปลหาม 
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การเคลื่อนย้ายผู้ที่กระดูกสันหลังหัก

(1) อยา่รบียกผูป้ระสบอนัตรายทีส่งสยัวา่กระดกูสนัหลงัจะหกั ตอ้งถามกอ่นวา่ 

สามารถเคลื่อนไหวมือและเท้าได้หรือไม่ ถ้าผู้ประสบอันตราย ไม่ได้สติและสงสัยว่า   

จะได้รับอันตรายที่กระดูกสันหลังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่กระดูกคอหัก 

(2) ถ้าพบคนที่สงสัยว่ากระดูกสันหลังหักนอนคว่ำหน้าอยู่ ค่อยๆ พลิกให้

นอนหงายลงบนแผ่นกระดานหรือเปล แล้วหาอะไรมารองสันหลังตอนล่าง ถ้าผู้ประสบ

อันตรายนอนหงาย ค่อยๆ เลื่อนให้นอนบนกระดานโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่กระดูก

คอหัก 

(3) ผู้ประสบอันตรายที่สงสัยว่ากระดูกสันหลังหัก ไม่ควรยกในท่านั่งฅโดย

เด็ดขาด 
 

5.7การรักษาอาการช็อก
 

สาเหตุ 

   เกิดจากระบบการหมุนเวียนของโลหิตไม่ทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้น

จากถูกกระแสไฟฟ้า เสียโลหิตมาก ไฟไหม้ กระดกหัก บาดแผลสาหัส ท้องเสีย 

อาเจยีนรนุแรง โกรธฉนุเฉยีว ดใีจมาก การอกัเสบรนุแรงในรา่งกายและบาดเจบ็อยา่งรนุแรง 

อาการ 

- ซีด ปลายมือปลายเท้าเย็น 

- ผิวหนังเย็นชื้น 

- กระสับกระส่าย กระหายน้ำ 

- เหงื่อออกที่หน้าผาก ริมฝีปาก และฝ่ามือ 

- รู้สึกอ่อนเพลียหรือมีอาการเป็นลม 

- ชีพจรเบาลง แต่เร็วขึ้น หายใจหอบ 

- คลื่นเหียนและอาเจียน 

- อาจจะหมดสติสัมปชัญญะ 

การปฐมพยาบาล 

(1) นำคนเจ็บนอนเหยียดยาว นอนในท่าที่ปลอดภัย ถ้าร่างกายส่วนล่าง  

ไมไ่ดร้บัอนัตรายควรยกใหส้งูขึน้เลก็นอ้ย ในกรณทีีไ่ดร้บับาดแผลทีห่นา้อกหายใจลำบาก

ให้ยกศีรษะและไหล่ให้สูงขึ้นเล็กน้อยปลายมือและเท้าเหยียดตรง 

(2) พยายามทำให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในลักษณะที่สบาย อย่าให้ร้อน หรืออึดอัด 

ถ้าจะห่มผ้าให้พิจารณาดูอุณหภูมิรอบๆ ให้ดีเสียก่อน อย่าทำให้เหงื่อออก ถ้าผิวหนังได้

รับอันตรายอย่างร้ายแรง เช่น ถูกไฟไหม้ อย่าทำให้มือและเท้าอุ่นเกินไป เพราะ

ต้องการให้เลือดคงอยู่ในส่วนลึกของร่างกายไม่ควรทำให้เลือดฉีดอยู่ตามบริเวณผิวหนัง

ที่มือและเท้า เพราะจะทำให้การหล่อเลี้ยงส่วนที่สำคัญเสียไป 

(3) ถ้าคนเจ็บไม่มีอาการคลื่นไส้ หมดสติหรือมีบาดแผลที่หน้าท้องจะให้น้ำ

ดื่มบ้างเล็กน้อยได้ 

(4) ถ้าคนเจ็บหมดสติ ให้เอาแอมโมเนียหยดใส่ผ้า แล้วเอาไปจ่อไว้ใกล้จมูก

ของคนเจ็บ 

(5) ถ้ามีบาดแผล หรือกระดูกหัก รีบห้ามเลือดและเข้าเฝือกชั่วคราว 

(6) นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 
 

5.8การช่วยหายใจโดยวิธีเป่าปาก
 

(1) ให้วางผู้ประสบอันตรายนอนหงาย เปิดทางเดินของระบบหายใจด้วยการ

คุกเข่าลงข้างๆ ผู้ป่วยใกล้กับศีรษะ แล้วจับหน้าผากด้านบนและศีรษะของผู้ป่วยไว้ด้วย

มือข้างหนึ่ง อีกมือหนึ่งสอดเข้าใต้คอดันให้หน้าแหงนและยกคางขึ้นจนกระทั่งฟันบน

และฟันล่างอยู่ชิดกัน แต่อย่าให้ปากปิดสนิท ผู้ทำการปฐมพยาบาล เอียงศีรษะดูไป

ทางปลายเท้าผู้ป่วย เพื่อใช้หูฟังเสียงลมหายใจ ใช้แก้มเพื่อสัมผัสลมหายใจจาก  

ผู้ประสบอันตราย และใช้ตาดูด้วยว่ามีการหายใจลำบากหรือขัดข้อง มีการขยายตัว

ของหน้าอกหรือไม่ 

(2) ผู้ปฐมพยาบาลสูดหายใจเข้าเต็มที่แล้วกดปากให้แนบสนิทกับปากของ  

ผู้ประสบอันตราย ใช้พุ้งแก้มกดทับจมูกเพื่อป้องกันลมรั่ว (ถ้าผู้ประสบอันตรายเป็นเด็ก

ให้ผู้ทำการปฐมพยาบาลเอาปากปิดทั้งปากและจมูกของเด็ก) เป่าลมเข้าปากผู้ประสบ

อันตรายให้เข้าปอดถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เป่าแรงๆ ถ้าเป็นเด็กให้เป่าแต่เพียงเบาๆ 
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(3) ขณะทำการเป่าลมเข้าปาก ผู้ปฐมพยาบาลต้องจับตามองหน้าอกของ  

ผู้ประสบอันตรายตลอดเวลาถ้าการเป่าได้ผลทรวงอกจะขยับขึ้นลงตามจังหวะของ  

การเป่าทุกครั้ง 

(4) จะต้องจัดขากรรไกรให้เงยสูงไว้ ทั้งตอนหายใจเข้าและหายใจออก 

(5) ถ้าทรวงอกผู้ประสบอันตรายไม่ขยับขึ้นหรือเป่าลมไม่เข้า อาจเป็นเพราะ

ทางเดินของอากาศติดขัด ควรวางผู้ประสบอันตรายให้อยู่ในท่าคว่ำหน้า เอามือดึงลิ้น

ให้แลบออกมา เอามือตบหลังระหว่างสะบักแรงๆ เพื่อให้สิ่งที่ขวางทางเดินอากาศนั้น

หลุดออกมา 

(6) การเป่าลมเข้าและออกสำหรับผู้ใหญ่ควรเป็นนาทีละ 12 ครั้ง สำหรับ

เด็กเล็ก หรือเด็กโตควรเป็นนาทีละ 20 ครั้ง  
 

 

 

(7) การช่วยให้หายใจนี้ควรดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ประสบอันตราย  

จะฟืน้ขึน้มาผูป้ระสบอนัตรายทีฟ่ืน้ขึน้มาเพราะการชว่ยหายใจหรอืผูท้ีถ่กูไฟฟา้แรงสงูชอ๊ต

แต่ยังหายใจเป็นปกติอยู่จะต้องให้ผู้ประสบอันตรายนอนนิ่งๆ อย่าให้เดินหรือออกกำลงั

ไมว่า่จะโดยวธิใีด และหา้มดืม่ของมนึเมาเปน็อนัขาดจนกวา่จะไดร้บัการตรวจจากแพทย์ 

5.9การนวดหัวใจภายนอก


การนวดหัวใจภายนอกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ประสบอันตรายที่หัวใจหยุด

เต้นให้สามารถรอดชีวิตคืนมาได้ 

วิธีการ 

(1) นำผู้ประสบอันตรายเข้าที่ร่มทันที วางนอนหงายราบ ยกต้นคอขึ้นและ

เงยศีรษะไปด้านหลังเพื่อให้หลอดลมเปิดออก ไม่ต้องนำอะไรมาหนุนศีรษะ 

(2) กรณีมีสิ่งของขวางอยู่ในช่องปาก ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับเมื่อทางเดิน

อากาศติดขัด 

(3) ตรวจดูการเต้นของหัวใจด้วยวิธีการคลำชีพจรที่คอ หรือเอาหูแนบฟัง

บริเวณหัวใจซึ่งอยู่ระหว่างหัวนมข้างซ้ายกับกระดูกหน้าอก ถ้าไม่ได้ยินหัวใจเต้น และ  

ผู้ประสบอันตรายแสดงอาการให้เห็นว่าหัวใจหยุดเต้น เช่น หน้าเขียว เป็นต้น ให้

ทำการนวดหัวใจทันที 

(4) การนวดหัวใจให้ผู้ปฐมพยาบาลนั่งคุกเข่าลงข้างๆ ตัวผู้ประสบอันตราย

บริเวณหน้าอก ใช้นิ้วมือสัมผัสชายโครงแล้วเลื่อนนิ้วมาตรงกลางจนกระทั่งนิ้วนาง

สัมผัสปลายกระดูก ใช้สันมืออีกข้างหนึ่ง วางตรงกึ่งกลางกระดูกหน้าอก ตำแหน่งที่อยู่

ถัดจากนิ้วชี้ขึ้นไปข้างบน และยกอีกมือหนึ่งวางซ้อนลงบนมือที่อยู่ชิดกระดูกหน้าอก 

(5) โน้มตัวไปข้างหน้า แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงให้น้ำหนักตัวผ่านตามแขน

ลงไปถึงฝ่ามือ การกดต้องกดลงด้วยน้ำหนักที่ทำให้กระดูกหน้าอกยุบลงประมาณ 1-1 

1/2 นิ้ว/ฟุต เป็นจังหวะๆ (นับจำนวนครั้งที่กดทุกครั้ง คือ 

 หนึ่ง - หนึ่งพันหนึ่ง สอง – หนึ่งพันหนึ่ง 

 สาม - หนึ่งพันหนึ่ง สี่ – หนึ่งพันหนึ่ง 

 ห้า – หนึ่งพันหนึ่ง..............................) 

 ประมาณ 60 ครั้ง ต่อ 1 นาที อย่ากดชนิดใช้มือกระแทกลงแรงๆ หรือ

อย่าใช้นิ้วมือกดซี่โครงเพราะจะเป็นอันตรายต่อซี่โครงหรืออวัยวะภายในได้ 

(6) ให้หยุดการนวดหัวใจ เมื่อหัวใจกลับเต้นขึ้นมาอีก 
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(7) ถ้าผู้ประสบอันตรายมีอาการหยุดหายใจด้วยก็ให้ทำการช่วยหายใจไป

พร้อมกัน โดยการเป่าลมเข้าปอด 2 ครั้ง สลับกับการนวดหัวใจ 15 ครั้ง แต่ถ้ามี  

ผู้ปฐมพยาบาลสองคน ให้เป่าลมเข้า ปอด 1 ครั้ง หลังจากการนวดหัวใจทุกๆ 5 ครั้ง 

และให้กระทำต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุด 

(8) ให้ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ประสบอันตราย หัวใจกลับเต้นขึ้นมาและหายใจ

เองได้ หรือผู้ประสบอันตรายถึงมือแพทย์แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่6  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการทำงานภาคสนาม 


วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

1. สวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม รัดกุม และสวมรองเท้าบู๊ทเพื่อป้องกัน

อันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุแหลมคมต่างๆ 

2. ไม่สวมเครื่องประดับที่อาจถูกเกี่ยวหรือถูกดึง 

3. ไม่ปฏิบัติงานในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน เช่น   

เจ็บป่วย ง่วงนอน มึนเมา เป็นต้น 

4. การใช้ยานพาหนะในการออกปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพของ  

ยานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

5. การใช้รถจักรยานยนต์ออกปฏิบัติงานต้องสวมหมวกนิรภัย การบรรทุก

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน ต้องผูกมัดให้แน่น แข็งแรง 

6. ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกไปปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงการออก

ปฏิบัติงานขณะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

7. หากออกปฏิบัติงานแล้วเกิดฝนตกหรือภัยพิบัติอื่นๆ ให้หยุดการปฏิบัติ

งานและหาที่พักหรือหลบภัยจนกว่าเหตุการณ์จะปกติ 

8. กรณีที่ปฏิบัติงานอยู่ในชั้นที่เสี่ยงภัย ให้ตรวจสอบข่าวสารหรือเหตุการณ์

ต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติงาน 

9. กรณีที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรเชื่อฟังคำแนะนำของผู้นำชุมชน

หรือเจ้าของพื้นที่ 
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แบบรายงานการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ประสบอันตราย

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล.................................. 
ตำแหน่ง.........................................ส่วนงาน...................................................... 
อายุ.............ปี สถานภาพ (โสด / สมรส / หย่า)  
มีผู้อยู่ในอุปการะ.........................คน 
ที่อยู่................................................................................................................... 

2วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ
เวลา.........................น. วันที่............เดือน.....................................พ.ศ.25........ 
สถานที่เกิดเหตุ.................................................................................................. 

3.การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล
ลักษณะการบาดเจ็บ.......................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
ทำการปฐมพยาบาล โดย.................................................................................. 
นำส่งโรงพยาบาล โดย....................................................................................... 
โรงพยาบาล....................................................................................................... 
แพทย์ผู้รักษา ................................................................................................... 

4.คำชี้แจงของผู้บาดเจ็บ
 (กำลังทำอะไรอยู่ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร มีข้อเสนอแนะ วิธีหลีกเลี่ยงหรือ
ป้องกันอย่างไร) 

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

.......................................................................................................................... 
5.คำชี้แจงของผู้บังคับบัญชา

(ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุ และจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอุบัติเหตุ
เช่นนี้อย่างไร) 

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

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

ลงชื่อ................................................ผู้บังคับบัญชา 
      (................................................) . 
ตำแหน่ง.............................................. 
วันที่.........เดือน................................พ.ศ.25......... 



6.ความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดใน
 การทำงานของหน่วยงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุ........................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
จะดำเนินการอย่างไรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก............................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................  
   

ลงชื่อ........................................ 
        (........................................) . 

ประธานกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  

หน่วยงาน......................................... 
วันที่.........เดือน................................พ.ศ.25......... 

. 
 
 
 
 

หมายเหตุ อุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติงานทุกรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 ซึ่งทำให้ต้องมีการตรวจหรือรักษาพยาบาลโดยแพทย์หรือเป็นเหตุ   
 ให้ต้องหยุดงาน ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ   
 ความปลอดภัยฯ ของหน่วยงานทราบทันที โดยให้ทำรายงาน    
 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน   
 1 ชุด และส่งให้สำนักทรัพยากรมนุษย์ 1 ชุด 
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