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บทนำ (Introduction)
เพื่อสร้างความมัน่ คงของตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
ไม่ใช่เพียงสมาชิกในครอบครัวของท่านเท่านั้น ที่ต้ งั ความหวังอย่างมากในตัวท่าน
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงาน ก็หวังด้วย ว่าท่านจะเป็ นผูท้ างานที่มีประสิ ทธิภาพอย่างเต็มที่
ไม่มีผไู้ ด้รับบาดเจ็บ ปราศจากอุบตั ิเหตุ มีผลงานพึงพอใจเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งยังเกิดผลดีต่อผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
บริ ษทั ฯถือว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางบริ ษทฯ โดยตระหนักถึงอันตรายต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ฎิบตั ิงาน ถ้าหากเกิดอุบตั ิเหตุจะส่ งผลกระทบต่อครอบครัว โดยจะขาดรายได้หรื ออาจจะช่วย
เหลือตัวเองไม่ได้ ต้องเป็ นภาระให้แก่ญาติพี่นอ้ งและสังคมดังนั้นความปลอดภัยของพนักงานจึงถือว่าเป็ นนโยบาย
ที่สาคัญของบริ ษทั ฯการทางานกับทางบริ ษทั ฯบางครั้งอาจถูกขอร้องให้ทางานแม้แต่ในวันอาทิตย์และวันหยุดประจาปี
เวลา ตื่นนอนและเข้านอนอาจไม่เป็ นเวลา เมื่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปควรรู้จกั รักษาสุขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
เพราะการที่สุขภาพร่ างกายอ่อนแอเป็ นสาเหตุหนึ่งของการทางานที่ไม่ปลอดภัย
การจัดทาหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน มีจุดมุ่งหมายให้ผทู้ ี่เป็ นพนักงานได้เรี ยนรู้และตระหนักถึงสาเหตุพ้นื ฐานของการ
ประสบอันตรายจากการทางานตลอดจนมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัย การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สามารถทาได้ จากสถิติอุบตั ิเหตุเกิดจากการกระทาของคนถึง 98เปอร์ เซนต์อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทางาน
มักเกิดจากความไม่สนใจหรื อมองข้าม ความปลอดภัยของตัวเราเองทาไมต้องให้ใครมาบังคับ การรู้จกั เตรี ยมการคือ การ
ป้องกัน เพื่อในช่วงเวลาที่เริ่ มเข้าทางานจนถึงเกษียนจากการทางานในอนาคต ให้ประสบแต่ความสุขในชีวิตประจาวัน
โดยปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย
คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ถือว่า เป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับว่าด้วยการทางาน ขอให้พนักงานทุกคน
ได้ตระหนักและเรี ยนรู้ทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ หากมีขอ้ สงสัยขอให้สอบถามหัวหน้างาน ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อ
ความกระจ่างชัดเจนยิง่ ขึ้นและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง อันจะนามาซึ่งความปลอดภัยของตัวพนักงานเอง
โดยถ้วนหน้ากัน
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ความปลอดภัยในการทางานจะเกิดขึน้ ต้ องได้รับความร่ วมมือร่ วมใจตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ทุกคนในองค์ กร นับตั้งแต่ คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบังชา ผู้ใต้ บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้ บริหารงานความปลอดภัย
มีการดาเนินงานไปได้สะดวก ราบรื่ น บริษทั จึงกาหนดนโยบายดังต่ อไปนี้
1.1 บริษทั ฯ จะส่ งเสริมให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ านทางานด้วยความปลอดภัย
1.2 บริษทั ฯ ถือว่ าผู้ปฏิบัตงิ านทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ าของบริษทั ดังนั้นความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ของผู้ปฏิบัตงิ านจึงถือเป็ นนโยบายสาคัญของบริษทั
1.3 บริษทั ฯ จะสนับสนุน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยให้ เพียงพอกับสภาพหน้ างาน จูงใจให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ านได้ตระหนักถึงอันตรายต่ างๆที่จะเกิด
ขึน้ ในขณะทางานตลอดจนแนะนา ชี้แจงให้ ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน
1.4 บริษทั ฯ ได้จัดให้ มคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
เพื่อวางแผนและโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารพัฒนาแผนงาน
1.5 บริษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบาย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทุกคนต้ องมีหน้ าที่ ดูแลรับผิดชอบในเรื่ อง
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานของผู้ใต้ บังคับบัญชาให้ เป็ นไปตาม
กฏข้ อบังคับที่บริษทั ได้กาหนดโดยถือปฏิบัตอิ ย่ างเคร่ งครัด
1.6 บริษทั ฯ กาหดเป็ นนโยบายให้ ผ้ ูปิบัตงิ นทุกคนนต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านให้ เกิด
ความปลอดภัยแก่ ตนเองและเพื่อนร่ วมงาน โดยปฏิบัตติ ามกฏและข้ อบังคับความปลอดภัย อาชัวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ที่ยบริษทั ได้กาหนด และถือปฏิบัตอิ ย่ างเคร่ งครัด
1.7 พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบัตตามกฏระเบียบที่ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้ อมในการทางานอย่ างเคร่ งครัด หากมีการฝ่ าฝื นหรื อหรื อละเลยอาจถูกพิจารณาตามระเบียบของบริษทั
1.8 บริษทั ฯ จะถือว่ าผลงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดในการทางานเป็ นหลักเกณฑ์
หนึง่ ในการประเมินผล

(นายบุญทร ัพย์ ภูจ
่ ันทร์)
กรรมการผูจ
้ ัดการ
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SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD. (PROJECT)
แผนผังขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์ ฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน

หน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานทัว่ ไป

หน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความ
รับผิดชอบ(ช่องล่าง)

ความหมายของ สี เส้ น
แบ่ งตามความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขนึ้ ต่ อคนงาน
แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยSDE. หรื อผูจ้ ดั การโครงการSDE
ให้ทราบโดยด่วนที่สุด
เพื่อนร่ วมงานผูพ้ บประสบอุบตั ิเหตุ

ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นว่าจะ
สามารถทาการปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ
ได้เองหรื อไม่ หรื อสามารถเคลื่อนย้าย

รายงานผูอ้ านวยโครงการ/ผูจ้ ดั การ
โครงการ SDE. รายงานให้
SDE. สานักงานใหญ่ทราบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SDE.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SDE.
ผูจ้ ดั การโครงการ หรื อเจ้าหน้าที่ SDE
ที่อยูป่ ระจาที่หน้างานผูไ้ ด้รับรายงาน

ถ้าปฐมพยาบาลเองได้

ถ้าปฐมพยาบาลเองไม่ได้

รายงานบริ ษทั ลูกค้า (OWNER)
ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ ดั การโครงการ SDE.
นาย………….(08……………..)

เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเพื่อมาปฐมพยาบาล
ณ.สานักงานโครงการ
เจ้าหน้าที่ SDE./ ที่ผา่ นการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอความช่วยเหลือจากหน่วย
บริ การทางการแพทย์และหน่วย
บริ การเหตุฉุกเฉิ นที่อยูใ่ กล้เคียง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SDE
นาย…..(08…………...) ผูจ้ ดั การโครงการ
SDE. นาย….(08…………...)

1. แจ้งสถานีตารวจท้องที่
2. แจ้งผูร้ ับเหมา
3. แจ้งญาติผเู ้ สี ยชีวติ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SDE
นาย…..(08…………...) ผูจ้ ดั การโครงการ
SDE. นาย….(08…………...)

จัดทารายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุอุบตั ิเหตุและกาหนด
วิธีการป้ องกันการเกิดเหตุซ้ าและส่งให้สานักงานใหญ่ SDE.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SDE.นาย……..(08………………...)
ผูจ้ ดั การโครงการ SDE.นาย………….(08…………….)

การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน ค่าชดเชย
และค่ารักษาพยาบาล

Siam Denki Engineering Co.,ltd.

โรงพยาบาล
(ในพื้นที่เกิดเหตุ)

เบอร์โทรศัพท์

สถานีตารวจ
(ในพื้นที่เกิดเหตุ)

เบอร์โทรศัพท์

สถานีดบั เพลิง
(ในพื้นที่เกิดเหตุ)

เบอร์โทรศัพท์
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4.กฏข้ อบังคับความปลอดภัยในการทางาน
กฏข้ อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จงปฏิบตั ิตามกฏ ข้อบังคับ เครื่ องหมาย และคาสอนโดยเคร่ งครัด อย่าเสี่ยง ถ้าไม่รู้จงถามผูร้ ู้
จงแจ้งหรื อรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยในโรงงานทันทีที่พบ
จงช่วยกันระวังรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดเรี ยบร้อย และปลอดภัย
จงใช้เครื่ องมือที่ถูกต้องในวิธีที่ปลอดภัย
รายงานความบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดขึ้น และมีการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมทันที
จงสวมเครื่ องป้องกันภัย และรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้ได้เสมอ
จงดูแลรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ในการยกของหนัก ต้องมีคนช่วย และยกให้ถูกวิธี
ห้ามหยอกล้อ หรื อกวนใจผูอ้ ื่น ขณะปฏิบตั ิงาน
จงเชื่ อฟังกฏ ข้อบังคับ เครื่ องหมาย และคาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

กฏข้ อบังคับความปลอดภัยในหน่ วยงานเขตก่ อสร้ าง
1.

ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ต้องสวมใส่ หมวกนิรภัยและสายรัดคางพร้ อมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาเมื่อเข้าเขต
พื้นที่การทางาน

2.

ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบความปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายบังคับต่าง ๆ ในเขตงานอย่าง
เคร่ งครัดพร้อมทั้งติดบัตรพนักงานที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายเมื่อเข้าทางานตามหน่วยงาน

3.

ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไม่ดื่มสุรา หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมาขณะปฏิบตั ิงาน

4.

ห้ามหยอกล้อเล่นกัน ขณะทางานโดยเด็ดขาด

5.

การสู บบุหรี่ กระทาได้ในสถานที่จดั ไว้ให้และเป็ นสถานที่ได้รับอนุญาตให้สูบเท่านั้น

6.

เครื่ องแต่งกายของผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเรี ยบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้อหรื อ สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้า
แตะ หรื อ ไม่สวมรองเท้าเข้าบริ เวณงาน

7.

ผูป้ ฏิบตั ิงาน ตัดโลหะ เชื่ อม เจียรโลหะ จะต้องสวมอุปกรณ์ หน้ากากหรื อแว่นตาป้องกันสะเก็ดลูกไฟ
ทุกครั้ง สาหรับงานเชื่ อมบนที่สูง จะต้องมีถาดรองลูกไฟที่เกิดจากการเชื่ อมและต้องมีถงั ดับเพลิง STANDBY ขณะทางานเชื่ อมทุกครั้ง
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8.

เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า หิ นเจียร อุปกรณ์เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้า ตลอดจนสายต่อ
สายพ่วง ปลัก๊ จะต้องมีการตรวจสภาพเป็ นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจการรั่วของกระแสไฟฟ้า ซึ่ง
จะช่วยป้องกันอันตรายกับผูป้ ฏิบตั ิงาน

9.

การทางานบนที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องใช้เข็มขัด SAFETY BELT คล้องยึดกับโครงสร้างที่แข็ง
แรงทุกครั้ง

10.

ห้ามเข้าไปทางานในพื้นที่เขตหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต เช่น สถานกักเก็บแก๊สไวไฟหรื อเก็บสาร
เคมีอนั ตราย สถานที่ผลิตและกักเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิง ตลอดจนสถานที่อบั อากาศ ซึ่งมีปริ มาณออก ซิเจนต่ากว่า 21 เปอร์ เซ็นต์

11.

การปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีฝุ่นมากจะต้องสวมหน้ากากกันฝุ่ น

12.

เมื่อเกิดการบาดเจ็บ ( ไม่ว่าเล็กนอ้ยหรื อรุ นแรง ) ให้รีบปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบสวน
อุบตั ิเหตุโดย จป. หรื อผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบภายใน 24 ชัว่ โมง

13.

ขณะปฏิบตั ิงาน ในบริ เวณที่มีเสี ยงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล จะต้องสวมเครื่ องป้องกันหู เช่น EAR PLUG , EAR MUFFS

14.

การขับขี่ยานพาหนะ ในพื้นที่ของหน่วยงานความเร็ วจะต้องไม่เกิน 20 กม./ชม.

15.

ห้ามเล่นการพนัน หรื อทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นในหน่วยงาน

16.

ห้ามนาอาวุธ หรื อยาเสพติดผิดกฏหมาย เข้ามาในหน่วยงานหรื อบ้านพักบริ ษทั ฯ ที่จดั ไว้ให้พกั โดย
เด็ดขาด

17.

การลักทรัพย์สินบริ ษทั ฯ ผูว้ ่าจ้าง รวมถึงทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ตลอดจนทรัพย์สินของผูร้ ่ วมงาน
ถ้าหากถูกจับกุมหรื อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็ นผูล้ กั ทรัพย์ จะต้องถูกดาเนินคดีตามกฏหมาย และต้อง
พ้นจากสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ

18.

หลังเลิกงานทุกครั้งให้จดั เก็บอุปกรณ์ และทาความสะอาด ให้เรี ยบร้อย ทั้งที่หน้างาน รวมถึงที่ทางาน
และที่พกั

19.

การจัดทิง้ เศษขยะ รวมถึงของเหลวต่างๆ ควรแยกชนิด และใส่ภาชนะปิ ดให้มิดชิดก่อนนาไปทิง้
เพื่อช่วยลดภาวะสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ โรคต่างๆที่จะตามมา
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5. สั ญลักษณ์ หรื อป้ายเตือน รั้วกั้นเพื่ อความปลอดภัย
ป้ ายสัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัย คือสัญลักษณ์แสดงถึงอันตรายที่อาจมีข้ ึนได้ ผูท้ างานต้อง
อ่านตัวอักษรบนป้ าย เข้าใจและทาตามอย่างเคร่ งครัด ป้ายสัญลักษณ์ในที่ทางาน เช่น“ห้ามสู บบุหรี่ ”หรื อ
“ห้ามเข้า” เหล่านี้แสดงถึงสภาวะที่เป็ นอันตราย หรื อห้ามปฏิบตั ิในสิ่งนั้นเป็ นอันขาด คาง่ายๆ เป็ นต้นว่า
“ระวังสารไวไฟ” เป็ นการเตือนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีการระวังป้ องกันอันตราย
ความมุง่ หมายของป้ายสัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัย เป็ นที่เข้าใจและยอมรับกันโดยทัว่ ไป
จึงไม่ควรละเลย เราะสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุอาจมิได้เนื่องจากมองไม่เห็นสัญลักษณ์เตือน โดยทัว่ ไปป้าย
สัญลักษณ์เตือนจะถูกติดหรื อวางไว้ในตาแหน่งที่เห็นชัดเจน จึงไม่ควรแก้ตวั ว่าไม่เห็นป้ ายสัญลักษณ์เตือน
ซึ่งอาจสายเกินไปหากเกิดอุบตั ิเหตุ
ในการทางานปัจจุบนั ได้มีการเพิ่มความปลอดภัยในการทางานและลดอุบตั ิเหตุให้เกิดน้อยที่สุด
นอกจากวิธีการทางานที่ปลอดภัยแล้ว การติดป้ายแจ้งเตือนก็สามารถทาให้เกิดความระมัดระวังของผู ้
ปฏิบตั ิงานทาให้อุบตั ิเหตุต่างเกิดน้อยลงได้
ซึ่งต่ อไปนีจ้ ะกล่าวถึงการติดป้ ายแจ้ งเตือนในงานระบบไฟฟ้าตามพื้นทีอ่ นั ตรายต่ างๆดังต่ อไปนี้
1.สถานที่ work shop
-มีอุปกรณ์ที่เสี ยงดังขณะทางานเช่นเครื่ อง ตัด , เจียร
-มีการเชื่อมชิ้นงาน
-เป็ นพื้นที่เก็บสารไวไฟ เช่น สี , ก๊าซ
-ในพื้นที่มีการขนย้ายของหนักหรื อมีชิ้นส่วนร่ วงหล่นได้
-มีพ้นื ที่จากัดและต้องการ การจัดเก็บของที่เป็ นระเบียบ
-การทิง้ เศษวัสดุตอ้ งจัดทิง้ ให้ถูกที่ ตามชนิ ดและเป็ นไปตามกฎของพื้นที่น้ นั ๆ
จากภาพด้านล่างเป็ นการนาป้าย safety มาติดรวมกันบนบอร์ ดไม้ทาสี ขาว การติดตั้งควรติดในที่
ที่เห็นได้ง่ายและสามารถติดได้คงทนไม่โดนน้ าหรื อกีดขวางการทางานโดยอาจจะติดตั้งยึดติดกับผนังหรื อ
ทาขาตั้งที่แข็งแรง
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2.พื้นที่ดา้ นบนมีการทางาน เช่นพื้นที่ดา้ นบนมีงานติดตั้งโครงเหล็ก เพื่อป้ องกัน
อันตรายจากวัสดุที่หล่นทับคนที่ทางานหรื อเดินผ่านด้านล่าง ควรติดป้ ายเตือนและขึงธง
ขาว-แดงแสดงพื้นที่อนั ตราย การติดตั้งอาจจะทาขาตั้งความสู งพอประมาณน้ าหนักไม่มากนัก
เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

3.พื้นที่บริ เวณบ่อหรื อหลุม เช่น man-hole ควรติดป้ายและธงขาวแดงล้อมรอบ

4.การทางานในที่สูงบริ เวณทางขึ้นควรติดป้ ายเตือนให้ใช้ safety belt โดยทาป้ายติดห้อยกับนัง่ ร้ าน

5.การทางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่จ่ายไฟแล้วควรมีการติดป้ายแจ้งเตือน ระวังไฟฟ้าเพราะขณะอยู่
ในช่วงงานกาลังก่อสร้างคนที่เข้ามาทางานอาจจะคิดว่ายังไม่ได้จ่ายไฟ หรื อเพื่อเป็ นการเตือนให้ระมัดวังอันตราย
เนื่องจากไฟฟ้าการติดตั้งป้ายดังกล่าวอาจจะติดที่หน้าตูไ้ ฟฟ้ า หรื อถ้าเป็ นกรณี แรงสู งติดที่ริมรั้วที่เห็นได้งา่ ย
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6.การทางานลักษณะปรับปรุ งพื้นที่ซ่ ึ งต้องทางานทั้งบริ เวณควรติดป้าย เขตก่อสร้างห้ามเข้า
เพือ่ ป้ องกันบุคคลภายนอกที่เข้ามาโดยไม่ต้ งั ใจ การติดตั้งป้ ายควรติดที่ประตูทางเข้าหรื อบริ เวณที่สงั เกตเห็นได้ง่าย

ข้ อเสนอแนะ
1.ในการติดป้ ายแจ้งเตือนความปลอดภัยควรติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบของบริ ษทั นั้นๆ เพราะบางครั้งการ
ทางานโครงงานจะมีหลายบริ ษทั ทางานร่ วมกัน
2.การติดป้ายควรดูความเหมาะสม เช่น การติดป้ ายเตือนที่ปากบ่อ man hole ขณะที่มีการทางานดินบริ เวณ
ข้างเคียงจะทาให้กีดขวางการทางานได้ แต่ในกรณี ที่มีการเปิ ดฝาบ่อไว้ และมีพนักงานของโรงงานเดินไปมากรณี น้ ี
ควรนามาติดอย่างยิง่
3.ไม่ควรติดป้ ายเตือนมากเกินไป ควรติดในจุดที่เห็นแล้วว่าจาเป็ นการติดมากเกินไปจะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ไม่ให้ความสนใจในคาเตือน
4.หลังจากติดแล้วควรดูแลความเรี ยบร้ อยและตรวจสอบเป็ นระยะ เช่น ป้ายเตือนสวมที่ครอบหูเมื่อเครื่ อง
จักรทางาน ถ้าเครื่ องจักรย้ายออกไปแล้วหรื อมีการย้ายตาแหน่งก็ควรย้ายตามไปด้วย
5.วัสดุที่ใช้ยึดติดระหว่างป้ายและวัสดุควรพิจารณาว่ารื้ อถอนและทาความสะอาดได้หรื อไม่ เช่น กรณี ติดป้าย
เตือนระวังไฟฟ้ ากับตูไ้ ฟ เมื่อเสร็ จงานต้องนาป้ ายออกเพื่อส่งงานลูกค้าอาจจะมีตอ้ งเสี ยเวลากับการทาความสะอาดกาวที่ใช้ติดป้าย
6.การเบิกป้ายเตือนจากส่ วนกลางควรทารายการเบิกไว้และเมื่อเสร็ จงานแล้วควรเก็บกลับมาคืนเพื่อประหยัด
งบประมาณในการสัง่ ทาป้ ายเตือนใหม่

ประเภทป้ายเตือนความปลอดภัย

1.ป้ายห้าม (Prohibit Signs) ใช้ห้ามการกระทาใดๆ เช่น ห้ามถ่ายรู ป ห้ามสวมรองเท้าแตะ
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2.ป้ายมาตราการบังคับ (Mandatory Signs) ใช้บอกถึงการมีมาตราการบังคับใดๆ ในพื้นที่
นั้นๆเช่น ให้ใส่ หมวกนิ รภัย ให้สวมใส่ เครื่ องป้องกันตา เป็ นต้น

3.ป้ายเตือน (Warning Signs) ใช้เตือนให้ระวังสภาพการทางาน ,วัสดุอนั ตราย ,เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ระหว่างการทางานในพื้นที่น้ นั ๆ

4.ป้ายกิจกรรม (Safe Condition Signs) ใช้บอกข้อมูลด้านความปลอดภัยในพื้นที่น้ นั ๆ

5.ป้ายอุปกรณ์ดบั เพลิง (Fire-Fighting Signs) ใช้บอกข้อมูลอุปกรณ์ดบั เพลิง
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6. การเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าทางานในโรงงานหรือเขตก่อสร้ าง
1.ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องได้รับการอบรมเรื่ อง “ความปลอดภัยในการทางาน”จากบริ ษทั ผูว้ า่ จ้างเสี ยก่อน
2.ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับการอบรมแล้วจะได้รับบัตรประจาตัว ใช้เป็ นบัตรอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในเขต
โรงงานหรื อเขตก่อสร้าง และต้องติดบัตรที่หน้าอกตลอดเวลาขณะปฏิบตั ิงาน
3. ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลโดยเฉพาะหมวกนิรภภัยและสายรัดคาง ตามความ
เหมาะสมกับสภาพของงาน หรื อปฏิบตั ิตามป้ ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกตักเตือน, ถูกยึดบัตร
และให้ออกจากพื้นที่งาน หรื อถูกสัง่ พักงาน
4.เครื่ องแต่งกายของผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเรี ยบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้ อ หรื อสวมกางเกงขาสั้น สวม
รองเท้าแตะ หรื อไม่สวมรองเท้าเข้าบริ เวณงาน
5.การสู บบุหรี่ กระทาได้ ในสถานที่ๆ จัดไว้ให้ หรื อเป็ นสถานที่ได้รับอนุญาตให้สูบเท่านั้น
6.เมื่อเข้าไปยังเขตงานผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไม่หลบเลี่ยงหรื อหนี ออกนอกเขตงาน กรณี มีความจาเป็ น
ให้ขออนุญาตหัวหน้างานก่อน ซึ่ งคนงานที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจได้รับอันตรายจากเครื่ องจักรกล และอื่นๆ
7.ห้ามเข้าไปทางานในพื้นที่เขตหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต เช่น สถานกักเก็บแก็สไวไฟ หรื อเก็บ
สารเคมีอนั ตราย สถานที่ผลิตและกักเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิง ตลอดจนสถานที่อบั อากาศ
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8.ห้ามผูท้ ี่ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องไปปิ ด/เปิ ดอุปกรณ์ เช่น สวิตช์ วาล์ว ของโรงงานโดยพลการ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดปั ญหาต่อระบบการผลิตของโรงงาน
9.ยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนาเข้าไปในเขตงาน จะต้องได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ จ้าง
และจะต้องจอดในบริ เวณที่กาหนดให้ ประการสาคัญต้องไม่จอดกีดขวางหรื อใกล้กบั หัวก๊อก สาหรับต่อฉี ด
น้ าดับเพลิง หรื อกีดขวางประตูทางเข้า-ออก
10.การพักผ่อนและรับประทานอาหารช่วงพักกลางวัน ห้ามพักผ่อนและรับประทานอาหารในเขต
พื้นที่ส่วนก่อสร้าง ซึ่ งอาจได้รับอันตรายจากอุปกรณ์ก่อสร้าง
11.การขับขี่ยานพาหนะในหน่วยงาน จะต้องใช้ความเร็ วไม่เกินที่กาหนด ( 20 กม./ชม.)
12.การลักทรัพย์สินบริ ษทั ผูว้ า่ จ้าง รวมถึงทรัพย์สินของห้างฯ ตลอดจนทรัพย์สินของผูร้ ่ วมงาน
ถ้าหากถูกจับกุมหรื อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็ นผูล้ กั ทรัพย์

จะต้อง ถูกส่ ง ดาเนินคดี ตามกฎหมาย และ

ต้องพ้นจาก สภาพการเป็ นพนักงานของห้างฯ
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7. การป้ องกันอัคคีภัย
1.ห้ามสู บบุหรี่ ในขณะเดินหรื อขณะทางาน และบริ เวณที่มีป้ายห้ามสู บ ให้สูบได้ในที่กาหนด
ให้เฉพาะ แล้วทิ้งก้นบุหรี่ ลงในภาชนะบรรจุทรายที่จดั ไว้เท่านั้น
2.เก็บขยะต่างๆ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ หรื อขยะอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย ลงในที่ๆจัดไว้ให้เรี ยบร้อย
3.ของเหลวหรื อวัตถุไวไฟต่างๆ ต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ๆจัดไว้เฉพาะเท่านั้น
4.ห้ามเทน้ ามันเชื้ อเพลิงหรื อของเหลวไวไฟลงในท่อน้ า หรื อท่อระบายสิ่ งโสโครกอื่นๆ
5.เมื่อพบสารไวไฟตกลงบนพื้นให้รีบทาความสะอาดโดยเร็ ว
6.ห้ามทาให้เกิดประกายไฟในบริ เวณที่เก็บวัตถุไวไฟ
7.ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องตรวจบริ เวณข้อต่อหรื อรอยต่อสายไฟต่างๆว่าแน่นหนาดีหรื อไม่
ถ้าหลวมอาจทาให้เกิดประกายไฟหรื อความร้อน ซึ่ งอาจเกิดไฟไหม้ข้ ึนได้หากมีสารไวไฟอยูใ่ กล้
8.ห้ามเพิ่มเติมปลัก๊ เสี ยบไฟ นอกเหนื อไปจากที่ติดตั้งไว้แล้ว
9.ห้ามใช้น้ ามันเบนซิ นล้างหรื อทาความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องจักร หรื อชิ้นส่ วนใดๆ ของเครื่ อง
จักรกล ควรใช้สารเคมี ( SOLVENT) ที่ผลิตขึ้นเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ
10.ห้ามมิให้ใช้ไฟในสถานที่ทางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
11.ถ้าจาเป็ นต้องใช้ไฟในงาน ต้องมีการขออนุญาตจากหัวหน้างานก่อน และให้ใช้ไฟดังกล่าว
ภายใต้การควบคุมและตามคาสัง่ ของหัวหน้างาน
12.เมื่อมีการใช้ไฟ ให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิง และถังน้ าพร้อมใช้งานวางอยูใ่ กล้ๆ
13.ห้ามวางสิ่ งของวัตถุ กีดขวางทางเข้า-ออก ทางฉุ กเฉิ น ทางเดิน ทางหนี ไฟ อุปกรณ์ดบั เพลิง
14.ห้ามนาไฟฉายประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในเขตอันตรายที่มีสารไวไฟ
15.หลอดไฟฟ้าและเครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ทาให้เกิดความร้อนได้ตอ้ งไม่ให้อยูต่ ิดผ้าและเชื้ อเพลิงอื่นๆ
16.เมื่อมีการตรวจพบ อุปกรณ์ดบั เพลิงชารุ ด หรื อใช้งานแล้ว ให้รีบรายงานต่อหัวหน้างาน
เพื่อดาเนินการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้
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8. อุปกรณ์ ค้ มุ ครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
เราสามารถลดการบาดเจ็บ และการสูญเสี ยชีวิตถ้ามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง
8.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
8.1.1 หมวกและแว่นนิรภัย ใช้ป้องกันศรี ษะและดวงตา ต้องสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงานซึ่งตามสภาพที่จาเป็ นต้องใช้อยู่
8.1.2 ช่างเชื่ อมต้องสวมใส่ " หน้ากากเชื่ อม " ในขณะเชื่ อมตลอดเวลาที่ทางาน
8.1.3 งานเจาะ ตกแต่ง ( เจียร ) ตัด , การเคลื่อนย้ายสารเคมี , น้ ากรดต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าและดวงตาทุกครั้ง
8.1.4 เมื่อทางานในที่ ๆ เป็ นอันตรายจากสารพิษ , แก๊สพิษ หรื อในบริ เวณที่มีอากาศไม่บริ สุทธิ์
ต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ หรื อเครื่ องกรองอากาศ เครื่ องดูดควัน หรื อใช้พดั ลมถ่ายเทอากาศ
8.1.5 เข็มขัดนิรภัยจะต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี และจะต้องใช้เมื่อทางานบนที่สูง
8.1.6 งานยกงานขนย้าย หรื อซ่อมแซมเครื่ องจักรจะต้องสวมถุงมือหนัง หมวกแข็ง รองเท้าหัวหุม้ เหล็ก
8.2 ข้ อแนะนำ
8.2.1 ควรใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด
8.2.2 ควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด
8.2.3 สวมเสื้ อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพของงาน
8.2.4 อุปกรณ์ป้องกันอย่างอื่นที่เห็นว่าสมควรต้องใช้ ควรแจ้งให้หวั หน้างานทราบทันที
8.2.5 ต้องใช้เครื่ องมือป้องกันหู หรื อที่อุดหู ถ้าจาเป็ นต้องทางานในสภาพที่ซ่ ึงมีเสี ยงรบกวนดัง
มากกว่าปกติ
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9. ความปลอดภัยสาหรับผู้ปฎิบัติงาน
9.1

การแต่งกาย ต้องแต่งกายรัดกุม สวมเสื้อ กางเกงขายาว รองเท้าหนังหรื อผ้าใบหุม้ ส้น

9.2

การทางานของผูร้ ับเหมา จะต้องมีหวั หน้าควบคุมดูแลทุกครั้ง

9.3

สถานที่ทางานของผูร้ ับเหมา ต้องมีป้ายบอกห้ามผ่านเพื่อป้องกันอันตราย

9.4

ผูร้ ับเหมาจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง

9.5

การต่อสายไฟฟ้า ท่อน้ า ท่อน้ ามัน ท่อลม ท่อสตีม ต้องได้รับอนุญาตจากผูร้ ับผิดชอบเสี ย
ก่อนทุกครั้ง

9.6

การทางานในที่สูง ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีนงั่ ร้านและราวกันตก ตลอดจนต้องมีตาข่าย
คลุมกันคนและของตกจากที่สูง

9.7

การยกของขึ้นที่สูง โดยใช้รถยกหรื ออื่น ๆ ต้องทาการยกในทิศทางที่ปลอดภัย ปราศจาก
คนและเครื่ องจักรพร้ อมทั้งมีป้ายบอกอันตราย และต้องมีคนคุมงานอยูด่ ว้ ยทุกครั้ง

9.8

การทดลองเดินเครื่ อง ต้องติดต่อผูท้ ี่รับผิดชอบดูแลก่อนทุกครั้ง

9.9

ต้องปฏิบตั ิตามกฏความปลอดภัยของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด

9.10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงาน มีสิทธิในการตักเตือนว่ากล่าวได้ในกรณี ที่พบ
เห็นเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย และการฝ่ าฝื นกฏความปลอดภัยของโรงงาน
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10. ความปลอดภัยในสานักงาน
10.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
10.1.1 อย่าใช้เก้าอี้มีลอ้ เลื่อนแทนบันได ในการที่ตอ้ งหยิบวัสดุหรื อเอกสารในที่สูง ๆ
10.1.2 อย่าวิง่ ภายในสานักงาน เพราะตรงมุมอาจมีเพื่อนร่ วมงานเดินสวนออกมา หรื อมีพนักงาน
กาลังเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ
10.1.3 ลิ้นชักของตูเ้ ก็บเอกสารหรื อโต๊ะทางาน เมื่อเปิ ดใช้แล้วต้องปิ ดให้เรี ยบร้ อยเพราะท่านหรื อ
ผูอ้ ื่นอาจเดินชนได้รับบาดเจ็บ
10.2 ข้ อแนะนำ
10.2.1 เมื่อขึ้นหรื อลงบันได ให้เดินด้วยความระมัดระวังอย่าวิ่ง และจับราวบันไดไว้เพื่อช่วยให้
ปลอดภัยยิง่ ขึ้น
10.2.2 เมื่อนัง่ เก้าอี้อย่าเอนหลังจนเสี ยการทรงตัว เพราะจะทาให้ลม้ และได้รับบาดเจ็บหรื อเป็ น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
10.2.3 เมื่อน้ าหรื อของเหลวอื่น ๆ หกเรี่ ยราดบนพื้นต้องรี บเช็ดถูทนั ที เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
ได้ง่าย
10.2.4

สายไฟ สายโทรศัพท์ จะต้องวางให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อป้องกันการสะดุดซึ่งอาจทา
ให้หกล้มได้ง่าย

10.2.5 ในกรณี ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้าย หรื อยกของที่หนักเกินกาลังให้ขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่ วมงาน
10.2.6 มือและนิ้วมือ เป็ นส่ วนที่ได้รับบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดไม่ควรใช้มือหรื อนิ้วแทนเครื่ องมือต่าง ๆ
เช่น อย่าใช้มือถอนเข็มเย็บกระดาษ
10.2.7 เครื่ องมือเครื่ องใช้ภายในสานักงาน โดยเฉพาะเครื่ องไฟฟ้าต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
10.2.8 อัคคีภยั เกิดขึ้นเพราะความประมาท ดังนั้นต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่น จัดให้มีถงั ขยะ
รองรับขยะต่าง ๆ มีที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ
10.2.9 มีแผนผังหนีภยั ในกรณี ฉุกเฉิ น และมีอุปกรณ์ดบั เพลิง ซึ่งควรจะติดไว้ในสถานที่ ๆ สามารถ
หยิบฉวยได้ง่าย
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11. ความปลอดภัยในงานเชื่ อม
11.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
11.1.1 เมื่อเลิกงานให้ดบั สวิทซ์ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังตูเ้ ชื่ อม
11.1.2 การทางานเชื่ อมในที่สูง ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยรัดเอว และเกี่ยวยึดกับสิ่งที่มนั่ คงตลอดเวลา
11.1.3 ถ้าจาเป็ นต้องเชื่ อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยูภ่ ายใน เช่น ถังน้ ามัน จะต้องล้างและทาความ
สะอาดเสี ยก่อนและก่อนเชื่ อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่
11.1.4 ก่อนที่จะเชื่ อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีวสั ดุติดไฟอยูใ่ กล้กบั บริ เวณที่จะทาการเชื่ อม
11.1.5 ถ้าจาเป็ นต้องเชื่ อมวัสดุหรื อภาชนะที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย เช่น ตะกัว่ โลหะอาบสังกะสี จะต้อง
มีเครื่ องดูดควัน หรื อสวมเครื่ องกรองอากาศ หรื อจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
11.1.6 อย่ามองแสงไฟเชื่ อมด้วยตาเปล่า
11.1.7 เครื่ องเชื่ อมทุกชนิดต้องต่อสายดินอย่างถูกต้องและแน่นหนา
11.1.8 สายไฟเชื่ อมต้องอยูใ่ นสภาพดี ข้อต่อต้องแน่นหนาและหุม้ ฉนวนให้เรี ยบร้อย
11.1.9 สายไฟเชื่ อมต้องไม่แช่น้ าในขณะที่กาลังทางานอยู่
11.1.10 ในกรณี ที่ตอ้ งเชื่ อมในที่เปี ยกชื้ นต้องสวมรองเท้ายาง และหาวัสดุที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น
ตรงจุดที่จะทาการเชื่ อม
11.1.11 ใช้หน้ากากและกระจกป้องกันแสงให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
11.2 ข้ อแนะนำ
11.2.1 สายไฟเชื่ อมและสายดิน ( GROUND ) ต้องไม่วางขวางทาง เพราะจะทาให้เกิดการสะดุด
หรื อหกล้มแก่บคุ คลอื่น ๆ ได้ เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องม้วนเก็บไว้ให้เรี ยบร้ อย
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5

บริ เวณที่จะทาการเชื่ อม ควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี
บริ เวณที่ทาการเชื่ อมควรมีสิ่งปิ ดกั้นเพื่อป้องกันแสง หรื อสะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกบุคคลอื่น
ต้องแต่งตัวให้รัดกุมเรี ยบร้ อย
การต่อสายดินต้องต่อให้แน่น ข้อต่อต้องอยูใ่ นสภาพดี และพยายามให้ใกล้ชิ้นงานเชื่ อมมาก
ที่สุด
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12. ความปลอดภัยในงานตัดด้ วยแก๊ส
12.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
12.1.1 ก่อนเคลื่อนย้ายถังแก๊ส / ลม ต้องถอดหัวปรับความดันออก และขณะเคลื่อนย้ายต้องปิ ดฝา
ครอบหัวถังด้วยทุกครั้ง ห้าม แบก-กลิ้ง
12.1.2 เมื่อต้องวางสายลม สายแก๊ส ข้ามทางผ่านต้องแขวนไว้สูงเหนือศรี ษะ หรื อต้องใช้ไม้วางกั้น
ทั้งสองข้างเพื่อกันคน หรื อกันรถทับ
12.1.3 ตรวจสายของถังแก๊ส / ลม / เสมอ ๆ และทุกครั้งก่อนนาออกใช้ สายต้องไม่รั่วแตก ข้อต่อ
ต้องไม่หลวม และห้ามใช้สายที่มีรอยไหม้
12.1.4 หัวตัดต้องมีวาล์วกันไฟกลับ ( CHECK VALVE )
12.1.5 หัวตัดแก๊ส, หัวปรับความดัน ถ้าเกิดบกพร่ องต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อรับการซ่อมแซมทันที
12.1.6 ก่อนตัดแก๊สต้องแน่ใจว่าไม่มีวสั ดุติดไฟอยูใ่ กล้บริ เวณที่จะทาการตัด
12.1.7 หลังจากเลิกใช้แก๊ส จะต้องปิ ดแก๊สในถังเสี ยก่อนแล้วปล่อยแก๊สที่คา้ งอยูใ่ นท่อทิง้
12.2 ข้ อแนะนำ
12.2.1 หัวปรับความดันของแก๊ส และลมต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี
12.2.2 ขณะตัดโลหะด้วยแก๊ส ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกันความร้อน และสะเก็ดไฟ ระวังไม่ให้สายลม
แก๊ส พาดอยูห่ รื อใกล้กบั สายไฟฟ้า
12.2.3 ท่อแก๊ส / ลม ที่ต้ งั อยู่ ต้องผูกโซ่หรื อเชือกกันล้มไว้ทกุ ครั้ง และไม่ควรตั้งไว้ใกล้สายไฟฟ้า
ท่ออะเซเทลิน ( ACETELENE ) หรื อท่อแก๊ส ต้องตั้งไว้ไม่ควรนอน ท่ออ๊อกซิ เจน หรื อ
ท่อลม ต้องไม่ให้เปื้ อนน้ ามันจาระบี
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13. ความปลอดภัยในงานตัดด้ วยไฟเบอร์
13.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
13.1.1 เครื่ องตัดต้องผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ และต้องตรวจสอบก่อนใช้งานในแต่ละวัน
13.1.2 ต้องจัดให้มีการ์ ดครอบป้องกันสะเก็ดไฟ และจัดให้มีถงั ดับเพลิงไว้ประจาจุดทางาน
13.1.3 พนักงานต้องสวมใส่ หมวกนิรภัย , แว่นตานิรภัย , รองเท้านิรภัย , กระบังหน้า , ถุงมือหนัง ,
หน้ากากกรองฝุ่ น, ปลัก๊ อุดหู
13.1.4 การปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่ควบคุมต้องขอใบอนุญาตการทางานที่มีความร้อนและประกายไฟ
13.1.5 พื้นที่ทางานต้องไม่มีสารเคมีหรื อ เศษวัสดุที่สามารถติดไฟได้
13.1.6 ใบตัดต้องขันยึดแน่น และห้ามใช้ใบตัดที่ชารุ ด คดงอ หรื อมีรอยแตก
13.1.7 ห้ามกดใบตัดกระแทกกับชิ้นงานหรื อปล่อยให้ใบตัดกระทบกับชิ้นงานอย่างรุ นแรง
13.1.8 ควรยึดแท่นเครื่ องให้มนั่ คงกับพื้นที่ ที่ปฏิบตั ิงาน และทาครอบป้องกันสะเก็ดไฟ
13.1.9 จัดให้มีภาชนะสาหรับใส่ เศษวัสดุ และทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบตั ิงานทุกครั้งหลังเสร็ จงาน
13.2 ข้ อแนะนำ
13.2.1 โครงสร้างทัว่ ไต้องแข็งแรงน็อตยึดมอเตอร์ และโครงสร้างต้องขันแน่น
13.2.2 การ์ ดครอบสายพานและใบตัด ต้องแข็งแรง และสายพานต้องไม่แตก
13.2.3 สายไฟเป็ นแบบฉนวนสองชั้นและต้องไม่มีรอยต่อหรื อฉี กขาด
13.2.4 สวิทซ์ เปิ ด - ปิ ด ใช้งานได้ดี และต้องต่อสายดินให้แน่น
13.2.5 สปริ งที่แกนกลาง และล้อที่ฐานต้องทางานได้ดีไม่แตกหัก
13.2.6 ปากกาจับชิ้นงานสามารถปรับแต่งได้ดี และล็อคชิ้ นงานได้มนั่ คง
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14. ความปลอดภัยในงานเจาะด้วยสว่ านไฟฟ้ า
14.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
14.1.1 ดึงปลัก๊ ออกทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนดอกสว่าน
14.1.2 รวบปลายผมที่ยาวและแต่งตัวให้รัดกุม
14.2 ข้ อแนะนำ
14.2.1 โครงสว่านต้องไม่ชารุ ดและ สกรู ยึดโครงแน่นทุกตัว
14.2.2 สว่านต้องต่อสายดินให้เรี ยบร้อย ยกเว้นสว่านที่ตวั เป็ นฉนวนและใชสาย Double Insulation
14.2.3 สายไฟจะต้องไม่ชารุ ดฉี กขาดหรื อมีรอยต่อ
14.2.4 ปลัก๊ ไฟต้องไม่ชารุ ดและต้องกันน้ าเข้าปลัก๊ ได้
14.2.5 จะต้องไม่มีปมล็
ุ่ อคการทางานของสว่าน
14.2.6 ด้ามจับข้างสว่านจะต้องแข็งแรงมัน่ คง
14.2.7 หัวจับดอกสว่านต้องจับยึดแน่นกับดอกสว่าน
14.2.8 จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับถอดดอกสว่าน
14.2.9 เลือกใช้สว่านและดอกสว่านให้เหมาะสมกับงาน
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15. ความปลอดภัยในงานเจียร

15.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
15.1.1 ก่อนทำกำรเจียรทุกครั้งต้องสวมแว่นตำนิรภัย ถุงมือ
15.1.2 ตรวจสอบเครื่ องมือเจียรให้อยูใ่ นสภำพที่ปลอดภัยในขณะทำงำน เช่น มีกำบังใบ (GUARD)
ไม่มีรอยถลอกที่เปลือกสำยไฟ หรื อที่ข้ วั ตัดกับเครื่ องมือ
15.1.3 ก่อนทำกำรเปลี่ยนใบหิ นเจียรทุกครั้ง ในกรณี ที่ใช้หินเจียรไฟฟ้ำต้องดับสวิทซ์เครื่ อง และ
ดึงปลัก๊ ไฟออกในกรณี ที่เป็ นเครื่ องลม ก็ให้ปิดวำล์วตัวเครื่ องพร้ อมทั้งปลดสำยออกจำกหัว
จ่ำยลมทุกครั้ง
15.1.4 เวลำยกเครื่ องเจียรให้จบั ที่ตวั เครื่ อง อย่ำหิ้วที่สำยลมหรื อสำยไฟ โดยเด็ดขำด
15.2 ข้ อแนะนำ
15.2.1 ต้องระวังไม่ให้ประกำยไฟจำกหิ นเจียรพุง่ เข้ำกลุ่มคนที่กำลังทำงำน เมื่อจำเป็ นต้องเจียรชิ้ น
งำนในบริ เวณที่มีผอู้ ื่นทำงำนอยูใ่ กล้ ๆ ควรหำแผงกำบังสะเก็ดหิ นเจียร เพื่อป้องกันไม่ให้
กระเด็นไปถูกผูอ้ ื่นด้วย
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16. ความปลอดภัยในการทางานบนที่สูง
16.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
16.1.1 ต้องสวมหมวกแข็ง หมวกที่สวมจะต้องมีสายรัดคางกันหมวกหล่น และศรี ษะกระแทก
16.1.2 ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยที่เอวและมีตวั ล๊อคยึดติด แล้วใช้เชือกที่เข็มขัดผูกติดจุดใดจุดหนึ่งของ
โครงสร้ างที่สามารถรับน้ าหนักตัวได้
16.1.3 ต้องสวมรองเท้านิรภัยป้องกันความร้อน และสารเคมีตลอดจนของแข็งหล่นในเท้า
16.1.4 ต้องสวมถุงมือป้องกันการปี นป่ าย จับถูกของมีคม ลื่นและความร้อน
16.2 ข้ อแนะนำ
16.2.1 ก่อนใช้อุปกรณ์ ควรตรวจสอบว่าชารุ ดหรื อไม่
16.2.2 การขึ้นไปทางานบนที่สูงจะต้องเป็ นผูช้ านาญ และเป็ นผูไ้ ม่เป็ นโรคกลัวความสู ง
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17. ความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
17.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
17.1.1 เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรื อเมื่อมีผปู้ ระสบอันตรายเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ก่อนอื่นจงทาการ
ตัดกระแสไฟฟ้าด้วยสวิทซ์ตดั ตอน ( ยกคัทเอ้าท์ )
17.1.2 ถ้าพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชารุ ดต้องเลิกใช้ รี บแก้ไขหรื อซ่อมแซมโดยเร็ ว
17.1.3 รอยต่อสายไฟฟ้าทุกแห่งต้องใช้เทปพันสายไฟฟ้าพันหุม้ ลวดทองแดงให้มิดชิดและแน่นหนา
จนแน่ใจว่าจะไม่หลุด เพื่อไม่ให้ลวดทองแดงที่มีกระแสไฟฟ้าโผล่ออกมา ซึ่งอาจจะเป็ นอัน
ตรายแก่ผทู้ ี่บงั เอิญไปถูกเข้า
17.1.4 ทุกครั้งที่ทาการต่อสายไฟฟ้า หรื อเดินสายไฟฟ้าต้องตัดไฟฟ้าด้วยสวิทซ์เสี ยก่อน เพื่อป้องกัน
มิให้มีกระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้าเส้นนั้น
17.1.5 หลอดไฟฟ้า และเครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะทาให้เกิดความร้อนได้ ไม่ควรให้อยูต่ ิดกับผ้า
หรื อเชื้ อเพลิงอื่น ๆ ที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย
17.1.6 ห้ามใช้ตวั นาอื่น ๆ แทนฟิ วส์
17.2 ข้ อแนะนำ
17.2.1 เต้าเสี ยบชนิดที่ต่อแยกได้หลายทางนั้นไม่ควรต่อไฟแยกออกไปใช้จนมากเกินควร เพราะ
ถ้าสายเมนมีขนาดเล็กจะทาให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเกินกาลังรับของสาย ซึ่งจะทาให้
สายเมนนั้นร้ อนจัดจนอาจลุกไหม้ข้ ึนได้
17.2.2 การช่วยผูป้ ระสบอันตรายให้หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้า อย่าเอามือเปล่าจับ จงใช้ผา้ , ไม้ ,
เชือก หรื อสายยางที่แห้งสนิทดึงผูป้ ระสบอันตรายให้หลุดออกมา
17.2.3 เมื่อช่วยผูเ้ คราะห์ร้ายให้หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้าแล้ว จะต้องทาการปฐมพยาบาลให้ปอด
และหัวใจทางานโดยวิธีให้ลมหายใจทางปากและการนวดหัวใจ
17.2.4 ต่อสายดินกับโลหะที่ครอบเครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไฟฟ้ารั่ว
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18. ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ ายของหนักด้ วยมือ
18.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ ( ดูรูปประกอบหน้าที่ 24 )
18.1.1 ต้องสวมถุงมือขณะทำกำรยก
18.1.2 ต้องสวมรองเท้ำนิรภัย
18.2 ข้ อแนะนา
18.2.1 ถ้ำของหนักเกินกว่ำจะยกได้ ควรเรี ยกคนมำช่วย
18.2.2 ควรมีกำลังขำและกำรทรงตัวที่ดี
18.2.3 ควรวำงเท้ำข้ำงหนึ่งอยูข่ ำ้ ง ๆ ของที่จะทำกำรยกและอีกข้ำงหนึ่งอยูข่ ำ้ งหลัง
18.2.4 งอเข่ำและคูล้ งต่ำใกล้ของ
18.2.5 ให้ลำตัวเข้ำชิดของ
18.2.6 ต้องจับของให้กระชับแน่น
18.2.7 หลังตรงเกือบเป็ นแนวดิ่ งแล้วยืดขำทั้งสองขึ้น
18.2.8 ควรหลีกเลี่ยงกำรขอลำตัวใช้ขยับขำแทน
18.2.9 ควรมองเห็นทำงข้ำงหน้ำได้ชดั เจนขณะยกของเดินไป
18.2.10 เมื่อจะวำงของลงให้ทำย้อนกลับตำมวิธีขำ้ งต้น
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19. ความปลอดภัยในการขนย้ ายสิ่ งของด้ วยรถยก (ฟอร์ คลิฟท์ )
19.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
19.1.1 ก่อนใช้รถยกจะต้องจัดเรี ยงวัสดุ หรื อสิ่งของบนงาให้มนั่ คงเสี ยก่อน
19.1.2 ปรับความกว้างของงารถยกให้พอดีกบั ปริ มาณของที่จะยก และของที่จะยกให้เอียงพิงมา
ข้างหลังจะทาให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น
19.1.3 ไม่บรรทุกน้ าหนักเกินกาลังรถยก หรื อวางของสูงเกินระดับสายตาที่จะมองเห็นทางข้างหน้า
หรื อวางของกว้างเกินไป
19.1.4 ไม่เลี้ยวรถอย่างกระทันหัน ขับช้า ๆ บริ เวณที่คนสัญจรไปมา ลดความเร็ วเมื่อถึงทางแยก
และให้สญ
ั ญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว
19.1.5 ไม่ว่าจะบรรทุกของอยูห่ รื อไม่ในระหว่างขับรถ จะต้องยกงาสูงจากพื้นไม่เกิน 20 ซม. เพื่อ
ให้เห็นทางข้างหน้าสะดวก
19.1.6 การยกสิ่งของในขณะลดงาลงให้ทาอย่างช้า ๆ ไม่ให้เกิดแรงกระตุกในขณะยกงาขึ้นสูงและ
บรรทุกของหนัก จะต้องไม่เอนเสาไปข้างหน้า หรื อข้างหลังอย่างฉับพลันทันใด เพื่อรักษา
การทรงตัวของรถและไม่ให้ของหล่นจากแท่นไป
19.1.7 การยกของจะต้องขับรถโดยเอาของเข้าไปก่อนไม่ใช่เอาตัวเข้าไปก่อน เพราะของอาจจะ
หล่นทับตัวติดฝาไม่มีทางออกได้
19.1.8 ขับรถลงทางลาดต้องถอยหลังลงด้วยเกียร์ ต่า ถ้าขับเดินหน้าลงทางลาดของจะเลื่อนออก
จากงาที่ยกอยู่
19.1.9 ให้สญ
ั ญาณถอยหลังทุกครั้ง เมื่อรถถอยหลัง และขณะเลี้ยว
19.1.10 จอดรถทุกครั้งจะต้องลดงาลง เพื่อป้องกันคนเดินชนเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
19.1.11 ผูข้ บั รถยกต้องเป็ นผูม้ ีหน้าที่โดยตรงเท่านั้น และต้องสวมใส่ หมวกแข็งทุกครั้งที่ขบั รถ
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20. ความปลอดภัยในการใช้ เครื่ องจักร
20.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
20.1.1 ก่อนใช้เครื่ องจักร ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องตรวจฝาครอบการ์ ดเครื่ องนิรภัย หรื อส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่ องจักรให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเสี ยก่อน
20.1.2 การใช้เครื่ องจักรจะต้องใช้ตามคู่มือหรื อตามขั้นตอนที่กาหนด ไม่ใช้เกินกาลังเครื่ องจักร
หรื อเกินพิกดั อัตราการบรรทุก
20.1.3 ห้ามใช้เครื่ องจักร เครื่ องมือที่มีสภาพชารุ ด จนกว่าจะแก้ไขให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน ระหว่าง
รอการแก้ไขจะต้องแขวนป้าย " ห้ามใช้เครื่ องจักรชารุ ด " ให้เห็นชัดเจน หรื อทาเครื่ อง
หมายบอกถึงสภาพที่ไม่ปลอดภัย
20.1.4 ห้ามเคลื่อนย้ายฝาครอบ การ์ ด หรื อเครื่ องนิรภัยทุกชนิดออกจากเครื่ องจักร ในกรณี ที่จา
เป็ นต้องถอดหรื อเคลื่อนย้ายเพื่อการซ่อม เมื่อเสร็ จแล้วจะต้องใส่ให้เรี ยบร้อยก่อนใช้งาน
20.1.5 ห้ามทาความสะอาด หรื อการกระทาใด ๆ ที่ใช้มือเข้าไปในบริ เวณจุดหนีบ จุดหมุน จุด
เคลื่อนไหวของเครื่ องจักรขณะทางานอยูจ่ ะทาให้เกิดอันตรายได้
20.1.6 การหยุดเครื่ องจักรเพื่อทาการซ่อมแซมแก้ไขปรับแต่งทาความสะอาด หรื อเพื่อทาการใด ๆ
ก็ตามผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องแขวนป้าย " อันตราย กาลังทางานอยูห่ า้ มเปิ ดสวิทซ์ " ณ สวิทซ์
เปิ ด - ปิ ด เครื่ องจักร
20.1.7 ห้ามพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ใช้เครื่ องจักร
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21. ความปลอดภัยในการใช้ ลฟิ ท์ ในโรงงาน
21.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
21.1.1 ใช้เฉพาะการขนส่ งสิ นค้า หรื อวัตถุดิบเท่านั้น ห้ามโดยสารไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
21.1.2 จะต้องบรรทุกน้ าหนักตามพิกดั ที่กาหนดไว้เท่านั้น
21.1.3 ผูป้ ระสงค์ใช้ลิฟท์ตอ้ งขออนุญาตผูด้ ูแลรับผิดชอบทุกครั้ง
21.1.4 ผูด้ ูแลรับผิดชอบต้องตรวจสอบการขึ้นลงของลิฟท์ให้อยูใ่ นสภาพปกติก่อนใช้งาน
21.1.5 ก่อนนาสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ เข้าลิฟท์ออกจากลิฟท์ตอ้ งปิ ดสวิทซ์ควบคุมทุกครั้ง
21.1.6 ต้องวางสิ นค้า หรื อวัตถุดิบอย่างมัน่ คง ไม่เลื่อนหรื อเคลื่อนที่ขณะลิฟท์เคลื่อนตัว
21.1.7 ล๊อคประตูลิฟท์ให้เรี ยบร้ อยก่อนใช้ลิฟท์
21.2 ข้ อแนะนำ
21.2.1 ตัวลิฟท์ตอ้ งอยูช่ ้ นั ล่างเมื่อเลิกใช้
21.2.2 ผูด้ ูแลรับผิดชอบต้องปิ ดสวิทซ์และล๊อคกุญแจเมื่อเลิกใช้
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22. การใช้ นั่งร้ าน และบันไดชั่วคราว
22.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
นัง่ ร้ าน
22.1.1 ล้อต้องมีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักทั้งหมดบนนัง่ ร้านได้อย่างปลอดภัย
22.1.2 ล้อต้องมีอุปกรณ์ลอ็ คล้อและใช้งานได้ดี
22.1.3 โครงสร้างและฐานต้องมัน่ คง โครงต้องตั้งฉากกับพื้น.ข้อต่อต่าง ๆ ต้องมัน่ คงแข็งแรง
22.1.4 จัดให้มีบนั ไดขึ้น-ลง
22.1.5 พื้นนัง่ ร้ านปูดว้ ยแผ่นเหล็กหรื อไม้เนื้อแข็งหนาไม่ต่ากว่า 1 นิ้ว. กว้างรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม.
22.1.6 ราวกันตกด้านบนสูง 90-110 ซม. และราวกลางสูง 45-55 ซม.
22.1.7 แผ่นกันเครื่ องมือตกรอบด้านสูง 10 ซม.
22.1.8 นัง่ ร้ านต้องทาการตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกวัน
22.1.9 ทารั้วกั้นล้อมพื้นที่ทางานพร้ อมติดตั้งป้ายเตือนอันตรายที่ถูกต้อง
22.1.10 ขณะเคลื่อนย้ายนัง่ ร้านต้องไม่มีพนักงานหรื ออุปกรณ์อยูบ่ นนัง่ ร้าน
22.1.11 ห้ามโยนวัสดุ / อุปกรณ์ทกุ ชนิด ขึ้น-ลง บนนัง่ ร้ าน
22.1.12 ล็อคล้อนัง่ ร้ านทุกครั้งก่อนขึ้นไปทางาน
22.1.13 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก
22.1.14 นัง่ ร้ านที่ผรู ้ ับเหมานามาใช้ทกุ จุด จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผูร้ ับผิดด้านความ
ปลอดภัยก่อนถึงจะอนุญาตให้ใช้งานได้และถ้านัง่ ร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร จะต้อง
มีใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรของหน่วยงานนั้น ติดไว้ที่นงั่ ร้าน
บันไดชั่ วคราว
22.1.15 ส่ วนค้ ายันแนวขวางต้องมัน่ คงแข็งแรง
22.1.16 ขาบันไดจะต้องแข็งแรงและทามุมเท่ากันทั้ง 2 ขา

22.1.17 ลูกบันไดต้องไม่บิดเบี้ยวหรื อแตกหัก อยูใ่ นสภาพที่แข็งแรง
22.1.18 ด้านข้างของบันไดไม่เบี้ยวงอ , คด , แตกหรื อหัก
22.1.19 ขาบันไดต้องมีขนาดใหญ่กว่าลูกบันได
22.1.20 ขณะใช้บนั ไดทางานต้องมีคนจับยึดบันไดด้านล่าง
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23. การใช้ ถังดับเพลิง
23.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
23.1.1 ต้องจัดให้มีในบริ เวณงานที่มีความร้อนและประกายไฟ
23.1.2 ต้องจัดให้มีที่บริ เวณพื้นที่จดั เก็บสารเคมีลุกติดไฟและให้พอเพียงต่อปริ มาณของสารเคมี
23.1.3 พื้นที่วางถังดับเพลิงหรื อพื้นที่ติดตั้ง จะต้องหยิบฉวยได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่วาง
ชิ ดกับแหล่งเชื้ อเพลิง
23.1.4 จุดเก็บสารไวไฟควรเลือกใช้ขนาดไม่ต่ากว่า 15 ปอนด์ และมีระดับความสามารถการดับ
เพลิงไม่นอ้ ยกว่า 15 ปอนด์
23.1.5 กรณี ติดตั้งสูงจากพื้นควรอยูใ่ นระหว่าง 1 - 1.40 เมตร
23.1.6 คว่าถังทุกครั้งเมื่อทาการตรวจสอบเพื่อให้สารเคมีภายในถังคลายการอัดแน่นของสารเคมี
23.1.7 ลูกจ้างต้องใช้ถงั ดับเพลิงเป็ นอย่างน้อย ไม่ต่ากว่า 40 % ของจานวนลูกจ้างทั้งหมด
23.1.8 จัดให้มีถงั ดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทของเชื้ อเพลิง
23.2 ข้ อแนะนำ
23.2.1 เข็มต้องชี้ อยูใ่ นช่องเขียวหรื อค่อนมาทางขวาเล็กน้อย
23.2.2 ต้องมีสลักซิลล็อค
23.2.3 คันบีบต้องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
23.2.4 มีป้ายตรวจสอบและบันทึกทุกเดือน
23.2.5 ตัวถังต้องไม่ผกุ ร่ อน
23.2.6 จุดต่อต้องขันแน่น
23.2.7 สายต้องไม่แตกหรื อชารุ ด
23.2.8 สายฉี ดต้องไม่อุดตัน
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24. การตรวจวามเรียบร้ อย ,รักษาความสะอาดและจัดเก็บวัสดุหลังเสร็จงาน
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความมีประสิ ทธิภาพ สถานที่ทางานจะต้องสะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยด้วย
24.1 กฏทีต่ ้ องปฏิบัติ
24.1.1 วัสดุและเครื่ องมือต่าง ๆ ต้องเก็บให้เรี ยบร้อยไม่ให้เกะกะ
24.1.2 เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ เมื่อใช้แล้วต้องเก็บไว้ในที่เดิม
24.1.3 เก็บเศษขยะทุกชนิดและสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วลงถังขยะที่ใช้รองรับให้หมด
24.1.4 ห้ามจัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกไหม้ใกล้กบั หลอดไฟ หรื อท่อที่นาความร้อนอื่น ๆ
24.2 ข้ อแนะนำ
24.2.1 การหกล้มเกิดขึ้นได้บอ่ ย ๆ เนื่องจากน้ ามัน ของเหลวอื่น ๆ ที่หกเรี่ ยราด ควรทาความสะอาด
และเช็ดให้แห้ง เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
24.2.2 การจัด , เก็บและวางวัสดุน้ นั ถ้าพื้นที่ ๆ จะวางของไม่ราบเรี ยบเสมอกัน ควรจะใช้ไม้ หรื อที่
รองอื่น ๆ ช่วย
24.2.3 ถังหรื อลังบรรจุของที่มีสณ
ั ฐานกลม ให้ใช้ไม้หนุนท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมา การรักษา
ความสะอาดนั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็ นผูม้ ีระเบียบเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการช่วยป้องกัน
อุบตั ิเหตุและอัคคีภยั ได้อย่างดีดว้ ย
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25. การปฐมพยาบาล
ข้ อแนะนำในกำรปฐมพยำบำล
1.

หากรู ้สึกว่าป่ วยจนไม่สามารถทางานต่อไปได้ ให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที

2.

ถ้าหากได้รับบาดเจ็บในการทางาน ต้องแจ้งให้หวั หน้างานรู ้ทนั ทีไม่ว่ามากหรื อน้อย

3.

การปฐมพยาบาลจะทาได้เฉพาะรายที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ส่วนที่บาดเจ็บมากควรให้แพทย์
เป็ นผูด้ ูแล พึงระลึกไว้เสมอว่าในรายที่บาดเจ็บมาก ๆ การปฐมพยาบาลจะทาเพียงเบื้องต้น
ก่อนถึงมือแพทย์ การช่วยเหลืออย่างฉับพลันทันทีหลังเกิดอุบตั ิเหตุอาจเป็ นการช่วยชีวิตไว้ได้

25.1 วิธีกำรห้ ำมเลือด
25.1.1 ใช้ผา้ สะอาดทับบนบาดแผล พันแผลให้แน่นพอดีทบั ลงบนผ้าที่กดทับแผลไว้
25.1.2 ถ้าบาดแผลเกิดที่ปลายเท้าปลายแขน หรื อส่วนอื่น ๆ ที่ต่าควรทาการยกขึ้นให้อยูใ่ นระดับ
สู งกว่าโดยใช้หมอนรองหรื อวัสดุอื่น ๆ ก็ได้
25.1.3 ถ้าคนเจ็บเกิดกระหายน้ าให้ดื่มได้แต่นอ้ ย ( ประมาณครึ่ งแก้วต่อทุก ๆ 30 นาที ) และคนเจ็บ
จะต้องไม่เป็ นผูม้ ีบาดแผลในช่องท้อง หรื อหน้าอกส่วนล่าง ห้ามมิให้คนเจ็บดื่มเครื่ องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด
25.1.4 นาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
25.2 กำรช่ วยหำยใจ
การช่วยหายใจให้ผปู้ ่ วยอย่างรี บด่วนที่สาคัญต้องไม่ทอ้ ถอย เพราะเคยมีรายงานว่า ผูป้ ่ วยรอดชีวิต
หลังจากการช่วยหายใจเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
25.2.1 วิธีกำรช่ วยหำยใจด้ วยกำรผำยปอด
( 1 ) ให้ผปู้ ่ วยนอนคว่า หันศรี ษะไปข้างใดข้างหนึ่งใช้มือข้างหนึ่งหนุนแก้ม ล้วงเอาของที่ติดค้าง
ภายในปากและลาคอออก
( 2 ) คุกเข่าลงทางด้านศรี ษะของผูป้ ่ วย
( 3 ) วางมือทั้งสองข้างโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยูต่ ิดกันบนหลังผูป้ ่ วยบริ เวณใต้ช่วงไหล่ลงมา
( 4 ) กดลงไปช้า ๆ ให้ขอ้ ศอกเหยียดตรง
( 5 ) แล้วลดแรงกดโดยการงอข้อศอกให้น้ าหนักอยูท่ ี่ขอ้ เท้าเลื่อนมือขึ้นไปตามแขนของผูป้ ่ วย
( 6 ) จับที่แขนของผูป้ ่ วยตรงระหว่างข้อศอกและไหล่ดึงเข้าหาตัวจนรู้สึกตึง
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(7)

ปล่อยแขนแล้วกลับมากดที่หลังอีก ทาสลับอยูเ่ ช่นนี้ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาที

(8)

ทาอย่าเสี ยจังหวะทาไปเรื่ อย ๆ จนกว่าผูป้ ่ วยจะหายใจได้ดีข้ ึน หรื อจนกว่าจะแน่ใจว่าผูป้ ่ วย
หายแล้ว

(9)

อย่าทาแรงหรื อเร็ วเกินไป ควรให้ใครช่วยคลายเสื้อผ้าของผูป้ ่ วยในส่วนที่รัดแน่นมาก จัด
หาผ้าห่มมาคลุมให้

25.2.2 วิธีช่วยหายใจโดยใช้ปาก
จัดให้ผปู้ ่ วยนอนหงาย ( ดูรูปประกอบหน้าที่ 23 )
(1)

เช็ดปากผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็ ว หันศรี ษะไปด้านข้าง ใช้นิ้วมือล้วงเศษอาหาร เสมหะ หรื อของ
อื่นออกมา ( รู ปที่ 1 )

(2)

จับศรี ษะผูป้ ่ วยให้หงายไปข้างหลังต้นคอยกเชิดขึ้น ( รู ปที่ 2 ) ซึ่งในลักษณะนี้ลมจะผ่าน
เข้าออกสะดวก

(3)

ประกบริ มฝี ปากเข้ากับปากของผูป้ ่ วยให้แน่น และเอานิ้วมือบีบจมูกผูป้ ่ วยไว้เพื่อกันอากาศ
รอดออกมา ( รู ปที่ 3 ) ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นด็กใช้ปากประกบให้แน่นทั้งปากและจมูก ( การเป่ าลม
ผ่านผ้าเช็ดหน้าที่ปากหรื อจมูกของผูป้ ่ วยไว้จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร )

***

ในกรณี ที่ปากของผูป้ ่ วยไม่สามารถอ้าได้ หรื อปากได้รับบาดเจ็บ ให้ประกบริ มฝี ปากเข้า

กับจมูกของผูป้ ่ วย แล้วแนบแก้มกดทับปากของผูป้ ่ วยไว้ให้สนิท
( 4 ) เป่ าลมเข้าไปในปาก หรื อจมูกจนกระทัง่ หน้าอกกระเพื่อมขึ้น ( ลมจะผ่านเข้าไปได้ แม้ผู้
ป่ วยกัดฟันแน่น )
( 5 ) เอาปากออกแล้วฟังเสี ยงลมเคลื่อนไหว ถ้าไม่ได้ยินให้ตรวจสอบตาแหน่งของศรี ษะและขา
กรรไกรอีกครั้ง ( รู ปที่ 2 และ 3 ) ถ้ายังไม่ได้ผลให้หนั ผูป้ ่ วยตะแคงข้าง และตบที่หลังช่วง
ระหว่างไหล่ เพื่อให้ของที่ติดที่คอหลุดออกแล้วเอามือล้วงเข้าไปในปากเอาของออกอีกครั้ง
( 6 ) เป่ าปากแบบเดิมและถอนปากเป็ นระยะ ๆ สาหรับผูใ้ หญ่ให้ทาประมาณ 12 ครั้งต่อนาที ถ้า
เป็ นเด็กทาถี่ข้ ึนประมาณ 20 ครั้งต่อนาที ให้ทาจนกว่าผูป้ ่ วยจะหายใจได้เอง
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25.3 ช๊อค
เป็ นอาการที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทางานของร่ างกายทุกส่วนอ่อนกาลังลง โดยเฉพาะระบบการหมุน
เวียนของเลือดทาให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย ช๊อคอาจจะเกิดขึ้นกับการบาดเจ็บได้ทกุ รายไม่มากก็นอ้ ย แต่ถา้ เป็ น
โรคหัวใจอยูแ่ ล้วก็อาจถึงตายได้เหมือนกัน
อาการ

สิ่งที่สงั เกตได้คือ หน้าซีด มีเหงื่อขึ้นทั้งตัว ชีพจรอ่อน คลื่นไส้หรื ออาเจียน ในบางราย
อาจหมดสติได้ และม่านตาอาจขยาย

การแก้ไข ทาได้โดยให้ความอบอุ่น โดยใช้ผา้ ห่มหรื อเสื้อผ้าหนา ๆ คลุมหน้าอกไว้ให้ผปู้ ่ วยนอน
ราบ ศรี ษะต่ากว่าลาตัว โดยยกปลายเท้าขึ้นสูง ถ้าเป็ นลมหมดสติตอ้ งให้นอนคว่าเสมอ
ตรวจดูในปากใช้ชอ้ นหรื อไม้กดลิ้นเพื่อให้หายใจสะดวก
25.4 หลักการ 8 ประการ ที่ทา่ นควรจาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบตั ิเหตุมีดงั นี้
1.

อย่าตื่นตกใจ

2.

ป้องกันผูบ้ าดเจ็บ อย่าให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

3.

เมื่อพบว่าผูป้ ่ วยมีชีพจรอ่อนให้ทาการช่วยหายใจ

4.

ผูบ้ าดเจ็บมีเลือดออกให้หา้ มเลือด

5.

ถ้าการบาดเจ็บสาหัส อย่าเคลื่อนไหวผูบ้ าดเจ็บนอกจากจาเป็ นจริ ง ๆ

6.
7.

เรี ยกรถพยาบาล หรื อนาส่งแพทย์โดยเร็ วที่สุด และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ป้องกันผูบ้ าดเจ็บจากสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝน, อากาศหนาว หรื อคนมุงดูทาให้อึดอัด ฯลฯ และ
ให้กาลังใจแก่ผบู้ าดเจ็บตลอดเวลา
8. อย่าให้ผบู ้ าดเจ็บดื่ มน้ า หรื อรับประทานอะไรทั้งสิ้น
หลักการพยาบาลเบือ้ งต้ น
ช่วยในการหายใจ คนที่หมดสติมกั หายใจไม่ออกหรื อหายใจติดขัด ฉะนั้น ควรจะช่วยให้เขาหายใจ
ได้สะดวก
ขั้นแรก ควรจะผ่อนคลายส่ วนที่รัดตรึ งต่าง ๆ บนตัวผูป้ ่ วย เช่น เข็มขัด ผ้าพันคอ เสื้อรัด ๆ จากนั้น
ล้วงเอาฟันปลอม ( ถ้ามี ) หรื อสิ่ งต่าง ๆ ในปากออก แล้วหงายศรี ษะผูป้ ่ วยจนกระทัง่ ปากเผยอ วิธีน้ ีจะทาให้ลิน
อยูใ่ นลักษณะแบนไม่อุดทางหายใจ และถ้าสามารถเคลื่อนไหวผูบ้ าดเจ็บได้อย่างเสรี ก็ควรจัดให้ผบู้ าดเจ็บนอน
ในลักษณะดังภาพ ซึ่งวิธีน้ ีจะป้องกันไม่ให้ลิ้นอุดทางเดินอากาศ และจากัดให้อากาศเดินตรงเข้าปอด นอกจากนี้
ยังช่วยให้เลือดหรื ออาเจียนไหลออกจากปากได้อย่างสะดวกด้วย ช่วยให้เกิดการหายใจที่ปลอดโปร่ ง และอาจ
ช่วยให้ผปู้ ่ วยคืนสติได้
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25.5 การเคลื่อนย้ายคนเจ็บ
25.5.1

การเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ ควรพิจารณาให้การช่วยเหลือตามสภาพและอาการ
ของคนเจ็บ เช่น อุม้ แบก หาม พยุง ตามความเหมาะสมแล้วกระทาด้วยความระมัดระวัง

25.5.2

เมื่อเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วควรจะจัดให้คนเจ็บนอนคว่าหน้าซีกหนึ่งแนบ
ชิดกับพื้น ยกเข่าข้างหนึ่งให้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้ และแขนข้างหนึ่งวางราบข้างลาตัว

25.5.3

ในกรณี จาเป็ นต้องทาการปฐมพยาบาล เช่น การห้ามเลือด คนเจ็บที่มีโลหิตไหลมากอาจจะ
มีอนั ตรายถึงชีวิตได้ และโดยมากพอคนเจ็บเสี ยเลือดมาก ๆ ก็อาจจะเกิดช๊อคได้ง่าย ฉะนั้น
จึงควรห้ามเลือดโดยเร็ ว

25.5.4

ถ้าคนเจ็บไม่มีอาการกระดูกแตกหรื อหัก ควรจับคนเจ็บนัง่ หรื อนอนโดยให้ส่วนแผลอยูส่ ูง
กว่าหัวใจแล้วใช้ผา้ พันแผล หรื อผ้าเช็ดหน้าหรื อผ้าพันคอมัดแผลของคนเจ็บให้แน่น ถ้าผ้า
ที่มดั ไว้ชุ่มเลือดเกินไปก็อย่าได้แกะออก แต่ให้พนั ทับลงไปอีกชั้นหนึ่งส่วนแผลที่ไม่ใหญ่
และเลือดหยุดเอง ควรทาความสะอาดแผลแล้วพันผ้าไว้ดว้ ย ถ้าผ้าที่พนั ชุ่มเลือดก็ควรจะ
เปลี่ยนใหม่

25.5.5

การช่วยคนเจ็บที่กระดูกหัก แตก เดาะ หรื อเคลื่อน หรื อเส้นเอนขาด ต้องให้แพทย์ผเู้ ชี่ ยว
ชาญเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเท่านั้น ห้ามมีการเคลื่อนย้ายคนเจ็บเพราะการช่วยเหลือโดยรู้

25.5.6
25.5.7

เท่าไม่ถึงการณ์ จะมีแต่ผลร้ายแต่ถา้ ขาแพลง แขนขัด หรื อข้อเท้าพลิกควรช่วยด้วยการ
พันผ้าไว้แน่น ๆ เพื่อป้องกันการบวมมากขึ้น หรื ออาจจะทาเฝื อกชัว่ คราวก็ได้ โดยจาไว้ว่า
อย่าได้พยายามดึงขาหรื อแขนที่ขดั ของผูป้ ่ วยเป็ นอันขาด
คนเจ็บที่มีอาการช๊อคเป็ นลมควรให้ดมยาดม และจับนอนหงายแต่ที่สาคัญต้องคอยดูให้ผู้
ป่ วยอยูน่ ิ่ง ๆ
ผูท้ ี่ถูกไฟลวก ห้ามให้คนเจ็บถูกน้ าเป็ นอันขาด และรี บส่งให้แพทย์เป็ นผูด้ าเนินการช่วย
เหลือเท่านั้น
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26. สิ่ งที่บริษทั ฯคาดหวังจากพนักงานทุกคน
1. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจตัดสิ นใจคัดเลือกเฉพาะพนักงานที่มีความประพฤติดี กริ ยาท่าทางสุภาพ
มาทางานกับบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการตัดไฟแต่ตน้ ลมเรื่ องความไม่ปลอดภัย
2. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาจัดให้มีกระติกน้ าใบใหญ่บรรจุน้ าเย็น 1 ใบ ต่อพนักงาน 1 ทีม
เพื่อเป็ นสวัสดิการให้พนักงานไว้ดื่มแก้กระหายคลายความเครี ยดจากการทางาน เพราะความ
เครี ยดก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ และยังเป็ นการป้องกันไม่ให้พนักงานแอบ
ไปดื่ มน้ าของหน่วยงานอื่น ซึ่งจะทาให้ดูไม่ดี
3. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลบาดแผล เช่น ยาใส่แผลสด สาลี พลาสเตอร์
ปิ ดแผล เป็ นต้น และยาสามัญพื้นฐานสาหรับรับประทานบรรเทาอาการต่างๆ เช่น พาราเซตามอน
4. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาจัดให้มี อุปกรณ์ในการทาความสะอาดบริ เวณสถานที่ทางาน 1 ชุด
ต่อพนักงานที่ทางาน 1 จุด เช่น ไม้กวาด, ที่โกยขยะ, ถุงใส่ขยะ ไม่ควรเทขยะลงในถังของโรงงาน
ให้ใส่ ถุงนาไปทิง้ ที่อื่น เพราะปัจจุบนั โรงงานส่วนใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
เรื่ องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการแยกประเภทขยะ พนักงานอาจไม่เข้าใจทิง้ ไม่ถูกถัง
5. วันแรกที่เข้าทางานในหน่วยงาน

ต้องจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายใน

Work Shop ก่อน เช่น ทาชั้นวางท่อ เหล็กฉาก จัดแยกประเภท เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์
ให้สะดวกในการหยิบใช้ กางผ้าใบกันแดด สร้างบรรยากาศให้น่าทางาน เตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิง
ถังขยะ และ ป้ายเตือนอันตรายให้พร้อม
6. ก่อนเริ่ มทางาน ต้องสารวจบริ เวณสถานที่ทางานว่ามีสิ่งที่ชารุ ดเสี ยหายอยูก่ ่อนแล้วหรื อไม่
หากมีตอ้ งแจ้งให้ ผูจ้ ดั การหน่วยงาน หรื อ Owner ทราบทันที
7. ก่อนพักกลางวันและหลังเลิกงานให้พนักงานทาความสะอาดบริ เวณสถานที่ทางาน
ให้เรี ยบร้อย สารวจตรวจตราให้ทว่ั โดยเฉพาะเขตงานที่อยูก่ ลางแจ้ง อย่าลืมปิ ดคลุมเครื่ องมือเครื่ องจักร
ปลัก๊ ไฟ ตูไ้ ฟชัว่ คราว ถังสี และของเหลวที่เป็ นเชื้ อเพลิงทุกชนิด ป้องกันฝนตกใส่จนล้นหกลงพื้น
หรื อลงท่อระบายน้ า ทาให้ส่งผลเสี ยต่อสิ่งแวดล้อม
8.เมื่อมีกฎระเบียบ ผูร้ ับเหมาและหัวหน้างานต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทาตัวให้เป็ นตัวอย่างแก่
พนักงาน และต้องเคร่ งครัดในกฎระเบียบนั้นด้วย เช่น การต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
ตลอดเวลาในสถานที่ทางาน เพราะถ้าหากผูร้ ับเหมาและหัวหน้างานยังละเลยการปฏิบตั ิ พนักงาน
ก็จะคิดเป็ นเรื่ องพูดเล่น มองไม่เห็นความสาคัญ และจะกลายเป็ นเรื่ องที่ยากลาบาก สาหรับผูท้ ี่มี
หน้าที่โดยตรงในการควบคุม ( Safety ประจาหน่วยงาน )
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9. ในฐานะหัวหน้างานพึงระลึกไว้เสมอว่า ท่านมีส่วนเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตของพนักงาน ดังนั้นเมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นอันตราย เสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุและโรคจาก
การทางาน แม้จะเห็นเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ต้องไม่เพิกเฉย ให้ทาการตักเตือนและชี้ แนะโดยทันที เช่น
การใช้ถุงมือหนังและกระบังหน้า ในงานตัดหรื อเจียร์ โลหะ งานเจาะโลหะด้วยสว่านแท่น เป็ นต้น
เพราะถ้าหากหัวหน้างานละเลยการว่ากล่าวตักเตือน พนักงานก็จะถือเป็ นการยอมรับของหัวหน้างาน
ไปโดยปริ ยาย คิดว่าเป็ นเรื่ องไม่สาคัญ มีทศั นะคติการทางานที่ไม่ถูกต้อง และเขาจะพอกพูนความ
มักง่ายในการทางานเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง จนยากต่อการแก้ไข ซึ่งการปล่อย
ปละละเลยของหัวหน้างานนี้ ก็เท่ากับว่า ตนเองมีส่วนร่ วมเป็ นผูก้ ระทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยนั้นด้วย
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26. ประโยชน์ จำกกำรทำกิจกรรม 5ส
กิจกรรม 5ส คือ?
คือการจัดการ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสถารที่ทางาน อันเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการเพิม่ ผลผลิต
เพราะในกระบวนการดาเนิ นกิจกรรมนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่ อว่า
มนุษย์จะพัฒนางานในองค์การตนเองต่อไป ซึ่ งแนวทางนี้เป็ นแนวทางการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
ซึ่ งองค์การต่างๆ พยายามมุ่งเน้นมาโดยตลอด

วัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประกำรของกิจกรรม 5 ส
1. พัฒนาความคิดในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างทีมงานที่ดี โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
3. พัฒนาผูบ้ ริ หารและหัวหน้างาน โดยการฝึ กความสามารถในการเป็ นผูน้ า
4. เตรี ยมความพร้อม เพือ่ การนาเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องที่ยากขึ้นมาใช้

องค์ ประกอบสำคัญ 4 ประกำรเพื่อควำมสำเร็จของกิจกรรม 5 ส
สะสาง
2. กิจกรรม 5 ส
เริ่มต้ น จากการ
อบรมให้ ความรู้

1. ความจริงจังของ
ผู้บริหารระดับสูง

สร้ างนิสัย

สะดวก

สุขลักษ

4. การทาวงล้ อ 5 ส
อย่ างต่ อเนื่องเพื่อ
มาตรฐานที่สูงขึน้

สะอาด

3. ทุกคนมีส่วนร่ วม
ใน การทากิจกรรม
5ส
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5 ส เป็ นกิจกรรมพื้นฐำนเพื่อกำรปรั บปรุ งกำรเพิ่มผลผลิต
ส. 1 : สะสำง หมำยถึง การแยกให้ชดั ระหว่างของที่จาเป็ นในการใช้งาน กับของที่ไม่จาเป็ นต้องใช้
รวมถึงของที่ไม่เกี่ยวข้องในการทางาน และให้ขจัดของที่ไม่จาเป็ นออกไปจากสถานที่ทางาน
ส. 2 : สะดวก หมำยถึง การนาของที่จาเป็ นในการใช้งานมาจัดการให้เป็ นระเบียบ ให้ง่าย และสะดวก
ในการหยิบใช้ และทาให้ทกุ คนดูแล้วรู้ว่าคืออะไร
ส. 3 : สะอำด หมำยถึง การทาความสะอาดสถานที่ทางานอย่างดี ให้น่าดูอยูเ่ สมอ เพื่อขจัดฝุ่ นละอองที่อยู่
บนพื้น สิ่งของเครื่ องใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
ส. 4 : สุ ขลักษณะ หมำยถึง สภาพหมดจด สะอาดตา โดยการรักษา 3 ส แรก ให้คงอยูห่ รื อทาให้
ทาให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ เพื่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ส. 5 : สร้ ำงนิสัย หมำยถึง การฝึ กฝนให้ทกุ คนปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และติดเป็ นนิสยั ตามกฎเกณฑ์การ
จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับจำกกำรทำ 5 ส
สถานที่ทางานสะอาด และเป็ นระเบียบมากขึ้น
การปฏิบตั ิงานในโรงงาน และสานักงานง่าย สะดวกและปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเห็นการปรับปรุ งได้ชดั เจน
ก่อให้เกิดความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับปรุ งอื่นๆ
พนักงานมีระเบียบวินยั ขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางาน
ช่วยในการบารุ งรักษาอุปกรณ์
เพิ่มคุณภาพสิ นค้า/การบริ การที่ดี
ช่วยเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน
พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เสริ มภาพพจน์ขององค์กร/ส่ งผลดีต่อธุรกิจ
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แนวควำมคิดของกิจกรรม 5 ส
สะสาง
สะดวก

ส่งผลต่อ
ความเป็ นระเบียบ

วัตถุและสถานที่
Hardware

สะอาด
สุ ขลักษณะ
สร้ างนิสัย

คน
Software

ส่งผลต่อ
ความมีวินยั

จะเห็นว่า 3 ส แรกนั้น ส่ งผลแก่วตั ถุ อุปกรณ์ สถานที่ทางานสาหรับ 2 ส
แก่คนที่ทา 3 ส แรกอย่างต่อเนื่อง

5ส

บันไดเพือ่ ก้าวสู่
ความมีมาตรฐานที่ดี

หลังจากนั้นจะส่ งผล
การบริหารงาน

อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

สะสำง คือ การแยกให้ชดั ระหว่างของที่จาเป็ นกับของที่ไม่จาเป็ น ของที่ไม่จาเป็ นให้ขจัดออกไป
อะไรบ้ ำงที่ควรสะสำง
1. เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่ไม่เคยนาออกมาใช้วางเกะกะในพื้นที่ทางาน ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง
สิ้ นเปลืองอุปกรณ์ในการจัดเก็บ ใช้พ้นื ที่ทางานไม่คุม้ ค่า
2. สิ่ งของส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมในการใช้พ้นื ที่ของหน่วยงาน
เป็ นสถานที่จดั เก็บ หรื อตั้งโชว์ให้นากลับบ้าน หรื อบริ จาค เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
3. เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ชารุ ดที่ไม่มีกาหนดซ่อม หรื อนากลับมาใช้
- ถ้าสภาพใช้การไม่ได้ ให้จาหน่ายออกไปจากหน่วยงาน
- ถ้าสภาพยังสามารถซ่อมแซมได้นาไปซ่อม เพือ่ ให้สภาพการใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
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4. วัตถุดิบ หรื อสิ นค้าที่มีปัญหา หรื อของที่เก็บไว้หลายปี ให้พิจารณาดาเนิ นการตามหลักการ
ของหน่วยงานโดยด่วน ถ้าเก็บไว้ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดี แสดงถึงความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
และการบริ หารงานที่ล่าช้าของผูบ้ ริ หารระดับสูง
5. เอกสารที่ไม่ใช้แล้วหมดอายุการจัดเก็บ มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นทุกวัน ถ้าเก็บไว้มากหรื อนานเกินไป
อาจกลายเป็ นเชื้ อเพลิง ทาให้เกิดความไม่แน่นอนได้ ถ้าระบบความปลอดภัยไม่ดี อัตราเสี่ ยงสูง
6. ของที่มีมากเกินความจาเป็ น สูญเสี ยงบประมาณโดยใช่เหตุ ต้นทุนสูง ก่อให้เกิดผลเสี ยในเชิงคุณภาพ
ที่แสนแพง
7. ขยะ เศษวัสดุ เศษเหล็ก เศษไม้ เศษพลาสติก และอื่นๆ ที่ใช้การไม่ได้ ให้ดาเนิ นการสะสางได้ทนั ที
ทุกขณะทุกเวลาที่สามารถทาได้ ทั้งในเวลางาน และนอกเวลางาน เสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน
สะดวก คือ การจัดวางของที่จาเป็ นให้ง่าย และสะดวกต่อการนาไปใช้ทุกคนดูแล้วก็รู้วา่ เป็ นอะไร
ทำไมต้ องทำให้ สะดวก
การปฏิบตั ิเพือ่ ความสะดวกนั้น จะช่วยขจัดการค้นหาต่างๆ ให้หมดสิ้ นไป แน่นอนเมื่อ
ทุกสิ่ งทุกอย่างมีป้ายชื่ อบอกและมีป้ายบอกว่าวางอยูท่ ี่ไหนรับรองคุณจะหามันได้ในเวลาไม่นานเลย
สาหรับหลักการสามารถแยกเป็ นหัวข้อดังนี้
1. วางของที่ใช้งานให้เป็ นที่มีป้ายบอก
2. การนาของไปใช้งาน ให้เน้นการนามาเก็บที่เดิม
3. ของที่ตอ้ งใช้อยูเ่ ป็ นประจา ควรวางใกล้ตวั
4. ของที่ใช้งานให้จดั เก็บเป็ นหมวดหมู่ เหมือนการจัดเก็บหนังสื อในห้องสมุด
สะอำด คือ การทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่ งของเครื่ องใช้ให้น่าดูอยูเ่ ป็ นนิ จ
ประเด็นในกำรทำเรื่ องสะอำด
นำยต้ องลงมือเป็ นตัวอย่ ำง (ขจัดข้ อสงสัยว่ ำ...ทำไมต้ องทำ)
ระลึกเสมอว่ ำ “ควำมสกปรกคือศัตรู ตวั ร้ ำย”
สุ ขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา โดยรักษา 3 ส แรก ให้คงสภาพ หรื อทาให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
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สุ ขลักษณะที่ดี
จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทา 3 ส แรกอย่างต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุ งให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป โดยคานึ งถึง
การจัดสถานที่ทางานให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และปลอดภัย
1. ขจัดมลภาวะในสถานที่ทางานที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจ และจัดที่ทางานให้มีสภาพ
- แสงสว่างเพียงพอในการทางานอย่างเหมาะสม
- มีการระบายอากาศที่ดี
2. ขจัดสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
3. ปรับปรุ งจัดสถานที่ทางานให้มีบรรยากาศน่าทางาน
สร้ ำงนิสัย คือ การปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และติดเป็ นนิ สยั
เมื่อทัศนคติเปลี่ยน การกระทาจะเปลี่ยน เมื่อการกระทาเปลี่ยน เป้ าหมายจะเปลี่ยน
เมื่อเป้ าหมายเปลี่ยน......ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปด้วย

กิจกรรม 5ส บริษทั สยามเดนกิ
หลักกำร 5ส
กิจกรรม 5 ส เป็ นปั จจัยพื้นฐานการบริ หารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน
เพือ่ ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทางาน เกิดความสะอาดเรี ยบร้อยในสานักงาน ถูกสุขลักษณะ ลดความสูญเปล่าที่
ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จาเป็ น ประการสาคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์การ ทาให้พนักงาน
สามารถใช้ ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
กิจกรรม 5 ส เป็ นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่ง ที่เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรม 5 ส เป็ นกิจกรรมที่ทาแล้วเห็นผลเร็ วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็ นพื้นฐานในการนา
วิธีการบริ หารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป
5ส คืออะไร
5 ส เป็ นแนวคิดการจัดระเบียบเรี ยบร้อยในที่ทางาน หรื อสถานประกอบการ เพือ่ ก่อให้เกิดสภาพการ
ทางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรี ยบร้อย นาไปสู่ การเพิม่ ผลผลิต ประกอบไปด้วย สะสาง (SEIRI) สะดวก
(SEITON) สะอาด (SEISO) สุขลักษณะ (SEIKETSU) สร้างนิ สยั (SHITSUKE) ดังนี้
สะสำง (SEIRI) คือ การแยกของที่ตอ้ งการ ออกจากของที่ไม่ตอ้ งการ และขจัดของที่ไม่ตอ้ งการทิ้งไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่ งของต่างๆ ในที่ทางานให้เป็ นระเบียบ เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย
สะอำด (SEISO) คือ การทาความสะอาด (ปั ด กวาด เช็ด ถู) เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทางาน
สุ ขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
สร้ ำงนิสัย (SHITSUKE) คือการอบรมสร้างนิ สยั ในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบ วินยั ข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด
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ประโชนย์จาการทากิจกรรม 5 ส
1. พนักงานจะทางานได้รวดเร็ วขึ้น มีความปลอดภัยในการทางานมากขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีข้ ึน
2. ความร่ วมมือ ร่ วมใจ จะถูกสร้างให้เกิดขึ้น พนักงานจะรักหน่วยงานมากขึ้น
3. พนักงานจะมีระเบียบวินยั มากขึ้น ตระหนักถึงผลเสี ยของความไม่เป็ นระเบียบในสถานที่ทางาน ต่อ
การเพิม่ ผลผลิต และถูกกระตุน้ ให้ปรับปรุ งระดับความสะอาดของสถานที่ทางานให้ดีข้ ึน
4. พนักงานปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ คู่มือความปลอดภัย และคู่มือปฏิบตั ิงาน ทาให้อุบตั ิเหตุและความ เสี่ ยง
ต่าง ๆ ลดลง
5. พนักงานจะมีจิตสานึ กของการปรับปรุ ง ซึ่ งจะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
6. เป็ นการยืดอายุของเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ เมื่อใช้อย่างระมัดระวัง มีการดูแลรักษาที่ดี และ
การจัดเก็บอย่างถูกวิธี ในที่ที่เหมาะสม
7. การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่ นขึ้น
8. พื้นที่ในสถานที่ทางานมีระเบียบ โล่ง มีที่วา่ ง สะอาด สามารถสังเกตสิ่ งผิดปกติต่าง ๆ ได้ง่ายดาย เห็น
ได้ชดั เจน
9. การใช้วสั ดุคุม้ ค่าขึ้น ต้นทุนจะต่าลง
10. สถานที่ทางานสะอาด ช่วยให้อตั ราของเสี ยลดลง และเห็นปั ญหาเรื่ องคุณภาพได้ชดั เจน
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การรักษาความปลอดภัย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ปฏิบตั ิงานให้ บริ ษทั สยามเดนกิ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด มีสิทธิ์ตรวจสอบด้านการ
รักษาความปลอดภัยในพื้นที่การทางาน รวมไป ถึงการค้นตรวจบุคคล พื้นที่ ยานพาหนะ กล่องเก็บเครื่ อง
มือ กระเป๋ า หรื อสิ่ งอื่นใดเมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความจาเป็ น
2. ไม่อนุ ญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ เข้ามาในเขตก่อสร้าง
- มี หรื อเป็ นเจ้าของสุ รา ยาเสพติด ไม่ว่าชนิ ดใด
- อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของสุ ราหรื อยาเสพติดไม่ว่าชนิ ดใด(มึนเมา)
- ฝ่ าฝื นกฏระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย
- ทะเลาะวิวาท หรื อข่มขูบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
- มีอาวุธปื น หรื ออาวุธร้ายแรง
- มีกล้องถ่ายรู ปและไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าไป
- การทาธุรกิจส่ วนตัว หรื อโฆษณาใดๆ เพื่อให้ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ขโมย หรื อพยามขโมยทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อของลูกค้า
3. ระเบียบทัว่ ๆไป
- พนักงานที่มีความจาเป็ นเข้า-ออก ในเขตก่อสร้างจะได้รับบัตรพนักงานติดไว้ในที่
เปิ ดเผย และเห็นชัดเจนตลอดเวลา
- การอนุญาตให้รถยนต์ผา่ นเข้าออก จะต้องพิจารณา อนุญาจากผูม้ ีอานาจอนุญาต
- บัตรแต่ละวันที่ออกให้ จะใช้ได้เฉพาะวันที่ที่ระบุในบัตรและต้องคืนเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยก่อนออกนอกเขตก่อสร้าง
- การนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกนอกเขตก่อสร้าง จะต้องได้รับ
อนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากผูม้ ีอานาจอนุ ญาต
- ห้ามสู บบุหรี่ ในพื้นที่ก่อสร้าง หรื อพื้นที่ทางานอื่น จะอนุญาตให้สูบบุหรี่ ได้
เฉพาะในบริ เวณที่กาหนดเท่านั้น
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การรับทราบ
ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้รับสมุดคูม่ ือพนักงาน เกี่ยวกับกฎระเบียบ ความปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัย
พร้ อมกับได้อ่าน ได้รับการแนะนาตามสารบัญในหนังสื อจนเข้าใจดีแล้ว และจะยึดถือกฎระเบียบทั้งหมด
ตลอดไปตราบที่ยงั ทางานให้ บริ ษทั สยามเดนกิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการทางานอย่างปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัย เป็ นส่วนหนึ่งของ
สภาพการทางาน กรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อ มาตรฐานที่กาหนด ข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับ
การพิจารณาลงโทษทางวินยั จนถึงขั้นการเลิกจ้างได้

ชื่อ(ตัวบรรจง):
ลายเซ็น
:
วันที่
:
ฝ่ าย
:
พยาน
:
ตาแหน่ง :
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