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จักษุวทิ ยากับอาชีวะอนามัย
อาชีวะอนามัยเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพในการทางานในสภาวะต่างๆ จักษุวทิ ยาเข้าไปมี
บทบาทในเรื่ องนี้บางส่ วน เช่น การตรวจคัดกรองคนงาน ความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาดูแล
เบื้องต้นทางจักษุวทิ ยา
อาชี วะอนามัยครอบคลุมงานหลัก 2 ด้ าน
1. งานด้ านการประเมินสุ ขภาพในทีท่ างาน
1.1 การตรวจก่อนและหลังการเข้าทางาน รวมทั้งการตรวจเป็ นระยะระหว่างปฏิบตั ิงาน
1.2 การตรวจเพื่อตรวจหาอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน
1.3 การตรวจรักษาในฐานะเวชปฏิบตั ิครอบครัว
1.4 การให้การบาบัดฉุกเฉินในที่ทางาน
2. งานให้ คาปรึกษา
2.1 การป้ องกันโรคที่เกี่ยวกับงาน
2.2 งานที่เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
2.3 ข้อคิดเห็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางาน ภาวะสิ่ งแวดล้อม
2.4 การป้ องกันโรคทัว่ ๆ ไปที่พบได้บ่อย
2.5 การฝึ กอบรมการปฐมพยาบาล
2.6 แผนปฏิบตั ิการเมื่อเกิดวินาศภัย
ในทางจักษุวทิ ยา ได้รวบรวมลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันสายตา เป็ นขั้นตอนง่ายๆ ได้
ดังนี้
1. การสารวจสถานที่ทางานและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อตรวจหาสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่างๆ เช่น สารเคมี (กรด, ด่าง) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (เศษ
โลหะที่วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง, ความร้อน, แสง, ไฟฟ้ า) สิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ประเมิน
วิธีการป้ องกันว่าเหมาะสมเพียงใด, รวมทั้งสารวจทางการยศาสตร์ , อุปกรณ์การช่วยเหลือ และจัดทาบันทึก
รายงานอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ของสถานที่ทางาน
2. การตรวจคัดกรองคนงาน
โดยตรวจความสามารถทางการมองเห็นที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ สายตา, ลาน
สายตา, การมองเห็นสามมิติ, การเพ่งมอง, การมองเห็นสี ฯลฯ
การตรวจในลักษณะนี้ควรทาตั้งแต่ก่อนรับเข้าทางาน ระหว่างทางานและหลังเลิกจ้างงาน
แล้ว เพื่อประโยชน์ในแง่ของ
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2.1 การเลือกคนให้เข้าทางานได้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
2.2 การคัดคนพิการทางสายตา คนที่มีโรคทางตาอยููู่่ก่อนแล้ว หรื อมีสายตาดีเพียงข้าง
เดียว (one-eyed person) เพื่อโยกย้ายตาแหน่ง ให้การรักษา และส่ งฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ต่อไป
2.3 เพิ่มสมรรถภาพในการทางาน เมื่อเลือกคนได้เหมาะกับงานก็ดาเนิ นไปได้ดีข้ ึน และ
เกิดอุบตั ิเหตุนอ้ ยลง นอกจากนี้ยงั ช่วยลดความอ่อนล้าทางสายตา ซึ่ งอาจมีผลต่อการ
ทางานของคนงาน
2.4 การพิจารณาเครื่ องป้ องกันตาที่เหมาะสมสาหรับแต่ละคน
2.5 การพิจารณาชดเชยความสู ญเสี ยจากการปฏิบตั ิงาน ทาได้ดีข้ ึน เพราะรู ้วา่ เริ่ มต้นเป็ น
อย่างไร จึงสรุ ปได้วา่ มีการสู ญเสี ยไปเท่าไร
2.6 ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นที่มีเกณฑ์ตามกฎหมายกาหนด เช่นในกรณี การขับขี่
รถสาธารณะ ได้แก่ รถบรรทุก รถโดยสาร เป็ นต้น
ระดับสายตา VA เป็ นข้อมูลทัว่ ๆ ไป และใช้ในการพิจารณาในการทางานที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสื อ
และรายละเอียดต่างๆ โดยทัว่ ไปถือว่าควรมีสายตาไม่ต่ากว่า 20/40
ลานสายตา (VF) ใช้พิจารณาในงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆ และทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
เช่น การขับรถ โดยทัว่ ไปถือว่า ควร >50 องศา และถ้า <20 องศา จะมีปัญหาได้ง่าย
การมองเห็นเป็ นสามมิติ (stereopsis) ใช้พิจารณาในงานละเอียดที่จาเป็ นต้องกะระยะให้ถูกต้อง เช่น
การผ่าตัด การเจียรนัยเพชรพลอย ฯลฯ
การเพ่งมอง (accommodation & convergence) ใช้พิจารณาในงานที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสื อ รวมทั้ง
computer ซึ่ งถ้าผิดปกติจะทาให้เกิดอาการ eye strain ได้ง่าย และทาให้ทางานได้ลดลง
การมองเห็นสี (color vision) ใช้ในงานที่ตอ้ งจาแนกสี โดยละเอียด คนที่ตาบอดสี จะถือว่าเป็ นคน
พิการในงานต่อไปนี้ คือ งานควบคุมการจราจร, คนขับรถ, นักบินสาธารณะ, นักเคมี, เภสัชกร, งานที่
เกี่ยวข้องกับสี อื่น เช่น ช่างทาสี , ช่างไฟฟ้ า, ช่างย้อมสี , ช่างถ่ายรู ป รวมทั้งทหาร ตารวจ (บางส่ วน โดยเฉพาะ
กลุ่มสัญญาบัตร)
ในระหว่างการทางาน ควรมีการตรวจร่ างกายเป็ นระยะๆ เพื่อทดสอบสมรรถภาพในการทางาน
ทั้งนี้ข้ ึนกับความเสี่ ยงของงานและแต่ละตัวบุคคล โดยทัว่ ไปอาจใช้ตามเกณฑ์การตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยที่ไม่มี
อาการ
3. การดาเนินการ ในทางจักษุวิทยาอาจแบ่งออกได้เป็ นส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี้
3.1 การควบคุมสิ่ งที่เป็ นอันตรายที่สาคัญ ได้แก่ วัตถุที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู ง ควรมี
เครื่ องมือป้ องกันไม่ให้กระเด็นได้ง่ายๆ, สารเคมีอนั ตรายควรจัดไว้ในที่ต่าๆ และผนึกให้
มิดชิด หรื อเก็บไว้ในสถานที่พิเศษแยกออกไป, การกาจัดแสงสะท้อนที่เป็ นอันตราย
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3.2 การใช้เครื่ องป้ องกันตา ซึ่ งแล้วแต่ลกั ษณะของงานต่างๆ โดยมีหลักคร่ าวๆ ดังต่อไปนี้
1) เศษโลหะ และวัตถุแปลกปลอม ใช้แว่นตา แว่นรู ปถ้วย ที่มีส่วนปิ ดครอบตา
ด้านข้างด้วยโล่พลาสติก เลนส์แว่นต้องกันการทะลุได้ ใช้ในงานขัดผิวหน้า
โลหะ ด้วยเครื่ องมือที่ใช้ทราย หรื อลูกปื น เป็ นตัวขัด
2) สารเคมี ใช้แบบคลุมหัวทั้งหมด แบบปิ ดหน้าโดยใช้มือถือ หรื อแว่นตารู ป
ถ้วย โดยใช้วสั ดุที่ทนต่อกรด ส่ วนที่เป็ นเลนส์ ทาด้วยแก้ว หรื อพลาสติก
3) รังสี Ultraviolet (เช่นกรณี ช่างเชื่อมโลหะ) ใช้แบบคลุมหัว และแบบปิ ดหน้า
โดยใช้มือถือ แว่นและแผ่นกรองแสงใช้ชนิ ดความเข้มสู ง
4) รังสี ที่แตกตัวได้ และไมโครเวฟ ต้องป้ องกันที่แหล่งกาเนิ ดของรังสี น้ นั ไม่
ปล่อยให้มีรังสี รั่วไหลมาสู่ คนงาน ในการหยิบจับวัตถุที่ให้รังสี ใช้แบบคลุม
หัวทั้งหมด โดยมีท่ออ๊อกซิ เจนต่อออกไปข้างนอก เลนส์ใช้ชนิดเคลือบด้วย
ตะกัว่
๕) ความร้อน ประกายไฟ เศษวัตถุร้อนๆ หรื อรังสี ความร้อน อาจใช้แบบคลุม
หัว แบบปิ ดหน้าที่ทาด้วยพลาสติก หรื อลวดตาข่ายถัก พลาสติกที่เคลือบ
ด้วยอะลูมิเนียม จะช่วยกันความร้อนจากการแผ่รังสี ได้ดี ส่ วนลวดตาข่าย
ถัก ช่วยลดความร้อนจากการแผ่รังสี ได้ ๓๐ -๕๐%
ในการเลือกเครื่ องมือป้ องกันตา ต้องคิดว่า เครื่ องมือทุกอัน ไม่ได้เหมาะสาหรับ โครงหน้าและ
สายตาของคนทุกคน เครื่ องมือของใครต้องเป็ นของคนนั้น ใช้ร่วมกันไม่ได้ และจาเป็ นต้องดูแลความ
สะอาด ป้ องกันการชารุ ดเสี ยหาย มีการตรวจสอบความปลอดภัยและซ่อมบารุ ง โดยผูร้ ับผิดชอบอย่าง
สม่าเสมอ การที่คนงานจะใช้หรื อไม่ใช้เครื่ องป้ องกันอยูท่ ี่คนงานเห็นความสาคัญและตระหนักถึงความเสี่ ยง
มากน้อยเพียงใด จึงจาเป็ นต้องให้ความรู ้ไปพร้อมๆกัน
เครื่ องมือป้ องกันตาที่นิยมใช้กนั ได้แก่
แว่น ควรได้รับมาตราฐาน ANSI Z87.1 ตัวเลนส์ควรเป็ น polycarbonate plastic โดยเฉพาะเมื่อใช้ใน
งานที่อาจมีเศษวัสดุกระเด็น แต่ถา้ งานเกี่ยวข้องกับแสงที่อาจเป็ นอันตรายได้ เช่น LASER หรื อ UV light
จาเป็ นต้องใช้เลนส์ที่มี filter พิเศษ นอกจากนี้การที่แว่นมีside shield จะช่วยป้ องกันอันตรายได้ดีข้ ึนอีก 25%
จึงแนะนาให้ใช้สาหรับงานใน 2 ลักษณะข้างต้น และในคนงานทุกคนที่มีตาดีเหลือเพียงข้างเดียว
Goggle มีขอ้ บ่งชี้ดงั ต่อไปนี้ 1) งานที่มีเศษวัสดุเล็กๆกระเด็นได้มาก 2) ใช้สาหรับ LASER บางชนิด
3) ใช้ใส่ ครอบแว่นตาที่ใช้อยูป่ ระจา 4) ใช้สาหรับสารเคมี และสารระเหย 5) งานเชื่อมโลหะที่ไม่ตอ้ งกันทั้ง
หน้า เนื่องจากในการใช้อาจมีปัญหาเรื่ องละอองนู้าจับที่ผวิ ทาให้มวั ลงได้ จึงจาเป็ นต้องมีการเคลือบด้วย
สารพิเศษเพื่อป้ องกันละอองนู้า และต้องมีการบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่อง
Face shield มีส่วนสาหรับป้ องกันใบหน้าด้วยจึงมีประโยชน์ในงานเชื่ อมโลหะ และงานที่อาจมี
ชิ้นส่ วนกระเด็นเข้าตาได้ แต่มีขอ้ เสี ยที่เกะกะ และบางชนิดต้องใช้มือถือ
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3.3 การกาหนดเขตอันตรายและแสดงสัญญาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให้ใช้เครื่ องป้ องกัน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมนี้ที่สามารถมองเห็นได้
ได้แก่
วงสี แดงมีขีดพาด
หมายความว่า ห้ามทา
วงสี ฟ้าทึบ
หมายความว่า บังคับให้ทาตาม
สามเหลี่ยมสี เหลือง
หมายความว่า ระวัง
สี่ เหลี่ยมสี เขียว หมายความว่า ทางไปยังที่ปลอดภัยหรื อที่
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้องมีการจัดเครื่ องมือต่างๆ ที่จาเป็ น เช่น ในงานที่ใช้สารเคมี
ควรมีเครื่ องมือที่ใช้ลา้ งตาและล้างตัว
3.5 สถานที่ทาความสะอาดแว่นตา ในงานที่บงั คับให้ใช้เครื่ องป้ องกันตาแบบต่างๆ อาจมีฝนุ่
หรื อไอน้ า ติดตามเครื่ องมือต่างๆ ทาให้มองเห็นลาบาก ซึ่ งต้องจัดสถานที่ไว้ให้ทาความ
สะอาด เครื่ องมือดังกล่าวรวมทั้งจัดหาน้ ายา ทาความสะอาดให้เพียงพออยูเ่ สมอ
3.6 การจัดตั้งกรรมการความปลอดภัย โดยคนงานและนายจ้างเข้าไปร่ วมพิจารณามาตรการ
ความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งการตักเตือนผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตาม
3.7 การให้การศึกษาและฝึ กอบรม ในท่าความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้ง
การฝึ กปฏิบตั ิการเมื่อเกิดวินาศภัย
4. การธารงรักษา เพื่อให้โครงการที่วางแผนไว้ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่ อง ในทุกๆ ด้านที่
กล่าวมาแล้ว
โรคทางตาทีเ่ กีย่ วข้ องกับงาน
1. UV. Keratitis เป็ นผลจาก UV-B (280-315 nm) และ UV-C (200-280 nm) ซึ่งพบได้ในงาน
เชื่อมโลหะ เมื่อ corneal epithelium ดูดซึม UV-B และ UV-C จะมีผลให้การแบ่งตัวลดลงจนถึงมีการตายของ
cell โดยจะมีการสะสมผลไปเรื่ อยๆ ระหว่างที่ทางาน จนเมื่อถึง Threshold แล้วก็จะมี epithelial damage
และเกิดอาการตามมา โดยส่ วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชัว่ โมง หลังจากทางานดังกล่าว อาการที่พบ
คือ เคืองตาเหมือนมีอะไรอยูใ่ นตา, น้ าตาไหล, สู ้แสงไม่ได้ และอาจพบว่ามี chemosis, blephalospasm และ
erythema ของ lid โดยทัว่ ไปอาการจะหายไปได้เองใน 48 ชัว่ โมง แต่ถา้ มีอาการอาจพิจารณาให้ยา
lubricating ointment และ decongestant drug, การให้ยาชาอาจช่วยให้อาการดีข้ ึนชัว่ คราวและถ้ายังปวดมาก
อาจพิจารณาปิ ดตาด้วยpressure patching
2. Exfoliation cataract เกิดจาก Infrared radiation พบได้ในคนงานเป่ าแก้ว และคนงานถลุงเหล็ก
จะพบว่าการหลุดลอกของ anterior capsule และเกิด anterior subcapsular cataract ตามมา นอกจากนี้ยงั มี
posterior cortical cataract ร่ วมด้วย
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3. macular burn พบได้ในรายที่ตอ้ งใช้ high intensity light source เช่นงานที่ใช้กล้องจุลทรรศน์
เป็ นเวลาติดต่อกันนานๆ จะพบมีลกั ษณะคล้ายกับที่เกิดใน Eclipse blindness (solar retinopathy)
4.computer related eye strain พบได้ค่อนข้างบ่อย มีรายงานว่าอาจพบได้ถึงร้อยละ40 เชื่อว่ามีปัจจัย
หลายอย่างมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) สภาพของตา ได้แก่ uncorrected refractive error, visual field defect และ
convergence and accommodation difficulty 2) ชนิดของงาน ที่มีปัญหามาก คือกลุ่มที่ทางานพิมพ์หนังสื อ
3) เวลาทางาน ยิง่ นานยิง่ มีปัญหามากพบว่า ถ้าเพิ่มชัว่ โมงทางานจาก 3.5 ชม. เป็ น 6 ชม. พบว่ามีปัญหาเพิ่ม
จากร้อยละ 9 เป็ น ร้อยละ 45 The US National Institute of Occupational Safety and Health ( NOISH ) ได้
ให้คาแนะนาว่า ถ้าทางานในระดับปานกลาง ควรพัก 15 นาที ทุก 2 ชม.หรื อ ถ้าทางานหนัก ควรพัก 15 นาที
ทุก 1 ชม. 4) สภาพที่ทางาน ควรจัดแสงให้พอเหมาะ (300-500 lux) และจัดหน้าจอ โต๊ะทางาน และเก้าอี้
ให้เหมาะสม
The Association of Optometrists ( AOP ) ได้กาหนดมาตราฐานสาหรับผูท้ างานเกี่ยวกับ computer
ไว้ดงั นี้ 1. สามารถอ่านตัวอักษรขนาด N6 ได้ที่ระยะ 66ซม. จนถึง 33 ซม.
2. มีตาเขแบบซ่อนเร้นที่ระยะใกล้ไม่เกิน 0.5 prism diameterในแกนตั้ง หรื อ ตาเข
เข้าในไม่เกิน 2 prism ตาเขออกนอก ไม่เกิน 8 prism ยกเว้นได้รับการแก้ไขดีแล้ว หรื อพบว่ามี suppression
ไปแล้ว
3. ไม่มี central scotoma ในตาข้างที่ดี
4. near point of convergence ปกติ
5.ตรวจตาโดย slit lamp examination พบว่า ocular media ปกติ
การประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพทางระบบจักษุวทิ ยา
ได้แยกการสู ญเสี ยสมรรถภาพทางจักษุวทิ ยาออกเป็ น4 ประเภทได้แก่
1. การมองเห็น (visual acuity)
2. ลานสายตา (visual field)
3. การมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)
4. การสู ญเสี ยรู ปร่ างและการทางานของหนังตา และอวัยวะข้างเคียง
การประเมินสู ญเสี ยสมรรถภาพด้านการมองเห็น ดูจาก visual acuity เมื่อวัดด้วยแว่น หรื อเลนส์
สัมผัสจนเห็นดีที่สุดแล้ว หาค่าออกมาเป็ น visual efficiency และเมื่อเอาไปลบจาก 100 ก็จะได้เป็ นร้อยละ
ของการสู ญเสี ยสมรรถภาพของตาข้างนั้น ตามตาราง
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ตารางที่ 1 ร้ อยละการสู ญเสี ยของ central vision สาหรับดูไกล
Snellen
Metric system

English system

6/5
6/6
6/7.5
6/9
6/12
6/15
6/18
6/22
6/24
6/30
6/36
6/50
6/60
4/60
3/60
1.5/60

20/15
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
20/60
20/70
20/80
20/100
20/125
20/150
20/200
13/200
10/200
5/200

ร้ อยละประสิ ทธิภาพ
Percent central
visual efficiency
100
100
95
90
85
75
65
60
55
50
40
30
20
15
10
5

ร้ อยละการสู ญเสี ย
central vision
0
0
5
10
15
25
35
40
45
50
60
70
80
85
90
95

ในกรณี ที่มีการสู ญเสี ยสายตาทั้งสองข้างให้คิดโดยใช้สูตรคานวณ
ร้อยละการสู ญเสี ยสายตา2ข้าง = 3x ร้อยละการสู ญเสี ยในตาข้างดี + ร้อยละการสู ญเสี ยในตาข้างเลว
4
ตัวอย่าง
หลังเกิดอุบตั ิเหตุ คนงานคนหนึ่งมองเห็น ตาขวา 20/40 ตาซ้าย 20/100
สายตา 20/40 มี visual efficiency = 85% มีการสู ญเสี ยสายตา =15%
สายตา 20/100 มี visual efficiency = 50% มีการสู ญเสี ยสายตา =50%
ร้อยละการสู ญเสี ยสายตา2ข้าง = (3x15) + 50 %
4
= 45+50 %
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4
= 23.75 %
การประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกายจาเป็ นต้องรวบรวม
การสู ญเสี ยสมรรถภาพทาง
ระบบต่างๆเข้าด้วยกัน ได้มีการกาหนดความสาคัญในแต่ละระบบไว้ไม่เท่ากัน เช่นระบบจักษุวทิ ยา คิดเป็ น
ร้อยละ85%ของร่ างกาย ระบบโสตศอนาสิ ก คิดเป็ นร้อยละ35%ของร่ างกาย ขาแต่ละข้าง คิดเป็ น 40%ของ
ร่ างกาย เป็ นต้น เมื่อประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพของระบบใดครบถ้วนแล้ว ให้คิดเป็ นร้อยละของการ
สู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกาย แล้วเอามาแต่ละระบบรวมกันทีละค ูู ู่โดยใช้สูตรต่อไปนี้
%combination loss = % loss of A + % loss of B ( 100 - % loss of A )/100
ถ้ามีการสู ญเสี ยสมรรถภาพหลายระบบ เช่น A B C D ก็ให้รวม A กับ B ก่อน ได้ผลแล้วจึงนาผลที่
ได้ไปรวมกับC เอาผลที่ได้ ให้ไปรวมกับ Dอีกครั้ง จึงเป็ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกายทั้งหมด
ตัวอย่าง
หลังเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน คนงานมีการสู ญเสี ยทางระบบจักษุ 25% ระบบโสตศอนาสิ ก 50%
และขาขวา 50%
คนงานรายนี้ จะสู ญเสี ยสมรรถภาพทางสายตาเทียบเป็ น 25x.85=21.25% ของร่ างกายทั้งหมด
คนงานรายนี้ จะสู ญเสี ยสมรรถภาพทางระบบโสตเทียบเป็ น 50x.35=17.5% ของร่ างกายทั้งหมด
คนงานรายนี้ จะสู ญเสี ยสมรรถภาพทางขาเทียบเป็ น
50x.40=20%
ของร่ างกายทั้งหมด
รวมระบบจักษุและระบบโสต คนงานรายนี้สูญเสี ยสมรรถภาพ = 21.25+17.5(100-21.25) /100
= 21.25+13.78 % ของร่ างกายทั้งหมด
= 35 %
ของร่ างกายทั้งหมด
รวมระบบจักษุ ระบบโสต และขา จะสู ญเสี ยสมรรถภาพ
= 35+20(100-35)/100
= 35+13 %
ของร่ างกายทั้งหมด
= 48%
ของร่ างกายทั้งหมด
เพื่อใช้ในการชดเชยความเสี ยหายแก่คนงานที่เกิดจากการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นการสู ญเสี ยอวัยวะ
หรื อสมรรถภาพ ทั้งที่ยงั ทางานต่อได้ และไม่สามารถทางานต่อได้ หรื อที่เรี ยกว่า ทุพพลภาพ (ผ่านกองทุน
เงินทดแทน) และยังใช้ให้ค่าตอบแทนในกรณี ที่เกิดทุพพลภาพ ที่ไม่เกี่ยวกับการทางาน (ผ่านกองทุน
ประกันสังคม)
ข้อบ่งชี้ของทุพพลภาพ ในกรณี ขา้ งต้นทั้ง 2ชนิด นี้ ได้กาหนดไว้ต่างกัน คือ กรณี ที่เกิดจากงาน
(ผ่านกองทุนเงินทดแทน) กาหนดว่า ต้องมีการสู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกายอย่างน้อย60% ส่ วนกรณี ที่
ไม่ได้เกิดจากงาน (ผ่านกองทุนประกันสังคม) กาหนดที่อย่างน้อย 50% ทั้งนี้ยงั มีส่วนต่างกันในด้านสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นๆอีก
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