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CASING GEAR
 

 บริษัท MRP ENGINEERING มีความภาคภมูิใจเป็นอย่างยิงทีไดร้บัโอกาสในการ Overhaul Casing gear ทีเป็นเครืองจกัรสาํคญัของ

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์(Cement industry) ทีมีการใชง้านมาอย่างยาวนาน เป็นอปุกรณห์ลกัทีทาํหนา้ทีในการขบัเคลือนใหห้มอ้บดแนวตงัทาํงาน 

เพอืใชใ้นการบดปนูเมด็จากเม็ดขนาด  mm. ใหล้ะเอียดกลายเป็นผงปนูซิเมนต ์ซงึมีกาํลงัในการผลิตสงูสดุถงึ  ตนัตอ่ชวัโมง  โดยเครอืงจกัรนมีี

นาํหนกัรวมทงัหมด  ตนั  

โดยทกุขนัตอนในการซ่อมครงันี ได้

มีการวางแผนร่วมกับผู้เชียวชาญทีเป็น

เจา้ของเครอืงจกัรจากประเทศญีปุ่ น เนืองจาก

ในการซ่อมครงันีตอ้งใชค้วามละเอียดของค่า

ต่างๆในการควบคุมการทํางาน เช่น การ

ควบคมุขนัตอนงานเชือม การควบคมุขนาดใน

ขนัตอนการ Final machine และการตรวจสอบ

ชินงาน โดยเครอืง CMM (Faro arm) ในทุก

ขันตอนการผลิต รวมถึงขันตอนในการ

ประกอบ เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานที

กาํหนด เพือความถูกตอ้งและแม่นยาํในการ

ทาํงาน และเพอืตอบสนองตอ่ความพงึพอใจ     

   ของลกูคา้ และผูใ้ชง้าน 
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“นานาสาระทางวิศวกรรม” 
มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชือมดว้ยสายตา 
(Visual Inspection: VT) 
 หมายถึ ง วิ ธีการตรวจสอบโดยไม่ทําลายเพือหา

ขอ้บกพรอ่งทีอาจเกิดขนึดว้ยสายตา มาตรฐานวิธีการตรวจสอบน ี

ใชส้าํหรบัการตรวจสอบงานเชือมโลหะแบบต่างๆ หลอมเหลวของ

ส่วนประกอบงานโครงสร้างเหล็กทังในโรงงานและภายนอก

โรงงาน ไดแ้ก่ งานเชือมของรอยต่อชินงานต่างๆ เช่น ต่อชน ต่อ

เกย รอยเชือมฟิลเลต ฯลฯ รอยเชือมของชินส่วนต่างๆ ทีเป็นแผ่น

และทอ่ของโครงสรา้งเหล็ก 

วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

 เพอืตรวจสอบเรืองความปลอดภยัและความคงทนถาวร

ของผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเป็นผู้

ก ําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบ ดงัน ี 

. ลดตน้ทนุการผลิต โดยการตรวจสอบคณุภาพของวสัดกุ่อนทีจะ

นํามาผลิต ตรวจสอบขันตอนก่อนเตรียมงาน ขันตอนการ

ปฏิบตัิงานและขนัตอนการผลิต จะทาํใหง้านเสียนอ้ยลงเป็นการ

ลดตน้ทนุได ้

. เป็นการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของงานเชือมว่ามี

คณุภาพระดบัใด ซึงจะทาํใหเ้กิดการปรบัปรุงกระบวนการผลิตให้

ดีขนึตอ่ไป 

. เป็นการประกนัคณุภาพและรบัรองคณุภาพของผลิตภณัฑง์าน

เชือมโลหะ 

. เพือความปลอดภัยของผู ้บริโภคทีนาํผลิตภัณฑง์านเชือม

โลหะไปใช ้

 การเชือมโลหะเป็นการเชือมในรูปประกอบงาน โดย

เฉพาะงานอุตสาหกรรมและงานก่อสรา้งต่างๆ เมือมีการเชือม

จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบควบคู่กนัไปเสมอ เพือควบคมุคณุภาพ

ของงานเชือมโลหะ ตรวจสอบงานเชือมจึงมีความสาํคญัไม่นอ้ย

กว่างานเชือมโลหะเลย การผลิตหรือการสรา้งผลิตภณัฑเ์พือการ

ใช้งานจะต้องจัดทาํใหส้มบูรณแ์ละถูกตอ้งตามมาตรฐานแต่ใน

สภาพความเป็นจริงสามารถเกิดขอ้บกพร่องขึนไดจ้ากสว่นต่างๆ 

ดงัน ี

1. ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง วัส ดุที นํา ม า ใ ช้ ง า น  เ ช่ น             

การรดี  การหลอ่ 

2. ความบกพรอ่งจากการผลติ เช่น การเชือม 

3. ความบกพรอ่งหลงัการใชง้าน 

ดังนัน การตรวจสอบงานเชือมจึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

คือ การพิสูจน์คุณภาพของงานเชื อมให้มีความ

เหมาะสมต่อการใชง้าน และพิสูจนค์วามบกพร่องของ

งานเชือม โดยผู้ตรวจสอบงานเ ชือมทีทําหน้าที

ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ ์การปฏิบตัิและผลผลติ 
 

เครอืงมือและอปุกรณท์ชี่วยในการตรวจสอบดว้ยสายตา  

แบ่งออกได ้  กลุม่ 

.) เครอืงมือและอปุกรณข์ยายภาพ(Magnifying Devices) 

.) เครอืงมือและอปุกรณส์อ่งสวา่ง(Lighting Devices) 

.) เครอืงมือและอปุกรณว์ดัขนาด(Measuring Devices) 

.)เครอืงมือและอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลู(Record-Keeping Devices) 

.) เครอืงมือและอปุกรณต์รวจสอบอนืๆ(Miscellaneous Devices) 

 

.) เครอืงมือและอุปกรณข์ยายภาพ (Magnifying Devices) 

 ได้แก่ เลนสรู์ปแบบต่างๆ ทีช่วยในการขยายภาพให้

ใหญ่ขึน กาํลงัขยายของเลนสต์อ้งมีความสมัพนัธ์กับระยะโฟกัส 

คือ เมือกาํลงัขยายสูงขึนระยะโฟกัสและระยะชัดลึกจะน้อยลง 

ภาพทีไดจ้ากเลนสอ์าจเกิดความคลาดเคลือนได ้อุปกรณข์ยาย

ภาพพนืฐานอืนๆ ทีใชก้นัแพรห่ลาย ไดแ้ก่แวน่ขยาย เป็นตน้  

 
 

 

.) เครอืงมอืและอุปกรณส่์องสว่าง (Lighting Devices) 

 ช่วยเพมิความสวา่งใหแ้ก่บรเิวณตรวจสอบงานเชือมที

มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น ในรู ท่อโพรง หรืออุโมงค ์อุปกรณ์

สอ่งสว่าง ไดแ้ก่ ไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์ซึงเกิดความ

รอ้นและเงานอ้ยกว่าหลอกไส ้หรือหลอดไฟรุ่นใหม่ทีสามารถ

ปรบัความเขม้ของแสงได ้ซงึเหมาะทีจะใชร้ว่มกบัอปุกรณข์ยาย

ภาพ 

แสดงแวน่ขยายช่วยตรวจสอบงานเชือมดว้ยสายตา 
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.) เครอืงมอืและอุปกรณว์ัดขนาด (Measuring Devices) 

 ใชต้รวจวดัขนาดความกวา้ง ความนูนของแนวเชือม 

การหลอมลกึและใชว้ดัขนาดของจุดบกพรอ่งอยู่ในขอบเขตการ

ยอมรบั (Acceptance Criteria) ตามมาตรฐานทีกาํหนดหรือไม ่

ชนิดของเครืองมือวัดมีทังวัดหยาบและวัดละเอียด ตัวอย่าง 

เครอืงมือวดัไดแ้ก่ ตลบัเมตร ไมบ้รรทดั เกจวดัขนาดแนวเชือม 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

เกจวดัแนวเชอืม (Welding Gauge)  

ไมโครมิเตอร ์อปุกรณว์ดัอณุหภมิู เช่น ชอรก์วดัอณุหภมิู 

Pyrometer  เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 

 

.) เครอืงมือและอุปกรณบั์นทกึข้อมูล (Record-Keeping Devices) 

 ใชบ้นัทึกผลการตรวจสอบ เพือใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนั

ผลการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การบันทึกเอกสาร เครือง

บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูปลา้งฟิลม์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล กลอ้ง

ถ่ายภาพยนตร ์กลอ้งถ่ายวีดีโอ เป็นตน้ 

 

 
 

 

 

 

 

แสดงไฟฉายทีใชต้รวจสอบงานเชือม  

เกจวดัระยะจดุบกพรอ่งในงานเชือม (V-WAC Gauge) 

เกจวดัขนาดแนวเชือมต่อชนและแนวเชือมฟิลเลต (Fillet Weld) 

แสดงตวัอยา่งการใชเ้กจวดัแนวเชือม 

(ก) ชอลก์วดัอณุหภมิู (ข) Pyrometer สาํหรบัใชว้ดัอณุหภมิูสงู 

(ก)กลอ้งถ่ายรูปลา้งฟิลม์ (ข)กลอ้งถ่ายวีดีโอ 
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.) เครอืงมือและอุปกรณต์รวจสอบอืนๆ (Miscellaneous Devices) 

 เป็นเครืองมือและอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบดว้ยสายตาที

ออกแบบ ใชง้านพิเศษเฉพาะเป็นกลุม่เครืองมือทีใชต้รวจสอบในรู

หรือท่อทีมองด้วยตาเปล่าไม่ เห็น ได้แก่  กล้องบอร์สโคป

(Borescope) เครืองมือวดัปริมาณเฟอรไ์รท ์เครืองมือช่วยขยาย

ตรวจดโูครงสรา้ง ตวัอยา่งเช่นกลอ้ง Microscopic ชนิดต่างๆ 

 
 

 

 
 

 

ขนัตอนการตรวจสอบ 

1. ทาํความสะอาดรอยเชือมและบรเิวณใกลเ้คียงอยา่ง 

นอ้ย  มิลลิเมตร โดยบริเวณทีทาํการตรวจสอบจะตอ้งแหง้

และปราศจากสิงสกปรก จารบี นาํมนั คราบสเกล สแลก(Slag) 

เม็ดโลหะกระเด็น สี และสิงอืนๆ ทีไม่พึงประสงคท์ีอาจปิดรอย

บกพรอ่งได ้

2. ตรวจสอบดว้ยสายตาห่างจากผิวชินงานไม่เกิน  

มิลลิเมตร และมมุตอ้งไม่นอ้ยกว่า  องศาหรือ อาจจะใชแ้ว่น

ขยาย กล้องบอร์สโคป ไฟเบอร์ออปติก หรือกล้องวีดี โอ

ตรวจสอบดว้ยสายตาภายใตแ้สงสวา่งอยา่งนอ้ย  ลกัซ ์แตท่ี

แนะนาํ คือ  ลกัซ ์

3. การตรวจสอบด้วยสายตาในระยะทีห่างไกลในกรณี

ชินงานอยู่ไกลกับสายตาสามารถใหเ้ครืองช่วยในการตรวจสอบ 

เช่น กระจกเงา แวน่ขยาย กลอ้งขยาย บอรส์โคป เป็นตน้ 

 

 
 

 

4. ผู้ตรวจสอบต้องทําเครืองหมาย ณ ตําแหน่งทีพบสิง

บกพร่อง และตอ้งระบุผูต้รวจสอบและเวลาการตรวจสอบเป็น

อยา่งนอ้ย เพอืการบง่ชีและสอบกลบั 

5. การตรวจสอบรอยเชือมดว้ยสายตาสามารถกระทาํได้

ทนัทีหลงัจากชินงานเชือมเย็นตวัลง เท่ากับอุณหภูมิหอ้งยกเวน้

เหล็กมาตรฐาน ASTM A514, ASTM A517 และ ASTM A709 

เกรด  W และเหล็กมาตรฐานอืนๆ ทีเทียบเท่า จะสามารถ

ตรวจสอบรอยเชือมดว้ยวิธีพินิจไดภ้ายหลงัจากเชือมสาํเร็จแลว้

อยา่งนอ้ย  ชวัโมง 

 

การตรวจสอบรอยเชอืม 

 เป็นการตรวจสอบชินงานทีทาํการเชือมจากรอยเชือม

โดยมีการตรวจสอบต่างๆ ดังนี คือ การตรวจสอบก่อนการเชือม 

การตรวจสอบระหว่างการเชือม การตรวจสอบภายหลงัการเชือม 

การตรวจสอบรอยเชือมซ่อม การตรวจสอบภายหลังการใช้งาน 

และการตรวจสอบเมอืครบวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1. การตรวจสอบก่อนการเชือม ต้องตรวจสอบ ขนาด 

รูปร่าง ระยะประกอบตามขอ้กาํหนดวิธีการเชือม ความตรงศูนย์

และตําแหน่งของชินงานอ้างตามแบบงาน ความสะอาดตรง

บรเิวณรอยเชือม 

2. การตรวจสอบระหว่างการเชือม ตอ้งตรวจสอบ การทาํ

ความสะอาดของรอยเชือมแต่ละแนวเชือม ความไม่ต่อเนืองของ

รอยเชือมแต่ละรอย เช่น รอยแตก หรือรูพรุน กรณีทีพบความไม่

ต่อเนืองจะตอ้งแก้ไขก่อนทีจะเชือมทับแนวต่อไป บริเวณจุดต่อ

เครอืงมือวดัปริมาณเฟอรไ์รท ์(Ferrite Scope) 

ตวัอยา่งกลอ้ง (Microscope) 

แสดงระยะห่างและมมุตรวจสอบดว้ยสายตา 
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ระหวา่งรอยเชือมและชินงานก่อนทีจะเชือมรอยต่อไป เช่น รูปรา่ง 

และการหลอมเหลว ความลกึ รูปรา่งและผิวหนา้ของการเซาะรอ่ง 

อา้งตามรายละเอียดเฉพาะการเชือมหรือ การเตรียมรอ่งรอยเชือม

ตอนแรก หรอืใหม้นัใจวา่ไดก้าํจดัโลหะทีไม่ตอ้งการออกหมดแลว้ 

3. การตรวจสอบภายหลังการเชือม ต้องตรวจสอบ การ

กาํจดัสแลก (Slag) บริเวณรอยเชือม การขดัผิว (Grinding) และ

การตกแต่งรอยเชือม รอยบกพรอ่ง รูปรา่งและขนาดของรอยเชือม

ความยาวรอยเชือม ภายหลงักรรมวิธีทางความรอ้น หลงัการเชือม 

ปฏิบตัิการตรวจสอบแบบไมท่าํลาย 

4. การตรวจสอบรอยเชือมซ่อม ตอ้งตรวจสอบ การกาํจัด

รอยบกพร่องออกก่อนการเชือมซ่อม ขนาดต่างๆ ตรงบริเวณที

เตรียมเชือมซ่อม เช่น ความลึก ความลาดเอียง ความหยาบผิว 

ปฏิบตัิการตรวจสอบแบบไมท่าํลาย 

5. การตรวจสอบภายหลังการใช้งาน ตอ้งตรวจสอบรอย

เชือมและบริเวณรอบรอยเชือมว่ามีสิงบกพร่องต่างๆ หรือไม่ เช่น 

ขมุสนิมรอยกดักรอ่น รอยเชือมมีรอยรา้วเกิดขนึหรือไม่ปฏิบตัิ การ

ตรวจสอบแบบไมท่าํลาย 
 

ชนิดจุดบกพร่องในงานเชือมทีสามารถตรวจสอบด้วย

สายตา 

 ชนิดและจดุบกพรอ่งทขีอ้กาํหนด (Codes) และเกณฑ์

มาตรฐาน (Specifications) ตา่งๆ ใหก้ารยอมรบัในการ

ตรวจสอบสายตา 

.รอยร้าว (Crack) 

 
 

. รอยแหว่งขอบแนว (Undercut) 

 
 

. รอยเกย (Ovelap) 

 

. รูพรุนตลอดแนว (Uniform porosity) 

 
 

. รูปร่างแนวเชอืมทไีม่ผ่านการยอมรบั  
(Unacceptable Weld Profile) 

 
 

. รูพรุน (Porosity) 

 
 

. การหลอมลึกไม่สมบูรณ ์(Incomplete Fusion) 

 
 

. การหลอมลกึไม่บริบูรณท์ีฐาน (Incomplete root Penetration) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอบคณุขอ้มลู:  Slideshare.net/Champakul 
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ภมิูคุม้กนัโรค หรอืภมูิคุม้กนัรา่งกาย เป็นเหมือนเกราะใน

การป้องกันร่างกายจากไวรสัต่างๆ  จึงป้องกันสุขภาพไม่ใหป่้วย

จากการติดเชือต่างๆ รวมไปถึงหวดั และโควิด-  ดว้ย ซึงในกรณี

หลังนี หากมีมาก แต่หากมีภูมิคุม้กันร่างกายตาํ ก็ทําให้อาการ

หนกัลงได ้การสรา้งภมิูคุม้กันโรค จึงเป็นเรอืงสาํคญัมากในยามนี 

ซึงการสรา้งภูมิคุม้กันนันมีไดห้ลายวิธี วิธีทีง่ายทีสุดก็หนีไม่พน้ 

การทานอาหารทีช่วยเสริมภมูิกนัรา่งกาย และแมเ้ราจะทานอาหาร

ทีช่วยเสริมสรา้ง ภูมิคุม้กนัโรค หรือทานวิตามินทงัซี และดี ซงึเป็น

วิตามินสาํคัญในการสรา้งภูมิ แต่ถ้าเรายังมีพฤติกรรมทาํลาย

ภูมิคุ้มกันโรคละก็ ภูมิคุ้มกันทีพยายามสรา้ง ก็ถูกทาํลายลงได้

ง่าย  ๆ
 

เครยีด 

ความเครียดทาํใหภู้มิคุม้กนัรา่งกายลดประสิทธิภาพลง เนืองจาก

ร่างกายสรา้งเม็ดเลือด

ขาวทีเป็นกาํลงัหลกัใน

การกาํจัดเชือโรคลดลง 

จึ งทําให้เ ชือโรคเข้า

โจมตี และเกิดโรคได้

ง่าย  
  

กินอาหารไม่ถกูหลกัโภชนาการ 

ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารรสจัด ทงัเปรียว หวาน เค็ม เผ็ด รวมไป

ถึงการกินอาหารแปรรูป และอาหารปนเปือนต่างๆ ลว้นเป็นการ

ทําลายภูมิคุ้มกันโรคทังสิน 

ดงันนัจึงควรเลือกทานอาหาร

ทีดีต่อภูมิคุ้มกันร่างกายเช่น 

ปลา กระเทียม ผักผลไมส้ีสม้

เหลือ ผกัใบเขียว และธัญพืช  
 

 
 

พกัผ่อนไม่เพียงพอ 

ระบบประสาทและภูมิคุ้มโรคนันเชือมต่อถึงกัน จึงทําให้การ

พกัผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อภูมิคุม้กันร่างกาย ดังทีเราจะเห็นกัน

บ่อยๆ ว่า เมือไหร่ทีพักผ่อนนอ้ย ก็มักจะป่วยง่าย หรือมีอาการ

บางอย่างทีบ่งบอกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนอย่างทีเคย ทีเป็น

เช่นนีก็เนืองมาจาก

ว่าการพักผ่อนน้อย

จะทําให้ เม็ดเลือด

ขา วลดจํานวน ลง 

ยอมใหเ้ชือโรคต่างๆ 

เขา้มาไดง้่าย และยงั 
 

ทาํใหร้า่งกายเกิดการอกัเสบเรอืรงัไดง่้ายอีกดว้ย  
 

ขาดวิตามินดี 

วิตามินดีมีหนา้ทีกระตุน้ใหเ้ม็ดเลือดขาวหลงัสาร Beta-defensins 

และ athelicidins เพือทาํลายเชือไวรสัทีเขา้สู่ร่างกาย  เมือไหร่ที

ขาดวิตามินดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของเม็ดเลือด

ขาวจึงให้ลดน้อยลงไปด้วย ดังนันจึงควรได้ร ับวิตามินอยู่เป็น

ประจาํ ซึงแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติทีใหญ่ทีสดุ ก็คือแสงแดด

นนัเอง แตด่ว้ยความทีแดดเมืองไทยนนั ไม่ไดม้ีเพียงวิตามินดีเพียง

อยา่งเดียว จึงควรรบัแสงแดดหรือทาํกิจกรรมกลางแจง้ แค่ช่วยเชา้

เทา่นนั เพอืป้องอนัตรายทีมาจากแสงแดด  
 

ออกกาํลงักายไม่สมาํเสมอ 

การออกกําลังกายที

ได้ผลทีสุด คือการ

ออกอย่างสมาํเสมอ 

ไม่น้อยเกินไประบบ

ต่างๆ ของรา่งกายยงั

ไม่ทันรับรู ้การออก

กาํลงักาย หรอืมากเกินไปซึงอาจทาํใหร้า่งกายไดร้บับาดเจ็บได ้ไม่

ว่าจะออกนอ้ย สาํหรบัการออกกาํลงักายควรออกกาํลงักายอย่าง

น้อย  นาที ต่อสัปดาห์ เพือเพิมการตอบสนองของระบบ

ภมิูคุม้กนั  
 

บหุรแีละแอลกอฮอล ์

เป็นทีรู ้กันดีอยู่แล้วว่าในบุหรีและแอลกอฮอล์นันเต็มไปด้วย

สารพิษทีทาํลายระบบต่างๆ ของร่างกาย และหนึงในการทาํลาย

ของบหุรีและแอลกอฮอล ์นนัก็คือ ภมิูคุม้กันโรค โดยสารทีในบุหรี

และแอลกอฮอลน์นัจะเพิมการอักเสบเรือรังในร่างกาย ส่งผลให้

ภมิูคุม้กนัรา่งกายลดลง  

 
ขอบคณุขอ้มลู:  goodlifeupdate.com  
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เมอืยงัตอ้งเขา้ออฟฟิศ  
อย ูอ่ยา่งไรใหป้ลอดภยัจากโควิด-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ในสถานการณ์ทีไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด 

หลายบริษัทเลือกความปลอดภยัใหพ้นกังานทาํงานจากที

บา้น หรือ Work From Home แต่อีกหลายบริษัทก็ไม่มี

นโยบายเช่นนนั หรืองานบางประเภทมีความจาํเป็นตอ้งให้

พนกังานเขา้มาปฏิบตัิหนา้ทีภายในบรษัิท 

คน ห มู่มา กรว มตัว กันอ ยู่พืน ที เดี ยว กัน เ ป็ น

เวลานาน แน่นอนว่ามีความเสียง แม้จะมีการฉีดวัคซีน

ป้องกันแลว้ แต่สดัส่วนคนของทีฉีดวัคซีนแลว้ยังนอ้ยมาก

หากเปรยีบเทียบกบัคนทียงัไม่ไดร้บัวคัซีน ดงันนัตอ้งหาวิธีดแูล

ตวัเองใหป้ลอดภยัจากโควิด-19 ในทีทาํงาน หรอือยา่งนอ้ยๆ ลด

ความเสยีงใหไ้ดม้ากทีสดุ 
 

5 วิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในททีาํงาน 

1. การเดินทางไปทาํงาน เดินทางดว้ยรถสาธารณะมีความ

เสียงกว่ารถสว่นตวั แต่ถา้จาํเป็นตอ้งเดินทางดว้ยรถสาธารณะ

ควรระมดัระวงัเรอืงความสะอาดเป็นพิเศษ เลยีงการจบัหว่ง เสา 

ราว และพืนทีในสาธารณะ สวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลา 

พยายามยืนหรือนังให้ห่างจากผู้อืน 1-2 เมตร หลังกลบัจาก

ทาํงาน ควรลา้งมือใหส้ะอาด ถอดหนา้กากอนามยั ถอดรองเทา้

ก่อนเขา้บ้าน อาบนาํและเปลียนเสือผา้ก่อนทาํกิจกรรมหรือ

สมัผสัคนในบา้น 
 

2. สังเกตอาการของตัวเองเป็นประจํา ตรวจวดัอุณหภูมิ

รา่งกายก่อนเขา้สาํนกังานทกุครงั ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลที์

บริษัทจัดเตรียมไวใ้ห ้หากรูส้ึกไม่สบาย มีอาการผิดปกติใดใด 

ควรหยุดพัก อาจแจ้งหัวหน้างานของทํางานจากทีบ้านเพือ

สงัเกตอาการตวัเอง ลดความเสยีงทจีะนาํเชือโรคใดๆไปติดผูอื้น

ดว้ย 

3. เว้นระยะห่างทางสังคม ควรหลีกเลียงการใชพื้นทีสว่นรวม 

เช่น หอ้งประชุม หอ้งพกั หอ้งเก็บของ ติดต่อกบัเพือนร่วมงาน

โดยใชแ้อปพลิเคชนัตา่งๆ วิดีโอคอนฟลอเรนซ ์อีเมล เพือลดการ

สมัผสั การรบัประทานอาหารไม่ควรทานรว่มกบัใคร เป็นไปได้

บางบริษัทอนุญาตให้พนักงานรับประทานอาหารทีโต๊ะของ

ตวัเองเทา่นนั รวมทงัใชบ้นัไดแทนลิฟท ์
 

4. ทําความสะอาดของใช้ในสํานักงาน โดยเฉพาะของ

สว่นรวม จดุสมัผสัสาธารณะ ตอ้งทาํความสะอาดดว้ยนาํยาฆ่า

เชือ แต่ก็อย่าละเลยของใช้ส่วนตัวใช้สเปรย์แอลกอฮอลฉี์ด

แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 

โต๊ะ เกา้อีก่อนหรือใช้

ผา้ชุบนาํผสมสบู่เช็ด

ทาํความสะอาดก่อน

ใ ช้ ง า น เ พื อ ค ว า ม

ปลอดภัย เพราะไม่รู ้

ว่ าต อนเราไม่อยู่ ที

โต๊ะมีใครมาหยิบจับ หรือใชข้องสว่นตวัอะไรของเราบา้งหรือไม่ 

(ปลอดภยัไวก้่อนดีกว่า)  
 

5. รักษาสุขอนามัยของตนเอง ลา้งมือดว้ยสบู่ใหส้ะอาดอยู่

เสมอหรือใช้เจลแอลกอฮอลเ์พือความสะดวก เป็นไปไดใ้หพ้ก

สเปรยแ์อลกอฮอล์

ฉีดจดุจบัสาธารณะ

โดยเฉพาะห้องนาํ 

ลิฟท ์หากไอจามให้

ใชท้ิชชู่ แตห่ากไม่มี

ให้ไอหรือจามใ ส่

พั บ แ ข น ด้ า น ใ น

แทนการใชมื้อ และไม่ควรใชมื้อสมัผสั ตา จมกู ปาก 

 ไมม่ใีครรูว้่า สถานการณโ์ควิด-19 ในไทยจะคลคีลาย

ไปในทางทีดีขึนเมือใด ดังนนักิจวตัรประจาํวัน หนา้ทีการงาน

ต่างๆ ทียงัดาํเนินต่อไป ก็ตอ้งทาํควบคู่ไปพรอ้มๆ กับการดูแล

ความปลอดภยัดา้นสาธารณสขุอย่างเขม้ขน้ เพือควบคมุใหม้ีผู้

ติดเชือใหมใ่หน้อ้ยทสีดุระหวา่งรอการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 

อยา่งทวัถึงมากขนึ 

ขอบคณุภาพ:  www.thaihealth.or.th 
 

ขอบคณุขอ้มลู:  ขอ้มลูจากเว็บไซตพ์บแพทย ์(POBPAD) 

 



 

 


