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การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บจากการทํางาน
จังหวัดตรัง ป 2550 เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห  ( Cross – Section Analytic )มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบาดเจ็บจากการทํางานและความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการ
บาดเจ็บจากการทํางานจังหวัดตรัง  ป 2550  เก็บขอมูลทุติยภูมิ ป  2550  จากแบบ กท.16  
ประชากรทีศ่ึกษาเปนผูบาดเจ็บจากการทํางานรวมทั้งสิ้น  690  คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ
เชิงพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติไควสแคว ( Chi – Sqare Test )   

ผลการศึกษาพบวา    ผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานเปนเพศชายสูงสุด   รอยละ 72.6 
สวนใหญอายุระหวาง  15 – 29  ป    รอยละ  48.8    กิจการขนาดเล็กมีผูไดรับบาเจ็บจากการ
ทํางานสูงสุดรอยละ 51.6    ผลของการไดรับบาดเจ็บที่พนักงานไดรับมากที่สุดคือ  บาดแผลฉีก
ขาด แผลแยกรอยละ  53.3  อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บสูงสุดคือนิ้วมือ  รอยละ  44.7  สาเหตุที่ไดรับ
บาดเจ็บสูงสุดคือวัตถุ  สิง่ของ  หัก  บาดทิ่มแทงรอยละ 26.8    เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตาง ๆ  กับการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน พบวา เพศ  ตําแหนงหนาที่  ขนาดกิจการ มี
ความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญ ( P <  0.02)  ผลจากการศึกษาเห็น
ควรมีรูปแบบการใหความรู ในการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานที่หลากหลายเพื่อใหเกิด
ทักษะและมีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง  เชน  จัดนิทรรศการ  การบรรยาย  วิดีโอ  การศกึษาดูงาน  
รณรงคการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  การทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุเพื่อ
กระตุนเตือนพนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  เครื่องมือ  ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบ  คําแนะนําตางอยางเครงครัด  เมื่อพบเห็นสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยหรือ
เครื่องมือ  เครื่องจักรชํารุดอยูในสภาพที่ไมปลอดภัย  ตองรายงานใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบทราบ
โดยเร็ว โดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็ก ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดใหสถาน
ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานความปลอดภัยจากการทํางานตอไป 

 
 

 บทที่  1 
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บทนํา 
หลักการและเหตุผล 
 การไดรับบาดเจ็บจาการทํางานไมวาใครก็ไมอยากใหมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น  ไมวาจะ
เปนฝายนายจาง  ลูกจางและภาครัฐเองก็ตาม  เพราะเมื่อเกิดขึ้นยอมนํามาซึ่งความสูเสียซึ่งเปน
ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออมหรือความสูญเสียที่เปนทรัพยสินและจิตใจเองก็ตาม  ความ
สูญเสียที่รุนแรงมากในความรูสึกของทุกคน  คือความสูญเสียชีวิต  รองลงมาคือการทุพพลภาพ  
การสูญเสียอวัยวะ  หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางสวนและการหยุดงานตามดับ   
จังหวัดตรังเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสถิติการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงของประเทศ โดย ป พ.ศ  
2546  จังหวัดตรังมีอัตรา 
การไดรับบาดเจ็บการทํางานตอลูกจาง  1,000  ราย  เปนอันดับ  3  ของประเทศ  รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1  แสดงจังหวัดที่มีจํานวนอัตราการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานตอลูกจาง  1,000  ราย
สูงสุด  10  จังหวัดแรกของประเทศไทย  ป  2546 
 

จังหวัด     อัตราการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  
                                                                        ตอลกูจาง 1,000  ราย         

       สมุทรปราการ      65.51 
 สมุทรสาคร      53.69 
 ตรัง       50.71   
 ยะลา       48.47 
 นครสวรรค      48.07 
 นครปฐม      43.45 
 สมุทรสงคราม      39.19 
 ฉะเชิงเทรา      39.02 
 เพชรบุร ี      38.35 
 สุพรรณบุร ี      37.68  
ที่มา :   สํานักงานประกันสังคม  ป  2550 
  
ตอมาป  พ.ศ  2550  จังหวัดตรัง  มีสถานประกอบการจํานวน  2,494  แหง  มีจํานวนผูประกันตน
จํานวน  33,788  คน  มีผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  658  คน  เสียชีวิต  1  คน  สูญเสียอวัยวะ
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บางสวน  จํานวน  12  คน  หยุดงานเกิน  3  วันจํานวน  255  คน หยุดงานไมเกิน 3  วัน  จํานวน  
390  คน ( สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง ป 2250 ) 
 จากสภาพความรุนแรงของปญหา  เพื่อคนหาสาเหตุและตระหนักถึงความรุนแรงของการ
เกิดอันตรายที่เกิดจากการทํางาน  จึงไดทําการศึกษาสถานการณและวิเคราะหหาสาเหตุของการ
เกิดการบาดเจ็บการทํางานเพื่อนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาจากการทํางานของจังหวัดตรัง
ตอไป 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของการบาดเจ็บจากการทํางานจังหวัดตรัง 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาการบาดเจ็บจากการทํางานจังหวัดตรังป  2550 
นิยามศัพท 
 การบาดเจ็บจากการทํางานหรือไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  หมายถึง  เหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะทํางานมีผลทําใหการทํางานหยุดชะงักอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ 
ความพิการ  ทุพพลภาพหรือถึงแกชีวิต หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางาน
ได 
 สาเหตุที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน    หมายถึง  ลักษณะที่เกิดขึ้นจากการไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน   เชน   จากการเคลื่อนไหว การสัมผัส การกระทบกับวัตถุหรือสิ่งของ หรือวัตถุ
หรือสิ่งของมากระทบกับบุคคลอันเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บ 
 สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  หมายถึง  สิ่งคุกคามที่เกิดจากปจจัย ทางดาน
กายภาพ ทางชีวภาพ ทางเคมี  ทางการยศาสตร  อันเปนผลใหเกิดการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 
 อวัยวะที่ไดรับอันตราย  หมายถึง  สวนตาง ๆ  ของรายกายทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับ
บาดเจ็บตามสาเหตุและสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  หมายถึง  สภาพที่ข้ึนหลังจากการไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางานหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
 กิจการขนาดเล็ก  หมายถงึ  กิจการที่มีลูกจาง ไมเกิน  200  คน    
            กิจการขนาดกลาง  หมายถึง  กิจการที่มีลูกจาง  ตั้งแต 201  ถึง  500 คน 
            กิจการขนาดใหญ  หมายถึง  กิจการที่มีลูกจาง  501  คนขึ้นไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ไดแนวทางการแกไขปญหาการบาดเจ็บจากการทํางาน 
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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การนําเสนอแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอนําเสนอเปน 3  ตอน  คือ  
  ตอนที่  1   แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทํางาน   

ตอนที่  2   ทฤษฏีความปลอดภัยจากการทํางาน 
ตอนที่  3   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 อุบัติเหตุหมายถึง  สิ่งที่ไมไดคาดไวลวงหนา  ไมไดควบคุมหรือไมคาดคิดวามันจะเกิด
ข้ึนมาได  อุบัติเหตุจากการทํางานเปนเหตุการณ  ที่เกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด อันเปนผลมาจากการ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง1  
 สาเหตุท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นจากการไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน เชน จากการเคลื่อนไหวการสัมผัส การกระทบกับวัตถุหรือสิ่งของ หรือวัตถุหรือ
สิ่งของมากระทบกับบุคคลอันเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บ  เชน2   

1 ตกจากที่สูง หมายถึง การพลัดตกของบุคคลจากที่สูง (จากระดับหนึ่งไปสูระดับที่ต่ํา
กวา) เชน ตกจากตนไม ตกจากเกาอี้ ตกจากเครื่องเรือน (เฟอรนิเจอร) ตกจากสิ่งกอสราง 
(สถานที่ทํางาน อาคาร)โรงงาน ฯลฯ) ตกจากเครื่องจักร ตกจากเครื่องยนต ตกจากอุปกรณ
อิเลคทรอนิคส ตกจากลิฟทขนสงพัสดุตกจากยานพาหนะหรือกระโดดลงจากรถขณะขนยาย
สินคา(จอดไมไดใชงาน) ตกนั่งรานหรือโครงที่ตอข้ึนชั่วคราว และตกลงไปในสวนที่ลึกของชอง
ตัวอาคาร คู ทองรอง ขุดดิน รู โพรงในบริเวณพื้นดิน เปนตน 

2 หกลม ลื่นลม หมายถึง การลื่นลม ลื่นสะดุด และเสียหลักของบุคคลบนพื้นระดับ
เดียวกัน เชน เดินขอเทาพลิก (ลม) สะดุดขาตัวเองลม สะดุดเหล็กหกลม ลมโดยบุคคลอื่นดัน หก
ลมกระแทกพื้น ฯลฯ 
1 กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2535  คูมือการปฏิบัติงาน 
           อาชีวอนามัยสําหรับเจาหนาที่. กรุงเทพฯ  
2สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง . รายงานประจําป.  2550. 
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3 อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ หมายถึง การถูกอาคาร สิ่งกอสราง โครงสรางอาคารหรือ
นั่งรานพังทับรวมถึงสวนประกอบของภายในอาคาร ถลมพัง เชน กําแพง  

ผนังแตกราวพังทับ ฉาก บันไดปน เสาเข็มอาคารทรุดพัง ปายชื่ออาคารหักพัง คานพังทับ 
เพดานพังทับ ฯลฯ 

4 วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ หมายถึง การถูกวัตถุสิ่งของซึ่งวางอยู จับอยูหรือถือ
อยู หลุดหรือหลนทับสวนของรางกาย เชน กลองเครื่องมือซึ่งถืออยูหลุดมือตกทับ (หลนทับ) 
บานประตูหลุดทับ(ลมทับ) เครื่องจักรหลนทับ ฯลฯ การถูกกองวัสดุหรือสิ่งของซึ่งจัดเก็บไว
พังทลายมาทับ เชน กองผาลมทับ กองเหล็กไหลทับ หรือวางเปนกลุม เปนแพ พังทลายทับสวน
ของรางกาย การไดรับบาดเจ็บจากการทํางานที่เกิดจากการเลื่อนไถลและทรุดตัวของพื้นดิน กอน
อิฐ หิน ดิน ทราย ภูเขา พังทลายหลนทับ ดวยเหตุจากธรรมชาติ หรือไมใชธรรมชาติ เชน กองดนิ 
พังทลายหลนทับ กออิฐทลาย ฯลฯ ยกเวน   วัตถุสิ่งของที่พังทลาย ตกใส หลนใส หลนกระทบ
ลงมา 

5 วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน หมายถึง การที่วัตถุอยูแนวระดับเดียวกัน เคลื่อนที่มาชน 
อัด กระแทกหรือดัน เชน รถโฟลคลิฟทชน รถเข็นชน กอนน้ําแข็งไหลกระแทก รวมถึงวัตถุ 
สิ่งของ และชิ้นสวนประกอบที่หลุดลอย ตกใส หลนใส หลนกระทบลงมา ถูกสวนของรางกาย 
การที่ผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานเคลื่อนไหวไปชนหรือกระแทกหรือดันวัตถุ เชน เดินชนโตะ 
ชนหรือกระแทกกับบุคคลอื่นในขณะเลนกีฬา ฯลฯ การถูกอัดหรือกระแทกการสัมผัสแรงเชิงกล
จากวัตถุ สิ่งของในลักษณะการตอกย้ําเชน เครื่องปมกระแทก เครื่องตอกตาไกกระแทก ฯลฯ 

6 วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง หมายถึง การที่สวนของรางกายถูกจับยึดหรือหนีบ ดึง ติด ขัด 
ถูกบดบี้อัด อยูในระหวางอุปกรณเครื่องมือ สิ่งของหรือเครื่องจักร เชน เหล็กหนีบ ประตูหนีบ 
เสนผมพันมอเตอร แขนเขาแทนพิมพ นิ้วมือเขาเครื่องจักร ฯลฯ 

7 วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง หมายถึง การที่สวนของรางกายถูกวัตถุ สิ่งของและ
ชิ้นสวนประกอบของเครื่องมือและเครื่องจักรที่มีความแหลมคม ตัด บาด เกี่ยว ทิ่ม แทง กระเด็น
ฝง หรือตํา เชนตะปูตํา เฟองเครื่องจักรบาด ไมเสียบเทา หนามตนไมแทง และวัตถุแปลกปลอม
หรือวัตถุสิ่งของแทงผานผิวหนังเขาไป ฯลฯ 

8 วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา หมายถึง การถูกวัตถุ สิ่งของ เศษวัสดุ และ
สารเคมีกระเด็นเขาตาเชน เศษเหล็กเขาตา น้ําเสียกระเด็นเขาตา ฝุน - ผงเขาตา ( ปลิวเขาตา) 
สารเคมีเขาตา และวัตถุแปลกปลอมเขาตาหรือผานนัยนตา ฯลฯ 
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9 ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก หมายถึง การออกแรงมาก
ในการผลัก ถือ โยนยก ดึง ดัน ลาก ขวางวัตถุหรือสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีน้ําหนักมาก
จนเปนเหตุใหรางกายไดรับบาดเจ็บ (ในทันที) เชน ยกของหนักเสียวหลัง ดันเครื่องจักรขอมือ
พลิก ขนของขอเทาแพลงแบกกระสอบหัวไหลหลุด ยายแทนพิมพกระดูกนิ้วเคลื่อนหรือ
กระดูกหัก ลากกลองสินคาปวดทองอยางรุนแรงตกเลือด ยกของหนักหมอนรองกระดูกเคลื่อน
หรือกระดูกเคลื่อน ฯลฯ 

10 ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานจากทาทางการทํางาน หมายถึง ผลกระทบจากทาทางการ
ทํางาน ทาทางการเคลื่อนไหวรางกาย ที่มีลักษณะตองทําซ้ําซากบอย ๆ จนเปนเหตุใหรางกาย
ไดรับบาดเจ็บ (ในทันที) เชน ยืน นอนนั่ง กม เงย (กมๆ เงยๆ) เอี้ยวตัว เดินตรวจงานขอเทาพลิก 
(ไมลม) ติดตั้งชั้นขอมือพลิก กมเก็บงานหอของนิ้วมือซน ยืนงัดฝากลองไหลหลุด ฯลฯ 

11 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ หมายถึง อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (ขณะกําลังขับเคลื่อน) 
ทั้งทางจราจรทั้งในและนอกสถานประกอบการ เชน อุบัติเหตุรถยนตถอยหลังชนเสาไฟฟา ตก
จากรถยนต อุบัติเหตุรถจักรยานยนตเฉี่ยวชน รถจักรยานสองลอลม รถซาเลงคว่ํา อุบัติเหตุเรือ
ขนสงลม สกูทเตอรลมทั้งนี้ไมรวม เครน รถยก รถเข็น รถลาก ซึ่งไมจัดไวในประเภทยานยนต 
ฯลฯ 

12 วัตถุหรือสิ่งของระเบิด หมายถึง การไดรับบาดเจ็บจากการทํางานจากการระเบิดของ
วัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณอ่ืนที่ใชแรงดัน แรงเชิงกล เชน กาซระเบิด หมอไอน้ํา
ระเบิด ถังบรรจุแกสระเบิด ยางรถระเบิด การระเบิดของวัตถุอ่ืน รวมทั้งงานวัตถุระเบิดที่เปน
อันตราย เปนตน 

13 ไฟฟาซ็อต หมายถึง การไดรับบาดเจ็บจากการทํางานโดยผลจากการถูกกระแสไฟฟา
ช็อต จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใชไฟฟา และสัมผัสกับสายไฟหรือสายนําไฟฟา ไฟฟารั่ว 
สัมผัสไฟฟาดูด ฯลฯ 

14 ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน หมายถึง การไดรับผลจากความรอนของวัตถุ 
สิ่งของ เครื่องมือเครื่องจักร หรือสวนประกอบของกรรมวิธีการผลิตตาง ๆ ตามสภาพการทํางาน 
จนเปนเหตุทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ รวมทั้งการหยิบ จับ แตะ หรือสัมผัสของรอนโดยตรง 
เชน จับเหล็กรอน ไฟลวกน้ํารอนลวก น้ํามันลวก สัมผัสไอความรอน จับโลหะรอน สัมผัส
ของเหลวรอน ฯลฯ 

15 ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น หมายถึง การไดรับผลจากความเย็นของวัตถุ 
สิ่งของ หรือสวนประกอบของกรรมวิธีการผลิตตาง ๆ ตามสภาพการทํางาน จนเปนเหตุทําให
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รางกายไดรับบาดเจ็บรวมทั้งการหยิบ จับ แตะ หรือสัมผัสของเย็นโดยตรง เชน น้ําแข็งกัด 
ตกแตงของแชแข็ง ความเย็นจากการแกะสลักน้ําแข็งทําใหปวดมือ ฯลฯ 

16 สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี หมายถึง การสัมผัสกับสารระคายเคือง (มีฤทธิ์ กรด ดาง) จาก
การทํางานสัมผัสโดยการกลืน การกิน สูดดม (หายใจ) หยิบ จับ แตะ และกระเด็นถูกผิวหนัง 
หรือสัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมีอ่ืน ๆ ทําใหสวนของรางกายไดรับบาดเจ็บ ไดรับผลที่เกิดทันทีทันใด 
เชน สัมผัสโซดาไฟผิวหนังไหม น้ํากรดกระเด็นถูกแผลพุพอง สัมผัสสารพิษปวดแสบปวดรอน 
สัมผัสสารละลายอินทรียสัมผัสสารฆาแมลง ฯลฯ 

17 อันตรายจากรังสี หมายถึง การไดรับบาดเจ็บจากกัมมันตภาพรังสี เชน การสัมผัสรังสี
แกมมา สัมผัสรังสีเอ็กซ สัมผัสรังสีแอลฟา เบตา โคบอลต สารปรมณู และการไดรับรังสีจาก
ไมโครเวฟ อินฟาเรดเลเซอร ซึ่งเปนผลใหเกิดอันตราย ตอนัยนตาและผิวหนังตามรางกาย ฯลฯ 

18 อันตรายจากแสง หมายถึง ผลกระทบจากการทํางานในสภาพที่มีแสงจา ในที่นี้ คือ
แสงจากธรรมชาติและแสงที่เกิดจากการทํางาน เชน ควันหรือแสงที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ (ทํา
ใหแสบตา) ทํางานกลางแจงเสนเลือดใตผิวหนังขยายตัวทําใหผิวหนัง คัน อักเสบ ฯลฯ 

19 ถูกทํารายรางกาย หมายถึง การถูกบุคคลอื่นทํารายรางกาย ทั้งใชอาวุธ และไมใชอาวุธ 
20 ถูกสัตวทําราย หมายถึง การถูกแมลงหรือสัตวทํารายรางกาย เชน งูกัด สุนัขวิ่งชนหรือ

กัด ผ้ึงตอย ฯลฯ_ 
สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   หมายถึง สิ่งคุกคามที่เกิดจากปจจัย ทางดานกายภาพ 
ทางชีวภาพ ทางเคมีทางการยศาสตร อันเปนผลใหเกิดการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 

1 เครื่องมือ หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือที่ทํางานโดยใชมือจับอุปกรณหรือเครื่องมือ
ดังกลาว เชนไขควง มีด เลื่อย คัตเตอร คอน สิ่ว ตะขอ กรรไกร รถเข็น รอก สวาน สวานไฟฟา 
เครื่องมือเจาะเครื่องเจียร หินเจียร เครื่องตัดหญา เลื่อยไฟฟา เข็มที่ใชในสถานประกอบการที่
เกี่ยวกับการเย็บ (เย็บผาเย็บหนัง โรงพยาบาล ฯลฯ) ทิ่ม ตํา แทง ใหถือเปนเครื่องมือ แตถาหัก
กระเด็นทิ่ม ใหถือเปนวัตถุสิ่งของ สวนเข็มที่ใชในสถานประกอบการที่ไมไดทําเกี่ยวกับการเย็บ 
ใหถือเปนวัตถุสิ่งของ 

2 เครื่องจักร หมายถึง อุปกรณที่ทํางานดวยตัวมันเอง โดยใชคนควบคุม รวมทั้ง
เครื่องจักรที่ใชทางการเกษตรเชน เครน เครื่องทอผา เครื่องปม เครื่องสูบ เครื่องกลึง เครื่องรีด
โลหะ เครื่องตัดโลหะ เข็มจักร สายพานเลื่อยวงเดือน ปนจั่น เครื่องตอกเสาเข็ม ลิฟทขนสง 
แมพิมพ ฯลฯ 
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3 อาคารหรือสิ่งกอสราง หมายถึง สิ่งกอสรางที่สําเร็จแลว หรือสถานที่ที่อยูระหวาง
กอสราง เพื่ออยูอาศัยทํางาน บริเวณสถานที่ทํางานหรืออ่ืน ๆ ซึ่งอาจพลัด ตก ลม เชน อาคาร 
โครงสรางของอาคารตัวโรงงาน สถานที่ทํางาน (office) นั่งราน สะพาน ปาย กองเหล็ก กองวัสดุ 
ตนไม ตูคอนเทนเนอร ฯลฯ 

4 วัตถุหรือสิ่งของ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่เปนของแข็งที่อยูในสถานที่ทํางาน ตก 
หลน ลมใส หรือไปกระทบกับวัตถุอ่ืน ติดขัด ถูกบดบี้ หนีบ หรืออัดอยูในระหวางวัตถุ เชน 
พลาสติก พาเลท กอนหินเหล็กรอน เศษผงโลหะ เศษเหล็กรอน เศษผง ชิ้นสวนของเครื่องจักร 
เศษหินเจียร สลิง ฝุนเขาตา ฯลฯ 

5 ทาทางการทํางาน และการยกของ หมายถึง ลักษณะการทํางานของคนงานขณะทํางาน 
การออกแรงเกินกําลังการเคลื่อนไหวที่รางกายตองใชแรงมากหรือตองทําซ้ําซาก เชน ยกของ นั่ง 
ยืน กมตัว บิดตัว นั่งขับรถเปนเวลานาน ฯลฯ 

6 ยานพาหนะ หมายถึง ยานยนตและยานพาหนะอื่นที่ใชและไมใชเครื่องยนตที่ใชเพื่อ
การจราจรภายในและภายนอกสถานประกอบการทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เชน รถยนต 
(รวมถึงลอรถยนตประตูรถยนต และสวนประกอบตาง ๆของรถยนต) รถจักรยานยนต 
รถจักรยานสองลอ รถอีแตน ซาเลง  เรือ เรือลากจูง สกูทเตอร รถรางที่ใชในอุตสาหกรรมเหมือง
แร สัตวที่ใชเปนพาหนะในการลาก  ทั้งนี้ไมรวม เครน รถยก รถเข็น ฯลฯ 

7 วัตถุระเบิด (ยกเวนกาซ) หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงทําใหเกิดความเสียหาย 
สัมผัสกับจุดติดของสารไวไฟ เชน ลูกระเบิด ลูกปน ประทัด ดอกไมไฟ ดินประสิว ฯลฯ 

8 กาซ หมายถึง กาซเหลวและไอระเหยที่ทําปฏิกิริยาใหเกิดการระเบิดขึ้น การระเบิดของ
ถังบรรจุกาซทําใหไดรับพิษจากอุบัติเหตุและสัมผัสกับกาซและไออื่น เชน กาซหุงตม กาซ
ออกซิเจน กาซไนโตรเจนเหลวกาซไฮโตรเจนซัลไฟด (กาซไขเนา) ฯลฯ 

9 หมอไอน้ําและถังความดัน หมายถึง ภาชนะปดที่มีความดันสูง เชน หมอน้ํารถยนต 
หมอไอน้ําคอมเพรสเซอร การระเบิดของหมอบอยเลอร ฯลฯ 

10 ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา หมายถึง พลังงานอยางหนึ่งซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของ
อิเลคตรอนรวมทั้งอุปกรณไฟฟาตาง ๆ สายนําไฟฟาหรือกระแสไฟฟาอื่น เชน ไฟฟาที่ใชใน
บาน ไฟฟาในรถยนตหมอแปลงไฟฟา ฟวส สายไฟ เบรคเกอร ตูไฟ เครื่องกําเนิดไฟฟา ฯลฯ 

11 สิ่งมีพิษ สารเคมี หมายถึง ของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่ทําอันตรายตอรางกาย โดย
การกิน หายใจและสัมผัสทางผิวหนัง เชน ปูน สูดควันไฟ กาว โซดาไฟ น้ํายาทําความสะอาด 
ฯลฯ 
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12 สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดลอม สภาพบรรยากาศรอบ ๆ ตัวผู
ทํางาน เชนความรอน แสง เสียง รังสี น้ํารอนลวก น้ําเหล็กรอน อลูมิเนียมรอน น้ําอลูมิเนียมรอน 
กาวรอนไฟไหม ไฟลวก แดดเผา ไอความรอน แสงเชื่อม ควันเชื่อม สัมผัสฝุน สัมผัสละออง การ
สัมผัสน้ําตลอดเวลา 

13 ภัยธรรมชาติ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย ฟาผา ฯลฯ 

14 เชื้อโรค หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เมื่อเขาสู
รางกายแลวทําใหเกิดโรคได เชน ไวรัส (เชื้อไขหวัด) แบคทีเรีย (เชื้อบาดทะยัก) โปรโตซัว (เชื้อ
มาลาเรีย) ปรสิต(พยาธิ) เชื้อรา (โรคผิวหนัง) ฯลฯ 

15 คนหรือสัตว หมายถึง คนหรือสัตวที่มีชีวิต เชน สุนัขกัด ผ้ึงตอย ถูกทํารายรางกาย ชน
กับบุคคลอื่น ฯลฯ 
 อื่น ๆ หมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานที่ไมอาจจัดจําแนกตามขางตนได 
เชน การจมน้ํา ตกน้ํา 
อวัยวะที่ไดรับอันตราย หมายถึง สวนตาง ๆ ของรางกายทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับบาดเจ็บ
ตามสาเหตุและสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 

1 ศีรษะ หมายถึง สวนของศีรษะทั้งภายในและภายนอก สวนของศีรษะภายนอก เชน ผม 
หนังศีรษะกระหมอม หนาผาก ทายทอย เปนตน สวนของศีรษะภายใน เชน กระโหลกศีรษะ 
สมอง ประสาทสมอง เปนตน 

2 ตา หมายถึง สวนของเปลือกตา กระจกตา (แกวตา) เยื่อบุลูกตา เบาตา และ
สวนประกอบอื่นของตา 

3 จมูก หมายถึง ผิวหนังจมูกสวนนอก ดั้งจมูก โพรงจมูก และสวนประกอบอื่นของจมูก 
4 ห ูหมายถึง ใบห ูหูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน และสวนประกอบอื่นของใบหู 
5 ปาก ฟน ขากรรไกร และสวนตาง ๆ ในชองปาก หมายถึง ผิวหนังของปากสวนนอก ฟน 

เหงือกกราม ขากรรไกร ลิ้น และสวนประกอบอื่นของปากและชองปาก 
6 หนา แกม ค้ิว คาง คอ หมายถึง สวนประกอบบริเวณใบหนา และบริเวณลําคอทั้ง

ภายในและภายนอก หลอดลม กลองเสียง 
7 ไหล สะบัก รักแร หมายถึง สวนประกอบของไหล สะบัก รักแร ไหปลารา ทั้งผิวหนัง

ชั้นนอกและภายในกระดูก 
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8 แขน ศอก ขอศอก หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกและสวนประกอบภายในของแขนทอนบน 
ศอก ขอศอกและแขนทอนลาง 

9 ขอมือ หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกและสวนประกอบภายในของขอมือ 
10 มือ งามนิ้วมือ หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกบริเวณมือ ฝามือ งามนิ้วมือ และ

สวนประกอบภายในฝามือ 
11 นิ้วมือ หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกของนิ้วมือ เล็บมือ ขอนิ้ว และสวนประกอบอื่นของ

นิ้วมือ 
12 อกและอวัยวะในชองอก หมายถึง ผนังอก เตานม หัวใจ ปอด และสวนประกอบอื่นใน

ชองอก 
13 ทองและอวัยวะในชองทอง หมายถึง ผนังหนาทอง กระเพาะ ลําไส ทางเดินอาหาร ตับ 

มาม ไต  กระเพาะปสสาวะ หลอดปสสาวะ อุงเชิงกราน (หัวเหนา) และสวนประกอบอื่นในชอง
ทอง 

14 ซี่โครง ชายโครง ลําตัว หมายถึง สวนผิวหนังชั้นนอก และกระดูกซี่โครง กระดูกชาย
โครง ลําตัว สีขาง 

15 เอว หมายถึง บริเวณผนังรอบเอว และกลามเนื้อเอว 
16 หลัง หมายถึง บริเวณผิวหนังชั้นนอกและกลามเนื้อหลัง ไมรวม กระดูกสันหลัง 
17 กระดูกสันหลัง หมายถึง สวนของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หมอนรองกระดูก และ

สวนประกอบอื่นของกระดูกสันหลัง กระเบนเหน็บ 
18 สะโพก กน กระดูกเชิงกราน หมายถึง สวนผิวหนังชั้นนอกและกลามเนื้อสะโพก กน 

กระดูกเชิงกรานรวมทั้งกระดูกกนกบ 
19 อวัยวะเพศ หมายถึง องคชาติ ถุงอัณฑะ และลูกอัณฑะ อวัยวะสืบพันธุภายนอกของ

เพศหญิงและชองคลอด 
20 ขา หนาแขง นอง หมายถึง สวนผิวหนังชั้นนอก กลามเนื้อ กระดูกขา หนาแขงและ

นอง รวมทั้งสวนประกอบอื่นของขา หนาแขง นอง 
21 เขา หัวเขา หมายถึง ผิวหนังบริเวณเขา หัวเขา กระดูกสะบา และสวนประกอบอื่นของ

เขา 
22 ขอเทา ตาตุม หมายถึง ผิวหนังบริเวณขอเทา ตาตุม และสวนประกอบอื่นของขอเทา 
23 เทา สนเทา งามนิ้วเทา หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกบริเวณเทา ฝาเทา งามนิ้วเทา สนเทา 

และสวนประกอบภายในฝาเทา 
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24 นิ้วเทา หมายถึง ผิวหนังชั้นนอกของนิ้วเทา เล็บเทา และสวนประกอบอื่นของนิ้วเทา 
25 บาดเจ็บหลายสวน บาดเจ็บตามรางกาย หมายถึง สวนของรางกายไดรับบาดเจ็บ

มากกวา 1 แหงตามที่ระบุไวขางตน หรือกรณีไมไดระบุอวัยวะเปาหมายที่ไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานไดชัดเจน เชน อุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต ตกจากที่สูงเสียชีวิต ไฟฟาช็อตเสียชีวิต 

26 ระบบหมุนเวียนโลหิต หมายถึง เสนเลือด หลอดเลือด และสวนประกอบอื่นของ
ระบบหมุนเวียนโลหิต 
อื่น ๆ หมายถึง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยดวยโรคเนื่องจากการทํางานที่ไมสามารถระบุอวัยวะ
เปาหมายที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานไดชัดเจน เชน สูดดมสารเคมีหรือสารเคมีเขาสูรางกาย มี
อาการเวียนศรีษะคลื่นไส อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก สลบ หมดสติ เสียชีวิต 
ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน(อางอิงจาก  คูมือกําหนดรหัสการไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง) 

1 กระดูกหัก กระดูกแตก กระดูกราว หมายถึง 1 ) กระดูกหักธรรมดา คือ การที่มี
กระดูกหักแตผิวหนังไมมีบาดแผล 2) กระดูกหักอยางมีบาดแผล คือ การที่กระดูกหักและมี
บาดแผลบริเวณที่มีกระดูกหักอาจมีกระดูกโผลออกมาใหเห็นได 3) กระดูกหักรวมกับมีการ
บาดเจ็บของขอตอ คือ การมีกระดูกหักรวมกับมีขอตอเคลื่อน กระดูกหักรวมกับมีการบาดเจ็บ
ของเสนประสาทภายใน เชน กระดูกบิ่น จมูกยุบดั้งจมูกหัก กระโหลกศีรษะยุบ ฟนหัก ฟนแตก 
ฟนราว ฟนบิ่น อวัยวะทุกสวนที่ผิดรูป 

2 ขอตอเคล่ือน หมายถึง การเหลื่อม การเคลื่อนหรือการหลุดออกไปจากที่เดิมของ
กระดูกบริเวณขอตอเชน กรามเคลื่อน ฟนโยก ฟนคลอน ไหลหลุด ขอเขาหลุด หมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเสนประสาท 

3 ขอตอเคล็ด และการอักเสบตึงตัวของกลามเนื้อ หมายถึง การที่อวัยวะที่ชวยในการ
เคลื่อนไหว เชนกลามเนื้อ ขอตอ พังผืด ไดรับการกระแทก เคลื่อนไหวมากเกินไป หกลม ทําให
กลามเนื้อบริเวณขอเอ็นรอบ ๆ ขอ เยื่อหุมขอ มีการอักเสบหรือช้ํา มีสิ่งคัดหลั่งถูกขับออกมามาก
เกิดการบวมและมีอาการปวดของกลามเนื้อและเอ็น รวมถึงขอเทาพลิก ขอเทาแพลง หลังยอก 
การอักเสบของเอ็นที่ขอมือ ขอเทา ขอนิ้วมือ ขอนิ้วเทา เชน เอ็นขาด กลามเนื้อฉีกขาด กลามเนื้อ
ขาด 

4 การถูกกระแทก และการบาดเจ็บภายในอื่น ๆ ท่ีไมปรากฏ หมายถึง การที่อวัยวะภายใน
ไดรับบาดเจ็บจากการกระแทก การชน ซึ่งไมสามารถมองเห็นจากภายนอก ทําใหเกิดการฟกช้ํา
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ภายในทุกชนิดการฉีกขาดการแตกปริภายในโดยไมมีบาดแผลเปด เชน มามแตก ไสติ่งแตก ตก
เลือด การบาดเจ็บของเสนประสาท สมองกระทบกระเทือน ศีรษะกระทบกระเทือน เลือดคั่งใน
สมอง สมองบวมจากการบาดเจ็บของหลอดเลือด เลือดออกนัยนตา รวมถึง แกวหูฉีก แกวหูทะลุ 
ประสาทหูเสื่อม 

5 การตัดขาด และการเลาะควาน ทําลายอวัยวะ หมายถึง การตัดแขน ขา หรืออวัยวะ
ตางๆ เชนสูญเสียดวงตา ควักลูกนัยนตา ตาบอด ปลายนิ้วขาด ปลายนิ้วเนื้อแหวง ปลายนิ้วเนื้อ
หลุดหาย 

6 บาดแผลอื่นๆ (บาดแผลลึก) หมายถึง บาดแผลฉีกขาด แผลแยก แผลถูกตัดบาดจากวัตถุ
มีคม เชนแผลบริเวณหนังศีรษะ เล็บหลุด แผลเปด (บาดแผลเปดภายนอก) บาดแผลบริเวณหู
ภายนอก (หูฉีกขาด  หูแหวง) รวมทั้งบาดแผลที่เกิดอันตรายกับเสนประสาท เชน บาดแผลลึก
บริเวณลูกนัยนตา ถูกมีดบาดเอ็นฉีกขาด 

7 บาดแผลตื้น หมายถึง บาดแผลผิวหนังถลอกหรือรอยขูดขวน สัมผัสวัตถุหรือสิ่งของทํา
ใหแพผ่ืนคันผิวหนังลอก ผิวหนังอักเสบ ตุมพอง แผลแมลงไมมีพิษตอย การบาดเจ็บจากสิ่ง
แปลกปลอมเขาตาเชน เศษเหล็กเขาตา เศษปูน ผงปูนเขาตา 

8 การฟกช้ํา และการถูกชน การถูกเบียด หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดการฟกช้ํา บวมช้ํา
ภายนอก 
โดยไมมีบาดแผลลึกและไมมีกระดูกหัก การมีเลือดออกใตผิวหนัง เลือดออกใตเล็บ เลือดคั่งใต
ผิวหนังเลือดคั่งใตเล็บ แผลถลอกครูดช้ํา เชน เครื่องกระแทกแขนฟกช้ํา เหล็กทับนิ้วมือฟกช้ํา 
ศีรษะบวมโน 

9 บาดแผลไหม หมายถึง บาดแผลไหมภายนอกที่เกิดจากความรอน เชน ไฟไหม น้ํารอน
ลวก สัมผัสเหล็กรอน แผลไหมจากการเสียดสี บาดแผลไหมจากรังสี (อินฟาเรด) บาดแผลไหม
จากไฟฟาช็อตแผลไหมที่เกิดจากการกัดกรอนของกรดหรือดาง เชน น้ํากรดถูกแขนเปนแผล
ไหม บาดแผลไหมจากสารเคมี รวมถึงการอักเสบ ผ่ืนคัน เชน สารเคมีกระเด็นเขาตาอักเสบ เคือง 
สัมผัสสารเคมีแพผ่ืนคันตามรางกาย 

10 การไดรับสารพิษ สารเคมี หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเฉียบพลันจากการสัมผัส สูดดม ดูด
ซับ กลืนกินสารพิษสารกัดกรอน สารที่กัดไหม สารเคมี บาดแผลไหมของอวัยวะภายในที่เกิด
จากการกลืนกินสารกัดกรอนการหายใจไมออกเนื่องจากไดรับกาซคารบอนมอนออกไซดหรือ
กาซพิษอื่นๆ การถูกแมลงมีพิษกัดตอยเชน งูกัด แมงปองตอย 
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11 ผลจากสภาพอากาศ การสัมผัส และสถานะที่เกี่ยวของ หมายถึง ผลที่เกิดจากอุณหภูมิ
เย็นจัด (น้ําแข็งกัดหิมะกัด) ผลจากความรอน (การเปนลมหรือหมดสติจากอากาศรอน ลมแดด) 
การบาดเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ เชน ความกดอากาศต่ําในที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเล โรคน้ําหนีบ บาดเจ็บจากเสียงดังทําใหมีการสูญเสียสมรรถภาพของการไดยิน ผล
จากควันเชื่อม เชน ควันเชื่อมเขาตา ผลจากธรรมชาติที่ควบคุมไมได เชน เสียงฟาผา แสงแดด 

12 การหายใจไมออกเนื่องจากโลหิตขาดออกซิเจน หมายถึง การจมน้ํา การขาดอากาศ
หายใจ เนื่องจากการกด บีบรัดของทางเดินหายใจตาง ๆ รวมทั้งการขาดหรือการลดลงของ
ออกซิเจนในบรรยากาศโดยรอบและการขาดออกซิเจนจากการมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจ 

13 ผลจากกระแสไฟฟา หมายถึง ไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต เชน ไฟฟาช็อตชาตามรางกาย 
สลบ หมดสติ เสียชีวิต 

14 ผลกระทบจากรังสีหรือแสง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากรังสี เชน สารกัมมันตรังสี 
โคบอลต ปรมณู  รังสีเอ็กซเรย รังสีอุลตราไวโอเลต ไมโครเวฟ แสงเชื่อม เชน แสงเชื่อมเขาตา 
สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุ  อาจแบงไดดังนี้ 1 

1.  ความรูเทาไมถึงการณ 
มักเกิดกับบุคคลที่เขาทํางานใหม ๆ  หรือเขาทํางานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม  โดยที่              
       -  ไมไดรับคําอธิบายถึงการปฏิบตัิและการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรโดย

ละเอียดจึงมักจะทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอย ๆ 
         -  การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไมดีพอ 
         -  กฏความปลอดภัยไมมีผลบังคับใช 
         -  ไมไดวางแผนงานความปลอดภัยไวเปนสวนหนึ่งของงาน 
          -  จุดอันตรายตาง ๆ  ไมไดทําการแกไข 
         -  อุปกรณความปลอดภัยไมไดจัดให 
          -  ขาดความรูหรือไมไดตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

        2.  ความประมาท 
                        -  เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากการทํางานมานาน 
                        -  การละเลยไมเอาใจใสหรือมีทัศนคติผิด ๆ  ในเรื่องความปลอดภัย 
                        -  เครื่องปองกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไวให แตไมใชหรอืถอดออก 
1 www.tu.ac.th   18  มีนาคม  2551   
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                        -  ใชเครื่องมือเครื่องใชไมถูกตองกับลักษณะของงานที่ทํา ถึงแมวาจะมีเครื่องมือ
ที่ถูกตองใหเลือกใชไดเหมาะสมก็ตาม 

- ยกของดวยวิธีผิด ๆ  จนนาจะเกิดอันตราย 
- อิริยาบถในการเคลื่อนไหวนาจะเกิดอันตราย เชน  การเดิน  การวิ่ง  การ

กระโดด  การกาว การปนปาย 
- การหยอกลอ หรือลอเลนในระหวางการทํางาน 

3. สภาพรางกายของบุคคล 
- เมื่อยลา เนื่องจากทํางานตลอดเวลาโดยไมมีการหยุดพัก 
- ออนเพลีย เนื่องจากไมสบายเปนไขแลวเขาทํางานหนัก 
- หูหนวก 
- สายตาไมดี 
- โรคหัวใจ 
- สภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน 

4. สภาพจิตใจของบุคคล 
- ขาดความตั้งใจในการทํางาน 
- ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณในขณะทํางาน 
- ตื่นเตนงาย ขวัญออน ตกใจงาย 

5. อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร มขีอบกพรองอาจเนื่องจากสาเหตุ เชน 
- ใชเครื่องมือไมถูกขนาด 
- ใชเครื่องมือที่สึกหรอชํารุด หรือหัก 
- ใชเครื่องมือที่ปราศจากดามหรือที่จับที่เหมาะสม 
- ไมใชเครื่องปองกันอันตราย 
- จับตั้งงานไมไดขนาด และไมมั่นคง 
- ละเลยตอการบํารุงรักษา เชน น้ํามันหลอลื่นไมเพียงพอ 

6.  สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เชน 
- แสงสวางไมเพียงพอ 
- เสียงดังมากเกินไป 
- การระบายอากาศที่ไมเหมาะสม 
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- ความสกปรก 
- บริเวณที่คับแคบ 
- มีสารเคมี และเชื้อเพลิง 
- พ้ืนที่ลื่น เนื่องจากคราบน้ํามัน 

                     -     หลุมและสิ่งกีดขวางทางเดิน  
จิตวิทยาคนงานเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ 1  
 ทุกคนไมอยากจะประสบอุบัติเหตุ แตทุกคนก็เลี่ยงที่จะตองยุงยากในการทํางาน เพียง
เพื่อใหมีความปลอดภัย ข้ึนเทานั้น จึงไดเสนอแนวการวิเคราะหสาเหตุ ที่อยูเบื้องหลังเหตุผลที่
ทําใหคนงานสวนใหญ  พาตนเองเขาสูอันตรายจากอุบัติเหตุดังนี้ 

1. ความรูเทาไมถึงการณ  มักเกิดกับคนงานที่ไมผานโรงเรียนอาชีวศึกษามากอนหรือผาน
มาแตก็ไมไดรับการสอนในหลักสูตรวาดวยความปลอดภัยและเมื่อ เขาทํางานไมไดรับ
การฝกฝนที่เพียงพอ 

2. สภาพแวดลอมท่ีเลวราย   สภาพแวดลอมที่เลวราย อาจจําแนกออกเปน 2 อยาง คือ 
ทางดานรางกายและจิตใจทางดานรางกายคนงานทํางาน ภายใตความรอน มากเกินไป 
หนาวเกินไป เสียงดังและอากาศไมบริสุทธิ์มีแนวโนมจะกออุบัติเหตุไดงายทาง ดาน
สภาพ จิตใจ ของคนงานที่เกิดจากความขัดแยงของเพื่อรวมงานกับหัวหนางานหรือถูก
เรงรัดกดดันใหเรงงานยอมกออันตรายไดมาก 

3. ทําเลไมเหมาะสม  ตั้งอยูหางไกลไปมาลําบาก  คนงานตองเดินทางไกล ๆ  
4. สภาพเศรษฐกิจบีบรัด   ในรายการที่ตองจายคาแรงตามปริมาณการผลิต คนงานทุกคน

ยอมพยามเรงผลผลิตของตนเองใหสูงที่สุด เทาที่จะทําได อะไรก็ตามที่ขัดขวางการ
ทํางานใหชาลงยอมถูกคนงานละทิ้งไป 

5. การปกครองบังคับบัญชาที่บกพรอง   โรงงานที่นายจางและกลุมผูบริหาร ทําตัวใหแยก
ออกจากคนงานและมีความขัดแยงกัน  จนตองปกครองกัน ดวยฐานอํานาจและ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เครงครัดจนทําใหคนงานสวนใหญเปนปฏิปกษตอการฝายบริหาร 
ยอมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดมาก 

6. ความประมาทของคนงาน 
1 www.siamhrm.com. 7 กุมภาพันธ  2551 
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โดยเฉพาะคนงานที่มีประสบการณ หรือ มีความชํานาญมาแลว  จะมีความเชื่อมั่นใจฝมือ
และความเกงของตนมาก และมักปฏิเสธที่จะทํางานกับเครื่องจักรกลที่มีอุปกรณปองกัน
อันตรายหรือที่จะตองสวมชุดปองกันอันตรายพวกเขาจะหลักเลี่ยงและเลือกการเสี่ยงใช
เครื่อง โดยถอดเอาอุปกรณปองกันอันตรายออก 
7. จําเจของงานมากเกินความไป 
        บางคนชอบงานแปลกใหม เมื่อตองทํางานในหนาที่ที่จําเจก็เกิดความเบื่อหนาย และ
ขาดความสนใจ เปนผลใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนอยางรุนแรงไดจากการทบทวนเอกสารพบวา
สาเหตุของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานเกิดจาก  คน  สภาพแวดลอมการทํางานและ
เครื่องจักรอุปกรณการทํางาน 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีความปลอดภัย (The Domino Safety Theory)1   
1. ทฤษฏีความปลอดภัยแบบโดมิโน   

 ทฤษฏีความปลอดภัยแบบโดมิโนถกูคิดคนครั้งแรกโดย H.w. Heinrich และ           
     Alferd Lateiner โดยมีความเชื่อวาการบาดเจ็บจากการทํางานนั้นเกิดจากสาเหตุที่เกิด  
     มาตามลําดับเหมือนโดมิโน  

1.  ภูมิหลัง (Background) ของผูประสบอันตรายซึ่งหมายรวมถึงบุคลิกภาพแลวิถี 
    ชีวิตเปนโดมิโนตัวแรกที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ 

      2. ลักษณะสวนบุคคล (Personal Characters) หมายถึงทัศนคติ ความรู ความพรอม
ทางดานรางกายและจิตใจ  จัดเปนโดมิโนตัวที่  2  ถาภูมิหลังของผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานไมดี
จะทําใหลักษณะสวนบุคคลมีแนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

           3.  การกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาวะการทํางานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act, Unsafe 
Condition)  จัดเปนโดมิโนตัวที่ 3  ถาลักษณะสวนบุคคลที่แนวโนมที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
ไดจะทําใหเกดิการกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาวะการทํางานที่ไมปลอดภัย 

4. อุบัติเหตุ (Accident)  เปนเหตุการณที่ไมคาดคิดและไมพึงประสงค จัดเปน
โดมิโนตัวที่ 4  ถัดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาวะการทํางานที่ไมปลอดภัย 
1. www.boonubtana.com  
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     5.   การบาดเจ็บ (Injury)  จัดเปนโดมิโนตัวที่  5  หลังเกิดอบุัติเหตุแลวอาจจะทําใหเกิดการ
บาดเจ็บจะเห็นไดวาการบาดเจ็บจากการทํางานนั้นมีสาเหตุมาจากภูมิหลังสวนบุคคลหรือองคกร
ที่ไมดี  เพราะฉะนั้นตามทฤษฏีโดมโิน  หากตองการลดการบาดเจ็บตองแกไขที่โดมิโนตัวแรก
คือภูมิหลังสวนบุคคลหรือองคกร 

บางครั้งอุบัติเหตุจากการทํางานปองกันไดในระดับโดมิโนตัวที่ 3  คือการกระทําที่ไม
ปลอดภัยและสภาวะการทํางานที่ไมปลอดภัย  จึงมีทฤษฏีอุบัติเหตุที่ลงลึกแคระดับการกระทําที่
ไมปลอดภัยและสภาวะการทํางานที่ไมปลอดภัย  โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมี 3  ประการ  คือ 

 1. Human Error   ความผิดพลาดของมนุษยในการเกิด  Unsafe Act 
            2. Machine Error  ความผิดพลาดของเครื่องจักรและหมายรวมถึงปจจัยอ่ืนที่ไม

เกี่ยวของกับความผิดพลาดของมนุษยเชนสิ่งแวดลอมการทํางาน  รวมเรียกวา Unsafe Condition 
           3.  Act of God  เปนปรากฏการณตามธรรมชาติที่ไมคาดฝนที่ไมสามารถคาดเดา

ได  
  ปจจัยที่ควบคุมไดมี  2  ปจจัย  คือ  Human Error  และ Machine Error  ซึ่งเปนภาวะที่

แกไขไดถาสถานประกอบการและคนงานมีการปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี  
ซึ่งการเรียนรูสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุก็จะนําไปสูมาตรการแกไขที่ตรง
ประเด็นและไดผลตอไป 

   Human Factors Theory 
   Human Factors Theory  เชื่อวาการเกิดอุบัติเหตุเปนเหตุการณตามลําดับคลายหวงโซ 

ซึ่งความผิดพลาดของมนุษยมีดวยกัน 3 ปจจัย  คือ 
   1. Overload  หมายถึงหมายถึงความไมสมดุลระหวางความสามารถของมนุษยกับภาระ

ที่เกิดขึ้นในดานปจจัยดังตอไปนี้คือ 
       1.1  ปจจัยสิ่งแวดลอมเชนเสียง 

                   1.2  ปจจัยภายในตัวบุคคลเชนความเครียด ความกังวลใจ 
       1.3  ปจจัยทางดานสถานการณเชนระดับความเสี่ยง การฝกกอน 

ปฏิบัติที่นอยเกินไป 
2. Inappropriate response  หมายถึง การตอบสนองของมนุษยที่ไมเหมาะสมตอสิ่งที่

ทําใหเกิดอุบัติเหตุเชน การละเลยกฎความปลอดภัย การถอดเซฟการดในเครื่องจักรที่มีการ
เคลื่อนไหว 
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3. Inappropriate activities  หมายถึงการกระทําที่ไมเหมาะสมโดยความไมรู เชน 
การไมมีฝกกอนเริ่มปฏิบัติงานจริงทําใหเกิดอุบัติเหตุจะเห็นไดวาทฤษฏี  Human Factors Theory  
มุงเนนวาอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของมนุษยเทานั้น ไมมีปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมมา
เกี่ยวของ 

              2. ทฤษฎี  The Accident/Incident Theory of Accident Causation1 
The Accident/Incident  Theory of Accident Causation เปนทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุที่คิดโดย  
Dan Peterson  ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก  Human Factors Theory ที่มีปจจัยดาน  Overload ผนวกกับ
ปจจัยอ่ืน ๆ  โดยมีปจจัยทั้งหมดดังตอไปนี้  

                                           1. Overload  คือความไมสมดุลระหวางความสามารถของมนุษยกับภาระงาน 
                   2. Ergonomic traps คือปจจัยทางดานการยศาสตรที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ เชน ความไม
เหมาะสมระหวาง work station กับสรีระรางกายของคนงาน 
                   3. Decision to error  คือปจจัยทางดานการตัดสินใจที่ผิดพลาด เชน กาตัดสินใจที่ผิด
ในการประเมินความเสี่ยง  

ซึ่งทั้ง  3  ปจจัย จะนําไปสูความผิดพลาดของมนุษย (Human Error) และประกอบกับมี  
System failures  คือ ปจจัยทางดานระบบที่ลมเหลวแลวทําใหเกิดอุบัติเหตุ  เชน  นโยบายของ
สถานประกอบการ การสาธิตกอนปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาทฤษฏี  Accident/Incident Theory of 
Accident Causation เปนทฤษฏีที่มีมมุมองในดานปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความผิดพลาดของ
มนุษยเพิ่มขึ้น เชน การบริหารจัดการ ระบบขององคกร ฯลฯ 

              3.ทฤษฎี  The Epidemiological Theory of Accident Causation1 
The Epidemiological Theory of Accident Causation  เปนทฤษฏีที่มองในเชิงของระบาด

วิทยาคือปจจัยสิ่งแวดลอมทําใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งปจจัยสิ่งแวดลอมแบงไดเปน 2 กลุม คือ  
 
1 www.boonubtana.com  
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1.Predisposition characteristics  คือลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุลักษณะ   
คนสามารถในการรับรู  

2.Situational characteristics  คือสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน 
แรงกดดันจากผูบังคับบัญชา การประเมินความเสี่ยง ทัศนคติที่ไมดี 
จะเห็นวาทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุที่กลาวมาทั้งหมดนั้น เชื่อวาอุบัติเหตุสามารถปองกันไดไมได
เปนเรื่องเกี่ยวกับโชคกลาง   การเกิดอุบัติเหตุข้ึนนั้นยังตองคํานึงถึงเหตุการณที่เกือบจะอุบัติเหตุ 
(Near) Miss) ซึ่งเปนเหตุการณเหมือนภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Phenomenon)  คือการไมเห็นปญหา
ใตภูเขาน้ําแข็ง 
               สําหรับโรคจากการทํางานนั้นเกิดไดจากคนงานไปทํางานแลวสัมผัสสิ่งคุกคาม
ดังตอไปนี้  

1. Physical Hazard 
2. Chemical Hazard 
3. Biological Hazard 
4. Psychological Hazard 

 
 
การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ 

การที่เกิดอุบัติเหตุข้ึนแตละครั้งยอมหมายถึงการสูญเสียเกิดขึ้นทุกครั้ง ไดแก 
1. การสูญเสียโดยตรง 

      -    ไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และอาจทําใหผูอ่ืนไดรับอันตรายดวย 
                        -    ทําใหอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนทรัพยสินอื่น ๆ ชํารุด 
  เสียหาย 
                        -   การสูญเสียที่คิดเปนเงินที่นายจางหรือรัฐบาลตองจายโดยตรง ใหแกผูที่ไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางาน เชน คารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ตองจายโดยรัฐหรือโรงงาน คาทําขวัญ 

2.  การสูญเสียโดยทางออม 
             คือ การสูญเสียซึ่งมักจะคิดไมถึง  หรือไมคอยไดคิดวาเปนการสูญเสียเปนลักษณะ
การสูญเสียที่แฝงอยูไมปรากฏเดนชัด เชน 

- สูญเสียแรงงานของลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บ จะตองใชเวลาพักฟนจนกวาจะหาย 
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- สูญเสียเวลาของลูกจางคนอื่น ๆ  ซึ่งหยุดทํางานในขณะเกิดอุบัติเหตุดวยเหตุผล 
ตอไปนี้  ความอยากรูอยากเห็นเขาไปมุงดู  ซักถามเหตุการณดวยความเห็นใจ  
 ลูกจางผูบาดเจ็บ ตื่นเตน  หรือชวยเหลือผูบาดเจ็บในการทําปฐมพยาบาลหรือนําสงโรงพยาบาล 

- สูญเสียเวลาของแพทยหรือพยาบาล หรือเจาหนาที่อ่ืน ๆ  ในการปฐมพยาบาล 
- คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกล เครื่องมือ 
-   ทําใหปริมาณผลผลิตขาดหายไป ผลิตใหผูใชไมทันเวลา  เงินรางวัล โบนสั

ประจําปลดนอยลงไป 
-   สูญเสียผลกําไรสวนหนึ่งไป เนื่องจากลูกจางบาดเจ็บและเครื่องจักรหยุด 

ทํางาน 
- อันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

      การทํางานในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น  จะตองสัมผัสสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันไป ทําให
แตละคนไดรับพิษภัย   และการเกิดโรคอันเนื่องมากจากการทํางานแตกตางกันไปตาม
สถานะภาพ ในหนาที่การงานของแตละคน อันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางานพิจารณาได
ดังนี้ 

- เสียงดัง  คนทํางานโดยทั่วไปประมาณวันละ 8 ชัว่โมง  จะรับระดับเสียงไดไม
เกิน 90  เดซิเบล  ถาดังเกินไปจะทําใหหูตึง และอาจหูหนวกได 

- แสงสวาง แสงสวางมากเกินไป อาทิ เชน จากเตาหลอม  ไฟเชือ่ม  ทํา 
      ใหตาฝา ตา มัว และอาจบอดได 

- ความรอน  ถาไมมีการปองกันความรอนที่ดีแลวอาจไดรับอันตรายจาก 
ความรอน เชน ทําใหออนเพลียไมมีแรง หนามืดบอย ๆ  และอาจเปนลมสลบได 

- ความกดดัน อากาศในบริเวณปฏิบัติงานที่มีความกดดันสูงกวาปกติ  
ทําใหเกิดอาการปวดหู  อาจทําใหเยื่อหูฉีกขาด และทําใหหูหนวกในที่สุด 

- ความสั่นสะเทือน อาจทําให เนื้อเยื่อออนของมือ เกิดอาการอักเสบ 
ลุกลามไปถึงกระดูกขอมือ หรือทําใหกลามเนื้อมือเปนอัมพาตหรือใหอวัยวะบางสวนลีบได 
                     -  สารเคมี ฝุน ไอ ควัน ละอองแกสของสารพิษสามารถเขาสูรางกายได  
3 ทาง คือ 

1. โดยการหายใจ สารเคมีเมื่อเขาไปถึงปอดจะถูกดูดซึมอยางไรเร็วทําใหเกิดโรค
ปอดไดหมุนเวียนโลหิตของรางกาย 

             2. โดยการกินเขาไป 
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         3.  ทางผิวหนัง 
        สิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัสดุบางชนิดอาจกอใหเกิด
อันตรายได วัสดุเหลานี้ไดแก 
          -  วัสดทุี่มีขอบแหลมคม 
          -วัสดุที่วางไวในที่ที่ไมเหมาะสม เชน ไมมีสิง่จับยึด แขวนไวเหนือศรีษะโดย ไมมี
เครื่องปองกันอันตราย หรือวางไวเกะกะบนพื้น 
          - วัสดุที่ติดไฟไดงาย  เชน น้ํามันเชื้อเพลิง  ขยะมูลฝอย 

                   -  สารเคมีที่เปนพิษ 
           -  วัสดุที่มีอุณหภูมิสูง  เชน  โลหะที่เผาจนรอนจัด น้ํารอน 
           -  ไอน้ําหรืออากาศที่มีความดันสูง  เชน  หมอไอน้ํา เครื่องปมลม 
           -   สื่อไฟฟาที่ปราศจากฉนวนหุม 
           -   บนัไดที่หัก หรือนั่งรานที่ไมแข็งแรงนั่นเอง 

หลักความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 
           -  จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานโดยเครงครัด 
            - ใชเครื่องมือใหถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกบังาน 
            -  แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงงาน และใชเครื่องปองกันอันตราย  ทุก
ครั้งที่ปฏิบัติงานที่กําหนดใหใชเครื่องปองกัน 
            -หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย หรืออยูในสภาพ
ที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน 
           - เก็บรักษาอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
เมื่อนําไปใชงานตองเก็บไวใหถูกจุดทุกครั้ง 
           - รกัษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดปายแสดงใหชัดเจนที่บริเวณ
ปฏิบัติงานที่มีอันตราย 
           -รูจักตําแหนง หรือที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช 
          - ปฏิบตัิตามคําเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายในโรงงาน 
          -  อยาวิ่งหรือหยอกลอกันในโรงงาน 

                   -  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหรีบชวยเหลอืทันที 
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วิธีการปองกันอุบัติเหตุมีหลายวิธีดังนี้ 
1. โดยการออกกฏโรงงาน (regulation)  ใหมาตรฐานการทํางานแนวทางการปฏิบัติ การ

ทดสอบการดําเนินการและหนาที่ปฏิบัติตาง ๆ ที่ถูกตองและปลอดภัยในโรงงาน 
2. โดยการจัดทํามาตรฐาน (standardization)  กําหนดมาตรฐานของโครงสราง เครื่องจักรกล 

และขั้นตอน การปฏิบัติงานตาง ๆ  ภายในโรงงานใหสอดคลองกับคุณสมบัติตาง ๆ ของ
วัสดุ 

3. โดยการตรวจสอบ (inspection)  เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคนงาน 
4. โดยการทําวิจัยทางเทคนิค (technical research)  เปนการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ 

โครงสรางการใชงานของเครื่องจักรตาง ๆ   
5. โดยการวิจัยทางการแพทย (medical research)  เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรางกายคนงาน

และความสัมพันธระหวางสภาวะ ที่เหมาะสมกับสภาพความพรอมของรางกายในการ
ทํางาน 

6. โดยการวิจัยทางจิตวิทยา (psychological research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางจิตใจคน 
งาน กับการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

7. โดยการวิจัยทางสถิติ (statistical research) เปนการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลและวิจัยหา
แนวโนม ของการเกิดอุบัติเหตุและจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุไดมากที่สุด 

8. โดยการใหการศึกษา (education)  โดยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลัย และโรงงาน อุตสาหกรรม 

9. โดยการฝกอบรม (training)  โดยการอบรมคนงานทุกคนที่เขารับหนาที่เพื่อใหมีการทํางาน
ที่ปลอดภัยที่สุด 

การรวบรวมสถิติของอุบัติเหตุ 
        มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่ไดผลในทางปฏิบัติมักไดจากการรวบรวมขอมูลและสถิติของ
อุบัติเหตุที่ถูกตองสมบูรณมีความคลาดเคลื่อนนอยและใหรายละเอียดไดมากพอ ซึ่งตองอาศัย
ระบบการบันทึกรายงานแจงอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานการณ ของอุบัติเหตุ ก็มีสวนสําคัญตอการวิเคราะหดวย 
หลักการ  3 E  ในการปองกันอุบัติเหตุ 
        ในการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองยึด
หลักการ 3 E  ไดแก 
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Engineering  ( วิศวกรรมศาสตร) 
Education (การศึกษา) 
Enforcement ( การออกกฎบังคับ) 
Engineering  คือการใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรในการคํานวณและออกแบบ
เครื่องจักรเครื่องมือ  ที่มสีภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุด 
Education  คือการใหการศึกษาหรือการฝกอบรมและแนะนําคนงาน หัวหนางานตลอดจนผูที่
เกี่ยวของในการทํางาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและการเสริมสราง
ความปลอดภัยภายในโรงงาน 
Enforcement  คือการกําหนดวิธีการทํางานอยางปลอดภัย และมาตรฐานควบคุมใหคนงานปฏิบัติ
ตามเปนระเบียบปฏิบัติที่จะตองประกาศใหทราบทั่วกันหากผูใดฝาฝนก็จะถูกลงโทษควรจะ
เนนหนักที่ E  ตัวไหน 
 การใชหลัก 3 E  ตองนําทั้งวิชาการวิศวกรรม  Engineering  การใหการอบรม แกคนงาน  
Education  และการออกกฎขอบังคับ  Enforcement   มาดําเนินการพรอมกันอยางเหมาะสมในกะ
บวนการผลิตและบริหารโรงงาน จึงจําเปน มาตร การที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันอุบัติ
และการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานภายในเวลาสั้น ๆ 
         การปองกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกลในงานไม 1      
         การทํางานกับเครื่องจักรกลในงานไม  มักจะเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอย ๆ  จากสภาพเครื่องจักรที่
ไมปลอดภัย  หรือจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของคนงาน  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึง  
การปองกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกลที่ใชในงานไม  และควร 
1www.siamhrm.com.  7 กุมภาพันธ  2551  
 
ระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด  โดยมีวิธีการปองกันอุบัติเหตุ  ดังนี้        
         1. ระบบไฟฟา 

- ฐานและโครงเครื่องจักรที่เปนโลหะทั้งหมด  ควรมีการตอสายดิน  เพื่อ 
ถายเทกระแสไฟฟาลงดินเมื่อเกิดไฟฟารั่ว 
                     -     ควรมีสวิทซอัตโนมัติ  (นอกเหนือจากสวิทซบังคับการทํางาน)  ที่จะปองกัน
ไมใหมีการ  start  มอเตอร  เมื่อระบบไฟฟาขัดของ 
                     -     สวิทซไฟฉุกเฉินที่จะควบคุมระบบไฟฟาทั้งบริเวณ  ควรจะติดตั้งอยูใน
ตําแหนงที่สะดวก  เพื่อจะสามารถปดไดในเวลาฉุกเฉิน 
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          2.  การด  (Safe  guard)   
                     -  ควรติด  Safe guard  เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากชิ้นสวนของเครื่องจักรที่มี
การเคลื่อนที่ในระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร  เชน  สายพาน  เกียร   
ใบเลื่อย 
          3.  บรเิวณทํางาน 
               -  พ้ืนที่ทํางานโดยรอบเครื่องจักรตองเรียบ  มั่นคง  แข็งแรง  ไมลื่น  งายตอการทํางาน
ความสะอาด 
               -  ควรมีการตีเสนแบงบริเวณของการทํางาน  และชองทางขนบายวัสดุ 
               -  ควรปรับระดับพื้นรอบเครื่องจักร  ใหโตะทํางานของเครื่องจักร  กับขนาดของ
คนงานไดสัดสวนกัน 
         4.  ทั่วไป 
              -  กอนการทํางานทุกครั้ง  ควรมีการตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องจักร  เชน  
สภาพการชํารุด  ความตึงของสายพาน  สภาพความเร็วของเครื่องจักร  และจัดเตรียมอุปกรณตาง 
ๆ  ใหพรอม  เชน  อุปกรณที่ใชในการจับหรือสงไม 
              -  ขณะทํางานตองมีความระมัดระวัง  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยใน
การใชเครื่องจักรแตละชนิดอยางเครงครัด 
              -  คนทํางานตองแตงกายใหรัดกุม  และเก็บผมใหมิดชิด 
             -   ตองมีการตรวจตรา  และบํารุงรักษาเครื่องจักรงานไมอยางสม่ําเสมอ 
             -    หลังปฏิบัติงานทุกครั้งควรตรวจสอบ  ทําความสะอาดเครื่องจักร  ปดสวิทซ และถอด
ปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง 
        5.  ขอควรปฏิบัติเฉพาะเครื่องจักรแตละประเภท  ดังนี้ 
              5.1  เลื่อยฉลุ  ตองเลือกใชใบเลื่อยและความเร็วเครื่องใหเหมาะสมกับงาน (ฟนเลื่อย
หยาบและหมุนชาถาไมหนา)  เพื่อไมใหเกิดอันตราย  การเลี้ยวหักมุม  ควรทําอยางชา ๆ และ
ระมัดระวัง  เพื่อปองกันใบเลื่อยหักและกระเด็นใส  ควรมีปากกาหรือตัวจับชวยยึดไมงานไมให
ดีดใสระหวางทํางาน 
              5.2  เครื่องเจาะ  ตองระวังเรื่องการขันดอกสวานที่หัวจับใหแนน  และควรหยุดเครื่อง
ทุกครั้งที่เปลี่ยนความเร็วของสายพาน  ถาหากดอกสวานไมหมุน  ควรปดสวิทซกอนการแกไข 
              5.3  เครื่องเพลาะไม  เปนเครื่องจักรไมที่อันตรายมาก  เพราะใบมีดจะอยูดานลาง  และ
มองไมเห็นขณะทํางาน  จึงควรทํางานชา  ระวัง  และควรใชไมสงงานที่มีมือจับยึดแนน  เพราะ
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เมื่อไสไมไปสุดความยาวแลว  ใบเลื่อยทําอันตรายตอมือไดงาย   เมื่อไมตกบอใบเลื่อย  
นอกจากนี้ในขณะทํางานไมควรยืนมาทางดานหลังของเครื่อง  เนื่องจากไมอาจตีกลับทําใหเกิด
อันตรายได 
                5.4  เลื่อยสายพาน 
                    -  ใบเลื่อยสายพานควรตอใหแนน  และวัดความตึงใหพอดี  เพราะหากตึงเกินไป
อาจขาดและเปนอันตรายตอผูใช 
                     -  ตองตรวจสอบปรับลอที่บังคับใบเลื่อยเสมอ  เพราะถาลอเครื่องแลวจะเกิด
อันตรายนอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยราวบนใบเลื่อยเสมอดวย 
                     -  เนื่องจากเลื่อยสายพานตองการการมองเห็นเลื่อยอยางชัดเจน  เพื่อเปนการ
ปองกันอันตรายแกดวงตา  ตําแหนงดังกลาวจึงจําเปนตองมีการดที่ทําดวยวัสดุโปรงใส  และมี
แสงสวางเพียงพอตอการทํางาน 
             5.5  เลื่อยวงเดือน  ควรจัดใหมีโตะรองรับงานดานทายเครื่อง  และมีไมสําหรับปอนงาน  
ตลอดจนไมควรตัดไมที่มีความยาวนอยกวา 1 ฟุต  เพราะอาจเกิดการหมุนและเปนอันตรายได 
            5.6  เครื่องไสไม 
                  -  ตองปอนไมเขาเครื่องไสใหถูกทิศทาง และไมไสไมที่สั้นกวา  1  ฟุต 
                  -  การลับมีดและติดตั้งบนเครื่องไส ตองกระทําโดยผูมีความชํานาญและติดตั้งอยาง
สมดุล 
                  -  เมื่อมีดของเครื่องไสสั้นจนเกินควร  ไมควรใชตอ และตองไมเปลี่ยนระดับใบมี
ขณะเครื่องจักรหมุน 
                   -  ขณะ  start   เครื่องตองสังเกตวาเครื่องไสหมุนผิดปกติหรือไม  เพราะมีดไสอาจไม
สมดุลและหกักระเด็นออกมาเกิดอันตรายไดทฤษฏีการบาดเจ็บ 

เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล (อางอิง  คูมือปฏิบัติงานอาชีวอนามัย สาํหรับเจาหนาที่
สาธารณสุข) 
แบงออกเปนชนิดตามลักษณะที่ใชปองกันได  ดังนี้ 

1.  เครื่องปองกันศีรษะ  เชน  หมวกนริภัย  เปนเครื่องสวมใสศีรษะ มีลักษแข็งแกรง  ทํา
ดวยวัสดุที่แตกตางกันไป  เพื่อปองกันศีรษะของคนงานซึ่งไมเพียงพอแตจากการกระแทก แตรวมทั้ง
วัตถุที่ปลิวหรือกระเด็นมาโดน และไฟฟาช็อต หมวกนิรภัย  ชนิดถูออกแบบใหสงผานแรงเฉลี่ยที่
มากที่สุดไดไมเกิน  850  ปอนด  ตัวหมวกและรองในหมวกตองหางภัยไมต่ํากวา  3  ซม. 
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 2. เครื่องปองกันตาและใบหนา 
                    การทํางานในลักษณะของงานที่อาจเปนอันตรายแกสายตาและใบหนา ตองสวมใส
อุปกรณ  เชนแสงจาชนิดที่มีอุลตราไวโอเลต  ปองกันโดยใชหนากากกรองแสง  ดังในกรณีงาน
เชื่อมและหนากากปองกันเศษโลหะในกรณีทํางานกับหินเจียรนัย 
            3.  เครื่องปองกันอันตรายขาดการหายใจ 
                   ชนิดเปนถุงอากาศชวยในการหายใจ อุปกรณนี้เหมาะจะใชกับบริเวณที่มีความ
เขมขนของสารเคมีเปนพิษสูง  ที่มีไอน้ําหนาแนน หรือในที่ขาดออกซิเจน หนากากที่มีเครื่องเปา
อากาศ ชนิดนี้จะใชไดดีในลักษณะงานที่ทําในอับทึบ อุโมงค  ทอขนาดใหญงานประมาณนี้จะ
ออกซิเจนไมเพียงพอหรือมีสารเคมีเปนพิษปะปนอยูมาก เครื่องเปาอากาศ  (Blower)  ทําหนาที่
เปาอากาศเขามา ทอสงอากาศปกติจะยาวไมเกิน 150 ฟุต  ตอเขากับหนากาก  หนากากใชกรอง
สารเคมี อุปกรณชนิดนี้ประกอบดวยหนากากปดครึ่งใบหนา มีที่กรองอากาศติดอยูที่บริเวณจมูก 
1-2 อัน ทําหนาที่กําจัดไอหรือแกสพิษที่จะหายใจเขาไปเครื่องกรองฝุนชนิดนี้จะใชกรองฝุน
โดยเฉพาะ  หนากากทําดวยยางหรือ พลาสติก  ปดจมูก โดยมีแผนกรองบาง ๆ  เปนตัวจับฝุน
เอาไวไมใหเขาไปกับอากาศที่ผานเขาไป           
         4. เครือ่งปองกันหู 
           จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนั้น พบวาถาหากหูของคนตองสัมผัสกับเสียงที่ดังเกินกวา 
90 เดซิเบลแลว  จะทําใหเกิดอันตรายตอการไดยิน  วิธีที่จะชวยลดความดังของเสียงลงมานั้น  
การปองกันที่ตัวคน  คือการใชเครื่องปองกันหู  ปกติจะแบงออกเปนชนิดใหญ ๆ  ไดหลายชนิด
ดังนี้ที่อุดหู  ใชอุดหูทั้งสองขาง  โดยสอดใสเขาไปในชองหู  ออกแบบใหมีขนาดพอเหมาะกับรู
หูจะมีผลในการปองกันเสียงมาก  วัสดุที่ใชทํานั้น มีหลายชนิด  เชน  พลาสติกออน  ยาง  สําลี  
ชนิดที่ทําจากยางและพลาสติกใชมากที่สุด  ที่ครอบหู  เปนเครื่องปองกันเสียงชนิดครอบใบหูทั้ง
สองขาง  บางชนิดมีลําโพงสําหรับใชพูดติดตอกันไดในสถานที่มีเสียงดัง 
          5.  ชุดพิเศษ 
             ในโรงงานอุตสาหกรรมปจจุบันนี้สิ่งแวดลอมภายในโรงงานตองสัมผัสตอไปความรอน
โลหะละลาย  สารเคมี  จึงตองชุดปองกันพิเศษสําหรับงานนั้น ๆ  โดยเฉพาะลงไป เชน  เชนเสื้อ
หนังหรือแผนหนังปดหนาอก  เปนชุดที่จะปองกันรางกายของคนเราไมใหถูกความรอน  และ
การแผความรอนที่เกิดจากโลหะถูกเผาและการรับรังสีอินฟราเรดและอุลตราไวโอเลต 
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 ถุงมือและปลอกแขน สารที่มาทําถุงมือและปลอกแขนขึ้นอยูกับงานสําหรับเบาอาจทํา
ดวยผา สําหรับงานที่เกี่ยวกับวัตถุที่คมและความรอนใชหนังสัตวทํา หรือทําดวยตาขายโลหะก็
จะตองกันคมไดดี 
 เสื้ออลูมิเนียม  เมื่อคนตองทํางานเกี่ยวกับความรอนที่มี  อุณหภูมิประมาณ  2000  องศา
ฟาเรนไฮด  เชน  ในที่มีการหลอมโลหะ เสื้ออลูมิเนียมมันจะสะทอนรังสีความรอนที่แผออกมา  
ชุดนี้ประกอบดวย  กางเกง  เสื้อคลุม  ถุงมือ  รองเทาหุมขอ และที่ครอบศีรษะ 
           6.  รองเทานิรภัย 
              อาจจะเปนรองเทาธรรมดา  ใสเครื่องปองกันครอบลงไปหนารองเทา  ควรจะรับ
น้ําหนักได  2500  ปอนด  และแรงกระแทก  50  ปอนด  รองเทานิรภัยจะมีโลหะปองกันที่หัว
รองเทา  อยูที่หัวรองเทาอยูขางในใชในงานที่มีการเคลื่อนยายวัตถุที่หนัก 
            
 
         7.  เขม็ขัดนิรภัย 
             เข็มขัดนิรภัยที่ใชในงานอุตสาหกรรม  หรือใชในการทําความสะอาดหนาตางภายนอก
ตึงสูง ๆ  แบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 
            ชนิดธรรมดา  ชนดินี้จะใชสําหรับรับน้ําหนักของตัวผูใชในขณะทํางานใหสามารถ
ทํางานไดโดยสะดวก  ซึ่งอาจจะขึ้นไปทํางานในที่สูงหรือทํางานในที่ต่ําลงไป 
            ชนิดที่ใชยามฉุกเฉิน  ใชปองกันไมใหคนทํางานตกลงมาในเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนระหวาง
การทํางาน        

 สิ่งคุกคามเหลานี้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ  ซึ่งแตละสถานประกอบการยอมมีสิ่ง
คุกคามแตกตางกัน  การที่ทราบลักษณะสิ่งคุกคามของแตละสถานประกอบการและมีการ
ดําเนินงานดานอาชีวอนามัยที่เหมาะสม จะนําไปสูมาตรการการแกไขปญหาเพื่อลดอัตราการเกิด
โรคจากการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้น ๆ   

จากการทบทวนเอกสารสรุปวาการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน ตองปองกัน
ที่ คน  การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องจักร  อุปกรณการทํางาน
ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
ตอนที่ 3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สันติ  บรรเทิงจิตร  และคณะ  ( 2538 : 29 –30 ) ไดทําการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดเขต  9  พบวากิจการรับเหมากอสราง คนงานไดรับบาดเจ็บจาก
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การทํางาน มากที่สุด 360 ราย คิดเปนรอยละ 32.4 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานพบวา 
สวนใหญถูก วัตถุชนกระแทกกระเด็นใส ตกใส จํานวน 586 ราย คิดเปนรอยละ 52.7 อวัยวะที่
ไดรับบาดเจ็บมากที่สุด   คือ นิ้วมือ จํานวน 297 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 สวนการหาความ 
สัมพันธระหวาง โรงงานแตละประเภทกับปจจัยดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ผลของความ
รายแรงของการเกิดอุบัติเหตุและปจจัยดานความบาดเจ็บของรางกายคนงาน ปรากฏวา โรงงาน
แตละประเภท มีผลตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แตกตางกัน รวมทั้งมีผลตอความรายแรงของ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บของรางกายคนงานที่แตกตางกัน 
 ศูนยอาชีวอนามัยที่ 1 กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย ไดรายงานการเฝาคุมอุบัติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมทอผา 8แหง  ของจังหวัดสมุทรปราการ ป 2538  พบวา สวนใหญถูกวัตถุ
ชนกระแทก กระเด็นใส ตกใส  รอยละ 62.4 รองลงมาคือ ถูกหนีบ ดึง ประชากรรอยละ 13.7  ชน
กระแทก สะดุดสิ่งของรอยละ 12.2 อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเกิดที่มือ นิ้วมือรอยละ 54.9 เทานิ้วเทา
รอยละ 18.1 และตองจายคาทดแทนคารักษาพยาบาลเฉลี่ยรายละ 1,729.9 บาท  
 ศูนยอาชีวอนามัยที่ 1  ไดรายงานการเฝาคุมอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปมโลหะ 
เขตจังหวัดสมุทรปราการ 13 แหง พบวา สวนใหญอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนประเภทถูกชน กระแทก
กระเด็นใสฯ เชนเดียวกันคือรอยละ 43.9 รองลงมาไดแก ชน กระแทก สะดุดสิ่งของรอยละ 16.2 
ถูกหนีบ ดึง กระชาก รอยละ 14.2 การบาดเจ็บของรางกายเกิดที่มือ นิ้วมือ รอยละ 40.3 ดวงตา 
และลําตัวเทากันรอยละ 17.8 ศีรษะรอยละ 9.9 และคาทดแทน คารักษาพยาบาลรัฐตองจายไป
เทากับ 1,815.4 บาท 
 วิชัย  เอกพลากร และคณะ ไดสํารวจการบาดเจ็บในอุตสาหกรรมกอสรางในจังหวัด
ชลบุรีพบวาการบาดเจ็บของคนงานกอสราง 95 คน ตอคนงานที่ทํางานเต็มเวลา จํานวน 100 คน
ตอเดือน การบาดเจ็บเกิดที่เทาและขา รอยละ 52.0 เกิดที่มือ ขอมือ และนิ้วมือ รอยละ 31.5 การ
บาดเจ็บจะเกิดจากของมีคม รอยละ 47.6 ของตกใส รอยละ 33.3 และหกลม รอยละ 12.5 และ
พบวา คนงานรอยละ 28.0 จะมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
 ศูนยอาชีวอนามัยที่  1  สําโรงใต  จังหวัดสมุทรปราการ  ไดศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
โรงงานอุตสาหกรรมปมโลหะในจังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา อุบัติเหตุสวนใหญ
จะเกิดกับเพศชายมากกวาเพศหญิง ผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญอายุ 20-29 ป  สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุมาจากการปฏิบัติงานหรือการกระทําที่ไมปลอดภัยประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปน
ประเภทถูกชน ถูกกระแทก ซึ่งของตกใสหรือกระเด็นใส สิ่งที่กอใหเกิดการบาดเจ็บไดแก 
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เครื่องจักรและชิ้นสวนของเครื่องจักร อวัยวะของรางกายสวนใหญที่ไดรับการบาดเจ็บและพิการ
คือมือและนิ้วมือ  
 ศูนยอนามัยที่ 1  กองอาชีวอนามัย  ไดศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทอ
ผาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา  พบวา เพศหญิงประสบอุบัติเหตุมากกวาเพศชาย 
รอยละ 64.47 และ 35.55 อายุของผูประสบอุบัติเหตุสวนมาก  อายุระหวาง 25-29 ป รอยละ 
27.23 ระยะเวลาในการทํางานผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญจะมีระยะเวลาในการทํางานมานาน
มากกวา 5 -10 ป รอยละ 31.06 สาเหตุที่ประสบอุบัติเหตุ คือ การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของ
คนงาน ประเภทของอุบัติเหตุสวนใหญเปนประเภท ถูกชน ถูกกระแทก สิ่งของกระเด็นใส 
สิ่งของตกใส สิ่งที่กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือพิการ คือ เกิดจากเครื่องจักรและชิ้นสวนของ
เครื่องจักร  อวัยวะของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บและพิการ คือ มือและนิ้วมือ รอยละ 50.12 
 ณรินทร  ลิ้มวิศิษฐ  และ ศศินัดดา  สวุรรณโณ  ไดศึกษาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ป 2537  จากการศึกษาพบวา   เพศ  อายุ  ระดับการศกึษา  แผนกงาน    
การทํางานลวงเวลา  การปองกันอันตรายจากเสียง  ระดับความดังของเสียง  อายุงาน  รายได  ไม
มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ  สวนสถานภาพสมรส  ลกัษณะงาน  มีความสัมพันธกับการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 วิชัย  วนดุรงควรรณ และคณะ  ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงตอความพิการจากอุบัติเหตุจากการ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม  พบวา  ผูพิการสวนใหญเปนชาย  อายุระหวาง  20 – 29 ป  สวนใหญ
จบชั้นประถมศึกษา  อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บคือมือและนิ้ว  ทํางานในกิจการประเภทผลิต
ผลิตภัณฑจากโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ  ทํางานวันละ  8  ชั่วโมง  ประสบการณทํางาน  1 -3 
ป  สิ่งที่ทําใหรางกายพิการไดแกเครื่องจักร  และ  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประเภทกิจการ  ชั่วโมง
การทํางาน  ลักษณะงานที่ทํา  อายุงาน  การทํางานลวงเวลา  มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ 
 ประดิษฐ  ศักดิ์ศรี  และคณะ  ไดศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดกับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน  พบวา  คนงานสวนใหญรอยละ  32 ไดรับอุบัติเหตุจาก
โรงงานผลิตผลิตภัณฑจากโลหะเครื่องจักรอุปกรณ  คนงานสวนใหญเปนเพศชาย  อายุระหวาง  
18 – 29 ป  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  สาเหตุของการบาดเจ็บสวนใหญเกิดจากตัวคนงาน  
อายุการทํางานของคนงานมีความสัมพันธกับอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะคนงานที่ทํางานนอยกวา  3  
เดือน  อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นที่มือ  คนงานสวนใหญทํางานวันละ  8  ชั่วโมง   
 เพ็ญรุง  ฉัตรชัยรัตน  และคณะ  ไดศึกษาภาวะเสี่ยงตอสุขภาพคนทํางานในวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทผลิตภัณฑไม    ผลการศึกษาพบวาคนงานที่ศึกษาจํานวน  88  คน  เปนเพศชาย  
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รอยละ  63.60  มีอายุโดยเฉลี่ย  37.53  ป  สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  รอยละ  57.47  
มีระยะเวลาการทํางาน  5.11  ป      สําหรับการบาดเจ็บจากการทํางาน  มีผูเคยไดรับบาดเจ็บรอย
ละ  43.20    โดยสาเหตุสวนใหญที่พบ  คือ  ใบเลื่อยบาด  ปญหาสุขภาพของคนงานที่สําคัญคือ  
มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ  รอยละ  82.76 
 บุญชู  ชาวเชียงขวาง  และคณะ  ไดศึกษาปจจัยที่มีตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานกอสรางในจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษา  พบวา  คนงานกอสรางเปนชาย
รอยละ  52.6  อายุเฉลี่ย  36.9  ป      มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ  79.9  ปฏิบัติงานใน
ตําแหนง    ชางไม  ชางปูน  ชางเหล็ก  และชางไฟฟา  รอยละ  37.6  การหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร  ปจจัยนํา  ปจจัยเอื้อ  ปจจัยเสริม  ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
คนงาน  พบวา  รายได  ตําแหนงหนาที่ปฏิบัติ  ทัศนคติ  และความตระหนักเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนงาน  การไดรับขอมูลขาวสาสรเกี่ยวกับความปลอดภัย  การไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล  การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ผูเกี่ยวของ  และการรับรูมาตรการการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05      ในขณะที่  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  และ
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของคนงานกอสราง 
   ธชพร  เทศะศิลป  ไดศึกษา  ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลรัฐ  :  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศิริราช    ผลการศึกษาพบวา  คนงานสวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ   อายุ  ระหวาง  26 – 45 ป  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา    มีคนงาน
ประสบอันตรายจากการทํางานรอยละ  69.4  อุบัติเหตุสูงสุด  คือ  การถูกของมีคมบาดหรือทิ่ม
แทง 
 ภานุพันธ  ทรงเจริญ  และคณะ  ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมของพนักงานและดาน
วิศวกรรมของเครื่องจักรที่เปนสาเหตุใหเกิดการประสบอันตรายของมือในสถานประกอบการ  
ผลการศึกษา  พบวา  กลุมลูกจางที่ประสบอันตรายสูงสุดมีอายุระหวา  20 -29  ป  สวนมากเปน
เพศชาย  การศึกษาระดับประถมศึกษา  ระยะเวลาการทํางานมากขึ้นกลับพบมีการประสบ
อันตรายเพิ่มขึ้น  ตําแหนงงานที่มีการประสบอันตรายสูงคือ  ตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานประจํา
เครื่องจักร   โดยชั่วโมงการทํางานที่มากขึ้นไมมีความสัมพันธกับการประสบอันตราย    ดาน
ขอมูลสภาวะสุขภาพไมมีความสัมพันธกับการประสบอันตราย  รอยละ  93.9  ของผูประสบ
อันตรายไมมีปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัวในขณะปฏิบัติงาน  แตพบวาการอบรมดานความ
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ปลอดภัยมีความสัมพันธกับการประสบอันตรายเนื่องจากผลการวิจัยพบวาพนักงานที่ไดรับ
บาดเจ็บที่มือสวนใหญไมเคยไดรับการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานรอยละ60 
 เกรียงไกร  ธรรมจารยและอัญชลี  เกตุใจ  ไดศึกษาการจัดการเพื่อลดอุบัติตุและปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานที่จะเกิดขึ้นจริงในโรงงาน  กรณีศึกษา : บริษัทสยามยูนิโซล  
จํากัด  จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศชาย  สาเหตุของการ
ไดรับบาดเจ็บคือการไมไดรับการฝกอบรมที่ถูกตองทํางานโดยอาศัยความเคยชินตาม
ประสบการณการทํางาน  ลักษณะงานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือการทํางานอบพื้น  ยาง/อบ ไฟลอน  
สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บคือ  เครื่องจักรกระแทกมือและนิ้วมือและถูกความรอนจากเครื่องจักร 
 สุเชฐ  เธียรอนันตสุข  และสุปรียา  ภพพินิจ  ไดศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใน
โรงงานผลิตของเลนไมและการปองกัน  ผลการศึกษาพบวา  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีอยู  4  
สาเหตุหลัก  คือ  สาเหตุแรกเกิดจากคนและวิธีการทํางาน    สาเหตุที่ 2  เกิดจากเครื่องจักร  
สาเหตุที่ 3  เกิดจากวัตถุดิบ  สาเหตุสุดทายเกิดจากสิ่งแวดลอม 
 ศรัณย  ศรลัมพ  ไดศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติภัยผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวาผูที่ประสบอุบัติภัยสวนมากเปนเพศชาย  อายุระหวาง  21 -
40  ป ประสบการณในการทํางาน  1 – 5 ป  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  ทํางานใน
โรงงานขนานดกลาง   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากสภาพของเครื่องมือ  
เครื่องจักรและอุปกรณ  รองลงมาคือสภาพการทํางานของผูใชแรงงาน  สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  และการบริหารความปลอดภัย  สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติภัยดานเครื่องมือ  เครื่องจักรและ
อุปกรณ  ไมไดรับการดูแลรักษาเปนประจํา  สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติภัยดานสภาพแวดลอมการ
ทํางานของผูใชแรงงาน  คือการดื่มเหลา  เสพยาเสพติด  สาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
คือ  ทํางานกับสารเคมีโดยไมมีความรูเกี่ยวกับสารเคมี  สาเหตุดานบริหารความปลอดภัย  คือ  
ไมมีการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยใหกับผูใชแรงงานใหม 
 ไพโรจน  ติณชาติรารักษ  ไดศึกษา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปองกันอุบัติเหตุใน
การทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  เครื่องใชไม :  กรณีศึกษา  
บริษัทไพบูลยเจริญพาราวูดพารท  จํากัด  ผลการศึกษา  พบวาพนักงานเพศชายรอยละ  51.9   
อายุระหวาง 23 -  27  ป   สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา    รอยละ  75.3  ไมเคย
ประสบอุบัติเหตุในการทํางาน  กรณีที่เคยประสบอุบัติเหตุ สวนใหญมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร    
พนักงานมีความรูระดับปานกลางเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทํางานแตทัศนคติ  การปฏิบัติตนและ
สภาพแวดลอมระดับดีมากตอการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  ปจจัยที่ความสัมพันธกับ
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อุบัติเหตุในการทํางาน  คือ  อายุ  ระดับการศึกษา  ความสัมพันธของคนในครอบครัว มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตนและสภาพแวดลอมระดับดีมากตอการปองกันอุบัติเหตุในการ
ทํางานดานการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล  และปจจัยดานสภาพแวดลอมดานบริหาร
จัดการมีอิทธิพลทางบวกตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 

จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสาเหตุของการไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานเกิดจาก คน  สภาพแวดลอมการทํางาน  เครื่องจักรและอุปกรณ  คนเปน
สาเหตุการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุด  ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่ศึกษาวิจัยเรื่องการไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานจังหวัดตรัง ป  2550  ศึกษาขอมูลยอนหลัง  โดย 
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

 

 
        ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 

1. เพศ         1.  ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
2. อายุ         2. สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
3. ตําแหนงหนาที่        3.  สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
4. ขนาดกิจการ        4.  อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
5. ประเภทกิจการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง  Cross  Sectional  Study โดย
เก็บขอมูลจากรายงานตรวจสอบการบันทึกเรื่องประสบอันตรายของสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของการประสบอันตรายจากการทํางาน 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระไดแก 
6. เพศ          
7. อายุ    
8. ตําแหนงหนาที่        
9. ขนาดกิจการประเภทกิจการ 

ตัวแปรตาม  ไดแก 
1.  ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
2. สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 3.  สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
4.  อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูที่ไดรับการบาดเจ็บจาการทํางาน  ตามรายงานของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรังประจําป  2550  จํานวนทั้งสิ้น  690  คน 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 รายงานตรวจสอบการบันทึกเรื่องไดรับการบาดเจ็บจากการทํางาน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ประสานงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและสํานักงาน         ประกันสงัคม
จังหวัดตรังเพื่อขอขอมูลจากรายงานตรวจสอบการบันทึกเรื่องไดรับบาดเจ็บจากการทํางานของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรังป  2550 

2. นําขอมูลที่ไดมารวบรวมวิเคราะหและแปรผล 
3. สรุปผลการศึกษา 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของ
ขอมูล  แลวทําการแปลงขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  2  สวนคือ 

     1.  ศึกษาขอมูลทั่วไปของผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานที่ทําการศึกษานําเสนอ 
         ในรูปรอยละ 

2. ศึกษาวิเคราะหสาเหตุการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานโดยใชการทดสอบ 
      ไค – สแคว     

          การประมาณคาความเชื่อมั่น  95 % 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสถานการณไดรับบาดเจ็บจากการทํางานของจังหวัด
ตรัง  โดยทําการศึกษาของผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  690  คน  เก็บขอมูล
แบบทุติยภูมิจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังนี้   

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  
ตอนที่   2  ขอมูลการวิเคราะหความสําคัญ ระหวางปจจัยตาง ๆ  กับการไดรบัการไดรับ

บาดเจ็บ  
                  จากการทํางาน                    
ตอนที่  1   ขอมูลท่ัวไปของผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   ขอนําเสนอดังนี้ 

ตารางที่  2  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูที่ไดไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 
           ขอมลู             จํานวน          รอยละ  
 
 
 ชาย      501     72.6  
  
 หญิง      189     27.4   

รวม     690       100  
 อายุ 
 15  - 29  ป     337     48.8  
 30  -   44  ป     270     39.1 
 45   -  60   ป                    78     11.3  
         Missing                                                                   5                                             0.7 
  รวม    690                100  

 

 
จากตาราง   2   ผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  501  คน  คิดเปน

รอยละ  72.6  ชวงอายุ  15  - 29  ปไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุดจํานวน    337  คน  คิดเปนรอยละ  
48.8   รองลงมาคือชวงอายุ  30 -  44  ป  จํานวน  270  คนคิดเปนรอยละ  39.4  และชวงอายุ  45 – 60  ป 
จํานวน  78  คนคิดเปนรอยละ  11.3  ตามลําดับ   
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ตารางที่  3    จํานวนและรอยละของคนที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานจําแนกตามขนาดกิจการ 
   

ขนาดกิจการ    จํานวน    รอยละ  
 

  ขนาดเล็ก       356      51.6  
ขนาดกลาง     123     17.8  
ขนาดใหญ     211     30.6  
 
 รวม    690     100  
 
 
จากตารางที่    3  พบวากิจการขนาดเล็กมีผูไดรับไดรับบาดเจ็บจากากร

ทํางานสูงสุดจํานวน  356  คนคิดเปนรอยละ  51.6  รองลงมาคือกิจการขนาดใหญ
 จํานวน  211  คน  คิดเปนรอยละ  30.6   และกิจการขนาดกลาง จํานวน    
123  คน  คิดเปนรอยละ  17.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่    4  จํานวนและรอยละของประเภทกิจการที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 
ประเภทกิจการ                                                              จํานวน   รอยละ  
           
การเลื่อยแปรรูปไม                                                               127             18.4 
การผลิตเครื่องอาหาร                                                            120            17.4 
การผลิตยางและผลิตภัณฑยาง                                               119                   17.2 
การผลิตเครื่องเรือนไม                                                           55                       8 
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ทําเหมืองแร ยกเวนเหมืองใตดิน             1   0.1   
การระเบิดยอยโม  หรือบดหิน                                                 5    0.7 
การผลิตน้ําแข็ง                                                                       18              2.6 
การทําดอกไมประดิษฐ                                                          10    1.4  
รานสรรพสนิคา                26                      3.8 
การคาเครื่องไฟฟายานพาหนะ              25                      3.6 
การคาวัสดุกอสราง                           22                      3.2 
ภัตตาคาร รานอาหาร โรงแรม              22                       3.2 
การไสอบอาบน้ํายาไม                                                           21               3.0 
ผลิตประกอบซอมรถยนต               17                       2.5 
การผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง                                               12                       1.8 
การผลิตภัณฑจากกระดาษ                                                     11                       1.6 
อาชีพหรือบริการอื่น                  9                       1.3 
การกอสราง                 9                        1.3 
ขนสงสินคาผูโดยสารทางรถยนต                                    8                        1.2 
การติดตั้งสายไฟฟาสายหลัก               7                        1 
การตอซอมทําดวยโลหะ               6                        0.9 
การใหเชาซอมเครื่องจักร                6                       0.9 
การปูพ้ืนตกแตงอาคาร                5                        0.7 
การหลอหลอมกลึงโลหะ                                                        4                        0.6 
บริการรักษาความปลอดภัย                4                       0.6 
ตารางที่  4    จํานวนและรอยละของประเภทกิจการที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน(  ตอ ) 
 
 ประเภทกิจการ                                                                จํานวน   รอยละ  
 
บริการโฆษณา       3                         0.4 
ผลิตโลหะอื่น ๆ                2                          0.3 
บริการติดตั้งระบบไฟฟา                                                2                          0.3 
การเลี้ยงสัตว                                                             2                          0.3 
การพิมพ                                                                                 1                          0.1 
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การผลิตยางรถยนต                 1                         0.1 
ผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศ               1                         0.1 
สถานบันการเงินการศึกษาธุรกิจ              1                         0.1 
บริการบันเทิง                 1                         0.1 
 
  รวม               690                       100 
 
 

จากตารางที่  4  พบวา  กิจการประเภทเลื่อยแปรรูปไมมีผูไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานสูงสุดจํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  18.4  รองลงมาคือกิจการการผลิตเครื่อง
อาหารจํานวน  120  คน  คิดเปนรอยละ  17.4  และการผลิตยางและผลิตภัณฑยาง จํานวน  
119   คน  คิดเปนรอยละ  17.2  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่   5  จํานวนและรอยละของผลการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 
             ผล               จํานวน                        รอยละ 
 
  บาดแผลฉีกขาด แผลแยก                                                  368                            53.3 
  กลามเนื้ออักเสบ                 130                             18.8 
  กระดูก หัก แตก  ราว                  63                                9.1 
 บาดแผลผิวหนังถลอก มรีอยขูดขวน       50                             7.2 
  บาดแผลไฟไหม                   36                              5.2 
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  อวัยวะไดรับการกระแทก การชน                 11                              1.6 
  แขนขาขาด                    11                              1.6 
  การฟกซ้ํา                       7                              1.0 
  การไดรับสารพิษ สารเคมี ผลเฉียบพลัน                  6                              0.9 
 ไฟฟาดูด ไฟฟาซ็อต                                                                   3                              0.4 
 ผลจากอุณหภูมิ รอนจัด เย็นจัด        2                              0.3 
การบาดเจ็บอื่น ๆ ที่ไมสามารถจําแนกกลุม                  2                              0.3 
ขอตอเคลื่อน ไหลหลุด เขาหลุด                   1                              0.1 
                  
   รวม                 690                           100 
       
                                                                 

จากตารางที่    5  พบวาผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานมีบาดแผลฉีกขาด  แผลแยก
สูงสุดจํานวน  368  คน  คิดเปนรอยละ  53.3  รองลงมาคือ  กลามเนื้ออักเสบจํานวน  130  
คน  คิดเปนรอยละ  18.8  และกระดูก หัก แตก  ราว จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  9.1  
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6  จํานวนและรอยละของอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 
             อวัยวะ              จํานวน                    รอยละ 

 
มือและนิ้วมือ               310                       44.7 
ตา                  77                        11.1 
ศีรษะ                             34                         4.9 
แขนขอศอก                 27                         3.9 
ใบหนา                  20                          2.9 
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บาดเจ็บตามรางกายหลายสวน                18                         2.6 
กระดูกหลัง       14                          2  
กระดูกซี่โครง                                        10                         1.5 
ปาก / ฟน                                                                        8                         1.1 
อวัยวะภายในชองอก                  7                           1  
ไหล / บา / สะบัก                  6                          0.8 
กระดูกเชิงกราน / ทอง                                        4                          0.5 
จมูก                    2                          0.3 
หู                    2                         2.2 
คอ        1                          0.1 
สูดดมสารเคมี              1                          0.1 
   รวม                                  690                        100 
 
จากตารางที่  6  พบวามือและนิ้วมือ  เปนอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุด

จํานวน   
310  คน  คิดเปนรอยละ  44.7  รองลงมาคือตาจํานวน  77  คน  คิดเปนรอยละ  11.1  และมือ
จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  9.1  ตามลําดับ 

 
 
 
ตารางที่  7  จํานวนและรอยละของสาเหตุที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 

 
             สาเหตุ                                                                 จํานวน                    รอยละ 
 

วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ ทิ่มแทง                      185                      26.8 
วัตถุหรือสิ่งของหลนทับ                                             102                      14.8 
วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ ดึง                                   70                       10.1 
วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา           70                     10.1               
ตกจากที่สูง                                                          26                         3.8 
ลื่นลม                          36                         5.2 
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อุบัติเหตุจากยานพาหนะ                                                 15                        2.2 
สัมผัสสิ่งมีพิษสารเคมี              10                       1.4 
ผลจากความรอนสูง / สัมผัสความรอน              8                       1.2 
เจ็บปวยจากการยกของหนัก    7                         1  
ทาทางการทํางาน                                                             5                        0.7 
 การยกหรือเคลื่อนยายของหนัก               4                        0.6 
ไฟฟาซ็อต                 4                        0.6 
โรคผิวหนังจากการทํางาน                                                2                        0.3 
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด                                                 1                        0.1 
เจ็บปวยจากทาทางการทํางาน                                           1                       0.1 
อ่ืน ๆ       1                      0.1   

  รวม                         690                    100 
 
จากตารางที่  7  พบวา วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ ทิ่มแทงเปนสาเหตูของการไดรับ

บาดเจ็บจากการทํางานสูงสุดจํานวน185  คน  คิดเปนรอยละ  26.8 รองลงมาคือวัตถุหรือ
สิ่งของหลนทับจํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ  14.8   และวัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมี
กระเด็นเขาตาจํานวน  70  คน  คิดเปนรอยละ  10.1     ตามลําดับ   

 
 
ตารางที่  8  จํานวนและรอยละของสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 

 
             สิ่งทีท่ําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน                      จํานวน                 รอยละ 
 

วัตถุหรือสิ่งของ         290                     42 
เครื่องมือ          161                    23.3 
เครื่องจักร                                                                               80                    11.6 
ความรอน แสง  เสียง                                                               44                   6.4 
สิ่งมีพิษหรือสารเคมี           32                   4.6 
อาคารหรือสิ่งกอสราง                                                       31                    4.5 
ยานพาหนะ                                                        28                    4.1 
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ทาทางการทํางานและการยกของ                                            15                    2.2 
ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา                                                            6                    0.9 
คน หรือ สัตว                        3                    0.4 
 
                                 รวม                                       690                 100 
 
จากตารางที่  8   พบวาวัตถุหรือสิ่งของทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุดจํานวน  

290  คน  คิดเปนรอยละ  42  รองลงมาคือเครื่องมือจํานวน  161  คิดเปนรอยละ23.3  และ
เครื่องจักรจํานวน     80  คน  คิดเปนรอยละ11.6  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  9  จํานวนและรอยละตําแหนงหนาที่ของผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 
             ตําแหนงหนาที่                                                                 จํานวน               รอยละ 
    ผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรูปไม                                            119                    17.2 
    ผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหาร            119          17.2 
    ผูคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑยางและพลาสติก         104                    15.1 
    ชางเครื่องกล                                                                              63                      9.1 
      ผูควบคมุเครื่องและผลิตภัณฑไม                                               51                      7.4 
    ผูอบและอาบน้ํายาไม             24                      3.4 

พนักงานขาย                                                                              43                       6.2 
    ผูขับรถยนต              24             3.5 
      ชางเชื่อม ชางโลหะ                 20                       2.9 
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      ผูสงขอมูลเอกสาร ขนสัมภาระ                                                  14                       2.0 
ชางกอสราง                                    13                       1.9 

      ชางเหล็ก                                                                       11                      1.6 
    แรงงานการผลิต                          10                      1.4 
    ชางไฟฟา                                                  10                      1.4 
      แรงงานเหมืองแร                 8                      1.2 
    ผูคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ              6                      0.9 
    ผูคุมเครื่องจักรการเกษตร                                                             6                      0.9 
      ผูทํางานบาน                          5                      0.7 

ผูใหบริการในภัตตาคาร                                                               5                       0.7 
      เสมียนพัสดุและขนสง                          5                       0.7 

ผูตรวจสอบดานคุณภาพและความปลอดภัย                                4                       0.6  
     ผูดูแลรักษาอาคาร                4                       0.6 
      พนักงานในเหมืองแร               3                      0.4 

ชางตกแตงอาคาร                3                      0.4 
      ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปโลหะ                                    3                      0.4 

 
 
ตารางที่  9   จํานวนและรอยละตําแหนงหนาที่ของผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน ( ตอ ) 
 
             ตําแหนงหนาที่                                                                  จํานวน              รอยละ 
 
       เสมียนดานการเงิน             2                        2.3 

ผูประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ                               1                        0.1 
ตัวแทนบริหารทางธุรกิจ                                                            1                        0.1 
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะบันเทิง                                1                        0.1 
แคชเชียร                                                                                    1                        0.1 
ผูใหบริการดานการปองกันภัย                                                   1                        0.1 
ผูปฏิบัติงานปลูกพืชไร                                                               1                        0.1 
ผูเลี้ยงสัตว                                                           1                        0.1 
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      ชางสี                1                        0.1 
      ชางไม                          1                        0.1 
      ผูปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการพิมพ                       1                        0.1 
      ผูจัดการฝาย                         1                        0.1            
         
                                                                                         
                                                            รวม                                     690                   100  
                         

จากตารางที่  9  พบวาตําแหนงผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรูปไมไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานสูงสุดจํานวน  119  คน  คิดเปนรอยละ17.2  และตําแหนงผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหาร
จํานวน 119  คน  คิดเปนรอยละ17.2 รองลงมาคือตําแหนงผูคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑยางและ
พลาสติกจํานวน  104 คน  คิดเปนรอยละ15.1  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
ตารางที่  10   จํานวนและรอยละตําแหนงหนาที่ผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรูปไมที่ไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน  
 
   ตําแหนงหนาที่ผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรูปไม                      จํานวน              รอยละ 
 

เพศ  ชาย             104        87.4 
        หญิง                                           15        12.6 

                    รวม                                                                            119                 100  
            อายุ 
 15  - 29  ป                64         53.8  
 30  -   44  ป                           42        35.3 
 45   -  60   ป                                13        10.9  

      รวม                   119        100 
ขนาดกิจการ 
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ขนาดเล็ก                     64            53.8  
ขนาดกลาง        54          45.4  
ขนาดใหญ                    1            0.8  
 

                     รวม      119           100 
 
จากตารางที่  10  ตําแหนงหนาที่ผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรปูไม เพศชายไดรับบาดเจ็บ

สูงสุดจํานวน  104  คนคิดเปนรอย  87.4  อายุระหวาง  15 - 29ป  จํานวน  64  คน  คิดเปน
รอยละ53.8  อยูในโรงงานขนาดเล็ก  จํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  53.8   

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  11   จํานวนและรอยละตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหารที่ไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน  
 
   ตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหาร                      จํานวน              รอยละ 
 

เพศ  ชาย      47  39.5 
        หญิง            72  60.5 

                       รวม                                             119              100                    
อายุ 
 15  - 29  ป      52   43.7  
 30  -   44  ป        53  44.5 
 45   -  60   ป                     14  11.8  

  รวม     119  100 
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ขนาดกิจการ 
ขนาดเล็ก          21              17.6  
ขนาดกลาง       8              6.7  
ขนาดใหญ     90               75.6  
 

                     รวม     119  100 
 
จากตารางที่  11  ตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหาร เพศหญิงไดรับบาดเจ็บสูงสุด

จํานวน  72  คนคิดเปนรอย  60.5  อายุระหวาง  30-34 ป  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ44.5  
อยูในโรงงานขนาดใหญ  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  75.6   

 
 
 
 
 
 
ตารางที่  12   จํานวนและรอยละตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑยางและพลาสติกที่
ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  
 
   ตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑยางและพลาสติก  จํานวน              รอยละ 
 
 

เพศ  ชาย      64  61.5 
        หญิง            40  38.5 

                       รวม                                             104              100   
 อายุ 
 15  - 29  ป      47   45.6  
 30  -   44  ป        40  38.8 
 45   -  60   ป                     16  15.5  

  รวม     103  100 
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ขนาดกิจการ 
ขนาดเล็ก         20              19.2  
ขนาดกลาง       17              16.3  
ขนาดใหญ                 67               64.6  
 

                     รวม     104    100 
 
จากตารางที่  12  ตําแหนงหนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑยางและพลาสติก เพศชายไดรับ

บาดเจ็บสูงสุดจํานวน  64  คนคิดเปนรอย  61.5  อายุระหวาง  15-29 ป  จํานวน  47  คน  คิด
เปนรอยละ45.6  อยูในโรงงานขนาดใหญ  จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  64.4   

 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัตางๆกับการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 

การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
โดยการวิเคราะหตัวแปรเดียว  ขอนําเสนอดังนี้ 
ตารางที่  13  จํานวนรอยละของความสัมพันธระหวางอายุกับผลของการไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน 
 ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน              จํานวน ( รอยละ) 
อายุ       กระดูกหัก ขาด    ผิดปกตกิลามเนื้อ  แผลไฟไหม   รวม      p-value 

      
15 -  29  ป     229 (51)           88(47.1)           20(40.8)        337(49.2)    0.10 
30 -   44  ป    168(37.4)         83(44.4)           19(38.8)        270(39.4) 
45 -   60  ป      52(11.6)         16 (8.6)           10(20.4)          78(11.4) 
 
    รวม          449 (100)         187(100)                49(100)          685 (100) 
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จากตารางที่  13  สรุปไดวาอายุไมมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตารางที่  14   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางอายุกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน 

 
    สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน  ( รอยละ ) 
อายุ                เครื่องมือ  ทาทางการทํางาน ไฟฟา  สารเคมี     รวม      p-value 

  
15 -  29  ป      290(49.6) 9(52.9)          38(45.8)               337(49.2)     0.09 
30 -  44  ป       236 (40.3)       6(35.3)          28(33.7)              270 (39.4) 
45 – 60 ป   59 (10.1) 2(11.8)          17(20.5)                78 (11.7)  รวม
  585 ( 100)     17 ( 100 )        83 (100 )             685 ( 100 )   
    
จากตารางที่  14  สรุปไดวาอายุไมมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                            
ตารางที่  15  จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางอายุกับสาเหตุที่ทําใหไดรับ

บาดเจ็บจากการทํางาน 
        สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
อายุ             วัตถุสิ่งของ การยกของหนัก สารเคมี  ความรอน      รวม       p-value 

     
 

15 -  29  ป      309(39.6)        10(58.8)     18(43.9)   337(49.2)     0.68 
30 -  45  ป       248(36.9)         6 (35.3)    16(39 )          270(39.4) 
46 - 60  ป    70(11.2)         1 (5.9)    7 (17.1)           78(11.4) 
     
   รวม    627 ( 100)             17(100)                  41(100)          685(100) 

 
จากตารางที่  15  สรุปไดวาอายุไมมีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางาน      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่  16   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางอายุกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
        อวัยวะทีไ่ดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
อายุ   ใบหนาและศรีษะ  บริเวณลําตัว      แขนขา            รวม            p-value   
 

15 -  29  ป         76(53.5)   20(37)  241(49.3) 337(49.2) 0.69 
30 -  44  ป         53(37.3)   22(40.7) 195(39.9)         195(39.9) 
45 - 60  ป     13(9.2)    12(22.2)          53(10.8)             78 (11.4) 
รวม      142 (100)     54(100) 489(100)          685 (100) 

 
จากตารางที่  16  สรุปไดวาอายุไมมีความสัมพันธกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 17   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางเพศกับผลของการไดรับบาดเจ็บ

จากการทํางาน 
เพศ   ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน ( รอยละ ) 
      กระดูก    ผิดปกติกลามเนื้อ    แผลไฟไหม      รวม             p-value 
        หัก ขาด   

     ชาย  346 ( 76.2 )     123 ( 65.8 )                 32 ( 65.3 )      501 ( 72.6 )      0.01* 
    หญิง  108 ( 23.8 )        64 ( 34.2 )        17 ( 34.7 )   189 ( 27.4 )  
   
   รวม  454  ( 100 )        187 (100 )         49  ( 100 )    690 ( 100 )  
  

จากตารางที่  17  สรุปไดวาเพศมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.01 ) โดยเพศชาย ไดรบับาดเจ็บจากการทํางานทําให
กระดูกหัก  ขาด  สูงจํานวน  346  คน  คิดเปนรอยละ  76.2 
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ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางเพศกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน 
 
    สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
เพศ      เครื่องมือ    ทาทางการทํางาน ไฟฟา สารเคมี   รวม              p-value 

     ชาย   441 ( 74.7 )    11 ( 64.7 )            49( 59 )    501 ( 72.6 )        0.008* 
    หญิง   149( 25.3)        6 (35.3 )                 34 ( 41)            189   (27.4 )  
   
    รวม   590(100)        17 (100)         83(100 )    690(100 ) 
 

จากตารางที่  18  สรุปไดวาเพศมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.008 ) โดยเครื่องมือเปนสิ่งที่ทําใหเพศชายไดรับการบาดเจ็บ
จากการทํางาน สูงจํานวน  441  คน  คิดเปนรอยละ  74.7 
ตารางที่ 19   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางเพศกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ
จาก การทํางาน 

 
   สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ )  
เพศ วัตถุสิ่งของ การยกของหนัก สารเคมี  ความรอน     รวม             p-value  

             
  ชาย   459(72.6)     10(58.8)    32 ( 78 )     501 (72.6)   0.32 
  หญิง   173(27.4)            7( 41.2)     9( 22)       189 ( 27.4)   
  
 รวม   632(100)       17(2.5)          41( 100)           690(100) 
 

จากตารางที่  19  สรุปไดวาเพศไมมีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 20   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางเพศกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน 
 
   อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   จํานวน  ( รอยละ ) 
   
เพศ     ใบหนาและศรีษะ   บริเวณลําตัว          แขนขา        รวม                  p-value 
         

     ชาย       109(75.7)       41 (75.9)     351(71.3)     501 (72.6)      0.50 
    หญิง         35(24.3)       13 (24.1)            141 (28.7)    189 (27.4)    
  รวม       144(100)       54 (100)            492(100)       690(100) 
 

จากตารางที่  20  สรุปไดวาเพศไมมีความสัมพันธกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

 
 
ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาที่กับผลของการไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน       

 
    ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
ตําแหนงหนาที่   กระดูกหัก ขาด  ผิดปกติกลามเนื้อ    แผลไฟไหม       รวม         p-value 
        

     พนักงานสํานักงาน  38(8.4)  21(11.2) 3(6.1)    62(9.0)      0.02* 
     ชางพนักงานผลิต  382(84.1) 159(85)  38(77.6)   579(83.9) 
     ผูใชแรงงาน  34(7.5)              7(3.7)   8(16.3)    49(7.1) 
 
 รวม   454(100) 187(100)  8(100)              690(100) 
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จากตารางที่  21  สรุปไดวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.02 ) โดยตําแหนงชางพนักงานผลิต  ไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานใหกลามเนื้อ     ผิดปกติ สูงจํานวน  159  คน  คน  คิดเปนรอยละ  85 

ตารางที่ 22   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาที่กับสิ่งที่ทําใหไดรับ  
                     บาดเจ็บจากการทํางาน 
                      
   สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน ( รอยละ ) 
ตําแหนงหนาที่      เครื่องมือ   ทาทางการทํางาน   ไฟฟา สารเคมี   รวม      p-value 

    
  พนักงานสํานักงาน   51(8.6 ) 6(35.5)                   5(6)              62(9)           0.00* 
  ชางพนักงานผลิต  506(85.8)   7(41.2)               66(79.5)                 579(83.9) 
   ผูใชแรงงาน   33(5.6)   4(23.5)               12(14.5)                   49(7.1) 
 รวม  590(100)    17(100)      83(100)                 690(100) 
 

จากตารางที่  22  สรุปไดวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.00 ) โดยเครื่องมือ  เครื่องจักร  ทําใหตําแหนงชาง
พนักงานผลิต  ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   สูงจํานวน  506  คน  คน  คิดเปนรอยละ  85.8 
 

ตารางที่ 23   แสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาที่กับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน 
        สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   จํานวน  ( รอยละ ) 
ตําแหนงหนาที่ วัตถุสิ่งของ การยกของหนัก  สารเคมี  ความรอน รวม        p-value  
              

พนักงานสํานักงาน 53(8.4)  6(35.5)       3(7.3)                    62(9)      0.00* 
ชางพนักงานผลิต 541(85.6) 8(47.1)      30(73.2)               579(83.9 
ผูใชแรงงาน   38(6)  3(17.6)       8(19.5)           49(7.1) 
 รวม  632(100) 17(100)  41(100)         690(100) 

 
จากตารางที่  23  สรุปไดวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ

จากการทํางานอยางมีนัยสําคัญโดยวัสดุสิ่งของหลนทับ  กระแทก  หนีบ  ชน   เปนสาเหตุ ทําให
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ตําแหนงชางพนักงานผลิต  ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สูงจํานวน  541  คน  คน  คิดเปนรอย
ละ  85.6 

ตารางที่ 24   จํานวนและรอยละของความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาที่กับอวัยวะที่ไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน 
    อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   จํานวน  ( รอยละ ) 
ตําแหนงหนาที่   ใบหนาและศรีษะ     บริเวณลําตัว  แขนขา    รวม         p-value 
         

พนักงานสํานักงาน         13 (9)               8 (14.8)      41(8.3)    62(9)         0.26 
ชางพนักงานผลิต  125(86.8) 41 (85.9)     413(83.9)       579(83.9)           
ผูใชแรงงาน    6(4.2)    5(9.3)                   38(7.7)           49 (7.1)    
    
 รวม   144(100) 54(100)     492(100)        690(100) 
 

 จากตารางที่  24  สรุปไดวาตําแหนงหนาที่ไมมีความสัมพันธกับอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ
จากากรทํางานอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 25   จํานวนรอยละของความสัมพันธระหวางขนาดกิจการกับผลของการไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน 

    ผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
ขนาดกิจการ กระดูก หัก ขาด     ผิดปกติกลามเนื้อ  แผลไฟไหม     รวม    p-value 
        

     ขนาดเล็ก  246 (54.2)        85(45.5)               25 (51)         356(51.6)    0.002* 
     ขนาดกลาง    90(19.8)       30(16)                    3 (6.1)          123 (17.8)      
   ขนาดใหญ  118(26)      72(38.5)                 21(42.9)       211 (30.6)         
  

รวม   454 (100 )          187(100)        49(100)        690 (100) 
 
จากตารางที่  25  สรุปไดวาขนาดกิจการมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.02 ) โดยกจิการขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
ทําใหกระดูกหัก  ขาดสูงจํานวน  246  คน   คิดเปนรอยละ  54.2 
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ตารางที่ 26   จํานวนรอยละของความสัมพันธระหวางขนาดกิจการกับสิ่งที่ทําใหไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน 
 
 สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
ขนาดกิจการ    เครื่องมือ  ทาทางการทํางาน       ไฟฟา สารเคมี     รวม         p-value 

    
 ขนาดเล็ก      320(54.2)             6 (35.3)              30(36.1)           356 (51.6)       0.000*                     
 ขนาดกลาง     104(17.6)             8 (47.1)              11 (13.3)          123(17.8)        
 ขนาดใหญ     166(21.1)   3 (17.6)              42 (50.6)           211 (30.6)  
 

รวม     590(100)  17(100)              83 (100)            690 (100) 
 
จากตารางที่  26  สรุปไดวาขนาดกิจการมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการ

ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.00 ) โดยเครื่องมือ  เครื่องจักรทําใหพนักงานในกิจการ
ขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงจํานวน  320  คน   คิดเปนรอยละ  54.2 

 
ตารางที่ 27   จํานวนรอยละของความสัมพันธระหวางขนาดกิจการกับสิ่งที่ทําใหไดรับ

บาดเจ็บจากการทํางาน 
   สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน   จํานวน (รอยละ) 
ขนาดกิจการ     วัตถสุิ่งของ   การยกของหนัก   สารเคมี ความรอน    รวม                  p-value 
                                                                                                       

ขนาดเล็ก       320(50.6)    6(35.3)        30 (73.2)                356(51.6)          0.006*
ขนาดกลาง      113(17.9)     7(41.2)         3(7.3)                    123(17.8)          
 ขนาดใหญ      199(31.5)    4(23.5)        8(19.5)                   211 (30.6) 
  

รวม     632(100)   17(100)       41(100)               690(100) 
 

   จากตารางที่  27  สรุปไดวาขนาดกิจการมีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหประสบอันตราย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.006 ) โดยสารเคมี  ความรอน  เปนสาเหตุทําใหพนักงานใน
กิจการขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน สูงจํานวน  30  คน   คิดเปนรอยละ  73.2 
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ตารางที่ 28   จํานวนรอยละของความสัมพันธระหวางขนาดกิจการกับอวัยวะที่ไดบาดเจ็บจากการทํางาน
 

    อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  ( รอยละ ) 
ขนาดกิจการ ใบหนาและศรีษะ  บริเวณลําตัว   แขนขา        รวม                p-value 
         

ขนาดเล็ก  76(52.8)                27 (51.4)     253(51.4)  356(51.6)         0.91                              
 ขนาดกลาง   24(16.7)               8 (14.8)      91(18.5)       123(17.8) 
 ขนาดใหญ   44(30.6)               19(35.2)         148(30.1)      211(30.6) 
 รวม            144(100)                54(100)       492(100)      690(100) 
 

จากตารางที่  28  สรุปไดวาขนาดกิจการไมมีความสัมพันธกับอวัยวะที่ไดบาดเจ็บ
จากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทที่  5 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานในจังหวัดตรัง ตองปฏิบัติงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอ
สุขภาพ สงผลใหพนักงานไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทําใหมีผลกระทบตอพนักงาน เจาของ
สถานประกอบการและรัฐบาลสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน มีหลายสาเหตุดวยกัน 
ยังไมสามารถพิสูจนไดวา  อะไรเปนสาเหตุที่แทจริง ของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน ซึ่ง
เปนปญหานํามาสูการศึกษาครั้งนี้  ที่ตองการจะหาคําตอบวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการ
ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน      จึงไดวางแผนดําเนินการศึกษาเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับปญหา
ดังกลาว  รูปแบบในการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห  (Cross- Sectional 
Analytic Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน ปจจัยที่เลือกศึกษาหาความสัมพันธ คือ  เพศ  อายุ  ตําแหนง  ขนาดกิจการ กับผลของการ
ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สาเหตุที่ทําใหไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน อวัยวะที่ไดรับการบาดเจ็บจากการทํางาน 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทั้งหมดในจังหวัด
ตรัง  จํานวน    690 คน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  ป  2551   ตามแบบ   กท.  16  จาก
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  ทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  กบัการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานการใช    Chi – sqare   
test   การประมาณคาความเชื่อมั่น  95 %  337      
 
การศึกษาสรปุไดดังนี้ 
 จากการวิเคราะหขอมูลผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  จํานวน  690  คน  สวนใหญเปน
เพศชาย  จํานวน 501  คน  คิดเปนรอยละ  72.6  อายุระหวาง  15 – 29  ป  ไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานสูงสุด  จํานวน  337  คิดเปนรอยละ  48.8  กจิการขนาดเล็กเปนกิจการที่มีผูไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน สูงสุด จํานวน  356  คิดเปนรอยละ  51.6    กิจการประเภทแปรรูปไม  มี
ผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุด  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  18.4  ผลของการไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานมีพนักงานไดรับมากที่สุด  คือ  บาดแผลฉีกขาด  แผลแยก  จํานวน  368  
คน  คิดเปนรอยละ  53.3   อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สูงสุด คือ  มือและนิ้วมือ 
จํานวน  310 คนคิดเปนรอยละ  44.7   วัตถุสิ่งของหักบาดทิ่มแทงเปนสาเหตุที่ไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน สูงสุด จํานวน 185 คน  คิดเปนรอยละ  26.8  วัตถุสิง่ของเปนสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บ
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จากการทํางาน สูงสุด จํานวน 290 คน  คิดเปนรอยละ 42  ตําแหนงผูควบคุมเครื่องจักรการแปร
รูปไมและผูควบคุมเครื่องจักผลิตอาหารเปนตําแหนงที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน สูงสุด  
จํานวน  119  คน  คิดเปนรอยละ  17.2  ตําแหนงผูควบคุมเครื่องจักรการแปรรูปไม เพศชาย
ไดรับบาดเจ็บสูงสุดจํานวน  104  คนคิดเปนรอย  87.4  อายุระหวาง  15 - 29ป  จํานวน  64  คน  
คิดเปนรอยละ53.8  อยูในโรงงานขนาดเล็ก  จํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  53.8  ตําแหนง
หนาที่ผูคุมเครื่องจักรผลิตอาหาร เพศหญิงไดรับบาดเจ็บสูงสุดจํานวน  72  คนคิดเปนรอย  60.5  
อายุระหวาง  30-34 ป  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ44.5  อยูในโรงงานขนาดใหญ  จํานวน  
90  คน  คิดเปนรอยละ  75.6   
 
ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา   เพศมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน   สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  ตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับผลของการ
ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สาเหตุที่ทําใหไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน  ขนาดกิจการมีความสัมพันธกับผลของการประสบอันตราย  สิ่งที่ทําให
ประสบอันตราย  และสาเหตุที่ทําใหประสบอันตราย 

 เพศมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
( P = 0.01 ) โดยเพศชาย  ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทําใหกระดูก  หัก ขาด  สูงจํานวน  346  
คน  คิดเปนรอยละ  76.2 

 เพศมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( 
P = 0.008 ) โดยเครื่องมือเปนสิ่งที่ทําใหเพศชายไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน สูงจํานวน  441  
คน  คิดเปนรอยละ  74.7 
 ตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.02 ) โดยตาํแหนงชางพนักงานผลิต  ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทํา
ใหกลามเนื้อผิดปกติ สูงจํานวน  159  คน  คน  คิดเปนรอยละ  85 
 ตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.00 ) โดยเครื่องมือ  เครื่องจักร  ทําใหตําแหนงชางพนักงานผลิต  ไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางาน  สูงจํานวน  506  คน  คน  คิดเปนรอยละ  85.8 
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 ตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญโดยวัสดุสิ่งของหลนทับ  กระแทก  หนีบ  ชน   เปนสาเหตุ ทําใหตําแหนงชางพนักงาน
ผลิต  ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  สูงจํานวน  541  คน  คน  คิดเปนรอยละ  85.6 

 ขนาดกิจการมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( P = 0.02 ) โดยกิจการขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทําใหกระดูกหัก  ขาดสูง
จํานวน  246  คน   คิดเปนรอยละ  54.2 

 ขนาดกิจการมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( P = 0.00 ) โดยเครื่องมือ  เครื่องจักรทําใหพนักงานในกิจการขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน สูงจํานวน  320  คน   คิดเปนรอยละ  54.2 

 ขนาดกิจการมีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.006 ) โดยสารเคมี  ความรอน  เปนสาเหตุทําใหพนักงานในกิจการ
ขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน สูงจํานวน  30  คน   คิดเปนรอยละ  73.2 
 
อภิปรายผล 

1.  เพศ  พบวา  เพศมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยเพศชายไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทําใหกระดูกหัก  ขาด  เนือ่งจากโดย
ลักษณะงานที่ผูชายทําเสี่ยงกวางานของผูหญิง  ผูชายขาดความระมัดระวังในการปฏิบตัิงาน  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของศูนยอาชีวอนามัยที่   1  สําโรงใต  จังหวัดสมุทรปราการ 
เพศ  พบวา  เพศมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  โดยเครื่องมือเครื่องจักรเปนสิ่งที่ทําใหเพศชายไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูง  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของศูนยอาชีวอนามัยที่ 1  กองอาชีวอนามัย 

2. ตําแหนงหนาที่  พบวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับผลของการประสบอันตราย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยตําแหนงชางพนักงานผลิตไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน ทําให
กลามเนื้อผิดปกติ   ตําแหนงหนาที่  พบวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับ
บาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เครื่องมือเครื่องจักรทําใหตําแหนงชางพนักงาน
ผลิตไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูง   ตําแหนงหนาที่  พบวาตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับ
สาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยวสัดุสิ่งของหลนทับ  
กระแทก  หนีบ  ชน  เปนสาเหตุทําให  ตําแหนงชางพนักงานผลิตไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน
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สูง  เนื่องจากตําแหนงดังกลาวลักษณะการทํางานตองเกี่ยวของกับเครื่องจักรและกระบวนการ
ผลิตเปนสวนใหญ 
           3.  ขนาดกิจการ  พบวากิจการมีความสัมพันธกับผลของการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยกิจการขนาดเล็กพนักงานไดรับบาดเจ็บจากการทํางานทํา
ใหกระดูกหัก  ขาดสูง  กจิการมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยเครื่องมือ   เครื่องจักรทําใหพนักงานกิจการขนาดเล็ก ไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานสูง  กิจการมีความสัมพันธกับสาเหตุที่ทําใหไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยสารเคมี  ความรอน  เปนสาเหตุทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานสูง  เนื่องจากกิจการขนาดเล็กมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการทํางานยังไมได
มาตรฐาน  การลงทุนในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเปนการลงทุนที่คอนขางสูง  ทําให
เจาของกิจการขนาดเล็กยังไมเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 

 
ขอเสนอแนะ 

     การศึกษาครั้งนี้พบวา  เพศ  ตําแหนงหนาที่  ขนาดกิจการ  มีความสัมพันธกับการ
ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  ดังนั้นในการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานควร
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

          1.  เพศชาย  เปนเพศที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุด  ควรมีการใหความรูแกพนักงาน  
รูปแบบการใหความรูในการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานที่หลากหลายเพื่อใหเกิดทักษะ
และมีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง  เชน  จัดนิทรรศการ  การบรรยาย  วิดีโอ  การศึกษาดูงาน  รณรงค
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  การทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุเพื่อกระตุนเตือน
พนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  เครื่องมือ  ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ  คําแนะนําตางอยางเครงครัด  เมื่อพบเห็นสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยหรือเครื่องมือ  
เครื่องจักรชํารุดอยูในสภาพที่ไมปลอดภัย  ตองรายงานใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว 
        2.   กิจการขนาดเล็ก  เปนกิจการที่มีผูไดรับบาดเจ็บจากการทํางานสูงสุด  ควรให
ความสําคัญกับการรณรงคการลดอุบัติเหตุ  มีการดําเนินการใหมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดตามมาตรฐาน การดําเนินงาน  ควรมีมาตรการควบคุมดานการบริหาร  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไขและมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ รวมทั้งมี
กิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
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        3.  ตําแหนงผูคุมเครื่องจักรเปนตําแหนงที่ไดรับบาดเจ็บสูงสุด ควรมีกิจกรรมดานสงเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานเพื่อเปนการสรางจิตสํานึก สวนเจาของสถานประกอบการตองดูแลใหเครื่องมือ   
เครื่องจักรอยูในสภาพที่ปลอดภัย  ทาํความสะอาด  ตรวจสภาพและบํารุงรักษาอยูเสมอ  เชน   
ใบเลื่อยวงเดือนตองมีที่ครอบใบเลื่อย  เครื่องลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะ  ตองมีเครื่องปดกั้น
ประกายไฟหรือเศษวัตถุ  เครื่องจักรที่เปนสายพานตองมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบในสวนที่
หมุนและสวนที่สงกําลังควรมีการอบรมหรือสอนวิธีการทํางานที่ถูกตอง 
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ภานุพันธ  ทรงเจริญ  และคณะ  ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมของพนักงานและดาน   
        วิศวกรรมของเครื่องจักรที่เปนสาเหตุใหเกิดการประสบอันตรายของมือใน 
        สถานประกอบการ.   www.mol.go.th   5  เมษายน  2551 
ศรัณย  ศรลมัพ  2540.  สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติภัยกับผูใชแรงงานในโรงงาน  
        อุตสาหกรรม  จัดหวัดปทุมธานี.  www.mol.go.th   5  เมษายน  2551 
ไพโรจน  ตณิชาติรารักษ  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  
        ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  เครื่องใชไม :    
       กรณีศึกษาบริษัทเจริญวูดพารทจํากัด  ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา   
        จังหวัดชลบุร.ี  www.mol.go.th   5  เมษายน  2551 
บุญชู  ชาวเชยีงขวาง  และคณะ  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
        ของคนงานกอสรางในจังหวัดสุพรรณบุรี.www.oshthai.go.th   5  เมษายน  2551 
เกรียงไกร  ธรรมจารยและอัญชลี  เกตุใจ.  การจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุและปองกันการ 
        เกิดอุบตัิเหตุจากการทํางานที่เกิดขึ้นจริงในโรงงาน  กรณีศึกษา : บริษทัยูนิ   
        โซล  จํากัด  จังหวัดสมุทรสาคร. www.kmitnb.ac.th   22 เมษายน 2551. 
สุเชฐ  เธียรอนันตสุขและสุปรียา  ภพพินิจ.  การศกึษาการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใน 
        โรงงานผลิตของเลนไมและการปองกัน.www.kmitnb.ac.th    5 เมษายน     
         2551. 
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  รายงานการศึกษาวิจัยปญหา        
         ทางดานอาชีวอนามัยในประเทศไทย. 2530 
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการศึกษาวิจัยปญหา 
          ทางดานอาชีวอนามัยในประเทศไทย. 2534  เลม  1 
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  รายงานการศึกษาวิจัยปญหา 
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           ทางดานอาชีวอนามัย ในประเทศไทย. 2539 เลม 2 
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2535  คูมือการปฏิบัติงาน 
           อาชีวอนามัยสําหรับเจาหนาที่. กรุงเทพฯ : 
เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ  และ  ชัยยะ  พงษพาณิช . 2526.  ความปลอดภัยในการทํางาน  
            เอกสารการสอน  ชุดอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ                  
            :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประดิษฐ  ศักดิ์ศรี  และคณะ. 2529.  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนงานในโรงงาน  
            อุตสาหกรรมที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน.กรมการแพทย  กระทรวง  
            สาธารณสุข.  
เพ็ญรุง  ฉัตรไชยรัชต  และคณะ.  2547.  การศึกษาภาวะเสี่ยงตอสุขภาพคนทํางานใน                   
            วิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑไม.  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  4.   
            จังหวัด  ราชบรุี. 
วิชัย  วนดรุงควรรณ  และคณะ . 2533.  ปจจัยเสี่ยงตอความพิการจากอุบัติเหตุอันเกิดจาก  
               การทํางานในภาคอุตสาหกรรม. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
               มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สันติ  บันเทิงจิตร   และคณะ 2538.  รายงานผลการวิจัยการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุใน  
              โรงงานอุตสาหกรรม ของจังหวัดเขต 9.  ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต 9  กรม   
               อนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง . รายงานประจําป.  2550. 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  แนวทางในการดําเนินงานปองกัน  
              ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  2547. กรมควบคุมโรค.   
              กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ. 2547. 
 

 
 
 
 


