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เนื้อหาส าคัญที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วันที่ 5 กรกรฎาคม 2565 

บุคลากรฝ่ายจัดพิมพ์และฝ่ายฝึกอบรมฯ ส านักพิมพ์ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety at Work) ณ ห้องประชุม 822 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระยะเวลา 2 วัน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร .ศริศักดิ์ สุนทรไชย รองศาสตราจารย์  
ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาในการบรรยายกล่าวถึงความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของส านักพิมพ์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับเนื้อหาส าคัญ 
ดังนี้ 

- ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของส านักพิมพ์ 

- การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีในส านักพิมพ์ 

- การท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการขนย้ายวัสดุในส านักพิมพ์ 

- การจัดการความปลอดภัยจากความร้อนและเสียงในส านักพิมพ์ 

 

วันที่ 6 กรกรฎาคม 2565 

 ผู้เข้ารับฟังการบรรยายเข้ารับฟังการบรรยายและการส ารวจสภาพพ้ืนที่ในการปฎิบัติงานใน
ส านักพิมพ์มีเนื้อหาส าคัญ คือ 

1. ประเด็นปัญหาความเสี่ยง 

2. การค้นหา/ส ารวจปัญหาความเสี่ยง 

3. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

4. สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานในส านักพิมพ์ 

5. แยกกลุ่มการปฏิบัติงานจริง ออกเป็น 5 กลุ่ม 
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ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของส านักพิมพ์ 
 

 
 
โรคจากการท างาน (Occupational Disease) 

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็น
อันตราย ลักษณะท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมแบ่งได้เป็น 

- โรคจากการท างานที่เกิดจากปัจจัยทางเคมี 

- โรคจากการท างานที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ 

- โรคจากการท างานที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ 

- โรคอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรคจากการท างาน 

1. ตัวเหตุของโรค  
2. ตัวคนที่ท างาน 
3. สภาพการท างานและสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ท าให้เกิดโรคจากการท างาน 

ตัวคนที่ท างาน 

 1. ปัจจัยที่ท าให้ไวต่อตัวเหตุของโรค เช่น กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ภาวะภูมิคุ้มกันสภาพทาง
จิตใจ พฤติกรรม เป็นต้น 

2. อายุ 

 3. พ้ืนฐานสุขภาพก่อนเข้าท างาน 

 4. ภาวะทางโภชนาการ 

5. พฤติกรรมในการท างาน 

6. พ้ืนฐานการศึกษา 

สิ่งแวดล้อมในการท างาน 

แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 4 ประเภท 

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment environment) เสียงดัง ความ
สั่นสะเทือน ความร้อน ความเย็น รังสี แสงสว่าง ความกดดันบรรยากาศ ตลอดจน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบริเวณสถานที่ท างาน 

2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment Chemical environment) สารเคมี
ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือผลผลิต หรือของเสียที่ต้องกาจัด โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ ก๊าซ ไอ 
ฝุ่น ฟูม ควัน หรืออยู่ในรูปของของเหลว เช่น สารทาละลาย (solvents ) หมึกพิมพ์ กรด ด่าง เป็นต้น 

- เข้าสู่ร่างกายทางปาก ทางการหายใจ ดูดซึมทางผิวหนัง 

 อันตรายจากสารเคมี 

– เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

– เกิดไฟไหม้ 
– เกิดการระเบิดหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี

รุนแรง 
– เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมการ

ท างาน 

3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment) เชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย  

เชื้อรา พยาธิ และสัตว์อ่ืน ๆ เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น 
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4. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หรือปัจจัยทางการยศาสตร์ (Ergonomics)  

1) งานที่ต้องท าแข่งกับเวลา 

2) ระบบการท างานและการบังคับบัญชา 

3) การท างานเป็นกะ 

4) การท างานที่มีช่วงเวลาการท างานยาวนาน 

5) การท างานหนักเกินไป 

6) การท างานที่จ าเจซ้ าซาก 

7) การท างานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจ 

หลกัการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมการท างาน 

1) พิษของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
2) แหล่งของมลพิษในสถานที่ท างาน 
3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน 
4) การทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน 
5) มาตรการควบคุมที่ใช้ 

แนวทางการด าเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

1) การส ารวจ (walk through survey walk through survey) 

2) การประเมินอันตราย 

3) การจัดมาตรการควบคุมและป้องกัน 

  เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
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เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) เครื่องวัดดัชนีความร้อน ส าหรับตรวจวัดในสถาน

ประกอบการ (WBGT/Relative Humidity/Thermal Comfort) 

• หัววัดทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -5 ถึง 100 oC  

• ค านวณหาค่า Thermal Comfort ได้ 

• ต่อกับอุปกรณ์วัดความเร็วลม ได้ 

• บันทึกผลการตรวจวัดและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์Heat Stress Monitor/WBGT  

 

เครื่องวัดแสง LUX METER 

หลักการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมการท างาน 

การควบคุมและป้องกันอันตรายที่ 

1. แหล่งหรือต้นเหตุ (source) มีประสิทธิภาพที่สุด 

2. ทางผ่าน (path) 

3. ตัวผู้ปฏิบัติงาน (receiver receiver) 

การควบคุมและป้องกนอันตรายท่ีแหล่งหรือต้นเหตุ (source) มีประสิทธิภาพที่สุด 
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การควบคุมและป้องกันอันตรายท่ีแหล่งหรือต้นเหตุ (source ) 

 

การควบคุมและป้องกันอันตรายท่ีทางผ่าน (path) 

 

การควบคุมและป้องกันอันตรายท่ีตัวผู้ปฏิบัติงาน (receiver) 

 

การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี 

1. การควบคุมทางวิศวกรรม 

- การทดแทน (Substitution) 

- การแยกการท างานที่เป็นอันตรายหรือผู้ปฏิบัติงานออกไปในที่เฉพาะ (Isolation) 

- การติดตั้งระบบระบายอากาศ (Ventilation) 
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2. การควบคุมโดยการบริหารจัดการ 

- การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

- ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- กาหนดวิธีการท างานที่ปลอดภัย 

- การบ ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต 

- การลดระยะเวลาของการสัมผัสสารเคมี 

- การติดฉลากและป้ายค าเตือน 

- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บบันทึกข้อมูล 

- การปฏิบัติทางด้านสุขาภิบาล 

- การให้ความรู้และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

3. การควบคุมโดยทางการแพทย์ 

- การตรวจสุขภาพท่ัวไป 

- การตรวจสุขภาพพิเศษ  

 

อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

การป้องกันศีรษะ อันตรายที่เกิดข้ึนต่อศีรษะ อาจรวมถึงอันตรายต่อ-สมอง-ดวงตา-จมูก-
ปาก-การป้องกันความปลอดภัยให้แก่ศีรษะจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  
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อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น  

                 

        การกระแทก                       สารเคมีที่หยดลงมา                  การโดนทับ 

   

           ไฟฟ้า                               ลื่นไถล                             อุณหภูมิ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) แบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

 1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) (Head Protection) (Head Protection) 
(Head Protection) เช่น หมวกแข็ง เป็นต้น 

 2. อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) (Hair Protection) (Hair Protection) เช่น ตา
ข่ายครอบผม เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) (Eye Protection) (Eye Protection) เช่น แว่นตา 
แว่นกรองแสง และหน้ากาก เป็นต้น  
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4. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) (Ear Protection) ได้แก่ ที่อุดหู และที่ครอบหู 

5. อุปกรณ์ป้องกันล าตัวและขา (Body and Leg Protection) (Body and Leg 
Protection) (Body and Leg Protection) ได้แก่ ชุดกันสารเคมี ชุดกันความร้อน ชุดกันสะเก็ดไฟ 

6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection) ได้แก่ รองเท้าหัวโลหะ รองเท้ายาง  

7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protective Device) Protective 
Device) Protective Device) Protective Device) ได้แก่ หน้ากาก ที่ครอบปากและจมูก ที่กรอง
อากาศชนิดต่าง ๆ ตามประเภทของสารเคมี 

8. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand Protection) (Hand Protection) ได้แก่ ถุงมือผ้า ถุง
มือยาง 

9. อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ได้แก่ ครีมป้องกันอันตรายผิวหนัง (Barrier Cream) เข็มขัดนิรภัย 
(Safety Belt) (Safety Belt) (Safety Belt) เชือกนิรภัย (Life Line) 
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การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีในส านักพิมพ์ 

ข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (Orange Book) 

- อันตรายของสารเคมี: ทางกายภาพ และแบบเฉียบพลัน 

- ภาคการขนส่ง 

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) เมื่อ ค.ศ. 2003 

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์และการจัดท าฉลาก: GHS (Purple Book) 

อันตรายของสารเคมี: ทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

4 ภาค         

- เกษตร 

- ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค 

- อุตสาหกรรม 

- ขนส่ง 

การจ าแนกความเป็นอันตราย 

• ทางกายภาพ (17 ประเภท) 

• ต่อสุขภาพ (10 ประเภท) 

• ต่อสิ่งแวดล้อม(2 ประเภท) 

การสื่อสารความเป็นอันตราย 

• ฉลาก (Label)  

• เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) 

การดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี 

• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ
รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
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ความเป็นอันตรายทางกายภาพ 

1. วัตถุระเบิด (Explosives) (Explosives)  

2. ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) 

3. ละอองลอยและสารเคมีภายใต้ความดัน (Aerosols (Aerosols and Chemicals under 
Pressure)  

4. ก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing Gas) 

5. ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases under Pressure) 

6. ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 

7. ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)  

8. สารเดี่ยวและสารผสมที่ทาปฏิกิริยาได้เอง (Self -Reactive Substances and Mixtures) 

9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric Liquids) 

10. ของแข็งท่ีลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric Solids) 

11. สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง (Self -Heating Substances and 
Mixtures)  

12. สารเดี่ยวและสารผสมที่สัมผัสน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ (Substances and Mixtures Which, 
in Contact with, Emit Flammable Gases) 

13. ของเหลวออกซิไดซ์ (Oxidizing Liquids)  

14. ของแข็งออกซิไดซ์ (Oxidizing Solids)  

15. สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides) 

16. สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to Metals)  

17. สารที่มีความหน่วงในการระเบิด (Desensitized Explosives)  

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) 

2. การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin Corrosion/Irritation)  
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3. การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious Eye 
Damage/Irritation)  

4. การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (Respiratory or 
Skin Sensitization) 

5. การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (Germ Cell Mutagenicity)  

6. การก่อมะเร็ง (Carcinogenicity) 

7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Reproductive Toxicity) 

8. ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (Specific 
Target Organ Toxicity/Single Exposure)  

9. ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้า (Specific 
Target Organ Toxicity/ Repeated Exposure) 

10 . ความเป็นอันตรายจากการส าลัก(Aspiration Hazard)  

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

- ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า(Hazard to the Aquatic Environment)  
- ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ(Hazard to the Ozone Layer)  

ข้อก าหนดในการจัดเก็บสารเคมีตามรูปสัญลักษณ์ของระบบสากล GHS 

สารไวไฟ 

1) สารไวไฟต้องเก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ และเปลวไฟและเก็บให้พ้นจาก
แสงอาทิตย์ 

2) มีการก าหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟ 

3) ต้องไม่เก็บสารไวไฟไว้ในภาชนะท่ีใหญ่เกินจาเป็น เช่น ในภาชนะขนาดใหญ่เกิน 20 ลิตร
และห้ามเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม้ไฟได้ไว้ในห้องปฏิบัติการมากกว่า 50 ลิตร เป็นต้น 

4) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม้ไฟได้ไว้มากกว่า 50 ลิตร ต้องเก็บไว้ในตู้
เฉพาะที่ใช้สาหรับเก็บสารไวไฟ หากต้องเก็บในที่เย็น ตู้เย็นที่ใช้เก็บต้องมีระบบป้องกันการเกิด
ประกายไฟหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจท าให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ (explos (explos ion –proof 
proof refrigerator) refrigerator) 
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5) ห้ามเก็บสารไวไฟในตู้เย็นสาหรับใช้ในบ้าน เนื่องจากภายในตู้เย็นที่ใช้ในบ้านไม่มีระบบ

ป้องกันการติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอย่างท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟได้ เช่น หลอดไฟภายในตู้เย็น 

เป็นต้น 

สารออกซิไดซ์ 

1) เก็บสารออกซิไดซ์ห่างจากสารไวไฟ สารอินทรีย์ และสารที่ไหม้ไฟได้ 

2) เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์สูง (เช่น กรดโครมิก) ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มีสมบัติ

เฉื่อย 

3) ห้ามใช้ขวดที่ปิดด้วยจุกคอร์กหรือจุกยางเก็บสารออกซิไดซ์ 

วัตถุระเบิด 

1) เก็บห่างจากอาคารอ่ืนๆ 

2) มีการล๊อคอย่างแน่นหนา 

3) ไม่ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสารที่ติดไฟได้ง่าย 

4) ต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 20 ฟุต 

5) ไม่ควรมีชนวนระเบิด (detonators) เครื่องมือและสารอ่ืน ๆ อยู่ด้วย 

6) ไม่ควรซ้อนกันเกิน 6 ฟุต 

7) ต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง 

8) ห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปในที่เก็บสารได้ 

แก๊ส 

1) เก็บถังก๊าซในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ
วงจรไฟฟ้า 

2) การเก็บถังก๊าซในห้องต้องมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง ถังก๊าซทุกถังต้องมีสายคาดหรือโซ่ยึดกับ
ผนัง โต๊ะปฏิบัติการ หรือที่รองรับอื่นๆ ที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง
จากน้ าหนักของถังก๊าซที่ล้มมาทับได้ โดยทั่วไปสายยึดต้องคาดเหนือกึ่งกลางถังในระดับประมาณ 2/3 
ของถัง 
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3) ถังก๊าซทุกถังต้องมีที่ปิดครอบหัวถัง ถังก๊าซที่ไม่ได้สวมมาตรวัดต้องมีฝาปิดครอบหัวถังท่ีมี 
สกรูครอบอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันอันตรายจากก๊าซภายในถังพุ่งออกมาอย่างรุนแรงหากวาล์ว
ควบคุมท่ีคอถังเกิดความเสียหาย 

4) ห้ามเก็บถังก๊าซเปล่ารวมอยู่กับถังก๊าซที่มีก๊าซ และต้องติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็น
ถังก๊าซเปล่า หรือถังก๊าซที่มีก๊าซ 

5) ถังก๊าซที่บรรจุก๊าซอันตรายหรือก๊าซพิษ ต้องเก็บในตู้เก็บถังก๊าซโดยเฉพาะที่มีระบบ
ระบายอากาศ หรือหากเป็นถังก๊าซขนาดเล็ก ต้องเก็บไว้ในตู้ควันและห้ามเก็บเกิน 2 ถัง 

6) ก๊าซเก็บถังก๊าซออกซิเจนห่างจากถังก๊าซเชื้อเพลิง (เช่น acetylene) แก๊สไวไฟ และวัสดุ
ไหม้ไฟได้ (combustible materials) อย่างน้อย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังด้วยฉาก/ผนังกั้นที่ท าด้วย
วัสดุไม่ติดไฟ ที่มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหน่วงไฟได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 

สารกัดกร่อน 

1) ห้ามเก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรด และเบส) ขนาดใหญ่ (ปริมาณมากกว่า 1 ลิตร หรือ 
1.5 กิโลกรัม) ไว้ในระดับที่สูงเกิน 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) 

2) ห้ามเก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรด และเบส) ทุกชนิด เหนือกว่าระดับสายตา 

3) ขวดกรดต้องเก็บไว้ในตู้ไม้ หรือตู้สาหรับเก็บกรดโดยเฉพาะที่ท าจากวัสดุป้องกันการกัด
กร่อน เช่น พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่เคลือบด้วยอีพ๊อกซ่ี (epoxy enamel) และมีภาชนะรองรับเช่น 
ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห่อหุ้มป้องกันการรั่วไหล เป็นต้น 

4) การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้นวาง ต้องมี
ภาชนะรองรับ เช่น ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห่อหุ้มป้องกันการรั่วไหล 

สารที่ไวต่อปฏิกิริยา 

1) มีการก าหนดพ้ืนที่ในห้องปฏิบัติการไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก  เพ่ือแยกเก็บสารที่ไวต่อ
ปฏิกิริยาต่าง ๆ (พอลิเมอไรเซชัน สารที่ไวต่อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ า สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
หรือสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ และสารที่ไวต่อปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก ) 
โดยหลีกเลี่ยงสภาวะที่ท าให้สารเกิดปฏิกิริยา เช่น น้ า แสง ความร้อน วงจรไฟฟ้า เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
สารที่ไวต่อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ าต้องเก็บให้ห่างจากอ่างน้ า ฝักบัวฉุกเฉิน เป็นต้น 

2) ตู้เก็บสารไวต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ต้องมีการติดค าเตือนชัดเจน เช่น สารไวต่อปฏิกิริยา–ห้าม

ใช้น้ า เป็นต้น 
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3) เก็บสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งก าเนิดประกายไฟ 

4) ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ต้องมีฝาหรือจุกปิดที่แน่นหนา  เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสัมผัสอากาศ 

5) ห้ามเก็บสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ในภาชนะที่มีฝาเกลียวหรือฝาแก้ว  เนื่องจากแรง
เสียดทานขณะเปิดอาจท าให้เกิดการระเบิดได้  อาจใช้เป็นขวดพลาสติกที่เป็นฝาเกลียวแทน  
(polyethylene bottles with screw –top lids) 

6) มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอร์ออกไซด์ของสาร 

สารอันตรายต่อสุขภาพ 

สารอันตรายต่อสุขภาพหรือสารที่เป็นพิษ (toxi chemicals)  หมายถึง สารซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่า จะอยู่ในสภาวะใดๆ ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงสารกัมมันตรังสี (radioactive)  ด้วย 
การเก็บ 

1) ภาชนะต้องปิดฝาสนิท อากาศเข้าไม่ได้ 

2) ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ 

3) ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งภาชนะท่ีเก็บและบริเวณท่ีเก็บสารนั้นๆ 

4) สารที่ไวต่อแสง ต้องเก็บไว้ในขวดสีชา ในสถานที่เย็นแห้งและมืด 

สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

1) หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม 

2) เก็บสารที่หกรั่วไหล 

3) ก าจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

การจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีโดยฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

• การจัดสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 

• การปฏิบัติงานเมื่อเกี่ยวข้องกับสารเคมี 

• การป้องกัน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมี 
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การจัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

พิจารณาจากฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหัวข้อ 

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสมและบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จ าหน่าย 

2) การบ่งชี้ความเป็นอันตราย 

3) องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

พิจารณาจากฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหัวข้อ  

1) สมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

2)  ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา 

3) ข้อมูลด้านพิษวิทยา  

4) ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

การปฏิบัติงานเมื่อเกี่ยวข้องกับสารเคมี 

พิจารณาจากฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหัวข้อ 

1) มาตรการปฐมพยาบาล 

2) การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล  

3) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 

  4) ข้อมูลอื่น 

การป้องกัน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมี 

พิจารณาจากฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหัวข้อ 

1) มาตรการผจญเพลิง  

2) มาตรการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร  

3) การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้และการจัดเก็บ  

4) ข้อพิจารณาในการก าจัด  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง 
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การท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการขนย้ายวัสดุในส านักพิมพ์ 

อุบัติเหตุและความสูญเสีย 

1. ความปลอดภัยในการท างาน (Occupational Safety and Health) 

2. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานของผู้ประกอบอาชีพทั้งหลาย 

3. การประสบอันตรายจากการท างาน 

4. โรคจากการท างาน (Occupational Disease) หรือโรคจากการประกอบอาชีพ หรือโรคอัน

เกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องจากการท างาน 

• ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นอันตราย 

ลักษณะท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม 

• เช่น โรคจากสารตะก่ัว หูตึงจากเสียงดัง ปวดหลังจากการท างาน 

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดจากการที่

ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ทราบล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วมีผลให้เกิดการ

บาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการท างาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือ

ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างานหรือต่อสาธารณชน 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค ์แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

อุบัติการณ์ (Incident) 

• เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียง

เล็กน้อยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ท าลายทรัพย์สินและสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการผลิต 

• เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งอาจหรือเป็นผลท าให้เกิดความเสียหาย 
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สาเหตุของอุบัติเหตุ 

H.W. Heinrich 1920 ได้กล่าวไว้ว่า 

• คน = 88% การท างานไม่ถูกต้อง ความประมาท มีนิสัยชอบเสี่ยง 

• ความผิดพลาดของเครื่องจักร = 10% เครื่องจักรชารุด ไม่มีเครื่องป้องกัน สภาพแวดล้อมไม่

ปลอดภัย การวางผังโรงงานไม่ถูกต้อง 

•ดวงชะตา = 2% พายุ น้ าท่วม ฟ้าผ่า คลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว 

ทฤษฎีโดมิโน 

-ภูมิหลังของบุคคล และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

- ความผิดปกติของบุคคล 

- การกระท าที่ไม่ปลอดภัย/สภาพเครื่องจักรหรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตราย 

- การเกิดอุบัติเหตุ 

- การบาดเจ็บ 

ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ 

• การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts) ได้แก่ 

– หยอกล้อกันขณะท างาน 
– ซ่อมเครื่องจักรขณะเดินเครื่อง 
– ยก เคลื่อนย้ายวัสดุด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย 
– ท างานเชื่อมใกล้กับสารไวไฟ 
– สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 

• สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe conditions)ได้แก่ 
– กองวัสดุอยู่สูงเกินไป 
– พ้ืนโรงงานลื่น มีของวางเกะกะ 
– สายไฟพาดขวางทางเดิน 

– เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ด 
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แบบจ าลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) 

ขาดการควบคุม 

1. โครงการไม่เพียงพอ 

2. มาตรฐานของโครงการไม่เพียงพอ 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานไม่เพียงพอ 

สาเหตุพื้นฐาน 

1. ปัจจัยจากคน 

2. ปัจจัยจากงาน 

สาเหตุในขณะนั้นการปฏิบัติและสภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน 

1. เหตุการณ์ผิดปกติสัมผัสกับหรือวัตถุ 

2. ความสูญเสียคนทรัพย์สินกระบวนการผลิต 

การศึกษาอัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุในวงการอุตสาหกรรมโดยแฟรงค์ อี. เบิร์ด ค.ศ.1969 

 

 

 

 

 



23 
 

การศึกษาของคณะกรรมการบริหารสุขภาพและความปลอดภัยของรัฐบาลอังกฤษ (Health and 

Safety Executive;HSE) ค.ศ. 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

1. สาเหตุน า 

- ปัจจัยจากคน 

- ปัจจัยจากงาน 

2.สาเหตุโดยตรง 

- การกระท าที่ไม่ปลอดภัย 

- สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

3. ขาดการควบคุม 

สาเหตุน า (Indirect causes)  

1) ปัจจัยจากบุคคล (Personal factor) ได้แก่ 
– สภาวะของร่างกายท่ีไม่เหมาะสม 

– ร่างกายได้รับความกดดันหรือความเครียด 

– สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ที่ไม่เหมาะสม 

– มีความเครียดทางด้านจิตใจ 

1 = บาดเจ็บหยดุงานเกิน 3 

วัน 

7 = บาดเจ็บเล็กน้อย 

189 = อุบัติเหติเหตไม่มี

บุคคลบาดเจ็บ 
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– การขาดความรู้ 

– การขาดทักษะ/ความชานาญ 

– การขาดแรงจูงใจหรือแรงจูงใจไม่เหมาะสม 

2) ปัจจัยจากงาน (Job factor)ได้แก่ 

– มีภาวะผู้น าและ/หรือการแนะน างานไม่เพียงพอ 

– การออกแบบทางวิศวกรรมไม่ดีพอ 

– การควบคุมการจัดซื้อไม่เพียงพอ 

– การบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 

– เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุไม่เพียงพอ 

– มาตรฐานของการท างานไม่เพียงพอ 

– การช ารุดเสียหาย 

– ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ 

สาเหตุโดยตรง (Direct causes) คือ สาเหตุในขณะเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาก 2ปัจจัย 

• การกระท าที่ไม่ปลอดภัย 

• สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ขาดการควบคุมท่ีดี (Lack of Control) 

1. ไม่มีระบบในการป้องกัน ควบคุม หรือมีไม่เพียงพอ (Inadequate Program) 

2. มีระบบอยู่แต่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานแต่ไม่เพียงพอ (Inadequate Standard) 

3. มีระบบที่มีมาตรฐานแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  หรือปฏิบัติ ไม่ได้ตามมาตรฐาน 

(Inadequate Compliance) 

ความสูญเสีย (Loss) 

การสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์สามารถนามาประเมินการสูญเสียโดยคิดเป็นเงิน

ค่าใช้จ่ายได้ 2 ประเภท คือ 

• การสูญเสียที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรง (Direct cost) 

• การสูญเสียที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) 



25 
 

ปรากฏการณ์ภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Phenomenon) 

• ค่าใช้จ่ายโดยตรง 

– ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าฟ้ืนฟูสภาพ ค่าทาศพ ค่าประกันชีวิต 

• ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

– สูญเสียเวลา สูญเสียชื่อเสียง สูญเสียวัตถุดิบ 

สูญเสียในการฝึกความชานาญงาน 

สูญเสียค่าไฟฟ้า เสียขวัญกาลังใจ 

การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทและลักษณะอันตรายของเครื่องจักร 

–  เป็นเครื่องจักรที่ใช้เป็นแหล่งผลิตหรือต้นกาลังหรือเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไม่ว่าจะเป็น

พลังงานไอน้ า น้ าลม ไฟฟ้า น้ ามัน ไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เครื่องจักร ต้นก าลัง 

– หม้อน้ า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ 

2. เครื่องส่งก าลัง 

• เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส่งผ่านก าลังจากเครื่องจักรต้นก าลังไปยังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ่ืน

เพ่ือใช้งานต่อไป ได้แก่ 
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• เพลา ล้อ ปุลเล สายพาน คลัช โซ่ เฟือง กระเดื่อง ท่อลม 

3. เครื่องจักรท าการผลิต 

• เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆจากวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือในการ
ซ่อมบ ารุง รวมถึงงานเชื่อม ได้แก่ 

• เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องปั๊ม เครื่องตัด เครื่องไส เครื่องเจาะ 

เครื่องเชื่อม 

สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

• เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสม 

• มีการถอดเซฟการ์ดออก 

• มีการปล่อยปละละเลยส่วนอันตรายของเครื่องจักรที่อยู่ในที่สูงไม่จ าเป็นต้องมีเซฟการ์ด 

• พนักงานขาดทัศนคติท่ีปลอดภัย 

• พนักงานขาดการฝึกอบรมการท างานกับ 

เครื่องจักร 

ประเภทของกลไกที่ก่อให้เกิดอันตรายและความจ าเป็นต้องมีเซฟการ์ด 

• กลไกท่ีมีการหมุน ได้แก ่เพลา ปุลเลฟลายวีลเกียร์ สายพาน รอก 

• เซฟการ์ดหรือแผ่นครอบหรือปลอกเพลา ควรเป็นประเภทที่ถอดออกได้ง่าย หรือมีท่ีส าหรับ
หยอดน้ ามันหล่อลื่น ท าความสะอาดง่าย 

• ควรเป็นเครื่องจักรที่จะท างานได้หลังจากประกอบเซฟการ์ดแล้ว 

กลไกประเภทท่ีมีการบีบหรือหนีบ 

• ประเภทที่มีชิ้นส่วนหมุนตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป จุดอันตรายเกิดขึ้นได้จากการหนีบ เช่น เครื่อง
รีด โซ่และเฟือง สายพานและปุลเล่รอก 

• เซฟการ์ด 

แบบฝาครอบป้องกัน ป้องกันเฉพาะจุดที่สัมผัสมีระบบบังคับให้เครื่องหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่ง

อ่ืนเข้าไปในจุดหนีบ 
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กลไกประเภทสกรู 

• อันตรายคล้ายคลึงกับประเภทที่มีการหนีบ ต่างกันเพียงแต่ประเภทสกรูทีชิ้นส่วนหมุนกับ
ไม่หมุน เช่น เครื่องบด เครื่องผสม 

• เซฟการ์ด 

– แบบฝาครอบ ตะแกรงก้ัน 
– ปรับขนาดช่องป้อนวัตถุตามขนาดและรูปร่างของวัตถุ 
– เครื่องจะหยุดท างานอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ 

กลไกประเภทท่ีมีการพับหรืองอหรือกดขึ้นรูป 

• อันตรายขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และสภาพการใช้เครื่องมือ เช่น ขนาด รูปร่าง และลักษณะการ
กด หรือขนาดความหนาและชนิดของวัตถุ 

ประเภทที่มีการเคลื่อนที่แบบสลับไปมา 

• เป็นการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรแบบกลับไปมา ซ้าย-ขวา เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบ หรือ
แท่นเลื่อนของเครื่องจักร เช่น เครื่องไส เลื่อยไฟฟ้า 

• ลักษณะอันตราย อาจกระแทกอวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกาย 

ประเภทของเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 

เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทติดตั้งอยู่กับที่แบบปิดกั้นที่สามารถมองเห็น
การท างานของเครื่องจักร 

• ต้องการเห็นการท างานของเครื่องจักร 

เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทอินเตอร์ล็อก 

• ติดตั้งผสมกับเครื่องป้องกันประเภทอยู่กับท่ีด้วย 

• เครื่องจักรจะหยุดท างานหากหากเครื่องป้องกันฯหรือฝาครอบถูกเปิดออก 

เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทสามารถปรับได้ 

• ส าหรับเครื่องปั๊มโลหะ 

• เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรประเภทอัตโนมัติ 

• ใช้กลไกการท างานแบบอัตโนมัติ ขณะยังไม่ได้ท างาน ขณะเครื่องจักรท างาน 

• เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรชนิดอ่ืนๆ 
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แบบควบคุม 2 มือ 

• แบบป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ 

• แสดงแบบป้องกันชิ้นงานอัตโนมัติ 

• แสดงการป้อนแบบมีตัวดันชิ้นงาน 

• แสดงการป้อนแบบมีรางเทป้อนชิ้นงาน 

กฎความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักร 
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การเคลื่อนย้ายวัสดุ 
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การยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน 

 

   

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยก 

• แรง & น้าหนักท่ียก 

• ระยะระหว่างสิ่งของ & ผู้ยก 

– สิ่งของชิดล าตัว 
– สิ่งของสูงจากพ้ืน 30นิ้ว 

• ขนาดสิ่งของ 

• ความถี่ในการยก 

• ความมั่นคงของสิ่งของ 
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การยกของ 

 

 

การยก 

    

 

 

 



32 
 

       

 
บริเวณท่ีมีปัญหา คือ L5 –S1 ต าแหน่งปวดหลัง 

การยกของอย่างถูกวิธี 

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ 

• ลดน้ าหนักวัสดุ 

• มีที่จับ หูหิ้ว 

• ใช้คนมากกว่า 1คน 

• ระบบการจัดเก็บง่ายต่อการยกเคลื่อนย้าย 

• ลดระยะทางในการยกเคลื่อนย้าย 

• ลดจ านวนครั้ง 

• ลดการบิดเอี้ยวตัว 

กฎกระทรวงกาหนดอัตราน้ าหนักการยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก เข็น พ.ศ. 2547 

• ชาย ≤ 55 Kg 

• หญิง เด็กชายอายุ 15 -<18 ปี = ≤25 Kg 

• เด็กหญิง อายุ 15 -<18 ปี ≤= 20 Kg 

• ถ้าน้ าหนักเกินอัตรา ให้มีเครื่องทุ่นแรง 

• ห้ามหญิงตั้งครรภ์ ยก แบก หาบ หาม ทูน ลากหรือเข็นของเกิน 15 Kg (มาตรา 39 พรบ.
คุ้มครองแรงงาน 2541) 
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ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 

        

 

     

 

    

รถเข็น 

การใช้รถเข็นอย่างปลอดภัย 

• ระวังรถวิ่งตกทางที่ยกสูง 

• การชนกัน 

• การถูกหนีบระหว่างรถเข็นกับสิ่งของอ่ืน 

• จัดเก็บในที่ปลอดภัย 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการดึงและดัน 

1.การออกแรงดึงและดันที่เกินกาลังจะท าให้ต้องใช้แรงกล้ามเนื้อทั้งแขน ขา และล าตัวมาก 
โดยขึ้นกับ 4 ปัจจัย คือ 

1) น้ าหนักของวัตถุ 

2) ความฝืดของการหมุนล้อรถเข็น 

3) ความฝืดระหว่างยางล้อรถเข็นพ้ืนที่ท าางาน 

4) ความฝืดระหว่างพ้ืนรองเท้าพ้ืนที่ท างาน เช่น การสวมรองเท้าท่ีมีพ้ืนลื่น 

2. ระยะทางและความถี่ในการดึงและดันวัตถุ 

3. ความสูงของต าแหน่งที่ท าการดึงและดัน เช่น ความสูงของมือจับ ถ้ามือจับต่าจะท าให้แรง
ดึงและดันสูงขึ้น เพราะสามารถใช้น้ าหนักตัวช่วยได้ดีข้ึน แต่ผู้ท างานต้องก้มหลัง เพ่ือท าการดัน และ
ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังมากในการดึง 

4. วิธีการดึงและดันของผู้ท างาน ได้แก่ การดึงและดันขณะบิดหรือเอียงลาตัว ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายต่อหลังได้ 

• วิธีการดันแบบข้อศอกเหยียดตรง พบว่าจะท าให้มีแรงกดที่ข้อต่อมากเกินไป ท าให้
ข้อศอกได้รับบาดเจ็บได้ 

• การดึงและดันแบบเท้าคู่ (เท้าท้ังสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้ามองจากด้านข้าง) 
จะท าให้ได้แรงมากขึ้น เพราะได้แรงดันจากขาทั้งสองข้างช่วยกัน แต่การดึงและดันแบบนี้มีความเสี่ยง
ต่อการล้ม 

5. การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วย การดึง นั้นมีข้อด้อยมากกว่า การดัน การดึงจะต้องใช้กล้ามเนื้อ
หลังมากกว่า ยิ่งถ้าดึงวัตถุจากระดับที่ต่ า เช่น ใต้ระดับหัวเข่าลงไป จะต้องใช้แรงกล้ามเนื้อหลังมาก 
ใกล้เคียงกับการยกวัตถุนั้นขึ้นในแนวดิ่ง ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังได้ 

6. วิสัยการมองเห็นผู้ท างาน ถ้าดึงและดันแบบมองไม่เห็นด้านหน้าเพราะวัตถุหรือรถเข็นที่
สูงเกินจนบังวิสัยการมอง รถเข็นอาจตกทางหรืออาจเข็นวัตถุไปชนผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บได้ 
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การลดปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการดึงและดัน 

• ปรับปรุงสภาพการท างาน 

• เปลี่ยนจากการเคลื่อนย้ายของหนักด้วยแรงคน มาเป็นการใช้รถเข็นแทน 

• ไม่ควรดันหรือดึงรถเข็นขึ้นหรือลงทางลาดที่ชันมาก 

• ดึงและดันให้ถูกวิธี 

• อย่าดึงหรือดันพร้อมกับการบิดล าตัว 

• ดึงและดันแบบก้าวเท้า อย่าใช้เท้าคู่ จะปลอดภัยจากการลื่นล้ม 

• ขณะดึงและดันอย่าเหยียดศอกตรง ให้งอข้อศอกมากหรือน้อยตามแต่ถนัด เพ่ือลดแรงกดที่
ข้อศอก 

• ใช้การดันแทนการดึง 
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รถติดเครื่องยนต์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 

• รถฟอร์คลิฟต์ 

- พนักงานต้องผ่านการอบรม 
- แต่งกายให้เหมาะสม 
- ปฏิบัติตามกฎจราจร 
- ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่ขับรถยกนั่งไปกับผู้ขับ 

  

 

  

 

การจัดการความปลอดภัยจากความร้อนและเสียงในส านักพิมพ์ 

การจัดการความปลอดภัยจากความร้อน (Heat Stress) 

ความร้อน 

• เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหว การสั่นและชนกันของโมเลกุลของวัตถุ 

• หน่วยวัดระดับความร้อน คือ oC, oF 

• หน่วยวัดปริมาณความร้อน คือ แคลอรี บีทียู 

Kcal  = Q น้ า 1 กก.T สูง 1 oC 

 BTU = Q น้ า 1 ปอนด ์T สูง 1 oF 

1Kcal = 3.968 BTU 
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อันตรายจากความร้อน 

• มีไข ้(fever)  

• ลมแดด (heat stroke) 

• อ่อนเพลียเนื่องจากความร้อน (heat exhaustion) 

• การขาดน้ า (dehydration)  

• คะคริวเนื่องจากความร้อน (heat cramp) 

แหล่งความร้อนที่มีอิทธิพลต่อความร้อนในร่างกายมนุษย์ 

1)  ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจากการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงาน 

• เมตาโบลิซึมพ้ืนฐาน(Basal Metabolic)ในภาวะปกติความร้อนส่วนใหญ่เกิดได้จาก
การเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย 

• การท างานของกล้ามเนื้อ (Shivering) Shivering) ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้น
จากการท างานของกล้ามเนื้อไปเป็นความร้อน 

2) ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

การถ่ายเทความร้อนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อม 
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สมการสมดุลความร้อน H = M ± R ± C – E ± D 

H = ความร้อนสะสมของร่างกาย (Body heat storage)  

M = ความร้อนจากการเผาผลาญอาหารเพ่ือสร้างพลังงาน (Metabolic heat)  

R = ความร้อนท่ีถ่ายเทด้วยการแผ่รังสี (Radiation)  

C = ความร้อนท่ีถ่ายเทด้วยการพา (Convection)  

E = ความร้อนท่ีสูญเสียไปจากการระเหยของเหงื่อ (Evaporation) 

D = ความร้อนท่ีถ่ายเทด้วยการน า (Conduction) 

การประเมินการสัมผัสความร้อน มี 2 ส่วน คือ 

1) การวัดระดับความร้อน (WBGT) 

2) การประเมินภาระงาน (workload) 

อุณหภูมิเวตบัลบ โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) เป็นดัชนีวัดสภาพความ
ร้อนในสิ่งแวดล้อมการท างาน (มีหน่วยวัดเป็น oC หรือ oF) ซึ่งได้น าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร้อน
ที่สะสมในร่างกายมาพิจารณา ได้แก่ ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะท างาน และความร้อน
จากสิ่งแวดล้อมการท างานที่ถูกถ่ายเทมายังร่างกายได้จาก การน าการพา และการแผ่รังสีความร้อน 

WBGT จะประเมินโดยใช้ค่าอุณหภูมิ 3 ชนิด 

• NWB  คือ Natural Wet Bulb ( C) อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียกตาม
ธรรมชาติ 

เป็นเสมือนการวัดอุณหภูมิที่ผิวหนัง 

• GT  คือ Globe Temperature (๐C) อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดโกลบเป็นการวัด
ความร้อนท่ีเกิดจากการแผ่รังสี 

• DB  คือ Dry Bulb  (๐C) อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะแห้งเป็นการวัดอุณหภูมิ
อากาศ 

สมการ WBGT 

• ในกรณีวัดในอาคารหรือนอกอาคารที่ไม่มีแดด (IN DOOR)  WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT 

• ในกรณีวัดนอกอาคารและมีแดด (OUT DOOR) WBGT  = 0.7 NWB + 0.2 GT  + 0.1 DB  
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เครื่องมือตรวจวัดความร้อนแบบ direct reading 

 

 

 

การประเมินภาระงาน (Workload) 

• ท่าทางการเคลื่อนไหว 

• กิจกรรม/ชนิดของการปฏิบัติงาน 

• เมตาบอลิสึมพ้ืนฐานของร่างกาย 
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มาตรฐานความร้อน 

ความหนักเบาของงาน                           อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเวตบัลบ์โกลบ (๐C WBGT)   

งานเบาไม่เกิน 200 Kcal/hr                                       34 

งานปานกลาง 201 ถึง 350 Kcal/hr                              32 

งานหนัก มากกว่า 350 Kcal/hr                                   30 

 

การจัดการความปลอดภัยจากความร้อน 

1) การควบคุมทางวิศวกรรม (engineering controls) 

2) การควบคุมทางการบริหารจัดการ (administrative controls)  

การควบคุมทางวิศวกรรม (engineering controls) 

1) การออกแบบเพ่ือลดภาระงานที่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกาย 

2) การป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากแหล่งก าเนิด 

3) การควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนอากาศในสภาพแวดล้อมการท างาน 
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การควบคุมทางการบริหารจัดการ (administrative controls)  

1) การจ ากัดหรือปรับเปลี่ยนเวลาการท างาน 

2) จัดให้มีระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานใบริเวณที่มีระดับความร้อนสูง 

3) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท างานที่มีระดับความร้อนสูง 

4) การจัดหาน้ าดื่มและเกลือแร่ 

5) การเฝ้าระวังทางการแพทย์ 

6) การฝึกอบรม 

การจัดการความปลอดภัยจากเสียง Noisc 

กลไกการได้ยิน 

 

 

อันตรายของเสียง 

1. อันตรายต่อสุขภาพ 

1.1 การสูญสียการได้ยินแบบชั่วคราว 

1.2 การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร 

2. อันตรายต่อความปลอดภัยในการท าางาน 

3. ก่อให้เกิดความร าคาญ 
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ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย (Leq ) 

 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2561 
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การตรวจการได้ยิน 

1. ท าการตรวจในห้องเงียบ 

2. ผู้ตรวจจะให้สัญญาณเสียง 

3. หากได้ยิน – ผู้ถูกตรวจจะยกมือหรือให้สัญญาณว่าได้ยิน 

4. หากไม่ได้ยิน – ผู้ตรวจจะเพ่ิมระดับเสียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยิน 
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ข้อพึงปฏิบัติก่อนและระหว่างตรวจการได้ยิน 

1. ไม่สัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ 

2. ถ้าต้องท างานในวันตรวจการได้ยิน ให้สวมใส่ที่อุดหู/ที่ครอบหูอย่างแนบสนิทและ
ตลอดเวลา 

3. มาถึงห้องตรวจการได้ยินอย่างน้อย 5 นาทีก่อนรับการตรวจ 

4. ถอดสิ่งของ เช่น แว่นตา หมวก ต่างหู เป็นต้น 

5. รวบเส้นผมให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเส้นผมระหว่างหูฟังและศีรษะ 

6. ไม่เคลื่อนไหว ขยับตัวไปมาขณะตรวจ 

7. สวมใส่หูฟังให้แนบสนิท และไม่อึดอัด 

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 

1. การป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งก าเนิด 

2. การป้องกันที่ทางผ่าน 

3. การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

 

การป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งก าเนิด 
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การป้องกันที่ทางผ่าน 

 

 

การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

การสวมใส่ที่อุดหู 
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การใช้ที่อุดหูอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เลือกใช้ที่มีขนาดพอเหมาะกับรูหู 

2. ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้งาน 

3. สวมใส่ให้แนบสนิทกับรูหูและตลอดเวลาที่ท างาน 

4. มีส ารองให้ใช้งาน 

การใส่ที่ครอบหูที่ถูกต้อง 

 

การใช้ที่ครอบหูอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ต้องสวมใส่ให้แนบสนิทกับโครงสร้างใบหน้า 

2. ต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ท างาน 

3. คนที่ผมยาว มีเครามาก หรือใส่ต่างหู จะมีโอกาสที่เสียงจะเล็ดลอด เข้าไปในหูได้ ท าให้
ประสิทธิภาพการลดเสียงลดลง 

4. การใช้ที่ครอบหูพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอ่ืนๆโดยเฉพาะหมวกนิรภัย  
กระบังหน้าแว่นตานิรภัย ต้องท าด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดร่องโหว่ให้เสียงเล็ดลอดเข้า
ไปในหูได ้

5. เปลี่ยนเบาะใหม่ทันที่ที่พบว่าวัสดุที่ใช้ท าเบาะเสื่อมสภาพ 

6. มีครอบหูส ารองตลอดเวลา และมีให้บริการในบริเวณท่ีต้องใช้งาน 

 

 

 

 



47 
 

การส ารวจสภาพพื้นที่ในการท างานในส านักพิมพ์ 

ประเด็นปัญหาความเสี่ยงปัญหา (Problems ) 

สภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวังไว้หรือสิ่งที่ควรจะเป็น อันจะมีผลท าให้เกิดสิ่งที่ไม่พึง

ประสงค์ข้ึน 

สิ่งที่คาดหวัง เช่น กฎหมาย มาตรฐาน กฎเกณฑ ์ระเบียบ บรรทัดฐาน เป็นต้น 

ปัญหาที่แฝงอยู่ในที่ท างาน 

 

ประเด็นปัญหา 

1. ด้านความปลอดภัย 

- โครงสร้างอาคาร:บันได ทางออก ประต ูหน้าต่าง ทางเดิน 

- ต้นก าเนิดพลังงาน: ระบบไฟฟ้า หม้อน้ า มอเตอร์ 

- เครื่องจักร เครื่องมือ: จุดเสี่ยง จุดหนีบ จุดตัด จุดหมุน 

- วัตถุดิบที่ใช้: สารไวไฟสารพิษ สารเคมีอันตรายอื่นๆ 

- การเคลื่อนย้ายวัสดุ: รถฟอร์คลิฟต ์รถเข็น ปั้นจั่น 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับลูกจ้าง: การสวม PPE 
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2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

 

 

กายภาพ: แสงสว่าง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความร้อน รังสี ฯลฯ 

เคมี: ฝุ่น ฟูม ไอระเหยของสารเคมี ก๊าซพิษต่างๆ ฯลฯ 

ชีวภาพ: ไวรัสแบคทีเรีย เชื้อรา สัตว์มีพิษ สัตว์น าโรค 

การยศาสตร์/จิตวิทยาสังคม 

งานนั่ง งานยืนงานยกของ งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ งานซ้ าซาก งานกะ การจัดระบบกะ 

ความเครียด แรงจูงใจในการท างาน 
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3. ด้านเหตุฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉิน: อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล โรคระบาดฯลฯระบบและอุปกรณ์: ระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ 

ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง  การตรวจสอบ: ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การฝึกอบรม
บุคลากร: การอบรมดับเพลิงขั้นต้น  การฝึกซ้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน:การซ้อมหนีไฟ  

4. ด้านสุขภาพ 

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป:น้ าหนักส่วนสูง ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความดันโลหิต ชีพจร 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ: ความเข้มข้นของเลือด น้ าตาลในเลือด ไขมันในเลือด ความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ไวรัสตับอักเสบบี 

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ: 

1. 3อ. : บริโภคอาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ 
2. 2ส. : การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 

3. การประเมินสมรรถภาพ: 

4. การมองเห็น 

5. การได้ยิน 

6. ปอด การหายใจ 

7. กล้ามเนื้อ ฯลฯ 

การค้นหา/ส ารวจปัญหาความเสี่ยง 

คุณสมบัติของผู้ค้นหาปัญหา 

1. มีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา 

2. มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพ 

4. ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าของกฎหมาย/มาตรฐาน 

5. หมั่นสังเกต พยายามค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการค้นหาปัญหา 

1. การใช้แบบตรวจ/แบบสารวจความปลอดภัย 

2. การเฝ้าสังเกตงาน การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 

3. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน/การประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

5. การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน  :ใช้เครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เป็นต้น 

6. การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานใน
สถานประกอบการ 

7. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

8. การประชุมระดมสมอง:การประชุมของคปอ.คณะท างานฯลฯ 

9. การเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของหน่วยงานอื่น ๆ 

10. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

แหล่งข้อมูลปัญหา 

1. ข้อมูลจากห้องพยาบาล: ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทา

ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

2. รายงานการตรวจความปลอดภัย 

3. รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

4. รายงานผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSAJSAJSA) 

5.รายงานจากการวางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 

6. บันทึกการร้องเรียนปัญหาความไม่ปลอดภัย เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

7. รายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :ฝ่ายซ่อมบ ารุง ผู้รับเหมา ฯลฯ 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting)  

1.เป็นการก าหนดความสาคัญของประเด็นปัญหา เพ่ือจะได้น ามาแก้ไขหรือปรับปรุงตามลา
ดับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม 

2.การจัดท าแผนงาน/โครงการจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงสุดและมีความเร่งด่วน
ที่สุดก่อน 

เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ 

3.ขนาด/ขอบเขตผลกระทบของปัญหา 

4.ระดับความรุนแรงของปัญหา 

5. โอกาสหรือแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอันตราย 

6. ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา 

7. ความสนใจของผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 

ฯลฯ 

 

ขนาดของปัญหา 

ระดับคะแนน                                          ความหมาย 

1 คะแนน         มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนน้อย เช่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนพนักงาน 

2 คะแนน         มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนปานกลาง เช่น ร้อยละ 11 -30 ของจ านวนพนักงาน 

3 คะแนน         มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนค่อนข้างมาก เช่น ร้อยละ 31 -50 ของจ านวนพนักงาน 

4 คะแนน         มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนมาก เช่น มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงาน 
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ความรุนแรงของปัญหา 

ระดับคะแนน                                      ความหมาย 

1 คะแนน         มีก ารบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลได้โดยไม่หยุดงานหรือสูญเสียทรัพย์สิน
มูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

2 คะแนน         มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยหยุดงานไม่เกิน  3วันหรือสูญเสีย
ทรัพย์สินมูลค่า 10,001 -50,000 บาทหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย 

3 คะแนน         มีผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและสูญเสียเวลาท างานเกิน  3วันหรือ   
สูญเสียทรัพย์สินมูลค่า 50,001 -100,000 บาท หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมปานกลาง 

4 คะแนน         มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมาก 

 

โอกาสที่จะเกิดปัญหา 

ระดับคะแนน                                          ความหมาย 

1 คะแนน         มีโอกาสในการเกิดยากเช่น เกิดเดือนละ1ครั้ง หรือน้อยกว่า 

2 คะแนน         มีโอกาสในการเกิดน้อยเช่น เกิดขึ้น 2-5 ครั้งต่อเดือน 

3 คะแนน         มีโอกาสในการเกิดปานกลางเช่น เกิดข้ึน 6-10 ครั้งต่อเดือน 

4 คะแนน         มีโอกาสในการเกิดสูงเช่น เกิดข้ึนมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 

ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา 

ระดับคะแนน                            ความหมาย 

1 คะแนน         ใช้แรงงาน งบประมาณ เวลามาก และมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหา ต้องมีการ
แก้ไขทางด้านโครงสร้างหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 

2 คะแนน         ใช้แรงงาน งบประมาณ เวลามาก และมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหา 
3 คะแนน         ใช้แรงงาน งบประมาณ เวลาปานกลางในการแก้ปัญหา 
4 คะแนน         ใช้แรงงาน งบประมาณ เวลาน้อยสามารถแก้ปัญหาได้ทันที 
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กิจกรรม 

1. ส ารวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในส านักพิมพ์ 

2. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้ตัวชี้ วัดอย่างน้อย 3เกณฑ์ 

โดยระบุเกณฑ์และนิยามเกณฑ์ของแต่ละตัวชี้ วัดให้ชัดเจน 

3. น าเสนอปัญหา 3 ล าดับแรก เพ่ือให้ผู้บริหารทราบและ 

เข้าใจสถานการณ์ทางด้านความปลอดภัยที่เป็นอยู่ 

แบบส ารวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในส านักพิมพ์ 

แบบสารวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในส านักพิมพ์ 

 

https://forms.office.com/r/ 8iprxcQPA iprxcQPA5 

กลุ่มอันตรายที่ต้องตรวจ 

- โครงสร้างและอาคาร พ้ืน ทางเดิน บันได ทางออก ทางหนีไฟ 

- ส านักงาน ระดับของแสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ 

- เครื่องจักร อุปกรณ ์เครื่องมือ 

- การจัดเก็บวัสดุ สารเคมี การเคลื่อนย้ายวัสดุ การก าจัดของเสีย 

- แหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ท่อลม ไฮดรอลิกไอน้ า 

- กระบวนการผลิตพิเศษ เช่น งานเชื่อม งานในที่อับอากาศ 

- งานก่อสร้าง (ถ้ามี) 

- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 



55 
 

ข้อสังเกตในการตรวจการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 

ความบกพร่องส่วนบุคคลเป็นต้นเหตุส าคัญของการประสบอันตราย : 

- แต่งกายไม่เหมาะสม หรือ ไม่ปลอดภัย 

- มีพฤติกรรม หรือ การกระท าโดยทั่วไปที่ไม่ปลอดภัย 

- ใช้วิธีการท างานที่ผิดไปจากข้อก าาหนด ท างานลัดขั้นตอน 

- ไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE ) ที่ระบุไว้ 

- สภาพที่ไม่พร้อม ความเมื่อยล้าของร่างกาย 

การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง 

แผนจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย แผนลดความเสี่ยง และแผนควบคุมความเสี่ยง 

ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนเพ่ือลดความเสี่ยง และแผนควบคุมความเสี่ยงของแต่ละ
อันตราย พร้อมทั้งก าหนดวันแล้วเสร็จของแผน 

การประเมินความเสี่ยงทุกรายการจะต้องด าเนินการทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

พิจารณาตามล าดับการควบคุม (Hierarchy of Controls) 

1. การขจัดอันตราย 

2. การทดแทน 

3. การควบคุมทางวิศวกรรม 

4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 

5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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ล าดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุม/ลดความเสี่ยง 

เริ่มจากการพิจารณาค่าความเสี่ยงสูงสุด โดยทุกความเสี่ยงควรด าเนินการตามล าดับการ
ควบคุม โดยทั่วไปจะใช้มากกว่าหนึ่งวิธี เพ่ือให้การควบคุมอันตรายและลดความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการควบคุมทางวิศวกรรมควบคู่กับการควบคุมเชิงบริหารจัดการ 

แนวการเขียน: แผนงานลดความเสี่ยง 
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แผนงานลดความเสี่ยง 

 

การสรุปผล/ข้อเสนอแนะ 

หน่วยพิมพ์ระบบดิจิทัล 

ภายในหน่วยงานประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ดิจิทัล กระดาษ หมึกผง  

พนักงานในหน่วยได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการท างาน ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านเคมี พบว่า มีฝุ่นละอองทั้งจากกระดาษและผงผ้าหมึก โดยบางส่วนจะมีเครื่อง
ติดตั้งดูดอากาศด้านหลังเครื่องออกไปข้างนอกอาคาร และพนักงานใส่หน้ากากกันฝุ่น 

2) ปัยจัยด้านชีวภาพ มีหนูและนกเข้ามาได้เป็นบางครั้ง ท าให้เกิดกลิ่นแลเชื้อโรค ทาง
หน่วยงานมีก าจัดโดยการใช้เครื่องดักเป็นระยะๆ 

3) ปัจจัยทางกายภาพและจิตสังคม การท างานที่ซ้ าซาก เดิม ๆ และต่อเนื่องยาว โดยเฉพาะ
การท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเกิดความเม่ือยล้า 

หน่วยผลิต 

พนักงานในหน่วยได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการท างานจากการพิมพ์งานออฟเซต ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านกายภาพ พบว่า มีเสียงดังจากเครื่องจักร และวิธีการท างาน ระบบควบคุม
เครื่องจักร ความร้อนจากปั๊มลมร้อนแม้จะมีพัดลมไฟฟ้า 

2) ปัจจัยด้านเคมี มีน้ ายาต่าง ๆ หมึกพิมพ์ สารตัวท าละลาย กรด ด่าง น้ ายาท าความสะอาด 

3) ปัจจัยด้านชีวภาพ เชื้อรา 
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4) ปัจจัยด้านการยศาสตร์ และจิตสังคม ท างานซ้ าซากจ าเจ เกิดการเผลอเรอ ท างาน
ติดต่อกัน การท างานแข่งกับเวลา 

หน่วยสิ่งพิมพ์ส าเร็จรูป 

พนักงานในหน่วยได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องเก็บเล่ม ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านเคมี มีกลิ่นหมึกพิมพ์ที่มาจากกระดาษ มีกลิ่นสเปรย์หล่อลื่น ฉีดเครื่องเก็บเล่ม 

2) ปัจจัยด้านชีวภาพ มีแบคทีเรียจากกระดาษชื้น ฝุ่นกระดาษ ตัวเงินตัวทอง ขี้นกมาจาก
กระดาษ 

3) ปัจจัยด้านกายภาพ มีเสียงเครื่องเก็บเล่มจ านวน 20 เครื่องจากหม้อลมทุกวัน เครื่องพับมี
เสียงดังพ้ืนไม่เรียบจะเกิดอุบัติเหตุ มีความร้อนจากปั๊มลม 

4) ปัจจัยด้านการยศาสตร์และจิตสังคม ยืนท างานเป็นเวลานาน ๆ ท างานท่าเดิม ๆ ท าให้
เกิดนิ้วล็อค ข้อมือ ปวดขา ปวดหลังจากการยกกระดาษทีละรีม (500 แผ่น)  

หน่วยอาคารและสถานที่ 

1) ปัจจัยทางกายภาพ มีเสียงดังจากเครื่องจักร การตกจากที่สูงในการเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
และมีความร้อน 

2) ปัจจัยด้านเคมี จากสารเคม ี

หน่วยฟิล์มและการวางรูปแบบ 

1) ปัจจัยด้านการยศาสตร์และจิตสังคม การท างานยกเพลทที่มีน้ าหนักมาก ท าให้กล้ามเนื้อ
อ่อนล้า และการเกิดอุบัติเหตุจากเพลทที่มีลักษณะบางและคม 

2) ปัจจัยด้านเคมี มีการใช้น้ ายา Developer Fixer กาว Gum ซึ่งเป็นน้ ายาที่มีความเป็นด่าง
สูง หากสัมผัสโดยตรงจะเกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง และถ้าสูดดมจะมีผลต่อระบบทางเดิน
หายใจ 

การจัดล าดับความส าคัญของอันตรายจากการท างาน 

หน่วยฟิล์มและการวางรูปแบบ 

1) อันตรายจากสารเคมีที่เป็นด่าง พนักงานต้องการถุงมือทนสารเคมี และต้องมีเอกสารความ
ปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; SDS) 
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2) อุบัติเหตุจากเครื่องจักรในการท างาน พนักงานต้องการป้ายเตือนและขั้นตอนการใช้
เครื่องจักร 

3) การบาดเจ็บจากการท างาน พนักงานต้องการรถยกช่วยการท างาน และการยกท่ีมีการ
กระจายน้ าหนักเพลท 

หน่วยผลิต 

1) อันตรายจากเสียงดัง พนักงานต้องการ Ear Plug  

2) อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตออฟเซท พนักงานต้องการถุงมือทนสารเคมี 
และหน้ากากป้องกันไอสารเคมี 

3) อันตรายจากความร้อน พนักงานต้องการสปริงเกิลร์ พัดลมระบายความร้อน 

4) มูลนกพิราบ พนักงานต้องการการก าจัดนกพิราบ 

หน่วยสิ่งพิมพ์ 

1) อันตรายจากเสียงดังจากเครื่องเก็บเล่ม พนักงานต้องการ Ear Plug ที่มีลักษณะแข็งไม่
เหมาะสม 

2) อันตรายพ้ืนไม่เรียบ พนักงานต้องซ่อมพ้ืนตรงจุดที่มีปัญหา 

3) อันตรายปวดหลังจากการยกของหนัก ต้องมีการอบรมพนักงานในการยก หรือเคลื่ยนย้าย
วัสดุที่ถูกต้อง 

4) อันตรายจากฝุ่นกระดาษ ต้องมีการติดตั้งเครื่องดูดอากาศหรือพัดลมเพิ่มเติม พนักงาน
ต้องสวมใส่หน้ากากในขณะท างานในบริเวณจัดพิมพ์ 

หน่วยพับ และตัด 

1) อันตรายจากข้ีนก พนักงานต้องการการก าจัดนกพิราบ 

3) อันตรายจากเสียงปั๊มลม พนักงานต้องใส่ Ear Plug ในขณะท างานในบริเวณจัดพิมพ์ 

2) อันตรายจากความร้อน ต้องจัดให้มีพัดลมถ่ายเทความร้อน 

หน่วยซ่อมบ ารุง 

1) อันตรายจากความร้อน ต้องจัดให้มีพัดลมถ่ายเทความร้อน 

2) อันตรายจากการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ต้องมีการอบรมพนักงานในส่วนซ่อมบ ารุงเพ่ือ
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการท างาน 
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3) อันตรายจากฝุ่นผงหมึก พนักงานต้องการหน้ากาก 3 M 

โกดัง 

      อันตรายส าคัญที่อาจจะเกิด คือ การเกิดไฟไหม้จากการเก็บสารเคมีใกล้กับกระสอบเก็บเศษ
กระดาษท่ีเป็นเชื้อเพลิง บริเวณท่ีเก็บมีอากาศร้อน ไม่มีถ่ายเทของอากาศ  

      ควรมีการส ารวจจ านวนและการใช้งานเครื่องดับเพลิง ซึ่งปัจจุบันมี 3 เครื่อง ควรมีการทดสอบ
สปริงเกิลว่าท างานได้ดีหรือไม่  

      ควรมีการรวบรวมเอกสารความปลอดภัยของสารเคมี  (Safety Data Sheet; SDS) จากผู้
จ าหน่ายสารเคมีและน ามาใช้ในการจัดเก็บ การใช้งาน และการก าจัดหลังการใช้งาน 

 

รูปการส ารวจยการปฏิบัติงานในส านักพิมพ์ 
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