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อุบัตเิหตุและความปลอดภัย

• ความหมาย
• ประเภทของอุบติัเหตุ
• สาเหตุของอุบติัเหตุ
• ค่าเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ
• ทฤษฎีจิตวิทยาดา้นความปลอดภยั
• การรายงานอุบติัเหตุ 
• หลกัการในการป้องกนัอุบติัเหตุ
• แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัอุบติัเหตุ
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ความหมาย
ไฮน์ริช (Heinrich, 1959)
“อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ท่ีมิได้คาดหวงัและไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท า (Action) หรือการ
ตอบสนอง(Reaction) ของวตัถุ ส่ิงของและบุคคล อันมี
แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความบาดเจบ็หรือส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหายข้ึนแก่บุคคล”



ความหมาย
อุบัตเิหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีผดิปกติท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่คาดหวงั ไม่สามารถประเมินไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือไร
เกิดข้ึนอยา่งไร และจะมีผลกระทบอะไรบา้ง  อุบติัเหตุ
ไม่จ าเป็นจะตอ้งก่อใหเ้กิดความบาดเจบ็หรือความ
สูญเสียข้ึนโดยตรง  แต่จะมีผลท าใหกิ้จกรรมท่ีท าอยูมี่อนั
ตอ้งสะดุด  เสียจงัหวะ  หรืออาจจะหยดุชะงกัลง



แบบจ าลองของอุบัตเิหตุ

เหตุการณ์ผิดปกติ
+

ไม่คาดฝัน
อุบัตเิหตุ

สะดุดและ
เสียจงัหวะในการท างาน

บาดเจบ็+สูญเสีย



ประเภทของอุบัตเิหตุ

ตามผลของความรุนแรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้:-
1.  อุบัตเิหตุทีไ่ม่สร้างความบาดเจ็บ (Non-injury Accident)
2.  อุบัตเิหตุทีส่ร้างความบาดเจ็บเลก็น้อย (Minor Injury Accident)
3.  อุบัตเิหตุทีส่ร้างความบาดเจบ็รุนแรง (Major Injury Accident)
เช่น บาดเจ็บสาหัส พกิาร หรือเสียชีวติ



สาเหตุของอุบัตเิหตุ

1. สภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภยั  (Unsafe Conditions)
- แสงสว่าง 
- อุณหภูมิ
- เสียง
- สี
- บรรยากาศในการท างาน

2. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)
เช่น  ความประมาท “ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย”



แสงสว่าง 

หลกัการพจิารณาความเหมาะสมของแสงสว่างในที่ท างาน
- ท่ีตั้งของแสงสวา่งควรท่ีจะมีความเหมาะสม ไม่สูงหรือต ่า
เกินไป

- การกระจายของแสงสวา่งสม ่าเสมอ
- ใชค้วามเขม้ของแสงใหเ้หมาะสม
- เขา้ใจคุณสมบติัของแสง เช่น แสงจา้ แสงสะทอ้น
- พิจารณาลกัษณะของสถานท่ีท างานและปัจจยัทางกายภาพ



อณุหภูม ิ

- อุณหภูมิร่างกายโดยปกติ 37 องศาเซลเซียส 
- ร่างกายพยายามปรับสภาวะเพ่ือใหรั้กษาอุณหภูมิน้ี
- อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 21.1 องศาเซลเซียส 
- ถา้อุณหภูมิลดต ่ากวา่ 18.3 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มข้ึนสูงกวา่ 

23.8 องศาเซลเซียส ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุสูงข้ึน



เสียง 
- เสียงดนตรีท่ีเหมาะสมช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ระดบัเสียงท่ีไม่เหมาะสมจะรบกวนการท างาน และท า
ใหเ้กิดความเครียดได้



สี

ความแตกต่างของสีส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคล 
- สีช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน 
- สีช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างาน



บรรยากาศในการท างาน
บรรยากาศในทีท่ างาน ลักษณะของงาน ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมทัง้ทางดา้นจติใจ และทางกายภาพ มี
ผลกระทบตอ่การท างาน 



ค่าเสียหายทีเ่กดิจากอุบัตเิหตุ

1. ค่าเสียหายโดยตรง (Direct Cost)
- ค่าวสัดุอุปกรณ์
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าชดเชยความเสียหาย
- การตรวจสอบอุบติัเหตุ
- การจา้งพนกังานใหม่

2.  ค่าเสียหายทางอ้อม  (Indirect Cost)
- ค่าเสียเวลา
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานลดลง



ทฤษฎจีิตวทิยาด้านความปลอดภัย
1. ทฤษฎคีวามโน้มเอยีงในการเกดิอุบตัเิหตุ
- เช่ือวา่คนบางคนมีแนวโนม้ท่ีจะประสบอุบติัเหตุมากกวา่บุคคลอ่ืน

2.  ทฤษฎเีป้าหมาย  ความเป็นอสิระ  และความต่ืนตวั
- บรรยากาศท่ีไม่เหมาะสมในการท างานจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน

3.  ทฤษฎกีารปรับตวัและความเครียด
- บุคคลท่ีตอ้งท างานภายใตค้วามเครียดหรือความกดดนั มกัจะมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุสูงกวา่บุคคลท่ีไม่มีความเครียด



หลกัการในการป้องกนัอุบัติเหตุ

ใช้หลกั  3 E ดงันี ้:-
1.  วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering)

- การน าความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์มาประยกุตใ์ช ้เช่น ออกแบบ
“การยศาสตร์(Ergonomics)”

2.  การให้การศึกษา (Education)
- ใหค้วามรู้ความเขา้ใจถึงหลกัการส่งเสริมความปลอดภยั

3.  การเสริมแรง (Enforcement)
- เสริมสร้างมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุและรักษาความปลอดภยั



หลกัการป้องกนัอุบัติเหตุ

ประสิทธิภาพ
(Effectiveness)ความปลอดภยั

(Safety)
EngineeringEducation

Enforcement

-ลดอบุตัิเหตุ
-เพิ่มขวญัและก าลงัใจ
-ลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ  าเป็น



หน้าที่ของหน่วยงานด้านความปลอดภัย

1.  รวบรวมข้อมูล
2.  วเิคราะห์ปัญหา
3.  ก าหนดแนวทาง
4.  วางแผน
5.  ด าเนินการ
6.  ประเมินผล



การรายงานอุบัตเิหตุ (Accident Report)

ควรมส่ีวนประกอบที่ส าคญัดังนี้
1.  วนัและเวลา
2.  ลกัษณะงาน
3.  ประเภทของอุบัตเิหตุ
4.  สาเหตุ
5.  ผลลพัธ์
6.  ผู้ประสบอุบัตเิหตุ
7.  ข้อมูลด้านจติวทิยา



ตวัอย่างรายงานอุบัตเิหตุ 



แนวทางปฏิบัตใินการป้องกนัอบุัตเิหตุ

1.  วเิคราะห์สาเหตุของอุบัตเิหตุ
2.  การลดสภาวการณ์ทีไ่ม่ปลอดภัย
3.  การลดการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั
4.  ส่งเสริมแนวความคดิด้านการป้องกนั



สาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงในประเทศไทย 

1.  กฎหมายขาดความรุนแรง
2.  โครงสร้างของสังคมทีม่ีลกัษณะรวมอ านาจ
3.  ขาดจติส านึกแห่งความปลอดภยั



Thank You





แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของอุบติัเหตุ
2. อุบติัเหตุสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุอะไรบา้ง
3. จงอธิบายความหมายของการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั
4. ค่าเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุมีก่ีประเภทอะไรบา้ง
5. จงอธิบายหลกัการ 3E ในการป้องกนัอุบติัเหตุและความปลอดภยั



แบบฝึกหัด(ต่อ)

6. จงวิเคราะห์กรณีศึกษาต่อไปน้ี และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัเพลิงไหม้
กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหมรุ้นแรง : ไฟไหมโ้รงแรมรอยลั จอมเทียน พทัยา 

สถานที่เกดิเหตุ หอ้งครัวชั้นล่างของโรงแรมรอยลั จอมเทียน พทัยา

สาเหตุเร่ิมต้น Human Error ในการเปิด-ปิดถงัก๊าซ ท าใหก๊้าซร่ัวไหลไปกระทบเปลวไฟจากการประกอบอาหารใน
หอ้งครัว จึงเกิดการลุกไหมอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากพื้นโรงแรมส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีติดไฟไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็น
พรม ผา้ม่าน เฟอร์นิเจอร์ไม ้ประกอบกบัท่ีตั้งอาคารอยูติ่ดกบัทะเลจึงมีลมพดัแรง ท าใหไ้ฟลุกลามอยา่งรวดเร็ว

สาเหตุท าให้เกดิเหตุการณ์รุนแรง และมีผูอ้าศยัในโรงแรมเสียชีวติจ านวนมาก ทางหนีไฟไม่ไดม้าตรฐานอาคารสูง ไม่ติดตั้ง
ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิงอตัโนมติั ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ไม่ท างานขณะเกิดเหตุ เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความ
ช านาญในการระงบัเหตุ

ความเสียหาย มีผูเ้สียชีวติ 91 ราย และอาคารเสียหายทั้งหมด
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