หลักความปลอดภัยในการทํางาน
หนวยที่ 1.การจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
1 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดแลว จะสงผลติดตามมาคือ
จะเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน มีแรงงานนอย รายไดลดลง ที่อยูอาศัยเสื่อมโทรม การศึกษาต่ํา ขาดอาหาร
เกิดโรคมากขึ้น รัฐจายเพิ่มมาก ขาดงบดานการปองกัน รัฐขาดรายไดไมมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
2 ยุคการปฏิวัติงานดานอุตสาหกรรมเริ่มในยุโรปและอเมริกาเมื่อประมาณ พ.ศ.2343
3 การจําแนกจัดลําดับประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมตาม พรบ.โรงงานมี 9 หมวดคือ
หมวด1. การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
หมวด2. การผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตวและผลิตภัณฑหนังสัตว
หมวด3. การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม รวมถึงเครื่องเรือน
หมวด4. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ การพิมพ การพิมพโฆษณา
หมวด5. การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน ยาง พลาสติก
หมวด6. การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ ยกเวนผลิตภัณฑจากน้ํามันปโตรเลียมและถานหิน เชน แกว ปูน หิน
หมวด7. อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน เชน ทอเหล็ก เหล็กเสน
หมวด8. อุตสาหกรรมการผลิต ผลผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกลและอุปกรณตางๆ
หมวด9. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เชน เครื่องดนตรี เครื่องเขียน รม เครื่องกีฬา
4 แนวโนมของการประสบอันตรายจากการทํางานในสถานประกอบการในประเทศไทย
- จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปตามจํานวนการเพิ่มขึ้นของผูปฏิบัติงาน
- กลุมผูประกอบอาชีพสําคัญมี 2 กลุมคือ ดานอุตสาหกรรม และดานเกษตรกรรม
- แนวโนมของการประสบอันตรายจากการทํางานในสถานประกอบการในประเทศไทยดูไดจากสถิติดานการประสบอุบัติ
เหตุของกองทุนเงินทดแทน
5 สาเหตุของการประสบอุบัติเหตุอันตรายเนื่องมาจาก
จํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น จํานวนผูปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น มีการใชเทคโนโลยีใหมๆเพิ่ม
ผูปฏิบัติงานปรับตัวไมทันกับเทคโนโลยีใหมๆนั้น การเตรียมตัวของผูปฏิบัติงานไมดีพอ นายจางไมสนใจในงานความ
ปลอดภัย มีการรีบเรงผลิตสินคา ผูปฏิบัติงานมีเวลาพักผอนนอย ภาวะทางเศรษกิจและสังคมรัดตัว
6 หลักการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
1.นโยบาย นโยบายดานความปลอดภันที่เดนชัด เปนลายลักษณอักษร ครอบคลุม มีการประชาสัมพันธ เขาใจงาย
2.การจัดองคกร ดานความปลอดภัยขึ้นกับขนาด จํานวนพนักงาน ทัศนคติ การสรางเครือขายงานในรูปของคณะกรรม
การดานความปลอดภัย safety committee ที่มาจากแตละแผนก
3.บุคคลากร ที่ทํางานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน ผานการอบรม มีวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาต
4.การจัดการดานสารเคมีในโรงงาน ตองมีมาตรการควบคุมปองกันที่ดี
4.1.การจัดระบบคลังขอมูลดานสารเคมี ที่มีรายละเอียดการใชการปองกันเพียงพอ มีการปรับปรุงเสมอ
4.2.การจัดการเกี่ยวกับการสัมผัสสารอันตรายที่เปนพิษ ตองจัดเก็บ-เคลื่อนยายตามมาตรฐาน
4.3.ระบบการตรวจสอบและเฝาระวัง เชนการติดตั้งเครื่องมือวัด เครื่องมือเตือนภัย มีการเก็บขอมูลการตรวจวัดเปนระบบ
5.การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ

5.1.การปองกันอันตรายจากเสียง มีการตรวจวัดเสียงภายในโรงงานและการไดยินของผูปฏิบัติงานเปนประจํา
5.2.การปองกันอันตรายจากความรอนและการแผรังสี มีการตรวจวัด หาจํานวนคนที่สัมผัสเพื่อควบคุมปองกัน
6.การควบคุมดานวิศวกรรม
7.การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพงาน วิธีการใชที่ถูกตอง
วิธีการเบิกจาย การตรวจสอบและบํารุงรักษา
8.การฝกอบรมผูปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ประสิทธิภาพของผูทํางาน ทั้งเนื้อหา รูปแบบ แหลงความรู
ตองเลือกใหเหมาะสมและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูเขารับการอบรม
9.ผูรับเหมา
10.การบริการดานการแพทยและดานอาชีวเวชศาสตร
11.การเก็บรวบรวมและบันทึกรายงาน
ควรมีขอมูลที่เกี่ยวของประกอบดวย ระบบการผลิต รายชื่อสารเคมี บันทึกรายงานอุบัติเหตุ บัตรสุขภาพอนามัย รายละ
เอียดของฝาย รายละเอียดของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทั้งหมด วิธีการควบคุมปองกันรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ
หรืออุบัติเหตุที่เกิดในอดีต ผลการวิเคราะห แหลงขอมูลตางที่อาจตองใชเชน รายชื่อผูชํานาญเฉพาะดานที่อาจตอง
การความชวยเหลือ สถาบันที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ ขอมูลสารพิษ ไวไฟ ระเบิด วิธีการควบคุมเพลิง ผลกระทบสิ่งแวด
ลอมของโรงงาน
12.การจัดการดานสุขภาพอนามัย เชน หองน้ํา รถรับสง การตรวจสุขภาพ สถานที่พักผอนในโรงงาน
13.การเตรียมการเกี่ยกับภาวะฉุกเฉิน ควรมีแผนการรองรับ มีการชี้แจงและซักซอมเพื่อใหกิดความเคยชิน
14.การวิจัยพัฒนา
7 จุดมุงหมายของโครงการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานและเทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน
จุดมุงหมายเพื่อ 1.จัดสถานที่ทํางานใหปลอดภัย
2.จัดระบบการทํางานใหปลอดภัย
โดยใชเทคนิค
1.การออกแบบโรงงานหรือเครื่องจักรที่ปลอดภัย มึอุปกรณปองกัน มัพื้นที่หนีไฟ ดับไฟ
2.การเลือกทําเลสถานที่ตั้งโรงงานและการกอสรางตามแบบมาตรฐาน เดินทางสะดวก ไมกอปญหาตอชุมชน
3.การวางแผนติดตั้งเครื่องจักรที่ปลอดภัย เปนระเบียบ ไมชิดกันเกินไป
4.การเลือกเครื่องมืออุปกรณประกอบการทํางานไดเหมาะสมและปลอดภัย มีการอบรมการใชงานและบํารุงรักษา
5.กําหนดการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณอยูเสมอตางๆใหมีประสิทธิภาพ
6.ควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานใหดี เชน มีการระบายอากาศ แสงสวางเหมาะสม เสียงไมดังเกินไป
7.มีระบบการฝกอบรมผูปฏิบัติงานกอนเขาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คัดเลือกคนใหเหมาะกับงาน มีการสงเสริมใหโต
8.ใหจัดระบบความปลอดภัยในโรงงานขึ้น มีนโยบายความปลอดภัยและกฏระเบียบในการทํางาน
9.วางแนวทางในการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน
10.การบริหารหรือการจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล มีการจัดระบบ การเลือกใช การบํารุงรักษา
11.เลือกใชวิธีการที่ดีปลอดภัยที่สุดใหผูปฏิบัติงาน และจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน
12.มีการทบทวนวิธีการทํางานเปนประจํา มีการปรับปรุงวิธีการทํางาน มีการลดการใชสารพิษ มีการใชเทคโนโลยีมาชวย
13.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการรายงานผล มีการสรางเครือขายความปลอดภัย
8 วิธีการจัดการดานการปองกันอุบัติเหตุจกาการทํางาน

8.1.วิธีการจําแนกหรือสืบคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
1.การตรวจสอบสถานที่หรือโรงงาน
2.การสัมภาษณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฎิบัติงาน
3.ใหผูอื่นเขามาตรวจสอบ
4.การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
5.การศึกษาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในระบบการผลิต
8.2.การประเมินและคาดการณเกี่ยวกับสภาพอันตราย
ตองประเมินวาจะกระทบตอโรงงานแคไหนถามีมีการควบคุมปองกัน ผลกระทบจะประเมินเกี่ยวกับดานกฏหมาย แรงงาน
และทางเศรษกิจวาเกิดบอยแคไหน คนงานเสี่ยงแคไหน เกิดแลวสูญเสียแคไหน บาดเจ็บกี่คน คํานวณเปนตัวเลขโดยใช
อัตราของอันตราย Hazard Rating = Frequency x ( Severity + Maximum Possible Loss
+ Probability )
Frequency ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
Severity ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ หรือจํานวนคนที่มีโอกาศประสบกับอันตราย
Maximum Possible Loss (MPL) ความเปนไปไดสูงสุดของการสูญเสีย
Probability โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
คาตางใหดูจากตาราง เมื่อคํานวณไดคาแลวใหนําไปเทียบกับตารางที่ 1.3 คามาตรฐานอัตราอันตรายเพื่อจะไดกําหนด
ระยะเวลาในการเนินกิจกรรมการปองกัน(คะแนนของตารางจะแบงเปน rating ตางๆ)
8.3.การควบคุมกําจัดหรือหาทางลดอันตราย
8.3.1.แผนการควบคุมปองกันระยะสั้น คือมาตรการเรงดวนใชชั่วคราว
8.3.2.แผนการควบคุมปองกันระยะยาว คือมาตรการถาวรที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
9 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาพิจารณาจากปจจัย
1.ขนาดของปญหา
2.ความรุนแรงของปญหา
3.ความยากงายในการแกปญหา
4.ความตองการของชุมชนหรือโรงงาน
ทั้ง 4 ขอจะใหเปน rating ของคะแนนคือ มีนอยที่สุดคือ 1 2 3 4 จนถึงมีมากที่สุดคือ 5 จากนั้นนํามาคูณกันเพื่อดู
คะแนน
รวมของแตละปญหาวาควรเริ่มแกปญหาไหนกอน
สรุปจากตาราง
ปญหา ขนาด รุนแรง ยากงาย ชุมชน รวม ควรแกปญหาเรื่องอุบัติเหตุกอน
1.แสงสวาง 2 3 3 4 72
2.เสียง 4 3 3 3 108
3.ฝุน 2 4 3 5 120
4.อุบัติเหตุ 4 4 3 5 240

10 การทําโครงการดานความปลอดภัยของสถานประกอบการใหสําเร็จตองประกอบดวย 2 ระดับ
1.ระดับชาติ จะประกอบดวย รัฐบาล นายจาง และลูกจาง
2.ระดับโรงงาน จะประกอบดวย ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และสถานที่ทํางาน
11 หนาที่ของฝายบริหารในโครงการดานความปลอดภัย
1.ตองกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย
2.จัดสภาพแวดลอมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางดี มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามกฏหมายบังคับ
3.มีการกระจายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
4.จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย ตามคุณสมบัติของกฏกระทรวงที่เกี่ยวของกับ จป.
5.จัดใหมีการศึกษา การฝกอบรมและสัมนาดานความปลอดภัย
6.จัดการตรวจโรงงานดานความปลอดภัยเปนประจํา
7.ใหความสนับสนุนกิจกรรมตางๆดานความปลอดภัย เชน งบประมาณ
8.ติดตามผลงานดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
12 แนวทางการจัดการสภาพแวดลอมและควบคุมจุดอันตรายในสถานประกอบการ
1.การควบคุมที่ตัวเครื่องจัรหรือแหลงกําเนิดที่เปนอันตราย
1.1.จัดหาอุปกรณปองกันอันตราย และตองไมเปนตัวลดประสิทธิภาพในการทํางาน
1.2.จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงงาน
1.3.การขนยายวัสดุอุปกรณตางๆตองทําอยางปลอดภัย
1.4.มีโปรแกรมการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ
1.5.การดูแลเครื่องจักร มีการติดตั้งสายดิน
1.6.ดูแลพื้นโรงงานใหสะอาด ปลอดภัย
2.การกําจัดสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย มักคุมที่แหลงกําเนิด ที่ทางผาน และที่ตัวผูปฏิบัติงาน
2.1.การควบคุมมลพิษและสารเคมีเปนพิษตางๆที่ถูกปลอยออกจากกระบวนการผลิต ตองศึกษาใหละเอียดกอนการ
วางแผนการควบคุม
2.2.การควบคุมสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ เชน ความรอน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน การแผรังสี
2.3.การควบคุมสภาพการทํางานใหเอื้ออํานวยตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.การควบคุมสภาพแวดลอมทางชีวภาพ เชน การติดเชื้อ
13 หลักการจัดการดานผูปฏิบัติงานใหปลอดภัย
1.การคัดเลือกผูปฏิบัติงานใหเหมาะกับงานที่ถนัด มีการตรวจสุขภาพกอนทํางาน
2.มีการสับเปลี่ยนโยกยายงาน เพื่อความเหมาะสม ไมเกิดการเบื่อ หรือเพื่อลดการสะสมปริมาณสารในรางกาย
3.มีการกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดตื่นตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน อยางตอเนื่องและมีสวนรวมในกิจกรรม
4.การฝกอบรมดานความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงาน ควรมีเปาหมายในการฝกอบรมเพื่อนําไปสูกระบวนการที่ตอเนื่องกัน
จนบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว
แนวทางการฝกอบรมดานความปลอดภัย
กลุมบุคคล แนวทางการอบรม
1 ผูปฏิบัติงานใหม - ปฐมนิเทศนใหรูจักบริษัทในเรื่องตางๆ เชน

- การบังคับบัญชา
- องคกรที่เกี่ยงของ
- อบรมวิธีการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด
- มีประสอทธิภาพสูงสุด
- ปลอดภัย
- วิธีการทํางาน ขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย
2 ผูปฏิบัติงานเกา - อบรมฟนฟูวิชาการ
- อบรมตามความตองการของหนวยงาน
3 ผูปฏิบัติงานที่ตองเปลี่ยนงาน - วิธีการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดไว ( On the job training )
On the job training = การฝกอบรมที่ไดวางแผนไวแลว เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
สามารถของผูปฏิบัติงานใหสมบูรณครบถวนตามมาตรฐานกําหนด
4 ผูปฏิบัติงานที่ทํางานประจํา - กระตุนใหปฏิบัติเปนประจํา
- ประชุมกลุมยอยเพื่อแกปญหา
- การทํางานเปนทีม
- ประชุมสั้นๆ 5 นาทีกอนการทํางาน
5 ผูปฏิบัติงานทั่วๆไป - เมื่อมีความตองการเกิดขึ้น
- ตามสถานการณ เหตุการณ เพื่อเพิ่มทักษะหรือแกปญหาที่เกี่ยวของ
- โปรแกรมเสริมพิเศษ เชน การใชคอมพิวเตอร
- สรางประสบการณเพิ่มขึ้น
- เตรียมตัวรับเหตุการณฉุกเฉิน
Off the job training = การฝกอบรมนอกเหนือไปจากงานในหนาที่ที่ผูปฏิบัติงานทําอยู
สรุปขั้นตอนการจัดการดานการปองกันอุบัติเหตุ
นโยบายดานความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 1
แหลงขอมูล
- สถานพยาบาล วัตถุประสงค วิธีการรวบรวมขอมูล
- โรคจากการทํางาน - การสังเกต
- ขอมูลสิ่งแวดลอม รวบรวมขอมูล - การตรวจสอบ
- แรงงาน - การตรวจโรงงาน
- ฝายบุคคล ประมวลขอมูลและวิเคราะหปญหา - การตรวจวัด
- กองทุนเงินทดแทน
- สถิติ ระบุปญหา
- รายการ
- ฝายความปลอดภัย จําแนกประเภทปญหาเปนหมวดหมู ขั้นตอนที่ 2
- ฝายโรงงาน
การประเมินและคาดการณสภาพอันตราย
จัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนด

- วัตถุประสงค
ทําแผนโครงการการแกปญหา - กิจกรรม
- ระยะเวลาดําเนินการ
แผนหรือโครงการระยะสั้น - วิธีการประเมินผล
แผนหรือโครงการระยะกลาง
แผนหรือโครงการระยะยาว ขั้นตอนที่ 3

หนวยที่ 2. อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
1 ความหมายของอุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
คือสิ่งใดก็ตามที่ทําใหเครื่องจักรมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ปลอดภัยตอการปฏิบัติงานปกติ โดยไมมีผลตอสมรรถนะใน
การทํางาน
2 หนาที่ของอุปกรณปองกันอันตรายคือปองกันอันตรายจาก
- จากการสัมผัสกับสวนของเครื่องจักรที่กําลังทํางาน เชน สายพาน เฟอง
- จากกระบวนการผลิตตางๆ เชน มีวัสดุกระเด็นจากการหลอม เจียระไน เจาะ
- จากความบกพรองของเครื่องจักร เชน ระบบสายไฟชํารุด
- ปองกันจากความบกพรองพลั้งเผลอ เหนื่อยลาของผูปฏิบัติงาน
3 การจําแนกประเภทเครื่องจักร
1.เครื่องตนกําลัง เชน เครื่องยนต หมอไอน้ํา
2.เครื่องสงกําลัง คืออุปกรณที่ใชสงผานกําลังจากเครื่องตนกําลังไปใชงาน เชน เพลา สายพาน โซ เฟอง ทอลมอัด
3.เครื่องจักรทําการผลิตผลิตภัณฑ เชน เครื่องเจาะ เครื่องอัด เครื่องใส
4 ประเภทเครื่องจักรตามลักษณะของการทํางานและการเคลื่อนไหว ที่เปนสาเหตุของอันตรายตางๆ
4.1.ตามลักษณะของการทํางานและการเคลื่อนไหว
1. การหมุนรอบตัวเอง ของเพลา พุลเล และอุปกรณประกอบพวกลิ่ม น็อต จะทําใหเกิดอันตรายมากขึ้น
2.เครื่องจักรที่หมุนแลวเกิดจุดหนีบ จุดบีบ เชน ลูกกลิ้ง โซ-เฟอง สายพาน-พุลเล เครื่องขนถายแบบสกรู
3.การเคลื่อนที่สลับไปมา เชน เลื่อยโลหะ เครื่องใส
4.2.ตามลักษณะของการทํางาน
1.การตัด เชน เครื่องตัดแบบกิโยติน เครื่องเจีย เครื่องบด เครื่องปาด ใบเลื่อย เครื่องกลึง สวาน
2.การอัด เชนเครื่องอัดหรือปมขึ้นรูป ดัดงอ เจาะรู มีสถิติการเกิดอันตรายสูงถึงรอยละ 50
5 หลักเกณฑในการออกแบบอุปกรณปองกันอันตราย
1.ปองกันการสัมผัสกับจุดอันตรายของเครื่องจักร
2.มีความมั่นคงแข็งแรง
3.ตองปลอดภัยและอํานวยตอการหลอลื่นและการตรวจซอม
4.ไมเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายอยางใหม
5.ตองไมขัดขวางตอการปฏิบัติงาน
6.สามารถปองกันอันตรายใหกับผูที่อยูใกลเคียงกับเครื่องจักร
7.เปนไปตามกฏหมายบังคับ
เชน การออกแบบชองเปดสําหรับอุปกรณปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงานตองไมเกิน 3/8 นิ้ว เพื่อไมใหนิ้วลอดไปได
6 การเลือกใชวัสดุในการสรางอุปกรณปองกันอันตราย
1.โลหะ นิยมใชมากที่สุด แข็งแรงทนทาน เชน เหล็กแผน เหล็กเจาะรู อลูมิเนียม
2.แกวหรือพลาสติก ใชเมื่อตองการมองเห็นการทํางานของเครื่องจักร
3.ไม ไมนิยมใชนัก เพราะถาแตกหักจะกระเด็นถูกทําใหบาดเจ็บ ไมแข็งแรง ควรหนาไมต่ํากวา1 นิ้ว
การเลือก
ตองมีน้ําหนักเบา ไมเปนสนิม อายุใชงานนาน แข็งแรงทนทาน ไมติดไฟ ไมนําไฟฟา จัดหาไดงาย ราคาถูก

7 อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
7.1.อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดอยูกับที่ fixed guard มักทําดวยโลหะ
- แบบปดกั้นหรือครอบทั้งหมด นิยมใช ฝาครอบมักเปนบานพับสามารถเปดได
- แบบปดกั้นที่สามารถมองเห็นการทํางานของเครื่องจักร มักจะทําจากตะแกรงโลหะที่มีขนาดรูเล็กๆ
7.2.อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดอินเตอรล็อค interlocked guard
เมื่อเปดฝาครอบออกจะทําใหเครื่องจักรหยุดทํางานทันที่ หรือหยุดเครื่องจักรกอนจึงจะเปดฝาครอบได ระบบควบคุม
อาจเปนลม ไฟฟา หรือกลไก
7.3.อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดอัติโนมัติ
ไมกีดขวางกระบวนการผลิต มือผูทํางานเปนอิสระ เครื่องจักรทํางานอัติโนมัติ การปองกันอันตรายจากเครื่องจักรมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงสวนที่ติดขัดในเครื่องจักรไดโดยเสียเวลาถอด แตไมสามารถปองกันอันตรายไดกรณี
ที่กลไกการทํางานเกิดขัดของโดยเครื่องจักรหรือผูควบคุมที่ขาดความรูความชํานาญ
7.4.อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดการใชกานหรือแขนนิรภัย sweep-device
7.5.อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดอื่นๆ ไมใชเครื่องมือปองกันอันตรายแตเปนอุปกรณ-เครื่องมือที่ชวยให
ทํางานดวยความปลอดภัยยิ่งขึ้น เชน
7.5.1.อุปกรณดึงกลับหรือดึงถอยหลัง pullback device
7.5.2.อุปกรณจํากัดระยะทาง restraint
7.5.3.การควบคุมการใชดวยมือ two-hand control
7.5.4.การปอนชิ้นงานเขาสูเครื่องจักรโดยอัติโนมัติ automatic feed ปองกันอันตรายสวนมือ-แขนของผูทํางาน
ชิ้นงานจะออกมาสําเร็จรูป แตควรมีการดอยูกับที่คอยปองกัน
7.5.5.หุนยนต robots ใชงานแทนคนในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ตองการการบํารุงรักษามาก ใชไดเฉพาะงาน
7.5.6.เครื่องมือปอนชิ้นงาน ใชหยิบชิ้นงานเล็กๆเฉพาะอยางแทนมือ เพิ่มความปลอดภัยแตไมไดปองกันอันตราย
เชน คีมจับ
8 กฏหมายที่เกี่ยวของกับอุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
8.1.กฏหมายของกรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ 16 มีค 2515 เรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยสําหรับลูกจาง หมวดที่ 1 การใชเครื่องจักรทั่วไป ขอ 5 เรื่อง ใหนายจางจัดใหมีเครื่องปองกันอัน
ตรายจากเครื่องจักร
นายจางและลูกจางที่ฝาฝนจะถูกจําคุกไมเกิน 6 เดือนปรับไมเกิน 20000 บาท
8.2.กฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2512 มาตรา 39
- ผูไมทําตามจะถูกจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 5 หมื่นบาท
- เจาหนาที่ตามมาตรา 6 สามารถออกคําสั่ง / มีอํานาจให
1.เปลี่ยนแปลงซอมแซมเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือโรงงาน
2.สั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน
3.ผูกมัดประทับตราเครื่องจักร ถาไมทําตามคําสง
- กฏหมายจะเนนการติดตั้งอุปกรณปองกันภัย ลักษณะการใชอุปกรณควบคุม-ปองกันเพื่อความปลอดภัย ขอกําหนด
และลักษณะ-ระยะของการติดตั้งอุปกรณปองกัน
- ประเภทวัสดุและมาตรฐานดาน ระยะของการยึด ขนาดรู ความหนาวัสดุ ใหดูตาราง 2.3

9 หลักการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอันตราย
หลักการตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตราย
1.ตรวจสอบการทํางานของกลไก
2.ตรวจสอบการชํารุดของอุปกรณปองกันอันตราย
3.ตรวจสอบการหลอลื่น
หลักการการบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอันตราย
1.ทําความสะอาด และ หยอดสารหลอลื่นในสวนเคลื่อนไหว
2.ทาสารปองกันการกัดกรอน
3.ถาชํารุดตองซอมแซมแกไข หรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหม

หนวยที่ 3.อันตรายจากหมอน้ํา ภาชนะรับความดัน ภาชนะบรรจุกาซและการปองกัน
1 แรงมาหมอไอน้ํา หมายถึง ความสามารถของหมอไอน้ําที่ผลิตไอน้ําได 34.5 ปอนดในเวลา 1 ชั่วโมง โดยที่น้ําใน
หมอ
ไอน้ํามีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสและไอน้ําที่ผลิตไดมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสที่ความดัน 14.7 ปอนดตอ ตร.
นิ้ว
อัตราการผลิตไอน้ํา หมายถึง ความสามารถของหมอไอน้ําที่ผลิตไอน้ําไดในเวลาหนึ่งชั่วโมง เมื่อมาตรวัดความดันอาน
คาได 0 ปอนดตอ ตร.นิ้ว
2 ประเภทหมอไอน้ํา
1.แบบ fire tube boilers ขนาดจะไมใหญเกินกวา 16 t/h ความดันสูงสุดไมเกิน 250 lb/in2
2.แบบ water tube boilers มีทั้งแบบทอขวางและทองอบางสวน ขนาด 0.25 t/h - 150 t/h ความดันสูงสุด
ถึง 5000 lb/in2
3.แบบ special boiler เชน หมอไอน้ําไฟฟา
3 การทํางานของ boilers
1.สวนที่ใชถายเทความรอนหรือหองเผาไหม
2.สวนเก็บน้ํา ระดับน้ําควรอยูเหนือทอไฟแถวบนสุดประมาณ 6 นิ้ว
3.สวนเก็บไอน้ํา
4 โครงสราง
1.เปลือกหมอไอน้ํา boiler shell
2.ผนังหนาและผนังหลัง end plate
3.ทอไฟใหญหรือลูกหมู flue เปนทอนําแกสรอน ขนาดใหญกวา 6 นิ้ว มีแบบ เรียบและแบบลอน
4.ทอไฟเล็ก หรือ หลอดไฟ หรืกจุบ fire tube ขนาดเล็กกวา 6 นิ้วยึดติดกับผนังทอน้ําโดยการเชื่อมหรือการเบงปลาย
ใหบาน
5.ทอน้ํา water tube ขนาดไมควรเกิน 4 นิ้ว
6.เหล็กยึดโยง stay เพิ่มความแข็งแรงของผนังและเปลือกหมอน้ํา เหล็กที่ยึดโยงระหวางผนังกับหมอน้ําคือ หูชาง
gusset
stay เหล็กยึดโยงผนังหนากับหลังคือแบบกลวง stay tube และแบบตันคือ stay rod
7.ชองคนลอด manhole handhole และชองทําความสะอาด
8.ปลองควัน stack , chimney
5 สวนประกอบ
1.มาตรวัดระดับน้ํา ควรมีอยางนอย 2 ชุด แบบหลอดแกว แบบแผนแกวสะทอนแสง แบบความดันแตกตางกัน
2.มาตรวัดความดัน ควรมีขนาดมากกวา 4 นิ้ว อานคาได 2 เทาของความดันสูงสุด มีทอ siphon tube ไมใหไอน้ํา
สัมผัส
กับอุปกรณโดยตรง
3.ลิ้นหรือวาลว valve จายไอน้ําควรเปน globe valve น้ําเขาควรเปน gate valve
4.เครื่องสูบหรือปมน้ํา ความดันน้ําตองมากกวา 1.5 เทาของความดันใชงาน
5.หัวฉีดน้ําหรือหัวฉีดพนไฟ แบบใชลมหรือไอน้ํา แบบใชความดันของน้ํามัน แบบใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางของ
burner

6.บันได สําหรับหมอน้ําที่สูงกวา 2 เมตร
7.ฉนวนกันความรอน
6 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
1.safety valve มี 3 แบบคือ แบบสปริง+คานงัด , แบบน้ําหนักถวงโดยตรง , แบบคานน้ําหนัก
การเลือกใช
- ทดสอบการใชงานทุกสัปดาห และสามารถทดสอบการทํางานขณะใชงานได
- ขนาด ID บาลิ้นไมเล็กกวา 1/2 นิ้ว
- สามารถระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการผลิตไอของหมอน้ํา
- ติดตั้งใกลหมอน้ํามากที่สุด ทอระบายไอออกตองไมเล็กกวาทอทางเขาและโคงงอไมเกิน 2 แหง
- ควรมีsafety valve 2 ชุด ถา พท.รับความรอนมากกวา 500 ตรฟ.
2.ปลั๊กหลอมละลาย fusible plug เมื่อน้ําแหงต่ําถึงจุดอันตรายความรอนสูงจะทําใหปลั๊กหลอมละลายตัวเองทําใหน้ํา
ใน
หมอน้ําระบายมาดับไฟกอนที่โครงสรางจะชํารุด ที่อุณหภูมิประมาณ 235 ซ0
3.เครื่องควบคุมระดับน้ํา แบบลูกลอย และแบบอิเล็กโทรด
4.สัญญาณเตือนภัยอัติโนมัติ แบบเสียง แบบแสง แบบติดตั้งรวมกับอุปกรณวัดระดับแบบลูกลอย หรืออิเล็กโทรด
5.สวิตชควบคุมความดัน
6.ฝานิรภัย access door
7 คุณสมบัติของน้ําที่ใชสําหรับหมอน้ํา
1.ความขุน ถามีจะเกิดตะกอนและสารแขวนลอยในน้ํา
2.ความกระดาง ควรอยูที่ 0 - 20 ppm ถามากจะเกิดตะกรันมาก
3.pH อยูที่ 7.5 - 8.5
4.TDS ควรนอยกวา 3500 ppm ถามากจะ carry over ไปกับ steam
5.ซิลิกา ไมเกิน 40 ppm กอเกิดตะกรันและไปกับไอน้ํา
6.ออกซิเจน ไมเกิน 0.03 ppmจะกอใหเกิดการกัดกรอน
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
1.ปรับปรุงกอนเขาหมอน้ํา นิยมใชมาก โดยใชกรองเรซิน , demineralization , dearator , filter
2.ปรับปรุงน้ําในหมอน้ํา โดยเติมสารเคมีพวกคอลลอยดหรือฟอตเฟตไปกับน้ําที่ปอนเขาหมอน้ํา และการblowdown
8 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับหมอน้ํา
องคประกอบเชื้อเพลิง C H N O S moisture เปนตัวบอกคุณสมบัติของเชื้อเพลิงแบงเปนชนิดคือ
- เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงกาซ
9 การออกแบบอุปกรณการเผาไหมตองคํานึงถึง
1.การผสมระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจนตองทั่วถึง
2.เวลาที่ใชในการเผาไหมเพียงพอ
3.อุณหภูมิในหองเผาไหมตองสูงพอที่จะทําใหเกิดการเผาไหมตอเนื่อง
10 การใชไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม
1.ใชไอน้ําดานความรอน จะใช saturated steam ถายเทความรอนในการอบ ไลอากาศ ฆาเชื้อ ทําของสุก

2.ใขไอน้ําดานความดัน จะใช superheated steam ใชในการผลิตไฟฟาของ steam tubine
11 การบํารุงรักษา
1.ดานสัมผัสไฟ ควรทําความสะอาดทุก 1 - 3 เดือน
2.ดานสัมผัสน้ํา ควรทําความสะอาดทุก 3 - 6 เดือน
3.อุปกรณอื่นๆ ดูตามตารางการบํารุงรักษา
ทุกวัน คือ pump ,alarm ,level gauge+valve, blowdown valve , level control , เครื่อง
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทุก 7 วัน คือ safety valve , burner ,oil filter , oil preheater , nozzle , inspection hole ,
steam valve
12 4.การเก็บรักษาหมอน้ํา เก็บแหงเมื่อหยุดเกิน 3 เดือนควรเปาแหงและใสซิลิกาเจลหรือปูนขาวดานสัมผัสน้ํา
เก็บเปยกเมื่อหยุดไมเกิน 3 เดือน โดยเติมน้ําใหเต็มพรอมใสโซเดียมซัลไฟลและโซดาไฟ
13 สาเหตุหมอน้ําระเบิด
1.ความบกพรองในการออกแบบ การสราง การติดตั้ง การซอมแซม
2.วัสดุที่ใชทําโครงสรางไมเหมาะสม และใชอุปกรณตางๆไมถูกตามขอกําหนด
3.ผูควบคุมขาดความรู
4.ขาดการบํารุงรักษา ตวจสอบ
5.ใชน้ําที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม
6.ใชแรงดันสูงเกินกวาที่กําหนด
7.ไมไดตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําป
14 การเลือกหมอน้ํา
1.หมอน้ําตางประเทศ ตองมีมาตรฐานของ ASME , JIS , DIN , BS
2.หมอน้ําในประเทศ ตองมีวิศวกรประจํา เครื่องมือทันสมัย ใชอุปกรณและวัสดุมาตรฐานสําหรับหมอน้ํา มีผลงานมานาน
15 ภาชนะรับความดัน คือ ภาชนะที่รับความดันจากภายนอกแลวทําใหภายในภาชนะมีความดันสูงกวา 15 lb/in2เชน
หมอนึงฆาเชื้อ หมอตม หมออบ
ภาชนะบรรจุกาซ หมายถึง ภาชนะที่สรางที่สรางขึ้นมาสําหรับบรรจุกาซอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง อยูในสภาวะ
ที่เปนของเหลว หรือกาซ เชน ถังLPG ทออ็อกซิเจน ถังแอมโมเนีย
ภาชนะรับความดันที่กําหนดขึ้นจะระบุวา ภาชนะจะรับความดันจากภายนอกแลวทําใหภาชนะมีความดันสูงกวา 15
lb/in2
แตของ ASME กําหนดวา หมายถึงภาชนะที่มีความดันหรือสูญญากาศเกิดขึ้นภายในโดยที่ภาชนะไมไดรับความรอน
หรือ
ไฟโดยตรง ภาชนะที่มีความดันภายในหรือภายนอกไมเกิน 15 lb/in2 หรือมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 6 นิ้วถือวาไม
เขาขาย
16 อุปกรณความปลอดภัยของภาชนะรับความดัน ( 7 ชนิด)
- ลิ้นนิรภัย ควรตั้งสูงกวาความดันใชงาน 5 - 10 ปอนด
- มาตรวัดความดัน สเกลสูงสุดไมควรเกิน 2 เทาของความดันใชงาน
- วาลวรับไอน้ํา
- วาลวลดความดัน ลดความดันไอน้ําใหเหมาะกับการใชงานของภาชนะความดัน สามารถปรับแตงความดันใชงานได

- วาลวระบายไอน้ํา ระบายไอน้ําออกจากภาชนะความดัน
- วาลวถายน้ํา blowdown ระบายน้ําคอนเดนเสทออกเพื่อลดการกัดกรอนและรักษาประสิทธิภาพของภาชนะรับความ
ดัน
- ที่ล็อคฝา
17 อุปกรณความปลอดภัยของภาชนะบรรจุกาซ ( 4 ชนิด)
- อุปกรณนิรภัยแบบระบาย ระบายความดันออกจากภาชนะบรรจุกาซ
- ลิ้นนิรภัย มักใชกับถังปโตรเลียมเหลวทั้งขนาดเล็ก-ใหญ และถัง แอมโมเนีย
- ฝาครอบปะทุ เปนฝาครอบโลหะปดที่ชองระบาย จะแตกเมื่อความดันเกิน ใชไดครั้งเดียว มักใชในทอบรรจุ N2,O2
- จุกหลอมละลาย เมื่อไดรับความรอนสูงจะหลอมละลายและระบายกาซออก
- วาลวจายและบรรจุ ใชจายและเติมกาซเขา
- มาตรวัดความดัน ใชกับภาชนะบรรจุขนาดใหญ
- วาลวถาย ติดดานลางสําหรับระบายน้ําและสิ่งสกปรกดานลางออก
18 มาตรฐานหมอไอน้ํา
- มอก. 855 - 2532
- ASME
- JIS
19 ความแตกตางของการตรวจและการตรวจทดสอบภาชนะรับความดัน
การตรวจภาชนะรับความดัน เปนการตรวจสอบขณะรับความดันใชงาน ตองมีการตรวจเปนประจําทุวันหรือทุกสัปดาห
การตรวจทดสอบภาชนะรับความดัน เปนการตรวจที่ตองหยุดใชงานภาชนะรับความดันแลวอัดน้ําทดสอบ ตองตรวจทุกป
20 ความแตกตางของการตรวจทดสอบ ถังกาซปโตรเลียม และ ทอออกซิเจน
1. - การตรวจทดสอบ ทอออกซิเจน มี 4 อยาง ( ตรวจภายนอก , ตรวจภายใน , ชั่งน้ําหนักถัง , ตรวจสอบโดยการอัดน้ํา
ที่ความดัน 2 เทาใน 30 วินาที )
2. - การตรวจทดสอบ ถังกาซปโตรเลียม มี 5 อยาง ( ที่ตองตรวจเพิ่มคือ ตรวจหาการรั่วซึม )
- การชั่งน้ําหนักตองถอดอุปกรณทั้งหมดออกและชั่งน้ําหนักตองไมนอยกวารอยละ 95 ของน้ําหนักเดิมจึงจะใชตอได
- ตรวจภายในเปนการหาการสึกกรอน
3. - ความดันใชอัดน้ํา ถังกาซปโตรเลียมเหลวใชอัด 2 เทา สวนทอออกซิเจนอัด 1.3 - 1.5 เทา ของความดันใชงาน
สูงสุด
21 มาตรการปองกันอันตรายจากภาชนะรับวามดันและภาชนะบรรจุกาซ
1.การเลือกใช ทั้งของเกา-ของใหม ตองมีมาตรฐานรับรองการผลิต การออกแบบ การใชวัสดุ มีอุปกรณความปลอดภัย
ถูกหลักวิชาการ บริษัทผูผลิต ตองมีผลงานดานนี้ มีวิศวกรควบคุมการผลิต มีการทดสอบการอัดน้ําและเอกสารรับรอง
2.การติดตั้ง สถานที่ตองเหมาะสม มีอุปกรณดับเพลิงติดตั้งใกลๆ ชวยลดความรุนแรงเสียหายได
3.การใชงานและการบํารุงรักษา หามใชงานสูงกวาความดันที่กําหนด หามใชงานใกลแหลงความรอน-กัดกรอน มีการ
ตรวจ
เปนระยะ
4.ตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงาน เปนมาตรการปองกันอันตรายที่สําคัญ ผูตรวจตองมีความรู
22 ความแตกตางของมาตรฐานหมอไอน้ําASMEและJIS
- JIS ไมครอบคลุมหมอไอน้ําที่เคลื่อนที่ได หมอไอน้ําไฟฟา พื้นที่รับความรอนนอยกวา 3.5 ตรม. ทั้งขนาดและชนิด

ตางๆ
- JIS ใหมี safety valve 2 ชุดสําหรับหมอน้ําที่มีพื้นที่เกิน 50 ตรม. สวนASMEใหมี 2 ชุดสําหรับหมอน้ําที่มี
พื้นที่เกิน 47
ตรม.หรืออัตราการผลิตไอ 4000 lb/in2 หรือหมอไอน้ําไฟฟาที่ใชไฟเกิน 1100 kw
- ASME กําหนดใหทํา hydrostatic pressure test 1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุดที่ออกแบบไว JIS
ใหอัดที่ 2 เทา
ถาความดันสูงสุดอยูระหวาง 4.3-15.0 kg/cm2 และ 1.3 เทาแลวบวกดวย 3 สําหรับความดันเกิน 15 kg/cm2
23 มาตรฐานภาชนะบรรจุกาซ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ) กําหนด
1.ภาชนะบรรจุกาซไวไฟหรืออันตราย เชน กาซปโตรเลียม ตองสรางตามมาตรฐานที่กําหนด
2.ภาชนะบรรจุกาซบางชนิด เชน ทอออกซิเจน ทอไนตรัสออกไซด ทอไนโตรเจน กําหนดเปนมาตรฐานไมบังคับ
มาตรฐานถังกาซปโตรเลียมเหลว (มอก. 27 - 2528 )
สําหรับถังบรรจุ 1-500 ลิตร แบงเปนถัง 2 สวนและถัง 3 สวน มีความจุ 14 ขนาด ใชวัสดุเหล็กกลาเนื้อแนน killed
steel
เมื่อขึ้นรูปแลวตองทํา heat treatment เพื่อลดความเคน มีวาลวนิรภัยขนาดเดียวกับตัวถังและมีที่กําบัง หรือฝาครอบ
ตองตรวจความปลอดภัยทุก 5 ป ตามมาตรฐานการใชและซอม (มอก. 151 - 2528 ) คือ ตรวจภายนอก ตรวจภายใน
ตรวจการรั่วซึม ชั่งน้ําหนัก ทดสอบการอัดน้ําให 2 เทาของความดันสูงสุด
มาตรฐานถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต (มอก. 370 - 2524 )
ความจุถังไมเกิน 500 ลิตร ความดันใชงาน2.55 เมกะปาสคาล ( x 154 lb/in2) ตองมีลิ้นบรรจุ-จาย เครื่องวัด
ปริมาณ
เครื่องวัดระดับของเหลวคงที่(ชองกระจก) ลิ้นนิรภัย ฝาครอบลิ้น ลีลีดวาลว ตองตรวจสอบทุกๆ 5 ป ตาม มอก 1512528
การทดสอบอัดน้ําให 3.30 เมกะปาสคาล
มาตรฐานภาชนะบรรจุกาซทนความดันแบบไมมีตะเข็บ ( มอก. 359 - 2530 )
เปนมาตรฐานไมบังคับ สําหรับทอขนาดบรรจุ 3.2 - 68 ลิตร ความดันไมเกิน 25 เมกะปาสคาล ควรตรวจสอบทุกๆ 3
ป
24 กฏหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอน้ํา และภาชนะบรรจุกาซ
กฏหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอน้ํา
1.กระทรวงอุตสาหกรรม มี 2 ฉบับ คือ กฏกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ.2512) และประกาศกระทรวงฉบับที่ 18(พ.ศ.
2528)
ใชควบคุมการกอสราง การใชและการซอมหมอไอน้ําตองมีวิศวกรประจํา มีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ 13 รายการ
ผูควบคุมตองผานการอบรมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ํา ตองมีการตรวจสอบการใชงานประจําปโดยวิศวกร
วิศวกรที่ทํางานเกี่ยวกับหมอไอน้ําและคนควบคุมตองขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานกอน
2.กระทรวงมหาดไทย
- กองงานควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรม (กว กส) วาผูทํางานเกี่ยวกับหมอไอน้ําตองเรียนมาใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเทา และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบความปลอดภัยตอง
เปนสามัญวิศวกรขึ้นไป

- กําหนดใหหมอไอน้ําที่อายุใชงานเกิน 10 ปขึ้นไปหรือมีการเคลื่อนยายตองลดความดันใชงานลง
กฏหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะบรรจุกาซ
1.กระทรวงอุตสาหกรรม
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) กําหนดมาตรฐานบังคับ-ไมบังคับของภาชนะบรรจุกาซเชื้อเพลิง
และกาซทั่วไป สําหรับมาตรฐานไมบังคับถาทําตามมาตรฐานที่กําหนดก็สามารถประทับตราเครื่องหมายมาตรฐานได
แตตองไดรับอนุญาตจาก สมอ.กอน ควรตรวจสอบทุกๆ 3 ป
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใชประกาศกระทรวงฉบับที่4 ( พ.ศ.2414) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530) ดานการใช
และการเก็บ
เชน หางจากแหลงความรอน มีปายบอก และพนักงานที่เกี่ยวของตองไดรับการอบรม
2.กระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการ ดูแลภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมขนาดใหญ ตองขออนุญาตและดําเนินตามหลักเกณฑ วิธีการบรรจุ
การเก็บ การติดตั้ง การทดสอบและการปองกัน-ระงับอัคคีภัย ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 และกฏกระทรวงฉบับ
ที่ 4 ( พ.ศ. 2529)
- กองงานควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรม (กว กส) เหมือนขอบนของ กว-กส

หนวยที่ 4.การใชเครื่องมือและเครื่องมือกลอยางปลอดภัย
16 ออนซ = 1 lb
1 เครื่องมือมือและเครื่องมือกลแบงได 3 ประเภท 2.207 lb = 1 kg
1.เครื่องมือ hand tool
1.1.เครื่องมือที่ใชตัดหรือเฉือน เชน ตะไบ เลื่อยมือ ชุดทําเกลียว สิ่ว ขวาน
1.2.เครื่องมือที่ใชแรงบิด เชน ไขควง ประแจ คึม
1.3.เครื่องมือที่ใชแรงกระแทก เชน คอน
2.เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนยายได Portable power tool
2.1.แบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา เชน สวานมือ เลื่อยไฟฟา หินเจียระไน เครื่องขัดกระดาษทราย
2.2.แบบขับเคลื่อนดวยลม เชน หินเจียระไน ประแจลท ไขควง เครื่องกระแทกคอนกรีต
2.3.เครื่องเชื่อมโลหะ สําหรับเชื่อมตอหรือตัดโลหะ
- เครื่องเชื่อมโลหะดวยไฟฟา arc welding
- เครื่องเชื่อมโลหะดวยแกส gas welding
3.เครื่องมือกล Machine tool
3.1.เครื่องมือกลใชในงานโลหะ มี 5 กลุมใหญคือ
- กลุมทํางานหมุนรอบตัวเอง ชิ้นงานจะหมุนรอบตัวเอง เศษโลหะจะมีขนาดใหญ เชน เครื่องกลึง
- กลุมทํางานเจาะหรือควานรู ชิ้นงานจะยึดแนนอยูกับที่ เศษโลหะจะมีขนาดเปนชิ้นหรือเสนเล็กกวา เชน สวานแบบแทน
- กลุมงานกัด ชิ้นงานจะถูกยึดแนนและเลื่อนหามีดกัด เศษโลหะจะเปนผง เชน เลื่อยวงเดือน เครื่องกัด
- กลุมงานไส ชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปมา เศษโลหะจะเปนเสนสั้นยาวขึ้นกับวัสดุ เชน เครื่องเซาะรอง เครื่องไส
- กลุมงานขัดหรืองานเจียระไน
- กลุมอื่นๆ เชน เครื่องปมโลหะ บางชนิดจะรวมการทํางานผสมกัน 2 - 3 กลุมเขาดวยกัน
3.2.เครื่องมือกลใชในงานไม
2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ-อันตรายจากการใชเครื่องมือ
1.เกิดจากความบกพรองของเครื่องมือ-เครื่องมือกล
- ออกแบบไมเหมาะสม ไมสะดวก ไมปลอดภัย วัสดุไมเหมาะสม ไมมีอปุ กรณปองกัน ไมมีสายดิน สภาพเครื่องมือชํารุด
2.เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
- ใชไมถูกกับงาน ใชเครื่องมือที่มีปลอดภัย ไมมีสายดิน ไมมีที่ปองกัน ใชอุปกรณ PPE ไมเหมาะสมหรือไมใส ใช
อุปกรณ
ชํารุด รางกายไมพรอม งวงนอน เลน ไมตรวจสอบดูแลเครื่องมือกอน-หลังใช ใชความเร็วเครื่องมือมากเกินไป ไมเก็บให
เรียบรอย ทํางานในสถานที่เสี่ยง
3.เกิดจากสภาพแวดลอมบริเวณทํางานที่ไมปลอดภัย ( สาเหตุทางออม )
- เครื่องมือทําใหเกิดความรอน เสียงดัง ฝุน สารพิษ จากการทํางาน ทํางานใกลแหลงไวไฟ-สารเคมี สภาพการทํางานไม
เหมาะ เชน ตองกมทํางาน ที่ทํางานไมมั่นคงแข็งแรงเชน นั่งราน คับแคบ จัดวางเครื่องมือไมเปนระเบียบ
3 หลักการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ
1.การมอบหมายหนาที่ ในการใช การเก็บรักษาและการซอมแซมใหเหมาะสมแกผูปฏิบัติงาน
2.การอบรมเกื่ยวกับเครื่องมือ ใหรูจักเลือกใชใหตรงกับงาน อยางปลอดภัย ขอจํากัดของอุปกรณ การเคลื่อนยาย

วิธีการตรวจการชํารุด การบํารุงรักษาซอมแซม
3.การเก็บรักษาและควบคุมการนําไปใช เชน มีการตรวจสอบการนําไปใช มีการทําเบิกจาย มีที่เก็บที่เหมาะสมกับอุปกรณ
4 เครื่องมือกลชนิดขับเคลื่อนดวยไฟฟา นิยมใชมากสุด
- ควรเลือกใชไฟแรงเคลื่อนต่ํา 6 - 24 โวลท ในกรณีตองใชในบริเวณเปยกน้ํา
- ควรมีฉนวน 2 ชั้นเพื่อกันไฟฟารั่ว ดานในหุมที่ขดลวด ดานนอกคือเปลือกหรือดามเครื่องมือ
- ควรมีการดปองกันที่จุดมีการเคลื่อนที่ - มีคม

หนวยที่ 5. การจัดความปลอดภัยในงานกอสราง
1 พื้นฐานในการเตรียมงานกอสราง
1.วัตถุประสงคของโครงการ
2.ประเภทและจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรที่จะใชในหนวยงาน
3.ประเภทและจํานวนวัสดุที่ใชในงานกอสราง
4.จํานวนผูปฏิบัติงาน ชางฝมือ หัวหนางานและวิศวกร
5.จัดทําขั้นตอนการทํางานโดยทําเปนแผนภูมิแสดงความกาวหนาของงาน
6.การแบงเขตในหนวยงานกอสราง
7.การจัดสวัสดิการและมาตรการปองกันอันตราย
2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานกอสราง
1.การประสานงานกับผูออกแบบกอสราง
2.การควบคุมงานใหดําเนินไปอยางเรียบรอยถูกตองตามแบบ และเปนไปตามแผนภูมิแสดงความกาวหนาของงาน
3.การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
4.กําหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง
5.จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและผลงาน
6.ควบคุมคากอสรางใหอยูในวงเงินงบประมาณ
3 ขั้นตอนการกอสราง
1.การปรับพื้นที่
2.การวางผังและเตรียมงาน
3.การทําเสาเข็ม
4.การทําฐานราก footing
5.การหลอเสา column
6.การหลอพื้น slab
7.กออิฐฉาบปูน
8.งานหลังคา
9.ติดตั้งวงกบ หนาตาง สุขภัณฑ ประปา ไฟฟา อื่นๆ
10.การตกแตงและเก็บงาน
4 อันตรายในงานเสาเข็มpile
1.การขนสงเสาเข็ม อันตรายจากความยาว การตกหลนทับ
2.การประกอบปนจั่น สูง 30 ม. ตองมีเข็มขัดนิรภัย
3.การตอกเสาเข็ม ควรออกแบบใหมีแผนไมติดหัวเสาเข็มหรือใชอุปกรณอื่นชวยจับใสแผนไมแทนมือเวลาปลอยกระแทก
4.สายสลิงที่ใชดึงตุมน้ําหนักขาด หรือน็อตสลักยึดหลวมหลุดจากแรงสะเทือน ตองตรวจสอบสลักและสภาพสลิงกอนใช
5.รูเสาเข็ม หลังตอกเสร็จควรหาแผนวัสดุปด/ครอบรูทุกครั้งที่เสร็จ ปองกันคนตก หรือมีวัสดุลอมกั้นกรณีมีน้ํานองทวม
มอง
ไมเห็นรูเจาะที่ลึก 40 - 50 ม.
6.ควรตอกเข็มพืด sheet pilesเปนแนวรอบบริเวณกอสรางปองกันอันตรายจากความสะเทือนจากการตอกเสาเข็มและ

แทนที่
ดินของเสาเข็มดินที่ถูกแทนที่จะดันพื้นที่ขางๆทําใหฐานรากกอสรางขางๆเคลื่อนตัวเกิดรอยราวของอาคารใกลๆ
7.อันตรายจากการสะบัดดินออกจากสวานของรถเจาะเสาเข็มเมื่อดึงขึ้น
5 ปนจั่น crane / derrick เคลื่อนยายของในแนวราบและยกในแนวดิ่ง
1.ปนจั่นอยูกับที่ ติดตั้งบนหอสูง ขาตั้ง ลอเลื่อน มีอุปกรณควบคุมหรือเครื่องตนกําลัง เชน ปนจั่นหอสูง Tower
crane
2.ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ เปนปนจั่นที่ติดกับรถ เชน mobile crane
อันตรายจากปนจั่น
1.วัสดุตกลงมาขณะขนยาย จากการมัดไมถูกตอง การยกไมถูกตอง เชน เหวี่ยง กระตุก น้ําหนักของมากเกิน ไมควรยกของ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวราบพรอมกัน
2.วัสดุ/กระบะยกเหวี่ยงกระแทกคนงานตกอาคาร หรือกระแทกอาคารเสียหาย
3.สลิงหรือแขนปนจั่นหักเนื่องจากน้ําหนักเกิน หรือขาดการบํารุงรักษา
4.ปนจั่นลมจากการประกอบไมถูกตอง ฐานไมมั่นคง
5.คนงานตกจากปนจั่นจากแรงเหวี่ยง หามขึ้นโดยสาร
6.อันตรายจากการสื่อสารของผูใหสัญญาณกับผูบังคับ
6 ลิฟตขนสง(ชั่วคราว)
1.ลิฟตขนสงผูโดยสาร จะปลอดภัยมากกวามีอุปกรณปองกันการตก 2. ลิฟตขนสงวัสดุมักใชผิดประเภทคือใชขน
ผูโดยสารดวย
อันตรายจากลิฟต
1.การกอสรางและติดตั้งลิฟตไมไดมาตรฐาน
2.ใชลิฟตขนสงวัสดุในการขนสงพนักงาน (ใชผิดประเภท)
3.ใชบรรทุกน้ําหนักเกิน
4.สวนยื่นเปนทางเขาออกลิฟตไมมั่นคงแข็งแรง
7 อันตรายจากรถขุด รถแทรกเตอร
1.การเคลื่อนตัวของดินขางเคียง หรือสิ่งกอสรางพังทลายจากการขุดลึกๆ ควรตอกเข็มพืด sheet pile กันรอบๆกอน
2.ขาดความระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน
3.ความเคยชินของพนักงานคิดวาบริเวณนั้นๆไมมีคนปฏิบัติงานอยู ทําใหเกิดชน กระแทก
8 อันตรายจากนั่งราน(ไม หรือเหล็ก)และค้ํายัน
1.การพังของนั่งรานและค้ํายัน จากการรับน้ําหนักมากไป วัสดุคดงอ-เกา-ผุ การประกอบยึด-ติดตั้งไมถูกตอง ฐานไมมั่นคง
แข็งแรง ค้ํายันแบบหลอคอนกรีตตองระวังน้ําหนักคอนกรีตที่เทและน้ําหนักคน ( คอนกรีต1 ลบ.ม.หนักประมาณ 2400
กก.)
2.คนงานตกจากนั่งราน เพลิน เลินเลอ เปนลม-โรค ลมพัดแรงหรือฝนตกกระทันหัน
3.คนงานไดรับอันตรายจากการเดินผานนั่งราน จากของตก มีวัสดุยื่นออกมา
การปองกัน
1.ควรติดตั้งแผงกันตก/ตาขายโดยรอบ
2.ใสเข็มขัดนิรภัย
3.มีวิศวกรคุมใกลชิด

4.ทางเดินผานตองเปนระเบียบ ขางบนมีแผงกันตก มีค้ํายัน
5.ติดตั้งตามมาตรฐานกําหนด และมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ชิ้นสวนที่ใชประกอบตองมั่นคงแข็งแรง สภาพดี
9 อันตรายจากการใชไฟฟา
1.ทํางานใกลสายไฟแรงสูงซี่งเปนสายเปลือย
2.ใชเครื่องมือไฟฟาที่ชํารุด
3.ทํางานโดยไมตัดกระแสไฟฟาหรือตัดแตไมแขวนปายบอกหามยกสวิทซ
4.อุปกรณไฟฟาไมใชปลั๊กหรือเตาเสียบ
5.ไมมีชางไฟฟาที่มีความรูโดยตรงทํางาน
6.วางสายบนพื้นขณะทํางาน อาจถูกทับ เหยียบ ฉนวนเกาหมดสภาพแตกรั่วลงเหล็ก บริเวณน้ําชื้นแฉะ
7.ความมักงาย
10 งานกอสรางผิดหลักวิชาการ
1.งานฐานราก
- การตอกเสาเข็ม เอียง หักกลาง เคลื่อนจากตําแหนงเดิม เสาเข็มหลอยังไมแข็งตัว ฐานรากอยูใตผิวดินมากไมมีการ
ปองกันขอบโดยตอกเข็มพืดกันทําใหพังทะลาย
2.งานโครงสรางบนดิน
- ใชคอนกรีตผสมเสร็จที่เกินระยะการกอตัวทําใหมีความแข็งแรงต่ํา รีบถอดแบบทําใหระยะเวลาที่ทําใหคอนกรีตแข็งตัว
นอย
ใชคอนกรีตผสมเหล็กที่ไมไดมาตรฐาน ต่ํากวาหรือปริมาณเนื้อเหล็กขาดหายมาก การวางและผูกเหล็กไมไดระดับกับขอบ
มีเศษวัสดุวางมากเกินน้ําหนักที่พื้นจะรับได
11 พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม
1.มักงาย ประมาท เชน ถอดอุปกรณปองกันออก
2.ใชเครื่องมือ เครื่องจักรไมปลอดภัย
3.การแตงกายไมเหมาะสม เชน ใสรองเทาแตะ-ผาถุง
4.ไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
5.พักอยูอาศัยในบริเวณกอสรางเชนดานลางขณะดานบนมีงานกอสรางและไมมีการปองกันสิ่งของตกหลน
6.การตกจากที่สูงเนื่องจากไปเกาะปนจั่นขึ้นที่สูง ไมขี้นทางบันได ไตตามนั่งรานเพื่อขามไปอีกฟากแทนที่จะเดินตามทาง
12 ขั้นตอนการวางแผนจัดความปลอดภัยในงานกอสราง
1.จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
2.นโยบายดานความปลอดภัย
3.กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
4.การรายงาน การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ
5.การประเมินผล

หนวยที่ 6. การบํารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
1 ความหมายของการบํารุงรักษา
- คือการพยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรอุปกรณตางๆใหมีสภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา รวมถึงการซอมบํารุง
2 ความสําคัญของการบํารุงรักษา
1.เพื่อใหเครื่องจักรทํางานอยางมีประสิทธิผล Effectiveness ผลิตไดเต็มกําลังความสามารถ
2.เพื่อใหเครื่องจักรมีสมรรถภาพการทํางานสูง Performance มีอายุใชงานยาวซึ่งคือกําไรที่เพิ่ม
3.เพื่อใหเครื่องจักรมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ Reliability ผลิตสินคาไดตามมาตรฐาน
4.มีความปลอกภัย Safety
3 การผลิตที่มีประสิทธิภาพคือสามารถผลิตไดทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่วางไว ซึ่งประกอบดวย คน เครื่องจักร และ
วัตถุดิบ ที่มีความพรอมและประสานกันตลอดเวลา
สินคาที่ผลิตมาไดมาตรฐานสามารถเปนตัวชี้บงไดวาเครื่องจักรไดรับการบํารุงรักษาที่ดีมีความเที่ยงตรง (reliability)
ไมมีความคลาดเคลื่อน
4 ประวัติการ Maintenance
- ยุคแรกกอน พ.ศ.2493 จะซอมบํารุงหลังเกิดขัดของ Break-down maintenance
- ยุคที่สอง พ.ศ.2493 - 2503 เปนการบํารุงรักษาเชิงปองกันกอนชํารุด Prevenive maintenance
- ยุคที่สาม พ.ศ.2503 - 2513 เปนการบํารุงรักษาแบบทวีผล Productive maintenance ใหความสําคัญตอ
การออก
แบบเครื่องจักใหมี Reliability มากขึ้น โดยคํานึงความยากงายในการซอมบํารุงและใชหลักเศรษศาสตรรวม
- ยุคที่สี่ หลังป พ.ศ.2513 เปนการรวมแนวคิดทั้งสามยุคมาใชรวมกัน และใหทุกฝายมีสวนรวมกันในการบํารุงรักษา
Total productive maintenance
5 ประเภทการบํารุงรักษา
1.การบํารุงรักษาตามแผน Planned maintenance
2.การบํารุงรักษานอกแผน Unplanned maintenance มีปญหามากกวาเนื่องจากไมมีการเตรียมตัว-วางแผนงาน
ลวงหนา
- การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ break-down maintenance เปนการซอมฉุกเฉินแมจะมีการบํารุงรักษาที่ดี
ก็ตาม
- การบํารุงรักษาเชิงปองกัน Preventive maintenance เปนการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง Corrective maintenance เปนการปรับปรุงดัดแปลงเพื่อแกไขขอขัดของ
เรื้อรัง
- การปองกันเพื่อการบํารุงรักษา Maintenance prevention คือการดําเนินการใดใดเพื่อไมใหมีการบํารุงรักษา
หรือมีนอย
ที่สุด เชน ออกแบบ ใชเทคนิคหรือวัสดุที่มคี วามเชื่อถือไดสูง เลือกซื้อเครื่องจักรที่ดี ทนทาน ซอมงาย
- การบํารุงรักษาทวีผล Productive maintenance คือการรวมเทคนิค 1 - 5 มาใชเสริมการผลิตใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- การบํารุงรักษาแบบทวีผลรวม Total productive maintenance ใหสวนผลิตและสวนซอมบํารุงรับผิดชอบ
ในการซอมบํารุงรวมกัน

การบํารุงรักษาที่ใชอยูเปนประจํา มี 4 วิธีคือ
1.การบํารุงรักษาประจํา Routine maintenance เปนการตรวจสอบประจําวัน สัปดาห เดือน ป เปนงานไม
ซับซอนมาก
โดยผูผลิตหรือชางซอม เชน ทําความสะอาด ใสน้ํามันหลอลื่น ตรวจสิ่งผิดปกติ
2.การบํารุงรักษา/ตรวจซอมตามแผน Periodic scheduled repair ตามกําหนดเวลาที่วางไวจากสภาพอายุใช
งานของ
เครื่อง
- 1.การซอมเล็กนอย minor repair
- 2.การซอมปานกลาง Medium repair เปนการซอมโดยฝายซอมบํารุง เชน การถอดเปลี่ยน การปรับ เวลาหยุด
ซอม
down time ตองไมเกินตารางการซอมเครื่องจักรตองใชไดทันที
- 3.การซอมใหญ Major overhaul เปนการกําหนดการวางแผนลวงหนา เปนงานใหญใชคนมาก
3.การซอมฉุกเฉิน emergency maintenance
4.การซอมเพื่อดัดแปลง Recovery overhaul
6 ลักษณะการเสื่อมสภาพ
1.แบบคอยๆเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน deteriorating ชาเร็วขึ้นกับ การออกแบบ การเลือกวัสดุ อาการแสดง
คือ
คาใชจายการซอมบํารุงจะคอยๆเพิ่มขึ้นจนจุดที่ไมคุมกับคาใชจาย = คือดูอัตราการชํารุดของเครื่องจักร Failure rate
ดังนี้ - ระยะเริ่มใชงานใหมๆ อัตราการชํารุดอาจมีสูงมากเนื่องจาก การออกแบบไมดี วัสดุไมถูกตอง การควบคุมไมดี
- ระยะคงตัว อัตราการชํารุดไมคอยมี
- ระยะเสื่อมคุณภาพ อัตราการชํารุดสูงหลังผายระยะคงตัว
2.แบบกระทันหัน Catastrophic จะไมมีอาการแสดงออกมาใหเห็นกอนลวงหนา
7 จุดมุงหมายของการบํารุงรักษาที่ใชในงานอุตสาหกรรม
1.ปองกันการสูญเสีย จากเครื่องจักรขัดของ เดินไมเต็มที่ ผลผลิตลดลง
2.เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ ไมใหต่ําลงจนขายไมไดราคา ลูกคาขาดความเชื่อมั่น
3.ควบคุมตนทุนของผลิตภัณฑ ไมใหเพิ่ม
4.ควบคุมการสงมอบสินคาผลิตภัณฑ ไดตรงเวลา สรางความเชื่อมั่นกับลูกคา ไมถูกปรับลาชา
5.ไมใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บกับผูปฏิบัติงาน จากการชํารุดของเครื่องจักร
6.ลดมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเดินเครื่องจักรกล เชน ไมมีฝุนละออง ไอสารเคมีรั่วไหล
7.ประหยัดพลังงาน เชน เกิดการเผาไหมสมบูรณ
8 อุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา
1.เกิดขึ้นระหวางการบํารุงรักษา
1.1.จากผูปฏิบัติงาน เชน เตรียมการไมดี เรงรีบ ประมาท ออนเพลีย
1.2.จากเครื่องจักรอุปกรณ เชน มีการเปด-ปดโดยบุคลที่สามที่ไมเกี่ยวของ เครื่องจักรไมหยุดตามตําแหนงปกติทําให
เดินขึ้นอัติโนมัติ
1.3.สาเหตุอื่นๆ เชน ของหลนทับ ไฟซ็อต อุปกรณปองกันชํารุด การยายชิ้นสวนโดยรอก ปนจั่น

2.เกิดจากการซอมบํารุงไมดีพอ หลังการซอมใหมๆ มีชิ้นสวนตกคาง อะไหลไมเหมาะสม รอบเชื่อมตอไมแข็งแรง
9 การกําหนดทรัพยากรที่จะใชในการซอมบํารุงรักษา
จํานวนผูทํางาน จํานวนเครื่องมืออุปกรณ และความตองการใชspare part
10 วิธีการหนวยงานดานการบํารุงรักษาในโรงงาน
ตองคํานึงถึงโครงสรางการบริหารขององคกรและสอดคลองกับทรัพยากรที่มีและคํานึงถึงลักษณะงานซอมที่มี
1.แบบจัดใหมีศนู ยกลางซอม centralization รวมทุกชางมาเปนแผนก/ฝายซอมบํารุง ใชบุคคลากรนอย ประหยัด
เครื่องมือ
2.แบบกระจายออกไปตามแผนกตางๆ decentralization ประจําแผนกผลิต ทําใหการซอมเร็วทราบปญหา ใชคนเครื่องมือมาก
3.แบบผสมผสาน combined maintenance ใหไปประจําตามแผนกตางๆแตคงสังกัดแผนกซอมบํารุง
11 องคกรฝายซอมบํารุง
1.แบงตามประเภทงาน เชน โยธา ไฟฟา เครื่องกล
2.แบงตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน แผนกวางแผนการซอม แผนกซอม แผนกเทคนิคซอม
12 การวางแผนการบํารุงรักษา
ตองมีการประสานกับฝายผลิต ฝายความปลอดภัย ฝายควบคุมอะไหล ใหดีและเหมาะกับสภาพเครื่องจักรดังนี้
1.เครื่องจักรกําลังทํางาน มักเปนงานเล็กๆเชน เติมน้ํามันหลอลื่น
2.ใชเวลาวางจากการหยุดการผลิตชั่งคราว เชน รอวัตถุดิบ/หลังเลิกงาน ไมกระทบการผลิต ใชงานไดทันทีในวันถัดไป
3.เครื่องจักรหยุดงานตามระยะเวลากําหนด วางแผนลวงหนา จําเปนตองหยุดการผลิตถาไมซอมบํารุงจะเกิดชํารุดเสียหาย
4.เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย ตองหยุดทํางาน ตองซอมเรงดวน ผลผลิตเสียหายมาก
5.เครื่องจักรชํารุดรอการซอมแซม เกิดจากการบริหารการซอมบํารุงรักษาไมดี
13 การวางแผนการบํารุงรักษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตองเตรียมขอมูล
1.ผูปฏิบัติงาน จํานวน ความรู ประสบการณ ความชํานาญพิเศษ ใชพนักงานหรือผูรับเหมา
2.เครื่องจักรที่จะซอม ทราบประวัติ/ประวัติซอม จํานวน ขั้นตอนการทํางาน จุดชํารุด แบบแปลนเครื่อง คูมือ แบบที่ตั้ง
3.รายละเอียดโรงงาน ระบบไฟฟา ไอน้ํา ลม น้ํา การยก-ขนถาย ขนาดพื้นที่ แปลนที่ติดตั้ง จุดควบคุม ทางเดิน
4.รายละเอียดการซอม ระบุจุด ชิ้นสวน วิธรการถอดประกอบ ขอหาม ลักษณะเฉพาะ
5.รายละเอียดเครื่องมืออุปกรณที่จะใชซอม จํานวน ขนาดถูกตองเหมาะสมกับงาน ถาเครื่องมือเฉพาะตองเตรียมลวงหนา
6.การจัดเตรียมอะไหล อุปกรณซอมแซม เปลี่ยนหรือซอมตามแผน สามารถจัดเตรียมลวงหนาไดถาจําเปนตองเปลี่ยน
7.ตารางกําหนดเวลาการซอม กําหนดวันเวลา เวลาที่ใชซอม
14 แนวทางการวางแผนการบํารุงรักษา
1.แผนการพัฒนาการบํารุงรักษา
- วิเคราะห ประเมินผลการซอมแตละเครื่องที่ผานมาวาจุดใดเสียหายมากที่สุด และความถี่ในการเกิด
- ศึกษาและพัฒนาการวิธีการ เชน การใชวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน
- ประเมินผลแกไขปรับปรุง เก็บขอมูลเพื่อใชพัฒนาตอ
2.แผนการบํารุงรักษาระยะยาว = Preventive maintenance
3.แผนการบํารุงรักษาระยะสั้น = Productive maintenance , Total productive maintenance ,
Break-down maintenance
15 การบํารุงรักษาตามแผนและนอกแผน

1.การบํารุงรักษาตามแผน
1.การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา เปนการตรวจสอบเปนประจําเปลี่ยนชิ้นสวนตามกําหนดเวลาอายุใชงาน มีเวลาหา
อะไหลลวงหนา ไมกระทบการผลิตมาก ไมประหยัดเนื่องจากใชชิ้นสวนไมคุมคา
2.การบํารุงรักษาตามสภาพ เปนการตรวจสอบเปนประจําเพื่อยืดอายุการใชงานของชิ้นสวน
3.การออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรใหม ลดอัตราชํารุดเสียหาย ลดการซอมบํารุงหรือเพื่อซอมบํารุงงายขึ้น เสียคาใชจายสูง
2.การบํารุงรักษานอกแผน
1.เดินเครื่องจนชํารุด เชน โรงงานน้ําตาลผลิตเปนฤดูกาล จะเตรียมเครื่องจักรใหพรอมและเดินเครื่องยาว
2.มีการบํารุงรักษาตามโอกาส ไมมีการวางแผน
16 ขั้นตอนในการทําแผน
1.กําหนดวัตถุประสงคหลัก
2.วางแนวทางการทํางานไวกวางๆ
3.แยกวัตถุประสงคยอยๆและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4.คํานวณการใชทรัพยากรตางๆ เชน บุคคลากร เครื่องจักร อุปกรณ งบประมาณ แหลง แนวทางที่จะไดทรัพยากรเหลานี้
มา
5.เตรียมแผนปฏิบัติทุกขั้นตอน และยืดหยุนเมื่อพบอุปสรรค
6.รวบรวมแผนยอยๆเขาดวยกันเพื่อการประสานงานที่ดี
7.ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแผน และทดลองทําตามแผน ถามีขอบกพรองใหแกไขทันที
17 หลักการควบคุมดานการบํารุงรักษา
1.จัดองคกรหนวยงานรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ วิธีทํางาน ขอมูลคาใชจาย ตนทุนบํารุงรักษา
2.ใชระบบใบสั่งงานและบันทึกรายงานผล ใชแบบฟอรมมาตรฐาน เพื่อเก็บประวัติ หรือประสานงานกับหนวยงานอื่น
3.การวิเคราะหและวางแผน ประจําวัน สัปดาห เดือน ป วางแผนหยุดซอมตามความถี่และอายุใชงาน กําหนดเครื่องมือ คน
4.ควบคุมจํานวนชางที่ปฏิบัติงาน จํานวนใหเหมาะกับปริมาณงาน
5.ทําโปรแกรมบํารุงรักษาเพื่อปองกัน วางโปรแกรมใหเหมาะสมกับเวลา
6.ควบคุมสตอก กําหนดปริมาณสูงสุด-ต่ําสุดใหเพียงพอ
7.ควบคุมงบประมาณ ประจําวัน งบประจําป ประจําเดือนตามสถานการณฉุกเฉินจําเปน/เรงดวน
8.พัฒนาวิธีการทํางานและปรับปรุงเครื่องจักร ใชเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ทันสมัย
9.จัดการฝกอบรม ใหเหมาะกับแตละระดับ เรียนรูวิธีการใหมๆเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน ความชํานาญ
18 การบํารุงรักษา
1.เครื่องมือ
2.เครื่องมือกลที่ใชกําลังไฟฟา
3.เครื่องจักร 3.1.เครื่องจักรอเนกประสงค ตองบํารุงรักษา 6 ประการ เชน การทําความสะอาด หลอลื่น การเสียดสี
3.2.เครื่องจักรเฉพาะงาน ตองบํารุงรักษา 13 ประการ เชน ความรอน ความฝด การหลอลื่น วิเคราะหน้ํามัน-จารบีดูการ
เสียดสีสึกกรอน สวิทต การบิดเบี้ยวผิดรูปของสาย อุปกรณ
4.อุปกรณไฟฟา ตองบํารุงรักษา 9 ประการ เชน ถามีความชื้นตองอบใหแหงดวยหลอดอินฟาเรด ไมเกิน 80 ซ0
ตรวจดูสายดิน ฝาครอบ การยึดแนน ฝุน

หนวยที่ 7.การเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุอยางปลอดภัย
1 ประโยชนและประเภทของการเคลื่อนยายวัสดุ จะมีประโยชนตอ
- ฐานะทางเศรษกิจของโรงงานอุตสาหกรรม เชนลดเวลาในการเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑทําใหลดตนทุนการผลิต
และสามารถไปริเริ่มกิจการใหมๆได
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเคลื่อนยายที่ดีทําใหเกิดความปลอดภัยและเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน
2 ในการเคลื่อนยายมีปจจัยตองคํานึงคือ
น้ําหนัก ขนาด รูปราง ลักษณะทางกายภาพเชน ของแข็ง กาซ มีคม รอน กรด ความถีในการเคลื่อนยาย ระยะทาง
วัตถุประสงค
สภาพเสนทาง สิ่งกีดขวาง เสนทางการเคลื่อนยายเชน แนวระนาบ แนวดิ่ง เอียงทํามุมตางๆ
3 ประเภทกิจการที่มีการเคลื่อนยาย
1.กิจการอุตสาหกรรม 3.ทาเรือสินคา
2.กิจการขนสง 4.งานกอสราง
การบาดเจ็บรอยละ 25 - 40ของจํานวนอุบัติเหตุทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากการเคลื่อนยายวัสดุ
4 สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนยาย
1.ผูปฏิบัติงาน ไมใชอุปกรณปองกัน ไมเขาใจสภาพของวัสดุที่ทําการยก ไมทําตามกฏการยกเคลื่อนยาย เชน ขาดการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษา/ใชลวดสลิงที่ชํารุด ประมาท ชอบเสี่ยง ไมเขาใจสภาพการทํางานของกลามเนื้อ-รางกาย
2.เครื่องจักร-อุปกรณเคลื่อนยาย เชน โซ ลวดสลิง ตะขอ ขาด/หลุด กระบอกไฮโดรลิครถยกแตก เบรคลอรถชํารุด
3.วัสดุ-ภาชนะที่เคลื่อนยาย เชน กรด ไวไฟ น้ําหนักมาก มีคม ลื่น เปราะ
5 หลักการเคลื่อนยายวัสดุ
1.การวางแผนเคลื่อนยายวัสดุ
- วางแผนประสานงานรวมกันทุกฝาย เชน เสนทางการเคลื่อนยายที่สั้น ปลอดภัย ประหยัด และจากที่ไหนไปเก็บยังที่ไหน
- กําหนดวิธีที่ชัดเจนวาจะเคลื่อนยายอยางไรดวยอุปกรณอะไร
- มอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรงและมีการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ
2.ปฏิบัติการเคลื่อนยายอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- ตองปฏิบัติอยางปลอดภัย อุปกรณตองบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดีพรอมใช หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายหลายครั้ง
3.รูจักใชเครื่องมือและอุปกรณเคลื่อนยายวัสดุ
- เลือกใชเครื่องมืออุปกรณเฉพาะใหเหมาะกับงานนั้นๆ ชวยกันทําเชนชวยกันยก2-3คน เปลี่ยนอุปกรณใหทันสมัยรวดเร็ว
เชน รถยกเปลี่ยนจากเครื่องยนตเปนไฟฟา ใชอุปกรณรวมกันหลายชนิด
4.การประหยัด จากการทํางานใหตอเนื่องสัมพันธกัน ลดความซ้ําซอนและการเสียเวลา
6 การยกถือแบกหามกลองวัสดุอยางปลอดภัยควรพิจารณา
1.ผูปฏิบัติงาน มีรูปรางเหมาะสม แข็งแรง ไมมีปญหาที่กลามเนื้อ กระดูกแขน เขา ขา หลัง ยกหลังตรง วัสดุตองไมบัง
ทิศทาง
หนัก/ยาวมากควรยก 2 คน ใสอุปกรณปองกันเชน ถุงมือ พิจารณาใชเครื่องทุนแรงกอน
2.ลักษณะและสภาพวัสดุที่เคลื่อนยาย เชน รูปรางเปนทอ ถุง กลอง กลม มีมุมหรือขอบแหลมคม เชน กระจก วัสดุรอน
วัสดุไวไฟ สารเคมีอันตรายเชน กรดดาง สารทําละลาย

3.บริเวณที่เคลื่อนที่ผาน เชน พื้นลื่น มีชองเปด มีน้ําขัง ทางเดินมีสิ่งกีดขวาง มีแหลงความรอนหรือประกายไฟกรณี
เคลื่อนยายสารไวไฟ มีรถวิ่งผาน บันไดหรือทางลาดตองมีวัสดุกันลื่น
7 การยกของอยางปลอดภัย
วางเทาใหถูกตําแหนง หลังตรง แขนชิดลําตัว จับสิ่งของที่จะยกใหถูกตอง ตรึงคางแนบชิดลําตัว ถายน้ําหนักของรางกาย
ลงที่เทาทั้งสองขาง
8 เชือก fiber rope
1.เชือกที่ทําจากเสนใยธรรมชาติ เชน ปอ มะนิลา
2.เชือกที่ทําจากเสนใยสังเคราะห นิยมใช ทนกรดดาง ยืดหยุนกวา แข็งแรงกวา รอยตอทําไดงายและแข็งแรงเกือบเทา
ของเดิม เชน ไนลอน ออลอน โพลีโพไพลีน แดครอน
การใชและบํารุงรักษา
1.ไมลากเชือกบนพื้น จะถลอกและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
2.การตอเชือก2เสนเขาดวยกันควรถักจะมีประสิทธิภาพมากกวารอยละ 90 ถาผูกจะมีประสิทธิภาพมากกวารอยละ 50
3.การโยงแขวนไมควรทําใหเชือกหักมุมมากเกินไปเพราะจะเกิดแรงดึงสูง
4.ไมใชในบริเวณที่มีกรด ดาง เคมี หรือใกลสาย/อุปกรณไฟฟา
5.อยาใหเชือกแหง-เปยกสลับกันจะเสื่อมงาย
9 การใชงานลวดสลิง wire rope
1.ไมควรลาก
2.หลีกเลี่ยงใชลวดสลิงพันรอบชิ้นงานหลายๆชั้นจะทําใหเพิ่มการรับแรง
3.การตอลวดสลิงควรใชผูชํานาญและเมื่อตอเสร็จควรทดสอบดวยแรงดึง 2 เทาของน้ําหนักที่จะใชปกติ
4.เลือกทําหวงสลิงใหเหมาะกับงานที่จะยกยาย เพราะประสิทธิภาพหวงสลิงจะตางกัน เชนตอแบบ socket ,clips
5.การใชตะขอ hook ควรมีที่ล็อคปากตะขอและมีแผนเหล็กรองเพื่อปองกันการเสียดสีระหวางลวดสลิงกับเหล็กตะขอ
และ
ปากเหล็กตะขอควรหงายออกดานนอกทั้งสองอัน
6.ตรวจความสมดุลการยกและวัสดุมี่มีมุม/ขอบแหลมคมควรมีวัสดุออนรองที่ขอบการการแรงเสียดสี/เฉือนขาด
มุมที่ใชผูกแขวน/โยงวัสดุที่หนักควรมีมุมมากกวา 450 เสมอ(โยงดวยเชือกหรือสลิง 2 เสนตรงขามกัน)มุมยิ่งมาก
น้ําหนัก
ที่กระทําตอเชือกหรือสลิงจะยิ่งนอยลง ถาทํามุมนอยแรงกระทําตอเชือก/ลวดสลิงจะมีมากกวาน้ําหนักที่แขวน-ยก
10 การใชโซ
โซเหล็กผสมจะมีความแข็งแรงกวาโซเหล็กเหนียว 2 เทา การรับแรงดึงมาก-นอยขึ้นกับเสนผานศูนยกลางของเสนลูกโซ
1.การตอโซ 2 เสนหามใชสลักเกลียวหรือตะปู
2.ตองใหโซเรียงเปนแนวเดียวกันหามบิดตัว อยาใชงานกระตุกหรือกระชากอยางแรง
3.หามใชที่อุณหภูมิสูงกวา 800 ฟ0 ถาใชควรลดน้ําหนักของที่จะยกลง
4.ควรตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจการขัด-บิดตัว หักพับ สนิม การผุกรอน
11 อุปกรณลําเลียง conveyor เหมาะกับการเคลื่อนยายวัสดุขนาดเล็ก เปนผงจํานวนมากและตอเนื่องทั้งในแนวราบ
เอียง ดิ่ง
1.สายพานลําเลียง belt conveyor ทําดวยยางหรือผาใบ กวาง 30 - 50 ซม.ใชเคลื่อนยายวัสดุในแนวราบหรือเอียง

เล็กนอย
ถาในแนวดิ่งตองติดกระพอ bucket ที่สายพาน
2.ลูกกลิ้งลําเลียง roller conveyor เสนผานศูนยกลางประมาณ 10 ซม.หรือนอยกวา ยาว 30 - 50 ซม.ทําจาก
โลหะ
เหมาะกับแนวราบ
3.สกรูลําเลียงหรือเฟองตัวหนอน screw conveyor วิ่งในรางสําหรับแนวเอียงและแนวนอน ควรมีฝาครอบปองกัน
อันตราย+ฝุน
ควรมีอุปกรณตัดวงจรอัติโนมัติเมื่อเกิดการล็อค
12 ปนจั่น crane
ชนิดอยูกบั ที่ เชน ในโรงงาน งานกอสรางอาคารสูง การเคลื่อนที่จํากัดแคระยะลอเลื่อนหรือความยาวแขน
ชนิดเคลื่อนที่ได เชน รถเครนแบบตางๆ สําหรับงานที่หางไกล
ตองระวังเรื่อง
น้ําหนักยก มุมยก สายไฟแรงสูง ความสมดุลการยก หลีกเลี่ยงแขวนของในอากาศ ถาวางของต่ํามากๆตองมีลวดสลิงเหลือ
พันไวมากกวา 2 รอบ ตองรูการสงสัญญาณมือ
13 รถพวง
ไมควรวิ่งเร็วเกิน 60 กม./ชม. ถาบรรทุกสารเคมี ไวไฟ ระเบิดตองมีปายบอกที่ขางรถและดานทายพรอมระบุชื่อสิ่งของที่
บรรทุก
14 การปองกันการสูญเสียของวัสดุที่จัดเก็บรักษา
1.อัคคีภัย ใช...บหอกกันไฟ แยกเก็บสารไวไฟ ระเบิดจากสิ่งอื่นๆ มีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอ ทางเคลื่อนยายไมมีสิ่งกีด
ขวาง
2.การกระแทก กัดแทะ เก็บระวังอยาใหกลิ้ง ตกกระทบ ใชวัสดุที่แข็งแรงรองรับน้ําหนัก ปองกันสัตว
3.ความชื้น สนิม ผุกรอน ซอมแซมหลังคา ผนังที่รั่ว ปองกันไมใหมีน้ําทวม หอหุมดวยวัสดุกันน้ํา เคลือบดวยไข-น้ํามัน
4.การรั่วไหล เสื่อมสภาพ ตองใสภาชนะปดสนิท และจัดลําดับการนําเก็บ-นําใช first in - first out
5.อุณหภูมิ
6.การโจรกรรม
7.ฝุน
การจัดเก็บวัสดุ
การเก็บวัสดุขึ้นกับลักษณะ ขนาด รูปราง และภาชนะบรรจุ เปนหลัก
การจัดเก็บวัสดุที่เปนของแข็งจะขึ้นกับลักษณะที่เปนกลอง ถัง และกระสอบ สวนวัสดุของแข็งตามรูปรางไดแก เปนทอน
แผน ทอ แทงยาว
วัสดุที่เปนของเหลวและกาซจะเก็บตามลักษณะภาชนะบรรจุ คือ ถังบรรจุของเหลว ทอขนสงของเหลว และภาชนะที่
เคลื่อน
ยายของเหลว เชน ถังเล็ก ขวด
การจัดเก็บวัสดุที่มีลักษณะเปนกลอง
1.วางกลองบนยกพื้นหรือตะแกรงเพื่อปองกันความเปยกชื้นบริเวณกนกลอง
2.ใชกระดาษวางคั่นระหวางชั้นของกลองที่วางซอนกันเพื่อกันน้ําหนักที่ขอบและการเลื่อนลม

3.ถามีลวดผูกมัดกลอง อยาใหมีสวนแหลมคมยื่นออกมาในชองทางเดิน
การจัดเก็บวัสดุที่มีลักษณะเปนทอ/แทงยาว
1.วางวัสดุเหลานั้นเปนชั้นๆมีแผนไมบางๆรองและที่ปลายแผนไมมีแผนไมบังคับไมใหเลื่อนออก(stopper)
2.วางทับซอนกันเปนชั้นๆรูปประมิดอยูบนแผนไม
3.ถามีชั้นวางตองใหเอียงไปดานหลังปองกัยเลื่อนไหลออกมา
การจัดเก็บวัสดุที่มีลักษณะเปนแผน
1.ใสถุงมือหนังยกดวยแรงคน
2.มัดแผนโลหะเขาดวยกันและยกดวยรถยก
3.ใชแผนไมกั้นแยกแผนโลหะที่วางตั้งแบบเอียงเพื่อกัยเลื่อนและสะดวกในการยก
การจัดเก็บของเหลวบรรจุในถังและกาซ
1.ของเหลวบรรจุในถัง
- ถังบรรจุของเหลวที่เปนอันตรายควรตั้งภายนอกโรงงานหรือหองใตดิน
- ถาเก็บหองใตดินจะตองมีบริเวณกวางขวาง มีการระบายอากาศดี
- ผูปฏิบัติงานตองใสอุปกรณปองกัน เชน หนากาก ถุงมือ
- มีการตรวจการรั่วซึมเปนระยะ ถาของเหลวมีไอระเหยตองมีทอหายใจตอไว
- การบรรจุ-ถายของเหลวตองทําที่ดานบนของถังเสมอ
2.กาซ
- เก็บโดยตั้งยืนและผูกลามกับเสาหรือสีงอื่นๆที่มั่นคง
- แยกเก็บถังเปลากับถังกาซคนละที่
- เคลื่อนยายถังดวยความระวัง อยาใชถังเปนลอเลื่อนสําหรับวัสดุอื่น หามลาก หามใชแมเหล็กยกถัง เคลื่อนยายในเสนทาง
ที่ไมกอใหเกิดการสะเทือนกระแทก การเคลื่อนยายดวยรถเข็นที่มีโครงตองใชโซลามติดกับโครงรถและมีฝาครอบปดหัวถัง

หนวยที่ 8. อันตรายจากไฟฟาและการปองกัน
1 ไฟฟามี่กี่ชนิด จงบอกแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา
- 1.ไฟฟาสถิต
- 2.ไฟฟากระแส
2.1.กระแสตรง เชน แบตเตอรี่ อิเลคตรอนจะเดินทางจากขั้วลบไปขั้วบวกในทิศทางเดียวเสมอ
2.2.กระแสสลับ มีกระแสขั้วลบและบวกตลอดเวลา เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา จาก กาซ ไอน้ํา ถานหิน น้ํามัน
2 แหลงกําเนิด
1.แบตเตอรี่ ไฟกระแสตรงจากปฏิกริยาเคมี
2.เซลลแหงหรือถานไฟฉาย ไฟกระแสตรงจากปฏิกริยาเคมี
3.ไดนาโม การเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา
4.เซลลแสงอาทิตย ไฟฟากระแสตรง เกิดความตางศักดิ์ไฟฟาระหวางแผนกี่งตัวนําทั้งสอง
5.พลังงานน้ํา เชน เขื่อน แรงดันน้ําขับกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา
6.พลังงานความรอน จากเชื้อเพลิง ไอน้ํา นิวเคลียร
3 นิยามไฟฟา
1.กระแสไฟฟา current คืออัตราการไหลของอิเลคตรอนในวงจรไฟฟาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
2.แรงดันไฟฟา potential ,voltage คือคาความตางศักดิ์ของไฟฟาระหวางสายกัยสาย หรือสายกับดิน มีหนวย
เปนโวลต
3.ความตานทาน resistance คือ คุณสมบัตอของวัตถุมนการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา
ความตานทานไฟฟา 1 โอหม คือคาความตานทานที่ทําใหกระแสไฟฟา 1 แอมแปรที่ไหลผานเปนเวลา 1 วินาที
ทําใหเกิดความรอน 1 จูล
นักฟสิกสชาวเยอรมัน จอรจ ไซมอน โอหม กลาววา I = V / R
4.ฉนวนไฟฟา insulation คือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นการไหลของกระแสไฟฟา เชน ยาง พลาสติก
วัสดุที่มีความสามารถในการตานการไหลของกระแสไฟฟาไดนอยๆ เรียกวา ตัวนํา
5.ความถี่ไฟฟา frequency คือ จังหวะการไหลของไฟฟากระแสสลับกลับไปมาหรือเปลี่ยนขั้วตลอดเวลา ซึ่ง
เรียกวา cycle
ใน 1 cycle จะมีบวกครึ่ง cycle และมีลบครึ่ง cycle ในไทยใช 50 cycle/sec
6.หนวยวัดพลังงานไฟฟา watt ใชคิดราคาตอหนวยคือ 1 หนวยไฟฟา = กําลังไฟฟา 1 kw ที่ใชในเวลา 1 hr ซึ่ง
กําลัง
ไฟฟาจะสามารถหาจาก P (Watt) = I (Ampare) x V (volt)
7.หมอแปลงไฟฟา transformer คืออุปกรณืเปลี่ยนแรงดันไฟฟาจากสูงไปต่ํา หรือจากต่ําไปสูง
8.สายไฟฟา คือสายตัวนําไฟฟา มีแบบมีฉนวนหุมและแบบเปลือย มีหลายประเภท
9.สวิทตหรือเครื่องตัดกระแส คือเครื่องเปด-ปดงวจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ทํางานโดยสนาทแมเหล็กหรือมือ
10.แผงสวิตช switch board คือแผงที่รวบรวมสวิทชตางๆ มีหนาที่รับไฟฟาจากแหลงกําเนิดและจายออกไปยัง
สายวงจรตางๆ
11.สายดิน ground ,earth คือตัวนําที่ตอจากโครงโลหะของอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา เพื่อนํากระแสที่ไม
ตองการให

ไหลลงสูดิน
12.สายศูนย neutral คือสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟาสามสายหรือสี่สาย ซึ่งแรงดันไฟฟาระหวางสายนั้นไปยังสาย
อยาง
นอยอีกสองสาย ตองเทากัน และสายนั้นตองตอลงดินสําหรับระบบไฟฟา 2 สาย
13.สายลอฟา arrester อุปกรณที่ปองกันฟาผา ประกอบดวย หลักลอฟา สายนําประจุ ตัวจับยึด สายนําประจุ และ
สายดิน
14.หลักดิน ground rod คือแทงโลหะที่ปกลงดินเพื่อนําประจุหรือกระแสไฟฟาใหไหลลงสูดิน
15.เครื่องกําเนิดไฟฟา generator คือเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา ใชในการผลิตกระแสฟา
16.มอเตอร คือเครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ใชขับเคลื่อนเครื่องจักร
17.อุปกรณไฟฟา คือเครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรที่ใชไฟฟาเปนเครื่องตนกําลังหรือเปนสวนประกอบ
4 ผลดีของการเชื่อมโยงระบบไฟฟาระหวางทองถิ่นเขาดวยกัน
1.ราคาตอหนวยผลิตลดลง
2.ความถี่ของกระแสไฟฟามีคาเทากัน
3.ทําใหมีไฟฟาใชไดตลอดเวลา
4.มีไฟฟาสํารองตลอด
5 มาตรฐานระบบสงไฟฟาในไทย
1.ระบบแรงดันต่ํา 380 และ 220 โวลต
2.ระบบแรงดันสูง 11 22 33 69 115 230 กิโลโวลต
6 อันตรายจากไฟฟาที่มีตอสิ่งมีชีวิตและรางกายมนุษย
1.กระแสไฟฟาผานรางกายลงดิน พบมากที่สุดถึงกวารอยละ 90
2.รางกายตอเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา ไมลงดินรางกายจึงเปนเหมือนกับอุปกรณไฟฟาเชนหลอดไฟ ทําลายอวัยวะ
ภายใน
3.กระแสไฟฟาลัดวงจร เกิดเสียงและประกายไฟที่มีความเขมและความรอนมาก เกิดอันตราย 3 ชนิดตอมนุษย คือ
1.อันตรายจากแสงจาทําลายดวงตา หรือเศษโลหะกระเด็นใส 2.อันตรายจากความรอนทําใหเกิดแผลไหมลักษณะ
แหงลึก 3.อันตรายจากไอควันโลหะ จากสายไฟหรือฟวส เปนไอของทองแดง เงิน ตะกั่ว
7 ปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากไฟฟา
1.ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย อันตรายถึงเสียชีวิตเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจกระตุก เตนถี่รัว การหดตัวแตละ
ดาน
ของผนังหัวใจจะไมสัมพันธกัน ประสาทสวนกลางถูกทําลายอยางรุนแรง หัวใจหยุดเตนทันที เชนต่ํากวา 0.5มล.แอมป
จะไมรูสึก , 0.5-2.0 มล.แอมป จะจั๊กจี้หรือกระตุกเล็กนอย , 50-100 มล.แอมป มีผลตอระบบประสาท หัวใจ,
สูงกวา
100 มล.แอมป หัวใจหยุดเตน ผิวไหม กลามเนื้อไมทํางาน
2.ระยะเวลาที่สัมผัสหรือระยะเวลาที่กระแสไฟฟาไหลผาน 100 มล.แอมปนานกวา 3 วินาทีจะตาย
1000มล.แอมปนานกวา 0.03 วินาทีจะตาย
3.แรงดันไฟฟา มากกวา 240 โวลตจะทําใหผิวหนังทะลุ คนสวนใหญประสบอันตรายที่ 110 - 400 โวลต
4.ความตานทานของรางกายตอไฟฟา

5.ความถี่ของแรงดันไฟฟา
6.เสนทางหรืออวัยวะภายในรางกายที่กระแสไฟฟาไหลผาน
8 ผลอันตรายที่เกิดกับรางกายมนุษยเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย
1.กลามเนื้อกระตุกหรือหดตัว
2.หัวใจเกิดอาการเตนรัว ถี่รัวหรือเตนกระตุก
3.ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน
4.หัวใจหยุดทํางานทันที
5.เซลลในรางกายเสียหรือตาย
6.เนื้อเยื่อและเซลลตางๆในรางกายถูกทําลาย
9 ปฏิกริยาตอบสนองของรางกายตอกระแสไฟฟา
1.ระดับที่รางกายรูสึกได คือ 0.3 มล.แอมปที่ 50/60 เฮิรตซ
2.ระดับที่สามารถชวยตัวเองใหหลุดได คือ 10-15 มล.แอมปที่ 50/60 เฮิรตซ (ชาย - หญิง)
3.ระดับที่เปนอันตราย คือเกินกวา 18 มล.แอมปที่ 50/60 เฮิรตซ
10 อุบัติเหตุจากไฟฟาในสถานประกอบการ
1.อุบัติเหตุจากไฟฟาทําใหเกิดเพลิงไหม
1.1.การเกิดประกายไฟในที่มีเชื้อเพลิงไวไฟ เชนดึงปลั้กพัดลมที่อยูเหนือถังทินเนอรที่เปด-มีไออยู จึงติดไฟจาก
ประกายไฟ
1.2.การลุกไหมที่สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา เกิดจากใชกระแสไฟเกินกําหนดขณะที่ใชฟวสขนาดใหญกวาฟวสจึงไม
ขาด
1.3.การใชมอเตอรไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาเกินกําลัง
1.4.ความรอนที่จุดตอสาย จากการตอจุดตอไมสนิทเกิดความตานทานการไหลของกระแสและเกิดความรอนขึ้น
1.5.ความรอนที่สะสมอยูในอุปกรณไฟฟา จากคุณภาพต่ําของอุปกรณไฟฟา
2.อุบัติเหตุจากไฟฟาแรงดันสูง
2.1.การตอกเสาเข็มกอสรางอาคารใกลสายไฟฟา(แรงสูงที่เปนสายเปลือย)
2.2.การใชปนจั่นยกของหนักใกลสายไฟฟา (แรงสูงที่เปนสายเปลือย)
2.3.การกอสรางปรับปรุงตอเติมอาคาร โดยเฉพาะการสงเหล็กเสนขึ้นที่สูง การผูกเหล็ก ทาสี ฉาบปูน
2.4.การรูเทาไมถึงการณ การใชรถยก การวางพาดบันไดเหล็กขามสายไฟ
3.อุบัติเหตุจากไฟฟาแรงดันต่ํา
3.1.การใชอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดหรือมีกระแสไฟฟารั่ว ฉนวนขดลวดมอเตอร / สายไฟฟาเสื่อม
3.2.เกิดจากสภาพแวดลอมหรือเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา เชน ตอสายไมดี บริเวณทํางานเปยกชื้น ไมตัดไฟ
กอนทํางาน เลือกใชอุปกรณผิดลักษณะ-ประเภท
3.3.เกิดจากผูปฏิบัติงานหรือผูใชอุปกรณไฟฟา เชน ใชงาน overload ไมใสPPE
11 หลักการดําเนินงานดานวิศวกรรมไฟฟา มี 3 ประการ
ความปลอดภัย ความไววางใจ ความประหยัด
12 หลักการปองกันอันตรายจากไฟฟา
1.การปองกันการถูกหรือสัมผัสโดยตรง เปนการปองกันไมใหสวนใดของรางกายสัมผัส/เปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา

ลงดิน
2.การปองกันการถูกหรือสัมผัสโดยออม มีการปองกันจากการใชกระแส/แรงดันเกินขนาด หรือมีอุปกรณตัดวงจรอัติ
โนมัติ
3.การกําหนดมาตรการปองกัน และควบคุมทางกฏหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบการทํางาน
13 วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
1.การเรียนรูทฤษฎีและอันตรายจากไฟฟา
2.การเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ปลอดภัย
3.การติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามหลักความปลอดภัย เชน ตอลงดิน มีอุปกรณตัดวงจรอัติโนมัติ มีฉนวน มีมาตรฐาน
การตอลงดินคาความตานทานไฟฟาตองต่ําที่สุด ตามมาตรฐานตองไมเกิน 25 โอหม ตอกลงลึกอยางนอย 2.4 ม.
4.การใชเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาโดยถูกวิธี
5.การใชปายเตือน
6.การซอมบํารุงและตรวจสอบอุปกรณไฟฟาสม่ําเสมอ
7.กําหนดกฏเกณฑสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน ตองปลดสวิตชและฟวสกอนทํางานเสมอ
14 มาตรการควบคุมปองกันในดานกฏหมาย
1.พรบ.ปองกันและระงับอัคคีภัย เกี่ยวกับนายตรวจมีหนาที่ตรวจวามีสิ่งใดอยูในภาวะที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย รวมถึง
การ
ใชไฟฟาในที่มีเชื้อเพลิง
2.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดเขตกอสรางอาคาร มาตรฐานการติดปายโฆษณา
3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 8 มี.ค.2522
- ขอกําหนดทั่วไปเชน นายจางตองจัดทําแผนังวงจรไฟฟาทั้งหมดในสถานประกอบการ มีปายเตือน มีการตรวจสอบซอม
- การใชสายไฟใหถูกตองกับงานนั้นๆ เชย สายเปลือย สายฉนวน 1 ชั้น 2 ชั้น ตามมาตรฐานกําหนด งานใตดิน งาน
อาคาร
- การเดินสายในอาคาร ในผนัง ในทอ ในราง ภายนอกอาคาร ฝงดิน
- การติดตั้งเครื่องปองกันกระแสไฟฟาเกิน การติดตั้งสายดินและการตอลงดิน การติดตั้งสายลอฟา
- การออกแบบติดตั้งอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลง แผงสวิทต และการใช PPE ในการปองกันใหกับลูกจาง
4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร เมื่อ 2 ก.ค.2519 กําหนดใหตอ
ฝา
ครอบโลหะทุกชนิดลงดินเพื่อปองกันไฟรั่ว
5.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑเครืองใช-อุปกรณไฟฟา สายไฟฟา หลอดตางๆ
6.มาตรฐานของสํานักงานพลังงานแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน กําหนดมาตรฐานและขอ
แนะนําเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน มาตรฐานสายไฟฟา มาตรฐานการติดตั้งฟาภายในอาคาร power
circuit
7.ขอกําหนดและคูมือปฏิบัติสําหรับพนักงานของ กฟผ กฟภ กฟน เชน การทํางานกับสายไฟฟาแรงดันสูง การติดตั้งสาย
ดิน
8.มาตรฐานตางๆของตางประเทศ National Electric Code , DIN

หนวยที่ 9. การจัดการความปลอดภัยในสํานักงาน
1 การประสบอันตรายมักเกิดขึ้นกับบุคคลประเภท
- สถานที่ทํางานใหม - ผูปฏิบัติงานออนวัย - เพศของผูปฏิบัติงาน
- ผูปฏิบัติงานใหม ผูมีอายุงานนอยกวา 1ปมีโอกาสเกิดอันตรายเปน 2 เทาของพวกทํางานมาแลว 1 - 4 ป
2 ความสําคัญ
- เพื่อปองกันอุบัติเหตุและลดความถี่ในการเกิด - เพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจผูปฏิบัติงาน
- เพื่อลดคาใชจาย - เพื่อชื่อเสียงของสํานักงาน
3 ปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุในสํานักงาน
1.กลุมสาเหตุที่ 1 เปนปจจัยรวม สาเหตุจูงใจและสาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ
ไดแก พื้นฐานบุคคลเชน ตกใจงาย ตอบสนองชา , สิ่งแวดลอมทางสังคม เชน แสงสวางนอย บรรยากาศทํางานไมดี
, ระบบงาน เชน ไมมีการสอน ไมมีกฏ
2.กลุมสาเหตุที่ 2 เปนสาเหตุรวมหรือจูงใจใหเกิดอุบัติเหตุ
ความบกพรองของบุคคล , การขาดความรูความชํานาญ , ความผิดปกติทางรางกาย-จิตใจ , มีทัศนคติที่ไมปลอดภัย
3.กลุมสาเหตุที่ 3 เปนสาเหตุโดยตรงจากการกระทําที่ไมปลอดภัย และสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
เชน ยกของผิดวิธี , ไมมีอุปกรณปองกัน-ประสิทธิภาพต่ํา , ใชเครื่องมือไมถูกตอง , เลน , การจัดเก็บไมดี, ไมแกไข
ควบคุม กําจัด
4 ประเภทของอุบัติเหตุ
1.การพลัดตกหกลม พบมากที่สุด
- จาก 1.การลื่นหรือสะดุดหกลม 2.เกาอี้ลม จากการเอน เลื่อนนั่ง กมหยิบของ 3.การตกจากที่สูง จากการยืนบนเกาอี้
หยิบของ
2.การยกและเคลื่อนยายวัสดุในสํานักงาน
- เกิดเคล็ดขัดยอก ปวดกลามเนื้อ เชน ยก...บหอ เลื่อนโตะ ผูชายไมควรยกเกิน 45 กก.ผูหญิงไมควรยกเกิน 23 กก.
3.การถูกชนหรือการชนกับสิ่งของ
- เชนชนโตะ ประตู ชนกันเอง
4.วัสดุตกลงมากระแทก จากการกองสูงหลายชั้น หรือตกเนื่องจากการเสียสมดุลจากการกระแทกโตะ
5.การเกี่ยวหรือการหนีบ เชน ลิ้นชักหนีบ ตองระวังเครื่องประดับอาจถูกเกี่ยวกับอุปกรณตางๆขณะกมหรือทํางาน
6.การประสบอันตรายจากสาเหตุอื่น เชน มีดบาด โดนที่เย็บกระดาษ
5 การจัดการความปลอดภัยในสํานักงานควรมุงเนนที่
- การจัดสภาพสถานที่ในการทํางานและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคนในสํานักงาน
6 การบริหารพื้นที่สํานักงาน
- คือการจัดแผนผังสํานักงานและการใชประโยชนจากพื้นที่สํานักงานที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความคลองตัว
7 การจัดแผนผังสํานักงาน
1.การจัดพื้นที่สําหรับผูปฏิบัติงาน เชน
- ชองวางระหวางโตะและทางเดินควรใช 10 - 15 % ของพื้นที่ทั้งหมดของหอง
- พื้นที่ทํางานทั่วไปควรใชพื้นที่ 80 - 100 ตร.ม.
- หองประชุมตองการ 25 ตร.ฟ.ตอผูเขาประชุม 1 คน สําหรับผูเขาทั้งหมด 30 คน

2.การจัดพื้นที่สําหรับเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน เชน
- ทางเดินหลักควรกวาง 5 - 8 ฟุต
- ไมควรวางโตะติดกันเกิน 1 คู และควรหันไปทิศเดียวกัน
- ตูเอกสารที่หันหนาหากันควรมีระยะหาง 2.5 - 3.5 ฟุต สําหรับการเปดลิ้นชัก
3.การจัดสภาพทั่วไปในสํานักงาน
- พื้น ควรทนทาน ไมลื่น
- บันไดและทางเขาลิฟตควรใชวัสดุกันลื่น มีแสงสวางพอ ไมมีสิ่งกีดขวาง
- ทางเดินระหวางโตะ ควรกวาง 4 ฟุต สําหรับการเดินสวนทางได 2 คน ไมมีของยื่นขวางทางเดิน อาจมีเสนจราจร
- ประตู ประตูทึบควรยืนหางระยะเปดประตู ประตูกระจกใสควรมีสติกเกอรติดกลางประตูสูงจากพื้น 4.5 ฟุต
- ไฟฟา เตาเสียบควรเปน 3 รู ติดตั้งใกลจุดที่ใชงาน
- เครื่องมือตางๆ เชน เครื่องคิดเลข เครื่องคอมฯ มีควรวางริมขอบโตะ อาจใชแผนกันลื่นตกรองไว
- การเก็บวัสดุ ไมขวางทางเดิน ไมสูบบุหรี่ ของหนักสุดควรวางลางสุด
4.การจัดหาวัสดุที่ปลอดภัยมาใชงาน เชน เกาอี้ โตะ ตู มั่นคงแข็งแรง ไมมีคม
8 การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.แสงสวาง
ตองจัดใหเหมาะสมกับลักษณะงานในสํานักงาน กระจายทั่วถึง ไมมีเงามืด ตามมาตรฐานความเขมของแสงสวาง เชน
เขียนแผนที่ใชความสวางต่ําสุด 200 แรงเทียน , ทําบัญชี ตาราง 150 แรงเทียน อานหนังสือทั่วไป 30-50 แรง
เทียน
2.เสียง
- เสียงไมรบกวนเชน เพลงเบาๆ
- เสียงรบกวน เชน เสียงคุย เสียงปดเปดประตู เสียงโทรศัพท เครื่องจักร อาจใชวัสดุซับเสียงทําพื้น หอง เพดาน หรือ
แยกแหลงกําเนิดเสียงออกไปอยูหองตางหาก
3.การระบายอากาศ
อากาศที่เหมาะสมกับรางกายคือ 22 ซ0 ความชื้นรอยละ 40 - 60 ของอากาศ และมีปริมาณอากาศไหลเวียน
ประมาณ
2000 ลบ.ฟ. / ชม.
9 การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสํานักงาน
1.การเตรียมทางหนีไฟ (ทําตั้งแตเริ่มกอสราง)
- สําหรับอาคาร 2 ชั้นขึ้นไปควรมีบันไดหนีไฟ ถามีคนทํางานมากควรมีทางหนีไฟ 2 ทาง
- อาคารสูงเกิน 8 ชั้นตองมีลิฟตําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง
- ทางออกของหองประชุมขนาดใหญควรมีทางออกกวาง 250 ม.แตตองไมต่ํากวา 1.5 ม. ประตูทางออก 1 ประตูตอ
50 คน
หามนําสิ่งใดๆมาปดกั้น-ขวางประตูหนีไฟ และมีเครื่องหมายบอก อาคารสูงกวา 8 ชั้นที่ไมติดกับอาคารอื่นตองทํา
สถานที่จอดเฮลิคอปเตอรที่ดาดฟาของอาคาร
2.การสํารวจสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมและสิ่งเกื้อกูลการดับเพลิงในสํานักงาน
- สํารวจชนิดและปริมาณการเก็บรักษาสารอันตรายหรือสิ่งที่กอใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ,คุณลักษณะ-สมบัติของสาร ,

การสํารวจความพรอมของอุปกรณดับเพลิงและสถานที่ตั้ง
3.การวางแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม
- ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม ทุกชั้นของสํานักงาน
- การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมตองกําหนดในแผนฉุกเฉิน
- การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามแผนฯ เขาใจแผน รูที่ตั้งของอุปกรณดับเพลิง
รูที่ตั้งของอุปกรณดับเพลิง และการติดตอแจงเหตุ การขอความชวยเหลือ
- การฝกหนีไฟ ในสถานการณตางๆ เชน จากหนีที่สูง จากที่มีควัน การเคลื่อนยายผูปวย ควรทําทุก 6 เดือน
4.เครื่องดับเพลิง
เมื่อเกิดเพลิงไหมควรเปดสัญญาณเตือนภัยทุกครั้ง, กระตุนใหผูปฏิบัตืงานคนอื่นรูตัว, เลือกใชอุปกรณดับเพลิงให
เหมาะสม
5.ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภยั ในสํานักงาน
เชน ที่เขี่ยบุหรี่ หรือการหามสูบบุหรี่ในบริเวณที่หาม
6.การวางแผนในกรณีฉุกเฉิน emergency plan
10 ความมุงหมายของระเบียนอุบัติเหตุ
1.เปนพื้นฐานวัดความสําเร็จของการจัดความปลอดภัยของหนวยงาน
2.เปนขอมูลสําหรับการสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการบาดเจ็บ
3.เปนเครื่องมือเปรียบเทียบความกาวหนาของงานจัดความปลอดภัยได
ขอมูลขาวสารที่ตองการทราบ ไดแก ขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุวา
เกิดที่ไหน เมื่อไหร ใครไดรับบาดเจ็บ อะไรเปนสาเหตุการบาดเจ็บ มูลคาการสูญเสีย มาตรการการแกไขปองกันเปน
อยางไร
11 ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสํานักงานที่สําคัญมากๆไดแก
ขอบังคับพฤติกรรมการทํางานใหระวังอุบัติเหตุที่เกิดบอยๆ ไดแก การลื่นและพลัดตกหกลม เกาอี้ลม การใชตูเอกสาร
โตะ การเก็บวัสดุและกองเอกสาร
การลื่นและพลัดตกหกลมพบมากสุด ปองกันเชน ไมวิ่ง ใหเดินชิดซาย ไมยืนหนาประตูและอยูหางรัศมีการเปดประตู ไม
ยก
ของสูงที่เกินระดับสายตา ไมควรยกของดวยมือ 2 ขาง อีกขางควรจับบันได เก็บกวาดพื้นใหสะอาด
12 กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนความสนใจดานความปลอดภัย
1.ความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูบริหาร
2.การจัดกิจกรรมสนับสนุนเชน
- การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในสํานักงาน
- การจัดกิจกรรมสนับสนุนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย - การอพยพ ออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุ

หนวยที่ 10. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
1 ความสําคัญของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
1.ใชปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุขณะทํางานเนื่องจากไมสามารถปรับสภาพแวดลอมที่ทํางานให
เหมาะสมได
2.ชวยปองกันอันตรายโดยตรงจากการทํางานนั้นเชน ฝุน เคมี ที่สูง ความรอนรังสี
3.เปนอุปกรณชวยปองกันหรือหยุดยั้งอันตรายที่อาจเกิดกับผูปฏิบัติงาน
2 ประเภท PPE
1.อุปกรณปองกันศีรษะ 5.อุปกรณปองกันมือและแขน
2.อุปกรณปองกันหนาและดวงตา 6.อุปกรณปองกันเทา
3.อุปกรณปองกันระบบการไดยิน 7.อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง
4.อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ 8.อุปกรณปองกันเฉพาะงาน เชน กันความรอน กันติดไฟ กันสารเคมี
3 แนวทางการเลือกใชอุปกรณ PPE
1.เลือกใชใหเหมาะสมกับลัษณะงานที่เปนอันตราย 5.ใชงานไมยุงยาก
2.ขนาดพอเหมาะกับผูใช 6.บํารุงรักษางาย
3.ประสิทธิภาพสูง 7.ทนทาน หาอะไหลงาย
4.มัน้ําหนักเบา และสวมใสสบาย 8.มีใหเลือกหลายสี หลายแบบ หลายขนาด
9.เปนอุปกรณที่ผานการทดสอบหรือรับรองประสิทธิภาพ ของ NIOSH, ANSI , MSHA ความปลอดภัยงาน
เหมืองแร , มอก
4 หลักเกณฑการใชอุปกรณ PPE
1.ใชใหถูกกับชนิดของอันตราย 6.จัดใหมีปริมาณเพียงพอกับผูใช
2.ตองมีการสอนหรืออบรมการใช 7.เมื่อชํารุดตองเปลี่ยนใหมหรือซอมแซม
3.มีแผนการใชเพื่อใหเกิดความเคยชินในการใช 8.มีการทําความสะอาดเปนประจํา
4.มีแผนชักจูงและสงเสริมการใช 9.มีการตรวจสอบและเก็บรักษาอยางถูกตอง
5.มีการกําหนดกฏระเบียบขอบังคับในการใชโดยยึดตามกฏหมายกําหนด
5 ขอจํากัดในการใชอุปกรณ PPE
1.เปนการใชชั่วคราวในระหวางรอการแกไขงาน 2.ผูใสไมคุนเคย รําคาญ
3.ใชงานสั้นๆหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน งานที่อับอากาศ
4.ใชควบคูกับการปองกันอันตรายวิธีอื่นเชน ใชการระบายอากาศควบคุมการฟุงกระจายของเคมีซี่งยังอยูในเกณฑ
อันตราย
5.อุปกรณปองกันการไดยินและปองกันระบบหายใจทําใหการติดตอสื่อสารทําลําบาก
6 มาตรฐานอุปกรณ PPE
1.หนวยงานในประเทศ คือ สมอ กําหนดเปน มอก.
- หมวกนิรภัยสําหรับโรงงานอุตฯและงานสนาม มอก.368 - 2534 กําหนด ประเภท ชั้น ขนาด สวนประกอบ
ลักษณะ
เครื่องหมาย การทดสอบ
- รองเทาหนังนิรภัย มอก. 523 - 2528 เหมือนขางบน สวนบนทําดวยหนัง พื้นและสนทําดวยยางหรือวัสดุ

สังเคราะห การบรรจุ
2.หนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศ ANSI , ASTM , ISO องคการมาตรฐานระหวางประเทศ, BSI
มาตรฐานแหงชาติอังกฤษ
7 กฏหมายที่เกี่ยวของกับอุปกรณ PPE
1.กระทรวงมหาดไทย ฉบับตางๆ ไดกําหนดใหนายจางจัดหาอุปกรณปองกันแตละประเภทใหลูกจางสวมใสสําหรับ
งานแตละ
ชนิดตามที่ประกาศ เชน ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) , งานเกี่ยวกับไฟฟา
2.กระทรวงอุตสาหกรรม
2.1.กรมโรงงาน ประกาศกรทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514)ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาต เนื้อหา
หมวดที่ 12 และ 13 เกี่ยวกับการปองกันเหตุอันตรายจากการทํางาน ใหผูรับใบอนุญาตจัดหาอุปกรณปองกันประเภท
ตางๆ
2.2.กรมทรัพยากรธรณี กฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) หมวด 3, 8 ,9 ใหผูรับใบอนุญาตจัดหาอุปกรณ
ปองกันประเภทตางๆ
8 อุปกรณปองกันศีรษะ
1.หมวกนิรภัย safety helmet
1.1.รูปทรง
- ชนิดที่มีขอบหมวกเต็ม safety hat หรือ full brim hat มี 4 ชั้นคุณภาพ คือ A,B,C,D
- ชนิดมีแตกระบังหมวก safety cap หรือ brimless with peak มี 4 ชั้นคุณภาพ คือ A,B,C
1.2.ชั้นคุณภาพ class of safety helmet
- ชั้น A ปองกันแรงดันไฟฟาจํากัด เหมาะกับงานทั่วไป เชน กอสราง เครื่องกล ไมเหมาะกับไฟฟาแรงดันสูง
- ชั้น B ปองกันไฟฟาแรงดันสูงเหมาะกับงานสายสง,สถานีไฟฟายอย,งานกระแสไฟฟา,ตองไมมีรูยึดที่เปลือกหมวก
ทั้งสิ้น
- ชั้น C วัสดุทําจากโลหะ ตานแรงเจาะ เหมาะกับงานกอสรางที่ไมเสี่ยงกับกระแสไฟฟา
- ชั้น D สําหรับปองกันอัคคีภัยและแรงดันไฟฟาจํากัด เชน ดับเพลิง และตองเปนแบบขอบเต็มเทานั้น
1.3.สวนประกอบ
- เปลือกหมวก - แถบซับเหงื่อ
- รองในหมวก ตองหางศีรษะอยางนอย 3 ซม. - สายรัดคาง
- สายรัดศีรษะ ปรับได - สายรัดหลังศีรษะ ปรับได
- อุปกรณประกอบอื่นๆ เชน ครอบหู ครอบปองกันหนา
1.4.คุณลักษณะของหมวก
- ระยะหางระหวางยอดหมวกกับดานในหมวกมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 30 มม.
- ความเปนฉนวนไฟฟา ชั้นคุณภาพ A,D ตองตานแรงดันกระแสสลับได 2200 โวลต 50 เฮิรตซ นาน 1 นาที และ
ชั้นคุณ
ภาพ B ตองตานแรงดันกระแสสลับได 20000 โวลต 50 เฮิรตซ นาน 3 นาที มีกระแสไฟฟารั่วไมเกิน 9 มล.แอมป
- ความตานแรงกระแทกสูงสุดผานหมวกแตละใบไมเกิน 4448 นิวตัน คาเฉลี่ยแรงกระแทก 3781 นิวตัน

- ความตานทานการเจาะชั้น A,B,D ตองลึกไมเกิน 10 มม.และชั้น C ตองลึกไมเกิน 12 มม.
- น้ําหนักเปลือกหมวกรวมรองใน ชั้นA,C ไมเกิน 420 กรัม ชั้น B ไมเกิน 435 กรัม และชั้น D ไมเกิน 840
กรัม
- สภาพการติดไฟ ของสวนบางที่สุด ชั้น A,B ติดไฟดวยความเร็วไมเกิน 75 มม.ตอนาที และชั้น D ตองดับไฟได
เอง
- การดูดซึมน้ํา A,C,D ไมเกินรอนละ 5 ของน้ําหนัก และชั้น B ไมเกินรอนละ 0.5 ของน้ําหนัก
- ความคงรูปตามขวาง โดยใชแรงกดเริ่มตน 30 นิวตันจนถึง 430 นิวตันตองเสียรูปไมเกิน 40 มม.และกลับมาที่ 30
นิวตัน
ผลตางของการเสียรูปถาวรตองไมเกิน 15 มม. และหมวกตองไมมีแตกราว
1.5.เครื่องหมายบนตัวหมวก ตองมีเครื่องหมายคือ ประเภทและชั้นคุณภาพ , ผูผลิตหรือเครื่องหมายการคา , ประเทศ
ที่ทํา ,
คําอธิบายขอบเขตการใชโดยยอ
*** ไมควรใชสีทาหรือพนลงบนหมวกอาจจะทําใหประสิทธิภาพการตานทานไฟฟาและวัสดุทําเปลือกออนตัวและลด
แรงตาน
การกระแทกลง อายุใชงานสั้นลง ****
2.หมวกกันศีรษะชน bump caps
การใชงานเพื่อปองกันการชนเทานั้น ไมทนตอแรงกระแทกและแรงดันไฟฟา น้ําหนักเบา ใสสบาย ยังไมมีการกําหนด
มาตรฐาน
3.หมวกคลุมผม hair protection
ใชปองกันผมจากเครื่องจักรหมุน ไมมีมาตรฐานกําหนด ทําจากวัสดุโปรง น้ําหนักเบา
9 อุปกรณปองกันหนาและดวงตา
1.แวนตานิรภัย safety glasses or spectacles ตามมาตรฐาน ANSI Z 87.1 - 1979 แบงได 3
แบบ
1.1.แบบ A ไมมีกระบังดานขาง side shields ปองกันเฉพาะดานหนา
1.2.แบบ B มีกระบังดานขาง side shields และดานบนยึดติดกับกรอบแวน ปองกันดานหนา ดานบนและ
ดานขาง
1.3.แบบ C มีกระบังดานขาง side shields ยึดติดกับกรอบแวน ปองกันดานหนาและดานขาง
2.แวนครอบตา safety goggles
- ชนิดรูปถวย ชนิดเลนสใสสําหรับงานเจียร และชนิดเลนสทึบสําหรับงานเชื่อม หลอโลหะ สามารถกันวัสดุ ความรอน
แสง
- ชนิดปดคลุม 1.สําหรับปองกันการกระแทก จะมีรูอากาศระบายรอบๆ
2.สําหรับงานสารเคมี ปองกันไอเคมี ฝุนละเอียด รูระบายอากาศจะเปนแบบลิ้นกันกลับ
3.สําหรับงานเชื่อม ปองกันแสงจา รังสี ความรอน สะเก็ดไฟ ที่เลนสสีดําจะมีตัวเลขระบุความมือหรือความ
สามารถในการกรองแสง shade number 1.5 - 14.0 และยังแบงเปนแบบยกเปดไดกับยกเปดไมได
sn 8 - 14.0 สําหรับงานเชื่อมไฟฟา 30 - 400 แอมป
sn 2 -8 สําหรับงานบัดกรี งานตัด และเชื่อมดวยกาซ

3.กระบังปองกันใบหนา face shield
สวนพลาสติดตองไหมไฟชา สวนโลหะตองไมถูกกัดกรอน แข็งแรงทนทาน เบา แบงตามปองกันได 3 แบบ
1. แบบไมมีครอบปองกันศีรษะดานหนา 2.แบบมีครอบปองกันศีรษะดานหนา 3. แบบมีครอบปองกันศีรษะดานหนา
และคาง
แตละแบบแบงตามวัสดุที่ทําไดอีก 4 แบบ คือ
1.ชนิดโปรงใส 2. ชนิดมีสี 3. ชนิดตะแกรงลวด 4. ชนิดรวมกันระหวางตะแกรงและพลาสติก
4.หนากากเชื่อม
1.ชนิดมือถือ 2.ชนิดสวมหัว 3.ชนิดติดกับหมวกนิรภัย
5.ครอบปองกันใบหนา hood
1.ครอบปองกันใบหนาชนิดมีใสกรองสารเคมี สําหรับงานที่มีสารเคมีหกรั่วไหลที่มีความเขมขนสูง
2.ครอบปองกันใบหนาชนิดมีไมมีใสกรองสารเคมี สําหรับที่ที่มีฝุนมาก อาจมีทอจายอากาศชวยระบายความรอน
10 อุปกรณปองกันระบบการไดยิน
1.ชนิดปดคลุม enclosure เชน หมวกนักบินอวกาศ
2.ปลั๊กอุดหู aural insert plug ลดเสียงได 25 -30 dB เหมาะปองกันเสียงในงานที่ต่ํากวา 95 dB ลดเสียง
ที่ความถี่ต่ํา
- ชนิดเปลี่ยนรูปเขากับชองหู ใชแลวทิ้ง ทําจาก โฟมพลาสติก หรือ ฝายผสมไข หรือ ใยแกวชนิดออนนุม
- ชนิดหลอเขากับชองหูผูใช
- รูปแบบตายตัว ทําจากยางซิลิโคลนชนิดออนนุม
3.ปลั๊กอุดหูชนิดอุดเต็มชองหูดานนอก
4.ครอบหู ear muff ลดเสียงได 35 - 40 dB เหมาะปองกันเสียงในงานที่มากกวา 95 dB ลดเสียงที่ความถี่สูง
ชนิดสวมหัวและชนิดติดหมวกนิรภัย
การเลือกอุปกรณ
1.คาการลดเสียง 2.ความกระชับพอดี 3.ความสะดวกสบาย 4.การติดตอสื่อสาร 5.อื่นๆ เชน ราคา
11 อุปกรณปองกันมือและแขน
ถุงมือนิรภัย แบงตามลักษณะงานได 6 ประเภท
1.ถุงมือปองกันความรอน ทําจากฝายถัก ใยธรรมชาติ หนัง อลูมิเนียม แอสเบสตอส ปกติไมไดระบุเวลาการสัมผัสและ
อุณหภูมิ
2.ถุงมือปองกันสารเคมี สําหรับเคมีในรูปของแข็ง ของเหลว กาซ การเลือกใชขึ้นกับ องคประกอบของสารเคมี ความ
เขมขน
สภาวะอุณหภูมิ ระยะเวลาที่สมั ผัสเคมี ความหนาของวัสดุทําถุงมือ
- ยางดิบธรรมชาติ Natureal-latex gloves ออนนุม ยืดหยุนสูง ปองกันสารละลายกรด ดาง เกลือ เกลือในคี
โตน ปองกันการ
ขัดเสียดสี พน
- ยางสังเคราะหบิวทิล butyl synthetic rubber gloves ปองกันสารเคมีที่เปนพิษ มีความสามารถตานทาน
การซึมผานของก็าซ
สารเคมี ไอน้ํา ไดสูง ตานทานการเกิด oxidation , ozone

- ยางสังเคราะห neoprene -synthetic อายุใชงานนาน ไมระคายเคือง ตานทานตอน้ํามัน ไข สารละลาย
สารละลายจาก
ปโตรเลียม กรด ดาง ตานารฉีกขาดสูง ออนนุมเหนียวแข็งแรง
- ถุงมือmilled - nitrile ใชกับงานเครื่องกลหนัก ตานทานไข น้ํามัน สารละลาย เคมี สามารถสัมผัสจับวัสดุไดดี
- ถุงมือยางธรรมชาติที่ใชงานหนัก อายุใชงานเปนป เหมาะกับอุตสาหกรรมเคมีและกรด
3.ถุงมือปองกันการขีดขวนของมีคมและรังสี
- ถุงมือผา cottoc fabric gloves
- ถุงมือตาขายลวด metal mesh gloves สําหรับงานของมีคมดดยเฉพาะ เชน โรงงานชําแหละเนื้อสัตว
- ถุงมือหนัง ผลิตตาม มอก.785 - 2531 แบงปน 2 นิ้ว 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว
4.ถุงมือปองกันไฟฟา มี 5 ชั้นคุณภาพ คือ 0 - 5 ตานทานกระแสไฟฟาสลับได 1000 - 36000 โวลตตามขั้น
คุณภาพ
5.ถุงมือติดผนังตู
6.แผนรองปองกันมือ
12 อุปกรณปองกันเทา
1.รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ นิยมใชมากสุด ผลิตตาม มอก.523 - 2528
คุณสมบัติตามพื้นรองเทา คือ 1.แบบธรรมดา 2.แบบเสริมแผนเหล็ก 3. แบบตานไฟฟา ทั้ง 3 แบบจะแบงแบบหุมสน
และ
แบบทรงสูง
สวนประกอบ
- หนังหนารองเทา - เหล็กหัวบัว ทําจากเหล็กกลาไรสนิม
- ตาไกรอยเชือก ทําจากเหล็กกลาไรสนิม - เชือผูกรองเทาปลายไมหลุดลุย ทนตอการดึง
- ชนิดมีแผนโลหะตองทําจากเหล็กกลาไรสนิม กันการแทงทะลุ
- พื้นรองเทาตองแข็งแรง มีความตานแรงดึงขาด ทนตอการพับงอ ทนน้ํามัน
2.รองเทาตัวนําไฟฟา จะใชรวมกับชุดนําไฟฟา ความตานทานไฟฟาตองไมเกิน 450000 โอหม
3.รองเทางานหลอหลอมโลหะ ตองมีสนับแขงสวมปดสวนบนของรองเทาปองกันโลหะกระเด็นเขา
4.รองเทาปองกันการระเบิด จะไมมีสวนโลหะภายนอกรองเทา ตองไมเปนตัวนําไฟฟาหรือเกิกประกายไฟ
5.รองเทาปองกันอันตรายจากไฟฟา ทําจากยางสังเคราะห หรือยางธรรมชาติ ไมมีโลหะ เหล็กสวนหัวบัวจะหุมฉนวน
6.รองเทาปองกันสารเคมี แบบหัวโลหะและไมมีหัวโลหะ ทําจากยางสังเคราะห นีโอพรีน ไวนิล ยางธรรมชาติ
13 อุปกรณปองกันตกจากที่สูง
1.เข็มขัดนิรภัย safety belt
- ตัวเข็มขัด นิยมใชใยสังเคราะหถักและเคลือบพลาสติกหรือนีโอปรีนกันกรด-น้ํามัน และมีหวงรูป D -ringไวคลอง
กับเชือก
- เชือกนิรภัย safety rope, landyard มีขนาด OD 1/2 นิ้ว ยาวสูงสุดไมเกิน 1.8 ม. และมี breaking
strenght อยางนอย
2450 กก. นิยมใชแบบเสนกลมมากกวาแบบแถบ ปลาย 2 ขางจะเปนตะขอ หรือเปนตะขอ 1 ขาง อีกขางยึดติดกับ
สายชวย

ชีวิต
2.สายรัดตัวนิรภัย สําหรับงานเสี่ยงภัยมากๆ ใหความปลอดภัยสูงกวาเข็มขัดนิรภัย กระจายน้ําหนักหรือแรงกระตุกไป
หลายที่
- ขนิดคาดหนาอก
- ขนิดคาดหนาอก เอว สะโพก และขา
- ขนิดแขวนตัว เหมาะกับการทํางานลอยตัวสูงจากพื้นมากๆ
3.สายชวยชีวิต lifeline จะผูกยึดติดกับโครงสราง จุดยึด 2 จุด เหนือบริเวณที่ทํางานเพื่อนําเชือกนิรภัยมาคลอง
มีขนาด OD 1/2 นิ้ว สายชวยชีวิตตงผูกสั้นที่สุดเพื่อใหระยะตกนอยที่สุด สามารถยึดไดทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง
14 ชุดปองกันพาะงาน
1.ชุดปองกันความรอน สําหรับผจญเพลิง งานหนาเตาหลอม งานถลุง มีทั้งชุดเดียวตลอดหัวจรดเทา ชุดตั้งแตคอถึงเทา
ใช
รวมกับฮุดคลุมศีรษะ ชุดแยกกางเกง แผนคลุมเทา สนับแขง ปลอกแขน เสื้อเอี้ยม
1). ชุดอะลูมิเนียม aluminized clothing สําหรับ 1090 ซ0 ทําจากผาทอ glass fiber fabric เคลือบ
ดวยอลูมิเนียม สะทอนรังสี
ความรอนได 90 % นน.เบา มี 2 แบบคือ 1.ชุดปองกันความรอนแบบฉุกเฉิน สําหรับงานตองสัมผัส-ลุยไฟ 540 ซ
0
2.ชุดปองกันความรอนแบบอยูใกลความรอน fire proximity suit สําหรับงานผจญความรอนที่ไมถูกเปลวไฟ
2).ชุดปองกันความรอนหนัง เหมาะกับงานเชื่อม กันโลหะกระเด็น รังสี ความรอน
3).ชุดปองกันความรอนแบบแอสเบสตอสและขนสัตว ลักษณะคลายขอ2.ทนความรอน1650 ซ0
2.ชุดปองกันการติดไฟ ทําจากฝายชุบดวยสารปองกันการติดไฟ เนื้อผาแข็ง
3.ชุดปองกันสารเคมี ควรเลือกใชตามชนิดของสารเคมีที่สัมผัส มีทั้งชุดเดียวตลอด ชุดแยก ชุดรวมเครื่องชวยหายใจ
ควรใชรวมกับ แวนตา กระบังหนา ถุงมือ รองเทา หนากากกรองสารเคมี
4.ชุดทํางานพิเศษอื่นๆ
- ชุดตัวนําไฟฟา สําหรับซอมสายสงแรงสูงโดยไมตองหยุด ใหกระแสไฟฟาที่มีแรงดันไหลผานไดถึง 765 กิโลโวลท
ทําจากผา nomex aramid ตานการติดไฟ และลวดสแตนเลสถัก
- ชุดปองกันอากาศเย็น
- ชุดสะทอนแสงสําหรับทํางานกลางคืน เชน งานกอสราง จราจร ดับเพลิง จะติดแถบสะทอนแสงที่เสื้อ
- ชุดสวมแลวทิ้ง disposable clothing ทําจากกระดาษหรือพลาสติกเหนียว
- เสื้อคลุมฉาบตะกั่ว สําหรับงานรังสี
- ชุดปองกันรังสีจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีความเขมสูงเปนอันตรายตอชีวภาพ เชน สถานีเรดาร
15 ประเภทสิ่งปนเปอนที่เปนอันตรายและสภาพอากาศที่มีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ
1.อนุภาคแขวนลอย เชน ฝุน ฟูม ละออง
2.กาซและไอระเหย
- สารทําใหระคาย ทําใหเนื้อเยื่อระบบหายใจอักเสบ บวม มีการคั่งของเยื่อเมือกทําใหหายใจไมออก เชน แอมโมเนีย
คลอรีน SO2
- สารที่ทําใหการหายใจหยุดชะงัก แทนที่อากาศทําใหO2ไมพอ เชน N2,CO2 H2 หรือขัดขวางเซลลในการนํา
O2ไปใช เชนCO

- สารที่ทําใหสลบ มีผลตอประสาทสวนกลาง วิงเวียน รางกายทํางานไมสัมพันธกัน เชน benzene ไนตรัสออกไซด
คลอโรฟอรม
- สารพิษตอระบบในรางกาย ทําลายอวัยวะ เนื้อเยื่อ ซึมเขากระแสเลือดผานปอด มีผลตอระบบประสาท ตอม ไต เชน
H2S
3.ปริมาณออกซิเจนที่ต่ํากวาปกติ คือนอยกวา 16% โดยปริมาตร
16 ประเภทอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ
1.ชนิดกรองอากาศ air-purifying respirator
2.ชนิดสงอากาศชวยหายใจ atmosphere-supplying respirator
อุปกรณทั้ง 2 แบงตามลักษณะของอุปกรณปดคลุมชองทางเดินหายใจไดอีกคือ
1.อุปกรณปดคลุมชองทางเดินหายใจ tight-fitting coverings
- แบบเศษหนึ่งสวนสี่ของหนาหรือแบบครอบปากและจมูก สวนใหญใชกรองฝุนและละออง
- แบบครึ่งหนา ปดไดสนิทกวาแบบแรก ใชปองกันสารมีพิษสูง
- แบบเต็มหนา ปดตั้งแตแนวผมถึงใตคาง มีประสิทธิภาพการปองกันดีที่สุด ใชรวมกับทอสงอากาศชวยหายใจ
- แบบอื่นๆ เชน หนากากหายใจทางปาก และมีที่คีบจมูกปองกันอากาศผาน ใชสําหรับหนีภัยเทานั้น
2.อุปกรณปดคลุมชองทางเดินหายใจแบบมีชองอากาศผานออก loose-fitting coverings
ใชอากาศสะอาดไปปลอยบริเวณหายใจ มี 1.แบบ ถุง hood คลุมเฉพาะบริเวณศีรษะ 2.แบบหมวกนิรภัยปองกัน
ศีรษะ
3.แบบเสื้อคลุมถึงเอว 4.และแบบชุดคลุมทั้งตัว
17 อุปกรณปองกันตอระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ air-purifying respirator แบงได 3 ประเภท
1.หนากากกรองอนุภาค particular filtering respirator การกรองทางตรงคืออนุภาคที่ใหญกวาจะถูกดัก
โดยรูของวัสดุกรองที่
เล็กกวา สวนใหญเปนการการกรองทางออมคือ อนุภาคจับตัวผสมผสานกันแบบ ไฟฟาสถิต แบบจากการแพรกระจาย
แบบตกลงผิวกรองโดยน้ําหนัก จับตัวเนื่องจากการชนกันดวยแรงเฉื่อย การจัดตัวแบบพื้นผิวแตะกัน
- ประเภทที่1 ทําจากเสนใยที่ชุบสารเรซินทําใหเกิดประจุและจับดวยไฟฟาสถิตย วัสดุเสนใยจะถูกอัดเปนแผนกลม
- ประเภทที่2 ทําจากเสนใยที่บรรจุในตลับกรองปดตายตัว ทําจากใยแกวที่ไมอัดแนน หรือจากใยธรรมชาติชุบเรซิน
- ประเภทที่3 นําแผนวัสดุกรองมาทําเปนจีบบรรจุในตลับกรองปดตายตัว มีประสิทธิภาพสูงในการกรอง ฝุน ฟูม
ละออง
รับปริมาณอนุภาคไดมากเนื่องจากจีบ และความตานทานตอการหายใจต่ําทําใหหายใจสะดวก
ประเภทหนากากกรองอนุภาค
ก.หนากากกรอง ฝุน ละอองชนิดเปลี่ยนวัสดุกรองหรือใชซ้ําได สามารถกรองสารที่มีความเขมขนใหสัมผัสไดไมนอย
กวา
0.05 มก/ลบ.ม.ของอากาศ
ข.หนากากกรองฟูมโลหะชนิดเปลี่ยนวัสดุกรองได สามารถกรองที่ความเขมขนใหสัมผัสไดไมนอยกวา 0.05 มก/ลบ.
ม.
ค.หนากากกรองฝุน ฟูม ละออง ชนิดเปลี่ยนวัสดุกรองได ใชไดที่ความเขมขนใหสัมผัสไดไมนอยกวา 0.05 มก/ลบ.ม.
ง.หนากากกรองอนุภาคใชไดครั้งเดียว ใชสําหรับกรองฝุน-ละออง
2.หนากากกรองกาซและไอระเหย gas and vapour removing respirators

2.1.ลักษณะการกําจัดกาซ-ไอระเหย
- 1.ใช activated charcoal,หรือ silica gel หรือalumina เปนสารดูดซับ โดยจะยึดติดสารดูดซับดวย
แรงยึดติดกันทางฟสิกส
- 2.ใชสารประกอบของโซเดียม หรือ ปูนขาว หรือ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ดูดซับดวยปฏิกริยาทางเคมี มักใชกับไอ
กรด
- 3.ใชการเรงปฏิกริยาเคมีของสารตางๆ ให C,O2 เกิดเปนCO2
หนากากกรองกาซและไอระเหยแบงเปนแบบตลับกรองซึ่งมีปริมาณสารดูดซับนอยกวาแบบกลองบรรจุสาร ทําให
ประสิทธิภาพ
การกรองนอยกวา แตหลักการทํางานเหมือนกัน
2.2.ประเภทหนากากกรองกาซและไอระเหย
- ก.แบบตลับกรองสารเคมี มี ตลับกรอง สายรัด ตัวหนากาก มีแบบครอบปากและจมูกชนิดครึ่งหนาและเต็มหนา - ชนิด
กรอง
เดี่ยวหรือกรองคู ตัวหนากากมีลิ้นควบคุมการหายใจเขาและออก ควรเลือกใชตลับกรองใหเหมาะกับการปองกัน
โดยตลับกรองจะมีสีเปนเครื่องหมายบอกคุณสมบัติการปองกันตามมาตรฐาน ANST K13. 1 - 1973 ใช
ปองกันปริมาณ
เขมขนของสิ่งปนเปอนสูงสุดไดจํากัด
กาซกรด - สีขาว , ไอสารอินทรีย - สีดํา , กาซแอมโมเนีย - สีเขียว , กาซคารบอนไดออกไซด - สีน้ําเงิน , ไอกรดและ
ไอสารอินทรีย - สีเหลือง , ไอกรด ไอสารอินทรีย แอมโมเนีย - สีน้ําตาล , ไอกรด ไอสารอินทรีย แอมโมเนีย คารบอน
ไดออกไซด - สีแดง , ไอระเหยอื่นๆที่ไมกลาวไว - สีเขียวอมเหลือง , กัมมันตภาพรังสี - สี มวง , ฝุน ควัน หมอก - สี
สม
- ข.หนากากกรองกาซ สําหรับที่มีความเขมขนปนสูง งานฉุกเฉิน
กลองบรรจุสารอาจออกแบบใหสามารถปองกันสารพิษไดมากกวา 1 ชนิดโดยจะบรรจุสารดูดซับเรียงซอนกันเปนชั้นๆ
- 1.หนากากกรองแบบกลองบรรจุสารบรรจุใตคาง มีสารดูดซับ 250-500ลบ.ซม.
- 2.หนากากกรองแบบกลองบรรจุสารแขวนอยูดานหนาหรือดานหลัง มีสารดูดซับ 1000-2000 ลบ.ซม.
- 3.หนากากหนีภัย escape mask
- ค.หนากากกรองอนุภาค ฝุน ไอ ควัน กาซและไอระเหย ที่เกิดพรอมกัน เชน งานพนสี พนสารปราบศัตรูพืช จะเปน
แบบ
หนากากเต็ม ตอทอเขากลองบรรจุสารที่แขวนดานหนาหรือดานหลัง บรรจุสารดูดซับหลายชนิด(ปริมาณนอย)ในกลอง
2.3.แบบกรองอากาศชนิดมีเครื่องดูดอากาศชวย powered air-purifying respirators
อากาศปนเปอนถูกดูดผานวัสดุกรอง และสงไปที่วัสดุคลุมชองทางเดินหายใจเชน หนากาก ถุงครอบ หมวกคลุมปดศีรษะ
ก.วัสดุกรองติดอยูกับเครื่องดูดอากาศตัวเล็กๆยึดติดกับเข็มขัด
ข.วัสดุกรองติดอยูกับเครื่องดูดอากาศที่ตั้งอยูกับที่
ค.วัสดุกรอง เครื่องดูดอากาศ จะประกอบอยูกับหมวกคลุมศีรษะ
18 อุปกรณปองกันตอระบบทางเดินหายใจชนิดสงอากาศชวยหายใจ atmosphere-supplying respirator
1.ชนิดมีถังกาซติดตัว Self Contained Breathing Apparatus ปริมาณO2ที่บรรจุอาจใชไดถึง 4 ชม.
ก.ชนิดมีถังกาซติดตัวระบบวงจรปด

อาจเรียกวาเครื่องผลิตอ็อกซิเจน โดยลมหายใจผูใชจะเขาทําปฏิกริยาเคมีกับสารโปตัสเซียมเปอรครอไรตใหอ็อกซิเจน
ออกมา
ข.ชนิดมีถังกาซติดตัวระบบวงจรเปด
จะมีวาลวควบคุมความดันที่หนากากแบบความดันปกติและแบบความดันสูงกวาบรรยากาศปกติเล็กนอยตลอดเวลา
ปองกันอากาศปนเปอนดานนอกรั่วเขา มีสัฐยาณเตือนเมื่อปริมาณอากาศใกลหมด
2.ชนิดมีแหลงสงอากาศ
ก.แบบทอสงอากาศ Air line ใชอากาศอัดจากแหลงไปตามทอยาว 25- 300ฟุต ความดันไมเกิน 125 psi อัตรา
การไหล
170 ลิตรตอนาที ถาทอสั้น 125 ลิตรตอนาทีไปยังหมวก หนากาก ถุงคลุม หรือชุดคลุม อุปกรณปองกันทออากาศมี
แบบ
ตองการอากาศความดันปกติ แบบตองการความดันอากาศเพิ่มและแบบตองการอากาศสงออกตอเนื่อง
ข.แบบหนากากทออากาศ Hose mask
จะใชพัดลมเปาอากาศจากแหลงไมมีการปนเปอน
3.แบบผสม
ก.แบบผสมระหวางชนิดมีแหลงสงอากาศและชนิดกรองอากาศ
ข.แบบผสมระหวางชนิดมีแหลงสงอากาศและแบบมีถังกาซติดตัว
19 การทดสอบการสวมใสอุปกรณปองกันทางเดินหายใจเพื่อดูความกระชับของหนากากกับใบหนา
1.การทดสอบการสวมใสเชิงคุณภาพ
ก.การทดสอบแบบความดันอากาศลบ โดยใชมือปดชองอากาศเขาของตลับกรองอากาศแลวหายใจเขา ถาเกิดแรงตาน
การ
หายใจเขาตลอด แสดงวาการสวมใสกระชับพอดี
ข.การทดสอบแบบความดันอากาศเพิ่ม โดยใชมือปดชองลิ้นหายใจออกของหนากาก แลวหายใจออก ถาการสวมใส
กระชับ
พอดีจะเกิดแรงดันขึ้นในหนากาก
ค.การทดสอบโดยใชกลิ่นไอระเหย เมื่อใสเสร็จแลวใชกลิ่นไอโซเอมีล อะซิเตท(น้ํามันกลวย) ไปบริเวณหนาซึ่งตองไมมี
กลิ่น
ควรมีการยาย เคลื่อนที่เหมือนทํางานจริง
ง.การทดสอบโดยใชควันที่ทําใหเกิดการระคายเคือง ทําเหมือนขอ ค.
2.การทดสอบเชิงปริมาณ
เปนการทดสอบอุปกรณที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถรูอัตราการรั่ว ใสอุปกรณและทดสอบที่ตูทดสอบ
20 การใชอุปกรณ PPE ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดนั้นตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ
ที่เหมาะสม ซึ่งควรดําเนินการโดย
1.การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ PPE มีการกําหนดระเบียบขอบังคับ
2.กําหนดผูรับผิดชอบ
3.การเลือกประเภทหรือชนิดอุปกรณปองกัน
4.การฝกอบรมใหมีการใชอุปกรณปองกัน

5.การควบคุมดูแลใหมีการใชงาน
6.การตรวจสอบ บํารุงรักษา ทําความสะอาด
7.การจัดหาและควบคุมการเบิกจาย
8.การติดตามประเมินผลของการใชอุปกรณปองกัน
9.การประเมินทางการแพทย เพื่อประเมินผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน เชน ทดสอบการทํางานของปอด การ
ไดยิน
21 เนื้อหาและกิจกรรมการฝกอบรม
1.ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตราย ลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้น
2.การควบคุมปองกันดานวิศวกรรมและการบริหารที่ใชขอจํากัดที่ไมสามารถใชวิธีการควบคุมดังกลาว ความจําเปนที่
ตองลด
หรือกําจัดอันตรายดวยการใชอุปกรณปองกันตามขอกําหนดของกฏหมาย และของบริษัท
3.การเลือกอุปกรณปองกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันอันตราย การใชที่ถูกตอง การตรวจสอบ การ
บํารุงรักษา
การทําความสะอาดและการเก็บรักษา
4.การสาธิตการใชอยางถูกตอง มีการฝกปฏิบัติในขณะอบรมและฝกปฏิบัติจริงในสถานที่ทํางาน สาธิตและฝกปฏิบัติใน
การ
ตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
5.การพิจารณาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณปองกัน
22 การทดสอบประสิทธิภาพ
1.การทดสอบประสิทธิภาพหมวกนิรภัย ตามมาตรฐานของ มอก.
- ทดสอบความคงรูปตามขวาง , การดูดซึมน้ํา , การติดไฟ , ความตานทานการเจาะ , ความตานทานการกระแทก ,
ความเปนฉนวนไฟฟา , ทดสอบหาระยะหางระหวางยอดหมวกดานในกับรองในหมวก
2.การทดสอบประสิทธิภาพรองเทานิรภัย ตามมาตรฐานของ มอก.
- ทดสอบการติดแนนของพื้นรองเทากับหนังหนารองเทา , ความทนน้ํามันของพื้นรองเทา , ความทนแรงกระแทก ,
ความทนแรงแทงทะลุของแผนโลหะ , ความตานทานไฟฟาของพื้นรองเทา

หนวยที่ 11. การสุขาภิบาลและความเปนระเบียบในสถานประกอบการ
1 ความหมายของสุขาภิบาล sanitation
WHO = การปองกันโรคโดยการควบคุม หรือกําจัดปจจัยภาวะแวดลอมที่ผิดสุขลักษณะ ที่อาจนําโรคมาสูมนุษยได
การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ = การควบคุมดูแลความสะอาดเรียบรอยตางๆในสถานประกอบการ ใหปราศจากสิ่ง
สก
ปรก แหลงที่อาจกอใหเกิดอันตรายของโรค ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน
2 ความสําคัญของงานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
1.ลดอัตราการปวย การตาย เนื่องจากโรคติดตอใหนอยลง จากสิ่งปฏิกูลที่อาจปนเปอนกับน้ํา-อาหาร
2.ลดอัตราการเจ็บปวย พิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.ลดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ จากสารพิษ-แกซพิษที่ปนเปอนในน้ํา-ดินและอากาศ
4.ลดรายจายที่ตองสูญเสียโดยไมจําเปน ผลผลิตเพิ่มขึ้นและเศรษกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น
3 งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการสวนใหญใหความสําคัญทางดาน
1.การจัดสภาพแวดลอมทางดานความรอน แสง เสียง ความสั่นสะเทือนและการระบายอากาศ
2.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.การบําบัดน้ําทิ้งและอากาศเสีย
4.การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค
5.การจัดบริการน้ําดื่ม น้ําใช หองสวม หองน้ํา
6.อื่นๆ เชน การสุขาภิบาลโรงอาหาร การสุขาภิบาลหอพัก
4 กฏหมายที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาล
1.พรบ.โรงงาน พ.ศ.2512
มาตรา 27 กรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
มาตรา 28 การเพิกถอนใบอนุญาตจากกรณีมาตรา 27
มาตรา 35 ใหหยุดดําเนินการกรณีโรงงานนั้นๆสงผลเสียตอสาธารณชนรายแรง
มาตรา 36 อํานาจการตรวจและออกคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 39 หนาที่ของผูขอรับใบอนุญาตโรงงาน ตองจัดความปลอดภัยตางๆเชน อัคคีภัย โครงสราง แสงสวาง น้ํา
สะอาด
กําจัดสิ่งปฏิกูล ปฐมพยาบาล
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับตางๆที่ออกมาภายหลัง 2 ประเด็น
1.หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2.การกําหนดวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์ กําจัด ฝง ทิ้ง เคลื่อนยาย และขนสงสิ่งปฏิกูล-วัสดุที่ไมใชแลว ใหหางชุมชน แหลง
น้ํา
สาธารณะ โดยวิธีที่มิดชิดและปลอดภัย
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เม.ย.2515
การใชแรงงานเด็ก คาชดเชย คาลวงเวลา คทํางานวันหยุด คาจาง เงินทดแทน ควบคุมแรงงานหญิงที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
ทํางานในสถานประกอบการ เชน อาบนวด สถานเตนรํา โรงแรม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานอีกหลายฉบับ

เชน การทํางานกับเครื่องจักร สารเคมี ประดาน้ํา นั่งราน กอสราง ปนจั่น ไฟฟา ลิฟต ตอกเสาเข็ม สถานประกอบการที่
มีลูกจาง 100 คนขึ้นไปตองมี จป.1คนตลอดเวลา
3.พรบ.สาธารณสุข ฉบับที่ 1 - 5 (พ.ศ.2481 - พ.ศ. 2527)
ควบคุมขยะมูลฝอย สิ่งปนเปอน ปฏิกูล สวม เหตุรําคาญ การเลี้ยงสัตวในที่สาธารณะ แหลงน้ํา สถานที่เอกชน ตลาด
4.พรบ.รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2503
ควบคุมหางราน โรงงาน โรงมโหรสพ ภัตตาคาร สํานักงาน ถนน แมน้ํา ลําคลอง
หามอาบน้ํา ซักผา บนถนน แมน้ําลําคลอง ในที่สาธารณะ , หามขีดเขียนใดใดที่กําแพง รั้ว ตนไม หรือที่สาธารณะ ,
หามตาก แขวน วางสิ่งใดใดในที่สาธารณะ , หามปลอยใหอาคารสถานที่ใหทรุดโทรมมีหญารก , หามเลนวาว บอล
กีฬา
ใดใดในที่สาธารณะ , หามบวน ถมน้ําลาย น้ํามูก อุจจาระ ปสสาวะบนถนน พื้นนรถ ที่สาธารณะ ,
5 มาตรฐานที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
1.หองน้ําหองสวม
ไมเกิน 15 คน ตองมีน้ําดื่มสะอาด 1 ที่ หองน้ํา 1 หอง หองสวม 1 หอง
ไมเกิน 40 คน ตองมีน้ําดื่มสะอาด 1 ที่ หองน้ํา 1 หอง หองสวม 2 หอง
ไมเกิน 80 คน ตองมีน้ําดื่มสะอาด 2 ที่ หองน้ํา 1 หอง หองสวม 3 หอง
ถาเกิน 80 คน ตองเพิ่มอีก 1 ที่ตอลูกจางทุกๆ 50 คน
2.น้ําดื่ม ดานกายภาพตองไมมีกลิ่น สี รส และดานชีวภาพ ตองไมมีเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
3.น้ําทิ้ง
BOD = 20 , pH = 5-9 , suspemsioned solids = 30 , Dissolved solids = 2,000 ,
temp = 40 , oil grease = 0 ,
copper zince silver lead cr Ni iron = total < 1.0 ,
4.ความรอนในที่ทํางาน
สภาพแวดลอมหามทําใหรางกายมีอุณหภูมิเกิน 38 ซ0 ถาเกินตองหาเครื่องปดปองกันรางกาย หรือใหพักชั่วคราวและมี
ปายเตือน
5.การระบายอากาศ
หองทั่วไปตองมีการระบายไมนอยกวา 0.5 ลบม./นาทีตอ1คน หรือพื้นที่ระบายเทากับ 1/10 สวนของหอง
ในที่อับอากาศตองใชเครื่องชวยหายใจหรือระบายอากาศ และมีคนที่ทางเขาออกอยางนอย 1 คน
6.แสงสวาง (ลักซ)
ถนน ทางเนนอกโรงงาน = 20 , ความละเอียดนอยเชน หองน้ํา ลิฟต = 100 , ละเอียดมาก เชน ทอผา งานหนังสือ=
300
ชิ้นงานเล็ก ละเอียด เชน เจีย = 500 , ชิ้นงานเล็ก ละเอียดพิเศษ เชน ซอมนาฬิกา เรียงพิมพ = 1000 ,
7.เสียง
ไมเกิน 7 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 91 dBA
เกิน 8 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 80 dBA
8 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 85 dBA Amarican Conference of Govermental
16 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 80 dBA Industrial Hygience

4 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 90 dBA
1 ชม./วัน ระดับเสียง ไมเกิน 100 dBA
8.การจัดสภาพในสถานประกอบการ
รักษาสภาพโรงงานใหเรียบรอย ปลอดภัย สะอาด , มีทางออกฉุกเฉินกวางไมนอยกวา 110 ม. มีแสงสวางเพียงพอ
มีสัญญาณแจงเหตุอันตรายอยางนอย 2 ที่ มีเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องตอพื้นที่ 100 ตรม.ในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
6 การจัดสภาพแวดลอมในสถานประกอบการใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
1.แสง - แสงธรรมชาติ
- แสงประดิษฐ - ประเภทใชสารเรืองแสง flourescent เหมาะกับการใชงานกวาง ประสิทธิภาพดีกวาหลอดไส 4
เทา อายุใชงานนานกวา 10 เทา
- หลอดไส ใชขดลวดทังสเตน อายุใชงาน 1000 - 2000 ชม.
- หลอดไอโลหะ ใหกําลังแสงสวางมาก
ความละเอียดธรรมดาใชประมาณ 100 ลักซ ความละเอียดสูงใชประมาณ1000 ลักซ
2.เสียง
อันตรายของเสียงเกิดจากองคประกอบ
1.ความถี่ ความถี่ที่มนุษยไดยิน 16 -16000 ความถี่และความดังบางชวงกออันตรายเชน 200-1500 Hz ความ
ดัง 13 dB
ฟงนานๆจะคลื่นไส เวียนหัว กลามเนื้อสั่น
2.ความดังใชสเกล A ซึ่งเปนผลทดลองในคนและสัตว ถาดังเกิน13 dBA การบีบตัวยอยอาหารของลําไสจะลดลง
37%ทองเฟอ
3.ชวงเวลาการไดรับ 90 dBA สําหรับ 8 ชม. แตปกติไมควรเกิน 85 dBA
4.คุณภาพของเสียง เชน ความสม่ําเสมอ ความตอเนื่อง
การปองกัน 1.ปองกันที่ตนเสียง 2.ปองกันที่ทางผาน 3.ปองกันที่ตัวบุคคล
3.การระบายอากาศ ตองคํานึงถึงปริมาณออกซิเจน การไหลเวียนของอากาศ และกิจกรรมที่ทําใหรางกายสดชื่นขึ้น
ความสําคัญ ชวยควบคุมความรอน ความเย็น ความชื้นที่เหมาะกับรางกาย , ชวยควบคุมสิ่งปนเปอนในอากาศ , ชวย
ปองกัน
การฟุงกระจาย , ชวยดักเก็บวัสดุที่ฟุงกระจายนํากลับมาใชใหม , ชวยลดกลิ่นตางๆ เชน กลิ่นตัว กลิ่นวีจากการทํางาน ,
เพิ่มออกซิเจนและลดคารบอนไดออกไซด
ประเภท 1.การระบายอากาศทั่วไป ตองคํานึงถึง 1.1.ปริมาณอากาศบริสุทธและปริมาณสิ่งปนเปอน 1.2.ตองไมมีไอ
พิษผาน
รางกายเกินคา TLV กําหนด 1.3.ระยะระหวางแหลงกําเนิดกับชองดูดอากาศควรสั้นที่สุด
2.การระบายเฉพาะที่ 1.ใชเครื่องมือเฉพาะที่เหมาะกับสารพิษปนเปอน เชน ใชเครื่องมือกรองแบกฝุนออกและผานสาร
ทําละลายหรือดูดซับหรือเผาไหมพิเศษ 2.ทิศทางการไหลและอัตราการระบายตองเหมาะสม
7 การกําจัดขยะมูลฝอย
1.การกองกับพื้น dumping on land ถมในที่น้ําขังใหยอยสลายตามธรรมชาติ 3-5 ป
2.การเผา incineration ที่ 676 -4100 ซ0 อาจเกิดปญหาอากาศเมื่อเผาไหมไมสมบูรณ ไมสามารถใชกับ
สารเคมีบางชนิด

3.การหมักทําปุย composting ใชขบวนการทางชีวเคมียอยสลายเปนฮิวมัส ใชเวลา50- 150 วัน ตองดูปริมาณ
คุณสมบัติ
ทางกายภาพ เคมีที่ยอยสลายสารอินทรีย
4.การฝงกลบ ใชที่และเครื่องจักรกลมาก ใชการอัดใหแนน ใชเวลาฝงกลบนาน ใชกับสารพิษไดแตตองคุมเรื่อง บริเวน
ชุมชน
แหลงน้ํา คุณสมบัติทางธรณีวิทยาของดิน
8 การกําจัดสิ่งปฏิกูล
1.ระบบไมใชน้ําเปนตัวขับเคลื่อน เชน สวมหลุม สวมถังเท สวมถังเกรอะ
2.ระบบที่ใชน้ําเปนตัวขับเคลื่อน เชน สวมซึม นิยมใชมาก กําจัดการแพรกระจายของเชื้อโรคไดดี
การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ที่มีกากสารพิษจากอุตสาหกรรมตองทําตามประกาศกระทรวงอุตฯ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.
2531)
ตองแจงรายละเอียดของชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ สถานที่เก็บ วิธีทําลาย การฝง ทิ้ง หามเคลื่อนยายขนสงกอนที่
จะไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน และสารที่อันตรายบางชนิดตองทําลายฤทธิ์กอนนําไปฝง-ทิ้งตามวิธีที่กําหนดของกรมฯ
9 การบําบัดน้ําทิ้ง
ลักษณะความรุนแรงของมลพิษขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารปนเปอนที่มีอยูในน้ําทิ้ง
ประเภทน้ําทิ้ง 1.น้ําทิ้งอินทรีย organic waste water เปนสารอินทรียยอยสลายได ลักษณะเดนคือมีกลิ่นเหม็น
ถาทิ้งไวนาน
2.น้ําทิ้งอนินทรีย inorganic waste water สวนใหญเปนน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
คุณลักษณะน้ําทิ้ง
1.คุณสมบัติทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ สี กลิ่น ขุน
2.คุณสมบัติทางเคมี เชน กรด ดาง มีสารพิษปน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําและปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช
3.คุณสมบัติทางชีววิทยา เชน พิจารณาเชื้ออหิวาต พยาธิ
ผลเสียจากน้ําทิ้ง
1.เปนแหลงเพาะพันธเชื้อโรคและแมลง เชน ยุง เชื้อบิด ทองรวง
2.มีสารพิษตกคางและเปนอันตรายตอสุขภาพ เชนโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว ยาฆาแมลง
3.กอความสกปรกและสรางความรําคาญตอชุมชน เชน สี กลิ่น ขุน จากการยอยสลายจากสารอินทรีย
4.กออัยตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน อุณหภูมิสูง มีน้ํามัน
5.สูญสียดานเศรษกิจ เชน เสียคาใชจายในการบําบัดแหลงน้ํา คารักษาพยาบาล
10 การปรับปรุงน้ําทิ้ง
1.การเตรียมการปรับปรุงสภาพเบื้องตน เพื่อแยกของแข็งแขวนลอยออก ไมรวมพวกคอลลอยด
- การแยกดวยตะแกรงเหล็กหาง screening
- การแยกกรวดทราย โดยถังดัก
- แยกไขมันดวยถังดักไขมัน
- การตกตะกอนขั้นแรก ที่ถังตกตะกอนและมีระยะกัก 1 - 2 ชั่วโมง
2.การปรับปรุงขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตองเลือกใหเหมาะกับลักษณะของน้ําทิ้ง
2.1.การปรับปรุงทางชีววิทยา biologial treatment ใชจุลินทรียทําลายสารอินทรียชนิดตางๆ
- กระบวนการตกตะกอนจุลินทรีย activated sludge process เปนการพนอากาศลงผสมในตะกอนเกา

สารอินทรียจะถูก
กิน คลอรีน
ถังตกตะกอน
น้ําทิ้ง ขั้นตน ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน น้ําทิ้งสะอาด
ตะกอนที่นํากลับไปใชอีก
ตกตะกอน
ถังยอยตะกอน
- ลานกรอง tricking filter ใชจุลอนทรียที่เลี้ยงใวบนกอนหินขนาด 5-9 ซม.เทาๆกัน กองสูง 1-3 ม. จุลินทรีย
จะจับ
เปนเมือกหนา ที่ลานกรองจะมีทางระบายน้ํา การใชตองคํานึงถึงปริมาณ BOD ของน้ําโสโครกตอปริมาตรหิน
ถามากไปจุลินทรียจะโตเร็วทําใหอุดตัน น้ําทวมและเนา
ตะกอน ตะกอน
น้ําทิ้ง ถังตกตะกอน ลานกรอง ถังตกตะกอน น้ําทิ้งสะอาด
ขั้นตน จุลินทรีย
นําน้ําทิ้งบางสวนกลับมาใชใหม คลอรีน
- บอบําบัดน้ําทิ้งหรือสระผันสภาพหรือบอผึ่งน้ํา oxidation pond เก็บกักน้ําในบอกวาง 60 -150 ซม.
จุลินทรียจะทําลายอาหารดวยกระบวนการใชออกซิเจนเรียกวา aerobic organism ประหยัด คาใชจยแพง
- บอกวนน้ํา aerated kagoon เหมือนบอผึ่งน้ํา แตเพิ่มเครื่องเติมอากาศดานบน ขนาดบอจะเปนตัวกําหนด
ระยะเวลาของ
ปฏิกริยาและปริมาณแบคทีเรียที่มี
2.2.การปรับปรุงทางเคมี
- ทําใหเปนกลาง neutralization โดยกรด-ดาง
- การตกตะกอนทางเคมี precipitation เกิดจากปฏิกริยา oxidation หรือ oxidation-reduction โดย
เลือกสารเคมีที่เหมาะ
สมในการทําใหเกิดการตกตะกอน แยกตะกอน
- ปฏิกริยาทางเคมี oxidation-reduction ใชมากในงานชุบโลหะ โดยเลือกใช oxidation agents เชน
อากาศ ออกซิเจน
โอโซน คลอรีน และ reduction agents เชน ซัลเฟอรไดออกไซด เฟอรัสซัลเฟต
3.การปรับปรุงสภาพขั้นสุดทาย tertiary treatment
ปกติน้ําที่ผาน 2 ขั้นตอนแรกสามารถปลอยออกได แตอาจผานขั้นตอนสุดทายนี้อกี ครั้งคือ การตกตะกอนซ้ํา การกรอง
ซ้ํา
การดูดกลิ่นดวยคารบอน การใสสารเคมีฆาเชื้อโรค เพื่อนํากลับมาใชใหม

sludge ที่เหลือ กําจัดโดยการเผาในเตาเผา กลบฝง
11 อากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ air pollution
1.ประเภทสารมลพิษทางอากาศ แตกตางกันขึ้นกับกระบวนการผลิต ชนิดวัสดุ-สารเคมีที่ใช มี 3 ประเภท คือ
1.1.อนุภาคแขวนลอยในอากาศ มีขนาด 0.5 - 100 ไมครอน
- ฝุน ละออง dust เชน ฝุนโลหะ ฝุนทรายsilica,silicate,ฝุนตะกั่ว
- ควัน smoke เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน เชน โรงเผาถาน-อิฐ
- ละอองไอ mist เปนของเหลวอนุภาค 1.0-500ไมครอน เชน ไอน้ํามัน ไอกรด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ของ
กาซ ของเหลว
- ไอควัน fume เปนอนุภาคของแข็งที่มีขนาด 0.1-2 ไมครอน เกิดจากปฏิกริยาเคมี เชน ไอตะกั่ว การหลอมโลหะ
1.2.กาซและไอระเหย เกิดจากขบวนการเผาไหม เกิด CO ,CO2 , SO2 , H2S , HCN ไซยาไนต ,
Ntrogen Oxide
1.3.เชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ไวรัส รา ที่ลอยฟุงในอากาศ เชน ใยฝายจากโรงทอผา
2.การควบคุมอาศัยหลัก 3 ประการคือ
2.1.ตองลดปริมาณสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงที่กอเกิดความรําคาญ เชน กลิ่น และ
สิ่งที่
อาจกอเกิดอันตรายจากความไมปลอดภัย เชน การระเบิด
2.2.เพิ่มออกซิเจนใหเพียงพอ
2.3.ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
การควบคุมใหทําที่ แหลงกําเนิด ทางผาน หรือ ตัวบุคคล
การควบคุมแหลงกําเนิดโดยอาศัยการระบายอากาศเฉพาะที่ซี่งตองมีสวนประกอบคือ ปากทอดูด , ทออากาศ ,
พัดลมดูดอากาศ , อุปกรณกําจัดมลพิษ-ขึ้นกับชนิดมลพิษที่ปนเปอน
3.ระบบกําจัดมลพิษ
3.1.ระบบกําจัดมลพิษที่เปนฝุนผง particle
- ถังเก็บฝุนตก dust setting chambers ดักอนุภาค 40-50 ไมครอนที่ปนมากับอากาศ เชน ทอไอเสียรถ
- ถังกรองอยางเปยก wet scrubber ฝุนละออง เขมา จะผานเครื่องพนละอองน้ํา อากาศสะอาดจะออกดานบนและ
เขมา
ฝุน จะไปกับน้ําดานลางที่เปนระบบแบบน้ําลน
- การกรองอากาศแบบหมุน cyclone สําหรับเหวี่ยงแยกอนุภาค 5-200 ไมครอน
- เครื่องตกตะกอนดวยกระแสไฟฟา มีประสิทธิภาพ 95-98% ใชดีกับอนุภาคเล็กกวา 0.5 ไมครอน แตแพง
- เครื่องกรองแบบงาย filter กรองผานผาใยหินหรือใยแกว
3.2.ระบบกําจัดสารมลพิษที่เปนของเหลว เชน ละอองสี กําจัดโดยใหผานตะแกรงโลหะตางๆเพื่อใหละอองมีขนาดโต
ขึ้น
และแยกตัวออก หรือผานตัวทําละลายตางๆ
3.3.ระบบกําจัดสารมลพิษที่เปนไอระเหิดหรือแกส มักเปนแกสพิษ เชน คลอรีน ไอตะกั่ว-ปรอท กําจัดโดยวิธี
- แบบแหง โดยผานสารดูดซับตางๆเชน solid adsorbent chamber , actvated charcoal ,silica
gel

- แบบเปยก โดยใหไอพิษสัมผัสผานสารละลายที่เหมาะสมในcolumn และละลายตัวเขากับสารละลายนั้นและกําจัด
ออก
- แบบเผาไหม โดยใหไอพิษไปเผาที่หัวเผาเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดกับน้ํา
ความสําคัญของการจัดความเปนระเบียบในสถานประกอบการ
1.เพิ่มผลผลิต เนื่องจากความสะดวกในการขนยายวัตถุดิบ
2.ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ จากการจัดเก็บไมเรียบรอย
3.ลดความสูญเปลาของวัสดุเหลือใช จากเศษเหล็ก เศษกระดาษ
4.ชวยใหมีการใชพื้นที่ของสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ ลดพื้นที่สูญเปลา
5.ปองกันการเกิดอัคคีภัย การควบคุมเพลิง การขนยายจะสะดวก
6.ปองกันเปนแหลงที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวอื่น
7.ชวยใหผูมาเยือนประทับใจ
8.เปนการสอดคลองกับประกาศกระทรวงอุตสฯฉบับที่ 2 พ.ศ.2513 เรื่องหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน
หลักการจัดความเปนระเบียบ
1.สถานประกอบการ
- จัดใหมีระเบียบและปลอดภัย ขึ้นกับ ลักษณะ ชนิด รูปราง ปริมาณ ขนาดสภาพพี้นที่ คุณสมบัติวัสดุ
- จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณใหคงอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ ไมเสื่อมหรือถูกทําลายจากความชื้น สัตว..
- งายตอการตรวจสอบจํานวน และการบํารุงรักษา เชน จัด...บหอ เรียงเปนชั้น แยกเปฯชิ้นยอยๆเพื่องายตอการเก็บ
- ประหยัดคาใชจาย จากกั้นหองเพิ่ม ทําหลังคา จัดระบบระบายอากาศ นําวัสดุเหลือใชไปขายเพื่อไดเงินและเพิ่มพื้นที่
2.หนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกฝายเชน ซอม ผลิต จัดซื้อ วางแผน ความปลอดภัย ฝายจัดการ คลังพัสดุ ฝายบริหาร
การตรวจความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานประกอบการควรใหความสนใจกับ
- สภาพทั่วไปของอาคาร โรงงาน พื้นโรงงาน ทางเดิน การเก็บวัสดุ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องจักร อุปกรณ และ
บริเวณ
ลานสนาม
แนวทางในการปรับปรุงความเปนระเบียบในสถานประกอบการ
- การกําหนดนโยบายจากฝายบริหาร การกําหนดแผนงบประมาณ การประชาสัมพันธ การกําหนดผูรับผิดชอบ การจัด
ประชุมกรรมการ
อบรม การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และการนํา 5 ส.มาใชกับเจาหนาที่ในหนวยงาน
การทํา 5 ส
กําหนดหัวขอแตละเดือน
ทุกหนวยงานปฏิบัติกิจกรรม
ปรับใหเหมาะสมกับหนวยงาน
จัดเปนมาตรฐาน
ลงมือปฏิบัติ

ประเมินผล

หนวยที่ 12. การปองกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ
1 ขบวนการสันดาป เกิดจากการทําปฏิกริยากันระหวาง ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความรอน เกิดเปบขบวนการตอเนื่องกัน
ถาสามารถตัดขั้นตอน reaction chain ออกไปก็จะสามารถทําใหการสันดาปหยุดลงได
2 การติดไฟของเชื้อเพลิงขึ้นกับคุณสมบัติ
1.ความสามารถในการติดไฟของสาร flammability limit ขึ้นกับปริมาตรไอของสาร ซึ่งจะมีขีดจํากัดในการติด
ไฟไดคือ
จะตองอยูในชวงของ lower flammable limit และ upper flammable limit
2.จุดวาบไฟ flash point เปนอุณหภูมิต่ําสุดที่ไอเชื้อเพลิงสามารถติดไฟได เปนตัวกําหนดความไวไฟของสาร
3.อุณหภูมิติดไฟ ignition temperature คืออุณหภูมิของสารที่ไดรับความรอนจนสามารถติดไฟได
4.ความหนาแนนไอ vapor density คือความหนาแนนของไอสารเคมีตออากาศ เปนตัวบอกวาสารนั้นหนักหรือเบา
กวาอากาศ
3 ชนิดของไฟตามลักษณะและปฏิกริยาการลุกไหม
1.ชนิด A หรือ ก. เปนเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา สัญลักษณคือสามเหลี่ยมดานเทาสีเขียว มีอักษรAอยูตรงกลาง
2.ชนิด B หรือ ข. เปนเชื้อเพลิงพวก กาซ น้ํามัน ตัวทําละลาย ติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไฟ สัญลักษณคือ
สี่เหลี่ยมสีแดง มีอักษรBอยูตรงกลาง
3.ชนิด C หรือ ค.เปนการไหมจากการอารคของกระแสไฟฟา สัญลักษณคือวงกลมสีฟา มีอักษรCอยูตรงกลาง
4.ชนิด D หรือ ง.เปนการเผาไหมจากโลหะที่ติดไฟได เชน แมกนีเซียม โปแตสเซียม ไตตาเนียม ใหความรอนสูงมาก
ลุกลามเร็ว อาจระเบิดหรือทําปฏิกริยากับน้ําใหความรอนสูงออกมา สัญลักษณคือดาวสีเหลือง มีอักษรDอยูตรงกลาง
4 ธรรมชาติและขั้นตอนของขบวนการการเกิดอัคคีภัย
1.ลําดับขั้นการเกิดอัคคีภัย
- ระยะเริ่มตน วัสดุจะสลายตัวเกิดอนุภาคเล็กๆกวา 5 ไมครอนจํานวนมากที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
- ระยะการเกิดเปนควันเปนระยะที่ยังไมมีเปลวไฟหรือความรอนมากพอที่จะรูสึกได
- ระยะเกิดเปลวไฟ ควันจะลดลงและใหพลังงานความรอนของรังสีอินฟาเรด พลังงานนี้พอจะทําใหเกิดการลุกไหมได
ตอเนื่อง
- ระยะเกิดความรอนสูง เกิดความเสียหายจากการลุกลามอยางรวดเร็ว เกิดความรอน เปลวไฟ และกาซพิษตางๆ
2.การสงผานความรอนของอัคคีภัย
- การนําความรอน
- การพาความรอน
- การแผรังสีความรอน
3.สิ่งที่เกิดขึ้นขณะไฟไหม ถาเปนไฟที่มีความรอนสูง จะเกิดเปลวไฟและความรอน ถาเปนไฟที่มีความรอนไมสูง จะเกิด
ควัน
และกาซพิษ
4.การแบงขนาดของเพลิงไหมจากอัคคีภัย
- เพลิงไหมชนิดเบา เปนเพลิงไหมขนาดเล็ก เชน หองเรียน หองโทรศัพท
- เพลิงไหมชนิดธรรมดา มีเชื้อเพลิงปานกลางทําใหเกิดเพลิงไหมขนาดกลางได เชน รานคา โรงเรียน โชวรูม โกดัง

- เพลิงไหมชนิดรายแรง เปนเพลิงไหมรุนแรงมาก เปนแหลงเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟสูง เชนโรงกลั่น คลังน้ํามัน
โรงงานผลิตสี-วัตถุระเบิด
5.การสิ้นสุดการลุกไหมหรือดับลง ดวยตัวมันเองตามกลไกธรรมชาติของไฟ
- เชื้อเพลิง / ออกซิเจนถูกใชหมด
- อุณหภูมิการลุกไหมลดลงจนอุณหภูมิเชื้อเพลิงลดต่ําลงจนไมสามารถติดไฟได
- ปฏิกริยาลูกโซถูกตัดตอน
5 สาเหตุของอัคคีภัย
1.เกิดจากความตั้งใจ เชน จุดไฟ ใชเลนสรวมแสง
2.เกิดจากความไมตั้งใจ
- ขาดความระวังในการใชเชื้อเพลิงทําให ชพ.รั่ว หก แพรกระจาย และไปสัมผัสกับแหลงความรอนเกิดติดไฟ
- ขาดความระวังในการใชไฟและความรอน เชน การเชื่อม เตาเผา ทําใหกระเด็นไปถูกวัสดุเชื้อเพลิงและติดไฟ
6 แหลงกําเนิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
1.อุปกรณไฟฟา มากสุดถึงรอยละ 23 7.การเชื่อมและตัดโลหะ
2.การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 8.การลุกไหมดวยตนเอง เชน ถานหิน
3.ความเสียดทาน 9.เกิดจากการวางเพลิง
4.เครื่องทําความรอน 10.ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักร
5.วัตถุที่มีผิวรอนจัด 11ไฟฟาสถิตย
6.เตาเผาหรือเปลวเพลิงที่ไมมีฝาครอบปด 12.ปฏิกริยาของสารเคมีบางชนิด
13.โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว
14.สภาพบรรยากาศมีสิ่งปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได เชน ฝุนผงหรือไอระเหย
7 โรงงานที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
1.โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 8.โรงงานทําเยื่อกระดาษและกระดาษ
2.โรงงานสิ่งทอ 9.โรงงานผลิตน้ํามันพืชหรือสัตว
3.โรงงานขึ้นรูปพลาสติก 10.โรงงานทอกระสอบ
4.โรงงานผลิตยางรถยนต 11.โรงงานผลิตสารเคมีหรือโรงงานทําสี
5.โรงงานผลิตผลิตภัณฑไม 12.โรงกลั่นน้ํามัน
6.โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร 13.โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี
7.โรงพิมพ
8 ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย
1.ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากอัคคีภัย เกิดกับผูทํางานบาดเจ็บ เสียชีวิต เสียขวัญ เกิดความเสียหายกับอาคารสถานที่ เครื่องจักร
เสียเวลาทํางาน ขาดรายไดจากการหยุดการผลิต เสียชื่อเสียง เสียตอเศรษกิจโดยรวมเนื่องจากรัฐขาดรายไดและตองจาย
ดานสวัสดิการ
2.ผลที่เกิดขึ้นโดยออมจากอัคคีภัย เสียลูกคาถาสงของไมทัน เพิ่มภาวะการทุนหรือซอมแซม เสียกําไรจากสินคาที่ไหมไฟ
เสียเครดิตการรวมลงทุน เสียเบี้ยประกันเพิ่ม เสียคาใชจายคงที่เชนเงินเดือนขณะหยุดงานผลิต เสียขอมูลการบันทึก
ตางๆที่ทําไว เสียคาใชจายในการรื้อซากที่พัง เสียคาประชาสัมพันธภาพลักษณ
9 อันตรายของอัคคีภัยที่มีตอคน

1.อันตรายเนื่องจากขาดอากาศและไดรับควันพิษ เสียชีวิตถึงรอยละ 50 - 80
1.1.หมดสติเนื่องจากขาดออกซิเจน
1.2.หมดสติเนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซด เขารางกายรวมกับฮีโมโกบินในเลือดเกิดเปน คารบอกซีฮีโมโกบิล
1.3.การหายใจเอาควันพิษหรือกาซอื่นๆเขารางกาย จากการเผาไหมสารตางๆเกิดเปนสารพิษ เชน กาซฟอจีน ไซยาไนต
2.อันตรายเนื่องจากไดรับความรอนสูง
2.1.การบาดเจ็บเนื่องจากความรอน ระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุจะจะถูกทําลาย พอง บวม ตีบตันทําใหหายใจไมออก
2.2.การถูกเผาไหม
- ระดับ 1 first degree เปนผื่นแดง ปวดพอง จะเปนเฉพาะที่เยื่อบุชุมของผิวหนังชั้นบนสุดเทานั้น
- ระดับ 2 มีการทําลายลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อบางสวนของเนื้อแท เกิดเจ็บปวดสวนที่พองบวม มีสีแดง มีน้ําเปยกชุม
- ระดับ 3 มีการทําลายลึกลงถึงกลามเนื้อ ไขมันและเนื้อเยื่อของกระดูก มีอาการติดเชื้อ ทําใหตาย ผิวหนังเปนสีดํา
3.อันตรายเนื่องจากตกใจกลัว เชน เกิดเหยียบกัน หรือขาดสติ กระโดดตึก
10 หลักการปองกันการบาดเจ็บเนื่องจากอัคคีภัย
1.การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ใหเลือกอุปกรณ เชนอุปกรณจับควัน / จับเปลวไฟ ควรเลือกจับควันมากกวาเนื่องจากการ
เริ่ม
ไหมจะเกิดควันมาก ความรอนยังไมรุนแรง เลือกวิธีการตรวจจับเชน วิธีการแตกตัวของสารรังสี หรือวิธีใชลําแสง และสง
เปน
สัญญาณเตือนออกไป การติดตั้ง ควรเลือกเปนจุดอับ ถาจุดที่มีการระบายดี ลมอาจพัดทําใหเจือจางจนไมสามารถจับควันได
2.การหนีไฟ ตองมีการอบรมและฝกซอมเสมอ ตองรูจักการทดสอบผนัง-ประตูที่จะตองผานวารอนหรือไม ปดหนาตาง
ไม
ใหอากาศเขา การคลานหนีกลุมควัน ทราบจุดรวมพล
3.ทางหนีไฟ ตองมีพรอมและเพียงพอ มีปายบอกทิศทาง มีไฟฉุกเฉิน หามใชลิฟต
4.การเตรียมอุปกรณดับเพลิง ตองเพียงพอและพรอมใช
5.อุปกรณที่ใชในการชวยหนีไฟ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เชน อุตฯเคมี ตองมีหนากากปดหนา ผาหมกันไฟ
6.อุปกรณปฐมพยาบาล
11 หลักทั่วไปในการควบคุมและปองกันอัคคีภัย
1.การควบคุมปองกันผูปฏิบัติงาน ตองมีกฏระเบียบในการทํางานเฉพาะแตละงาน งานที่มีความเสี่ยงสูงควรมีระบบ
ใบอนุญาต
2.การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ใหมีสภาพดี พรอมใช สะอาด มีการตรวจเช็คอุปกรณทุกระบบรวมถึงระบบดับเพลิง
3.การดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ใหจัดเก็บแยกหมวดหมูแตละชนิดใหเหมาะสม มีปายเตือนหามชัดเจน มีอุปกรณ
ปองกัน
3.1.วัตถุระเบิด
3.2.กาซภายใตความดันอัด
3.3.กรด
3.4.สารเคมีที่เปนพิษ
3.5.เชื้อเพลิงเหลวที่คายไอออกมาติดไฟได
3.6.สารที่ทําปฏิกริยากับน้ํา

3.7.สารที่ชวยการเผาไหม
3.8.สารที่เปนเชื้อเพลิงพรอมไหมไฟได
3.9.สารที่เกิดการสันดาปไดเอง
4.การฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มเขา สรางทัศนคติ อบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและฝกซอมเปนระยะ
5.การประสานงานกับหนวยงานภายนอก
12 การสํารวจและตรวจสอบเพื่อปองกันอัคคีภัย
1.การสํารวจและตรวจสอบเพื่อปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย
- การสํารวจและตรวจสอบความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อปองกันการลุกลามของไฟ มีการกําจัดเศษวัสดุเหลือใชที่ติดไฟ
ได
- การสํารวจและตรวจสอบของเหลวที่ติดไฟไดงาย ทั้งการขนยาย-ถาย การใชเครื่องมือ ปริมาณเก็บ อาคารเก็บผนังทนไฟ
- การสํารวจและตรวจสอบเครื่องจักรกล มีการหลอลื่นดี สะอาด บํารุงรักษาสม่ําเสมอ
- การสํารวจและตรวจสอบระบบทําความรอนและแสงสวาง แยกสิ่งติดไฟไดจากแหลงความรอน ตรวจสภาพอุปกรณ
ไฟฟา สาย
2.การสํารวจและตรวจสอบสถานที่เพื่อปองกันอัคคีภัย
- การสํารวจและตรวจสอบอาคารและทางหนีไฟ
- การสํารวจและตรวจสอบที่เก็บสิ่งของหรือคลังสินคา
- การจัดสถานที่สูบบุหรี่
- การสํารวจและตรวจสอบอุปกรณและสิ่งที่ปองกันอัคคีภัย
- การสํารวจและตรวจสอบการบํารุงรักษาอาคารสถานที่
3.การสํารวจและตรวจสอบบุคคลเพื่อปองกันอัคคีภัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- การตรวจตราบุคคลเขา-ออก
13 การปองกันอัคคีภัยที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม
1.แนวทางการปองกัน ตองรูสภาพปจจัยที่กอใหเกิดอัคคีภัย เชน ชนิดและคุณสมบัติตางๆของเชื้อเพลิงเชน จุดวาบไฟ จุด
ติด
ไฟ ตองกันแหลงความรอนจากการใชไฟหรือจุดติด เชน การเชื่อม และแหลงความรอนจากแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา เชน
อุปกรณไฟฟาตางๆ การใชไฟเกินขนาด การสันดาปเอง อุปกรณที่มีความรอนสูงๆ ประกายไฟ ไฟฟาสถิตย แรงเสียดสี
ตองเก็บในหองที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ตองกันไมใหมีอากาศหนุนชวยการติดไฟ
2.แนวทางการลดความสูญเสียใหนอยลง
- การจัดเจาหนาที่เวรยาม
- การฝกอบรม
- การจัดอุปกรณในการดับเพลิง
14 ระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ ระบบการปองกันที่ดีควรเปน 2 แบบดังนี้
1.แบบการปองกันแบบตานรับการเกิดอัคคีภัย passive defence
1.1.การออกแบบเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและเสนทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินควรยายคนออกไดใน 5 นาที
1.2.การปองกันฟาผาในสถานที่ประกอบการ ที่ อาคารสูง ปลอง อาคารเก็บวัสดุไวไฟ แปง

1.3.การปองกันชองทางที่เปดออก
1.4.การเก็บวัสดุไวไฟและวัตถุระเบิด การเก็บแยกสารที่ทําปฏิกริยากัน มีประตู-ผนังทนไฟ ภาชนะแข็งแรง การบรรจุ
การ
ขนยายดวยเครื่องมือและวิธีการปลอดภัย ควบคุมการระบายอากาศ มีปายหา / เตือน วัสดุไวไฟ-ระเบิดที่เปนของ
เหลวเก็บในอาคาร ตองมีปริมาณ ความทนไฟ ระบบปองกันไฟ ตามขอกําหนดที่อนุญาต
2.แบบระงับยับยั้งอัคคีภัย active defence
2.1.การติดตั้งระบบตรวจจับอัคคีภัยและสัญญาณแจงเหตุไฟไหม ปจจุบันมี 5 แบบคือ
- แบบอาศัยการขยายตัวเนื่องจากความรอน จากการขยายตัวของของเหลว หรือใชแผนไบเมททอล
- แบบใชเทอรโมอิเลคตริค ใชขั้วตอ เมื่อความรอนเพิ่มขึ้นจะเกิดการะสไฟฟาไปที่ระบบแจงเพลิงไหมทํางาน
- แบบเทอรโมคอนดัคทีฟ ใชขั้ว2ขั้ววางคั่นดวยฉนวนที่มีจุดหลอมละลายต่ํา เมื่อมีความรอนจะละลายและระบบแจงจะ
ทํางานทันที
- แบบการแผรังสี ใชโฟโตเซลล จะเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเมื่อมีเปลวไฟ
- แบบกําบังแสง ใหแสงสองผานแนวตลอดจะทํางานเมื่อมีการบดบัง
2.2.การติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม อาคาร 2 ชั้นขึ้นไปเสียงตองดัง ไมนอยกวา 100 เดซิเบล ถาเปนชนิดตองทุบ
กระจก
ตองติดทุกชั้น สูงจากพื้น 1.20 ม.แตไมเกิน 1.50 ม.
2.3.การจัดหาและติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตองฝกใหมีผูอยูในสถานประกอบการรูจักการใชไมนอย
กวา
รอยละ 40
สถานที่ดับเพลิงที่มีกาซพิษตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณอีก 5 ฃนิดคือ
- แหลงน้ําสํารอง พื้นที่สถานประกอบการ 250 ตรม./ปริมาณน้ําสํารอง 9000ลิตร 1000 ตรม./ 36000 ลิตร
- ระบบดับเพลิงอัติโนมัติ สําหรับสถานที่ที่ไมมีคนอยูตลอดเวลาหรือดับเพลิงไดไมสะดวก
- เครื่องดับเพลิงมือถือ ไมควรเกิน 40 ปอนด ตรวจเดือนละครั้ง ติดสูงกวาพื้นไมต่ํากวา 1 ม.และไมเกิน 1.4 ม.เห็นงาย
ปริมาณตอพื้นที่ตองเหมาะสม เหมาะกับชนิดไฟที่อาจเกิด
- อุปกรณดับเพลิงขนาดเบา ควรวางใกลทางออก/ประตูหนีไฟ/บันได หยิบใชงาย
- อุปกรณดับเพลิงที่ติดตั้งไวอยางถาวร คือสายดับเพลิงมวนและทอถาวร(ไฮแดน)
15 อุปกรณปองกันและควบคุมอัคคีภัย
1.เครื่องดับเพลิงสําหรับดับเพลิงระยะตน
- ชนิดน้ําธรรมดา บรรจุ 10 ลิตร หรือ 3/4 สวนของถัง ใชแรงดันของ CO2 ปริมาตรจากน้ําเปนละอองจะเพิ่มขึ้น
170 เทา
น้ําดูดกลืนความรอนได 116 kcal
- ชนิดกาซคารบอนไดออกไซดเหลวแบบสะสมแรงดัน 800-900 lb/in2 ภายในมีแรงดัน 2000lb/in2รวมกับ
แรงดัน
บรรยากาศ ไมควรวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะเกิดการระเบิดหรือรั่วซึมได มีความหนาแนนไอ(หนักวาอากาศ) 1.5 เทา
กาซหรือน้ําแข็งแหงสามารถดูดกลืนความรอนได 94 kcal
- ชนิดผงเคมีแหง ใชผงโปตัสเซียมไบคารบอเนต ผงโซเดียมไบคารบอเนต ผงโปตัสเซียมคารบอเนต ผงแอมโมเนียม

ฟอสเฟต และใชกาซไนโตรเจนหรือCO2 เหมาะกับงานสารไวไฟ เปนพิษ ฉีดไกล 15-45ฟุต ผงเคมีที่กระจายมีความ
หนาแนน 3-3.8เทาของอากาศ ผงเคมีหนัก 1 ปอนดสามารถกระจสยไดพื้นที่ 1100-1800 ตรฟ.ขึ้นกับชนิดของผง
เคมี
เหมาะกับไฟประเภท ก-ข-ค ไมนําไฟฟา คุณสมบัติผงเคมีจะเปนเกลือออน ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อทําปฏิกริยา
กับความรอนบางสวนจะกลายเปนกาซCO2 ภายในจะผสมสารเคมี 3 ชนิดรอยละ3ของปริมาณเคมีเพื่อปองกันการจับ
แข็ง
ตัวเปนกอน เก็บไดนาน แบง 2 ชนิดคือ ชนิดธรรมดาใชดับไฟประเภท ข-คและชนิดอเนกประสงคใชดับไฟ ก-ข-ค
- สารเคมีชนิดผงแหง dry powder เปนผงเกลือแกง ทราบแหง กราไฟท ใชดับไฟประเภท ง ไมเปนอันตรายตอ
รางกาย
ไมนําไฟฟา ชนิด 30 ปอนดฉีดไกล 26 ฟุต นาน 18 วินาที
- ชนิดน้ํายาเหลวระเหย เปนตระกูลฮาลอนเกรดตางๆ ไมมีสีไมมีกลิ่น หนักกวาอากาศ 5 เทา เหมาะกับไฟประเภท ข-ค-ง
2.เครื่องดับเพลิงเฉพาะอยางและอุปกรณในการดับเพลิง
- เครื่องดับเพลิงเฉพาะอยาง
ประเภทโฟมคอมปาวน มีตัวยา AFFF aqueous film forming foam ใชน้ําขับดันผสมอากาศเกิดฟองคลุม
เหมาะกับไฟ
ประเภท ก-ข
ประเภทโฟมไฮเอกซ high expansion foam เหมาะกับประเภท ก-ข จํานวนมากๆ อัตราขยาย 1 ตอ 1000 ไม
แตกตัวงาย
เมื่อโดนความรอนจะเกิดไอน้ํา
- อุปกรณดับเพลิงชนิดเครื่องสูบน้ําหาบหาม เชน รถดับเพลิงเคลื่อนที่ ใชกับเพลิงขนาดใหญ ตองมีอุปกรประจํารถ 6
รายการ
- ระบบดับเพลิงอัติโนมัติ ตองมี 1.สัญญาณถึงหองควบคุมเมื่อหัวสปริงเกอรทํางาน 2.ระฆังสัญญาณตองดังเมื่อมี
น้ํา/น้ํายาไหลผานวาลวสัญญาณ 3.ปมดับเพลิงแบบสะสมแรงดันจะทํางานเมื่อหัวสปริงเกอรเปด 4.น้ํายาดับเพลิง
ขึ้นกับชนิดของไฟ
- ระบบทอน้ําดับเพลิงและระบบทอยืน สําหรับดับเพลิงนอกอาคาร ทอเมนไมควรเล็กกวา 150 มม. ระยะหางระหวางหัว
ดับเพลิงไมควรเกิน 150 ม. แรงดันแตละหังไมนอยกวา 5.6 กก/ตร.ซม. จายน้ําไมนอยกวา 30ลิตร/นาที สายดับเพลิง
ยาวไมนอยกวาสายละ 30.5 ม.
16 การจัดองคกรในการปองกันอัคคีภัย
1.ผูบริหารระดับสูง
2.ฝายงานความปลอดภัย ที่ทําหนาที่ในการปองกันอัคคีภัย
3.คณะกรรมการปองกันอัคคีภัยของสวนงานทั้งหมด
4.ฝายฝกอบรม
5.สายงานในการปฏิบัติปองกันอัคคีภัย
17 การจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อปองกันอัคคีภัย มีหัวขอสําคัญ 4 ขอคือ
1.หลักการและเหตุผลของการจัดหลักสูตรการฝกอบรม
2.วัตถุประสงคของการจัดหลักสูตร

3.หลักสูตรในการฝกของบุคคลากรประเภทตางๆ
4.รายละเอียดหัวขอวิชา

หนวยที่ 13. การจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ
1 การจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการหมายถึง
การเคลื่อนยายวัสดุโดยวิธีใดก็ตาม ที่อยูภายใตกฏ ระเบียบ และวินัย โดยใหวัสดุที่เคลื่อนยายนั้นถึงที่หมายตามกําหนดเวลา
และปลอดภัยโดยมีการสูญเสียนอยที่สุด
2 ความสําคัญในการจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ
1.ทําใหวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปถึงจุดหมายปลายทางอยางรวดเร็ว
2.ทําใหการวางแผนลวงหนาไดถูกตองหรือใกลเคียง เชน แผนการผลิต
3.มีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
4.สะดวกในการติดตอธุระกิจ และทําใหธุระกิจดําเนินการไปอยางคลองตัว
3 ประเภทของสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดการจราจรและขนสงภายใน
3.1.โรงงานอุตสาหกรรม
- 1).การขนสงวัตถุดิบทางรถ/ทางน้ํา 2).การขนสงสินคาสําเร็จรูปออกจากโรงงาน
3.2.คลังสินคา
- 1).การขนสงสินคาสําเร็จรูปเขาคลังสินคา 2).การขนสงสินคาสําเร็จรูปออกจากคลังสินคา
3.2.โรงงานที่มีคลังสินคา
- 1).การขนสงวุตถุดิบเขาโรงงาน 2).การเคลื่อนยายสินคาสําเร็จรูปเขาคลังสินคา 3).การขนสินคาออกจากโรงงาน
4
วัตถุดิบ ขนสง คลังเก็บ ขนสง โรงงาน ขนสง คลังเก็บ ขนสง สงลูกคา
/...บหอ วัตถุดิบ ผลิต สินคา
ขนสง
ขนสง ขนสง ตลาด
สินคา
5 หลักการขนสงเคลื่อนยายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
5.1.หลักการขนสงเคลื่อนยายวัตถุดิบ (เขาเก็บกอน ใหนําออกไปใชกอน)
- วัตถุดิบที่เปนของแข็ง ผง เกล็ด ควรบรรจุเปนถุงๆละ 25 หรือ 100 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน วางบนpellet กวาง 1 x
1 ม.เรียงซอน
กัน 4 - 6 ชั้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 1 เมตริกตัน ( 1000 กิโลกรัม)
- วัตถุดิบที่เปนของเหลว บรรจุ 1 ลิตร , 20 ลิตร ,200 ลิตร( 45 แกลลอน) ,แทงคาร 6000 - 12000 ลิตร ,รถ
พวง 24000 ลิตร
- วัตถุดิบที่เปน...บหอ มัดละ25 ,50 ,100 ,1000 ชิ้น วางบนpellet
- วัตถุดิบที่เปนกาซหรือกาซเหลว ขนในรูปแบบทอ cylinder ถาจํานวนมากๆ อาจมาเปนมัด หรือ tank car แลว
บรรจุลงถังพัก
ขนาดใหญๆขนาด 12000 ลิตร
5.2.หลักการขนสงเคลื่อนยายสินคาสําเร็จรูป
- สินคาสําเร็จรูปที่เปนของแข็ง บรรจุไมเกิน 15 กิโลกรัมตามมาตรฐาน...บหอทั่วไป ปองกันการปวดหลังเมื่อยก
- สินคาสําเร็จรูปที่เปนของเหลว

- สินคาสําเร็จรูปที่เปนผง
การบรรจุและเคลื่อนยายคลายกับนําวัตถุดิบเขา เพื่อลดการสูญเสียและใหทันสงตามความตองการของตลาด
6 หลักการจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการมี 4 ประการ
6.1.การออกแบบการจัดระบบการจราจรควรคํานึงถึงขอมูลที่สําคัญคือ
1.ความกวางของถนน ตองกวางพอสําหรับเดินรถทางเดียวหรือสองทาง มัไหลถนน มีทางเดินเทา
2.การจัดที่จอดรถ จัดใหเพียงพอ ตีเสนจอดใหเห็นชัดเจน
3.การจัดระบบเดินรถทางเดียวหรือสองทาง ตีเสนกลางใหเห็นชัด มีปายบอกชัดเจนวาเดินรถทางเดียวหรือสองทาง
6.2.การจัดใหมีเครื่องหมายและอุปกรณการจราจร เชน กระจกนูน เสนแบง ปายบอกความเร็ว ความสูง หามเลี้ยว ทําคัน
นูน
6.3.การควบคุมการจราจร ควบคุมการเขา-ออก การแลกบัตร การติดบัตรที่รถและคน ตรวจสิ่งของเขา-ออก รักษากฏ
จราจร
6.4.การอบรมเกี่ยวกับการจราจร
7 การกําหนดรูปราง ขนาด และการจัดเก็บ...บหอวัตถุดิบ-สินคาสําเร็จรูป
1.วัตถุดิบที่เปนของแข็ง
2.วัตถุดิบที่เปนของเหลว
2.1. บรรจุถัง 20 - 200 ลิตร และเรียงบนตะแกรง ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร
2.2.บรรจุลงแทงคารขนาด 6000 - 12000 ลิตร
2.3.บรรจุลงแทงคารและรถพวงขนาดถึง 24000 ลิตร
2.4.บรรจุลงเรือขนสงที่สามารถบรรจุไดมากกวา 50000 ลิตรขึ้นไป
3.วัตถุดิบที่เปนกาซ
3.1.ขนสงในรูปทอ cylinder
3.2.ขนสงในรูปทอหลายทอมัดรวมกันแบบแร็ค cylinders rack
8 ยานพาหนะที่ใชขนสงในสถานประกอบการ
1.รถเข็นยกดวยงา น้ําหนักบรรทุกไมควรเกิน 1 เมตริกตัน
2.รถยกดวยงาใชไฟฟาหรือเครื่องยนต
3.รถบรรทุก 6 ลอ หรือ 10 ลอ
4.รถพวง เชน ตูคอนเทนเนอร รถพวงบรรทุก
5.รถบัสขนสงพนักงาน
9 การควบคุมการจราจรในสถานประกอบการที่ไมถูกตองกอผลเสียคือ
1.ทําใหการจราจรลาชา อาจจะทําใหสถานประกอบการนั้นเจริญเติบโตชาดวย
2.ทําใหมีปากเสียงทะเลาะวิวาทระหวางผูขับขี่กับผูเดินเทา
3.สรางความกดดันใหกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและบุคคลภายนอกที่จะเขามาติดตอในสถานประกอบการ
สับสนวุนวาย
4.อาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงขึ้น มีการสูญหายจากการขโมย เกิดความสกปรก ไฟไหม จากการแอบหลับนอน สูบบุหรี่ เลน
การ
พนัน ทิ้งขยะ ในระหวางการรอคอยการขนถายสินคาของคนขับรถ เนื่องจากไมมีที่พักหลับนอนและขาดการควบคุมที่ดี

10 การกําหนดรูปแบบการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการขึ้นกับ
1.ขนาดและเนื้อที่ของสถานประกอบการ
2.ระบบและการวางผังของสถานประกอบการ
3.รูปแบบการจัดการจราจรและขนสง
11 รูปแบบการจัดการจราจรและขนสงวัตถุดิบ
1.รูปแบบการจัดการจราจรและขนสงวัตถุดิบ
รถเขา ตรวจ-ชั่งน้ําหนัก ตรวจสอบคุณภาพ ขนถายวัตถุดิบ ชั่งน้ําหนักกอนออก
+ แลกบัตรเขา
นํารถออก
2.รูปแบบการจัดการจราจรและขนสงสินคาสําเร็จรูป + แลกบัตรออก
12 ขอมูลที่จะตองศึกษาในการวางแผนปรับปรุงการจราจรและขนสงเพื่อรองรับการขยายตัว
1.ขอมูลการขยายกําลังการผลิต
2.ขอมูลปริมาณรถขนสง
3.ขอมูลการกอสรางเพิ่มเติม
4.ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระบบการขนสง
5.ขอมูลการขยายพื้นที่ของสถานประกอบการ

หนวยที่ 14. การปองกันอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ
1 ลักษณะการทํางานเฉพาะกิจ
- ตองใชผูชํานาญเฉพาะทาง เปนงานที่อาจมีอุบัติเหตุรายแรง เปนการทํางานที่เจาะจงในงานบางประเภท เชน งานใตน้ํา
งานเหมือง งานที่สูง งานในที่อับอากาศ
2 ขอบเขตการทํางานเฉพาะกิจแบงได 3 กลุม คือ
1.การทํางานใตน้ํา underwater operations น้ําตื้น shallow water diving หมายถึงมีความลึกนอยกวา
35 ฟุต น้ําลึก
deep sea diving หมายถึงมีความลึกมากกวา 36 ฟุต และตองพิจารณาสิ่งอื่นควบคูดวย เชน ภารกิจที่ทํา บริเวณที่
จะ
ปฏิบัติงาน ขอบเขต สภาวะอากาศ มี 6 ประเภทคือ
1.งานกูเรือ 2.งานกูภัยเรือดําน้ํา 3.งานคนหาและกูภัย 4.งานกอสราง 5.งานตรวจและซอมแซม 6.อื่นๆ เชน ทําแผนที่
ใตน้ํา
2.การทํางานในอากาศ aviation ในดานการการทํางานเกี่ยวกับ 1.การบิน(เชน นักบินอาชีพ ลูกเรือ ผูโดยสาร)
2.กีฬาการบิน มีอันตรายจากรังสี ความกดดันบรรยากาศที่นอยทําใหขาดอากาศหายใจ
3.การทํางานในที่อับอากาศ confined space เชน ทําความสะอาดถังขนาดใหญ ใตทองเรือ ชางตอเรือ ชางสี
ประเภท ก. มีอันตรายเนื่องจากมีออกซิเจนนอยกวารอยละ 16 หรือมากกวารอยละ 25 ซึ่งมีโอกาสระเบิด หรือมี
บรรยากาศที่อาจติดไฟ หรือมีความเขมขนของสารพิษสูง
ประเภท ข. มีอันตรายแตไมคุกคามชีวิตคือมีออกซิเจนนอยกวารอยละ 16.1 ถึง 19.4 และรอยละ 21.5 ถึง 25 มี
โอกาส
ติดไฟ มีความเขมขนของสารพิษในระดับไมเปนอันตราย
ประเภท ค. เปนสถานที่อันตรายแตไมตองเปลี่ยนเปนวิธีการทํางานแบบพิเศษ
3 อันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ
1.การทํางานใตนํา้
1.อันตรายขณะดําลงลึก จะสัมผัสความดันบรรยากาศสูงกวาปกติ
- เยื่อแกวหูทะลุ เนื่องจากความดันหูชั้นนอกลดลง เลือดออกลูกตาและผิวหนัง ระคายเคื่องประสาทฟน
กลามเนื้อทรวงอกถูกกดและถุงลมแตก
2.อันตรายขณะดําขึ้นผิวน้ํา จะสัมผัสความดันบรรยากาศที่ลดลงเฉียบพลัน
- การอุดตันดวยฟองอากาศที่หลอดเลือด และการเกิดลมในอวัยวะตางๆทําใหถุงลมและเยื่อหุมปอดฉีก
ทําให เกิดผื่นแดง ช็อก เจ็บอก หายใจลําบาก
3.อันตรายจากพิษของ ไนโตรเจน , อ็อกซิเจน , คารบอนไดอ็อกไซด , คารบอนไดมอน็อกไซด , อันตรายจากการขาด
อ็อกซิเจน
2.การทํางานในอากาศ
การเมาคลื่นอากาศ , การขาดออกซิเจนที่ความสูงเกินกวา 30000 ฟุต , การเกิดฟองอากาศในกระแสเลือด , อันตราย
จาก
กระแสลม , อันตรายจากอากาศไมถายเท , อันตรายจากแสงจา , อันตรายจากแสงสวางไมพอ , อันตรายจากความเย็น ,

อันตรายจากสารเคมีตางๆ , อันตรายจากคารบอนมอนอกไซด , การเหนื่อยหมดกําลัง
3.การทํางานในที่อับอากาศ
1.การขาดออกซิเจน จากการเผาไหม เชื่อม ขบวนการหมักของแบคทีเรีย การแทนที่ของแกสอื่นๆเชน ไนโตรเจน อารกอน
การใชออกซิเดชั่นเกิดสนิมเหล็ก
อาการ งวงซึม มึนงง มือสั่น ตามัว ปวดหัว กระตุก และอาจหมดสติ-ตาย
2.การไดรับสารพิษจากแกซ ไอ ฝุนพิษ จากการใชสารละลายทําความสะอาดและลางไขมัน การเชื่อมหรือขัดโลหะ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหืด
3.การไดรับการระคายเคือง(กัดกรอน) เชน คลอรีน กรด เบนซิน
4.การถูกความรอนลวกหรือไหมผิวหนัง เชนการตรวจ-ซอมแซมหมอไอน้ําที่เย็นไมสนิท
5.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากเฟอง ใบพัด นั่งราน การระเบิดขณะทําความสะอาดดวยเครื่องมือไฟฟา
7.เสี่ยงตอความไมปลอดภัยทั่วไป เชน ความรอนทําใหเหนื่อย เปนตะคริว ชัก , ความเย็น , เสียงดัง , ความสั่นสะเทือน,
แสงสวาง , รังสีชนิดไมแตกตัว จากการเชื่อม
4 การประเมินอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ
4.1.การคันหาเพื่อทราบอันตราย
เชน การใชหลัก การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย โดยเลือกงานที่จะวิเคราะห แยกงานนั้นๆออกเปนขั้นตอนตางๆเพื่อ
หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานในแตละขั้นตอน และกําหนดมาตรการปองกันในแตละขั้นตอน
4.2.การประเมินเกี่ยวกับปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน
- การทราบประเภทและอันตรายที่จะมีตอสุขภาพอนามัย โดยการเดินสํารวจและสังเกต
- การตรวจระดับอันตราย เชนครวจวัดระดับความดังเสียง ปริมาณฝุนที่ฟุงกระจาย
- การเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือขอแนะนําดานวิชาการ ควรใหทราบความสัมพันธของสารที่ไดรับกับผลที่จะเกิดขึ้น
- การทราบความสัมพันธ/ผลกระทบระหวางคนกับสิ่งแวดลอมการทํางาน เพื่อกําหนดวิธีการควบคุมปองกัน
4.3.การใหขอเสนอแนะและหลักการปองกันอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ
- การควบคุมที่ตนตอ source
- การควบคุมที่ทางผาน path
- การควบคุมที่ตัวบุคคล receiver
5 การประเมินอันตรายเฉพาะกิจ ( คลายๆกันในแตละขั้นตอนของ งานพื้นที่อับอากาศ งานในอากาศ งานใตน้ํา )
1.การคนหาเพื่อทราบอันตราย
1.1.แบงแยกงานออกเปนขั้นตอนตางๆ
1.2.คนหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของงาน
2.การประเมินเกี่ยวกับปจจัยสิ่งแวดลอมการทํางาน กระทําไดโดย
2.1.ทราบประเภทละอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
2.2.ครวจวัดระดับอันตราย
2.3.เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
2.4.ทราบความสัมพันธหรือผลกระทบระหวางคนกับสิ่งแวดลอมการทํางาน
3.การใหขอเสนอแนะ
กฏหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในงานเฉพาะกิจ

1.กฏหมายเกี่ยวกับการทํางานใตน้ํา ( ที่ความลึก 10 - 60 เมตร)
- กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม เมื่อ 17 ก.ย.2523
1).กําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของบุคคล
2).กําหนดอุปกรณสําหรับ 10-40 เมตรใหใชเครื่องประดาน้ําประเภทถังอัดอากาศแบบอิสระ ถา 40-60 เมตรใหใช
ถังอัดอากาศจากผิวน้ําและเครื่องจับเวลา
2.กฏหมายเกี่ยวกับการทํางานในอากาศ ไมมกี ฏหมายรองรับโดยตรงแตใช
1).คําสั่งพิเศษที่ 13/1789 ของกรมแพทยทหารอากาศ เรื่องมาตรฐานการตรวจบุคคลที่จะรับราชการเปนศิษยการบิน
2).อนุสัญญาระหวางประเทศ International Civil Aviation Organization
เรื่องการออกใบอนุญาตควบคุมเครื่องบินใหนักบินตองใหนักบินเขารับการตรวจ 5 ขอคือ ตรวจทั่วไป ตรวจรางกายเพื่อ
นําผลมาพิจารณาออกใบอนุญาต การตรวจจักษุ การตรวจอํานาจการเห็นรังสี การตรวจอํานาจการไดยิน
และตกลงเกี่ยวกับอุปกรณปองกันอันตรายที่ใช
3.กฏหมายเกี่ยวกับการทํางานในที่อับอากาศ ไมมีกฏหมายรองรับโดยตรงแตใช พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510
ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตฯ เกี่ยวกับการตรวจปริมาณกาซ แสงสวาง ทางเขาออก อุปกรณปองกัน การระบาย
อากาศ
วิธีปองกันอันตรายจากการทํางาน
1).วิธีปองกันอันตรายจากการทํางานใตน้ํา
1.มาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอม
- ควรเปนงานที่ทําในความลึก 10 - 60 เมตร
- การทํางานทุกครั้งตองมีหัวหนาประดาน้ํา 1 คน ผูชวยเทาที่จําเปนที่มีความรูและแกไขอันตรายจากการประดาน้ําได
- นายจางตองจัดใหมีประดาน้ํา-อุปกรณประดาน้ํา-ถังอากาศสํารองเพื่อใชในการชวยเหลือ รวมถึงอุปกรณปฐมพยาบาล
2.มาตรการควบคุมที่บุคคล
- มีอายุ 20-40 ป
- ไมอวน(ไขมันในรางกายจะทําใหเกิดฟองอากาศงาย) , ไมเปนโรคทางเดินหายใจ โรคปอด ไต หัวใจ หลอดเลือด
2).วิธีปองกันอันตรายจากการทํางานในอากาศ
1.มาตรการควบคุมที่สิ่งแวดลอม เชน การตรวจตราอุปกรณใหพรอมใชเสมอ การดูขอมูลสถิติและแนวโนม การสอบสวน
หา
สาเหตุที่อาจคุกคามสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย วิธีทํางาน ประเมินการบาดเจ็บ-เสียหาย
2.มาตรการควบคุมที่บุคคล เชน การคัดเลือกบุคคลตองยึดตามมาตรฐานคําสั่งพิเศษที่13/1789 ของกรมแพทยทหาร
อากาศ
, การใหสุขศึกษาและการฝกอบรม , การกําจัดเวลาทํางาน , การตรวจรางกาย
( คุณสมบัติ ตองมีความกลา มีสมรรถภาพรางกาย-จิตใจและประสาทสัมผัสเหมาะสม ทนทานตอการทํางานหนักใน
อากาศ)
3).วิธีปองกันอันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศ
-1.มาตรการความปลอดภัยที่ตองปฏิบัติในการเขาสูที่อับอากาศ
- ทําความสะอาดที่อับอากาศ เพือขจัดสารพิษ
- วัดความเขมขนของสารระเหย-แกซ และออกซิเจน

- ปดสวิทซ วาลวที่เกี่ยวของทุกตัวและใสกุญแจล็อก
- เปาอากาศเพื่อไล-เจือจางสารพิษ สารติดไฟ
- จัดอุปกรณปองกัน PPE สําหรับคนงาน และอุปกรณชวยหายใจใหพรอมใช
- หมอน้ําและเตา ตองปลอยใหเย็นกอน
-2.มาตรการความปลอดภัยที่ตองปฏิบัติในขณะอยูในที่อับอากาศ
- ควรมีการระบายอากาศอยางตอเนื่องขณะทํางาน
- เครื่องมือ-อุปกรณไฟฟาควรใชแรงดันต่ําไมเกิน 50 โวลท มีหมอแปลงแยกตางหาก
- ใชเครื่องมือปองกันการระเบิดถาพื้นที่อับอากาศมีบรรยากาศติดไฟไฟ
- มีอุปกรณสื่อสารติดตอ และเชือกหรือสายรัดนิรภัย
-3.มาตรการความปลอดภัยในการเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน
- ขณะมีคนเขาออก ตองมีคนอยูขางนอก 2 คนที่ผานการอบรมการกูภัย-ชวยชีวิต
- ตองเตรียมเครื่องชวยหายใจชนิดจายอากาศจากทอหรือถังจาย
- ถาเห็นผูอยูขางในมีอาการผิดปกติตองรีบนําออกมาทันที
การศีกษาตัวอยางจากกรณีศึกษาเรื่องอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจควรทราบประเด็นสําคัญคือ
1.สถานการณของกรณีศึกษาการทํางานแตละประเภท
2.การวิจารณผล
3.ขอเสนอแนะ
SCUBA = Seft Contained Underwater Breathing Apparatus
เปนเครื่องอัดอากาศสําหรบชวยในการหายใจขณะดําน้ํา โดยมีหลักสําคัญคือ ตองควบคุมความกดของลมหายใจเขาออก
ใหความกดอากาศภายในปอดเทากับความกดของน้ําอยูเสมอทุกระดับความลึก เพื่อปองกันอันตรายจากความกดภายใน
ปอดที่สูงหรือต่ําเกินไป
- ทุกๆความลึกของระดับน้ําทะเลลงไป 10 เมตร ความกดดันบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น 1 บรรยากาศ
- ที่ความสูงเกินกวา 30000 ฟุต จะเกิดความเสี่ยงตอการขาดออกซิเจน

หนวยที่ 15.การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
1 การวางแผนฉุกเฉินภายในและภายนอกสถานประกอบการแบงได 3 ระยะ คือ
ระยะกอนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ
2 เหตุฉุกเฉินหมายถึง
- เหตุการณที่ไมสามารถควบคุมไดในทันที่ทันใด ทําใหเกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ เกิดความเสียหานตอทรัพยสินหรือเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกสถานประกอบการดวย
3 ความสําคัญของการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
1.สามารถชวยผูตกอยูในอันตรายและรักษาชีวิตผูที่ปฏิบัติตามแผน มีการฝกซอมแผนอพยพ การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนยาย
2.จํากัดความเสียหายตอทรัพยสินและสิ่งแวดลอม มีการออกแบบอาคาร ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุ และอุปกรณควบคุม
ไวอยางเพียงพอ มีระบบการติดตอสื่อสาร การซอมตามแผนเพื่อใหเกิดความเคยชินและคลองตัว
3.สามารถคนหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ มีความรู
และ
สามารถทํางานตรวจสอบสาเหตุรวมกับเจาหนาที่ราชการ ถาขาดความรูจะลาชากระทบตอเวลาการผลิตหรือเกิดเหตุการ
เดิมซ้ําอีก
4.ชวยปกปองชื่อเสียงของสถานประกอบการ โดยกําหนดหองนักขาวและผูตอนรับ-ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองจากคนๆ
เดียว
4 เหตุฉุกเฉินที่เกิดบอย 3 ประเภท มักเกิดจากการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ทําใหเกิด
1.เพลิงไหม พบมากกวาการระเบิดและสารพิษรั่วเนื่องจากมีการใชสารไวไฟในสถานประกอบการมาก
1.1.การเกิดเพลิงไหมโดยปราศจากการระเบิด จะไดัรับอันตรายจากการแผรังสีความรอนและควันพิษ
1.2.การเกิดเพลิงไหมและเกิดเหตุการณอื่นรวมดวย อันตรายจะเกิดจากการแผรังสีความรอน แรงอัดดันจากคลื่นระเบิด
และสารพิษ
1.3.การเกิดเพลิงไหมหลังการระเบิด จะเกิดทันทีไมมีสัญญาณเตือน อันตรายจะเกิดจากแรงอัดดันจากคลื่นระเบิดและการ
แผรังสี
2.การระเบิด เกิดคลื่นแรงอัดดันหรือดัดกระแทกอยางสูงจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของปฏิกริยาของสารหรือการเผา
ไหม
2.1.การระเบิดจากวัตถุระเบิด เกิดจากการสลายตัวของสารของแข็งหรือเหลวออกมาเปนกาซความรอนสูงและขยายตัว
พรอม
ปลอยพลังงานความรอนออกมาทําลายภาชนะบรรจุ เชน โปแตสเซียมคลอเรต ไนโตรกลีเซอรีน
2.2.การรระเบิดจากการทําปฏิกริยาของไอเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีชวงของอัตราต่ําสุดและอัตราสูงสุดที่ทําใหเกิดการระเบิด
2.3.การรระเบิดจากผงฝุน ตองมีขนาดเล็กมาก เชน ฝุนถานหิน แปงมัน ขาวโพด น้ําตาล โลหะ การไดรับความรอนหรือ
เปลวไฟ
จะทําใหเกิดการระเบิด ที่เร็วและรุนแรงมากกวาการระเบิดของกาซหรือไอน้ํามัน
2.4.การระเบิดจากการขยายตัวของสารและกาซภายใตความอัดดันเมื่อรับความรอนเกิดการขยายตัวและตองระบายออกที่
ลิ้นนิรภัย
2.5.การระเบิดจากปฏิกริยาฟชชั่นและฟวชั่น เชน การระเบิดของไฮโดรเจน(เปนการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา

กลายเปนธาตุหนัก)
การระเบิดของนิวตรอน
3.สารพิษหรือแกสพิษรั่ว
3.1.ของเหลวที่ใหไอเปนพิษ เชน เบนซิน แอมโมเนีย ครอรีน กรดกํามะถัน
3.2.กาซพิษ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด ไฮโดรเจนไซยาไนด
5 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะตองทราบชนิดของเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดและบริเวณที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด ทําไดโดยประเมินดังนี้
1.การประเมินจากปริมาณและชนิดของสารพิษ สารไวไฟ สารอันตราย ตองไมเกินขีดจํากัดที่กําหนด(ตัน)ตามตารางภาค
ผนวก 1 เปนวิธีที่ใชในการประเมินอยางรวดเร็ว
2.การวิเคราะหอันตรายเบื้องตน สะดวก รวดเร็ว ถูก เปนการวิเคราะหคาดคะเนเบื้องตนของชนิดของเหตุฉุกเฉินที่คาดวา
จะ
เกิดและยอนไปหาสาเหตุหรือปจจัยที่เอื้อใหเกิดเหตุขึ้น และทบทวนขอมูลที่มีอยู ตามขั้นตอนคือ หาเหตุฉุกเฉินคือ
อะไร อยูที่ระบบไหน สาเหตุที่จะนําไปสูเหตุฉุกเฉิน และวิธีทําการปองกันเพื่อความปลอดภัย
3.การวิเคราะหโดยวิธีฮาซอพ ใชไดกับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญและสลับซับซอนมากๆไดทําโดยผูเชี่ยวชาญ ใชคําชี้นําคือ
ไม มากกวา นอยกวา ไมมี เชนเดียวกัน บางสวน ในทางกลับกัน ถูกแทนที่โดย ใชคําเหลานี้วิเคราะหโครงสรางและ
สรุปสาเหตุ
ปจจัยความแมนยําของฮาซอพขึ้นกับ
- ขอมูลกระบวนการผลิตและการจําลองออกแบบโครงสรางใหใกลเคีบงความเปนจริง
- ความชํานาญของผูตรวจสอบ
- ทักษะในการกําหนดขอบกพรอง สาเหตุและผลที่จะเกิดตามมา
- ทีมงานสามารถประมาณความเสี่ยงตอการเกิดเหตุฉุกเฉินไดครบทุกสวนของโครงสรางแมจะพบบริเวณที่เกิดเหตุแลว
6 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบการ On-site Emergency planning
6.1.ระยะกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 1.จัดเตรียมระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทําตั้งแตการออกแบบโครงสรางของอาคารสถานที่ เชน มีอุปกรณ
ปองกันมีทางหนีไฟ แยกพื้นที่จัดเก็บสารเคมี/ไวไฟ
- 2.การจัดเตรียมระบบความปลอดภัยในการทํางาน โดย
- การกําหนดมาตรฐานหรือขั้นตอนในการทํางาน
- การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
- 3.การจัดเตรียมศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน สําหรับบริหารสั่งการ ประสานงาน จะตองเตรียมอุปกรณทีจําเปนใหพรอมและ
เพียงพอโดยเฉพาะอุปกรณสื่อสารทีตองใชติดตอทั้งภายในและภายนอก
- 4.การจัดตั้งองคกรควบคุมเหตุฉุกเฉิน จํานวนตองเหมาะกับขนาดของสถานประกอบการ ระบุบทบาทหนาที่ของสาย
การ
บังคับบัญชาและสมาชิกใหครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ
- 5.การสํารวจและเขียนแผนรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อรวบรวมขอมูลที่สําคัญในการวงแผนชวยชีวิตและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และเขียนเปนลายลักษณอักษร
6.2.ระยะเกิดเหตุฉุกเฉิน

ความสําเร็จในการหยุดเหตุไมใหลามออกไปขึ้นกับการประสานงานของบุคคลากรทุกฝายที่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว
- 1.การแจงเหตุฉุกเฉิน โดยผูพบเห็นเหตุการณหรืออุปกรณตรวจจับสัญญาณ ไปที่ศูนยควบคุม
- 2.การตอบรับการแจงเหตุและประกาศภาวะฉุกเฉิน และรายงานตามสายบังคับบัญชาเพื่อประเมินสถานการณ
- 3.การเรียกทีมปฏิบัติการเขาปฏิบัติหนาที่และโตตอบภาวะฉุกเฉิน
- 4.การดําเนินการอพยพ
- 5.การติดตอขอความชวยเหลือจากภายนอก เมื่อไมสามารถควบคุมได
6.3.ระยะหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่อเหตุการณสงบควรประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาปลอดภัย จากนั้นทําการสอบสวนสาเหตุรวมกับ
ราชการใหขาวสื่อมวลชน ฟนฟูสภาพสถานประกอบการ
7 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายนอกสถานประกอบการ Off-site Emergency planning
เปนการวางแผนกรณีไมสามารถควบคุมการลุกลามได ตองทํางานรวมกันระหวางสถานประกอบการ สวนราชการ และ
สถานประกอบการภายนอกที่อยูภายใตขอตกลงกัน
8 ลักษณะการจัดเตรียมระบบความปลอดภัยในระยะกอนเกิดเหตุ
1.การจัดเตรียมระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่
1.1.การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบอาคาร การเลือกอุปกรณและวัสดุที่ใชตบแตงภายในอาคาร
ตองหางชุมชนเพียงพอ มีทางเขาออกสะดวก แยกอาคารที่เกี่ยวกับการผลิตสารไวไฟ เคมี มีทางหนีไฟขึ้นกับอาคารแตตอง
ปอง
กันควันไฟและความรอนได อาคารที่สูงเกิน 8 ชั้นตองมีลิฟตําหรับพนักงานดับเพลิงและดาดฟาตองทําสถานที่ให
เฮลิคอปเตอร
จอดได มีแสงสวางพอ อาคารโรงงานอุตสาหกรรมควรเปนชั้นเดียว อุปกรณที่ใชภายในควรมีมาตรฐาน ไมติดไฟหรือ
ระเบิดงาย
ระยะหางของอาคารสูงควรสรางใหหางกันอยางนอย 1 เทาครึ่ง ถาเปนตึกแถวตองสรางกําแพงกันไฟทุกๆ 5 หอง
1.2.การติดตั้งสัญญาณแจงเหตุอันตราย
ควรติดตั้งในที่มองเห็นหรือไดยินงาย หางกัน 30 เมตร หรือชั้นละ 2 แหง หรือ 2 แหงสําหรับโรงงานที่มีกาซไวไฟ
สารพิษ
และมีคนงาน 50 คนหรือ 100 คน สําหรับโรงงานทีมีวัสดุติดไฟงาย ตามประกาศกระทรวงอุตฯฉบับที่2 (พ.ศ.
2533)
- ระบบสัญญาณแจงเหตุ แบบเครื่องใหสัญญาณแจงเหตุโดยบุคคล เชน แบบตูกระจก แบบกดปุม มีสีสะดุดตา มีคําแนะนํา
และแบบเครื่องใหสัญญาณแจงเหตุแบบอัติโนมัติ สําหรับอาคารที่มีคนทํางานนอย ทํางานเมื่อมีควันหรือความรอน
- ระบบสัญญาณประกาศภาวะฉุกเฉินและสัญญาณอพยพ ตองมีเสียงตางกัน จะสงสัญญาณจากหองควบคุมมาที่เกิดเหตุ
1.3.การเตรียมอุปกรณรับเหตุฉุกเฉิน
- 1.3.1.อุปกรณในการโตตอบภาวะฉุกเฉิน เชน ถังดับเพลิง รถดับเพลิง ถังเก็บน้ําดับเพลิง สายและหัวฉีดดับเพลิง
สารเคมี
- 1.3.2.อุปกรณในการชวยชีวิต เชน หนากากหายใจ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน แผนกระดานสําหรับเคลื่อนยายผูปวย
กระดงรองรับผูกระโดดจากที่สูง อุปกรณปฐมพยาบาลสําหรับผูถูกสารพิษ
1.4.การจัดเก็บสารเคมีอันตราย
ตองเก็บใหถูกตองตามลักษณะชนิด ปริมาณของสาร และมีปายเตือนอันตราย

2.การจัดเตรียมมาตรการความปลอดภันในการทํางาน
2.1.การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน
- ควรทํามาตรฐานขั้นตอนในการทํางาน และประกาศเปนกฏระเบียบ
2.2.การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
1.การจัดระบบขออนุญาตเขาทํางาน ตองระบุความจําเปนที่ตองขอทําในพื้นที่อันตราย-เขตหวงหาม ผูขอ ผูอนุญาต วิธีการ
ขอ
การอนุญาต ใบอนุญาต ขอแนะนําในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2.การจัดระเบียบขออนุญาตเขาไปในโรงงานสําหรับบุคคลภายนอก ตองระบุชัดเจนวาพื้นที่ใดหามเขา หรือตองอนุญาต
ใคร
3.การเฝาระวัง มีรปภ คอยเฝาระวัง 24 ชม.
9 การจัดเตรียมศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน
1.สถานที่ตั้งศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน ตองเขา-ออกสะดวก มีความเสี่ยงอันตรายนอยสุด มองเห็นเหตุการณภายนอกไดชัด
ควรมี 2 แหงและอยูในทิศทางลมที่ตางกัน
2.การออกแบบศูนยควบคุมเหตุ ควรทนไฟและทนแรงระเบิดไดอยางนอย 10 ปอนดตอตารางนิ้วเปนเวลา 0.02 วินาที
มีควรมี
หนาตาง อากาศถายเทดีแสงเพียงพอ สวนสั่งการควรอยูกลางหอง
3.การจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนภายในศูนยควบคุม เชน ผังโรงงาน สถานที่เก็ยอุปกรณความปลอดภัย น้ํายาดับเพลิง
แหลงน้ํา
สํารอง ทางหนีไฟ จุดปลอดภัย-หองปฐมพยาบาล ควรอยูหางศูนยอยางนอย 100 เมตร หนวยงานภายนอกที่จะขอความ
ชวย
เหลือ โทรศัพท วิทยุ รายชื่อพนักงาน ไฟฉุกเฉิน กระเปาปฐมพยาบาล แผนผังสรุปขั้นตอนการโตตอบ
10 การจัดองคกรรับเหตุฉุกเฉิน
1.ผูอํานวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ผูจัดการสถานประกอบการ) กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการควบคุมเหตุ
2.ผูบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (emergency manager) มีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจําที่ศูนย
ควบคุม
3.ผูควบคุมเหตุฉุกเฉิน ทําหนาที่แทนผูบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ประจําที่ในที่เกิดเหตุ มาจากหัวหนาฝายหรือจป.
4.หัวหนาฝายผลิต-ซอมบํารุง คอยควบคุมทีมอุปกรณและเครื่องจักร
5.หัวหนาฝายความปลอดภัย มีหนาที่จัดทีมปฐมพยาบาล ทีมระงับเหตั และทีมสนับสนุน
6.หัวหนาฝายบุคคล มีหนาที่ใหขอมูลขาวสาร
7.ผูประสานเหตุฉุกเฉิน เปนผูประสานงานในการปฏิบัติงานตางๆในชวงแรกของการเกิดเหตุการณ =หัวหนางานในพื้นที่
เกิดเหตุ
8.หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย ดูแลการจราจร ตอนรับสื่อมวลชน อํานวยความสะดวกแกผูมาชวย
10 สมาชิกในคณะควบคุมเหตุฉุกเฉินควรมีคุณสมบัติ
- รางกายแข็งแรง หนักแนน สุขมุ รอบคอบ ไหวพริบดี กลาหาญ ตัดสินใจรวดเร็วแมนยํา
11 การสํารวจกอนการวางแผนเพื่อคนหาขอมูลมาประกอบในการวางแผนมี
1.การสํารวจอาคารสถานประกอบการ

ระบุความสูง จํานวนชั้น ระยะหางระหวางอาคารในสถานประกอบการและบริเวณใกลเคียง วัสดุตบแตง สวนโครงสรางที่
อาจจะพัง
2.การสํารวจเพื่อหาแนวทางการชวยชีวิต
เชน ทางเขาออกอาคาร ลักษณะโครงสราง บันได-ประตูหนีไฟ ชาองลม แสงสวาง จํานวนผูปฏิบัติงานตามเพศ อายุ
3.การสํารวจเพื่อหาแนวทางระงับเหตุฉุกเฉิน
จํานวนถังและชนิดน้ํายาดับเพลิง ตําแหนงที่ติดตั้ง จํานวนหัวจาย-สาย แหลงน้ําและปริมาณเก็บ เครื่องตรวจับควัน-ความ
รอน
-กาซ สัญญาณเตือนภัย สถานที่ติดตั้ง
4.การสํารวจหาสิ่งที่จะเพิ่มความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน
เชน กาซไวไฟ สารเติมอ็อกซิเจน วัตถุระเบิด ตองระบุชนิด ปริมาณ สถานที่เก็บ คุณสมบัติ
สิ่งเหลานี้นําไปทําแผนผังสถานประกอบการและบรรจุสิ่งที่ทําการสํารวจเขาไป กําหนดเปนสัญลักษณ สี และหุมพลาสติก
เพื่อสามารถเขียนเครื่องหมายทับทีหลังได
12 เนื้อหาของแผนฉุกเฉินควรมีสาระสําคัญคือ
1.นโยบาย วัตถุประสงค และขอบเขตของแผนรับเหตุฉุกเฉิน
2.การจัดองคกรและการวางระบบรับเหตุฉุกเฉิน ควรมีตําแหนงในองคกร บทบาทหนาที่ของแตละตําแหนง แผนผังสาย
บังคับ
บัญชา สวนการวางระบบรับเหตุฉุกเฉินควรมี วิธีการติดตอ การใชระบบสัญญาณแจงเหตุ อุปกรณที่ตองจัดหา รายชื่อสวน
ราช
การและสถานประกอบการที่เกี่ยวของ วิธีการติดตอผูเกี่ยวของกับฝายตางๆ
3.การดําเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การรายงาน-การตอบรับรายงานเหตุ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การเรีบกทีม
งานที่เกี่ยวของ การอพยพ การติดตอขอความชวยเหลือ การควบคุมจราจร
4.การดําเนินการหลังเกิดเหตุ การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน การฟนฟูสภาพ การประชาสัมพันธ
13 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุ
1.การแจงเหตุฉุกเฉิน ตองแจงชนิดของเหตุ สถานที่เกิด เวลา ชนิดของเชื้อเพลิง-สารเคมี ลักษณะ จํานวน
2.การตอบรับการแจงเหตุผูประสานงานตองตอบรับ-ประกาศภาวะฉุกเฉินและประเมินสถานการณ-สรุปใหผูบัญชาการ
ทราบ
3.การดําเนินการโตตอบเหตุฉุกเฉินโดยเรียกทีมปฏิบัติการ
3.1.ทีมอุปกรณ-เครื่องจักร เพื่อตัดแยกระบบ จัดอุปกรณสนับสนุน
3.2.ทีมสื่อสาร 1).ทีมประสานงานภายใน 2).ทีมประสานงานภายนอก
3.3.ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติงานขึ้นกับ 1).เพลิงไหมหรือระเบิด 2).สารพิษหรือสารไวไฟรั่วหรือหก
ตองเลือกใชอุปกรณและวิธีการในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับชนิดของเหตุการณ
3.4.ทีมปฐมพยาบาล
3.5.ทีมรักษาความปลอดภัย
4.การอพยพ
5.การขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก

14 การสงมอบภาระกิจระหวางผูประสานงานเหตุฉุกเฉินกับผูควบคุมหรือผูบัญชาการเหตุฉุกเฉินตองประกอบดวยขอมูล
1.เหตุการณที่เกิด ตําแหนง และสถานการณที่กําลังดําเนินอยู
2.การปฏิบัติการที่กําลังดําเนินอยู
3.บริเวณที่ทีมรับเหตุฉุกเฉินกําลังปฏิบัติการอยู
4.จํานวนผูบาดเจ็บ ความรุนแรง และผูที่ติดอยูในที่เกิดเหตุ
15 การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ
1.การประกาศยกเลิกภาวะเหตุฉุกเฉิน เมื่อเชื้อเพลิงถูกกําจัดหมด ไมมีความรอนหรือประกายไฟ มีการซอมแซมจุดรั่วแลว
2.การรายงานและการสอบสวน
2.1.การรายงานเหตุฉุกเฉิน ทุกฝายที่เกี่ยวของตองทํารายงานตั้งแตไดรับรายงานจนเหตุการณสงบ รวมถึงปญหาอุปสรรค
ที่มี
ในขณะปฏิบัติการ ถามีการบาดเจ็บตองทํา จป.3 ทํารายงานความเสียหายไปสวนที่เกี่ยวของ เชน บริษัทประกัน
2.2.การสอบสวนสาเหตุฉุกเฉิน
- ทีมสอบสวนสวนบุคคล รวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของและผูเห็นเหตุการณโดยการสอบสวน และบันทึก
- ทีมตรวจสอบเอกสารและขอมูลเฉพาะดาน รวบรวมขอมูลทุกอยาง ตั้งแต ประวัติการเกิดเหตุ/บุคคลากรในสถาน
ประกอบ
การในอดีต-ปจจุบัน บันทึกการซอมบํารุง บันทึกกระบวนการผลิตขณะเกิดเหตุ พิมพเขียว อายุการใชงานเครื่องจักร
สภาวะ
อากาศกอน-หลังเกิดเหตุ รายงานการปฏิบัติการของฝายตางๆ ตั้งแตชื่อผูพบเหตุ กระบวนการระงับเหตุ จนถึงเหตุสงบลง
ภาพระหวางเกิดเหตุ
- ทีมคนหาหลักฐาน คนหาหลักฐาน ( เปนแนวเสนขนานจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง หรือ คนเปนวงกลมจากศูนยกลาง
ไปภายนอก หรือ แบงพื้นที่เปนสี่เหลี่ยมยอยๆแลวคนหา) ถายภาพบันทึกหลักฐาน และบันทึกผูพบ ที่ไหน เมื่อไร
ลักษณะ ใครเก็บรักษา-อยางไร สังเกตและบันทึกสิ่งที่เหลืออยูและสิ่งที่หายไปในที่เกิดเหตุ
- ทีมวิเคราะหดานเทคนิค ตรวจสอบแหลงเชื้อเพลิงในที่เกิดเหตุ สงหลักฐานไปวิเคราะหในหองทดลองเพื่อดูวาเปนสาร
อินทรีย สารออนินทรีย หรือสารที่ระเบิดได
3.การเริ่มดําเนินการผลิตหลังภาวะฉุกเฉิน
4.การประชาสัมพันธจะใหขาวเมื่อมีการสรุปเหตุการณเรียบรอยแลวเทานั้นโดยผูจัดการของสถานประกอบการหรือผู
บัญชาการเหตุฯ
16 การฝกซอมรับเหตุฉุกเฉินควรทําเมื่อ
1.ควรทําอยางนอยปละครั้งหรือ
2.เริ่มนําแผนมาใช
3.มีผูปฏิบติงานใหมเขามาเปนจํานวนมาก
4.มีเครื่องมือหรืออุปกรณืใหมๆ
5.มีการทบทวนหรือปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
6.เมื่อมีการฝกซอมแลว พบวากิจกรรมตามแผนมีขอบกพรองมาก
17 การฝกซอมแผนอพยพ
- ควรทําทุก 6 เดือน

- ผูนําทางควรรูแผนผังอาคาร ทางหนีไฟ ทิศทางลม คุณสมบัติสารพิษ และควรสวมปลอกแขนสีแดง และพรอมชวยเหลือ
ผูที่
เคลื่อนไหวไดชา
- ใหไปที่จุดรวมพลตามแผนกตางๆ มีการตรวจสอบรายชื่อตามแผนก และชื่อผูมาติดตอ-ผูรับเหมา
18 การฝกซอมเคลื่อนยายผูปวย
- การใหความรูในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การประเมินอาการผูบาดเจ็บที่ไดรับ
- การปฏิบัติการเคลื่อนยาย 1).โดยไมใชเครื่องมือ 2). โดยใชเครื่องมือ
19 การฝกซอมปฐมพยาบาล
- ผูหมดสติ หัวใจหยุดเตน หายวจขัดของ อยูในภาวะช็อก มีบาดแผล บาดแผลไฟไหม ผูไดรับสารพิษ

