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ความปลอดภัยในการประกอบอาชพีและการดูแล 

สุขภาพของแรงงานตางชาติในประเทศไตหวัน 

ความปลอดภัยและสุขศาสตรในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
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หัวขอที ่1 :  บทนําเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงานใน
ไตหวันหลกัการพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ
ประเภทของอุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1-1 ระบบความปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงาน 

 
1-2  การปองกันเปนนโยบายที่ดีที่สุด 
  หลักการพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  สาเหตุหลัก 2 ประการของการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน คือ “พฤติกรรมที่
เสี่ยงอันตราย”และ “สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย” ขอมูลของสํานักงานฝกอบรมวิชาชีพ
ช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายซึ่งอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ 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.การไมสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
5.การที่มีสภาพรางกายอยูในสภาวะที่ไมสมบูรณ 

  อยางไรก็ตาม จํานวนเปอรเซ็นตของการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน แบงได
ตามสาเหตุหลักดังน้ีคือ3%เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได24%เกิดจาก
สภาพแวดลอมหรือเครื่องมือที่ไมปลอดภัย และ 73% เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย  
วิธีการที่มีประสิทธิผลสําหรับปองกันการบาดเจ็บจากการทํางานคือการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายทั้ง 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  ประเภทของอุตสาหกรรมและการไดรับบาดเจ็บ 
 

อุตสาหกรรมผลิต 
(รวมทั้งผลิตภัณฑอิเลคทรอนิกส
และผลิตภัณฑโลหะแปรรูป) 

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

1. โดนของมีคมบาด 
2. โดนชน 
3. สัมผัสสารเคมี 
4. สูดดมกาซ 
5. สูญเสียการมองเห็นและการไดยิน  

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ       
(ที่รวมในอุตสาหกรรมผลิต) 

1.  โดนอุปกรณ/เครื่องมือหนีบหรือบดทับ    
2.  โดนเครื่องมือแทง บาด หรือเสียดสี 
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 

จุดประสงคการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและลุขศาสตรคอืการปองกัน
ลวงหนาของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิผล 
จําเปนจะตองดําเนินมาตรการปองกันที่เหมาะสมและถูกตองตอคนงานและ
ลูกจางและใหการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตรซึง่จะชวยปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุได   
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จุดมุงหมาย เพื่อใหคนงานมีสุขภาพทีด่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและปญหาสุขภาพ
เน่ืองจากการทํางาน 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและสุขศาสตร 

1.เพื่อใหเล็งเห็นปจจัยอันตรายและเพื่อปองกัน
การเกิดอันตราย  

2.เพื่อใหรูจักประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
ในสถานประกอบการ 

3.เพื่อใหสามารถประเมนิความรุนแรงของอันตราย 
ในสถานประกอบการ 

4.เพื่อใหสามารถควบคุมอันตรายหรือความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นได 

ระเบียบและขอบังคับ กฏหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยของคนงาน
ในไตหวันและขอบังคับ 

ปจจัยที่ทําใหเกิดอันตราย 
ที่มักจะประสบ 

1.ปจจัยจสารเคมี  :   สูดดมหรือสัมผัสฝุนละออง 
ไอระเหย ควนั  ตลอดจนโลหะ อโลหะ สาร 
ไฮโดรคารบอน และกาซพิษตางๆ 

2.ปจจัยกายภาพ   :  สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิ 
สูงและต่ํา กัมมันตภาพรังสี เสียงดัง การ 
สั่นสะเทือน และความดันอากาศที่ผิดปกติ   

3.ปจจัยการยศาสตร  :  แสงสวางไมเพียงพอ   
การบาดเจ็บเน่ืองจากการเคลื่อนยายสิ่งของและ
จากเครื่องมือในการทํางาน 

แนวทางในการควบคุมการบาดเจ็บ
เน่ืองจากการทํางาน 

1.การควบคุมเชิงวิศวกรรมศาสตร : ใชเครื่องจักร 
แทนแรงงานคน แยกสารอันตรายออกจาก
บริเวณท่ีคนงานตองทํางาน ใชระบบทํางานโดย
อัตโนมัติ  ติดตั้งเครื่องระบายอากาศในโรงงาน 

2.การควบคุมเชิงการจัดการ : ลดเวลาในการ 
สัมผัสสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม กําหนด
ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร 
ดําเนินมาตรการปองกัน จัดใหมีปายเตือนภัย 
จัดทํารายการขอมูลความปลอดภัย จัดใหมีการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปฎิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.การเฝาระวังปญหาสุขภาพ : ตองจัดใหมีการ 
ตรวจสุขภาพคนงาน 

จุดประสงคของการฝกอบรม 
 

เพื่อสรางความรูและความสามารถใหแกคนงานใน
การปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน เพื่อสราง
นิสัยใหตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
และสุขศาสตร เพื่อใหเขาใจถึงอันตรายที่อาจจะ
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เกิดขึ้นในสถานประกอบการ และเพื่อใหชวย
เสนอแนะขั้นตอนสําหรับปองกันความเสียหาย
ไมใหเกิดขึ้น 

ระเบียบขอบงัคับที่ตองปฎิบัติ ตามที่กฏหมายความปลอดภัยและอนามัยของ
คนงานไดกําหนดไว  คนงาน พนักงานที่มีสวน
เกี่ยวของ และหัวหนาฝาย จะตองเขารวมการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร 

กลุมเปาหมายที่ควรไดรับการผึก
อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร 

1.พนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร 

2.หัวหนาฝายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุข
ศาสตร 

3.พนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณอันตราย 
4.พนักงานพิเศษ 
5.พนักงานทั่วไป 
6.ผูตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน 
7.ผูประเมินความปลอดภัยในงานกอสราง 
8.ผูประเมินความปลอดภัยในงานผลิต 
9.บุคลากรที่ใหปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 
10.คนงานใหมที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือคนงานที่สลับ 

เปลี่ยนงาน 
ตารางและหลักสูตรการผึกอบรม จะตองมีตารางการฝกอบรม และหลักสูตรสําหรับ

การฝกอบรมในหัวขอตาง ๆ  
หลักการของการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั่วไปของปญหา เพื่อให

ทราบถึงตนเหตุของปญหา และเพื่อการดําเนินการ
แกไข  

 
การปองกันอุบัติเหตุเน่ืองจาก 
การทํางาน 

 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน สิ่งแรกที่ควร
จะกระทํา คอื ตองจําแนกประเภท ประเมิน
สถานการณ และควบคุมอันตรายในสถาน
ประกอบการ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจําแนก
ประเภทอันตรายนั้น จะตองใหแนใจวามีอันตราย
ประเภทใดบางที่อาจจะเกิดขึ้นไดและตองพิจารณา
ผลกระทบ สาํหรับการประเมินสถานการณ จะตอง
ตรวจสอบการสัมผัสอันตรายแตละประเภทของ
คนงาน โดยเปรียบเทียบกับระเบียบและขอบังคับ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับอันตรายนั้น ๆ  
นอกจากนี้ จะตองทราบวาการใชอุปกรณควบคุม
และการจัดการเปนไปตามขอกําหนดหรือไม  
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สําหรับการควบคุมอันตราย จะตองดําเนินการ
ควบคุมที่ตนเหตุของอันตราย วิธีการเกิดอันตราย 
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 : ความปลอดภัยและสุขศาตรในอตุสาหกรรมปโตรเคม ี
 
2-1  ลักษณะของอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
  คนงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีมักจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งสูงกวา
คนงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เน่ืองจากสารเคมีสวนใหญที่ใชในอุตสาหกรรมปโตร
เคมีเปนสารอินทรียที่ระเหยงายเชนโพลีเอทิลีน คลอโรเอทิลีน เบนซีน เปนตน และเปน
สาเหตุใหเกิดมลภาวะเปนพิษอันตรายที่มักจะพบในอุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถไดแบง
แบงเปน3ประเภท คือ อันตรายจากสารเคมี อันตรายดานกายภาพ และอันตรายดานการย
ศาสตร 

1.อันตรายจากสารเคมี  : การสูดดมหรือสัมผัสฝุนละออง ควัน โลหะ อโลหะ    สาร
ไฮโดรคารบอน และกาซพิษ 

2.อันตรายดานกายภาพ  : สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ํา กัมมันตภาพรังสี 
เสียงดัง การสั่นสะเทือน หรือความดันอากาศที่ผิดปกติ 

3.ปญหาดานการยศาสตร : แสงสวางไมพอเพียง ไดรับบาดเจ็บจากการเคลื่อนยาย         
วัสดุและจากเครื่องมือ 

 
  

ตารางที่ 2-1 แสดงประเภทการบาดเจ็บและสื่อที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ 
อัตราการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตในอุตสาหกรรมทุก
ประเภท 

ประเภทของการ
บาดเจ็บ 

อุปกรณ /  สือ่ 

จํานวน เปอรเซ็นต 
โดนอุปกรณ 
บดหรือทับ 

เครื่องจักรกําลังทั่วไปเคร่ืองจักรกําลังที่มีเพลา
ขับ และเครื่องจักรกําลังในการขนยาย 

114 20.80 

โดนของมีคมบาด 
เครื่องจักรกําลังทั่วไป 
วัตถุเครื่องจักรแรงงานคน และเครื่องมือ 

51 9.30 

โดนสิ่งของที่รอน
หรือเย็น 

วัตถุอันตรายซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ  
ไอนํ้าที่มีอุณหภูมิสูง และสารเคมือื่น ๆ 

30 5.47 

ไฟลวก ฝุนและวัตถุอันตราย ถังนํ้ามัน เปนตน 19 3.47 
สัมผัสกับวัตถุ
อันตราย 

กาซอันตราย ไอนํ้า ฝุน และวัตถุอันตรายอื่น ๆ 8 1.46 
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2-2 การวิเคราะหกรณีศึกษา 
  อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงสิ้นเปลืองพลังงาน และ
กอใหเกิดมลภาวะเปนพิษสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานที่มักจะกอใหเกิดอุบัติเหตุคือ
การซอมบํารงุเครื่องจักรและอุปกรณ อุปกรณอิเลคโทรนิคส กาซ การปฏิบัติงานบนนั่งราน 
การซอมแซมทอสง การทําความสะอาดถัง และการปฏิบัติงานในบริเวณจํากัด เปนตน  
นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุอีกหลายประเภทที่สรางความเสียหายและกอใหเกิดมลภาวะเปน
พิษ และทําใหความขัดแยงกันระหวางชุมชนใกลเคียงกับโรงงาน เชน การตกจากที่สูง 
การถูกหนีบ สิ่งของหลนใส ไฟฟาดูด ขาดอ็อกซิเจน การระเบิด และดินถลมบริเวณแนว
รองดิน  ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานที่ผลิตวัตถุปโตรเคมีโรงงาน
มักจะมีขนาดใหญและมีขบวนการปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรง  เครื่องจักรอุปกรณ การปฏิบตัิงาน 
ทอลําเลียงสิ่งของ โกดังเก็บของ และสถานที่สาธารณะ อาจจะเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
เน่ืองจากการรั่วไหลของสารเคมี  กรณีศึกษาในหัวขอน้ีจะช้ีแนะใหเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยบริเวณทํางาน 
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กรณีที ่1 : การถูกเครือ่งจักรหนีบหรือบดทับอวัยวะ 
ชื่อเรือ่ง : การสูญเสียชีวิตเน่ืองจากถูกเครื่องปนดายหนีบขณะทําความสะอาดชิ้นสวน 
 

คนงาน คนงานหญิง เปนผูทําความสะอาดชิ้นสวนของเครื่องปนดาย 

ความรับผิดชอบ ทําความสะอาดชิ้นสวนของเครื่องปนดาย 

เวลาที่เกิดเหตุ เวลา 14.30 น  เดือนธันวาคม 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่ีทําความสะอาดชิ้นสวนของเครื่องปนดาย 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

เพลาขับ 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

 หัวหนางานที่เปนผูเห็นเหตุการณและใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บ
ไดรายงานวา เขาไดชวยคนงานหญิงคนนั้นทําความสะอาดชิ้นสวนของ
เครื่องปนดายเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.  เมื่อเขานําช้ินสวนนั้นมา
ประกอบที่เครื่องจักร คนงานไดยืนอยูทางดานขวาของเครื่องและเขา
ไดยืนอยูทางดานซาย  คนงานไดเริ่มเดินเครื่อง เขาทั้ง 2 คนกําลังถือ
มัดใยไหมในมือและสาวใยไหมตามทิศทางการทํางานของชิ้นสวนนั้น 
(ดูรูป 2.1) ทนัใดนั้น ใยไหมไดพันขาของคนงาน  คนงานผูน้ันไดกดปุม
หยุดการทํางานเครื่องปนดายทันที แตกลับถูกเครื่องจักรดึงตัวเขาไป 
โดยดึงสวนขาเขาไปกอน แลวตามดวยสวนอื่น ๆ ของรางกาย  เขาได
รีบเขาไปที่เครื่องปนดายและพยายามที่จะหยุดเครื่องในที่สุดเขาก็
สามารถหยุดการทํางานของเครื่องจักรได 
 เขาไดพยายามแกใยไหมที่พันอยูที่ขาของเขา แลวรีบวิ่งลงไปที่ช้ัน
ลางเพื่อขอความชวยเหลือ  เมื่อผูจัดการโรงงานมาถึงที่เกิดเหตุ พวก
เขาไดชวยกันแกใยไหมที่พันอยูรอบตัวของคนงาน และนําตัวสง
โรงพยาบาล แตเน่ืองจากอาการบาดเจ็บสาหัสเกินไป คนงานคนนั้นได
เสียชีวิตเมื่อเวลา 15.00 น. 
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ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 

สาเหตุ
เบื้องตน 

1. องคกรไมไดติดตั้งแผนกําบังที่เครื่องปนดายเพื่อ
ปองกันไมใหคนงานเขาใกลเครื่องเกินไป 
(สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

2. องคกรไมไดติดตั้งปายที่เครื่องปนดายเพื่อแสดง
ใหเห็นวาปุมหยุดการทํางานเครื่องจักรในกรณี
ฉุกเฉินอยูที่ไหน (ดูรูป 2.2) 

ขอบกพรอง ไมมีแผนการตรวจสอบอัตโนมัติ 

การวิเคราะห 

ตนเหตุ 

1. ไมมีการจัดการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานนี้ 
รวมทั้งการฝกอบรมเพื่อปองกันอุบัติเหตุใหแก
คนงาน 

2. คนงานขาดจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 
วิธีปองกัน 
ขอแนะนํา 

1. ตองใหการศึกษาและจัดฝกอบรมที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุที่คลายคลึงกันอีกในอนาคต 

2. สําหรับกระบวนการที่อาจมีอันตราย เชน การทําความสะอาด
เครื่องจักร การเติมนํ้ามันหลอล่ืน การตรวจสอบ การซอมแซม หรือ
การปรับตั้งคา จะตองหยุดการทํางานของเครื่องจักรเพื่อความ
ปลอดภัย  สาํหรับการปองกันคนงานที่ไมเกี่ยวของไมใหเริ่ม
เดินเครื่อง เครื่องจักรจะตองถูกล็อคหรือตองติดตั้งปายหาม 
นอกจากนี้ ควรจะตองติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายเพื่อปองกัน
ไมใหสิ่งของหลนเขาไปในเครื่อง ถางานที่กลาวมาในขางตน
จะตองกระทําในขณะที่เครื่องจักรกําลังทํางาน จะตองติดตั้งแผน
กําบังภายในบริเวณอันตราย  และทายสุดน้ี จะตองวางแผนการ
กระจายบุคลากรใหม 

3. ผูที่มีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะตองจัดสรางแผนการปองกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ แผน
ฉุกเฉิน และจัดใหมีการฝกอบรมใหฝายตาง ๆ 
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รูป 2.1 - เครื่องปนดาย 
 
 

 
 

รูป 2.2 – อุปกรณปองกันอันตรายและปุมหยุดการทํางานฉุกเฉิน 
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กรณีที่  2 : การสัมผัสสิ่งของที่รอนจัดหรือเยน็จัด 
ชื่อเรือ่ง : การโดนเอทานอลรอนลวก ในขณะกําลังทําความสะอาดทอบรรจุเอทานอล 
 

คนงาน คนงานชาย เปนผูทําความสะอาดทอบรรจุเอทานอล 

ความรับผิดชอบ ทําความสะอาดทอบรรจุเอทานอล 

เวลาที่เกิดเหตุ เวลา 13.30 น  เดือนเมษายน 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่ีทําความสะอาดทอบรรจุเอทานอล 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

เอทานอล 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

ผูเห็นเหตุการณไดบรรยายวา ระบบสญุญากาศเกิดการอุดตันเมื่อเวลา
ประมาณ 11.50 น.  นายทังไดเรียกเขาและเพื่อนอีก 5 คนใหเขาไป
จัดการแกไขสถานการณ  พวกเขาไดทําความสะอาดเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 
13.30 น.  เมื่อนายทัง นายลิน และนายจิงกําลังทําความสะอาดอยูน้ัน 
เอทานอลจํานวนมากไดถูกระบายมาในทอ และกระเซ็นไปโดนขาของ
ทั้ง 3 คน คนงานทั้ง 3 คนถูกนําตัวสงโรงพยาบาลทันที (ดูรูป 2.3)  
สวนนายซูและเขาไมโดนเอทานอลกระเซ็นใส  นายทังไดรับบาดเจ็บ
เพียงเล็กนอยและไดกลับไปทํางานหลังจากที่รับการรักษาพยาบาล  
ความดันของระบบมีคาไมกี่มิลลิบาร อุณหภูมิของเอทานอลอยูที่
ประมาณ 82°ซ  ในระหวางทําความสะอาด ผูบาดเจ็บทั้ง 3 คนสวมใส
อุปกรณปองกันสวนบุคคล แตไมไดปกปดสวนขา ทําใหบริเวณขอเทา
ถูกลวก  เอทานอลจะปลอดภัยถาถูกทําใหเย็นและเก็บภายใตความดัน 
ซึ่งทอบรรจุอยูสูงประมาณ 15 เมตร ปริมาณสูงสดุของเอทานอลอยูที่
ประมาณ 100-150 กก.  ถึงแมวาจะไมสามารถทราบแนชัดวาเอทานอ
ลกระเซ็นออกมาเปนปริมาณเทาไร แตคาดวาไมนาจะมากกวา 150 กก. 
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ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 

สาเหตุเบื้องตน 

สําหรับการปฏิบัติงานทําความสะอาดราง  องคกร
ไมไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่มี
ประสิทธิผลใหแกคนงาน  คนงานไมไดระบายเอทา
นอลที่ตกคางอยูกอนจะเริ่มทําความสะอาด (ดูรูป 
2.4) (สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย) 

ขอบกพรอง 

เมื่อมีวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงหลนลงมาในบริเวณทํางาน 
องคกรไมไดอพยพคนงานออกจากบริเวณน้ัน  
นอกจากนี้ คนงานไมไดสวมใสอุปกรณปองกันสวน
บุคคลที่เหมาะสม 

การวิเคราะห 

ตนเหตุ 
1. ไมมีการประเมินอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
2. ไมมีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัย 

วิธีปองกัน 
ขอแนะนํา 

1. เมื่อมีวัตถุที่มีอุณหภูมิหลนลงมาในบริเวณทํางาน องคกรควรจะ
อพยพคนงานออกจากบริเวณน้ัน นอกจากนั้น คนงานควรจะสวมใส
อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม 

2. จัดรางมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

  รูป 2.3 - ทอสงเอทานอล 

   รูป 2.4 – อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
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กรณีที ่3 : ไฟ 
ชื่อเรือ่ง : การสูญเสียชีวิตจากการโดนไฟลวกจากเครื่องอบ 
 

คนงาน คนงานชาย เปนผูควบคุมเครื่องอบ 

ความรับผิดชอบ ควบคุมเครื่องอบ 

เวลาที่เกิดเหตุ เวลา 11.50 น  เดือนสิงหาคม 

สถานที่เกิดเหตุ บริเวณเครื่องอบ 

เครื่องมือหรือสื่อ
ที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 

ผลิตภัณฑเคมี 

เหตุการณที่
เกิดขึ้น  

เวลาประมาณ 11.50 น. ของวันทํางานวันหนึ่ง คนงาน 2 คนกําลัง
ลําเลียงผลิตภัณฑบนชั้นลาง ภายใตรางสะทอนแสงซึ่งอยูบนชั้นสาม  
พวกเขากําลังขนถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุเครื่องอบหนัก 25 กก.  (ดรููป 
2.5) ในขณะที่กําลังขนถุงสุดทาย ก็มคีวันสีดําออกมาจากถุงพลาสติก  
และมีประกายไฟกระจายออกมาจากถุงพลาสติกในทันที ทําให
ถุงพลาสติกละลายอยางรวดเร็ว  ไฟไดเริ่มลุกไหมที่ช้ันลาง จากนั้นได
แพรกระจายออกไปและไดลุกไหมทั้งช้ันลางและชั้นสอง พรอมกันน้ัน 
รางสะทอนแสงบนชั้นสามและอุปกรณอื่น ๆ ก็ถูกรมควัน คนงานที่
ปฏิบัติงานบนชั้นสองตกตะลึงกับเหตุการณไฟไหมที่เกิดขึ้น  
เขาไมสามารถหลบหนีไฟออกมาไดและเสียชีวิตในที่สุด 

 
ระดับของ
สาเหตุ 

คําอธิบาย 

สาเหตุเบื้องตน 
ไมมีอุปกรณที่จะกําจัดไฟฟาสถิตที่เกิดขึ้นในบริเวณ
รางสะทอนแสงและเครื่องอบ (ดูรูป 2.6) 
(สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย)  

ขอบกพรอง 
1. ไมมีผูบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการความ
ปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงาน 

2. ไมมีแผนการตรวจสอบอัตโนมัติ 

การวิเคราะห 

ตนเหตุ 

1. ไมมีการจัดการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร และการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุ  

2. ไมมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขศาสตร 
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วิธีปองกัน
ขอแนะนํา 

1. ถาอุปกรณสามารถระเบิดหรือเกิดไฟไหมเน่ืองจากไฟฟาสถิตได 
จะตองตอสายดินหรือใชเครื่องทําความชื้นเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

2. ควรจะตองมีผูบริหารผูซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและสุขศาสตรของคนงาน 

3. ควรจะตองมีแผนการตรวจสอบอัตโนมัติ 
4. ควรจะตองมีการศึกษาและฝกอบรมเพื่อใหคนงานมีความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานและการปองกันอุบัติเหตุ และมีความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสุขศาสตร 

5. องคกรจะตองรวมมือกับผูแทนคนงานในการจัดสรางระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขศาสตร และรายงานผลที่
ไดตอสถาบันที่มีหนาที่ตรวจสอบและลงโทษ 

 

 

 
รูป 2.5 - ทอสะทอนแสงและเครื่องอบ 

 
 

 

 
รูป 2.6 – อุปกรณปองกันการเกิดประจุกระแสไฟฟาสถิตย 
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2-3  บทสรุป 
       เพื่อเปนการปองกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน  สิ่งแรกที่
จะตองทราบคือสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อที่จะสามารถหาวิธิแกไขได  สาเหตุที่สําคัญของ
อุบัติเหตุสวนใหญ คือ สถานการณที่ไมปลอดภัยและพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย  โดยท่ี
ตนเหตุมักจะเปนการที่องคกรไมมีการจัดการความปลอดภัยและสุขศาสตร หรือมแีต
จัดการอยางไมเหมาะสม  ดังน้ัน เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเน่ืองจากการ
ทํางาน การจัดการความปลอดภัยและสุขศาสตรจะตองไดรับการปรับปรุง  รายงานสถติิ
ของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน รวมทั้งการวเิคราะหอุบัติเหตุ เปนขอมูล
ที่สําคัญสําหรับการปองกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางานไมใหเกิดขึ้นอีก  
จุดมุงหมายหลัก คือ การหาคําตอบวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ถาสามารถใชขอมูลจาก
การสืบสวนใหเปนประโยชนได อุบัติเหตุที่คลายคลึงกันหรือที่มีความรุนแรงกวาก็จะ
สามารถปองกันได 
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หัวขอที ่3 : บทนําเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของแรงงานตางชาติและการชวยเหลือ
แรงงานตางชาติเมื่อเกิดปญหา 

     

 
   
3-1  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน 
  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นายจาง
จะตองจัดใหมีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการนอกจากนี้
นายจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลวิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การ
ฝกฝนดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการปองกันอันตราย ใหแกคนงาน เพื่อ
ปองกันการบาดเจ็บทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 
3-2  การจัดการความขัดแยง 
  ในระหวางที่ทํางานในไตหวัน คนงานสามารถขอความชวยเหลือจากสํานักงาน
แรงงานในทุก ๆ จังหวัดหรือเขตได ในกรณีที่มีความขัดแยงกัน 
 
3-3  การติดตอขอความชวยเหลือ 

ในระหวางที่ทํางานในไตหวัน ถามีขอขัดแยงเกิดขึ้นระหวางนายจางและลูกจาง 
ทั้ง 2 ฝายสามารถติดตอศูนยบริการใหคําปรึกษาตามที่อยูและเบอรโทรศัพทตอไปน้ี 
( สายดวนเพื่อรองทุกข 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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