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บริษัท MRP ENGINEERING มีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิงทีได้รบั โอกาสในการ Overhaul Casing gear ทีเป็ นเครืองจักรสําคัญของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (Cement industry) ทีมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน เป็ นอุปกรณ์หลักทีทําหน้าทีในการขับเคลือนให้หม้อบดแนวตังทํางาน
เพือใช้ในการบดปูนเม็ดจากเม็ดขนาด mm. ให้ละเอียดกลายเป็ นผงปูนซิเมนต์ ซึงมีกาํ ลังในการผลิตสูงสุดถึง ตันต่อชัวโมง โดยเครืองจักรนีมี
นําหนักรวมทังหมด ตัน
โดยทุกขันตอนในการซ่อมครังนี ได้
มี ก ารวางแผนร่ ว มกั บ ผู้ เ ชี ยวชาญที เป็ น
เจ้าของเครืองจักรจากประเทศญีปุ่ น เนืองจาก
ในการซ่อมครังนีต้องใช้ความละเอียดของค่า
ต่ างๆในการควบคุ มการทํางาน เช่ น การ
ควบคุมขันตอนงานเชือม การควบคุมขนาดใน
ขันตอนการ Final machine และการตรวจสอบ
ชินงาน โดยเครือง CMM (Faro arm) ในทุก
ขั นตอนการผลิ ต รวมถึ ง ขั นตอนในการ
ประกอบ เพื อให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานที
กําหนด เพือความถูกต้องและแม่นยําในการ
ทํางาน และเพือตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า และผูใ้ ช้งาน
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“นานาสาระทางวิศวกรรม”
มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชือมด้วยสายตา
(Visual Inspection: VT)

หมายถึ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบโดยไม่ ท ํา ลายเพื อหา
ข้อบกพร่องทีอาจเกิดขึนด้วยสายตา มาตรฐานวิธีการตรวจสอบนี
ใช้สาํ หรับการตรวจสอบงานเชือมโลหะแบบต่างๆ หลอมเหลวของ
ส่ว นประกอบงานโครงสร้างเหล็ ก ทังในโรงงานและภายนอก
โรงงาน ได้แก่ งานเชือมของรอยต่อชินงานต่างๆ เช่น ต่อชน ต่อ
เกย รอยเชือมฟิ ลเลต ฯลฯ รอยเชือมของชินส่วนต่างๆ ทีเป็ นแผ่น
และท่อของโครงสร้างเหล็ก
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เพือตรวจสอบเรืองความปลอดภัยและความคงทนถาวร
ของผลิ ตภัณฑ์ โดยมี ห น่ ว ยงานของภาครัฐและเอกชนเป็ น ผู้
กํา หนดมาตรฐานการตรวจสอบ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
ตรวจสอบ ดังนี
. ลดต้นทุนการผลิต โดยการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุก่อนทีจะ
นํา มาผลิ ต ตรวจสอบขั นตอนก่ อ นเตรี ย มงาน ขั นตอนการ
ปฏิบตั ิงานและขันตอนการผลิต จะทําให้งานเสียน้อยลงเป็ นการ
ลดต้นทุนได้
. เป็ นการประเมิ นคุณภาพของผลิต ภัณฑ์ของงานเชื อมว่ามี
คุณภาพระดับใด ซึงจะทําให้เกิดการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้
ดีขนต่
ึ อไป
. เป็ นการประกันคุณภาพและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์งาน
เชือมโลหะ
. เพื อความปลอดภัย ของผู้บ ริโภคที นํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ง านเชื อม
โลหะไปใช้
การเชื อมโลหะเป็ นการเชื อมในรู ปประกอบงาน โดย
เฉพาะงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ เมื อมีการเชือม
จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบควบคู่กนั ไปเสมอ เพือควบคุมคุณภาพ
ของงานเชือมโลหะ ตรวจสอบงานเชือมจึงมีความสําคัญไม่นอ้ ย
กว่างานเชือมโลหะเลย การผลิตหรือการสร้างผลิตภัณฑ์เพือการ
ใช้งานจะต้องจัดทําให้สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานแต่ใน
สภาพความเป็ นจริงสามารถเกิดข้อบกพร่องขึนได้จากส่วนต่างๆ
ดังนี
1. ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง วั ส ดุ ที นํ า ม า ใ ช้ ง า น เ ช่ น
การรีด การหล่อ

2. ความบกพร่องจากการผลิต เช่น การเชือม
3. ความบกพร่องหลังการใช้งาน
ดังนัน การตรวจสอบงานเชื อมจึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
คื อ การพิ สู จ น์ คุ ณ ภาพของงานเชื อมให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการใช้งาน และพิสูจน์ความบกพร่องของ
งานเชื อม โดยผู้ ต รวจสอบงานเชื อมที ทํ า หน้ า ที
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบตั ิและผลผลิต
เครืองมือและอุปกรณ์ทช่ี วยในการตรวจสอบด้วยสายตา
แบ่งออกได้ กลุม่
.) เครืองมือและอุปกรณ์ขยายภาพ(Magnifying Devices)
.) เครืองมือและอุปกรณ์สอ่ งสว่าง(Lighting Devices)
.) เครืองมือและอุปกรณ์วดั ขนาด(Measuring Devices)
.)เครืองมือและอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล(Record-Keeping Devices)
.) เครืองมือและอุปกรณ์ตรวจสอบอืนๆ(Miscellaneous Devices)
.) เครืองมือและอุปกรณ์ขยายภาพ (Magnifying Devices)
ได้แก่ เลนส์รู ปแบบต่า งๆ ที ช่ วยในการขยายภาพให้
ใหญ่ขึน กําลังขยายของเลนส์ตอ้ งมีความสัมพันธ์กับระยะโฟกัส
คือ เมือกําลังขยายสูงขึนระยะโฟกัสและระยะชัดลึกจะน้อยลง
ภาพทีได้จากเลนส์อาจเกิ ดความคลาดเคลือนได้ อุปกรณ์ขยาย
ภาพพืนฐานอืนๆ ทีใช้กนั แพร่หลาย ได้แก่แว่นขยาย เป็ นต้น

แสดงแว่นขยายช่วยตรวจสอบงานเชือมด้วยสายตา

.) เครืองมือและอุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting Devices)
ช่วยเพิมความสว่างให้แก่บริเวณตรวจสอบงานเชือมที
มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น ในรู ท่อโพรง หรืออุโมงค์ อุปกรณ์
ส่องสว่าง ได้แก่ ไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ซึงเกิดความ
ร้อนและเงาน้อยกว่าหลอกไส้ หรือหลอดไฟรุ ่นใหม่ทีสามารถ
ปรับความเข้มของแสงได้ ซึงเหมาะทีจะใช้รว่ มกับอุปกรณ์ขยาย
ภาพ
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แสดงไฟฉายทีใช้ตรวจสอบงานเชือม

.) เครืองมือและอุปกรณ์วัดขนาด (Measuring Devices)
ใช้ตรวจวัดขนาดความกว้าง ความนูนของแนวเชือม
การหลอมลึกและใช้วดั ขนาดของจุดบกพร่องอยู่ในขอบเขตการ
ยอมรับ (Acceptance Criteria) ตามมาตรฐานทีกําหนดหรือไม่
ชนิ ด ของเครืองมื อ วัด มีทังวัดหยาบและวัด ละเอีย ด ตัว อย่า ง
เครืองมือวัดได้แก่ ตลับเมตร ไม้บรรทัด เกจวัดขนาดแนวเชือม

เกจวัดขนาดแนวเชือมต่อชนและแนวเชือมฟิ ลเลต (Fillet Weld)

แสดงตัวอย่างการใช้เกจวัดแนวเชือม

(ก) ชอล์กวัดอุณหภูมิ

(ข) Pyrometer สําหรับใช้วดั อุณหภูมิสงู

ใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบ เพือใช้เป็ นหลักฐานยืนยัน
ผลการตรวจสอบ ตัว อย่ า งเช่ น การบัน ทึ ก เอกสาร เครื อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายรู ปล้างฟิ ล์ม กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล กล้อง
ถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวีดีโอ เป็ นต้น

เกจวัดระยะจุดบกพร่องในงานเชือม (V-WAC Gauge)
(ก)กล้องถ่ายรู ปล้างฟิ ลม์

(ข)กล้องถ่ายวีดีโอ

เกจวัดแนวเชือม (Welding Gauge)
ไมโครมิเตอร์ อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ เช่น ชอร์กวัดอุณหภูมิ
Pyrometer เป็ นต้น
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.) เครืองมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Record-Keeping Devices)
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.) เครืองมือและอุปกรณ์ตรวจสอบอืนๆ (Miscellaneous Devices)

เป็ นเครืองมือและอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบด้วยสายตาที
ออกแบบ ใช้งานพิเศษเฉพาะเป็ นกลุม่ เครืองมือทีใช้ตรวจสอบในรู
หรื อ ท่ อ ที มองด้ ว ยตาเปล่ า ไม่ เ ห็ น ได้ แ ก่ กล้อ งบอร์ส โคป
(Borescope) เครืองมือวัดปริมาณเฟอร์ไรท์ เครืองมือช่วยขยาย
ตรวจดูโครงสร้าง ตัวอย่างเช่นกล้อง Microscopic ชนิดต่างๆ

3. การตรวจสอบด้วยสายตาในระยะที ห่า งไกลในกรณี
ชินงานอยู่ไกลกับสายตาสามารถให้เครืองช่วยในการตรวจสอบ
เช่น กระจกเงา แว่นขยาย กล้องขยาย บอร์สโคป เป็ นต้น

แสดงระยะห่างและมุมตรวจสอบด้วยสายตา

ตัวอย่างกล้อง (Microscope)

ขันตอนการตรวจสอบ
1. ทําความสะอาดรอยเชือมและบริเวณใกล้เคียงอย่าง
น้อย มิลลิเมตร โดยบริเวณทีทําการตรวจสอบจะต้องแห้ง
และปราศจากสิงสกปรก จารบี นํามัน คราบสเกล สแลก(Slag)
เม็ดโลหะกระเด็น สี และสิงอืนๆ ทีไม่พึงประสงค์ทีอาจปิ ดรอย
บกพร่องได้
2. ตรวจสอบด้วยสายตาห่างจากผิวชิ นงานไม่เกิน
มิลลิเมตร และมุมต้องไม่นอ้ ยกว่า องศาหรือ อาจจะใช้แว่น
ขยาย กล้อ งบอร์ส โคป ไฟเบอร์อ อปติ ก หรื อ กล้อ งวี ดี โ อ
ตรวจสอบด้วยสายตาภายใต้แสงสว่างอย่างน้อย ลักซ์ แต่ที
แนะนํา คือ ลักซ์

การตรวจสอบรอยเชือม
เป็ นการตรวจสอบชิ นงานทีทําการเชือมจากรอยเชื อม
โดยมีการตรวจสอบต่างๆ ดังนี คือ การตรวจสอบก่ อนการเชือม
การตรวจสอบระหว่างการเชือม การตรวจสอบภายหลังการเชือม
การตรวจสอบรอยเชือมซ่อม การตรวจสอบภายหลังการใช้งาน
และการตรวจสอบเมือครบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การตรวจสอบก่ อ นการเชื อม ต้องตรวจสอบ ขนาด
รู ปร่าง ระยะประกอบตามข้อกําหนดวิธีการเชือม ความตรงศูนย์
และตําแหน่ งของชิ นงานอ้างตามแบบงาน ความสะอาดตรง
บริเวณรอยเชือม
2. การตรวจสอบระหว่างการเชือม ต้องตรวจสอบ การทํา
ความสะอาดของรอยเชือมแต่ละแนวเชือม ความไม่ต่อเนืองของ
รอยเชือมแต่ละรอย เช่น รอยแตก หรือรู พรุ น กรณีทีพบความไม่
ต่อเนืองจะต้องแก้ไขก่ อนทีจะเชื อมทับแนวต่อไป บริเวณจุดต่อ
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เครืองมือวัดปริมาณเฟอร์ไรท์ (Ferrite Scope)

4. ผู้ตรวจสอบต้องทําเครืองหมาย ณ ตําแหน่งที พบสิ ง
บกพร่อง และต้องระบุผูต้ รวจสอบและเวลาการตรวจสอบเป็ น
อย่างน้อย เพือการบ่งชีและสอบกลับ
5. การตรวจสอบรอยเชือมด้วยสายตาสามารถกระทําได้
ทันทีหลังจากชินงานเชือมเย็นตัวลง เท่ากับอุณหภูมิหอ้ งยกเว้น
เหล็กมาตรฐาน ASTM A514, ASTM A517 และ ASTM A709
เกรด
W และเหล็กมาตรฐานอืนๆ ทีเทียบเท่า จะสามารถ
ตรวจสอบรอยเชือมด้วยวิธีพินิจได้ภายหลังจากเชือมสําเร็จแล้ว
อย่างน้อย ชัวโมง
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ระหว่างรอยเชือมและชินงานก่อนทีจะเชือมรอยต่อไป เช่น รู ปร่าง
และการหลอมเหลว ความลึก รู ปร่างและผิวหน้าของการเซาะร่อง
อ้างตามรายละเอียดเฉพาะการเชือมหรือ การเตรียมร่องรอยเชือม
ตอนแรก หรือให้มนใจว่
ั าได้กาํ จัดโลหะทีไม่ตอ้ งการออกหมดแล้ว
3. การตรวจสอบภายหลังการเชื อม ต้องตรวจสอบ การ
กําจัดสแลก (Slag) บริเวณรอยเชือม การขัดผิว (Grinding) และ
การตกแต่งรอยเชือม รอยบกพร่อง รู ปร่างและขนาดของรอยเชือม
ความยาวรอยเชือม ภายหลังกรรมวิธีทางความร้อน หลังการเชือม
ปฏิบตั ิการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย
4. การตรวจสอบรอยเชือมซ่อม ต้องตรวจสอบ การกําจัด
รอยบกพร่องออกก่อนการเชื อมซ่อม ขนาดต่างๆ ตรงบริเวณที
เตรียมเชื อมซ่อม เช่น ความลึก ความลาดเอียง ความหยาบผิว
ปฏิบตั ิการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย
5. การตรวจสอบภายหลังการใช้งาน ต้องตรวจสอบรอย
เชือมและบริเวณรอบรอยเชือมว่ามีสิงบกพร่องต่างๆ หรือไม่ เช่น
ขุมสนิมรอยกัดกร่อน รอยเชือมมีรอยร้าวเกิดขึนหรือไม่ปฏิบตั ิ การ
ตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย
ชนิ ด จุ ด บกพร่อ งในงานเชื อมที สามารถตรวจสอบด้ ว ย
สายตา
ชนิดและจุดบกพร่องทีข้อกําหนด (Codes) และเกณฑ์
มาตรฐาน (Specifications) ต่างๆ ให้การยอมรับในการ
ตรวจสอบสายตา
.รอยร้าว (Crack)

. รู พรุ นตลอดแนว (Uniform porosity)

. รูปร่างแนวเชือมทีไม่ผ่านการยอมรับ
(Unacceptable Weld Profile)

. รูพรุน (Porosity)

. การหลอมลึกไม่สมบูรณ์ (Incomplete Fusion)

. การหลอมลึกไม่บริบูรณ์ทีฐาน (Incomplete root Penetration)

ขอบคุณข้อมูล: Slideshare.net/Champakul

. รอยแหว่งขอบแนว (Undercut)

. รอยเกย (Ovelap)
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ภูมิคมุ้ กันโรค หรือภูมิคมุ้ กันร่างกาย เป็ นเหมือนเกราะใน
การป้องกันร่างกายจากไวรัสต่างๆ จึงป้องกันสุขภาพไม่ให้ป่วย
จากการติดเชือต่างๆ รวมไปถึงหวัด และโควิด- ด้วย ซึงในกรณี
หลังนี หากมีมาก แต่หากมีภูมิคุม้ กันร่างกายตํา ก็ท ําให้อาการ
หนักลงได้ การสร้างภูมิคมุ้ กันโรค จึงเป็ นเรืองสําคัญมากในยามนี
ซึงการสร้างภูมิคุม้ กันนันมี ได้หลายวิ ธี วิ ธีทีง่ายที สุดก็ หนี ไม่พน้
การทานอาหารทีช่วยเสริมภูมิกนั ร่างกาย และแม้เราจะทานอาหาร
ทีช่วยเสริมสร้าง ภูมิคมุ้ กันโรค หรือทานวิตามินทังซี และดี ซึงเป็ น
วิ ตามิ นสําคัญในการสร้างภูมิ แต่ถ ้าเรายังมีพฤติ กรรมทําลาย
ภูมิ คุ้มกันโรคละก็ ภูมิคุ้มกันทีพยายามสร้าง ก็ ถูกทําลายลงได้
ง่ายๆ
เครียด
ความเครียดทําให้ภูมิคมุ้ กันร่างกายลดประสิทธิภาพลง เนืองจาก
ร่างกายสร้างเม็ดเลือด
ขาวทีเป็ นกําลังหลักใน
การกําจัดเชือโรคลดลง
จึ ง ทํา ให้ เ ชื อโรคเข้ า
โจมตี และเกิ ด โรคได้
ง่าย
กินอาหารไม่ถกู หลักโภชนาการ
ไม่ว่าจะเป็ นการกิ นอาหารรสจัด ทังเปรียว หวาน เค็ม เผ็ด รวมไป
ถึ งการกินอาหารแปรรู ป และอาหารปนเปื อนต่างๆ ล้วนเป็ นการ
ทํา ลายภู มิ คุ้มกั น โรคทังสิ น
ดังนันจึงควรเลือกทานอาหาร
ทีดีต่อภูมิคุ้มกันร่างกายเช่ น
ปลา กระเทียม ผักผลไม้สีสม้
เหลือ ผักใบเขียว และธัญพืช
พักผ่อนไม่เพียงพอ
ระบบประสาทและภู มิ คุ้มโรคนันเชื อมต่อถึ งกัน จึ ง ทําให้ก าร
พักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อภูมิคุม้ กันร่างกาย ดังทีเราจะเห็นกัน

บ่อยๆ ว่า เมือไหร่ทีพักผ่อนน้อย ก็ มักจะป่ วยง่าย หรือมีอาการ
บางอย่างทีบ่งบอกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนอย่างทีเคย ทีเป็ น
เช่ นนี ก็ เนื องมาจาก
ว่ า การพัก ผ่ อนน้อ ย
จะทํ า ให้ เ ม็ ด เลื อ ด
ขาวลดจํ า นวนลง
ยอมให้เชื อโรคต่างๆ
เข้ามาได้ง่าย และยัง
ทําให้รา่ งกายเกิดการอักเสบเรือรังได้ง่ายอีกด้วย
ขาดวิตามินดี
วิตามินดีมีหน้าทีกระตุน้ ให้เม็ดเลือดขาวหลังสาร Beta-defensins
และ athelicidins เพือทําลายเชื อไวรัสทีเข้าสู่ร่างกาย เมือไหร่ที
ขาดวิตามินดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือด
ขาวจึ งให้ลดน้อยลงไปด้วย ดังนันจึ งควรได้ร ับวิ ตามิ นอยู่เป็ น
ประจํา ซึงแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติทีใหญ่ ทีสุด ก็ คือแสงแดด
นันเอง แต่ดว้ ยความทีแดดเมืองไทยนัน ไม่ได้มีเพียงวิตามินดีเพียง
อย่างเดียว จึงควรรับแสงแดดหรือทํากิจกรรมกลางแจ้ง แค่ช่วยเช้า
เท่านัน เพือป้องอันตรายทีมาจากแสงแดด
ออกกําลังกายไม่สมําเสมอ

การออกกําลังกายที
ได้ ผ ลที สุ ด คื อ การ
ออกอย่างสมําเสมอ
ไม่ น ้อยเกิ นไประบบ
ต่างๆ ของร่างกายยัง
ไม่ ท ั น รั บ รู ้ก ารออก
กําลังกาย หรือมากเกินไปซึงอาจทําให้รา่ งกายได้รบั บาดเจ็บได้ ไม่
ว่าจะออกน้อย สําหรับการออกกําลังกายควรออกกําลังกายอย่าง
น้อย
นาที ต่อสัปดาห์ เพื อเพิ มการตอบสนองของระบบ
ภูมิคมุ้ กัน
บ ุหรีและแอลกอฮอล์
เป็ นที รู ้กั น ดี อยู่ แล้วว่ าในบุ หรี และแอลกอฮอล์นันเต็ มไปด้ว ย
สารพิษทีทําลายระบบต่างๆ ของร่างกาย และหนึงในการทําลาย
ของบุหรีและแอลกอฮอล์ นันก็คือ ภูมิคมุ้ กันโรค โดยสารทีในบุหรี
และแอลกอฮอล์นนจะเพิ
ั
มการอักเสบเรือรังในร่างกาย ส่งผลให้
ภูมิคมุ้ กันร่างกายลดลง
ขอบคุณข้อมูล: goodlifeupdate.com

www.mrp.co.th

Always being your partner

October 2021

MRP ENGINEERING CO., LTD.

เมือยังต้องเข้าออฟฟิศ
อยูอ่ ย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-

ขอบคุณภาพ: www.thaihealth.or.th

ในสถานการณ์ที ไวรัส โควิ ด -19 ยัง คงแพร่ ร ะบาด
หลายบริษัทเลือกความปลอดภัย ให้พนักงานทํางานจากที
บ้าน หรือ Work From Home แต่อีกหลายบริษัทก็ไม่มี
นโยบายเช่นนัน หรืองานบางประเภทมีความจําเป็ นต้องให้
พนักงานเข้ามาปฏิบตั ิหน้าทีภายในบริษัท
คนหมู่ ม า กรวมตั ว กั น อยู่ พื นที เดี ย วกั น เป็ น
เวลานาน แน่ น อนว่ า มีค วามเสี ยง แม้จ ะมี ก ารฉี ด วัค ซี น
ป้องกันแล้ว แต่สดั ส่วนคนของทีฉี ดวัคซีนแล้วยังน้อยมาก
หากเปรียบเทียบกับคนทียังไม่ได้รบั วัคซีน ดังนันต้องหาวิธีดแู ล
ตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในทีทํางาน หรืออย่างน้อยๆ ลด
ความเสียงให้ได้มากทีสุด

5 วิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในทีทํางาน
1. การเดินทางไปทํางาน เดินทางด้วยรถสาธารณะมีความ
เสียงกว่ารถส่วนตัว แต่ถา้ จําเป็ นต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ
ควรระมัดระวังเรืองความสะอาดเป็ นพิเศษ เลียงการจับห่วง เสา
ราว และพืนทีในสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
พยายามยื นหรือ นังให้ห่า งจากผู้อื น 1-2 เมตร หลัง กลับ จาก
ทํางาน ควรล้างมือให้สะอาด ถอดหน้ากากอนามัย ถอดรองเท้า
ก่ อนเข้า บ้า น อาบนําและเปลียนเสือผ้า ก่ อนทํา กิ จ กรรมหรื อ
สัมผัสคนในบ้าน
2. สังเกตอาการของตัวเองเป็ นประจํา ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเข้าสํานักงานทุกครัง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที
บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ หากรู ส้ ึกไม่สบาย มีอาการผิดปกติใดใด
ควรหยุด พัก อาจแจ้ง หัว หน้า งานของทํา งานจากที บ้า นเพื อ

สังเกตอาการตัวเอง ลดความเสียงทีจะนําเชือโรคใดๆไปติดผูอ้ ืน
ด้วย
3. เว้นระยะห่างทางสังคม ควรหลีกเลียงการใช้พืนทีส่วนรวม
เช่น ห้องประชุม ห้องพัก ห้องเก็บของ ติดต่อกับเพือนร่วมงาน
โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ วิดีโอคอนฟลอเรนซ์ อีเมล เพือลดการ
สัมผัส การรับประทานอาหารไม่ควรทานร่วมกับใคร เป็ นไปได้
บางบริษั ท อนุญ าตให้พนัก งานรับ ประทานอาหารที โต๊ ะ ของ
ตัวเองเท่านัน รวมทังใช้บนั ไดแทนลิฟท์
4. ทําความสะอาดของใช้ใ นสํา นั ก งาน โดยเฉพาะของ
ส่วนรวม จุดสัมผัสสาธารณะ ต้องทําความสะอาดด้วยนํายาฆ่า
เชื อ แต่ ก็ อย่ า ละเลยของใช้ส่ว นตัว ใช้ส เปรย์แ อลกอฮอล์ฉี ด
แป้ น พิ ม พ์คี ย ์บ อร์ด
โต๊ะ เก้าอีก่อนหรือใช้
ผ้าชุบนําผสมสบู่เช็ด
ทําความสะอาดก่อน
ใ ช้ ง า น เ พื อ ค ว า ม
ปลอดภัย เพราะไม่รู ้
ว่ า ตอนเราไม่ อ ยู่ ที
โต๊ะมีใครมาหยิบจับ หรือใช้ของส่วนตัวอะไรของเราบ้างหรือไม่
(ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า)
5. รักษาสุขอนามัยของตนเอง ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่
เสมอหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เพือความสะดวก เป็ นไปได้ให้พก
สเปรย์แอลกอฮอล์
ฉีดจุดจับสาธารณะ
โดยเฉพาะห้อ งนํา
ลิฟท์ หากไอจามให้
ใช้ทิชชู่ แต่หากไม่มี
ให้ ไ อหรื อ จามใส่
พั บ แ ข น ด้ า น ใ น
แทนการใช้มือ และไม่ควรใช้มือสัมผัส ตา จมูก ปาก
ไม่มใี ครรูว้ ่า สถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะคลีคลาย
ไปในทางทีดีขึนเมือใด ดังนันกิ จวัตรประจําวัน หน้าทีการงาน
ต่างๆ ทียังดําเนินต่อไป ก็ ตอ้ งทําควบคู่ไปพร้อมๆ กับการดูแล
ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพือควบคุมให้มีผู้
ติดเชือใหม่ให้นอ้ ยทีสุดระหว่างรอการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
อย่างทัวถึงมากขึน
ขอบคุณข้อมูล: ข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์ (POBPAD)
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