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บทท่ี 4 
ความปลอดภยัในการท างาน 

 
 

 สภาพเศรษฐกจิและสงัคมปจัจุบนัท าใหผู้ป้ระกอบอาชพีตอ้งท างานในสภาพของ
การแข่งขนั เร่งรบี ท างานแข่งกบัเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานอาชพีด้านใดก็ตามทุกคนต้อง
พยายามปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เจา้ของกจิการมุ่งแต่ผลผลติจนกระทัง่ขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภยั  ซึ่งเป็น
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอนัตรายจากการประสบอุบตัเิหตุของคนงาน เกดิการบาดเจบ็ หรอืเสีย่ง
ต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ไดเ้สมอ ท าใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยทุกขท์รมานทัง้ทางดา้นรา่งกายและ
จติใจจนกระทัง่เสยีชวีติได ้ส่งผลกระทบในระยะยาวถงึครอบครวั สงัคมและประเทศชาติ
ต่อไปด้วย นอกจากนัน้การเจ็บป่วยของผู้ปฏิบตัิงานยงัก่อให้เกิดผลกระทบกบัสถาน
ประกอบการเนื่องจากคนทีป่ระสบอนัตรายไม่สามารถมาท างานได ้ขาดคนท างาน ท าให้
ตน้ทุนการผลติสงูขึน้ และท าใหค้นงานเสยีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 ในปจัจุบนัสถานประกอบการใหค้วามสนใจในการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องความ
ปลอดภยัในการท างานกนัมากยิง่ขึ้น และในขณะเดยีวกนัเจ้าของกิจการก็จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ในดา้นการเพิม่ผลผลติและการป้องกนัหรอืลดการสูญเสยีของก าลงังานกบั
วตัถุดบิไปพรอ้มกนัดว้ย ดงันัน้สถานประกอบการหรอืเจา้ของกจิการกจ็ะพยายามพฒันา
แรงงานให้เท่าทนัเทคโนโลยีและผลกัดันให้คนงานเพิม่ขดีความสามารถ ด้วยวธิีการ
จดัการฝึกอบรมใหก้ารศกึษาอย่างต่อเนื่องและจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมใหก้บัคนงานเพิม่
มากขึน้เพือ่เป็นการลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและความไมป่ลอดภยัในการท างานลงใหไ้ด ้
 
ความหมายของความปลอดภยัในการท างาน 
 ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ สภาวะการปราศจากภยัหรอืการพน้ภยั และ
รวมถึงปราศจากอนัตราย (Danger) การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภยั (risk) และการ
สญูเสยี (Loss) 
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 ภยั (Hazard) หมายถงึ สภาวการณ์ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ของ
บุคคล หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทัง้การกระทบกระเทือนต่อขีด
ความสามารถในการปฏบิตังิานตามปกตขิองบุคคล 
 อนัตราย (Danger) หมายถงึ สภาวะทีเ่ป็นอนัตรายไม่วา่จะอยู่ในระดบัของความ
รุนแรงมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพของการท างานและการป้องกนั เช่น การท างานบนที่
สูง ซึ่งถือว่าเป็นสภาพการณ์ที่มคีวามเสี่ยงที่จะมโีอกาสเกิดอนัตรายขึ้นได้ถ้าหากเกิด
ความผดิพลาดเกดิขึน้ และอาจท าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืถงึกบัชวีติได ้
 อุบติัการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกดิขึน้ แต่เมื่อ
เกดิขึน้จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีตามมาอกีมากมาย เช่น งานซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรตอ้งการ
เปลีย่นชิน้ส่วนอะไหล่ตามก าหนด แต่ปรากฏว่าไดอ้ะไหล่ไม่ครบท าใหง้านล่าชา้และเป็น
ผลเสยีกบัระบบ 
 อบุติัเหตุ (Accident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่มใีครคาดคดิ ไม่ได้
ตัง้ใจใหเ้กดิขึน้ ไมส่ามารถควบคุมได ้และหลกีเลีย่งไมไ่ดข้ณะนัน้ ท าใหเ้กดิความเสยีหาย 
สง่ผลกระทบต่อทัง้ตวัเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาต ิ
 ความปลอดภยัในการท างาน คือ การปฏิบตัิงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย   
โดยปราศจากเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสยีหาย การสูญเสยีทัง้บุคคลและทรัพย์สนิ       
การบาดเจบ็ ปว่ยเป็นโรคจนถงึขัน้เสยีชวีติ 
 อุบตัภิยัในการท างาน หมายถงึ ภยัและความเสยีหายอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่
ไมค่าดคดิมาก่อน ท าใหผู้ป้ฏบิตังิาน บาดเจบ็ สญูเสยีทรพัยส์นิ พกิารหรอืเสยีชวีติ 
 
ความส าคญัของความปลอดภยัในการท างาน 
 สถติขิองคนท างานทีต่อ้งประสบอุบตักิารณ์เกดิการบาดเจบ็ สญูเสยีทรพัยส์นิเงนิ
ทอง อวยัวะ จนกระทัง่ถึงชวีติจากการประกอบอาชพีนัน้มแีนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สาเหตุ
เนื่องมาจากลกัษณะของงานทีท่ า อตัราเสีย่ง สภาพการท างานทีเ่ร่งรบี การท างานบนที่
สูง หรอืในหน่วยงานใดก็ตาม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมกี าลงั
แรงงานรวมถงึ 33 ลา้นคน เป็นผูม้งีานท า 30 ลา้นคน เป็นผูท้ีอ่ยู่ในภาคเกษตรกรรม 18 
ล้านคน นอกภาคเกษตรกรรม 12 ล้านคน ซึ่งเป็นลูกจ้างเอกชน 5.8 ล้านคน และเป็น
ขา้ราชการและลูกจา้ง 1.7 ลา้นคน (กติต ิปทุมแกว้, 2536: 2) และจากสถติกิารประสบ



HA 233   55 

อนัตรายจากการท างานของแรงงานของสมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการ
ท างาน (ประเทศไทย) ในรอบ 5 ปี ทีผ่า่นมาดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2  สถติกิารประสบอนัตรายรอบปี พ.ศ.2534-2538 

พ.ศ. จ านวนราย เงนิทดแทน (ลา้นบาท) 
2534 
2535 
2536 
2537 

102,273 
131,800 
156,548 
186,053 
216,335 

617.24 
753.31 
926.51 
1169.39 
1370.03 

 

แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสถติ:ิ สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

 
 จะเหน็ได้ว่าอตัราความสูญเสยีของผูป้ระสบอนัตรายในรอบ 5 ปี (ประเทศไทย) 
ตามตารางนัน้ มอีตัราเฉลีย่ประมาณไม่น้อยกว่า 4.4 ต่อปี และนอกจากนัน้แลว้ยงัมกีาร
สูญเสียอย่างต่อเนื่ องสัมพันธ์ถึงทรัพย์สินของผู้ประกอบการ สูญเสียบุคคลที่เป็น
ทรพัยากรที่มคี่ายิ่ง รวมไปถึงครอบครวั เศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาติ ซึ่งคิดเป็น
มลูค่ามหาศาล ดงันัน้ผูเ้กีย่วขอ้งจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาวเิคราะหถ์งึสาเหตุ
ของการเกดิความสญูเสยีดงักล่าว เพื่อหาแนวทางในการควบคุมป้องกนัและแกไ้ขใหก้บั  
ผูป้ระกอบอาชพี ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมคีวามสุข มปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาให้
กา้วหน้ายิง่ขึน้ไปอนัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตติ่อไป 
 
การสญูเสียเน่ืองจากการท างาน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา ท าใหเ้กดิมโีรงงานอุตสาหกรรมทัง้ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย การลงทุนเกี่ยวกับงานด้านความ
ปลอดภยัในการท างานจงึเป็นเรื่องทีท่ าไดไ้มม่ากเท่าทีค่วร เนื่องจากมกีารลงทุนค่อนขา้ง
สูงและผลที่ได้รบัคนืมาไม่เหน็เป็นปรมิาณหรอืตวัเลขอย่างชดัเจน โรงงานขนาดเลก็ไม่
สามารถลงทุนด้านความปลอดภยัได้และยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของงานด้านความ
ปลอดภยัอีกด้วย ท าให้ไม่มีการบนัทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัการด้านความ
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ปลอดภยั จงึไม่สามารถวเิคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข สาเหตุของความไม่
ปลอดภัยได้เลย จากการสรุปของบทความ “อารยะ” ทางเศรษฐกิจสู่ “หายนะ” ของ
แรงงานไทย ซึ่ง รศ.ดร.วรวทิย์ เจรญิเลศิ ไดก้ล่าวถงึการวดัความส าเรจ็ของการพฒันา
โดยการพจิารณาจากการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product) หรอืรายไดป้ระชาชาตเิพยีงอย่างเดยีว อาจจะไม่ไดส้ะท้อนตวัเลข
แทจ้รงิเพราะยงัไม่ไดน้บัรวมตน้ทุนทางสงัคม (ปญัหาสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ) ซึง่ตน้ทุน
เหล่านี้เป็น “ต้นทุนแอบแฝง” ภายใต้กระบวนการเร่งรดัการพฒันาอุตสาหกรรม รวมทัง้
ผลกระทบทางด้านคุณภาพชวีติและจติใจ ซึ่งไม่สามารถเรยีกกลบัคนืมาได้ ท าให้เกิด
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมแรงงานที่ยงัเกิดซ ้าซาก แม้ว่าทางรฐับาลจะจดัตัง้กระทรวง
แรงงาน ออกกฎหมายและระเบียบของกระทรวงในการคุ้มครองแก่คนงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีองทุนเงนิทดแทน การประกนัสงัคมและกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้การจดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนกองตรวจโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
แต่ก็ยงัไม่สามารถป้องกนัปญัหาได้ ดงัเช่นเหตุการณ์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปจัจุบนั     
มีข่าวที่สร้างความสะเทือนขวัญไปทัว่โลก ได้แก่  กรณีไฟไหม้โรงงานเคเดอร ์             
(10 พฤษภาคม พ.ศ.2536) มคีนหนุ่มสาวเสยีชวีติถงึ 188 ราย และบาดเจบ็กวา่ 400 ราย 
กรณีโรงแรมรอยลัพลาซ่าถล่ม (13 สงิหาคม 2538) มผีูเ้สยีชวีติ 157 ราย บาดเจบ็กว่า 
200 ราย กรณีไฟไหมโ้รงแรมรอยลัจอมเทยีนรสีอรท์ (11 กรกฎาคม 2540) มผีูเ้สยีชวีติ
รวม 91 ราย บาดเจ็บกว่า 50 ราย และกรณีโรงงานอบล าไย บรษิัท หงส์ไทยเกษตร
พฒันา จ ากดั เกดิระเบดิ (19 กนัยายน 2542) ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 36 ราย บาดเจบ็สาหสั  
2 ราย ชุมชนบรเิวณรอบโรงงานรศัม ี1 กโิลเมตร ไดร้บัความเสยีหาย 571 หลงัคาเรอืน 
ชาวบ้านบาดเจ็บ 160 ราย และสถิติจากส านักงานกองทุนเงนิทดแทน พบว่าในเดอืน
พฤษภาคม 2547 ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน รวมทัง้สิ้น 215,534 ราย        
ในจ านวนนี้เสยีชวีติถึง 600 ราย และการประสบอนัตรายของคนงานก็ยงัคงเพิม่สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง เมื่อคดิอตัราการประสบอนัตรายในทุกกรณีเฉลีย่ที ่45 คนจากอตัราลกูจา้ง 
1,000 คน ในปี 2535-2539 ส่วนหลงัจากปี 2540 เป็นต้นมา พบว่าอตัราการประสบ
อนัตรายจากการท างานมแีนวโน้มลดลงเท่ากบั 39.5 ในปี พ.ศ.2540 มคี่าเท่ากบั 36.25 
ในปี พ.ศ.2541 มคีา่เทา่กบั 32.3 ในปี พ.ศ.2542 และ 29.9 ในปี พ.ศ.2546 เนื่องจากเกดิ
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ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิภายในประเทศ และเปรยีบเทยีบกบัสถติกิารประสบอนัตราย
จากการท างานกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืองักฤษจะเหน็ว่ามอีตัราการประสบอนัตราย
จากการท างานอยู่ทีร่ะดบัต ่ากว่า 10 คนต่อจ านวนลูกจา้ง 1,000 คน แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศ
ไทยยงัมอีตัราการประสบอนัตรายจากการท างานในระดบัทีค่่อนขา้งสงูมาก นอกจากนัน้
ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึการประสบอนัตรายจากการท างานต่อมติทิางเพศไวด้งันี้คอื ลูกจา้งที่
ประสบอนัตรายจากการท างานในปี พ.ศ.2547 จ านวนทัง้หมด 215,534 คน แยกเป็นชาย 
172,691 คน และหญงิ 42,834 คน หรอือาจสรุปว่าคนงานชายประสบอนัตรายจากการ
ท างานมากกว่าคนงานหญงิถงึ 3 เท่าในแต่ละปี และปญัหาทีต่ามมากค็อื การจดัการกบั
ปญัหาครอบครวัทีต่่างกนั ถ้าในกรณีทีเ่ป็นผูห้ญงิจะสามารถจดัการกบัปญัหาครอบครวั 
ไดด้กีว่า จะเหน็ความส าคญัของการศกึษาของเดก็กบัอนาคตแต่กต็อ้งท างานหนกัเพื่อหา
รายไดใ้หเ้พยีงพอกบัรายจ่ายของครอบครวัทีจ่ะตอ้งเป็นทัง้แม่และพอ่ในขณะเดยีวกนั ใน
กรณีทีเ่ป็นผูช้ายกต็้องมบีทบาทรบัผดิชอบเป็นทัง้พ่อและแม่ เลีย้งดูครอบครวัและลูกใน
ขณะเดยีวกนันัน้มกัจะมโีอกาสทีจ่ะท าใหค้รอบครวัแตกแยกเกดิขึน้ได ้ในกรณีพอ่ตดิเหลา้ 
ทิ้งลูก แต่งงานใหม่ หรอืส่งลูกใหย้ายหรอืย่าเป็นผูร้บัผดิชอบแทน หรอือาจถูกปลดออก
จากงานเน่ืองจากสาเหตุของการเจบ็ป่วยจากการท างานกลายเป็นคนตกงานอย่างถาวร 
ไม่สามารถหางานในระบบไดต้อ้งเผชญิกบัปญัหาทางสงัคม กลายเป็น “คนชายขอบของ
สงัคม” ทีต่อ้งเผชญิกบัทศันคตใินทางลบของคนในสงัคม 
 ความสญูเสยีเนื่องจากอุบตัเิหตุจากการท างานสามารถจ าแนกออกเป็น 2 สว่น คอื 
ความสญูเสยีทางตรง ไดแ้ก่ การรกัษาพยาบาลและการทดแทน กบัความสญูเสยีทางออ้ม
หรอืความสญูเสยีแฝงเรน้ ซึง่เฮนรคิ (Heinrich): 1959 ไดก้ล่าวถงึความสญูเสยีแฝงเรน้วา่
ประกอบดว้ย 
 1. คา่ความสญูเสยีเวลาของผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ 
 2. ค่าความสูญเสยีบุคคลที่ต้องหยุดงานเนื่องจากความอยากรูอ้ยากเหน็ ความ
สงสยั การน าผูป้ว่ยสง่โรงพยาบาลและอื่นๆ 
 3. ค่าความสูญเสยีหวัหน้างาน ผู้ควบคุมงานและผู้จดัการในเรื่องการช่วยเหลอื
ผูบ้าดเจบ็ การคดัเลอืกและฝึกอบรมพนกังานใหม ่การจดัท ารายงานอุบตัเิหตุ 
 4. คา่ความสญูเสยีเวลาในการปฐมพยาบาลและเจา้หน้าทีส่ถานพยาบาลต่างๆ 
 5. คา่ความสญูเสยีเนื่องจากเครือ่งจกัรช ารดุ หรอืทรพัยส์นิอื่นๆ เสยีหาย 
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 6. ค่าความสูญเสียที่ท าให้การผลิตต้องชะงกั ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตาม
ก าหนดเวลา ไมไ่ดร้บัเงนิรางวลั 
 7. คา่ใชจ้่ายทีน่ายจา้งตอ้งสญูเสยีเป็นคา่สวสัดกิารแก่ลกูจา้ง 
 8. ค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายเต็มให้กบัคนงานลูกจ้างที่เพิง่หายจากการเจบ็ป่วย   
ซึง่อาจจะยงัท างานไดไ้มเ่ตม็ความสามารถ 
 9. ค่าความสญูเสยีผลก าไรทีจ่ะพงึไดจ้ากผลผลติของคนงานและเครื่องจกัรทีไ่ม่มี
คนงานผูใ้ช ้
 10. คา่ความสญูเสยีทีพ่นกังานเสยีขวญัจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 11. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
 ซึ่งในการด าเนินโครงการด้านความปลอดภัยในเชิงธุรกิจนัน้ต้องการค่าของ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด และต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่งานด้านอาชวีอนามยั และความปลอดภยัที่อาจเกดิเหตุการณ์ความ
เสยีหายทีไ่มส่ามารถคดิค านวณออกมาเป็นตวัเลขหรอืตวัเงนิไดก้บัค่าใชจ้่ายทีต่อ้งสญูเสยี
ไปเพือ่การป้องกนัมใิหเ้กดิความไมป่ลอดภยัจากการท างาน ไดแ้ก่ 
 1. ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการน าเอาระบบความปลอดภยัเขา้มาใช ้(Pro-active costs) 
เป็นค่าใชจ้่ายในการวางแผนก าหนดมาตรการดา้นการป้องกนัเพือ่มใิหเ้กดิโรค หรอืความ
ไม่ปลอดภยัจากการท างานของหน่วยงาน ซึ่งสามารถค านวณออกมาเป็นตวัเลขหรอื
จ านวนเงนิได ้เช่น ค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ระบบควบคุมป้องกนัเหตุอนัตรายต่างๆ ค่าจา้ง
หรือเงนิเดือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าอุปกรณ์ รวมทัง้เงนิกองทุนทดแทนที่ ต้องจ่าย     
เป็นตน้ 
 2. ค่าใชจ้่ายทีต่้องสูญเสยีเนื่องจากรกัษาพยาบาลของพนักงานคนงานทีเ่ป็นโรค 
หรอือุบตัเิหตุ ความไมป่ลอดภยัจากการท างาน (Re-active costs) ซึง่อาจคดิค านวณเป็น
ตวัเลขหรอืจ านวนเงนิได ้(Tangible costs) เช่น ความเสยีหายเกีย่วกบัเครื่องจกัรกล 
อาคารสถานที ่ผลผลติขณะเกดิอุบตัเิหตุ ค่าชดเชย ค่าปรบัใหก้บักองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และนอกจากนัน้ยงัมคี่าใชจ้่ายหรอืความสูญเสยีทีไ่ม่สามารถบอกเป็น
ตวัเลขออกมาได ้(Intangible costs) เช่น เวลาทีเ่สยีไปในช่วงของการเกดิเหตุการณ์ไม่
ปลอดภยั ขวญัก าลงัใจของคนงาน ภาพพจน์ของสถานประกอบการ การฟ้ืนสภาพการ
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ท างานให้เป็นไปตามปกติ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ หรอือบรม
พนกังานทดแทน 
 
     Pro-active cost 
               Tangible costs 
     Re-active costs 
                Intangible costs 
 
 ในการค านวณอัตราส่วนของค่าความสูญเสียทางอ้อมและทางตรง ว่ามี
ค่าประมาณ 4:1 ต่อมา ด ีรมี ี(Dee Reame) 1980 ไดอ้า้งถงึการศกึษาจากนกัวชิาการวา่
อตัราส่วนนัน้จะอยู่ระหว่าง 2.3:1 ถงึ 101:1 ซึ่งอาจเปรยีบได้เหมอืนภูเขาน ้าแขง็ใน
มหาสมุทร จะมีส่วนที่โผล่พ้นน ้าขึ้นมาที่เปรียบเหมือนค่าความสูญเสียทางตรงที่เรา
สามารถรบัสมัผสัได้โดยตรง กบัส่วนที่จมอยู่ในน ้าเปรยีบเหมอืนกบัว่าค่าความสูญเสยี
ทางอ้อม ที่บุคคลมกัจะไม่ค่อยค านึงถึงหรือมักจะมองข้ามความส าคัญไป และมีค่า
มากกวา่สว่นทีโ่ผลข่ึน้เหนือน ้า (ชยัยุทธ ชวลตินิธกุิล, 2532: 9-10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 6    ภเูขาน ้าแขง็ : ความเสยีหายจากอุบตัเิหตุทีเ่หน็ไดช้ดัเจนมเีพยีง 1 สว่น อกี 4 สว่นเป็นความ

เสยีหายทีไ่มส่ามารถค านวณได ้ทีม่า gotoknow.org./blog/pabsuryngam/304899 
 

คา่ใชจ้่ายดา้น 
อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 
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ปัญหาการประสบอนัตรายจากการท างาน 
 การประสบอนัตรายจากการท างานนัน้มปีจัจยัส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกนัตลอดเวลา 
ไดแ้ก่ 
 1. ตวับุคคล คอื ผูป้ระกอบการลูกจ้างและบุคคลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน 
ซึง่เป็นตวัสาเหตุใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุหรอือนัตรายจากการท างาน โดยอาจจะเกดิจาก
การขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการท างานอย่างปลอดภัย ขาดความตระหนักถึง
ความส าคญัของสุขภาพ รวมทัง้เจา้หน้าทีภ่าครฐัทีอ่าจจะยงัขาดทกัษะในการตรวจบงัคบั
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
 2. สิง่แวดล้อม คอื ตวัองค์กรหรอืสถานประกอบการ สภาพของการท างานที่มี
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้มีการด าเนินงานได้โดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงาน รวมทัง้
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทัง้ในสถานประกอบการและของหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบยงัขาดเอกภาพทีเ่ด่นชดั และบางครัง้ไม่เอื้ออ านวยต่อการป้องกนัควบคุมทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 
 3. อุปกรณ์ เครือ่งจกัร เครือ่งมอื คอื วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน
ในสถานประกอบการเพื่อการผลติและบรรลุเป้าหมายในการท างาน ซึ่งอาจเสื่อมสภาพ
ขาดการตรวจสอบดูแลบ ารุงรกัษา ขาดการควบคุมดูแลใหป้ฏบิตัติามค าแนะน า ขาดการ
จดัระเบยีบ เป็นตน้ 
 
มาตรการในการแก้ปัญหาการประสบอนัตรายจากการท างาน 
 เพื่อใหก้ารท างานของแรงงานไดร้บัความปลอดภยัสงูสุดและลดการเกดิอุบตัเิหตุ
จากการท างาน ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบตัิเหตุ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการ
ก าหนดเพือ่การป้องกนัและแกป้ญัหาต่างๆ เกดิขึน้ 
 การสอบสวนอบุติัเหต ุ(Accident Investigation) 
 การเกิดเหตุอนัตรายหรอือุบตัิเหตุทุกครัง้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีาร
สอบสวนหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ และมกีารบนัทกึรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูล
แนวทางในการก าหนดมาตรการการป้องกนัอย่างไดผ้ล ซึง่วตัถุประสงคข์องการสอบสวน 
ดงันี้ 
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 1. เพื่อการค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิของการเกดิอุบตัเิหตุและสภาพอนัตรายต่างๆ 
ส าหรบัเป็นแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 
 2. เพื่อคน้หาความจรงิขอการกระท าทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎขอ้บงัคบัหรอืการฝ่าฝืน
ระเบยีบซึง่เป็นสาเหตุท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
 3. เพื่อการเปรยีบเทยีบการท างานที่เปลี่ยนแปลงว่ามกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรอืไม ่
 4. เพื่อให้ทราบผลของความเสียหายอันเนื่องมาจากอันตรายที่เกิดอุบตัิเหตุ    
เกดิการบาดเจบ็ ในการกระตุน้เตอืนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายหนัมาเหน็ความส าคญั ใส่ใจ
ในการป้องกนัอนัตรายจากอุบตัเิหตุ 
 5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสอบสวน
อุบตัเิหตุ และความไมป่ลอดภยั 
 ในการสอบสวนอุบตัเิหตุนัน้ตอ้งค านึงถงึสาเหตุทางสภาวะแวดลอ้มและพฤตกิรรม
ของบุคคลซึ่งได้ปรบัปรุงแนวทางการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุมาจาก ASA 
Standard Z16.2 (1962) เป็นรปูแบบของ “Method of Recording Basic Facts Relating 
to Nature and Occurrence of work Injuries” จ าแนกสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุไว้
อยา่งชดัเจน 7 ประการ ดงันี้ 
 1. ลกัษณะของการบาดเจบ็ (Nature of injuries) 
 2. อวยัวะของรา่งกายทีไ่ดร้บัผลกระทบ (Part of body affected) 
 3.  จุดทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ (Source of injuries) 
 4. ชนิดของอุบตัเิหตุ (Accident type) 
 5. สภาพของอนัตราย (Hazardous conditions) 
 6. แหลง่ก าหนดอุบตัเิหตุ (Agency of accident) 
 7. การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe act) 
 เมื่อทราบสาเหตุดังกล่าวแล้วจึงน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างานโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรม ซึง่ไดร้ปูแบบเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั สามารถน าไปใชใ้นการตรวจสอบเปรยีบเทยีบดา้นความปลอดภยัได้
ตลอดเวลา 
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 การตรวจสอบความปลอดภยั (Safety Inspection) 
 ค้นหาสาเหตุของอนัตรายเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกนั  
ซึง่อาจเป็นวธิกีารทีเ่ป็นทางการหรอืโดยบุคลากรในองคก์รทีม่ปีระสบการณ์และตระหนัก
ถงึความส าคญัของความปลอดภยัทีจ่ะร่วมมอืกนัในการสงัเกต ตรวจตรา เอาใจใส่ถงึสิง่
ผดิปกตคิวามบกพร่องทีอ่าจเกดิมขีึน้ในการท างานกไ็ด้ ซึง่โดยทัว่ไปจะมแีบบส ารวจเพื่อ
การตรวจสอบ และแจง้ผลไปยงัผูเ้กีย่วขอ้ง หวัหน้างาน ผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการความ
ปลอดภยัของหน่วยงานเพือ่การแกไ้ข ดงัหวัขอ้ส าคญัๆ ดงันี้ 
 1. เรือ่งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และความสะดวกของสถานที ่
 2. การจดัสขุาภบิาลโดยทัว่ไป 
 3. เครือ่งมอื อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 4. เครือ่งมอื อุปกรณ์ทีใ่ชล้มความดนัสงู 
 5. เครนหรอืป ัน้จัน่ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยหรอืยกสิง่ของหนกั 
 6. อุปกรณ์ในการยกหรอืขนถ่ายวสัดุ 
 7. สญัญาณเตอืนภยั เครือ่งดบัเพลงิ ทางหนีไฟและประตหูนีภยั 
 8. สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความร้อน แสง เสยีง การระบายอากาศ 
ความชืน้ 
 9. เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ 
 10. เครือ่งมอืชา่งทัง้หลาย 
 11. ทางเดนิ บนัได ทางออก 
 12. สญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั 
 13. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ชว่ยชวีติ 
 14. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
  

ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอบุติัเหต ุ
 1. ทฤษฎโีดมโิน (Domino Theory) ในปี ค.ศ.1931 นายเฮนรคิ (Heinrich) ได้
ค้นพบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการเกิดอุบตัิเหตุในงานอุตสาหกรรมว่าสาเหตุของการเกิด
อุบตัิเหตุเกิดจากการกระท าของคนเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 88 และเกิดจากสภาพที่ไม่
ปลอดภยัร้อยละ 12 และพยายามหาแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุด้วยการปรบัปรุง
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สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยันัน้ ท าให้แนวคดิของเขาเป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไป และใช้
เป็นเครือ่งมอืในการสอบสวนและตรวจสอบอุบตัเิหตุ โดยใชห้ลกัของโดมโิน กล่าวคอื การ
บาดเจ็บและความเสยีหายต่างๆ เป็นผลสบืเนื่องมาจากอุบตัิเหตุหรอืการกระท าที่ไม่
ปลอดภยั ซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัตวัโดมโินที่ตัง้เรยีงกนัอยู่ 5 ตวั เมื่อตวัที ่1 ล้ม   
กย็่อมท าใหไ้ปกระทบตวัต่อไปและลม้ตามกนัไปดว้ย เวน้เสยีแต่ว่าจะป้องกนัโดยการดงึ
เอาตวัโดมโินตวัใดตวัหนึ่งออกท าใหต้วัที่ลม้ก่อนหน้านัน้ส่งผลกระทบมาไม่ถงึตวัต่อไป   
กจ็ะไม่ลม้ตามไปดว้ย เปรยีบเสมอืนอุบตัเิหตุการบาดเจบ็และความเสียหาย ซึง่สามารถ
อธบิายไดด้งันี้ 
 โดมโินตวัที ่1 บรรพบุรุษและสิง่แวดลอ้มทางสงัคม (Ancestry and Social 
Environment) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางสงัคมและการประพฤตปิฏบิตัสิบืทอดกนัมาจาก
อดตีท าให้แต่ละคนมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัออกไป เช่น ความประมาทเลนิเล่อ ความ
สะเพร่า การขาดความคดิไตร่ตรอง ความดือ้ร ัน้ ดนัทุรงั ความชอบในการเสีย่งอนัตราย 
ความตระหนี่ และลกัษณะอื่นๆ ทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 
 โดมโินตวัที ่2 ความบกพร่องและความผดิพลาดของคน (Falt of Person) 
สขุภาพจติและสิง่แวดลอ้มทางสงัคม เป็นสาเหตุท าใหเ้กดิความผดิพลาดของคน เชน่ การ
ท างานทีข่าดสตขิาดความยัง้คดิ อารมณ์รุนแรง ประสาทอ่อนไหวงา่ย ตื่นเตน้ ขาดความ
รอบคอบ ละเลยต่อการกระท าทีป่ลอดภยั เป็นตน้ 
 โดมโินตวัที ่3 การกระท าและสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafe act and 
Condition) การกระท าที่ไม่ปลอดภยั เช่น การยนืท างานภายใต้น ้าหนักที่แขวนอยู่ การ
ติดตัง้เครื่องยนต์โดยไม่มกีารแจ้งเตือน การหยอกล้อกนัในขณะท างาน เป็นต้น และ
สภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภยั เชน่ ขาดเครือ่งป้องกนัจุดอนัตราย หรอืไมม่รี ัว้กนัจุดทีม่กีาร
เคลือ่นที ่เสยีงดงัเกนิ แสงสวา่งไมเ่พยีงพอ การระบายอากาศไมด่ ีเป็นตน้ 
 โดมิโนตวัที่ 4 การเกิดอุบตัิเหตุ (Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากปจัจยัทัง้     
3 ระดบัมาแลว้ ส่งผลกระทบใหเ้กดิอุบตักิารณ์ เช่น การตกจากทีส่งู ลื่นหกลม้ เดนิสะดุด 
สิง่ของตกมาจากทีส่งู วตัถุกระเดน็ใส ่ซึง่อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจบ็ 
 โดมโินตวัที ่5 การบาดเจบ็หรอืพกิาร (Injury/Damage) คอืการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิ
กบัร่างกาย เกิดบาดแผล การฉีกขาดของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ หรอืกระดูกหกั ที่เป็นผล
โดยตรงมาจากอุบตัเิหตุ จนถงึขัน้พกิารได ้
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รปูท่ี 7   การดงึตวัใดตวัหนึ่งออกท าใหโ้ดมโินตวัถดัไปไมล่ม้ ทีม่า : 
http://translate.googleusercontent.com/translate_C?hl=en&sl=th&U=http://eu.lib.kmutt... 

 
 2. ทฤษฎมีลูเหตุเชงิซอ้น (Multiple Causation Theory)  ถงึแมท้ฤษฎโีดมโินของ 
(Heinrich) จะใช้ป้องกนัแก้ไขการเกดิอุบตัเิหตุได้ แต่ความถี่และความรุนแรงยงัไม่เป็น
ศนูย ์การมองอุบตัเิหตุยงัไมค่รอบคลุมลกึลงไปถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิต่างๆ จงึท าไดเ้พยีงการ
แก้ไขสภาพการกระท าของคน ดงันัน้จึงมีการเสนอทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อนของ แดน        
ปีเตอรส์นั (Dan Peterson) 1971 จากหนงัสอืเรยีนเทคนิคของการจดัการความปลอดภยั 
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(Technique of safety Management) ซึง่กล่าวไวว้า่ อุบตัเิหตุย่อมเกดิขึน้ไดจ้ากเหตุ
ต่างๆ หลายอยา่งซึง่อยู่เบือ้งหลงั และสาเหตุต่างๆ เหล่านัน้รวมกนัมากเขา้ย่อมท าใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุได้ นอกจากนัน้ยงัได้เสนอว่าไม่ควรแก้ไขสภาพและการกระท าที่ไม่ปลอดภยั
เท่านัน้ จะตอ้งคดิแกไ้ขเบือ้งหลงัของสิง่เหล่านัน้ นอกจากนัน้ยงัแสดงให้เหน็วา่สภาพและ
การกระท าเป็นเพยีงอาการทีป่รากฏใหเ้หน็ไดจ้ากความบกพรอ่งของระบบการท างาน แต่
ความบกพร่องหรอืสาเหตุที่แท้จรงิที่ท าให้เกดิอุบตัเิหตุ คอื การบรหิารและการจดัการ 
ตวัอย่างเช่น อุบตัิเหตุเกิดจากการตกบนัไดของอาคารเรียนที่โรงเรียน หากเป็นการ
สอบสวนอุบตัเิหตุตามแนวของทฤษฎโีดมโินกค็อื 
 การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั คอื การใชบ้นัไดทีม่ขี ัน้บนัไดช ารดุ 
 สภาพไมป่ลอดภยั  คอื บนัไดทีม่ขี ัน้ช ารดุ 
 ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข  คอื ก าจดับนัไดขัน้ช ารดุ ไมน่ ามาใชอ้กี 

แต่ถ้าเป็นทฤษฎีมูลเหตุเชงิซ้อน อาจมกีารวเิคราะห์สาเหตุของอุบตัเิหตุโดยใช้
ค าถามวา่ 
 1. ท าไมไมม่กีารตรวจบนัไดทีช่ ารดุในขณะทีม่กีารตรวจปกต ิ
 2. ท าไมยงัปล่อยใหม้กีารใชบ้นัใดนี้ 
 3. คนทีต่กบนัไดหรอืผูท้ีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุนัน้รูห้รอืไมว่า่เขาไมค่วรใชบ้นัไดนี้ 
 4. มกีารจดัการอบรมเรือ่งความปลอดภยัหรอืไม่ 
 5. ผูเ้กีย่วขอ้งยงัคงไมใ่ชบ้นัไดนัน้อกีหรอืไม ่
 6. ผูค้วบคุมดแูลการท างานไดม้กีารตรวจสภาพแวดลอ้มก่อนลงมอืท างานหรอืไม่ 
 เมือ่ไดม้กีารพจิารณาอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ท าใหท้ราบถงึความบกพรอ่งต่างๆ ทีท่ าให้
เป็นสาเหตุของอุบตัเิหตุนัน้ แลว้ควรสรปุวา่ควรแกไ้ขดงันี้ 
 1. ควรปรบัปรุงการตรวจความปลอดภยั 
 2. ควรปรบัปรุงการฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิาน 
 3. ควรก าหนดงานความรบัผดิชอบใหช้ดัเจน 
 4. ควรมกีารวางแผน การนิเทศ การควบคุมการท างาน 
 โดยสรุปทฤษฎมีลูเหตุเชงิซอ้นนัน้ เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุโดยการบรหิารจดัการ 
โดยจดัใหม้อีงคก์รความปลอดภยั 
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สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหตจุากการท างาน 
 อุบตัเิหตุจากการท างานนัน้สามารถแบง่ออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คอื 
 1.  สาเหตุจากการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafe act) เป็นการกระท าทีไ่ม่
ปลอดภยัของคนงานในขณะปฏบิตัิงานเป็นผลท าให้เกิดอุบตัเิหตุได้ถึงร้อยละ 88 ของ
อุบตัเิหตุ เชน่ 
  1.1 การใช้อุปกรณ์เครื่องมอืที่เป็นเครื่องจกัรกลต่างๆ โดยพลการหรอืไม่
ไดร้บัมอบหมาย 
  1.2 การท างานทีม่อีตัราเรง่ความเรว็ของงานและเครือ่งจกัรเกนิก าหนด 
  1.3 การถอดอุปกรณ์ป้องกนัออกจากเครือ่งจกัรโดยไมม่เีหตุอนัสมควร 
  1.4 การดแูลซ่อมบ ารงุอุปกรณ์เครือ่งจกัรในขณะทีก่ าลงัท างาน 
  1.5 การใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์เครือ่งจกัรทีช่ ารดุและไมถู่กวธิ ี
  1.6 ไมใ่สใ่จในค าแนะน าหรอืค าเตอืนความปลอดภยั 
  1.7 ท าการเคลื่อนยา้ยหรอืยกวสัดุทีม่ขีนาดใหญ่ มนี ้าหนักมาก ดว้ยท่าทาง
หรอืวธิกีารทีไ่มป่ลอดภยั 
  1.8 ไมส่วมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
  1.9 การคกึคะนองหรอืเลน่ตลกขณะท างาน 
 2. สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยั คอืสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ปลอดภยัโดยรอบตวั
ของผูป้ฏบิตังิานขณะท างานซึง่อาจเป็นสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุได ้เชน่ 
  2.1 เครือ่งจกัรทีไ่มม่อุีปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
  2.2 อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีอ่อกแบบไมเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 
  2.3 บรเิวณพืน้ทีข่องการปฏบิตังิานไมเ่หมาะสม 
  2.4 การจดัเกบ็วสัดุสิง่ของอยา่งไมถู่กวธิ ี
  2.5 การจดัเกบ็สารเคมหีรอืสารไวไฟทีเ่ป็นอนัตรายไมถู่กวธิ ี
  2.6 ไม่มกีารจดัระเบยีบและดูแลความสะดวกของสถานที่ท างานให้ถูกต้อง
ตามสขุลกัษณะ 
  2.7 แสงสวา่งไมเ่พยีงพอ 
  2.8 ไมม่รีะบบระบายและถ่ายเทอากาศทีเ่หมาะสม 
  2.9 ไมม่รีะบบเตอืนภยัทีเ่หมาะสม 
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สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการป้องกนัการประสบอนัตราย 
 สถานประกอบการทีม่ผีูป้ฏบิตังิานทุกแห่ง จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 
ดูแล ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกคนมจีติส านึกในความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัเพื่อให้
สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมคีวามสุขอยู่ในสงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกนัได้อย่างสนัต ิ   
โดยปราศจากอันตรายใดๆ โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่
เหมาะสมชดัเจนดงัต่อไปนี้คอื 
 1. การก าหนดมาตรการความปลอดภยั โดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการท างาน
ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องและผลกระทบต่างๆ ด้านความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทาง
ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูเ้กี่ยวขอ้งในการก าหนด
ระเบยีบปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัของหน่วยงานอย่างชดัเจนเหมาะสม เชน่ มาตรฐานใน
การผลติอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ส าหรบังานอุตสาหกรรม การก าหนดหลกัการปฏบิตัิ

 
 
 
 

สาเหตุ 
ของ 

อุบตัเิหตุจาก
การท างาน 

การกระท าทีไ่ม่
ปลอดภยั 
- Innocence 
- Ignorance 
- Intention 

สภาพแวดลอ้ม
ทีไ่มป่ลอดภยั 
- Physical 
- Chemical 
- Biological 
- Social-

Economic 

 
 

อุบตัเิหตุ 

 
- ผลผลติลดลง 
- งานหยดุชะงกั 
- ทรพัยส์นิ

เสยีหาย 
- บาดเจบ็ พกิาร 
- ตาย 
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เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ อันได้แก่ สญัลกัษณ์แสดงถึงความปลอดภัย อุปกรณ์
ป้องกนัสว่นบุคคล การปฏบิตัเิกีย่วกบัสขุภาพอนามยัของคนงาน เป็นตน้ 
 2. การตรวจความปลอดภยั โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรจดัใหม้เีจา้หน้าทีเ่พือ่ท า
การตรวจด้านความปลอดภยัในการท างานตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
ถูกตอ้ง เพื่อเป็นกฎขอ้บงัคบัใหก้บันายจา้ง สถานประกอบการใหย้ดึปฏบิตัติามกฎหมาย
ความปลอดภยัและรบัผดิชอบต่อสขุภาพและความปลอดภยัของคนงาน และใหค้ าแนะน า
กระตุน้การปฏบิตัติามมาตรการความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. กฎหมายความปลอดภยั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่กรมแรงงาน 
ควรได้มกีารพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายด้านความปลอดภยัในการท างานให้มขีอบเขต
สอดคลอ้งเหมาะสมและคุม้ครองแรงงานไดอ้ย่างเหมาะสมและมกีารบงัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั 
ทัง้ทางด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ  
ดา้นค่าตอบแทน การรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวสัดกิารต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 4. การศกึษาวจิยัความปลอดภยั เพื่อการปรบัปรุง พฒันา งานวชิาการดา้นความ
ปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยัสงูสดุ 
 5. ดา้นการศกึษา สถาบนัการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน 
ควรมกีารบรรจุวชิาการด้านความปลอดภยัเพิม่ในหลกัสูตรการศกึษา เพื่อเป็นการวาง
พืน้ฐานและสรา้งทศันคตทิีด่ดีา้นความปลอดภยัใหเ้กดิมขีึน้ในผูศ้กึษาก่อนทีจ่ะออกไปสู่
ตลาดแรงงาน 
 6. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั เพื่อสรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง
ดา้นความปลอดภยัในการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้
สรา้งจติส านึกดา้นความปลอดภยัใหเ้กดิมขีึน้กบัผูใ้ชแ้รงงานทุกคนทุกระดบั 
 7. การสรา้งเสรมิทศันคตดิา้นความปลอดภยั ทุกองคก์รหน่วยงานควรจดัใหม้กีาร
รณรงค์ การสร้างเสริมทัศนคติที่ดี และจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ 
 8. การก าหนดมาตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการ เพื่อให้ทุกคนทุก
ฝ่ายปฏิบัติอย่างเคร่งครดั โดยมีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการด้านความ
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ปลอดภยัในการก าหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การ
ท างานอยา่งต่อเนื่อง 
 9. การปรบัปรุงสภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มในการท างาน สถานประกอบการ
ควรมกีารด าเนินการอยา่งจรงิจงัเกีย่วกบัการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่ให้
เกดิความปลอดภยั เพื่อด ารงรกัษาไวซ้ึ่งการมสีุขภาพอนามยัที่ด ีมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ 
เชน่ การจดัระเบยีบการท างานใหถู้กสขุลกัษณะมคีวามปลอดภยัและสวสัดกิารทีด่ขี ึน้ 
 10. การประกนัการประสบอุบตัเิหตุ หน่วยงานหรอืสถาบนัด้านการประกนัการ
ประสบอนัตรายควรมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิมาตรการการป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคจาก
การท างานและเป็นการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
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