
 
 

คู่มือความปลอดภัยในการท างาน 
 

ส าหรับพนักงานองค์การสะพานปลา 
 
 
 

 
 

 

 
 



ค าน า 
 

                  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การสะพานปลา ได้จัดท าหนังสือคู่มือความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับพนักงาน
องค์การสะพานปลา (องค์การสะพานปลา) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีการจัด สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมตามหลักสุขอนามัยและ
กฎหมาย โดยผู้จัดท าได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของ ผู้ร่วมงานเป็นส าคัญ ตลอดจนการถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย
ด้านความปลอดภัยฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
                   ดังน้ันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานองค์การ
สะพานปลาทุกท่านในการใช้คู่มือให้เป็นประโยชน์ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการจัดและดูแลสถานที่ท างานให้สะอาด เป็นระเบียบ 
น่าอยู่น่าท างาน ปลอดภัย ไร้มลพิษ เพื่อเสริมสร้าง ความสุขและคุณภาพชีวิตในการท างานที่
ดีตลอดไป  
 

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
องค์การสะพานปลา 

 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
   เรื่อง                                              หน้า                                                                        

• นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน   ๑   
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/มอก. 18001  ๒  
• ปรัชญาพื้นฐานด้านความปลอดภัย           ๓ 
• นิยามศัพท์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             ๔ 
• 5 ส. เพื่อความปลอดภัยในการท างาน          ๕ 
• ข้อปฏิบัติเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน       ๖ 
• ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของสถานท่ีท างาน      ๗ 

• ความปลอดภัยในส านักงาน              ๘ - ๙ 
• ความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์          ๑๐ - ๑๑ 
• ความปลอดภัยในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ์    ๑๒ 
• การยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมืออย่างปลอดภัย      ๑๓ 
• ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า       ๑๔ 
• ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ       ๑๕ 
• การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล      ๑๖ 
• การปอ้งกันและระงับอัคคีภัย        ๑๗ 
• ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น      ๑๘ 
• การปอ้งกันกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว       ๑๙ 
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น        ๒๐ -  ๒๒ 
• ระเบียบปฏิบัติงานการใช้บริการห้องพยาบาล      ๒๓ 
• การใช้บริการห้องพยาบาล        ๒๔ 
• การด าเนินการเมื่อมีอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน      ๒๕ 
• หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน        ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑ 
 

 
 
 
 
 



หน้า ๒ 
 

ระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย OHSAS/ มอก.18001  
 

                   ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ก าหนดมาตรฐานระบบการ
จัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน รวมทั้งเป็นแนวทางควบคุมความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
และอุบัติเหตุต่าง ๆต่อบุคลากรทั้งภายในองค์กร สังคมและชุมชนรอบข้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ปรัชญาพื้นฐานด้านความปลอดภัย 

 
 

 “ความปลอดภยัเป็นหน้าที่ของทุกคน”    
Safety is everyone’s responsibility  

 
“ความปลอดภยัต้องมาก่อนเสมอ”      

Safety first 
  

“ความปลอดภยั เป็นพืน้ฐานของทุกกิจกรรมในภารกิจของ องค์การสะพานปลา”                   
Safety is the base of all FMO’s activities 

 
  

“การเพิม่ผลผลิต คุณภาพและความปลอดภัย ต้องก้าวไปพรอ้มกันเสมอ” Productivity, 
Quality and Safety must step together 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓ 



 
 

 
นิยามศัพทอ์าชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
• อุบัติเหตุจากการท างาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมีผล  

ท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
• โรคจากการท างาน หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 

(Occupational Disease) โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่
เหมาะสม สัมผัสสิ่งคุกคาม ลักษณะท่าทางการท างานที่ไม่ถูกต้อง โดยอาการของโรค
หรือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานหรือหลังจากท างานมาเป็นเวลานานหรือ
ภายหลังหยุดการท างานหรือลาออก จากงานนั้น ๆแล้ว เช่น โรคจากการติดเชื้อจาก
การท างานกับสัตว์ เชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ หรือโรคจาการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรมและอุบัติเหตุในการท างาน ฯลฯ 

• โรคที่ เกี่ยวเนื่องจากการท างาน หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงาน  (Working Related Disease) โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน และสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน ปัจจัยหนึ่งของการ เกิดโรค เป็นผลโดย
อ้อมจากการท างาน เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากสาเหตุความเครียด โรค กระเพาะ
อาหาร (พนักงานที่ต้องท างานกะ / ล่วงเวลาบ่อย ๆ) ฯลฯ 

• ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจาก 
สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตราย การเจ็บป่วย การสูญเสีย หรือความเดือดร้อนร าคาญ อัน
เนื่องมาจากการท างาน 

• อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัย     
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 

หน้า ๔ 



 
 

๕ ส. เพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 
                   ๕ ส. เป็นแนวความคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท า งาน เพื่อ
ก่อให้เกิดสภาพ การท างานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 
        ๑. สะสาง คือ การจัดแยกสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกจากสิ่งที่จ าเป็นและก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น
ออกไปให้มากที่สุดของที่ไม่ใช้ไม่ต้องการทิ้งไป/ขายของที่จะใช้เก็บเป็นระเบียบ มีป้ายบอก  
        ๒. สะอาด คอื ดแูลสถานที่ท างานให้สะอาดเป็นระเบยีบอยู่เสมอ จุดที่ควรดูแล : พื้น 
มุมห้อง เพดาน มุมเพดาน โต๊ะท างาน ช้ันวางของ ตู้เอกสาร หลอดไฟ ฝาครอบและทุก ๆ
อย่างรอบตัวเรา 
        ๓. สะดวก คือ จัดวางสิ่งของที่จ าเป็นให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางทางเดิน จัดเป็น 
หมวดหมู่ มีปา้ยบอก 
        ๔. สุขลักษณะ คือ รักษาสถานที่ท างานให้สะอาด ค านึงถึงสุขภาพอนามัยของ
พนักงาน โดยดูแล ๓ ส. แรกให้ดีอยู่เสมอ  
        ๕. สร้างนสิัย คือ การปฏิบัติให้ต่อเนื่องเป็นนิสัย 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๕ 



 
 

ข้อปฏิบัติเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
 

๑. ติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาการปฏิบัติงาน  
๒. ดูแลสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบด้วย 

หลักการ ๕ ส. อยู่เสมอ 
๓. ดูแลปอ้งกันตนเองโดยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีและปฏิบัติตนตาม ประกาศ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๔. สูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณที่ องค์การสะพานปลา จัดไว้ให้เท่านั้น 
๕. รับประทานอาหารในบริเวณที่ องค์การสะพานปลา จัดให้เท่านั้น 
๖. ปิดสวิตซ์หรือถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง 

      ๗. อย่าปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม  
      ๘. หากพบเห็นสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย หรือสิ่งที่อาจท าให้เกิด    
อันตราย ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที  
      ๙. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับประเภทของงาน และสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ก าลังปฏิบัต ิ 
     ๑๐. ห้ามดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่
ตนเองหรือผู้อื่น ควรแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาด าเนินการให ้
 
 

 
 
 
 

หน้า ๖ 



 
 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน  
 

           การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เพ่ือเปน็การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพท่ีดี มีความสุขและความปลอดภัยในการท างาน ควร
ปฏิบัติดังนี ้
 
สถานที่ท างานและบริเวณโดยรอบ 
 

• สะอาด ไม่ทิ้งหรือปล่อยปละละเลย และให้มีขยะหรือเศษวัสดุเกลื่อนกลาด 
 

สภาพการท างานที่ปลอดภัย 
 

• จัดเก็บสิ่งของเคร่ืองใช้ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ตามหลัก 5 ส. 
 

• โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารจัดเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งานแล้วทุกวัน  


• การเดินสายไฟ สายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พาดหรือวางเกะกะและมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  



• มีความพร้อมในเร่ืองของการป้องกันอัคคีภัย 
 

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานและบริเวณโดยรอบ 
 
• ไม่มีเสียงดังรบกวนการท างาน 
• มีแสงสว่างพอเหมาะ 
• มีการจัดทัศนียภาพรอบ ๆสถานท่ีท างานให้ร่มร่ืน (ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ตกแต่งบริเวณ

รอบ ๆให้ดูสดชื่น) 
• ไม่มีมลพิษจากอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมีต่าง ๆ (ควันบุหร่ี สเปรย์น้ าหอม น้ ายาท าความ

สะอาด) 
 
 
 
 

 

หน้า ๗ 



 
ความปลอดภัยในส านักงาน 

 
พื้นที่ส านักงาน – ทางเดิน – ประตู – หน้าต่าง 
 

๑.   พื้นส านักงานควรมีการท าความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินและมุมอับต่าง ๆ  

๒.   กรณีมีน้ าหรือส่ิงท่ีอาจท าให้เกิดการลื่นหกล้มให้รีบแจ้งพนักงานมาท าความสะอาดพื้นทันที      
      ระหว่างรอท าความสะอาดควรแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ด้วย  
๓.   อย่าวางสิ่งของเกะกะบริเวณทางออก ช่องทางเดิน ประตู ทางออกฉุกเฉิน  

๔.   สายโทรศัพท์ เครื่องคิดเลข เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรติดตั้งให้เรียบร้อย ไม่พาดผ่านทางเดิน หรือ        
      วางเกะกะ  
๕.   บานประตูที่เปิด-ปิดสองบานควรติดเคร่ืองหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ให้ชัดเจนและควรปฏิบัติ  
      ตามโดยเคร่งครัด 
๖.   ปิดล็อกหน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกงานแล้วทุกวัน  

๗.   บริเวณทางเข้า-ออก หรือมุมห้อง ควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยมีป้ายห้ามหรือป้ายเตือน 
      เพ่ือปอ้งกันการเกิดเหตุชนกัน 
 

บันได 
 

๑.  บันไดขึ้น-ลง มีสภาพแข็งแรง สะอาด ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง ติดแถบกันลื่น ให้เรียบร้อย และมีราว 

     บันไดหรือราวกันตก  

๒.  จัดให้มีพรมหรือท่ีเช็ดเท้าบริเวณเชิงบันไดท่ีมีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย  

๓.  ไม่ติดตั้งสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจ เช่น กระจกเงา ภาพโปสเตอร์ เคร่ืองตกแต่ง บริเวณบันได  
 

อุบัติเหตุที่พบไดบ้่อย  
• สะดุดสายไฟ  
• สะดุดขอบพรม  
• เตะกระเป๋าตัวเอง 
• ถ้าตัวล็อกลิ้นชักช ารุด เวลาดึงลิ้นชักอาจจะหลุดลงมาทับเราได้ 
• เตะลิ้นชักตู้เปิดทิ้งไว้  
• เสียหลักหงายหลัง 

 
 
 
 
         

หน้า ๘ 



 
โต๊ะท างาน – เก้าอี้ – ตู้เก็บ – ชั้นวางเอกสาร 
 
๑.  การจัดวางโต๊ะและตู้เก็บเอกสารต้องไม่กีดขวางช่องทางเดินในขณะท่ีเปิดใช้งานและมีการตรึง 

     หรือยึดให้มีความมั่นคง แข็งแรง  

๒.   ให้ปิดลิ้นชักโต๊ะ ล้ินชักตู้เอกสารหรือประตูตู้ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานแล้ว  

๓.   ไม่วางส่ิงของต่าง ๆบนหลังตู้เอกสารเพ่ือปอ้งกันสิ่งของตกหล่นลงมาเป็นอันตรายได้  

๔.   ไม่จัดเก็บเอกสารในล้ินชักตู้ชั้นมากเกินไป เพราะจะท าให้ตู้หรือชั้นเสียการทรงตัวและล้มทับได้  

      ควรใส่ของหนักไว้ลิ้นชักล่างเพื่อถ่วงน้ าหนัก  

๕.   ไม่ใช้เก้าอ้ีติดล้อมารองยืนเพื่อหยิบหรือวางสิ่งของ หรือนั่งเอน/พิงพนักเก้าอ้ีให้รับน้ าหนักเพียง 

     ข้างใดข้างหนึ่ง เพราะอาจท าให้เสียหลักหงายหลังได้  

๖.  ไม่ควรวางสิ่งของหรือกล่องใต้โต๊ะท างาน 
 
เครื่องใช้ส านักงาน 
  
๑.  การเก็บปากกาหรือดินสอ ควรเอาปลายชี้ลงหรือวางราบในล้ินชัก  

๒.  หุบขากรรไกร ใบมีดคัตเตอร์หรือของมีคมอื่น ๆ หลังการใช้งาน  

๓.  แกะลวดเย็บกระดาษด้วยท่ีดึงลวด  

๔.  การใช้เคร่ืองตัดกระดาษ ต้องระวังนิ้วมือให้อยู่หลังจากใบมีดขณะที่ตัดกระดาษและหลีกเลี่ยง 

     การตัดกระดาษจ านวนมากพร้อมกันทีเดียว ในส่วนของใบมีดควรมีการ์ดครอบหรือลดใบมีดลง 

     ให้ต่ าสุด อย่ายกค้างไว้เมื่อไม่ใช้งาน  

๕.  ขอบกระดาษเป็นของมีคม เวลาหยิบควรหยิบตรงมุม อย่าหยิบตรงขอบกระดาษ  

๖.  เช็ดท าความสะอาดโทรศัพท์บนโต๊ะท างานอย่างสม่ าเสมอ อย่าให้มีกลิ่นหรือฝุน่ละออง 
     เพื่อปอ้งกันการแพร่เช้ือทางลมหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
            

หน้า ๙ 



 
 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

๑.  ท่านั่งปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
  

• นั่งศีรษะตั้งตรงหรือก้มเล็กน้อย ระดับสายตาในแนวราบควรอยู่ระดับเดียวกับขอบบนของ
จอภาพ ไม่หมุนคอไปทางซ้ายหรือทางขวา  

•   ระยะมองจอภาพควรอยู่ระหว่าง   ๔๐ - ๖๐ ซม. (หรือประมาณ ๑ ช่วงแขน)  
•   นั่งหลังตั้งตรงหรือเอนไปด้านหลังเล็กน้อย (ถ้ามีพนักพิงหลัง) 
•   นั่งพิงพนักพิงหลัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณหลังส่วนล่าง)  
•   นั่งปฏิบัติงานโดยไม่บิดหรือเอียงตัวไปทางซ้ายหรือทางขวา   
•   แขนท่อนบนห้อยแนบขนานกับลาตัว ไม่นั่งยกไหล่หรือกางแขนออกทางด้านข้าง  
•   ไม่วางแขนบนท่ีพักแขนขณะปฏิบัติงานกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์  
•   แขนท่อนล่างอยู่ในแนวราบ (ขนานกับพื้น) และท ามุมประมาณ  ๙๐ องศากับแขนท่อนบน        

  (มุมท่ีข้อศอก)  
•    มือและแขนท่อนล่างอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ไม่งอข้อมือท้ังแนวดิ่งและแนวราบ 
•    ไม่วางฝ่ามือ (หรือข้อมือ) บนลิ้นชักวางแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ หรือท่ีพักฝ่ามือ ถ้าไม่สามารถ        

  รักษาแนวเส้นตรงท่ีข้อมือได้  
•   ขาท่อนบนอยู่ในแนวราบ (ขนานกับพื้น) และท ามุมประมาณ   ๙๐ - ๑๑๐ องศากับล าตัว  
•   ขาท่อนล่างอยู่ในแนวดิ่ง (ตั้งฉากกับพ้ืน) และท ามุมประมาณ ๙๐ องศากับขาท่อนบน   

  (มุมท่ีหัวเข่า)  
•   วางเท้าท้ัง  ๒ ข้างบนพ้ืนหรือท่ีพักเท้า ไม่วางเท้าบนขาเก้าอี้หรือเบาะนั่ง  
•    ไม่ควรนั่งพับขาไว้บนเบาะนั่งหรือนั่งไขว่ห้าง ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

๒.  การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
  

•   จัดให้มีพื้นท่ีปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ไม่วางสิ่งของท่ีไม่จ าเป็นในบริเวณงาน  
•   จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ และวางอุปกรณ์ท่ีส าคัญและต้องใช้บ่อย ๆในต าแหน่งที ่    

  เหมาะสมท่ีสุด (เช่น มองเห็นได้ง่ายท่ีสุด เอ้ือมหยิบได้สะดวกท่ีสุด เป็นต้น)  
•   วางแป้นพิมพ ์(ส่วนแป้นพิมพ์ตัวอักษร) อยู่ตรงหน้า และห่างจากล าตัวเป็นระยะใกล้เคียงกับ    

ความยาวจากข้อศอกถึงปลายนิ้วมือ 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๐ 



 
 

•  ระดับแป้นพิมพ์ควรสูงใกล้เคียงกับระดับข้อศอก (เมื่อนั่งหลังตรงและห้อยแขนตามสบายข้าง
ล าตัว)  

•  ไม่ควรกางขาแป้นพิมพ์ เพราะท าให้ต้องงอข้อมือขึ้นในขณะปฏิบัติงานกับแป้นพิมพ ์
•  วางแป้นพิมพ์ให้ชิดขอบลิ้นชักวางแป้นพิมพ์ ไม่วางแขนท่อนล่าง ข้อมือ หรือฝ่ามือบนลิ้นชัก  

 วางแป้นพิมพ์  
•  วางเมาส์ให้ชิดกับแป้นพิมพ์  
•  ใช้แผ่นรองเมาส์ เมื่อปฏิบัติงานกับเมาส์  
•  วางจอภาพตรงหน้า ไม่วางเยื้องไปทางซ้ายหรือขวา  
•  ระดับขอบบนของจอภาพไม่ควรอยู่สูงกว่าระดับสายตา (ขณะนั่งโดยที่หลังและศีรษะตั้งตรง 

 และมองตรงไปข้างหน้า)  
•  วางจอภาพให้อยู่ห่างจากตาเป็นระยะประมาณ ๒ ไม้บรรทัด (หรือประมาณ  ๑ ช่วงความยาว 

  แขน) 
 

๓.   ถ้าจ าเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น เบาะนั่งเสริม ฐานเสริมระดับแป้นพิมพ์ ฐานเสริมระดับจอภาพ 
ท่ีพักเท้า เป็นต้น  
 
๔. ถ้าต้องมองเอกสารขณะปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรวางเอกสารบนท่ีวางเอกสาร จัดให้
ต าแหน่งอยู่ระหว่างแป้นพิมพ์และจอภาพ หรือวางข้างจอภาพ  
 
๕. ควรหยุดพักการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อท างานอย่างต่อเนื่อง  ๑  ชั่วโมง โดยระหว่าง
หยุดพัก ไม่ควรนั่งท่ีโต๊ะท างาน ควรลุกขึ้นและเดินไป-มา และบริหารส่วนของร่างกายที่ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

หน้า ๑๑ 



   
 

 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ ์

 
 ๑. ปิดฝาเคร่ืองให้สนิทก่อนเร่ิมถ่ายเอกสารทุกครั้ง (เพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตา หรือ
สัมผัสผิวหนังมากเกินความจ าเป็น ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการตาแดง ตุ่มคัน มะเร็งผิวหนัง)  
 ๒. หลีกเล่ียงการสูดโอโซนท่ีปล่อยออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสาร (เพราะอาจท าให้เกิดอาการ
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ระคายเคืองจมูก/ปาก/คอ)  
   ๓. ควรตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ์ในท่ีท่ีมีอากาศหมุนเวียน หรือถ่ายเทได้สะดวก 
หรือจัดวางให้ไกลห่างจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีนั้น ๆ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของผงฝุ่น  
 ๔. การเติมหมึกพิมพ์ (ผงคาร์บอน) ควรเทช้า ๆ อย่าให้ฟุ้งกระจายและล้างมือให้สะอาดหลัง
เติมหมึกแล้วทุกครั้ง  
 ๕. พนักงานหญิงท่ีก าลังมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสาร  
 ๖. บ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๒ 



   
 
 

การยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมืออย่างปลอดภัย 
 
             การยกเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ีทุกคนได้ปฏิบัติ และอุบตัิเหตุที่
พบส่วนใหญ่มักมีสาเหตุเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น       
ควรปฏิบัติดังนี้  
   ๑. พิจารณาขนาด น้ าหนักและรูปร่างของวัสดุที่จะเคลื่อนย้าย ถ้ายกคนเดียวไม่ไหวให้
ขอความ  ช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน  
  ๒. เข้าใกล้วัสดุท่ีจะเคลื่อนย้าย  
  ๓. วางเท้าให้อยู่ในต าแหน่งท่ีได้สมดุล ยืนเท้าแยกห่างกันพอเหมาะ หากวัสดุวางอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเอว ควรยืนให้ชิดวัสดุก่อนที่จะยกขึ้น  
  ๔. นั่งยอง ๆ หรือย่อตัวลงโดยการงอเข่า ควรให้หลังอยู่ในแนวตรงงอได้เล็กน้อย เพ่ือ
ป้องกันการปวดหลัง  
  ๕. ก้มหน้าเพ่ือมองดูวัสดุที่จะยก  

  ๖. จับยึดวัสดุท่ีจะยกให้มั่นท้ังฝ่ามือ  
  ๗.  เงยหน้าขึ้น หลังตรง ใช้กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเน้ือขายกวัสดุขึ้น ยืดขาให้ตรง  
  ๘.  ยกสิ่งของขึ้น โดยให้แขนและศอกอยู่แนบใกล้ตัว  
  ๙.  หมุนเท้าและล าตัวไปในทิศทางท่ีต้องการ อย่าบิดเอี้ยวตัวในขณะยกเคลื่อนย้าย 
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ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  
 
                กระแสไฟฟ้าแม้มีเพียงเล็กน้อยอาจท าให้ถึงแก่ความตายได้ จึงควรระมัดระวังทุกครั้งท่ี
ใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยปฏิบัติดังนี้  
  ๑. ตรวจอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โดยให้ตรวจดูว่า 
สายไฟ ปลั๊ก ขั้วต่อ ชารุด เปียกชื้นหรือไม่  
  ๒. จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติงานและภายหลังเลิกใช้แล้ว  
  ๓. อย่าใช้เต้าเสียบท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ร่วมกันมากเกินไป  
  ๔. ห้ามใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะร่างกายเปียกน้ าเด็ดขาด  
  ๕. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ังของตนเองและส่วนกลางทุกครั้ง      
เมื่อเลิกใช้งานหรือภายหลังจากเลิกงานแล้วทุกวัน  
  ๖. ศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนใช้งาน  
  ๗. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทที่เกิดความร้อนอยู่เป็นประจ า เช่น กระติกน้ าร้อน ควรจัดหา
วัสดุท่ีไม่ติดไฟ เช่น กระเบ้ือง หินอ่อน ฯลฯ ท าเป็นพื้นรองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะใช้งานทุกครั้ง  
  ๘. พบอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุดเลิกใช้ทันที อย่าพยายามซ่อมแซมเอง ให้
รีบแจ้งผู้รับผิดชอบมาด าเนินการซ่อมแซมให้  
  ๙. ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ ใช้สายไฟให้ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  
  ๑๐. สวิตซ์ สายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ ควรได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา  
  ๑๑. การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือซ่อมแซมติดตั้งระบบท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีผู้
ปฏิบัติอย่างน้อย ๒ คน  
  ๑๒. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายหรือผู้ถูกไฟดูดให้ตัดกระแสไฟก่อน อย่าเอามือ
เปล่าจับ ให้ใช้ผ้า ไม้ เชือกท่ีแห้งดึงผู้บาดเจ็บให้หลุดออกมา ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๔ 



 
 

ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 
 

         การขับรถยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย โดยมีอันตรายเกิดขึ้นน้อยท่ีสุดควรปฏิบัติ
ดังนี้  
 ๑.  ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาท  
 ๒.  มีมารยาทในการขับขี่รถที่ดี มีน้ าใจเอื้อเฟื้อแก่กัน  
 ๓.  หม่ันตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าไม่ว่าจะเป็นน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ามันเกียร์ น้ าในหม้อ
น้ า น้ ากลั่นในแบตเตอรี่ ไฟสัญญาณต่าง ๆ เติมยางรถอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และน ารถเข้าตรวจและ
บ ารุงรักษาท่ีศูนย์บริการ หรือโดยช่างผู้ช านาญตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อความมั่นใจ
ว่าไม่มีส่วนใดบกพร่องและพร้อมท่ีจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเสมอ  
 ๔.  ปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก าหนดของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  
 ๕.  ขับรถด้วยความเร็วท่ีเหมาะกับสภาพถนนและการจราจร โดยเฉพาะถนนภายในหน่วยงาน 
ให้ขับรถด้วยความเร็วตามป้ายจ ากัดความเร็วท่ีก าหนดไว้  
 ๖.  การขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  
 ๗.  การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกคร้ัง  
 ๘.  อย่าขับรถขณะมึนเมาหรือกินยาแก้หวัด หรือขณะง่วงนอนจัด เพราะเมื่อตกอยู่ในสภาพ
เช่นนั้น จะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรหาท่ีจอดรถที่ปลอดภัยแล้ว พักสักครู่ เพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสู่
สภาพท่ีพอจะขับรถต่อไปได้  
 ๙.  ให้ใส่เบรกมือทุกครั้งเมื่อน ารถเข้าจอดในบริเวณท่ีจอดรถ เพื่อป้องกันรถลื่นไหล  
 ๑๐. ภายในบริเวณพ้ืนท่ีองค์การสะพานปลาควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๕ 



 
 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 

              อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งส่ิงใดท่ีสวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้น
ไม่ให้ประสบอันตรายหรือลดความรุนแรงจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อควร
ปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
              ๑. ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมเมื่อต้องปฏิบัติงานท่ีเสี่ยง ต่ออันตราย   
ทุกครั้ง เช่น  
                  - สวมหมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และรองเท้านิรภัย เมื่อเข้าไป ปฏิบัติงานในบริเวณ
เขตพื้นที่ก่อสร้าง  
                  - สวมหมวกนิรภัยและ/หรือรองเท้านิรภัยเมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
สถานท่ี 
                  - สวมถุงมือ แว่นตานิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันตาอ่ืน ๆ เมื่อต้องท างานท่ีสัมผัสกับกรด 
ด่างหรือสารเคมีท่ีกัดกร่อน งานท่ีเกี่ยวกับโลหะ งานก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร  
                  - ใช้เข็มขัดนิรภัยและสายรัดกันตก เมื่อต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนท่ีสูงกว่า 2 เมตรขึ้นไป  
                  - สวมถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง เมื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมง ท าสวนปลูกต้นไม้ใน
บริเวณหนองน้ าหรือพงหญ้า  
             ๒. แต่งกายให้รัดกุมเหมาะกับสภาพของงานท่ีเสี่ยงต่ออันตรายท่ีต้องปฏิบัติและไม่ควรถอด
หรือม้วนแขนเส้ือในขณะปฏิบัติงาน  
             ๓. แหวน สร้อยคอ นาฬิกาข้อมือ เป็นบ่อเกิดแห่งอันตรายโดยเฉพาะเมื่อต้องปฏิบัติงานใกล้
สายไฟฟ้าแรงสูง  
             ๔. สวมรองเท้าท่ีเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ห้ามใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าชนิดเปิด
เห็นหัวนิ้วเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๖ 



 
 

การปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 
 

การปอ้งกันและระงับอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องช่วยกันดูแลและปฏิบัติ ดังนี้  
     ๑. ห้ามสูบบุหรี่หรือท าให้เกิดประกายไฟบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้  
     ๒. ห้ามท้ิงก้นบุหรี่หรือวัตถุที่มีความร้อนลงในตระกร้า ถังขยะ หรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้  
    ๓. ต้องทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นในบริเวณส านักงาน อย่าตื่นตกใจ 
ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได้ฝึกซ้อมไว้  
   ๔. ต้องทราบต าแหน่งและที่ตั้งของอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงท่ีมีใช้อยู่ในส านักงาน ได้แก่ สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  
     ๕. เรียนรู้วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภทและสามารถน ามาใช้งานได้ทันที เมื่อ
มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น  
     ๖. ห้ามวางสิ่งของ วัสดุ เอกสารในต าแหน่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการน าเคร่ืองดับเพลิง
มาใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
    ๗. ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยพร้อมเพรียงกัน  
      ๘. พนักงานท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็ว
ตามขั้นตอนในแผนอพยพหนีไฟ และให้ไปรวมกันท่ีจุดรวมพล ห้ามหนีไปท่ีอื่น ท้ังนี้เพื่อจะได้ตรวจและ
เช็คจ านวนและทราบว่ามีผู้ใดติดค้างอยู่ในอาคารอีกหรือไม่  
       ๙. ห้ามน าเครื่องดับเพลิงมาฉีดเล่นหรือเล่นหยอกล้อกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๗ 



 
 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น 
 

๑. เลือกใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือท่ีเหมาะสมกับประเภทของเพลิงท่ีเกิดขึ้น ดังนี้  

• ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) และชนิดสารสะอาด (ถังสีเขียว) ใช้ดับเพลิงได้
ทุกประเภท  

• ถังดับเพลิงชนิด CO2 (ถังสีแดง) ใช้ดับเพลิงได้ทุกประเภท ยกเว้นเพลิงท่ีเกิดจากวัสดุ
ติดไฟทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ฯลฯ  

๒. วิธีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือมี ๔ ขั้นตอน คือ ดึง ปลด กด ส่าย  

         (๑) ดึง ท าการดึงสายฉีดจากที่เก็บ  
         (๒) ปลด มือหนึ่งจับท่ีถังอีกมือหนึ่งท าการดึงสลักเพื่อปลดล็อควาล์วท่ีหัวถัง  
         (๓) กด ท าการกดก้านชิ้นบนหรือบีบก้านท้ังสองชิ้นเข้าหากัน เพื่อท าการฉีดสารออกมา  
         (๔) ส่าย ในขณะที่ฉีดสารใส่ฐานของไฟจะต้องท าการส่ายสายฉีดไปมาท้ังซ้ายและขวาเพ่ือกวาด 
              ต้อนและดักทิศทางการหนีของไฟ จนเปลวไฟดับสนิท  
๓. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้  

         (๑) ตั้งสติ แจ้งผู้รับผิดชอบดับเพลิงขั้นต้น  
         (๒) ดับไฟด้วยถังดับเพลิง (ถ้าท าได้)  
         (๓) แจ้งศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (กองประชาสัมพันธ์ กปส.) และดึงสัญญาณแจ้งเหตุ 
              เพลิงไหม้  
         (๔) พื้นท่ีเกิดเหตุดาเนินการอพยพทันที ส่วนพื้นท่ีอื่นให้อพยพเมื่อได้ยินเสียงประกาศสั่งให้  
              อพยพ  
         (๕) รวมกลุ่มท่ีจุดรวมพลรอการตรวจนับ  
 

๔. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย  

         (๑) อย่าตื่นเต้น ตกใจ! และอย่าห่วงทรัพย์สิน  
         (๒) อพยพออกจากพื้นที่เพื่อออกไปยังเส้นทางหนีไฟที่อยู่ใกล้ท่ีสุด โดยพยายามสังเกตหลีกเลี่ยง 
              เส้นทางท่ีมีควันหรือมีความร้อน  
         (๓) ภายในบันไดหนีไฟห้ามวิ่ง ควรใช้วิธีเดินเร็ว ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยท่ีสุด  
         (๔) ในกรณีท่ีบริเวณเส้นทางมีควันให้ใช้วิธีหมอบราบและคลานบนพื้น  
         (๕) การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
 
 
 

หน้า ๑๘ 



 
 

การป้องกันกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
  
 

 การปอ้งกันกรณีเกิดเหตแุผ่นดินไหว  

            ๑. ให้ตั้งสติ (ไม่ตระหนกจนเกินเหตุ) อยู่ในพื้นท่ีท่ีแข็งแรง ปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง 
สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนเพดาน และผนัง หากอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่แข็งแรงให้ออกจาก
อาคารภายใต้การน าของผู้น าอพยพทันที  

            ๒. รับฟังค าแนะน าและข้อควรปฏิบัติ จากผู้น าอพยพของสังกัด  

            ๓. ไม่ควรท าให้เกิดประกายไฟ หากอยู่ในพื้นท่ีใกล้ถังแก๊สหรือวัสดุไวไฟ  

            ๔. ไม่ใช้ลิฟต์ อาจมีอันตรายขณะติดอยู่ในลิฟต์  

            ๕. ไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จ าเป็น  

            ๖. ตรวจเช็คการบาดเจ็บของตนเองและเข้ารับการปฐมพยาบาล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๙ 



 
 
 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๑. เศษผงเข้าตา  
      ห้ามขยี้ตา ลืมตาในน้ าสะอาด กลอกตาไปมา  

      ถ้ายังไม่ออก ล้างมือให้สะอาด ใช้กระดาษทิชชูหรือมุมผ้าสะอาดเขี่ยผงออก ไม่ควรใช้ยาป้ายตา  

      ถ้าเศษผงยังไม่ออกให้ปิดตาด้วยผ้าสะอาด รีบไปพบแพทย์  

๒. เลอืดก าเดาออก  
      ก้มหน้าลง ใช้ผ้าสะอาดอุดรูจมูกข้างใน หรือใช้นิ้วบีบจมูกให้แน่นทั้ง 2 ข้าง หายใจทางปาก  

      วางผ้าห่อน้ าแข็งหรือผ้าชุบน้ าเย็นบริเวณสันจมูก  

      ถ้าเลือดไม่หยุดไหลควรไปพบแพทย์  

 ๓. สิ่งแปลกปลอมเข้าหู  
      ห้ามแคะ เพราะจะยิ่งดันให้ลึกเข้าไปอีก  

      ให้ใช้น้ าสะอาดหรือน้ ามันพืชหยอดในรูหูข้างนั้น ท้ิงไว้สักครู่แล้วจึงค่อยเอียงหูข้างนั้นลง  

      ถ้ายังไม่ออกควรไปพบแพทย์  

 ๔. เป็นลมหมดสติ  
      พาไปนอนหรือนั่งพักในท่ีร่ม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้ามคนมุงดู  

      ปลดหรือคลายเสื้อผ้าออกให้หลวม ถอดรองเท้าออก  

      ถ้าหายใจได้ปกติให้ดมแอมโมเนีย ยาดมหรือยาหม่อง ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดตามหน้าและแขน  

      เมื่ออาการดีขึ้นให้ดื่มน้ าหวานหรือน้ าเย็น 

 ๕. ข้อเคล็ด ข้อแพลง  
      ให้ข้อนั้นอยู่นิ่งๆ หรือเคลื่อนไหวให้น้อยท่ีสุด  

      ในกรณีท่ีเกิดทันที ข้อยังไม่ทันบวม ให้ประคบด้วยน้ าเย็นหรือน้ าแข็ง  

      ถ้าต่อมาเมื่อข้อบวมแล้วให้ประคบด้วยน้ าร้อนหรือนวดด้วยน้ ามันหรือครีมนวด  

      ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดูกหักหรือไม่ ควรส่งพบแพทย์เพื่อท าการเอกซเรย์  
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 ๖. บาดแผลถลอก  
       ล้างแผลด้วยน้ าสะอาดและสบู่ เพ่ือให้เศษดินหรือส่ิงสกปรกท่ีอยู่ในแผลออกให้หมด  

       เช็ดบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์   ๗๐%  

       เช็ดบริเวณแผลด้วยน้ าต้มสุขท่ีเย็นแล้ว น้ าเกลือ ๐.๙% หรือน้ าเกลือท าเอง (น้ าต้มสุกเย็นแล้ว
๑ แก้ว + เกลือปน่ ½ ช้อนชา)  

       ท าแผลด้วยน้ ายาใส่แผล (เบตาดีน/ทิงเจอร์เมอร์ไทโอเรท)  

       ไม่ต้องปิดแผล  

 ๗. แผลไฟไหม้น้ ารอ้นลวก  
       แช่บริเวณท่ีถูกลวกในน้ าเย็นท่ีสะอาด หรือใช้น้ าแข็งวางหรือถูบริเวณท่ีบาดเจ็บเพ่ือลดปวด
แสบร้อน ห้ามใช้น้ าปลาหรือยาสีฟันใส่ท่ีแผล  

       ถ้าหนังไม่พองหรือหลุดออก เมื่อล้างแผลแล้วซับให้แห้ง ท าด้วยครีมเพรดนิโซโลนบาง ๆ หรือ
ครีมท าแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก  

       ถ้ามีตุ่มพองเล็กน้อยไม่ควรเจาะ ปล่อยให้แห้งและหลุดร่อนไปเอง ถ้าตุ่มใหญ่ควรไปพบแพทย์ 
 

๘. การห้ามเลือด  
        ใช้มือหรือผ้าสะอาดกดลงบนแผล หรือใช้ผ้าสะอาดวางบนแผลแล้วใช้ผ้ารัดให้แน่นหลายชั้น 
เพ่ือกดจุดท่ีเลือดออกท าให้เลือดหยุดไหลได้  

        ถ้าเป็นบาดแผลบริเวณแขนหรือขาให้ยกส่วนนั้นให้สูง จะช่วยให้เลือดไหลไปสู่บริเวณนั้น
น้อยลง  

        ถ้าเลือดออกมากควรรีบส่งโรงพยาบาล  

๙.  การเข้าเฝอืก  
            ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีกระดูกหัก ซึ่งเกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย การ
เข้าเฝือกเพ่ือไม่ให้กระดูกส่วนนั้นเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อยท่ีสุด ป้องกันมิให้อาการรุนแรงขึ้น เช่น 
กระดูกทิ่มทะลุผิวหนังออกมาภายนอกได้ และให้รีบน าส่งแพทย์ทันที การปฏิบัติให้ท าอย่างถูกวิธีและ
รวดเร็ว ดังนี้  
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          ส ารวจดูว่าอวัยวะส่วนไหนที่มีกระดูกหัก ให้จับดูด้วยความระมัดระวังอย่าพยายามจับพลิก
หรือบิด  

          หาวัสดุท่ีอยู่ใกล้ตัวท่ีสามารถใช้ท าเฝือกได้พอดีกับอวัยวะส่วนนั้น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ไม้
บรรทัด หนังสือ ฯลฯ  

          ก่อนวางเฝือกลงบนอวัยวะส่วนท่ีมีกระดูกหัก ให้ใช้ผ้าหรือส าลีวางลงบนอวัยวะส่วนนั้นก่อน
ให้ตลอดแนวเฝือก เพ่ือปอ้งกันเฝือกกดลงบนผิวหนังโดยตรง เพราะจะท าให้เจ็บปวดหรือเกิดเป็นแผล
ได้  

          ใช้ผ้าสะอาดหรือเชือกมัดเฝือก แต่ต้องไม่ให้แน่นหรือตึงจนเกินไป เพราะจะท าให้โลหิต
ไหลเวียนไม่สะดวก 
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ระเบียบปฏิบัติงานการใช้บริการห้องพยาบาลองค์การสะพานปลา 
 

              ๑) ห้องพยาบาลองค์การสะพานปลา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
(เวลาพัก ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น.)  
              ๒) การเข้ารับบริการห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น 
ปวดศีรษะ เป็นไข้ ท้องเสีย ไอ เจ็บคอ ท าแผลเบ้ืองต้น ฯลฯ  
              ๓) การใช้บริการห้องพยาบาลต้องพบเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา 
เพ่ือซักถามอาการก่อน ห้ามหยิบยารับประทานเองโดยเด็ดขาด  
              ๔) ผู้ท่ีมารับบริการให้แจ้งอาการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา รายชื่อยาท่ีแพ้ และการ
ตั้งครรภ์ให้เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา ทราบทุกครั้ง  
              ๕) ห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา ให้บริการรักษาอาการป่วยเบื้องต้น ท าแผลเบ้ืองต้น 
และบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันท่ีสามารถบ าบัดได้ดว้ยยาสามัญประจ าบ้าน ยาตามบัญชีกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งไม่ใช่การรักษาท่ีเกินอ านาจหน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา  
              ๖) พนักงานท่ีมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเฉียบพลัน หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรงให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตนเอง และแจ้งหัวหน้าส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพ่ือน าส่ง
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเร็ว และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
              ๗) ห้ามส่งเสียงดังหรือก่อความร าคาญแก่ผู้อื่น และผู้ใช้บริการห้องพยาบาลองค์การสะพาน
ปลา ท่ีนอนพักอยู่ขณะมาใช้บริการห้องพยาบาล  
              ๘) ห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา เป็นระบบสวัสดิการดูแลสุขภาพพลานามัยให้บริการ
ส าหรับพนักงาน องค์การสะพานปลา ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ องค์การสะพานปลา และหรือผู้ติดต่อราชการ
เท่านั้น  
              ๙) ผู้เข้ารับบริการกรุณาลงชื่อในแบบบันทึกการใช้บริการและแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อบันทึก
ข้อมูลลงในระบบทุกครั้ง 
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การใช้บริการห้องพยาบาล 
ระเบียบการใช้บริการ  
    ๑) ประสงค์จะขอรับยา  
       - แจ้งอาการเจ็บป่วยให้เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง  
       - ห้ามขอรับยาแทนบุคคลอื่นในทุกกรณี  
       - ลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง  
   ๒) การขออนุญาตเข้านอนพักห้องพยาบาล  
       - ขออนุญาตเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา ก่อนนอนพัก  
       - กรอกใบขออนุญาตนอนพักห้องพยาบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนนอนพัก 
(แบบฟอร์มตามท่ีก าหนด)  
       - อนุญาตให้นอนพักกรณีเจ็บป่วยคราวละไม่เกิน  ๓ ชั่วโมง  
       - การอนุญาตนอนพักให้เป็นดุลยพินิจการประเมินอาการของเจ้าหน้าท่ี  
       - ขอสงวนสิทธิ์ในการนอนพักในกรณีมีบุคคลท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรืออาการหนักกว่าเข้านอน
พักก่อน (เนื่องจากเตียงมีจ านวนจ ากัด)  
       - ลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง  
   ๓) ประสงค์จะท าแผล  
       - การท าแผลสามารถท าได้ตลอดเวลาท่ีให้ห้องพยาบาลเปิดให้บริการ  
       - ห้ามท าแผลเองก่อนได้รับอนุญาต  
       - ห้ามหยิบ จับ ส าลี ผ้ากอส อุปกรณ์ท าแผล เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว  
       - ลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง  
 
หมายเหตุ...  
             ถ้าพนักงาน องค์การสะพานปลา ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ องค์การสะพานปลา และหรือผู้ติดต่อ
ราชการ เข้าห้องพยาบาลโดยไม่มีความจ าเป็น หรือถ้าตรวจพบว่าไม่ได้ป่วยจริง หรือเข้ามาก่อกวน      
ส่งเสียงดัง เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล องค์การสะพานปลา จะขอบันทึกรายชื่อและรายงาน
ผู้บงัคับบัญชาเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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การด าเนินการเมือ่มีอบุัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน 
 

                   เมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นว่ามีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงานแม้เพียงเล็กน้อย ให้ปฏิบัติดังนี้  
           ๑. ให้โทรแจ้ง 1669 หรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องค์การสะพานปลา) ทราบทันที  
           ๒. ขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน/ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หากไม่มีความรู้ในเร่ืองการ
ปฐมพยาบาลให้รายงานการบาดเจ็บต่อผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับแผนกสวัสดิการและแรงงาน
สัมพันธ์ (ผสร.) ในกรณีท่ีต้องน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  
           ๓. ให้พนักงานท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือพบเห็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกรอกข้อมูลรายละเอียด
ในแบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ (Accident/ Incident Report) และใหผู้้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ
พนักงานท่ีได้รับอุบัติเหตุรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุฯ ตามแบบฟอร์มการสอบสวนเหตุ 
(Investigation Accident/ Incident Report) ส่งมายัง แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (ผสร.) 
อย่างช้าภายในไม่เกิน  ๓ วัน นับจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  

              กรณีท่ีต้องเป็นผู้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติดังนี้  

                 (๑) ตั้งสติให้ดี อย่าตื่นเต้นตกใจจนพูดจาสับสน  
                 (๒) พบเหตุการณ์ไฟไหม้ แจ้งหน่วยดับเพลิง โทร. 199  
พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โทร. 191,1669  
                 (๓) บอกรายละเอียดข้อมูล  
                      - สถานท่ี/สถานท่ีใกล้เคียงท่ีรู้จักสังเกตเห็นได้ง่าย  
                      - อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้ชัดเจน  
                      - บอกจ านวนผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)  
                      - ขอทราบรายชื่อผู้รับสายหรือท่ีจะติดต่อกลับไป รอจนกว่าผู้รับสายจะบอกให้วางหู
ได้  
                      - เตรียมผู้รับโทรศัพท์ตอบกลับท่ีสามารถให้รายละเอียดของเหตุการณ์ และสามารถ
เป็นผู้ประสานเร่ืองต่อได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๕ 



 
 
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉนิ 

 
 

โทรศัพท์ฉุกเฉิน สายด่วนช่วยชีวิต 1669 
 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 
 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 
 

จ.ส. 100 1137 
 

แจ้งไฟฟา้ขัดข้อง 1130 
 

แจ้งน้ าประปาไม่ไหล 1125 
 

ศูนย์เอราวัณ (บริการ 24 ชม.) 1646 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๖ 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


