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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

หลักการป้องกันและควบคุมอันตราย
จากสภาพแวดล้อมในการท างาน
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3. วิธีกำรป้องกันควบคุมอันตรำยจำกกำรท ำงำน
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1. บทน า

อุบัติ เหตุหรืออันตรำยที่ เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนนั้น มีสำเหตุมำจำกกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย เมื่อนักอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัยหรือเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน ตระหนักถึงอันตรำยจำกกำรท ำงำนแล้ว สิ่งส ำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขำดเสียไม่ได้เลยคือกำรป้องกันควบคุม
อันตรำย จำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย อันได้แก่ กำรปลอดภัยจำกอุบติเหตุและโรคจำก
กำรท ำงำน โดยอำศัยหลักกำรกำรป้องกันควบคุมที่แหล่งก ำเนิด กำรป้องกันควบคุมที่ทำงผ่ำน และกำรป้องกันควบคุม
ที่ตัวบุคคล เพื่อเป็นกำรลดหรือขจัดอันตรำยให้หมดไปจำกสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน อันจะน ำผลดีมำสู่ตัวผู้ปฏิบัติงำน 
เพื่อนร่วมงำน สถำนประกอบกำรและประเทศชำติได้
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หลักการป้องกันอันตรายและควบคุมอันตราย
จากสภาพแวดล้อมในการท างาน คืออะไร ???
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2. หลักการป้องกันอันตรายและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน
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2. หลักการป้องกันอันตรายและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ)

1) การป้องกันควบคุมที่แหล่งก าเนิด (Source Controls) เป็นกำรลดหรือขจัดอันตรำยออกไป
จำกกำรท ำงำน ณ แหล่งก ำเนิดอันตรำย โดยอำศัยกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม เพื่อให้เครื่องจักรหรือกระบวนกำร 
ผลิตมีควำมปลอดภัยตั้งแต่ต้น เป็นวิธีกำรควบคุมอันตรำยที่ถูกพิจำรณำเป็นอันดับแรกเนื่องจำก มีประสิทธิภำพมำก
ที่สุดในกำรควบคุมอันตรำยดีที่สุด หลักกำรป้องกันควบคุมที่แหล่งก ำเนิดนี้จะใช้วิธีกำรควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering Control) เป็นหลัก 

เครื่องจักรที่ไม่มีการป้องกัน เครื่องจักรที่มีการป้องกัน
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2. หลักการป้องกันอันตรายและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ)

2) การป้องกันควบคุมที่ทางผ่าน (Path Controls) เป็นวิธีกำรควบคุมอันตรำยจำกทำงผ่ำนของ
อันตรำย จำกแหล่งก ำเนิดไปสู่พนักงำน เป็นกำรลดควำมรุนแรงหรือควำมเป็นอันตรำยก่อนถึงตัวพนักงำนโดยที่
อันตรำย ณ แหล่งก ำเนิดยังคงเท่ำเดิม โดยกำรเพิ่มระยะทำงหรือหำสิ่งมำกั้นระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับแหล่งอันตรำย 
หลักกำร นี้ควรถูกพิจำรณำเป็นอันดับที่สอง หลักกำรป้องกันควบคุมอันตรำยที่ทำงผ่ำน จะใช้วิธีกำรกำรควบคุม
ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Control) 

ผนังกั้นเสียง
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2. หลักการป้องกันอันตรายและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ)

3) การป้องกันควบคุมที่ทางตัวบุคคล (Receiver 
Controls) กำรควบคุมโดยวิธีกำรนี้ไม่สำมำรถลด หรือก ำจัด
อันตรำยได้ แต่เป็นเพียงสิ่งที่กั้นระหว่ำงตัวผู้ปฏิบัติงำนและ
อันตรำยเท่ำนั้น โดยอำศัยอุปกรณ์ป้องกัน อันตรำยส่วนบุคคล 
ถ้ ำอุปกรณ์ป้ องกันอันตรำย เกิดควำมเสี ยหำยก็ จะท ำ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสอันตรำยนั้นไดโดย ทันที มำตรกำรนี้ควรถูก
พิจำรณำเป็นมำตรกำรสุดท้ำย เพรำะเป็นวิธีกำรที่ยำกที่สุด 
เนื่องจำกเป็นวิธีกำรเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง
สำมำรถท ำได้ยำก รวมทั้งถ้ำสิ่งป้องกันอันตรำยนี้ไม่สำมำรถกั้น
อันตรำยได้ แต่ผู้ปฏิบัติ งำนยังสวมอุปกรณ์กันอันตรำยนี้อยู่ โดยที่
ยังคิดว่ำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยนี้ยังสำมำรถป้องกันอันตรำยได้
อยู่ ซึ่งจะ ท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงมำก กำรป้องกัน
ควบคุมอันตรำยที่ตัวบุคคลนี้จะใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ในกำร
ป้องกันเป็นหลัก 9/57



วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน มีอะไรบ้าง ???
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3.วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน 

วิธีกำรป้องกันควบคุมอันตรำยจำกกำรท ำงำนนี้เป็นวิธีกำรที่นักสุขศำสตร์อุตสำหกรรมน ำมำประยุกต์ใช้ ในกำร
ป้องกันควบคุมอันตรำยที่เกิดขึ้นในสถำนที่ปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ ปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดใน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ต้องปฏิบัติงำนตลอด 8 ชั่วโมงกำรท ำงำนต่อวัน โดยมีวิธีกำรป้องกันควบคุมอันตรำยจำกกำรท ำงำน
อยู่ 3 วิธีได้แก่กำรป้องกันควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรม กำรป้องกันควบคุม ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล
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3.วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน 

3.1 การป้องกันควบคุมทางด้านวิศวกรรม (Engineering Controls)    กำรควบคุมทำงด้ำนวิศวกรรมนี้ เป็นกำร
ควบคุมอันตรำยต้ังแต่กำรออกแบบโดยอำศัยหลักกำรต่ำงๆ ตังต่อไปนี้ เช่น 

1) กำรแทนที่สำรที่เป็นอันตรำยน้อยกว่ำทดแทน เช่น ใช้สำรที่มีกำรติดไฟได้น้อย ท ำปฏิกิริยำเคมีน้อย เกิดกำร
ระเบิดได้น้อยทดแทน ตัวอย่ำงเช่น ในกระบวนกำรผสมสีในอดีตใช้เบนซีนเป็นตัวท ำละลำยเม็ดสี แต่ปัจจุบันมีกำรศึกษำพบว่ำ
เบนซีนเป็นสำรก่อมะเร็ง ตังนั้นจึงเปลี่ยนจำกเบนซีนมำใช้โทลูอีนและในปัจจุบันใช้สไตล์ลีน ซึ่งมีควำมเป็นพิษต ่ำกว่ำทดแทน 
หรือถ้ำท ำได้กิอำจใช้น้ ำเป็นตัวท ำละลำยแทน แต่สิ่งส ำคัญสำรที่เปลี่ยนทดแทนนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และ
กระบวนกำรผลิต

2) กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลิต ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนเชื่อมโลหะพนักงำนจะได้รับฟูมจำก กำรเชื่อม โลหะ
ท ำให้เกิดอันตรำยต่อปอดของผู้ปฏิบัติงำน ปัจจุบันหลำยสถำนประกอบกำรหันมำใช้หุ่นยนต์ในกำรเชื่อมโลหะแทนมนุษย์ หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีควำมปลอดภัยมำกขึ้นทดแทน เป็นต้น

3) กำรปิดคลุมกระบวนกำรผลิตหรืออุปกรณ์ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในกำรลดอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิดก่อนถึง 
ตัวผู้ปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังนิยมใช้กำรสร้ำงห้องครอบเครื่องจักรโดยใช้วัสดุ ดูดซับเสียง 
ท ำให้เสียงจำกเครื่องจักรลดลงและผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น

4) กำรลดปัญหำเรื่องฝุ่นหรืออันตรำยจำกฝุ่นโดยใช้ระบบเปียก ในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่มีปัญหำ เรื่องฝุ่นนิยม
ใช้ระบบเปียก โดยกำรฉีดพ่นละอองน้ ำท ำให้ฝุ่นรวมตัวกันกับน้ ำ ฝุ่นนั้นจะมีน้ ำหนักมำกขึ้นและ ตกลงมำสู่พ้ืนพร้อมกับน้ ำ 12/57



3.วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน 

5) กำรติดตั้งกำร์ดนิรภัยและสำยดินของเครื่องจักร เป็นวิธีกำรที่นิยมในกำรป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร กำร์ด
นิรภัยมีอยู่หลำยประเภท เช่น กำรนิรภัยชนิดติดอยู่กับที่ กำรนิรภัยชนิดอินเตอร์ล๊อค (Interlock Guard) กำร์ดนิรภัยชนิดระบบ
เซนเซอร์ ส่วนสำยดินสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกระแสไพ่ฟ้ำได้ เป็นต้น

6) กำรบ ำรุงรักษำ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในกำรป้องกันอันตรำย เช่น กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ตำมอำยุกำรใช้ งำนหรือก่อนที่
เครื่องจักรจะเสีย ท ำให้ลดอันตรำยจำกกำรท ำงำนได้ กำรหยอดน้ ำมันหรือขันน๊อตก็สำมำรถลดปัญหำเรื่องเสียงได้เช่นกัน เป็น
ต้น

7) กำรใช้ระบบระบำยอำกำศ ในทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยได้แบ่งระบบระบำยอำกำศ ออกเป็น 2 
ระบบ ได้แก่ กำรใช้ระบบระบำยอำกำศเฉพำะที่ (Local Exhaust Ventilation) และกำรใช้ระบบ ระบำยอำกำศแบบทั่วไป 
(General or Dilute Ventilation) กำรใช้ระบบระบำยอำกำศมีวัตถุประสงค์ ตังนี้

• เพื่อควบคุมด้ำนควำมร้อน ควำมขึ้น ในโรงงำนอุตสำหกรรม

•  ใชค้วบคุมมลพิษจำกส่ิงแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง ไอระเหย ควัน ก๊ำซ ฟูม

• เพื่อเจือจำงมลพิษทำงอำกำศในบริเวณกำรท ำงำน

• เพื่อป้องกันควบคุมกำรเกิดอัคคีภัย

•  ใช้เสริมอำกำศบริสุทธิ์เข้ำมำบริเวณท ำงำน
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3.วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน 

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation) กำรระบำยอำกำศชนิดนี้นิยมใช้ในกำร แก้ปัญหำ
มลพิษในสถำนประกอบกำร เป็นกำรแก้ไขมลพิษทำงอำกำศที่แหล่งก ำเนิด โดยกำรดูดระบำยมลพิษหรืออำกำศ ที่ถูกปนเปื้อน
ด้วยมลพิษออกจำกบริเวณที่เป็นจุดก ำเนิดโดยตรง ก่อนที่อำกำศที่เป็นอันตรำยนั้นจะเข้ำไปปนเปื้อนกับ อำกำศ บริสุทธิ์
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำน 
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3.วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน 

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ส่วนหลัก ได้แก่

1) ทำงเข้ำของอำกำศหรือฮู๊ดดูดอำกำศ (Hoods หรือ Inlet) เป็นส่วนส ำคัญที่ท ำหน้ำที่รวบรวมมลพิษ ทำงอำกำศ
ให้เข้ำสู่ระบบระบำยอำกำศ กำรเลือกใช้หรือกำรออกแบบ กำรสร้ำง ต้องค ำนึงถึงชนิดที่เหมำะสม เพื่อให้ทำงเช้ำของอำกำศมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดในกำรดูดอำกำศเสียหรือมลพิษ

2) ท่อน ำอำกำศ (Ducts) เป็นส่วนที่ท ำหน้ำที่น ำอำกำศส่งต่ออำกำศที่รวบรวมโดยฮู๊ดผ่ำนต่อไปในระบบ เพื่อเข้ำสู่
ระบบขจัดอำกำศหรือปล่อยออกสู่ภำยนอก

3) พัดลมดูดอำกำศ (Exhaust Fan หรือ Blower) ท ำหน้ำที่ในกำรดูดอำกำศ เป่ำอำกำศ หรือขับเคลื่อน อำกำศใน
ระบบระบำยอำกำศ

4) อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (Air Cleaning Devices) ท ำหน้ำที่ในกำรขจัดหรือดูดซับมลพิษทำงอำกำศ ให้อยู่ใน
มำตรฐำนกำรควบคุม ก่อนปล่อยออกสู่บรรยำกำศภำยนอก

5) ทำงออก (Outlet หรือ Stack) ทำงออกของอำกำศผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว หรือปล่องระบำยอำกำศ เป็นส่วนสุดท้ำย
ของระบบระบำยอำกำศ
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ระบบระบายอากาศแบบทั่วไป (General or Dilute Ventilation) เป็นวิธีกำรที่ใช้กันมำกโดยอำศัยหลัก 
กำรเคลื่อนไหวของอำกำศแบบธรรมชำติ และใช้หลักกำรควำมดันที่แตกต่ำงในแต่ละพื้นที่โดยอำกำศจะเคลื่อนที่ จำกควำมดัน
อำกำศสูงไปยังควำมดันอำกำศต่ ำเสมอ กำรระบำยอำกำศด้วยวิธีนี้เป็นกำรเคลื่อนย้ำยถ่ำยเทอำกำศเข้ำ และออกจำกบริเวณ
ทั่วๆไปในอำคำร โดยใช้ช่องเปิดในอำคำร เช่นประตู หน้ำต่ำง รวมทั้งกำรใช้พัดลมระบำยอำกำศ 
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3.2 การป้องกันควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ (Administrative Control) เป็นวิธีกำรควบคุมอันตรำยที่จะ
ลดกำรสัมผัสอันตรำยของผู้ปฏิบัติงำน แต่อันตรำยจำกแหล่งก ำเนิดยังคง เท่ำเดิมอยู่ ควรเลือกใช้วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่สอง เมื่อ
ไม่สำมำรถป้องกันควบคุมอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน วิศวกรรมได้ กำรป้องกันควบคุมโดยวิธีกำรนี้อำศัยหลักกำรต่ำง ๆ 
ดังนี้

1) กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน เมื่อผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้
เกี่ยวกับอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น จะท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสำมำรถ ปฏิบัติตนในกำร
ป้องกันอันตรำยได้อย่ำงถูกต้อง

2) จัดช่วงเวลำกำรท ำงำน นิยมใช้ในกำรป้องกันอันตรำยกับสภำวะแวดล้อมที่ร้อน เช่น กำรหลอมโลหะ ในเวลำ
กลำงรันจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับอันตรำยจำกควำมร้อนของเตำหลอมและควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิด
อันตรำยจำกกำรท ำงำนมำกขึ้น แต่ล้ำหลอมโลหะในเวลำกลำงคืน ตอนเข้ำ หรือตอนเย็น กิจะลดควำมร้อนที่เกิดจำกดวงอำทิตย์
ลงได้ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมปลอดภัยจำกกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น
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3) หมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนหรือกำรย้ำยต ำแหน่งงำน วิธีกำรนี้ถูกวิจำรณ์ว่ำเป็นกำรกระจำย อันตรำย
ไปสู่บุคคลอื่นแทนที่จะลดหรือก ำจัดอันตรำยให้หมดไป แต่อย่ำงไรกิตำมกำรหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนนี้ 
ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสอันตรำยอยูในระดับที่ยอมรับได้เช่น ในสถำนประกอบกำรที่มีเสียงดังเกินกว่ำ 90 เดซิเบลเอ 
ตำมมำตรฐำนผู้ปฏิบัติงำนสัมผัสได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงกำรท ำงำน เรำสำมำรถหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำน โดยให้ ผู้ปฏิบัติงำน
ท ำงำนคนละ 4 ชั่วโมง ส่วนเวลำที่เหลือให้ไปปฏิบัติงำนในแผนกที่มีเสียงดังน้อยกว่ำ กิจะท ำให้ผู้ ปฏิบัติงำนเกิดควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน วิธีกำรนี้รวมถึงกำรเพิ่มระยะเวลำพักระหว่ำงกำรท ำงำนให้มำกขึ้น

4) กำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ท ำงำน วิธีกำรนี้สำมำรถลดอันตรำยจำกกำรท ำงำนโดยล้ำสถำนที่ท ำงำนมี ควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถหยิบอับเครื่องมือได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัยโดยทั่วไปจะใช้หลัก กำรของ 5 ส.

5) กำรจัดท ำโครงกำรอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน จะประกอบด้วยหลักกำรอยู่ 3 หลักกำร 
ของกำรด ำเนินงำนด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ได้แก่ กำรตระหนักถึงอันตรำย กำร ประเมินอันตรำย และกำรควบคุม
อันตรำย

6) กำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท ำงำน กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เป็นกำรเลือก
ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน เช่น กรณีผู้ปฏิบัติงำนมีโรคเกี่ยวกับระบบกำรได้ยิน เรำไม่ควรให้ผู้ปฏิบัติงำน
นี้สัมผัสเสียงที่ดังเกินกว่ำมำตรฐำน เป็นต้น และยังมีประโยชน์ในกำรย้ำยงำนของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
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3.3 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
Personal Protective Equipment (PPE)

กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลนี้ควรเลือกใช้ใน
กรณีสุดท้ำย เมื่อไม่สำมำรถใช้หำวิธีกำรป้องกัน ควบคุมด้วย
วิธีกำรทำงด้ำนวิศวกรรม หรือทำงด้ำนกำรบวิหำรจัดกำร 
วิธีกำรป้องกันควบคุมนี้จะใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรำยส่วน
บุคคลในกำรป้องกัน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกัน ดวงตำและใบหน้ำ 
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ อุปกรณ์ป้องกันระบบ
กำรได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันมือและ ผิวหนัง อุปกรณ์ป้องกัน
เท้ำ และอุปกรณ์ป้องกันกำรตก
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