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หลักความปลอดภัยในงานอาช�พ1
หนวยการเรียนรูที่

 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะต้องตระหนักและ

ค�านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก โดยท�าความเข้าใจ

และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย

และความสูญเสียตามมา รวมทั้งท�าให ้การท�างานเกิด

ประสิทธิภาพ และส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

เพราะเหตุใด 

ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึง

ถึงความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงานอาชีพ

ผลการเร�ยนรู

ประเด็นที่จะศึกษา

1. ความหมายของงานอาชีพและความ
 ปลอดภัย
2.  ความส�าคัญของความปลอดภัยในงาน

อาชีพ
3. สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติ เหตุ

ในงานอาชีพ
4.  หลักการสร้างความปลอดภัยในงานอาชีพ
5. ต�าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความ

ปลอดภัย

1.  อธบิายความส�าคญัของความปลอดภยั สาเหต ุ
และความสญูเสยีของอบุตัเิหตุในงานอาชพีได้

2.  อธิบายหลักการสร้างความปลอดภัยในงาน
อาชีพและต�าแหน่งงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยได้



 ความปลอดภัยเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ในขณะที่ความเส่ียงสามารถเกิดขึ้น

ได้เสมอในชวิีตประจ�าวนั และโดยเฉพาะกบัการท�างานบางอาชพี ซึง่ในหน่วยการเรยีนรูน้ีจ้ะกล่าว

ถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นต่อการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในงานอาชีพ

1.1 ความหมายของงานอาชีพ
งานอาชีพ (Occupation) หมายถึง งานที่ท�าเป็นประจ�าที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อน�ามาเลี้ยง

ตนเอง ครอบครัว และใช้จ่ายตามที่จ�าเป็นหรือต้องการ ซึ่งงานอาชีพมักจะออกไปท�านอกบ้าน 

แต่มบีางอาชพีท่ีเป็นอาชพีอสิระสามารถท�างานอยูก่บับ้านหรอืออกไปตามสถานทีต่่าง ๆ  ตามความ

จ�าเป็น โดยต้องใช้ความคิด ความรอบคอบ และสติปญญาในการวางแผน จัดการและแก้ไขปญหา 

การปฏบิตังิานอาชพีจึงจะด�าเนนิไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ด้วยด ีการมคีวามรูเ้รือ่งความปลอดภยัในอาชพี

เป็นเรื่องส�าคัญมากต่อสวัสดิภาพของผู้ท�างานและต่อองค์กร

1.  ความหมายของงานอาชพีและความปลอดภัย

1.2 ความหมายของความปลอดภัย
 การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย นักเรียนควรรับทราบความหมายของความปลอดภัย 

และค�าส�าคัญอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้้้

ความปลอดภัย	 (Safety) หมายถึง การปราศจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะ

ขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิงได้ ความปลอดภัยจึงรวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาส

จะเกิดขึ้นด้วย

อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการเอง ต้องคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเองในทุกเรื่อง

ช่างซ่อมรถยนต์ประจ�าศูนย์รถต่าง ๆ  เป็นอาชีพท่ีต้องมี
ความรอบรู้ด้านเครื่องยนต์และเคร่ืองมือที่ใช้ถอดประกอบ
เป็นอย่างดี
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ภัย (Hazard) หมายถึง สภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล

หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ รวมทั้งการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล

อันตราย (Danger) หมายถึง ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย อันตรายจากภัย

อาจมรีะดบัสงูมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัมาตรการในการป้องกนั เช่น การท�างานบนทีสู่ง สภาพการณ์

เช่นนี้ถือว่าเป็นภัย ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้หากมีการพลัดตกลงมา อาจเกิดการบาดเจ็บ พิการ 

หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าผู้ปฏิบัติงานใช้สายนิรภัยขณะท�างานอันตรายจะลดลง เพราะโอกาส

พลัดตกลดน้อยลง

ความเสียหาย	 (Damage) หมายถึง ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ความสูญเสียทางด้าน

กายภาพ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน หรือความเสียหายทางด้านการเงินที่เกิดข้ึน 

เนื่องจากขาดการควบคุมภัย

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อ

ให้เกดิการบาดเจบ็ พกิาร หรอืเสยีชวิีต และอาจท�าให้ทรพัย์สนิได้รบัความเสยีหาย หรอืเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการผลิตปกติ ท�าให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก 

หรือเสียเวลา แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือพิการก็ตาม

 กล่าวโดยสรุป ความปลอดภัยในงานอาชีพ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากภัยอันตรายในการ

ท�างาน ซึง่การสร้างความปลอดภยัได้จ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจถงึภัยรปูแบบต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้

จากการท�างาน ซึ่งอาจเป็นภัยหรืออุบัติเหตุที่ผู้ท�างานสามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ การสร้างความ

ปลอดภยัจะท�าให้ลดความสญูเสยี และความเสยีหายต่อผูท้�างานและองค์กร ลดความสญูเปล่าของ

การท�างาน และท�าให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ความสําคัญของความปลอดภัยในงานอาชีพ

 การเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก ดังนัน้ 

การลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ 

ทัง้นี ้ผูบ้รหิารและบคุลากรของทกุฝ่ายในองค์กรไม่ควรมองข้าม ซึง่ความส�าคญัของความปลอดภยั 

สามารถแบ่งได้เป็นหลายด้าน ดังนี้ี

1)		ด้านเศรษฐกิจ

  การปฏิบัติงานอาชีพด้วยความปลอดภัย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ดังนี้

  (1)	 ผลผลติเพิม่ขึน้ เพราะการท�างานในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยั มรีะบบป้องกัน

ที่ดีย่อมส่งผลให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจ รู้สึกปลอดภัย ท�าให้ท�างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงส่ง

ผลให้ผลผลิตโดยรวมของโรงงานดีขึ้นด้วย

¼Å¼ÅÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹

µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµÅ´Å§

¡íÒäÃÁÒ¡¢Öé¹

ดานเศรษฐกิจ

1

¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕáÃ§¨Ù§ã¨

¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨

ดานจิตวิทยา

3

Å´ÀÒÃÐ¢Í§ÊÑ§¤Á

ÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

ดานบุคคล

2

ความสําคัญของความปลอดภัยในงานอาชีพ
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  (2)	 ต้นทุนการผลิตลดลง เพราะการท�างานที่ป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง

ได้ จะท�าให้ค่าใช้จ่ายส�าหรับอุบัติเหตุลดลงตามไปด้วย ไม่ต้องเสียเวลาในการผลิตจากการทีมี่

พนกังานเจบ็ป่วย

  (3)	 ก�าไรมากขึ้น เพราะการท�างานด้วยความปลอดภัย จะท�าให้ได้ผลผลิตที่สูงและมี

ต้นทุนที่ต�่าลงแล้ว โอกาสที่สินค้าจะแข่งขันกันด้านราคาในท้องตลาดย่อมสูงขึ้นด้วย จึงมีโอกาส

ได้ก�าไรมากขึ้น

 2)	 ด้านบุคคล

  การปฏิบัติงานอาชีพด ้วยความ

ปลอดภัย เป็นการสงวนทรัพยากรบุคคล 

แก่ประเทศชาติ เพราะการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง 

มกัเกดิความสญูเสยี ต้ังแต่การบาดเจบ็เลก็น้อย

จนถึงขั้นเสียชีวิต จึงท�าให้ประเทศชาติต้อง 

สูญเสยีทรัพยากรบุคคลท่ีส�าคัญไป โดยเฉพาะ

เมื่อผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนั้นเป็นแรงงานที่มีฝีมือ  

มทีกัษะเฉพาะทางจากการท�างานมาเป็นเวลานาน 

นอกจากนี ้ความพกิารยังเป็นภาระของญาตพิีน้่อง

และสงัคมในการดแูลอกีด้วย

 3)	 ด้านจิตวิทยา

  การปฏิบัติงานอาชีพด ้วยความ

ปลอดภัย เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน 

เพราะความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตและการท�างานเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตาม

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's Theory of Motivation) การท�างานอาชีพโดยเฉพาะงาน

อุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดมีความเสี่ยงในตัวเอง การจัดสภาพการท�างานให้มีความปลอดภัย 

จึงเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญที่ท�าให้ทุกคนอยากท�างาน

  ความปลอดภัยจึงมีความส�าคัญกับการท�างาน ทั้งในแง่ที่ท�าให้ลดต้นทุนการผลิต  

เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ�ารงุและการรักษาพยาบาล ท�าให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้จากการ

ท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ รวมทัง้สร้างความมัน่ใจในการท�างานให้กบัพนกังาน และลดการ

สูญเสียแรงงานที่มีทักษะซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วย

การฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการเป็นเรือ่งท่ีมี
ความส�าคัญ เพราะจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกัน
อันตรายจากการท�างานได้
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3. สาเหตุและความสูญเสียของอบุตัเิหตใุนงานอาชพี

การเกิดอุบัติเหตุในการท�างานมีหลายสาเหตุ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง ล้วนส่งผลให้

ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานเกิดความเสียหายและความสูญเสีย

3.1 สาเหตุของอุบัติเหตุในงานอาชีพ
 สาเหตขุองอุบัติเหตุในงานอาชพีตามทฤษฎีของ H.W.	Heinrich ทีไ่ด้ศกึษาถงึสาเหตุทีก่่อให้

เกดิอบุตัเิหตใุนโรงงานอตุสาหกรรม ได้ให้ข้อสรปุสาเหตุของอบุติัเหตุทีส่�าคัญ มี 3 ประการ ดังนี้

 สาเหตขุองอบัุติเหตุมีปจจัยหลกัมาจากตัวผูป้ฏบิตังิานเองเป็นส่วนใหญ่ ซึง่อาจเกดิจากการ

ปฏิบัติงานไม่ถูกต ้องตามขั้นตอน ความประมาท และการขาดความเข ้าใจ โดยการ

เกิดอุบัติเหตุในการท�างาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ อุบัติเหตุทางกายภาพ และอุบัติเหตุ

จากสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ

88%
ÊÒàËµØ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤¹

ÊÒàËµØ·Õèà¡Ô´¨Ò¡´Ç§ªÐµÒ

10%
ÊÒàËµØ·Õèà¡Ô´¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã

1

2

3
2%
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อุบัติเหตุจาก ความผิดพลาดจากการควบคุม 

àª‹¹ ¨Ò¡¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã¹ÃÐºº¤Çº¤ØÁ¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ¡ÒÃà¡Ô´ÊÑÞÞÒ³Ãº¡Ç¹¨Ò¡ÃÐºº

ä¿¿‡Ò ¡ÒÃàÊ×èÍÁÊÀÒ¾¢Í§ÍØ»¡Ã³�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� «Öè§·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·íÒ§Ò¹¼Ô´¾ÅÒ´ 

¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡¡ÒÃÃÑºáÃ§à¡Ô¹¢¹Ò´¢Í§ÃÐºº¹ÔÇàÁµÔ¡áÅÐäÎ´ÃÍÅÔ¡ à»š¹µŒ¹

อุบัติเหตุจาก การเขาเขตหวงหาม

àª‹¹ à¢µËÇ§ËŒÒÁà»š¹¾×é¹·Õè·Õè¼ÙŒªíÒ¹ÒÞ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèÍÑ¹µÃÒÂ ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃà¡çº

ÊÒÃà¤ÁÕà©¾ÒÐ «Öè§¨Ñ´à¡çºâ´Â¼ÙŒªíÒ¹ÒÞà©¾ÒÐ·Ò§ ¡ÒÃ·Õè¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº§Ò¹

â´ÂµÃ§à¢ŒÒä»ã¹à¢µËÇ§ËŒÒÁàËÅ‹Ò¹ÕéÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂä´Œ

อุบัติเหตุจาก สภาวะแวดลอม

«Öè§ÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁ¡çà»š¹ÊÔè§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂä´Œ àª‹¹ ºÃÔàÇ³¡‹ÍÊÃŒÒ§ã¹Ä´Ù½¹ àÁ×èÍ½¹µ¡

ÍÒ¨·íÒãËŒ¾×é¹·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Å×è¹ ·íÒãËŒ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Å×è¹ÅŒÁ ËÃ×Í¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¤Å×è¹áÁ‹àËÅç¡ËÃ×Í

¤Å×è¹ÇÔ·ÂØÍÒ¨à»š¹»˜ÞËÒµ‹ÍÃÐºº¤Çº¤ØÁ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ·íÒ§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ·íÒãËŒ

à¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàËÅ‹Ò¹Ñé¹»ÃÐÁÇÅ¼ÅáÅÐ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹äÁ‹à·ÕèÂ§µÃ§

อุบัติเหตุจาก ความผิดพลาดของมนุษย

àª‹¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ ¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·

¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à´ÔÁ«íéÒæ ¡ÒÃÁÕ¹ÔÊÑÂªÍºàÊÕèÂ§ ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í

ÍØ»¡Ã³�¢Í§ÃÐººäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ¡ÒÃËÂÍ¡ÅŒÍ¡Ñ¹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§·íÒ§Ò¹ 

½†Ò½„¹¡®à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÁÕÊÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂáÅÐ¨Ôµã¨

äÁ‹¾ÃŒÍÁ·Õè̈ Ð»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ â´ÂÁÕÊÒàËµØÁÒ¨Ò¡»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾ ËÃ×Í

»˜ÞËÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

อุบัติเหตุทางกายภาพ

1

2

3

4
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อุบัติเหตุจาก ระบบไฟฟา

àª‹¹ ¡ÒÃ«‹ÍÁºíÒÃØ§ÃÐºº ‹̈ÒÂä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§ ÍÒ¨ÅÑ́ Ç§¨Ãä Œ́ ËÃ×Íà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò

à¡Ô¹¡íÒÅÑ§ ¡ÒÃà¡Ô´ä¿¿‡ÒÅÑ´Ç§¨Ã ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³�àª×èÍÁµ‹Íà¡Ô´¡ÒÃªíÒÃØ´ ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´ä¿ªçÍµ

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ËÃ×ÍÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´ä¿äËÁŒÍØ»¡Ã³� ÃÇÁ¶Ö§ä¿äËÁŒâÃ§§Ò¹ä´Œ

อุบัติเหตุจาก การติดตั้งที่ไมเหมาะสม 

àª‹¹ ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ́ ÇÒ§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãã¹âÃ§§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ́ ÇÒ§ÍØ»¡Ã³�ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ

¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ÍØ»¡Ã³�´Ñºà¾ÅÔ§ ÃÐººä¿¿‡Ò ÃÐººÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈËÃ×Í

äÍ¾ÔÉ «Öè§ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéÁÕ¼Åµ‹Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Ñé§ÊÔé¹ ËÒ¡ÍÍ¡áººäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ 

äÁ‹àËÁÒÐÊÁ ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØä´Œ

อุบัติเหตุจาก การชนหรือการปะทะกัน

à¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¤Ò´¡ÒÃ³�ä Œ́ ¤ÇÒÁ¼Ố »¡µÔ¢Í§ÍØ»¡Ã³�àª×èÍÁµ‹ÍáÅÐÍØ»¡Ã³�

¤Çº¤ØÁÃÐºº·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ¨Ö§·íÒãËŒà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¡Ñºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ àª‹¹ 

à¤Ã×èÍ§ CNC à»š¹µŒ¹

อุบัติเหตุจาก การบดอัด

à¡Ô´¨Ò¡ÍÇÑÂÇÐÊ‹Ç¹µ‹Ò§æ ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ¶Ù¡´Ö§â´Âà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèÁÕ¡ÒÃËÁØ¹ ËÃ×Í¶Ù¡º´ÍÑ´â´Â

ÍØ»¡Ã³�¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å

อุบัติเหตุจาก ชิ้นสวนทางกล

à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇËÃ×Í¡ÒÃàÊÕÂËÒÂ©Ñº¾ÅÑ¹¢Í§ªÔé¹Ê‹Ç¹·Ò§¡Å ÍØ»¡Ã³�·Ò§ä¿¿‡Ò 

¡ÒÃËÅÇÁ¤ÅÍ¹¢Í§ªÔé¹Ê‹Ç¹ àª‹¹ ¡ÒÃáµ¡¢Í§Ç§ÅŒÍËÔ¹à¨ÕÂÃÐä¹ ¡ÒÃáµ¡¢Í§´Í¡ÊÇ‹Ò¹ 

¡ÒÃªíÒÃØ´¢Í§ÊÒÂàª×èÍÁµ‹Íã¹ÃÐºº¹ÔÇàÁµÔ¡ à»š¹µŒ¹

อุบัติเหตุจาก เหตุอื�น ๆ

àª‹¹ ¡ÒÃà´Ô¹ÊÐ´Ø´ÊÒÂä¿ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³�·ÕèÇÒ§º¹¾×é¹ ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡áÊ§ËÃ×Í¤ÇÑ¹àª×èÍÁ ½Ø†¹¼§

¨Ò¡¡ÒÃà¨ÕÂÃÐä¹ ÊÒÂàª×èÍÁµ‹ÍÃÐºº¹ÔÇàÁµÔ¡à¡Ố ¡ÒÃÊÐºÑ́  ¡ÒÃÅ×è¹ÅŒÁ¨Ò¡ÊÒÃËÅ‹ÍÅ×è¹ à»š¹µŒ¹

5

6

7

8

9

10
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ÊÒÃâ«à´ÕÂÁà»ÍÃ�«ÑÅà¿µ (Sodium persulfate) ËÃ×Í

ÊÒÃâºÃÁÕ¹ ËÃ×ÍÊÒÃ¿Í¡¢ÒÇ à»š¹ÇÑµ¶Ø´Ôºà¾×èÍ¼ÅÔµÂÒÂŒÍÁ

ÊÕ¼Á ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹¼§ ¶×ÍÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´µíèÒ ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ 

¤×Í ¶ŒÒËÅØ´ÍÍ¡¨Ò¡¶Ø§·íÒ»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ¡Ñº¤ÇÒÁª×é¹ÊÙ§ÁÒ¡ 

¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¡Ã´ àÁ×èÍâ´¹äÁŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁª×é¹ÊÙ§ ̈ Ðà¡Ố ¡ÒÃÅØ¡äËÁŒ 

áÅÐ¡ÅÒÂà»š¹«ÑÅà¿ÍÃ�ÍÍ¡ä«´� ËÃ×Í¡�Ò«ä¢‹à¹‹Ò ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ

à»š¹¾ÔÉ ÁÕ¡ÅÔè¹àËÁç¹ÃØ¹áÃ§ ¤ÇÑ¹áÅÐ¡ÅÔè¹ÊÒÁÒÃ¶ÅÍÂä»

µÒÁ¡ÃÐáÊÅÁä´ŒÃÇ´àÃçÇ «Öè§ÊÒÃà¤ÁÕâ«à´ÕÂÁà»ÍÃ�«ÑÅà¿µ 

¶×Íà»š¹ÊÒÃà¤ÁÕ·ÕèÍÑ¹µÃÒÂµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 6 ¢Í§âÅ¡

ÊíÒËÃÑºÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¡ÒÃÊÙ´´Á ¤×Í ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃÃÐ¤ÒÂà¤×Í§ÃØ¹áÃ§ â´Âà©¾ÒÐ·ÕèàÂ×èÍºØµÒ

ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨ ·íÒãËŒÁÕÍÒ¡ÒÃàÇÕÂ¹ÈÕÃÉÐ ¤Å×è¹äÊŒ ÍÒà¨ÕÂ¹ ¨Ðà¡Ô´¼Åáººà©ÕÂº¾ÅÑ¹ 

ÇÔ§àÇÕÂ¹ÈÕÃÉÐ ¤Å×è¹äÊŒ ÍÒà¨ÕÂ¹ á¹‹¹Ë¹ŒÒÍ¡ ËÒ¡à»š¹à´ç¡ËÃ×Í¼ÙŒà»š¹âÃ¤ÀÙÁÔá¾ŒÍÂÙ‹áÅŒÇÁÕâÍ¡ÒÊ

àÊÕèÂ§ÁÒ¡ áµ‹¢Öé¹¡Ñº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ ËÒ¡ä Œ́ÃÑº¹ŒÍÂ ÅŒÒ§¹íéÒÍÍ¡¡çËÒÂ áµ‹¶ŒÒÊÙ́ ´Áà¢ŒÒä»ÁÒ¡ 

¨Ðà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ¹íéÒ·‹ÇÁ»Í´ â´Âà©¾ÒÐ¼ÙŒ·Õè»†ÇÂà»š¹âÃ¤ºÒ§âÃ¤ÍÂÙ‹áÅŒÇ ËÒ¡ÊÑÁ¼ÑÊ·Ò§¼ÔÇË¹Ñ§

¨ÐÁÕÄ·¸Ôì¡Ñ´¡Ã‹Í¹ ·íÒãËŒ¼ÔÇË¹Ñ§«Õ´ ÁÕÍÒ¡ÒÃá¼ÅäËÁŒÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§ ËÒ¡¡Å×¹¨Ðà¨çº¤Í 

ÍÒà¨ÕÂ¹ »Ç´·ŒÍ§ ÊÑÁ¼ÑÊ¶Ù¡µÒ¨ÐÁÕÄ·¸Ôì¡Ñ́ ¡Ã‹Í¹ àËç¹¾Ã‹ÒÁÑÇ ÁÍ§äÁ‹ªÑ́  ÏÅÏ ¼ÙŒ·ÕèÊÑÁ¼ÑÊÊÒÃ

¤ÇÃ´ÙáÅÃ‹Ò§¡ÒÂàº×éÍ§µŒ¹ ËÒ¡ÊÒÃ¶Ù¡¼ÔÇË¹Ñ§ãËŒÅŒÒ§ÍÍ¡´ŒÇÂ¹íéÒÁÒ¡æ áÅÐ¶Í´àÊ×éÍ¼ŒÒ·Õèà»„œÍ¹

ÍÍ¡·Ñ¹·Õ ËÒ¡ÊÒÃ¹Õéà¢ŒÒµÒãËŒÅŒÒ§´ŒÇÂ¹íéÒÊÐÍÒ´ â´ÂÅ×ÁµÒ¡ÇŒÒ§ã¹¹íéÒ áÅŒÇ¹íÒÊ‹§âÃ§¾ÂÒºÒÅ

ตัวอยาง อันตรายจากสารเคมี

อันตรายจาก  สารเคมี 
ä´Œá¡‹ äÍÃÐàËÂ àÊŒ¹ãÂÊÑ§à¤ÃÒÐË� à¤ÁÕÀÑ³±�·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐÊÒÃ·ÕèÁÕÄ·¸Ôì¡Ñ´¡Ã‹Í¹ ½Ø†¹ 

¡�Ò«¾ÔÉ áÅÐ¤ÇÑ¹¨Ò¡¡ÒÃàª×èÍÁâÅËÐ ÍÒ¨·íÒãËŒ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ËÃ×Í¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ãµŒ·ÔÈ·Ò§ÅÁáÊºµÒä Œ́

อันตรายทาง กายภาพ 
àª‹¹ ¤Å×è¹ÃÑ§ÊÕµ‹Ò§æ áÅÐ¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹àÊÕÂ§´Ñ§à¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ ÍÒ¨à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÃÐºº

¡ÒÃä Œ́ÂÔ¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

อันตรายทาง  ชีวภาพ 
àª‹¹ áÁÅ§ äÇÃÑÊ ÂÕÊµ� ÃÒ áÅÐ¨ØÅªÕ¾Í×è¹æ ÍÒ¨à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹Í¼ÙŒÊÑÁ¼ÑÊËÃ×ÍËÒÂã¨à¢ŒÒä»

ปจจัยทาง  สรีรศาสตร 
àª‹¹ ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇã¹·‹Ò·Ò§«íéÒæ áÅÐÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ¨Ñ´¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹äÁ‹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÃ‹Ò§¡ÒÂ

CAUTION

อุบัติเหตุจากสุขอนามัยหรือสุขลักษณะอุบัติเหตุจากสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ

1

2

3

4
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3.2 ความสูญเสียของอุบัติเหตุในงานอาชีพ

 ความสญูเสยีทางอ้อมมีค่ามากกว่าความสญูเสียทางตรงซึง่เราอาจคาดไม่ถงึ ดังนัน้ ค่าใช้จ่าย

และความสูญเสียต่าง ๆ  จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะล้วนเป็นต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่าย

ของหน่วยงานทั้งสิ้น

 ความสูญเสียของอุบัติเหตุเปรียบเสมือน

ภูเขาน�้้าแข็ง คือ ภูเขาส่วนที่โผล่เหนือน�้าทะเล

และมองเห็นได้ เมื่อเทียบกับส่วนท่ีจมอยู่ใต้

น�้าทะเลซึ่งมองไม่เห็น คนส่วนใหญ่มักมองว่า

เมื่อมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุ เพียงแค่จ่าย

ค่ารกัษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ หรือจ่ายค่าซ่อมแซม

เครือ่งจกัรกเ็พยีงพอ แต่ในความเป็นจรงิความ

สูญเสียมักจะมากกว่าที่คาดไว้ ความสูญเสียที่

มองเห็นได้ชัดเจนเราเรียกว่า ความสูญเสีย

ทางตรง แต่ยังมีความสูญเสียที่ยังมองไม่เห็น 

เรียกว่า ความสูญเสียทางอ้อม

 ความสูญเสียของอุบัติเหตุในการท�างาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1)	 ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัผูไ้ด้รบับาดเจบ็โดยตรง

จากอุบัติเหตุ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าท�าขวัญ ค่าท�าศพ และค่าประกันชีวิต

2)	 ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายโดยตรงจาก

การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ได้แก่ การสูญเสียเวลาท�างานของบุคคลต่าง ๆ  ดังนี้

¤¹§Ò¹ËÃ×Í¼ÙŒºÒ´à¨çº à¾ÃÒÐµŒÍ§ä»ÃÑ¡ÉÒµÑÇ

¤¹§Ò¹Í×è¹ ËÃ×Íà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹·ÕèµŒÍ§ËÂǾ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ à¹×èÍ§¨Ò¡

■ ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒºÒ´à¨çº ■ ÁØ§´ÙàËµØ¡ÒÃ³� ËÃ×Íµ×è¹µ¡ã¨

ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ËÃ×Í¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ à¹×èÍ§¨Ò¡

■ ÊÍºÊÇ¹ËÒÊÒàËµØ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ ■ ½ƒ¡ÊÍ¹¤¹§Ò¹Í×è¹ãËŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹á·¹¼ÙŒä Œ́ÃÑººÒ´à¨çº

Í×è¹æ

■ ÇÑµ¶Ø´ÔºËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ■      ¼Å¼ÅÔµÅ´Å§à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµÅ‹ÒªŒÒ
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