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Safety in Workplaces 

     เม่ือประมาณ 1700-2000 ปี 

ก่อนคริสตศ์กัราช   แฮมบูราบี  

เจา้ผูค้รองนคร อาณาจกัรบาบิโลน    

ตั้งขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์เก่ียวกบั 

ความปลอดภยั ไวว่้า... 

ประมวลกฎหมายของพระเจา้ฮมัมูราบี จารึกอยู่บนแผ่นศิลา  

การทดแทนความผิดดว้ยการกระท าอย่างเดียวกนั  

“ ช่างก่อสรา้งบา้นท่ีสรา้งบา้นแลว้
บา้นพงัท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัเสียชีวิตช่าง

ก่อสรา้งนั้นตอ้งถูก  …………………” 

“ ถา้พยาบาลไดต้กลงที่จะดแูลรกัษาเด็ก
คนหน่ึง แตพ่ยาบาลคนนั้นกลบัเอาเด็กไป
ใหพ้ยาบาลอีกคนหน่ึงดูแลโดยไม่ไดร้บั

ความยนิยอมจากพ่อแม่ของเด็ก หากเด็ก
เสียชีวิต พยาบาลคนนั้น จะตอ้งถูก 

…………………….” 

“ ถา้แพทยผ์่าตดัแลว้คนไขต้าย หรือ 
ผ่าตดัตาคนไขแ้ลว้ท าใหค้นไขต้าบอด 
แพทยค์นนั้นจะตอ้งถูก 

…………………….” 
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ภาวะท่ีปลอดจากเหตอุนัตราย  

อุบตัเิหต ุ การเจบ็ป่วย  หรือ

การบาดเจบ็ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

ประกอบอาชีพ 

  เหตกุารณท่ี์เกิดข้ึนโดย

บงัเอิญ ไม่มีใครคาดคิด แลว้มี

ผลท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ พิการ 

หรือเสียชีวิต  และอาจท าให้
ทรพัยส์ินเสียหาย 

Near-miss Minor injury 

Major injury 
Death 
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ทฤษฎีของ Heinrich (1969) ไดใ้ชแ้ผ่นโดมิโน 5 แผ่น  อธิบายการ
เกิดขึ้ นของอุบติัเหตุ แสดงใหเ้ห็นวา่แผ่นท่ี 5 จะลม้ลง หรือการ
บาดเจ็บ และ/หรือทรพัยสิ์นเสียหายจะเกิดขึ้ นต่อเมื่อแผ่นท่ี 4 ลม้
ทบั  คือ อุบติัเหตุเกิดขึ้ น  

ภูมิหลงัของบุคคล 

ความบกพร่องของบุคคล 

การกระท าและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั 

อุบตัิเหต ุ                                                                 
การบาดเจบ็ 

ภมิูหลงัของบุคคล 
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การกระท าและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั 
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 เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณก์ารผลิตไม่มีการด์ป้องกนั                                     

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณก์ารผลติช ารุด                 

โครงสรา้งอาคารช ารุด หรือไม่มัน่คง                                                                             

การจดักองวสัดไุม่ถูกวิธี และไม่เป็นระเบียบ                                         

ขาดการวางแผนจดัระเบียบและความสะอาด                      

บริเวณช่องเปิด หรือบริเวณอนัตรายขาดท่ีกั้น                                                   

การจดัการสารเคมีท่ีเป็นพิษวตัถุไวไฟวตัถุระเบิดไม่เหมาะสม    

ส่ิงแวดลอ้มไม่ดี เช่น ความรอ้น แสง เสียง ฝุ่ น สารเคมี รงัสี 

ไอระเหย การระบายอากาศ ฯลฯ 
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ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย X และใส่หมายเลขก ากบั ณ จุดทีเ่ห็นว่าเป็นอนัตราย 

ความสูญเสียของการเกิดอุบตัิเหตุ 

ความสูญเสียทางตรง 

- ค่ารกัษาพยาบาล 

- มูลค่าเงินทดแทน (ประกนัภยั) 

- ความเสียหายของอาคาร 
- ความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ ์

- ความเสียหายของผลผลิตและวสัดุ 

- ค่าใชจ้า่ยที่ใหก้ารสนับสนุนและอุปกรณฉุ์กเฉิน 

- เวลาในการสอบสวน 

- การด าเนินการที่สูญเสียเวลา 

- มูลค่าการจา้งและการอบรมทดแทน 

- ค่าล่วงเวลา 

- เสียเวลาในการควบคุมงานเป็นพเิศษ 

- ผลผลิตของคนงานที่กลบัเขา้ท างานลดลง 

- สูญเสียธุรกิจและช่ือเสียง 

ความสูญเสียทางออ้ม 

ACCIDENT COST  ICEBERG 

600 

บาดเจบ็รา้ยแรง 

บาดเจบ็เล็กนอ้ย 

ทรพัยสิ์นเสียหาย 

ไม่บาดเจบ็ไม่มี

ทรพัยส์ินเสียหาย 

1 

10 

30 

ท่ีมา: บริษัทประกนัภยั  NORTH AMERICA  วเิคราะห ์อุบติัเหตุ  1,753,498 รายใน บริษัท  297 แห่ง จากลุ่มอุตสาหกรรม  21  ประเภท  มีคนงาน  1,750,000 คน  ท างานมากกวา่    3 
พนัลา้นชัว่โมง 

สดัสว่นของอุบตัเิหต ุ

การกระท าและสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั 
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โรงงานตุก๊ตาเคเดอร ์

 วนัท่ี 10 พ.ค. 2536 อ.สามพราน จ.นครปฐม ไฟไหมจ้ากอาคาร 1 

ชั้น1 ลามไปชั้น 3 และไปอาคาร 2 มี พนักงานเสียชีวติ เป็นจ านวนมาก 

โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ 

สถานบนัเทิงไฮโซ “ซานติกา้ ผบั” ไฟไหม ้ มีผูเ้สียชีวิต 66 ศพ  

สถานบนัเทิง 

เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงลุกไหม ้บริเวณโซโลผลิตปนูซีเมนตเ์ม็ดของ
บริษัทโรงปนูนครหลวง จ ากดั(มหาชน) สระบุรี เป็นเหตุใหม้ีผูเ้สียชีวิต  

โรงปูนซีเมนต ์

ผูเ้สียชีวิตร่างแหลกเหลวจากแรงอดัของการ

ระเบิดและถูกไฟลวก 3 คน เป็นชาย 2 คน 
หญิง 1 คน ทราบช่ือเพียงคนเดียวคือ นาย
รงัสรรค ์ถมวฒันศิลป์ อายุ 32 ปี เป็น
พนักงานของโรงงานปนู ส่วนชายอีก 1 คน
สภาพแต่งกายชุดพนักงานโรงปนู

เช่นเดียวกนั ส่วนผูเ้สียชีวิตท่ีเป็นหญงินัน้ 
ถูกแรงอัดระเบิดรา่งแหลกเหลว และไหม้

เกรยีมเหลือเฉพาะท่อนทรวงอก  

ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 
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 การเคล่ือนท่ีหมุนรอบตวัเอง 

 ลกัษณะอนัตรายท่ีเกิดขึ้ นจากการหมุนแบบต่างๆ  นับว่ามีอนัตรายมาก
ท่ีสุด คือ ความรุนแรงของอนัตรายสูงถึงแมว้า่จะเกิดไม่บ่อยก็ตาม  ไดแ้ก่ เพลา 
ครทัซ ์ปุลเล่ ไฟลว์ลี เฟือง ลกูรอก สายพาน  

การเคล่ือนท่ีหมุนรอบตวัเองแลว้เกิดจุดหนีบ จุดบีบ อดั 

 เมื่อมีส่วนประกอบของเครื่องจกัรตั้งแต่ 2 อย่างมาท างานดว้ยกัน 
เชน่ เมื่อมีเพลา 2 ท่อนมาท างานแบบสมัผสักนั หมุนไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
เมื่อหมุนไปก็จะเกิดจุดหนีบ จุดบีบขึ้ น ไดแ้ก่ ลกูกล้ิง โซ่กบัเฟือง สายพานกบั
ปุลเล่ ฟืองกบัเฟือง 

การเคล่ือนท่ีแบบสลบัไป- มา 

 การเคล่ือนท่ีแบบกลบัไป-มา ทางซา้ย-ขวา เช่น การคล่ือนท่ีของ
ลกูสบู เครื่องไส เล่ือยโลหะ เครื่องจกัรไอน ้า  การเคล่ือนท่ีดงักล่าวจะท าให้
เกิดการกระแทกกบัอวยัวะของรา่งกาย 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร( Machine Guard ) 

การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

   ปัจจุบนัไฟฟ้ามีการจ าเป็นต่อชีวติประจ าวนั

มาก ซ่ึงไมมี่ใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายท่ี
ไดร้บัจากการใชไ้ฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรม

และธุรกิจตอ้งใชไ้ฟฟ้าเป็นปัจจยัส าคญั ไฟฟ้ามี
ประโยชน์มากมายกจ็ริงแต่ในเวลาเดียวกนัก็มี

อนัตรายอยูใ่นตวัของมนัเองถา้รูจ้กัใชก้็จะได้

ประโยชน์มหาศาล  ถา้ใชผิ้ดวธีิก็อาจจะไดร้บั

อนัตรายถึงชีวติ  
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ลกัษณะอนัตรายจากไฟฟ้าท่ีมีตอ่ชีวิต 

  เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าใชร้่างกายเป็นทางเดินผ่านลงดิน 
 ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งแบบแรงดนัไฟฟ้าสงูและแรงดนัไฟฟ้าต า่จะมีการต่อ
วงจรส่วนหน่ึงลงดินไว ้ไฟฟ้าจึงพยายามจะไหลลงดินเพื่อใหค้รบวงจรกบัดิน  
 มนุษยไ์ดร้บัอนัตรายจากไฟฟ้าลกัษณะน้ีมากถึง  90 % เรียกวา่ ไฟดดู 

  เกิดจากการที่ร่างกายตอ่เป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้า 
 กระแสไฟฟ้าแรงดนัต า่ไหลผ่านร่างกายแต่ไมผ่่านลงดิน 

ความปลอดภยัในส านักงาน 
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หลกัการยกวสัดุท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

การยกของข้ึนอยา่งถกูวิธีและปลอดภยัท าได ้6 ขั้นตอนดงัน้ี 

  การวางเทา้ใหถู้กต าแหน่ง                                                 
 หลงัตรง                                                                        
 แขนชิดล าตวั                                                                
 จบัส่ิงของท่ีจะยกใหถู้กตอ้ง                                               
 ตรึงคาง                                                                            
 การถ่ายน ้าหนักของร่างกายท่ีเทา้ทั้งสองขา้ง
เท่าๆ กนั 

 การวางเทา้ใหถู้กต าแหน่ง 

 โดยการวางเท้าข ้าง

หน่ึงขนานหรือชิดกบัดา้นขา้ง

ท่ีวัสดุยก ส่วนเทา้อีกขา้งอยู่

ขา้งหลัง การวางเทา้เช่นน้ีจะ

ท าให ้เมื่อยกของขึ้ นแลว้เกิด

ค ว า มพ ร้อ ม ท่ี จ ะ ก้า ว ไ ป

ขา้งหนา้ 

 ขณะนั่งลงพยามให้

หลังตรง เพ่ือให้กระดูกสัน

หลงัตรง ก่อใหเ้กิดการถ่ายเท

น ้าหนักจากขอ้กระดูกหน่ึงไป

ยังกระดูห น่ึ ง โดยตรง  ไม่

ถ่ายเทไปยงักระดูกอ่อน เมื่อ

ลุกขึ้ นแล้วควรท า ให้หลั ง

ตั้งอยูใ่นแนวด่ิง 

 หลงัตรง 

 พยายามให้แขนทั้ ง

สองข้างแนบชิดล าตัวมาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ถา้เป็นไป

ไดแ้ขนควรตรงดว้ย เพราะ

การงอข้อศอกและการยก

ไหล่จะท าใหเ้กิดความเครียด

ของกล้ามเน้ือแขนท่อนบน

และอก 

 แขนชิดล าตวั 

ควรจบัส่ิงของท่ีจะยกดว้ยฝ่า

มือ หรือทุกส่วนของน้ิวไมค่วร

ใชเ้ฉพาะปลายน้ิวเท่าน้ัน มือ

ทั้งสองขา้งจบัส่ิงของบริเวณท่ี

จะท าใหน้ ้าหนักเกิดความ

สมดุล 

 จบัสิ่งของที่จะยกใหถู้กตอ้ง 
 ท าไดโ้ดยการยึดศีรษะ

ขึ้ นแลว้กม้หน้าลงใหค้างแนบ

ชิดล าตัวมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า

ได ้การกระท าเช่นน้ีจะท าให้

กระดูกสันหลังช่ ว งบนเป็น

เส้นตรงกับกระดูกสันหลัง

ส่วนล่างท่ีไดก้ระท าในขั้นตอน

ท่ี 2 แลว้ 

 ตรึงคาง 
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 ท าใหป้ระสิทธิภาพในการ

ยกดีขึ้ น เพราะน ้าหนักของส่ิงของ

ท่ียกจะกระจายลงเทา้ทั้งสองขา้ง

เท่ากนั เมื่อยึดหวัเข่าเพ่ือลุกขึ้ นก็

เกิดความสมดุล 

 การถ่ายน ้าหนกัของรา่งกายลงท่ีเทา้ทั้งสอง
ขา้งเท่าๆ กนั 

เอกสารประกอบการสอน/chair.flv
เอกสารประกอบการสอน/safety.mp4
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เอกสารประกอบการสอน/paper.wmv
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Ergonomic for Computor Workstation 
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อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
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อุปกรณป้์องกนัอนัตราย
สว่นบุคคลของศีรษะ 

 รูปทรงของหมวกนิรภยั มี 2 แบบ 

 ชนิดมีขอบยืน่ออกมาโดยรอบ  

 ชนิดมีแตก่ระบงัหนา้เทา่นั้น 

  สว่นประกอบของหมวกนิรภยั 

 เปลือกหมวก 

 รองในหมวก 

 สายรดัคาง 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของดวงตา 

แว่นครอบตา 
แว่นตานิรภยั 

    การทดสอบเลนส ์        
โดยใชล้กูโลหะ 

ขนาด 6 มม. ยงิไป
กระทบเลนสด์ว้ย

ความเร็ว 45 เมตร
ต่อวินาที 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของมือ 

ถุงมือกนัสารเคมี ถุงมือหนงั 

 ถุงมือเป็นอุปกรณใ์ชป้้องกนัอนัตรายท่ีเกิดขึ้ นกบัมือและน้ิวมอื จาก

การถูกตดั ขีด ขว่น ถูกไฟฟ้าดดู ถูกความรอ้นหรือไฟไหม ้เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการสอน/Stickman Humor - Safety At Work %5bfrom www.jorpor.com%5d.wmv
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อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของเทา้ 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของหู 

 เน่ืองจากเสียงดงัรบกวน

ท าใหเ้กิดความร าคาญ 

หงุดหงิด และท่ีส าคญั คือ 

รบกวนการสนทนา ซ่ึงอาจ

กอ่ใหเ้กิดความผิดพลาดใน

การท างานหรือเกิดอุบติัเหตุได ้

ระยะเวลาการท างาน ช.ม./วนั ระดบัเสียงท่ีสัมผสัไดเ้ดซิเบล (เอ)  

ไม่เกิน 7 
7-8 

เกินกวา่ 8 

91 
90 
80 

หา้มสัมผสัเสียงเกินกวา่ 140 เดซิเบล (เอ) โดยเดด็ขาด 

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยั
ในการท างานกบัภาวะแวดลอ้ม หมวด 3 “เสียง”                                     

ภาพแสดงเซลลข์นถกูท าลาย  ภาพแสดงเซลลข์น  

ปลัก๊อุดหู ใช้ส าหรับปลั๊กอุดหูท่ีท าด้วย

พลาสติกอ่อน จะสามารถลดระดับเสียงได้

ประมาณ 15-20 เดซเิบล 

Ear Plug 

ที่ครอบหู ใชส้ าหรบัปิดครอบใบห ูสามารถ

ลดเสียงไดป้ระมาณ 25-35 เดซิเบล (เอ) 
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อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทางเดินหายใจ 

หน้ากากกรองฝุ่ นและสารเคมี หน้ากากกรองชนิดกระดาษ 

Gauze Mask Non-woven Activated Carbon 

ทฤษฎีของการเกิดเพลิงไหม ้

ธรรมชาตขิองไฟ 
(Ky ’ Zen) 

ไฟ หรือ การเผาไหมห้รือการ

สนัดาปเป็นปฏิกิริยาเคมีใน

การเติมออกซิเจนของสารใด

สารหน่ึง ซ่ึงท าใหเ้กิดความ

รอ้นอยา่งมากมาย มีแสง

สวา่ง และสภาพการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้ น

ดว้ย 
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เช้ือเพลิง 

ความรอ้น ออกซิเจน 

 สามเหลี่ยมการตดิไฟ ประเภทของไฟ 

Class K fires are fires that involve vegetable oils, animal oils, or fats 

in cooking appliances. This is for commercial kitchens, including 

those found in restaurants, cafeterias, and caterers. 

Class D fires are fires that involve combustible metals such as 

magnesium, titanium and sodium. 

 

Class C fires are fires that involve energized electrical equipment. 
 

Class B fires are fires that involve flammable and combustible 

liquids such as gasoline, alcohol, diesel oil, oil-based paints, 

lacquers, etc., and flammable gases. 

Class A fires are fires that involve ordinary combustible materials 

such as cloth, wood, paper, rubber, and many plastics. 

อุปกรณท์ี่ใชใ้นการดบัเพลิงขั้นตน้ 
เครื่องดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
บรรจุผงเคมีซึ่งมีคุณภาพในการดบัเพลิงต่างกนัตามลกัษณะของผงเคมี 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   แบบสะสมแรงดนัและแบบขบัดนัดว้ยกา๊ซ
บรรจุในท่อ  บรรจุผงเคมีชนิด  AMMONIUM PHOSPHATE             

(สีเหลือง) หรือ POTASSIUM BICARBONATE(สีฟ้า) 

 ใชด้บัเพลิงประเภท A,B,C 

 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด/์ 15 ปอนด ์

บรรจุผงเคมีซึ่งมีคุณภาพในการดบัเพลิงต่างกนัตามลกัษณะของผงเคมี 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   แบบสะสมแรงดนัและแบบขบัดนัดว้ย
กา๊ซบรรจุในท่อ 

เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน ้าสะสมแรงดนั 

 เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน้ีใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ขบัดนัน ้าไปท่ีไฟ 

 เหมาะส าหรบัการดบัเพลิงประเภท A นิยมใช้
ดบัเพลิงท่ีเกิดจากไฟไหมป่้า 

บรรจุน ้าไดป้ระมาณ 2.5 แกลลอน อดัดว้ยกา๊ซคารบ์อนฯหรือไนโตรเจน 
ดว้ยแรงดนัภายใน 100-150 ปอนดต่์อตารางน้ิว สามารถฉีดไดไ้กล
ประมาณ 30-40  ฟุต 

เครื่องดบัเพลิงชนิดคารบ์อนไดออกไซด ์

 ภาชนะท าดว้ยโลหะท่ีมีความแข็งแรง ทนแรงดนั
ไดถึ้ง 3375 ปอนดต่์อตารางน้ิว ภายใตอุ้ณหภมิูต า่
กวา่ 88 oF 

 ใชด้บัเพลิงประเภท B,C  

บรรจุกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ ดว้ยความอดัประมาณ 850  ปอนดต่์อตารางน้ิว 
อยูใ่นสภาวะของเหลว 
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เครื่องดบัเพลิงชนิดน ้ายาเหลวระเหย 
บรรจุน ้ายาท่ีมีสารประกอบฮาโลเจนท่ีเกิดจากการท่ีฟลอูอรีน คลอรีน 
โบรมีน เขา้ไปแทนท่ีไฮโดรเจนในกา๊ซมีเทน เช่น ฮาลอน 1211 , ฮาลอน 
1301 

 บรรจุน ้ายาฮาลอน1211 
(BROMOCHOLROFLUOROMETHANE)    ร่วมกบั
กา๊ซไนโตรเจน 

 ใชด้บัเพลิงประเภท A,B,C 

เครือ่งดบัเพลิงชนิดน ้ายาเหลวระเหย 
เคมีดบัเพลิงท่ีทดแทนฮาลอน เช่น Halotron 1(CHCl2CF3) , FM-
200(CF3CFHCF3),INERGEN 
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4 . ฉีดผงเคมแีห้งคลุมเพลงิ
จนดบั เดนิถอยหลงักลบั 
สังเกตว่ามเีพลงิไหม้ลุกขึน้
อกีหรือไม่

Thank you for your attention! 

Question and Answer 

Session 

Occupational Health and Safety 

 School of Allied Health Sciences and Public Health 

../ความสุขในการทำงาน.ppt

