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1. บทน า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ และสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก ในกำรพัฒนำ
สินค้ำและบริกำรนี้ ต้องน ำเทคโนโลยี เครื่องจักร สำรเคมี กระบวนกำรผลิตที่ทันสมัย
เข้ำมำ อันเป็นสำเหตุให้แรงงำนยังเกิดกำรบำดเจ็บและโรคจำกกำรท ำงำนอยู่มำก 
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรหวังเพียงผลิตภัณฑ์ แต่ขำดกำรเอำใจใส่ด้ำนด้ำนอำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน จำกสถำนกำรณ์กำร
บำดเจ็บพบว่ำ อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมยังมีสูงอยู่ โดยเฉพำะกำร
บำดเจ็บในงำนก่อสร้ำง ท ำให้สถำนประกอบกำร และประเทศชำติ ต้องสูญเสีย
ค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ที่เกิดจำกกำรบำดเจ็บของแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก 
สูญเสียซื่อเสียงภำพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งถูกกีดกันทำงกำรค้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรลด
ควำมสูญเสียอำจเกิดขึ้น จำกกำรท ำงำน ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยใน
งำนอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นระบบเพื่อตอบสนองระเบียบวำระแห่งชำติที่ว่ำด้วย
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1. บทน า

“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 7 ประกำร ได้แก่

1. แรงงำนมีหลักประกันควำมมั่นคงในกำรท ำงำนภำยใต้แผนแม่บทด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนแห่งชำติ

2. แรงงำนทุกภำคส่วนท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย

3. แรงงำนมีจิตส ำนึกและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

4. แรงงำนมีอัตรำกำรประสบอันตรำยจำกำรท ำงำนลดลง

5. แรงงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนควำมปลอดภัย อำซีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

6. แรงงำนได้รับกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ

7. แรงงำนมีวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
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ความหมายและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คืออะไร ???
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2. ความหมายและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

อุบัติการณ์ (Incident) หมำยถึง เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ทุกเหตุกำรณ์ ที่อำจเป็นได้ทั้งอุบัติเหตุ และเหตุกำรณ์
เกือบกลำยเป็นอุบัติเหตุ

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน ไม่ได้ คำดคิด ไม่ได้ตั้งใจ
หรือไม่ได้วำงแผนล่วงหน้ำมำก่อน เมื่อเกิดแล้วไม่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย แต่มีแนวโน้มท ำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรได้

อุบัติเหตุ (Accident) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน ไม่ได้คำดคิด ไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ได้ วำงแผน
ล่วงหน้ำมำก่อน พอเกิดแล้วส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนกำรผลิต ทรัพยำกรต่ำงๆ รวมทั้งภำพลักษณ์
ซื่อเสียงขององค์กร

Incident Near Miss Accident
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สัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุ มีอะไรบ้าง ???
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3. สัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุ 

จำกกำรศึกษำของ Frank E. Bird ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย พบว่ำสัดส่วนของกำรเกิด
อุบัติเหตุนั้นมีสัดส่วน คือ 1 : 10 : 30 : 600 โดยตัวเลขแต่ละตัวนั้น มีควำมหมำย ตังต่อไปนี้

1 หมำยถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บที่รุนแรงถึงขั้นพิกำรหรือเสียชีวิต (Serious or Major Injury)

10 หมำยถึง อุบัติเหตุที่มีกำรบำดเจ็บเพียงเล็กน้อย และต้องเซียนรำยงำน (Minor Injury)

30 หมำยถึง อุบัติเหตุที่เกิดแล้วท ำให้ทรัพย์สินเสียหำย (Property Damage Accidents)

600 หมำยถึง เหตุเกือบกลำยเป็นอุบัติเหตุ (Near Miss)

Serious or Major Injury 

Minor Injury

Property Damage Accidents 

Near Miss
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การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน มีอะไรบ้าง ???
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3. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน 

กำรเกิดอุบัติเหตุตำมทฤษฎีของ Domino Theory นั้น มี H.w. Heinrich เป็นผู้เขียนทฤษฎีนี้ขึ้นมำตั้งแต่ ค.ศ. 
1931 ซึ่งอธิบำยกำรเกิดของอุบัติเหตุเกิดจำกโดมิโน 5 และควำมหมำยของโดมิโนแต่ละตัว

ขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน
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3. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน (ต่อ)

ความหมายของโดมิโนแต่ละตัว

โดมิโน ความหมาย

Social and Environment ภูมิหลังทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น กำรเลี้ยงดู สภำพทำง
สังคม กำรอบรมสั่งสอน

Fault of Person ควำมล้มเหลวของบุคคล เช่น อำกำรตื่นเต้น อำกำรตกใจ 
สะเพร่ำ ลืม ใจร้อน ควบคุมตัวเองไมได้

Unsafe Act & Unsafe Conditions กำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย

Accident อุบัติเหตุ เช่น กำรชน กำรกระแทก บำด

Injury กำรบำดเจ็บ เช่น แตก หัก ขำด
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3. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน (ต่อ)

ความหมายของโดมิโนแต่ละตัว

โดมิโน ความหมาย

Social and Environment ภูมิหลังทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น กำรเลี้ยงดู สภำพทำง
สังคม กำรอบรมสั่งสอน

Fault of Person ควำมล้มเหลวของบุคคล เช่น อำกำรตื่นเต้น อำกำรตกใจ 
สะเพร่ำ ลืม ใจร้อน ควบคุมตัวเองไมได้

Unsafe Act & Unsafe Conditions เมำค้ำง หลับใน เครื่องปั้มโลหะไม่มีกำร์ดนิรภัย 

Accident เครื่องปั้มโลหะทับนิ้วขำด

Injury นิ้วขำด 3 นิ้ว
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3. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน (ต่อ)

การน าโดมิโนตัวที่ 3 ออกเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุและการบาดเจ็บก็เกิดขึ้น
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การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย มีอะไรบ้าง ???
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5. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย  

ทฤษฎีสำเหตุกำรสูญเสีย (Loss Causation Model) นี้เขียนขึ้นโดย Frank. E. bird โดยพัฒนำแนวคิดของกำรเกิด
อุบัติเหตุจำกทฤษฎีโดมิโนของ H.w. Heinrich โดยอธิบำยกำรเกิดอุบัติเหตุจำกโดมิโน 5 ตัวเช่นกัน แต่มีควำมหมำยต่ำงกัน และ
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง โ ด มิ โ น แ ต่ ล ะ ตั ว อ ธิ บ ำ ย ใ น ต ำ ร ำ ง  โ ม เ ด ล ข อ ง  Frank.E.bird แ ต ก ต่ ำ ง จ ำ ก  Domino ข อ ง 
H.w.Heinrich เพรำะทฤษฎีของ Frank.E.bird มีลูกศรหลำยอัน หมำยถึง ปัญหำทั้งหลำยมำ จำกหลำยสำเหตุ (Multiple 
Causes) ไม่ได้เกิดมำจำกสำเหตุเดียว และใช้ค ำว่ำ กำรกระท ำที่ต ่ำกว่ำมำตรฐำน (Sub-Standard Act or Practice) แทนค ำว่ำ
กำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) และใช้ค ำว่ำสภำพกำรณ์ที่ต ่ำกว่ำมำตรฐำน (Sub-Standard Condition) แทนค ำว่ำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เพรำะเมื่อถำมถึงกำรกระท ำหรือสภำพกำรณ์ที่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำน จึงท ำให้มองเห็นว่ำมำตรฐำนที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่ำงไร และจะต้องท ำอย่ำงไร จึงสำมำรถท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น

ขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตตุามทฤษฎีสาเหตกุารสญูเสีย Loss Causation Model 16/50



5. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย 

ความหมายของโดมิโนแต่ละตัวตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย
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5. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย 

กำรอธิบำยควำมหมำยตำมทฤษฎี Loss Causation Model พบว่ำ โดมิโนตัวที่ 5 คือควำมสูญเสีย (Loss) ได้แก่ผล
ต่อผู้ปฏิบัติงำนเช่นเสียชีวิตบำดเจ็บพิกำรทรัพย์สินเสียหำยกระบวนกำรผลิตหยุดชะงักผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น น ้ำเสีย 
ควัน ฝุ่น เสียง รวมทั้งซื่อเสียงภำพลักษณ์องค์กร ตลอดจนควำมสูญเสียใดๆ เป็นผลมำจำก กำรเกิดอุบัติเหตุ

โดยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจำกโดมิโนตัวที่ 4 คือ อุบัติกำรณ์ (Incident) เป็นกำรสัมผัสอันตรำยที่ เกินขีดจ ำกัด
ควำมต้ำนทำน (Threshold Limit) ของพลังงำนหรือสสำร จึงส่งให้เกิดควำมสูญเสีย (ถ้ำไม่เกินขีด ควำมต้ำนทำนจะไม่มีควำม
สูญเสียเกิดขึ้น)
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5. การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีสาเหตุการสูญเสีย 

อุบัติกำรณ์เป็นผลมำจำกโดมิโนตัวที่ 3 คือ สำเหตุขณะนั้น (Immediate Cause) ซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำ ที่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำน (Sub-Standard Act) เช่น ปฏิบัติงำนโดยไม่มีหน้ำที่ ใช้เครื่องมือผิดประเภทหรือไม่ถูกวิธี ท ำงำนลัดขั้นตอน เป็นต้น 
หรือ เกิดจำกสภำพกำรณ์ที่ต ่ำกว่ำมำตรฐำน (Sub-Standard Condition) เช่น ไม่มี ระบบสัญญำณเตือนภัย สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนไม่ได้มำตรฐำน แสงสว่ำงไม่เพียงพอ เสียงดัง เครื่องจักรไม่มี กำร์ดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งสำเหตุในขณะนั้น เป็นเพียง
อำกำรที่ปรำกฏ (Symptom) เท่ำนั้น

ซึ่งแท้จริงแล้วควำมสูญเสียเกิดจำกโดมิโนตัวที่ 2 คือ เกิดจำกสำเหตุพื้นฐำนหรือ สำเหตุต้นตอ (Basic Cause) ได้แก่ 
ปัจจัยบุคคล (Personal Factor) เช่น ผู้ปฏิบัติงำนไม่มีควำมรู้ในเครื่องมือที่ท ำ ขำดทักษะควำมช ำนำญ สภำพร่ำงกำยและจิตใจ
ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่ำนกำรอบรม เป็นตัน หรือเกิดจำกปัจจัยจำกงำน (Job Factor) เช่น ไม่มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ไม่มีกำร
บ ำรุงรักษำ ไม่มีกำรตรวจสอบดูแล เป็นต้น

สำเหตุพื้นฐำนเหล่ำนี้เกิดจำก โดมิโนตัวที่ 1 คือ ขำดกำรควบคุมที่ดี (Lack of Control) ได้แก่ ไม่มีระบบ ในกำร
ป้องกันควบคุม หรือมีแต่มีไม่เพียงพอ ควำมไม่เพียงพอของมำตรฐำน ควำมไม่เพียงพอของกำรบังคับใช้มำตรฐำน 
หรือ กฎหมำย เป็นต้น
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