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บทท่ี 5 
การบริหารและการด าเนินงานความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 

 
 

 การด าเนินการจดัการป้องกนัและควบคมุอบุติัเหตจุากการท างาน (Prevention 
and Control of Occupation Accident) 
 การจดัด าเนินการเพื่อความปลอดภยัของสถานประกอบการนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากฝา่ยต่างๆ เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ของหน่วยงาน เช่น นายจา้งหรอืเจา้ของกจิการ ลูกจา้ง และผูเ้กี่ยวขอ้งจากภาครฐั เพื่อ
รว่มกนัก าหนดแนวทางและหลกัการใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างจรงิจงั และเกดิประโยชน์
สงูสดุในดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
 การจดัการด้านการบริหาร 
 ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของกจิการจะตอ้งใหค้วามใสใ่จงานดา้นความปลอดภยั ดว้ย
การเป็นผูร้เิริม่ด าเนินการ ก าหนดนโยบายและวางรากฐานเกีย่วกบังานความปลอดภยัให้
มีประสทิธิภาพ โดยการยึดหลกัการหรือกระบวนการบริหารทัว่ไป คือ POSDCORB 
MODEL ซึง่มอีงคป์ระกอบต่อไปนี้คอื 
 1. การวางแผนงาน (Planning) คอื การคดิการเตรยีมการล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
โดยค านึงถงึนโยบายของหน่วยงานหรอืองคก์รเป็นหลกั เพื่อการวางแผนงานทีก่ าหนดไว้
ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและเป็นไปอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ บรรลุวตัถุประสงค ์การ
วางแผนเป็นการตดัสนิใจวา่จะท าอะไร อยา่งไร เมือ่ไร ทีไ่หน และใครเป็นผูท้ า 
 2. การจดัองคก์ร (Organizing) คอื การจดัแบ่งสว่นงานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
การปฏบิตังิานโดยอาศยัขอ้มูลอา้งองิจากปรมิาณงาน คุณภาพของงาน หรอือาจจดัตาม
ลกัษณะของงานเฉพาะอยา่งได ้รวมทัง้พจิารณาถงึการควบคุมและความรบัผดิชอบดว้ย 
 3. การจดัหาและพฒันาบุคลากร (Staffing) คอื การจดัหาบุคคลหรอืผูป้ฏบิตังิาน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการและการจดัแบ่งตามสายงาน ด้วยการพจิารณา
คดัเลอืกและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 4. การสัง่การ การจดัการ (Directing) คอื การวนิิจฉัย สัง่การเพื่อใหง้านด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งราบรืน่ ถูกตอ้ง ปลอดภยั ตรงตามแผนการทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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 5. การประสานงาน (Coordinating) คือ การติดตาม ควบคุมดูแล จัดการ
ด าเนินงานใหทุ้กฝา่ยสามารถด าเนินงานไปไดโ้ดยปราศจากปญัหาอุปสรรคหรอือนัตราย
ใดๆ 
 6. การรายงาน (Reporting) คอื การรายงานผลการปฏบิตัหิรอืการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ทุกดา้นเพื่อเป็นขอ้มลูในการพจิารณาการก าหนดแนวทางการท างานหรอืการ
แกป้ญัหาต่อไป 
 7. การจัดงบประมาณ (Budgeting) คือ การดูแลจัดการเรื่องการเงินและ
งบประมาณของการด าเนินงานใหส้ามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การจดัการด้านสถานท่ีท างาน (Work Place) 
 การจัดการด้านสถานที่ให้ปลอดภัยนัน้เป็นการจัดสถานที่ท างานโดยจัดการ
ควบคุมสภาพอนัตรายดว้ยการจดัเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกใน
การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอกบัความจ าเป็นใชใ้นการท างาน ทัง้ส่วนบุคคล
และสว่นรวม มกีารตรวจตราดแูลบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์และปลอดภยัต่อการ
ท างานตลอดเวลา ซึง่สามารถใชห้ลกัการทางวศิวกรรมในการป้องกนัควบคุมอนัตรายจาก
การท างานจากกระบวนการผลติตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 1. การทบทวนระบบงาน (Engineering Revision) คอื การทบทวนแผนการผลติ 
ขัน้ตอนการท างาน การตดิตัง้เครื่องจกัร เครื่องมอือุปกรณ์ และการทดลองหาระบบงาน
ใหม่ๆ  ทีท่นัสมยั ดว้ยวธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ 
 2. การทดลองเปรยีบเทยีบวธิกีารต่างๆ (Trial) คอื การน าเอาวธิกีารทีไ่ดค้ดัเลอืก
มาแลว้ท าการทดลองหาขอ้บกพรอ่งดว้ยการทดสอบประสทิธภิาพการท างาน การทดสอบ
หาขอ้ด-ีขอ้เสยี ซึง่อาจลดขนาดหรอืจ าลองรปูแบบ 
 3. การตดัสนิใจเลอืกใช ้(Final Safe Method) หลงัจากไดผ้ลการทดลอง
เปรยีบเทยีบแลว้ จงึมกีารตดัสนิใจเลอืกวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด โดยการไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทุกฝา่ยก่อนทีจ่ะน าไปใช ้
 4. การฝึกอบรมและการสอบสวน (Training and Instruction) เพือ่เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บับุคลากรและหน่วยงานทีจ่ะมหีน้าทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัติามวธิกีารใหม ่
โดยการจดัการฝึกอบรมหรอืสอนงานใหผู้ร้บัผดิชอบมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดกี่อนที่
จะลงมอืปฏบิตั ิ
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 5. การเตรยีมคน (Selection) จ าเป็นต้องมกีารเตรยีมคนไวเ้พื่อการคดัเลอืกให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของงานก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตัติามโครงการ 
 6. การตดิตามประเมนิผล (Evaluation) เมื่อมกีารปฏบิตังิานกต็้องมกีารตดิตาม
ผลงานและวเิคราะหง์าน เพือ่หาขอ้ดขีอ้เสยีหรอืการปรบักระบวนการไดท้นัท่วงท ี
 การจัดการด้านพนักงานลูกจ้าง (Employee) เนื่ องจากคนงานลูกจ้างมี
ผลกระทบโดยตรงกบักระบวนการผลติของสถานประกอบการหากไดร้บัความร่วมมอืใน
การปฏบิตังิานทุกดา้นเป็นอย่างดกีจ็ะไม่มปีญัหาอุปสรรคใดๆ เกดิขึน้ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะตอ้ง
ยดึปฏบิตัิคอืการคดัเลอืกคนงานที่มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของงานและสภาพการ
ท างานก่อนทีจ่ะรบัเขา้มาท างานและสามารถสบัเปลีย่นหมุนเวยีนทดแทนกนัไดใ้นคนงาน
ที่ได้รบัพษิมากหรอือุบตัเิหตุ ต้องมกีารจดัการอบรมอย่างต่อเนื่อง ต้องมกีารกระตุ้นให้
คนงานเห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัย ต้องจัดตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยัในการท างาน สง่เสรมิการมสีว่นร่วมและมกีารใหร้างวลัหรอืมาตรการทีด่ใีนการ
พจิารณาความดคีวามชอบ 
 จิตวิทยาอตุสาหกรรมกบังานความปลอดภยั 
 การเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานนัน้อาจจะมสีาเหตุมาจากคนงานไมส่ามารถสมัผสั
กบัผู้สอนงานได้ทัง้หมด หรอือาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของคนงานในเรื่องของขดี
ความสามารถในการรบัรู ้ที่ท าใหเ้กดิการผดิพลาด หรอืค าสัง่ที่ไม่ชดัเจนรดักุมเพยีงพอ 
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืผูส้อนงานจงึตอ้งเขา้ใจปญัหา เขา้ใจถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและเขา้ใจถงึพืน้ฐานความต้องการ การตอบสนองความต้องการ 
เพื่อการกระตุ้นความตระหนักถงึความส าคญัของงานด้านการป้องกนั ควบคุมอนัตราย  
ซึง่งานดา้นจติวทิยาในการท างานแบง่องคป์ระกอบทีค่วรค านึงถงึไว ้2 ประการคอื 
 1. องคป์ระกอบทัว่ไป 
  1.1 การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ความสะดวกสบาย เชน่ ความสะอาด อุณหภมู ิแสงสวา่ง ความแออดัและอื่นๆ 
  1.2 การควบคุมสภาพการท างานใหป้ราศจากความกดดนัทัง้ทางรา่งกายและ
จติใจ เชน่ ชว่งเวลาท างานไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง สภาวะทางอารมณ์ของนายจา้ง 
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  1.3 ปจัจยัด้านเพศและอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิอุบตัเิหตุ เช่น วยัรุ่น
ชายมกัเกดิอุบตัเิหตุมากกว่าวยัรุ่นหญงิ เนื่องจากความกล้าและอารมณ์รุนแรง หรอืคน
อายุมากมกัไมค่อ่ยมคีวามหวงั จงึมกัท างานไปวนัหนึ่งๆ เท่านัน้ 
  1.4 สภาพอากาศรอ้นท าใหอ้ารมณ์หงุดหงดิไดง้่ายและเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกดิอุบตัเิหตุ 
  1.5 การจดัสภาพทางสงัคมใหม้คีุณภาพ โดยมกีารจดัสถานทีพ่กัผ่อนหย่อน
ใจ ผ่อนคลายความตงึเครยีด จดังานพบปะพูดคุยในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจอนัดตี่อกนัและเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีว่มกนัในหมูค่ณะ 
  1.6 การสรา้งความพงึพอใจในงานและผูร้่วมงาน เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
และเหน็ความส าคญัของความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 
  1.7 การพกัผ่อนหย่อนใจและการสร้างความบันเทิง ควรจัดให้มีสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ โดยมกีารสรา้งความบนัเทงิดว้ยดนตร ีภาพยนตร ์กฬีา หรอืการละเล่น
อื่นๆ 
  1.8 การจดัหาหรอืการสบัเปลี่ยนวธิีการท างานเพื่อความปลอดภยัที่สูงขึ้น 
โดยการสบัเปลี่ยนวิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าแทนที่ชุดที่มี
อนัตรายมากกวา่ 
  1.9 การจดัท าคู่มอืและรายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องจกัรทีอ่าจ
เกดิอนัตรายกบัคนงานได ้
  1.10  มกีารควบคุมการท างานอยา่งใกลช้ดิ เพือ่เป็นการป้องกนัและการย ้าเตอืนถงึ
ความรบัผดิชอบต่อการท างานและเหน็ความส าคญัของความปลอดภยั 
  1.11 ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมเรือ่งข ัน้ตอนวธิกีารท างานและความปลอดภยัใหม้ี
ประสทิธภิาพ เพือ่เพิม่ประสทิธผิลใหก้บัหน่วยงาน 
  1.12 ก าหนดวธิกีารป้องกนัอนัตรายโดยวธิอีื่นๆ ทีส่อดคลอ้ง เหมาะสมกบัการ
ท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 องคป์ระกอบด้านบคุคล (Personal Factor) 
 1. จดัคนใหเ้หมาะสมกบังานและจดังานใหส้อดคลอ้งกบัคน 
 2. จัดการให้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบงานอย่าง
สอดคลอ้ง 
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 3. จดัการฝึกอบรมงานเฉพาะรายทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
นัน้ 
 4. จดัอุปกรณ์เครื่องป้องกนัส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องและเพยีงพอกบัความ
ตอ้งการใช ้
 5. สรา้งนิสยัในการดแูลสขุอนามยัสว่นบุคคลใหถู้กสขุลกัษณะ 
 6. การตรวจสขุภาพก่อนเขา้ท างานและต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
 การเกิดอบุติัเหตหุรือเหตกุารณ์ไม่ปกติ  ในสถานประกอบการนัน้แสดงใหเ้หน็
ถงึความบกพร่องของการท างานทางดา้นความปลอดภยัเกดิขึน้ ดงันัน้สิง่ทีผู่ร้บัผดิชอบ
ควรจะตอ้งมกีารด าเนินการเพือ่ความปลอดภยั ไดแ้ก่ การวเิคราะหห์าเหตุของอนัตรายใน
ครัง้นัน้ๆ การตัง้กฎขอ้บงัคบัของความปลอดภยัเพื่อการบงัคบัใช้ หรอืส่งเสรมิให้เกิด
ส านึกของความปลอดภยัใหม้ากยิง่ขึน้ และพยายามแกไ้ขพฒันางานดา้นความปลอดภยั 
โดย 
 1. สง่เสรมิสุขภาพจติของคนงาน ดว้ยวธิกีารใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอย่าง
ใกล้ชิดและเปิดเผยให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย มีการประชุม
ปรกึษาหารอืรว่มกนัระหวา่งผูค้วบคุมกบัลกูจา้ง และสรา้งความภาคภูมใิจดว้ยการตอบสือ่
ความหมายถงึกนัและกนั 
 2. ส่งเสรมิใหม้กีารตรวจสุขภาพ โดยมสีวสัดกิารทางการแพทย์อย่างเหมาะสม 
เพื่อค้นหาความบกพร่องและเพื่อเป็นการป้องกนัปญัหาอนัอาจจะเกดิจากการท างานที่
หนกัได ้
 3. การก าหนดแนวทางด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
  3.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัเพื่อเป็นแนวทางยึด
ปฏบิตัสิ าหรบัหน่วยงาน 
  3.2 ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของเครื่องมอือุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของผูป้ฏบิตังิาน 
  3.3 การใหอ้ านาจแก่ผูท้ีม่หีน้าที่ดา้นความปลอดภยัเพื่อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบก าหนดอยา่งเครง่ครดั 
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  3.4 การค้นควา้วจิยัด้านเทคนิค คอืการออกแบบเครื่องมอือุปกรณ์และการ
ตรวจสอบวสัดุสิง่ของทีเ่ป็นอนัตราย เพือ่การศกึษาแนวทางการป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะ
เกดิขึน้ได ้
  3.5 การวจิยัทางการแพทย์ เป็นการวจิยัเฉพาะเรื่องเกี่ยวกบัสรรีวทิยาและ
พยาธิวิทยา ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการท างานท าให้เกิดความไม่
ปลอดภยัขึน้ 
  3.6 การวจิยัทางจติวทิยา โดยการทดสอบและตรวจสอบทางด้านจติวทิยา 
ซึ่งอาจเกิดจากการท างานและน าไปสู่การเกิดอุบตัิเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรบัปรุงและสง่เสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 
  3.7 การวจิยัทางสถติ ิเพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาก าหนดวธิกีารแก้ไข
ปรบัปรุงมใิหเ้กดิอนัตรายซ ้าซากขึน้อกี 
  3.8 การให้การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลกัวธิีการและการ
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยัในการประกอบอาชพี 
  3.9 การฝึกอบรมการท างานให้กับบุคลากรเพื่อให้รู้จกัเครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องอ านวยความสะดวกส าหรบัการปฏบิตังิาน และเกดิทกัษะความช านาญ สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
  3.10 การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ือ่ต่างๆ เพือ่สรา้งส านึกใหก้บับุคลากร
ใหเ้หน็ความส าคญัของความปลอดภยัและยดึหลกัปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
  3.11 การประกนัภยั โดยการสง่เสรมิและป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุหรอือนัตราย
ในหน่วยงานให้มากที่สุดและมีการลดเบี้ยประกันภัยให้กับหน่วยงานที่มีระดบัความ
ปลอดภยัในระดบัสงูดว้ย 
  3.12 การจดัมาตรการรกัษาความปลอดภยัซึ่งภายในหน่วยงานจะตอ้งรว่มมอื
กนัจากบุคลากรทุกระดบัก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัขึน้เป็นของตนเอง 
 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มของการท างาน 
เป็นหน่วยงานทีส่ถานประกอบการแต่งตัง้บุคลากรแต่ละฝา่ยใหร้่วมมอืกนัด าเนินการตาม
กฎหมายและด าเนินการตามนโยบายในการท าหน้าทีต่รวจสอบโรงงาน รายงาน คดิหา
วธิีการ รูปแบบ เทคนิค หรอืกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมกบัการป้องกนัการเกดิอนัตราย 
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รวมทัง้การค้นหาสอบสวนอุบตัเิหตุ เพื่อก าหนดแนวทางหรอืมาตรการการป้องกนัมใิห้
เกดิอนัตรายใดๆ กบัพนกังานหรอืเจา้หน้าที ่เชน่ 
 1. นายจา้ง เป็นผูท้ี่จะต้องรบัผดิชอบกจิการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
ดา้นสขุภาพและความปลอดภยัจากการท างาน ซึง่ประกอบดว้ย 
  1.1 การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ 
  1.2 ก าหนดนโยบายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหส้ามารถยดึถอืปฏบิตัไิด ้
  1.3 จดัสถานที่ประกอบการ สถานที่ท างาน โรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัสงูสดุ 
  1.4 ก าหนดมาตรการดูแลรกัษาและจดัเกบ็การขนถ่ายวสัดุสิง่ของใหม้คีวาม
ปลอดภยัสงูสดุ 
  1.5 จดัสภาพพืน้ทีก่ารท างานใหเ้ป็นมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และมคีวามปลอดภยัสงูสดุ 
  1.6 จัดการเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมให้ได้ร ับข้อมูลความเป็นจริงจาก
หน่วยงาน 
  1.7 มกีารจดัเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานดา้นการปฐมพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉินหรอือุบตัเิหตุกะทนัหนั 
  1.8 จดัให้มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานอย่างเป็น
ระบบ 
  1.9 จดัเจา้หน้าทีเ่ฉพาะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีท่ างานประจ า
หน่วยงาน 
  1.10 จัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
หน่วยงานเพือ่การวางแผนการป้องกนัและควบคุม 
  1.11 จดัหาเครื่องมอือุปกรณ์อ านวยความสะดวกและป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน ใหค้รบถว้นและพอเพยีงกบับุคคล 
  1.12 จดังบประมาณสนับสนุนกจิกรรมดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
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 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มของการท างาน 
  1. ผูจ้ดัหาสิง่ของสง่ใหก้บัสถานประกอบการ (Supplier) 
  2. ผูร้บัเหมาชว่ง (Contractor) 
  3. ผูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยัของรฐั (Inspector Office) 
  4. นกัวชิาการจากสถาบนัการศกึษา หรอืนกัวชิาการอสิระ 
  5. สหภาพแรงงาน สมาคมหรอืองคก์รเอกชนในการท าหน้าทีป่กป้องสทิธิอ์นั
พงึมพีงึไดข้องลกูจา้ง 
 กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภยัในการท างาน 
 แนวทางการบรหิารความปลอดภยัของการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ว่าจะตอ้งประกอบดว้ยบุคลากรแต่ละฝา่ยใหค้วามร่วมมอืร่วมใจในการด าเนินงาน
และจดักจิกรรมการด าเนินงานทีน่อกเหนือไปจากนัน้คอื 
 การสรา้งความตระหนกัโดยการใชก้จิกรรม “5 ส” ดงัจะกล่าวต่อไปนี้ 
 ค าว่า “5 ส” คอื การปรบัสภาพการท างานเพื่อใหเ้อือ้อ านวยต่อการสรา้งคุณภาพ 
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัในการท างาน โดยการจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยใน
สถานทีท่ างาน ซึ่งถูกก าหนดเป็นปจัจยัพืน้ฐานของการเพิม่ผลผลติ การพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเน่ืองเพือ่พฒันาองคก์รต่อไป โดยมแีนวทางใหทุ้กฝา่ยมสีว่นรว่ม 
 องคป์ระกอบ 4 ประการ เพือ่ความส าเรจ็ของกจิกรรม 5 ส 
 1. ความจรงิจงัของผูบ้รหิารระดบัสงู 
 2. กจิกรรม 5 ส เริม่ตน้จากการอบรมใหค้วามรู ้
 3. ทุกคนมสีว่นรว่มในการท ากจิกรรม 5 ส 
 4. การท าวงลอ้ 5 ส อยา่งต่อเนื่อง เพือ่มาตรฐานทีส่งูขึน้ 
 ความส าคัญของ 5 ส คือ เป็นหลักเบื้องต้นส าหรบัสร้างความปลอดภัยและ
สุขลกัษณะใหก้บัหน่วยงาน ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างลกึซึ้งกบัการเพิม่ผลผลติ สมัพนัธ์
กบัการสร้างความเชื่อถือของลูกค้า ช่วยให้สามารถประหยดัทรพัยากร ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานและเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการชว่ยลดมลภาวะใหก้บัสิง่แวดลอ้ม 
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 ความหมายของ “5 ส” 
 ส ตวัที ่1 สะสาง (Seiri) แยกสิง่ทีไ่ม่จ าเป็นออกจากสิง่ทีจ่ าเป็น และก าจดัสิง่ทีไ่ม่
จ าเป็นทนัท ีซึง่แต่ละหน่วยงานมกัมเีศษสิง่ของหรอืวสัดุทีเ่หลอืใชห้รอืช ารุดบกพรอ่ง และ
ไม่ตอ้งการสะสมหรอืกดีขวางเสน้ทางการท างานในการผลติ ท าใหผ้ลผลติลดลง ฉะนัน้ ส 
ตวัที ่1 หรอืสะสาง จะช่วยท าใหห้น่วยงานจดัระเบยีบและไม่มเีศษวสัดุสิง่ของทีไ่ม่จ าเป็น
วางทิง้เลอะเทอะ 
 ส ตวัที่ 2 สะดวก (Seiton) การจดัแบ่งหมวดหมู่หรอืกลุ่มวสัดุสิง่ของเครื่องมอื
อุปกรณ์ ทีต่อ้งจ าเป็นใชง้านจดัวางใหเ้ป็นทีเ่ป็นทางและง่ายต่อการหยบิจบัใชง้าน ไดร้บั
การดแูลเอาใจใสใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 ส ตัวที่ 3 สะอาด (Seiso) ดูแลท าความสะอาด เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์
เครือ่งใช ้และบรเิวณสถานทีท่ างาน ใหส้ะอาดปราศจากสิง่สกปรกอยา่งสม ่าเสมอ 
 ส ตวัที ่4 สุขลกัษณะ (Seiketsu) ดแูลรกัษาบรเิวณสถานทีท่ างานและสิง่แวดลอ้ม
ใหม้คีวามสะอาด เป็นระเบยีบน่าท างาน น่ามอง โดยค านึงถงึความส าคญัของสุขอนามยั
ของบุคลากรทุกคนเป็นหลกั ซึง่ถา้มกีารปฏบิตัใิน 3 ส แรกอยา่งสม ่าเสมอ กจ็ะชว่ยใหเ้กดิ
สขุลกัษณะไดโ้ดยงา่ย 
 ส ตวัที่ 5 สร้างนิสยั (Shitsuke) เป็นการปฏบิตัิงานที่มคีวามเป็นระเบยีบตัง้แต่
เริม่ต้น คอื สะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลกัษณะและต่อเนื่องสม ่าเสมอจนเป็นการสรา้ง
นิสยัทีถู่กตอ้งดงีาม 
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องคป์ระกอบส าคญั 4 ประการเพื่อความส าเรจ็ของกิจกรรม 5 ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า http://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q.... 

 
 การปลกูจิตส านึกของความปลอดภยั กจิกรรม KYT ประเทศญีปุ่น่เป็นผูค้ดิคน้
และพัฒนาแนวคิดการป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้ีขึ้น โดยการท าให้
อุบตัเิหตุเป็นศูนย์ เรยีกการปฏบิตักิารนี้ว่า “Kiken Yochi Training” ซึ่งแต่ละค ามี
ความหมาย คอื 
 Kiken มาจากในภาษาองักฤษวา่ Danger หรอื อนัตราย 
 Yochi มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ Prediction / Detection 
 Training คอื การฝึกอบรม 
 เมื่อน าความหมายของค าทัง้ 3 นี้มารวมกนั จะไดค้วามว่า การฝึกอบรมเพื่อการ
หยัง่รูอ้นัตราย ทัง้นี้เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคว์่าอุบตัเิหตุในสถานประกอบการจะตอ้งไม่

 

สะดวก 

 

สะสาง 

 

สร้างนิสัย 
 

 

1. ความจรงิจงัของ    
   ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

2. กจิกรรม 5 ส   
   เริม่ตน้จากการ 
   อบรมใหค้วามรู ้
 

4. การท าวงลอ้ 5 ส  
   อยา่งต่อเน่ือง  
   เพือ่มาตรฐาน 
   ทีส่งูขึน้ 
 

3. ทุกคนมสีว่นรว่ม 
    ในการท า 
    กจิกรรม 5 ส 
 

สะอาด 

สขุลกัษณะ 
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เกดิขึน้ นัน่คอืเป็นศูนย์นัน่เอง เพราะฉะนัน้หวัใจของ KYT เพื่อที่จะท าให้อุบตัเิหตุเป็น
ศนูยน์ัน้ประกอบดว้ย 
 1. การคดิก่อนทุกครัง้ไม่ว่าจะท างานใดกต็ามว่ามอีนัตรายแฝงอยู่แลว้ตอ้งหาทาง
ป้องกนั 
 2. ใหค้ ามัน่สญัญาหรอืปฏญิาณตนต่อทมีงานและตนเองก่อนลงมอืท างานในแต่ละวนั
วา่ “อุบตัเิหตุตอ้งเป็นศนูย”์ 
 3. ใชว้ธิเีตอืนตนก่อนลงมอืท างาน ดว้ยการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยความพรอ้ม
ของงาน พร้อมทัง้การบ่งชี้ไปที่งานพร้อมกบัเปล่งเสยีงออกมาว่า “ทุกอย่างพร้อมและ
ปลอดภยั โอเค” 
 ประโยชน์ของ KYT คอื เพื่อการปลูกฝงัให้ทุกคนมจีติส านึกในการรู้จกัป้องกนั
อนัตรายทุกครัง้ก่อนลงมือท างานใดก็ตาม ตัง้แต่ระดบัผู้บงัคบับญัชาระดบัพนักงาน
เจา้หน้าทีท่ ัง้ทีเ่ป็นทมีและท าคนเดยีว โดยการวเิคราะหจ์ุดอนัตราย และยดึหลกัการทีว่่า 
“อุบตัเิหตุตอ้งเป็นศนูย”์ 
 กิจกรรม KYT ท าให้เกิดผลดี 3 ประการคือ 
 1. ท าใหค้วามรูส้กึฉบัไวยิง่ขึน้ โดยการท ากจิกรรมในระยะสัน้อย่างสม ่าเสมอเป็น
ประจ าในจุดส าคญัๆ เพื่อกระตุ้นความรูส้กึต่ออนัตราย ท าให้ผูป้ฏบิตัมิคีวามรู้สกึไวต่อ
อนัตราย 
 2. การชีใ้หเ้หน็และย ้าเตอืนอย่างสม ่าเสมอในจุดทีส่ าคญัๆ ทีจ่ะเกดิอนัตรายขึน้ได้
นัน้ จะช่วยสรา้งใหเ้กดิสตแิละสมาธกิบัผูป้ฏบิตัไิดด้ขี ึน้ จะเป็นการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจ
เกดิจากความผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิานได ้
 3. การสรา้งความมัน่ใจร่วมกนัโดยการประชุมปรกึษาหารอืร่วมกัน คดิหาวธิกีาร
ป้องกันอันตรายในจุดส าคัญๆ ของการท างานจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
กระตอืรอืรน้และตัง้ใจรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงั 
 การวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั 
 การวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยันัน้เป็นวธิกีารในการคน้หาสภาวะอนัตรายที่
มีอยู่หรือแฝงเร้นในแต่ละขัน้ตอนของการท างานประกอบอาชีพของคนงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อการก าหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดมีขึ้นในสถาน
ประกอบการ และเพื่อเป็นแนวทางฝึกปฏบิตัิ ซึ่งวศิวกร หวัหน้างาน และผู้ปฏบิตัิงาน
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จะต้องประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั โดยการวเิคราะห์นัน้แบ่งออกเป็น 3 
ขัน้ตอนคอื 
 1. เลอืกงานทีจ่ะวเิคราะหเ์พือ่ความปลอดภยัโดยค านึงถงึ 
  1.1 งานทีเ่กดิอุบตัเิหตุบอ่ยครัง้ 
  1.2 งานความเสีย่งสงู หรอืเมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้จะมคีวามรนุแรงมาก 
  1.3 งานใหมห่รอืเครือ่งจกัรอุปกรณ์ใหมท่ีย่งัไมคุ่น้เคยและช านาญ 
 2. การด าเนินการวเิคราะห ์แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 
  2.1 แบ่งล าดับขัน้ตอนของการท างานตัง้แต่เริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ท างานไม่เกนิ 6 ขัน้ตอน เช่น การยกของควรจะประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ คอื เริม่จาก
กม้ตวัเพือ่ยกของ ยกของขึน้และน าไปจดัเขา้ที ่
  2.2 คน้หาอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอน เช่น กระแทกกบัสิง่ของ ตกจาก
ที่สูง หกล้ม ถูกหนีบหรือถูกกระแทก ไฟฟ้ารดัวงจร ไฟดูด บริเวณที่ท างานไม่เป็น
ระเบยีบ เป็นตน้ 
  2.3 ก าหนดมาตรการป้องกนัในแต่ละขัน้ตอนที่เป็นแหล่งเกดิอนัตราย เช่น 
ปรบัปรงุเครือ่งจกัรอุปกรณ์ สรา้งเครือ่งป้องกนั สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 3. ปรบัปรุงแก้ไขสภาพการท างานเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการป้องกนั
อนัตรายจากการท างาน เชน่ ปรบัลดความถีใ่นการท างานลง ปรบัปรุงเครือ่งจกัร 
 การบริหารจดัการเพ่ือควบคุมการสูญเสีย จะประเมินเช่นเดียวกนักบัการ
ประเมนิผลการปฏบิตักิารดา้นการสรา้งเสรมิความปลอดภยัของหน่วยงานซึง่อาจจะเป็น
การใหค้ะแนนความปลอดภยัหรอืการประกวดเรือ่งความปลอดภยั 
 ขอ้มลูส าหรบัการวเิคราะหเ์พือ่ควบคุมการสญูเสยีนัน้ไดม้าจากจุดส าคญัๆ ดงันี้ 
 1. การจดัองคก์ารบรหิารของสถานประกอบการในดา้นต่างๆ เชน่ นโยบายความ
ปลอดภยั โครงสรา้งองค์กร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ผูบ้รหิารแต่ละระดบั โครงสรา้งดา้น
ความปลอดภยัและวธิกีารท างานหรอืกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ไดม้กีารก าหนดไวอ้ยา่งไร 
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ผู้บริหารได้มอบหมายความ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัความปลอดภยัใหก้บัใครเป็นผูป้ฏบิตั ิและมเีทคนิค วธิกีารอย่างไรบา้ง 
หรอืมกีารเตรยีมความพรอ้มในการจดัความรบัผดิชอบกรณีพเิศษไวห้รอืไม่ 
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 3. การจดัระบบทีใ่ชใ้นการระบุปญัหาหรอืตรวจหาจุดอนัตราย ว่ามกีารทบทวน
การตรวจสอบจากผูร้บัผดิชอบและการรายงานผล ตดิตามผลเพยีงใด 
 4. การคดัเลอืกและบรรจุบุคคลเขา้ท างาน โดยการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งต้น 
ขัน้ตอนการคดัเลอืก การทดสอบความสามารถ และการวเิคราะหข์อ้มลูของผูส้มคัร 
 5. การฝึกอบรมและแนะน างาน โดยการแจกหนังสือคู่มือ แนะน าบุคลากร 
สถานทีแ่ละความปลอดภยั วธิกีารฝึกอบรมคนงานทีม่คีวามเสีย่งสงูเมื่อมกีารเปลีย่นงาน
หรอืการโยกยา้ย 
 6. การสร้างแรงจูงใจ ด้วยการจดักิจกรรมการสร้างความปลอดภยั หรือการ
รณรงคใ์หเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุในสถานประกอบการ 
 7. การบนัทึก การรายงานและการวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกีย่วกบัความปลอดภยั ส าหรบัการด าเนินงาน 
 8. โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะประกอบด้วยการจดัเตรยีม
เครื่องมอือุปกรณ์เวชภัณฑ์ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ตลอด
ระยะเวลาของการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานประกอบการ 
 การสอบสวนอุบติัเหตุ เป็นวธิกีารประเมนิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสาเหตุของอุบตัเิหตุ
หรอืประเมนิจากปจัจยัทีเ่ป็นสิง่คุกคามสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากรใน
สถานประกอบการ ซึง่จะตอ้งมผีูร้บัผดิชอบทีม่คีวามเชีย่วชาญในงานนัน้มคีวามละเอยีด
รอบคอบ มไีหวพรบิ มคีวามรบัผดิชอบ มกีารบนัทกึรายงานและน าเสนอขอ้มูลทีถู่กตอ้ง
ให้ผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อการแก้ไขควบคุมและป้องกนัมใิห้เกดิความไม่ปลอดภยัหรอือุบตัเิหตุ  
ขึน้อกี 
 การตรวจตราและตรวจสอบความปลอดภยั เป็นการมุ่งเน้นตรวจสอบความ
ปลอดภยั และเพื่อเป็นการค้นหาสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยั หรอืการกระท าที่ไม่
ปลอดภยัและสิง่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความสญูเสยีต่างๆ จากการท างาน ซึง่ผูต้รวจสอบจะตอ้ง
มเีจตนาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความห่วงใยต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้ของสว่นบุคคลและสว่นรวม
โดยการตรวจตราอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยให้สถานที่ท างานมรีะเบยีบท าให้ได้รบัทราบ
ปญัหา ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากความใกลช้ดิกบัผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการและยงั
เป็นการชว่ยสอนงานดา้นความปลอดภยัโดยตรงใหก้บัผูป้ฏบิตังิานอกีดว้ย 
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 การประเมินผลอุบติัเหตุจากการท างาน  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบปญัหา 
ความเสยีหายและความรา้ยแรงของอุบตัเิหตุของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึภาพรวม
ของปญัหาและอุบัติเหตุ อันจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขและควบคุมป้องกัน กับ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง ซึ่งนับว่าเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นที่จะแสดงให้เห็นถงึความส าเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของโครงการความปลอดภยัของสถานประกอบการนัน้ๆ โดยสามารถค านวณได้
ดงันี้ 
 1. อตัราความถีข่องการประสบอนัตรายบาดเจบ็ตอ้งหยุดงาน (Injury Frequency 
Rate) หรอืตวัย่อวา่ I.F.R. ซึง่จะบ่งบอกถงึแนวโน้มของอุบตัเิหตุ และบอกถงึจ านวนครัง้
ของอุบตัเิหตุท าใหบ้าดเจบ็ตอ้งหยุดงานทุกๆ หนึ่งลา้นชัว่โมงการท างาน (number of 
disabling injury per 1,000,000 employee-house worked) จากสตูรดงันี้ 
 
  อตัราความถีข่องการบาดเจบ็ (I.F.R.)  
  = จ านวนคนประสบอนัตรายบาดเจบ็ตอ้งหยุดงาน x 1,000,000 
                 จ านวนชัว่โมงทีท่ างานของลกูจา้งทัง้หมด 
 
 2. อตัราความรา้ยแรงของการประสบอนัตรายต้องหยุดงาน (Injury Severity 
Rate) หรอืตวัย่อว่า I.S.R. จะบ่งบอกถงึวนัหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจบ็ที่สูญเสยีไป
ทัง้หมดครบ 1 ลา้นชัว่โมงการท างาน (number of day lost per 1,000,000 employee-
house worked) ซึง่ค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 
  I.S.R.  
  = จ านวนวนัหยุดงานเนื่องจากการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีไปทัง้หมด x 1,000,000 
                      จ านวนชัว่โมงการท างานทัง้หมด 
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  ความรุนแรงโดยเฉลีย่ของการบาดเจบ็ (Average Severity of the Injuries) 
อาจค านวณไดจ้ากสตูรทัง้สองสตูร 
 
  ความรนุแรงโดยเฉลีย่การบาดเจบ็ =            วนัทัง้หมดทีเ่สยีไป 
                                                                 จ านวนคนบาดเจบ็พกิารทัง้หมด 
 
ตารางการค านวณอตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็ตามมาตรฐานอเมรกินั (American 
Standard of Industrial Injury Rate) และ I.L.O ไดก้ าหนดวนัท างานทีส่ญูเสยีไปจากการ
ประสบอนัตรายและบาดเจบ็ในการท างานของอวยัวะสว่นต่างๆ ของรา่งกายดงันี้คอื 
 

อวยัวะของรา่งกายทีส่ญูเสยี 
วนัท างานทีส่ญูเสยี (วนั) 

American Standard I.L.O. 
แขนตรงขอ้ศอกหรอืเหนือขอ้ศอกขึน้มาถงึบรเิวณไหล่  
แขนต ่ากวา่ขอ้ศอกลงไป 
มอืขา้งใดขา้งหน่ึง หรอืขอ้มอืขาดลงไป 
น้ิวหวัแมม่อื 
ขาด 1 น้ิว น้ิวใดกต็าม 
ขาด 2 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
ขาด 3 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
ขาด 4 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
น้ิวหวัแมม่อืและอกี 1 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
น้ิวหวัแมม่อืและอกี 2 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
น้ิวหวัแมม่อืและอกี 3 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
น้ิวหวัแมม่อืและอกี 4 น้ิว ขา้งเดยีวกนั 
น้ิวชีข้าด 
น้ิวกลางขาด 

4500 
3600 
3000 
600 
300 
750 
1250 
1800 
1200 
1500 
2000 
2400 

- 
- 

4500 
3600 
3000 
600 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

400 
300 
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อวยัวะของรา่งกายทีส่ญูเสยี 
วนัท างานทีส่ญูเสยี (วนั) 

American Standard I.L.O. 
น้ิวนางขาด 
น้ิวกอ้ยขาด 
ขาตรงเขา่หรอืสว่นเหนือเขา่ขึน้มาถงึสะโพก 
ขาสว่นใตเ้ขา่ลงมา (ต ่ากวา่หวัเขา่) 
เทา้หรอืขอ้เทา้ขาดลงไป 
นวัหวัแมเ่ทา้ 
น้ิวเทา้ 2 น้ิว 
ตาบอด 1 ขา้ง 
ตาบอด 2 ขา้ง 
หตูอ้งสญูเสยีการไดย้นิไป (หหูนวก 1 ขา้ง) 
หตูอ้งสญูเสยีการไดย้นิไป 2 ขา้ง (หหูนวก 2 ขา้ง) 
พกิารทุกสว่นของรา่งกาย (ทุพพลภาพตลอดชวีติ) 
ตาย (เสยีชวีติ) 

- 
- 

4500 
3000 
2400 
600 
600 
1800 
6000 
600 
3000 
6000 
6000 

240 
200 
4500 
3000 
2400 

- 
- 

1800 
6000 
600 
3000 
6000 
6000 

 
 
ตวัอยา่งการค านวณเกีย่วกบัอุบตัเิหตุในการท างาน 
 1. การค านวณอตัราความถีแ่ละความรนุแรงของการบาดเจบ็ 
  บรษิทัแห่งหนึ่งเปิดกจิการขนาดกลาง มคีนงานทัง้หมด 200 คน มกีารบนัทกึ
สถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บของคนงานช่วง 6 เดือนแรกของปี มี
คนงานได้รบับาดเจ็บจากการท างาน 15 ราย ต้องหยุดงานรวม 200 วนัท างาน และ
บาดเจบ็รุนแรง (สาหสั) ทีสุ่ด คอื นิ้วมอืขาด 2 นิ้ว ตอ้งหยุดงานเพื่อรกัษาตวัเอง 25 วนั
ถงึกลบัมาท างานได ้โรงงานท างานสปัดาหล์ะ 48 ชัว่โมง ก าหนดให ้1 ปี ม ี52 สปัดาห ์
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  1.1 อตัราความถีข่องการบาดเจบ็ 
   จากสตูร I.F.R. = จ านวนคนงานทีไ่ดร้บับาดเจบ็ x 1,000,000 
                                            จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 
        = 15 x 1,000,000 = 60.1 
                                             200 x 48 x 26 
    อตัราความถีข่องการบาดเจบ็เท่ากบั 60.1 
  1.2 อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ I.S.R. 
   จากสตูร I.S.R. =          จ านวนทีเ่สยีไป x 1,000,000 
                                            จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 
        = 200 x 1,000,000 = 801.3 
                                              200 x 48 x 26 
    อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็เท่ากบั 801.3 
  1.3 อตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็ตามอตัรามาตรฐาน ใชค้ดิในกรณีมี
การสญูเสยีอวยัวะหรอืการบาดเจบ็ของคนงาน หรอืบาดเจบ็รา้ยแรงถงึพกิารหรอืตาย 
   การค านวณดงันี้ 
   จ านวนผูบ้าดเจบ็ทัง้หมด 15 คน 
   จ านวน 1 รายนิ้วหวัแมม่อืขาดไป 2 นิ้ว (หยุดท างานจรงิ 25 วนั) 
   คนงานอกี 14 คนหยุดงานไป = 200-15 = 175 วนั 
   คนงานทีน่ิ้วมอืขาด 2 นิ้ว สญูเสยีเวลาท างานตามมาตรฐาน 750 วนั  
จากตารางค านวณ 
   รวมเวลาการท างานทีส่ญูเสยีไป = 750 + 175 = 925 วนั 
 
   อตัราความรนุแรง        =         จ านวนวนัทีเ่สยีไป x 1,000,000 
   ของการบาดเจบ็              จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 
   (อตัรามาตรฐาน)     =  925 x 1,000,0000   = 3705.9 
                                                          200 x 48 x 26 
   อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ตามอตัรามาตรฐานเทา่กบั 3705.9 
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  1.4 อตัราความรนุแรงโดยเฉลีย่ของการบาดเจบ็ 
   อตัราความรนุแรงโดยเฉลีย่    =  จ านวนวนัทัง้หมดทีเ่สยีไป 
                                                                จ านวนคนบาดเจบ็พกิาร 
                                                           =  200/15 = 13.3 
  1.5 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ (I.R) 
   I.R    =     จ านวนชัว่โมงทีไ่ดร้บับาดเจบ็ x 2,000,000 
                                        ชัว่โมงการท างานของลกูคา้ทัง้หมด 
    =    15 x 200,000  =  12.01 
                                  200 x 48 x 26 
    สถานประกอบการมอีตัราการเกดิอุบตัเิหตุเท่ากบั 12.01 
 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยั  สถานประกอบการควรมี
การจดัตัง้คณะกรรมการท างานดา้นความปลอดภยั ซึง่ประกอบดว้ย 
 1. คณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัและปรบัปรุงสภาพการท างาน มบีทบาทหน้าที่
ในการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างาน ตรวจสอบกรณีเกดิเหตุร้าย รบัเรื่องราว  
รอ้งทุกขเ์กี่ยวกบัการท างาน รบัฟงัความคดิเหน็ พสิูจน์สภาพการท างานทีเ่ป็นอนัตราย
เพื่อจดัท าขอ้มูลสรุปเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้ง เพื่อการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยัในการท างานที่กะทดัรัด ชดัเจน สะดวก ส าหรบัการก าหนดแนวปฏิบตัิของ    
ทุกฝา่ย 
 2. คณะอนุกรรมการป้องกนัอุบตัิภยัและปรบัปรุงสภาพการท างาน มบีทบาท
หน้าทีใ่นการประสานงานความรว่มมอืใหทุ้กฝา่ยไดม้สีว่นรว่ม 
  2.1 การจดัการความรู้และการฝึกอบรมเพื่อสร้างทศันคติที่ดีมีส านึกแห่ง
ความปลอดภยัในการท างานตลอดเวลา 
  2.2 สร้างเสริมแรงจูงใจ ด้วยการให้รางวลักับพนักงานหรือคนงานที่เป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการท างานอยา่งปลอดภยั 
  2.3 ตรวจสอบวเิคราะหส์าเหตุของขอ้บกพรอ่ง เพือ่การแกไ้ขและการป้องกนั 
  2.4 การจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยั เพือ่ใหพ้นกังานทุกฝา่ยมสีว่นรว่ม 
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  2.5 จดัใหม้กีารฝึกซ้อม การป้องกนัและการระงบัเหตุรา้ยต่างๆ รวมทัง้การ
ฝึกอบรมการชว่ยเหลอืผูบ้าดเจบ็หรอืผูป้ระสบภยัเบือ้งตน้ 
  2.6 ด าเนินการดา้นวศิวอุตสาหกรรม ดา้นสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ดา้นความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และสถาน
ประกอบการ เพือ่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองทุกฝา่ย 
  2.7 จดัใหม้กีารตรวจสอบประเมนิดา้นความปลอดภยัเป็นระยะๆ อย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่การปรบัปรุงแกไ้ขและควบคุม 
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 การประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพในมนุษย์ โดยทัว่ไปความเสีย่งต่อสุขภาพใน
มนุษย์สามารถใหค้ าจ ากดัความไดว้่า คอื ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสของการได้รบัหรอื
สมัผสัสิง่คุกคามหนึ่งๆ เช่น สารเคมจีะสามารถก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพ การประเมนิ
ความเสีย่งจงึเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลย้อนหลงัถึงการสมัผสัและผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจจะเกดิขึน้หรอืยงัไม่เกดิในปจัจุบนักไ็ด ้หากผลเสยีต่อสุขภาพยงัไม่เกดิขึน้กจ็ะถอืว่า
การประเมินความเสี่ยงเป็นการท านายถึงความน่าจะเป็นของการเกิดผลกระทบด้าน
สขุภาพนัน้ 
 การประเมนิความเสยีงดา้นสขุภาพ แบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื 
 การประเมนิความเสีย่งเชงิปรมิาณ (Quantitative Risk Assessment) จะมุง่เน้น
ไปในด้านการศกึษาที่ว่าด้วยหลกัทางวทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ที่สามารถวดัค่าตวัแปร
ต่างๆ เป็นตวัเลขโดยอาศยัเครื่องมอืทางวทิยาศาสตร ์และ/หรอืการทดสอบวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิตักิาร สามารถอธบิายไดโ้ดยใชห้ลกัเหตุและผลและสามารถทดลองหรอืท าซ ้าได ้
และเป้าหมายสุดทา้ยของการประเมนิความเสีย่งเชงิปรมิาณน้ีจะใชป้ระโยชน์เป็นขอ้มูล
น าเขา้ส าหรบัการประเมนิความเสีย่งเชงิคุณภาพ ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารอธบิายปรากฏการณ์
เชงิสงัคมศาสตร์และมานุษยวทิยา โดยอาศยัการเก็บข้อมูลที่ใช้วธิีการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ (in-depth interview) การสมัภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (focus group interview) รว่มกบั
เทคนิคการศกึษาอื่นๆ จุดเน้นของการศกึษาเชงิคุณภาพเป็นการเสนอผลให้เหน็แง่มุม
หลายๆ ดา้นของกลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ อย่างไรก็ตาม แมก้ารศกึษาทัง้เชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพจะแตกต่างกนั แต่โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ การศึกษาทัง้สองดา้นนี้จะต้องกระท า
ควบคูก่นัไป จะลบจุดดอ้ยทีแ่ต่ละวธิมีใีหห้มดไป 
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 ความหมายของความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง 
 ความเสี่ยง คือ ลักษณะของสถานการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่มีผลลัพธ์ได้
มากกว่า 2 อย่าง ซึง่ไม่สามารถบอกไดแ้น่นอนว่าจะเกดิขึน้หรอืไม่ และอย่างน้อยหนึ่งใน
ผลลพัธน์ัน้ไมพ่งึประสงค ์จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ ความเสีย่งจะตอ้ง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคอื “ไม่แน่นอน” และ “ไม่พงึประสงค์” ค าว่า “ไม่แน่นอน” 
หมายความว่า เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมัน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ก าลงัสนใจ
หรอืไม ่แต่เราสามารถบอกไดแ้ต่เพยีงโอกาสของการเกดิ โดยบอกในรปูของ “ความน่าจะ
เป็น” (Probability) ซึ่งสามารถก าหนดในเชิงปริมาณได้ว่า คือค่าซึ่งอยู่ระหว่างศูนย ์
(หมายถงึเหตุการณ์ทีก่ล่าวถงึไม่เกดิขึน้แน่นอน) ถงึหนึ่ง (หมายถงึเหตุการณ์ทีก่ล่าวถงึ
เกิดขึ้นแน่นอน) ยกตวัอย่างเช่น การโยนเหรียญ 1 ครัง้ เราไม่สามารถบอกได้อย่าง
แน่นอนว่าผลของการโยนจะออกหวัหรอืกอ้ย แต่เราสามารถบอกไดว้า่โอกาสทีจ่ะออกหวั
หรอืกอ้ยเท่ากนั คอื 0.5 หรอื 50% แต่ในการประเมนิความเสีย่งในทางปฏบิตัแิลว้เราอาจ
ไม่สามารถก าหนดเป็นตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน อาจท าไดเ้พยีงการก าหนดความน่าจะเป็น
ในเชงิคุณภาพ คอื สูง ต ่า ปานกลาง เป็นตน้ ส่วนองค์ประกอบที ่2 คอื “ไม่พงึประสงค์” 
หมายความว่า เหตุการณ์หรอืผลทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ราไม่ตอ้งการหรอืไม่พงึประสงค ์
มหีลายกรณีทีเ่รามกัใชค้ าว่า “เสีย่ง” โดยไม่ตรงกบัความหมายทีน่ิยามไวใ้นที่นี้ กล่าวคอื 
ขาดองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งไป เช่น การเสีย่งโชค แมว้่าผลทีเ่กดิขึน้ไม่แน่นอนแต่ทุก
คนก็ต้องการให้ผลนัน้ (การถูกรางวลั) เกิดขึ้น จึงถือว่าขาดองค์ประกอบของ “ไม่พงึ
ประสงค”์ 
 เราจึงอาจกล่าวได้ว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์ในปจัจุบนัน้ีอยู่บนความเสี่ยง
ตลอดเวลา ความเสีย่งบางชนิดสามารถก าหนดได้อย่างแม่นย าเนื่องจากมขีอ้มูลที่มาก
เพียงพอต่อการค านวณความเสี่ยงนัน้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
หลากหลายชนิดไม่สามารถประเมนิหรอืวดัได ้แมว้่าจะมขีอ้มลูทีม่กีารรวบรวมไวต้่อกรณี
หรอืเหตุการณ์นัน้ๆ มากมายก็ตาม เช่น ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม ทัง้โดยตัง้ใจและ
อุบัติเหตุ แต่ก็เป็นข้อมูลที่จ ากัดอยู่ เฉพาะสภาวะที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันในบาง
สถานการณ์ การได้รบัสารคุกคามเพยีงครัง้เดยีวในปรมิาณสูง ท าให้เกดิผลที่สงัเกตได้
ในทนัทีโดยปราศจากข้อสงสยัใดๆ แต่ในความเป็นจริงในสถานการณ์ส่วนใหญ่  การ
ประเมนิความเสี่ยงมกัมคีวามซบัซ้อนและยาก อนัเนื่องจากการได้รบัสารคุกคามที่ไม่
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ก่อให้เกดิผลแบบเฉียบพลนั หรอืเกดิผลเฉียบพลนัแต่อาการไม่รุนแรงหรอืเด่นชดั เช่น 
การระคายเคอืงของผวิหน้า นอกจากนี้ การสมัผสัหรอืการได้รบัสิง่คุกคามก็เป็นไปได ้
ตัง้แต่แบบชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ จนถงึแบบเรือ้รงั หรอืต่อเน่ืองดว้ยเหตุปจัจยัดงักล่าว จงึท า
ใหไ้ม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่าผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการไดร้บั
สารคุกคามนัน้หรอืไม่ 
 ส าหรับการประเมินความเสี่ยง คือ “กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อ
พรรณนาและวดัความเสีย่งที่มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่คุกคาม กระบวนการ การกระท า หรอื
เหตุการณ์ใดๆ” ซึง่ถอืไดว้่าการประเมนิความเสีย่งเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในทางการวจิยั
ทีจ่ะตอบค าถามบางประเดน็ เพราะโดยวตัถุประสงคแ์ลว้ตอ้งการทีจ่ะตอบค าถามวา่ความ
เสีย่งด้านสุขภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่คุกคามอย่างไรหรอืมากน้อยเพยีงใด (โดยบอก
ความน่าจะเป็น” หรอือาจกล่าวไดอ้กีอย่างหนึ่งว่า การประเมนิความเสีย่งเป็นการศกึษา
เชงิปรมิาณ (Quantitative study) เพราะเป็นการศกึษาในลกัษณะทีส่ามารถตรวจวดัตวั
แปรต่างๆ เป็นตวัเลขได ้
 ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง 
 สภาวจิยัแหง่ชาตขิองสถาบนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดเ้สนอ
รูปแบบการประเมนิความเสีย่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ซึ่งไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง
จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทัง้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection Agency หรอื EPA) ดงันี้ 
 1. การประเมนิสิง่คุกคาม (Hazard Identification) เป็นขัน้ตอนการศกึษา
เพื่อที่จะตอบค าถามว่าสิง่คุกคามที่เราก าลงัสนใจจะมคีวามสมัพนัธ์กับผลกระทบด้าน
สขุภาพหรอืไม ่
 2. การประเมนิสมัผสั (Exposure Assessment) เป็นการหาขนาดของสิง่คุกคาม
ทีม่นุษยไ์ดร้บัไมว่า่จะก่อนหรอืหลงัมาตรการควบคุมสิง่คุกคาม 
 3. การประเมนิขนาดสมัผสักบัการตอบสนอง (Dose-Response Assessment) 
คอื การหาความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของการสมัผสักบัโอกาสของการเกดิผลเสยีด้าน
สขุภาพ ผลลพัธส์ดุทา้ยจะน าไปสูก่ารหาคา่มาตรฐานทีป่ลอดภยัในมนุษย์ 
 4. การอธบิายลกัษณะของความเสีย่ง (Risk Characterization) คอื การพรรณนา
ลกัษณะทางธรรมชาติและขนาดของความเสี่ยงในมนุษย์ ซึ่งจะต้องรวมเอาความไม่
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แน่นอน (uncertainties) เขา้ดว้ย โดยสรุปผลสุดทา้ยทีต่้องการคอื การตอบค าถามว่าสิง่
คุกคามใดๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มากน้อยเพยีงใด ซึ่งจ า เป็น
จะตอ้งอาศยัความรูท้ีไ่ดจ้าก 3 ขัน้ตอนขา้งตน้ (พงศเ์ทพ ววิรรธนะเดช, 2547: 11-14) 
 
   


