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บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ประกอบด้ วยหัวข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทางาน
การสารวจความปลอดภัย
การจัดทาข้ อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ ปลอดภัย
การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
การประชุมและการติดตามงาน
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1. การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทางาน
1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
1.2 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ
1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
1.4 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน
1.5 การป้องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์
1.6 การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่ อสร้ าง
1.7 อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
ก. อันตรายจากไฟฟ้ าที่มีต่อชีวติ และร่ างกาย
ลักษณะที่เกิดอันตราย
1. การสัมผัสโดยตรง คือ การสัมผัสโดยตรงกับส่ วนที่กระแสไฟฟ้ าไหลอยู่
2. สัมผัสโดยอ้ อม คือ การสัมผัสกับเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เป็ นตัวนาไฟฟ้ า
3. ผลของกระแสไฟฟ้าที่มตี ่ อร่ างกาย
 กล้ามเนื้ อกระตุกหรื อเกิ ดการหดตัว
 ระบบประสาทเกิ ดอาการชะงักงันหรื อเป็ นอัมพาตชัว
่ คราว
 หัวใจหยุดทางานทันที
 หัวใจเกิ ดอาการเต้นกระตุกหรื อเต้นถี่รัว
 เซลล์ภายในร่ างกายเสี ยหรื อตาย
 เนื้ อเยือ
่ และเซลล์ต่างๆของร่ างกายถูกทาลาย
 ดวงตาอักเสบจากแสงสว่างที่มีความเข้มสู งจากประกายไฟที่เกิ ดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ต่ อ)
4. การเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้า เนื่องจาก
4.1 การเกิดประกายไฟในบริ เวณที่มีเชื้อเพลิงที่ไวไฟ
4.2 การลุกไหม้ที่สายหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าก่อนแล้วลุกลามไปไหม้เชื้อเพลิงที่อยูใ่ กล้เคียง
4.3 การใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าเกินกาลัง
4.4 อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความร้อนสะสมเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดติดไฟของสิ่ งที่รองรับหรื อ
สัมผัส
4.5 มีกระแสไฟฟ้ ารั่ว
4.6 ความร้อนที่จุดต่อสาย เนื่องจากจุดต่อสายต่อไม่สนิท
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ต่ อ)
ข. สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า
1. การติดตั้งผิด เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ผิดประเภท
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้เกิดชารุ ดเช่นฉนวนที่หุม้ สายไฟฟ้ าชารุด เสี ยหาย
เสื่ อมสภาพ เปราะแตก หรื อขาดวิน่ ไป
3. เกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูใ้ ช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า การปฏิบตั ิงานที่ไม่ถกู ต้อง
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ต่ อ)
ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้ เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้ แก่
1) ขนาดของกระแสไฟฟ้ า
2) ระยะเวลาที่สัมผัสกับปริ มาณกระแสไฟฟ้ า
3) ความต้านทานของร่ างกายต่อกระแสไฟฟ้ า
4) ขนาดของแรงดันไฟฟ้ า
5) เส้นทางหรื ออวัยวะภายในร่ างกายที่กระแสไฟฟ้ าผ่าน
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ต่ อ)
ค. การป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
1. การเรี ยนรู ้ทฤษฎีทางไฟฟ้ า
2. การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
3. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องติดตั้งตามหลักความปลอดภัย และมาตรฐานของการติดตั้ง
4. การซ่อมบารุ งและตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ า ทาเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยผูม้ ีความรู ้
5. การใช้ป้ายเตือน
6. การใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างถูกวิธี
7. การปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางไฟฟ้ าซึ่ งอ้างอิงจากมาตรฐานของ NEC, ANSI, OSHA ,
NIOSH และสามารถหาได้จากคู่มือปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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1.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ต่ อ)
8. การป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าโดย
8.1 ใช้เครื่ องป้ องกันวงจรไฟฟ้ า (ฟิ วส์) ที่ถูกต้องและเหมาะสม
8.2 ใช้สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
8.3 ป้ องกันไม่ให้มีการกระทาที่จะเป็ นเหตุให้กระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
8.4 ไม่เดินสายดินหรื อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าใกล้แหล่งกาเนิดความร้อน
8.5 การต่อสายต้องต่อให้แน่นสนิท
8.6 ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ ารั่วลงดินหรื อไม่
8.7 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัย
8.8 ต้องไม่มีเชื้อเพลิงอยูใ่ กล้กบั สายหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
8.9 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าเป็ นประจาตามระยะเวลาที่กาหนด
8.10 เมื่อพบความผิดปกติจะต้องรี บหาสาเหตุ ขจัดและป้ องกันแก้ไขทันที
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ
ก. ปัญหาจากการเคลื่อนย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ
- การเคลื่อนย้ายวัสดุไม่ถูกวิธี อาจทาให้เกิด การปวดหลัง เคล็ด ขัด ยอก
ฟกช้ า และกระดูกหัก
- การจัดเก็บวัสดุไม่ถูกวิธี อาจถูกกระแทกหรื อชนกับวัสดุที่ยื่นออกมา การ
ร่ วงหล่นหรื อการล้มของกองวัสดุ การรั่วไหลของของเหลวหรื อสารเคมี ที่ทา
ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับอันตราย
เรี ยกว่ า “การปฏิบัติงานที่ไม่ ปลอดภัย”
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
พิจารณาและทบทวนถึงคาถามต่อไปนี้
1) สามารถปรับปรุ งดัดแปลงงานนั้นในเชิงวิศวกรรม เพือ่ ขจัดการยกย้ายวัสดุ
ด้วยมือเปล่าได้หรื อไม่
2) การบาดเจ็บที่พนักงานได้รับจากการเคลื่อนย้ายวัสดุน้ นั เกิดขึ้นอย่างไร
และเกิดจากอะไร
3) สามารถจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกในการยก เพือ่ ช่วยให้งานยกย้ายนั้น
ปลอดภัยขึ้นได้ หรื อไม่ เช่น ทาถุงหิ้ว จัดหารถเข็นหรื อตะขอ เป็ นต้น
4) สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุโดยการใช้สายพาน หรื ออุปกรณ์เครื่ องมือกลอื่นๆ
เพือ่ ลดการยกย้ายวัสดุดว้ ยมือเปล่าให้นอ้ ยลงได้หรื อไม่
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
5) อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลจะช่วยป้ องกันการบาดเจ็บ
จากการยกย้ายนั้นๆ ได้หรื อไม่
6) สามารถจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการยกย้ายวัสดุ
ให้แก่พนักงานต่างๆ เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บ ได้หรื อไม่
7) มีการควบคุมดูแลในการยกย้ายวัสดุของพนักงานอย่างเหมาะสมหรื อไม่
8) มีการกาหนดสถานที่เก็บและระบบการจัดเก็บวัสดุแต่ละประเภทหรื อไม่
9) มีขอ้ ปฏิบตั ิในการจัดเก็บวัสดุที่มีรูปร่ างต่างๆหรื อไม่
เช่น ท่อ ถังที่มีความดันสูง กล่อง ถุง โลหะแผ่นเป็ นต้น
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
ข. ความปลอดภัยในการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ
1. ความปลอดภัยในการเคลือ่ นย้ ายวัสดุด้วยมือ
1. ถ้าวัสดุขนาดใหญ่เกินไปหรื อหนักเกินไป ซึ่ งเกินความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานคนเดียว
จะต้องหาคนมา ช่วยเหลือ
2. พิจารณาระยะทางที่จะเคลื่อนย้ายวัสดุก่อนการยกวัสดุข้ ึน และระยะเวลาที่ตนเอง
จะสามารถรับน้ าหนักวัสดุน้ นั ได้
3. การวางวัสดุบนโต๊ะ ควรจะค่อยๆวางวัสดุลงที่ขอบโต๊ะเสี ยก่อน แล้วจึงผลักให้เข้าไปข้างใน
ช่วยป้ องกันมิให้นิ้วมือถูกหนีบหรื อถูกทับได้
4. ที่รองรับวัสดุตอ้ งแข็งแรงที่สามารถรับน้ าหนักของวัสดุได้ และมีความมัน่ คงจะไม่ลม้ หรื อ
พังลงมา มีหลักว่าควรจะให้วางอยูใ่ นความสู งระดับสะเอวเสมอ
5. การยกวัสดุข้ ึนไหล่ ขั้นแรกจะต้องยกวัสดุข้ ึนมาที่ระดับสะเอวก่อน แล้วพักวัสดุที่ขอบโต๊ะ
หรื อชั้นวางของหรื อที่สะเอวหรื อสะโพก หลังจากนั้นก็ตอ้ งจัดตาแหน่งมือให้เหมาะสม
แล้วย่อตัวเล็กน้อย เพื่อยกวัสดุข้ ึนไหล่ พร้อมกับยืดเข่าให้ตรง
6. การเปลี่ยนทิศทางขณะยกวัสดุ จะต้องระลึกไว้เสมอว่า “อย่าเอี้ยวตัวหรื อบิดตัว” 14

1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
2. ความปลอดภัยในการขนย้ ายวัสดุด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ในการเคลือ่ นย้ าย
1. ชะแลง
1) เลือกชนิดและขนาดให้เหมาะสม
2) ผูใ้ ช้ไม่ควรยืนคร่ อม เพราะชะแลงอาจลื่นหลุดจากวัสดุที่กาลังงัดได้
3) ผูใ้ ช้ควรยืนอยูใ่ นตาแหน่งที่ปลอดภัยจากการถูกหนีบ หรื อถูกกระแทกเวลาที่ชะแลงลื่นหลุด
จากวัสดุที่งดั หรื อจากมือ หรื อวัสดุน้ นั เกิดหลุดออกมาอย่างฉับพลัน
4) หัวชะแลงต้องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ไม่ทื่อหรื อหัก
5) เวลาใช้เสร็ จแล้วควรแขวนหรื อเก็บเอาไว้ให้ปลอดภัย ไม่ให้ตกหล่นหรื อทาให้ใครสะดุด
2. ล้ อเลือ่ น
1) ระวังมิให้นิ้วมือหรื อนิ้วเท้าถูกล้อทับ
2) ถ้าจะเปลี่ยนทิศทาง ให้ใช้คนั บังคับหรื อไม้ขวาง ไม่ใช้มือ หรื อเท้าขัดล้อให้เปลี่ยนทิศทาง
3) ไม่ควรเลี้ยวบ่อยโดยไม่จาเป็ น จึงควรวางล้อเลื่อนให้ถูกทิศทางก่อนเลื่อนออกไป
15
4) ห้ามใช้ถงั ก๊าซเป็ นล้อเลื่อน

1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
3. ตะขอ
1) ตะขอมือต้องแหลมคมอยูเ่ สมอ เพื่อไม่ให้ลื่นเวลาที่ใช้เกี่ยวกล่อง
หรื อวัสดุอื่นๆ
2) ด้ามตะขอจะต้องแข็งแรง และติดแน่นอยูก่ บั ตัวตะขอ
3) ด้ามและปลายตะขอที่ยาว ควรจะโค้งไปในระนาบเดียวกัน
เพื่อให้ตวั ตะขอวางทาบกับพื้นได้ และไม่ทาให้เดินสะดุด
4) ควรใส่ ปลอกหุม้ ปลายตะขอเวลาที่เลิกใช้แล้ว
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
4. พลั่ว
1) ขอบของพลัว่ ควรจะเรี ยบเสมอกัน
2) ตรวจดูดา้ มพลัว่ ว่ามีเสี้ ยนไม้หรื อไม่
3) ผูใ้ ช้ควรสวมรองเท้านิรภัย ซึ่ งมีพ้ืนแข็งแรง
4) เวลาใช้ให้ยนื แยกขาจากกันพอสมควร เพื่อให้ทรงตัวดีและขยับเข่าได้สะดวก
โดยที่ขาเป็ นที่รอบรับน้ าหนัก
5) ใช้ส้นเท้ากดพลัว่ ลงในวัสดุที่ตกั ไม่ควรใช้ฝ่าเท้ากด เพราะถ้าเท้าเกิดลื่น
ออกจากพลัว่ ก็อาจถูกขอบพลัว่ ซึ่ งมีความคมบาดทะลุรองเท้าไปถูกได้
6) จุ่มพลัว่ ลงในน้ าเป็ นครั้งคราว เพื่อวัสดุที่เหนียว และเกาะติดกับพลัว่
หลุดออกทาให้ขดุ ง่ายขึ้น และไม่เหนื่อยแรง
7) ทาน้ ามันหรื อขี้ผ้ งึ บนใบพลัว่ เพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้วสั ดุบางอย่างเกาะติดใบพลัว่
8) เมื่อเลิกใช้แล้วควรพิงกาแพง หรื อแขวนไว้ที่ราว หรื อเก็บใส่ กล่อง
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
5.รถเข็น ข้ อควรระวังทั่วไปในการใช้ รถเข็น
1)
2)
3)
4)

5)

ระวังรถวิง่ ตกกระดานพาด หรื อทางที่ยกสู งขึ้น
ระวังชนกับรถเข็นคันอื่น หรื อสิ่ งกีดขวาง
ระวังมือถูกหนีบระหว่างรถเข็นกับสิ่ งของอื่น
เมื่อใช้เสร็ จแล้ว นาไปไว้ในที่เก็บ ไม่ควรจอดทิ้งไว้ตรงทางเดินหรื อ
ที่ซ่ ึ งอาจเกิดอันตราย เพราะอาจมีผเู ้ ดินสะดุด หรื อกัดขวางทางเดิน
ทางจราจร
รถเข็นที่มีดา้ มเข็นพับได้ ควรจอดให้ดา้ มยกขึ้น และไม่ขวางทางเวลาเก็บ
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
6. รถติดเครื่ องยนต์ สาหรั บงานอุตสาหกรรม หลักการทั่วไปในการใช้ รถ
1) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ทาให้ตอ้ งใช้คนบังคับตลอดเวลาจึงเคลื่อนหรื อทางานได้
2) ควรมีที่คลุมเหนือศีรษะผูข้ บั เช่น ผ้าคลุม หรื อหลังคา
3) รถที่ออกแบบมาสาหรับงานใด ก็ควรใช้กบั งานนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น
4) รถยกควรมีสวิทช์ควบคุมจากัดสู งสุ ด และต่าสุ ดของการยก
5) ไม่ควรใช้รถยกเป็ นลิฟต์ยกคน เว้นเสี ยแต่วา่ จะมีแป้ นที่ปลอดภัยติดกับงาที่ยกของรถ
และที่แป้ นนี้จะต้องมีราวกันตกด้วย
6) ถ้าใช้รถซึ่ งขับเคลื่อนด้วยน้ ามันเชื่อเพลิงในที่อบั ปริ มาณของคาร์ บอนมอนอกไซด์
ต้องมีไม่มากกว่า 50 ส่ วนต่อล้านส่ วนโดยปริ มาตร ในเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมงต่อเนื่อง
และอากาศจะต้องมีออกซิ เจนอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 19.5 % โดยปริ มาตร ในบริ เวณที่มีก๊าซหรื อไอ
ที่ติดไฟได้ หรื อบริ เวณที่มีฝนุ่ เส้นใย หรื อสะเก็ดของสารต่างๆ คลุง้ อยูม่ ากจนทาให้ติดไฟ
ได้ง่ายควรใช้รถที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ได้กบั บริ เวณดังกล่าวเท่านั้น
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
7. สายพานลาเลียง
ข้ อกาหนดการใช้ สายพานลาเลียง
1) ไม่ปีน นัง่ หรื อยืน บนสายพานลาเลียง
2) ต้องไม่ลาเลียงสิ นค้าหนักเกินไป
3) ไม่ถอดฝาปิ ดเฟื องหรื อโซ่ออกในขณะเดินเครื่ อง
4) ต้องรู ้จุดที่ติดตั้งระบบควบคุมสายพาน
5) ตูร้ ะบบควบคุมสายพานตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก
6) ก่อนเริ่ มเดินสายพาน พนักงานทุกคนต้องอยูห่ ่างในตาแหน่งที่ปลอดภัย
7) ผูค้ วบคุมสายพานลาเลียงควรผ่านการอบรมมาแล้ว
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
7. สายพานลาเลียง (ต่ อ)
8) เมื่อพบเห็นสิ่ งที่จะก่อให้เกิดอันตรายให้รีบรายงานทันที
9) บริ เวณข้างๆ สายพานลาเลียงต้องไม่วางของเกะกะ
10) ก่อนซ่อมแซมต้องแน่ใจว่าระบบควบคุมได้ลอ็ คไว้แล้ว
11) ระวังส่ วนของร่ างกายและเสื้ อผ้าให้ห่างจากสายพานลาเลียง
12) ช่างซ่อมจะต้องมีความชานาญ
13) ต้องมีสวิทช์หยุดฉุกเฉิ นไว้หลายๆ จุดและต้องติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อเกินพิกดั
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
8. ปั้นจั่น ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการใช้ ปั้นจั่น
1) ให้ติดป้ ายบอกน้ าหนักที่ยกได้และติดสัญญาณเตือนในขณะทางาน
2) ต้องให้มีผสู ้ ่ งสัญญาณให้ป้ ั นจัน่ ทางาน
3) ต้องมีการตรวจสอบส่ วนประกอบของปั้ นจัน่ และอุปกรณ์ทุก 3 เดือน โดยมีวศิ วกรรับรอง
4) ในขณะทางานต้องเหลือสลิงอยูใ่ นม้วนไม่นอ้ ยกว่า 2 รอบ
5) ค่าความปลอดภัยของสลิงสาหรับรอกวิง่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 และลวดยึดโยงไม่นอ้ ยกว่า 3.5
6) ต้องมีเครื่ องหมายแสดงเขตอันตรายในขณะที่ป้ ั นจัน่ ทางาน และมีที่ครอบเพลาหรื อปุลเล
7) ถ้าห้องควบคุมอยูส่ ู ง ต้องมีราวกันตก พื้นเดินที่ปลอดภัยและรัดสายชูชีพตลอดเวลา
ทางาน
8) ถ้ามีสายไฟแรงสู งต้องอยูห่ ่าง 3 เมตร ขึ้นไป
9) การติดตั้งปั้ นจัน่ ชนิดอยูก่ บั ที่จะต้องมีวศิ วกรเป็ นผูร้ ับรอง
10) ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับปั้ นจัน่ ต้องสวมหมวกแข็ง ถุงมือ รองเท้าหัวโลหะ
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
3. การเก็บรักษาวัสดุ
1. สถานที่เก็บวัสดุ
1) จะต้องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่มีของเกะกะ
2) การวางแผนการเก็บวัสดุ จะช่วยลดความจาเป็ นในการขนย้ายวัสดุเพื่อนาไปผลิต
3) ต้องแน่ใจว่า วัสดุจะไม่กีดขวางหรื อบัง อุปกรณ์ดบั เพลิง
ชุดปฐมพยาบาล หลอดไฟ สวิตช์ไฟ และตูฟ้ ิ วส์
ต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก และช่องทางเดิน ไม่วา่ ขณะใดก็ตาม
4) จัดช่องทางสัญจรสาหรับพาหนะเดินทางเดียวให้เพียงพอ และควรจะเผื่อสาหรับวงเลี้ยว
ของพาหนะ เมื่อพาหนะจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ในช่องทางนั้น
5) ไม่ควรให้มีของกีดขวางอยูใ่ นช่องทางสัญจร
6) การใช้ภาชนะ ชั้น หรื อหิ้งสาหรับวางวัสดุจะช่วยให้การเก็บรักษาวัสดุง่ายและปลอดภัย
7) การซ้อนวัสดุประเภทเดียวกันขึ้นสู ง ไม่ควรให้สูงไปกว่าที่กาหนด
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
2. ภาชนะและสิ่งอืน่ ๆ สาหรับเก็บวัสดุ
1. พื้น หรื อกล่องอย่าให้ ต้องรับน้ าหนักมากเกินพิกดั
2. ถุงหรื อกระสอบ ต้องผูกปากถุงหรื อกระสอบ และวางหันปากเข้าด้านใน
ของกองที่ซอ้ นกันอยู่ เพื่อมิให้ของในนั้นร่ วงออกมาเมื่อปากถุงขาดหรื อแตก
ไม่ซอ้ นสู งเกินไป เวลาเอาถุงหรื อกระสอบออกจากกอง เอาออกจากทางด้าน
บนสุ ดเสมอ
3. การเก็บท่อหรื อวัสดุแท่งยาว ควรเก็บในราวที่ซ่ ึ งเวลาเอาของออกจะไม่เป็ นอันตราย
กับผูท้ ี่ผา่ นไปมาได้ ด้านหนึ่งของราวไม่ควรจะหันเข้าหาช่องทางสัญจรใหญ่ และ
อย่าให้ของนั้นยืน่ ออกไปในช่องทางสัญจร
ท่อขนาดใหญ่หรื อแท่งโลหะยาว ๆ ควรจะวางซ้อนเป็ นชั้น ๆ โดยมีแท่งไม้หรื อเหล็ก
ยกชั้นไว้ ท่ออาจจะกลิ้งหรื อเลื่อนล้มได้ง่าย ฉะนั้นเวลากองซ้อนเป็ นปิ รามิดขึ้นมา
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1.2 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลือ่ นย้ ายและการจัดเก็บวัสดุ (ต่ อ)
4. โลหะแผ่น มักจะมีขอบคม เวลาหยิบยก จึงควรสวมถุงมือหนัง เมื่อต้องยกโลหะแผ่น
ทีละมาก ๆ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยยก
5. ถังกลม ควรเก็บซ้อนเป็ นปิ รามิด โดยที่แถวล่างถูกคัน่ ขวางไว้อย่างแน่นหนา
เพื่อป้ องกันการกลิ้งทะลายลงมา
6. การเก็บรักษาก๊าซที่มีความดันสู ง โดยการตั้งยืนบนพื้นเรี ยบ ๆ ควรล่ามหรื อผูกถังไว้กบั เสา
กาแพงหรื อ สิ่ งอื่น ๆ ที่ติดแน่น ควรแยกเก็บก๊าซต่างชนิดกัน
7. สารที่เป็ นเม็ดละเอียดหรื อฝุ่ นผง อาจทาให้เกิดการระเบิดหรื อไฝไหม้ได้เช่นผงถ่าน ปุ๋ ย
ฝุ่ นไม้ แป้ ง สารเคมี ต้องป้ องกันไม่ให้เกิดการผสมกันของสิ่ งต่างๆที่เป็ นสารระเบิดได้
กาจัดแหล่งที่เป็ นสาเหตุ ของเพลิง ข้อแนะนาในการการจัดเก็บคือ
1) ใช้ถงั ทรงสู งสาหรับเก็บวัสดุประเภทเม็ดเล็กหรื อผง
2) ถังเก็บวัสดุเล็กๆละเอียดควรมีกน้ ถังเอียงลาดลงทางออกมากพอ เพื่อให้วสั ดุไหลออกได้
สะดวก ไม่อุดตัน อาจติดตั้งเครื่ องสัน่ หรื อเขย่าก้นถังเพื่อให้วสั ดุไหลต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
ถ้าเป็ นไปได้ควรมีตะแกรงปิ ดด้านบนของถังเพื่อป้ องกันคนตกลงไป
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
ก. สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
การเกิดเพลิงไหม้ และการลุกลามของเพลิงไหม้ โดยทั่วๆ ไปเกิดขึน้ จากองค์ประกอบ
4 อย่ างคือ
1 เชื้อเพลิง
2 อากาศ (ออกซิเจน)
3 ความร้ อน (อุณหภูมทิ ี่ทาให้ เชื้อเพลิงลุกไหม้ )
4 ปฏิกริ ิยาลูกโซ่

องค์ประกอบที่ 4 จะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้แล้ว แต่องค์ประกอบ 3 อย่างแรกนั้น
ถ้าอยูร่ วมกันเมื่อใดก็จะทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ดังนั้น การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ก็คือการควบคุมองค์ประกอบ 3 อย่างแรก
แต่การจะระงับอัคคีภยั นั้นต้องควบคุมองค์ประกอบที่ 4 ด้วย
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องค์ ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ส่ วนใหญ่ มสี าเหตุจาก
1. ประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งมีความร้อนสู ง
2. ความเสี ยดทานของส่ วนประกอบของเครื่ องจักร เครื่ องยนต์
3. การเชื่อมและการตัดโลหะ
4. เตาเผาซึ่ งไม่มีฝาปิ ดหรื อเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิ ดคลุมในกระบวนการผลิต
5. การสู บบุหรี่ หรื อการจุดไฟในบริ เวณที่มีไอของสารไวไฟหรื อเชื้อเพลิงโดยไม่ระมัดระวัง
6. วัตถุที่ผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน้ า ฯลฯ เมื่อมีการกระทบระหว่างผิวที่ร้อนจัดกับ
เชื้อเพลิงอาจเกิดการลุกไหม้ข้ ึน
7. ประกายไฟซึ่ งเกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้ าสถิตกับเชื้อเพลิงอาจทาให้เกิดการลุกไหม้
8. การลุกไหม้ดว้ ยตนเอง เช่น พวกขยะ การสะสมของสารบางชนิด จะก่อให้เกิดควรร้อนขึ้นในตัว
ของมันเองจนกระทัง่ ถึงจุดติดไฟ เมื่ออยูร่ วมกับเชื้อเพลิงก็ยอ่ มเกิดการลุกไหม้
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
ข. แนวทางการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
1. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เหมาะสม และต้องแน่ ใจว่าการต่อสายไฟทาอย่างถูกต้อง
ควรมีการตรวจสอบสายไฟ และรอยต่อสายไฟอยูเ่ สมอ
2. การลดความเสี ยดทาน โดยการใช้สารสาหรับหล่อลื่นที่ไม่ไวไฟและเป็ นชนิ ด
ที่ ได้รับการแนะนาจากผูส้ ร้ างอุปกรณ์ หรื อฝ่ ายวิศวกรรม ควรมี การทาความสะอาด
อุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ได้เกิดการสะสมของฝุ่ นซึ่ งอาจเป็ นเชื้อไฟ
3. ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่า หรื อ สารที่มีความเสี่ ยงต่อการลุกไหม้เองได้
ควรเก็บรักษาให้ถูกต้อง ซึ่ งควรเป็ นการเสนอแนะจากฝ่ ายวิศวกรรมหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. การเชื่ อมและการตัดโลหะ ควรจัดเป็ นบริ เวณแยกต่างหากจากงานอื่นๆ และ
ควรอยูใ่ นบริ เวณที่ มีการถ่ายเทอากาศสะดวกและพื้นที่จะต้องเป็ นชนิ ดทนไฟ มีการ
ป้ องกันการกระเด็นของลูกไฟ โดยเฉพาะต้องไม่มีเชื้ อเพลิงอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง และ
ควรจัดหาอุปกรณ์สาหรับดับเพลิงไว้ในบริ เวณนี้ดว้ ย
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
5. การใช้เตาเผาแบบเปิ ดหรื อเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิ ดคลุม ต้องมีการป้ องกันการกระเด็น
ของลูกไฟ ต้องไม่เก็บสารที่เป็ นเชื้อไฟไว้ในบริ เวณที่ใกล้เคียง รวมทั้งต้องมีการถ่ายเทอากาศที่
เหมาะสม
6. การสู บบุหรี่ และการจุดไฟ ควรกาหนดห้ามสู บบุหรี่ หรื อมีบริ เวณสาหรับสู บบุหรี่
โดยเฉพาะ ในบริ เวณที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ควรจัดภาชนะสาหรับใส่ ข้ ีเถ้าบุหรี่ ถ้าบริ เวณใดห้าม
สู บบุหรี่ ควรติดป้ ายบอกไว้และต้องเข้มงวดให้พนักงานปฏิบตั ิตาม และต้องจัดเตรี ยมการป้ องกัน
การเกิดอัคคีภยั ที่อาจเกิดจากความประมาทของพนักงาน รวมทั้งประกาศข้อปฏิบตั ิในการใช้
บริ เวณนี้เพื่อให้พนักงานเข้าใจและให้ความร่ วมมือป้ องกันอัคคีภยั
7. วัตถุที่ผิวร้อนจัด เช่น ท่อไอน้ า ท่อน้ าร้อน ควรเดินท่อเหล่านี้ผา่ นผนังทนไฟหรื อ
มีการหุม้ ห่อท่อด้วยสารทนไฟและถ่ายเทความร้อนได้ สาหรับโลหะที่ถูกทาให้ร้อนจัดควร
บรรจุในภาชนะและผ่านไปตามอุปกรณ์ที่จดั ไว้โดยเฉพาะเท่านั้น
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
8. ไฟฟ้ าสถิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสี ยดสี กนั ของสารที่ไม่เป็ นตัวนา ซึ่ งเมื่อเกิดการถ่ายเท
ประจุไฟฟ้ า ก็จะทาให้เกิดประกายไฟ
ถ้าไม่สามารถป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตได้ ให้ใช้วธิ ี แก้ไขดังนี้
ก. การต่อสายลงดิน (Grounding)
ข. การต่อกับวัตถุที่ทาหน้าที่เป็ นตัวรับประจุได้ (Bonding)
ค. รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ในระดับที่เหมาะสม
ง. การทาให้บรรยากาศรอบๆเป็ นประจุไฟฟ้ า ซึ่ งจะทาหน้าที่เป็ นตัวนาประจุไฟฟ้ า
ออกจากวัตถุที่เก็บประจุไฟฟ้ าสถิตไว้ในตัวมัน
(ควรใช้ภายใต้คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนี้เท่านั้นเพราะมิฉะนั้นกรรมวิธี
ในการทาให้บรรยากาศรอบๆ เป็ นประจุไฟฟ้ าอาจเป็ นตัวก่อให้เกิดการลุกไหม้เสี ยเอง)
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
9. เครื่ องทาความร้อน เชื้อเพลิงที่ใช้สาหรับเครื่ องทาความร้อนควรมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิสูง
บริ เวณที่ติดตั้งเครื่ องควรมีการระบายอากาศที่ดี ควรอยูห่ ่างจากสารไวไฟ กรณี ที่มีเปลวไฟควร
มีฝาปิ ดกั้นที่ทนไฟและไม่ติดไฟ มีปล่องสาหรับปล่อยอากาศร้อนหรื อก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้
พวกขี้เถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไม่ควรตักออกจนกว่าไฟจะมอดหมดแล้ว เครื่ องทาความร้อน
ที่หิ้วหรื อย้ายเปลี่ยนที่ได้ ควรมีที่สาหรับหิ้วหรื อสาหรับขนย้ายที่เหมาะสม
10. การลุกไหม้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเกิดจากการสันดาปของออกซิ เจนกับเชื้อเพลิงจนกระทัง่ ติด
ไฟและเกิดการลุกไหม้ข้ ึน ส่ วนมากมักจะเกิดขึ้นในบริ เวณที่มีอากาศเพียงพอที่จะเกิดการ
สันดาป ดังนั้นในที่ที่เก็บสารเชื้อเพลิงที่อาจเกิดการสันดาปได้ควรมีการถ่ายเทอากาศเหมาะสม
และปราศจากเชื้อเพลิงที่อาจเร่ งปฏิกิริยาการสันดาป เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ควรใช้ถงั ขยะ
ชนิดที่มีฝาปิ ดมิดชนิดสาหรับขยะที่เปื้ อนน้ ามันหรื อสี จะช่วยป้ องกันการลุกไหม้ดว้ ยตนเองได้
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
11.จัดให้มีสญ
ั ญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง และเครื่ องดับเพลิงที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิง
และมีจานวนที่เพียงพอ ติดตั้งในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการตรวจสอบและบารุ งรักษา
ให้พร้อมใช้งานได้
12. มีแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั และจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบตามแผนต่างๆ และจัดให้มี
การฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
13. จัดให้พนักงานได้รับการอบรมความรู ้ดา้ นอัคคีภยั และสามารถใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ในพื้นที่ทางานเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ข้นั ต้นได้
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ควรมีบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. ต้องทราบถึงปั จจัยเสี่ ยงที่อาจให้เกิดจากเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการ
2. เสนอแนะระบบตรวจสอบสถานประกอบกิจการให้อยูใ่ นสภาพที่ปราศจาก
ปั จจัยเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภยั
3. ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความระมัดระวังการเกิดอัคคีภยั
กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือในการป้ องกันอัคคีภยั
4. เสนอแนะระบบตรวจสอบ ทบทวนแผนป้ องกันและระงับ
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1.3 การป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ (ต่ อ)
5. เสนอแนะระบบการตรวจสอบความพร้ อมของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ า
ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างฉุ กเฉิ น และอุปกรณ์เตือนต่างๆตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และดูแลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงที่เหมาะสม
6. เสนอแนะระบบการตรวจสอบสถานที่ ที่มีการเก็บรั กษาวัตถุไวไฟหรื อวัตถุระเบิ ด
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ สารที่ติดไฟหรื อเชื้ อไฟควรมีไว้ในบริ เวณที่ ทางานเท่าที่
จาเป็ นสาหรับใช้งานเท่านั้น และจะต้องเก็บส่ วนที่เหลือใช้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยหลังจากเลิกใช้แล้ว
ทุกครั้ง สารไวไฟควรเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยที่ กาหนดไว้เท่านั้น ที่เก็บดังกล่าวจะต้องอยู่
ห่างไกลจากแหล่งกาเนิดของประกายไฟ และควรมีอุปกรณ์ดบั เพลิงประจาอยูด่ ว้ ยเสมอ
7. เสนอแนะระบบการตรวจสอบของเสี ยที่ติดไฟได้ง่ายไม่ให้มีการสะสมหรื อตกค้างและ
มีระบบกาจัดที่เหมาะสม
8. เสนอแนะระบบการตรวจสอบทางหนี ไฟและเส้นทางออกต่างๆ รวมถึงบันได ประตู
ต้องไม่มีสิ่งกี ดขวาง ต้องไม่มีการกอง สุ ม หรื อเก็บวัตถุใดๆ กี ดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภยั
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน
ก. การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากเสี ยงดัง
เสียงดัง หมายถึง เสียงที่ไม่ พงึ ปรารถนาหรือเสียงที่ก่อให้ เกิดการรบกวน
แบ่ งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1. เสียงดังแบบต่ อเนื่อง จาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. เสียงดังต่ อเนื่องอย่ างคงที่ มีระดับเสี ยงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 เดซิ เบล
ได้แก่ เสี ยงเครื่ องทอผ้า เสี ยงเครื่ องจักร เสี ยงพัดลม เสี ยงเครื่ องยนต์ เป็ นต้น
2. เสียงดังต่ อเนื่องที่ไม่ คงที่ มีระดับเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 เดซิ เบล
ได้แก่ เสี ยงเลื่อยวงเดือน กบไสไม้ไฟฟ้ า เสี ยงไซเรน เป็ นต้น
2. เสียงที่ดงั เป็ นช่ วง ๆ เป็ นเสี ยงที่ดงั ไม่ต่อเนื่อง มีความดังหรื อเบากว่าเป็ นระยะ ๆ
สลับกันไปมาได้แก่ เสี ยงจากเครื่ องอัดลม เสี ยงการจราจร เสี ยงเครื่ องบินที่บินผ่านไป
มา เป็ นต้น
3. เสียงกระทบหรือกระแทก เป็ นเสี ยงดังที่เกิดขึ้นและสิ้ นสุ ดอย่างรวดเร็ วในเวลาน้อย
กว่า 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของเสี ยงมากกว่า 40 เดซิ เบล ได้แก่ เสี ยงตอกเสาเข็ม
ในการก่อสร้าง เสี ยงจากการตี หรื อทุบโลหะ เสี ยงเครื่ องย้าหมุด เป็ นต้น
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1. อันตรายจากเสี ยงดัง
มีผลต่ อสุ ขภาพ ดังนี้
1.1 ทาให้ สูญเสียการได้ ยนิ ได้ แก่
- สู ญเสียการได้ ยนิ แบบชั่วคราว
- สู ญเสียการได้ ยนิ แบบถาวร
1.2 ผลต่ อสุ ขภาพ เช่น ทาให้คลื่นไส้ หัวใจเต้นเร็ วและแรง ความดันโลหิ ตสู ง
ทางเดินอาหารเคลื่อนไหวได้นอ้ ยลง
1.3 ผลต่ อความปลอดภัย ได้ แก่
- เกิดการรบกวนการพูดสนทนา
- กลบเสี ยงสัญญาณต่างๆ อาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2. หลักการป้ องกันและควบคุมอันตรายจากเสี ยง
2.1 การควบคุมที่แหล่ งเสียงหรือต้ นตอของเสียง
2.2 การควบคุมทางผ่ านของเสียง
2.3 ควบคุมและป้องกันที่ตวั ผู้ปฏิบัตงิ าน
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
ข. การป้ องกันและควบคุม อันตรายจากความร้ อน
ความร้ อน เป็ นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถทาให้ มนุษย์ รับรู้ได้ โดยประสาทสัมผัส ความ
ร้ อนที่เกิดขึน้ ในสิ่งแวดล้ อมการทางานในสถานประกอบกิจการ แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ
- ความร้ อนแห้ ง เป็ นสภาพความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์หรื อกรรมวิธีการผลิตที่ร้อน
โดยการแผ่รังสี ความร้อนและการพาความร้อน เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานตีเหล็ก
โรงงานทาแก้ว
- ความร้ อนชื้น เป็ นสภาพความร้อนที่มีไอน้ าไปเพิ่มความชื้นในอากาศ จากกรรมวิธี
การผลิตแบบเปี ยก เช่น โรงงานผลิตกระดาษ ซักรี ด ฟอกย้อม
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1. ผลของความร้ อนต่ อสุ ขภาพ
1.1 การเป็ นตะคริวจากความร้ อน เนื่องจากร่ างกายสู ญเสี ยเกลือแร่ ไปกับเหงื่อ
กล้ามเนื้อเสี ยการควบคุม
1.2 การอ่ อนเพลียจากความร้ อน เกิดเนื่องจากระบบหมุนเวียนของเลือดไม่พอ
เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีอาการ รู ้สึกอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
เป็ นลม หน้ามืดชีพจรเต้นอ่อนลง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวซีด
1.3 การเป็ นลม เกิดจากร่ างกายได้รับความร้อนสู งทาให้อุณหภูมิในร่ างกายสู ง
มาก และระบบควบคุมของร่ างกายที่สมองไม่สามารถทางานได้เป็ นปกติ
จะมีอาการ คลื่นไส้ ตาพล่า หมดสติ อุณหภูมิในร่ างกายสู งขึ้น มีอาการชัก
กระตุกและชีพจรเต้นเบา อาจเกิดการชัก ช็อค และตายได้
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1.4 ผดผื่นคันตามบริเวณผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมขับเหงื่อ
ทาให้มีผื่นขึ้นผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีอาการ คัน ท่อขับเหงื่อมีการอุดตัน
1.5 ร่ างกายขาดน้า ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีอาการ กระหายน้ า ผิวหนังแห้ง
น้ าหนักลด อุณหภูมิของร่ างกายจะสูงขึ้น ทาให้ชีพจรเต้นเร็ ว รู้สึกไม่สบาย
ขาดความสมดุลของปริ มาณเกลือแร่ ในร่ างกาย
1.6 เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากไวรัส หรื อแบคทีเรี ยบาง
ชนิดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในอากาศที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม
1.7 เกิดการเจ็บป่ วยมากขึน้ เมื่อมีสิ่งแวดล้ อมอื่นเสริมด้ วย เช่น ทางานในที่มี
อุณหภูมิสูงและได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จะมีอาการปวดศีรษะรุ นแรงและ
ไม่สามารถทางานได้นาน
1.8 มีผลกระทบต่ อจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ขาดสมาธิในการทางาน
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2. หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้ อน โดย
2.1 ป้องกันที่ต้นกาเนิดและทางผ่ านของความร้ อนสู่ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ แก่
1) การใช้ฉนวนกั้น
2 ) การใช้ฉากป้ องกันรังสี
3) การใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ
4) การระบายอากาศเฉพาะที่ หรื อเฉพาะจุดที่ทางาน
5) การติดตั้งระบบระบายอากาศที่จุดกาเนิด
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2.2 การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ได้ แก่
1) คัดเลือกคนที่เหมาะสม ปรับตัวให้เข้ากับความร้อนได้ดี
2) จัดให้มีการดูแลทางการแพทย์ ตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าทางานและ
ตรวจร่ างกายเป็ นระยะๆ
3) การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานในที่ร้อน
4) การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
5) สวัสดิการอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น ห้องอาบน้ า น้ าดื่มผสมเกลือที่เย็น
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
ค. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการสั่ นสะเทือน
แบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
- การสั่ นสะเทือนทั่วร่ างกาย
เช่น พนักงานขับรถ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกและปั้ นจัน่
- การสั่ นสะเทือนเฉพาะบางส่ วนของร่ างกาย โดยเฉพาะที่มือและแขน
เช่น การใช้เครื่ องเจาะถนน เครื่ องย้าหมุด เครื่ องเจียร เครื่ องเจาะ
เครื่ องเลื่อยไฟฟ้ า
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1. ผลของการสั่ นสะเทือนต่ อสุ ขภาพ
1.1 อันตรายที่เกิดจากการสั่ นสะเทือนทั่วร่ างกาย ได้แก่
1) เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูก
2) กระดูกสันหลังอักเสบ
3) ระดับน้ าตาลในเลือดต่า
4) ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดต่า
5) ระดับของกรดแอสคอร์บิกต่า
6) ปวดท้องบริ เวณช่องท้องส่ วนบน
7) คลื่นไส้ น้ าหนักลด มองไม่ชดั นอนไม่หลับ
เกิดความผิดปกติของหูช้ นั ใน
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1.2 อันตรายที่เกิดจากการสั่ นสะเทือนเฉพาะบางส่ วนของร่ างกาย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งนิว้ มือ ทาให้ เกิดอาการ
1) กระดูกขาดแคลเซี ยมหรื อเกลือแร่
2) ทาให้เนื้อเยือ่ ของมือด้านและแข็ง
3) ทาให้ปวดข้อ ข้อต่อต่างๆ ข้อศอก
4) ความผิดปกติของหลอดเลือด ที่เรี ยกว่ามือตายหรื อนิ้วซี ด
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการสั่ นสะเทือน โดย
2.1 ป้องกันและควบคุมที่แหล่ งต้ นเหตุของการสั่ นสะเทือน เช่ น
1) ใช้วสั ดุที่เหมาะสมหรื อเทคนิคในการออกแบบที่เหมาะสม
2) ป้ องกันไม่ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับการสัน่ สะเทือนที่ส่งผ่านมา
ทางพื้นที่ยนื ทางาน
3) ใช้วสั ดุป้องกันการสัน่ สะเทือนรองไว้ใต้เครื่ องจักร
4) ใช้วสั ดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุม้ ด้ามเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์
เช่น เครื่ องเจียร เครื่ องเจาะ เครื่ องเลื่อยไฟฟ้ า เป็ นต้น
5) ดูแลและบารุ งเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2.2 การป้องกันที่ตัวบุคคล
1) ใช้ถุงมือสองชั้น
2) ใช้รองเท้าชนิดพิเศษ
3) ที่นงั่ ควรมีการบุดว้ ยวัสดุที่ป้องกันการสั่นสะเทือน
4) ตรวจตราการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้เครื่ องมืออย่างใกล้ชิด
2.3 จากัดเวลาทางาน โดยยึดหลักว่า
1) พัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาทางาน 2 ชัว่ โมง
2) ไม่ทางานที่ใช้เครื่ องสั่นสะเทือนเกินกว่า 2-4 ชัว่ โมงต่อวัน
2.4 การควบคุมทางการแพทย์ โดยการตรวจสุ ขภาพก่ อนเข้ าทางานและตรวจเป็ น
ระยะๆ
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
ง. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสี
รังสี เป็ นพลังงานในรู ปของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า หรือ อนุภาคที่มีพลังงานสะสมอยู่
แบ่ งเป็ น 2 ประเภทตามคุณสมบัตทิ างกายภาพ คือ
1. รังสีชนิดไม่ ก่อไอออน(Non ionizing Radiation)
: รังสี อลั ตราไวโอเลต แสงสว่างหรื อแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้
เลเซอร์ รังสี อินฟราเรด ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุโทรทัศน์
2. รังสีชนิดก่ อไอออน(Ionizing Radiation)
: รังสี แอลฟา รังสี บีตา รังสี แกมมา รังสี เอ็กซ์ อนุภาคนิวตรอน
อิเล็กตรอน หรื อโปรตอนที่มีความเร็ วสู ง
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แสดงรังสี ความถี่ และความยาวคลื่น
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1. อันตรายจากรังสี ชนิดไม่ ก่อไอออน
1.1 อันตรายจากแสงในช่ วงคลืน่ ที่ตามองเห็นได้
1.1.1 อันตรายจากรังสีอลั ตราไวโอเลตหรือแสงเหนือม่ วง
- นัยน์ ตาอักเสบ อาการที่ปรากฏ คือ นัยน์ตาจะแดง เยือ่ บุในชั้นตาดาอาจถูก
ทาลายทาให้เกิดการขุ่นมัวและมองเห็นไม่ชดั
ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานได้สมั ผัสตั้งแต่ 30 นาทีข้ ึนไป จะมีความรู ้สึกคล้ายกับมีทรายอยู่
ในตา ถ้ามีการสัมผัสบ่อยๆเป็ นประจาโดยไม่มีการป้ องกัน จะทาให้เกิดอาการในลักษณะ
กลัวแสง มีน้ าตาคลอ หรื อ ซึ มตลอดเวลา มีอาการกระตุกตามขอบตาและกล้ามเนื้อของ
นัยน์ตา
- ผิวหนังอักเสบ โดยเส้นเลือดใต้ผิวหนังจะเกิดการขยายตัวทาให้เกิดอาการคันและ
อักเสบ ในปั จจุบนั ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถบอกได้เด่นชัดว่า แสงนี้ทาให้เกิดมะเร็ งบน
ผิวหนัง
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1.1.2 อันตรายจากรังสีอนิ ฟราเรดหรือแสงใต้ แดง
รังสีอนิ ฟราเรดหรือแสงใต้ แดง มักจะเกิดร่ วมกับรังสี อลั ตราไวโอเลตหรื อแสงเหนือม่วง
อาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมประเภทเป่ าแก้ว หล่อหลอมโลหะ งานเชื่อมชนิดต่างๆ
และการทางานในแสงแดดที่จา้ ผูป้ ฏิบตั ิงานมักได้รับแสงใต้แดงพร้อมๆกันกับแสงเหนือม่วง
และแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้
อันตรายที่เห็นได้ ชัดคือ อันตรายเกี่ยวกับผิวหนัง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทางานในสภาพที่มีจุด
กาเนิดที่ร้อนจัดของแสงใต้แดง ทาให้เกิดผิวหนังไหม้อย่างเฉี ยบพลัน เกิดการขยายตัวของ
เส้นเลือดฝอยที่อยูบ่ นผิวหนัง และอาจทาให้เส้นเลือดฝอยนั้นแตก สี ของผิวหนังอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ในกรณี ที่มีการสัมผัสอย่างต่อเนื่อง จะเกิดอาการคันและอักเสบเห็นได้ชดั
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1.1.3 อันตรายจากแสงสว่ าง
แสงสว่ าง เป็ นส่ วนของคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า อันตรายของแสงสว่ างนั้นมีผลกระทบต่ อ
คนทางาน
ในกรณีแสงสว่ างน้ อยเกินไป จะมีผลเสี ยต่อนัยน์ตา ทาให้กล้ามเนื้ อตาทางานมาก
เกินไป เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจับโดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์อาจผิดพลาดทาให้
เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้หรื อไปสัมผัสถูกส่ วนที่เป็ นอันตราย
ในกรณีแสงสว่ างที่มากเกินไปหรือแสงจ้ า ซึ่ งเป็ นความสว่างจ้าที่ทาให้เกิ ดความรู ้สึก
ไม่สบายตา หรื อรบกวนการมองเห็น ความสว่างจ้านี้ อาจเกิ ดจากแสงสว่างโดยตรงหรื อจาก
แสงสะท้อนก็ได้
ดังนั้นเพื่อป้ องกันปั ญหา “แสงจ้ า” ดังกล่าว จึงควรที่จะให้แหล่งของแสงนี้ อยู่
เหนือระดับสายตาหรื ออาจห่อหุม้ แหล่งแสงด้วยวัตถุทึบแสง หรื อกรองแสง ซึ่ งทั้งแสงสว่าง
น้อยเกิ นไปและมากเกิ นไป นอกจากจะก่อให้เกิ ดผลทางจิตใจ คือเบื่อหน่ายในการทางาน
ขวัญและกาลังใจในการทางานลดลงแล้ว ยังทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทางานเกิดขึ้นได้
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
1.2 อันตรายจากแสงในช่ วงคลืน่ ของวิทยุโทรทัศน์
แสงในช่วงคลื่นของวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงคลื่นเรดาห์และไมโครเวฟด้วย คนงานที่ทา
อาชีพเกี่ยวกับคลื่นประเภทนี้ ได้แก่ ช่างโทรเลข โทรพิมพ์ ผูค้ วบคุมเครื่ องส่ งวิทยุ และเทเล็กซ์
(Telex) ผูป้ ฎิบตั ิงานที่ทางานเกี่ยวกับไมโครเวฟ (Microwave) และเรดาห์ (Redar)ทางานเกี่ยวกับ
การสื่ อสารบริ เวณท่าอากาศยาน ทางานเกี่ยวกับเตาอบขนาดใหญ่ ซึ่ งใช้ระบบไมโครเวฟ เป็ นต้น
ผลกระทบของรังสี ในช่วงคลื่นวิทยุ ที่มีต่อระบบทางชีวภาพของมนุษย์น้ ีได้ทาการศึกษากัน
มากและเป็ นสิ่ งที่นกั วิทยาศาสตร์ กาลังให้ความสนใจ ทั้งนี้เพราะมีการนาเอาคลื่นเหล่านี้มาใช้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันอย่างมาก และได้จากการทดลองในสัตว์ พบว่าการดูดกลืนของรังสี
ในช่วงคลื่นวิทยุสามารถทาให้เกิ ดความร้อนสู งในเนื้อเยือ่ ดังนั้น อวัยวะของร่ างกายที่ไม่มีการ
บังคับการไหลเวียนของความร้อนที่ดี ก็จะเกิดอันตรายได้มาก เช่น ปอด อัณฑะ ถุงน้ าดี ทางเดิน
ปั สสาวะ และบางส่ วนของระบบทางเดินอาหาร
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีที่ไม่ ก่อไอออน
ควรสารวจสภาพการทางานว่ ามีรังสีประเภทนีห้ รือไม่ ถ้ ามีเป็ นประเภทอะไรมีปริมาณ
เท่ าไรแล้ วจึงดาเนินการป้องกันและควบคุม โดย
1. การควบคุมที่จุดกาเนิด โดยพิจารณาถึงปริ มาณของรังสี ที่แพร่ กระจายออกมา ถ้ามีการ
รั่วไหลถึงขีดอันตราย ก็ตอ้ งจัดให้มีการควบคุมจุดกาเนิดนั้น ปิ ดกั้นหรื ออาจจะสร้างเป็ นห้อง
พิเศษ และแยกกระบวนการนั้นออกไปให้ห่างจากกลุ่มคนงาน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. การเลือกที่ก้นั สะท้ อน เช่น อาจใช้แผ่นอลูมิเนียมบางๆ เป็ นฉากกั้นในการแผ่รังสี และ
ฉากนี้ สามารถเลื่อนไปมาได้
3. การใช้ อุปกรณ์ ค้มุ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เช่น เสื้ อผ้า หมวก แว่นตา ถุงมือ
และรองเท้าให้เหมาะสม
4. การเลือกแว่ นตากันแสง และรังสี เนื่องจากการแผ่รังสี น้ ีมีผลกระทบต่อนัยน์ตาโดยตรง
ดังนั้นการเลือกและจัดหาแว่นตาที่เหมาะสมและถูกต้องกับสภาพอันตรายจึงมีความจาเป็ น
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
5. ผู้ปฏิบัตงิ านที่ทางานเกีย่ วกับแสงและคลืน่ วิทยุ ควรจะได้มีการตรวจเช็คสายตาและ
สมรรถภาพของการมองเห็นเป็ นระยะๆ เช่น อาจทุก 6 เดือน หรื อ 1 ปี พร้อมทั้งมีการจด
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพอย่างจริ งจัง เพื่อประโยชน์ของการตรวจครั้งต่อๆ ไป
6. การเฝ้ าควบคุมสิ่งแวดล้ อมในสถานประกอบการที่มีการใช้ รังสี หรือคลืน่ วิทยุ
ควรจะมีการตรวจสภาพสิ่ งแวดล้อม ตรวจสอบบริ เวณที่เสี่ ยงต่ออันตรายมากที่สุด และเฝ้ าคุมเป็ น
ประจา รวมถึงกาหนดชัว่ โมงการทางานที่เหมาะสม
7. การให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ต้องทาอย่ างต่ อเนื่อง
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
2. อันตรายจากรังสี ชนิดก่ อไอออน
รังสีที่แตกตัวเป็ นไอออน ได้ แก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์
อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอน หรือโปรตอนที่มคี วามเร็วสู ง ก่ อให้ เกิดอันตราย ดังนี้
1. เกิดความผิดปกติของเซลล์ และอันตรายต่ อระบบอวัยวะต่ างๆ ผลที่เกิดขึ้นจะ
เกิด 2 ลักษณะคือ การเกิดผลแบบเฉี ยบพลัน คือจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วภายหลังได้รับรังสี
ซึ่ งขึ้นกับปริ มาณรังสี และอวัยวะที่ได้รับ และการเกิดผลกระทบแบบที่อาศัยระยะเวลา
หนึ่งก่อนปรากฏอาการซึ่ งอาจใช้เวลานานหลายปี
2. เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม และรังสียงั ก่ อให้ เกิดความผิดปกติต่อทารกใน
ครรภ์ ถ้ามารดาได้ รับปริมาณรังสีสูงในขณะตั้งครรภ์
3. ผลกระทบในการเกิดมะเร็ง ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั การเกิดมะเร็ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รังสี น้ นั มักเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือการเกิดมะเร็ งของเม็ดเลือกขาวและเกิดมะเร็ งของ
ผิวหนังหรื อเนื้องอกเป็ นไตแข็งที่เนื้อเยือ่ ต่างๆ
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน (ต่ อ)
หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีที่ก่อไอออน
อันตรายที่จะเกิดจากรังสีน้ นั ขึน้ กับเวลาที่ได้ รับรังสี ปริมาณรังสี และระยะทางระหว่ าง
แหล่ งกาเนิดกับผู้ปฏิบัตงิ าน ดังนั้น
1. การกาหนดพื้นที่ควบคุมบริ เวณที่มีอนั ตรายจากการใช้รังสี
2. มีการติดเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ป้ านเตือนอันตราย
3. กาหนดวิธีการทางานและเวลาการทางานรวมถึงจัดให้มีเครื่ องบันทึกปริ มาณรังสี สะสม
4. ห้ามหญิงมีครรภ์เข้าไปในพื้นที่ควบคุม
5. มีแผนป้ องกันและระงับอันตรายจากรังสี
6. จัดอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลตามสภาพและลักษณะงาน
7. จัดให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับการอบรมถึงอันตรายและวิธีการป้ องกันอันตรายจากรังสี
8. จัดให้มีกฎ ระเบียบ ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับรังสี
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1.4 การป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมการทางาน
ทั้งนีส้ ถานประกอบกิจการที่มกี ารใช้ รังสีชนิดก่ อไอออนจะศึกษาเพิม่ เติมได้ จาก
 กฎหมายได้ แก่





พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2535)

 มาตรฐานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง




มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดโดย OSHA (Occupational Safety and Health Association)
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดโดย NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health)
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์
ก. ปัญหาการยศาสตร์ ในสถานที่ทางาน
การยศาสตร์ เป็ นการศึกษาสภาพการทางานที่มีความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ปฏิบัตงิ านและ
สิ่งแวดล้ อมการทางานที่อาจมีผลกระทบต่ อความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในการทางาน
และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานได้

60

1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
ปัญหาการยศาสตร์ ในสถานที่ทางาน
ในสถานที่ทางานส่ วนใหญ่ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพและสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้น การทางานที่มีการออกแบบไม่เหมาะสมต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น เก้าอี้ที่นงั่ ปฏิบตั ิงานไม่
สบาย ป้ าย/สัญลักษณ์ที่ยากต่อการอ่าน ปุ่ มควบคุมและสวิตช์จดั วางไม่เป็ นระบบ ประตูและ
ช่องทางเดินที่คบั แคบ การบิดเอี้ยวตัว
กฎระเบียบข้อบังคับและข้อแนะนาในการทางานที่สบั สน การทางานของพนักงานที่ทา
ให้ร่างกายอยูใ่ นอิริยาบถท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ การทางานที่ซ้ าซากจาเจ ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้น
บางครั้งอาจรุ นแรง เช่น
 เกิดการเมือ
่ ยล้ าของดวงตา เนื่องจากมีการจัดแสงสว่างที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อมีแสงจ้า
 มีปัญหาการไหลเวียนของกระแสโลหิต เนื่ องจากเก้าอี้หรื อที่นงั่ มีการออกแบบไม่ดี
ทาให้เกิดแรงกดที่ ด้านหลังของต้นขา
 เกิดอุบัตเิ หตุหรือการบาดเจ็บ เนื่ องจากการจัดวางเครื่ องมือไม่เหมาะสม
 เกิดการบาดเจ็บของกล้ ามเนือ
้ และบริเวณมือ ข้ อมือ หรือส่ วนต่ างๆ ของร่ างกาย
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ เกิดจากการทางานต่ อไปนี้
















การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีความสัน่ สะเทือนซ้ าๆ เป็ นเวลานาน เช่น Jackhammer
การใช้เครื่ องมือและลักษณะงานที่ตอ้ งบิดข้อมือหรื อข้อต่อส่ วนต่างๆ ของร่ างกายในการเคลื่อนไหว
การออกแรงทางานด้วยอิริยาบถท่าทางการทางานที่ฝืนธรรมชาติ
การทางานที่ก่อให้เกิดแรงกดที่มากเกินไปหรื อบริ เวณมือ ข้อมือ ข้อต่อส่ วนต่างๆ และหลัง
การทางานที่ตอ้ งเอื้อมสุ ดแขน หรื อยกแขนขึ้นสูงเหนือไหล่
การทางานที่ตอ้ งก้มหลัง
การทางานที่ตอ้ งออกแรงยก หรื อผลักดันสิ่ งของที่มีน้ าหนักมาก
ส่ วนของร่ างกายต้องอยูใ่ นอิริยาบถท่าทางเดียวเป็ นเวลานาน
ส่ วนของร่ างกายหรื อศีรษะต้องโน้มหรื อก้มมาก
ส่ วนข้อต่อของร่ างกายต้องเอื้อมหรื อเคลื่อนจนสุ ดช่วง
บิดข้อมืออย่างรวดเร็ วในขณะที่มือจับวัสดุสิ่งของ
บิดเอี้ยวตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะที่ยกถือของหนัก
การเคลื่อนไหวในอิริยาบถท่าทางเดิมซ้ าๆ บ่อยครั้ง
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
ข. การป้องกันและควบคุมปัญหาการยศาสตร์
1. สถานีงาน (Work Station) เลือกและปรับให้ เหมาะสมต่ อผู้ปฏิบัตงิ านแต่ ละคน
อาทิ









ระดับความสูงของศีรษะ เช่น จัดให้มีเนื้อที่วา่ งสาหรับพนักงานที่สูงที่สุด
ระดับความสูงของไหล่ เช่น จัดให้อุปกรณ์และปุ่ มควบคุมอยูใ่ นระดับ ความสูงระหว่างไหล่
และเอว หลีกเลี่ยงการจัดวางวัสดุสิ่งของให้อยูส่ ูงเกินกว่าระดับไหล่
ระยะการเอื้อมของแขน เช่น จัดวางวัสดุสิ่งของเพื่อให้ผทู้ ี่มีแขนสั้นที่สุดสามารถหยิบจับได้
โดยไม่ตอ้ งเอื้อมไกลสุ ดแขน จัดวางวัสดุสิ่งของเพื่อให้ผทู้ ี่สูงที่สุดไม่ตอ้ งก้มตัวเพื่อหยิบจับ
ชิ้นงาน จัดวางวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์เครื่ องมือไว้ทางด้านหน้าและใกล้ลาตัว
ระดับความสูงของข้อศอก เช่น ระดับความสูงของพื้นหน้างานให้อยูใ่ นระดับข้อศอกหรื อต่า
กว่าเล็กน้อย
ความยาวของขา เช่น ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะกับความยาวของขาและพื้นหน้า
งาน จัดให้มีที่ว่างสาหรับวางขาจัดให้มีที่วางพักเท้าเพื่อขาจะได้ไม่หอ้ ยลง และยังช่วยให้
สามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางได้
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)





ขนาดของมือ เช่น เลือกใช้เครื่ องมือที่มีดา้ มหรื อที่จบั เหมาะกับผูท้ ี่มีมือขนาดเล็ก จัดให้
มีเนื้อที่วา่ งมากพอสาหรับผูท้ ี่มีมือขนาดใหญ่ให้สามารถสอดลอกเข้าไปหยิบชิ้นงานได้
ขนาดความหนาของร่ างกาย เช่น จัดให้มีเนื้อที่วา่ งมากพอสาหรับผูท้ ี่มีรูปร่ างใหญ่ที่สุด
อื่นๆ เช่น จัดให้มีวสั ดุสิ่งของที่พนักงานไม่ตอ้ งบิดงอข้อมือ หรื อยกแขนสู งเพื่อหยิบจับ
วัสดุสิ่งของที่อยูภ่ ายใน หรื อมีสนั ขอบคม จัดให้มีเครื่ องมือหรื อการทางานที่ไม่วา่ คน
ถนัดมือขวาหรื อมือซ้ายก็สามารถทางานได้ จัดให้มีอุปกรณ์ปุ่มควบคุมที่สามารถอ่าน
เข้าใจง่าย และอยูใ่ นตาแหน่งที่ร่างกายไม่ฝืนธรรมชาติ จัดให้สถานีงานที่ตอ้ งยืนทางาน
มีเก้าอี้เพื่อนัง่ พักและเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางเพื่อลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการยืนทางาน
เป็ นเวลานาน หลีกเลี่ยงการทางานที่เกิดเงาและแสงจ้า ฯลฯ
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
การทางานกับอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการจัดการประมวลผล และแสดงข้อมูลต่างๆ(Visual
Display Terminals) เช่น งานป้ อนข้อมูล งานต่อโทรศัพท์ งานในห้องควบคุม งาน
หนังสื อพิมพ์ งานออกแบบ หรื อ ควบคุมการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์
ควรจัดให้ไม่มีปัญหาเรื่ องของแสงสะท้อนจากวัตถุอื่นมาเข้าตา
มุมในการมอง
จอคอมพิวเตอร์ ความสู งของจอคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ แป้ นพิมพ์ให้เหมาะสมกับขนาดร่ างกาย
ผูใ้ ช้ จัดแสงสว่างของวัตถุที่มองขณะทางานควรมีความสว่างพอๆกัน จอคอมพิวเตอร์ ตอ้ ง
ไม่อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถสะท้อนหลอดไฟหรื อแสงสว่างอื่นเข้าตา
เพราะจะทาให้เกิด
ปั ญหาแสงจ้าได้ อาจใช้แผ่นกรองแสงติดที่หน้าจอเพื่อลดปั ญหาแสงจ้า จัดระยะห่างจากตา
ถึงวัตถุที่ตอ้ งมอง การหยุดพักงานเป็ นระยะ หรื อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับงานอื่นบ้างจะช่วย
ลดปั ญหาความเครี ยดของกล้ามเนื้อและจิตใจได้
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การจัดสถานีงานสาหรับงานคอมพิวเตอร์
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
2. เก้ าอีน้ ั่ง (Chair)
เก้าอี้นงั่ ที่ดี ผูน้ งั่ สามารถโน้มตัวไปข้างหน้าหรื อหลังได้ และลุกขึ้นยืน
หรื อนัง่ ลงได้อย่างง่ายดาย
ซึ่ งเก้าอี้นงั่ ที่ดี ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้









มีพนักพิงหลังที่สามารถรองรับหลังส่ วนล่างได้
ที่นงั่ ควรไม่ก่อให้เกิดแรงกดที่ดา้ นหลังของต้นขาหรื อหัวเข่า
มีฐานที่มนั่ คงแข็งแรง
มีกลไกที่สามารถปรับระดับได้ง่าย
มีทา้ วแขนหรื อที่รองรับแขนส่ วนล่าง ซึ่ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทางาน
ใช้วสั ดุที่เหมาะสมสาหรับบุเก้าอี้
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
3. สถานีงานสาหรับการยืนปฏิบัติงาน (Standing Work Station)
การยืนทางานเป็ นระยะเวลานาน อาจทาให้ขาบวม การไหลเวียนของโลหิ ต
ไม่สะดวก เท้าเป็ นแผลช้ าระบม กล้ามเนื้ออ่อนล้า และเกิดอาการปวดหลัง เป็ นต้น
ควรจัดให้มีเนื้ อที่ ว่างส าหรั บขาและเข่าอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปรั บ
เปลี่ ย นระดั บ ความสู งของพื้ น หน้ า งานให้ เ หมาะสมกั บ งานที่ ต ้ อ งปฏิ บัติ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั





ระดับความสู งของข้อศอกแต่ละคน
ลักษณะของงาน (งานปกติทวั่ ไป งานละเอียดที่ตอ้ งใช้สายตา งานหนักที่ตอ้ งออกแรง)
ขนาดของชิ้นงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
หากไม่สามารถปรับระดับความสู งของพื้นหน้างานได้ ควรจัดให้มียกพื้นสาหรับคนตัว
เตี้ ยและที่ รองรับชิ้ นงานให้สูงขึ้นสาหรั บคนตัวสู ง การจัดให้มีที่วางพัก เท้าจะทาให้พนักงาน
สามารถสลับ น้ า หนักตัวลงที่ ข าข้างใดข้างหนึ่ ง ซึ่ ง จะช่ วยลดอาการปวดเมื่ อ ยที่ มีต่อ ระบบ
กล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อต่อที่ ขาและหลัง การจัดให้มีที่นงั่ สาหรับผูท้ ี่ ตอ้ งยืนทางาน เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางเป็ นการนัง่ ได้บา้ ง ควรจัดระดับความสู งของที่นงั่
ให้เหมาะสมกับความยาวของขา ระดับความสู งของพื้นที่หน้างาน และลักษณะงานที่ทา (งาน
ปกติทวั่ ไป งานละเอียดที่ตอ้ งใช้สายตา งานหนักที่ตอ้ งออกแรง)
รองเท้าควรเป็ นแบบที่สวมใส่ สบาย และมีส้นเตี้ย พื้นควรสะอาด ไม่ลื่น และเสมอได้
ระดับเท่ากัน
จงแน่ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นอิริยาบถท่าทางที่ดีดว้ ย อาทิ หันหน้าเข้าหางาน ให้ลาตัวอยู่
ใกล้งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ หมุนเท้าไปในทิศทางที่ตอ้ งการแทนการบิดเอี้ยวตัว
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
4. หน้ าปัดจอแสดงภาพและอุปกรณ์ ปุ่มควบคุม (Displays and Controls)
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้อุปกรณ์ปุ่มควบคุมเพื่อควบคุมการทางานของอุปกรณ์เครื่ องจักรต่างๆ
และหน้าปั ดจอแสดงภาพเพื่อดูผลการควบคุม จึงต้องมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างดีกบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
นั้นๆ












จัดอุปกรณ์ปุ่มควบคุมให้เหมาะกับข้อจากัดในเรื่ องขนาดร่ างกาย การออกแรง และการมองเห็น เช่น
เลือกใช้อุปกรณ์ปุ่มควบคุมที่เหมาะสมต่อการบังคับด้วยมือหรื อเท้า แน่ใจว่ามีที่วา่ งมากพอที่จะจับอุปกรณ์
ปุ่ มควบคุมนั้นได้
จัดวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุมที่สาคัญไว้ในตาแหน่งที่จบั ถึงได้ง่ายและสะดวก ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ปุ่มควบคุมที่
ต้องบังคับอย่างรวดเร็ ว ใช้บ่อย และเป็นงานที่ตอ้ งการความละเอียดถูกต้องแม่นยาสู ง
จัดวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุม ให้มีทิศทางการบังคับให้สอดคล้องกับสามัญสานึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น เลื่อนจาก
ซ้ายไปขวา หมุนตามเข็มนาฬิกา หรื อดันออกนอกลาตัว
จัดวางอุปกรณ์ปุ่มควบคุมตามมาตรฐานที่กาหนด มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ นเกิดขึ้น
จงแน่ใจว่า ได้จดั ให้หน้าปัดจอแสดงภาพสามารถอ่านได้ง่าย เช่น มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่มี
แสงสะท้อนเข้าตา มีการใช้สีที่เหมาะสม
จัดหน้าปัดจอแสดงภาพประเภทเดียวกันให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เพื่อสะดวกในการแยกแยะ 70

1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
5. เครื่องมือ (Tools)
เครื่ องมือที่ได้รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี จะช่วยทาให้มีตาแหน่งของร่ างกายและการ
เคลื่อนไหวที่ดี ในกรณี ที่ใช้เครื่ องมือร่ วมกัน จงแน่ใจว่าผูท้ ี่มีรูปร่ างเล็ก สามารถใช้เครื่ องมือ
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย









เลือกใช้เครื่ องมือที่มีดา้ มจับยาวมากพอดีกบั ฝ่ามือ เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดที่อาจเกิดขึ้นบริ เวณฝ่ ามือ
เลือกใช้เครื่ องมือที่มีระยะห่างระหว่างด้ามไม่มากเกินไป
อย่าเลือกใช้เครื่ องมือที่มีดา้ มเหมาะสาหรับมือเพียงขนาดเดียว
จงแน่ใจว่ามีการใช้ฉนวนหุ้มด้าม เพื่อป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าและความร้อน
อย่าเลือกใช้เครื่ องมือที่มีดา้ มเป็นสันขอบคม และลื่นต่อการจับถือ
เลือกใช้เครื่ องมือที่ไม่ทาให้ส่วนของร่ างกายอยูใ่ นอิริยาบถท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ เช่น กางข้อศอก บิดงอ
ข้อมือ
เลือกใช้เครื่ องมือที่สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ที่ไหล่และแขน แทนที่จะใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กๆ ที่ขอ้ มือและ
นิ้วมือ
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1.5 การป้ องกันและควบคุมปัญหาด้ านการยศาสตร์ (ต่ อ)
6. ตารางการทางาน (Work Schedules)
ชัว่ โมงการทางาน มีผลกระทบที่สาคัญต่อสุ ขภาพอนามัย และความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิ
การทางานกะ (Shift Work) จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจังหวะวงจรชีวิตในแต่ละวัน เช่น
อุณหภูมิของร่ างกาย อัตราการเต้นของหัวใจและฮอร์ โมน เป็ นต้น การทางานกะจึงเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกลไกธรรมชาติของมนุษย์ซ่ ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อร่ างกายได้ เช่น เกิดความ
เหนื่ อยล้า เป็ นโรคกระเพาะอาหารและนอนไม่หลับ รวมทั้งยังส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตใน
ครอบครัวและสังคมอีกด้วย
ปัญหาดังกล่าวอาจลดลงได้ โดย
 ลดจานวนพนักงานที่ตอ
้ งทางานกะกลางคืนให้มีจานวนเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
 แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึงกาหนดตารางเวลาการทางานกะ
 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่ น บริ การรถรับส่ งพนักงาน อาหาร
 ในช่ วงออกกะ พนักงานควรหลับให้เต็มที่ ในสถานที่เงียบและหลับได้สบาย
 พนักงานควรใส่ ใจรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ออกกาลังกายพอเหมาะเพื่อให้มี
สุ ขภาพอนามัยที่ดี
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง
ก. ปัญหาอุบัตเิ หตุอนั ตรายในงานก่ อสร้ าง
1. อุบัตเิ หตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านของคนงานก่ อสร้ าง
ขณะทางานคนงานแต่งกายไม่รัดกุม รุ่ มร่ าม สวมใส่ รองเท้าแตะซึ่ งทาให้ลื่นไถลได้ง่าย
ไม่สวมใส่ หมวกนิรภัย ไม่สวมใส่ เข็มขัดนิรภัยขณะเดินบนไม้ที่พาดบนช่องเปิ ดหรื อมีการ
หยอกล้อกันในขณะทางาน
2. อุบัตเิ หตุที่เกิดจากลักษณะงาน
ลักษณะของอุบัตเิ หตุจะมีความแตกต่ างกันออกไปตามลักษณะของงานก่ อสร้ าง เช่ น




งานก่อสร้างถนน ลักษณะของอุบตั ิเหตุจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องจักรกล หรื อจากการใช้เครื่ อง
ทุ่นแรง เป็ นต้น
งานก่อสร้างอาคารสูง ลักษณะของอุบตั ิเหตุ มักเกิดจากการพลัดตกจากที่สูง เช่น พลัดตกจาก
นัง่ ร้าน ช่องเปิ ด บันได ลิฟต์ หลุม เสาเข็มเจาะ หรื อพลัดตกจากเครื่ องจักรกลในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ วัตถุหล่นใส่ ตะปูตาเท้า ไฟฟ้ าช็อต เป็ นต้น
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง (ต่ อ)
3. อุบัตเิ หตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
คนงานก่อสร้างต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสี ยงดัง แสงที่จา้ หรื อ
แสงน้อยจนเกินไป ความสัน่ สะเทือน ฝุ่ น ควัน กลิ่น เสี ยงรบกวน การขัดโลหะด้วยเครื่ อง
ขัด หรื อเสี ยงอื่นๆ ที่ดงั มากเกินไปซึ่ งรบกวนการสื่ อสาร
4. อุบัตเิ หตุเนื่องจากการทางาน
1) ขั้นตอนการเตรี ยมการก่อสร้างและงานดิน คือ อุบตั ิเหตุจากการขุดดิน การตอก
เสาเข็ม ดินยุบตัว โครงสร้างป้ องกันดินพังทลาย
2) อันตรายในขณะตอกเสาเข็ม คนงานอาจถูกตุม้ น้ าหนักกระแทกมือหรื อเท้า เป็ นต้น
3) อันตรายจากสลิงที่ใช้ดึงตุม้ น้ าหนักขาด
4) อันตรายจากการประกอบปั้ นจัน่ คนงานไม่สวมเข็มขัดนิรภัย เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก
จากที่สูง
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง (ต่ อ)
5) อันตรายจากปั้ นจัน่ ล้ม อันตรายจากการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่กาหนด
6) อันตรายจากการตกรู เสาเข็มขนาดใหญ่
7) อันตรายจากการสัน่ สะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
8) การก่อสร้างลิฟต์ขนส่ งวัสดุชวั่ คราวที่ไม่ได้มาตรฐาน
9) การใช้ลิฟต์ขนส่ งวัสดุเป็ นลิฟต์โดยสาร
10) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการบรรทุกสิ่ งของ
11) การพังของนัง่ ร้านและค้ ายัน
12) คนงานตกจากนัง่ ร้าน
13) การทางานใกล้สายไฟฟ้ าแรงสู ง คนงานยกวัสดุไปสัมผัสสายไฟฟ้ าแรงสู ง
14) การใช้อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่ปลอดภัย แผงสวิทซ์ไฟฟ้ าชัว่ คราว และสายไฟฟ้ าที่
นามาใช้สาหรับการต่อไฟฟ้ าชัว่ คราว
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง (ต่ อ)
ข. การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่ อสร้ าง
แนวทางการป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง แบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการก่ อสร้ าง
1) ก่อนทาการก่อสร้างต้องมีการอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอันตรายในงานก่อสร้างและ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2) กาหนดกฎระเบียบในการปฏิบตั ิงานและควบคุมคนงานทุกคนที่เข้าไปในบริ เวณ
ก่อสร้างต้องแต่งกายให้รัดกุมและสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทุกครั้ง
3) จัดทาเขตก่อสร้างเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและป้ องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใน
บริ เวณก่อสร้างและเพื่อการป้ องกันเศษวัสดุหล่นใส่ ผสู ้ ญ
ั จรไปมา
4) ติดป้ าย “เขตก่อสร้าง” ไว้รอบบริ เวณก่อสร้าง
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง (ต่ อ)
5)
6)
7)
8)
9)

จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในบริ เวณก่อสร้าง
จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลแก่ผทู ้ าหน้าที่ประจาหน่วยพยาบาล
จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
จัดให้มีป้ายเตือน ป้ ายห้าม และระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน
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1.6 การป้ องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้ าง (ต่ อ)
2. การป้องกันอุบัตเิ หตุในขณะปฏิบัตงิ าน
1) ควบคุ ม คนงานให้ แ ต่ ง กายรั ด กุ ม
สวมอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภัย ส่ วน
บุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น
2) การออกแบบและควบคุมการสร้างนัง่ ร้านตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบสภาพของนัง่ ร้าน
หรื อค้ ายันอย่างสม่าเสมอ
3) จัดทาราวกันตก ติดตั้งตาข่ายนิ รภัย และจัดเข็มขัดนิ รภัยให้คนงานสวมใส่ เพื่อป้ องกัน
คนงานตกจากที่สูง และป้ องกันการตกของวัสดุ
4) จัดให้มีผคู้ วบคุมงานก่อสร้าง เพื่อสอดส่ องดูแลให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคล และให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
5) ติดตั้งระบบแสงสว่างไว้ที่แขนของปั้นจัน่ หอสูง
6) กาหนดมาตรการความปลอดภัยสาหรับลิฟต์โดยสาร
7) มีการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ า
8) การเก็บรักษาถังก๊าซไวไฟ จะต้องจัดทาโครงเหล็กครอบไว้ เพื่อป้ องกันการกระแทกและ
ควรเก็บไว้ในร่ ม
9) มีการกาหนดกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน และข้อปฏิบตั ิในการทางานก่
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
ก. ประเภทของอุปกรณ์ ค้ ุมครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล 9 ประเภท
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) ได้แก่ หมวกแข็ง (Safety Helmet)
อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) ได้แก่ ตาข่ายคลุมผม (Hair Net)
อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) ได้แก่ แว่นตา แว่นกรองแสง และหน้ากาก
อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) ได้แก่ ที่ อุดหู (Ear Plugs)และที่ครอบหู
(Ear Muffs) เพื่อลดอันตรายจากเสี ยงดัง
อุปกรณ์ป้องกันลาตัวและขา (Body and Leg Protection) ได้แก่ชุดกันสารเคมี
ชุดกันความร้อน ชุดกันสะเก็ดไฟ
อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection) ได้แก่ รองเท้าหัวโลหะ รองเท้ายาง ฯลฯ
ต้องเป็ นรองเท้าชนิ ดพิเศษที่มีแผ่นเหล็กรองไว้ทางส่ วนหน้าของรองเท้า เพื่อกันของ
หนักตกทับนิ้วเท้า
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ต่ อ)
7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection Devices) ได้แก่ หน้ากาก ที่
ครอบปากและจมูก ที่กรองอากาศชนิดต่างๆ ตามประเภทของสารเคมี
8. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand Protection) ได้แก่ ถุงมือ ถุงมือยาง ปลอกแขน งาน
ที่ตอ้ งใช้มือจับของหนัก ของแข็ง ของมีคม ของที่มีแง่มีมุม ของที่ร้อนหรื อของที่เป็ นพิษ
ต่อผิวหนัง งานที่ตอ้ งใช้มีดตัด เฉื อน เจาะด้วยของแข็งคม และงานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
9. อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ได้แก่ ครี มป้ องกันอันตรายผิวหนัง (Barrier Cream) เข็มขัดนิรภัย
(Safety Belt) เชือกนิรภัย (Life Line)
9.1 ครี มป้ องกันอันตรายผิวหนัง (Barrier Cream) ลักษณะอาจเป็ นขี้ผ้ งึ หรื อครี ม
หรื อน้ ายา สาหรับทาลงบนผิวหนัง เพื่อป้ องกันอันตรายจากการเสี ยดสี สารเคมี หรื อจาก
เชื้อแบคทีเรี ย
9.2 เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และเชือกนิรภัย (Life Line) เมื่อทางานอยูบ่ นที่สูง
เช่น เสา นัง่ ร้าน หรื อสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งมีทางไม่กว้างนัก หรื อเป็ นที่ลาดเอียงและไม่มีราว
หรื อ ขอบกั้น
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ต่ อ)
ข. การใช้ การบารุงรักษาและจัดเก็บ
1. ก่อนใช้อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทุกครั้ง ควรมีการตรวจสภาพว่า
ยังมีสภาพดีอยูห่ รื อไม่
2. อธิ บายให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจถึงความจาเป็ นในการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่ วนบุคคล
3. การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่สวมใส่ น้ นั จะต้องไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อเป็ นอุปสรรคน้อยที่สุด
4. จัดให้มีการอบรมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล และเหตุผล
ความจาเป็ นในการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
5. ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานต้องมี การตรวจตราเกี่ ยวกับการใช้อุปกรณ์ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคลเป็ นระยะๆ และมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ต่ อ)
6. การทาความสะอาดอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลบางชนิ ด เช่น หมวกนิ รภัย
แว่นนิรภัย วิธีที่ดีที่สุดคือ ถอดออกเป็ นส่ วนต่างๆล้างด้วยสบู่หรื อผงซักฟอกในน้ าอุ่นๆ
7. กรณี ที่อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลได้รับความเสี ยหายมาก จะต้องทิ้งทันทีไม่
ควรนามาซ่ อม เพราะอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้นจะไม่สามารถป้ องกัน
อันตรายได้เหมือนเดิมแล้ว
8. การให้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ใช้แล้วแก่พนักงานคนอื่นควรได้มีการล้าง
ทาความสะอาดและใช้สารฆ่าเชื้อโรคเช็ดทาความสะอาดให้เรี ยบร้อยก่อนเสมอ
9. ควรตรวจอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทุกส่ วน ที่ใดมีรอยเย็บหรื อรอยหมุดย้า
ต้องตรวจสอบความแน่นและสภาพของด้ายหรื อตัวหมุด
10. ควรเก็บอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก
11. ควรเก็บอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลไว้ที่พสั ดุกลางหรื อเก็บไว้ที่พสั ดุยอ่ ยของ
ฝ่ ายต่างๆ ภายในโรงงานและสามารถเบิกอุปกรณ์ใช้ฉุกเฉิ นได้
12. ควรแยกเก็บอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลเป็ นประเภท ลักษณะงาน หรื อ แยก
เก็บไว้ตามบุคคลที่ใช้ ตามฝ่ าย/แผนกต่างๆ หรื อตามความเหมาะสม
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ต่ อ)
ค. การจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
1. ต้องสอนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ ยวข้องทราบว่า ต้องใช้อุปกรณ์ชนิ ดใดในการทางาน
ประเภทใด และเมื่อใด รวมทั้งต้องสอนให้ใช้อุปกรณ์น้ นั ๆได้อย่างถูกต้อง
2. การจัดอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลและการเก็บรักษา ควรจะจัดให้มี
อย่างเพียงพอ เก็บรักษาอย่างเป็ นระเบียบหยิบใช้ได้สะดวก และเก็บไว้ในสถานที่ที่สะอาด
3. การจัดระบบการบารุ งรักษาและอะไหล่ของอุปกรณ์ ให้พร้ อม สามารถเปลี่ยน
อุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ที่ชารุ ดหรื อเสื่ อสภาพได้
4. ฝึ กอบรมชี้ แจงแนะนาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงอันตราย หรื ออุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นจาก
การทางานนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา อาจชี้ ให้เห็นสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกี่ ยวกับการกระทา
โดยตรงของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง หรื อเพื่อนร่ วมงาน และชี้ ให้เห็นคุณประโยชน์ของอุปกรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ ตอ้ งใช้ในการทางานนั้นว่าสามารถคุม้ ครองและป้ องกัน
อันตรายให้กบั ผูใ้ ช้อุปกรณ์ได้อย่างไร
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1.7 การใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ต่ อ)
5. เลือกและปรับอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ที่มีขนาดหรื อระดับ
สายตา (ในกรณี ที่ตอ้ งมีเลนส์หรื อแว่นตา) น้ าหนัก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้พอดี ไม่คบั
หรื อหลวมเกินไป
6. ต้องแนะนาหรื อช่ วยให้มีการรักษาความสะอาดอุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่ วนบุคคลทุกชนิ ด ให้มีความสะอาดและเรี ยบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อยูต่ ลอดเวลา
7. จัดให้มีแผ่นป้ ายเตือน โปสเตอร์ ที่สะดุดตา แสดงเขตปฏิบตั ิงาน และกฎเกณฑ์
ข้อปฏิบตั ิที่ถูกต้องติดไว้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนรอบๆ บริ เวณที่ทางาน รวมทั้งการประชุม
ชี้แจงแนะนาแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนยกย่องชมเชยผูท้ ี่ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎเกณฑ์ให้
เป็ นตัวอย่างแก่ผรู ้ ่ วมงานเป็ นประจา
8. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ จะต้องเป็ นตัวอย่างโดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และข้อปฏิบตั ิ
ทุกประการอย่างเคร่ งครัดด้วย
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2. การสารวจความปลอดภัย
การสารวจความปลอดภัย เป็ นการค้นหาหรื อสื บค้นปัจจัยเสี่ ยงใน
เบื้องต้นทั้งด้านสภาพงาน เช่น เคมี กายภาพ ชีวภาพ เครื่ องจักร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ การยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม และด้านการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รวมทั้งยังเป็ นการประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยูใ่ นสถานประกอบกิจการว่า
มีประสิ ทธิภาพและเพียงพอหรื อไม่
การสารวจความปลอดภัย ยังเป็ นการส่ งเสริ ม กระตุน้ หรื อให้กาลังใจแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่การสารวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการฯเป็ นการ
ดาเนินการอย่างเป็ นทางการ
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
ประโยชน์ หรือผลที่จะได้ รับจากการสารวจความปลอดภัย มีในเรื่องต่ อไปนี้
1. ค้นหาอันตรายและปัญหาต่างๆ
2. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย
3. แสดงออกถึงความห่วงใยต่อพนักงาน และช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
4. ลดความเสี่ ยงภัยและความสูญเสี ยในการทางาน ช่วยให้สถานที่ทางานสะอาด เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ปฏิบตั ิงานได้สะดวกรวดเร็ วไม่มีสิ่งกีดขวาง ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
5. ทาให้ใกล้ชิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งจะได้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกจ้างในการ
ป้ องกันแก้ไข และจะเกิดความร่ วมมือจากลูกจ้าง ซึ่ งลูกจ้างจะพอใจมากกว่าการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ที่ตนเองไม่มีส่วนร่ วมด้วย
6. เป็ นการสอนงานด้านความปลอดภัย เมื่อพบว่ามีการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถกู ต้อง โดยการ
แนะนาสอนงานขณะทาการสารวจ
7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยว่าสามารถปฏิบตั ิ
ได้ตามมาตรฐานหรื อโครงการที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
8. กระตุน้ ผูท้ ี่รับผิดชอบในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ให้มีการปฏิบตั ิ อย่างจริ งจัง
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
การสารวจความปลอดภัย จะช่วยให้ทราบถึงอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน และนาไปสู่การควบคุม ป้ องกันแก้ไข ควรมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการ ต่อไปนี้
1. การเตรียมการก่ อนการสารวจ
2. การดาเนินการสารวจ
3. การสรุ ปผล การจัดลาดับปัญหาและการรายงานเพือ่ เสนอแนะ
การปรับปรุ งแก้ ไข
4. การติดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไข
5. การรายงานผลต่ อนายจ้ าง
87

2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
1. การเตรียมการก่ อนการสารวจ รวบรวมข้อมูลของสถานประกอบกิจการหรื อ
อาจดูจากรายงานการสารวจในอดีตในเรื่ อง ดังนี้

1. กระบวนการผลิต และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบ
ที่ใช้ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจเป็ นอันตรายต่อลูกจ้าง
2. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานขององค์กร
3. กฎหมายความปลอดภัยในการทางานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถิติอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ ข้อเสนอแนะ เรื่ องร้องเรี ยน ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสาเหตุ หน่วยงานที่เกิดปั ญหา การสารวจ ผลการสารวจ และการปรับปรุ ง
แก้ไขที่ผา่ นมา ฯลฯ
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
2. การดาเนินการสารวจ
1. กาหนดสถานที่ และเส้นทางที่จะทาการสารวจ
2. กาหนดช่วงเวลาสารวจ
โดยทัว่ ไปกาหนดให้มีการสารวจเดือนละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ควรกาหนดให้มีการสารวจทันที เมื่อมีเหตุการณ์ ดังนี้
 มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
 เปลี่ยนวัตถุดิบ
 เปลี่ยนลักษณะ และวิธีการทางาน
 มีการเข้า ออกงานบ่อย
 ฯลฯ
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
3. กาหนดผู้สารวจ คณะกรรมการฯ ควรกาหนดว่าในการสารวจแต่ละครั้ง จะทาการสารวจทั้งคณะ
หรื อแต่งตั้งคณะทางานซึ่ งมีกรรมการในคณะกรรมการฯร่ วมด้วย
นอกจากนี้ ผู้ที่ทาการสารวจควรมีความพร้ อมหรือมีลักษณะ ดังนีค้ อื
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ ยวข้อง เช่น ลักษณะอันตรายที่จะเกิ ดขึ้นได้ ปั จจัยเสี่ ยงที่มีอยู่
 การเตรี ยมความพร้อมก่อนการสารวจ เช่น ศึกษาข้อมูลการสารวจที่ผา่ นมา ศึกษาข้อมูล
สถิติอุบตั ิเหตุอุบตั ิการณ์ ข้อเสนอแนะต่างๆ การเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
สารวจ
 ความช่างสังเกต
 ไม่สร้างความกังกลว่าจะเป็ นการจับผิดหรื อรบกวนการปฏิบต
ัิ
 ไม่มีอคติ เป็ นคนใจกว้าง มีความเป็ นกลาง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 การสอบถามข้อมูลประกอบจากผูป
้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่
 การขออนุญาตจากผูด
้ ูแลรับผิดชอบก่อนเข้าพื้นที่ หรื อการให้มีส่วนร่ วมในการสารวจพื้นที่
ของตน เพื่อป้ องกันปั ญหาการขัดแย้งขึ้นในภายหลัง
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
4. กาหนดประเด็นที่สารวจ เช่น










ความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่การใช้งาน เช่น ความแออัด แผนผังพื้นที่การทางาน การ
วางผังงานในกระบวนการผลิต
ความถูกต้องของวิธีการทางานและลักษณะการทางานของลูกจ้าง เช่น การแต่งกาย
พฤติกรรมการทางาน การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการทางาน
การทางานกะ การทางานล่วงเวลา
ความปลอดภัยของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่พนักงานใช้ในการปฏิบตั ิงาน
มลพิษหรื อสิ่ งคุกคามที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สารเคมี แสงสว่าง ความร้อน ความ
สัน่ สะเทือน
ข้อบกพร่ องของมาตรการที่มีใช้อยู่ เช่น บริ เวณที่มีเสี ยงดังแต่ไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็ น
พื้นที่ตอ้ งสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
5. เทคนิควิธีการสารวจ ในการสารวจอาจดาเนินการโดยเทคนิคใด เทคนิคหนึ่ง หรื อ
ทุกวิธีก็ได้ คือ
- การตรวจเบือ้ งต้ น เป็ นการสารวจโดยการบันทึกผลตามแบบสารวจปลายปิ ดซึ่ งสามารถ
แปรผลได้ทนั ที หรื อแบบสารวจปลายเปิ ด
- การสังเกต อาจมีแบบสังเกตหรื อไม่มีก็ได้ โดยผูส้ ารวจมาบันทึกผลการสังเกตที่ได้ใน
ภายหลัง
- การสัมภาษณ์ เป็ นการสารวจโดยการพูดคุยกับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
ด้านสุ ขภาพ ด้านความปลอดภัย
ข้อต้องระวังไม่ควรใช้คาถามที่เป็ นคาถามนา และควรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การทางานล่วงเวลาหรื อการทางานเร่ งด่วนในกรณี ที่ตอ้ งการเพิ่มผลผลิต เพื่อจะได้
ประเมินอันตรายด้วย
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
เครื่องมือที่ใช้ ในการสารวจ การสารวจ ใช้ เครื่องมือ ดังนี้
1. เครื่องมือตรวจวัดประเภทอ่ านผลได้ ทันที เช่น detector tube , smoke tube
2. ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ แก่
1. การรับรู ้กลิ่น
2. การมองเห็น สาคัญที่สุด
3. การฟัง ถ้าผูส้ ารวจยืนห่างกัน 0.5 เมตร พูดคุยกันควรจะได้ยนิ เสี ยง ถ้าไม่ได้ยนิ
แสดงว่าระดับเสี ยงในบริ เวณดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้
4. ผิวหนัง แหล่งความร้อนที่แผ่รังสี ความร้อนออกมาจะทาให้ผิวหนังร้อนและแดง
ได้ ส่ วนอุณหภูมิและความชื้นที่สูง จะทาให้เกิดเหงื่อ และรู ้สึกไม่สบาย
5. การรับรส ประสาทสัมผัสด้านนี้ใช้ได้จากัดมากเฉพาะสารเคมีบางชนิด ซึ่ งอาจ
รู ้สึกได้เมื่ออากาศเข้าสัมผัสริ มฝี ปากและลิน้ เช่น ขณะพูดคุย เลียริ มฝี ปาก
หัวเราะ
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
3. การสรุปผล
เพื่อจัดลาดับปั ญหา เสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อรายงานนายจ้าง
การจัดลาดับปั ญหามีแนวคิดในการพิจารณาดังต่อไปนี้
1). โอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตราย
2). ระยะเวลาที่พนักงานสัมผัสต่อสิ่ งที่อาจเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตราย
3). ความร้ายแรงหรื อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
4). ความยากง่าย เวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
5). ความผิดพลาดของบุคคล ในการทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
6). การเห็นคุณค่าหรื อประโยชน์ คานึงถึงทัศนคติหรื อการเห็นความสาคัญ
ของฝ่ ายบริ หาร ที่ตอ้ งการให้ลูกจ้างปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
การรายงานเพื่อเสนอแนะปรั บปรุ งแก้ไข ต้องระบุเรื่ องที่จาเป็ นเร่ งด่วน
ตามล าดับ และแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยระบุ ร ะยะเวลาที่ ค วร
ดาเนินการปรับปรุ งให้แล้วเสร็ จไว้ดว้ ย เพื่อให้เห็นถึงความเร่ งด่วนและจะเป็ น
ประโยชน์ในการติดตามผลต่อไป
นอกจากนี้ การจัดทารายงานผลการสารวจ ควรเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้
1.
2.
3.

ผลการประเมินอันตรายจากการทางานแต่ละแผนกที่ทาการสารวจ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบและมาตรการที่มีใช้อยูใ่ นสถานประกอบกิจการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในจุดที่ตอ้ งมีการประเมินปั จจัยเสี่ ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจโดยละเอียด และวางแผนการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อไป
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2. การสารวจความปลอดภัย (ต่ อ)
4. การติดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไข
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตอ้ งติดตามผลความคืบหน้าในการปรับปรุ ง
แก้ไขตามที่เสนอแนะไว้ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การกาหนดไว้ในระเบียบวาระ
การประชุม การมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ติดตามงาน การ
กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลเป็ นระยะ ๆ
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล จะเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการสารวจ
ความปลอดภัยและการรายงานข้อเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขในครั้งต่อไป
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
ด้ วยเจตนารมณ์ ของกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 ข้อ 25(4)ได้กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือรวมทั้งมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 ข้อ 3 กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีขอ
้ บังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานไว้ในสถาน
ประกอบกิจการ โดยข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานนั้น อย่างน้อยต้องกาหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
การทางาน
 ข้อ 4 กาหนดให้นายจ้างซึ่ งมีผร
ู้ ับเหมาชั้นต้นหรื อผูร้ ับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบตั ิงานในสถานประกอบ
กิจการ จัดให้มีขอ้ บังคับและคู่มือตามข้อ 3 สาหรับผูร้ ับเหมาดังกล่าว เพื่อกากับดูแลการดาเนินงาน
ของผูร้ ับเหมา ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี้
 ข้อ 34 (3) กาหนดให้หน่ วยงานความปลอดภัย มีหน้าที่จด
ั ทาคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทางานไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลกู จ้างหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
การจัดทาข้ อบังคับหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน
ข้ อบังคับหรือมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน มักจะได้ มาจากการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
และชี้บ่งอันตราย ซึ่งปัจจุบันที่นิยมใช้ มีหลายเทคนิควิธีการ เช่ น
 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)
 การวิเคราะห์แผนภูมิตน
้ ไม้ (Tree Analysis)
 เทคนิ ค WHAT –IF Analysis
 เทคนิ ค Hazard and Operability Studied (HAZOP)
 เทคนิ ค Fault – Tree Analysis (FTA)
 เทคนิ ค Failure Modes and Effects (FMEA) เป็ นต้น
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
1. การวิเคราะห์ งานเพือ่ ความปลอดภัย (Job Safety Analysis :JSA)
เป็ นวิธีการค้นหาอันตรายที่มีอยูใ่ นแต่ละขั้นตอนของการทางานแล้วกาหนดมาตรการ
ในการป้ องกันอันตรายเหล่านั้น
1) ศึกษาและบันทึกขั้นตอนของงานเพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่มีอยูห่ รื อแฝงอยูข่ องงาน
นั้นๆ(ทั้งด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย)
2) กาหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทางาน เพื่อที่จะลดหรื อขจัดและป้ องกันและควบคุม
อันตรายเหล่านั้น
การปรับปรุ งวิธีการทางานนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เนื่องมาจากการขาดงานและ
การจ่ายเงินทดแทน นอกจากนี้ยงั สามารถนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิตได้
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนี้สามารถนาผลการวิเคราะห์ซ่ ึ งก็คือการปรับปรุ ง
วิธีการทางานเป็ นวิธีการหนึ่งในการจัดทาเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย (Work Procedure)
และสามารถนามาพัฒนาต่อไปเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยในการทางานได้
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ งานเพือ่ ความปลอดภัย
1 ) รวบรวมงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ โดยรวมประเภทของงาน กิจกรรมหรื อตาแหน่งงาน
ที่มีในหน่วยงานว่ามีงานใดบ้าง จานวนผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิในแต่ละวัน และงานใด
เป็ นงานวิกฤต
2) เลือกงานที่จะวิเคราะห์ เพือ่ ความปลอดภัย
โดยปกติงานทุกงานควรได้รับการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย แต่การจัดลาดับของงาน
ต่างๆ ที่เป็ นงานวิกฤตควรจะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้
- ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุของงานต่างๆ
- ความร้ายแรงของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน
- ความรุ นแรงที่แฝงอยูใ่ นงานต่างๆแต่ยงั ไม่เคยเกิดความสู ญเสี ยมาก่อน
- งานใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรื อเครื่ องมือชิ้นใหม่
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
3) พนักงานที่เกีย่ วข้ องกับงานที่จะวิเคราะห์
พิจารณาจานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน และควรให้พนักงานได้มี
ส่ วนร่ วมในการวิเคราะห์งานทุกขั้นตอน
4 ) แบ่ งขั้นตอนงานที่จะวิเคราะห์
ข้อควรระวัง : ไม่ควรจะแบ่งแยกขั้นตอนของงานละเอียดจนเกินไป และ
ไม่ควรแบ่งแยกงานหยาบจนเกินไป
5) ค้นหาอันตรายและความสู ญเสี ยที่เกิดขึน้ ในแต่ ละขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบหรื อค้นหาอันตรายที่มีอยูห่ รื อแฝงอยู่ หรื ออาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
5.1) ผูป้ ฏิบตั ิงาน มีโอกาสได้รับอันตรายอะไรบ้าง เกิดอันตรายได้อย่างไร
5.2) เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ที่เป็ นต้นเหตุของอันตราย
5.3) สภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็ นอันตรายเช่น
6) เสนอแนะเพือ่ การป้องกันอันตรายและปรับปรุงแก้ ไขในแต่ ละขั้นตอนของงาน
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มือ และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
7) ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ

เมื่อได้มีการทบทวนหรื อหารื อกับผูป้ ฏิบตั ิงานแล้วต้องดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะโดย
7.1) กาหนดวิธีการทางานใหม่
7.2) ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ แต่เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมหรือออกแบบ
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ใหม่ท้ งั นี้เพื่อขจัดและลดอันตรายลง
7.3) ถ้าหากอันตรายยังไม่หมดไป ก็ตอ้ งพยายามลดความถี่ของการทางานนั้นลง
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
2. ขั้นตอนการจัดทาข้ อบังคับหรือมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
2.1 คัดเลือกงานที่จะต้องจัดทาข้อบังคับหรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานโดย
ปกติทุกงานควรได้รับการพิจารณาดาเนินการ
2.2 ทาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis :JSA)
2.3 หลังจากนั้น ทาการทบทวน ตรวจสอบก่อนกาหนดเป็ นขั้นตอนและวิธีการปฎิบตั ิงาน
2.4 นาข้อบังคับหรื อมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานเข้าสู่ การพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
2.5 นายจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบออกเป็ นข้อบังคับหรื อมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย ในการทางานเพื่อให้พนักงานปฎิบตั ิตามต่อไป ซึ่ งคณะกรรมการฯ ควรกาหนดให้
มีการเฝ้ าสังเกตงานตามข้อบังคับหรื อมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน เพื่ อพัฒนา
ปรับปรุ งต่อไป
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ข้ อควรพิจารณาในการจัดทาร่ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นข้ อความที่กาหนด (Requirements) ในลักษณะให้ตอ้ งปฏิบตั ิเมื่อจะทางานนั้นๆ
- ต้องใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่กาหนดให้ใช้
- ต้องใช้หรื อสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ระบุให้ใช้
- ต้องปฎิบตั ิงานตามลาดับหรื อขั้นตอนที่กาหนด
- ต้ อ ง ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น ต า ม ร ะ บ บ อ นุ ญ า ต ก า ร ท า ง า น
(Work permit system) ก่อนการปฎิบตั ิงาน
- ฯลฯ
และอาจรวมถึงการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูท้ ี่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
2. เป็ นข้ อ ความที่ ก าหนดในลั ก ษณะให้ ค วรปฎิ บั ติ (Practices) หรื อ ข้ อ แนะน า
(Guidelines) หรือเป็ นข้ อควรระวัง
- ให้เปิ ดพัดลมระบายอากาศขณะปฎิบตั ิงาน
- ให้เตรี ยมเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริ เวณปฎิบตั ิงาน
- ให้จดั แผ่นป้ องกันเศษวัสดุหรื อประกายไฟกระเด้นไปถูกวัตถุดิบหรื อบุคคล
อื่นในบริ เวณใกล้เคียง
- ฯลฯ
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
สาหรับแนวทางการเขียนข้อควรปฎิบตั ิ มีดงั นี้


การอธิบายขั้นตอนการทางานที่ละขั้น โดยบอกว่า “ควรปฎิบตั ิงานนั้นอย่างไร”

กล่าวในเชิงบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยบอกว่า “จะต้องทาอะไร”
 บอกให้ทราบว่า “ทาไมต้องปฎิบต
ั ิตามนั้น” (ถ้าทาได้)
 ใช้รูปแบบที่ง่าย และสะดวกต่อการปฎิบต
ัิ
ส่ วนแนวทางการเขียนข้อควรระวัง มีดงั นี้
 อธิ บายแนวทางการปฎิบต
ั ิที่เหมาะสมในเชิงบวก โดยบอกเรื่ องกฎระเบียบด้วย
 โดยทัว
่ ไปแล้วจะไม่จากัดเฉพาะงานที่ปฎิบตั ิเท่านั้น แต่จะบอกรายละเอียดให้กว้างขึ้น
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ตอ้ งปฎิบตั ิ
 จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง
่ กับกลุ่มอาชีพที่มีพนักงานซึ่ งต้องปฎิบตั ิงานหลายอย่าง
แต่ไม่บ่อยครั้ง หรื อในสถานที่ซ่ ึ งยากต่อการปฎิบตั ิตามข้อบังคับ เพราะว่าแนวทางที่จะ
ปฏิบตั ิแตกต่างไปจากสภาพปกติอย่างมาก
 กระตุน
้ ด้วยการจูงใจ ชี้ให้เห็นจุดที่เป็ นปั ญหา บอกให้ทราบถึงการใช้เครื่ องแต่งกายที่
เหมาะสม การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองอันตรายส่ วนบุคคลที่ถูกต้อง แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิ น
กฎระเบียบที่สาคัญ
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
การจัดทาคู่มือด้ านความปลอดภัยในการทางาน
1. ขั้นตอนในการจัดทาคู่มอื ด้ านความปลอดภัยในการทางาน
1) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการเตรี ยมร่ างคู่มือ
- กาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และรู ปแบบของคู่มือ
- จัดทาร่ างคู่มือตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาและรู ปแบบที่กาหนด
- เสนอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พิจารณา
2) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาทบทวนร่ างคู่มือ เพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
3) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ นาเสนอนายจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบ
4) ดาเนินการจัดพิมพ์คู่มือฉบับจริ ง
5) แจกจ่ายคู่มือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการ
6) แก้ไขปรับปรุ งคู่มือให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
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3. การจัดทาข้ อบังคับ คู่มอื และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
2. เนือ้ หาของคู่มือด้ านความปลอดภัยในการทางาน ควรประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

บทนา สารบัญ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
สาส์นจากนายจ้าง หรื อ CEO หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ และเป้ าหมาย
การจัดหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการในแผนผังองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและความรู ้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
ข้อบังคับความปลอดภัยทัว่ ไป (General Safety Rule)
มาตรฐานความปลอดภัยในการทางานเฉพาะเรื่ อง
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ตัวอย่ างแบบการวิเคราะห์ งานเพือ่ ความปลอดภัย
ชื่องาน.................................................................
วันที่วเิ คราะห์ ......................................................
แผนก...................................................................
ผู้ทาการวิเคราะห์ ..................................................

ขั้นตอน
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ลักษณะอันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้

การป้ องกันและ
การปรับปรุ ง

4. การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ ปลอดภัย
บุคคลที่เกีย่ วข้ องในการรายงาน
 ลูกจ้าง
 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
 นายจ้าง / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
 บุคลากรทางการแพทย์
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสู ง หรื อ
ระดับวิชาชีพ
 ผูร้ ับเหมาและลูกจ้างผูร้ ับเหมา
 บุคคลภายนอก หรื อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบสถานประกอบกิจการ
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4. การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ ปลอดภัย (ต่ อ)
ช่ องทางในการแจ้ ง
1. แจ้งด้วยวาจาด้วยตนเอง หรื อทางโทรศัพท์
2. แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางกล่องรับความคิดเห็น ทางสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ หรื อทาง
ไปรษณี ย ์
3. แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามขั้นตอน หรื อตามแบบรายงานที่สถานประกอบกิจการ
กาหนดไว้
ระบบการรายงาน
การวางระบบการรายงานควรดาเนินการบุคคลที่พบเห็นสภาพที่ไม่ปลอดภัย โดย
บังเอิญหรื อจากการตรวจสภาพการทางานตามกาหนดหน้าที่
1. แจ้งหรื อรายงานให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ เพือ่ พิจารณาหาวิธีการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัย
2. คณะกรรมการฯ พิจารณากาหนดแนวทางแก้ไข และแจ้งผูร้ ับผิดชอบดาเนินการแก้ไข
3. คณะกรรมการฯ ติดตามผลหลังการแก้ไขปั ญหาสภาพที่ไม่ปลอดภัย
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ตัวอย่ างระบบการรายงาน
ผู้พบเห็นสภาพที่ไม่ ปลอดภัย
- พนักงาน

- นายจ้ าง / ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
- บุคลากรทางการแพทย์
- เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน
- บุคคลภายนอก

- ลูกจ้ างรับเหมา
- หัวหน้ างาน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้ น
ดาเนินการ
แก้ ไข

เลขาคณะกรรมการฯ
แจ้ ง
คณะกรรมการฯ

รายงาน
ผู้ดาเนินการแก้ ไขดาเนินการ
(ซ่ อมบารุง , จป. , นายจ้ าง ,
หัวหน้ างาน , ผู้บริหาร)

กาหนดแนวทางแก้ ไขและ
ติดตามเป็ นระยะ

รายงานผลการแก้ ไข
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4. การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ ปลอดภัย (ต่ อ)
การรายงานสภาพการทางานที่ไม่ ปลอดภัย ในปัจจุบันมีรูปแบบและกลยุทธ์ หลายวิธี อาธิเช่ น






โดยการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัย
กิจกรรมต่าง เช่น กิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย กิจกรรม
การปรับปรุ งสภาพการทางาน
การรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยความสมัครใจ
การกาหนดเป็ นกฎระเบียบโดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่

ตัวอย่ างที่สถานประกอบกิจการต่ างๆ ได้ ดาเนินการในเรื่องนี้ ได้ แก่






กิจกรรมการเสนอแนะเหตุการณ์ตกใจ หรื อที่เรี ยกว่า ฮิ ยาริ ฉัทโตะ (HIY ARI HATTO)
กิจกรรมการค้นหา และการประเมินอันตราย หรื อที่เรี ยกว่า CCCF
(COMPLETELY CHECK COMPLETELY FIND OUT)
กิจกรรมเสนอแนะการปรับปรุ งสภาพการทางาน หรื อที่เรี ยกว่า กิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN)
กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่ออุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์
113

5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
วัตถุประสงค์
1 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานของหน่วยงาน
2 เพื่อประเมินผลงานรวมของหน่วยงานว่าบรรลุตามเป้ าหมายของแผนงานมากน้อย
เพียงใด
3 เพื่อนาผลการประเมินประกอบการพิจารณาวางแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ต่อไป
4 เพื่อนาผลการประเมินประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการดาเนินงานนั้นๆ
5 เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการบริ หารงานความปลอดภัยต่อไป
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ประโยชน์ ของการประเมินผล มีดังนี้
1 การประเมินผลก่อให้เกิดการป้ อนกลับ (Feedback) ของข้อมูลระหว่างผู้
ปฏิบตั ิและผูบ้ ริ หารงาน
2 การประเมินผลทาให้ทราบความก้าวหน้าของงาน
3 การประเมินผลทาให้ทราบถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
4 การประเมินผลจะช่วยในการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของงาน
5 การประเมินผลเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้มีการพัฒนางานมากขึ้น
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุ และข้อมูลจากการสอบสวนอุบตั ิเหตุและโรคจากการ
ทางาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยและภาวะสุ ขภาพของพนักงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ (near miss) และเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการป้ องกันการประสบอันตรายต่าง ๆ
6. สถิ ติการประสบอัน ตรายจากการทางาน เช่ น อัตราการประสบอัน ตรายจากการ
ทางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน อัตราความถี่การบาดเจ็บ ( I.F.R.) อัตราความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บ ( I.S.R. ) ดัชนี ความรุ นแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บ ( A.S.I.) ดัชนี การบาดเจ็บ
พิการ ( D.I.I.)
7. ข้อมูลผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านความปลอดภัยฯ
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
การคานวณอัตราการประสบอันตรายจากการทางาน
1. อัตราการประสบอันตรายจากการทางานต่ อลูกจ้ าง 1,000 คน
2. อัตราการตายเนื่องจากการทางานต่ อลูกจ้ าง 100,000 คน
3. อัตราความถี่การบาดเจ็บ ( I.F.R.)
4. อัตราความรุ นแรงของการบาดเจ็บ ( I.S.R. )
5. ดัชนีความรุ นแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บ ( A.S.I.)
6. ดัชนีการบาดเจ็บพิการ ( D.I.I.)
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
การคานวณอัตราการประสบอันตรายจากการทางาน
1. อัตราการประสบอันตรายจากการทางานต่ อลูกจ้ าง 1,000 คน
อัตราการประสบอันตรายจากการทางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน เป็ นการคานวณการเกิดการ
ประสบอันตรายจากการทางานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ( เช่น ใน 1 ปี ) โดยคิดเป็ นอัตราต่อจานวนลูกจ้าง
1000 คน

สู ตรคานวณคือ

N x 1,000
M

2. อัตราการตายเนื่องจากการทางานต่ อลูกจ้ าง 100,000 คน
อัตราการตายเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้าง 100,000 คน เป็ นการคานวณอัตราการตายเนื่ องจาก
การทางานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ( เช่น ใน 1 ปี ) โดยคิดเป็ นอัตราต่อจานวนลูกจ้าง 100,000 คน

สู ตรคานวณคือ

N x 100,000
M

N = จานวนผูท้ ี่ตายจากการทางานในหน่วยงานในช่วงเวลา
M = จานวนลูกจ้างโดยเฉลี่ยในหน่วยงานในช่วงเวลา
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
3. อัตราความถี่การบาดเจ็บ ( I.F.R.)
อัตราความถี่การบาดเจ็บ ( Injury Freguency Rate , I.F.R. ) เป็ นการคานวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาก
จานวนรายของคนงานที่บาดเจ็บเนื่องจากการทางานในช่วงเวลาหนึ่งต่อชัว่ โมงการทางานทั้งหมดจานวน 1,000,000
ชัว่ โมง
สู ตรคานวณคือ I.F.R = N x 1,000,000
MH
N = จานวนรายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บในหน่วยงาน
MH = จานวนชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้นของคนงานในหน่วยงานนั้นๆ

4. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ ( I.S.R. )
อัตราความรุ นแรงของการบาดเจ็บ( Injury Severity Rate , I.S.R. ) เป็ นการคานวณอัตราความรุ นแรงของ
การบาดเจ็บ คานวณจากวันทั้งหมดที่ลูกจ้างต้องหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลจนกว่าจะกลับไปทางานใหม่ได้ต่อ
ชัว่ โมงการทางาน 1,000,000 ชัว่ โมง
สู ตรคานวณคือ I.S.R = DL x 1,000,000
MH
DL = จานวนวันที่หยุดงานหรื อสู ญเสี ยไปเนื่ องจากการเกิดการบาดเจ็บ
MH = จานวนชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้นของลูกจ้างในหน่วยงานนั้นๆ
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
5. ดัชนีความรุนแรงโดยเฉลีย่ ของการบาดเจ็บ ( A.S.I.)
ดัชนี ความรุ นแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บ ( Average Severity Index , A.S.I. ) เป็ นการ
คานวณของจานวนวันโดยเฉลี่ยที่ลกู จ้างหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจาก เป็ นการคานวณของจานวน
การทางาน ต่อผูบ้ าดเจ็บหรื อประสบอันตราย 1 ราย

สู ตรคานวณคือ AS.I. =

DL
N
หรือ

DL
N

= จานวนวันที่หยุดงานหรื อสู ญเสี ยไปเนื่องจากการเกิดการบาดเจ็บ
= จานวนรายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บในหน่วยงาน
= I.S.R. (อัตราความรุ นแรงของการบาดเจ็บ)
I.F.R. (อัตราความถี่การบาดเจ็บ)
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
6. ดัชนีการบาดเจ็บพิการ ( D.I.I.)
ดัชนีการบาดเจ็บพิการ ( Disabling Injury Index, D.I.I. ) เป็ นการคานวณ
เพื่อช่วยตัดสิ นความรุ นแรงของปั ญหา โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ความถี่การบาดเจ็บและอัตราความรุ นแรงของการบาดเจ็บรวมออกมาเป็ นดัชนี
เดียวกัน
สู ตรการคานวณคือ D.I.I. = I.F.R. x I.S.R.
1,000
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
ปั จจุบนั มีหลายวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการประเมินผล เช่น ใช้การเปรี ยบเทียบ
( Benchmarking ) 6 sigma , Safety Matrixs ฯลฯ
จะนาเสนอการประเมินผลด้วยวิธีการใช้การเปรี ยบเทียบ ( Benchmarking )
ซึ่ งมีหลายวิธีการ ได้แก่
1 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านกับปี ที่ผ่านมา
1.1 การใช้ เซฟ ที สกอร์ ( Safe-T-Score, S.T.S. ) เซฟทีสกอร์ เป็ นการประยุกต์
สถิติวเิ คราะห์กบั งานด้านความปลอดภัยโดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอัตราความถี่ของ
การบาดเจ็บในปั จจุบนั และอดีตและใช้การทดสอบแบบ ที เป็ นสถิติทดสอบความแตกต่างอย่าง
มีวนิ ยั สาคัญทางสถิติ เซฟ ที สกอร์ คานวณได้จากสู ตรต่อไปนี้
ค่าเซฟ ที สกอร์ =

I.F.R. ในปัจจุบัน - ค่า I.F.R. ในอดีต
ค่า I.F.R. ในอดีต
จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนในปั จจุบนั ต่อล้ำนชัว่ โมง
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ค่าของเซฟ ที สกอร์ ไม่ มหี น่ วยและค่าที่คานวณได้ มีความหมายดังนี้
(1) ถ้าเซฟ ที สกอร์ อยูร่ ะหว่าง +2.00 และ -2.00 มีความหมายว่า ความแตกต่าง
ของอัตราความถี่การเกิดการบาดเจ็บในทั้ง 2 ช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แต่ความแตกต่างที่ปรากฏนั้นเนื่ องจากการสุ่ มแสดงว่าสถานการณ์การบาดเจ็บในการทางาน
จะต้องปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนอีก
(2) ถ้า เซฟ ที สกอร์ มากกว่ า +2.00 ขึ้ น ไป มี ค วามหมายว่ า อัต ราความถี่
การบาดเจ็บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน มากกว่า ในอดี ต อย่า งมี นัย ส าคัญ แสดงว่า สถานการณ์
เกี่ยวกับการบาดเจ็บในการทางานในปั จจุบนั เลวร้ายขึ้น ต้องเร่ งรัดแก้ไขปรับปรุ งโดยด่วน
(3) ถ้า เซฟ ที สกอร์ น้อยกว่า - 2.00 ลงไป มี ความหมายว่า อัต ราความถี่ ก าร
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั น้อยกว่าในอดีตอย่างมีนยั สาคัญ แสดงว่าสถานการณ์เกี่ ยวกับการ
บาดเจ็บในการทางานในปั จจุบนั ดีข้ ึน และควรรักษาสถานการณ์เช่นนี้ ไว้หรื อปรับปรุ งให้ดี
ยิง่ ๆ ขึ้น
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
1.2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านกับปี ที่ผ่านมา
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมกากับว่าผลงานด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางานของสถานประกอบการ มี ความก้าวหน้าหรื อไม่ ประสบผลสาเร็ จเพี ยงไร
ช่ วงเวลาที่ น าผลงานเปรี ยบเที ย บนั้น อาจจะเป็ นปี เดื อ นหรื ออาทิ ต ย์ก็ไ ด้ แล้วแต่ ความ
เหมาะสม
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ตัวอย่ างที่ 1 จะเห็นว่า อุบตั ิเหตุประเภทต่าง ๆ ของโรงงานผลิตรองเท้าตัวอย่างนั้นลดลงทุกปี
ดังนั้นจึงพิจารณาได้วา่ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของโรงงานแห่งนี้มีแนวโน้มดีข้ ึน
แสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุของลูกจ้ าง(ต่ อลูกจ้ าง 1000 ราย) ในปี พ.ศ. 2547-2549
ของโรงงานผลิตรองเท้ า จาแนกตามประเภทของอุบัติเหตุ

ประเภทของอุบัติเหตุ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของลูกจ้ างในโรงงานผลิตรองเท้ า (ต่ อ 1000 ราย)

พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2549

1. ของมีคมบาด

101

87

30

2. วัสดุกระเด็นเข้าตา
3.เครื่ องจักรทาอันตราย

10
25

12
22

5
18

ฯลฯ
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
2. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านกับแผนงาน
เป็ นการประเมินผลแผนงานความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้ต้งั แต่ตน้ ปี
เพื่ อ ควบคุ ม ก ากับ การท างานของแผนงาน / โครงการด้า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาให้ทราบว่ามีความก้าวหน้าตามที่
คาดว่าเป็ นหรื อไม่ จาเป็ นต้องเร่ งรัดการดาเนิ นงานของกิ จกรรมใด และกิ จกรรมมี
ปั ญหาและอุปสรรคหรื อไม่ ดังแสดงเป็ นตัวอย่างตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการประเมินผลแผนงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน ประจาปี พ.ศ. 2549 ของบริษทั แรงงาน จากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
คณะกรรมการฯอาจกาหนดให้มีการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับตัวชี้วดั ระหว่างแผนก
หรื อฝ่ าย เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกันภายในหน่วยงานก็ได้
ตัวอย่างตามตารางที่ 3 บริ ษทั แรงงาน จากัด มีลูกจ้าง 200 คน ตั้งเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2554 ให้ลดการ
ประสบอันตรายจากการทางาน และตั้งตัวชี้วดั 2 ตัว คือ มีจานวนผูป้ ระสบอันตรายจากการทางาน ไม่เกิน 20 คน
และจานวนวันที่หยุดงานเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทางานรวม ไม่เกิน 75 วัน จากผลการประเมินจะเห็น
ว่าไม่สามารถทาตามตัวชี้ วดั ตัวที่ 1 ได้ แต่สามารถทาตามตัวชี้ วดั ตัวที่ 2 ได้ ดังนั้นอาจประเมินได้ว่าแผนงานที่
กาหนดหรื อการดาเนินการตามแผนงานไม่ส่งผลให้ลดจานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ แต่สามารถลดความรุ นแรงใน
การเกิดเหตุการณ์ได้ หรื ออาจมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่คาดไว้เกิดขึ้น
ตัวอย่ างที่ 3 แสดงการประเมินผลงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ตามตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วดั
จานวนผูป้ ระสบอันตรายจากการทางาน

จานวนวันที่หยุดงานเนื่ องจากการประสบ
อันตรายจากการทางานรวม

ผลการดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2553

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2554

27 คน

ไม่เกิน 20 คน

30 คน

89 วัน

ไม่เกิน 75 วัน

61 วัน
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
4. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับหน่ วยงานอื่นที่คล้ ายคลึงกัน
การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บัติงานกับหน่ ว ยงานอื่ นที่ ค ล้ายกัน เป็ นการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน หรื อค่าสถิติการคานวณอัตราการประสบอันตรายจากการทางาน
ของสถานประกอบการแห่ งใดแห่ งหนึ่ งกับสถานประกอบการแห่ งอื่นๆ ซึ่ งมี
ลักษณะการดาเนินงานคล้ายคลึงกันในช่วงเวลาเดียวกัน

129

5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
ตัวอย่างในตารางที่ 4 และ 5 จะเห็ นว่า การประสบอันตรายจากการทางานของบริ ษทั ผลิ ต
พลาสติกที่ 2 สู งกว่าบริ ษทั อีก 2 แห่ ง จากการเปรี ยบเทียบดังตัวอย่างที่ยกมานี้ ผูบ้ ริ หารสามารถใช้เป็ น
สิ่ งควบคุมกากับการดาเนินของสถานประกอบการ พิจารณาและตัดสิ นใจปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบการนั้น
ตารางที่ 4 แสดงการ เปรียบเทียบอัตราการประสบอันตรายจาการทางานของบริษทั ผลิตพลาสติก 3 แห่ งในปี พ.ศ. 2552
(อัตราต่ อลูกจ้ าง 1,000)

สถานที่

ประเภทของอุบัติเหตุ

ลืน่ หกล้ม

มีดบาด

สารเคมี

รวม

บริ ษทั ที่ 1

60

10

20

90

บริ ษทั ที่ 2

65

80

36

181

บริ ษทั ที่ 3

30

25

10

65
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราความถี่การบาดเจ็บ ( I.F.R ) ของบริษทั ผลิตพลาสติก 3 แห่ ง
ในปี พ.ศ. 2552
สถานที่

อัตราความถี่การบาดเจ็บ
( I.F.R )*

บริษทั ที่ 1

1,200

I.F.R = N x 1,000,000
MH

บริษทั ที่ 2

1,500

N = จานวนรายที่บาดเจ็บใน หน่วยงานนั้น

บริษทั ที่ 3

700

MH = จานวนชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้ นของลูกจ้างใน
หน่วยงานนั้น

*I.F.R. = Injury Freguency Rate.

หมายเหตุ
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5. การประเมินผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ต่ อ)
5. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับหน่ วยงานทั่วไป
การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บตั ิ งานกับหน่ วยงานทัว่ ไป เป็ นการเปรี ยบเที ยบ
ข้อมูลเกี่ ยวกับงานความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
หรื อค่ า สถิ ติ ก ารค านวณอัต ราการประสบอัน ตรายจากการท างาน ของสถาน
ประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง กับสถานประกอบการอื่นที่มีอุตสาหกรรมหรื อกิจการ
แตกต่างกันที่มีความเด่นและเป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไปว่ามีการบริ หารงานด้านความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานดี เพื่อเปรี ยบเที ยบการ
ดาเนิ นการและนามาปรั บมาตรการภายใน ทั้งนี้ การเปรี ยบเที ยบวิธีน้ ี ค่อนข้างยาก
ในทางปฏิบตั ิ
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6. การประชุมและการติดตามงาน
วัตถุประสงค์ ของการประชุม อาจมีเพียงข้อเดียวหรื อหลายข้อก็ได้ ดังนี้
1. เพื่อแจ้งข่าวสารและประสานงานข่าวสารที่ถกู ต้องภายในเวลาที่เหมาะสม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผูเ้ ข้าประชุม
3. เพื่อกาหนดแนวทาง นโยบายที่ตอ้ งการหรื อข้อตกลงร่ วมกัน
4. เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาข้อยุติหรื อทางเลือกที่ดีสุด
ในการแก้ปัญหาที่พิจารณา
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549
กาหนดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีองค์ประกอบ คือ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูแ
้ ทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
 กรรมการผูแ
้ ทนลูกจ้าง และ
 กรรมการและเลขานุการ
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพการประชุม
1 บุคคลที่เข้ าร่ วมประชุม
- ประธานหรื อผูน้ าการประชุม
- เลขานุการ
- กรรมการ
2. ระเบียบวาระประชุม
3. สถานที่ประชุม
4. อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ ในการประชุมควรมีเพียงพอ
5. ระยะเวลาการประชุม
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
ก. การดาเนินการประชุม
 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งร้องขอ
 จัดให้มีการประชุมในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุที่อาจเป็ นเหตุให้ลูกจ้างหรื อบุคคลภายนอกสู ญเสี ย
อวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อเสี ยชีวิต เพื่อทบทวนรายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุและเสนอแนะ
แนวทางป้ องกันแก้ไข
 การประชุมจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ซึ่ งคณะกรรมการต้อง
ดาเนินการจัดทาข้อบังคับการประชุม โดยกาหนดประเด็นหลักที่สาคัญ เช่น ความถี่การประชุม
องค์ประชุมที่ตอ้ งประกอบด้วยทั้งผูแ้ ทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผูแ้ ทนลูกจ้าง การลงมติ
การประชุม
 การประชุมของกรรมการเป็ นการทางานให้นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานใน
วันหยุด หรื อค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 การประชุมต้องแจ้งมีการกาหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่าง
น้อย 3 วันก่อนถึงวันประชุม
 นาเสนอมติหรื อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อนายจ้าง
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
ข. บทบาทหน้ าที่ขององค์ประชุม
1) บทบาทหน้ าที่ประธาน
1.1) เตรียมการประชุม ในระยะก่ อนการประชุมประธานควรปฏิบัตดิ งั นี้
- เตรี ยมวาระการประชุมร่ วมกับเลขานุการ
- กาหนดวันเวลา สถานที่นดั ประชุม
- เตรี ยมข้อมูลสนับสนุนการอภิปรายในที่ประชุม

1.2) ขณะดาเนินการประชุม ประธานจะมีบทบาท ดังนี้
- เข้าประชุมตรงเวลา
- รักษาระเบียบการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- สนใจต่อผูเ้ ข้าประชุมทุกคนโดยให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
- วางตัวเป็ นกลาง แต่พยายามกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าประชุมแสดงความคิดเห็น
- พยายามป้ องกันไม่ให้บรรยากาศการประชุมไม่ดี
- เสนอความคิดเห็นเป็ นคนสุ ดท้าย เพราะว่าหากเสนอเป็ นคนแรกผูเ้ ข้าประชุม
อื่นอาจเกรงใจไม่กล้าขัดคอ อันจะเกิดผลเสี ยแก่ที่ประชุม
- เป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาดในกรณี ที่ตอ้ งลงมติถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
อนึ่งในขณะดาเนินการประชุม ประธานจะดาเนินการประชุมเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. เปิ ดประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ให้ผเู ้ ข้าประชุมทราบ
2. แจ้งเรื่ องที่ตอ้ งการให้ผเู ้ ข้าประชุมทราบ
3. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
4. เรื่ องสื บเนื่องได้ดาเนินการแล้วเพียงใด
5. พิจารณาเรื่ องที่กาหนดพิจารณาใหม่
6. ดาเนินเรื่ องให้เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม
7. สรุ ปประเด็นการประชุม
8. นัดประชุมครั้งต่อไป
9. ปิ ดการประชุม
1.3) ภายหลังการประชุม ประธานจะดาเนินงานติดตามผล ตามที่ประชุมมอบหมายให้ ไป
ดาเนินการต่ อ
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
2) บทบาทหน้ าที่เลขานุการ เป็ นตาแหน่งที่มีความจาเป็ นและสาคัญในการประชุมอย่างยิง่
เพราะมีบทบาทและหน้าที่ท้ งั ระยะก่อน ขณะและหลังการประชุม ดังนี้
2.1) เตรียมการประชุม ก่ อนมีการประชุมเลขานุการจะต้ องเตรียมความพร้ อม ดังนี้
- การจัดระเบียบวาระการประชุม
- ส่ งจดหมายเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
ครั้งที่ผา่ นมา (ถ้ามี) ให้กรรมการทราบอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันประชุม
- กาหนดสถานที่และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ น
- การกาหนดวันและเวลาประชุม เลขานุการควรจะสอบถามวันเวลาว่างของทุกคน
ก่อนจะกาหนดวันและเวลาการประชุมเพื่อที่จะให้ได้ผเู ้ ข้าประชุมมากที่สุด
- รายงานการประชุม เลขานุการควรเตรี ยมรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมาไว้
เพื่ออ่านรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้แล้วยังต้องเตรี ยมเครื่ องดื่ม
อาหารว่างด้วย
- จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่จดั ไว้ให้ครบ
- สอบถามความพร้อมในการเข้าประชุมของกรรมการก่อนถึงวันประชุม 1-2
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
2.2) ขณะดาเนินการประชุม เลขานุการมีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
 ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเซ็นชื่ อ
 ชี้ แจงประเด็นหรื อรายละเอียดตามที่ประธานมอบหมาย
 เสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ประชุมต้องการทราบ
 จดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่ งเป็ นข้อความที่เลขานุการจดบันทึกตามความเห็ นของผู ้
เข้าประชุมเพื่อเป็ นหลักฐานในการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้รายงานอาจเขียน
บันทึกได้เป็ น 3 วิธี คือ
(1) จดย่อคาพูดที่เป็ นประเด็นสาคัญพร้อมมติ
(2) จดแต่เฉพาะเหตุผลกับมติที่ประชุมซึ่ งเรี ยกกันว่าเป็ นบันทึกการประชุม
(3) กรณี ที่การประชุมมีความสาคัญยิง่ ให้จดรายละเอียดทุกคาพูดของผูเ้ ข้าประชุม
พร้อมทั้งมติหรื ออัดเทปไว้ทุกครั้ง
2.3 ภายหลังการประชุม เลขานุการมีบทบาท คือ จัดทารายงานการประชุมแล้วจัดส่ งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการทุกคนได้รับทราบ
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
3. บทบาทหน้ าที่กรรมการ มีดงั นี้
3.1 เตรียมการประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุมควรปฏิบัตดิ งั นี้
1) แจ้งให้เลขานุการทราบว่าสามารถเข้าประชุมได้หรื อไม่
2) อ่านรายงานการประชุมอย่างละเอียดหากไม่ถกู ต้องเตรี ยมข้อแก้ไข
3) ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพื่อจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับนาไปอภิปรายชี้แจง
ในที่ประชุม

3.2 ขณะดาเนินการประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุมควรปฏิบัตดิ งั นี้
1) เข้าประชุมตรงเวลา
2) ยึดถือประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นสาคัญไม่พิทกั ษ์ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็ นพิเศษ

3.3 ภายหลังการประชุม
1) สมาชิกควรบันทึกหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ดาเนินการต่อไป
2) ดาเนินการตามที่ประชุมมอบหมาย
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
ค. ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 องค์ประชุม
 ครบองค์ประชุม








- ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเข้าประชุม ได้แก่ ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
- กรรมการผูม้ าประชุมครบตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับโดยทัว่ ไป หมายถึง
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีกรรมการผูแ้ ทน
ทั้งสองฝ่ าย
ที่ประชุม
- กรรมการผูม้ าประชุมทั้งหมด ไม่ใช่สถานที่ประชุม
ระเบียบวาระ
- เรื่ องที่จะนาเข้าที่ประชุม
การอภิปราย
- การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสนับสนุนหรื อคัดค้าน
มติ
- ข้อตกลงของที่ประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ มติที่ได้อาจเป็ นมติโดยเอกฉันท์หรื อ
มติโดยเสี ยงข้างมากด้วยการออกเสี ยงลงคะแนนลับหรื อลงคะแนนโดยเปิ ดเผย
ผูม้ าประชุม
- กรรมการผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม
ผูไ้ ม่มาประชุม - กรรมการผูท้ ี่ไม่เข้าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม -ผูเ้ ข้าประชุมที่ไม่ใช่กรรมการซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้าร่ วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ ประชาสัมพันธ์หรื อผูท้ ี่กรรมการให้เข้ามา
สังเกตการณ์การประชุม
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
การติดตามงาน
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนิ นของแผนงาน โครงการ กิ จกรรมและ
การด าเนิ น งานต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งของคณะกรรมการฯ เพื่ อให้เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ซึ่ งจะมีการติดตามเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มีบทบาทหน้ าที่ในการติดตามงาน ดังนี้





การติดตามงานตามแผนงาน โครงการ
การติดตามผลความคืบหน้าเรื่ องที่เสนอนายจ้าง
การติดตามงานตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
การติดตามงานตามที่ที่ประชุมมอบหมาย
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6. การประชุมและการติดตามงาน (ต่ อ)
ผลการติดตามงานจะทาให้ ทราบ
1 ความคืบหน้าของงาน
2. ปั ญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
3. ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลของการดาเนินงาน
4. แนวทางในการทบทวน ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงาน
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สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม

http://envocc.ddc.moph.go.th/#

