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1 ความปลอดภัยในการทํางาน 

2 การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

3 การจัดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 

4 มลพิษจากโรงงานอตุสาหกรรม 

5 การปองกันและควบคมุมลพิษจากสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน


6 โรคทีเ่กิดจากการทาํงานและโรคจากการประกอบอาชีพ 

7 การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร 

8 เครือ่งหมายและสญัลกัษณ ความปลอดภัยในการทํางาน 

9 เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล 

10 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 

11 กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย 

12 หนวยงานที่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย


สมรรถนะ

รายวิชา

หนวยที่
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คํานํา

 หนังสือหมวดวิชาสามัญ รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Vocational Hygiene 

and Safety) รหัส 20001-1001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 มีทั้งหมด 

12 หนวยการเรียน คือ 

 หนวยที่ 1 ความปลอดภัยในการทํางาน

 หนวยที่ 2 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หนวยที่ 3 การจัดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน

 หนวยที่ 4 มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

 หนวยที่ 5 การปองกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางาน

 หนวยที่ 6 โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคจากการประกอบอาชีพ

 หนวยที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร

 หนวยที่ 8 เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน

 หนวยที่ 9 เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล

 หนวยที่ 10 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

 หนวยที่ 11 กฎหมายที่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย

 หนวยที่ 12 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หนังสือหมวดวิชาสามัญ รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับนี้ ผูเรียบเรียงได

วิเคราะหเนื้อหา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อใหไดหนังสือหมวด

วิชาที่สมบูรณจนเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

 การจัดทําหนังสือหมวดวิชานี้สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความชวยเหลือแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญหลายทานที่กรุณาอนุเคราะห ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา แบบทดสอบ และ

ใบปฏิบัติงาน รูปแบบ และคุณภาพของหนังสือหมวดวิชา ขอขอบคุณทานผูบริหารและเพ่ือน

รวมงาน ที่เอื้ออาทรชวยใหกําลังใจ ผูรายงานรูสึกซาบซึ้งในนํ้าใจ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสนี้

ครูกิจจา บานชื่น

ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ความปลอดภัยในการทํางาน 1

อvอv

หนวยท่ีหนวยท่ีหนวยท่ี

11

แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ในปจจบุนัสถานประกอบการใหความสนใจในการดาํเนินการเก่ียวกับเรือ่งความปลอดภัยใน

การทาํงานกันมากย่ิงข้ึน และในขณะเดียวกันเจาของกิจการก็จะคํานึงถึงผลประโยชนในดานการ

เพ่ิมผลผลิตและการปองกันหรือลดการสูญเสียของกําลังงานกับวัตถุดิบไปพรอมกันดวย ดังนั้น

สถานประกอบการหรอืเจาของกิจการก็จะพยายามพัฒนาแรงงานใหเทาทันเทคโนโลยีและผลกัดนั

ใหคนงานเพิ่มขีดความสามารถ ดวยวิธีการจัดการฝกอบรมใหการศึกษาอยางตอเนื่องและจัด

สวัสดิการที่เหมาะสมใหกับคนงานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเปนการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความไม

ปลอดภัยในการทํางานลงใหได

 1. บอกความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานได 

 2. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได

 3. วิเคราะหการปฏิบัติงานที่เสี่ยงตออันตรายได

 4. อธิบายการเกิดอุบัติเหตุและการปองกันได

 5. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

ความปลอดภัยในการทํางาน

หนวยท่ี

1

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

สาระสําคัญ

ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

การตรวจสอบความปลอดภัย

ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน

อุบัติเหตุกับการทํางาน

ปญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน

ความปลอดภัยในการทํางาน
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คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. สภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย และรวมถึงปราศจากอันตราย (Danger) 

 การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภัย (risk) และการสูญเสีย (Loss) เปนความหมายของ

 ก. ภัย (Hazard) ข. อันตราย (Danger)

 ค. อุบัติการณ (Incident) ง. ความปลอดภัย (Safety)

2. เหตกุารณทีไ่มปรารถนาจะใหเกิดขึน้ แตเมือ่เกดิขึน้จะทําใหเกิดการสญูเสยีตามมาอกี

 มากมาย เปนความหมายของ

 ก. ภัย (Hazard) ข. อันตราย (Danger)

 ค. อุบัติการณ (Incident) ง. ความปลอดภัย (Safety)

3. ขอใด ไมใช ตัวการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

 ก. ตัวบุคคล ข. เศรษฐกิจ 

 ค. เครื่องมือ ง. สิ่งแวดลอม 

4. ความสูญเสียทางออม คือขอใด

 ก. คาทําศพ ข. คาทําขวัญ

 ค. คาประกันชีวิต ง. สูญเสียเวลาในการทํางาน

5. การขาดความรูความเขาใจถึงวิธีการทาํงานอยางปลอดภยั ขาดความตระหนักถึงความ

 สําคัญของสุขภาพ เปนปจจัยดานใดที่ทําใหประสบอันตรายจากการทํางาน

 ก. ตัวบุคคล ข. เศรษฐกิจ 

 ค. เครื่องมือ ง. สิ่งแวดลอม 

6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือขอใด

 ก. ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident type)

 ข. ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of injuries)

 ค. จุดที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ (Source of injuries)

 ง. ถูกทุกขอ

7. จากทฤษฎีโดมิโน การกระทําและสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เปนโดมิโนตัวที่เทาไร

 ก. โดมิโนตัวที่ 1 ข. โดมิโนตัวที่ 2

 ค. โดมิโนตัวที่ 3 ง. โดมิโนตัวที่ 4

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่ 1 ความปลอดภัยในการทํางาน
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8. ขอใดกลาวถึงทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอนไดถูกตอง

 ก. การเกิดสงผลกระทบใหเกิดอุบัติการณ

 ข. เนนการปองกันอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการ

 ค. สิ่งแวดลอมทางสังคมทําใหแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน

 ง. สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดพลาดของคน

9. ขอใดเปนสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย

 ก. เครื่องจักรที่ไมมีอุปกรณปองกันอันตราย

 ข. ไมใสใจในคําแนะนําหรือคําเตือนความปลอดภัย 

 ค. การใชเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรที่ชํารุดและไมถูกวิธี 

 ง. การดูแลซอมบํารุงอุปกรณเครื่องจักรในขณะที่กําลังทํางาน 

10. มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายจากการทํางานคือขอใด

 ก. การกําหนดมาตรการความปลอดภัย ข. การฝกอบรมดานความปลอดภัย

 ค. การตรวจความปลอดภัย ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
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1. ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันทําใหผูประกอบอาชีพตองทํางานในสภาพของการแขงขัน 

เรงรีบ ทํางานแขงกับเวลา ไมวาจะเปนงานอาชีพดานใดก็ตามทุกคนตองพยายามปรับตัวใหทัน

กับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อยางรวดเรว็ในดานเทคโนโลยีใหม ๆ  เจาของกิจการมุงแตผลผลิตจน

กระท่ังขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายจากการประสบ

อุบัติเหตุของคนงาน เกิดการบาดเจ็บ หรือเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไดเสมอ ทําใหเกิดการเจ็บ

ปวยทุกขทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจจนกระทั่งเสียชีวิตได สงผลกระทบในระยะยาวถึง

ครอบครัว สังคม และประเทศชาตติอไปดวย นอกจากนัน้การเจบ็ปวยของผูปฏบิตังิานยังกอใหเกิด

ผลกระทบกับสถานประกอบการ เนื่องจากคนที่ประสบอันตรายไมสามารถมาทํางานได ขาดคน

ทํางาน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และทําใหคนงานเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย และรวมถึง

ปราศจากอันตราย (Danger) การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภัย (Risk) และการสูญเสีย (Loss)

 ภัย (Hazard) หมายถึง สภาวการณซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรือ

เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนตอขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามปกติของบุคคล 

 อันตราย (Danger) หมายถึง สภาวะทีเ่ปนอนัตรายไมวาจะอยูในระดบัของความรุนแรงมาก

หรือนอยข้ึนอยูกับสภาพของการทํางานและการปองกัน เชน การทํางานบนที่สูง ซึ่งถือวาเปน

สภาพการณท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นไดถาหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และ

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตได 

 อุบตักิารณ (Incident) หมายถึง เหตกุารณท่ีไมปรารถนาจะใหเกิดขึน้ แตเมือ่เกิดขึน้จะทําให

เกิดการสูญเสียตามมาอีกมากมาย เชน งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรตองการเปล่ียนชิ้นสวนอะไหล

ตามกําหนด แตปรากฏวาไดอะไหลไมครบทําใหงานลาชาและเปนผลเสียกับระบบ 

 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครคาดคิด ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น 

ไมสามารถควบคุมได และหลีกเลี่ยงไมไดขณะนั้น ทําใหเกิดความเสียหาย สงผลกระทบตอทั้ง

ตัวเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

 ความปลอดภยัในการทํางาน คือ การปฏิบตังิานใหสาํเรจ็ลลุวงตามเปาหมาย โดยปราศจาก

เหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหาย การสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพยสิน การบาดเจ็บ ปวยเปนโรค

จนถึงขั้นเสียชีวิต 

 อุบตัภิยัในการทํางาน หมายถึง ภัยและความเสียหายอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณท่ีไมคาดคดิ

มากอน ทําใหผูปฏิบัติงานบาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน พิการหรือเสียชีวิต 
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รูปที่ 1.1 ภัยจากการทํางาน
ที่มา : http://www.accident.in.th/index.php?action=dlattach;topic=102.0;attach=162;image

รูปที่ 1.2 อุบัติเหตุกับงานมีสวนเกี่ยวของกัน
ที่มา : http://wp4.moneyboxz.com/?page_id=6

2. อุบัติเหตุกับการทํางาน

 อุบัติเหตุและการทํางานมักจะมีสวนเกี่ยวของกันเสมอ กลาวคือ ในขณะที่เราทํางานนั้นจะมี

อุบัติเหตุแอบแฝงอยู และเมื่อใดท่ีเราประมาท อุบัติเหตุก็พรอมท่ีจะเกิดขึ้นทันที ซึ่งในการเกิด

อุบัติเหตุนั้นมักจะมีตัวการที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ

 1. ตวับคุคล คอื ผูประกอบการงานในหนาท่ีตาง ๆ  และเปนตวัสาเหตุใหญท่ีกอใหเกิดอบุตัเิหตุ

 2. สิ่งแวดลอม คือ ตัวองคการหรือโรงงานที่บุคคลนั้นทํางานอยู

 3. เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณที่ใชในการทํางาน

รูปที่ 1.2 อุบัติเหตุกับงานมีสวนเกี่ยวของกัน
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รูปที่ 1.3 คารักษาพยาบาลเปนความสูญเสียทางตรง
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=803945

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทํางาน 

 การเกดิอบุตัเิหตใุนแตละครัง้ ยอมกอใหเกิดความสูญเสยีมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจบ็ 

การเจ็บปวย หรือเสียชีวิต หรือแมแตทรัพยสินเสียหาย อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีเกิด

ความเสยีหาย คาใชจายในการซอมบาํรงุแลว ยังรวมถึงการสูญเสยีเวลาในการผลิตท่ีตองหยุดและ

คาใชจายอื่น ๆ  หรือแมแตเสียภาพพจนของบริษัท ความสูญเสียหรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการ

เกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้คือ

 1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss)

  ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จํานวนเงินที่ตองจายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผูไดรับบาดเจ็บ

โดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือเปนคาเสียหายที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัด ไดแก

  1.1 คารักษาพยาบาล

  1.2 คาทดแทนจากการไดรับบาดเจ็บ

  1.3 คาทําขวัญ

  1.4 คาทําศพ

  1.5 คาประกันชีวิต 

 2. ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss)

  ความสูญเสียทางออม หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ (ซึ่งสวนใหญจะคํานวณเปนตัวเงินได) 

นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสําหรับการเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้ง ไดแก

  2.1 การสูญเสียเวลาในการทํางานของ

    2.1.1 คนงานหรือผูบาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล

    2.1.2  คนงานอื่นหรือเพ่ือนรวมงานท่ีตองหยุดชะงักชั่วคราว เน่ืองจากชวยเหลือ

ผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนําสงโรงพยาบาล อยากรูอยากเห็น การวิพากษวิจารณ 

ความตื่นตกใจ
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    2.1.3 หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เน่ืองจากชวยเหลือผูบาดเจ็บ สอบสวน หา

สาเหตขุองการเกิดอุบัตเิหตุ บนัทกึและจดัทาํรายงานการเกิดอบุติัเหต ุจดัหาคนงานอืน่และฝกสอน

ใหเขาทํางานแทนผูบาดเจ็บ หาวิธีแกไขและปองกันอุบัติเหตุไมใหเกิดซํ้าอีก

  2.2 คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ที่ไดรับความเสียหาย

  2.3 วัตถุดิบหรือสินคาที่ไดรับความเสียหายตองทิ้ง ทําลายหรือขายเปนเศษ

  2.4 ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดของ ตองหยุดชะงัก

  2.5 คาสวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บ

  2.6 คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บซึ่งโรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาผูบาดเจ็บจะ

ทํางานยังไมไดเต็มที่หรือตองหยุดงาน

  2.7 การสูญเสียโอกาสในการทํากําไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของ

กระบวนการผลิต และการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด

  2.8 คาเชา คาไฟฟา นํ้าประปา และโสหุยตาง ๆ ที่โรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวา

โรงงานจะตองหยุดหรือปดกิจการหลายวันในกรณีเกิดอุบัติเหตุรายแรง

  2.9 การเสียชื่อเสียงและภาพพจนของโรงงาน

  นอกจากนีผู้บาดเจบ็จนถึงข้ันพิการหรอืทพุพลภาพ จะกลายเปนภาระของสงัคมซึง่ทุกคน

มสีวนรวมรบัผดิชอบดวย ความสญูเสยีทางออมจงึมคีามหาศาลกวาความสูญเสยีทางตรงมากซึง่

ปกติเรามักจะคิดกันไมถึง จึงมีผูเปรียบเทียบวา ความสูญเสียหรือคาใชจายของการเกิดอุบัติเหตุ

เปรียบเสมือน “ภูเขานํ้าแข็ง” สวนที่โผลพนน้ําใหมองเห็นไดมีเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ 

สวนที่จมอยูใตนํ้า ในทํานองเดียวกันคาใชจายทางตรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเปนเพียงสวนนอยของ

คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผูบริหารโรงงานจะมองขามมิได

Indirect Loss

Direct Loss

รูปที่ 1.4 ภูเขานํ้าแข็งที่แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียทางตรงและทางออม
ที่มา : อางอิงตอจาก วิฑูรย สิมะโชคดี, วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 2543, วิศวกรรมและการบริหารความ

ปลอดภัยในโรงงาน. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), กรุงเทพฯ
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3. ปญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน

 การประสบอันตรายจากการทํางานนั้นมีปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกันตลอดเวลา ไดแก 

 1. ตัวบุคคล คือ ผูประกอบการลูกจางและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งเปนตัว

สาเหตุใหญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทํางาน โดยอาจจะเกิดจากการขาดความรู

ความเขาใจถึงวิธีการทํางานอยางปลอดภัย ขาดความตระหนกัถึงความสาํคญัของสขุภาพ รวมท้ัง

เจาหนาที่ภาครัฐที่อาจจะยังขาดทักษะในการตรวจบังคับใหถูกตองตามกฎหมาย 

 2. สิง่แวดลอม คอื ตวัองคกรหรอืสถานประกอบการ สภาพของการทํางานท่ีมอีงคประกอบ

ตาง ๆ  เพ่ือใหมกีารดําเนินงานไดโดยรอบตัวของผูปฏิบตังิาน รวมท้ังกฎระเบยีบขอบงัคบัตาง ๆ  ท้ัง

ในสถานประกอบการและของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบยังขาดเอกภาพที่เดนชัด และ

บางครั้งไมเอื้ออํานวยตอการปองกันควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

 3. อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือ คือ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการเพ่ือการผลิตและบรรลุเป าหมายในการทํางาน ซึ่งอาจเสื่อมสภาพ 

ขาดการตรวจสอบดแูลบาํรงุรกัษา ขาดการควบคมุดแูลใหปฏิบตัติามคาํแนะนํา ขาดการจดัระเบยีบ 

เปนตน 

มาตรการในการแกปญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน 

 เพ่ือใหการทํางานของแรงงานไดรับความปลอดภัยสูงสุดและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ทาํงาน ลดความสญูเสยีจากการเกิดอบุติัเหตุ จงึจาํเปนท่ีจะตองมมีาตรการกําหนดเพ่ือการปองกัน

และแกปญหาตาง ๆ เกิดขึ้น 

 การเกิดอบุตัเิหตกุอใหเกิดความสญูเสยีอยางมากท้ังตอชวิีตของคนงานและทรัพยสิน ท้ังท่ีคดิ

เปนเงินคาใชจายอยางเห็นไดชัดเจน และท่ีเปนคาใชจายแฝงในรูปตาง ๆ การสรางสภาพ

การทํางานที่ปลอดภัยในโรงงานจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารในรูปปจจุบัน 

เพราะนอกจะเปนการปองกันความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่เปนการลดตนทุนในการผลิตสินคาแลว 

ยังทาํใหขวญัหรอืกําลงัใจพนกังานสงูขึน้ ผลผลิตและกําไรเพ่ิมขึน้ดวย ในทางกลับกัน หากโรงงาน

ใดมีการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โรงงานนั้นยอมตองเผชิญกับคาใชจายที่สูงขึ้น ขวัญหรือกําลังใจ

พนักงานตกตํ่าลง ในท่ีสุดผลผลิตและกําไรก็จะลดลง น่ันคือการบริหารงานท่ีลมเหลว ดังน้ัน 

จึงควรอยางยิ่งท่ีผู บริหารงานจะตองใหความสําคัญตอการปองกันมิใหอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดย

การเสรมิสรางความปลอดภยัในการทาํงานเขาไปเปนสวนหน่ึงของการบรหิารงาน และกําหนดเปน 

“นโยบายของบริษัท” ที่ชัดแจงเปนลายลักษณอักษร
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การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation) 

 การเกิดเหตุอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกคร้ังมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการสอบสวนหา

สาเหตทุีแ่ทจรงิ และมกีารบนัทกึรายละเอยีดตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนขอมลูแนวทางในการกําหนด

มาตรการการปองกันอยางไดผล ซึ่งวัตถุประสงคของการสอบสวน ดังนี้ 

 1. เพื่อการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของการเกิดอุบัติเหตุและสภาพอันตรายตาง ๆ สําหรับเปน

แนวทางการปองกันและการแกไขอยางถูกตอง

 2. เพือ่คนหาความจรงิของการกระทําท่ีไมถูกตองตามกฎขอบงัคบัหรือการฝาฝนระเบยีบซึง่

เปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ

 3. เพื่อการเปรียบเทียบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงวามีการแจงใหทราบลวงหนาหรือไม

 4. เพ่ือใหทราบผลของความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายท่ีเกิดอบุตัเิหต ุเกิดการบาดเจบ็ 

ในการกระตุนเตอืนใหผูท่ีเก่ียวของทกุฝายหันมาเหน็ความสาํคญั ใสใจในการปองกันอนัตรายจาก

อุบัติเหตุ

 5. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ เปนประโยชนตอการวิเคราะหและสอบสวนอุบัติเหตุ และ

ความไมปลอดภัย

 ในการสอบสวนอบุตัเิหตน้ัุนตองคาํนึงถึงสาเหตทุางสภาวะแวดลอมและพฤตกิรรมของบคุคล

ซึง่ไดปรับปรงุแนวทางการคนหาสาเหตุของการเกิดอบุตัเิหตมุาจาก ASA Standard Z16.2 (1962) 

เปนรูปแบบของ “Method of Recording Basic Facts Relating to Nature and Occurrence of 

Work Injuries” จําแนกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไวอยางชัดเจน 7 ประการ ดังนี้

 1. ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of Injuries)

 2. อวัยวะของรางกายที่ไดรับผลกระทบ (Part of Body Affected)

 3. จุดที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ (Source of Injuries)

 4. ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident Type)

 5. สภาพของอันตราย (Hazardous Conditions)

 6. แหลงกําหนดอุบัติเหตุ (Agency of Accident)

 7. การกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act)

 เมื่อทราบสาเหตุดังกลาวแลวจึงนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสํารวจตรวจสอบดาน

ความปลอดภัยในการทํางานโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรม ซึ่งไดรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถนําไปใชในการตรวจสอบเปรียบเทียบดานความปลอดภัยไดตลอดเวลา
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4. การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection)

 คนหาสาเหตุของอันตรายเพ่ือเปนแนวทางการกําหนดมาตรการในการปองกัน ซึ่งอาจเปน

วิธีการที่เปนทางการหรือโดยบุคลากรในองคกรที่มีประสบการณและตระหนักถึงความสําคัญของ

ความปลอดภัยที่จะรวมมือกันในการสังเกต ตรวจตรา เอาใจใสถึงสิ่งผิดปกติความบกพรองที่อาจ

เกิดมีขึ้นในการทํางานก็ได ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีแบบสํารวจเพ่ือการตรวจสอบ และแจงผลไปยัง

ผูเก่ียวของ หัวหนางาน ผูจัดการ หรือคณะกรรมการความปลอดภัยของหนวยงานเพ่ือการแกไข 

ดังหัวขอสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 1. เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอย และความสะดวกของสถานที่ 

 2. การจัดสุขาภิบาลโดยทั่วไป 

 3. เครื่องมือ อุปกรณไฟฟา 

 4. เครื่องมือ อุปกรณที่ใชลมความดันสูง 

 5. เครนหรือปนจั่นที่ใชในการเคลื่อนยายหรือยกสิ่งของหนัก 

 6. อุปกรณในการยกหรือขนถายวัสดุ 

 7. สัญญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง ทางหนีไฟและประตูหนีภัย 

 8. สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ความรอน แสง เสียง การระบายอากาศ ความชื้น 

 9. เครื่องจักรขนาดใหญ 

 10. เครื่องมือชางทั้งหลาย 

 11. ทางเดิน บันได ทางออก 

 12. สัญลักษณดานความปลอดภัย 

 13. อุปกรณปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต 

 14. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

5. ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ

 1. ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)

  ในป ค.ศ.1931 นายไฮนริช (Heinrich) ไดคนพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุใน

งานอตุสาหกรรมวา สาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตเุกิดจากการกระทําของคนเปนสวนใหญรอยละ 88 

และเกิดจากสภาพที่ไมปลอดภัยรอยละ 12 และพยายามหาแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุดวย

การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหปลอดภัยนั้น ทําใหแนวคิดของเขาเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และ

ใชเปนเครือ่งมอืในการสอบสวนและตรวจสอบอบุตัเิหต ุโดยใชหลกัของโดมโิน กลาวคอื การบาดเจบ็

และความเสยีหายตาง ๆ  เปนผลสบืเนือ่งมาจากอบุตัเิหตหุรอืการกระทําท่ีไมปลอดภัย ซึง่สามารถ
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เปรียบเทียบไดกับตัวโดมิโนที่ตั้งเรียงกันอยู 5 ตัว เมื่อตัวที่ 1 ลม ก็ยอมทําใหไปกระทบตัวตอไป

และลมตามกันไปดวย เวนเสียแตวาจะปองกันโดยการดึงเอาตัวโดมิโนตัวใดตัวหน่ึงออก ทําให

ตัวท่ีลมกอนหนานั้นสงผลกระทบมาไมถึงตัวตอไปก็จะไมลมตามไปดวย เปรียบเสมือนอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บและความเสียหาย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้

 โดมิโนตัวที่ 1

 บรรพบุรุษและสิ่งแวดลอมทางสังคม (Ancestry and Social Environment) หมายถึง 

ส่ิงแวดลอมทางสงัคมและการประพฤตปิฏิบตัสืิบทอดกันมาจากอดตีทําใหแตละคนมพีฤตกิรรมท่ี

แตกตางกันออกไป เชน ความประมาทเลินเลอ ความสะเพรา การขาดความคิดไตรตรอง ความ

ดื้อร้ัน ดันทุรัง ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหน่ี และลักษณะอื่น ๆ ท่ีถายทอดทาง

พันธุกรรม 

 โดมิโนตัวที่ 2

 ความบกพรองและความผิดพลาดของคน (Fault of Person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทาง

สังคม เปนสาเหตทุาํใหเกิดความผดิพลาดของคน เชน การทํางานทีข่าดสตขิาดความย้ังคดิ อารมณ

รุนแรง ประสาทออนไหวงาย ตื่นเตน ขาดความรอบคอบ ละเลยตอการกระทําที่ปลอดภัย เปนตน 

 โดมิโนตัวที่ 3

 การกระทําและสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act and Condition) การกระทําที่ไม

ปลอดภัย เชน การยืนทํางานภายใตนํ้าหนักที่แขวนอยู การติดตั้งเครื่องยนตโดยไมมีการแจงเตือน 

การหยอกลอกันในขณะทํางาน เปนตน และสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน ขาดเครื่องปองกัน

จดุอนัตราย หรอืไมมรีัว้ก้ันจดุทีม่กีารเคลือ่นที ่เสยีงดงัเกิน แสงสวางไมเพียงพอ การระบายอากาศ

ไมดี เปนตน 

 โดมิโนตัวที่ 4

 การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยทั้ง 3 ระดับมาแลว สงผลกระทบ

ใหเกิดอุบัติการณ เชน การตกจากที่สูง ลื่นหกลม เดินสะดุด สิ่งของตกมาจากที่สูง วัตถุกระเด็นใส 

ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ 

รูปที่ 1.5 ทฤษฎีโดมิโน
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 2. ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน (Multiple Causation Theory) 

  ถึงแมทฤษฎีโดมิโนจะใชปองกันแกไขการเกิดอุบัติเหตุได แตความถ่ีและความรุนแรงยัง

ไมเปนศูนย การมองอุบัติเหตุยังไมครอบคลุมลึกลงไปถึงสาเหตุที่แทจริงตาง ๆ จึงทําไดเพียงการ

แกไขสภาพการกระทําของคน ดงัน้ันจงึมกีารเสนอทฤษฎมีลูเหตเุชงิซอนของ แดน ปเตอรสนั (Dan 

Peterson) 1971 จากหนังสือเรียนเทคนิคของการจัดการความปลอดภัย (Technique of Safety 

Management) ซึ่งกลาวไววา อุบัติเหตุยอมเกิดขึ้นไดจากเหตุตาง ๆ หลายอยางซึ่งอยูเบื้องหลัง 

และสาเหตุตาง ๆ เหลานั้นรวมกันมากเขายอมทําใหเกิดอุบัติเหตุได นอกจากนั้นยังไดเสนอวาไม

ควรแกไขสภาพและการกระทําที่ไมปลอดภัยเทานั้น จะตองคิดแกไขเบื้องหลังของสิ่งเหลานั้น 

นอกจากน้ันยังแสดงใหเห็นวาสภาพและการกระทําเปนเพียงอาการท่ีปรากฏใหเห็นไดจากความ

บกพรองของระบบการทํางาน แตความบกพรองหรือสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ คือ การ

บริหารและการจัดการ ตัวอยางเชน อุบัติเหตุเกิดจากการตกบันไดของอาคารเรียนที่โรงเรียน หาก

เปนการสอบสวนอุบตัเิหตตุามแนวของทฤษฎีโดมโินกค็อื การกระทําท่ีไมปลอดภัย คอื การใชบนัได

ที่มีขั้นบันไดชํารุด สภาพไมปลอดภัย คือ บันไดที่มีขั้นชํารุด ขอเสนอแนะในการแกไข คือ กําจัด

บันไดขั้นชํารุด ไมนํามาใชอีก แตถาเปนทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน อาจมีการวิเคราะหสาเหตุของ

อุบัติเหตุโดยใชคําถามวา 

 1. ทําไมไมมีการตรวจบันไดที่ชํารุดในขณะที่มีการตรวจปกติ 

 2. ทําไมยังปลอยใหมีการใชบันไดนี้ 

 3. คนที่ตกบันไดหรือผูที่ไดรับอุบัติเหตุนั้นรูหรือไมวาเขาไมควรใชบันไดนี้ 

 4. มีการจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยหรือไม 

 5. ผูเกี่ยวของยังคงใชบันไดนั้นอีกหรือไม 

 6. ผูควบคุมดูแลการทํางานไดมีการตรวจสภาพแวดลอมกอนลงมือทํางานหรือไม 

 เมือ่ไดมกีารพิจารณาอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ทําใหทราบถึงความบกพรองตาง ๆ  ท่ีทําใหเปนสาเหตุ

ของอุบัติเหตุนั้น แลวควรสรุปวาควรแกไขดังนี้ 

 1. ควรปรับปรุงการตรวจความปลอดภัย 

 2. ควรปรับปรุงการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

 3. ควรกําหนดงานความรับผิดชอบใหชัดเจน 

  โดมิโนตัวที่ 5

 การบาดเจ็บหรือพิการ (Injury/Damage) คือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับรางกาย เกิดบาดแผล 

การฉีกขาดของเนื้อเยื่อกลามเนื้อ หรือกระดูกหัก ที่เปนผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการ

ได
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 4. ควรมีการวางแผน การนิเทศ การควบคุมการทํางาน 

 โดยสรุปทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอนนั้น เนนการปองกันอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการ โดยจดัใหมี

องคกรความปลอดภัย

6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

 อุบัติเหตุจากการทํางานนั้นสามารถแบงออกเปน 2 สาเหตุใหญ ๆ คือ 

 1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) เปนการกระทําที่ไมปลอดภัย

ของคนงานในขณะปฏิบัติงานเปนผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดถึงรอยละ 88 ของอุบัติเหตุ เชน 

  1.1 การใชอุปกรณเครือ่งมอืทีเ่ปนเครือ่งจกัรกลตาง ๆ  โดยพลการหรอืไมไดรบัมอบหมาย 

  1.2 การทํางานที่มีอัตราเรงความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินกําหนด 

  1.3 การถอดอุปกรณปองกันออกจากเครื่องจักรโดยไมมีเหตุอันสมควร 

  1.4 การดูแลซอมบํารุงอุปกรณเครื่องจักรในขณะที่กําลังทํางาน 

  1.5 การใชเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรที่ชํารุดและไมถูกวิธี 

  1.6 ไมใสใจในคําแนะนําหรือคําเตือนความปลอดภัย 

  1.7 ทําการเคลื่อนยายหรือยกวัสดุที่มีขนาดใหญ มีนํ้าหนักมาก ดวยทาทางหรือวิธีการ

ที่ไมปลอดภัย 

  1.8 ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

  1.9 การคึกคะนองหรือเลนตลกขณะทํางาน 

 2. สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภยั คอื สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัยโดยรอบตวัของผูปฏิบตัิ

งานขณะทํางาน ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได เชน 

  2.1 เครื่องจักรที่ไมมีอุปกรณปองกันอันตราย 

  2.2 อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไมเหมาะสมกับการใชงาน 

  2.3 บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

รูปที่ 1.6 การไมใสใจในคําแนะนําหรือคําเตือนเปนสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
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แนวทางการปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน 

  สถานประกอบการที่มีผูปฏิบัติงานทุกแหง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความคุมครอง ดูแล สง

เสริมใหบุคลากรทกุคนมจีติสาํนึกในความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัเพ่ือใหสามารถปฏิบตังิาน

ไดอยางมีความสุขอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกันไดอยางสันติ โดยปราศจากอันตรายใด ๆ 

โดยการกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่เหมาะสมชัดเจนดังตอไปนี้คือ 

 1. การกําหนดมาตรการความปลอดภยั โดยหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการทํางานควรศกึษา

ขอมูลเกี่ยวของและผลกระทบตาง ๆ ดานความปลอดภัย เพื่อเปนแนวทางกําหนดมาตรฐานดาน

ความปลอดภยั เพ่ือเปนแนวทางสาํหรบัผูเก่ียวของในการกําหนดระเบยีบปฏิบตัดิานความปลอดภัย

ของหนวยงานอยางชัดเจนเหมาะสม เชน มาตรฐานในการผลิตอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ สําหรับ

งานอุตสาหกรรม การกําหนดหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยตาง ๆ อันไดแก สัญลักษณ

แสดงถึงความปลอดภัย อปุกรณปองกนัสวนบคุคล การปฏิบตัเิก่ียวกับสขุภาพอนามยัของคนงาน 

เปนตน 

  2.4 การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอยางไมถูกวิธี 

  2.5 การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เปนอันตรายไมถูกวิธี 

  2.6 ไมมีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานท่ีทํางานใหถูกตองตาม

สุขลักษณะ 

  2.7 แสงสวางไมเพียงพอ 

  2.8 ไมมีระบบระบายและถายเทอากาศที่เหมาะสม 

  2.9 ไมมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

รูปที่ 1.7 รูปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มา : http://e-book.ram.edu/e-book/h/HA233/chapter4.pdf
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  2. การตรวจความปลอดภยั โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจดัใหมเีจาหนาท่ีเพ่ือทําการตรวจ

ดานความปลอดภัยในการทาํงานตามทีร่ะบไุวตามกฎหมายอยางเหมาะสมถูกตอง เพ่ือเปนกฎขอ

บังคับใหกับนายจาง สถานประกอบการใหยึดปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและรับผิดชอบ 

ตอสขุภาพและความปลอดภัยของคนงาน และใหคําแนะนํากระตุนการปฏบิตัติามมาตรการความ

ปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 

 3. กฎหมายความปลอดภยั หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะอยางย่ิงกรมแรงงาน ควรไดมี

การพิจารณาปรบัปรงุกฎหมายดานความปลอดภัยในการทํางานใหมขีอบเขตสอดคลองเหมาะสม

และคุมครองแรงงานไดอยางเหมาะสมและมกีารบงัคับใชอยางจริงจงั ท้ังทางดานสภาพการทํางาน

และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ ดานคาตอบแทน การรักษาพยาบาล 

การตรวจสุขภาพ สวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

 4. การศกึษาวจัิยความปลอดภัย เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา งานวิชาการดานความปลอดภัย

ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยสูงสุด 

 5. ดานการศึกษา สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ควรมีการ

บรรจุวิชาการดานความปลอดภัยเพ่ิมในหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเปนการวางพ้ืนฐานและสราง

ทัศนคติที่ดีดานความปลอดภัยใหเกิดมีขึ้นในผูศึกษากอนที่จะออกไปสูตลาดแรงงาน 

 6. การฝกอบรมดานความปลอดภยั เพ่ือสรางเสรมิความรูความเขาใจท่ีถูกตองดานความ

ปลอดภัยในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน พรอมท้ังสรางจิตสํานึกดาน

ความปลอดภัยใหเกิดมีขึ้นกับผูใชแรงงานทุกคนทุกระดับ 

 7. การสรางเสรมิทัศนคตดิานความปลอดภยั ทุกองคกรหนวยงานควรจดัใหมกีารรณรงค 

การสรางเสริมทัศนคติที่ดี และจิตสํานึกดานความปลอดภัยอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

 8. การกําหนดมาตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการ เพ่ือใหทุกคนทุกฝายปฏิบตัิ

อยางเครงครดั โดยมกีารแตงตัง้เจาหนาทีห่รอืคณะกรรมการดานความปลอดภยัในการกําหนดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อยางเหมาะสมกับสถานการณการทํางานอยางตอเนื่อง 

 9. การปรบัปรงุสภาพการทํางานและสิง่แวดลอมในการทํางาน สถานประกอบการควร

มีการดําเนินการอยางจริงจังเก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัย เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน การจัดระเบียบ

การทํางานใหถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยและสวัสดิการที่ดีขึ้น 

 10. การประกันการประสบอุบัติเหตุ หนวยงานหรือสถาบันดานการประกันการประสบ

อันตรายควรมีสวนรวมในการสงเสริมมาตรการการปองกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานและ

เปนการปฏิบัติอยางจริงจัง
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 ความปลอดภยัในการทํางาน คอื การปฏิบตังิานใหสําเรจ็ลุลวงตามเปาหมาย โดยปราศจาก

เหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหาย การสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพยสิน การบาดเจ็บ ปวยเปนโรค

จนถึงขั้นเสียชีวิต 

 อุบตัภิยัในการทํางาน หมายถึง ภัยและความเสียหายอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณท่ีไมคาดคดิ

มากอน ทําใหผูปฏิบัติงาน บาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน พิการหรือเสียชีวิต 

 การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้คือ

 1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss)

 2. ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss)

 การประสบอันตรายจากการทํางานนั้นมีปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกันตลอดเวลา ไดแก 

 1. ตัวบุคคล

 2. สิ่งแวดลอม

 3. อุปกรณ

 ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ 

 1. ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)

 2. ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน (Multiple Causation Theory) 
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ตอนที่ 1

คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง

1. ความปลอดภัยในการทํางาน คือ

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

2. อุบัติภัยในการทํางาน คือ

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

3. ตัวการที่สําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือ

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

4. ความสูญเสียทางตรง หมายถึง

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

5. สวนที่โผลพนนํ้าของ “ภูเขานํ้าแข็ง” เปรียบเทียบไดกับ

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

6. เหตุผลที่สําคัญที่จําเปนตองมีการสอบสวนอุบัติเหตุคืออะไร

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

7. นายไฮนรชิ (Heinrich) กลาวถึงสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตเุกิดจากการกระทําของคนเปนสวน

 ใหญรอยละ..........และเกิดจากสภาพที่ไมปลอดภัยรอยละ..........

8. ตัวโดมิโนตัวที่ 3 เปรียบเทียบไดกับสิ่งใด

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

แบบทบทวนความรู
หนวยที่ 1 ความปลอดภัยในการทํางาน
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ตอนที่ 2

คําสั่ง ใหนักเรียนตอบประเด็นคําถามตอไปนี้ใหเขาใจ

1. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทํางาน มีกี่ประเภท อะไรบาง

2. ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการประสบอันตรายจากการทํางานคืออะไร

3. จงกลาวถึงวัตถุประสงคของการสอบสวนมาเปนขอ ๆ

4. จงอธิบายทฤษฎีโดมิโนแตละตัวมาใหเขาใจ

5. สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยคืออะไร และมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดอยางไร

9. ขอสรุปของทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอนคืออะไร

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

10. สาเหตุใหญ ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานคืออะไร

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................
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ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ที ่1
รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (20001-1001)

สอนครั้งที่ 1

หนวยที่ 1 ชื่อหนวย ความปลอดภัยในการทํางาน เวลา 180 นาที

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน เวลา 60 นาที

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

 1. บอกความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานได 

 2. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได

 3. วิเคราะหการปฏิบัติงานที่เสี่ยงตออันตรายได

 4. อธิบายการเกิดอุบัติเหตุและการปองกันได

 5. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

สมรรถนะประจําหนวย

 แสดงความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

คําชี้แจง

 1. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ตามความสมัครใจ โดยคละเด็กเกง ปานกลาง และออน

 2. ใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูลที่ไดรับจากการคนควาภายในกลุม

 3. กลุมที่ไมไดนําเสนอ ใหความคิดเห็นตามประเด็นในใบประเมิน

  กลุมที่ 1 ประเด็น ปญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน

  กลุมที่ 2 ประเด็น การตรวจสอบความปลอดภัย

  กลุมที่ 3 ประเด็น ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ

  กลุมที่ 4 ประเด็น สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

เกณฑการประเมิน

 1. ประเมินจากใบประเมินที่กําหนด

 2. นักเรียนกลุมที่ไมไดนําเสนอ ประเมินกลุมที่นําเสนอ กลุมละ 1 ใบประเมิน

 3. แตละกลุมนําคะแนนมอบใหครูเพื่อรวมเปนคะแนนเฉลี่ย
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  กลุมผูประเมินที่.........

  ครูประเมิน

รายการ
ระดับคะแนน

คะแนนรวมที่ได
3 2 1

1. เนื้อหา

2. การนําเสนอในรูปแบบของรายงาน

3. การทํางานเปนทีม

4. การตรงตอเวลา

5. การแสดงความคิดเห็น

รวมคะแนนที่ได

แนวทางการใหคะแนน (Scoring Rubrics)

เกณฑคุณภาพ :  

 11-15 = ดี 6-10= พอใช 0-5= ตองปรับปรุง

1. เนื้อหา

 ดี (3) หมายถึง นําเสนอเนื้อหาตรงประเด็น ครบทุกเรื่อง

 พอใช (2) หมายถึง นําเสนอเนื้อหาตรงประเด็น แตไมครบทุกเร่ือง

 ตองปรับปรุง (1) หมายถึง นําเสนอเนื้อหาไมตรงประเด็น และไมครบทุกเรื่อง

2. การนําเสนอในรูปแบบของรายงาน

 ดี (3) หมายถึง นําเสนอนาสนใจ และมีการใชสื่อชวย

 พอใช (2) หมายถึง นําเสนอนาสนใจ แตไมมีการใชสื่อชวย

 ตองปรับปรุง (1) หมายถึง นําเสนอไมนาสนใจ และไมมีการใชสื่อชวย

3. การทํางานเปนทีม

 ดี (3) หมายถึง ทุกคนมีสวนรวมในการทําทุกกิจกรรม

 พอใช (2) หมายถึง มีสวนรวมในการทําทุกกิจกรรมบางคน

 ตองปรับปรุง (1) หมายถึง สวนใหญไมมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

4. การตรงตอเวลา

 ดี (3) หมายถึง นําเสนองานตามเวลาที่กําหนด

 พอใช (2) หมายถึง ใชเวลามากหรือนอยกวาเวลาที่กําหนดเล็กนอย

 ตองปรับปรุง (1) หมายถึง ใชเวลามากหรือนอยกวาเวลาที่กําหนดมากเกินไป

5. การแสดงความคิดเห็น

 ดี (3) หมายถึง มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่นําเสนอ

 พอใช (2) หมายถึง มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในบางประเด็นที่นําเสนอ

 ตองปรับปรุง (1) หมายถึง ไมมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่นําเสนอ

คุณภาพของผลการปฏิบัติ

อยูในระดับ  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง
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ใบความรูอาเซียน ที ่1
The Standard Care for the ‘Safety at Work’ of the Labor in AEC

 The Department of Labour Protection and Welfare is in charge of working on 

“safety at work” of workers and intermediate measures. The “Balance scorecard” is the 

norm to take care of the safety of workers in the ASEAN countries. Besides, it aim to 

reduce the accident rate from work of 2% per year to expedite drafting Act on Safety, 

Occupational Health and Environment in 2012 to provide a comprehensive and concise 

as possible. 

 We discussed with the countries in the AEC to prepare the workforce which, when 

two months ago, the Department hosted the 10th ASEAN countries discussing labor 

workforce. The conference was held every year and invited the third country which had 

the security of working such as China, Japan and Korea as observers. This year, Thailand 

was responsible for media relations and safety in the workplace. In addition, Thailand 

has offered ASEAN concrete strategic activities linked to the operational safety of the 

work or balanced scorecards. 

 The director-general of the Department of Labour Protection and Promotion said that 

the Act for Safety, Health and Environment in 2011 needed to consider several issues 

such as the drafting of a number of other construction works and risking jobs into the 

complete organic law. There are penalties for employers who ignore complying Act to 

get fined not less than four hundred baht. The employers were divided into three groups; 

the standard establishment group who had the highest readiness in the work operation, 

the intermediate establishment group who had gained not much knowledge of labor law. 

Therefore, it needed to send the staff to provide more legal knowledge to them ; and 

those who pled guilty and safety at work very often will be inspected by the staff with 

strict warning and educate law enforcement seriously. Moreover, this group needs to be 

monitored the establishment of many chemicals which have high risk to cause accidents 

frequently. 

 “The enforcement of the Act on Safety, Health and Environment in 2011 is 

especially compulsory for the high risk jobs. In this year, there will be the implementation 

of the employer’s failure to comply. Act of safety in 2011 to 240 cases fined of around 
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20 million baht, which is the policy of the executive of the Ministry of Labour focused on 

greatly. Most employers did not intend to break the law. But they may have less 

knowledge about these laws. Therefore, they need to be inspected more by staff who is in 

charge of the safety section and promoting more accurate knowledge for the employers.”
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คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. สภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย และรวมถึงปราศจากอันตราย (Danger) 

 การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภัย (risk) และการสูญเสีย (Loss) เปนความหมายของ

 ก. ภัย (Hazard) ข. อันตราย (Danger)

 ค. อุบัติการณ (Incident) ง. ความปลอดภัย (Safety)

2. เหตกุารณทีไ่มปรารถนาจะใหเกิดขึน้ แตเมือ่เกดิขึน้จะทําใหเกิดการสญูเสยีตามมาอกี

 มากมาย เปนความหมายของ

 ก. ภัย (Hazard) ข. อันตราย (Danger)

 ค. อุบัติการณ (Incident) ง. ความปลอดภัย (Safety)

3. ขอใด ไมใช ตัวการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

 ก. ตัวบุคคล ข. เศรษฐกิจ 

 ค. เครื่องมือ ง. สิ่งแวดลอม 

4. ความสูญเสียทางออม คือขอใด

 ก. คาทําศพ ข. คาทําขวัญ

 ค. คาประกันชีวิต ง. สูญเสียเวลาในการทํางาน

5. การขาดความรูความเขาใจถึงวิธีการทาํงานอยางปลอดภยั ขาดความตระหนักถึงความ

 สําคัญของสุขภาพ เปนปจจัยดานใดที่ทําใหประสบอันตรายจากการทํางาน

 ก. ตัวบุคคล ข. เศรษฐกิจ 

 ค. เครื่องมือ ง. สิ่งแวดลอม 

6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือขอใด

 ก. ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident type)

 ข. ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of injuries)

 ค. จุดที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ (Source of injuries)

 ง. ถูกทุกขอ

7. จากทฤษฎีโดมิโน การกระทําและสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เปนโดมิโนตัวที่เทาไร

 ก. โดมิโนตัวที่ 1 ข. โดมิโนตัวที่ 2

 ค. โดมิโนตัวที่ 3 ง. โดมิโนตัวที่ 4

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 1 ความปลอดภัยในการทํางาน
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8. ขอใดกลาวถึงทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอนไดถูกตอง

 ก. การเกิดสงผลกระทบใหเกิดอุบัติการณ

 ข. เนนการปองกันอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการ

 ค. สิ่งแวดลอมทางสังคมทําใหแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน

 ง. สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดพลาดของคน

9. ขอใดเปนสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย

 ก. เครื่องจักรที่ไมมีอุปกรณปองกันอันตราย

 ข. ไมใสใจในคําแนะนําหรือคําเตือนความปลอดภัย 

 ค. การใชเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรที่ชํารุดและไมถูกวิธี 

 ง. การดูแลซอมบํารุงอุปกรณเครื่องจักรในขณะที่กําลังทํางาน 

10. มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายจากการทํางานคือขอใด

 ก. การกําหนดมาตรการความปลอดภัย ข. การฝกอบรมดานความปลอดภัย

 ค. การตรวจความปลอดภัย ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
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