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จักษุวทิยากบัอาชีวะอนามยั 
 
 อาชีวะอนามยัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพในการท างานในสภาวะต่างๆ จกัษุวทิยาเขา้ไปมี
บทบาทในเร่ืองน้ีบางส่วน เช่น การตรวจคดักรองคนงาน ความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาดูแล
เบ้ืองตน้ทางจกัษุวทิยา 
 
 อาชีวะอนามัยครอบคลุมงานหลกั 2 ด้าน 

1. งานด้านการประเมินสุขภาพในทีท่ างาน 
1.1 การตรวจก่อนและหลงัการเขา้ท างาน รวมทั้งการตรวจเป็นระยะระหวา่งปฏิบติังาน 
1.2 การตรวจเพื่อตรวจหาอนัตรายจากการปฏิบติังาน 
1.3 การตรวจรักษาในฐานะเวชปฏิบติัครอบครัว 
1.4 การใหก้ารบ าบดัฉุกเฉินในท่ีท างาน 

 
2. งานให้ค าปรึกษา 

2.1 การป้องกนัโรคท่ีเก่ียวกบังาน 
2.2 งานท่ีเก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย ์
2.3 ขอ้คิดเห็นทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบักระบวนการท างาน ภาวะส่ิงแวดลอ้ม  
2.4 การป้องกนัโรคทัว่ๆ ไปท่ีพบไดบ้่อย 
2.5 การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
2.6 แผนปฏิบติัการเม่ือเกิดวนิาศภยั 

 
ในทางจกัษุวทิยา ไดร้วบรวมลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัสายตา เป็นขั้นตอนง่ายๆ ได ้

ดงัน้ี 
 1. การส ารวจสถานที่ท างานและส่ิงแวดล้อม 
  เพื่อตรวจหาส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ เช่น สารเคมี (กรด, ด่าง)  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (เศษ
โลหะท่ีวิง่ดว้ยความเร็วสูง, ความร้อน, แสง, ไฟฟ้า)  ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัก็ประเมิน
วธีิการป้องกนัวา่เหมาะสมเพียงใด, รวมทั้งส ารวจทางการยศาสตร์, อุปกรณ์การช่วยเหลือ และจดัท าบนัทึก
รายงานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละท่ีของสถานท่ีท างาน 
 
 2. การตรวจคัดกรองคนงาน   
  โดยตรวจความสามารถทางการมองเห็นท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สายตา, ลาน
สายตา, การมองเห็นสามมิติ, การเพง่มอง, การมองเห็นสี ฯลฯ 
  การตรวจในลกัษณะน้ีควรท าตั้งแต่ก่อนรับเขา้ท างาน ระหวา่งท างานและหลงัเลิกจา้งงาน
แลว้  เพื่อประโยชน์ในแง่ของ  
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2.1 การเลือกคนให้เขา้ท างานไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน  
2.2 การคดัคนพิการทางสายตา คนท่ีมีโรคทางตาอยู่ ู ู่ก่อนแลว้ หรือมีสายตาดีเพียงขา้ง

เดียว (one-eyed person) เพื่อโยกยา้ยต าแหน่ง ใหก้ารรักษา และส่งฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ต่อไป 

2.3 เพิ่มสมรรถภาพในการท างาน เม่ือเลือกคนไดเ้หมาะกบังานก็ด าเนินไปไดดี้ข้ึน และ
เกิดอุบติัเหตุนอ้ยลง  นอกจากน้ียงัช่วยลดความอ่อนลา้ทางสายตา ซ่ึงอาจมีผลต่อการ
ท างานของคนงาน 

2.4 การพิจารณาเคร่ืองป้องกนัตาท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละคน 
2.5 การพิจารณาชดเชยความสูญเสียจากการปฏิบติังาน ท าไดดี้ข้ึน เพราะรู้วา่เร่ิมตน้เป็น

อยา่งไร จึงสรุปไดว้า่มีการสูญเสียไปเท่าไร 
2.6 ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นท่ีมีเกณฑต์ามกฎหมายก าหนด เช่นในกรณีการขบัข่ี

รถสาธารณะ ไดแ้ก่ รถบรรทุก รถโดยสาร เป็นตน้  
 

ระดบัสายตา VA เป็นขอ้มูลทัว่ๆ ไป และใชใ้นการพิจารณาในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัหนงัสือ
และรายละเอียดต่างๆ โดยทัว่ไปถือวา่ควรมีสายตาไม่ต ่ากวา่ 20/40 

ลานสายตา (VF) ใชพ้ิจารณาในงานท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่างๆ และท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
เช่น การขบัรถ โดยทัว่ไปถือวา่ ควร >50 องศา  และถา้ <20 องศา จะมีปัญหาไดง่้าย 

การมองเห็นเป็นสามมิติ (stereopsis) ใชพ้ิจารณาในงานละเอียดท่ีจ าเป็นตอ้งกะระยะใหถู้กตอ้ง เช่น 
การผา่ตดั การเจียรนยัเพชรพลอย ฯลฯ 

การเพง่มอง (accommodation & convergence) ใชพ้ิจารณาในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัหนงัสือ รวมทั้ง 
computer  ซ่ึงถา้ผดิปกติจะท าใหเ้กิดอาการ eye strain ไดง่้าย  และท าใหท้  างานไดล้ดลง 

การมองเห็นสี (color vision) ใชใ้นงานท่ีตอ้งจ าแนกสีโดยละเอียด คนท่ีตาบอดสีจะถือวา่เป็นคน
พิการในงานต่อไปน้ี คือ งานควบคุมการจราจร, คนขบัรถ, นกับินสาธารณะ, นกัเคมี, เภสัชกร, งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสีอ่ืน เช่น ช่างทาสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างยอ้มสี, ช่างถ่ายรูป รวมทั้งทหาร ต ารวจ (บางส่วน โดยเฉพาะ
กลุ่มสัญญาบตัร) 

 
ในระหวา่งการท างาน ควรมีการตรวจร่างกายเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบสมรรถภาพในการท างาน 

ทั้งน้ีข้ึนกบัความเส่ียงของงานและแต่ละตวับุคคล โดยทัว่ไปอาจใชต้ามเกณฑก์ารตรวจคดักรองผูป่้วยท่ีไม่มี
อาการ 
 

3. การด าเนินการ  ในทางจกัษุวิทยาอาจแบ่งออกไดเ้ป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 
3.1 การควบคุมส่ิงท่ีเป็นอนัตรายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง ควรมี

เคร่ืองมือป้องกนัไม่ใหก้ระเด็นไดง่้ายๆ, สารเคมีอนัตรายควรจดัไวใ้นท่ีต ่าๆ และผนึกให้
มิดชิด หรือเก็บไวใ้นสถานท่ีพิเศษแยกออกไป, การก าจดัแสงสะทอ้นท่ีเป็นอนัตราย 
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3.2 การใชเ้คร่ืองป้องกนัตา ซ่ึงแลว้แต่ลกัษณะของงานต่างๆ โดยมีหลกัคร่าวๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) เศษโลหะ และวตัถุแปลกปลอม ใชแ้วน่ตา แวน่รูปถว้ย ท่ีมีส่วนปิดครอบตา 

ดา้นขา้งดว้ยโล่พลาสติก เลนส์แวน่ตอ้งกนัการทะลุได ้ ใชใ้นงานขดัผวิหนา้
โลหะ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชท้ราย หรือลูกปืน เป็นตวัขดั 

2) สารเคมี ใชแ้บบคลุมหวัทั้งหมด แบบปิดหนา้โดยใชมื้อถือ หรือแวน่ตารูป 
ถว้ย โดยใชว้สัดุท่ีทนต่อกรด  ส่วนท่ีเป็นเลนส์ ท าดว้ยแกว้ หรือพลาสติก 

3) รังสี Ultraviolet (เช่นกรณีช่างเช่ือมโลหะ)  ใชแ้บบคลุมหวั และแบบปิดหนา้ 
โดยใชมื้อถือ แวน่และแผน่กรองแสงใชช้นิดความเขม้สูง  

4) รังสีท่ีแตกตวัได ้และไมโครเวฟ  ตอ้งป้องกนัท่ีแหล่งก าเนิดของรังสีนั้น ไม่ 
      ปล่อยใหมี้รังสีร่ัวไหลมาสู่คนงาน ในการหยบิจบัวตัถุท่ีใหรั้งสี ใชแ้บบคลุม  
      หวัทั้งหมด โดยมีท่อออ๊กซิเจนต่อออกไปขา้งนอก เลนส์ใชช้นิดเคลือบดว้ย 
      ตะกัว่ 

   ๕) ความร้อน ประกายไฟ เศษวตัถุร้อนๆ หรือรังสีความร้อน อาจใชแ้บบคลุม 
    หวั แบบปิดหนา้ท่ีท าดว้ยพลาสติก หรือลวดตาข่ายถกั  พลาสติกท่ีเคลือบ 
    ดว้ยอะลูมิเนียม จะช่วยกนัความร้อนจากการแผรั่งสีไดดี้  ส่วนลวดตาข่าย 
    ถกั ช่วยลดความร้อนจากการแผรั่งสีได ้๓๐ -๕๐% 

 ในการเลือกเคร่ืองมือป้องกนัตา ตอ้งคิดวา่ เคร่ืองมือทุกอนั ไม่ไดเ้หมาะส าหรับ โครงหนา้และ
สายตาของคนทุกคน เคร่ืองมือของใครตอ้งเป็นของคนนั้น ใชร่้วมกนัไม่ได ้  และจ าเป็นตอ้งดูแลความ
สะอาด ป้องกนัการช ารุดเสียหาย มีการตรวจสอบความปลอดภยัและซ่อมบ ารุง โดยผูรั้บผดิชอบอยา่ง
สม ่าเสมอ การท่ีคนงานจะใชห้รือไม่ใชเ้คร่ืองป้องกนัอยูท่ี่คนงานเห็นความส าคญัและตระหนกัถึงความเส่ียง
มากนอ้ยเพียงใด จึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ไปพร้อมๆกนั 

 เคร่ืองมือป้องกนัตาท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ 

 แวน่ ควรไดรั้บมาตราฐาน ANSI Z87.1 ตวัเลนส์ควรเป็น polycarbonate plastic โดยเฉพาะเม่ือใชใ้น
งานท่ีอาจมีเศษวสัดุกระเด็น แต่ถา้งานเก่ียวขอ้งกบัแสงท่ีอาจเป็นอนัตรายได ้ เช่น LASER หรือ UV light  
จ าเป็นตอ้งใชเ้ลนส์ท่ีมี filter พิเศษ  นอกจากน้ีการท่ีแวน่มีside shield จะช่วยป้องกนัอนัตรายไดดี้ข้ึนอีก 25%  
จึงแนะน าใหใ้ชส้ าหรับงานใน 2 ลกัษณะขา้งตน้ และในคนงานทุกคนท่ีมีตาดีเหลือเพียงขา้งเดียว 

 Goggle มีขอ้บ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 1) งานท่ีมีเศษวสัดุเล็กๆกระเด็นไดม้าก 2) ใชส้ าหรับ LASER บางชนิด 
3) ใชใ้ส่ครอบแวน่ตาท่ีใชอ้ยูป่ระจ า 4) ใชส้ าหรับสารเคมี และสารระเหย 5) งานเช่ือมโลหะท่ีไม่ตอ้งกนัทั้ง
หนา้ เน่ืองจากในการใชอ้าจมีปัญหาเร่ืองละอองน  ู้ าจบัท่ีผวิท าใหม้วัลงได ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการเคลือบดว้ย
สารพิเศษเพื่อป้องกนัละอองน  ู้ า และตอ้งมีการบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

 Face shield มีส่วนส าหรับป้องกนัใบหนา้ดว้ยจึงมีประโยชน์ในงานเช่ือมโลหะ และงานท่ีอาจมี
ช้ินส่วนกระเด็นเขา้ตาได ้แต่มีขอ้เสียท่ีเกะกะ และบางชนิดตอ้งใชมื้อถือ 
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3.3 การก าหนดเขตอนัตรายและแสดงสัญญาณท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมใหใ้ชเ้คร่ืองป้องกนั
ต่างๆ ตามความเหมาะสม สัญลกัษณ์มาตรฐานท่ีใชใ้นการควบคุมน้ีท่ีสามารถมองเห็นได ้
ไดแ้ก่ 

วงสีแดงมีขีดพาด  หมายความวา่ หา้มท า 
วงสีฟ้าทึบ  หมายความวา่ บงัคบัใหท้ าตาม 
สามเหล่ียมสีเหลือง หมายความวา่ ระวงั 
ส่ีเหล่ียมสีเขียว หมายความวา่ ทางไปยงัท่ีปลอดภยัหรือท่ี 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
3.4 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตอ้งมีการจดัเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น ในงานท่ีใชส้ารเคมี 

ควรมีเคร่ืองมือท่ีใชล้า้งตาและลา้งตวั 
3.5 สถานท่ีท าความสะอาดแวน่ตา ในงานท่ีบงัคบัใหใ้ชเ้คร่ืองป้องกนัตาแบบต่างๆ อาจมีฝุ่ น

หรือไอน ้า ติดตามเคร่ืองมือต่างๆ ท าใหม้องเห็นล าบาก ซ่ึงตอ้งจดัสถานท่ีไวใ้หท้  าความ
สะอาด เคร่ืองมือดงักล่าวรวมทั้งจดัหาน ้ายา ท าความสะอาดใหเ้พียงพออยูเ่สมอ 

3.6 การจดัตั้งกรรมการความปลอดภยั     โดยคนงานและนายจา้งเขา้ไปร่วมพิจารณามาตรการ
ความปลอดภยัต่างๆ รวมทั้งการตกัเตือนผูไ้ม่ปฏิบติัตาม 

3.7 การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม ในท่าความปลอดภยัและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบติัการเม่ือเกิดวนิาศภยั 

 
4. การธ ารงรักษา   เพื่อให้โครงการท่ีวางแผนไวด้ าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในทุกๆ ดา้นท่ี 

กล่าวมาแลว้ 
 
โรคทางตาทีเ่กีย่วข้องกบังาน 
 1.   UV. Keratitis  เป็นผลจาก UV-B (280-315 nm) และ UV-C (200-280 nm)  ซ่ึงพบไดใ้นงาน
เช่ือมโลหะ เม่ือ corneal epithelium ดูดซึม UV-B และ UV-C จะมีผลใหก้ารแบ่งตวัลดลงจนถึงมีการตายของ 
cell  โดยจะมีการสะสมผลไปเร่ือยๆ ระหวา่งท่ีท างาน จนเม่ือถึง Threshold แลว้ก็จะมี epithelial damage 
และเกิดอาการตามมา โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลาประมาณ 6-12 ชัว่โมง   หลงัจากท างานดงักล่าว อาการท่ีพบ
คือ เคืองตาเหมือนมีอะไรอยูใ่นตา, น ้าตาไหล, สู้แสงไม่ได ้ และอาจพบวา่มี chemosis, blephalospasm และ 
erythema ของ lid  โดยทัว่ไปอาการจะหายไปไดเ้องใน 48 ชัว่โมง  แต่ถา้มีอาการอาจพิจารณาใหย้า 
lubricating ointment  และ decongestant drug,  การใหย้าชาอาจช่วยใหอ้าการดีข้ึนชัว่คราวและถา้ยงัปวดมาก
อาจพิจารณาปิดตาดว้ยpressure patching 
 
 2.  Exfoliation cataract  เกิดจาก Infrared radiation พบไดใ้นคนงานเป่าแกว้ และคนงานถลุงเหล็ก  
จะพบวา่การหลุดลอกของ anterior capsule และเกิด anterior subcapsular cataract ตามมา  นอกจากน้ียงัมี 
posterior cortical cataract ร่วมดว้ย 
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3.  macular burn  พบไดใ้นรายท่ีตอ้งใช ้high intensity light source  เช่นงานท่ีใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  

เป็นเวลาติดต่อกนันานๆ จะพบมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีเกิดใน Eclipse blindness (solar retinopathy)  
 
4.computer related eye strain พบไดค้่อนขา้งบ่อย มีรายงานวา่อาจพบไดถึ้งร้อยละ40 เช่ือวา่มีปัจจยั

หลายอยา่งมาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) สภาพของตา ไดแ้ก่ uncorrected refractive error, visual field defect และ 
convergence and accommodation difficulty  2) ชนิดของงาน ท่ีมีปัญหามาก คือกลุ่มท่ีท างานพิมพห์นงัสือ  
3) เวลาท างาน  ยิง่นานยิง่มีปัญหามากพบวา่ ถา้เพิ่มชัว่โมงท างานจาก 3.5 ชม. เป็น 6 ชม. พบวา่มีปัญหาเพิ่ม
จากร้อยละ 9 เป็น ร้อยละ 45   The US National Institute of Occupational Safety and Health ( NOISH )  ได้
ใหค้  าแนะน าวา่ ถา้ท างานในระดบัปานกลาง ควรพกั 15 นาที ทุก 2 ชม.หรือ ถา้ท างานหนกั ควรพกั 15 นาที
ทุก 1 ชม.  4) สภาพท่ีท างาน ควรจดัแสงใหพ้อเหมาะ  (300-500 lux) และจดัหนา้จอ โตะ๊ท างาน และเกา้อ้ี 
ใหเ้หมาะสม  

The Association of Optometrists ( AOP ) ไดก้  าหนดมาตราฐานส าหรับผูท้  างานเก่ียวกบั computer 
ไวด้งัน้ี 1. สามารถอ่านตวัอกัษรขนาด N6 ไดท่ี้ระยะ 66ซม. จนถึง 33 ซม. 

  2. มีตาเขแบบซ่อนเร้นท่ีระยะใกลไ้ม่เกิน 0.5 prism diameterในแกนตั้ง หรือ ตาเข
เขา้ในไม่เกิน 2 prism ตาเขออกนอก ไม่เกิน 8 prism ยกเวน้ไดรั้บการแกไ้ขดีแลว้ หรือพบวา่มี suppression 
ไปแลว้ 

  3. ไม่มี central scotoma ในตาขา้งท่ีดี 
  4. near point of convergence ปกติ 

   5.ตรวจตาโดย slit lamp examination พบวา่ ocular media ปกติ  
 
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบจกัษุวทิยา 
  ไดแ้ยกการสูญเสียสมรรถภาพทางจกัษุวทิยาออกเป็น4 ประเภทไดแ้ก่ 

1. การมองเห็น (visual acuity)  
2. ลานสายตา (visual field) 
3. การมองเห็นภาพซอ้น (diplopia) 
4. การสูญเสียรูปร่างและการท างานของหนงัตา และอวยัวะขา้งเคียง  

  
การประเมินสูญเสียสมรรถภาพดา้นการมองเห็น ดูจาก visual acuity เม่ือวดัดว้ยแวน่ หรือเลนส์

สัมผสัจนเห็นดีท่ีสุดแลว้ หาค่าออกมาเป็น visual efficiency  และเม่ือเอาไปลบจาก 100 ก็จะไดเ้ป็นร้อยละ
ของการสูญเสียสมรรถภาพของตาขา้งนั้น ตามตาราง 
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ตารางที ่ 1  ร้อยละการสูญเสียของ central vision ส าหรับดูไกล 
 

Snellen ร้อยละประสิทธิภาพ ร้อยละการสูญเสีย 

Metric system English system 
Percent central central vision 

visual efficiency  
6/5 20/15 100 0 
6/6 20/20 100 0 

6/7.5 20/25 95 5 
6/9 20/30 90 10 

6/12 20/40 85 15 
6/15 20/50 75 25 
6/18 20/60 65 35 
6/22 20/70 60 40 
6/24 20/80 55 45 
6/30 20/100 50 50 
6/36 20/125 40 60 
6/50 20/150 30 70 
6/60 20/200 20 80 
4/60 13/200 15 85 
3/60 10/200 10 90 

1.5/60 5/200 5 95 
 

 
ในกรณีท่ีมีการสูญเสียสายตาทั้งสองขา้งใหคิ้ดโดยใชสู้ตรค านวณ 
ร้อยละการสูญเสียสายตา2ขา้ง = 3x ร้อยละการสูญเสียในตาขา้งดี + ร้อยละการสูญเสียในตาขา้งเลว  
                                                                                            4 
ตวัอยา่ง   
หลงัเกิดอุบติัเหตุ คนงานคนหน่ึงมองเห็น   ตาขวา 20/40 ตาซา้ย 20/100 
สายตา 20/40   มี visual efficiency = 85%  มีการสูญเสียสายตา =15%  
สายตา 20/100 มี visual efficiency = 50%  มีการสูญเสียสายตา  =50% 
ร้อยละการสูญเสียสายตา2ขา้ง  =   (3x15) + 50 % 
                                                           4 
           =   45+50  % 
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                                                       4 
            =  23.75 % 
 
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจ าเป็นตอ้งรวบรวม การสูญเสียสมรรถภาพทาง

ระบบต่างๆเขา้ดว้ยกนั ไดมี้การก าหนดความส าคญัในแต่ละระบบไวไ้ม่เท่ากนั เช่นระบบจกัษุวทิยา คิดเป็น
ร้อยละ85%ของร่างกาย  ระบบโสตศอนาสิก คิดเป็นร้อยละ35%ของร่างกาย ขาแต่ละขา้ง คิดเป็น 40%ของ
ร่างกาย เป็นตน้ เม่ือประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบใดครบถว้นแลว้ ใหคิ้ดเป็นร้อยละของการ
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย แลว้เอามาแต่ละระบบรวมกนัทีละค ููู่โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี  

%combination loss = % loss of A  + % loss of B ( 100 - % loss of A )/100 
ถา้มีการสูญเสียสมรรถภาพหลายระบบ เช่น A B C D ก็ใหร้วม A กบั B ก่อน ไดผ้ลแลว้จึงน าผลท่ี

ไดไ้ปรวมกบัC  เอาผลท่ีได ้ใหไ้ปรวมกบั Dอีกคร้ัง  จึงเป็นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทั้งหมด  
 ตวัอยา่ง  
หลงัเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน คนงานมีการสูญเสียทางระบบจกัษุ 25%  ระบบโสตศอนาสิก 50% 

และขาขวา 50% 
คนงานรายน้ีจะสูญเสียสมรรถภาพทางสายตาเทียบเป็น      25x.85=21.25%    ของร่างกายทั้งหมด 
คนงานรายน้ีจะสูญเสียสมรรถภาพทางระบบโสตเทียบเป็น 50x.35=17.5%      ของร่างกายทั้งหมด

 คนงานรายน้ีจะสูญเสียสมรรถภาพทางขาเทียบเป็น             50x.40=20%          ของร่างกายทั้งหมด
รวมระบบจกัษุและระบบโสต คนงานรายน้ีสูญเสียสมรรถภาพ =  21.25+17.5(100-21.25) /100  

                                                                              =  21.25+13.78 %        ของร่างกายทั้งหมด   
                                                                                       = 35 %                           ของร่างกายทั้งหมด 

รวมระบบจกัษุ ระบบโสต และขา จะสูญเสียสมรรถภาพ           =  35+20(100-35)/100 
                                                                                           =  35+13  %                ของร่างกายทั้งหมด 
                                                                                           =  48%                        ของร่างกายทั้งหมด 

 
เพื่อใชใ้นการชดเชยความเสียหายแก่คนงานท่ีเกิดจากการท างาน ไม่วา่จะเป็นการสูญเสียอวยัวะ 

หรือสมรรถภาพ  ทั้งท่ียงัท างานต่อได ้และไม่สามารถท างานต่อได ้หรือท่ีเรียกวา่ ทุพพลภาพ  (ผา่นกองทุน
เงินทดแทน) และยงัใชใ้ห้ค่าตอบแทนในกรณีท่ีเกิดทุพพลภาพ ท่ีไม่เก่ียวกบัการท างาน (ผา่นกองทุน
ประกนัสังคม)   
 ขอ้บ่งช้ีของทุพพลภาพ ในกรณีขา้งตน้ทั้ง 2ชนิด น้ี ไดก้  าหนดไวต่้างกนั คือ กรณีท่ีเกิดจากงาน 
(ผา่นกองทุนเงินทดแทน) ก าหนดวา่ ตอ้งมีการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายอยา่งนอ้ย60% ส่วนกรณีท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากงาน (ผา่นกองทุนประกนัสังคม) ก าหนดท่ีอยา่งนอ้ย 50% ทั้งน้ียงัมีส่วนต่างกนัในดา้นสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆอีก  
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