
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 2001 – 0005 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติกจิกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความปลอดภัย

ภายไมและภายนอกสํานักงาน การปองกันและควบคุมมลพษิจากสภาพแวดลอม ในการทํางาน 

ทางดานชีวภาพ กายภาพและทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องตน ความ

ปลอดภัยในบริเวณพื้นทีท่ํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจกัรและยานพาหนะการเคลื่อนยายวัสดุและ

เก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาและในงานกอสราง การปองกันและระงบัอัคคีภัย การ

สงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การปองกันและเฝาระวังโรคอาราการทํางาน ความหลกัการศาสตร 

การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้งตน การตรวจความปลอดภัยการสอบสวนและวิเคราะห

อุบัติเหตุ ในการทํางาน การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย และการฝกการหย่ังรูอันตราย 

 

มาตรฐานรายวิชา 

 1. เขาใจหลกัการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2. ตําแหนงงานดานความปลอดภัย ในการทํางาน 

 3. ดําเนินงานปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 4. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 

 5. สงเสรมิสุขภาพอนามัยพนักงาน 

 6. ปรับปรงุสภาพการทํางานตามหลักการศาสตร 

 7. จักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. จักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้งตน 

 2. ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 3. ปลูกฝงกจินิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย 

 

ประเด็นออกขอสอบ 

 

ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

    1.1 คําและความหมายทีเ่กี่ยวของกบัการจัด

อาชีวอนามัย 

 

2 

 

 

ความเขาใจ 

 



   1.2 หนวยงานดานความปลอดภัยและอาชีวอ

นามัยในประเทศไทย 

   1.3 สีและเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภัยมี

ความรู    

 

2. อุบัติภัยจากการทํางาน 

   2.1 ประเภทของอุบัติภัย 

   2.2 องคประกอบทีท่ําใหเกิดอุบัติภัย 

   2.3 อันตรายจากสิง่แวดลอม ในการทํางาน   

 

3. การบรหิารงานความปลอดภัยและการ

ปองกันอุบัติภัย 

   3.1 การบรหิารงานความปลอดภัย 

   3.2 การตรวจสอบ ความปลอดภัย 

   3.3 การรายงานและการสอบสวนอบุัติเหตุ 

   3.4 การวิเคราะหอบุัติเหตุ     

 

4. หลักความปลอดภัยเกี่ยวกบัอัคคีภัย 

เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และงานกอสราง 

   4.1 หลกัความปลอดภัยเกี่ยวกบัอัคคีภัย 

   4.2 หลกัความปลอดภัยเกี่ยวกบัเครือ่งจักร 

   4.3 หลกัความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคม ี

   4.4 หลกัความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา 

   4.5 หลักความปลอดภัยเกี่ยวกบัการกอสราง 

 

5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนมัยและ

ความปลอดภัย 

   5.1 ภาพรวมของมาตรฐาน  ISO 18000 

    

 

 

6. กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ทํางาน 
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ความจํา / การนําไปใช 

 

การนําไปใช 

 

 

สังเคราะห 

สังเคราะห 

ประเมินคา 

 

 

 

ความเขาใจ 

วิเคราะห 

ความจํา/การนําไปใช 

วิเคราะห 

 

 

 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

 

 

 

ประเมินคา 

 

 

 

 

ความจํา / เขาใจ 

 



   6.1 สรปุสาระสําคัญประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภัยในการ

ทํางานตางๆ 

   6.2 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของ

ลูกจาง 

   6.3 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

 

7. การปฐมพยาบาลเบือ้งตนและโรคจาการ

ประกอบอาชีพ 

   7.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

    

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

ความจํา / เขาใจ 

 

ความจํา / เขาใจ 

 

 

 

 

ประยุกต 

 รวม  20 ขอ 40  

 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนมีความรู เขาใจ เรือ่ง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย  คํา และความหมายที่

เกี่ยวของ มีและความหมายทีเ่กี่ยวของ หนวยงาน ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในประเทศ

ไทย  สีและเครือ่งหมายความปลอดภัยที่ควรรู 

 - อุบัติภัยจากการทํางาน ประเภทของอุบัติภัย องคประกอบที่ทําใหเกิดอุบัติภัย และ

อันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

 - การบริหารงานความปลอดภัย และการปองกันอุบัติภัย การบริหารความปลอดภัย การ

ตรวจสอบความปลอดภัย การรายงาน และการตรวจสอบอบุัติเหตุ  การวิเคราะหอุบัติเหตุ การ

ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 

 - หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย เครื่องจกัร ไฟฟา สารเคมี และการกอสราง  

 - มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาพรวม ของมาตรฐาน ISO 

18000 มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 - กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สรปุสาระสําคัญ ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภัยในการทํางานตางๆ และประกาศกระทรวงแรงงาน และ

สวัสดิการสงัคม เรือ่ง ความปลอดภัยในการทํางานของลกูจาง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

 - และการปฐมพยาบาลเบื้องตน โรคจากการประกอบอาชีพ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสอบ 

1. ขอใดใหความหมายของ “อาชีวอนามัย “ไดถูกตอง  

 1 ความสนุกสนานของผูประกอบอาชีพ 

 2 ความปราศจากโรคของผูประกอบอาชีพ 

 3 การใหความรวมมือและชวยเหลือของผูประกอบอาชีพ 

 4 การไดรบัการปองกันอบุัติภัยของผูประกอบอาชีพ 

 5 ความปลอดภัยที่สุขสมบรูณของผูประกอบอาชีพ 

2. หนวยงานที่ใหการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  

 1 กองตรวจสอบความปลอดภัย 

 2 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน 

 3 กองอาชีวอนามัย 

 4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 5 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. การทาสี ทอนํ้าด่ืม นํ้าใช ควรใชสีใด 

 1 สีแดง 

 2 สเีหลือง 

 3 สเีขียว 



 4 สสีม 

 5 สีนํ้าเงิน 

4. การเกิดคลื่น สึนามิ ที่ประเทศญีปุ่นเมือ่วันที่ 11 มีนาคม 2554 มีสาเหตุเน่ืองจากขอใด 

 1 วาตภัย 

 2 อุทกภัย 

 3 การคลื่อนตัวของผิวโลก 

 4 การสั่นสะเทือ่นภายใตมหาสมุทร 

 5 ภูเขาไฟระเบิด 

5 ขอใดตอไปน้ีคือ ตนตอของการเกิดอันตราย 

 1 สารกัมมนัตภาพรังสี รั่วไหล 

 2 ไฟไหมโรงงานยางพารา เสียหาย 10 ลาน 

 3 ตึกที่กําลังกอสรางถลมลงมา 

 4 หยอกลอเลนกันขณะใชเครื่องจักร 

 5 ฟาผาไฟไหมโรงงาน 

 

6. สถานที่ปฏิบัติงาน ซึง่มีเสียงดังเกินกวา เทาไร จงึจัดวาเปนอันตราย 

 1 90 เดซิเบล 

 2 85 เดซิเบล 

 3 80 เดซิเบล 

 4 75 เดซิเบล 

5 70 เดซิเบล 

7. การบรหิารงานความปลอดภัยไมควรคํานึงถึงสิง่ใด 

 1 คาใชจายในการดําเนินงาน 

 2 สิทธิมนุษยชน 

 3 สิ่งแวดลอม 

 4 สารสนเทศ 

 5 ความมีมนุษยธรรม 

8. กฎหมายกําหนดใหตรวจอปุกรณประเภท ลฟิต หมอนํ้า แบบได 

 1 การตรวจเปนระยะ 

 2 การตรวจที่ไมไดกําหนดเวลาแนนอน 

 3 การตรวจเฉพาะกิจ 

 4 การตรวจอยางตอเน่ือง 

 5 การตรวจแบบพิเศษ 



9. ขอใดไมควรมีอยูในแบบฟอรมของรายงานอุบัติเหตุ 

 1 สถานทีเ่กิดอบุัติเหตุ 

 2 วัน เวลา ที่เกิดอบุัติเหตุ 

 3 อุบัติเหตุเกิดข้ึนไดอยางไร 

 4 ทรัพยสินเสียหาย ชํารุด มูลคาเทาไร 

 5 ทรัพยสินของผูเสียหายจากการเกิดอบุัติเหตุ 

10. ขอใดไมใชหัวขอวิเคราะหเพื่อคนหาความจรงิในการเกิดอุบัติเหตุ 

 1 ธรรมชาติของการบาดเจ็บ 

 2 ชนิดของอุบัติเหตุ 

 3 ตนตอของการเกิดการบาดเจบ็ 

 4 สวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ 

 5 ความรูและประสบการณของผูไดรับบาดเจบ็ 

11. เครื่องดับเพลิงทีม่ีสญัญาลักษณตัวอักษร A ใชดับเพลิงที่เกิดจากวัตถุไฟไหมชนิดใด 

 1 นํ้ามันเครื่อง 

 2 จาระบ ี

 3 โลหะติดไฟได 

 4 กระดาษ 

 5 กระแสไฟฟา 

12. ขอใดไมใชหลักการจัดความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจกัร 

 1 หามไมใหใชเครื่องจกัรทํางานเกินขีดที่ระบุไว 

 2 ควรใชช้ินสวนอะไหลเครื่องจกัรที่ไดมาตรฐาน 

 3 ออกแบบเครื่องจักรที่มรีูปทรงสสีันสวยงาม 

 4 อยาปลอยใหเครื่องจกัรทํางานโดยไมมีพนักงานควบคุมดูแล 

 5 เครื่องจกัรที่ดีตองมกีารดปองกันสวนเคลื่อนไหวตางๆ  

13. กรดซัลฟวริก เมือ่สมัผสัรางกาย จะมีอาการอยางไร 

 1 เสียชีวิต 

 2 ระคายเคืองทีเ่หย่ือบุตา 

 3 ระบบทางเดินหายใจติดขัด 

 4 ผิวหนังไหม 

 5 ปวดแสบปวดรอน ลวกผิวหนัง 

14.ไฟฟาในประเทศไทยมีที่ใชกบัเครื่องจักรกล มีขนาดแรงเครื่องเทาไร 

 1   110 โวลต 

 2   220 โวลต 



 3   330 โวลต 

 4   380 โวลต 

 5   440 โวลต 

15. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบังานกอสราง 

 1 ลิฟตที่ใชขนของ สามารถใชขนคนงานไดดวย 

 2 สายไฟฟาที่พาดบนโครงเหล็กจะตองรอยทอใหเรียบรอย 

 3 คํ้ายัน จะตองใหวิศวกรเปนผูคํานวณออกแบบ 

 4 น่ังรานแบบแผนกระดานจะตองยึดแนนกับโครงเหล็ก 

 5 หามติดต้ังเสาอากาศของเครื่องรบัโทรทัศนและปายโฆษณาใกลแนวสงสายไฟฟา 

ขอ 16.) ขอใดไมใชประโยชน จากการนําระบบ มอก.1800 มาใชงาน 

 1.ประหยัดงบประมาณ ในดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล 

 2.ลูกคามีความเช่ือมั่นและยอมรบัในผลิตภัณฑ 

 3.ลดความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึนแกทรัพยสินของกอการ 

 4.พนักงานที่ไดรบัคาตอบแทนเพิม่ข้ึน 

 5.พนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน 

ขอ 17.) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟากําหนดใหมีการจัด

อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา มีแรงดันมากกวาเทาไร ข้ึนไป ใหลูกจาง 

1. 40  โวลต 

2. 50  โวลต 

3. 60  โวลต 

4. 70  โวลต 

5. 80  โวลต 

ขอ 18.) ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุมครองแรงงานกําหนดให 

นายจางตองจัดเวลาทํางานปกติใหลูกจาง สาขาอุตสาหกรรม ไมเกิน เทาไร 

1. 36  ช่ัวโมง/สัปดาห 

2. 42  ช่ัวโมง/สัปดาห 

3. 48  ช่ัวโมง/สัปดาห 

4. 54  ช่ัวโมง/สัปดาห 

5. 60  ช่ัวโมง/สัปดาห 

ขอ 19.) กฎหมายคุมครองแรงงาน กําหนดงานที่ แรงงานหญิง หามทําไดแกงานอะไรบาง 



 1.น่ังรานสูง 6 เมตร 

 2.ผลิตขนสงอาหาร 

 3.งานทําความสะอาดพื้นอาคาร 

 4.งานเหมืองแร 

 5.เลื่อยวงเดือน 

ขอ 20.) การเคลื่อนยาย ผูปวยที่ประสบเหตุประเภทใด ซึ่งควรระมัดระวัง 

 1.กระดูกสันหลังหัก 

 2.ขาหัก กระดูกแทงออกมา 

 3.กระดูกซี่โครงหัก 

 4.กระดูกไหปลาราหัก 

 5.กระดูกกนแตก 
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ขอ  8  (1) 

ขอ  9  (5) 

ขอ  10  (5) 

ขอ  11  (4) 
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