หนวยที่ 2 การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของอุบตั ิเหตุ
นิยาม อุบัติเหตุ คือ เหตุการณที่ไมพึงประสงค ไมไดมีการวางแผน ไมไดคาดคิดไวลว งหนา หรือขาดการควบคุม ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แลวมีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือเสียชีวิต หรือทําใหเกิดความสูญเสียตอทรัพยสิน หรือทําใหเกิดความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน หรือเกิดความเสียหายตอสาธารณชน
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงค แตเมื่อเกิดขึ้นแลวมีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
อุบัติเหตุ เชนนายแดงสะดุดสายไฟลื่นแตไมลม
อุบัติการณ (Incident) หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดอุบัติเหตุ
เชน นายแดงสะดุดสายไฟ ลืน่ หกลมมีแผลบาดเจ็บ
ความสําคัญของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุอาจทําใหผูประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ ทุพลภาพ หรือเสียชีวติ ยอมกอใหเกิดความสุญเสียตอผูปฏิบัติงาน ครอบครัว
ญาติพี่นอง ผูรวมงาน นายจาง ตลอดจนประเทศชาติ
2.1.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
1. ทฤษฏีโดมีโน (Domino Theory) เฮอรเบิรต ดับเบิ้ลยู ไฮริคส ปลายคศ 1920 ศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุพบวารอยละ88
เกิดจากการการกระทําที่ไมปลอดภัย รอยละ10 เกิดจากสภาพแวดลอม รอยละ2 เกิดจากธรรมชาติเหนือการควบคุม เชน พายุ
น้ําทวม แผนดินไหว ไฮนริคส แบงขั้นตอนการเกิดอุบัตเิ หตุออกเปน 5 ลําดับดังนี้
1. ภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดลอมทางสังคม เชน ขาดการคิดไตรตรอง ประมาท ชอบเสี่ยงอันตราย
2. ความบกพรองของบุคคล เชน ละเลยตอการกระทําที่ปลอดภัย ตืน่ เตนงาย ควบคุมอารมณไมได ขาดความรอบคอบ
3. การกระทําที่ไมปลอดภัย และ/หรือ สภาพเครื่องจักรหรือสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
4. การเกิดอุบตั ติเหตุ (Accident) มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้ง 3 ปจจัยขางตน
5. การบาดเจ็บ (Injury)
เหมือนเอาโดมิโนมาเรียงกัน ถาลมโดมิโนตัวแรกสุดจะทําใหตัวหลังลมคืออุบัติเหตุเกิดขึ้น แตถา เราเอาโดมิโนตัวกลางการ
กระทําที่ไมปลอดภัยออกก็จะไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีปญหากับการนําไปใชจริง แตเปนพื้นฐานของทฤษฏีอื่น ๆ
2. ทฤษฏีปจจัยมนุษย (The Human Factor Theory) การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุมี 3 ปจจัย
1. การรับภาระมากเกินไป (Overload) คือ ความไมสมดุลของระยะเวลาที่กําหนดใหบุคคลปฏิบัติงานกับปริมาณงานที่ไดรับ
เชน ความลา ความเครียด ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม เสียง อุณหภูมิ ปจจัยทางดานสถานการณ ระดับความเสี่ยงของงาน
2. การตอบสนองที่ไมเหมาะสม (Inappropriate Response) หมายถึง การตอบสนองของบุคคลในการปองกันอุบัติเหตุเมื่ออยู
ในสถานการณตางๆ รวมถึงบุคคลที่รับรูวาเปนอันตรายแตไมดําเนินการปองกัน เชน ถอดเซฟการดออกจากเครื่องจักร
3. การกระทําที่ไมเหมาะสม (Inappropriate Activities) หมายถึง บุคคลปฏิบัติงานเมื่ออยูในสถานการณตาง ๆ ที่ไมถูกตอง
เชน ลงมือปฏิบัติงานทั้งที่ไมมีความรูในงาน ผิดพลาดในการประเมินระดับความเสีย่ ง
3. ทฤษฏีอุบัติเหตุ/อุบัติการณ (Accident/Incident Theory) ขยายเพิ่มมาจากทฤษฏีปจจัยมนุษย โดยแดน ปเตอรเชน เพิ่มใน
เรื่ององคประกอบดานการยศาสตร เชน ขนาด แรงกด ระยะเอื้อม องคประกอบดานอื่นๆ การตัดสินใจผิดพลาด ความลมเหลว
ของระบบ หลักการบริหารในการปองกันอุบัติเหตุ

4. ทฤษฏีระบาดวิทยา (Epidemiological Theory) มีองคประกอบสําคัญคือ
1. ลักษณะเฉพาะกอนการจัดการ หมายถึง บุคคลหรือปจจัยสิ่งแวดลอมแตเดิมกอนเกิดเหตุการณ จะนําไปสูอุบัตติ ิเหตุ
2 . ลักษณะเฉพาะของสถานการณ หมายถึงเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยูในขณะนั้น ไดแกประเมินความเสี่ยงแตละ
บุคคล แรงกดดันจากเพื่อนรวมงาน การใหความสนใจของผูบังคับบัญชา
ตัวอยางเชน ผูปฏิบัติงานคนหนึ่งเปนคนวิตกกังวล และเครียดงาย (ลักษณะเฉพาะกอนการจัดการ) เมื่อไดรับแรงกดดัน
(ลักษณะเฉพาะของสถานการณ) จากหัวหนางานใหผลิตสินคามากขึ้น ใชเวลาเทาเดิม อาจทําใหวิตกจริตเครียดและเกิด
อุบัติเหตุได ถาไมมีแรงกดดันก็จะเปนการปองกันอุบัติเหตุ
5. ทฤษฏีระบบ (System Theory) โดยอาร เจ ไฟเรนซีส โดยการเกิดอุบัติเหตุจะขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิสัมพันธกันระหวาง
องคประกอบ 3 ดานคือ คน อุปกรณหรือเครื่องจักร และสิ่งแวดลอม
6. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุ ( Multiple Causation Theory) ใน ค ศ 1971 แดนปเตอรเซน ไดเสนอแนวคิดวา
อุบัติเหตุแตละครั้งไมไดมีสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวแตเกิดจากสาเหตุรวมกัน เมื่อสืบคนลงไปจะพบวาอุบัติเหตุมผี ลมาจากการ
กระทําที่ไมปลอดภัยและขาดประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ทฤษฎีนี้จะเห็นวาถามีระบบการบริหารการจัดการที่ดีโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงหรือไมเกิดขึน้ เลย ถาเกิดขึ้นก็จะลดความ
สูญเสียไดมากเชน มี การปฐมพยาบาล การระงับอัคคีภัยรองรับ

2.2 การสอบสวนอุบัติเหตุ
การสอบสวนอุบัติเหตุ คือ วิธีการคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตองดําเนินการหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุโดยทันที โดยเร็วที่สดุ
เพื่อไมใหพยานหลักฐานถูกลบเลือนเคลื่อนยาย มีความสําคัญ เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลรายละเอียดของการ
เกิดอุบัติเหตุเพื่อนําผลมาวิเคราะหหาสาเหตุพื้นฐานและนําไปสูมาตรการปองกัน
การสอบสวนอุบัติเหตุมีวตั ถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อคนหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุและหาทางปองกัน
2. เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหอุบัติเหตุ
3. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงานดานความปลอดภัยตาง ๆ วางแผนงาน ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานให
เหมาะสม ปรับปรุงการทํางานที่ไมปลอดภัย ปรับปรุงสภาพที่เปนอันตราย ขอมูลสําหรับหัวหนางานในการสอนงาน
เกี่ยวกับสาเหตุและวิธกี ารปองกันอุบัติเหตุ ตางๆใหกับผูใตบังคับบัญชา
4. นําแนวทางขยายผลในการควบคุมงานที่มลี ักษณะคลายกัน
5. ใชประเมินผลของความสําเร็จของการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันอุบัติเหตุที่มอี ยู
ลักษณะของอุบัติเหตุที่ตองสอบสวน
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยทัว่ ไปจะตองสอบสวนทุกกรณีไมวาจะรายแรงหรือไมก็ตามเพราะมีจุดบกพรองเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาทาง
ปองกันกอนจะกลายเปนอุบตั ิเหตุรายแรง
อุบัติเหตุที่ตองสอบสวนแบงออกเปน 4 ลักษณะคือ
1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ทุพลภาพ เสียชีวิต เชน ตกนั่งราน
2. อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กนอยตองการเพียงการปฐมพยาบาล เชน ถูกมีดบาดมือ
3. อุบัติเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เชนกลองเก็บผลิตภัณฑ หลนจากชั้นทําให
ผลิตภัณฑเสียหาย

4. เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไมทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายเชน เดินสดุดสายไฟที่ลากสายอยูบนพื้น
แตไมหกลม
หลักและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ
1. ควรรีบดําเนินการสอบสวนอุบัติเหตุทันทีโดยเร็วที่สุด ปองกัน พยานหลักฐานถูกทําลาย ลบเลือน
2. ตรวจสอบสังเกตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีผูไดรับบาดเจ็บตองใหการชวยเหลือทันที หลีกเลี่ยงการเคลือ่ นยายวัตถุพยาน
กอนที่จะมีการบันทึกเหตุการณ
3. ใชประสบการณจากการสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในอดีตที่ผานมา ตั้งเปนสมมุติฐาน สอบสวนวิเคราะหหา
สาเหตุ
บุคลากรผูที่ทําหนาที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุตามขอกําหนดของกฎกระทรวงคือ
1. จป หัวหนางาน
2. จป เทคนิค
3. จป เทคนิคชั้นสูง
4. จป วิชาชีพ
หากมีความซับซอนสถานประกอบการอาจแตงตั้งผูเชีย่ วชาญ คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ
อุปกรณที่จําเปนในการสอบสวนอุบัติเหตุ
กลองถายรูป ควรเปนแบบฟมส เพื่อปองกันการตบแตงภาพ , แปนรองเขียน กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบฟอรมรายงาน
ถุงมือ เครื่องบันทึกเสียง ไมบรรทัด สายวัด เทปติดกระดาษ กลองหรือภาชนะเก็บตัวอยาง เข็มทิศ อุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว เทปกระดาษสะทอนแสง ปายแขวน
เทคนิคในการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
เทคนิคในการโตตอบเหตุการณอยางเหมาะสม
1.1 เขาควบคุมสถานการณบริเวณที่เกิดเหตุทนั ทีที่ไดรับแจง เพื่อหลักฐานตาง ๆจะไมถูกทําลาย
1.2 การปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บเบี้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล
1.3 การควบคุมไมใหผลของความเสียหายจากอุบัติเหตุแผวงกวางออกไป
1.4 เก็บรักษาหลักฐานในทีเ่ กิดเหตุ ไมใหเปลีย่ นแปลง สูญหายหรือถูกทําลาย
1.5 แจงผูบริหารระดับสูงรับทราบขอมูลเบื้องตนกอนจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุอยางละเอียด
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน
1. การสัมภาษณ ซักถามขอมูลจากผูประสบอุบัติเหตุและผูเกี่ยวของ ควรเปนสวนตัว ระหวางผูสัมภาษณและผูถูก
สัมภาษณ สรางบรรยากาศไมใหเกิดความรูสึกอึดอัด ไมสบายใจ ชีแ้ จงวาตองการขอมูลที่แทจริงไมไดจับผิดหรือหา
ผูกระทําผิด เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถามยอนกลับ หามใชคําถามนํา แตควรจะเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดพูด
อธิบาย หลักในการถามคือ ใคร ที่ไหน เมือ่ ไร ทําไม เหตุการณอะไร วิธีการปองกันอยางไร Who , Where , When ,
Why, What , How บันทึกขอมูลและใหผถู ูกสัมภาษณอา นเพื่อความเขาใจตรงกัน
2. การวาดภาพเหตุการณประกอบ
3. การถายรูปหรือบันทึกภาพ
4. การแสดงซ้ําใหดู
5. ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร

การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลฝกอบรมของพนักงานเรื่องความปลอดภัย การใชเครื่องจักร เครื่องมือ ขอมูลการ
ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักร รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย ขัน้ ตอนปฏิบัติงาน
เทคนิคในการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แบงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เปนปจจัยดานคน ปจจัยดานงาน เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย และสภาพการณที่ไม
ปลอดภัย
เทคนิคในการกําหนดวิธีการแกไขและมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุ มาตรการดานวิศวกรรม ดานการศึกษา ดาน
กฎหมาย แผนการแกไขปญหาระยะสั้น คือ เรงดําเนินการ เพื่อไมใหปญหาเกิดขึน้ อืก เชนใสรองเทาเซฟตี้
แผนการแกไขปญหาระยะยาว เปนการแกไขปญหาอยาถาวร การวางแผนที่ดี การเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตโดย
เครื่องจักรที่มีความปลอดภัย
เทคนิคการติดตามประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการแกไขปญหา
2. ติดตามประเมินผลหลังจากนํามาตรการไปปฏิบัติแลว ประเมินเปนระยะ
เทคนิคการบันทึกรายงานอุบัติเหตุ เปนวิธีรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหหาสาเหตุ ตลอดจนนําเสนอวิธีการควบคุมปองกัน
แกไข
วิธีปฏิบัตใิ นการสอบสวนอุบัติเหตุ
1. จป หัวหนางานไดรับแจงอุบัติเหตุจากพยาน ผูเห็นเหตุการณ หรือผูประสบเหตุ
2. จป หัวหนางานและผูทําหนาที่สอบสวนไปยังสถานที่เกิดเหตุสอบสวนอุบัติเหตุ
3. ทําการสอบสวน บันทึกคําใหสัมภาษณของพยานและบันทึกลงในรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ
4. ตรวจสอบความถูกตอง จัดทําบันทึกรายงานการสอบสวน เสนอวิธีการแกไขไปยังผูบริหาร
บันทึกรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
1.รายละเอียดของผูประสบอันตราย/ อุบัติเหตุ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว สังกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ อายุ
งานที่ทํา งานที่ทําขณะเกิดอุบัติเหตุ
2. ความรุนแรงของอุบัติเหตุ ขอมูลเกี่ยวกับผลของอุบัติเหตุที่มีตอรางกาย ระบุสว นที่ไดรับอุบัติเหตุ
3. รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
4. ภาพประกอบ
5. การวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
6. ขอเสนอแนะสําหรับการแกไข/ปองกัน
7. หลักฐานและเอกสารประกอบ
8. ผูสอบสวนอุบัติเหตุ

การวิเคราะหอุบัติเหตุ
ความสําคัญของการวิเคราะหอุบัติเหตุทําใหทราบถึงลักษณะรูปแบบของอุบัติเหตุ เพือ่ คนหาสาเหตุ หาแนวทางปองกันหรือ
มาตรการเชิงรุกในการควบคุมปองกันอุบัตเิ หตุที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงานได
วัตถุประสงคของการวิเคราะหอุบัติเหตุ
1.เพื่อรวบรวมขอมูลรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
2. เพื่อทราบถึงปญหา ขนาดของปญหา ผลกระทบ ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
3. ชี้ใหเห็นความจําเปนในการปองกันแกไข

4. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารและหัวหนางานในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดลอมการทํางาน เนื่องการผลการวิเคราะหจะจําแนกใหเห็นขอมูลของการเกิดอุบัติเหตุอยางละเอียด
5. เพื่อใชในการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดานความปลอดภัย
แนวทางการวิเคราะหอุบัติเหตุ
จะตองระบุขอมูลรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ ผลที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกายของผูประสบอันตราย ตลอดจนสาเหตุ
อางอิงตามรูปแบบของสถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา
1. ลักษณะของการบาดเจ็บ
2. สวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ
3. แหลงที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
4. ชนิดของอุบัติเหตุ เชน ชน ถูกหนีบ ถูกแทง สูดดม ถูกดึง สัมผัส
5. สภาพที่เปนอันตราย เชนเครื่องจักรไมมีอปุ กรณอันตรายที่เหมาะสม การออกแบบหนวยงานไมปลอดภัย
6. สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ เชน เครื่องจักร เครื่องมือ สสาร
7. สวนของสิ่งที่ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุ เชนขัน้ บันได
8. การกระทําที่ไมปลอดภัยต่ํากวามาตรฐาน เชนปฏิบัติงานไมถูกตอง ไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
9. ปจจัยจากคน เชน ความเครียด ทักษะความชํานาญ ความกดดัน
10. ปจจัยจากงาน จากสิ่งที่เกีย่ วของในการปฏิบัติงาน การควบคุมไมเพียงพอ ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรไมเหมาะสม
ผูทําหนาที่วิเคราะหอุบัติเหตุ
บุคลากรหรือทีมที่สอบสวนอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการวิเคราะหอุบัติเหตุ
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทําการวิเคราะหลักษณะอุบัตเิ หตุตาม 10 หัวขอ แนวทางการวิเคราะห
3. เสนอแนะแนวทางวิธีการแกไข โดยใชมาตรการทางวิศวกรรม การศึกษา และทางกฎหมาย ทั้งแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว
4. จดบันทึกรายงานการวิเคราะหอุบัติเหตุ ลงในแบบบันทึกรายงานการวิเคราะหอุบัติเหตุ
5. สงผลการวิเคราะหใหผูบริหารเพื่อจัดทําแผนงาน/ โครงการดานความปลอดภัยและดําเนินการควบคุมปองกันอุบัตเิ หตุ
ที่อาจเกิดขึน้ ตอไป
การประเมินคาทางสถิตขิ องอุบัติเหตุ
คาสถิติอุบตั ิเหตุมีความสําคัญคือ
1. เปนขอมูลหนึง่ ที่สะทอนใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ ไดทราบถึงสถานะความปลอดภัยของหนวยงาน
2. ชวยใหพนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกรณีที่ขอ มูลคาสถิติตาง ๆมีแนวโนมที่
สูงขึ้น
3. เปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในหนวยงานความปลอดภัย
4. ใชสรุปการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหนวยงานในภาพรวม
5.

วัตถุประสงคของการประเมินคาสถิติอุบตั ิเหตุ ไดแก
1.เพื่อสรุปผลขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลา ตลอดจนประเมินแนวโนมของการเกิดอุบัติเหตุ
2. เพื่อเปรียบเทียบขอมูลคาสถิติอุบัติเหตุระหวางหนวยงาน
3. เพื่อประเมินการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหนวยงาน
4. เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนงาน โครงการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. เพื่อกระตุน ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางาน
การคํานวณคาสถิติอุบัติเหตุ
1. อัตราความถี่ของการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate : IFR) หมายถึง จํานวนพนักงานทีไ่ ดรับบาดเจ็บและ
เจ็บปวยจากการปฎิบัติงานในชวงระยะเวลาหนึ่งตอหนึง่ ลานชั่วโมงการทํางาน มีหนวยเปนรายตอหนึ่งลานชั่วโมงการ
ทํางาน
อัตราความถี่ของการประสบอันตราย
= จํานวนพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการปฎิบัติงาน X 1,000,000
จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของพนักงาน
2 . อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย (Injury Severity Rate : ISR ) หมายถึง จํานวนวันหยุดงานทั้งหมดของ
พนักงานทีไ่ ดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาหนึ่งตอหนึง่ ลานชั่วโมงการทํางานมีหนวยเปนวันตอ
หนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน
อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย
= จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการปฏิบัตงิ า น X 1,000,000
จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของพนักงาน
3. ความรุนแรงของการบาดเจ็บโดยเฉลี่ย (Average Severity of InJuries : ASI ) หมายถึง คาที่เสดงถึงความรุนแรงของ
การบาดเจ็บของพนักงาน โดยพิจารณาจากพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยหนึง่ ราย จะมีการหยุดงานโดยเฉลี่ยกี่
วัน
= ISR วันตอราย
IFR
คา Safe – T – Score STS เปนวิธีทางสถิติที่นํามาใชทดสอบความแตกตางของอัตราความถี่ของการบาดเจ็บในอดีตกับ
ปจจุบัน ถา STS อยูระหวาง +2.00 -.200 คาการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางสถิติหรืออัตราการประสบอันตรายปจจุบนั ไม
แตกตางจากในอดีต
STS มากกวา + 2.00 การเปลี่ยนแปลงปจจุบันแยกวาอดีต
STS ตั้งแต – 2.00 ลงไป ขอมูลทางสถิติ ปจจุบันดีกวาในอดีต
manasu

