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                (Occupational Health and Safety)
เพื,อให
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ที่เกิดจากการทํางาน
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ความปลอดภัย
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ความปลอดภัย
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ความปลอดภัย

4. อานและปฏิบัติตามเครื,องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย

5. เลือก ใชเครื,องปองกันอันตรายตามสถานการณ
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เบื้องตน เครื,องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื,องปองกันอันตราย  

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน กฎหมายและหนPวยงานทีเ่ก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
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การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางาน กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
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ความเขาใจยิ่งขึ้น
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หากมีขอเสนอแนะประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง
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1
สาระสําคัญ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมทุกสาขา หน�วยงานทางราชการ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สํานักงาน สถานบันเทิง ซึ่งพนักงานหรือบุคลากร เจาหนาที่ แพทย วิศวกร 
ครู อาจารย และพยาบาล ตองไดรับการฝกอบรมในเรื2องระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
เพื2อประโยชนและความปลอดภัยในการทาํงานและสงเสรมิสขุภาพใหบคุลากรในทกุหน�วยงานมสีขุภาพ
ที่ดีและปลอดภัย

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื2อใหมีความรูความเขาใจความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. เพื2อใหมีความรูความเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื2อใหมีความรูความเขาใจนโยบายสุขภาพและความปลอดภัย
4. เพื2อใหมีความรูความเขาใจสาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
5. เพื2อใหมีความรูความเขาใจการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได
2. อธิบายวัตถุประสงคและประโยชนของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได
3. บอกนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยได
4. จําแนกสาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมได
5. อธิบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานได

เนื้อหาสาระ

ความหมายของอาชวีอนามัยและความปลอดภัย วตัถปุระสงคและประโยชนของอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั นโยบายสขุภาพและความปลอดภัย สาเหตแุละการปองกนัอบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรม 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

1
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ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Fundamental of Occupa–

tional Health and Safety) อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธกบัอตุสาหกรรม
ทกุสาขา ธรุกจิการคาและอตุสาหกรรมสมยัดัง้เดมิ บรษิทัเทคโนโลยสีารสนเทศ หน�วยบริการ
ดานสุขภาพ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย สาํนกังาน ตลอดท้ังสถานบันเทงิ ซึง่ตองใหความรูและฝก
อบรมในเรื2องระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแกพนักงาน เจาหนาที่ แพทย พยาบาล 
ชาง วิศวกร ครู อาจารยและผูบริหารองคกร

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมีผลกระทบตอการทาํงานทุกดาน ในองคกรทีม่อีนัตราย
ตํ่าจะมีผูควบคุมดูแลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจํานวนนอย สวนในโรงงานท่ีมีการ
ผลติและมอีนัตรายสงูผูควบคุมดแูลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัตองมคีวามแตกตาง
ในดานความชาํนาญเฉพาะทางท่ีไมเหมอืนกนั เชน วศิวกร (ไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส และกอสราง) 
ทนายความ แพทยและพยาบาล ผูฝกอบรม ผูวางแผนการทํางานและผูควบคุมงาน โดยมี 
จุดมุงหมายเดียวกันในการทําใหเกิดมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกร

ปญหาและอุปสรรคในการทาํใหเกดิผลสาํเรจ็โดยมมีาตรฐานทีด่ีในงานอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัอาจเกิดจากปญหาดานการเงนิ การผลิตในโรงงานหรอืเปาหมายการปฏบิตังิาน 
ความซับซอนในองคกรทัง้หมดลวนทําใหเกดิปญหาและอุปสรรคได อยางไรก็ตาม แรงจงูใจท่ีมี
พลงัอาํนาจสงูสามารถขับเคลื2อนใหองคกรเกดิมาตรฐานในดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
แรงจูงใจที่สงเสริมเหลานั้นคือ ขวัญกําลังใจ กฎหมายและเศรษฐกิจการเงิน

ในประเทศอังกฤษมีการควบคุมอยางเหมาะสมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แกแรงงานในรูปแบบความรับผิดชอบรวมกันในองคกร ซึ่งมีการทํางานเพื2อสงเสริมใหเกิด
สิ่งตอไปนี้คือ

1. พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื2อลดความเจ็บปวยและ
การบาดเจ็บจากการทํางาน

2. เพื2อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับคณะ
กรรมการบริหาร

3. รายงานสูสาธารณะดานอาชวีอนามัยและความปลอดภยัภายในองคกร และรายงาน
ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานกับเปาหมายการดําเนินงาน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) หมายถึง 
ขอบเขตทีเ่ครงครัดในกฎระเบียบโดยเกีย่วของกบัการปองกนัเพื2อความปลอดภัยตอสขุภาพและ
สวัสดภิาพของประชาชนโดยผกูพนักบัการทาํงานและการจางแรงงาน จุดมุงหมายประการแรก
ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื2อจัดสภาพแวดลอมความปลอดภัยในการทํางาน ผล
ประการที่สองคือ ชวยในการปองกันเพื2อนรวมงาน สมาชิก นายจาง ลูกคา ผูผลิต และชุมชน
ใกลเคียงที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธ 
กับหลายสาขาวิชา รวมถึงอาชีวเวชศาสตร และอาชีวอนามัย (หรืออุตสาหกรรม) สุขภาพ
ศาสตร สาธารณสุข วศิวกรรมความปลอดภยั วศิวกรรรมอตุสาหกรรม เคมแีละฟสกิสสขุภาพ

จุดมุงหมายของอาชีวอนามัยคือ

1. สงเสริมและผดุงไวซึ่งระดับที่สูงสุดในทางกายภาพ จิตใจและความเปนอยูที่ดีของ
แรงงานในทุกสาขาอาชีพ

2. ปองกันปญหาที่เกิดกับสุขภาพของแรงงานจากสภาพแวดลอมในการทํางาน

3. ปองกันการจางแรงงานจากการเสี่ยงที่เปนผลมาจากปจจัยที่กระทบตอสุขภาพ

4. จัดวางและผดุงรักษาแรงงานในการดัดแปลงสภาพแวดลอมในอาชีพกับความ 
สามารถทางดานรางกายและจติใจ เพื2อสรปุผลการดดัแปลงการทาํงานของคนแตละคนกับงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการใหคําจํากัดความหลายๆ อยางโดยอาชีวอนามัย
เปนเรื2องการบริการดานสขุภาพ ซึง่มอีงคการอนามยัโลกและองคการแรงงานระหวางประเทศ
ไดสรุปความหมายของอาชีวอนามัยไววาเปนกิจกรรมที่มุงเนนเรื2องดังตอไปนี้

1. การปองกันและการสงเสริมสุขภาพของคนงานโดยการปองกันและควบคุมโรคจาก
การทํางาน และการเกิดอบุตัเิหตุจากการทํางานโดยกําจดัปจจยัทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพและ
ความปลอดภัยในที่ทํางาน

2. พัฒนาและสงเสริมการทํางานเพื2อสุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดลอมใน
การทํางานและองคกร
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3. เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานรางกาย จิตใจและความเปนอยูที่ดีของคนงาน รวมท้ัง
สนับสนุนและผดุงรักษาไวซึ่งขีดความสามารถในการทํางานของคนงาน

องคกรที่ประสบความสําเร็จในดานเศรษฐกิจสวนใหญมักมีการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยไดเปนอยางดี และแสดงใหเห็นวาสถานท่ีทํางานออกแบบตามหลักการ 
ทีด่ขีองอาชวีอนามยัและความปลอดภยั นอกจากนีแ้ลวหลักการยศาสตรกเ็ปนการใชหลักการ
เคลื8อนไหวของรางกายมนษุยเพื8อใหเหมาะสมกบัการทาํงานอยางถกูวธิแีละถูกนาํมาใชเพื8อให
เกิดความยั่งยืนในการทํางาน

คําจํากัดความพื้นฐานที่ใช ในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งมีหลายคําดวยกันคือ

1. สุขภาพ (Health) คือการปองกันรางกายและจิตใจของประชาชนใหพนจาก 
ความเจ็บปวยอันเปนผลมาจากวัสดุ กระบวนการ และกรรมวิธีที่ใช ในสถานที่ทํางาน

2. ความปลอดภัย (Safety) คือการปองกันประชาชนจากการไดรับบาดเจ็บทาง 
กายภาพ คําสองคําที่ใชรวมกันคือ สุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งบงบอกถึงความเก่ียวพัน 
ทางดานรางกายและจิตใจที่มีความเปนอยูที่ดีของแตละบุคคลในสถานที่ทํางาน

3. สวัสดิการ (Welfare) หมายรวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการ 
รักษาสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของแตละบุคคลในสถานท่ีทํางาน สวัสดิการดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกรวมถึงสถานทีช่ะลางทาํความสะอาด การจดัเตรียมระบบสขุาภบิาล การจดัเตรียม
นํ้าสําหรับดื8ม แสงสวาง ความรอน ตูสําหรับเก็บเสื้อผา ที่นั่งสําหรับการจัดกิจกรรมหรือการ
พักผอน หองอาหารและหองพักผอน เปนตน

4. การปองกนัสิง่แวดลอม (Environmental Protection) เปนการจดัเตรียมเพื8อ
ใหครอบคลมุกจิกรรมเหลานัน้ในสถานทีท่ํางานซึง่เปนผลมาจากสิง่แวดลอม (อยูในรปูของพชื 
สตัว นํา้ อากาศ และดิน) อาจเปนอนัตรายตอสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน กจิกรรม
ดังกลาวรวมถึงการกําจัดของเสีย การกําจัดมลภาวะทางอากาศ
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5. อบุตัเิหต ุ(Accident) หมายถงึเหตกุารณที่ไมไดวางแผน ไมไดตัง้ใจ หรือขาดการ
พจิารณาสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ ทพุพลภาพหรือเสยีชวีติ และยังสงผลใหเกดิความเสยีหาย
แกทรัพยสิน โรงงาน วัสดุ สิ่งแวดลอม หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6. ใกลพลาดพลั้ง (Near Miss) ความพลาดพล้ังในอุบัติการณทุกๆ ครั้งท่ีเกิดข้ึน 
ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ตามประมาณการในความพลาดพลั้งทุกสิบคร้ังในสถานท่ีทํางาน 
กอใหเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ ขึ้น

7. การเกิดอันตราย (Dangerous Occurrence) สิ่งน้ีคือใกลพลาดพลั้งซึ่งอาจ 
นําไปสูการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต การเกดิอันตราย เชน นั่งรานพัง เครนพัง อุปกรณที่ใช
ในการบรรทกุสิง่ของทกุชนดิเกดิเสยีหายระหวางขนสง และไฟฟาลัดวงจรทําใหเกดิเพลงิไหม

8. อนัตรายและความเสีย่ง (Dangerous and Risk) อนัตรายคอื ศกัยภาพของ 
สสารวัสดุ คน กิจกรรมหรือกระบวนการที่เปนสาเหตุใหเกิดอันตราย และอันตรายมีหลาย
รูปแบบดวยกัน เชน อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากไฟฟา อันตรายจากการตกที่สูง และ
อันตรายจากควันพิษ เปนตน ความเส่ียงคือ ความเปนไปไดที่สสารวัสดุ คน กิจกรรม หรือ
กระบวนการที่เปนสาเหตุใหเกิดอันตราย ความเสี่ยงสามารถลดไดและอันตรายก็สามารถลด
ไดดวยการควบคุมจัดการอยางดี

สิง่สาํคญัในการชี้ใหชดัระหวางอนัตรายและความเสีย่งเพราะคําสองคาํนี้ใชอยางสบัสน 
เชน การทํางานกอสรางบอยครั้งมีความเสี่ยงสูงและอันตรายสูง

 

ประโยชนของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีดังนี้

1. คณุภาพชวีติของพนกังานในองคกรดีขึน้ เพราะผลจากการนาํหลกัการจดัอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยในการทํางานมาปฏิบัติในองคกร

2. การเจ็บปวยลดนอยลง เพราะพนกังานไดรบัประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหดีขึ้น 
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3. เพ่ิมแรงจูงใจใหพนักงาน โดยมีคาตอบแทนที่สูงขึ้น และสรางบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี

4. เพิ่มคุณภาพของผลิตและการบริการ ซึ่งทําใหลูกคามีความพึงพอใจในสินคา

5. เพิ่มภาพลักษณใหกับบริษัท ทําใหเปนที่ยอมรับในสายตาประชาชนและลูกคา

6. เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นจากการผลิตหรือการบริการ ซึ่งสงผลตอความ
เชื8อมั่นของนักลงทุนจากตางประเทศ

 

วัตถุประสงคของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีดังนี้

1. เพื8อสงเสรมิและรกัษาสขุภาพ ความปลอดภัยและสวสัดกิารของพนักงานในสถานท่ี
ทาํงาน โดยการรณรงคใหความรูเรื8องความปลอดภยัในการทํางาน และประชาสมัพนัธสวสัดกิาร
ตางๆ ที่พนักงานควรไดรับจากกฎหมายแรงงาน

2. เพื8อปองกนัประชาชนในสถานทีท่าํงานทีต่องเผชญิกบัอนัตรายจากเครื8องจกัร อปุกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการเคลื8อนยายวัสดุอุปกรณ

3. เพื8อกระตุนเตือนใหพนักงานในสถานที่ทํางานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย โดย
จดัการใหความรูแกประชาชนในสถานทีท่าํงานดวยการทาํงานทีป่ลอดภยัและใชอปุกรณปองกนั
ภัยสวนบุคคล

4. เพื8อกําจัดและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดแกพนักงานในสถานที่ทํางาน โดยทําการ
วิเคราะหจุดหรือสถานที่ที่อาจเปนอันตรายตอพนักงานในสถานที่ทํางาน

5. เพื8อประคับประคองความรวมมือและการใหคําปรึกษาระหวางนายจางและลูกจาง 
ซึ่งตองทําการเสริมสรางความเขาใจในดานความรวมมือในการทํางานดวยความปลอดภัย
ระหวางนายจางและลูกจาง

6. เพื8อพฒันาและสงเสรมิทศันคตดิานสขุภาพและความปลอดภัยใหทัว่ถึงภายในองคกร 
โดยสรางคานยิมในเรื8องการทาํงานดวยความปลอดภัย และทาํใหเกดิทศันคตทิีด่ตีอการปฏบิตัิ
งานดวยความปลอดภัย
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นโยบายสุขภาพและความปลอดภัยตองมีรายละเอียดบรรจุในองคกรเพื8อใหเกิดความ
มัน่ใจวาสภาพแวดลอมในการทํางานตองมคีวามปลอดภยั ตวัอยางเชน นโยบายดานการกาํจัด
ฝุนละอองในสถานท่ีทํางาน นโยบายดานการขนยายวสัดดุวยความปลอดภยั และนโยบายดาน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน ในรายละเอียดของนโยบายควรมีกระบวนการทํางานใหเกิดความ
สําเร็จในนโยบาย สําหรับนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยน้ันมีความสําคัญเพราะวาการ
กําหนดนโยบายมีความสําคัญตอพนักงาน มีความสําคัญตอการบริหารจัดการและมีความ
สําคัญตอการกํากับดูแล

นโยบายสําหรับการจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยนั้นควรมีวัตถุประสงคเปน
ที่ชัดเจน เพื8อบงบอกถึงความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย รวมทั้งบอกถึงความแตกตางในหนาที่และระดับของความรับผิดชอบในนโยบาย 
โดยควรกําหนดสิ่งตอไปนี้คือ

1. รายละเอียดวัตถุประสงคของนโยบายสุขภาพและความปลอดภัย

2. แสดงใหเห็นถึงผูบริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบดานสุขภาพและความปลอดภัย
ตอพนักงานทุกคนในองคกร

3. ระบุถึงผูบริหารระดับสูงตองเปนผูรับผิดชอบในนโยบาย

4. จัดเตรียมชื8อ และตาํแหนJงของผูทีร่บัผดิชอบเพื8อใหพนกังานสามารถสอบถามขอมลู
หรือรองเรียนปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

5. บอกถึงหนาที่และความรับผิดชอบของทุกๆ คนในองคกรเพื8อใหทราบถึงภาระที่ 
ทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบดานสุขภาพและความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร

6. เนนยํา้ถงึความสาํคญัของการใหคาํปรกึษาและความรวมมอืระหวางผูบรหิาร พนักงาน
และตัวแทนของพนักงานที่มีตอสุขภาพและความปลอดภัย

7. รางการเตรียมการขององคกรและกลยุทธเพื8อใหบรรลุผลสําเร็จของวัตถุประสงค

8. บงบอกถึงพันธกิจในการพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. นโยบายดานสุขภาพและความปลอดภัยควรเขียนใหเหมาะสมกับความตองการ
แตละบุคคล
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ทําไมความปลอดภัยในการทํางานจึงมีความสําคัญ กุญแจท่ีมีความสําคัญในการเพิ่ม
ผลผลติของงานอยูทีก่ารจดัการดานความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน โดยสรางแรงจูงใจใหแก
แรงงานในการทํางาน ถาสถานที่ทํางานมีความปลอดภัยแลว แรงงานทุกๆ คนสามารถทุมเท
แรงกายและแรงใจเพื8อรวมกันพัฒนางานไดเปนอยางดี

ทกุๆ สถานประกอบการหรือโรงงาน เจาของโรงงาน ผูจดัการฝายผลติตองการใหมกีาร
ผลติที่ไดคณุภาพและมจีาํนวนมากเพยีงพอตอความตองการของลกูคา แมกระท่ังจะมกีารกูเงนิ
มาลงทนุเพื8อเพ่ิมเครื8องมอืเครื8องจกัร และแรงงานเพื8อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลกูคา อยางไรก็ตาม เมื8อตองการเพิม่ผลผลติในการผลติกระบวนการทีส่าํคญัคอื แรงงานท่ีใช
ในการผลิตสินคา ปจจัยที่ทําใหแรงงานสามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพนั้นมีหลายอยาง
ดวยกันคือ ปจจัยดานคาตอบแทน ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานสวัสดิการ และปจจัยดาน 
สิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และปจจัยดานความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งมีความสําคัญ
โดยตรงตอแรงงานผลิต หากสถานทีท่าํงานและสิง่แวดลอมในสถานทีท่าํงานไมปลอดภยั อาจ
สงผลใหเกดิอบุตัเิหตตุอรางกายและทรพัยสนิของสถานประกอบ และสงผลใหการผลติตองหยุด 
และสงผลเสยีหายตอการสงมอบสนิคาใหลกูคา เพราะฉะนัน้ความปลอดภัยในการทํางานจงึเปน
สิ่งที่ทางนายจางหรือองคกรความปลอดภัยตองใหความรูแกแรงงานภายในองคกร ตลอดจน 
สรางคานิยมและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

 

ลกัษณะของงานในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้มหีลากหลายประเภทซึง่อาจแตกตางกนัตาม
รปูแบบการผลิต โดยอบุตัเิหตทุีเ่กดิข้ึนในงานอุตสาหกรรมสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภทคอื

1. ความผิดพลาดของมนุษย ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้คือ
 อบุตัเิหตเุกดิขึน้ในขณะทาํงานเครื8องมอือปุกรณไมปลอดภยั ช้ินสวนของเครื8องมอื 
เครื8องจกัรกาํลังหมุนหรอืกาํลงัเคลื8อนที ่และลกัษณะการทาํงานไมเหมาะสม เชน 
การปนเครื8องจกัรเพื8อซอมแซมทอสายไฟฟาท่ีสงูเกนิไป ควรใชนัง่รานเพื8อความ
ปลอดภัยในการทํางาน ดังแสดงในรูปที่ 1.1
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 อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะทํางานกับเครื8องจักรโดยไมมีความรู ในการใชเครื8องจักร 
ไมใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล และไมปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยใน
การใชเครื8องจักร

 อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทํางานโดยใชเครื8องมือไมเหมาะสม หรือเครื8องมือชํารุด
เสียหาย

รูปที่ 1.1 ลักษณะการทํางานที่ไมเหมาะสม

2. สภาพแวดลอม เกิดจากสาเหตุดังนี้คือ
 สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัย เชน อุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง ซึ่ง
สงผลตอสภาวะจิตใจในการทํางาน

 สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีฝุนละออง และควันมาก ซึ่งทําใหการหายใจ
ลําบากสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได

 การวางผังโรงงานที่ไมถูกตองตามหลักการวางผังโรงงาน ทําใหการเคลื8อนยาย
วัสดุ การทํางานไมคลองตัวและเกิดอุบัติเหตุได 

3. เครื+องจักรอุปกรณ เกิดจากสาเหตุดังนี้คือ
 เครื8องจักรขาดการบํารุงรักษาหรือบํารุงรักษาไมถูกวิธี
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 เครื8องจักรไมมีการด (Guard) หรือกําบังในสวนที่เปนอันตรายตอการทํางาน
 การออกแบบเครื8องจักรไมถูกตองหรือเครื8องจักรมีสภาพเกา

 

ทุกๆ คนสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในการทํางานไดโดยปฏิบัติดังนี้คือ

1. การทํางานอยางระมัดระวังอยูเสมอ โดยตื8นตัวและระมัดระวังตลอดเวลาในขณะ
ทํางาน ซึ่งสงผลไมใหเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานแลวยังสามารถชวยเพิ่มผลผลิต ซึ่ง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไมระมัดระวังมักเกิดจากพนักงานงวงนอนในขณะปฏิบัติงาน

2. สวมใสแบบฟอรมทีท่างบรษิทัจดัหาให โดยไมตองสวมใสเครื8องประดบัตางๆ ซึง่ขณะ
ปฏบิตังิานกับเครื8องจักรนัน้ เครื8องประดับอาจเปนตนเหตุของการเกดิอบุตัเิหตขุึน้ได เชน การ
สวมเส้ือผาที่ไมรัดกุมขณะทําการกลึงบนเครื8องกลึงซึ่งเพลาของเครื8องอาจมวนเก่ียวเส้ือผาที่
หลวมเขากับเครื8องกลึงและเกิดอันตรายกับผูปฏิบัติงานได ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 เพลาของเครื8องกลึงมวนเกี่ยวเสื้อผาของผูปฏิบัติงานกลึง

3. ฟงและมีสวนรวมในการซอมแผนฉุกเฉินภายในโรงงานหากเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ปรารถนาขึ้น สถานที่ทํางานบางแหงอาจมีความจําเปนในการฝกซอมเพื8อปองกันเหตุฉุกเฉิน
เพื8อใหแนJใจวาพนักงานตองปฏิบัติตัวอยางไรในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
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4. สอบถามผูควบคมุงานเมื8อตองทาํงานทีเ่สีย่งอนัตราย โดยหาวธิปีองกันดวยการสวม
ใสอปุกรณปองกนัภยัสวนบคุคล หรอืเลอืกใชเครื8องมืออปุกรณที่ไมชาํรุดสกึหรอในการทํางาน

5. หามปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยไมไดรับการฝกอบรมกอนการทํางาน เชน การ
ดับเพลิงโดยไมไดศึกษาหรือไมไดรับการฝกอบรมถึงอันตรายของเพลิงที่ไหมวัสดุโดยไมรูวา
วัสดุที่ลุกไหมเปนวัสดุอะไร และตองใชเครื8องดับเพลิงชนิดใดทําการดับเพลิง หากใชเครื8อง
ดับเพลิงผิดประเภทอาจทําใหเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น

6. จงปฏบิตัติามโปรแกรมความปลอดภัยในสถานทีท่าํงาน โดยมีการวางแผนการจัดการ
ดานความปลอดภยัตามตารางเวลาในการทาํงาน เพื8อสรางความตระหนักดานความปลอดภัย
ใหกับพนักงานภายในโรงงาน

 

เพื8อใหประสบผลสาํเรจ็ในการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในสถานท่ีทาํงาน 
ซึ่งตองมีการวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนโดยจัดทําโปรแกรม และดําเนินการจากระดับ 
ผูจัดการสูระดับผูควบคุมงานโดยมีขอบเขตดังนี้คือ

1. การมสีวนรวมของผูบรหิารระดบัสงู ผูจดัการตองเขาใจในความรับผิดชอบและ
หนาที่ในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย สรางความตระหนักรูถึงอันตรายในองคกร จัดสถานที่ทํางานใหมี
ความปลอดภัยตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ความรับผดิชอบตอสขุภาพและอนามัยของพนักงาน อยูภายใตการกํากบัดแูล
ของผูควบคมุงานควรสงเสรมิใหเปนสวนหนึง่ในงานของผูควบคุมดแูล การส่ังการเพื8อใหเกดิ
ความปลอดภัยตอสุขภาพเปนอํานาจของผูกํากับดูแลงาน

3. นโยบายดานสุขภาพและความปลอดภัย การจัดเตรียมนโยบายรายละเอียด
ดานสุขภาพและความปลอดภัยตองกระทําเพื8อปองกันพนักงานใหไดรับความปลอดภัย และ
กาํหนดขอบเขตของผูบรหิารและพนักงานใหชดัเจนโดยมกีารเขยีนเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในแตละระดับ
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4. กลไกที่มีประสิทธิภาพสําหรับพนักงานในการประชุมปรึกษาหารือ การ
ประชุมปรึกษาหารือระหวางนายจาง และพนักงานตัวแทนที่ไดรับเลือกในดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เชน การบงบอกอันตราย การประเมินและควบคุมอันตราย 
การสอบสวนการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ การพัฒนาปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการดาน
สุขภาพและความปลอดภัย

5. การจัดเตรียมระบบความปลอดภัยในการทํางาน ระบบความปลอดภัยในการ
ทํางานเปนวิธีการทํางานทั้งหมดในเรื8องความปลอดภัยในสถานท่ีทํางานเฉพาะดานซึ่งรวมถึง
สถานะการจางงาน การจัดองคกรสําหรับกระบวนการทํางาน วิธีการใชเครื8องมือเครื8องจักร 
วิธีการจางแรงงาน การฝกอบรมพนักงาน การแนะนําและการควบคุมดูแลการบริหารจัดการ

6. การประเมินและควบคุมความเสี่ยงในสถานท่ีทํางาน การตรวจสอบสถานที่
ทาํงานเพื8อบงบอกถงึจุดเสีย่งอนัตรายในสถานท่ีทาํงาน เชน พืน้ทีท่ีเ่สีย่งตอการไดรบับาดเจบ็
หรอือบุตัเิหตุ หรอืบนัทกึพืน้ทีท่ีม่ปีญหาสิง่แวดลอมทีเ่ปนพษิโดยตองมกีารตรวจสอบอยางชดัเจน

7. เตรียมการจัดการฝกอบรม เพื8อใหสามารถบริหารและพนักงานสามารถทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ ผูจัดการ ผูควบคุมดูแล และพนักงานลวนตองการขอมูลและตองการ
การฝกอบรม เพื8อใหพวกเขาไดรับผิดชอบตอความปลอดภัยในสถานท่ีทํางานโดยหลีกเลี่ยง
จากอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเกี่ยวของกับชีวิตและสิ่งแวดลอมของมนุษย
ซึง่หากสิง่แวดลอมในการทาํงานไมดกีจ็ะสงผลตอรางกายและจิตใจของมนษุยผูซึง่ปฏบิตังิาน 
ทําใหเกิดความเจ็บปวยและอาจเปนอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน โดยสถานประกอบการใน
ปจจุบันถูกควบคุมดวยกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเพื8อเปนการปองกัน 
ปญหาสขุภาพ สิง่แวดลอมทีเ่กดิจากการทาํงาน สถานประกอบการแตละแหงตองจัดใหพนกังาน
ไดรบัความคุมครองจากกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและความปลอดภัย ซึง่สามารถชวยให
สถานประกอบการไดรบัประโยชนจากการลดอบุตัเิหตใุนการทาํงาน ลดคาใชจายในการสญูเสยี
บคุลากรในการผลติ และลดการสญูเสยีทรพัยสนิทีอ่าจเกดิจากความไมปลอดภยัในการทาํงาน
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