泰文版 ภาษาไทย

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและการดูแล
สุขภาพของแรงงานตางชาติในประเทศไตหวัน
ความปลอดภัยและสุขศาสตรในอุตสาหกรรมกอสราง

หัวขอที่ 1 : บทนําเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงานในไตหวัน
หลักการพื้นฐานในเรือ
่ งของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และประเภท
ของอุบต
ั ิเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม
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ระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงาน

หนวยงานของ
เทศบาล

สภาบริหาร

รัฐมนตรีกระทรวง

สภากิจการแรงงาน

สํานักงานแรงงาน

หนวยงานของรัฐบาล
เมืองและเขต

หนวยแรงงานเขต

กรมบริหารแรงงาน
องคกรที่ให
ความรวมมือ

หนวยงาน
ตรวจสอบแรงงาน
กรมสวัสดิการ
แรงงาน
ศูนยใหคําปรึกษา
แรงงานตางชาติ

นายจาง

องคกรธุรกิจ
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หัวหนางาน ณ สถานประกอบการ
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การปองกันเปนนโยบายที่ดีทส
ี่ ุด
หลักการพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาเหตุหลัก 2 ประการของการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน คือ “พฤติกรรมที่เสี่ยง
อันตราย” และ “สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย” ขอมูลของสํานักงานฝกอบรมวิชาชีพชี้ใหเห็น
วา พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายซึ่งอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ มีดังตอไปนี้
1. ความละเลยและความประมาท
2. การละเมิดขอหามตาง ๆ
3. การไมปฎิบัติตามวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน
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4. การไมสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
5. การที่มีสภาพรางกายอยูในสภาวะที่ไมสมบูรณ
อยางไรก็ตาม จํานวนเปอรเซ็นตของการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน แบงไดตาม
สาเหตุหลักดังนี้คือ3%เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 24% เกิดจากสภาพแวดลอม
หรือเครื่องมือที่ไมปลอดภัยและ73%เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย วิธีการที่มีประสิทธิผล
สําหรับปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน คือ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายทั้ง 5
ขอที่ไดกลาวถึงในขางตน
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จํานวนแรงงานตางชาติในไตหวัน แบงตามประเภทอุตสาหกรรม
สัญชาติ

จํานวนรวม

ไทย

ฟลิปปนส

อินโดนีเซีย

เวียตนาม

มองโกเลีย

มาเลเซีย

อุตสาหกรรม
ผลิต

80,955

58,753

7,828

22,336

20

11

169,903

ผูอนุบาล

2,286

27,940

74,675

46,474

16

0

151,391

อุตสาหกรรม
กอสราง

9,608

1,361

45

730

0

1

11,745

ประมง

13

833

1,773

703

0

0

3,322

แมบาน

32

1,167

902

293

0

0

2,394

จํานวนรวม
ทั้งหมด

92,894

90,054

85,223

70,536

36

12

338,755

ตําแหนง

ทั้งหมด

(รายงานสถิติแรงงานปลายป 2549)
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ประเภทของอุตสาหกรรมและการบาดเจ็บ

อุตสาหกรรมผลิต
(รวมทั้งผลิตภัณฑ
อิเลคทรอนิกสและ
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป)

1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ
2. โดนของมีคมบาด
3. เดินสะดุดสิ่งของ
4. ปฎิบัติงานอยางไมถูกตอง
5. โดนตีหรือกระแทก
6. สัมผัสวัตถุอน
ั ตราย
7. ตกจากที่สูง
8. โดนสิ่งของตกใส
9. โดนชนหรือเบียด
10. โดนสิ่งของลมทับ
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อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
(ที่รวมในอุตสาหกรรม
ผลิต)

1.
2.
3.
4.
5.

โดนของมีคมบาด
โดนชน
สัมผัสสารเคมี
สูดดมกาซ
สูญเสียการมองเห็นและการไดยิน

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ
(ที่รวมในอุตสาหกรรม
2. โดนเครื่องมือแทง บาด หรือเสียดสี
ผลิต)
3. โดนสิ่งของตกใส
อุตสาหกรรมกอสราง

1. เดินสะดุดสิ่งของ
2. โดนสิ่งของตกใส
3. เหยียบทับสิ่งของมีคม
4. โดนสิ่งของพังลงมาทับ
5. สัมผัสวัตถุทรี่ อนจัดหรือเย็นจัด
6. ตกจากที่สูง
7. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ
8. โดนชน
9. ปฎิบัติงานอยางไมถูกตอง
10. โดนชนหรือเบียด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ถานหิน ยาง
และพลาสติก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุตสาหกรรมขนสง

1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ
2. โดนสิง่ ของมีคมแทง บาด หรือเสียดสี
3. ไดรับอันตรายจากการระเบิด

โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ
โดนของมีคมบาด
เดินสะดุดสิ่งของ
ปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง
โดนตี
โดนชนหรือเบียด

(รายงานสถิตแ
ิ รงงานประจําป 2548)
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การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร
จุดประสงคการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและลุขศาสตร คือ การปองกันลวงหนา
ของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิผลจําเปนจะตองดําเนินมาตรการ
ปองกันที่เหมาะสมและถูกตองตอคนงานและลูกจาง และใหการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขศาสตร ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุได

จุดมุงหมาย

เพื่อใหคนงานมีสุขภาพทีด
่ ีเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและปญหาสุขภาพ
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เนื่องจากการทํางาน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและสุขศาสตร

1. เพื่อใหเล็งเห็นปจจัยอันตรายและเพื่อปองกัน
การเกิดอันตราย
2. เพื่อใหรูจักประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ไดในสถานประกอบการ
3. เพื่อใหสามารถประเมินความรุนแรงของ
อันตรายในสถานประกอบการ
4. เพื่อใหสามารถควบคุมอันตรายหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได

ระเบียบและขอบังคับ

กฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
คนงานในไตหวันและขอบังคับตาง ๆ

ปจจัยที่ทําใหเกิดอันตรายที่มักจะ
ประสบ

1. ปจจัยจสารเคมี : สูดดมหรือสัมผัสฝุน
ละออง ไอระเหย ควัน ตลอดจนโลหะ อโลหะ
สารไฮโดรคารบอน และกาซพิษตางๆ
2. ปจจัยกายภาพ : สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิ
สูงและต่ํา กัมมันตภาพรังสี เสียงดัง การ
สั่นสะเทือน และความดันอากาศที่ผิดปกติ
3. ปจจัยการยศาสตร : แสงสวางไมเพียงพอ
การบาดเจ็บเนื่องจากการเคลื่อนยายสิ่งของ
และจากเครื่องมือในการทํางาน

แนวทางในการควบคุมการบาดเจ็บ
เนื่องจากการทํางาน

1. การควบคุมเชิงวิศวกรรมศาสตร : ใชเครื่องจักร
แทนแรงงานคน แยกสารอันตรายออกจาก
บริเวณที่คนงานตองทํางาน ใชระบบทํางาน
โดยอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องระบายอากาศใน
โรงงาน
2. การควบคุมเชิงการจัดการ : ลดเวลาในการ
สัมผัสสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม กําหนด
ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร
ดําเนินมาตรการปองกัน จัดใหมีปายเตือนภัย
จัดทํารายการขอมูลความปลอดภัย จัดใหมีการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปฎิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
3. การเฝาระวังปญหาสุขภาพ : ตองจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพคนงาน

จุดประสงคของการฝกอบรม

เพื่อสรางความรูและความสามารถใหแกคนงานใน
การปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน เพื่อสราง
นิสัยใหตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
และสุขศาสตร เพื่อใหเขาใจถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสถานประกอบการ และเพื่อใหชวย
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เสนอแนะขั้นตอนสําหรับปองกันความเสียหาย
ไมใหเกิดขึ้น
ระเบียบขอบังคับที่ตองปฎิบัติ

ตามที่กฏหมายความปลอดภัยและอนามัยของ
คนงานไดกําหนดไว คนงาน พนักงานที่มีสวน
เกี่ยวของ และหัวหนาฝาย จะตองเขารวมการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร

กลุมเปาหมายที่ควรไดรับการผึก
อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร

1. พนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับความปลอดภัย
และสุขศาสตร
2. หัวหนาฝายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร
3. พนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ
อันตราย
4. พนักงานพิเศษ
5. พนักงานทั่วไป
6. ผูตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน
7. ผูประเมินความปลอดภัยในงานกอสราง
8. ผูประเมินความปลอดภัยในงานผลิต
9. บุคลากรที่ใหปฐมพยาบาลในสถาน
ประกอบการ
10. คนงานใหมที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือคนงานที่สลับ
เปลี่ยนงาน

ตารางและหลักสูตรการผึกอบรม

จะตองมีตารางการฝกอบรม และหลักสูตรสําหรับ
การฝกอบรมในหัวขอตาง ๆ

หลักการของการวิเคราะห

เพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั่วไปของปญหา เพื่อให
ทราบถึงตนเหตุของปญหา และเพื่อการดําเนินการ
แกไข

การปองกันอุบัติเหตุเนื่องจากการ
ทํางาน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน สิ่งแรกที่ควร
จะกระทํา คือ ตองจําแนกประเภท ประเมิน
สถานการณ และควบคุมอันตรายในสถาน
ประกอบการ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจําแนก
ประเภทอันตรายนั้น จะตองใหแนใจวามีอันตราย
ประเภทใดบางที่อาจจะเกิดขึ้นไดและตองพิจารณา
ผลกระทบ สําหรับการประเมินสถานการณ จะตอง
ตรวจสอบการสัมผัสอันตรายแตละประเภทของ
คนงาน โดยเปรียบเทียบกับระเบียบและขอบังคับ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับอันตรายนั้น ๆ
นอกจากนี้ จะตองทราบวาการใชอุปกรณควบคุม
และการจัดการเปนไปตามขอกําหนดหรือไม
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สําหรับการควบคุมอันตราย จะตองดําเนินการ
ควบคุมที่ตนเหตุของอันตราย วิธีการเกิดอันตราย
และคนงานที่จะประสบอันตราย และจัดสราง
วิธีการทํางานที่ปลอดภัย
การปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตามที่กฎหมายคุมครองความปลอดภัยคนงานได
กําหนดไว นายจางจะตองจัดการประกันอุบัติเหตุ
ใหแกคนงานตั้งแตเมื่อเริ่มทํางานเพื่อชวยสราง
ความมั่นใจใหแกคนงาน นอกจากนี้ นายจาง
จะตองจายเงินชวยเหลือใหแกคนงานที่ไดรับ
อันตรายจากอุบัติเหตุจากการทํางานดวย ถาไม
ดําเนินการใน 2 ประการขางตน นายจางจะตองเสีย
คาปรับ
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หัวขอที่ 2 :

การรักษาความปลอดภัยและสุขวิทยาในอุตสาหกรรมกอสราง
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ลักษณะของอุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมกอสรางมักจะใชคนงานจํานวนมากและเครื่องจักรที่มีกําลังสูงอาการ
บาดเจ็บที่คอนขางพบเห็นบอยจะเปนการบาดเจ็บดานกายภาพเชน ตกลงมาจากที่สูง โดน
สิ่งของหลนใส สิ่งกอสรางพังทลาย หรือการบาดเจ็บจากการถูกชนโดยเครื่องจักร
1.
การตกลงมาจากที่สูงมักจะเกิดขึ้นไดบอยและทําใหคนงานบาดเจ็บสาหัสสาเหตุ
สําคัญของการตกลงมาจากที่สูงจะเกิดจากการที่คนงานมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
เมื่อทํางานในที่สูง หรือเกิดจากการที่ทํางานโดยไมมีอุปกรณและเครื่องมือปองกันภัยพื่อให
ทํางานไดสะดวกขึ้น ดังนั้น เมื่อทํางานโดยไมมีเข็มขัดนิรภัยหรือตาขายนิรภัย ผลของ
อุบัติเหตุก็คือการสูญเสียชีวิต นอกเหนือจากการที่คนงานขาดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
แลวนายจางก็มักจะไมจัดหาอุปกรณปอ
 งกันอันตรายใหหรือถามีใหก็อาจจะไมมีประสิทธิผล
มากนัก ตัวอยางเชน นั่งราน นั่งรานที่มั่นคงแข็งแรงควรจะประกอบจากทอนโลหะ เพื่อชวยให
คนงานทํางานกับสิ่งกอสรางไดอยางปลอดภัย และชวยปองกันการบาดเจ็บเมื่อคนงานตกลง
มาจากที่สูง นายจางไมควรจะมองขามความปลอดภัยของคนงานเพียงเพื่อที่จะเพิ่มผลกําไร
ใหกับตนเอง
2.
สาเหตุทั่วไปของการที่สิ่งของหรือวัตถุหลนลงมาโดนคนงาน คือ ความประมาทของ
เพื่อนคนงาน เมื่อปฏิบัติงานกับเครื่องยก เครื่องขุดดิน หรือรถยก (รถฟอรกลิฟต) จําเปน
จะตองจัดการกั้นรั้วโดยรอบรัศมีการทํางานของเครื่องจักรเพื่อกันไมใหคนงานเขาไปใน
บริเวณอันตราย ถาจําเปนจะตองมีทางเขา หัวหนางานจะตองคอยสอดสองดูแลและควบคุม
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด นอกจากนี้ บุคคลที่อยูในบริเวณนั้นจะตองสวมหมวกนิรภัย ถุงมือ
และรองเทาทํางานที่เหมาะสม อนึ่ง เมื่อมีการเคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก ควรจะใช
เครื่องจักรในการยกมากกวาที่จะใชแรงคน เพื่อปองกันการบาดเจ็บ
3.
การบาดเจ็บเนื่องจากถูกสิ่งกอสรางพังทลายลงมาทับ มักจะเปนผลจากการที่ไมมีรั้ว
กันแสดงขอบเขตของบริเวณอันตรายโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่อาจจะมีการพังทลายเกิดขึ้น
ได การพังทลายเปนสิ่งที่ปองกันยากเพราะเกิดขึ้นอยางกะทันหัน แตการกั้นรั้วจะชวยลด
โอกาสในการเกิดการบาดเจ็บการถูกสิ่งกอสรางพังลงมาทับหรือการถูกชนโดยมักจะเปนผล
จากความประมาทของคนงาน
เครื่องจักรสวนใหญที่ใชในงานกอสรางมักจะเปนเครื่องจักร
ขนาดใหญ
มีการทํางานที่ครอบคลุมบริเวณกวางและพนักงานควบคุมเครื่องจักรอาจจะไม
สามารถมองเห็นทุกพื้นที่ได ทําใหเกิดการชนไดบอยครั้ง มีอยูหลายวิธีที่จะชวยปองกันการ
บาดเจ็บ เชน การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใหแกคนงาน กั้นรั้วเพื่อกําหนด
บริเวณอันตรายสําหรับเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไดหามไมใหคนงานเดินไป-มาในบริเวณที่
เครื่องจักรทํางานและเพิ่มจํานวนของผูดูแลหรือหัวหนางานในบริเวณทํางานเพื่อชวยพนักงาน
ควบคุมดูแลไมใหคนงานอื่นๆโดนเครื่องจักรชน
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ตารางที่2-1แสดงความสัมพันธระหวางประเภทของการบาดเจ็บ
และสื่อที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ประเภทของการ
บาดเจ็บ

อุปกรณ / สือ
่

อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
จํานวน

เปอรเซ็นต

ตกลงมาจากที่สูง

บันได ชั้น

4

5.79

ถูกสิ่งกอสรางพัง
ทับ

เครื่องจักรกําลังทั่วไป วัสดุ

11

15.94

รถขนของที่กําลังเคลื่อนที、
่ เครื่องจักร
ถูกเครื่องจักรชน

กําลังสําหรับการขนยายวัสดุ เครื่องจักร
กําลัง เครื่องจักรสําหรับการยกสิ่งของ
อุปกรณกอสราง、รถขนของที่กําลัง

3

4.34

สะดุดลม

เคลื่อนที่ เครื่องจักรกําลังสําหรับการขน
ยาย สภาพแวดลอม

11

15.94

6

8.69

ถูกของมีคมบาด

เครื่องจักรกําลังทั่วไป วัสดุ เครื่องจักรที่
ทํางานดวยแรงคน เครื่องมือ

2-2

การวิเคราะหกรณีศึกษา
อุตสาหกรรมกอสรางมักจะใชเครื่องมือที่มีกําลังสูง ดังนั้น การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
มักจะมีระดับอาการที่คอนขางรุนแรงการพลัดตกลงมาจากที่สูงเปนอุบัติเหตุที่พบกันบอยครั้ง
ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ และมักจะกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส กรณีศึกษาตอไปนี้จะอธิบาย
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 3 ประเภทซึ่งสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส คือ การบาดเจ็บจาก
การถูกชน การบาดเจ็บจากการถูกทับ และการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง เปนที่คาดหวังวา
กรณีศึกษาเหลานี้จะชวยใหนายจางและคนงานเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและสุข
ศาสตร
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กรณีที่ 1 : การถูกชน
ชื่อเรือ
่ ง : การเสียชีวิตจากการถูกรถผสมปูนชน
คนงาน

คนงานคนหนึ่ง

ความรับผิดชอบ ชวยปฏิบัติงานที่รถผสมปูน
เวลาที่เกิดเหตุ

เวลาประมาณ 12.15 น เดือนมีนาคม

สถานที่เกิดเหตุ

บริเวณกอสราง
ผสมปูน

โดยที่ผูบาดเจ็บปฏิบัติงานอยูบริเวณตอนทายของรถ

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ รถผสมปูน
บาดเจ็บ
เหตุการณที่
คนงาน ก มีเจตนาจะชวยควบคุมรถผสมปูนซึ่งกําลังเคลื่อนถอยหลังอยู
เกิดขึ้น
บริเวณหนางานกอสราง (ดูรูป 2.1) โดยที่จริงแลว เขาควรจะยืนอยูที่
ปากทางลงไปยังชั้นใตดินเพื่อที่จะชวยใหสัญญาณและควบคุมรถผสม
ปูนซึ่งตองเขา-ออกชั้นใตดิน แตเขากลับยืนอยูที่ตอนทายของรถ
บริษัทเที่เปนเจาของรถผสมปูนไดจางคนงานผูชวยอีก 1 คน คือ
คนงาน ข มาชวยในการควบคุมการเขา-ออก เมื่อคนงาน ข ขึ้นมาจาก
ชั้นใตดิน เขาพบคนงาน ก ถูกรถผสมปูนชนและลมคว่ําหนา หมวก
นิรภัยตกอยูที่พื้น (ดูรูป 2.2) คนงาน ก พยายามจะคลานหนีจาก
ดานหลังของรถผสมปูน ดังนั้น คนงาน ข ไดรีบเขาไปทางดานซาย
ของรถผสมปูนและใหสัญญาณมือแกคนขับเพื่อใหหยุดรถ แตเนื่องจาก
คนขับรถไมเขาใจสัญญาณมือของคนงาน ข จึงยังคงถอยรถผสมปูน
ตอไป ลอรถดานในของลอหลังดานขวาไดทับศีรษะของคนงาน ก ซึ่ง
ทําใหเสียชีวิตทันที
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การวิเคราะห

ระดับของ
สาเหตุ
สาเหตุ
เบื้องตน

ขอบกพรอง

ตนเหตุ

วิธีปองกัน
ขอแนะนํา

คําอธิบาย
คนขับรถไมเขาใจสัญญาณมือของคนงาน ข ทําให
ปฏิบัติงานผิดพลาด และเกิดการสูญเสียชีวิต
1. เนื่องจากรถผสมปูนมีขนาดใหญและมุมมองของ
คนขับรถเปนมุมบอด คนงานไมควรจะยืนทาง
ดานหลังของรถหรือบนเสนทางที่รถจะตองถอย
หลัง (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)
2. คนงาน ก ไมไดสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
เพราะไมไดรัดเข็มขัดหมวก ทําใหหมวกนิรภัย
หลุดจากศีรษะทันทีที่เขาถูกชน (พฤติกรรมที่
เสี่ยงอันตราย)
บริษัทที่เปนเจาของรถผสมปูนไดจัดใหมีคนงานอีก 1
คนมาชวย งานของคนงานผูชวยคนนี้ คือ ชวยให
สัญญาณแกคนขับรถและควบคุมสถานการณ เมือ
่ มี
คนงานคนอื่นอยูในบริเวณทํางานนั้น คนงานผูชวย
จะตองไลใหออกไปจากบริเวณทันที

1. เนื่องจากมุมบอดของการขับรถผสมปูนเปนมุมกวางมาก ควรจะมี
คนงานผูชวย 2 คน เพื่ออยูที่ทั้งดานหนาและดานหลังของรถ ใน
กรณีที่บริเวณทํางานมีเสียงดัง คนงานผูชวยควรจะตองมีวิทยุ
ติดตอสื่อสารเพื่อชวยในการกํากับเสนทางใหแกคนขับรถ การใช
สัญญาณมือไมถือวาเปนที่พอเพียงเพราะอาจจะกอใหเกิดความ
สับสนได นอกจากนี้ คนงานผูชวยควรจะตองชวยดูแลใหบริเวณ
ทํางานนั้นปลอดภัยและไลผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของออกจากบริเวณ
อันตราย
2. คนงานควรจะสวมใสหมวกนิรภัยอยางถูกตอง องคกรจําเปนตอง
เนนความสําคัญของการใชหมวกนิรภัยและการสวมใสใหถูกตอง
โดยอาจจะมีแผนโปสเตอรชวยในการประชาสัมพันธหลักการความ
ปลอดภัยใหแกคนงานและบุคคลทั่วไป แตถาคนงานแสดงอาการ
หยิ่งหรือเชื่อมั่นในตนเอง และเขาใจวาตนเองมีประสบการณการ
ทํางานพอเพียงและไมจําเปนตองสวมใสหมวกนิรภัย องคกร
จะตองมีมาตรการลงโทษ
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ตําแหนงที่ควรจะมีคนงานผูชวย
รถผสมปูน

รูป 2.1 - ตําแหนงที่ควรจะมีคนงานผูชวยและควรจะมีรั้วกั้นบริเวณที่รถผสมปูนทํางาน

หมวกนิรภัย

รูป 2.2 – สายรัดหมวกนิรภัยจะตองปรับใหแนน
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กรณีที่ 2 : วัตถุหลนทับ
ชื่อเรือ
่ ง : การสูญเสียชีวิตจากการที่แผนเหล็กจากรถขุดดินหลนทับ
คนงาน

คนงาน 3 คน ประกอบดวย คนขับรถขุดดิน

ความรับผิดชอบ ติดตั้งแผนเหล็กกันดิน
เวลาที่เกิดเหตุ

วันที่ 16 เมษายน (ไมไดระบุป)

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณกอสราง ณ สถานที่ติดตั้งแผนเหล็กกันดิน
เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ รถขุดดิน น็อตตัวยู และแผนเหล็ก (ดูรูป 2.3)
บาดเจ็บ
เหตุการณที่
คนงาน 3 คน (นาย ก นาย ข และนาย ค ชวยกันติดตั้งแผนเหล็กกันดิน
เกิดขึ้น
ณ บริเวณทีจ
่ ะขุด นาย ก เปนผูขับรถ นาย ข เปนผูขันน็อตตัวยูเขากับ
แผนเหล็ก และนาย ค เปนผูดูแลใหแผนเหล็กกันดินลงในบริเวณที่จะ
ทําการขุด นาย ข ไมสามารถขันน็อตตัวยูใหเขาถึงที่สุดไดเนื่องจากมี
เศษดินปะปนอยู แตคิดวาไดขันแนนดีแลวและไดแจงนาย ก ใหยกแผน
เหล็กขึ้น ในขณะที่แผนเหล็กแขวนอยูในอากาศ น็อตตัวยูก็ไดคลาย
ออก ทําใหแผนเหล็กตกลงมาทับคนงาน ค ทําใหบาดเจ็บสาหัส นาย
คไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
การวิเคราะห

ระดับของ
สาเหตุ
สาเหตุ
เบื้องตน

ขอบกพรอง

ตนเหตุ

คําอธิบาย
นาย ข ไมไดทําความสะอาดน็อตตัวยูกอนที่จะขันเขา
กับแผนเหล็ก เปนสาเหตุใหแผนเหล็กหลนลงมาทับ
นาย ค
1. ไมมีปายเตือนภัยและรั้วกั้นบริเวณอันตรายใน
ขณะที่รถขุดดินหรือรถยกกําลังปฏิบัติงานอยู (ดู
รูป 2.4) (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)
2. ถึงแมวานาย ค จะเปนผูที่กํากับใหแผนเหล็กถูก
จัดวางในตําแหนงที่ถูกตอง เขาไมจําเปนจะตอง
อยูในบริเวณทํางานของรถขุดดิน เพือ
่ ความ
ปลอดภัยของตนเอง เขาควรจะใชเครื่องมือหรือ
เชือกชวยในการนําแผนเหล็กไปที่ตําแหนงที่
ตองการ (พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย)
บริษัทกอสรางไมไดจัดใหมีผูที่มีอํานาจไปชวยดูแล
การปฏิบัติงานที่บริเวณงานกอสราง นอกจากนี้ เมื่อ
มีการปฏิบัติงานที่มีอันตราย คนงานไมไดรับแจก
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลหรือเครื่องมือที่จะชวย
ปองกันอุบัติเหตุ สุดทายนี้ เมื่อมีการยกวัตถุที่มี
น้ําหนักมาก การเตรียมงานเปนไปอยางหละหลวม ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาคนงานไมไดตั้งใจทํางาน
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วิธีปองกัน
ขอแนะนํา

1. เมื่อมีการเคลื่อนยายเครื่องมือกอสรางขนาดใหญ คนงานไมควรจะ
ไดรับอนุญาตใหอยูในบริเวณทํางานหรือบริเวณที่ใกลเคียงซึ่ง
อาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ คนงานควรจะตองปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยหรือจัดการปองกันไมใหมีการสิ่งของที่
แขวนอยูบนเครื่องยกมีโอกาสเคลื่อนมาอยูเหนือศีรษะคนงาน และ
จะตองหามไมใหคนงานอยูในบริเวณภายใตสิ่งของนั้น ๆ ถาใน
บริเวณนั้นมักจะมีบุคคลสัญจรไปมา จะตองแสดงปายเตือน
อันตราย สิ่งแรกที่ควรจะจําไวคือ อันตรายสามารถจะปองกันไดถา
มีการเตือนอยางทันเวลา สิ่งที่สองคือ ปายเตือนนั้นเปรียบเสมือน
บทบัญญัติซึ่งจะตอกย้ําหลักการความปลอดภัยใหแกบุคคลทั่วไป
2. ตองใหแนใจวาอุปกรณยกสามารถยกสิ่งของไดอยางปลอดภัย
ควรจะใชสลิงที่มีตัวล็อกแทนน็อตตัวยู เพราะจะสามารถปองกันการ
ตกหลนไดดีกวา
3. ในการปฏิบัติงานกับเครนยกสิ่งของ คนงานควรจะมีอุปกรณปองกัน
อันตราย เพราะการปฏิบัติงานประเภทนี้มีโอกาสเกิดอันตรายได
มาก ตัวอยางเชน ถาคนขับเครนไมสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพกับคนงานที่คอยกํากับทิศทางที่อยูบนพื้น อุบัติเหตุก็
อาจจะเกิดขึ้นได บริษัทกอสรางควรจะจัดหาอุปกรณที่เหมาะสม
ใหกับคนงานที่กํากับอยูบนพื้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะ
ทํางาน
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เครื่องขุดดิน

การวางแผนกันดิน

รูป 2.3 – เมื่อปฏิบัติงานวางแผนกันดิน จะตองขันน็อตตัวยูใหแนนเพื่อปองกันแผนเหล็กหลน
ลงมา

ปายเตือนภัยและรัว้
กั้นบริเวณทํางาน

รูป 2.4 – ปายเตือนภัยและรั้วกั้นบริเวณทํางาน
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กรณีที่ 3 : การถูกทับ
ชื่อเรือ
่ ง : การสูญเสียชีวิตจากการที่กําแพงอิฐพังทลายลงมาทับ
คนงาน

คนงาน 2 คน

ความรับผิดชอบ รื้อกําแพงและพื้น
เวลาที่เกิดเหตุ

เวลาประมาณ 11.45 น. เดือนพฤศจิกายน

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณกอสราง
เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ ผนังชั้นนอก ซึ่งยังไมถูกรื้อทิ้ง
บาดเจ็บ
เหตุการณที่
คนงาน 2 คนชวยกันรื้อกําแพงอิฐชั้นใน พื้น และกระเบื้องปูพื้น ในกรณี
เกิดขึ้น
ที่ไมสามารถรื้อกําแพงอิฐใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน คนงานจะกลับมา
ทํางานตอในวันถัดไปเวลา 8.00 น. นายจางมาถึงสถานที่ในเวลา 7.30
น. ของวันถัดไป เพื่อเปดประตูใหนาย ก เขาไปทํางาน และสั่งใหนาย ก
ทํางานใหเสร็จ แลวนายจางก็ออกไปธุระและปลอยใหนาย ก ทํางาน
เพียงคนเดียว เมื่อนายจางกลับมาเวลาประมาณ 10.00 น. เขาได
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามระเบียบและขอบังคับหรือไม และ
ไดเตือนนาย ก เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย หลังจากนั้น นายจางก็
ออกไปขางนอกอีก เวลา 11.45 น. นายจางไดกลับเขามาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนําอาหารกลางวันมาสง แตก็พบวากําแพงชั้นนอกของประตูรั้วได
พังลงมา (ดูรูป 2.5) เพื่อนบานใกลเคียงไดแจงใหเขาทราบวานาย ก
ถูกกําแพงพังลงมาทับ และอุปกรณที่รื้อกําแพงชั้นนอกก็อยูใตซาก
กําแพงนั้น หลังจากไดดึงตัวนาย ก ออกมาจากซากกําแพง ก็นําตัวสง
โรงพยาบาล แตนาย ก เสียชีวิตเมื่อเวลา 17.00 น.
การวิเคราะห

ระดับของ
สาเหตุ
สาเหตุ
เบื้องตน

ขอบกพรอง

คําอธิบาย
ถูกกําแพงอิฐพังลงมาทับ
1. เมื่อจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางเชนกําแพง คนงาน
ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง คือ รื้อกําแพง
สวนบนกอน แลวจึงรื้อกําแพงสวนลาง หรือเมื่อ
จะตองรื้อกําแพงที่ไมมีโครงยึด คนงานไมไดใช
เชือกชวยควบคุมการรื้อถอนเพื่อปองกันกําแพง
พังลงมา (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)
2. คนงานไมไดสวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ คนงาน
ไมไดสังเกตเห็นปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย
และปฏิบัติงานใกลเกินไปกับสิ่งกอสรางที่ไมมี
โครงยึดและอาจจะพังทลายได (พฤติกรรมที่เสี่ยง
อันตราย)
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ตนเหตุ

วิธีปองกัน
ขอแนะนํา

นายจางไมไดควบคุมดูแลดวยตนเองหรือจัดหา
บุคคลที่เหมาะสมมาดูแลการปฏิบัติงานของคนงาน
ไมไดตรวจสอบอุปกรณปอ
 งกันอันตรายสําหรับการ
ปฏิบัติงานนี้ และไมไดใหการศึกษาและการฝกอบรม
ที่จําเปนเกี่ยวกับสุขศาตรและวิธีการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัย

1. สิ่งกอสรางที่มีโอกาสจะพังทลายลงมา จะตองมีการกั้นรั้วและ
จัดสรางโครงยึดเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายตอคนงาน ควร
จะตองมีบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมและดูแลสถานการณ
ณ บริเวณทํางาน เพื่อปองกันไมใหคนงานเขาไปใกลสิ่งกอสราง
นั้น ๆ
2. องคกรควรจะตองตอกย้ําใหคนงานเล็งเห็นความสําคัญของการใช
และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตอง เชน หมวกนิรภัย
ตัวอยางเชน องคกรควรจะติดโปสเตอรและประชาสัมพันธเพือ
่
เสริมสรางจิตสํานึกทางดานความปลอดภัยใหแกคนงานและบุคคล
ทั่วไป แตถาคนงานแสดงอาการเชื่อมั่นในตนเองวามีประสบการณ
การทํางานพอเพียงและไมจําเปนตองสวมใสหมวกนิรภัย องคกร
จะตองมีมาตรการตักเตือนใหเห็นโทษของการไมปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัย
3. เผยแพรกรณีศึกษาที่คลายคลึงกันตอองคกรตาง ๆ และตอบุคคล
ทั่วไป เพื่อใหทราบถึงมาตรการความปลอดภัยและนําไปปฏิบัติได
(เชน ใหครอบครัวและญาติพี่นองชวยกันแนะนําคนงานใหปฏิบัติ
ตามมาตรการความปลอดภัย) นายจางหรือบริษัทกอสรางควรจัด
ใหมีบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ ดูแล และตรวจสอบอุปกรณปองกัน
อันตรายตาง ๆ ในสวนของคนงาน จะตองรับการฝกอบรมและ
การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร จะไดชวยปองกัน
อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน รัฐบาลก็ควรจะสนับสนุนใหมีการจัด
ฝกอบรมและจัดตั้งระบบตรวจสอบ ประกาศเกียรติคุณ และลงโทษ
ที่เหมาะสม

รูป 2.5 – กําแพงอิฐที่พังทลายลงมา ควรจะมีปายเตือนภัยและรั้วกั้นบริเวณทํางาน
เชนเดียวกับรูป 2.4
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2-3

บทสรุป
จากการวิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ จะพบวาสาเหตุเบื้องตนจะมีความแตกตางกัน
แลวแตประเภทของการบาดเจ็บ แตเมื่อทําการวิเคราะหในเชิงลืก
จะเห็นชัดวาเกือบทุก
อุบัติเหตุจะมีสาเหตุจากการที่นายจางละเลยตอการควบคุมใหคนงานปฏิบัติตามหลักการ
ความปลอดภัยและสุขศาสตร ถาองคกรไดแนะนําใหคนงานปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ
แตไมมีมาตรการควบคุมและสอดสองดูแลใหเกิดการปฏิบัติตาม ผลลัพธที่จะไดก็คืออุบัติเหตุ
ที่จะเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก
คนงานและองคกรจะตองรวมมือกันและปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยเพื่อที่จะทําใหการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและอุปกรณปองกัน
อันตรายตาง ๆ เกิดผลอยางสมบูรณ
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หัวขอที่ 3 : บทนําเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของแรงงานตางชาติและการชวยเหลือ
แรงงานตางชาติเมื่อเกิดปญหา

สภากิจการแรงงาน

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
กองตรวจสอบแรงงาน
กองประกันแรงงาน
กองสวัสดิการแรงงาน
กองเงื่อนไขแรงงาน
กองความสัมพันธระหวางนายจาง-ลูกจาง
สถาบันฝกอบรมวิชาชีพ
สถาบันความปลอดภัยและชีวอนามัย

3-1

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นายจาง
จะตองจัดใหมีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
นอกจากนี้
นายจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การ
ฝกฝนดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการปองกันอันตราย ใหแกคนงาน เพื่อปองกัน
การบาดเจ็บทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
3-2

การจัดการความขัดแยง
ในระหวางที่ทํางานในไตหวันคนงานสามารถขอความชวยเหลือจากสํานักงาน
แรงงานในทุก ๆ จังหวัดหรือเขตได ในกรณีที่มีความขัดแยงกัน
3-3

การติดตอขอความชวยเหลือ
ในระหวางที่ทํางานในไตหวัน ถามีขอขัดแยงเกิดขึ้นระหวางนายจางและลูกจาง ทั้ง
2 ฝายสามารถติดตอศูนยบริการใหคําปรึกษาตามที่อยูและเบอรโทรศัพทตอไปนี้ ( สายดวน
เพื่อรองทุกข โดย กรมแรงงาน : ภาษาอังกฤษ โทร 0800-885885;
ภาษาไทย โทร 0800-885995; ภาษาอินโดนีเซีย โทร 0800-885958;
ภาษาเวียดนาม โทร 0800-017858 )
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ชื่อศูนย

ที่อยู

ศูนยบริการใหคาํ ปรึกษาแรงงาน
21 โยงเลอตาโล ชั้น 8 ตี๋ฮั่วเจีย กรุงไทเป
ตางชาติกรุงไทเป
ศูนย ฯ ไทเปเซี่ยน

161 ชั้น 7 ถนนจงซานปานเฉียวซื่อ ไถเปย
เซี่ยน

ศูนย ฯเมืองจีหลง

1 ยี่อีลู เมืองจีหลง

ศูนย ฯเมืองเถาหยวน

1 ชั้น 8 ถนนซือ
่ ฝูลู เถาหยวน

ศูนย ฯ เมืองซินจูซื่อ

69 ชั้น 5 ถนนกั๋วหัวลู ซินจูซ
 อ
ื่

ศูนย ฯ เมืองซินจูเซี่ยน

10 ชั้น 4 กวงหมิงลิ่วลู จูเปย ซินจูเซี่ยน

ศูนย ฯ เหมียวลี่เซี่ยน

1121 กลั้วหัวลู เหมียวลี่ซื่อ

ศูนย ฯ ไทจุงซือ
่

53 ชั้น 2 จื่อโยวลูเออตวน ไทจุงซื่อ

โทรศัพทและโทรสาร
โทรศัพท :02-25502151
โทรสาร :02-25507024
โทรศัพท :02-89659091
02-89651044
โทรสาร : 02-89651058
โทรศัพท :02-24258624
02-24258624
โทรสาร : 02-24226215
โทรศัพท : 03-3344087
03-3341728
03-3322101
โทรสาร : 03-3341689
โทรศัพท : 03-5319978
โทรสาร : 03-5319975
โทรศัพท : 03-5520648
โทรสาร : 03-5520771
โทรศัพท : 037-357040#502
037-364548
โทรสาร : 037-363261
โทรศัพท : 04-22296049
โทรสาร : 04-22296048
สายตรง : 0800-600088
โทรศัพท :04-25240131
โทรสาร : 04-25156180
โทรศัพท : 04-7297228
04-7297229
โทรสาร : 04-7297230
โทรศัพท :049-2238670
โทรสาร : 049-2238853

ศูนย ฯ ไทจุงเซี่ยน

36 ชั้น6 หยางหมิงเจ ฟงหยวน

ศูนย ฯ เมืองจางฮั่ว

100 ชั้น 8 ถนนจงซิงลู จางฮั่วซื่อ

ศูนย ฯ หนันโถวเซี่ยน

660 ชั้น 1 ถนนจงซิงลู หนันโถว

ศูนย ฯ หยุนหลินเซี่ยน

515 ถนนหยุนหลินลูเออตวน โตวลิ่วซื่อ หยุน
หลิน

โทรศัพท : 05-5338087
05-5338086
โทรสาร : 05-5331080

199 ชั้น 1 ถนนจุงซานเจียยีซ
่ ื่อ

โทรศัพท : 05-2231920
โทรสาร : 05-2228507

ศูนย ฯ เจียยี่ซอ
ื่
ศูนย ฯ เจียยี่เซีย
่ น

1 ไทเปาซื่อเสียงเฮอซินชุน เจียยี่เซีย
่ นเสียง โทรศัพท : 05-3621289
เฮอเออลูตงตวน
โทรสาร : 05-3621097

ศูนย ฯไถหนานซื่อ

6 ชั้น 8 ถนนหยงหัวลู ไถหนานซื่อ

โทรศัพท : 06-2951052
06-2991111
โทรสาร : 06-2951053

ศูนย ฯ ไถหนานเซี่ยน

36 7F ถ.หมินจื้อลู ซินหยิงซือ
่
ไถหนานเซี่ยน

โทรศัพท : 06-6326546
โทรสาร : 06-6373465

ศูนย ฯ นครเกาสง

6,6F, ถ.เจิ้นจงเฉียนเจิ้น,เกาสง

โทรศัพท : 07-8117543
โทรสาร : 07-8117548

ศูนย ฯ เกาสงเซี่ยน

117 ถ.ตาเปยลู เกาสงเซี่ยน

ศูนย ฯ อี๋หลานเซี่ยน

95 ถ.ถงชิ่งเจ อี๋หลานซื่อ

ศูนย ฯ ฮัวเหลียนเซี่ยน

17 ฟูเฉียนลู ฮัวเหลียนซื่อ
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โทรศัพท :
โทรสาร :
โทรศัพท :
โทรสาร :

07-7338842
07-7337924
03-9324400
03-9356545
03-9314341
โทรศัพท : 03-8239007
โทรสาร : 03-8237712

ชื่อศูนย
ศูนย ฯ ไถตงเซี่ยน
ศูนย ฯ ผิงตงเซี่ยน
ศูนย ฯ พองหูเซี่ยน
ศูนย ฯ จิงเมินเซี่ยน
ศูนย ฯ เหลียนเจียงเซี่ยน

ที่อยู

โทรศัพทและโทรสาร

โทรศัพท :
โทรสาร :
โทรศัพท :
17 ถนนจื้ออิ๋วลู ผิงตงซื่อ
โทรสาร :
โทรศัพท :
160 มากงซื่อตาเจีย พองหูเซี่ยน
โทรสาร :
โทรศัพท :
60 เชิงเจินหมิงเซิ่นลูจิงเมินเซี่ยน
โทรสาร :
โทรศัพท :
76หนานกันเซียงเจี่ยโซชุนเหลียนเจียงเซีย
่ น
โทรสาร :
276 ถนนจงซานลู ไถตงซื่อ
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089-359740
089-341296
08-7519938
08-7515390
06-9212680
06-9217390
082-373291
082-371514
08-3625022#13
08-3622209

1

