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ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
ของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ มาจากภาษาอังกฤษที่วา่ "Occupational Safety and Health" ซึง่
หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพในสถานที่ทํางานต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อได้ รับผลกระทบ
โดยตรงทุกคน หากเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทํางานนัน้
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ได้ มีการใช้ คําพูดเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้ างต้ นคือ
"Working
Conditions and Environment" ซึง่ มีความหมายว่า สภาพการ
ทํางานและสิง่ แวดล้ อมในการทํางาน
โดยเจตนาให้ หมายถึง
ขั ้นตอนกระบวนการทํางาน (Working Conditions) ความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน (Occupational Safety and
Health) และสภาพแวดล้ อมของการทํางาน (Environment) ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การดูแลคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้ ครอบคลุมกว้ างขวางยิ่งขึ ้นกว่าเดิม เพื่อผล
ทั ้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และสุขภาพอนามัยที่ดีของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน เพราะว่าจาก
สถิติการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ในสถานที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ ในปั จจุบนั มักมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้ อมของที่ทํางานเพิ่มขึ ้น เช่น ตึกถล่ม ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด แก๊ สพิษรั่ว ระบบกําเนิด
ไอนํ ้ารั่วระเบิด การระบายอากาศไม่ดี มลพิษทางอากาศที่มาจากเครื่ องปรับอากาศ ความร้ อนในที่
ทํางานสูง แสงสว่างไม่เพียงพอ ฯลฯ
ในการดูแลผู้ปฏิบตั ิงานในสาขาต่างๆ
ทั ้งสวัสดิการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั ้น
นับเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั
เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ปฏิบตั ิงานได้ รับการบาดเจ็บ
พิการ หรื อตาย จากอุบตั ิเหตุจากการทํางาน (Occupational Accidents) และนอกจากนี ้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ มีการเสือ่ มถอยของสุขภาพจนทําให้ เกิดโรคหรื อความเจ็บป่ วยจากการทํางาน
หรื อที่เรี ยกว่า
“โรคที่เกิดจากการทํางาน (Occupational Disease)”
อุบตั ิเหตุจากการทํางาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ ไม่ได้ คาดคิด และไม่ได้ มี
มาตรการ หรื อแผนการควบคุมไว้ ก่อน ในสถานที่ทํางาน แล้ วมีผลทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดการบาดเจ็บ
พิการ หรื อถึงขันเสี
้ ยชีวิต และอาจทําให้ ทรัพย์สนิ เสียหาย
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อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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โรคที่เกิดจากการทํางาน หรื อบางครัง้ เรี ยกว่า โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรื อโรคอัน
เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในสาขาวิชาชีพนั ้นๆ หมายถึง เหตุการณ์ใดก็ตามที่ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
ได้ แก่ ข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ใช้ แรงงาน เกิดการเจ็บป่ วยที่พิสจู น์แล้ วว่ามีผลมาจากการ
ทํางานในสาขาวิชาชีพนันๆ
้ หรื อภายในสถานที่แห่งนั ้น
ความสูญเสียจากการประสบอันตราย
หากหน่วยงานหรื อสถานที่ทํางานใดๆ ไม่สนใจหรื อปล่อย
ให้ สภาวะของการทํางาน
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานไม่
ปลอดภัย หรื อมีความเสีย่ งสูง จนทําให้ เกิดอันตรายหรื ออาจถึง
ขันอุ
้ บตั ิภยั และมักเกิดความสูญเสีย และความเสียหายได้
การสูญเสีย ได้ แก่
1) การสูญเสียเวลาของผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ
2) การสูญเสียเวลาของบุคคลอื่นๆ
ที่ไม่ได้ รับ
บาดเจ็บ แต่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น ผู้นําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ผู้ที่อยากรู้อยากเห็น ญาติพี่น้อง
เป็ นต้ น
3) การสูญเสียเวลาของหัวหน้ างาน หรื อหัวหน้ าผู้ควบคุมงาน
และผู้จดั การในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ การจัดหาผู้ปฏิบตั ิงานแทน การ
คัดเลือกคนใหม่ การฝึ กอบรมพนักงานใหม่ การจัดทํารายงานอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
4) การสูญเสียเวลาในการทํางาน อันเนื่องมาจากการให้ การรักษาของผู้ให้ การรักษา
และเจ้ าหน้ าที่
5) การสูญเสียรายได้ หรื อผลกําไร
ความเสียหาย ได้ แก่
1) ค่าเสียหายเนื่องจากเครื่ องมือชํารุด หรื อทรัพย์สนิ เกิดการเสียหาย
2) ค่าเสียหายที่ต้องทําให้ กระบวนการปฏิบตั ิงานหยุดชะงัก เช่น ระบบไปป์ไลน์เกิดการ
ระเบิดจนชํารุดเสียหาย ไม่สามารถจ่ายก๊ าซไปยังจุดต่างๆ ได้ หรื อทําให้ หม้ อแปลงไฟฟ้าเกิดการ
ระเบิด จนทําให้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ งาน เป็ นต้ น
3) ค่าใช้ จ่ายในเรื่ องของเงินชดเชย หรื อเงินสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องจ่าย
4) การเสียขวัญจากเหตุการณ์นั ้นๆ
5) การเสียชื่อเสียงของสถานที่ทํางาน
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ปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดอันตรายจากการทํางาน
ปั จจัย หรื อปั จจัยเอื ้อ หรื อส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประสบหรื อเกิดอันตรายจากการทํางาน มี
องค์ประกอบที่สาํ คัญ 2 ส่วนคือ คนหรื อผู้ปฏิบตั ิงาน และสิง่ แวดล้ อมในที่ทํางาน
คนหรือผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ทุกคนที่อยูใ่ นสถานที่ทํางาน ซึง่ อันตรายที่จะเกิดขึ ้นคือ ภัย
จากการทํางานหรื อประกอบอาชีพนันๆ
้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ ความ
เข้ าใจในงานที่ทํา มีทศั นคติและจิตสํานึกที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จําใจทํา ถูกมอบหมายให้ ทําโดยไม่เต็มใจ ประมาท เป็ นต้ น
สิ่งแวดล้ อมในการทํางาน ปั จจุบนั ถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญ ถึงแม้ เราจะพัฒนาคนไปอย่างไร
แต่ถ้าต้ องกลับมาปฏิบตั ิงานอยูใ่ นที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์
อากาศ แสงสว่าง ความร้ อน เชือ้ โรคที่แพร่ กระจาย สัตว์ต่างๆ อาจรวมไปถึงเพื่อนร่ วมงาน ความ
จําเจซํ ้าซากของงาน การเร่ งรัดงาน ค่าตอบแทน เวลาการทํางานที่ยาวนานไป เป็ นต้ น ซึ่งนับว่า
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการนําพาให้ เกิด หรื อประสบกับอันตรายแทบทั ้งสิ ้น หากเราจะ
จําแนกสิง่ แวดล้ อมในการทํางานออกเป็ นกลุม่ นักวิชาการด้ านนี ้ได้ แยกออกได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ

1. สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบตั ิงานภายใน
สถานที่ทํางาน เช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์ อากาศ แสงสว่าง ความร้ อน การสัน่ สะเทือน ความเย็น
รังสี เสียงดัง และบริ เวณสถานที่ขณะทํางาน
2. สิง่ แวดล้ อมทางเคมี หมายถึง สารเคมีตา่ งๆ ที่ต้องสัมผัส หรื อใช้ เป็ นวัตถุดิบ หรื อได้ ผสม
ขึ ้นมา เพื่อใช้ ในการทํางาน หรื ออื่นๆ โดยทัว่ ไปมักจะอยู่ในรู ปของก๊ าซ ไอระเหย ฝุ่ น ฟูม ควัน
ละออง หรื อเป็ นของเหลว เช่น สารตัวทําละลาย กรด และด่าง เป็ นต้ น
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3. สิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพ หมายถึง ทั ้งที่มีชีวิต (ไวรัส แบคทีเรี ย เชื ้อรา พยาธิ และสัตว์
ร้ ายต่างๆ) และไม่มีชีวิต (ละอองฝุ่ น ฝุ่ นฝ้าย ฝุ่ นไม้ ซากพืชต่างๆ) เป็ นต้ น
4. สิง่ แวดล้ อมทางจิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจในการทํางาน ได้ แก่ งานที่ต้องเร่ งเพื่อให้ ทนั กับ
เวลา ภาวะของคนที่ต้องย้ ายสถานที่ทํางาน การถูกโยกย้ ายโดยไม่เป็ นธรรม การถูกกลัน่ แกล้ ง การถูก
ลดทอนอํานาจโดยไม่เป็ นธรรม การอยูร่ ่วมกับเพื่อนร่วมงานที่แปลกหน้ า ค่าจ้ างแรงงานไม่เหมาะสม ไม่
มีสมั พันธภาพกันระหว่างบุคคลในสถานที่ทํางาน งานที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย และจิตใจ เป็ นต้ น
การเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุ ความรุนแรงของการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อพิการ จะมากน้ อย
เพียงใดไม่จําเป็ นต้ องว่าทํางานในสาขาไหน บางสิง่ บางอย่างที่วา่ ไม่นา่ เกิดอันตราย หรื อถึงแม้ จะเกิด
แต่หากเรานึกว่าไม่รุนแรง ยิ่งร้ ายกว่านั ้นบางคนคิดไปว่าถึงเกิดก็ไม่ถึงเรา ความคิดเหล่านี ้นับว่าเป็ น
อันตรายเสียยิ่งกว่า เพราะนัน่ หมายถึงว่า ยินยอมที่จะให้ เกิดอันตราย ดังนั ้นขอให้ ทุกคนจงตระหนัก
ว่า หากปล่อยประละเลย ไม่เอาใจใส่ถึงอันตรายที่จะเกิด คงมีสกั วันที่จะได้ เห็นอันตรายเกิดขึ ้น การ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพ หรื อจากการทํางาน โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีสาเหตุนําก่อนเสมอ อาจ
เกิดจากความผิดพลาดของการจัดการ สภาวะทางด้ านร่ างกายและจิตใจของผู้ปฏิบตั ิงานในขณะนั ้น
ไม่เหมาะสม ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้จะเป็ นตัวก่อ สาเหตุ
โดยตรงของการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจน
สภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลืมขันตอนการทํ
้
างานของ
เครื่ องที่ถกู ต้ องจนทําให้ เกิดการลุกลามไหม้ และระเบิด
ตามมา การลื่นหกล้ ม การถูกเข็มตํา และผลเหล่านี ้
ทําให้ เกิดการบาดเจ็บหกล้ ม พิการ หรื ออาจเสียชีวิต
ทรัพย์สนิ เสียหาย อันส่งผลให้ การทํางานหยุดชะงัก
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ โดยทัว่ ไปแบ่งได้ 2 ส่วนคือ
1. สาเหตุนําของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1.1 เกิดจากความผิดพลาดของการบริ หารจัดการความเสีย่ ง เช่น
1.1.1 ไม่มีการสอนหรื อการอบรมเกี่ยวกับด้ านความปลอดภัย
1.1.2 ไม่มีมาตรการข้ อกําหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย
1.1.3 ไม่มีการวางแผนและเตริ ยมงานด้ านความปลอดภัยไว้
1.1.4 ไม่มีการแก้ ไขจุดที่อนั ตรายล่อแหลมในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
1.1.5 ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้ ผู้บริ หารไม่ให้ ความสําคัญ เป็ นต้ น
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1.2 เกิดจากสภาวะทางด้ านจิตใจของผู้ปฏิบตั ิงาน เช่น ขาดความระมัดระวัง ขาดความ
ตังอกตั
้ งใจ
้ มีทศั นคติที่ไม่ถูกต้ อง อารมณ์ อ่อนไหวง่ายและขี ้โมโห หวาดกลัว ขวัญอ่อน ตกใจง่าย
สมองมีปฏิกิริยาในการสัง่ งานช้ า เป็ นต้ น
1.3 เกิ ด จากสภาพของร่ า งกายไม่ เ หมาะสม เช่ น อ่ อ นเพลีย หูห นวก สายตาไม่ ดี
ร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน เป็ นโรค ร่างกายพิการ เป็ นต้ น
2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ
2.1 การปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย เป็ นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ในขณะที่
กําลังทํางาน ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ จากข้ อมูลทางสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่ของ
อุบตั ิเหตุเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 การใช้ เ ครื่ อ งมื อ โดยพลการโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต
2.1.2 การทํางานที่เร็ วเกินไป เกินกําลัง
ของเครื่ องมือ
2.1.3 ทําการซ่อมเครื่ องขณะกําลังใช้ งาน
2.1.4 ถอดอุปกรณ์ ความปลอดภัยออก
จากเครื่ องโดยไม่มีเหตุอนั ควร ไม่สวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันอันตราย
2.1.5 ไม่ใส่ใจต่อป้ายห้ ามเตือนต่างๆ เล่นหยอกล้ อกันขณะทํางาน ใช้ เครื่ องมือที่
ชํารุด ใช้ เครื่ องมือไม่ถกู วิธี ประมาท เป็ นต้ น
2.1.6 ยืน นัง่ หรื อใช้ ทา่ ทางในการทํางานที่ไม่เหมาะสม
2.2 สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัยที่อยู่รอบๆ ตัวในขณะ
ทํางาน ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดอันตรายได้ เช่นกัน ได้ แก่
2.2.1 ไม่มีการติดฝาครอบหรื อ เซฟการ์ ดในส่วนที่เ คลื่อ นไหวที่ เป็ นอัน ตราย หรื อ
เครื่ องมือมีฝาครอบแต่ไม่เหมาะสม
2.2.2 บริ เวณพื ้นมีนํ ้าลื่น ขรุ ขระ สถานที่ทํางานสกปรก มีของใช้ ที่ไม่เกี่ยวข้ องวาง
เกะกะ มีกองวัสดุสงู เกินไป
2.2.3 แสงสว่างไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดีพอ อากาศภายในห้ องทํางานร้ อนเกินไป
2.2.4 ไม่มีระบบเตือนภัย หรื อมีแต่ชํารุด
อ้ างอิง
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