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บทนํา 

นโยบายและมาตรการในการปองกันอุบตัิภยัของ ทร.  
๑. กลาวนํา 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ กําหนดความหมายของคําวา
อุบัติภัยไววา "อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ เนื่องจากการจราจรทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 
อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบาน หรือในที่สาธารณะ" จากความหมายของคําวา
อุบัติภัยขางตน อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ กําลังพลใน ทร.ในแตละปกอใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยสินดานวัตถุและกําลังพลของ ทร. ที่ไดรับ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทําให ทร.ตองสูญเสีย
งบประมาณในการแกปญหาดังกลาวเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการปองกัน อุบัติภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดกับกําลัง
พลของ ทร. จึงจําเปนตองมีนโยบายและมาตรการในการปองกันอุบัติภัยของ ทร.ขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ทุกหนวยงานเปนไปอยางรอบคอบและปลอดภัย ซ่ึงจะชวยลดการเกิดอุบัติภัย การบาดเจ็บ และการสูญเสียของ
กําลังพล รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการ  
 
๒. วัตถุประสงคมูลฐาน  

๒.๑ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน อุบัติภัยในเคหสถาน และอุบัติภัยจากการจราจร 
๒.๒ เพื่อลดอัตราการตาย บาดเจ็บ และทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทตาง ๆ  
๒.๓ เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณ ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการ อันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภท

ตาง ๆ  
 
๓. นโยบาย  

๓.๑ ใหยึดหลักความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เปนสิ่งสําคัญ 

๓.๒ ใหยึดถือและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการสงเสริมความปลอดภัย รวมทั้ง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัย 

๓.๓ ใหมีการพัฒนาและสงเสริมใหขาราชการ ทหาร และลูกจาง ทร. มีความรูความเขาใจและ จิตสํานึก
ในเรื่องการปองกันอุบัติภัย  
 
๔. มาตรการทั่วไป  

๔.๑ ให นขต.ทร. และหนวยรอง นขต.ทร.จัดทําแผนและขอปฏิบัติในการปองกันอุบัติภัยที่อาจ เกิดขึ้น 
และชวยเสริมสรางความปลอดภัยในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยออกเปนกฎ ระเบียบ หรือ ขอกําหนด เพื่อให
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การปองกันอุบัติภัยของ ทร. เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ และดําเนินการการฝกอบรม ขาราชการ
ทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง ใหมีความรูความเขาใจและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนใหมีการ
รณรงค และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

๔.๒ จัดใหมีรายงานการตรวจสอบอุบัติภัยที่เกิดขึ้น และจัดทําสถิติพรอมทั้งจัดทําแนวทางการ แกไข
เสนอ ทร. (ผานคณะกรรมการ ฯ) ทราบในโอกาสแรก 

๔.๓ ใหเสริมสรางทัศนคติ และปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยของขาราชการทหาร ทหารกอง
ประจําการ และลูกจางดวยวิธีการตาง ๆ 

๔.๔ ใหมีการประสานและรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน ทร. และนอก ทร. ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใหการปองกันอุบัติภัยของ ทร. เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๑ 

มาตรการในการปองกันอุบตัิภัยจากการจราจร  
๑. สภาพปญหา  

กองทัพเรือ มียานพาหนะที่ใชในการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ที่ตองมีการสัญจรโดย
ใชเสนทางรวมกับสาธารณชน จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของยานพาหนะประเภทตาง ๆ ในประเทศ
ไทย พรอมกับการขยายตัวของเขตเมือง ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําใหมี
โครงการขยายและสรางเครือขายการคมนาคมและการ ขนสงเพิ่มขึ้น เมื่อการขนสงและการสัญจรไปมาของ
ประชากรเพิ่มขึ้น อุบัติภัยที่เกิดจากการจราจรก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะอุบัติภัยทางบก การปองกันอุบัติภัยที่เกิดจาก
การจราจรในสวนของกองทัพเรือกระทําไดเพียงบางสวน เฉพาะในเขตพื้นที่ของหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ
เทานั้น แตในสวนของภาครัฐและสวนราชการอื่น ๆ ยังขาดการประสานงานและการวางแผนรวมกันในการ
ปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนผูใชเสนทางสัญจรขาดความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกตนเองและผูอ่ืน จากสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรใน
ประเทศไทย พบวาอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนมีจํานวนมาก นับเปนความสูญเสียทางดาน
ทรัพยสินและทรัพยากรกําลังคนของประเทศเปนอยางมาก ในสวนของ กองทัพเรือ มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การชนหรือเฉี่ยวชนของยานพาหนะทางบกและเรือจํานวนหนึ่ง สวนความเสียหายถึงขนาดเสียชีวิตในระหวาง
ปฏิบัติหนาที่แทบจะไมมี เวนแตการเสียหายทางธุรการของขาราชการทหารที่ใชรถยนต โดยสวนใหญจะเกิด
อุบัติเหตุจากการขับรถยนตสวนตัวและมีการดื่มสุราระหวางขับขี่ จากการศึกษาปญหาอุบัติภัยจากการจราจรที่
พบในปจจุบัน พอสรุปไดวาโดยสวนใหญอุบัติเหตุเกิดจากการดื่มสุราระหวางขับรถยนต ตลอดจนความ
ประมาท เลินเลอ และไมปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน ในดานอุบัติภัยทางอากาศที่เกิดขึ้นกับอากาศยานของ
กองทัพเรือมีจํานวนนอย ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใชอากาศยานออกปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ แตก็มีผลทําใหเกิด
การสูญเสียชีวิตของกําลังพลและอากาศยาน  
 
๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติภัยจากการจราจร 
๒.๒ เพื่อลดอัตราการตาย บาดเจ็บ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากภัยจากการจราจร 
๒.๓ เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณ ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการอันเนื่องมาจากอุบัติภัยจาก

การจราจร  
๒.๔ เพื่อพัฒนาวิธีการและระบบการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะบังคับ ควบคุม ขับขี่ยานพาหนะ 

ใหทันสมัยและดีขึ้นจากเดิม 
๒.๕ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของอุบัติภัยจากการจราจรและประสานการติดตอระหวางหนวยงาน ใน ทร. 

และนอกหนวย ทร.ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒.๖ เพื่อพัฒนาองคบุคคลใหมีความรูความเขาใจในการปองกันอุบัติภัยที่เกิดจากการจราจร  
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๓. มาตรการการปองกันอุบัติภัยจากการจราจร  

๓.๑ ทั่วไป 
๓.๑.๑ ใหหนวยจัดใหมีการฝกอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับอุบัติภัย และการปองกัน

อุบัติภัยจากการจราจรใหกับกําลังพลทุกระดับ ตลอดจนจัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหกําลังพลทราบ
อยางตอเนื่อง 

๓.๑.๒ ใหหนวยที่มีหนาที่ในการฝกอบรมการขับขี่ หรือการควบคุมยานพาหนะไมวาจะเปน
รถยนต เรือ หรืออากาศยาน ปลูกฝงจิตสํานึกของผูเขารับการฝกอบรมใหตระหนักในกฎแหงความปลอดภัย กฎ
จราจร ตลอดจนมีความรูสึกรับผิดชอบตอผูอ่ืน และสังคมสวนรวม 

๓.๑.๓ ใหหนวยจัดวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการควบคุมการใชยานพาหนะ และ เสนทาง
ตาง ๆ ใหเกิดความเรียบรอยปลอดภัย และสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน 

๓.๑.๔ จัดใหมีปายจราจร เครื่องหมาย และสัญญาณจราจรตามถนนและพื้นที่รับผิดชอบ ใหมี
จํานวนเพียงพอและดูแลใหอยูในสภาพที่ใชงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน 
ทางรวม ทางแยก ที่ทัศนวิสัยไมดี มีอาคารหรือตนไมบดบัง ควรติดตั้งกระจกนูน เพื่อใหสามารถมองเห็นสภาพ
การจราจรบริเวณนั้นได 

๓.๑.๕ ตรวจตราดูแลซอมบํารุงเสนทาง ทาเทียบเรือ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหอยูใน
สภาพดีเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และพัฒนาหรือปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมตามสถานการณและ
ส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

๓.๑.๖ ใหหนวยที่มีหนาที่ในการจัดยานพาหนะชนิดตาง ๆ คํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ในระบบตาง ๆ ของยานพาหนะนั้น ๆ รวมทั้งอุปกรณชวยอ่ืน ๆ ที่จะทําใหการใช ยานพาหนะนั้น ๆ มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๓.๑.๗ ใหหนวยกวดขันกําลังพลใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วาดวยการจราจรที่หนวย
กําหนดไวอยางเครงครัด หากมีการฝาฝนใหมีมาตรการในการลงโทษ และเพิ่มโทษใหมากขึ้น สําหรับผูกระทํา
ผิดซ้ําบอย ๆ และไมเข็ดหลาบ จนถึงขั้นไมออกบัตรอนุญาตผานเขา - ออกหนวยใหกับเจาของยานพาหนะนั้น ๆ  

๓.๑.๘ ใหหนวยตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น เพื่อ
หาสาเหตุและกําหนดแนวทางในการปองกันมิใหเกิดอุบัติภัยในครั้งตอไป รวมทั้งสามารถใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาจัดหายานพาหนะ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใหเกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๓.๑.๙  ใหมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่โดยใกลชิด เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานการปองกันอุบัติภัยจากการจราจร และวางแผนการใชยานพาหนะอุปกรณ เครื่องมือและ
เครื่องใชที่มีอยูรวมกัน เพื่อลดอุบัติภัยจากการจราจรภายในหนวย ตลอดจนชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับอุบัติภัยจากการจราจร  

๓.๒ การจราจรทางบก 
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๓.๒.๑ จัดทําเครื่องหมายจราจรภายในหนวย ประเภทบังคับและเตือนภัยตามแนวขอบถนน

บริเวณทางรวม ทางแยก วงเวียน ทางโคง ทางแคบ และทางที่บังคับใหยานพาหนะเดินทางเดียวหรอืสวนทางกนั
ได เปนตน ใหสามารถมองเห็นไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

๓.๒.๒ จัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทางถนนบริเวณทางเขา - ออก ทางขามตาง ๆ ใหผูที่ ใช
ยานพาหนะไดทราบและมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

๓.๒.๓ จัดใหมีอุปกรณแสดงเพิ่มเติมที่เกี่ยวของหรือใชในการจราจร เชน กรวยยาง แผงกั้น 
เพื่อสําหรับไวใชในงานตาง ๆ  

๓.๓ การจราจรทางน้ํา 
๓.๓.๑ จัดทําทุน เสา และเครื่องหมายจราจรทางน้ําตามแนวฝงของหนวยใหผูใชพาหนะทางน้าํ 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
๓.๓.๒ ใหหนวยที่มีเรือสําหรับใชบริการรับ - สงผูโดยสาร ควบคุมดูแล ตลอดจนกําชับ 

เจาหนาที่มิใหบรรทุกผูโดยสารเกินอัตราที่เรือไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
๓.๓.๓ เรือทุกลําควรจัดใหมีเครื่องชูชีพใหครบตามอัตราที่กําหนดไวในแตละลํา โดยเฉพาะ

เรือที่ใชสําหรับรับ – สงผูโดยสาร 
๓.๓.๔ กวดขันใหเรือทุกลําปฏิบัติตามกฎจราจรทางน้ําโดยเครงครัด 

๓.๔ การจราจรทางอากาศ 
๓.๔.๑ หนวยเกี่ยวของกับการบังคับและควบคุมอากาศยาน จัดการอบรมและใหความรูเร่ือง

อุบัติภัยจากการจราจรและการปองกันใหกับกําลังพล 
๓.๔.๒ จัดใหมีการสอนและใหความรูเร่ืองกฎจราจรทางอากาศในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

บังคับและควบคุมอากาศยาน รวมทั้งฝกอบรมใหมีความรูดานการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรทางอากาศ 
๓.๔.๓ ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑที่กําหนด ไวในเอกสารควบคุมและบริการจราจรทางอากาศขององคการบิน พลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) และบรรณาสารแถลงขาวสารการบินประเทศไทย (AIP THAILAND)  

๓.๔.๔ ใหกําหนดมาตรการลงโทษ และเพิ่มโทษสําหรับกําลังพลที่กระทําผิดกฎบอยครั้ง 
๓.๔.๕ ใหกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชิ้นสวนและอุปกรณที่ชวยใหเกิดความปลอดภัย 
๓.๔.๖ บูรณะและพัฒนาทาอากาศยานในหนวยของ ทร.ใหไดมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงใหอยู

ในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ 
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บทท่ี ๒ 

มาตรการในการปองกันอุบตัิภัยในเคหสถาน  
 
๑. สภาพปญหา  

ปจจุบันอัตราการเกิดอุบัติภัยในเคหสถานเพิ่มสูงขึ้นทุกป เนื่องจากยังขาดกฎหมายที่ใชในการคุมครอง 
เปนเหตุใหผูอาศัยในเคหสถานขาดจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ การที่กําลังพล
ของ ทร.ขาดการอบรมใหความรูในการปองกันอุบัติภัย ลวงหนา ขาดความเขาใจในวิธีการใช การบํารุงรักษา
อุปกรณ หรือการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ไมไดมาตรฐาน จึงเปนสาเหตุหลักที่อาจจะกอใหเกิดอุบัติภัย
ขึ้นตอตนเอง ครอบครัว และทรัพยสินของตนและของทางราชการการเกิดอุบัติภัยในเคหสถาน ทําใหเกิดการ
สูญเสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ กับบุคลากรของ ทร.และครอบครัว ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียหายรายแรง
ติดตามมาทั้งในดานเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน ถาไมมีแผนงานเพื่อปองกันและ
ควบคุมการเกิดอุบัติภัย ยอมทําใหเกิดการสูญเสียเปนมูลคามหาศาล ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนการดําเนินการ
และกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันอุบัติภัยภายในเคหสถาน และแนะนําหรือควบคุมใหกําลังพลและ
ครอบครัวปฏิบัติ เพื่อมิใหเกิดอุบัติภัยหรือลดจํานวน และควบคุมความรุนแรงของอุบัติภัย  
 
๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติภัยในเคหสถาน 
๒.๒ เพื่อลดอัตราการตาย บาดเจ็บ และทุพพลภาพอันเนื่องจากอุบัติภัยภายในเคหสถาน 
๒.๓ เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณคาของ ทร. การสูญเสียงบประมาณและทรัพยสิน  

 
๓. สาเหตุอุบัติภัยภายในเคหสถาน  

ประเภทของอบุัติภัยภายในเคหสถานที่พบเสมอในชีวิตประจําวนัของกาํลังพลและ ครอบครัว แบงเปน 
๖ ประเภท ตามลักษณะสาเหตุการเกดิอุบตัิภัย ดังนี ้

๓.๑ อุบัติภัยจากไฟฟา ไฟฟาที่ใชภายในเคหสถานสามารถทําใหเกดิอันตรายตอรางกาย และทรัพยสิน
ได จากการเกดิลัดวงจรของกระแสไฟฟา เพราะอุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐานหรือ เกามาก ขาดการบํารุงรักษาที่
ดี รวมทั้งผูใชขาดความรูความเขาใจที่จะใชเครื่องใชไฟฟาอยาง ปลอดภัย 

๓.๒ อุบัติภยัจากอัคคีภัย เกิดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน กระแสไฟฟาลัดวงจร ความไม
รอบคอบในการใชเชื้อเพลิง การไมระมัดระวังในการดับบุหร่ี ธูปเทียน การเก็บรักษาสารไวไฟ กาซ และ
เชื้อเพลิงที่เปนอันตรายไมเหมาะสม 

๓.๓ อุบัติภัยจากสารเคมีมีพิษ และสารเคม ีไดแก อุบตัิภยัจากสารพิษ วัตถุมีพิษ สารเคมี ยาเสพติดให
โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท อาหาร ยา เครื่องสําอาง ซ่ึงเขาสูรางกายได ๔ ทาง 
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๓.๓.๑ ทางปาก ไดแก การกนิสารพิษ หรือสารเคมีเขาไปโดยจงใจ หรือปะปนเขาไปในอาหาร 
๓.๓.๒ ทางการหายใจ ไดแก การหายใจเอาสารพิษ ฝุนละอองที่เปนพิษเขาไป 
๓.๓.๓ ทางผิวหนัง ไดแก การที่ผิวหนังดดูซึมสารพิษ หรือสารเคมีเขาสูกระแสเลือด แลว

กระจายไปสูอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 
๓.๓.๔ ทางการฉีด ไดแก การฉีดวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และเสพติดเขาในรางกาย

อุบัติภัยจากสารมีพิษและสารเคมีดังกลาว อาจเกิดจากความตั้งใจ เชน การฆาตัวตาย ความประมาทเลินเลอ เชน 
การหยิบยาผิด หรือหยิบภาชนะผิด หรือจากความรูเทาไมถึงการณ เชน การกินอาหารที่มีสียอมที่เปนอันตราย
เจือปนอยู การใชยาฆาแมลงฉีดในที่อากาศไมถายเท หรือในที่ที่มีคนปวยหรือเดก็เล็กอยู เปนตน 

๓.๔ อุบัติเหตทุี่เกิดจากพฤตกิรรมของมนุษย ซ่ึงเกดิจากอุปนิสัยของบุคคล ไดแก ความประมาท ความ
คะนอง การขาดความรอบคอบเอาใจใสดแูลตนเองและผูอ่ืน เชน การพลัดตก หกลม การไดรับอันตรายจากของ
แหลมมีคม ดอกไมเพลิง ประทัด อาวุธปน และวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาไวในที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัย 

๓.๕ อุบัติภัยทีเ่กิดจากลักษณะทางกายภาพของอาคารที่อยูอาศัย อุบัตภิยัที่เกิดในเคหสถาน บางครั้งมี
สาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของตวัอาคารไมดี เชน ไมมีชองทางหนีออกมาเมือ่เกิดอุบัตภิัย หรือเนื่องจาก
ความไมมั่นคงแข็งแรง ลักษณะหรือแบบของตัวอาคารที่กอสรางกันอยางแออัดกอใหเกิดความไมปลอดภัย 
นอกจากนั้นบนัไดที่สูงชัน ระเบียงอาคารทีไ่มมีเครื่องปองกันที่มั่นคงแข็งแรงดีพอ ยอมเปนสาเหตแุหงอุบัตภิัย
ไดงาย และการขาดการบํารุงรักษาลิฟต เปนตน 

๓.๖ อุบัติภัยทีเ่กิดจากสภาพแวดลอมของเคหสถาน อุบัติภัยที่เกิดภายในเขตที่อาศัย อาจมีสาเหตุจาก
สภาพแวดลอมได เชน สภาพแวดลอมที่ไมเปนระเบยีบเรียบรอยรกรุงรังจนเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที่เปน
อันตรายตอมนุษย นอกจากนั้นจากการเลีย้งสัตวบางประเภท เชน สุนขั แมว และสัตวปกบางประเภท โดยขาด
การเอาใจใสระมัดระวัง ก็อาจจะทําใหเกิดอุบัติภัยได การไมระมัดระวงัในการสรางเครื่องปองกันบอน้ํา คู คลอง 
เพื่อมิใหผูอยูอาศัยพลัดตกลงไป ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุที่ทาํใหเกดิอุบัติภยัในเคหสถานได 
 
๔. แนวทางการปองกันอุบตัภิัยในเคหสถาน เพื่อลดปญหาจากอุบัตภิัยในเคหสถานตามวัตถุประสงค จึงมี
แนวทางเพื่อการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงค ใหขาราชการ ลูกจาง และครอบครัว มีความเขาใจและตระหนัก
ถึงอันตราย และสามารถคุมครองตนเองและผูอ่ืนจากพษิภยัของสิ่งอุปโภคบริโภคที่ใชในชวีิตประจําวนั 

๔.๒ ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภยัในเคหสถาน เพื่อใหเกดิผลในการ
ชวยลดอุบัติเหตุ 

๔.๓ ใหความรูแกขาราชการ ลูกจาง และครอบครัวเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา กาซ 
วัสดุกอสราง ยา อาหาร ฯลฯ การเลือกซื้อและการใชเพือ่ใหเกดิความปลอดภัย 

๔.๔ สงเสริมใหมีการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนางานดานสงเสริมความปลอดภัยในเคหสถาน 
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๔.๕ วางแผนและประสานงานทั้งหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ และภาคเอกชน เพื่อรวมกันรับผิดชอบในการ

คุมครองความปลอดภัยของผูอาศัยในเคหสถาน 
๔.๖ สงเสริมและเสริมสรางวินัย รวมทั้งลักษณะนิสัย ใหมีความเปนระเบียบรอบคอบในการ ดแูล

ตนเองและผูอ่ืน เพื่อใหเกดิผลในการปองกนั ลดอัตราหรือความรุนแรงของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในเคหสถาน  
 
๕. มาตรการการปองกันอุบตัิภัยภายในเคหสถาน  

๕.๑ การฝกอบรมและประชาสัมพันธ 
๕.๑.๑ ใหการศึกษาและเผยแพรความรู เร่ืองอุบัติภัยภายในเคหสถานและวิธีปองกันแก 

ขาราชการ ลูกจาง และครอบครัว 
๕.๑.๒ ประชาสัมพันธและรณรงคอยางตอเนื่อง ในเรื่องการปองกันอบุัติภัยจากอัคคภีัย จาก

ไฟฟา จากสารเคมีพิษ และจากสภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน การซอมบํารุง และการเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน และมปีระสิทธิภาพตามกฎระเบยีบที่กฎหมายกาํหนด พษิภยัจากการใชสารเคมีผิดประเภท
หรือผิดวัตถุประสงค เปนตน 

๕.๑.๓ ใหมกีารสอนและฝกอบรมดานการปองกันอุบัติภยัภายในเคหสถาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับครอบครัวที่อาศัยรวมกันหลายครอบครัวในอาคารพัก ตองมีการปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อาคารกําหนด เพื่อประโยชนในการลดหรือควบคุมอุบัติภัยในเคหสถาน 

๕.๒ ปรับปรุงกฎระเบยีบตาง ๆ และควบคมุใหมีการปฏบิัติอยางจริงจงั 
๕.๒.๑ ควบคุมการกอสรางที่พักอาศัย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายหรือระเบยีบ 

ขอบังคับกําหนด เพื่อใหเกิดความปลอดภยัในตวัอาคาร และการใชอาคารใหเกดิความปลอดภัยตอผูอาศัย เชน 
การเลือกใชวสัดุในการกอสรางที่ไดมาตรฐานในปริมาณและจํานวนที่ไดรับการคํานวณไวเรียบรอยแลว การ
เลือกใชและตดิตั้งอุปกรณไฟฟา และกําหนดใหมีอุปกรณปองกันและบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติภัย เปน
ตน 

๕.๒.๒ ใหมกีารกําหนดวงรอบประจําในการตรวจอุปกรณไฟฟา โดยเฉพาะสายไฟที่เดินใน
อาคารที่พักอาศัยของ ทร. และดําเนินการซอมทําในกรณีที่ตรวจพบขอบกพรอง 

๕.๒.๓ ตรวจตราและกวดขนั เพื่อใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกบัระบบความปลอดภัยในดานตาง ๆ 
ใหรัดกุมยิ่งขึน้ และปรับปรงุบทลงโทษเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความผิดดวย 

๕.๒.๔ สงเสริมใหขาราชการ ลูกจาง และครอบครัว โดยเฉพาะที่อาศยัในอาคารพกัของ ทร. มี
สวนรวมในการปองกันเคหสถาน โดยการจดัตั้งอาสาสมัครในการปองกนัและบรรเทาความเดือดรอนจาก
อุบัติภัยในเคหสถานทุกประเภท 

๕.๒.๕ กําหนดขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะซอมบาํรุงอุปกรณภายในอาคารพกั 
๕.๓ การศึกษาคนควาวจิัย 
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๕.๓.๑ สงเสริมใหมีการวิจยัและเผยแพรอันตรายอันเกิดจากสิ่งอุปโภคและบริโภคที่ใชใน

เคหสถาน 
๕.๓.๒ เก็บสถิติ ขอมูล รวมทั้งสาเหตุที่เกิดอุบัติภยัในเคหสถานทุกประเภท เพื่อใชเปน ขอมูล

การวิจยั หรือขอมูลในการกาํหนดเกณฑปฏิบัติ เพื่อลดอัตราการเกิดอบุัติภัยอันเนื่องจากสาเหตนุั้น ๆ  
๕.๓.๓ สงเสริมใหมีการพัฒนางานดานความปลอดภัย 

๕.๔ การวางแผนประสานงาน ใหมกีารวางแผนและดําเนนิการรวมมือกนัอยางเปนระบบ ระหวาง
หนวยงานที่รับผิดชอบของ ทร. กับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ หรือกับหนวยงานเอกชน เพื่อ ปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติภัยในเคหสถานอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

๕.๕ เสริมสรางนิสัยที่ดีของตนเอง เพื่อประโยชนในการปองกันอุบัติภยัภายในเคหสถาน อันอาจ
เกิดขึ้น เชน การฝกนิสัยในการมีระเบียบในการเก็บวางสิ่งของใหถูกที่ การตรวจตราซอมแซม เครื่องเรือน
อุปกรณไฟฟา ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน จัดใหมีสถานที่ทําลายมูลฝอยเฉพาะ เพื่อปองกันสัตวนําโรค 
หรืออัคคีภัยเนือ่งจากการเผาขยะ เปนตน 
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บทท่ี ๓ 

มาตรการในการปองกันอุบตัิภัยจากการทาํงาน  
๑. สภาพปญหา  

ปจจุบัน กองทัพเรือไดดําเนินการพัฒนาไปอยางมากทั้งดานองคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี ซ่ึง
เปนไปตามภาวะการของโลกที่มีการพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี อันมีแนวโนม
สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น การใชเทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับเปนอาวุธยุทโธปกรณมีมากขึ้น การพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูทันตอเทคโนโลยีนั้น ๆ ก็ยอมเพิ่มมากขึ้น ไปดวย กระนั้นก็ตามแมวาการนําอุปกรณ
เทคโนโลยีใหม ๆ ดังกลาว ทั้งในรูปแบบของอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการซอมบํารุง ตลอดจน
เครื่องจักรกล อุปกรณดานการสนับสนุนตาง ๆ มาใชราชการมากขึ้น แตอาวุธยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณที่เปน
ของเกา ใชเทคโนโลยีเกาก็ยังมีความจําเปนในการใชงานอยูจํานวนหนึ่ง การปฏิบัติงานกับอุปกรณทั้งเกาและ
ใหมผสมผสานกันไปเหลานี้ ยอมทําใหเกิดภาวะเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของ
อุบัติเหตุที่กอใหเกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือความเจ็บปวยและโรคที่เกิดจากการทํางานขึ้นได หากไม
สามารถหามาตรการปองกันไวใหรัดกุมแลวปญหาดังกลาวก็จะทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุหลักของปญหา
ดังกลาวสวนใหญเกิดจากสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัย ผูปฏิบัติงานขาด
ความรูและความเขาใจในการใชส่ิงอุปกรณและอาวุธยุทโธปกรณเหลานั้นประกอบการทํางาน หรือไมใหความ
สนใจที่จะปฏิบัติ ตามขอแนะนํา ระเบียบ ขอบังคับการใช ไมเห็นความสําคัญในการที่จะตองปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนขาดอุปกรณที่ใชปองกันอันตรายขณะทํางาน ไมมีการอบรมใหคําแนะนํา
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชอาวุธยุทโธปกรณหรืออุปกรณตาง ๆ เหลานั้น รวมทั้งขาดการสงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน ขาด
แคลนหนวยงานและเจาหนาที่โดยตรงที่จะคอยตรวจตราดูแลใหคําแนะนําแกหนวยผูปฏิบัติ ตาง ๆ ที่ตอง
ปฏิบัติงานไปพรอมกับควบคุมความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว การเกิด
อุบัติภัยจากการทํางานทําใหสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพเปนการทําลายศักยภาพทางองคบุคคลของ
กองทัพเรือ อีกทั้งเปนการสูญเสียงบประมาณที่ตองนํามาใช ดูแลรักษา หรือใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากอุบัติภัยตาง ๆ อีกดวย ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการวางแผนการดําเนินการและกําหนดมาตรการตาง 
ๆ เพื่อปองกันอุบัติภัยจากการทํางานและควบคุม ใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม เพื่อมิใหเกิดอุบัติภัยขึ้น หรือเพื่อลด
จํานวนของอุบัติภัยลงใหได  
 
๒. วัตถุประสงค   

๒.๑ ลดอัตราการเกิดและความรุนแรงของอุบัติภัยจากการทํางาน 
๒.๒ ลดอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติภัยจากการทํางาน 
๒.๓ ลดอัตราการเกิดโรคภัยที่เกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดลอมอันมาจากอุบัติเหตุตาง ๆ ขณะทํางาน 
๒.๔ ลดอัตราการสูญเสียงบประมาณที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติภัยจากการทํางาน  
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๓. แนวทางการปองกันอุบัติภัยจากการทํางาน  

๓.๑ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึกใหผูที่ปฏิบัติงาน ทั้งกับอาวุธยุทโธปกรณ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรกลตาง ๆ ใหเขาใจถึงอันตรายจากอุบัติภัยจากการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุบัติภัยที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทํางาน รวมทั้งผลตอเนื่องที่จะทําใหเกิดมลภาวะในที่ทํางาน 
โดยใหตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือขอแนะนํา กฎเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

๓.๒ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัยจากการทํางาน ให
เหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ โดยสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อผลในทางปฏิบัติที่ชวยลดอุบัติภัย 

๓.๓ ใหหนวยเทคนิคตาง  ๆ  กําหนดมาตรฐาน  อาวุธยุทโธปกรณ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
เครื่องจักรกล ที่อยูในสายงานรับผิดชอบตามเทคนิคนั้น ๆ โดยในแนวทางการใชงานที่เหมือนกัน ตอง
สอดคลองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

๓.๔ ใหหนวยเทคนิคตาง ๆ จัดทํามาตรการ ระเบียบหรือขอปฏิบัติเพื่อการปองกันภัยในการทํางานกับ
อาวุธยุทโธปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกลตาง ๆ รวมทั้งใหมีการคนควา ปรับปรุงพัฒนามาตรการ
ระเบียบ หรือขอปฏิบัตินั้น ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยูเสมอ สวนหนวยอ่ืน ๆ ที่มิใชหนวยเทคนิคใหจัดทํา
มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับ นอกเหนือจากที่หนวยเทคนิคกําหนดไวแลวตามที่เห็นวายังไมครบถวน ทั้งนี้ ให
เหมาะสมกับสภาพการทํางานของหนวยนั้น ๆ  

๓.๕ ใหหนวยตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยเทคนิคแตละสายงานเทคนิค มีการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล
ซ่ึงกันและกันและกับหนวยงานภายนอก ทร. เพื่อรวมกันปรับปรุงพัฒนามาตรการในการปองกันอุบัติภัยจาก
การทํางานของแตละหนวยใหมีผลในทางคุมครองผูทํางานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากที่สุด  
 
๔. มาตรการการปองกันอุบัติภัยจากการทํางาน  

๔.๑ การฝกอบรมและการประชาสัมพันธ 
๔.๑.๑ ใหหนวยตาง ๆ มีการศึกษาอบรม และเผยแพรความรูเร่ืองสภาพการทํางาน อุบัติภัยจาก

การทํางาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานแกขาราชการ ทหาร และลูกจาง รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานภายในหนวย เพื่อใหตระหนักในปญหา และสามารถปฏิบัติใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

๔.๑.๒ ใหมีการบรรยายและฝกอบรมดานการปองกัน และบรรเทาความรุนแรงของอุบัติภัย
จากการทํางานในหนวยที่เปนสถานศึกษาตาง ๆ โดยการฝกอบรมใหดําเนินการตอผูที่เร่ิมเขารับ ราชการ สวนผู
ที่ผานการฝกอบรมแลว ใหมีการบรรยายในหลักสูตรตาง ๆ ตอเนื่องกันไป 

๔.๑.๓ หนวยตาง ๆ สงเสริมใหขาราชการ ทหาร ลูกจาง ในหนวยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติภัย และมีสวนรวมในการพัฒนาความรูในเรื่องของการปองกันอุบัติภัยจาการทํางานของหนวย 

๔.๒ การปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  
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๔.๒.๑ ใหหนวยเทคนิคที่ควบคุมมาตรฐาน อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องจักรกล ตามสาย

งานเทคนิคนั้น ๆ ไดมีการปรับปรุง มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งขอแนะนําในการทํางานของแตละสาย
งานเทคนิค ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป หรือสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่มีการถือปฏิบัติใน
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐหรือของเอกชนภายนอก ทร. 

๔.๒.๒ หนวยตาง ๆ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการ ระเบียบ ขอบังคับที่หนวยเทคนิคไดกําหนดไว
แลว และสงขอมูลในสวนที่เห็นวายังบกพรองไมสมบูรณไปใหหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของ เพื่อการปรับปรุง
มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับนั้น ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๔.๒.๓ ใหหนวยตาง ๆ ไดมีการปรับปรุง มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับในการปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือจากที่หนวยเทคนิคไดกําหนดไวแลว ทั้งนี้ใหเกิดความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
การทํางาน และสภาวะแวดลอมของที่ทํางานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

๔.๓ การกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยในการทํางาน 
๔.๓.๑ ใหมีการกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของ กับ

อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล หรือแมแตอาคารสถานที่ รวมทั้งในสวนที่จะกอใหเกิด
มลภาวะในสิ่งแวดลอมของสถานที่ทํางาน 

๔.๓.๒ ใหมีการพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติ โดยสอดคลองกับสภาพการทํางานและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

๔.๓.๓ กวดขันและควบคุมใหยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ใชในการ
ทํางานใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ ตรวจสอบสภาพและสถานที่ทํางาน อาคารสถานที่ตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และไมใหเกิดมลภาวะในสภาพแวดลอมนั้น ๆ  

๔.๓.๔ จัดใหมีการควบคุมเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด สารเคมี กาซ และวัตถุมีพิษ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยอยางเครงครัด 

๔.๔ การศึกษาคนควาวิจัย 
๔.๔.๑ ใหหนวยตาง ๆ มีการเก็บสถิติขอมูล รวมทั้งสาเหตุของการทําใหเกิดอุบัติภัย หรือโรค

อันเกิดจากการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่กอใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม โดยหนวยหัวหนาสายงาน
เทคนิคเปนผูเก็บรวบรวมในสวนที่เกี่ยวของตามสายงานเทคนิค หนวย อ่ืน ๆ สงขอมูลทางสายงานเทคนิคใหกับ
หนวยเทคนิคนั้น ๆ และรวบรวมขอมูลในสวนที่นอกเหนือจากสายงานเทคนิค ไวพิจารณาใชเพื่อการปองกัน
อุบัติภัยจากการทํางาน 

๔.๔.๒ ใหหนวยตาง ๆ ศึกษาวิจัยและสํารวจดานความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อ ปรับปรุง
สภาพการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดลอมของที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ ไมเกิด มลภาวะ รวมทั้งหาวิธี
ปองกันอุบัติภัย รวมทั้งโรคอันเกิดจากการทํางาน ทั้งนี้ใหหนวยหัวหนา สายงานเทคนิครับผิดชอบในสายงาน
เทคนิคที่เกี่ยวของ หนวยอ่ืน ๆ รับผิดชอบในสวนที่นอกเหนือจากสายงานเทคนิค 
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๔.๔.๓ ใหหนวยหัวหนาสายงานเทคนิคตาง ๆ ศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในสายงานเทคนิคที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล ตลอดจนอาคาร
สถานที่ทํางานตาง ๆ ดวย 

๔ .๔ .๔  ใหกรมแพทยทหารเรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยขอมูลที่ไดจากการตรวจสุขภาพ 
ขาราชการ ทหาร และลูกจาง โดยเฉพาะขอมูลในสวนที่เปนปญหาที่เกิดจากอุบัติภัยจากการทํางาน หรือโรคอัน
เกิดจากการทํางาน 

๔.๔.๕ ใหหนวยหัวหนาสายงานเทคนิคตาง ๆ ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีตาม สายงาน
เทคนิคที่เกี่ยวของในเรื่องของการปองกันและดูแลรักษาผูประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน หรือผูที่เจ็บปวยจาก
โรคอันเกิดจากการทํางาน 

๔.๕ การวางแผนและประสานงาน 
๔.๕.๑ ใหหนวยหัวหนาสายงานเทคนิค และหนวยผูปฏิบัติในสายงานเทคนิคนั้น ๆ มีการ

ประสานงานเพื่อวางแผนและติดตามผลในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการนํา
ปญหาอุบัติภัยที่เกิดขึ้น และผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานปองกันอุบัติภัยมาประเมินผล เพื่อการ
พัฒนาแผนงานปองกันอุบัติภัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

๔.๕.๒ ใหแตละหนวยหัวหนาสายงานเทคนิคประสานงาน และใหความรวมมือซ่ึงกัน และกัน
ในการจัดทําแผนการและการปฏิบัติในการปองกันอุบัติภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.๕.๓ ใหกรมแพทยทหารเรือ ประสานงานกับสถานพยาบาลภายนอก ในเรื่องของการ ดูแล
รักษาผูที่ประสบอุบัติภัยจากการทํางาน หรือเจ็บปวยจากโรคอันเกิดจากการทํางาน 
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บทท่ี ๔ 

มาตรการในการปองกันอุบตัิภัยในสาธารณสถาน  
๑. สภาพปญหา  

อาคารสถานที่ของสวนราชการกองทัพเรือและบริเวณพื้นที่ที่สวนราชการของ ทร. ดูแลรับผิดชอบใน
บางสวนประชาชนสามารถเขาไปติดตอราชการ และเขาไปเยี่ยมชมหรือใชสถานที่นั้นได เชน พระราชวังเดิม 
พิพิธภัณฑ ร.ล.แมกลอง พื้นที่ ปจปร. สนามกีฬาภูติอนันต บางนา อนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาคารที่ประชาชนเขาไปใชบริการประเภทตาง ๆ เชน สโมสรของหนวย อาคาร
รับรอง ฯ โรงพยาบาล เปนตน ในปจจุบันมีประชาชนที่เปนญาติพี่นองหรือเพื่อนของขาราชการ ทหารกอง
ประจําการ และลูกจาง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได เขามาใชบริการทั้งในบริเวณเขตบานพักของทางราชการ
และเยี่ยมชมบริเวณสาธารณสถาน ของ ทร.เปนจํานวนมาก จึงมีโอกาสเกิดอุบัติภัยในบริเวณดังกลาวได สาเหตุ
ที่ทําใหเกิดอุบัติภัยในสาธารณสถาน มีที่มาจาก ๒ ทาง คือ จากพฤติกรรมของมนุษยและสิ่งแวดลอมที่ไม
สงเสริมใหเกิดความปลอดภัย อุบัติภัยในที่สาธารณะที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการขาดระเบียบวินัย 
เชน การไมเขาแถวเรียงลําดับกอนหลังในกรณีที่มีคนจํานวนมากรอรับแจก ส่ิงของหรือเขาไปใชบริการ การไมรู
หรือไมนําพาตอวิธีใชเครื่องเลนหรืออุปกรณที่ใชไฟฟาที่เกิดการลัดวงจรหรือเกิดไฟไหมขึ้น หรือสถานที่ที่คน
จํานวนมากเขาไปแออัดอยูเพื่อดูกีฬาหรือดนตรี ทําใหที่นั่งที่ยืนไมแข็งแรงพังทลายลงมา สําหรับอุบัติภัยใน
สาธารณสถานที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่ไมสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย เชน การใชอุปกรณ ไฟฟาที่ไมได
มาตรฐาน ติดตั้งไมเรียบรอยและเกาชํารุด สภาพชํารุดทรุดโทรมของอาคารหรือ ส่ิงกอสราง การติดตั้งทอกาซ
เชื้อเพลิงของ โรงประกอบอาหารไมเรียบรอยทําใหมีการรั่วไหล สนามกีฬาของหนวยตาง ๆ ไมไดรับการดูแล
รักษา มีสภาพเปนหลุมเปนบอ มีเศษของมีคมอยูในสนามสภาพการณตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของอุบัติภัยใน
สาธารณสถานดังที่ไดกลาวมา ลวนนํามาซึ่งความสูญเสียแกชีวิตหรือ ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
ทรัพยสินของประชาชน และ ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย กอใหเกิดความเสียหายตองบประมาณของ
กองทัพและบุคคลในครอบครัว ซ่ึงถาไมมีแผนการดําเนินการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยแลวยอมจะทํา
ใหเกิดการสูญเสียเปนมูลคามหาศาล  
 
๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ ลดอัตราการเกิดอุบัติภัยในสาธารณสถาน 
๒.๒ ลดอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติภัยในสาธารณสถาน 
๒.๓ ลดอัตราการสูญเสียงบประมาณ เนื่องจากอุบัติภัยในสาธารณสถาน  

 
๓. แนวทางการปองกันอุบัติภัยในสาธารณสถาน  

เพื่อลดอุบัติภยัในสาธารณสถานตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงมีแนวทางเพื่อการปฏิบัติดังนี ้
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๓.๑ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ และรณรงคเพื่อใหขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง 

ตลอดจนครอบครัวและประชาชน มีความเขาใจถึงอันตรายจากอุบัติภัยในสาธารณสถาน และตระหนักถึงความ
จําเปนในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ มาตรการปองกันอุบัติภัย เพื่อใหสามารถคุมครองตนเองและผูอ่ืนได 

๓.๒ ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัยในสาธารณสถาน ใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปจจุบัน 

๓.๓ ใหมีการกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวอาคารสถานที่ อุปกรณที่ใชและการดูแล
รักษาอุปกรณดังกลาวในสาธารณสถาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ 
ลูกจาง ครอบครัว และประชาชนผูใชบริการเขาเยี่ยมชมสถานที่ราชการ ของหนวย 

๓.๔ สงเสริมใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนางานดานการปองกันอุบัติภัย
ในสาธารณสถาน ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของ ทร. 

๓.๕ ใหมีการวางแผนประสานงานกันระหวางหนวยงานของ ทร. หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ และ 
ภาคเอกชน เพื่อรวมกันรับผิดชอบ 
 
๔. มาตรการการปองกันอุบตัิภัยในสาธารณสถาน  

๔.๑ การฝกอบรมและประชาสัมพันธ 
๔.๑.๑ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเร่ืองอุบัติภัยในสาธารณสถาน และวิธีการปองกันแก

ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง ตลอดจนครอบครัวและประชาชน รวมทั้งใหมีการรณรงคและ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยใชการดําเนินการตาง ๆ อาทิ เชน ผลิตเครื่องมือเพื่อประกอบการรณรงคหรือ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดใหมีคูมือหรือคําแนะนําติดประกาศบริการใหประชาชนตระหนักในปญหาและมี
ความรูในการปองกันอุบัติภัยใหแกตนเอง และผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๒ ใหมีการสอนและฝกอบรมดานการปองกันอุบัติภัยในสาธารณสถานแกหนวยงาน ใน 
ทร. รวมทั้งการใหการศึกษาและฝกอบรมแกเจาหนาที่ของหนวยดวย 

๔.๒ การปรับปรุงระเบียบตาง ๆ  
๔.๒.๑ ใหหนวยงานของ ทร.ที่มีสาธารณสถานที่ใหการบริการประชาชน มีหนาที่ในการ

ควบคุมดูแล ปรับปรุง และจัดใหมีระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ใหเหมาะสม เพื่อ
สรางความปลอดภัยใหผูใชบริการ 

๔.๒.๒ ใหหนวยงานของ ทร.ที่มีสาธารณสถานที่ใหบริการประชาชน มีหนาที่ในการ ควบคุม
การกอสรางอาคารสาธารณะ พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบที่เกี่ยวกับการปลูกสรางอาคารและความปลอดภัย
ในตัวอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอาคาร รวมทั้งกําหนดใหมีการใชอาคารและอุปกรณดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกตัวอาคารและผูใช 

๔.๒.๓ ใหมีการพัฒนาระเบียบสําหรับใชบังคับเพื่อความปลอดภัย โดยกําหนดใหมีอุปกรณ
ปองกันและบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น รวมทั้งใหมีการตรวจและกวดขันการใชอาคารและอุปกรณ
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ดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกตัวอาคารและ
ผูใช 

๔.๓ การกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยในสาธารณสถาน 
๔.๓.๑ สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยเร่ืองแบบอาคาร สถานทีแ่ละอปุกรณ

ในสาธารณสถาน  
๔.๓.๒ ใหหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ใน

สาธารณสถาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
๔.๓.๓ กําหนดมาตรการในการตรวจสภาพ หรือขอรับการสนับสนุนหนวยเทคนิคที่ เกี่ยวของ

ใหมีการตรวจความเสื่อมสภาพของอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล ตามระยะเวลา เพื่อจัดใหมีการ
ซอมแซม ปรับปรุง ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย 

๔.๔ การวางแผนและประสานงาน 
๔.๔.๑ สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ภายใน ทร.เกิดการรวมกลุมดําเนินงานปองกันอุบัติภัยขึ้น

ในระหวางหนวยงานและมีบทบาทในดานการตรวจและเฝาระวังอุบัติภัย เชน ตรวจสอบความเสื่อมสภาพของ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางสม่ําเสมอและตรวจสอบความคงสภาพของอาคารสถานที่สาธารณะ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกผูใช 

๔.๔.๒ สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ รวมดําเนินการตรวจสอบและประเมินปญหาอุบัติภัยอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบติดตามผลและการตรวจสอบความปลอดภัยในสาธารณสถาน 

๔.๔.๓ ใหมีระบบการชวยเหลือผูไดรับอุบัติภัยในสาธารณสถาน และการรวมมือประสานงาน
ระหวางสวนราชการภายใน ทร. ภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายและ สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
      


