
泰文版 ภาษาไทย 

ความปลอดภัยในการประกอบอาชพีและการดูแล 

สุขภาพของแรงงานตางชาติในประเทศไตหวัน 

ความปลอดภัยและสุขศาสตรสําหรบัอุตสาหกรรมไฟฟา 
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หัวขอที ่1 :  บทนําเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงานในไตหวัน  
หลักการพื้นฐานในเรือ่งของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและประเภท
ของอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในโรงงานอตุสาหกรรม 

 
1-1 ระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงาน 

 
1-2  การปองกันเปนนโยบายที่ดีทีสุ่ด 
  หลักการพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  สาเหตุหลัก 2 ประการของการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน คือ “พฤติกรรมที่เสี่ยง
อันตราย” และ “สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย”  ขอมูลของสาํนักงานฝกอบรมวิชาชีพช้ีใหเห็น
วา พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายซึ่งอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ มีดังตอไปน้ี  

1. ความละเลยและความประมาท  
2. การละเมิดขอหามตาง ๆ 
3. การไมปฎิบัติตามวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน 

องคกรที่ให
ความรวมมือ 

รัฐมนตรีกระทรวง 

นายจาง 

สภาบริหาร 

สภากิจการแรงงาน 

หนวยงานของ
เทศบาล 

หนวยงานของรัฐบาล
เมืองและเขต 

สํานักงานแรงงาน หนวยแรงงานเขต

กรมบริหารแรงงาน

กรมสวัสดิการ
แรงงาน 

ศูนยใหคําปรึกษา
แรงงานตางชาต ิ

องคกรธุรกจิ 

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามยั

หัวหนางาน ณ สถานประกอบการ 

หนวยงาน
ตรวจสอบแรงงาน
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4. การไมสวมอปุกรณปองกันสวนบุคคล 
5. การที่มีสภาพรางกายอยูในสภาวะที่ไมสมบูรณ 

  อยางไรก็ตาม จํานวนเปอรเซ็นตของการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน แบงไดตาม
สาเหตุหลักดังน้ีคือ 3% เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได24%เกิดจากสภาพแวดลอม
หรือเครื่องมือที่ไมปลอดภัยและ73%เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย วิธีการที่มีประสทิธิผล
สําหรับปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน คือ การหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายทั้ง 5 
ขอที่ไดกลาวถึงในขางตน   
 
 
1-3  จํานวนแรงงานตางชาติในไตหวัน แบงตามประเภทอุตสาหกรรม 

     
    สัญชาติ 

ตําแหนง 
ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียตนาม มองโกเลีย มาเลเซีย 

จํานวนรวม

ทั้งหมด 

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 

(รายงานสถิติแรงงานปลายป 2549) 
 

1-4  ประเภทของอุตสาหกรรมและการบาดเจ็บ 
 

อุตสาหกรรมผลิต 
(รวมทั้งผลิตภัณฑ
อิเลคทรอนิกสและ
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป) 

1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ 
2. โดนของมีคมบาด              
3. เดินสะดุดสิ่งของ 
4. ปฎิบัติงานอยางไมถูกตอง 
5. โดนตีหรือกระแทก 
6. สัมผัสวัตถุอนัตราย 
7. ตกจากที่สูง 
8. โดนสิ่งของตกใส 
9. โดนชนหรือเบียด 
10. โดนสิ่งของลมทับ 

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

1. โดนของมีคมบาด 
2. โดนชน 
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(ที่รวมในอุตสาหกรรม
ผลิต) 

3. สัมผัสสารเคมี 
4. สูดดมกาซ 
5. สูญเสียการมองเห็นและการไดยิน  

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 
(ที่รวมในอุตสาหกรรม
ผลิต) 

1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ    
2. โดนเครื่องมือแทง บาด หรือเสียดส ี
3. โดนสิ่งของตกใส                                                 

อุตสาหกรรมกอสราง 
 

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

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ถานหิน ยาง 
และพลาสติก  

1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ 
2. โดนของมีคมบาด 
3. เดินสะดุดสิ่งของ 
4. ปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง 
5. โดนตี 
6. โดนชนหรือเบียด 

อุตสาหกรรมขนสง 1. โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ 
2. โดนสิ่งของมีคมแทง บาด หรือเสียดสี 
3. ไดรับอันตรายจากการระเบิด 

(รายงานสถิตแิรงงานประจําป 2548) 

 
 
1-5  การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร 
        จุดประสงคการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและลุขศาสตร คอื การปองกันลวงหนา
ของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิผลจําเปนจะตองดําเนินมาตรการ
ปองกันที่เหมาะสมและถกูตองตอคนงานและลูกจาง และใหการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขศาสตร  ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุได   
จุดมุงหมาย เพื่อใหคนงานมีสุขภาพทีด่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานและหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและปญหาสุขภาพ
เน่ืองจากการทํางาน 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและสุขศาสตร 

1. เพื่อใหเล็งเห็นปจจัยอันตรายและเพื่อปองกัน
การเกิดอันตราย  
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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  
การบาดเจ็บเน่ืองจากการเคลื่อนยายสิ่งของ
และจากเครื่องมือในการทํางาน 

แนวทางในการควบคุมการบาดเจ็บ
เน่ืองจากการทํางาน 

1. การควบคุมเชิงวิศวกรรมศาสตร : ใชเครื่องจักร
แทนแรงงานคน แยกสารอันตรายออกจาก
บริเวณท่ีคนงานตองทํางาน 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
เสนอแนะขั้นตอนสําหรับปองกันความเสียหาย
ไมใหเกิดขึ้น 
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ระเบียบขอบงัคับที่ตองปฎิบัติ 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  

การปองกันอุบัติเหตุเน่ืองจากการ
ทํางาน 

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

การปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตามที่กฎหมายคุมครองความปลอดภัยคนงานได
กําหนดไว นายจางจะตองจัดการประกันอุบัติเหตุ
ใหแกคนงานตั้งแตเมื่อเริ่มทํางานเพื่อชวยสราง
ความมั่นใจใหแกคนงาน  นอกจากนี้ นายจาง
จะตองจายเงินชวยเหลือใหแกคนงานที่ไดรับ
อันตรายจากอุบัติเหตุจากการทํางานดวย  ถาไม
ดําเนินการใน 2 ประการขางตน นายจางจะตองเสีย
คาปรับ 
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หัวขอที ่2 :   ความปลอดภัยและสขุศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟา 
 
2-1  ลักษณะของอุตสาหกรรมไฟฟา 
   ลักษณะประการหนึ่งของอุตสาหกรรมไฟฟา คือ การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี
กําลังสูง โดยที่เครื่องจักรเหลาน้ีอาจจะทํางานดวยระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  นอกจากนี้ 
ลักษณะอีกประการหนึ่ง คือ มีการใชสารเคมีที่การกัดกรอนสูงดวย  การบาดเจ็บที่มักจะเกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะมีอยูดวยกัน 3 ประเภทดังตอไปน้ี  การบาดเจ็บเนื่องจากสารเคมี 
การบาดเจ็บทางกายภาพ  และ การบาดเจ็บจากปญหาการยศาสตร 
  1. การบาดเจ็บเน่ืองจากสารเคมี  : การสูดดมหรือสัมผัสฝุน ไอระเหย ควัน และ
โลหะ อโลหะ สารไฮโดรคารบอน และกาซพิษ 
  2. การบาดเจ็บทางกายภาพ  :  สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ํา 
กัมมันตภาพรังสี เสียงดัง การสั่นสะเทือน และความดันอากาศที่ผิดปกติ  
 3. การบาดเจ็บจากปญหาการยศาสตร :  แสงสวางไมเพียงพอ   การบาดเจ็บจาก
การเคลื่อนยายสิ่งของและจากเครื่องมือทํางาน  
 
ตารางที่2-1แสดงความสัมพันธระหวางประเภทของการบาดจ็บและสื่อที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ  

อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในอุตสาหกรรมทุกประเภท 

ประเภทของการ
บาดเจ็บ 

อุปกรณ /  สือ่ 
จํานวน เปอรเซ็นต 

โดนอุปกรณบด
หรือทับ 

เครื่องจักรกําลังทั่วไปเคร่ืองจักรกําลังที่มี
เพลาขับและเครื่องจักรกําลังในการขนยาย

407 58.99 

โดนของมีคมบาด 
เครื่องจักรกําลังทั่วไปวัตถุเครื่องจักร
แรงงานคน และเครื่องมือ 

263 60.74 

โดนชน 

รถขนของที่กําลังเคล่ือนที่、เครื่องจักร
กําลังสําหรับการขนยายวตัถุ、เครื่องจักร

กําลัง เครื่องจักรสําหรับการยกสิ่งของ 
236 69.62 

สูดดมกาซหรือ
สัมผัสสารเคมี 

การสูดดมและสัมผัสสารเคมี 104 86.67 

เดินสะดุด 

เครื่องมือกอสราง、รถขนของที่กําลัง

เคล่ือนที่ สภาพแวดลอม เครื่องจักรกําลัง
สําหรับการขนยาย 

203 47.13 

 
2-2 การวิเคราะหกรณีศึกษา 
  เครื่องมือที่มีกําลังสูงมักจะใชกันเปนที่เเพรหลายในอุตสาหกรรมไฟฟา ความรุนแรง
ของการบาดเจ็บประเภทตาง ๆ ก็มีระดับแตกตางกัน จึงแบงไดเปนหลายระดับ   ในกรณีศึกษา
ที่จะกลาวถึงน้ัน  การบาดเจ็บที่กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตมากที่สุด คือ การถูกเครือ่งจักรตัด
และบดทับอวัยวะ  แตอยางไรก็ตาม ยังมีการบาดเจ็บรุนแรงประเภทอื่น ๆ อีกหลายประเภท  
หลังจากที่ไดศึกษากรณศีึกษาตาง ๆ น้ีแลว เปนที่คาดวานายจางและคนงานจะตระหนักถึง
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ความสําคัญของการความปลอดภัยและสุขศาสตรในการทํางาน  
  สาเหตุของการบาดเจ็บสามารถแบงไดเปน 3 ระดบั ดังน้ี 
 1. สาเหตุเบื้องตน คือ สาเหตุเบื้องตนหรือโดยตรงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
 2. สาเหตุซอนเรน  คือ  สาเหตุซึ่งไมเดนชัดและตองอาศัยการสืบยอนจากสาเหตุ
เบื้องตน  
 3. ตนเหตุ คือ สาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
  หลังจากที่ไดอธิบายสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุแลวอันดับตอไปคือการระบุ
พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายและสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยที่อาจทําใหเกิดปญหาตาม
สมมุติฐาน 
 ก. สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย : นายจางไมไดจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการทํางานกับเครื่องจักรและการทํางานกับคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย ไมมีการจัดตาราง
การศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนตน 
 ข. พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย : เปนพฤติกรรมที่เปนผลจากการขาดความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และเปน
ผลสืบเนื่องจากการที่คนงานไมปฏิบัติตามวิธีการที่ไดกําหนดไว ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ  
  การแบงประเภทของสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนการแบงแบบคราว ๆ  ในบาง
สถานการณอาจจะมีสาเหตุซึ่งกํากวมและปจจัยก็อาจจะแตกตางกันโดยจะขึ้นกับการบาดเจ็บ
แตละประเภท   
  สุดทายนี้จะกลาวถึงวิธีการที่ชวยปรับปรุงสถานการณและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานปจจุบัน และชวยเพิ่มประสิทธภิาพของการผลิตดวย 
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กรณีที ่1 : การถูกเครือ่งจักรหนีบหรือบดทับอวัยวะ 
ชื่อเรือ่ง : การสูญเสียชีวิตจากถูกหนีบดวยเครื่องเคล่ือนยายวัสดุในบอออกไซดดํา 
 

คนงาน คนงานหญิง อายุ 25 ป ทํางาน ณ บริษัทน้ีเปนเวลา 1 ปครึ่ง 

ความรับผิดชอบ คอยเติมออกไซดดําในบอออกไซดดํา 

เวลาที่เกิดเหตุ 17.00 น (หาโมงเย็น) ในเดือนพฤษภาคม   

สถานที่เกิดเหตุ ในสายการผลิต 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

เครื่องเคล่ือนยายวัสดุและเสา 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

 วันหนึ่งของเดือนพฤษภาคม เมื่อเวลาประมาณ 16.00 – 17.00 น 
(4 โมง ถึง 5 โมงเย็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟาแหงหนึ่ง ผูจัดการ
ฝายผลิตไดเขามาตรวจความเรียบรอยในบริเวณตาง ๆ ของโรงงาน และ
พบวาสถานการณเปนไปตามปกติ  และเมื่อเวลา 21.20 น (สามทุมยี่สิบ
นาที) ผูจัดการคนเดิมก็ไดเขามาตรวจอีกรอบหนึ่ง แตคราวนี้ผุจัดการคน
น้ันพบวาคนงานหญิงคนหนึ่งถูกหนีบอยูระหวางฐานของเครื่อง
เคล่ือนยายวัสดุและเสา ผูจัดการไดรีบเคล่ือนยายเครื่องเคล่ือนยายวัสดุ
ออกไปและนําตัวคนงานหญิงคนนั้นสงโรงพยาบาลทันที หลังจากที่
ไดรับการปฐมพยาบาลเปนเวลาหนึ่งช่ัวโมง คนงานหญิงคนนั้นก็
เสียชีวิต 
 สายการผลิตยาว 11 เมตร และกวาง 2.1 เมตร  อุปกรณที่ใชเปน
อุปกรณอัตโนมัติ สายการผลิตประกอบดวยบอลางดวยน้ํา บอลางดวย
กรด และบอออกไซดดํา  ตลอด 2 ขางของทอเปด จะมีเสาขนาด 10 
ซม x 10 ซม  ทุก ๆ 2 เมตร  และมีทอวางบนเสา ณ ระดับสูง 1.8 เมตร
จากพื้น เครื่องเคล่ือนยายวัสดุจะทํางานบนรางนั้น  (ดูรูป 2.1) 

 
ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 
การวิเคราะห 

สาเหตุ
เบื้องตน 

1. ไมมีการปองกันไมใหคนงานเขาใกลบริเวณ
อันตราย (ดูรปู 2.2) (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

2. พนักงานทํางานโดยลําพัง ไมมีผูชวยหรือหัวหนา
งานอยูดวย 

3. ไมมีผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เพื่อตรวจสอบสถานที่ทํางาน (สภาพแวดลอมที่
ไมปลอดภัย)  

4. คนงานไมไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี
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อยางพอเพียง (พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 
5. ไมมีระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยเพื่อใหคนงานปฏิบัติตาม (พฤติกรรมที่
เสี่ยงอันตราย) 

ขอบกพรอง 

1. นายจางไมไดจัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

2. มีจํานวนคนงานไมเพียงพอที่จะจัดใหคนงาน 2 
คนทํางานดวยกัน (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)

3. มีจํานวนคนงานไมเพียงพอตามกฎหมาย ทําให
ไมมีผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และไมมีหัวหนางานดูแลในบริเวณท่ีทํางาน 
(สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)  

4. องคกรมีความละเลยตอการจัดฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือไมเผยแพรขอมูล
และขาวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางพอเพียง 
(สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

 

ตนเหตุ 

1. องคกรไมมีการวางแผนการจัดกําลังบุคลากร 
(สภาพแวดลอมไมปลอดภัย) 

2. ตามแนวทางปฏิบัติทั่วไปในปจจุบันขององคกรน้ี  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไมใชเรื่องสําคัญ 
และองคกรไมไดจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
น้ีอยางพอเพียง (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยละ
พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 

 
วิธีปองกัน
ขอแนะนํา 

1. แตงตั้งผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อรับผิดชอบ
การตรวจสอบอุปกรณและการปฏิบัติงานตาง ๆ 

2. คนงานจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

3. จัดใหมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มี
การตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการโดยองคกรภายนอกที่
มีรูและความเชี่ยวชาญ และจัดพิมพระเบียบขอบังคับและสอดสอง
ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 

4. ผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมและการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 

5. ดําเนินการจัดกําลังบุตลากรใหม 
6. ดําเนินการปองกันไมใหคนงานเขาใกลบริเวณอันตราย จัดใหมีปุม
หยุดการทํางานเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินสําหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ และจัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับคนงาน 
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รูป 2.1 – คนงานถูกหนีบระหวางฐานและจุดรับนํ้าหนักราง 

 

 
 

รูป 2.2 - รั้วกั้นระหวางคนงานและบริเวณอันตราย 

จุดรับน้ําหนักราง 

ฐาน 

ราง 

ราง

รั้วกั้น 
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กรณีที ่2 : การถูกเครือ่งจักรหนีบหรือบดทับอวัยวะ 
ชื่อเรือ่ง : การสูญเสียชีวิตจากถูกหนีบดวยเครื่องยกแผนบอรดอะลูมิเนียม 
 

คนงาน รองหัวหนางานและชางเทคนิค 

ความรับผิดชอบ คนงานทั้ง 2 คน ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและตัดแผนโลหะดวยมีด 

เวลาที่เกิดเหตุ ประมาณ 18.40 น  

สถานที่เกิดเหตุ ในสายการผลิต 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

มีดตัดและชิ้นสวนของเครื่องจักร 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

ในโรงงานแหงน้ี ชางเทคนิคจะปฏิบัติงานในแผนกทากาว แตเขาถูก
ยายใหไปปฏิบัติงานในแผนกอื่น มีอยูชวงหนึ่งที่ชางเทคนิคคนนี้ไดรับ
การมอบหมายใหไปควบคุมเครื่องยกแผนบอรด โดยจะตองปฏิบัติงาน
รวมกับกับวิศวกรผูชวย  เมื่อเวลาประมาณ 18.40 น. รองหัวหนางานได
ยายวิศวกรไปที่บริเวณตรวจสอบแผนบอรด และรองหัวหนางคนนี้ไดทํา
การควบคุมเครื่องยกแผนบอรดรวมกับชางเทคนิคแทน  โดยปกติแลว 
หลังจากตัดแผนอะลูมิเนียมไปมากกวา 20 แผน มีดตัดจะเริ่มทื่อและ
อาจจะติดขัดถามุมตัดไมถูกตอง  หลังจากตัดไปไดประมาณ 70 แผน 
ใบมีดควรจะตองเปลี่ยนใหม  ในวันน้ัน ชางเทคนิคดึงมีดออกจากแผน
อะลูมิเนียมไดทันเวลา แตรองหัวหนางานดึงมีดออกจากแผนบอรดไม
ทัน  และในตอนนั้น เครื่องยกแผนบอรดไดเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติแลว 
รองหัวหนางานตองการที่จะประหยัดเวลา (โดยไมหยุดเครื่องจักร) และ
โนมตัวเขาไปเพื่อจะดึงมีดออกจากแผนบอรดอะลูมิเนียม  ทันใดน้ัน 
เครื่องดูดแผนบอรดก็ไดกดศีรษะของรองหัวหนางานและหนีบติดกับ
แผนบอรดอะลูมิเนียม (ดรููป 2.3)  เน่ืองจากชางเทคนิดถูกสงมา
ปฏิบัติงานในแผนกนี้ไดเพืยง 3 วันเทาน้ันเอง จึงไมมีความชํานาญใน
การควบคุมเครื่องยกแผนบอรด หลังจากที่ชางเทคนิคไดไปตามคนงาน
อื่น ๆ มาชวย รองหัวหนางานก็ไดเสียชีวิตไปแลว 

 
 

ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 
การวิเคราะห 

สาเหตุ
เบื้องตน 

1. ไมมีอุปกรณปองกันไมใหคนงานเขาใกลบริเวณ
อันตราย (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

2. มีดตัดแผนอะลูมิเนียมติดอยูกับแผนบอรดและไม
สามารถดึงออกไดทันเวลา (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

3. ปุมหยุดการทํางานเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินไมอยู



 13

ในตําแหนงที่สามารถใชงานไดงาย ทําใหชาง
เทคนิคไมสามารถหยุดเครื่องยกแผนบอรดได
ทันเวลา (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)  

4. รองหัวหนางานไมมีจิดสํานึกเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เขาไดตัดสินใจ
ผิดพลาดโดยไมไดรับอนุญาต และไดเริ่ม
เดินเครื่องในเมื่อช้ินงานไมมีความพรอม และ
ขั้นตอนการทํางานไมถูกตอง (พฤติกรรมที่เสี่ยง
อันตราย)ไมมีระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยเพื่อใหคนงานปฏิบัติตาม 
(พฤติกรรมทีเ่สี่ยงอันตราย) 

ขอบกพรอง 

1. นายจางไมไดจัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

2. มีดตัดแผนอะลูมิเนียมทื่องายเกินไปทําใหดึงออก
จากแผนบอรดยาก องคกรควรจะเสนอบริษัทที่
ผลิตเครื่องจักร ใหออกแบบระบบการทํางาน
เครื่องจักรเสียใหม (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

3. ผูจัดการฝายการผลิตไมไดหามการปฏิบัติงานที่
เสี่ยงอันตรายของรองหัวหนางาน(สภาพแวดลอม
ที่ไมปลอดภัย) องคกรมคีวามละเลยตอการจัด
ฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
หรือไมเผยแพรขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ี
อยางพอเพียง (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

 

ตนเหตุ 

1. ไมมีอุปกรณปองกันไมใหคนงานเขาใกลบริเวณ
อันตราย (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

2. องคกรไมไดสอดสองดูแลใหคนงานปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของวิธีการหรือการควบคุม
เครื่องจักร (พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 

3. สําหรับองคกรน้ี ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ไมใชเรื่องสําคัญและไมมีการจัดฝกอบรมทางดาน
น้ีอยางพอเพียง (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
และพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 
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วิธีปองกัน 
ขอแนะนํา 

1. ควรมีการตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานและกําจัดปจจัยที่อาจจะกอใหเกิด
สภาพแวดลอมอันตรายและพฤติกรรมที่เสี่ยงภัย 

2. คนงานจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

3. จัดใหมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มี
การตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการโดยองคกรภายนอกที่
มีรูและความเชี่ยวชาญ และจัดพิมพระเบียบขอบังคับและสอดสอง
ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 

4. ผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมและการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 

5. ดําเนินการปองกันไมใหคนงานเขาใกลบริเวณอันตราย จัดใหมีปุม
หยุดการทํางานในกรณีฉุกเฉินสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ และ
จัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับคนงาน 

6. จัดใหมีการใหรางวัลและการลงโทษเพื่อเปนการบังคับใหคนงาน
ปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐาน 

7. ปรับปรุงวิธีการควบคุมเครื่องจักรและปองกันไมใหมีดติดอยูกับแผน
บอรด 

 

 

รูป 2.3 – คนงานถูกหนีบระหวางเครื่องดูดและฐานรองแผนบอรด 

ฐานรองแผนบอรด

เครื่องดูด 
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กรณีที ่3 : การถูกชน 
ชื่อเรือ่ง : การสูญเสียชีวิตเน่ืองจากถูกชนดวยแขนของเครื่องเคลือบนิคเกิ้ลบนแผน 

บอรดพีซีบ ี
 

คนงาน คนงานชาย อายุ 25 ป 

ความรับผิดชอบ เดินตรวจตรารอบ ๆ สายการผลิตแผนบอรดพีซีบ ี

เวลาที่เกิดเหตุ เวลา 8.00 น  เดือนเมษายน 

สถานที่เกิดเหตุ ในสายการผลิต บริเวณท่ีเครื่องจักรอัตโนมัติปฏิบัติงาน 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

แขนของเครื่องเคลือบนิคเกิ้ลบนแผนบอรดพีซีบี (ดูรูป 2.4) 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

เมื่อเวลาประมาณ 8.00 น.  หวัหนางานและคนงานเดินตรวจบริเวณ
สายการผลิต ณ สวนที่เคลือบนิคเกิ้ลบนแผนบอรดพีซีบี  คนงานมี
โทรศัพทเรียกใหไปที่สํานักงานซึ่งอยูที่สวนหนา หลังจากนั้นประมาณ 
2 นาที คนงานคนนั้นไดกลับมาที่บริเวณทางเดินขาง ๆ สายการผลิต 
และพบหัวหนางานนอนคว่ําหนาอยูบนพื้นใกล ๆ กับบอลางดวยน้ํา มี
เลือดออกที่ศีรษะ โดยท่ีเทาของหัวหนางานอยูบนทางเดินและมีตาขาย
กันอันตรายคลุมบนหลัง  หัวหนางานถูกนําตัวสงโรงพยาบาลแต
เสียชีวิตในภายหลัง 
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ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 

สาเหตุ
เบื้องตน 

1. หัวหนางานเขาไปในบริเวณที่เครื่องจักรอัตโนมัติ
ทํางานโดยที่ไมไดหยุดเครื่องจักร แสดงใหเห็นวา 
ไมมีจิดสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย (พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 

2. ไมมีผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผูซึ่งสามารถที่จะสังเกตุเห็นเหตุการไดทันเวลา 
(สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

ขอบกพรอง 

1. คนงานไมมีจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ทําใหมีพฤติกรรมที่กอใหเกิด
อันตรายตอตัวคนงานเอง (ดูรูป 2.5) (พฤติกรรมที่
เสี่ยงอันตราย) 

2. องคกรไมมีสัญญาณเตือนภัย เพื่อปองกันไมให
คนงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเขา
มาอยูในบริเวณอันตราย (สภาพแวดลอมที่ไม
ปลอดภัย) 

การวิเคราะห 

ตนเหตุ 

1. องคกรไมไดสอดสองดูแลใหคนงานปฏิบัติตาม
มาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงาน (พฤติกรรมที่เสี่ยง
อันตราย) 

2. สําหรับองคกรน้ี ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ไมใชเรื่องสําคัญและไมมีการจัดฝกอบรมทางดาน
น้ีอยางพอเพียง (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
และพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย) 

 
วิธีปองกัน 
ขอแนะนํา 

1. คนงานจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

2. จัดใหมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มี
การตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการโดยองคกรภายนอกที่
มีรูและความเชี่ยวชาญ และจัดพิมพระเบียบขอบังคับและสอดสอง
ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 

3. ผูจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมและการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
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รูป 2.4 – เครื่องทํางานโดยอัตโนมัติโดยไมมีรั้วกั้นระหวางคนงานกับเขตอันตราย 
 

 
 

รูป 2.5 – รั้วกั้นระหวางคนงานกับบริเวณอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีรั้วกั้นระหวางคนงานกับ
บริเวณอันตราย 

รั้วกั้นระหวางคนงานกับ
บริเวณอันตราย 

แขนทํางานอัตโนมตัิ
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2-3   บทสรุป 
       การบาดเจ็บจากการทํางานอาจจะเกิดจากสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยหรือ
พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายทั้งคนงานและนายจางจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยคนงานมีหนาที่ที่จะตองรายงานใหนายจางทราบเกี่ยวกับ
สถานการณที่ไมปลอดภัยตาง ๆ ในสถานประกอบการ และนายจางจะตองมีหนาที่ในการดูแล
และปรับปรุงสถานประกอบการใหมีความปลอดภัยและแกไขพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายของ
คนงานหลักการเหลาน้ีเปนผลสืบเนื่องจากการศึกษาและการฝกฝนระยะยาวดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ถาจัดใหองคกรมีจิตสํานึกทางดานนี้  สภาพการทํางานก็จะไดรับ
การปรับปรุง  องคกรจะมีภาพพจนที่ดี และคนงานจะมีความภักดีตอองคกร  ซึ่งจะสงผลให
การผลิตสามารถดําเนินไปไดดวยดีและไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
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หัวขอที ่3 : บทนําเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของแรงงานตางชาติและการชวยเหลือ
แรงงานตางชาติเมื่อเกิดปญหา      
 

 
 
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 ฝายสามารถติดตอศูนยบริการใหคําปรึกษาตามที่อยูและเบอรโทรศัพทตอไปน้ี ( สายดวน
เพื่อรองทุกข โดย กรมแรงงาน  :  ภาษาอังกฤษ โทร 0800-885885;  
ภาษาไทย โทร 0800-885995; ภาษาอินโดนีเซีย โทร  0800-885958;  
ภาษาเวียดนาม โทร 0800-017858 ) 

สภากิจการแรงงาน

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน

กองตรวจสอบแรงงาน

กองประกันแรงงาน

กองสวัสดิการแรงงาน

กองเง่ือนไขแรงงาน

กองความสัมพันธระหวางนายจาง-ลูกจาง

สถาบันฝกอบรมวิชาชีพ

สถาบันความปลอดภัยและชีวอนามัย
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ช่ือศูนย ที่อยู โทรศัพทและโทรสาร 

ศูนยบริการใหคาํปรึกษาแรงงาน
ตางชาติกรุงไทเป 21 โยงเลอตาโล ชั้น 8 ตี๋ฮ่ัวเจีย  กรุงไทเป 

โทรศัพท : 02-25502151 
โทรสาร  :02-25507024 
 

ศูนย ฯ ไทเปเซี่ยน 161 ชั้น 7 ถนนจงซานปานเฉยีวซื่อ ไถเปย
เซี่ยน 

โทรศัพท : 02-89659091 
 02-89651044 
โทรสาร : 02-89651058 

ศูนย ฯเมืองจีหลง 1 ยี่อีลู เมืองจีหลง 
โทรศัพท : 02-24258624 
 02-24258624 
โทรสาร : 02-24226215 

ศูนย ฯเมืองเถาหยวน 1 ชั้น 8 ถนนซือ่ฝูลู เถาหยวน 

โทรศัพท : 03-3344087 
 03-3341728 

03-3322101 
โทรสาร : 03-3341689 

ศูนย ฯ เมืองซนิจูซื่อ 69 ชั้น 5 ถนนกั๋วหัวลู ซินจูซือ่ โทรศัพท : 03-5319978 
โทรสาร : 03-5319975 

ศูนย ฯ เมืองซนิจูเซี่ยน 10 ชั้น 4 กวงหมิงลิ่วลู  จูเปย  ซินจูเซี่ยน  โทรศัพท : 03-5520648 
โทรสาร : 03-5520771 

ศูนย ฯ เหมียวลี่เซี่ยน 1121 กลั้วหัวลู เหมียวลี่ซื่อ 
โทรศัพท : 037-357040#502 
               037-364548 
โทรสาร : 037-363261 

ศูนย ฯ ไทจุงซือ่ 53 ชั้น 2 จื่อโยวลูเออตวน ไทจุงซื่อ 
โทรศัพท : 04-22296049
โทรสาร : 04-22296048 
สายตรง :   0800-600088 

ศูนย ฯ ไทจุงเซี่ยน 36 ชั้น6 หยางหมิงเจ ฟงหยวน โทรศัพท : 04-25240131 
โทรสาร : 04-25156180 

ศูนย ฯ เมืองจางฮ่ัว 100 ชั้น 8 ถนนจงซิงลู จางฮ่ัวซื่อ 
โทรศัพท : 04-7297228 

 04-7297229 
โทรสาร : 04-7297230 

ศูนย ฯ หนันโถวเซี่ยน 660 ชั้น 1 ถนนจงซิงลู  หนันโถว โทรศัพท : 049-2238670 
โทรสาร : 049-2238853 

ศูนย ฯ หยุนหลนิเซี่ยน 515 ถนนหยุนหลินลูเออตวน โตวลิ่วซื่อ หยุน
หลิน 

โทรศัพท : 05-5338087 
 05-5338086 

โทรสาร : 05-5331080 

ศูนย ฯ เจียยี่ซือ่ 199 ชั้น 1 ถนนจุงซานเจียยีซ่ื่อ โทรศัพท : 05-2231920 
โทรสาร : 05-2228507 

ศูนย ฯ เจียยี่เซีย่น 1 ไทเปาซื่อเสยีงเฮอซินชุน เจียยี่เซีย่นเสยีง
เฮอเออลูตงตวน 

โทรศัพท : 05-3621289 
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 ซินหยิงซือ่ 
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 โทรศัพท : 07-7338842 
โทรสาร : 07-7337924 

ศูนย ฯ อ๋ีหลานเซี่ยน 95 ถ.ถงชิ่งเจ อ๋ีหลานซื่อ 
โทรศัพท : 03-9324400 
โทรสาร : 03-9356545 
               03-9314341 

ศูนย ฯ ฮัวเหลยีนเซี่ยน 17 ฟูเฉียนลู ฮัวเหลียนซื่อ โทรศัพท : 03-8239007 
โทรสาร : 03-8237712 
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ช่ือศูนย ที่อยู โทรศัพทและโทรสาร 

ศูนย ฯ ไถตงเซี่ยน 276 ถนนจงซานลู  ไถตงซื่อ โทรศัพท : 089-359740 
โทรสาร : 089-341296 

ศูนย ฯ ผิงตงเซี่ยน 17 ถนนจื้ออ๋ิวลู ผิงตงซื่อ โทรศัพท : 08-7519938 
โทรสาร : 08-7515390 

ศูนย ฯ พองหูเซี่ยน 160  มากงซื่อตาเจีย พองหูเซี่ยน โทรศัพท : 06-9212680 
โทรสาร : 06-9217390 

ศูนย ฯ จิงเมินเซี่ยน 60 เชิงเจินหมิงเซิ่นลูจิงเมินเซี่ยน โทรศัพท : 082-373291 
โทรสาร : 082-371514 

ศูนย ฯ เหลียนเจียงเซี่ยน 76หนานกันเซียงเจี่ยโซชุนเหลียนเจียงเซีย่น โทรศัพท : 08-3625022#13 
โทรสาร : 08-3622209 
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