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         สวสัดคีะ่ พบกนัอกีครง้ักบัความรสู้กึเดมิๆ ทส่ีสปท.มงุ่หวงัเตมิความสขุทางกายใหท้กุทา่นปลอดภยัจากอบุตัเิหตุ

และการเจบ็ปว่ย และเตมิความสขุทางใจ ดว้ยการใหท้กุทา่นมน่ัใจไดว้า่เราจะใชช้วีติอยอู่ยา่งมน่ัคงปลอดภยัไรค้วามเสย่ีง

จากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา แมจ้ะเปน็ความรสู้กึเดมิๆ แตเ่นอ้ืหาสาระทเ่ีราสรรหามาเลา่สใู่นฉบบันี้ กเ็ปน็เรอ่ืงใหมๆ่ 

แตใ่กลต้วัพวกเราทง้ันน้ันะคะ ไมว่า่จะเปน็การบรหิารความปลอดภยัอคัคภียั นวตักรรมลดอบุตัเิหตทุางถนน การวเิคราะห์

การลงทนุดา้นความปลอดภยั และภยัใกลต้วัในวชีติประจำวนัทพ่ีวกเราตอ้งกนิ ตอ้งใช้ ตอ้งสมัผสัโดยไมร่ตู้วัเทา่ทนัอนัตราย

ที่แฝงอยู่ ก็หวังว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ สสปท. นำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับทุกท่านจะเป็นประโยชน์ 

และชวนใหต้ดิตามกนัตอ่ไปในฉบบัหนา้นะคะ
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บรรณาธกิาร

จทุาพนติ                                   บญุดกีลุ

สคุนธา                ทว้มพงษ์

กมลฐติิ                วรเวชกลุเศรษฐ์
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  เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นได้ทั้งในอาคารสถานประกอบกิจการ และอาคาร
ทอี่ ยอู่ าศยั  ตวั อยา่ งเหตกุ ารณไ์ ฟไหมท้ เ่ีปน็ ตวั อยา่ งของการบรหิ ารจดั การ
ความปลอดภยัดา้นอคัคภียัในอาคารทไ่ีมม่ปีระสทิธภิาพจนเปน็เหตใุหเ้กดิ
ความเสียหาย เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อพาร์ทเมนต์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืน 
ซึ่งสาเหตุเกิดจากช่องเปิดที่พื้นไม่ได้ปิดไว้ ทำให้เมื่อเกิดเพลิงไหม้จาก
หอ้งตน้เพลงิทม่ีกีารตดิตง้ัระบบปอ้งกนัอคัคภียัทม่ีกีารปรบัเปลย่ีนรปูแบบ
การใช้งานและไม่มีการประเมินความเสี่ยงและทดสอบระบบว่าสามารถ
ใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นกรณีศึกษา
จะช่วยทำให้สถานประกอบกิจการเห็นถึงอันตรายและความสำคัญ
ของอัคคีภัยมากขึ้น ทำให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายและแนวทาง
ในการป้องกันอัคคีภัย เช่น การป้องกันการติดไฟ การป้องกันการลาม
ของไฟไหม้ในระยะเริ่มต้นการแบ่งอาคารเป็นส่วน การตรวจสอบ
และแจ้งภัย การดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ซึ่งแนวทางการป้องกัน
อคัคภียันี้ ควรนำไปประยกุตใ์ชใ้นอาคารตา่ง ๆ
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     การเปลย่ีนแปลงปรบัเปลย่ีนรปูแบบการใชอ้าคาร ทง้ัการดดัแปลงอาคาร 
การปรบัปรงุพน้ืที่ การเปลย่ีนกจิกรรมการใชอ้าคาร และการเปลย่ีนแปลง
ดา้นวสัดุ เปน็ปจัจยัหนง่ึทอ่ีาจสง่ผลกระทบตอ่ความเสย่ีงในการเกดิอคัคภียัได้ 
หากไมม่กีารประเมนิความเสย่ีงและทดสอบระบบอคัคภียักอ่นวา่สามารถใชไ้ด้
ในบรบิ ททมี่ กีารเปลยี่ นแปลงนไี้ ดห้ รอื ไม่ ซงึ่ ถา้ ไมไ่ ดค้ วรมกี ารปรบั เปลยี่ น
แนวทางการจัดการอัคคีภัยที่เหมาะสม ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเกิดอัคคีภัย เช่น ความไม่มีความรู้เรื่องอัคคีภัย ความไม่รู้ข้อกำหนด
ของกฎหมาย มรีะบบอคัคภียัทไ่ีมเ่หมาะสม และละเลยในการดแูลและทดสอบ
ระบบปอ้งกนัอคัคภียั เปน็ตน้

��� ����������������������������������

   อาคารแตล่ะประเภทมกีารใชว้สัดกุอ่สรา้งทแ่ีตกตา่งกนั มลีกัษณะ
การใชง้านทต่ีา่งกนั และความเสย่ีงของอาคารเกา่กบัอาคารใหม่ กม็คีวามเสย่ีง
แตกตา่งกนั โดยทค่ีวามเสย่ีงของอคัคภียันน้ัไมม่ทีางเปน็ศนูย์ แตร่ะบบ
ความปลอดภยัจะเปน็ตวัชว่ยปอ้งกนัการเกดิเหตไุด้ 

� �����������������������������������

       มาตรฐานการบรหิารความปลอดภยัอคัคภียัในอาคาร ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 
สว่นที่ 1 เปน็การออกแบบ ตอ้งทราบพน้ืทก่ีารใชง้านการเลอืกใชอ้ปุกรณต์า่ง ๆ  
ในระบบใหเ้หมาะสม เชน่ การใชเ้ครอ่ืงสบูนำ้ดบัเพลงิหวักระจายนำ้ดบัเพลงิ เปน็ตน้ 
สว่นที่ 2 คอื การตดิตง้ั:เชน่ การตดิตง้ัถงันำ้มนัสำรอง การตดิตง้ัประตทูนไฟ เปน็ตน้ 
สว่นที่ 3 คอื การตรวจสอบ เปน็การตรวจสอบระบบอคัคภียัตา่ง ๆ
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สอสอส บ อบ อ เปเปเ นปนป็ป็ป กนกน ารตรตร รวรวร จสอสอส บอบอ ระระร บะบะ บบบบ อคัคภียัตาง าง า ๆ
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  การบรหิารความปลอดภยัอคัคภียัในอาคารตอ้งตระหนกัถงึความเสยีหาย
ของการเกดิอคัคภียัทเ่ีกดิขน้ึ โดยมกีารนำกรณเีหตกุารณต์า่ง ๆ  มาแสดงใหเ้หน็วา่ 
แตล่ะกรณมีสีาเหตเุกดิจากอะไร และสง่ผลกระทบอะไรบา้ง เชน่ อคัคภียัในโรงงาน
สง่ผลกระทบตอ่การผลติและความเชอ่ืมน่ัของลกูคา้ เปน็ตน้ เมอ่ืรบัรถู้งึปจัจยั
และผลกระทบตอ่ความเสย่ีงอคัคภียั และเกดิการตระหนกัขน้ึ กต็อ้งมกีารลงมอืปฏบิตัิ 
โดยการที่จะลงมือปฏิบัติได้นั้น ต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่  มาตรฐาน
ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคภียัทใ่ีชเ้ปน็แนวทางในการวางระบบอคัคภียั 
และเมอ่ืเหน็ความสำคญักจ็ะมกีารกระตนุ้ความรว่มมอืใหม้กีารปอ้งกนัอคัคภียั 
โดยไมใ่ชก่ารบงัคบัแตเ่ปน็การสรา้งความรว่มมอืซง่ึเมอ่ืเกดิอคัคภียัแลว้มลูคา่
ความเสยีหายทจ่ีะเกดิเทยีบกบัมลูคา่การลงทนุระบบการปอ้งกนัอคัคภียันน้ั
คมุ้คา่กวา่มากและผปู้ฏบิตังิานในสถานประกอบการนน้ักจ็ะเกดิความมน่ัใจ
ในสถานประกอบกจิการของตนเอง ทำใหเ้กดิความรว่มมอืทจ่ีะเรยีนรู้ ฝกึฝน 
ทดสอบ หรอืปฏบิตังิานตา่ง ๆ ไดด้ว้ยความเตม็ใจและเกดิเปน็ทศันคตทิด่ีี
ภายในองคก์ร
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       อคัคภียั ถอืวา่เปน็เหตกุารณท์เ่ีกดิขน้ึบอ่ยและสรา้งความเสยีหายจำนวนมาก
ของประเทศไทย ความปลอดภยัอคัคภียัในอาคารนน้ัจะเกดิขน้ึไดต้อ้งอาศยั
ความรว่มมอืจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  สนบัสนนุ ทง้ัภาครฐั ภาคเอกชน โดยสำหรบั
สถานประกอบกจิการกเ็ปน็สว่นสำคญัทต่ีอ้งดแูลพน้ืทข่ีองตนเองใหเ้หมาะสม 
ซง่ึถา้มกีารรว่มมอืกนัของหนว่ยงาน เชน่ ผปู้ระกอบการเหน็ความสำคญั
จากอคัคภียัแลว้มาจดัการความปลอดภยัอคัคภียัในโรงงาน หรอืหนว่ยงานรฐัเอง 
ทอ่ีอกกฎหมายอคัคภียัใหป้ฏบิตัติามทค่ีรอบคลมุและชดัเจน มหีนว่ยงานทก่ีำหนด
มาตรฐานระบบอคัคภียัขน้ึ ซง่ึจะเปน็ประโยชนก์บัหนว่ยงานทจ่ีะนำไปประยกุตใ์ช้ 
เมอ่ืทกุฝา่ยเหน็ความสำคญัและรว่มมอืกนัปฏบิตัติามหนา้ทต่ีนเอง จะชว่ยลด
เหตกุารณก์ารเกดิอคัคภียัทจ่ีะเกดิขน้ึในประเทศไทยได้
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       สถานทอ่ีบัอากาศ (confined spaces) หมายความวา่ สถานทท่ีำงาน
ทม่ีทีางเขา้ออกจำกดั มกีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตไิมเ่พยีงพอทจ่ีะ
ทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ซึ่งอาจเป็น
ที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น 
อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล 
ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และเป็นสถานที่ที่
ไมไ่ดอ้อกแบบใหเ้ขา้มาทำงานอยา่งตอ่เนอ่ืง

       บรรยากาศอนัตราย หมายความวา่ สภาพอากาศทอ่ีาจทำใหค้นงาน
ไดร้บัอนัตรายจากสภาวะอยา่งหนง่ึอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้

1.  ออฟซเิจนตำ่กวา่รอ้ยละ 19.5 หรอืมากกวา่รอ้ยละ 23.5 โดยปรมิาตร
2.  มีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ 10 ของค่า
  ความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟ
   หรอืระเบดิได้ (lower flammable limit หรอื lower explosive limit)
3.  มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนด
  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
   และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
   ในการทำงานเกย่ีวกบัสารเคมอีนัตราย
4.  สภาวะอน่ืใดทอ่ีาจเปน็อนัตรายตอ่รา่งกายหรอืชวีติตามทร่ีฐัมนตรี
   ประกาศกำหนด

การพิจารณาว่าพื้นที่ใดจัดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี้

พน้ืทซ่ีง่ึปรมิาตรมขีนาดเลก็ กา๊ซหรอืไอทเ่ีกดิขน้ึในบรเิวณนน้ั
ไมส่ามารถระบายออกไปได้ สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของมนษุย์
ทอ่ียใู่นบรเิวณนน้ั
ผปู้ฏบิตังิานคนอน่ืๆทอ่ียนู่อกพน้ืทน่ีน้ัจะเขา้ไปสงัเกตการณ์ 
หรอืชว่ยเหลอืผทู้ก่ีำลงัปฏบิตังิานไดย้าก
ชอ่งเปดิ ทางเขา้ – ออก อยไู่กลจากจดุปฏบิตังิาน มขีนาดเลก็ 
ทางเขา้ออกไมส่ะดวก

       อนัตรายจากการปฏบิตังิานในสถานทอ่ีบัอากาศ 

       อาจมอีนัตรายตอ่สขุภาพพนกังานและความเสยีหายอยา่งอน่ื เชน่ 
ทรพัยส์นิ หรอือาจถงึชวีติ ซง่ึสรปุไดโ้ดยสงัเขปดงันี้

1. อนัตรายทเ่ีกดิจากการขาดอากาศหายใจ
    (Oxygen Deficient Atmosphere)

     บริเวณสถานที่ทำงานที่เป็นที่อับอากาศจะมีสภาพการณ์ที่มี
บรรยากาศที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีบริเวณจำกัด 
การระบายอากาศไม่เพียงพอ หรือมีการทำงานที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมหีรอืทางชวีภาพขน้ึในทอ่ีบัอากาศ ซง่ึสง่ผลใหม้กีารใชอ้อกซเิจน
โดยตรงหรือเกิดก๊าซบางชนิดขึ้นมาแทนที่ออกซิเจนในบรรยากาศ 
โดยอาจเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของวัสดุหรือสารเคมีไวไฟที่ใช้
ในงานเชื่อม  หรือใช้เครื่องเชื่อมก๊าซตัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในที่
อบัอากาศ 

2. อนัตรายทเ่ีกดิจากภาวะบรรยากาศมพีษิ 
   (Toxic Atmosphere) 

       คอืลกัษณะอนัตรายทเ่ีกดิจากกระบวนการตา่งๆทก่ีอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิา
ทางเคมี หรอืการปฏบิตังิานในทอ่ีบัอากาศทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการใชส้ารเคมี 
ทใ่ีชเ้ปน็วตัถดุบิ ผลผลติ หรอืของเสยีทจ่ีะตอ้งกำจดั โดยของเสยีดงักลา่ว
จะอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น ฟูม ควัน ละออง หรืออยู่ในรูปของเหลว 
เช่นสารเคมีตัวทำละลาย (Solvent)ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จะไดร้บัอนัตรายหากไดร้บัหรอืสมัผสักบัอนัตรายดงักลา่ว

   การทำปฏกิริยิาทางเคมจีะกอ่ใหเ้กดิการสะสมรวมตวัของสารเคมี
อยา่งตอ่เนอ่ืง และนำมาซง่ึภาวะบรรยากาศเปน็พษิ เชน่ งานเชอ่ืมกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายจากฟมูโลหะและกา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด์ งานทาสกีอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายจากไอระเหยของสารตวัทำละลาย เปน็ตน้ นอกจากนภ้ีาวะบรรยากาศ
ทเ่ีปน็พษิอาจเกดิขน้ึจากปฏกิริยิาทางเคมแีละทางชวีภาพ เชน่บอ่บำบดันำ้เสยี 
มักเกี่ยวข้องกับการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีความเป็นพิษสูงมาก 
อนัตรายจะเกดิ เมอ่ืผปู้ฏบิตังิานไดร้บั หรอืสมัผสัโดยการสดูหายใจเขา้ไป
จะทำใหห้มดสติ ระบบการหายใจลม้เหลว และอาจเสยีชวีติได้
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เกิดจากสภาพพื้นที่ทำงานไม่เหมาะสม  เช่น สถานที่ทำงานคับแคบ
หรือจำกัด อยู่ในสภาพชื้นแฉะ มีสิ่งของกีดขวางหรือรกรุงรัง

5. อนัตรายจากสง่ิแวดลอ้มทางกายภาพ เชน่

6. อณุหภมูทิผ่ีดิปกติ

   การในทำงานในทอ่ีบัอากาศ สว่นหนง่ึจะมอีนัตรายทเ่ีกย่ีวขอ้งกบั
อณุหภมูทิผ่ีดิปกตพิจิารณาไดจ้ากสภาพการทำงาน ประเภทการทำงาน
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เช่น เข้าไปทำงานในเตาเผาที่มีความร้อนสูง 
หรอืเขา้ไปในเตาหรอืหมอ้ตม้ไอนำ้ หรอืลงไปในบอ่บำบดันำ้เสยี ซง่ึลกัษณะ
การทำงานแบบนี้ อาจมผีลกระทบกบัอณุหภมูแิละความชน้ื ซง่ึเปน็อนัตราย
กบัผปู้ฏบิตังิาน โดยสง่ผลกระทบกบัรา่งกายหรอืเนอ้ืเยอ่ืตา่งๆของรา่งกาย 
หรือระบบการทำงานของร่างกายเกิดการแปรปรวน หากต้องทำงาน
กบัสภาพการณท์ม่ีคีวามรอ้นเปน็ระยะเวลานานๆรา่งกายอาจตอบสนอง
หรอืโตต้อบดว้ยการเกดิความเครยีด หรอืความกดดนัของหวัใจ หรอืออ่นเพลยี 
อาจหมดสตแิละเสยีชวีติได้

4. อนัตรายทเ่ีกดิจากสภาพแวดลอ้ม
    ทางเออรก์อนอมกิส(์Ergonomics) เชน่

   ลกัษณะอนัตรายทเ่ีกดิจากสภาวะบรรยากาศทไ่ีวไฟทเ่ีกดิในทอ่ีบัอากาศ
สว่นใหญม่กัเกดิจากสภาพการณท์ม่ีรีะดบัไอระเหยของสารเคมไีวไฟทเ่ีกดิจาก
ปฏกิริยิาทางเคมทีำใหเ้กดิการสะสม หรอืตกคา้งอยใู่นทอ่ีบัอากาศถงึระดบั
ที่สามารถลุกติดไฟ หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้  หรือเกิดจากในที่อับอากาศ
มปีรมิาณออกซเิจนทม่ีรีะดบัสงูกวา่ปกต ิ(มากกวา่ 23.5%) หากเกดิการลกุตดิไฟ
หรอืระเบดิกจ็ะทำใหร้ะดบัความรนุแรงกวา่มมีากขน้ึ หรอือาจเกดิจากสภาวะ
ทม่ีปีรมิาณการสะสมของฝนุ่ทต่ีดิไฟได้ ภายใตส้ภาวะทม่ีสีว่นผสมในอากาศ
ในระดบัทม่ีคีวามเหมาะสม หากกอ่ใหเ้กดิประกายไฟหรอืความรอ้นจนถงึระดบั
ทม่ีกีารลกุ ตดิ ไฟ หรอื การระเบดิ ขนึ้ ได้ ทงั้ นจี้ ะมอี งคป์ ระกอบ 3 อยา่ งคอื  
ปรมิาณออกซเิจน เชอ้ืเพลงิ และแหลง่ความรอ้นหรอืประกายไฟ   

3. อนัตรายทเ่ีกดิจากภาวะบรรยากาศทไ่ีวไฟ 
   (Flammable Atmosphere)

เกดิจากปญัหาทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัจติวทิยาสงัคม  เชน่ งานทต่ีอ้งทำแขง่กบัเวลา 
หรอืมรีะยะเวลาจำกดั การปฏบิตัทิซ่ีำ้ซากจำเจทต่ีอ้งเขา้ไปในทอ่ีบัอากาศ

เกดิจากลกัษณะทา่ทางและอริยิาบถทไ่ีมเ่หมาะสม เชน่ ยนืหรอืนง่ัทำงาน
ทร่ีะดบัสงูตำ่ไมเ่ทา่กนั ปวดหลงัจากการยกของผดิทา่ทาง

เสียงดังที่ เกิดจากการใช้ เครื่องมือกลที่ ใช้ ในการทำงาน
ในที่อับอากาศ เช่น เครื่องเจียร์ เครื่องตัด เครื่องเจาะกระแทก 

การสั่นสะเทือน เสียงและความสั่นสะเทือนมักจะมีต้นกำเนิด
มาจากแหลง่เดยีวกนั จงึมคีวามเกย่ีวขอ้งกนัอยเู่สมอการสน่ัสะเทอืน
เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือกลในการถอดหรือประกอบ
อุปกรณ์ที่เป็นตัวยึด เช่น ฝาแมนโฮลด์ ซึ่งผลกระทบจากการ
สน่ัสะเทอืนจะทำอนัตรายทบ่ีรเิวณอวยัวะทส่ีมัผสักบัการสน่ัสะเทอืน 
อาจเปน็สาเหตใุหห้ลอดเลอืดตบี อาจสง่ผลใหป้ลายประสาทอกัเสบ
และเสื่อมสภาพ หรือเกิดความผิดปกติกับกระดูกข้อมือ
และกลา้มเนอ้ืหดลบี

7. อนัตรายทเ่ีกดิจากการสมัผสักระแสไฟฟา้

       ผปู้ฏบิตังิานในทอ่ีบัอากาศทม่ีกีารใชเ้ครอ่ืงมอืกล เชน่สวา่นเจาะ หนิเจยีร์ 
ไฟสอ่งสวา่ง เปน็ตน้ มสีภาพชำรดุ และในพน้ืทท่ีำงานมสีภาพชน้ืแฉะ กอ็าจทำให้
กระแสไฟฟา้เกดิลดัวงจรทำอนัตรายผปู้ฏบิตังิานเสยีชวีติได้ 

8. อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพในทอ่ีบัอากาศ เชน่

การติดเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากในที่อับอากาศที่มีการจัดเก็บ
วัสดุทางการเกษตร ที่มีเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆอยู่ด้วย 
เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา

การถูกสัตว์มีพิษกัดในขณะทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งสัตว์มีพิษ
อาจจะเขา้ไปหลบอาศยัอยู่ เมอ่ืมผีทู้เ่ีขา้ไปทำงานในทอ่ีบัอากาศ 
อาจถกูสตัวม์พีษิกดัตอ่ยไดร้บับาดเจบ็ เปน็ตน้

9. อนัตรายจากการไดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตอุน่ืๆ 

   ไดแ้กอ่นัตรายทเ่ีกดิจากสภาพแวดลอ้มในการทำงานทม่ีสีภาพพน้ืที่
ทม่ีรีะดบัความสงูตำ่ไมเ่ทา่กนั หรอืมสีภาพทล่ีน่ื หรอืเกดิจากการจดัระเบยีบ
พน้ืทท่ีำงานไมเ่หมาะสม อาจทำใหเ้กดิการสะดดุหกลม้ ไดร้บับาดเจบ็ 
หรอืเกดิการพงัทลายของวสัดทุก่ีองเกบ็ หรอืพงัทลายจากดนิโคลนทถ่ีกูนำ้พดั
หรอืเกดินำ้ทว่มแบบเฉยีบพลนั หรอืเกดิจากการตกจากทส่ีงูขณะทำงานอยบู่นนง่ัรา้น
ทต่ีดิตง้ัอยใู่นทอ่ีบัอากาศ หรอื เกดิจากการทว่ีสัดสุง่ิของตกลงมากระแทก
หรอืกระทบกบัรา่งกายไดร้บับาดเจบ็ เปน็ตน้
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1 1
13 ก.พ. 2546
รง.ผลิตเม็ดพลาสติก
จ.ระยอง

1
คนงานเข้าไปตรวจสอบความผิดปกติ
ถังผสมสารเคมีความลึก 3 ม. 
สูดดมสารเคมีและขาดอากาศหายใจ

3 2
คนงานลงไปทำความสะอาดบ่อน้ำเสีย 
มีน้ำเสียตกค้าง ประมาณ 30 ซม.
สูดดมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

คนงานลงไปล้างถังตะกอนจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย และสูดดมสารพิษ

คนงานลงไปทำความสะอาดในหลุม
กระพ้อข้าวเปลือก ปากหลุมกว้าง 
0.5ม. x 1ม. ลึก 3.5 ม. และไม่มี
การระบายอากาศที่ดีพอ ทำให้คนงาน
ขาดอากาศหายใจ

คนงานลงไปซอ่มหมอ้นำ้ ตรวจพบออกซเิจน
ปรมิาณนอ้ยทำใหค้นงานขาดอากาศหายใจ

เกษตรกรลงไปตรวจซอ่มปม๊ัสบูนำ้ในกน้บอ่
ทม่ีคีวามลกึ 10 ม. แลว้เสยีชวีติจากการ
ขาดอากาศหายใจ ตรวจพบออกซเิจนกน้บอ่ 
5.9%

คนงานลงไปซอ่มทอ่สะพานและอดัจารบี 
ในหลมุลกึของไซโลทม่ีคีวามลกึประมาณ 3 ม. 
และขาดอากาศหายใจ

คนงานลงไปตดิตง้ัทอ่ PVC ในบอ่กวา้ง 3 ม. 
ลกึ 4 ม. เพอ่ืสบูนำ้จากบอ่บำบดันำ้เสยี
เขา้สบู่อ่หมกักา๊ซชวีภาพและสดูดม
ไฮโดรเจนซลัไฟด์
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12 มี.ค. 2547
รง.ฟอกหนัง
จ.สมุทรปราการ

12 เม.ย. 2547
รง.ผลิตเส้นใย จ.อ่างทอง

26 ต.ค. 2547
โรงสีข้าว จ.ขอนแก่น

9 เม.ย. 2548
รง.ผลิตคาร์บอนแบล็ค
จ.อ่างทอง

16 มิ.ย. 2549
บ่อน้ำ บริเวณทุ่งนา 
จ.กำแพงเพชร

29 ก.ค. 2549
รง.อาหารสัตว์(ไซโลข้าวโพด) 
จ.นครราชสีมา

22 ก.ค. 2549โรงผลติไฟฟา้
จากกา๊ซชวีภาพ ของฟารม์สกุร 
จ.ราชบรุี
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27 พ.ค. 2555
โรงงานผลติไฟฟา้
จากกา๊ซชวีภาพ ของฟารม์สกุร 
จ.ราชบรุี

10

คนงานลงไปต่อท่อก๊าซชีวภาพ
ที่ฝังในดิน โดยขุดบ่อ กว้าง 3ม. x 4 ม. 
ลึก 3 ม. แล้วถอดหน้าแปลนทำให้
ก๊าซชีวภาพรั่ว คนงานสูดดม

3 2
คนงานลงไปทำความสะอาดบ่อน้ำเสีย 
มีน้ำเสียตกค้าง ประมาณ 30 ซม.
สูดดมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

คนงานบรษิทัรบัเหมาดแูลระบบบำบดันำ้เสยี
ลงไปลา้งบอ่พกันำ้เสยี ขนาดกวา้ง 
80 ซม. x 1 ม. ลกึ 3 ม. สดูดมกา๊ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์

คนงานขุดบ่อน้ำบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 ม. ลึก 4 ม.  ขาดอากาศหายใจ

คนงานลงไปลา้งบอ่เกบ็นำ้อปุโภค บรโิภค  
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2.5 ม. ลกึ 6 ม. 
โดยเปดิฝาทอ่ไว้ คนงานขาดอากาศหายใจ

นกัศกึษาสตัวแพทยต์กบอ่บำบดันำ้เสยี (Daft) 
ขนาดบอ่กวา้ง 3.0 ม. ยาว 4.0 ม. ลกึ 2.5 ม.
ในโรงงานชำแหละสตัวป์กี สดูดม
กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์            

เกดิเหตบุรเิวณไซโลเกบ็อาหารสตัว์ ของโรงงาน
ผลติอาหารสตัวโ์ดยคนงานลงไปซอ่มถงับรรจุ
ไซโลผสมขา้วโพดทช่ีำรดุรว่ั เขา้ไปทาง แมนโฮล
เปน็ชอ่งสเ่ีหลย่ีมขนาดพอคนลอดได้ ไซโล
มขีนาดความกวา้ง๑ ม. สงูประมาณ 15 ม.   
คนงาน๒คนไดน้ำเครอ่ืงเชอ่ืมไฟฟา้โดยใช้
สายสลงิโรยตวัเขา้ไปขา้งในเพอ่ืเชอ่ืมอดุรอยรว่ั 
สว่นอกีคนอยทู่ป่ีากแมนโฮลเพอ่ืคอยดดูควนั 
เวลาผา่นไป 5 นาที เกดิเสยีงระเบดิและไฟ
พงุ่ออกทช่ีอ่งแมนโฮล คนงานตกลงไปดา้นลา่ง 
เสยีชวีติ

เกดิเหตบุรเิวณบอ่ดกันำ้ฝนมฝีาเหลก็ปดิกวา้ง 
3 ม. ยาว 4 ม. ลกึ 3 ม. ทง้ั 3 คน
ลงไปเชค็ทอ่นำ้ในเตาเผาซง่ึอยใู่กลเ้ตาเผา
คาดสดูดมกา๊ซพษิ 
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10 มิ.ย.2556 
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวมวล จ.ตรัง

26 ม.ี ค. 2557          
บ่อน้ำเสียเทศบาลนครภูเก็ต

14 ม.ิ ย. 2557                  
บ้านพัก  จ.นนทบุรี

7 เม.ย. 2557                 
บ้านพักให้เช่า จ.ระยอง

23 มิ.ย.2560 
กม.20เขตบางนา  กทม.

20 กย.2560
โรงงานไซโลขา้วโพด 
อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย

9
9 มี.ค. 2555 รง.ผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพของโรงงาน
น้ำมันปาล์ม จ.กระบี่

คนงานลงไปล้างบ่อพัก (sump)
ของระบบฟอกก๊าซชีวภาพ
(biological scrubber) ปากบ่อกว้าง 
3ม. x 6ม. ลึก 2.9 ม.และมีตะกอนก้นบ่อ 
20-30 ซม. และสูดดมไฮโดรเจนซัลไฟด์

2 3

14 กค. 2560    
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
อ.บางเลน  จ.นครปฐม
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12  ������� ����������� ����������� �������������������������



ผปู้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล เชน่หากสถานทท่ีำงาน
มีระดับออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด ต้องใช้อุปกรณ์
ชว่ยหายใจ  (SCBA หรอื Air Line) และหากตอ้งสมัผสัเสยีงดงั 
ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลชนดิลดเสยีงขณะปฏบิตังิาน 
และหากตอ้งทำงานในทอ่ีบัอากาศทต่ีา่งระดบัตอ้งใชอ้ปุกรณป์อ้งกนั
การตก เชน่สายรดัลำตวั ตอ่กบัเชอืกชว่ยชวีติ

����������������������������������
�������������           

ควรมกีารสำรวจสถานทท่ีำงานวา่สถานใดบา้งเปน็สถานทอ่ีบัอากาศ
และตดิปา้ยเตอืน อนัตรายสถานทอ่ีบัอากาศ

ต้องมีขั้นตอนการขออนุญาตเข้าไปทำงานในที่อับอากาศที่เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร โดยขน้ัตอนทก่ีำหนดขน้ึนี้ สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา

ตอ้งจดัใหม้ผีคู้วบคมุงานทม่ีคีวามรคู้วามสามารถ เพอ่ืปฏบิตัหินา้ทต่ีา่งๆ 
เชน่ วางแผนปฏบิตังิาน และปอ้งกนัอนัตรายทอ่ีาจเกดิขน้ึ และอบรม
สอนงาน ควบคมุดแูลให้ ลกูจา้งใชต้รวจตรา เครอ่ืงปอ้งกนัและอปุกรณ์
คมุ้ครองความปลอดภยั ทใ่ีหอ้ยใู่นสภาพพรอ้มทจ่ีะทำงาน

จดัใหม้ผีชู้ว่ยเหลอืซง่ึผา่นการอบรมชว่ยเหลอืผปู้ระสบภยั และอปุกรณ์
การช่วยเหลือเฝ้าอยู่ปากทางเข้าสถานที่ทำงานอับอากาศ
ตลอดเวลาทำงาน เช่น รอก เชือก เข็มขัด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
อปุกรณด์บัเพลงิ 

จดัใหม้ผีชู้ว่ยเหลอืซง่ึผา่นการอบรมชว่ยเหลอืผปู้ระสบภยั และอปุกรณ์
การช่วยเหลือเฝ้าอยู่ปากทางเข้าสถานที่ทำงานอับอากาศ
ตลอดเวลาทำงาน เช่น รอก เชือก เข็มขัด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
อปุกรณด์บัเพลงิ 

ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าไปทำงานในสถานที่อับอากาศก่อนที่จะ
มีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน,ก๊าซพิษและการระบายอากาศ 
และต้องตัดการทำงานของเครื่องจักร  ระบบไฟฟ้า การป้อนวัสดุ

ต้องมีเครื่องตรวจวัดอากาศ,ก๊าซพิษที่สถานที่ปฏิบัติตลอดเวลา
ที่ทำงานอยู่ และผู้ทำหน้าที่อนุญาตควรทำการตรวจวัดปริมาณ
ระดับออกซิเจนในสถานที่ทำงานที่เป็นที่อับอากาศให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย (ปริมาณออกซิเจน 19.5 – 23.5 % หรือสารเคมี
ที่ติดไฟได้ในปริมาณเข้มข้นกว่าร้อยละ 20 ของความเข้มข้น
ต่ ำสุด ที่ จะติดไฟหรือระเบิดได้ )  ตามที่ กฎหมายกำหนด
ก่อนเริ่มงาน และต้องมีพัดลมระบายอากาศแบบไม่ก่อให้เกิด
ประกายไฟเตรียมพร้อมตลอดระยะเวลาทำงาน

อปุกรณไ์ฟฟา้ และอปุกรณป์ระกอบทใ่ีชใ้นสถานทอ่ีบัอากาศ ตอ้งเปน็
ชนดิทส่ีามารถปอ้งกนั ความรอ้น ฝนุ่ การระเบดิ การลกุไหม้ และไฟฟา้
ลดัวงจรอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทง้ัตอ้งจดัใหม้กีารเดนิสายไฟฟา้
ในสถานทอ่ีบัอากาศดว้ยวธิทีป่ีลอดภยั ตอ้งมแีผนการตรวจสอบ
อปุกรณไ์ฟฟา้ เชน่ สายไฟฟา้ สายดนิ  และการตดิปา้ยแสดงหลงัจาก
ผา่นการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทน่ีำไปใชง้านในสถานทอ่ีบัอากาศ 
แผงควบคมุวงจรหลกัหรอืวงจรยอ่ย ผปู้ฏบิตังิานตอ้งสามารถเขา้ไป
ตดัวงจรไดท้นัทกีรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ

ควรจดัใหม้อีปุกรณส์อ่ืสารทจ่ีำเปน็เพอ่ืใหส้ามารถตดิตอ่สอ่ืสารกนัได้
ระหวา่งปฏบิตังิานในทอ่ีบัอากาศ 

อุปกรณ์ประเภทบันได ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับ
การเขา้และออกของผทู้เ่ีขา้ไปปฏบิตังิานและตอ้งเปน็ชนดิทไ่ีมเ่ปน็
ตวันำไฟฟา้

กำหนดข้อห้าม และควบคุมต่างๆ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ 
ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ถ้าเป็นช่องโพรง ต้องปิดกั้นไม่ให้
คนตกลงไป และจดัใหม้ปีา้ยแจง้ขอ้ความ "บรเิวณอนัตรายหา้มเขา้ไป
โดยไมไ่ ดร้ บัอนญุ าต" ปดิ ประกาศไวใ้ นบรเิ วณสถานทอี่ บัอากาศ
ซง่ึมองเหน็ชดัอยตู่ลอดเวลา

ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work instruction) ที่ปลอดภัย 
และตอ้ งมกี ารอบรมคนงานและใหป้ ฏบิ ตัติามขนั้ ตอนการปฏบิ ตัิ
อยา่ งเครง่ ครดั กอ่ นเขา้ ทำงานในพนื้ ทอี่ บัอากาศ
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   ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
ผปู้ระกอบการ SMEs ผา่นนโยบายและมาตรการดา้นตา่ง ๆ อยา่งเขม้ขน้ 
และต่อเนื่อง  โดยพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน กลา่ววา่ รฐับาลภายใตอ้ำนาจของ พลเอกประยทุธ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยังยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
พัฒนาประเทศมุ่งสู่  Thailand 4.0  เน้นภารกิจการเพิ่มผลิตภาพ 
เนน้ ภารกจิ การเพมิ่ ผลติ ภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ใหก้ ลมุ่ เปา้ หมาย
ทเ่ีปน็สถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

       ซง่ึรฐับาลมนีโนบายชดัเจนในการชว่ยเหลอืสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ (SMEs) ดา้นการเงนิรวมทง้ัมาตรการในการผลกัดนัการลงทนุ
ในเขตเศรษฐกจิพเิศษซง่ึจะชว่ยใหส้ถานประกอบกจิการ (SMEs) มคีวามเขม้แขง็
ในดา้นการผลติมากขน้ึ แตห่ากการดำเนนิกจิการไมอ่ยภู่ายใตก้ารบรหิารจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั ทม่ีมีาตรฐานและเปน็ระบบแลว้

   สถานประกอบกจิการนน้ักม็คีวามเสย่ีงตอ่ความสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ
และความมั่นคงได้ดังข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องประการหนึ่ง
ของสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็(SMEs) ในประเทศไทย 
คอืการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยของลกูจา้งทท่ีำงาน ซง่ึยงัคงมจีำนวน
การประสบอนัตรายคอ่นขา้งสงู กลา่วคอืมจีำนวนมากกวา่ครง่ึหนง่ึของจำนวน
การประสบอนัตรายของลกูจา้งทว่ัประเทศ  สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั
อาชวี อนามยั  และสภาพแวดลอ้ มในการทำงาน (องคก์ ารมหาชน) ซงึ่ เปน็
หนว่ยงานภายใตก้ารกำกบัดขูองรฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน มหีนา้ที่
ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงานจงึไดด้ำเนนิโครงการพฒันาระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ
สถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็(SMEs) เพอ่ืยกระดบัมาตรฐาน
การจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน
ในสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs)  สำหรบัผปู้ระกอบการ
นำไปใช้ เพื่อให้ลูกจ้างทำงานอย่างปลอดภัย  ลดการบาดเจ็บและสูญเสีย
จากการทำงาน

   โดยการประสบอนัตรายจากการทำงานทำใหเ้กดิผลกระทบในหลายมติิ 
ไดแ้ก่ สถานประกอบกจิการตอ้งประสบกบักระบวนการผลติขดัขอ้ง ผลผลติ
เสยีหาย และสง่ผลถงึตน้ทนุการผลติ ดา้นการซอ่มบำรงุ หรอืเสยีเวลาสรรหา
แรงงานมาทดแทนผทู้ไ่ีดร้บับาดเจบ็จากการทำงาน แรงงานอาจตอ้งหยดุงาน 
สญู เสยี อวยั วะ หรอื เสยี ชวี ติ  ซงึ่ มผี ลกระทบตอ่ ทงั้ ตวั บคุ คล ครอบครวั  
และสงัคม อกีทง้ัยงัมผีลกระทบตอ่ภาครฐัเรอ่ืงคา่ใชจ้า่ยทดแทนจากกองทนุ
เงนิทดแทน หรอืสญูเสยีภาษเีงนิไดจ้ากแรงงานทท่ีพุพลภาพหรอืเสยีชวีติ 
จากสถานการณก์ารสญูเสยีดงักลา่ว สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (องคก์ารมหาชน) รว่มกบัคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดท้ำการศกึษาวจิยัเรอ่ืงตน้ทนุและความคมุ้คา่
การลงทนุดา้นความปลอดภยั ในปี พ.ศ. 2560 โดยไดร้บัความอนเุคราะห์
ขอ้มลูจากสำนกังานกองทนุเงนิทดแทน สำนกังานประกนัสงัคม เพอ่ืประมาณ
คณุคา่ทางเศรษฐศาสตรเ์มอ่ืมกีารลดอตัราการประสบอนัตรายจากการทำงาน 
จากผลการศกึษาในเบอ้ืงตน้ พบวา่ ถา้อตัราการประสบอนัตรายจากการทำงาน
ลดลง 5% จะทำใหส้ามารถลดมลูคา่ความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตรใ์นภาพรวม
ระดบัประเทศ 8,680 ลา้นบาท/ปี และระดบับคุคล 0.64 ลา้นบาท/ราย

        นอกจากนี้ สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำงาน (องคก์ารมหาชน) โดยสำนกัวจิยัและพฒันา ไดจ้ดัทำการศกึษา
และวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ (SMEs) ทเ่ีขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการจดัทำระบบมาตรฐาน
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ในปี พ.ศ. 2559 
และในปี พ.ศ. 2560  จำนวน 46 แหง่ทว่ัประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอ่ืศกึษา
และวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นความปลอดภยัใน SMEs และเพม่ิความตระหนกัรู้
ของผบู้รหิารสถานประกอบกจิการและเปน็แนวทางในการดำเนนิการเชงินโยบาย
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       สำนกัวจิยัและพฒันา สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (องคก์ารมหาชน) ไดน้ำเสนอผลจากการศกึษาและวเิคราะห์
การลงทนุดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการ SMEs ในงานการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นโรคจากการประกอบอาชพีและสง่ิแวดลอ้ม (The International 
Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED) เมอ่ืวนัที่ 12-14  ธนัวาคม 2561ณ โรงแรม Miracle Grand Convention 
ซง่ึสามารถสรปุได้ ดงันี้

�������� 1 ���������������������������������������������

       จากตารางที่ 1  สถานประกอบกจิการ SMEs มอีตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำงานลดลง 0.22% ซง่ึสามารถลดมลูคา่ความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตรใ์นภาพรวม
ระดบัประเทศ 387.34 ลา้นบาท/ปี และลดมลูคา่ความสญูเสยีในระดบับคุคล 28,560 บาท/ราย

       จากตารางที่ 2 มลูคา่การลงทนุดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบกจิการ SMEs เฉลย่ีรายหวัตอ่ลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ 46 แหง่ 7,455.44 บาท/ราย

�������� 2 ������������������������������������������ 

� �������� 3 �����������������������������������

จากตารางที่ 3. มลูคา่ความคมุ้ทนุทางเศรษฐศาสตรค์วามปลอดภยัในสถานประกอบกจิการ SMEs เฉลย่ี 21,104.56 บาท/ราย และมลูคา่เพม่ิทางเศรษฐกจิ
ในสถานประกอบกจิการ SMEs เทา่กบั 2.26 ลา้นบาท/แหง่ 

       ทง้ันี้ คาดวา่ผลจากการศกึษาในครง้ันจ้ีะสามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผบู้รหิารสถานประกอบกจิการใหด้ำเนนิมาตรการปอ้งกนัการประสบอนัตราย
ในแรงงาน และสามารถลดความสญูเสยีทางเศรษฐศาสตรไ์ดอ้กีทางหนง่ึ
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       พิษทำลายระบบประสาทชอบกินงูอื่นเป็นอาหารและค่อนข้างดุ
เมื่อถูกคุกคามส่วนใหญ่มักอยู่ตามป่าเขา(มีพฤติกรรมการเฝ้าไข่)

        1.������� 

                      
       พษิ ทำลายระบบประสาทชนดิ ทมี่ กันำพษิ มาทำเซรมุ่ คอื  งเู หา่ ไทย 
ส่วนใหญ่มักอยู่ตามรูในทุ่งนาป่ารกๆหรือบางครั้งในเล้าไก่และสามารถ
กนิ งอู น่ืเปน็ อาหารไดแ้ ละคอ่ นขา้ งดเุ มอื่ ถกู คกุ คาม

2.������ 

§Ù¾ÔÉã¹»ÃÐà·Èä·Â 
áÅÐ¡ÒÃ»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§µé¹
      รู้หรือไม่ในประเทศไทยมีงูเป็นร้อยๆชนิดแต่งูที่พบได้ทั่วไปส่วนใหญ่
มักเป็นงูที่ไม่มีพิษหรืองูที่ไม่อันตราย และมักจะถูกทุบตายอยู่บ่อยครั้ง
วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำงูพิษ7ชนิดที่พบได้ทั่วไปและมีความสำคัญ
ทางการแพทย์ให้อ่านครับ        พษิทำลายระบบประสาทสว่นใหญม่กัอยตู่ามปา่ในทร่ีกมกัออกหากนิ

เวลากลางคนืและชอบกนิงอูน่ืเปน็อาหาร คอ่นขา้งรกัสงบ

3.������������

       พษิทำลายระบบประสาท ชอบกนิงอูน่ืเปน็อาหารออกหากนิเวลากลางคนื
สว่นใหญอ่ยตู่ามขา้งๆ ลำหว้ย คอ่นขา้งรกัสงบ 

�4.����������� 

พษิระบบประสาทไมค่อ่ยกดัคน 

4.1 ����������� 
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   ส่วนใหญ่ชอบอยู่ตามพื้นหรือหญ้ารกๆและตามข้างทางชอบกิน
สตัวเ์ลย้ีงลกูดว้ยนมเปน็อาหารคอ่นขา้งขต้ีกใจขเู่บาฉกเรว็แตจ่ะไมจ่โู่จมกอ่น
หากไมเ่ขา้ใกลจ้นเกนิไป (ออกลกูเปน็ตวั)

        5.��������  

6.������                        
   พิษทำลายระบบเลือดส่วนใหญ่ชอบอยู่ตามกองใบไม้แห้ง
มักหากินกลางคืนชอบกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร
ค่อนข้างขี้ตกใจขู่เบาฉกเร็วแต่จะไม่จู่โจมก่อนหากไม่เข้าใกล้จนเกินไป 
(มีพฤติกรรมการเฝ้าไข่)

7.������������������� 
   ชนิดที่ชอบนำพิษมาผลิตเซรุ่มคืองู เขียวหางไหม้ท้องเหลือง 
พิษทำลายระบบเลือดส่วนใหญ่อยู่ตามต้นไม้หรือพุ่มไม้เล็กๆชอบกิน
สัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร ออกหากินกลางคืน ค่อนข้างขี้ตกใจขู่เบา
ฉกเร็วแต่จะไม่จู่โจมก่อนหากไม่เข้าใกล้จนเกินไป (ออกลูกเป็นตัว)

7.1 ������������� 
        พิษระบบเลือดหากโดนกัดเลือดไหลไม่หยุด

8. ������  
        พิษทำลายระบบกล้ามเนื้อ (พิษอันดับ1ของโลก)

       ถงึงทูง้ัหมดนจ้ีะมพีษิแตง่เูหลา่นเ้ีขาไมค่ดิทำรา้ยมนษุยก์อ่นนะครบั 
ถา้ละชวีติเขาได้ กค็วรละครบัหรอืพบตามบา้นเรอืนกค็วรแจง้หนว่ยงาน
ทเ่ีกย่ีวขอ้งมานำออกไปนะครบั เผอ่ืจะไดเ้อาไปใชป้ระโยชน์

������������

1. เคลอ่ืนไหวรา่งกายใหน้อ้ยทส่ีดุ 

2. หา้มยกแผลสงูกวา่หวัใจ

3. สงัเกตรุอยเขย้ีว ถา้ม2ีรแูสดงวา่งมูพีษิ(ไมเ่สมอไป 
    เพราะบางทมีรีเูดยีว บางทไีมช่ดัเจน อยา่เสยีเวลา)

4. ลา้งแผลใหส้ะอาดฟอกดว้ยสบเู่บาๆ

5. ทาเบตาดนี

6. ปดิแผล

7. รบีพนัผา้และดามดว้ยไมใ้หเ้รว็ทส่ีดุ ไปโรงพยาบาลใกลท้ส่ีดุ

� � �������������������������

1. หา้มดดูพษิ

2. หา้มรดั

3. หา้มขนัชะเนาะ

4. หา้มทายาสมนุไพร

5. หา้มดม่ืเหลา้

6. หา้มดม่ืสารกระตนุ้
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(Quality of Working life)

   การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ทป่ีฏบิตัมิากกวา่กจิกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยง่ิในสงัคมอตุสาหกรรม คาดกนัวา่มนษุยไ์ดใ้ชเ้วลาถงึหนง่ึในสาม
ของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือสำนักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลา
ของชวีติเกย่ีวขอ้งกบัการทำงานเพม่ิขน้ึไปอกี ซง่ึคนวยัแรงงานเปน็กลมุ่คนกลมุ่ใหญท่ส่ีดุของโครงสรา้งประชากรไทย 
เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ภาครัฐและเอกชน
ใหค้วามสำคญัไมเ่พยีงในการพฒันาศกัยภาพแตร่วมถงึคณุภาพชวีติทด่ีดีว้ย
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   เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.  2560-  2564)  ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานในประเทศมี
คณุภาพชวีติทด่ีแีละมคีวามสขุ ในขณะเดยีวกนัคณุภาพชวีติในการทำงาน 
(Quality of work life) มคีวามสำคญัอยา่งยง่ิในการทำงานปจัจบุนั 
เพราะคนเปน็ทรพัยากรทส่ีำคญั เปน็ตน้ทนุทางสงัคมทม่ีคีณุคา่ ในปจัจบุนั
คนสว่นใหญต่อ้งเขา้สรู่ะบบการทำงาน ตอ้งทำงานเพอ่ืใหช้วีติดำรงอยไู่ด้
และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องทำงานในที่ทำงาน
เปน็ สว่ นใหญ่ จงึ ควรมสี ภาวะทเี่ หมาะสม ทำใหเ้ กดิ ความสขุ ทงั้ รา่ งกาย
และจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ 
สขุภาวะทางจติวญิญาณ และสขุภาวะทางสงัคม (กองสวสัดกิารแรงงาน. 
2547 : 18) คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อการทำงานมาก กล่าวคือ 
ทำใหเ้กดิความรสู้กึทด่ีตีอ่ตนเอง ทำใหเ้กดิความรสู้กึทด่ีตีอ่งาน และทำใหเ้กดิ
ความรสู้กึทด่ีตีอ่องคก์รนอกจากนย้ีงัชว่ยสง่เสรมิในเรอ่ืงสขุภาพจติชว่ยให้
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร 
และยงัชว่ยลดปญัหาการขาด งาน การลาออก ลดอบุตัเิหตุ และสง่เสรมิ
ใหไ้ดผ้ลผลติและการบรกิารทด่ีี ทง้ัคณุภาพและปรมิาณ (ทพิวรรณ ศริคิณู
2542 : 18)

   คณุภาพชวีติในการทำงาน (Quality of Working Life) 
ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมคีวามสำคญัตอ่องคก์ร ดงันน้ั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ในสถานที่ทำงานต้องมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการทำงาน 
คอื ทำใหผ้ปู้ฏบิตังิานมคีวามรสู้กึทด่ีตีอ่งาน มคีวามมง่ัคง ทำใหเ้กดิ
ความสขุ โดยจะสง่ผลดทีง้ัตวับคุคลและองคก์ร เชน่

1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ  

   เนอ่ืงจากการจดัการคณุภาพชวีติในองคก์ารทำใหอ้งคก์ารมนีโยบาย
และการวางแผนดา้นคณุภาพชวีติ มกีารจดักลยทุธก์ารพฒันาคณุภาพชวีติ
การทำงานดา้นตา่ง ๆ ทง้ัในดา้นลกัษณะงาน  บคุลากร และสภาพแวดลอ้ม
ที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการดำเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพ
ขององคก์ารเพม่ิขน้ึขององคการเพมขน

2. ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

   เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีทำให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยัง
ส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ

3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

       การพฒันาคณุภาพชวีติการทำงานดว้ยการเปดิโอกาสใหผ้ปู้ฏบิตังิาน
เพม่ิพนูทกัษะความสามารถของตนเอง ไมว่า่จะโดยการศกึษา ฝกึอบรม
หรอืการพฒันาตา่งเปน็การเพม่ิศกัยภาพของผปู้ฏบิตังิานใหส้งูขน้ึ
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ละสังสังสั คมแห่งชาติฉบับบับบั ที่ 12
ให้คนทำทำท งานในประเทศมี
กนัคณุภาพชวีติใตใต นการทำทำท งาน 
อยา่งยง่ิในการทำทำท งานปจัปัป จบุนั
ทางสงัคมทม่ีคีณุคา่ ในปจัปัป จบุนั
ทำทำท งานเพอ่ืใหช้วีติดำดำด รงอยไู่ยู่ย ด้
อคนต้องทำทำท งานในที่ทำทำท งาน

 ทำใหเ้ กดิ ความสขุ ทงั้ รา่ งกาย
างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ 
สงัคม (กองสวสัดกิารแรงงาน. 
ต่อการทำทำท งานมาก กล่าวคือ 
มรสู้รู้รสู้สกึู้ ึู้ ทด่ีตีอ่งาน และทำทำท ใำใำ หใหใ เ้กดิ
สรมิใมใม นเรอ่ืงสขุภาพจติชว่ยใยใย ห้

 มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร 
อก ลดอบุตัเิั ิั หตุ และสง่เสรมิ
ละปรมิาณ (ทพิวรรณ ศริคิณู
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       ตามหลักการของ Richard E. Walton ซึ่งปรากฏในหนังสือ Criteria for Quality of Working life 
ได้แบ่งองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ ดังนี้
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         การทผ่ีปู้ฏบิตังิานไดร้บัคา่จา้ง เงนิเดอืน คา่ตอบแทน และผลประโยชนอ์น่ืๆ 
อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และตอ้ งเปน็ ธรรม เมอื่ เปรยี บเทยี บกบั งานหรอื องคก์ ารอนื่ ๆในประเภท
เดยีวกนัดว้ย

   
         

  
         

 
         กจิกรรมการทำงานทด่ีำเนนิไปในลกัษณะทไ่ีดร้บัผดิชอบตอ่สงัคม 
ซง่ึนบัเปน็เรอ่ืงทส่ีำคญัประการหนง่ึทผ่ีปู้ฏบิตังิานจะรสู้กึและยอมรบัวา่
องคก์รทต่ีนปฏบิตังิานอยนู่น้ั  มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมในดา้นตา่งๆ 
ทง้ัในดา้นผลผลติ การจำกดัของเสยี การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตัิ
เกย่ีวกบัการจา้งงาน และเทคนคิดา้นการตลาด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
   (Adequate and Fair Compensation)

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 
   (Safe and Healthy Environment) 

   ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย
และสง่ิแวดลอ้มของการทำงานทไ่ีมเ่หมาะสม ซง่ึจะกอ่ใหเ้กดิสขุภาพไมดี่ 
โดยสง่ิแวดลอ้มทง้ัทางกายภาพและทางดา้นจติใจ นน่ัคอื สภาพการทำงาน
ตอ้งไมม่ลีกัษณะทต่ีอ้งเสย่ีงภยัจนเกนิไป และจะตอ้งชว่ยใหผ้ปู้ฏบิตังิาน
รสู้กึสะดวกสบาย และไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
    ได้เป็นอย่างดี (Development of Human Capacities)

   งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาสได้ทำงาน
ที่ตนยอมรับว่าสำคัญและมีความหมาย การพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลในการทำงานนี้ เป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การศึกษา 
อบรม การพัฒนาการทำงานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพชีวิต ซึ่งจะทำให้บุคคลสามารถทำหน้าที่ได้โดยใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่อย่างเต็มที่  มีความเชื่อมั่นในตนเอง

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง
    ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and security)  

   นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเอง
ใหไ้ดร้บัความรแู้ละทกัษะใหมๆ่ แลว้ ยงัชว่ยใหผ้ปู้ฏบิตังิานไดม้โีอกาส
ก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาสในการ
เลอ่ืนตำแหนง่หนา้ทท่ีส่ีงูขน้ึ ตลอดจนเปน็ทย่ีอมรบัทง้ัของเพอ่ืนรว่มงาน
และสมาชกิในครอบครวัของตน

5. ลกัษณะงานมสีว่นสง่เสรมิดา้นบรูณาการทางสงัคมของผปู้ฏบิตังิาน 
    (social integration)

   การทำงานร่วมกันเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า 
สามารถปฏบิตังิานใหส้ำเรจ็ลลุว่งได้ มกีารยอมรบัและรว่มมอืทำงานดว้ยดี 
และงานนน้ัชว่ยใหผ้ปู้ฏบิตังิานไดม้โีอกาสสรา้งสมัพนัธภาพกบับคุคลอน่ืๆ 
รวมถงึโอกาสทเ่ีทา่เทยีมกนัในความกา้วหนา้ทต่ีง้ัอยบู่นฐานของระบบ
คณุธรรม      
 
  6. ลกัษณะงานทต่ีง้ัอยบู่นฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม 
   (Constitutionalism) 

   หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้รับสิทธิ
ในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิ
ซึ่งกันและกัน หรือเป็นการกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน 
ซึ่งวัฒนธรรมในองค์การหรือหน่วยงานจะส่งเสริมให้เกิดการเคารพ
สทิธสิว่นบคุคลมคีวามเปน็ธรรมในการพจิารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลั 
รวมทง้ัโอกาสทแ่ีตล่ะคนจะไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเปดิเผย มเีสรภีาพ
ในการพดู มคีวามเสมอภาค

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม 
   (the total life space)

       เปน็เรอ่ืงของการเปดิโอกาสใหผ้ปู้ฏบิตังิานไดใ้ชช้วีติในการทำงาน
และชวีติสว่นตวันอกองคก์รอยา่งสมดลุ นน่ัคอืตอ้งไมป่ลอ่ยใหผ้ปู้ฏบิตังิาน
ไดร้บัความกดดนัจากการปฏบิตังิานมากเกนิไป สามารถทำไดด้ว้ยการ
กำหนดชว่ัโมงการทำงานทเ่ีหมาะสม เพอ่ืหลกีเลย่ีงการทต่ีอ้งครำ่เครง่
อยกู่บังานจนไมม่เีวลาพกัผอ่น หรอืไดใ้ชช้วีติสว่นตวัอยา่งเพยีงพอ

8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
   (social relevance)
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แล้วทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
   การที่องค์กรจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงานนั้น  ไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว   หากแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือ
ทง้ัสองฝา่ย คอื ในสว่นของนายจา้งหรอืฝา่ยองคก์ร และฝา่ยลกูจา้งหรอืพนกังาน โดยทท่ีง้ัสองฝา่ยตอ้งมแีนวทางในการดำเนนิงานเพอ่ืมงุ่สเู่ปา้หมาย
ของการมคีณุภาพชวีติในการทำงานทด่ีรีว่มกนั และเกดิความพงึพอใจทง้ัสองฝา่ย

       การสร้างความพึงพอใจในการทำงานนี้ ผู้เขียนขอแนะนำแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อทฤษฎีการจูงใจ – ค้ำจุน (The motivation Hygiene Theory) 
สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors)
       เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความชื่นชม ยินดีในผลงาน
และความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถ 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

5

ความสำเร็จของงาน (Achievement) 
หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น
และประสบผลสำเร็จอย่างดี

การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งการยอมรับ
นับถือนี้บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย

ลักษณะงาน (Work Itself) 
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่า
งานนั้นเป็นงานที่จำเจน่าเบื่อหน่าย หรือท้าทายความสามารถ 
ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย

ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบงาน
อย่างเต็มที่

ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน (Advancement) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตำแหน่งของบุคคล
ในองค์กร แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายตำแหน่งจากแผนกหนึ่ง
ไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์กร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
ถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้ความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่า 
เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงานอย่างแท้จริง
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ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors)
       เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจแต่ สามารถทำให้
บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีอยู่ 10 ประการคือ

การบงัคบับญัชา (supervision) 
หมายถงึ ความรคู้วามสามารถของผบู้งัคบับญัชาในการดำเนนิงาน 
ความยตุธิรรมในการบรหิารงาน ตลอดจนความเตม็ใจหรอืไมเ่ตม็ใจ
ของผบู้งัคบับญัชาในการใหค้ำแนะนำ หรอืมอบหมายงานรบัผดิชอบตา่งๆ 
ใหแ้กล่กูนอ้ง

นโยบายบริหาร (policy and administration) 
หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร 
การให้อำนาจแก่บุคคลในการดำเนินงานให้สำเร็จ
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5

สภาพการทำงาน (working condition) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ 
และอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ

ความสมัพนัธก์บัผบู้งัคบับญัชา (relations with superiors) 
หมายถงึ การพบปะ การสนทนา ความเปน็มติร รวมถงึการเรยีนรงู้าน
จากผบู้งัคบับญัชา การไดร้บัความชว่ยเหลอืเกอ้ืกลูจากผบู้งัคบับญัชา 
ความซอ่ืสตัย์ ความเตม็ใจรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากลกูนอ้ง ความเชอ่ืถอื
ไวว้างใจลกูนอ้งของผบู้งัคบับญัชา

ความสมัพนัธก์บัผใู้ตบ้งัคบับญัชา (relation with subordinates) 
หมายถงึ การพบปะ สนทนา และความมปีฏสิมัพนัธใ์นการทำงาน
ทแ่ีสดงถงึความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั

10

ตำแหน่งในบริษัท (status) 
หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ทำให้บุคคลรู้สึกต่องาน 
เช่น การมีรถประจำตำแหน่ง เป็นต้น

ความมั่นคงในงาน (job security) 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน 
รวมทั้งความมั่นคงขององค์กร

เงินเดือน (salary) 
หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ

ชีวิตส่วนตัว (personal life) 
หมายถึง สถานการณ์หรือลักษณะบางประการของงาน
ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว  ทำให้บุคคลมีความรู้สึก
อย่างใดอย่างหนึ่งต่องานที่ได้รับ เช่น องค์กรต้องการให้ไป
ประจำที่ทำงานใหม่ อาจจะไกลและทำให้ครอบครัวลำบาก เป็นต้น
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (relation with peers) 
หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งาน
ในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
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นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนทำให้เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน อาทิ 
1.  ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
2.  ลักษณะของงานที่ทำ ได้แก่ การได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการและความรู้ ความสามารถของตน และไม่เกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน
3.  การติดต่อสื่อสาร (communication) ได้แก่ การสื่อสารเพื่ออำนวยประโยชน์ให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเวลา
    และความต้องการของบุคคลในองค์การ
4.  สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ (benefits) ได้แก่ การบริการ การรักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ

       จากทไ่ีดก้ลา่วมาทง้ัหมดนี้ จะเหน็ไดว้า่การสรา้งคณุภาพชวีติการทำงาน เปน็สง่ิทจ่ีำเปน็และมคีวามสำคญัอยา่งยง่ิ คณุภาพชวีติในการทำงาน
ในลกัษณะของความพงึพอใจในการทำงานนน้ั จะสง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน และยงัเปน็สง่ิจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการทำงาน ซง่ึนำไปสปู่ระสทิธภิาพ
และเกดิ การเพมิ่ ผลผลติ ของบรษิ ทัหรอื องคก์ ารในทสี่ ดุ เรยี กไดว้ า่ บรรลเุ ปา้ หมายของทงั้ บคุ คลในฐานะสมาชกิ ขององคก์ ารและตวั องคก์ ารเอง 
นอกจากนย้ีงั สง่ผลตอ่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอกีดว้ย
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นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนทำให้เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน อาทิ 
1. ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
2. ลักษณะของงานที่ทำ ได้แก่ การได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการและความรู้ ความสามารถของตน และไม่เกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน
3. การติดต่อสื่อสาร (communication) ได้แก่ การสื่อสารเพื่ออำนวยประโยชน์ให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเวลา
    และความต้องการของบุคคลในองค์การ
4. สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ (benefits) ได้แก่ การบริการ การรักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ

       จากทไ่ีไ่ีไดก้ลา่วมาทง้ัหมดนี้ จะเหน็ไนไน ดว้า่การสรา้งคณุภาพชวีติการทำทำท งาน เปน็ป็ป สง่ิทจ่ีำจำจ เปน็ป็ป และมคีวามสำสำส คญัอยา่งยง่ิ คณุภาพชวีติใตใต นการทำทำท งาน
ในลกัษณะของความพงึพอใจในการทำทำท งานนน้ั จะสง่ผลตอ่การปฏบิตังิั ิั าน และยงัเปน็ป็ป สง่ิจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการทำทำท งาน ซง่ึนำนำน ไปสปู่สู่ส ระสทิธภิาพ
และเกดิ การเพมิ่ ผลผลติ ของบรษิ ทของบรษทของบรษั หรอื องคก์ ารในทสี่ารในทสี่ารในทสดุ เรยี กไดว้ า่ บรรลเุ ปา้ หมายของทงั้ บคุ คลในฐานะสมาชกคลในฐานะสมาชกิคลในฐานะสมาชกขององคก์ ารและตวั องคก์ ารเอง 
นอกจากนย้ีงั สง่ผลตอ่เศรษฐฐษฐษ กจิโดยรวมของประเทศอกีดว้ย
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   สีคิ้วโมเดลเกิดขึ้นในปี 2553 เป็นโครงการบูรณาการที่ภาคภูมิใจ
ของเกษตรกร อ.สีคิ้ว เป็นอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นจากการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐเริ่มจากอำเภอสีคิ้วโดยท่านนายอำเภอ 
กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนของ
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในท้องที่กล่าวคือ
สำนักงานเกษตรอำเภอและศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

   ปัจจุบันสีคิ้วโมเดลมีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
เขา้ รว่ มโครงการทงั้  12 ตำบล รวมทงั้ สนิ้  1,649 คน ทงั้ นไี้ ดม้ กี ารพฒั นา
และยกระดบัความสามารถของเกษตรกรมาอยา่งตอ่เนอ่ืงทกุปโีดยมหีลกัการ
คอืใหเ้กษตรกรพฒันาอาชพีปลกูมนัสำปะหลงัอยา่งยง่ัยนื

   ทุกวันนี้สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวัน ความต้องการ
ของโลกเปลี่ยนไปเช่นกัน ธุรกิจบางอย่างหายไป บางอย่างเกิดขึ้นมาใหม่
และหายไปอยา่งรวดเรว็เชน่กนั ในภาคธรุกจิมกีารแขง่ขนักนัอยา่งยง่ิยวด 
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้ซื้อเลือกมากขึ้น ตลอดจน
ความคาดหวงัตา่งๆ รวมไปถงึหลกัธรรมมาภบิาลกถ็กูนำมาคำนงึถงึเชน่กนั 

       บรษิทั อนิกรดิอิอน ประเทศไทย จำกดั ไดเ้ลง็เหน็ความเปลย่ีนแปลงตา่งๆ 
เหล่านี้  จะต้องเกิดขึ้นกับธุรกิจมันสำปะหลังอย่างแน่นอน และในที่สุด
จะยอ้ นกลบั มากระทบถงึ ปากทอ้ งพนี่ อ้งเกษตรกรทปี่ ระกอบอาชพี เกษตร 
ไมว่า่จะเปน็ ออ้ย ขา้ว ขา้วโพด มนัสำปะหลงักห็นไีมพ่น้เรอ่ืงมาตรฐานตา่งๆ 
ทผ่ีบู้รโิภคใหค้วามสำคญัและเปน็สว่นหนง่ึในการตดัสนิใจเลอืก

   ปี พ.ศ. 2560 บริษัท จึงได้เริ่มเรียนรู้และศึกษาร่วมกับพี่น้อง
เกษตรกรมันสำปะหลังจำนวน 205 คนถึงหลักความยั่งยืนดังกล่าว
ประกอบดว้ยหลกัสำคญั 3 ดา้น คอื เศรษฐกจิ  สงัคม และสง่ิแวดลอ้ม 
ผลจากการทำแบบสอบถามและพดูคยุกบัเกษตรกร พบวา่เราตอ้งทบทวน
และพฒันายกระดบัอาชพีเกษตรขน้ึจากทเ่ีปน็อยเู่ดมิ อาทิ เชน่

   การเพาะปลูกตามหลักเกษตรที่ดี  การจ้างแรงงานภาคเกษตร 
ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี การอนรุกัษส์ง่ิแวดลอ้มและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ เปน็ตน้

������������������������������������������������� 

Sustainability Agriculture

       ปี 2561 บรษิทัจงึไดป้ระสานขอพลงัความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานอย่างสอดคล้องกับบริบทและภารกิจ
ของหนว่ ยงานนนั้ ๆ กระทรวงแรงงานเปน็ ทพี่ ง่ึแหง่ หนงึ่ ทจี่ ะชว่ ยใหเ้ รา
เข้าใจในด้านสังคมตลอดถึงการจ้างงานในภาคเกษตรตามหลักสากล
ได้เป็นอย่างดีโดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเรื่องแนวปฏิบัติการ
ใชแ้รงงานทดี่ี (GLP)

   กรกฎาคม 2561 ตำบลมิตรภาพได้เป็นตำบลนำร่องแห่งแรก 
เพอ่ืใหเ้ปน็โมเดลตวัอยา่งโดยผสานกำลงัหลกัของชมุชนคอื อาสาสมคัร
สาธารณสขุหมบู่า้น 112 คน ภายใตภ้ารกจิดแูล 7 หมบู่า้น 1,470 ครวัเรอืน 
ไดเ้ขา้อบรมความรเู้รอ่ืงความยง่ัยนืจากวทิยากรผเู้ชย่ีวชาญทง้ัสองกระทรวง 
ไดแ้ก่ กระทรวงแรงงานและกระทรวงอตุสาหกรรมและยงัมหีนว่ยงานทอ้งถน่ิ
ที่เป็นแกนสำคัญช่วยสนับสนุนการจัดงานจนบรรลุเป้าหมายด้วยดี 
ดังเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สำนกังานพฒันาชมุชน เปน็ตน้
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   นบั ตงั้ แตเ่ ดอื นมนี าคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) ทผี่ า่นมาองคก์ รมาตรฐานระหวา่ งประเทศ (THE INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR STANDARDIZATION : ISO) ไดอ้อกมาตรฐานการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001:2018 ขน้ึเปน็ฉบบัแรก 
ทำให้แวดวงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คึกคักเป็นพิเศษ  หลังจากที่เฝ้ารอกันมายาวนาน สิ่งที่ตามมาคือหากจะนำเอามาตรฐาน
ฉบบัดงักลา่วมาใชใ้นองคก์รของเรา จะมวีธิกีารและขน้ัตอนการปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง และการวางระบบหรอืการจดัทำระบบมคีวามยงุ่ยากมากแคไ่หน 
เพื่อให้ผู้ที่จะวางระบบและการจัดทำระบบขององค์กรที่สนใจทราบแนวทางและขั้นตอนการวางระบบอย่างง่าย ผู้เขียนขอเสนอและแนะนำ
แนวทางการปฏบิตัจิรงิแบบงา่ยๆดงัตอ่ไปนี้

����������������� ������������� 
(TOP MANAGEMENT COMMITMENT) 

   แน่นอนการที่องค์กรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่ไฟเขียว 
หรือส่งสัญญาณให้ชัดเจน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นยากมาก ในขั้นตอนแรกนั้น
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่จะทำระบบจะต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทจี่ ะนำเอา มาตรฐานระบบการบรหิ ารจดั การอาชวี อนามยั และความปลอดภยั      
ISO 45001:2018 มาใชแ้ละจะตอ้งสอ่ืสารใหท้ว่ัถงึทง้ัองคก์ร ทกุกลมุ่ผมู้สีว่นได้
ส่วนเสีย โดยสามารถใช้เทคนิคช่องทางวิธีการต่างๆได้หลายๆช่องทาง  เช่น 
การสื่อสารโดย ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้พูดหรือปราศรัย , การออกเป็นสาส์นจาก
ผู้บริหารสูงสุด, การส่งข้อความสั้นๆ (SMS) ,การติดบอร์ดข่าวสาร,การใช้ 
Social Media เชน่ LINE, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER เปน็ตน้ 
โดยการแสดงออกในขน้ัตอนนี้ หากดำเนนิการอยา่งสมำ่เสมอ ตอ่เนอ่ืง จะเปน็การ
แสดงความมงุ้มน่ั และสง่ัเสรมิ รวมทง้ัสรา้งบรรยากาศ ใหเ้กดิการจดัทำระบบ
ไดส้ำเรจ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็

FOR STATAT NDARDIZATATA ION : ISO) ไดออกมาตรฐานการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001:2018 ขน้ึเปน็ป็ป ฉบบัแรก 
ทำทำท ให้แวดวงด้าด้าด้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คึกคักคักคั เป็นพิเศษ หลังลังลั จากที่เฝ้าฝ้าฝ้ รอกันกันกั มายาวนาน สิ่งที่ตามมาคือหากจะนำนำน เอามาตรฐาน
ฉบบัดงักลา่วมาใชใชใช้ นองคก์รของเรา จะมวีธิกีารและขน้ัตอนการปฏบิตัอิั ิั ยา่งไรบา้ง และการวางระบบหรอืการจดัทำทำท ระบบมคีวามยงุ่ยุ่ย ยากมากแคไ่หน 
เพื่อให้ผู้ที่ผู้ที่ผู้ จะวางระบบและการจัดจัดจั ทำทำท ระบบขององค์กรที่สนใจทราบแนวทางและขั้นขั้นขั้ ตอนการวางระบบอย่างง่าย ผู้เขียนขอเสนอและแนะนำนำน
แนวทางการปฏบิตัจิั ิั รงิแบบงา่ยๆดงัตอ่ไปนี้
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(TOP MANAGEMENT COMMITMENT) 

แน่นอนการที่องค์กรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่ไฟเขียว รสักอย่างหนึ่งถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่ไฟเขียว รสักอย่างหนึ่งถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่ไฟเขียว 
หรือส่งสัญสัญสั ญาณให้ชัห้ชัห้ ดชัดชั เจน ความสำสำส เร็จจะเกิดขึ้นขึ้นขึ้ ยากมาก ในขั้นขั้นขั้ ตอนนแรกนั้นนั้นนั้
ผู้บผู้บผู้ ริหารสูงสุดขององค์กรที่จะทำทำท ระบบจะต้อต้อต้ งแสดงออกถึงงความมุ่งงมั่นมั่นมั่ ตั้งตั้งตั้ ใจ
ทจี่ ะนำเอา มาตรฐานระบบการบรหิ ารจดั การอาชวี อนามยั และความปลอดภยและความปลอดภยและความปลอดภยัและความปลอดภยัและความปลอดภย     
ISO 45001:2018 มาใาใา ชแ้ละจะตอ้งสอ่ืสารใรใร หท้ว่ัถงึทง้ัองคก์ร ทกุกลมุ่ลุ่ล ผมูู้้ผู้ผผู้ผมู้มสีู้ ีู้ ว่นไนไน ด้
ส่วนเสีย โดยสามารถใช้เทคนิคช่องทางวิธีการต่างๆได้หด้หด้ ลายๆช่องททาง เช่น 
การสื่อสารโดย ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้พูดหรือปราศรัย , การออกเป็นสาส์นจากการออกเป็นสาส์นจากการออกเป็นสาส์นจาก
ผู้บผู้บผู้ ริหารสูงสุด, การส่งข้อข้อข้ ความสั้นสั้นสั้ ๆ (SMS) ,การติดบอร์ร์ดข่าวสาาร,การใช้ 
Social Media เชน่ LINE, FAFAF CEBOOK, K, K INSTATAT GRAM, TTWTWT ITTTTT ER R เปน็ป็ป ตน้
โดยการแสดงออกใกใก นขน้ัตอนนี้ หากดำดำด เนนิการอยา่งสมำมำม่ เสมอ ตอ่เนอ่ืง จะเปน็ป็ป การ
แสดงความมงุ้มุ้มงุ้งมน่ั และสง่ัเสรมิ รวมทง้ัสรา้งบรรยากาศ ใหเ้กกดิิการจดดัทำทำท ระบบ
ไดส้ำสำส เรจ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็

30  ������� ����������� ����������� �������������������������
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   ดเูหมอืนขน้ัตอนนี้ ไดถ้กูละเลยไปในบางองคก์ร ซง่ึเปน็ขน้ัตอน
ที่สำคัญมากเพราะการเรียนรู้และการทำความรู้จักกับมาตรฐาน 
จะทำใหผ้ทู้ร่ีบัผดิชอบในการวางระบบมคีวามเขา้ใจ รถู้งึเจตนารมณ์
และหลกัการความตอ้งการของมาตรฐาน เวลาจดัวางระบบจะจดัทำไดง้า่ย
และครบถ้วน ที่สำคัญการวางระบบจะวางได้สอดคล้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานทก่ีำหนดไว้ สว่นผเู้กย่ีวขอ้งหนว่ยงานอน่ืๆ หากไดท้ำการ
รจู้ กักบั มาตรฐานฉบบั นกี้ จ็ะเกดิ ความเขา้ ใจและสามารถมสี ว่นรว่ ม 
ในการจดัทำระบบและตอบสนองตอ่ระบบไดอ้ยา่งเขา้ใจ ลดแรงตา้ น
จากความไมเ่ ขา้ ใจตามเจตนารมณแ์ ละความตอ้ งการของมาตรฐาน
ดังกล่าวลงได้  โดยวิธีการทำความรู้จักมาตรฐานดังกล่าวจะใช้
การฝกึอบรม,ศกึษาดว้ยตวัเอง,มผีเู้ชยีวชาญมาแนะนำให ้ เปน็ตน้

������������������������� ����������
������������ (STEERING COMMITTEE)

   แนน่อนในการเรม่ิทำโครงการใหมๆ่ การทจ่ีะทำใหท้กุๆหนว่ยงาน 
หรือทุกๆคนในองค์กรมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมกัน
ทง้ัหมดเปน็ไปไดย้ากและทส่ีำคญัแตล่ะหนว่ยงานแตล่ะคน จะมภีารกจิ
มากมายหลายดา้น แนวทางทจ่ีะทำใหม้ทีมีงานมาจดัทำและวางระบบ
ในช่วงเริ่มต้นคือ  การจัดตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบขึ้นมา 
(STEERING COMMITTEE) โดยภารกจิของคณะทำงานนี้ คอืวางระบบ
การบรหิารการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
ISO 45001:2018 ใหเ้กดิขน้ึในองคก์ร โดยเทคนคิการตง้ัคณะทำงาน
ใหป้ระสบความสำเรจ็ คอืควรมตีวัแทนมาจากทกุสว่นงาน ( ALL FUNCTION)  
เพอ่ืใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและชว่ยใหก้ารออกแบบและการวางระบบ
ไดค้รอบคลมุครบถว้นทว่ัถงึทกุสว่นงานภายในองคก์ร 

�������� ������ ������������������������� 
(MANAGEMENT REPRESNTAIVE : MR) 

04
   ในมาตรฐานนี้ ISO 45001:2018 ไม่ได้กำหนดชัดๆว่าต้องมี
ตำแหน่งนี้  แต่ในความเป็นจริงของการจัดทำระบบใดๆ ก็ตาม 
องคก์รจำเปน็จะตอ้งมผีแู้ทนของผบู้รหิารสงูสดุ เพอ่ืเปน็จดุศนูยร์วม
ของการสรา้งและการจดัทำรวมทง้ับรหิารระบบเมอ่ืมกีารจดัวางระบบ
สำเรจ็แลว้ เพราะผบู้รหิารสงูสดุมภีารกจิในการบรหิารจดัการธรุกจิ
ขององคก์ร การเขา้มากำกบัดแูลตดิตามอยา่งใกลช้ดิอาจจะมขีอ้จำกดั
ด้านเวลา การมีผู้ช่วยมาบริหารจัดการเพื่อให้มีระบบหรือเพื่อให้
ระบบมกีารดำเนนิการอยา่งตอ่เนอ่ืงจงึมคีวามจำเปน็ โดยในทางปฏบิตัิ
ตำแหน่งนี้สามารถมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย 
หรอืเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัระดบัชพี ปฏบิตัหินา้ทใ่ีนตำแหนง่นไ้ีด้

������ ROADMAP 
���������������������������� 

05
       ในการจดัทำระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
ISO 45001:2018 มีรายละเอียด และกิจกรรมการดำเนินงาน
ค่อยข้างมาก ฉะนั้นสิ่งที่องค์กร จะต้องจัดทำอย่างน้อย 2 อย่างคือ 
การกำหนด ROADMAP วา่จะใหม้รีะบบหรอืสรา้งระบบใหแ้ลว้เสรจ็
เมอ่ืไหร่ วนัไหน ชว่งไหน โดย ROADMAP จะชว่ยใหท้กุหนว่ยงาน
รับรู้ร่วมกัน อีกอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการคือการกำหนดแผนการ
ดำเนนิการ (ACTION PLAN) เปน็แผนการดำเนนิงานทล่ีงรายละเอยีด
ทจ่ีะปฏบิตัิ ตามชว่งเวลาทเ่ีรากำหนดของการจดัวางระบบ ซง่ึสว่นใหญ่
จะเปน็ แผนรายปี หรอื แผนงานจนกวา่ จะจดั วางระบบสำเรจ็  แผนนี้
หากจดัทำไดค้รบถว้นสมบรูณ์ ทกุหนว่ยงานจะไดต้อบสนองไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้งครบถว้น ตามกรอบเวลาทก่ีำหนดไว้

���������������������������� 
(OPERATIONAL CONTROL)

06
   ในขั้นตอนนี้ผู้มีหน้าที่ทุกส่วนงานทุกๆคน จะต้องควบคุมกำกับ
การดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน (ACTION PLAN) เพอ่ืใหบ้รรลตุาม 
ROAD MAP ทอ่ีงคก์ร กำหนดไว้ โดยในขน้ัตอนนี้ ผแู้ทนฝา่ยบรหิาร 
(MR) และคณะทำงานจะตอ้งประสานงานกบัทกุหนว่ยงานอยา่งใกลช้ดิ 

������������������������������ 
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07
   เมื่อองค์กร  ได้มีการจัดทำหรือวางระบบตามมาตรฐาน  
ISO 45001: 2018 ตามแผนการดำเนนิงาน ( ACTION PLAN ) 
แลว้ เมอ่ืถงึชว่งเวลาทเ่ีหมาะสม องคก์รจะตอ้งมกีารวดัผล ความคบืหนา้
หรือติดตามผลการดำเนินงาน ว่าการจัดทำระบบมีความคืบหน้า
ไปมากนอ้ ยแคไ่ หน โดยเบอื้ งตน้ ขณะทำการจดั วางระบบสามารถวดั
และติดตามผลเทียบกับแผนการดำเนินงาน ( ACTION PLAN ) 
ไดโ้ดยผลจากการวดัและตดิตามผล จะชว่ยใหผ้เู้กย่ีวขอ้งทราบความคบืหนา้ 
ปัญหาอุปสรรค และความสำเร็จได้  การละเลยหากไม่มีการวัด
และประเมนิผล ผบู้รหิารหรอืผเู้กย่ีวขอ้งกจ็ะไมท่ราบสถานะ การจดัทำ
ระบบวา่คบืหนา้ไประดบัใด 

������ ROADMAP 05
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08
       ในการจดัทำระบบตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 จะตอ้งอาศยั
ความรว่ มมอื จากทกุ สว่ นงานซงึ่ มผี เู้กยี่ วขอ้ งทงั้ พนกั งานและผบู้ รหิ าร
ขององคก์ร  แนน่อนบคุคลตา่ง ๆ ทเ่ีกย่ีวขอ้งจะมคีวามรสู้กึ เครง่เครยีด
หรือวิตกกังวลต่อกิจกรรมการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย 
การสร้างบรรยากาศในองค์กร ในระหว่างการจัดการระบบจะช่วย
ผ่อนคลาย และ สร้างการรับรู้ถึงความคืบหน้า ของการจัดทำระบบ 
กจิกรรมนจ้ีะสง่ผลตอ่จติใจของทกุๆคน รวมทง้ัการสรา้งความภาคภมูใิจ
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการสร้างระบบจะต้องเป็นการ
สรา้งบรรยากาศในองคก์รใหเ้ปน็เชงิบวก

�� �������������������� ������������� 
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09
   ถึงแม้ว่าผู้บริหารสูงสุดจะมีผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะทำงาน
ในการจัดทำระบบแล้วก็ตาม การลงมาเป็นประธานในการประชุม
ตดิตาม เพอ่ืรบัทราบผลการดำเนนิงาน การจดัทำระบบ ISO 45001:2018 
ของผบู้รหิารสงูสดุและผบู้รหิารระดบัสงู จะชว่ยใหร้บัทราบถงึสถานะ
และผลการดำเนินการในทุกๆด้าน หากมีความผิดปกติที่จะส่งผล
ตอ่การไมเ่ปน็ไปตามแผนการดำเนนิการ ทางผบู้รหิารสงูสดุและผบู้รหิาร
ระดบัสงูจะไดพ้จิารณา สง่ัการมอบหมายใหม้กีารดำเนนิการปรบัปรงุ
หรอืดำเนนิการใหร้ะบบมคีวามพรอ้มมากทส่ีดุ 

������������������10
   เมื่อองค์กรได้จัดทำระบบ ISO 45001:2018 จนครบถ้วน
ตามขอ้กำหนดแลว้ องคก์รกจ็ะตอ้งพจิารณา ตดิตอ่ใหบ้รษิทัทใ่ีหบ้รกิาร
การตรวจประเมนิเพอ่ืการรบัรองระบบ (CERTIFICATION BODY : CB)  
เขา้มาตรวจประเมนิระบบการจดัการ ISO 45001:2018 ขององคก์ร 
หากผลการตรวจจากบรษิทัการตรวจประเมนิ องคก์รมรีะบบการจดัการ
ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ครบถว้น นน้ัหมาย ความวา่องคก์รมี
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO 45001:2018 บรษิทัผตู้รวจประเมนิ กจ็ะออกใบรบัรองใหก้บัองคก์ร 
โดยปกตจิะมอีายกุารรบัรอง 3 ปี

   หลังจากทราบแนวทาง และขั้นตอนการจัดวางระบบ
การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปฏิบัติ
ไปแล้วนั้น คราวนี้มาดูรายละเอียด ของข้อกำหนดตามมาตรฐาน 
ISO45001:2018 ในแต่ละข้อ ว่าองค์กรต้องดำเนินการอะไรบ้าง

������ 1.  SCOPE (������)

   ข้อกำหนดนี้บ่งบอกให้ทราบถึง ขอบเขตการใช้มาตรฐาน 
สำหรับการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับนี้ 
ทุกองค์กรสามารถนำไปวางระบบได้ เพื่อให้องค์กรบรรลุ ผลลัพธ์
การดำเนนิธรุกจิ และพฒันาปรบัปรงุผลการดำเนนิการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั เพอ่ืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กำหนดตา่งๆ
ทเ่ีกย่ีวขอ้งและบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

������ 2.  NORMATIVE  REFERENCE (�������������)

        มาตรฐาน ISO45001:2018 ไมม่เีอกสารอา้งองิเปน็มาตรฐาน
ทอ่ีงคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศประกาศขน้ึมาเปน็ฉบบัแรก

������ 3.  TERMS AND DEFINITIONS

        ขอ้กำหนดของมาตรฐานการจดัการ ISO45001:2018 ฉบบัแรกนี้
กำหนดคำนิยาม และคำศัพท์ไว้ทั้งหมด 37  คำ โดยหากในเนื้อหา
ของมาตรฐานคำใดทม่ีคีวามเขา้ใจทแ่ีตกตา่งกนั ใหใ้ชค้วามหมายของ
คำนยิามทม่ีาตรฐานกำหนดไวเ้ปน็เกณฑ์ ขอ้นอ้ีงคก์รควรเขยีนคำนยิาม
ไวเ้ปน็เอกสารอา้งองิของการจดัทำระบบโดยระบไุวใ้น คมู่อืการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

������ 4.  CONTEXT OF THE ORGANIZATION 
        (���������������)

        ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO45001:2018 กำหนดให้องค์กร
จะต้องดำเนินการ 4 เรื่องด้วยกันดังต่อไปนี้

สำรวจประเดน็ภายในและภายนอกขององคก์ร ทจ่ีะมผีลกระทบ
ตอ่ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 

กำหนดแนวทางการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กร

กำหนดขอบเขตการจดัทำระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ขององคก์รหรอืสถานประกอบการ

สำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    โดยในข้อกำหนดที่ 4 นี้ ให้จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจประเด็น 
ภายใน, ภายนอก และความตอ้งการความคาดหวงัของผมู้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และเขียนเอกสารสารสนเทศ
เพอ่ืการกำหนดขอบเขตการจดัทำระบบใหช้ดัเจน
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       ในการจดัทำทำท ระบบตามมาตรฐรฐร าน ISO 45001: 2018 จะตอ้งอาศยั
ความรว่ มมอื จากทกุ สว่ นงานซงึ่ มผี เู้มผู้มผ กยี่ วขอ้ งทงั้ พนกั งานและผบู้งานและผบู้งานและผบรหิ าร
ขององคก์ร  แนน่อนบคุคลตา่ง ๆ ทเ่ีกย่ีวขอ้งจะมคีวามรสู้รู้รสู้สกึู้ ึู้ เครง่เครยีด
หรือวิตกกังวลต่อกิจกรรมการดำดำด เนินงานที่ ได้รับมอบหมาย 
การสร้าร้าร้ งบรรยากาศในองค์กร ในระหว่างการจัดจัดจั การระบบจะช่วย
ผ่อนคลาย และ สร้าร้าร้ งการรับรับรั รู้ถึรู้ถึรู้ งความคืบหน้าน้าน้ ของการจัดจัดจั ทำทำท ระบบ 
กจิกรรมนจ้ีะสง่ผลตอ่จติใตใต จใจใ ของทกุๆคน รวมทง้ัการสรา้งความภาคภมูใมใมิใิใจใจใ
ร่วมกันกันกั ของผู้ที่ผู้ที่ผู้ เกี่ยวข้อง โดยหลักการสร้างระบบจะต้องเป็นการ
สรา้งบรรยากาศใศใศ นองคก์รใรใร หเ้ปน็ป็ป เชงิบวก

�� ����������������������������������������� �������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������
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ถึงแม้ว่ม้ว่ม้ าผู้บผู้บผู้ ริหารสูงสุดจะมีผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะทำทำท งาน

ในการจัดจัดจั ทำทำท ระบบแล้วล้วล้ ก็ตาม การลงมาเป็นประธานในการประชุชุม
ตดิตาม เพเพเ อ่ืรบัทราบผลการดำดำด เนเนเ นิงาน การจดัทำทำท ระบบ ISO 45001:2018 
ของผบู้ผู้ผบู้บรหิารสงูสดุและผบู้ผู้ผบู้บรหิารระดบัสงู จะชว่ยใหร้บัทราบถงึสถานะ
และผลการดำดำด เนินการในทุกๆด้าด้าด้ น หากมีความผิดปกติที่จะส่งผล
่ ไ ่ ป็ป็ป ไป ำ ิ ู้ ิ ู้ ิ

������ ����� 1.  SCOPE (������)

ข้อกำกำก หนดนี้บ่งบอกให้ทราบถึง ขอบเขตการใช้มาตรฐาน 
สำสำส หรับรับรั การบริหารจัดจัดจั การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับบับบั นี้ 
ทุกองค์กรสามารถนำนำน ไปวางระบบได้ เพื่อให้อห้อห้ งค์กรบรรลุ ผลลัพลัพลั ธ์
การดำดำด เนนิธรุกจิ และพฒันาปรบัปรงุผลการดำดำด เนนิการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั เพอ่ืใอใอ หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กำกำก หนดตา่งๆ
ทเ่ีกย่ีวขอ้งและบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

������ ����� 2.  NORMATIVE  REFERENCE ( NORMATIVE  REFERENCE ( NORMA ��������������������������)

        มาตรฐาน ISO45001:2018 ไมม่เีอกสารอา้งองิเปน็ป็ป มาตรฐาน
ทอ่ีงคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศประกาศขน้ึมาเปน็ป็ป ฉบบัแรก

������ ����� 3.  TERMS AND DEFINITIONS

        ขอ้กำกำก หนดของมาตรฐรฐร านการจดัการ ISO45001:2018 ฉบบัแรแรแ กนี้
กำกำก หนดคำคำค นิยาม และคำคำค ศัพศัพศั ท์ไท์ไท์ ว้ทั้ว้ทั้ว้ งทั้งทั้ หมด 37 คำคำค โดยหากในเนื้อนื้อนื้ หา
ของมาตรฐานคำคำค ใดทม่ีคีวามเขา้ใจทแ่ีตกตา่งกนั ใหใหให้ ชค้วามหมายของ
คำคำค นยิามทม่ีาตรฐานกำกำก หนดไวเ้ปน็ป็ป เกณฑ์ ขอ้นอ้ีงคก์รควรเขยีนคำคำค นยิาม
ไวเ้ปน็ป็ป เอกสารอา้งองิของการจดัทำทำท ระบบโดยระบไุวใ้น คมู่คู่ค อืการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

������ ����� 4.  CONTEXT OF THE ORGANIZA.  CONTEXT OF THE ORGANIZA. TION  CONTEXT OF THE ORGANIZATION  CONTEXT OF THE ORGANIZA



������ 5.  LEADERSHIP AND WORKER PARTICIPATION 

(���������� ��������������������)

       ในข้อกำหนดนี้ ให้องค์กรจัดทำและวางระบบที่สะท้อน
ประเด็นหลักๆที่มาตรฐานกำหนดไว้ 4 เรื่องดังนี้

กำหนดความมุ่งมั่นของผู้นำและผู้บริหารด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยโดยจะต้องกำหนดให้ชัดว่าจะเน้นอะไร 
จะทำอะไรและแสดงออกอย่างไรให้เป็นรูปธรรม

ตอ้งกำหนดวธิกีารขน้ัตอนการเขา้มามสีว่นรว่มในดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัของพนกังาน

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องกำหนดโดยสร้างการบริหาร บทบาท 
อำนาจ หนา้ที่ ความรบัผดิชอบ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ของผบู้รหิารและพนกังานทกุระดบัทกุตำแหนง่

ผบู้รหิารสงูสดุตอ้งกำหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
และสอ่ืสารใหท้ว่ัถงึทง้ัองคก์ร

������ 6.  PLANNING (���������)

       ในขอ้กำหนดนี้ ใหอ้งคก์รวางแผนการดำเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั 2 เรอ่ืงหลกัๆดงันี้

กำหนดความมุ่งมั่นของผู้นำและผู้บริหารด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยโดยจะต้องกำหนดให้ชัดว่าจะเน้นอะไร 
จะทำอะไรและแสดงออกอย่างไรให้เป็นรูปธรรม

ตอ้งกำหนดวธิกีารขน้ัตอนการเขา้มามสีว่นรว่มในดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัของพนกังาน

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องกำหนดโดยสร้างการบริหาร บทบาท 
อำนาจ หนา้ที่ ความรบัผดิชอบ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ของผบู้รหิารและพนกังานทกุระดบัทกุตำแหนง่

ผบู้รหิารสงูสดุตอ้งกำหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
และสอ่ืสารใหท้ว่ัถงึทง้ัองคก์ร

���� �� 7.  SUPPORT (������� ���� )

       ในขอ้กำหนดนี้ องคก์รจะตอ้งจดัทำกจิกรรมทส่ีำคญั รวมทง้ัหมด 
5 เรอ่ืงดงันี้

กำหนดทรพัยากรทจ่ีำเปน็ในการจดัทำระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั ใหเ้พยีงพอ เหมาะสม พรอ้มใชง้านใน เชน่ 
งบประมาณ บคุลากร อปุกรณต์า่งๆ  เปน็ตน้

การสรา้งจติสำนกึดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหก้บับคุลากร
ในองคก์ร โดยวธิกีารทเ่ีหมาะสมกบักลมุ่ตา่งๆ

กำหนดความรคู้วามสามารถบคุลากรทกุระดบัทกุตำแหนง่ เพอ่ืทจ่ีะ
ดำเนนิการตามระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ทก่ีำหนดไว้

จดัทำระบบการสอ่ืสาร ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รใหส้ะดวก ทว่ัถงึ และมกีารปฏบิตัิ
อยา่งสมำ่เสมอ
จดัทำเอกสาร สารสนเทศ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเพอ่ืให้
ผเู้กย่ีวขอ้งใชป้ฏบิตัติามระบบทม่ีกีารออกแบบหรอืวางระบบไว้ 
รวมทง้ัตอ้งมกีารควบคมุจดัการเอกสารสารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยั

������ 8.  ������������� (OPERATION)

ในขอ้กำหนดขอ้นี้ องคก์รจะตอ้ง ดำเนนิการอยู่ 2 เรอ่ืงหลกัๆดงันี้

การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัทเ่ีหมาะสมของหนว่ยงานตา่งๆ
ในองคก์ร โดยใหใ้ชข้อ้มลูของความเสย่ีงและโอกาสดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัขององคก์รเปน็ฐานขอ้มลูในการพจิารณา 
โดยเนน้การกำจดัอนัตราย, และการลดความเสย่ีง,การบรหิารจดัการ
ความเปลี่ยนแปลง,การจัดซื้อจัดจ้าง,การควบคุมผู้รับเหมา
และการควบคมุผรู้บัจา้งเหมาชว่ง (OUTSOURCE)
การเตรยีมความพรอ้มการตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉนิ โดยในขอ้นี้
องคก์รตอ้งจดัทำมาตรการ การรบัมอืกบัเหตฉุกุเฉนิในรปูแบบตา่งๆ
ทม่ีโีอกาสเกดิขน้ึในองคก์ร โดยเนน้ทง้ัมาตรการกอ่นเกดิเหตกุารณ,์
ขณะเกดิเหตกุารณแ์ละหลงัเหตกุารณส์งบหรอืยตุลิง นอกจากนี้
จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนหรือมาตรการต่างๆ ให้เกิดทักษะ
และเกดิความชำนาญ

����� ����� 5. LEADERSHIP AND WORKER PAORKER PAORKER P RTRTR ICIP

(����������������������������� �������������������������������������������� )

       ในข้อกำกำก หนดนี้ ให้องค์กรจัดทำทำท และวางระบบที่สะท้อน
ประเด็นหลักๆที่มาตรฐานกำกำก หนดไว้ 4 เรื่องดังนี้

กำกำก หนดความมุ่งมั่นมั่นมั่ ของผู้นผู้นผู้ ำนำน และผู้บผู้บผู้ ริหารด้านอาชีวอนามัย

����� �� �� ��� � 7. 7. 7 SUPPPPP OPOP ( � )

       ในในใ ขอ้กำกำก หนดนี้ องคก์รจะตอ้งจดัทำทำท กจิกรรมทส่ีำสำส คญั รวรวร มทง้ัหมด 
5 เรเรเ อ่ืงดงันี้

กำกำก หนดทรพัยากรทจ่ีำจำจ เปเปเ น็ป็ป ในใน นในใ การจดัทำทำท ระบบการจดัการอาชวชวชี อนามยั
และความปลอดภยั ใหเ้พยีงพอ เหมาะสม พรอ้มใมใม ชง้านในใน น เชน่

������ ����� 5 LEADERSHIP AND WORKER PAORKER PAORKER P RTRTR ICIPAAICIPAICIP TION ATION A ������� �� �� ��� � 7. 7. 7 SUPPPPP OPOP RORO TRTR (�(�( ���� ����� ��� ���� ��� )�)�
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������ 10.  INPROVEMENT (�����������)

ในขอ้กำหนดนี้ มาตรฐานเนน้ใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรงุ ระบบการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยเนน้ 3 ดา้นดงันี้
การดูผลลัพธ์ของระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดก็จะต้อง
ตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น

การจดัการกบัสง่ิทเ่ีปน็ขอ้บกพรอ่ง,ปญัหา และความไมส่อดคลอ้งตา่งๆ  เชน่อบุตัเิหต/ุอบุตักิารณ์ เปน็ตน้ เพอ่ืเปา้หมายหลกัคอืการไมใ่ห้
เกดิปญัหานเ้ีกดิขน้ึซำ้
การพฒันาระบบอยา่งสมำ่เสมอ โดยเนน้ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร

������ 9.  PERFORMANCE EVALUATION 
        (�����������������)

ในขอ้นี้ องคก์รจะตอ้งดำเนนิการอยู่ 3 เรอ่ืงหลกัๆดว้ยกนัคอื

การตดิตาม วดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพอ่ืทราบวา่สถานะตา่งๆ  อยทู่ร่ีะดบัใดมขีอ้จำกดั 
หรอืปญัหาอปุสรรคอยทู่จ่ีดุใด การแกไ้ขปญัหาจงึจะดำเนนิการไดท้นัทว่งท ีและถกูตอ้งตรงประเดน็

การตรวจตดิตามภายใน เพอ่ืใหร้สู้ถานะความครบถว้นสมบรูณข์องระบบการจดัการ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ตามขอ้กำหนดทกุขอ้ เพอ่ืทจ่ีะไดน้ำขอ้บกพรอ่งของระบบไปสกู่ารแกไ้ข ตอ่ไป

การประชมุทบทวนการจดัการ โดยในขอ้นผ้ีบู้รหิารสงูสดุ และผบู้รหิารทกุระดบัจะตอ้ง ประชมุทบทวนผลการดำเนนิงาน ดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัในทกุๆ ขอ้ทไ่ีดด้ำเนนิการ เพอ่ืใหฝ้า่ยบรหิารทราบถงึผลการดำเนนิการ และความคบืหนา้ตา่งๆ  โดยความถข่ีองการประชมุ
ขน้ึอยกู่บัองคก์รเปน็ผกู้ำหนด รวมทง้ัรปูแบบวธิกีารประชมุดว้ย เชน่กนั
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   เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน
มากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากเว็บไซต์เวิลด์แอตลาส 
ได้เก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก 
โดยประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิต 36.2 รายต่อแสนประชากร จาก
ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 รองจากประเทศลิเบีย 
แตเ่มอ่ืศกึษาขอ้มลูเชงิลกึประเทศลเิบยีมกีารตอ่สรู้บกนัภายในประเทศ 
จงึทำใหม้ ผีเู้สยี ชวี ติบนทอ้ งถนนมากซงึ่ ไมเ่ กยี่ วขอ้ งกบั การขบั ขี่ ทำให้
ประเทศไทยขน้ึเปน็อนัดบั 1 ซง่ึสง่ผลใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมหาศาล
ทง้ัทางดา้นบคุลากรและงบประมาณแผน่ดนิ

   จากปัญหาดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีการตื่นตัวที่จะจัดกิจกรรม
รณรงคต์า่งๆ เพอ่ืใหผ้ใู้ชร้ถใชถ้นนเกดิความตระหนกัในการขบัขอ่ียา่งปลอดภยั 
ตวัอยา่งเชน่ กจิกรรมรณรงคล์ดอบุตัเิหตใุนชว่ง 7 วนัอนัตราย นอกจากนี้
การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญโดยเฉพาะ
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรอื ปญัญาประดษิฐ์ ซง่ึเปน็
ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้น
เหตผุลเปน็หลกั มคีวามสามารถคลา้ยมนษุยห์รอืเลยีนแบบพฤตกิรรมมนษุย์ 
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ เช่น 
ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ, ผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ทโฟน เป็นต้น 
ซง่ึเมอ่ืเทคโนโลยี AI นม้ีกีารพฒันาทส่ีามารถใชง้านไดจ้รงิในดา้นการขนสง่
และคมนาคมจะสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา
และลดอบุตัเิหตทุเ่ีกดิขน้ึบนทอ้งถนนได้

   ดังนั้นแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิความยง่ัยนืควรดำเนนิการจดัการทง้ัดา้นการปอ้งกนั (Prevention) 
และด้านการบรรเทา (Protection) เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากอบุตัเิหตทุอ่ีาจเกดิขน้ึทม่ีสีาเหตจุากบคุคลและยานพาหนะ ดว้ยแนวทาง
ทส่ีอดคลอ้งกนัอยา่งเปน็ระบบ เพอ่ืมงุ่หมายใหเ้กดิความปลอดภยักบัผขู้บัขี่ 
และสามารถช่วยประหยัดพลังงานด้วยวิธีการขับขี่เชิงประหยัดพลังงาน 
(Eco driving) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน โดยผู้เขียน
ขอนำเสนอนวตักรรมทส่ีามารถการลดอบุตัเิหตทุางถนน เปน็แนวทางดงันี้

1. �������������������������� 

   การที่จะให้ผู้ขับขี่นั้นเกิดความปลอดภัยจะต้องเลือกบุคคล
ให้ เหมาะสมกับลักษณะงานซึ่ ง เป็นสิ่ งสำคัญที่ต้องคำนึงถึ ง 
(Put the right man on the right job) โดยควรมกีารประเมนิ
การตอบสนองต่อการมองเห็นและการตอบโต้รายบุคคลเพื่อให้มั่นใจ
วา่ผขู้บัขม่ีสีภาพรา่งกายทส่ีมบรูณพ์รอ้มตอ่การขบัขบ่ีนทอ้งถนนจรงิกอ่น 
จากนน้ัควรจดัทำการประเมนิความเสย่ีงดา้นพฤตกิรรมและสถานการณเ์สย่ีง 
โดยการประเมินควรสามารถชี้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เพอื่ นำไปฝกึ อบรมเพอื่ พฒั นาและเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพของผขู้ บัขมี่ ากขนึ้  
นอกจากการประเมนิการทดสอบสมรรถนะและประเมนิพฤตกิรรมแลว้ 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผู้ขับขี่จะช่วยให้ประหยัดเวลา 
ทรพัยากรทจ่ีะตอ้งใชใ้นการทดสอบผขู้บัขจ่ีากการขบัขจ่ีรงิ สามารถใช้
เครอ่ืงจำลองการขบัขเ่ีสมอืนจรงิ (Simulator) เพอ่ืใหผ้ขู้บัขไ่ีดท้ดสอบ
การขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ และเมื่อนำผลการประเมินทั้ง 3 ส่วน
มาประกอบกันก็จะสามารถวิเคราะห์ผลถึงพฤติกรรมและเทคนิค
ในการขับขี่ได้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ผขู้บัขต่ีอ่ไป
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มากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากเว็บไซต์เวิลด์แอตลาส
ได้เก็บสถิติประเทศที่มีอัตอัตอั ราการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก 
โดยประเทศไทยมีอัตอัตอั ราผู้เสียชีวิต 36.2 รายต่อแสนประชากร จาก
ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันอันอั ดับดับดั 2 รองจากประเทศลิเบีย 
แตเ่มอ่ืศกึษาขอ้มลูเชงิลกึประเทศลเิบยีมกีารตอ่สรู้สู้สรู้รบกนัภายในประเทศ 
จงึ ทำใหม้ ผทำใหมีทำใหม เู้ผู้ผ สยี ชวี ติบนทอ้ งถนนมากซงึ่ ไมเ่ กยี่ วขอ้ งกบั การขบั ขี่ ทำให้
ประเทศไศไศ ทยขน้ึเปน็ป็ป อนัดบั 1 ซง่ึสง่ผลใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมหาศาล
ทง้ัทางดา้นบคุลากรและงบประมาณแผน่ดนิ

จากปัญปัญปั หาดังดังดั กล่าวทำทำท ให้ปห้ปห้ ระเทศไทยมีการตื่นตัวตัวตั ที่จะจัดจัดจั กิจกรรม
รณรงคต์า่งๆ เพอ่ืใอใอ หผ้ใู้ผู้ผใู้ใผใผู้ผใผ ชใชใ ร้ถใถใถ ชใชใ ถ้นนเกดิความตระหนกัใกใก นการขบัขอ่ียา่งปลอดภยั
ตวัอยา่งเชน่ กจิกรรมรณรงคล์ดอบุตัเิั ิั หตใตใตุ นชว่ง 7 วนัอนัตราย นอกจากนี้
การแก้ไก้ไก้ ขปัญปัญปั หาในปัจปัจปั จุบันบันบั เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำสำส คัญคัญคั โดยเฉพาะ
เทคโนโนโน ลยี AI (Artificial Intelligence) หรอื ปญัปัป ญาประดษิฐ์ษฐ์ษ ซง่ึเปน็ป็ป
ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้นน้นน้
เหตผุลเปน็ป็ป หลกั มคีวามสามารถคลา้ยมนษุยห์รอืเลยีนแบบพฤตกิรรมมนษุย์ 
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ เช่น 
ระบบนำนำน ทางรถยนต์ไต์ไต์ ร้คนขับขับขั , ผู้ช่ผู้ช่ผู้ วยอัจอัจอั ฉริยะในสมาร์ทโฟน เป็นต้น ต้น ต้
ซง่ึเมอ่ืเทคโคโค นโนโน ลยี AI นม้ีกีี้ ีี้ ารพฒันาทส่ีามารถใถใถ ชง้านไนไน ดจ้รงิใงใง นดา้นการขนสง่
และคมนาคมจะสามารถนำนำน เทคโนโลยีเข้าข้าข้ มามีส่วนในการแก้ไก้ไก้ ขปัญปัญปั หา
และลดอบุตัเิั ิั หตทุเ่ีกดิขน้ึบนทอ้งถนนไนไน ด้

ดังนั้นแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิความยง่ัยนืควรดำดำด เนนิการจดัการทง้ัดา้นการปอ้งกนั (Prevention) 
และด้านการบรรเทา (Protection) เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากอบุตัเิั ิั หตทุอ่ีาจเกดิขน้ึทม่ีสีาเหตจุากบคุคลและยานพาหนะ ดว้ยแนวทาง
ทส่ีอดคลอ้งกนัอยา่งเปน็ป็ป ระบบ เพอ่ืมงุ่มุ่ม หมายใหเ้กดิความปลอดภยักบัผขู้ผู้ผขู้ขบัขี่ 
และสามารถช่วยประหยัดยัดยั พลังลังลั งานด้วด้วด้ ยวิธีการขับขับขั ขี่เชิงประหยัดยัดยั พลังลังลั งาน 
(Eco driving) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการขับขับขั เคลื่อน โดยผู้เขียน
ขอนำนำน เสนอนวตักรรมทส่ีามารถการลดอบุตัเิั ิั หตทุางถนน เปน็ป็ป แนวทางดงันี้

การที่จะให้ผู้ขับขับขั ขี่นั้นนั้นนั้ เกิดความปลอดภัยจะต้องเลือกบุคคล
ให้ เหมาะสมกับลักษณะงานซึ่ ง เป็นสิ่ งสำสำส คัญที่ต้องคำคำค นึงถึ ง 
(Put the right man on the right job) โดยควรมกีารประเมเมเ นิ
การตอบสนองต่อการมองเห็นและการตอบโต้รต้รต้ ายบุคคลเพื่อให้มั่ห้มั่ห้ นมั่นมั่ ในใน จ
วา่ผขู้ผู้ผขู้ขบัขม่ีสีภาพรา่งกายทส่ีมบรูณพ์รอ้มตอ่การขบัขบ่ีนทอ้งถนนจรงิกอ่น 
จากนน้ัควรจดัทำทำท การประเมเมเ นิความเสเสเ ย่ีงดา้นพฤตกิรรมแลแลแ ะสถานการณเ์สเสเ ย่ีง 
โดยการประเมินควรสามารถชี้ปชี้ปชี้ ระเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติบัติบั เหตุ
เพอื่ นำไปฝกนำไปฝกึนำไปฝกอบรมเพอื่ พฒั นาและเพมิ่ ประสทิประสทิประสทธภิ าพของผขู้าพของผขู้าพของผขบัขมี่ ากขนึ้
นอกจากการประเมนิการทดสอบสมรรถนะและประเมนิพฤตกิรรมแลว้
การนำนำน เทคโนโลยีมาใช้ใช้ใช้ นการประเมินผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่จะช่วยให้ปห้ปห้ ระหยัดยัดยั เวลา 
ทรพัยากรทจ่ีะตอ้งใชใชใช้ นการทดสอบผขู้ผู้ผขู้ขบัขจ่ีากการขบัขจ่ีรงิ สามารถใช้
เครอ่ืงจำจำจ ลองการขบัขเ่ีสมอืนจรงิ (Simulator) เพอ่ืใอใอ หผ้ขู้ผู้ผขู้ขบัขไ่ีไ่ีไดท้ดสอบ
การขับขับขั ขี่ในสถานการณ์ต่างๆ และเมื่อนำนำน ผลการประเมินทั้งทั้งทั้ 3 ส่วน
มาประกอบกันกันกั ก็จะสามารถวิเคราะห์ผลถึงพฤติกรรมและเทคนิค
ในการขับขับขั ขี่ได้ครบถ้วถ้วถ้ น เพื่อให้สห้สห้ ามารถวางแผนพัฒพัฒพั นาและปรับรับรั ปรุง
ผขู้ผู้ผขู้ขบัขต่ีอ่ไอไอ ปไปไ
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       ในสว่นของการพฒันาผขู้บัขส่ีามารถแบง่ออกเปน็ 2 ดา้นคอื ดา้นเทคนคิ 
(Technical Training) และดา้นพฤตกิรรม (Risk Behavior Correction 
Program) ซง่ึสามารถออกแบบหลกัสตูรการอบรมทพ่ีฒันาผขู้บัขไ่ีดช้ดัเจนขน้ึ 
กรณีผู้ขับขี่ขาดความรู้ทางด้านเทคนิค จะมีหลักสูตรเพื่อรองรับผู้ขับขี่
ให้มีเทคนิคการขับขี่ที่ดีและปลอดภัย และกรณีพบพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ขับขี่จะมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง 
ซึ่งข้อมูลของผู้ขับขี่จะได้มาจากการประเมิน 3 ส่วน นอกจากนี้เทคนิค
การขับขี่ควรจะมีหลักสูตรการขับขี่เชิงประหยัดพลังงาน  (Eco Driving 
Training) ซึ่ง เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ขับขี่จะได้รับประโยชน์ในการประหยัด
เชื้อเพลิงที่ใช้  ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะ
สง่ผลกระทบตอ่สง่ิแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย

   จะสังเกตได้ว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่จะเป็นการพัฒนา
ทั้งพฤติกรรมและเทคนิคการขับขี่เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความพร้อมที่จะขับขี่
อยา่งปลอดภยับนทอ้งถนน โดยปจัจบุนัผขู้บัขส่ีามารถเรยีนรไู้ดด้ว้ยตนเอง
ผา่นระบบ E-Learning (Self Learning by E-Learning ไดอ้กีดว้ย

�2. ������������������������������ 
   เมื่อเราได้ผู้ขับขี่ที่มีความพร้อมแล้ว สามารถเสริมให้การขับขี่นั้น
เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนมากขึ้นด้วยการ Monitoring ผู้ขับขี่ 
และการจดัการความปลอดภยัในการขบัขี่ (Driving Safety Management 
Program) ซงึ่ การทำใหผ้ ขู้บัขเี่ กดิ ความตระหนกั อยา่ งตอ่ เนอื่ งทงั้ การขบั ขี่
และดแูลรกัษายานพาหนะ จะตอ้งจดัทำระบบและมาตรฐานตา่งๆ ตลอดจน
จดักจิกรรมเพอ่ืใหม้กีารจดัการความปลอดภยัจากการขบัขอ่ียา่งเปน็ระบบ
และเกดิความยง่ัยนื

       การจดัการตดิตามการขนสง่ (Logistic Monitoring) การจดัการขนสง่
ดว้ยระบบการตดิตามรถ (GPS MDVR Module) ระบบทจ่ีะชว่ยตดิตาม
การขนส่ง เพื่อให้ทราบสถานะว่าผู้ขับขี่ยังขับในเส้นทางที่กำหนด
ด้วยความเร็วตามที่กำหนดอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้
เทคโนโลยรีะบบการตรวจจบัใบหนา้ทเ่ีรยีกวา่ Fatigue monitoring 
ซง่ึเปน็เทคโนโลยี AI ปญัญาประดษิฐท์ส่ีามารถวเิคราะหก์ารตรวจจบั
ใบหนา้ของผขู้บัขว่ีา่เกดิความเมอ่ืยลา้จากการขบัขห่ีรอืไม่ ซง่ึใชซ้อฟแวร์
ประมวลผลโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับม่านตา เมื่อพบความผิดปกติ
ระบบจะสง่สญัญาณไปทง้ัคนขบัซง่ึสามารถเปน็ไดท้ง้ัในรปูแบบของเสยีง
หรือแรงสั่นของเบาะเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกตื่นตัวขึ้น นอกจากนี้สัญญาณ
ยงัสามารถสง่ไปยงัเจา้หนา้ทท่ีค่ีวบคมุดแูลผขู้บัขไ่ีด้ และสามารถตดิตอ่
เพื่อช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติให้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น 
แจง้เสน้ทางจดุพกัรถ เพอ่ืใหพ้กักอ่นออกเดนิทางอกีครง้ั

3. �������������������������������� 
   จะดีกว่าไหมถ้าผู้ขับขี่มีความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน โดยสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้เพื่อลด
และปอ้งกนัเหตนุน้ัไมใ่หเ้กดิขยายเปน็วงกวา้งออกไปมากขน้ึ ซง่ึเราสามารถ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่ได้ โดยจัดทำแผนการปฏิบัติตอบโต้
เมอ่ืเกดิเหตฉุกุเฉนิ (Emergency Response and Drill) การจดัเตรยีม
แผนฉุกเฉินและจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน การเตรียมการด้านบุคลากร
ที่ช่วยให้คำปรึกษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถขอคำแนะนำ
ในวิธีการปฏิบัติตนเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ตลอดจนแจ้งเหตุ
เพอ่ืขอสนบัสนนุทมีตอบโตเ้หตฉุกุเฉนิ
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Program) ซงสามารถออกแบบหลกสตูรการอบรมทพฒนาผขู้ผู้ผขู้ขบขไขไข ดชดเจเจเ นขน
กรณีผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่ขาดความรู้ทรู้ทรู้ างด้าด้าด้ นเทคนิค จะมีหลักสูตรเพื่อรองรับรับรั ผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่
ให้มีเทคนิคการขับขี่ที่ดีและปลอดภัย และกรณีพบพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่จะมีหลักลักลั สูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นน้นน้ การแก้ไก้ไก้ ขพฤติกรรมเสี่ยง 
ซึ่งข้อข้อข้ มูลของผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่จะได้มด้มด้ าจากการประเมิน 3 ส่วน นอกจากนี้เทคนิค
การขับขี่ควรจะมีหลักสูตรการขับขี่เชิงประหยัดพลังงาน  (Eco Driving 
Training) ซึ่งเป็นส่วนสำสำส คัญคัญคั ที่ผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่จะได้รัด้รัด้ บรับรั ประโยชน์ใน์ใน์ นการประหยัดยัดยั
เชื้อเพลิงที่ใช้ ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะ
สง่ผลกระทบตอ่สง่ิแวแวแ ดลอ้มไมไม ดอ้กีดว้ย

จะสังสังสั เกตได้ว่ด้ว่ด้ าการเตรียมความพร้อร้อร้ มของผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่จะเป็นการพัฒพัฒพั นา
ทั้งทั้งทั้ พฤติกรรมและเทคนิคการขับขับขั ขี่เพื่อให้ผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่มีความพร้อมที่จะขับขับขั ขี่
อยา่งปลอดภยับนทอ้งถนน โดยปจัปัป จบุนัผขู้ผู้ผขู้ขบัขส่ีามารถเรยีนรไู้รู้รไู้ไรไรู้รไร ดด้ว้ยตนเอง
ผา่นระบบ E-Learning (Self Learning by E-Learning ไดอ้กีดว้ย

�2. ������������������������������ ������������������������������ ��������������������
เมื่อเราได้ผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่ที่มีความพร้อร้อร้ มแล้วล้วล้ สามารถเสริมให้การขับขับขั ขี่นั้นนั้นนั้

เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยั่งยั่ ยืนมากขึ้นด้วด้วด้ ยการ Monitoring ผู้ขับขับขั ขี่ 
และการจดัการความปลอดภยัใยใย นการขบัขี่ (Driving Safefef ty Management 
Program) ซงึ่ การทำใหผ้ ขู้การทำใหผู้การทำใหผขู้ขบัขเี่ กดิ ความตระหนกั อยา่ งตอ่ เนอื่ งทงั้ การขบั ขี่
และดแูลรกัษายานพาหนะ จะตอ้งจดัทำทำท ระบบและมาตรฐานตา่งๆ ตลอดจน
จดักจิกรรมเพอ่ืใหม้กีารจดัการความปลอดภยัจากการขบัขอ่ียา่งเปน็ป็ป ระบบ
และเกดิความยง่ัยนื

3. �������������������������������� 
จะดีกว่าไหมถ้าผู้ขับขี่มีความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน โดยสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้เพื่อลด
และปอ้งกนัเหตนุน้ัไนไน มใมใม่ หเ้กดิขยายเปน็ป็ป วงกวา้งออกไกไก ปมากขน้ึ ซง่ึเรเรเ าสามารถ
เตรียมความพร้อมให้กับกับกั ผู้ขัผู้ขัผู้ บขับขั ขี่ได้ โดยจัดทำทำท แผนการปฏิบัติตอบโต้
เมอ่ืเกดิเหตฉุกุเฉนิ (Emergency cy c Response and Drill) การจดัเตรยีม
แผนฉุกเฉินและจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน การเตรียมการด้านบุคลากร
ที่ช่วยให้คำคำค ปรึกษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถขอคำคำค แนะนำนำน
ในวิธีการปฏิบัติบัติบั ตนเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้อบื้อบื้ งต้นต้นต้ ตลอดจนแจ้งจ้งจ้ เหตุ
เพอ่ืขอสนบัสนนุทมีตอบโบโบ ตเ้หตฉุกุเฉนิ
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       นอกจากนี้เมื่อมีการจัดการเหตุฉุกเฉินแล้วควรมีการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ โดยจัดทำ
ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้งทีมงานเพื่อเข้าในการสอบสวนและระบุถึงความบกพร่องด้านการบริหาร
ความปลอดภัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ตลอดจนระบุมาตรการและแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก

   จากนวัตกรรมดังกล่าว ในวันนี้เป็นจริงได้ด้วยบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E ได้เป็นผู้นำ
ในการคิดค้นและประยุกต์นวัตกรรมครบวงจรสำหรับการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เรียกว่า 
โปรแกรมการขบัขเ่ีชงิปอ้งกนัอบุตัเิหตุ (Sustainability Driving Program) ทง้ันบ้ีรษิทั NPC S&E ไดจ้ดังานเปดิตวัสถาบนัการขบัขเ่ีชงิปอ้งกนัอบุตัเิหตุ 
เมอ่ืวนัที่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2561 โดย ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม เดนิทางมาเปน็ประธานในพธิเีปดิงานครง้ันด้ีว้ย

       บรษิทั NPC S&E ตอ้งการจดัตง้ัสถาบนัเพอ่ืลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน 
ใหผ้ขู้บัขม่ีคีวามรแู้ละพฤตกิรรมการขบัขเ่ีชงิปอ้งกนัและเกดิความปลอดภยั 
รวมถึงเป็นศูนย์รวมต้นแบบของการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อยา่งครบวงจร สามารถทำใหเ้หน็เชงิประจกัษใ์นการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุ
บนทอ้งถนน โดยบรษิทั NPC S&E รว่มกบัสมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 
และสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จัดทำโครงการระยอง เมืองแห่ง
ความปลอดภยั (Rayong Road Safety) นำรอ่งเปน็แหง่แรกในจงัหวดัระยอง
ด้วยโปรแกรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Sustainability Driving 
Program) ในระยะเวลา 2 เดือน (กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
มผี ลของผเู้ ขา้ รว่ มโครงการคอื  ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการไมเ่ กดิ อบุ ตัเิหตทุ างถนน
ตั้งแต่เข้าโครงการ อัตราการใช้เชื้อเพลิงของผู้เข้าร่วมโครงการลดลงถึง 
44.04% ซง่ึสามารถคำนวณเปน็คา่ใชจ้า่ยทล่ีดลงไดม้ากถงึ 140,000 บาท 
โครงการนย้ีงัคงดำเนนิตอ่ไปจนถงึ 31 สงิหาคม 2562

       สนใจบรกิารและสอบถามขอ้มลูเพม่ิเตมิไดท่ี้ บรษิทั เอน็พซีี เซฟตี้ 
แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 038-977-700 
หรอืทาง E-mail: sales@npc-se.co.th สามารถเขา้เยย่ีมชมเวบ็ไซต์
ของบรษิทัไดท่ี้ www.npc-se.co.th 39  ������� ����������� ����������� �������������������������
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       ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีองค์ประกอบของผลึกซิลิกา ซึ่งฝุ่นประเภทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ฝุ่นหิน” (Stone Dust ) หรือ“ฝุ่นหิน ทราย” 
(sand stone dust) เมื่อหายใจเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า “โรคซิลิโคซิส” (Silicosis) ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อ 
ระบบทางเดินหายใจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และประชากร ที่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละลองเหล่านี้ เช่น การขุดเจาะพื้นดินที่มีหิน
เป็นองค์ประกอบเพื่อทำเหมืองแร่ ขุดอุโมงค์ โรงโม่หินหรือระเบิดหิน การผลิตกระเบื้องและอิฐทนไฟ หรือผงแร่อโลหะ  การขัดผิวผลิตภัณฑ์
เซรามิค การพ่นทรายเพื่อกัดสนิมโลหะ หรือการแกะสลักกระจก การเลื่อย ตัดแต่ง หรือขัดหินเพื่อนำไปใช้งาน เช่น ทำวัสดุปูพื้น ทำครก 
ตกแต่งสวน ป้ายหลุมศพ หรือ การนำซิลิกาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต เช่น หลอมแก้ว ทำแม่พิมพ์เพื่อหล่อโลหะ
จากข้อมูลจำนวนโรงงานและคนงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นหินของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มักเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคระบบทางเดิน หายใจ จากฝุ่นละอองสูงกว่าคนปกติทั่วไป ผลึกของซิลิกาบริสุทธิ ์หรือซิลิกอนไดออกไซด์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย
แล้วจะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพใช้เวลาก่อตัวประมาณ 3-5 ปี จึงจะปรากฏอาการ
โดยร่างกาย อ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคซิสแบบ เฉียบพลันจะมีระยะเวลาเกิดโรคประมาณ 8-18 เดือน อาจมี
วัณโรคแทรก พบในผู้ที่ทำงานในโรงงานที่ใช้หิน หรือซิลิกาเป็นวัตถุดิบและในคนงานก่อสร้างมี แนวโน้มว่ามีประชากรโลกป่วย
ด้วยโรคซิลิโคซิสเพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่ามีผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซิลิโคซิสในประเทศไทยประมาณ 20,000 คน (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550)  โรคนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงผู้ป่วย จะทรมานจากการเป็นโรคจนกระทั้ง
เสียชีวิต องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้เร่งหามาตรการป้องกันการเกิดโรคซิลิโคซิสให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้มีการควบคุม
ฝุ่นละอองซิลิกาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ



STEP 1

STEP 2

STEP 3

01
02

03

เช่น การใช้อุปกรณ์ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาจากเครื่องจักร 
วิธีการทำให้เปียก (wet methods) ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
(local exhaust ventilation) 

การควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดฝุ่น 

ควบคุมและป้องกันทางผ่านฝุ่น
เชน่ การปลกูตน้ไม้ เพอ่ืเปน็แนวปอ้งกนั การสรา้งกำแพง
หรอืใชต้าขา่ยกน้ัขอบขา้งเครอ่ืงจกัรกบัคนทำงาน 

ควบคุมและป้องกันที่คนทำงาน
เชน่ การใชห้นา้กากกรองฝนุ่หนิได้ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก OSHA 
หรอื NIOSH หรอืประเทศผผู้ลติ การปอ้งกนัทด่ีหีรอืไดผ้ลมากทส่ีดุคอื 
การจดัการทต่ีน้เหตุ หากไมส่ามารถดำเนนิการหรอืจดัการได้ ทางเลอืกตอ่มาคอื 
การใสห่นา้กากเพอ่ืปอ้งกนัฝนุ่ แตก่ารใสห่นา้กากเปน็ทางเลอืกสดุทา้ยทไ่ีมไ่ดผ้ล
เทา่กบัการจดัการทต่ีน้เหตุ มกีารตรวจสขุภาพเปน็ประจำทกุปี โดยผปู้ฏบิตังิาน
ควรไดร้บัการตรวจสขุภาพทว่ัไป เอกซเรยป์อดและการตรวจสมรรถภาพปอด
จากแพทย์ เพอ่ืเปน็การคดักรองโรคเบอ้ืงตน้สำหรบัผทู้ไ่ีดร้บัการวนิจิฉยั
จากแพทยว์า่ปว่ยดว้ยโรคซลิโิคสสิควรไดร้บัการรกัษาและการฟน้ืฟสูมรรถภาพ 
โดยการรกัษาตามอาการเพอ่ืบรรเทาความเจบ็ปว่ยและอาการแทรกซอ้นอน่ื ๆ  
เพอ่ืชว่ยใหผ้ปู้ว่ยมอีายยุนืยาวตอ่ไป 

   จากสถานการณ์ข้างต้นของโรคซิลิโคซิสรักษาไม่หายเป็นปกติ ซึ่งแนวทางการป้องกันตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสามารถ
ปอ้งกนัการเกดิโรคซลิโิคซสิได้ โดยมแีนวทาง การปอ้งกนัทด่ีทีส่ีดุคอื การหลกีเลย่ีงการสดูหายใจเอาฝนุ่ทรายเขา้สรู่า่งกาย ซง่ึหากหลกีเลย่ีงไมไ่ด้
ก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันหรือลดปริมาณฝุ่นหินทรายที่มีอยู่ในบรรยากาศการทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
การปอ้งกนัสามารถทำไดด้งันี้

STEP 1

STEP 

01
02

03

เช่น การใช้อุปกรณ์ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาจากเครื่องจักร 
วิธีการทำให้เปียก (
(local exhaust ventilation) 

การควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดฝุ่น 

ควบคุมและป้องกันที่คนทำงาน
เชเชเ น่
หรอื
การ
การใรใร
เทเทเ า่ก
ควร
จาก
จาก
โดย
เพเพเ อ่ื

ควบคุมและป้องกันทางผ่านฝุ่น
ชน่ การปลกูตน้ไนไน ม้ ไม้ ไ เพเพเ อ่ืเปเปเ น็ป็ป แนแนแ วปอ้งกนั การสรา้งกำกำก แพแพแ ง
หรอืใอใอ ชใชใ ต้าขา่ยกน้ัขอบขา้งเครอ่ืงจกัรกบัคนทำทำท งาน

ควบคุมและป้องกันที่คนทำงาน
กรองฝนุ่ฝุ่ฝ หนิไนไน ด้ แลแลแ ะไะไะ ดร้บัการรบัรองมาตรฐรฐร านจาก OSHA 
อประเทศผผู้ผู้ผผู้ผลติ การปอ้งกนัทด่ีหีรอืไดผ้ลมากทส่ีดุคอื
หากไกไก มไมไ ส่ามารถดำดำด เนเนเ นิการหรอืจดัการไรไร ด้ ได้ ไ ทางเลเลเ อืกตอ่มาคอื
อ้งกนัฝนุ่ฝุ่ฝ แตแตแ ก่ารใรใร สใสใ ห่นา้กากเปเปเ น็ป็ป ทางเลเลเ อืกสดุทา้ยทไทไท่ีไ่ีไมไมไ ไมไม่ ดไดไ ผ้ล

ตน้เหเหเ ตุ มกีารตรวรวร จสขุภาพเปเปเ น็ป็ป ประจำจำจ ทกุปี โดโดโ ยผปู้ผู้ผปู้ปฏบิตังิั ิั าน
สขุภาพทว่ัไวไว ปไปไ เอกซเรเรเ ยป์อดแลแลแ ะการตรวจสมรรถภาพปอด
นการคดักรองโรคเบอ้ืงตน้สำสำส หรบัผทู้ผู้ผทู้ทไ่ีดร้บัการวนิจิฉยั
ยโยโย รโรโ คซลิโลโลิโิโคสสิควรไรไร ดร้บัการรกัษาษาษ แลแลแ ะการฟน้ืฟ้ืฟ ฟสูมรรถภาพ 
าการเพเพเ อ่ืบรรเทเทเ าความเจเจเ บ็ปว่ยแลแลแ ะอาการแทแทแ รกซอ้นอน่ื ๆ 
ายยุนืยาวตอ่ไอไอ ปไปไ
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       เนอ่ืงจากกฎหมายเกย่ีวกบัความปลอดภยัทก่ีำหนดออกมา มจีดุประสงค์
เพอ่ืทำใหเ้กดิความคมุ้ครองตอ่คนทำงานในสถานประกอบกจิการทกุประเภท 
จงึเปน็หลกัสำคญัทช่ีว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัในขณะทม่ีกีารปฏบิตังิานอยู่ 
เปน็การลดโอกาสการเกดิอบุตัเิหตแุละความเสย่ีงอนัตรายทอ่ีาจจะเกดิขน้ึ 
รวมถึงโรคที่จะเกิดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน นั้นเป็นสิ่งที่ให้
ทุกสถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความปลอดภยั โดยสง่ิทจ่ีะทำใหก้ารดำเนนิการตามกฎหมายสามารถทำได้
โดยงา่ยคอืการมแีนวทาง คำแนะนำในการดำเนนิการทด่ีอียา่งรา่งมาตรฐาน
ตามกฎหมายทท่ีางสสปท.จดัทำขน้ึ จงึทำใหท้กุสว่นของสถานประกอบกจิการ 
เกิดการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ เปิดโอกาสการรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัย สามารถเข้าใจได้ง่ายชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติ
และใช้ได้จริง ที่จะสามารถทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานที่ปลอดภัย 
เมื่อเป็นเช่นนี้  การจัดการและการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีจะส่งผลให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติตามๆ กัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีต่อสถานประกอบกิจการ 
คล้ายเป็นการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นและคงอยู่ต่อไป
อกีนาน 

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (องคก์ารมหาชน) มหีนา้ทใ่ีนการพฒันาและจดัทำมาตรฐาน
เพอ่ืสง่เสรมิความปลอดภยัฯ ซง่ึไมไ่ดม้ผีลบงัคบัใช้ 
นิยามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ สสปท.

ประเภทที่ 1 : มาตรฐานสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นความปลอดภยั 
                  อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน

ประเภทที่ 2 : มาตรฐานแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
                   และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ร่างมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น มีทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่

1 รา่งมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
   และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (มปอ. 1401 : 2561) (ประเภทที่ 1) 

       เนอ่ืงจาก กฎกระทรวงอาชวีอนามยัฯ ปี 2553 ระบวุา่ สถานประกอบกจิการ
ที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่  50  คนขึ้นไป  จะต้องดำเนินการการจัดการ
ดา้นความปลอดภยัในการทำงานของสถานประกอบกจิการ ซง่ึรา่งมาตรฐาน
ทส่ีสปท.จดัทำขน้ึ เพอ่ืเปน็เครอ่ืงมอืในการแนะแนวทางการดำเนนิการ
ตามกฎหมายฉบบันี้

       โดยมี 5 องคป์ระกอบหลกัของการจดัการความปลอดภยั ประกอบดว้ย 
นโยบาย การจัดการองค์กร การวางแผนและดำเนินการ การวัดผล
การดำเนินการ การตรวจติดตามและการทบทวน โดยร่างมาตรฐาน
ฉบบันไ้ีดอ้า้งองิหวัขอ้ตามกฎกระทรวงอาชวีอนามยัฯ ปี 2553 อาทเิชน่

-  แนวทางการจัดทำนโยบาย โดยที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม 
  จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารที่ดี ทุกคน
   สามารถเข้าใจได้ทั่วกัน 

-  โครงสรา้งการบรหิารดา้นความปลอดภยัฯ นายจา้งตอ้งกำหนด
  โครงสร้าง มีการกำหนดบทบาทหน้าที่/อำนาจหน้าที่/
  ความรับผิดชอบ มีการแจ้งเป็นเอกสาร (เพื่อเป็นหลักฐาน
    ในการตรวจสอบ) และมกีารสอ่ืสารใหท้กุคนทราบ 

-  นายจา้งตอ้งแตง่ตง้ัลกูจา้งระดบับรหิาร เปน็ผแู้ทนฝา่ยบรหิาร
  ด้านความปลอดภัย แผนงานด้านความปลอดภัย มีการบ่งชี้
  อันตราย ประเมินความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยง (อย่างน้อย 
     1 ปี หรอืทำเมอ่ืมกีารเปลย่ีนแปลงตา่งๆ เชน่ กระบวนการผลติ 
    เปน็ตน้) 

-  กฎหมายเรื่องความปลอดภัย นายจ้างต้องจัดทำขั้นตอน
    การดำเนินงาน โดยชี้บ่ง ติดตาม และปฏิบัติตามกฎหมาย

 -  นายจา้งตอ้งจดัทำแผนงานเปน็เอกสาร เพอ่ืใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
     ของสถานประกอบกจิการ กำหนดความรบัผดิชอบ/หนา้ทใ่ีนระดบั
  หนว่ยงานทเ่ีกย่ีวขอ้ง วธิกีารกำหนดมาตรการควบคมุความเสย่ีง 
  ตามวธิี Hierarchy of control (การขจดัอนัตราย การทดแทน 
  การควบคมุทางวศิวกรรม การควบคมุการบรหิารจดัการ PPE) 
     ตดิดตามและวดัผล เกบ็เปน็หลกัฐาน
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ความสามารถและการฝึกอบรม 
การจัดทำเอกสาร ให้ทันสมัย

และใช้ตามวัตถุประสงค์ 

ควบคุม
การปฏิบัติงาน 

(เป็นปัญหาในการ
เกิดอุบัติเหตุ) 

การเตรยีมความพรอ้ม
และการตอบโตเ้หตฉุกุเฉนิ

การสอบสวน
อบุตักิารณ์

การตรวจประเมนิ

การทบทวน

การกำหนดระยะเวลา
ในการปรบัปรงุ

2 รา่งมาตรฐานการประเมนิความเสย่ีงดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (มปอ. 1402 : 2561)  (ประเภทที่ 1)
 การดำเนินการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยง (ผู้บริหาร 
 หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  ในการทำงาน แล้วแต่สถานประกอบกิจการนั้นๆ) 

- ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง โดยจัดทำบัญชีอันตราย 
 ต้องครอบคลุมถึง งานที่เป็นประจำ/ไม่ประจำ พฤติกรรม
  ที่ไม่ปลอดภัย/ขีดความสามารถของร่างกาย/ท่าทางการทำงาน
  ที่ไม่เหมาะสมของลูกจ้าง
- การจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้วิธี Hierarchy of 
  control เพื่อความสอดคล้องกับ ISO 45001

- การทบทวนแผนการจดั การความเสยี่ ง เพอื่ ใหเ้ กดิ ความตอ่ เนอื่ ง 
  ขอ้ สงั เกต : ตารางการประเมนิ ความเสยี่ ง ขนึ้ อยกู่ บัการเลอื กใช้
  ตารางตามความละเอยี ด เชน่  3x3 4x4 5x5

3 รา่งมาตรฐานความปลอดภยัในการทำงานบนทส่ีงู (มปอ. 1101 : 2561)  
   (ประเภทที่ 1)

   (มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการทำงานบนทส่ีงู) นำไปใช้
ได้ทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่งานก่อสร้าง และไม่ระบุระดับความสูง
ที่จะสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้ได้ เนื่องจากสถิติการได้รับอุบัติเหตุ
จากความสงู มกัมคีวามสงูตำ่กวา่ 3 เมตร จงึจำเปน็ตอ้งพจิารณาใหค้รอบคลมุ
ทค่ีวามสงูมากกวา่และตำ่กวา่ 2 เมตร โดยมแีนวคดิ 2 อยา่ง คอื 1) ทำอยา่งไร
จงึจะไมต่ก 2) ถา้ตก แลว้ทำอยา่งไรจงึจะไดร้บับาดเจบ็นอ้ยทส่ีดุ

 
ใชก้ารจดัการดว้ยวธีิ Hierarchy of control ยกตวัอยา่งเชน่ การทำงานบนพน้ื 
การปอ้งกนัทข่ีอบ/ชอ่งเปดิบนทส่ีงู ระยะความสงู/ตำ่ของการทำงานบนทส่ีงู 
เรยีกวา่ การขจดั สว่นการใชแ้พลตฟอรม์เพอ่ืยกระดบัพน้ืทก่ีารทำงานอยา่ง นง่ัรา้น 
รถกระเชา้ เรยีกวา่ การทดแทน ระบบการควบคมุตำแหนง่การทำงาน ประกอบดว้ย 
สายนริภยัชนดิเตม็ตวั เชอืกนริภยัชว่ยชวีติ เปน็การจำกดัระยะทางการเคลอ่ืนที่ 
และการการคำนวณระยะการตก การกำหนดนโยบาย การวางแผน การฝกึอบรม 
การขออนญุาตในการทำงาน เรยีกวา่ การจดัการบรหิาร และอน่ๆื

4 ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลัการยศาสตร์ 
   (มปอ. 2301 : 2561) (ประเภทที่ 2)
   มาตรฐานการปฏบิตังิานคอมพวิเตอรต์ามหลกัารยศาสตร์ เปน็แค่
ขอ้แนะนำใหก้ารเลอืกใชว้สัดอุปุกรณท์เ่ีหมาะสมกบัการทำงานทถ่ีกูตอ้ง
ตามหลกัการยศาสตร์ เชน่ ในการทำงานกบัคอมพวิเตอร์ องคป์ระกอบ
ทค่ีวรมดีงันี้ สถานงีาน (เกา้อี้ ลน้ิชกั ทพ่ีกัเทา้ อน่ืๆ) อปุกรณค์อมพวิเตอร์ 
สภาพแวดลอ้มในบรเิวณสถานงีาน (อณุหภมิู ความชน้ืสมัพทัธ์ แสงสวา่ง) 
การบริหารจัดการงานคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้าง – ไม่ควรทำงานกับ
คอมพิวเตอร์นานเกิน 1 ชม. อื่นๆ) ท่าทางในการปฏิบัติงาน (ท่านั่ง 
ท่ายืน – ควรทำสลับกับการนั่งทำงาน) โดยมีตัวอย่างแบบประเมิน 
RULA for computer สำหรบัประเมนิทา่ทาง และตวัอยา่งทา่กายบรหิาร

       โดยกอ่นเรม่ิดำเนนิการ ตอ้งทำการประเมนิความเสย่ีงกอ่น (ความสงู
ทกุระดบั) ประยกุตใ์ชก้บัการประเมนิความเสย่ีงตามมาตรฐาน มปอ.1402 
ของสสปท. หากไดค้วามเสย่ีงตง้ัแตร่ะดบัปานกลางไปยงัระดบัสงู นายจา้ง
ตอ้งจดัทำแผนควบคมุความเสย่ีงและจดัใหม้กีารทำใบขออนญุาตการทำงาน
บนที่สูง มีคำแนะนำในการปีนบันได (ไม่ควรทำงานโดยยืนขั้นบนสุด) 

5 ร่างมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย
   ตามหลักการยศาสตร์ (มปอ. 2302 : 2561)   (ประเภทที่ 2)
       ระบเุกย่ีวกบั นำ้หนกัของวสัดทุส่ีามารถยก/เคลอ่ืนยา้ยได้ ไมค่วรเกนิ 
23 กก. สถานงีาน ตอ้งมพีน้ืทว่ีา่งเพยีงพอ อน่ืๆ สภาพแวดลอ้มในบรเิวณ
ทป่ีฏบิตังิาน, การบรหิารจดัการ ตารางการทำงาน การสลบัเปลย่ีนงาน 
พฤตกิรรมผปู้ฏบิตังิาน การวางแผนวธิกีารยก/เคลอ่ืนยา้ย ทง้ัแบบคนเดยีว
หรอื 2 คน โดยมกีารอา้งองิกฎหมายคมุ้ครองแรงงานปี 47 ทว่ีา่ นำ้หนกัที่
ผปู้ฏบิตังิานสามารถยกได้ คอื ผชู้าย 55 กก. ผหู้ญงิ 25 กก. หากอายุ 15-18 ปี 
ผชู้าย 25 กก. ผหู้ญงิ 20 กก. หากนำ้หนกัเกนิมาตรฐานทค่ีวรยก นายจา้ง
ตอ้งจดัใหม้เีครอ่ืงทนุ่แรง และเงอ่ืนไขการประเมนิความเสย่ีงโดยใชส้มการ 
NIOSH lifting equation ทอ่ีา้งองิจาก USA แตอ่าจตอ้งมกีารปรบัเปลย่ีน
ใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย
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ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  การจดัการเพอ่ืการพฒันา ( ปร.ด.) 2561 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สงัคมศาสตรเ์พอ่ืการพฒันา( ศศ.ม.) 2552
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทรศ์ลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาการพฒันาชมุชน  (ศศ.บ.) 2545
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทรศ์ลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาบรหิารการจดัการ ( ศศ.บ.) 2540 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์

 �������������� / ����� 

“รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธ”ี 
ณ Siam Safety 2550 
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ”
ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2551

   “Advanced Fire Fighting NPC&E”
ณ มาบตาพุด  จ.ระยอง 2554 

   “Advance Interior Fire Fighting NPC&E”
ณ มาบตาพุด  จ.ระยอง 2555 

   “Advance Fire Fighting Refreshment NPC&E”
ณ มาบตาพุด  จ.ระยอง 2556 

  “Chemical spill Control NPC&E” 
มาบตาพุด  จ.ระยอง2558

  “Emergency Response and Rescue NPC&E” 
มาบตาพุด  จ.ระยอง 2559

 “การบริหารงานความปลอดภัยในบริษัท EXEDYEX”
โอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 2556
“การบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย”
ประเทศสิงคโปร ์2556
“การบริหารการจัดการแรงงาน”
ประเทศมาเลเซีย 2556
“การบริหารการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน” 
โอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 2556

“การควบคมุเหตภุยัพบิตั,ิ การบรหิารจดัการคนพกิารและผสู้งูอาย”ุ
โอซากา้  ประเทศญป่ีนุ่ 2557
“ผนู้ำการเปลย่ีนแปลงเพอ่ืพฒันาแรงงาน”
กระทรวงแรงงาน2557 
“ทป่ีรกึษาดา้นแรงงานสมัพนัธ”์
กรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน 2558
“กฎหมายแรงงานเชงิบรูณาการ”
กรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน 2558

 “การบรหิารจดัการและพฒันาประเทศเกาหลใีต้ โซล” 
ประเทศเกาหลใีต ้2560
“ไตรภาคสีรา้งความรกัความผกูพนัธ์ สมานฉนัทใ์นวงการแรงงาน”
กรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน 2560

 “การบรหิารจดัการความปลอดภยัในสถานศกึษาโตเกยีว” 
ประเทศญป่ีนุ่ 2560

ประสบการณ์การทำงาน 
อนกุรรมการความปลอดภยั 
จงัหวดัชลบรุ ี 2555 - ปจัจบุนั
ประธานชมรมความปลอดภยัในการทำงานภาคตะวนัออก
ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 2 2557 - 2559
กรรมการสมาคมผนู้ำการเปลย่ีนแปลงเพอ่ืพฒัาแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 2558 - ปจัจบุนั
อาจารยพ์เิศษมหาวทิยาลยับรูพา 
จงัหวดัชลบรุ ี 2558 – ปจัจบุนั
ประธานชมรมความปลอดภยัและสง่ิแวดลอ้มอมตะซติี้  
อมตะนคร จงัหวดัชลบรุี 2561 - ปจัจบุนั
ผตู้รวจประเมนิ สปก.ตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภยั ระดบัประเทศ 
ศนูยค์วามปลอดภยัในการทำงาน เขต 2  2554 – ปจัจบุนั
ผตู้รวจประเมนิ สปก.ดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธ์
สวสัดกิารคมุ้ครองแรงงาน จ.ชลบรุี 2556 – ปจัจบุนั
คณะทำงาน โครงการสถานศกึษาปลอดภยัสขุภาพอนามยัดี 
กรมสวสัดกิารคมุ้ครองแรงงาน 2559 – ปจัจบุนั
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   ขอเล่าถึงสมัยเด็กๆเลยครับ  เมื่อก่อนชกมวยตั้งแต่เด็กคิดว่า
การบาดเจบ็เปน็เรอ่ืงธรรมดา หลงัจากเรยีนจบมธัยมกไ็ปเรยีนสายอาชวีศกึษา
สาขาไฟฟา้กำลงัจนถงึระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชน้ัสงู จากนน้ัไดอ้อกมา
ทำงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงแผนกไฟฟ้า แต่ดั้งเดิม
ตนเองชอบในการทำกจิกรรมตา่งๆของบรษิทั ไดเ้ปน็แกนนำในการฝกึซอ้ม
อพยพหนีไฟและดับเพลิงขั้นต้นในปี 2540 และได้มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่า
มทีกัษะเรอ่ืงความปลอดภยัเปน็อยา่งดี จงึใหไ้ปอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั
ในการทำงานระดับวิชาชีพ แต่หลังจากมาทำงานด้านความปลอดภัย
ในระยะเรม่ิตน้นน้ัการทำเอกสารนน้ัไมค่อ่ยเขา้ใจนกัจงึประสบปญัหามาก
ในงานดา้ นวชิ าการ และสงิ่ ทสี่ ำคญั เปน็ อยา่ งยงิ่ คอื การทจี่ ะใหค้ นทำงาน
ปฏบิตัติามเนอ่ืงจากวา่ตนเองเปน็ชา่งมกัจะทำงานกบัเครอ่ืงจกัร ในการพดู
หรอืการใหค้วามรเู้รอ่ืงเทคนคิพอทจ่ีะสอ่ืสารกนัไดแ้ตก่ารออกกฏระเบยีบ
รวมถึงการให้ปฏิบัติตามยังยากมาก ดังนั้นจึงได้เรียนระดับปริญญาตรี
อกีหลายหลกัสตูร  เชน่ สาขาการจดัการ สาขาพฒันาชมุชน และรวมไปถงึ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  จากนน้ัเอง เมอ่ืทำงานไปไดส้กัระยะหนง่ึ
เมื่อการทำงานเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจึงได้เรียนระดับปริญญาโทในสาขา
สงัคมศาสตรเ์พอ่ืการพฒันา ซง่ึตอนนน้ัไดเ้กดิความสนใจในเรอ่ืงการทำอยา่งไร
ให้พนักงานเกิดความรับรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้าน
ความปลอดภยั จงึไดศ้กึษาเกย่ีวกบัการทำวจิยัเรอ่ืงการประเมนิชดุฝกึอบรม
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น 
แมททีเรียล จำกัด และเมื่อได้ทำงานมาอีกระยะหนึ่งได้มาร่วมโครงการ
คาราวานความปลอดภยัในระดบัอาชวีศกึษา ซง่ึไปใหค้วามรกู้บันกัเรยีน
ระดับอาชีวศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเลยตั้งเป้าหมายว่า
จะสรา้งรปูแบบการเรยีนรทู้างดา้นความปลอดภยัในโรงเรยีนใหไ้ด้ จงึผกูพนัธ์
กบัการเรยีนรแู้ละไดเ้ขา้ไปทำโครงการสอนในโรงเรยีนตา่งๆ เปน็เวลาหลายปี 
จงึเกดิความคดิและไดพ้ยายามนำเอารปูแบบการเรยีนรดู้า้นความปลอดภยั
จากโรงเรยีนประเทศญป่ีนุ่มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย ซง่ึไดร้บัความอนเุคราะห์
ในการประสานงานจากบริษัทเอ็กเซดดี้   ฟริคชั่น  แมททีเรียล จำกัด 
และโรงเรยีนประถมคดิะ โอซากา้ ประเทศญป่ีนุ่ จากการเขา้ไปศกึษาดงูาน 
เพื่อที่จะนำมาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเด็ก เมื่อเขาเติบโต
จะเปน็กำลงัแรงงานทม่ีคีณุภาพสงู
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   สิ่งที่บอกถึงความภูมิใจอันดับแรกคือการสื่อสารกับนายจ้าง
ที่เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งสามารถทำงานด้านความปลอดภัยให้เกิดรูปธรรม
อยา่งแทจ้รงิ  มคีวามมงุ่มน่ัสรา้งความตระหนกัและใสใ่จเรอ่ืงความปลอดภยั
พรอ้มทง้ัใหก้ารสนบัสนนุเพอ่ืลดความเสย่ีงตอ่อบุตัเิหตุ ความเปน็อนัตราย
ซง่ึหากนายจา้งไมส่นบัสนนุและสง่เสรมิดา้นความปลอดภยั ผลกระทบ
ทเ่ีกดิจากการละเลยทำใหก้ลมุ่คนทำงานทเ่ีรากำกบัควบคมุดแูลเกดิอนัตรายไดง้า่ย 
ซง่ึอาจทำใหข้าดความเชอ่ืถอืของลกูคา้  อนัดบัสองคอืความปลอดภยั
จากคนทเ่ีราไดด้แูลการไมเ่กดิอบุตัเิหตทุง้ัในทท่ีำงานและการเดนิทางไปกลบั
รวมถึงโรคจากการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กับตัวพวกเขาเองทั้งสิ้น
สง่ ผลใหพ้ วกเขาไดท้ ำงานหาเงนิ ไปเลยี้ งดคู รอบครวั ไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ   
อันดับที่สามคือการสร้างความรับรู้และเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีของทุกคน
ในบริษัทเอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น  แมททีเรียล  จำกัดที่ถูกหล่อหลอม
มาอย่างต่อเนื่อง   สิ่งสำคัญอันดับสุดท้ายคือได้พยายามอย่างเต็มที่
ในการผลักดันโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งแนวความคิด
มาจากการทำงานแล้วคิดว่าทำไมการสอนในเรื่องความปลอดภัย
ให้คนทำงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ยากยงิ่ นกั  หากเรามสี ว่นทจี่ ะชว่ ยในการใหค้ วามรดู้ า้นความปลอดภยั
กบัเดก็และสอนใหพ้วกเขาตง้ัแตต่อนเปน็เดก็เลก็ เรอ่ืงการพฒันาจติสำนกึ
ดา้นความปลอดภยันน้ัสำคญัมาก เมอ่ืไดร้บัรกู้ารพฒันาดา้นความปลอดภยั
ในวยัทำงานกจ็ะเปน็เรอ่ืงงา่ย และพวกเขาจะเปน็แรงงานทด่ีใีนอนาคต 
ซึ่งการศึกษาด้านความปลอดภัยโดยแบ่งเป็นระดับชั้นการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
ใหเ้กดิความรู้ ทกัษะ มมุมอง และคา่นยิม ซง่ึเปน็ปจัจยัหลกัชน้ีำและจงูใจ
ให้บุคคล แสวงหาและดำเนินชีวิตของตนในแนวทางของการพัฒนา
ทยี่ ง่ัยนื  เนอื่ งจากสภาวะการดำรงชวี ติของคนในสงั คมปจั จบุ นัมคี วาม
ซับซ้อนมากขึ้น  ความรู้และทักษะทางด้านความปลอดภัยจึงเป็น
เรอื่ งทจี่ ำเปน็ สำหรบั การสรา้ งตวั และครอบครวั ใหอ้ ยดู่ มีสีขุ ในขณะที่
หากมคีวามรทู้างดา้นความปลอดภยัทส่ีงูขน้ึไปนน้ัสามารถชว่ยเหลอืผอู้น่ื
และสงัคมใหอ้ยรู่อดไดด้ว้ยนน้ั จงึครอบคลมุหวัขอ้ประเดน็ทต่ีอ้งเรยีนรู้
มากมาย ทั้งที่เป็นความรู้และทักษะจำเป็นต่อการใช้ชีวิต การรับมือ
ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ รวมทง้ัภยัพบิตัทิเ่ีพม่ิสงูขน้ึในทอ้งถน่ิทอ่ีาศยัอยู่ 
และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก ด้วยเหตุนี้  กระบวนการเรียนรู้
ด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อนำไปสู่สังคม
ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จำเป็นต้องมีสาระเนื้อหาที่เหมาะสม 
และมคีวามตอ่เนอ่ืงตลอดชวีติ (จากครรภม์ารดาถงึวยัชรา)
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แนวทางการปฏบิตัมิอียู่ 8 ขอ้ในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั
ใหเ้กดิความยง่ัยนื 
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   ทส่ีำคญัทส่ีดุคอืนโยบายขององคก์รตอ้งชดัเจนในเรอ่ืงความปลอดภยั  
เมื่อเข้ามาทำงานในวันแรก ต้องแสดงให้พวกเขาทุกคนที่จะเข้ามา
รว่มเปน็สว่นหนง่ึของเราไดท้ราบถงึเปา้หมาย ตอ้งไมม่อีบุตัเิหตใุนการทำงาน
แมแ้ตจ่ะเปน็อบุตัเิหตเุลก็นอ้ยกต็ามตอ้งไมเ่กดิขน้ึกบัทกุคน และตอ้งตระหนกัถงึ
ความปลอดภยั อยา่ งเครง่ ครดั ในการปฏบิ ตังิานของตนเอง เพอื่ นรว่ มงาน 
และลกูคา้ สว่นอบุตัเิหตทุางการจราจรกส็ำคญัเชน่กนัตอ้งสรา้งความตระหนกั
ใหเ้ขาปฏบิตัติามกฎระเบยีบทว่ีางไว้ เชน่ จะปฏเิสธการขบัรถหลงัจากการดม่ื  
การใส่หมวกกันน๊อคทั้งคนขี่และคนซ้อนท้าย สิ่งที่สำคัญได้เตือนสติคือ 
เพราะเราผลติชน้ิสว่นยานยนตจ์งึตอ้งพยายามไมเ่กดิอบุตัเิหตจุากยานยนต์  

ประการแรก

       การใชห้ลกัเกณฑ์  หยดุ-เรยีก-รอ เมอ่ืพบสง่ิผดิปกตเิกดิขน้ึในระหวา่ง
การทำงาน  ไมฝ่า่ฝนืเพอ่ืทจ่ีะทำใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงได้

ประการที่สอง

       การใชห้ลกัการตรวจสอบความปลอดภยัและการปฏบิตัอิยเู่ปน็ประจำ 
คื อกจิกรรม กา้วยา่งอยา่งปลอดภยั ในเวลาสญัจรภายในองคก์ร

ประการที่สาม

       กอ่นเรม่ิปฏบิตังิานจะตรวจสอบความสะอาดเครอ่ืงจกัร  เครอ่ืงมอือปุกรณ์
และพน้ืทป่ีฏบิตังิาน อกีทง้ัสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัทก่ีำหนดใหเ้รยีบรอ้ย

ประการที่สี่

   ปฏบิตัติามหลกัทว่ีา่ ความปลอดภยั ในทท่ีำงานเรม่ิตน้จาก 5ส. 
โดยจะตง้ัใจในการทำ 5 ส. กอ่นและหลงัการปฏบิตังิาน แตท่บ่ีรษิทัเรยีกวา่ 
PIKA  PIKA ซง่ึแปลวา่ทำใหส้ะอาด สวยงาม 

ประการที่ห้า 

       เนน้หลกัทว่ีา่จะชว่ยกนัคน้หาความเสย่ีงทแ่ีฝงอยใู่นสถานทป่ีฏบิตังิาน
แลว้ปฏบิตัติามหลกัการ SRA ( Short Risk Assessment)

ประการที่หก 

       ไมป่ฏบิตัหิรอืมพีฤตกิรรมทไ่ีมป่ลอดภยัและหากพบเหน็ผมู้พีฤตกิรรม
ทไ่ีมป่ลอดภยัจะทำการตกัเตอืนทนัที

ประการที่เจ็ด

       การปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและระเบยีบ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัดรวมทั้งในเรื่องการป้องกัน
และระงบัอคัคภียัดว้ย

ประการที่แปด
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แนวทางการปฏบิตัมิั ิั อียู่ 8 ขอ้ในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั
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ปฏบิตัติั ิั ามหลกัทว่ีา่ ความปลอดภยั ในทท่ีำทำท งานเรม่ิตน้จาก 5ส. 

โดยจะตง้ัใงใง จใจใ ใจใจ นการทำ ทำ ท 5 ส. กอ่นและหลงัการปฏบิตังิั ิั าน แตท่บ่ีรษิทษทษั เรยีกวา่
PIKA KA K PIKAKAK ซง่ึแปลวา่ทำทำท ใำใำ หส้ะอาด สวยงาม 

ประการที่ห้า 

ประการที่หก 
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       การประเมนิความเสย่ีงในทกุๆกจิกรรมขององคก์รจะมกีารประเมนิความเสย่ีง
และจดัทำแผนเพอ่ืปรบัปรงุแกไ้ข และการสรา้งมาตรฐานเพอ่ืความปลอดภยั
ในการทำงานซึ่งต้องครอบคลุมทั้งงานประจำและงานชั่วครั้งคราวด้วย 

ประการแรก

       เครอ่ืงจกัรหรอืกจิกรรมใหมๆ่ทเ่ีกดิขน้ึ จะตอ้งตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย 
100 เปอรเ์ซนต์ กอ่นใหท้ำงาน

ประการที่สอง

   การตรวจสอบและสำรวจความปลอดภยัเปน็ประจำ เพอ่ืใหเ้กดิความมน่ัใจ
วา่จะไมม่สีง่ิผดิปกตหิลดุออกไปและทำอนัตรายได้ โดยใชห้ลกัการลงไปตรวจสอบ
สถานทจ่ีรงิเพอ่ืมองเหน็สภาพปญัหาทแ่ีทจ้รงิ และนำมาปรบัปรงุแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง

ประการที่สาม

       การปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีน้ึอยเู่สมอ เมอ่ืพบปญัหาตอ้งแกไ้ขและขยายผล
การแก้ไขปัญหาทั้งหมดไปในทุกส่วนงานที่เหมือนกันเพื่อร่วมกันแก้ไข
และรบัผดิชอบรว่มกนั 

ประการที่สี่

       เมื่อก่อนในอดีตเราละเลยในการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง แนวทางที่วางไว้
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   การสรา้งการรบัรมู้าตรฐานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบความปลอดภยั
ร่วมกันในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี
เปน็สง่ิทส่ีามารถนำมาใชใ้หเ้ปน็ประโยชนเ์ปน็อยา่งมาก  เชน่ การรณรงค์
การเปลย่ีนรองเทา้กอ่นเขา้หอ้งนำ้ ในบรเิวณพน้ืทท่ีางเขา้มกีลอ้งวงจรปดิ
กน็ำมาดวูา่ใครบา้งทไ่ีมป่ฏบิตัติามและนำไปใหห้วัหนา้ตกัเตอืนและสงัเกตุ
พฤตกิ รรม รวมไปถงึ นำมาทำเปน็  VDO การทเี่ ขาทำไมถ่ กู ตอ้ ง แตก่ ค็ วร
ปดิบงัใบหนา้กอ่นนะครบัและโชวผ์ลกระทบทอ่ีอกมาคอืหอ้งนำ้ทใ่ีชร้วมกนัสกปรก

ประการแรก

       การสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั  SOS (Safety Observation Skill) 
โดยการนำกลมุ่หวัหนา้งานมาสงัเกตการทำงานของพนกังานลกัษณะคลา้ยกนักบั
การสำรวจความปลอดภยัแตจ่ะอยใู่นแผนกทต่ีอ้งการสงัเกตนน้ัเปน็ระยะเวลานาน
ไมน่อ้ยกวา่ 90 นาที สาเหตคุอืการใชเ้วลาพนกังานทท่ีำงานจะไมส่ามารถหลอก
ในการปฏบิตังิาน และผสู้งัเกตกส็ามารถเหน็พฤตกิรรมทแ่ีทจ้รงิในการปฏบิตังิาน
ของลกัษณะงานนน้ั

ประการที่สอง

   เซอร์ไพร์เช็ค กิจกรรมนี้มักใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการทำงาน
ของพนักงานในช่วงกะกลางคืน เพราะการทำงานในเวลากลางคืน
ผบู้รหิารระดบัสงูมกัไมอ่ยใู่นเวลากลางคนืจงึมกัไมค่อ่ยควบคมุการปฏบิตังิาน
ด้านความปลอดภัยไม่ดีนัก ซึ่งใน 1 เดือนจะมีการรวมตัวกันของ
คณะกรรมการความปลอดภัยในการสำรวจความปลอดภัยทุกแผนก
เพอ่ืดพูฤตกิรรมตา่งๆวา่ควบคมุดหีรอืไม่

ประการที่สาม

   มีหลากหลายแนวทางมาก แต่จะพูดถึงกิจกรรมที่ทำแล้ว
ประสบความสำเรจ็สกั 3 กจิกรรม  ทใ่ีชแ้ละพยายามปรบัเปลย่ีนไปเรอ่ืยๆ
เพื่อจะไม่ให้เกิดความน่าเบื่อและหวาดกลัวเกินไปซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้น
จะใหป้รบัเปลย่ีนพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัใหด้ยีง่ิขน้ึ

   การกระตนุ้ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิควบคไู่ปกบัการมคีวามรู้
ทางด้านความปลอดภัย การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ที่สำคัญ
ในการสง่เสรมิแนวคดิของการศกึษาเรยีนรดู้า้นความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันา
ทย่ีง่ัยนืจงึเกย่ีวเนอ่ืงกบัการพฒันาความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) 
การมีส่วนร่วม(participation) และความตระหนัก  (awareness)
ของคนในสงัคม เพอ่ืใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยง่ัยนืและตอ่เนอ่ืง  หากยงัมอีบุตัเิหตุ
และอนัตราย การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมกเ็ปน็ไปไดย้ากมาก เนอ่ืงจาก
ตอ้งมาพจิารณาแกไ้ขในเรอ่ืงเหลา่นเ้ีพอ่ืใหเ้กดิความปลอดภยัเสยีกอ่น
โดยแนวทางบรหิารไดว้างไวด้งันี้
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การตรวจสอบแลแลแ ะสำสำส รวจความปลอดภยัเปเปเ น็ป็ป ประจำ จำ จ เพเพเ อ่ืใอใอ หใหใ เ้กดิความมน่ัในใน จใจใ
วา่จะไะไะ มไมไ ม่สีง่ิผดิปกตหิลดุออกไกไก ปไปไ แลแลแ ะทำทำท อนัตรายไยไย ด้ โดยใยใย ชใชใ ห้ลกัการลงไงไง ปไปไ ตรวจสอบ
สถานทจ่ีรงิเพเพเ อ่ืมองเหเหเ น็สภาพปญัปัป หาทแ่ีทแทแ จ้รงิ แลแลแ ะนำนำน มาปรบัปรงุแกไกไก้ ขไขไ ไขไข ดถ้กูตอ้ง

ประการที่สาม

       การปรบัปรงุแกไ้ขไขไ ใขใข หด้ขีน้ึอยเู่ยู่ย สมอ เมอ่ืพบปญัปัป หาตอ้งแกไ้ขไขไ และขยายผล
การแก้ไก้ไก้ ขปัญหาทั้งทั้งทั้ หมดไปในทุกส่วนงานที่เหมือนกันกันกั เพื่อร่วมกันกันกั แก้ไก้ไก้ ข
และรบัผดิชอบรว่มกนั

ประการที่สี่
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การสรา้งการรบัรมู้รู้รมู้มาตรฐานการปฏบิตัติั ิั ามกฎระเบยีบความปลอดภยั
ร่วมกันในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี
เปน็ป็ป สง่ิทส่ีามารถนำนำน มาใชใชใช้ หเ้ปน็ป็ป ประโยชนเ์ปน็ป็ป อยา่งมาก เชน่ การรณรงค์
การเปลย่ีนรองเทา้กอ่นเขา้หอ้งนำนำน้ ในบรเิวเวเ ณพน้ืทท่ีางเขา้มกีลอ้งวงจรปดิปิป
กน็ำนำน มาดวูา่ใครบา้งทไ่ีมป่ฏบิตัติั ิั ามและนำนำน ไปใหห้วัหนา้ตกัเตอืนและสงัเกตุ
พฤตกิ รรม รวมไปถง รวมไปถงึ รวมไปถงนำมาทำเปน็นำมาทำเปน็นำมาทำเปน VDO การทเี่ ขาทำไมถ การทเขาทำไมถ การทเ ่ กู ตอ้ง แตก่ ค็ วร
ปดิปิป บงัใงใง บใบใ หนา้กอ่นนะครบัแลแลแ ะโะโะ ชโชโ วผ์ลกระทบทอ่ีอกมาคอืหอ้งนำนำน้ ทใทใท่ีใ่ีใชใชใ ร้วรวร มกนัสกปรก

ประการแรก

ุ่
การสรสร ำสำส รวรวร จความปลอดภยัแตแตแ จ่ะอยใยใยู่ยู่ยใู่ใยใยู่ยใย นในใ แผแผแ นกทต่ีอ้งการสรสร งสงสั เกเกเ ตนนนนน้ั เปเปเ น็ป็ป ระยะเวเวเ ลานาน
ไมไมไ น่อ้ยกวา่ 90 นาที สาเหเหเ ตคุอืการใรใร ชใชใ เ้วเวเ ลาพนกังานทท่ีำทำท งานจะไะไะ มไมไ ส่ามารถหลอก
ในในใ การปรปร ฏบิตังิั ิั าน แลแลแ ะผสู้ผู้ผสู้สงัเกเกเ ตกส็ามารถเหเหเ น็พนพน ฤตกิรรมรมร ทแ่ีทแทแ จ้รงรงริ ใงใง นในใ การปรปร ฏบิตังิั ิั าน
ของลกัษณษณษ ะงานนนนน นนนน้ั

เซอร์ไร์ไร์ พร์เช็ค กิจกรรมนี้มันี้มันี้ กมักมั ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการทำทำท งาน
ของพนักงานในช่วงกะกลางคืน เพราะการทำทำท งานในเวลากลางคืน
ผบู้ผู้ผบู้บรหิารระดบัสงูมกัไกไก มไมไ อ่ยใู่ยู่ยใู่ใยใยู่ยใย นในใ เวเวเ ลากลางคนืจงึมกัไกไก มไมไ ค่อ่ยควบคมุการปฏบิตังิั ิั าน
ด้านความปลอดภัยไม่ดีนัก ซึ่งใน 1 เดือนจะมีการรวมตัวตัวตั กันกันกั ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยในการสำสำส รวจความปลอดภัยทุกแผนก
เพเพเ อ่ืดพูฤตกิรรมตา่งๆวา่ควบคมุดหีรอืไอไอ ม่ไม่ไ

ประการที่สาม

มีหลากหลายแนวทางมาก แต่จะพูดถึงกิจกรรมที่ทำทำท แล้ว
ประสบความสำสำส เรจ็สกั 3 กจิกรรม  ทใ่ีชแ้ละพยายามปรบัเปลย่ีนไนไน ปเรอ่ืยๆ
เพื่อจะไม่ให้เกิดความน่าเบื่อและหวาดกลัวลัวลั เกินไปซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้น
จะใหป้รบัเปลย่ีนพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัใหด้ยีง่ิขน้ึ

การกระตนุ้ตุ้ตนุ้นความเจเจเ รญิเตบิโบโบ ตทางเศรษฐษฐษ กจิควบคไู่คู่คไู่ไคไคู่คไค ปกบัการมคีวามรู้
ทางด้าด้าด้ นความปลอดภัย การสร้าร้าร้ งความเข้มข้มข้ แข็งทางสังสังสั คม ที่สำสำส คัญคัญคั
ในในใ การสง่เสเสเ รมิแนแนแ วคดิของการศกึษาษาษ เรยีนรดู้รู้รดู้ดา้นความปลอดภยัเพเพเ อ่ืการพฒันา
ทย่ีง่ัยนืจงึเกย่ีวเนอ่ืงกบัการพฒันาความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) 
การมีส่วนร่วม(participation) และความตระหนักนักนั (awareness)
ของคนในใน นในใ สงสงสั คม เพเพเ อ่ืใอใอ หใหใ เ้กเกเ ดิการพรพร ฒันาอยา่งยง่ัยนืแลแลแ ะตอ่เนเนเ อ่ืง  หากยงัมอีบุตัเิั ิั หเหเ ตุ
และอนัตราย การพฒันาเศรษฐษฐษ กจิและสงัคมกเ็ปน็ป็ป ไนไน ปไปไป ดย้ากมาก เนอ่ืงจาก
ตอ้งมาพจิารณาแกไ้ขไขไ ในเรอ่ืงเหลา่นเ้ีพอ่ืใหเ้กดิความปลอดภยัเสยีกอ่น
โดโดโ ยแนแนแ วนวน ทางบรหรหริ ารไรไร ดไดไ ว้างไงไง วไวไ ด้งันี้
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      กระบวนการขบัเคลอ่ืนทางดา้นความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันาทย่ีง่ัยนื 
คือ การสร้างความตระหนักของผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพอ่ืใหก้ลมุ่บคุคลทม่ีหีนา้ทส่ีง่เสรมิการทำงานดา้นความปลอดภยั ไดม้โีอกาส
เรยีนรแู้ละทำความเขา้ใจกบัแนวความคดิพน้ืฐานในการพฒันาคนเพอ่ืใหเ้กดิ
ความปลอดภยั และ ความเชอ่ืมโยงระหวา่งธรุกจิทด่ีำเนนิการอยกู่บัการพฒันาทย่ีง่ัยนื 
ไปสแู่นวทางมาตรฐานความปลอดภยัของบรษิทัตอ้ง มคีวามเหมาะสมกบั
ความตอ้งการขององคก์ร

ประการแรก การเสริมสร้างความตระหนัก 

   นำแนวคดิความปลอดภยัเขา้ไปบรูณาการไวใ้นทกุกจิกรรม นบัเปน็
ประเดน็สำคญัทต่ีอ้งมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบจรงิจงั ในการนต้ีอ้งปฏบิตัิ
อยา่งนอ้ย 2 วธิี คอื วธิทีห่ีนง่ึ โดยการตรวจสอบงานทท่ีำเปน็ประจำ สว่นใหญ่
ไดด้ำเนนิการทง้ัหมดแลว้ซง่ึอยใู่นกระบวนการผลติ และในสว่นงานทไ่ีมใ่ช่
งานประจำ เช่นงานซ่อมบำรุง งานทดสอบวิจัยและพัฒนา หรือวิธีที่สอง 
โดย การพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยใหม่ให้มีโครงสร้างที่เปลี่ยนไป
จากการใชค้นเปน็หนุ่ยนต์ แผนการศกึษาเรยีนรดู้า้นความปลอดภยัและสอดคลอ้ง
กบัแนวทางของการพฒันาของเทคโนโลยี ทง้ันี้ ไมว่า่จะเปน็การดำเนนิงาน
ด้วยวิธีใด รูปแบบของการปรับเปลี่ยนต้องมีการทดสอบหรือตรวจสอบ
ใหม้น่ัใจกอ่นเพอ่ืการทำงานอยา่งปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ

ประการที่สอง การบูรณาการการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 

   การกำหนดเปน็กรอบเปา้หมายของความปลอดภยัในคนทกุระดบั เพอ่ืให้
คนทเ่ีขา้มามคีวามรู้ ทกัษะ และจติสำนกึรว่มกนัแกไ้ขปญัหา อยา่ไปเนน้มากนกัวา่
จะตอ้งจบมาสายตรงเทา่นน้ัการปฏริปูการศกึษาจงึเปน็เครอ่ืงมอืสำคญัในการผลกัดนั
ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความสำคญัของปญัหา และตน่ืตวัเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
เปลย่ีนแปลงทเ่ีกดิขน้ึ 

ประการที่สาม การปฏิรูปการศึกษา 

       การเรยีนการสอนเกย่ีวกบัการพฒันาความปลอดภยัทย่ีง่ัยนื เพอ่ืใหบ้รรลุ
เปา้หมายการศกึษาดา้นความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันาความปลอดภยัทย่ีง่ัยนื 
จำเปน็ตอ้งมวีธิปีรบัเนอ้ืหาสาระทใ่ีชใ้นการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขน้ึ 
โดยมงุ่เนน้การเรยีนรแู้ละสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ประการที่สี่ เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยที่ยั่งยืน 

       รบัฟงัความคดิเหน็ความหลากหลายของกลมุ่ผปู้ฏบิตังิาน  การกระตนุ้
ใหพ้นกังาน เขา้มามสีว่นรว่มในการกำหนดกรอบการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั  
เพอ่ืศกึษาในการพฒันาทต่ีวัคนทำงานวา่ประสบปญัหาอยา่งไร เพอ่ืใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผปู้ฏบิตังิาน และเปน็การลดความกงัวลเกย่ีวกบัแผนการทำงาน
ของผกู้ำหนดกฎระเบยีบและวธิกีารทำงานทเ่ีหมาะสม 

ประการที่ห้า การมีส่วนร่วมของทุกคน

       ปจัจบุนันค้ีวามปลอดภยัเปน็เรอ่ืงทส่ีำคญัมากถอืเปน็เปา้หมายของทกุองคก์ร
 โดยเฉพาะหนว่ยงานราชการ ทร่ีบัผดิชอบดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
และสิ่งแวดล้อม อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสง่ิแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลงังาน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสขุ 

ประการที่หก บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

       ความสำเรจ็ของการสง่เสรมิความปลอดภยั ปจัจยัหนง่ึทม่ีคีวามสำคญั
ตอ่การดำเนนิงานใหบ้รรลเุปา้หมายทต่ีอ้งการ คอื ประสทิธภิาพของบคุลากรทเ่ีกย่ีวขอ้ง 
หรอื กลมุ่ เครอื ขา่ ยความปลอดภยั  ซงึ่ ควรมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเกยี่ วกบั
สถานการณใ์นปจัจบุนั  ซง่ึควรใหเ้ครอืขา่ยผเู้ชย่ีวชาญ และผปู้ฏบิตังิาน
ดา้นความปลอดภยัเขา้มาชว่ยเหลอืเพอ่ืการพฒันาทย่ีง่ัยนื และควรมคีวามกระตอืรอืรน้
ทจ่ีะแสวงหาความรใู้หมๆ่  เพอ่ืนำมาใชป้ระโยชนอ์ยตู่ลอดเวลา 

ประการทเ่ีจด็ การพฒันาศกัยภาพของกลมุ่เครอืขา่ยความปลอดภยั 

       ปจัจยัอกีสว่นหนง่ึทเ่ีออ้ืตอ่ความสำเรจ็ของความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันา
ทย่ีง่ัยนื คอื งบประมาณ สอ่ืการเรยีนรู้ การจดัทำแผนฉกุเฉนิและเทคโนโลยี
ในเรอ่ืงความปลอดภยัใหม่ ทง้ันี้ จำเปน็ตอ้งมสีอ่ืการเรยีนการสอนทเ่ีหมาะสม 
ในยคุของสงัคมทเ่ีตม็ไปดว้ยขอ้มลู ขา่วสาร และเปน็การตดิตอ่สอ่ืสารทไ่ีรพ้รมแดน 
อปุกรณป์ระกอบการเรยีนการสอนทอ่ีาศยัเทคโนโลยแีละการสอ่ืสารรปูแบบใหม่ 
อาทิ คอมพวิเตอร์ และอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงู กลายเปน็สว่นประกอบสำคญั
ของการศกึษาดา้นความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันาทย่ีง่ัยนื เปน็ตน้

ประการทแ่ีปด การจดัระบบงบประมาณและปจัจยัสนบัสนนุ  
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมน่ัคงของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงวฒันธรรม เปน็ตน้ ซง่ึถอืไดว้า่หนว่ยงานเหลา่นี้ มบีทบาทและหนา้ที่
เกย่ีวขอ้งกบัเพอ่ืการพฒันาทย่ีง่ัยนื จงึควรมกีารหารอืและแลกเปลย่ีนความรู้
หรอืมมุมองรว่มกนั เพอ่ืกำหนดกรอบเปา้หมายและยทุธศาสตร์ ตลอดจนแผนการ
ปฏบิตังิาน ทส่ีอดคลอ้งซง่ึกนัและกนั  

      ตอ้งอดทน เพราะงานเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัระดบัวชิาชพีตอ้งมี
ทง้ัศาสตรแ์ละศลิปค์วบคกู่นัไป อนัทจ่ีรงินา่จะงา่ยสำหรบัการคน้หาตวัอยา่งที่
ประสบความสำเรจ็ ทม่ีใีหด้มูากมาย แตด่ว้ย Generation ของกลมุ่คนรนุ่ใหมน่น้ั 
งานในลกัษณะเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัทต่ีอ้งคอยควบคมุ กำกบัดแูลสำหรบั
คนยุคใหม่การทำงานในลักษณะนี้อาจกลายเป็นเรื่องยากเลยทีเดียว 
ยง่ิในสถานประกอบการบางแหง่อาจจะตอ้งใชค้วามอดทนสงู  กม็เีจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัหลายคนทจ่ีบออกมาแลว้ไมท่ำงานในสาขาทต่ีนเองเรยีนจบมา

       ตอ้งทำความเขา้ใจในนโยบายของบรษิทัทต่ีนเองทำงานอยู่ วา่ทศิทาง
หรอื แนวทางของนโยบายดา้ นความปลอดภยั ทวี่ างไวเ้ ปน็ เชน่ไร  เชน่  
สถานประกอบการบางแหง่ตอ้งการในเรอ่ืงความปลอดภยัสงูๆแตบ่างแหง่
กอ็าจจะดำเนนิการตามกฎหมายกพ็อแลว้

       การเขา้ใจ รอบรใู้นงานทต่ีอ้งทำและความรบัผดิชอบตามหนว่ยงาน
หรอืสายงานทว่ีางไว้  เชน่ ในสถานทม่ีพีนกังาน 200 คนขน้ึไปกม็แีผนก
หรือหน่วยงานความปลอดภัยก็อาจรับผิดชอบงานในบางส่วนเท่านั้น 
แตห่ากเปน็บรษิทัทเ่ีลก็ซง่ึอาจไมถ่งึ 200 คนกต็อ้งรบัผดิชอบเองทง้ัหมด

       การเขา้รว่มเปน็สมาชกิเครอืขา่ย ชมรม หรอืสมาคมทเ่ีกย่ีวขอ้งกบั
งานความปลอดภยัในการทำงาน หากมปีญัหาทไ่ีมเ่ขา้ใจกจ็ะไดป้รกึษา
ในกลมุ่ผรูู้้ หรอืทา่นทม่ีากดว้ยประสบการณท์พ่ีรอ้มในการถา่ยทอดใหค้วามรู้
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จากการใรใร ชใชใ ค้นเปเปเ น็ป็ป หนุ่หุ่ห ยนต์ แผนการศกึษาษาษ เรเรเ ยีนรดู้รู้รดู้ดา้นความปลอดภยัแลแลแ ะสอดคลอ้ง
กบัแนวทางของการพฒันาของเทคโนโนโน ลยี ทง้ันี้ ไมว่า่จะเปน็ป็ป การดำดำด เนนิงาน
ด้วด้วด้ ยวิธีใธีใธี ด รูปแบบของการปรับรับรั เปลี่ยนต้อต้อต้ งมีการทดสอบหรือตรวจสอบ
ใหใหใ ม้น่ัในใน จใจใ กอ่นเพเพเ อ่ืการทำทำท งานอยา่งปลอดภยัอยา่งแทแทแ จ้รงิ

การกำกำก หนดเปเปเ น็ป็ป กรอบเปเปเ า้หมายของความปลอดภยัใยใย นในใ คนทกุระดบั เพเพเ อ่ืใอใอ ห้ให้ใ
คนทเ่ีขเขเ า้มามคีวามรู้ ทกัษะษะษ แลแลแ ะจติสำสำส นกึรวรวร่ มกนัแกไกไก้ ขไขไ ปญัปัป หา อยา่ไาไา ปไปไ เนเนเ น้มากนกัวา่
จะตอ้งจบมาสายตรงรงร เทเทเ า่นนนนน้ั การปรปร ฏริปรปรู การศกึษาษาษ จงึเปเปเ น็ป็ป เคเคเ รอ่ืงมอืสำสำส คญัใญใญ นในใ การผลกัดนั
ใหใหใ เ้กเกเ ดิความเขเขเ า้ใาใา จใจใ ถงึความสำสำส คญัขญขญ องปญัปัป หญหญ า แลแลแ ะตน่ืตวัเขเขเ า้มามสีวสวส่ นรนรน วรวร่ มใมใม นในใ กระบวนการ
เปเปเ ลย่ีนแปแปแ ลงทเ่ีกเกเ ดิขน้ึ

ประการที่สาม การปฏิรูปการศึกษา 

       การเรยีนการสอนเกย่ีวกบัการพฒันาความปลอดภยัทย่ีง่ัยนื เพอ่ืใอใอ หบ้รรลุ
เปา้หมายการศกึษาษาษ ดา้นความปลอดภยัเพอ่ืการพฒันาความปลอดภยัทย่ีง่ัยนื
จำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งมวีธิปีรบัเนอ้ืหาสาระทใ่ีใ่ีใชใชใช้ นการเรยีนการสอนในใน หเ้ขา้ใจไดง้า่ยขน้ึ
โดยมงุ่มุ่ม เนน้การเรยีนรแู้รู้รแู้และสามารถปฏบิตัไตไตัิัิไิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ประการที่สี่ เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยที่ยั่งยืน 

รบัฟงัฟัฟ ความคดิเหน็ความหลากหลายของกลมุ่ลุ่ล ผปู้ผู้ผปู้ปฏบิตังิั ิั าน การกระตนุ้ตุ้ตนุ้น
ใหใหใ พ้นกังาน เขเขเ า้มามสีวสวส่ นรวรวร่ มใมใม นในใ การกำกำก หนดกรอบการปฏบิตังิั ิั านดา้นความปลอดภยั  
เพอ่ืศกึษาษาษ ใาใา นการพฒันาทต่ีวัคนทำทำท งานวา่ประสบปญัปัป หาอยา่งไงไง รไรไ เพอ่ืใอใอ หต้รงกบั
ความตอ้งการของผปู้ผู้ผปู้ปฏบิตังิั ิั าน แลแลแ ะเปเปเ น็ป็ป การลดความกงัวลเกย่ีวกบัแผนการทำทำท งาน
ของผกู้ผู้ผกู้กำกำก หนดกฎระเบเบเ ยีบแลแลแ ะวธิกีิ ีิ ารทำทำท งานทเ่ีหเหเ มาะสม 

ประการที่ห้า การมีส่วนร่วมของทุกคน

ปจัปัป จบุนันค้ีวามปลอดภยัเปเปเ น็ป็ป เรเรเ อ่ืงทส่ีำสำส คญัมากถอืเปเปเ น็ป็ป เปเปเ า้หมายของทกุองคก์ร
โดโดโ ยเฉเฉเ พฉพฉ าะหนหนห วนวน่ ยงานราราร ชการ ทร่ีบรบรั ผดิชอบดา้นการพรพร ฒันานาน เศเศเ รษรษร ฐษฐษ กจิ สงสงสั คม วฒันธนธน รธรธ รรรร ม รม ร
และสิ่งแวดล้อม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสง่ิแวแวแ ดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลงังาน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโคโค นโนโน ลยี กระทรวงสาธารณสขุ

ประการที่หก บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ทยงยน คอ งบประมาณ สอการเรยนรู้ การจดทำทำท แผนฉกุเฉนแลแลแ ะเทเทเ คโคโค นโนโ โนโน ลโลโ ยี
ในในใ เรเรเ อ่ืงความปลอดภยัใยใย หใหใ ม่ ทง้ันี้ จำจำจ เปเปเ น็ป็ป ตอ้งมสีอ่ืการเรเรเ ยีนการสอนทเ่ีหเหเ มาะสม 
ในในใ ยคุของสงสงสั คมทเ่ีตเตเ ม็ไมไม ปไปไ ดว้ยขอ้มลู ขา่วสาร แลแลแ ะเปเปเ น็ป็ป การตดิตอ่สอ่ืสารทรทร ไทไท่ีไ่ีไรไรไ พรพร้ รมรมร แดแดแ น 
อปุกรณปณปณ์ ระกอบการเรเรเ ยีนการสอนทนทน อ่ีาศยัเทเทเ คโคโค นโนโ โนโน ลโลโ ยแีลแลแ ะการสอ่ืสารรปรปรู แบแบแ บใบใบ หใหใ ม่ 
อาทิ คอมพวิเตอร์ แลแลแ ะอนิเทเทเ อรเ์นเนเ ต็ความเรเรเ วรวร็ สงู กลายเปเปเ น็ป็ป สว่นประกอบสำสำส คญั
ของการศกึษาษาษ ดา้นความปลอดภยัเพเพเ อ่ืการพรพร ฒันานาน ทย่ีง่ัยนื เปเปเ น็ป็ป ตน้

����� ��.������� ��.������� ��.�������� ��.�������� ��.� ���� ����������������� ������������� ����� ���������������� ������������ ��.������ 
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ตอ้งอดทน เพราะงานเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัระดบัวชิาชพีตอ้งมี
ทง้ัศาสตรแ์ลแลแ ะศลิปค์วบคกู่คู่ค นัไนไน ปไปไ อนัทจ่ีรงินา่จะงา่ยสำสำส หรบัการคน้หาตวัอยา่งที่
ประสบสบส ความสำสำส เรเรเ จ็ ทม่ีใมใมีใีใหใหใ ด้มูากมาย แตแตแ ด่ว้ย Generarar tata ititon ของกลมุ่ลุ่ล คนรนรนรุ่รุ่ร ในใน หใหใ มหมห น่นนนน้ั
งานในใน นในใ ลกัษณษณษ ะเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัทต่ีอ้งคอยควบคมุ กำกำก กบัดแูลแลแ สำสำส หรบั
คนยุคใหม่การทำทำท งานในลักลักลั ษณะนี้อนี้อนี้ าจกลายเป็นเรื่องยากเลยทีเดียว 
ยง่ิใงใง นในใ สถานประกอบการบางแหแหแ ง่อาจจะตอ้งใงใง ชใชใ ค้วามอดทนสงู กม็เีจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัหลายคนทนทน จ่ีบออกมาแลแลแ ว้ไวไว มไมไ ท่ำทำท งานในใน นในใ สนสน าขาทต่ีนเอเอเ งเรเรเ ยีนจบมา

       ตอ้งทำทำท ความเขเขเ า้ใาใา จใจใ ใจใจ นในใ นโนโน ยบายของบรษิทษทษั ทต่ีนเองทำทำท งานอยู่ วา่ทศิทาง
หรอื แนวทางของนโยบายดา้ นความปลอดภยันความปลอดภยันความปลอดภยทวี่ างไวเ้ ปนป็นป็นเชน่ ไร  เชน่
สถานประกอบการบางแหง่ตอ้งการใรใร นเรอ่ืงความปลอดภยัสงูๆแตบ่างแหง่
กอ็าจจะดำดำด เนเนเ นิการตามกฎหมายกพ็อแลว้

       การเขา้ใาใา จ ใจ ใ รอบรใู้รู้รใู้ใรใรู้รใร นงานทต่ีอ้งทำทำท และความรบัผดิชอบตามหนว่ยงาน
หรอืสายงานทว่ีางไว้ เชน่ ในสถานทม่ีพีนกังาน 200 คนขน้ึไนไน ปกม็แีผนก
หรือหน่วยงานความปลอดภัยก็อาจรับผิดชอบงานในบางส่วนเท่านั้น 
แตห่ากเปน็ป็ป บรษิทษทษั ทเ่ีลก็ซง่ึอาจไจไจ มถ่งึ 200 คนกต็อ้งรบัผดิชอบเองทง้ัหมด

การเขา้รว่มเปน็ป็ป สมาชกิเครอืขา่ย ชมรม หรอืสมาคมทเ่ีกย่ีวขอ้งกบั
งานความปลอดภยัใยใย นการทำทำท งาน หากมปีญัปัป หาทไ่ีไ่ีไมเ่ขา้ใาใา จกจ็ะไดป้รกึษา
ในในใ กลมุ่ลุ่ล ผู้ผู้ผรู้รู้ รู้ รูู้้ ูรู้้รู้ รู้ร หรอืทา่นทม่ีากดว้ยประสบการณท์พ่ีรอ้มใมใม นในใ การถา่ยทอดใดใด หใหใ ค้วามรู้
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ชื่อเล่น เป้ อายุ 30 ปี 
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  Safety Officer
อุปนิสัย  อัธยาศัยดี มองโลกในแง่ดี ร่าเริง ชอบช่วยเหลือคนอื่น
งานอดิเรก  ชอบออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ เล่นอินเตอร์เน็ต 

ผลงาน
1. เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ
2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬา พัฒนาสุขภาพชุมชน
3. เข้าร่วมโครงการคืนลำพูสู่ธรรมชาติ สร้างบ้านใหม่ให้หิ่งห้อย
4. สำเร็จหลักสูตร ISO45001:2018 ; 
   Awareness and Requirments
5. สำเร็จหลักสูตร IATF16949 : 2016 ; 
   Awareness and Requirements
6. สำเร็จหลักสูตร ISO14001:2015 
   Awareness and Requirement
7. สำเร็จหลักสูตร MSA (4th Edition) and SPC (2nd Edition)
8. สำเร็จหลักสูตร Risk Assessment for IATF 16949:2016 
   & ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
9. รองชนะเลิศอันดับ 2 Safety smart & smile 2017
10.รองชนะเลิศอันดับ 2 MCC-QCC Final Presentation  
    Convention of FY 2018
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ประถม   โรงเรยีนสตัหบี1 จ.ชลบรุี
ม.ตน้และม.ปลาย   ทโ่ีรงเรยีนสงิหส์มทุร  สายวทิย-์คณติ จ.ชลบรุี 
ป.ตร ี   มหาวทิยาลยับรูพา สาขา สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและความปลอดภยั

ประถม โรโรโ งเรยีนสตัหบี1 จ.ชลบรี

���������������������������������������������

��������

       ตอนเรยีนมธัยมเปน็คนชอบเลน่กฬีาและเรยีนสขุศกึษา จงึทำใหค้ดิวา่
คณะสาธารณสขุเหมาะกบัตวัเอง และชอบทำงานทช่ีว่ยเหลอืสว่นรวมดว้ย 
ทำใหต้ดัสนิใจเลอืกในสาขานี้
����������������� �� ������� �����������������

������������������������������������

       ตอ้งเรม่ิจากนโยบายความปลอดภยัของบรษิทัฯ โดยกา้วแรกจะตอ้ง
ใหผ้บู้รหิารมสีว่นรว่มและทำความเขา้ใจเกย่ีวกบัดา้นกฏหมายและการบรหิาร
งานด้านความปลอดภัยไปพร้อมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งมติการร่วมกันทำงาน
ดว้ยความปลอดภยั หลงัจากนน้ัสง่ตอ่มาทร่ีะดบัหวัหนา้งานและตวัพนกังาน 
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรวมถึงแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
ทำใหเ้ปน็ในทศิทางเดยีวกนั ระบบความปลอดภยัถงึจะเกดิขน้ึไดอ้ยา่งมรีะบบ
และมปีระสทิธภิาพ

������������������������������������������������� 
������������������������������?

   แนวทางในการลดอบุตัเิหตสุำหรบัพนกังาน เรามเีครอ่ืงมอืความปลอดภยั
ทใ่ีหพ้นกังานมสีว่นรว่มเพอ่ืใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัดา้นความปลอดภยัมากขน้ึ 
เชน่ KYT CCCF และการใหก้ารอบรมดา้นความปลอดภยัเพอ่ืใหพ้นกังาน
มคีวามเขา้ใจพรอ้มทง้ัมคีวามตระหนกัดา้นความปลอดภยัมากขน้ึและสง่ตอ่
ความรใู้หก้บัคนอน่ืได้
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   สำหรบัพฤตกิรรมพนกังาน เราไดม้กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิใหก้บั
พนักงานในด้านนิทรรศการและสันทนาการ เช่น ช่วงเดือนเมษายน 
จะมกีจิกรรมขบัขป่ีลอดภยัไป-กลบั ชว่งเทศกาลสงกรานต์ และชว่งสน้ิปี 
ก็จะมีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย
กบัการทำงานทท่ีำอยู่ และมกีารประกวดงานดา้นความปลอดภยัเพอ่ืให้
พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ที

������������������������������ ���� ����������

������� �� ������� ������?
   ความภมูใิจในการทำงานในการเปน็ Safety คอืเราไดไ้ปอยใู่นใจ
พนักงานทุกคน เวลาพนักงานต้องการความรู้ด้านความปลอดภัย 
หรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยักจ็ะนกึถงึเราเปน็คนแรก 
ซึ่งทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญกับงานที่ทำเพราะทุกคนเห็น
และไวใ้จทจ่ีะใหเ้ราทำงาน safety ตอ่ไปไดอ้ยา่งเตม็ทท่ีกุครง้ัทท่ีำงาน

�������������������������������������������

��������������������������������?

   ในการทำงานกไ็มไ่ดโ้รยดว้ยกลบีกหุลาบเสมอไปกต็อ้งมอีปุสรรคบา้ง 
ในการจัดการความเครียด ส่วนใหญ่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ดี
ทส่ีามารถใหค้ำปรกึษาได้ มนัเหมอืนมเีพอ่ืนคคู่ดิไปดว้ยกนั จงึทำใหป้ญัหา
ที่เจอลดไปได้อย่างมาก ส่วนหลังเลิกงาน ก็พักผ่อนโดยการเล่นกีฬา 
และทำในสง่ิทช่ีอบ

�������������������������������� �����������������

���������� �� �������?

       

 

 
 
 
 
 
    สำหรับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนในสาขานี้ ก็อยากให้มีใจที่รัก
ในสว่นรวมกอ่น และมคีวามอดทน ใฝรู่้ และมองโลกในแงด่ี กจ็ะทำงานนี้
ได้อย่างมีความสุข ทำงาน safety ก็เหมือนปิดทองหลังพระ ถึงแม้
คนจะไม่เห็น แต่ตัวเรารู้ดีว่าได้ช่วยเหลือพนักงานให้ทำงานได้อย่าง
ปลอดภยัและมคีวามสขุเมอ่ืกลบัถงึบา้น
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        พรกิ พชืผกัทถ่ีอืไดว้า่เปน็เครอ่ืงปรงุอาหารประจำครวัไทย ทไ่ีมเ่พยีง
ให้ความเผ็ดร้อนและเพิ่มรสสัมผัสของอาหาร หากแต่ยังให้สารเคมีจาก
การฆา่หญา้ ฆา่แมลงตกคา้งมาเปน็ของแถมอกีดว้ย

    ในประเทศไทย พรกิทม่ีกีารปลกูมากทส่ีดุ 5 ชนดิคอื พรกิขห้ีนเูมด็ใหญ่ 
พรกิขห้ีนสูวน พรกิชฟ้ีา้ พรกิหยวก และพรกิหวาน และแนน่อนวา่ ปญัหาสำคญั
ของการปลกูพรกิ คงหนไีมพ่น้ โรคแมลง ทง้ัการระบาดของแมลงวนัเจาะผลพรกิ 
ไร และเพลย้ีไฟ หรอืโรคเหย่ีวทเ่ีกดิจากเชอ้ืรา และเชอ้ืแบคทเีรยี โรคยอดเนา่ 
โรคโคนเนา่  ซงึ่ แนน่ อนวา่  ปญั หาเหลา่ นลี้ ว้นทำใหไ้ ดป้ รมิ าณและคณุ ภาพ
ของพรกิลดตำ่ลง และเพอ่ืความอยรู่อดของเกษตรกรเอง จงึใชว้ธิกีาร แกไ้ขปญัหา 
โดยเน้นการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันโ รค
และแมลงรบกวน

�����
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       จากขอ้ มลู การตรวจหาสารเคมกี ำจดั ศตั รพู ชืตกคา้ งในผกั และผลไม้
เพื่อการรับรองแหล่งผลิตตาม ระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
ซง่ึผกัทไ่ีมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานมากทส่ีดุคอื พรกิ มสีารพษิ ตกคา้งทส่ีงูกวา่
ค่ามาตรฐาน คือ chlorpyrifos และ triazophos เป็น สารในกลุ่ม
ออรก์าโนฟอสเฟต (organophosphate) ซง่ึเปน็กลมุ่ของสารเคมทีส่ีง่ผลตอ่
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทรอบนอก ที่พบมีคลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องเดิน น้ำตาไหล เหงื่อออก ม่านตาหด กลั้นอุจจาระ 
ปสัสาวะไมไ่ด้ การเกรง็ของ หลอดลม กลา้มเนอ้ืกระตกุ และมเีสมหะมาก

       จากการตรวจประเมนิ ความเสยี่ งตอ่ การสมั ผสั สารกำจดั ศตั รพู ชืใน 
เกษตรกรทป่ีลกูพรกิ ปี พ.ศ. 2558 ของสำนกัโรคจากการประกอบอาชพี
และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดระดับ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
(Cholinesterase) ในกลมุ่ เกษตรกรทที่ ำการเพาะปลกู พรกิ มคี า่ทตี่ ำ่ลง 
แสดงถึงการ ได้รับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าไปในร่างกายสูง 
และเกษตรกรมแีนวโนม้ความเสย่ีงสงูในระดบัทไ่ีมป่ลอดภยัถงึรอ้ยละ 39 
โดยเฉพาะการไดร้บัสมัผสักบัสารกลมุ่ออรแ์กโนฟอสเฟต (Organophosphate) 
และคารบ์าเมท (Carbamate)

   โดยส่วนมาแล้ว เกษตรกรจะใช้สารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต 
(Organophosphate) และคารบ์าเมท (Carbamate) ในรปูแบบตา่งๆ 
ทง้ัแบบผง และแบบนำ้  และมกัมพีฤตกิรรมใชส้ารเคมผีสมกนัเอง ไมม่กีาร
วดัตวง มเีพยีงการกะตวง ตามความพอใจ หรอื  จากคำบอกเลา่ของเพอ่ืนบา้น 
โดยไมค่ำนงึถงึ ฉลากขา้งขวด ทร่ีะบทุง้ั ขนาด และปรมิาณทใ่ีช้ หรอืแมแ้ต่
ในบางครง้ัมกีารผสมสารและการฉดีพน่โดยไมม่อีปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายชว่ย
แม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบ่อยๆและใช้  สารเคมี
กำจดัศตัรพูชืรวมๆกนัหลายชนดิ จะเปน็การเพม่ิ อนัตรายจากการไดร้บัสารเคมี
กำจดัศตัรพูชืมากยง่ิขน้ึ 
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       - กอ่นใชอ้า่นฉลากโดยตลอดใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอยีดถกูตอ้งและปฏบิตัิ
         ตามคำแนะนำโดยเครง่ครดั

1. �������������������������������

       - สวมอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายตามคำแนะนำ ไดแ้ก่ เสอ้ืแขนยาว 
         กางเกงขายาว รองเทา้บทู๊ยาง ถงุมอืยาง แวน่ตา หนา้กากใหม้ดิชดิ 
         เพอ่ืหลกีเลย่ีงไมใ่หส้ารถกูผวิหนงั เขา้ตาหรอืหายใจเขา้ไป

       - ตรวจสอบเครอ่ืงพน่สาร ดกูารรว่ัซมึของเครอ่ืง สายยาง รอยตอ่ 
         ใหอ้ยใู่นสภาพพรอ้มใช้

       - ตอนทฉ่ีดีพน่ควรอยเู่หนอืลมเสมอ หยดุพกัเมอ่ืลมแรงหรอืมลีมหวน 
         และควรพน่สารในตอนเชา้หรอืตอนเยน็

2. ������������������������������

       - อยา่สบูบหุรห่ีรอืดม่ืนำ้หรอืรบัประทานอาหารขณะใชส้ารเคมี

       - อยา่ใชป้ากเปดิขวดหรอืเปา่ดดูสง่ิอดุตนัทห่ีวัฉดี 

       - ทำความสะอาดเครอ่ืงพน่สาร

3. �������������������������������

       - ถา้เปอ้ืนสารตอ้งรบีลา้งนำ้และฟอกสบใู่หส้ะอาดทนัที 
         กอ่นทส่ีารจะซมึเขา้สรู่า่งกาย

       - ซกัเสอ้ืผา้ทส่ีวมใสข่ณะพน่สารแยกตา่งหากจากเสอ้ืผา้อน่ื 
         แลว้อาบนำ้ทำความสะอาดรา่งกายทนัที 

      “เกษตรกรมีโอกาสได้รับสารเคมีอยู่ตลอดเวลาจากกระบวนการ ต่าง ๆ 
ในการใช้สารเคมีตั้งแต่การเตรียม การฉีดพ่น การจัดเก็บ และ การทำลาย 
วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
โดยตรง ด้วยการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าจะเลือก
ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีระดับความเป็นพิษน้อยก็ตาม ฉะนั้นควรหาวิธี
ป้องกัน หากพบว่ากำลังสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยตรง”

       - เกบ็เครอ่ืงพน่สารในทป่ีลอดภยั
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       การเกดิอบุตัภิยัในโรงงานอตุสาหกรรม สาเหตหุลกัมาจากการรว่ัไหล
ก๊าซหรือสารเคมี ซึ่งความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับ
ชนดิของกา๊ซหรอืสารเคมี ทร่ีว่ัไหล ถา้สง่ิทร่ีว่ัไหลเปน็กา๊ซไวไฟกจ็ะทำให้
เกดิเหตไุฟไหม้ การระเบดิ แตถ่า้เปน็กา๊ซพษิกจ็ะทำใหเ้กดิพษิ อนัตราย
ตอ่คนและสง่ิแวดลอ้ม

   โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ต้องใช้เคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ
ในขบวนการผลติมมีากกวา่ 3,000 แหง่ เมอ่ืดแูหลง่ทต่ีง้ัของโรงงานสว่นใหญ่ 
พบวา่ มบีา้นเรอืน แหลง่ทอ่ียอู่าศยัโดยรอบ ลกัษณะเชน่นี้ หากเกดิอบุตัภิยัขน้ึ 
เชน่ ในโรงงานมกีารรว่ัไหลของสารเคมมีาทำปฏกิริยิากนัเกดิระเบดิและไฟไหม้ 
หรอืมสีารระเหยทเ่ีปน็พษิกระจายอยรู่อบโรงงานทำใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติ
และทรพัยส์นิของประชาชนทอ่ียใู่กลเ้คยีงได้

   ดงันน้ั การเกบ็รกัษา การผลติ การใชแ้ละการขนสง่ ตอ้งเปน็ไปตาม
หลกัเกณฑท์ถ่ีกูตอ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบรกิารจดัการ
และดำเนนิการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน
เกย่ีวกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556

        ฉะนน้ั ทำไมจงึตอ้งมแีผนฉกุเฉนิ เพราะเปน็แผนแมบ่ท (Source of action) 
สำหรับพนักงาน เพราะในแผนจะกำหนดเป็นคู่มือแสดงวิธีการปฏิบัติตัว
ของพนกังานในยามฉกุเฉนิ วา่พนกังานจะตอ้งปฏบิตัอิะไร และปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง 
เชน่ แผนการฝกึซอ้มพนกังานใหมใ่หท้ราบถงึวธิกีารหนไีฟอยา่งปลอดภยั
หรือแผนการฝึกพนักงานซึ่งมีการตื่นกลัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถ
อพยพหนไีดอ้ยา่งปลอดภยั

กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดำเนนิการดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบัสารเคมอีนัตราย

พ.ศ. 2556 หมวด 9 การควบคมุและปฏบิตักิารกรณมีเีหตฉุกุเฉนิ

   ข้อ 33 ให้นายจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
ของสถานประกอบกจิการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิอีธบิดปีระกาศกำหนด
และเกบ็แผนดงักลา่วไว้ ณ สถานประกอบกจิการพรอ้มทจ่ีะใหพ้นกังาน
ตรวจความปลอดภัย ตรวจสอบได้ ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัย
และฝกึซอ้มตามแผน อยา่งนอ้ย ปลีะ 1 ครง้ั

สารเคมอีนัตราย....คอือะไร 
   สารเคมีอันตราย วัตถุอันตรายหรือ สารอันตราย หมายถึง ธาตุ
หรอืสารประกอบ ทม่ีคีณุสมบตัเิปน็พษิหรอืเปน็อนัตรายตอ่มนษุย์ สตัว์ 
พชื ทำใหท้รพัยส์นิและสง่ิแวดลอ้มเสอ่ืมโทรม 

ประเภทสารเคมอีนัตรายตามหลกัสากล

      

      

       

       

       สารหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสารอันตราย ไม่ได้จัดอยู่ใน
ประเภทที่ 1-8 เช่น ปุ๋ย

         สารทก่ีอ่ใหเ้กดิการระเบดิ ทส่ีามารถเกดิปฏกิริยิาทางเคมไีดด้ว้ย
ตัวมันเอง ทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและเกิดความร้อนอย่างรวดเร็ว 
เชน่ พลอุากาศ ลกูระเบดิ

ประเภทที่ 1  วตัถรุะเบดิ

ประเภทที่ 2  กา๊ซ
       สารทเี่ กดิ การรวั่ ไหลสามารถกอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายจากการลกุ ตดิ ไฟ
หรอื เปน็ พษิ  เชน่  กา๊ ซหงุ ตม้  กา๊ ซไนโตรเจน กา๊ ซคารบ์ อนไดออกไซด์

ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ
       ของเหลวผสมทม่ีจีดุวาบไฟ (Flash Point) ไมเ่กนิ 60.5 องศาเซลเซยีส 
เชน่ อะซโิตน 

    ประเภทที่ 4  ของแขง็ไวไฟ
       ของแขง็ทส่ีามารถตดิไฟไดง้า่ยจากการไดร้บัความรอ้นจากประกายไฟ 
หรอืจากการเสยีดสี เชน่ กำมะถนั ฟอสฟอรสั
ประเภทที่ 5  สารออกซไิดซแ์ละออรแ์กนคิเปอรอ์อกไซด์
   สารออกซิไดซ์ เป็นสารที่ไม่ติดไฟแต่ให้ออกซิเจน ช่วยให้วัตถุอื่น
เกดิการลกุไหม้ เชน่ โซเดยีมเปอรอ์อกไซด์ และสารออรแ์กนกิเปอรอ์อกไซด์ 
เปน็ สารทชี่ ว่ยในการเผาสารทลี่ กุไหม้ หรอื  ทำปฏกิ ริยิากบั สารอนื่  เชน่  
อะซโีตนเปอรอ์อกไซด์
ประเภทที่ 6  สารพษิและสารตดิเชอ้ื
       สารพษิ เปน็สารทส่ีามารถทำใหเ้สยีชวีติหรอืไดร้บับาดเจบ็รนุแรง
ต่อสุขภาพของคน เช่น โซเดียมไซยาไนด์ และสารติดเชื้อเป็นสารที่มี
เชอ้ืโรคปนเปอ้ืน เปน็สาเหตขุองการเกดิโรคในสตัวแ์ละคน เชน่ แบคทเีรยี
ประเภทที่ 7  วตัถกุมัมนัตรงัสี
      วตัถทุส่ีามารถแผร่งัสทีม่ีองไมเ่หน็อยา่งตอ่เนอ่ืง เชน่ โคบอลต-์60

ประเภทที่ 8  สารกดักรอ่น
       สารทมี่ ปีฏกิ ริยิาเคมี มฤี ทธกิ์ ดักรอ่ นทำความเสยี หายตอ่ เนอื้ เยอื่
ของสงิ่ มชี วีติอยา่ งรนุ แรง เชน่  โซเดยี วไฮดรอกไซด์
ประเภทที่ 9  วตัถอุน่ื ๆ ทเ่ีปน็อนัตราย
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ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี 
หรือความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน 
พลุไฟ ดอกไม้ไฟ

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น 
ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน 
ก๊าซอะเซทิลีน

อาจเกดิระเบดิไดเ้มอ่ืถกูกระแทกอยา่งแรง 
หรอืไดร้บัความรอ้นสงูจากภายนอก เชน่ 
กา๊ซออกซเิจน กา๊ซไนโตรเจนเหลว 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

อาจตายไดเ้มอ่ืไดส้ดูดม เชน่ กา๊ซคลอรนี 
กา๊ซแอมโมเนยี กา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์

ตดิไฟงา่ยเมอ่ืถกูประกายไฟ เชน่
นำ้มนัเชอ้ืเพลงิ ทนิเนอร์ อะซโิตน ไซลนี

ลกุตดิไฟงา่ยเมอ่ืถกูเสยีดสหีรอืความรอ้นสงู 
ภายใน 45 วนิาที เชน่ ผงกำมะถนั 
ฟอสฟอรสัแดง ไมข้ดีไฟ

เชน่ แคลเซยีมคารไ์บด์ โซเดยีม

ลกุตดิไฟไดเ้มอ่ืสมัผสักบัอากาศภายใน 
5 นาที เชน่ ฟอสฟอรสัขาว 
ฟอสฟอรสัเหลอืง โซเดยีมซลัไฟต์

������������������������ ?
       เราสามารถสังเกตฉลาก หรือเครื่องหมายซึ่งเป็น
เครื่องหมายสากลที่ติดบนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ 
หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก 

ไมต่ดิไฟแตช่ว่ยใหส้ารอน่ืเกดิการลกุไหม้
ไดด้ขีน้ึ เชน่ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 
โปแตสเซยีมคลอเรต แอมโมเนยีม ไนเตรท

��������������

อาจเกดิระเบดิไดเ้มอ่ืถกูความรอ้น 
ไวตอ่การกระทบและเสยีดสี
ทำปฎกิรยิารนุแรงกบัสารอน่ื ๆ 
เชน่ อะซโิตนเพอรอ์อกไซด์

����������������������

วตัถทุม่ีเีชอ้ืโรคปนเปอ้ืนและทำใหเ้กดิโรคได้ 
เชน่ ของเสยี อนัตรายจากโรงพยาบาล 
เขม็ฉดียาทใ่ีชแ้ลว้ เชอ้ืโรคตา่ง ๆ

�������������

อาจทำใหเ้สยีชวีติ หรอืบาดเจบ็อยา่งรนุแรง
จากการกนิ สดูดม หรอืจากสมัผสัทางผวิหนงั 
เชน่ อารซ์นีคิ ไซยาไนด์ ปรอท สารฆา่แมลง 
สารปราบศตัรพูชื โลหะหนกัเปน็พษิ

����������

วตัถทุส่ีามารถใหร้งัสทีเ่ีปน็อนัตรายตอ่สง่ิมชีวีติ 
เชน่ โคบอลต์ เรเดยีม

�����������������

สามารถกดักรอ่นผวิหนงัและเปน็อนัตราย
ตอ่ระบบทางเดนิหายใจ เชน่ กรดเกลอื 
กรดกำมะถนั โซเดยีมไฮดรอกไซด์ 
แคลเซยีมไฮโปคลอไรท์

�������������

� ��������� � �������������
เชน่ ของเสยีอนัตราย แอสเบสตอสขาว เบนซลัดไีฮด์ 
ของเสยีปนเปอ้ืน ไดออกซนิ
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       Safety Data Sheet (SDS) หรอืในบางครง้ัเรยีกวา่ Material Safety Data Sheet (MSDS) นน้ั หมายถงึ เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี
ซง่ึเปน็เอกสารทแ่ีสดงขอ้มลูของสารเคมหีรอืเคมภีณัฑเ์กย่ีวกบัลกัษณะความเปน็อนัตราย พษิ วธิใีช้ การเกบ็รกัษา การขนสง่ การกำจดัและการจดัการอน่ืๆ 
เพอ่ืใหก้ารดำเนนิการเกย่ีวกบัสารเคมนีน้ัเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคม ี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification of the substance/preparation and of the 
    Company/undertake)
2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
13. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
16. ข้อมูลอื่น (Other Information)

อันตรายจากสารเคมี
 1. จากการสัมผัสโดยตรงเมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในช่องทางต่าง ๆ 
    จะส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังในระยะยาวได้
 2. จากการสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหาร
 3. การปนเปื้อนจากแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค
 4. การเจือปนอยู่ในอากาศ
 5. การระเบิดหรือไฟไหม้

ผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี
 ร่างกาย
ส ิ่งแวดล้อม
ท รัพย์สินและสังคม
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STEP 01

STEP 04

STEP 03STEP 05

STEP 02STEP 06

������� (flammable chemicals)

อยู่ห่างจากแหล่งจุดติด

มีป้ายห้ามสูบบุหรี่

เก็บแยกจากสารพวก oxidizers 

สารที่ลุกติดไฟได้เอง

เก็บในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง 
ต้องใช้ถุงมือ สวมแว่นตา ฯลฯ 
เมื่อใช้สารพวกนี้
ต้องเก็บกรดแยกห่างจากโลหะที่ไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยา เช่น โซเดียม 
   แมกนีเซียม

����������� (corrosive chemicals)

��������� ��� (explosive chemicals)

เก็บห่างจากอาคารอื่น

มีการล๊อคอย่างหนาแน่นหนา

ไม่ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสาร

ที่ติดไฟได้ง่าย

      ต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 

      20 ฟุต

���������������� (incompatible 
chemicals)

สารที่เมื่ออยู่ใกล้กันจะทำปฏิกิริยากัน

อย่างรุนแรง ต้องเก็บให้ห่างจากกันที่สุด

เตรียมเครื่องดับเพลิง Class D 

ไว้ในกรณีเกิดไฟไหม้ oxidizers

ปิดฝาสนิท อากาศเข้าไม่ได้

ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

สารที่ไวต่อแสง ต้องเก็บไว้

ในขวดสีชา ในสถานที่เย็น 

แห้งและมืด

����������  (toxic chemicals)������ ��� ���� �� 
(radioactive chemicals)

������������������������ ?
       วิธีที่ดีที่สุด คือการจัดกลุ่มสารเคมีตามความว่องไวต่อปฏิกิริยา และกำหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้ วางแยกเก็บให้ห่างจากกัน
อย่างเด็ดขาด สารเคมีหลายพันชนิดที่ใช้กันอยู่อาจแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ
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STEP 01

STEP 02STEP 06

������������� �� (���� (�� flammable chemicals)

อยู่ห่างจากแหล่งจุดติด

มีป้ายห้ามสูบบุหรี่

เก็บแยกจากสารพวก oxidizers 

สารที่ลุกติดไฟได้เอง
��������� ���� �� (explosive ve v chemicals)���������������� (��������������� (��������� incompatible 

������������������������?
       วิธีที่ดีที่สุด คือการจัดกลุ่มสารเคมีตามความว่องไวต่อปฏิกิริยา และกำหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้ วางแยกเก็บให้ห่างจากกัน
อย่างเด็ดขาด สารเคมีหลายพันชนิดที่ใช้กันอยู่อาจแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ

STEP 04

STEP 03STEP 05

เก็บในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง 
ต้องใช้ถุงมือ สวมแว่นตา ฯลฯ 
เมื่อใช้สารพวกนี้
ต้องเก็บกรดแยกห่างจากโลหะที่ไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยา เช่น โซเดียม การเกิดปฏิกิริยา เช่น โซเดียม การเกิดปฏิกิริยา เช่น โ
         แมกนีเซียม

����������� (corrosive chemicals)

      20       20 ฟุต

ปิดฝาสนิท อากาศเข้าไม่ได้

ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

สารที่ไวต่อแสง ต้องเก็บไว้

ในขวดสีชา ในสถานที่เย็น 

แห้งและมืด

������������� (t(t( oxoxo ic chemicals)������ ��� ���� �� 
(radioactctc ive ve v chemicals)
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( p )

เก็บห่างจากอาคารอื่น

มีการล๊อคอย่างหนาแน่นหนา

ไม่ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสาร

ที่ติดไฟได้ง่าย

            ต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 

chemicals)
สารที่เมื่ออยู่ใกล้กันจะทำปฏิกิริยากัน

อย่างรุนแรง ต้องเก็บให้ห่างจากกันที่สุด

เตรียมเครื่องดับเพลิง Class D 

ไว้ในกรณีเกิดไฟไหม้ oxidizers



����������������������

1.  การขนสง่วตัถอุนัตรายตง้ัแต่ 2 ชนดิขน้ึไป ใหด้ำเนนิตามทก่ีฎหมายกำหนด
2.  การขนถา่ยวตัถอุนัตราย (Loading and Unloading)
       หลกีเลย่ีงกจิกรรมทก่ีอ่ใหเ้กดิประกายไฟ
       ผกูยดึภาชนะบรรจเุพอ่ืปอ้งกนัการกระทบของเหลวไวไฟ ของแขง็ไวไฟ ฯลฯ
       ตอ้งดงึเบรกมอืเพอ่ืปอ้งกนัการไหลเคลอ่ืนของรถ
       ตอ้งมเีจา้หนา้ทท่ีม่ีคีวามรคู้วามชำนาญควบคมุตลอดเวลา
       การขนถา่ยวตัถอุนัตรายชนดิไวไฟทเ่ีปน็กา๊ซหรอืของเหลวตอ้งตอ่สายดนิ เพอ่ืปอ้งกนัการเกดิไฟฟา้สถติซง่ึอาจทำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิได้

   ตามประกาศของสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (OSHA)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมHAZWOPER ต้องปฏิบัติตามอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) สี่ระดับ เหล่านี้สี่ระดับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องแรงงานการจัดการกับวัสดุที่เป็นอันตรายในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้รับ
ความคุ้มครองในหลักสูตรการฝึกอบรม  HAZWOPERเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องทำความคุ้นเคยกับระดับ PPE เหล่านี้เนื่องจากปกป้องลูกจ้าง
ของตนจากอันตรายที่พวกเขาพบบนพื้นที่งาน โดยปกติผู้บัญชาการพื้นที่จะกำหนดระดับชุดป้องกันส่วนบุคคลตามเงื่อนไ ข ณ ที่เกิดเหตุ สำหรับ
โรงพยาบาลและเครื่องรับ / เครื่องรับแรกอื่น ๆ การเลือกใช้ PPE ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางเคมีที่กำหนดไว้โดยนายจ้างไอระเหยก๊าซและอนุภาค
จากกิจกรรมการตอบสนองต่อสารอันตรายจะทำให้บุคลากรที่ตอบสนองความเสี่ยงเกิดความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้พนักงานตอบสนองต้องสวมเสื้อผ้า
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใกล้สถานท ี่ ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่ไซต์ปลดปล่อยมากเท่าใดคุณก็จะเลือกอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีอยู่สี่ระดับ

PPE level of protection ระดับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

        จำเปน็ตอ้งใชเ้มอ่ืมโีอกาสเกดิความเสย่ีงทใ่ีหญท่ส่ีดุและเมอ่ืจำเปน็
ตอ้งมรีะดบัทส่ีงูทส่ีดุในการปอ้งกนัทางเดนิหายใจและการปอ้งกนัดวงตา 
ตัวอย่างของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในระดับ  A รวมถึง : (SCBA ) 
หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย SCBA;

การป้องกันระดับ A

ชดุปอ้งกนัสารเคมแีละไอปอ้งกนัตวั
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก และ
ชดุปอ้งกนัถงุมอืและรองเทา้บทู๊

การป้องกันระดับ B

(SCBA) หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย 
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก
โลใ่บหนา้
เสอ้ืผา้ทท่ีนตอ่สารเคมไีด้
coveralls
รองเทา้ปอ้งกนัสารเคมดีา้นนอก

   จำเป็นต้องใช้ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องการระดับการป้องกัน
ทางเดนิหายใจสงูสดุและมรีะดบัการปอ้งกนัผวิทน่ีอ้ยกวา่ บรเิวณทเ่ีปน็
ของเสยีอนัตรายจากภายนอกทท่ีง้ิรว่ัซมึไอระเหยในบรรยากาศหรอืระดบักา๊ซ
ไมไ่ ดเ้ ขา้ ใกลค้ วามเขม้ ขน้ สงู มากพอทจี่ ะรบั ประกนั การปอ้ งกนั ระดบั  A 
ตวัอยา่งของการปอ้งกนัระดบั B ไดแ้ก่

       ต้องมีการป้องกันระดับซีพียูเมื่อต้องทราบถึงความเข้มข้น
และชนิดของสารในอากาศและเกณฑ์การใช้เครื่องช่วยหายใจ 

การป้องกันระดับ C
หนา้กากกรองอากาศแบบเตม็หนา้
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก
หมวกแขง็
บทู๊สด์า้นนอกทท่ีนสารเคมี
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ู้ ญ ุ
       การขนถา่ยวตัถอุนัตรายชนดิไดได วไวไ ไวไว ฟไฟไ ทเ่ีปเปเ น็ป็ป กา๊ซหรอืของเหเหเ ลวตอ้งตอ่สายดนิ เพเพเ อ่ืปอ้งกนัการเกดิไดได ฟไฟไ ฟา้สถติซง่ึอาจทำทำท ใำใำ หใหใ เ้กดิไดได ฟไฟไ ไฟไฟ หไหไ มห้รอืระเบเบเ ดิไดได ด้

ตามประกาศของสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมHAZWOPER ต้องปฏิบัติตามอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) สี่ระดับดับดั เหล่านี้สี่ระดับดับดั ที่ถูกสร้างขึ้นขึ้นขึ้ เพื่อปกป้องแรงงานการจัดการกับกับกั วัสวัสวั ดุที่เป็นอันอันอั ตรายในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้รับรับรั
ความคุ้มครองในหลักสูตรการฝึกอบรม HAZWOPERเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องทำความคุ้นเคยกับระดับ PPE เหล่านี้เนื่องจากปกป้องลูกจ้าง
ของตนจากอันตรายที่พวกเขาพบบนพื้นที่งาน โดยปกติผู้บัญชาการพื้นที่จะกำหนดระดับชุดป้องกันส่วนบุคคลตามเงื่อนไ ข ณ ที่เกิดเหตุ สำหรับ
โรงพยาบาลและเครื่องรับ / เครื่องรับแรกอื่น ๆ การเลือกใช้ PPE ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางเคมีที่กำหนดไว้โดยนายจ้างไอระเหยก๊าซและอนุภาค
จากกิจกรรมการตอบสนองต่อสารอันอันอั ตรายจะทำทำท ให้บุห้บุห้ คลากรที่ตอบสนองความเสี่ยงเกิดความเสี่ยง ด้วด้วด้ ยเหตุนี้พนี้พนี้ นักนักนั งานตอบสนองต้อต้อต้ งสวมเสื้อสื้อสื้ ผ้าผ้าผ้
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใกล้สถานท่ีและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใกล้สถานท่ีและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใกล้สถานท ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่ไซต์ปลดปล่อยมากเท่าใดคุณก็จะเลือกอุปกรณ์ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่ไซต์ปลดปล่อยมากเท่าใดคุณก็จะเลือกอุปกรณ์ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่ไ
ป้องกันส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีอยู่สี่ระดับ

PPE level of protection ระดับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

        จำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งใชเ้มอ่ืมโีโีโอกาสเกดิความเสย่ีงทใ่ีใ่ีใหญท่ส่ีดุและเมอ่ืจำจำจ เปน็ป็ป
ตอ้งมรีะดบัทส่ีงูทส่ีดุในการปอ้งกนัทางเดนิหายใจและการปอ้งกนัดวงตา
ตัวอย่างของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในระดับ A รวมถึง : (SCBA ) 
หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย SCBA;

การป้องกันระดับ A

ชดุปอ้งกนัสารเคมแีละไอปอ้งกนัตวั
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก และ
ชดุปอ้งกนัถงุมอืและรองเทา้บทู๊บู๊บ

การป้องกันระดับ B

(SCBA) หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย 
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก
โลใ่บหนา้
เสอ้ืผา้ทท่ีนตอ่สารเคมไีด้
coveralls
รองเทา้ปอ้งกนัสารเคมดีา้นนอก

จำจำจ เป็นต้องใช้ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องการระดับดับดั การป้องกันกันกั
ทางเดนิหายใจสงูสดุและมรีะดบัการปอ้งกนัผวิทน่ีอ้ยกวา่ บรเิวเวเ ณทเ่ีปน็ป็ป
ของเสยีอนัตรายจากภายนอกทท่ีง้ิรว่ัซมึไมไม อระเหเหเ ยใยใย นในใ บรรยากาศหรอืระดบักา๊ซ
ไมไ่ ดเ้ ขา้ ใกลค้ วามเขม้ ขน้ สงู มากพอทจี่ ะรบั ประกนัประกนัประกนการปอ้ งกนั ระดบั A 
ตวัอยา่งของการปอ้งกนัระดบั B ไดแ้ก่

       ต้องมีการป้องกันกันกั ระดับดับดั ซีพียูเมื่อต้องทราบถึงความเข้มข้มข้ ข้นข้นข้
และชนิดของสารในอากาศและเกณฑ์การใช้เครื่องช่วยหายใจ

การป้องกันระดับ C
หนา้กากกรองอากาศแบบเตม็หนา้
ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก
หมวกแขง็
บทู๊บู๊บ สด์า้นนอกทท่ีนสารเคมี
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        การปอ้งกนัระดบั Dเปน็การปอ้งกนัขน้ัตำ่ทจ่ีำเปน็ การปอ้งกนัระดบั D อาจเพยีงพอ
เมอ่ืไมม่สีารปนเปอ้ืนอยหู่รอืการปฏบิตังิานไมใ่หเ้กดิการกระเดน็หรอืการสดูดมทไ่ีมค่าดคดิ
หรอืสมัผสักบัสารเคมอีนัตราย อปุกรณ์ 

การป้องกันระดับ D

coveralls
แวน่ตานริภยั
โลใ่บหนา้
รองเทา้สน้เตารดี หรอืรองเทา้ปอ้งกนัสารเคมี

การจดัทำแผนฉกุเฉนิสารเคมรีว่ัไหลนน้ั จดัทำขน้ึเพอ่ื
        1.  เพอ่ืเกดิความคนุ้เคยในอาคารสถานที่ อปุกรณร์บัเหตฉุกุเฉนิ วธิแีจง้เหตุ
        2.  เพอ่ืเขา้ใจระบบการสอ่ืสารขณะเกดิเหตุ
        3.  คนุ้เคยกบับทบาทหนา้ทข่ีองตนเอง การใชเ้ครอ่ืงมอื และการปฏบิตัติามขน้ัตอน
        4.  มปีระสบการณ์ เกดิความเชอ่ืมน่ั มทีกัษะสามารถระงบัเหตไุดเ้รว็
        5.  บคุลากรนอก-ในประสานงานกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ
        6.  มกีารพสิจูนค์วามถกูตอ้งในรายละเอยีดของแผน เชน่ เบอรโ์ทรศพัท์ อปุกรณร์บัเหตฉุกุเฉนิ

บทสรุป

   อีกทั้งยังเป็นข้อบังคับของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และดำเนนิการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบั
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ซึ่งหากเราไม่มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน หรือมีแผนที่ไม่ดี 
ก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ และส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทง้ัดา้นรา่งกาย ทรพัยส์นิ สง่ิแวดลอ้มและเปน็การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายอกีดว้ย

        Level A จำเปน็ตอ้งใชเ้มอ่ืมโีอกาสเกดิความเสย่ีงทใ่ีหญท่ส่ีดุและเมอ่ืจำเปน็ ตอ้งมรีะดบั
ทส่ีงูทส่ีดุในการปอ้งกนัทางเดนิหายใจและการปอ้งกนัดวงตา ตวัอยา่งของเสอ้ืผา้และอปุกรณ์
ในระดบั A รวมถงึ: (SCBA) หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย SCBA

PPE level of protection

วทิยสุอ่ืสาร
SCBA
ชดุปอ้งกนัสารเคมแีละไอปอ้งกนัตวั;

       Level B จำเปน็ตอ้งใชภ้ายใตส้ถานการณท์ต่ีอ้งการระดบัการปอ้งกนัทางเดนิหายใจสงูสดุและมรีะดบั
การป้องกันผิวที่น้อยกว่า บริเวณที่เป็นของเสียอันตรายจากภายนอกที่ทิ้งรั่วซึมไอระเหยในบรรยากาศ
หรอืระดบักา๊ซไมไ่ดเ้ขา้ใกลค้วามเขม้ขน้สงูมากพอทจ่ีะรบัประกนัการปอ้งกนัระดบั A ตวัอยา่งของการปอ้งกนั
ระดบั B ไดแ้ก่ 

วทิยสุอ่ืสาร
SCBA
ชดุหมี

        Level C ตวัอยา่งของการปอ้งกนั ระดบั C ไดแ้ก่ 
วทิยสุอ่ืสาร
หนา้กากกรองสารเคมี
ชดุหมี

ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก 
ชดุปอ้งกนัถงุมอืและรองเทา้บทู๊

ถงุมอื
รองเทา้บทู๊

ถงุมอื
รองเทา้บทู๊

        Level D ตวัอยา่งของการปอ้งกนั ระดบั D ไดแ้ก่ 
แวน่ตานริภยั
ชดุหมี
รองเทา้บทู๊/รองเทา้นริภยั
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        การปอ้งกนัระดบั Dเปน็ป็ป การรปอ้งกนัขน้ัตำตำต่ ทจ่ีำจำจ เปน็ป็ป การปอ้งกนัระดบั D อาจเพยีงพอ
เมอ่ืไมม่สีารปนเปอ้ืป้ืป นอยหู่ยู่ย รอืการปฏบิตังิั ิั านไนไน มใ่หเ้กดิการกระเดน็หรอืการสดูดมทไ่ีมค่าดคดิ
หรอืสมัผสักบัสารเคมอีนัตราย อปปุกรณ์ 

การป้องกันระดับ D

coveralls
แวน่ตานริภยั
โลใ่บหนา้
รองเทา้สน้เตารดี หรอืรองเททา้ปอ้งกนัสารเคมี

การจดัทำทำท แผนฉกุเฉนิสารเคมรีว่ัไหหลนน้ั จดัทำทำท ขน้ึเพอ่ื
        1. เพอ่ืเกดิความคนุ้คุ้คนุ้นเคยในออาคารสถานที่ อปุกรณร์บัเหตฉุกุเฉนิ วธิแีจง้เหตุ
        2. เพอ่ืเขา้ใจระบบการสอ่ืสสารขณะเกดิเหตุ
        3. คนุ้คุ้คนุ้นเคยกบับทบาทหนา้ททข่ี่ีองตนเอง การใรใร ชเ้ครอ่ืงมอื และการปฏบิตัติั ิั ามขน้ัตอน
        4. มปีระสบการณ์ เกดิความเชอ่ืมน่ั มทีกัษะสามารถระงบัเหตไุดเ้รว็
        5. บคุลากรนอก-ใ-ใ- นประสานนงานกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ
        6. มกีารพสิจนค์วามถกตอ้งงในรายละเอยีดของแผน เชน่ เบอรโรโร์โ์โทรศพัท์ อปกรณร์บัเหตฉกเฉนิ

บทสรุป

        Level A จำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งใชเ้มออ่ืมโีโีโอกาสเกดิความเสย่ีงทใ่ีใ่ีใหญท่ส่ีดุและเมอ่ืจำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งมรีะดบั
ทส่ีงูทส่ีดุในการปอ้งกนัทางเดนิหาายใจและการปอ้งกนัดวงตา ตวัอยา่งของเสอ้ืผา้และอปุกรณ์
ในระดบั A รวมถงึ: (SCBA) หรอืเครอ่ืงชว่ยหายใจทม่ีอีากาศถา่ยเทชว่ยหายใจดว้ย SCBA

PPE level of protectionPPE level of protection

วทิยสุอ่ืสาร
SCBA
ชดุปอ้งกนัสารเคมแีละไอปอ้้งกนัตวั;

Level B จำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งใชภ้าายใตส้ถานการณท์ต่ีอ้งการระดบัการปอ้งกนัทางเดนิหายใจสงูสดุและมรีะดบั
การป้อป้อป้ งกันกันกั ผิวที่น้อน้อน้ ยกว่า บริเวณที่เป็นของเสียอันอันอั ตรายจากภายนอกที่ทิ้งทิ้งทิ้ รั่วรั่วรั่ ซึมไอระเหยในบรรยากาศ
หรอืระดบักา๊ซไซไซ มไ่ดเ้ขา้ใกลค้วามเขขม้ขน้สงูมากพอทจ่ีะรบัประกนัการปอ้งกนัระดบั A ตวัอยา่งของการปอ้งกนั
ระดบั B ไดแ้ก่ 

วทิยสุอ่ืสาร
SCBA
ชดุหมี

       Level C ตวัอยา่งของการปปอ้งกนั ระดบั C ไดแ้ก่ 
วทิยสุอ่ืสาร
หนา้กากกรองสารเคมี
ชดุหมี

ถงุมอืปอ้งกนัสารเคมทีง้ัภายในและภายนอก
ชดุปอ้งกนัถงุมอืและรองเทา้บทู๊บู๊บ

ถงุมอื
รองเทา้บทู๊บู๊บ

ถงุมอื
รองเทา้บทู๊บู๊บ

       Level D ตวัอยา่งของการปอ้งกนั ระดบั D ไดแ้ก่ 
แวน่ตานริภยั
ชดุหมี
รองเทา้บทู๊บู๊บ /รองเทา้นริภยั
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อีกทั้งทั้งทั้ ยังยังยั เป็นข้อบังบังบั คับคับคั ของกฎกระทรวงกำกำก หนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และดำดำด เนนิการดา้นความปลอดภภยััอาชวีอนามยัและสภาพแวแวแ ดลอ้มในการทำทำท งานเกย่ีวกบั
สารเคมีอันอันอั ตราย พ.ศ. 2556 ซึ่ซึ่งหากเราไม่มีการจัดทำทำท แผนฉุกเฉิน หรือมีแผนที่ไม่ดี 
ก็จะทำทำท ให้ไห้ไห้ ม่สามารถควบคุมเหหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขึ้นขึ้ ได้ และส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทง้ัดา้นรา่งกาย ทรพัยส์นิ สง่ิแวแวแ ดลอ้มและเปน็ป็ป การไรไร มป่ฏบิตัติั ิั ามกฎหมายอกีดว้ย

PPE level of protectionPPE level of protection
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   จากขอ้มลูของสำนกังานสถติแิหง่ชาติ ในปี 2560 พบวา่ประชากรสงูอายุ 
(อายุ 60 ปขีน้ึไป) มจีำนวน 11.3 ลา้นคน คดิเปน็รอ้ยละ 16.7 ของประชากรทง้ัหมด 
และมแีนวโนม้ประชากรสงูอายจุะมสีดัสว่นเพม่ิขน้ึอยา่งรวดเรว็ ในขณะที่
ประชากรวยัเดก็และวยัทำงานลดลง สง่ผลใหป้ระเทศไทยกา้วสยู่คุทเ่ีรยีกวา่ 
“สังคมผู้สูงอายุ”  (Aging Society)  ภายในปี  2564 การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างของประชากรดังกล่าวส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานไทย
จะสงูขน้ึ แรงงานทม่ีอีายุ 45 ปขีน้ึไปจะมจีำนวนมากขน้ึและมบีทบาทสำคญั
ในการสร้างผลิตภาพแรงงาน ขณะเดียวกันแรงงานเหล่านี้จะก้าวเข้าสู่
การเกษียณในอีก 10  ถึง  15  ปีข้างหน้า  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงานกลมุ่นก้ีา้วเขา้สกู่ารเปน็ประชากรสงูวยัทม่ีคีณุภาพ ทง้ัในดา้นของ
คณุภาพชวีติและคณุภาพสงัคม

   สถานการณก์ ารเพมิ่ ขนึ้ ของประชากรผสู้ งูอายใุ นประเทศไทยพบวา่
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชากรสูงอายุ
อย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีเวลาน้อย
ในการปรบัตวักบัการเขา้สสู่งั คมผสู้งูอายุ ซง่ึอายทุเ่ีพม่ิขน้ึของผปู้ฏบิตังิานนน้ั
มีผลต่อความสามารถในการทำงาน (Work Ability) ซึ่งแบ่งออกเป็น
สองสว่นไดแ้ก่ 

1 ต้นทุนมนุษย์ 
       ประกอบดว้ ยสขุ ภาพและกำลงั ความสามารถทงั้ ทางดา้ นกาย ใจ 
และสงั คม การเรยี นรแู้ ละสมรรถนะ คณุ คา่ และทศั นคติ และแรงจงู ใจ

2 บริบทของงาน 
       ประกอบดว้ย อปุสงคข์องงาน (Work demand) หรอืความตอ้งการ
จา้ งงานตามลกั ษณะของเนอื้ งาน สภาพองคก์ รและการบรหิ ารจดั การ 
รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการทำงานดว้ย 

       ซึ่งการจะส่งเสริมความสามารถในการทำงานนั้นต้องดำเนินการ
ทั้งในส่วนของบริบทของงานและผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรม
หรือมาตรการ เช่น การฝึกอบรมในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแล
และการบริหารจัดการแรงงานผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมการส่งเสริม
การออกกำลังกาย เป็นต้น
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“สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) ภายในปี 2564 การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้าร้าร้ งของประชากรดังดังดั กล่าวส่งผลให้อห้อห้ ายุเฉลี่ยของแรงงานไทย
จะสงูขน้ึ้ึ แรแรแ งงานทม่ี่ีอีีายุ 45 ปขีีปีป น้ึ้ึไไนไน ปจะมจีีำจำจ นวนมากขน้ึ้ึและมบีีทบาทสำสำส คญั
ในการสร้าร้าร้ งผลิตภาพแรงงาน ขณะเดียวกันกันกั แรงงานเหล่านี้จนี้จนี้ ะก้าก้าก้ วเข้าข้าข้ สู่
การเกษียณในอีก 10 ถึง 15 ปีข้าข้าข้ งหน้าน้าน้ เพื่อเตรียมความพร้อร้อร้ มให้กับกับกั
แรงงานกลมุ่ลุ่ล นก้ีา้วเขา้สกู่สู่ส ารเปน็ป็ป ประชากรสงูวยัทม่ีคีณุภาพ ทง้ัในดา้นของ
คณุภาพชวชวชี ติี ิี แลแลแ ะคณุภาพสงสงสั คม

สถานการณก์ ารเพมิ่ ขนึ้ ของประชากรผสู้ของประชากรผสู้ของประชากรผสงูอายใุ นประเทศไทยพบวา่
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชากรสูงอายุ
อย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันวันวั ออกเฉียงใต้ รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตและการพัฒพัฒพั นา
ทางเศรษฐกิกิจและสัสังคมของปประเทศ ทำำทำท ใให้ห้ปประเทศไไทยมีมีเวลาน้น้อย
ในการปรบัตวักบัการเขา้สสู่สู่ส งัคมผสู้ผู้ผสู้สงูอายุ ซง่ึอายทุเ่ีพม่ิขน้ึของผปู้ผู้ผปู้ปฏบิตังิั ิั านนน้ั
มีผลต่อความสามารถในการทำทำท งาน (Work Ability) ซึ่งแบ่งออกเป็น
สองสว่นไนไน ดแ้ก่ 

       ซึ่งการจะส่งเสริมความสามารถในการทำงานนั้นต้องดำเนินการ
ทั้งในส่วนของบริบทของงานและผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรม
หรืรือมาตรการ เช่ช่น การฝึฝึกอบรมใในปประเด็ด็นเรื่รื่องที่ที่เกี่กี่ยวกักับกับกั การรดูแล
และการบริหารจัดการแรงงานผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมการส่งเเสริริม
การออกกำลังกาย เป็นต้น
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       การป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการทำงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การทำงาน โดยเฉพาะสิ่ งคุกคาม
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้สูงอายุ

1

2

 การบรหิารจดัการใหผ้ทู้ี่
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
จากการทำงาน หรอืเจบ็ปว่ย
ด้วยโรคภายนอกงาน
สามารถกลับมาทำงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (Return 
to work management)

3

  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ตามวัยหรือจากวิถีชีวิต เช่น โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

  การส่ ง เสริ มสุ ขภาพ
และกา รบริ ห า รจั ด ก า ร
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ในการทำงาน (Promotion 
of health and workability)

4

3
เรื้อรัง
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การป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการทำงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การทำทำท งาน โดยเฉพาะสิ่ งคุกคาม
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้สูงอายุ

1

การบรบร รหรหริ าหาห รจรจร ดัการใรใร หใหใ ผ้ทู้ผู้ผทู้ทู้่ีู้่ี
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
จากการทรทร ำำทำททำท งาน หรอรอรื เจเจเ บ็ปว่ย
ด้วยโรคภายนอกงาน
สามารถถกลับลับลั มาทำทำท งาน
ไดอ้ยา่งเเหเหเ มาะสม (Return 
to to t wowow rk k management)t)t

4



   การตดัสนิใจจา้งงานแรงงานสงูวยันน้ัถอืเปน็สทิธขิองนายจา้งในการทจ่ีะ
จา้งหรอืไมจ่า้งแรงงานสงูวยั   ตามเหตผุลและสถานการณข์องแตล่ะบรษิทั 
โดยทร่ีฐัไมม่อีำนาจในการทจ่ีะเขา้แทรกแซงการตดัสนิใจ ของสถานประกอบกจิการ 
ดังนั้น บริษัทหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นต้องประเมินถึง
ประโยชน์และ ต้นทุนการจ้างแรงงานสูงวัยนั้นให้ผลที่คุ้มค่าแก่บริษัท
หรอืสถานประกอบกจิการมากนอ้ยเพยีงใด  โดยผลประโยชนแ์ละตน้ทนุนน้ั
อาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งต้องมีการประเมิน
ความคมุ้คา่และปจัจยัเฉพาะของแรงงานแตล่ะคน ประเภทของอตุสาหกรรม 
และอาชพีทแ่ีตกตา่งกนัออกไป

สรุปสาระสำคัญ
       ประเทศไทยเปน็สงัคมสงูวยันบัตง้ัแตป่ี 2548 และจากการประมาณการ
ประเทศไทยจะเปน็สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณใ์นปี 2564 นอกจากนี้ คนไทย
มีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของคนไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 58 ปีเมื่อ 50 ปีก่อน ได้เพิ่มขึ้น
เปน็  75 ปี ในปี 2557 และเมอื่ อายุ 60 ปแี ลว้  คนไทยจะมอี ายคุ าดเฉลยี่
ตอ่ไปอกีประมาณ 22 ปี 

       จากสภาพโครงสรา้งประชากรทเ่ีปลย่ีนไปอยา่งรวดเรว็และกำลงัสง่ผล
ให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้นี้ประกอบกับผลพวง
จากนโยบายคมุกำเนดิทไ่ีดผ้ลจากอดตีทผ่ีา่นมามผีลตอ่กำลงัคนโดยเฉพาะ
วยัแรงงานภาคการผลติทยอยลดลง คาดวา่จะมผีลกระทบตอ่กำลงัการผลติ
และการขาดแคลนแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันประชากรไทย
มีสุขภาพแข็งแรง  และมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ทั้งยังมีสมรรถนะ
และความต้องการที่จะทำงานต่อ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะขยายอายุ
การจา้ งงานผสู้ งูวยั ทำงานตอ่   จะเปน็ ทางหนงึ่ ในการแกไ้ ขปญั หาแรงงาน
ขาดแคลน

   ในดา้นการเสรมิสรา้งการจา้งแรงงานสงูวยัจำเปน็ตอ้งมกีารวางแผน
ทง้ัในระดบัประเทศ โดยมงุ่ประสงคใ์นเชงิเศรษฐกจิมหภาค คอื การทำให้
ผลผลติ ในระดบั ประเทศยงั คงอยใู่ นระดบั เดมิ เปน็ การดำรงความสามารถ
ในการผลติใหก้บัประเทศ การและสรา้งหลกัประกนัทางรายไดใ้หก้บัผสู้งูวยั 
ในขณะที่ความจำเป็นของการจ้างแรงงานสูงวัยในระดับจุลภาค คือ 
การที่แรงงานสูงวัยยังเป็นประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ เช่น ประสบการณ์
ของแรงงานสงู วยั  การถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ และคณุ ลกั ษณะทพี่ งึประสงค์
ของแรงงานสูงวัย ซึ่งหากมีการขยายอายุการทำงานให้กับแรงงานสูงวัย
แลว้ยอ่มสง่ผลทด่ีทีง้ัทางตรงและทางออ้มใหก้บับรษิทั ในขณะทแ่ีรงงานสงูวยั
ทย่ีงัมศีกัยภาพกย็งัสามารถทำงานและมรีายไดท้เ่ีหมาะสม และไมเ่ปน็ภาระ
พง่ึพงิแกค่รอบครวั

ความเชื่อมโยงสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

   กลมุ่แรงงานผสู้งูอายนุน้ัมผีลตอ่อตุสาหกรรมทกุประเภท ซง่ึหากมี
การจา้งแรงงานผสู้งูอายเุหลา่นี้   ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแลว้ ยอ่มกอ่ใหเ้กดิ
ผลดีต่อองค์กรหรือสถานประกอบกิจการ เนื่องจากแรงงานผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์การทำงาน เรื่องการตัดสินใจและควบคุมอารมณ์ได้ดี
หากไดร้บัการสง่เสรมิอยา่งถกูวธิี

   การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับแรงงานผู้สูงอายุนั้น 
จำเป็นต้องเริ่มที่ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องเริ่มสร้างกิจกรรม
หรอืวฒันธรรมทเ่ีกย่ีวกบัการปอ้งกนัโรค ควบคไู่ปกบัการสง่ เสรมิสขุภาพ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ รวมทั้งการจัดบริการ
อาชวีอนามยัถอืเปน็หวัใจสำคญั ในการดแูลสขุภาพทเ่ีกย่ีวกบังานใหแ้ก่
แรงงานผู้สูงอายุ มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถดำรงอยู่
ในสภาพแวดลอ้มการทำงานในลกัษณะเดมิได้

แนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน

       การจา้งแรงงานผสู้งูอายนุน้ันอกจากใหผ้สู้งูอายมุอีาชพีแลว้ยงัสง่ผล
ใหผ้สู้งูอายมุคีวามสขุคอื ไดท้ำงานทต่ีนเองชอบและมรีายไดข้องตนเอง  
การทำงานของผู้สูงอายุจึงเป็นวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เพอ่ืใหม้รีายไดเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยดา้นอาหารและดา้นอน่ื ๆ  ซง่ึมผีลทางออ้ม
ต่อความั่นคงด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ  จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานใหแ้กแ่รงงานผสู้งูอายุ

   หัว ใจสำคัญในการดูแลสุขภาพที่ เ กี่ ยวกับการทำงาน
ในกลมุ่ แรงงานผสู้ งูอายคุ อื การจดั บรกิ ารอาชวี อนามยั  ทงั้ ในสว่ นของ
สถานประกอบกจิการและหนว่ยบรกิารปฐมภมูิ ซง่ึเปน็การใหก้ารดแูล
สุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดโรคภายใต้
สภาพแวดลอ้มทม่ีคีวามปลอดภยั เปน็การบรกิารอาชวีอนามยัทง้ัเชงิรกุ 
เชน่ การประเมนิปจัจยัเสย่ีงจากการทำงาน การใหอ้าชวีสขุศกึษา เปน็ตน้  
และการบรกิารอาชวีอนามยัเชงิรบัทเ่ีนน้การตรวจคดักรองตามความเสย่ีง
ของงานแตล่ะประเภท  การปฐมพยาบาล  เปน็ตน้
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อาจอยู่ในรูปแบบของตัวตัวตั เงิเงิเ นหรือที่ไม่เป็นตัวตัวตั เงิเงิเ น ซึ่งต้องมีการประเมิน
ความคมุ้คุ้คมุ้มคา่และปจัปัป จยัเฉพาะของแรแรแ งงานแตล่ะคน ประเภทของอตุสาหกรรม 
แลแลแ ะอาชพีทแ่ีตกตา่งกนัออกไกไก ปไปไ

สรุปสาระสำคัญ
       ประเทศไศไศ ทยเปน็ป็ป สงัคมสงูวยันบัตง้ัแตปี่ ปี ป 2548 และจากการประมาณการ
ประเทศไศไศ ทยจะเปน็ป็ป สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณใณใณ์ใ์ในปี 2564 นอกจากนี้ คนไนไน ทย
มีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของคนไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 58 ปีเมื่อ 50 ปีก่อน ได้เพิ่มขึ้น
เปน็เปน็เปน 75 ปี ในปี 2557 และเมอื่ อายุ 60 ปแี ปแี ปแลว้ คนไทยจะมอ คนไทยจะมอี คนไทยจะมอายคุ าดเฉลยี่
ตอ่ไอไอ ปอกีประมาณ 22 ปี 

       จากสภาพโพโพ ครงสรา้งประชากรทเ่ีปลย่ีนไนไน ปอยา่งรวดเรว็และกำกำก ลงัสง่ผล
ให้ปห้ปห้ ระเทศไทยเข้าข้าข้ สู่สังสังสั คมสูงวัยในอนาคตอันอันอั ใกล้นี้ล้นี้ล้ ปนี้ปนี้ ระกอบกับกับกั ผลพวง
จากนโนโน ยบายคมุกำกำก เนดิทไ่ีดผ้ลจากอดตีทผ่ีา่นมามผีลตอ่กำกำก ลงัคนโนโน ดยเฉพาะ
วยัแรงงานภาคการผลติทยอยลดลง คาดวา่จะมผีลกระทบตอ่กำกำก ลงัการผลติ
และการขาดแคลนแรงงานเพิ่มมากขึ้นขึ้นขึ้ ในขณะเดียวกันกันกั ประชากรไทย
มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ทั้งยังมีสมรรถนะ
และความต้องการที่จะทำทำท งานต่อ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะขยายอายุ
การจา้ งงานผสู้งงานผสู้งงานผสงูวยั ทำงานตอ่  จะเปน็ จะเปน็ จะเปนทางหนงึ่ ในการแกไ้ ขปญในการแกไขปญในการแกไ ัขปญัขปญหาแรงงาน
ขาดแคลน

ในดา้นการเสรมิสรา้งการจา้งแรงงานสงูวยัจำจำจ เปน็ป็ป ตอ้งมกีารวางแผน
ทง้ัในระดบัประเทศ โดยมงุ่มุ่ม ประสงคใ์ใ์ในเชงิเศรษฐษฐษ กจิมหภาค คอื การทำทำท ให้
ผลผลติ ในระดบในระดบัในระดบประเทศยงัประเทศยงัประเทศยงคงอยใู่คงอยใู่คงอยในระดบั เดมิ เปน็เปน็เปนการดำรงความสามารถ
ในการผลติใตใต หก้บัประเทศ การและสรา้งหลกัประกนัทางรายไดใดใด้ หก้บัผสู้ผู้ผสู้สงูวยั
ในขณะที่ความจำจำจ เป็นของการจ้างแรงงานสูงวัยในระดับดับดั จุลภาค คือ 
การที่แรงงานสูงวัยวัยวั ยังยังยั เป็นประโยชน์ใน์ใน์ ห้กับกับกั ภาคธุรกิจ เช่น ประสบการณ์
ของแรงงานสงู วยั  การถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ และคณวามรู้ และคณวามรู้ ุ ลกั ษณะทพี่ งึประสงค์
ของแรงงานสูงวัยวัยวั ซึ่งหากมีการขยายอายุการทำทำท งานในใน ห้กัห้กัห้ บกับกั แรงงานสูงวัยวัยวั
แลว้ยอ่มสง่ผลทด่ีทีง้ัทางตรงและทางออ้มใมใม หก้บับรษิทษทษั ในขณะทแ่ีรแรแ งงานสงูวยั
ทย่ีงัมศีกัยภาพกย็งัสามารถทำทำท งานและมรีายไดท้เ่ีหมาะสม และไมเ่ปน็ป็ป ภาระ
พง่ึพงิแกค่รอบครวั

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถดำรงอยู่
ในสภาพแวแวแ ดลอ้มการทำทำท งานในใน นลกัษณะเดมิได้

แนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน

       การจา้งแรแรแ งงานผสู้ผู้ผสู้สงูอายนุน้ันอกจากใกใก หผ้สู้ผู้ผสู้สงูอายมุอีาชพีแลว้ยงัสง่ผล
ใหผ้สู้ผู้ผสู้สงูอายมุคีวามสขุคอื ไดท้ำทำท งานทต่ีนเองชอบและมรีายไดข้องตนเอง  
การทำทำท งานของผู้สูผู้สูผู้ งอายุจึงเป็นวิธีการสร้าร้าร้ งความมั่นมั่นมั่ คงทางเศรษฐษฐษ กิจ
เพอ่ืใหม้รีายไดเ้ปน็ป็ป คา่ใชจ้า่ยดา้นอาหารและดา้นอน่ื ๆ ซง่ึมผีลทางออ้ม
ต่อความั่นมั่นมั่ คงด้าด้าด้ นสุขภาพทั้งทั้งทั้ ทางร่างกายและจิตใจของผู้สูผู้สูผู้ งอายุ จึงมี
ความจำจำจ เป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำทำท งานในใน หแ้กแ่รแรแ งงานผสู้ผู้ผสู้สงูอายุ

หั ว ใจสำสำส คัญในการดูแลสุขภาพที่ เ กี่ ยวกับการทำทำท งาน
ในกลมุ่ในกลมุ่ในกลมแรงงานผสู้รงงานผสู้รงงานผสงูอายคุ อื การจดั บรกิ ารอาชวี อนามยั  ทงั้ ในสว่ นของ
สถานประกอบกจิการและหนว่ยบรกิารปฐมภมิู ซง่ึเปน็ป็ป การใรใร หก้ารดแูล
สุขภาพ ผู้ปผู้ปผู้ ระกอบอาชีพให้สห้สห้ ามารถทำทำท งานได้อด้อด้ ย่างปลอดโรคภายใต้
สภาพแวแวแ ดลอ้มทม่ีคีวามปลอดภยั เปน็ป็ป การบรกิารอาชวีอนามยัทง้ัเชงิรกุ
เชน่ การประเมนิปจัปัป จยัเสย่ีงจากการทำทำท งาน การใรใร หอ้าชวีสขุศกึษา ษา ษ เปน็ป็ป ตน้  
และการบรกิารอาชวีอนามยัเชงิรบัทเ่ีนน้การตรวจคดักรองตามความเสย่ีง
ของงานแตล่ะประเภท  การปฐมพยาบาล  เปน็ป็ป ตน้
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ต้องมีแน่ๆ กับชีวิต ในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเซ็งสุดๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ได้รับความร่วมมือ 
แย่ไปกว่านั้น คือ โดนด่ากลับมาทั้งๆที่หวังดี 

ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่เคยมีอาการแบบนี้
ถึงขนาดที่ทุกเช้า ต้องถามตัวเองทุกวันว่า 

จะไปทำงานดีมั้ย? จะโกหกว่าลาป่วยยังไง ?
หมดอารมณ์ หมดไฟ 

หมดจิตวิญญาณในการทำงาน 
แต่ผมหลุดพ้นสภาวะแบบนั้นมาได้ 

ด้วยวิธีการ ย้อนกลับไปนึกถึงในวันที่ดีที่สุด 
ในวันที่มีความสุขที่สุดของตัวเอง

ยกตัวอย่าง ในวันที่เจ็บป่วย มันทรมานมาก 
ก็จะบอกตัวเองเสมอว่า...
อะไรที่เกิดขึ้น ล้วนดีเสมอ 

เพราะทำให้เรามองเห็นความจริงชัดเจนขึ้นว่า

"อะไรๆก็ไม่แน่นอน" 
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ผมจะย้อนกลับไปนึกถึง
วันที่เรามีสุขภาพดี เพราะอะไร ?
คำตอบที่ได้คือ
เพราะออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ 
และ เลี่ยงความคิดลบๆจากสมองของคนอื่นๆ
และตัดสินใจกลับไปทำแบบนั้นอีกครั้ง
ในการทำงานก็เหมือนกัน 
ให้ย้อนกลับไปดูว่าวันใด 
ที่เรามีความสุขมากที่สุด 
วันใดที่เรา มีไฟมากที่สุดในการทำงาน 
ผมเชื่อว่า 
หลายคน มีคำตอบที่เหมือนกับผม คือ
"วันแรกที่เริ่มงาน"
ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่า 
อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้น มันเป็นอย่างไร? 
ให้ดึงความรู้สึก และการกระทำแบบนั้นออกมาอีกครั้ง 

เพื่อลบล้างความรู้สึกแย่ๆที่มีในวันนี้
กำมือขวาให้แน่น 
แล้วกระชากเข้าข้างลำตัว 
ตะโกนดังๆว่า Yes! 
อะไรๆ มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิม 
"Your motion creates your emotion"
"ท่าทางที่เราแสดงออก สร้างอารมณ์ของเรา"
หยุดตัวงอ ไหล่ห่อ คอตก 
แต่ให้ชันคาง หลังตรง ยืดอก 
เราจะมีพลังที่เต็มเปี่ยมในการทำงาน 
คนทำงาน Safety ต้องการกำลังใจที่ดีทุกวัน 
ถ้าไม่มีใครส่งมาให้ ก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเอง 

Yes!
“ ”พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้
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      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานการประชุมสรุปผลและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการโครงการ  
Safety Standard for SMEs : SSS และโครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน สำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง 
ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานกล่ าว เปิด
การประชุมสัมมนาแผนการดำเนินการประสานความร่วมมือ
การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรงุเทพฯ

      ผเู้ขา้รว่มประชมุสมัมนาประกอบดว้ยผแู้ทนจากศนูยค์วามปลอดภยั
เขต 1-12 และแกนนำเครอืขา่ยชมรมเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัในการทำงาน
จากทว่ัประเทศใหค้วามสนใจเขา้รว่มกวา่ 70 ทา่น โดยการจดัสมัมนา
ในครง้ันจ้ีดัขน้ึเพอ่ืสรา้งความรว่มมอืใหเ้กดิความเขม้แขง็และสนบัสนนุ
องคก์รเครอืขา่ยความปลอดภยัในการทาํงาน ใหเ้กดิการแลกเปลย่ีนเรยีนรู้
ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและทส่ีำคญัคอืตอ้งการยกระดบัเครอืขา่ย
ภาคีภาคสู่ความร่วมมือในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด 
Safety Thailand ทม่ีงุ่สรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมความปลอดภยัในการทำงาน
อยา่งยง่ัยนื
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   พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
วนั ตอ่ ตา้ นคอรร์ ปัชนัสากล 9 ธนั วาคม 2561 ทศี่ นูยก์ ารประชมุ อมิ แพค็  
เมอืงทองธานี ซง่ึจดัขน้ึภายใตห้ลกัคดิ ZERO Tolerance คนไทยไมท่น
ตอ่การทจุรติ พรอ้มประกาศเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นทจุรติ ซง่ึตอ้งรณรงค์
ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความร้ายแรงจากการคอร์รัปชันที่ได้แสดง
เจตนารมณร์ว่มกนั ไมย่อมรบักบัการทจุรติทกุรปูแบบ โดยมจีดุยนืตอ่ตา้น
การทจุรติทกุรปูแบบ เพอ่ืตอกยำ้เจตนารมณข์องคนไทย

   วนันร้ีฐับาลไดเ้ขา้มาดแูลผมู้รีายไดน้อ้ยกวา่ 10 ลา้นคน แตท่ง้ัหมด
ไมไ่ดอ้ยใู่นกรอบวงเงนิงบประมาณของกฎหมายทม่ีอียู่ แนน่อนวา่เมอ่ืมกีารใช้
งบประมาณมากขน้ึ การทจุรติกเ็ปน็สง่ิทท่ีกุคนตอ้งมาระมดัระวงั รฐับาลไดก้ำหนด
ใหก้ารปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชน่ัเปน็วาระแหง่ชาติ เพอ่ืเรง่แกไ้ขจดัใหม้องแลว้
กฎหมายตา่งๆ ใหค้รอบคลมุการปอ้งกนัปราบปรามการทจุรติการมผีลประโยชน์
ทบัซอ้นในภาครฐัทกุระดบั พรอ้มหาวธิใีหอ้อกกฎหมายแลว้สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ

       รฐับาลนด้ีำเนนิโครงการตา่งๆ  ออกมา และมมีาตรการไวส้ำหรบัตรวจสอบ 
เพอ่ืใหก้ารดำเนนิโครงการไดอ้ยา่งสจุรติ สามารถตรวจสอบได้ และการจะแกป้ญัหา
การทจุรติ จะตอ้งเรม่ิจากการสรา้งจติสำนกึตง้ัแตเ่ยาวชน เพอ่ืเปน็แรงขบัเคลอ่ืน 
ตอ้งมกีารเปดิเผยขอ้มลู เพอ่ืนำไปสกู่ารตรวจสอบ และดำเนนิคดตีามกฎหมาย
อยา่งจรงิจงั โดยทกุคดแีละมบีทลงโทษอยา่งจรงิจงั ทง้ัวนิยั และอาญา 
ตามกระบวนการยตุธิรรมโดยยนืยนัวา่ตนเองไมไ่ดเ้ขา้ไปกา้วลว่งในคดคีวามตา่งๆ  
รวมถงึการสรา้งการรบัรขู้องประชาชน ทต่ีอ้งตอ่ตา้นอยา่งจรงิจงัใหเ้ปน็วฒันธรรม
ในสงัคมไทย คนไทยตอ้งกา้วขา้มคา่นยิมระบบอปุถมัภใ์หไ้ด้

       นายกรฐั มนตรี ยำ้ วา่ คนไทยตอ้ งชว่ ยกนั แกป้ ญัหาทำใหต้ า่งชาติ
มีความมั่นใจ ประชาธิปไตยก็แก้ไม่ได้แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภบิ าล ประเทศตอ้ งสงบเพอื่ สรา้ งความเชอื่ มนั่ กบั ตา่ งชาติ
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   กอ่นเสรจ็พธินีายกรฐัมนตรี ไดน้ำกลา่วปฏญิาณตอ่ตา้นการทจุรติ แสดงเจตนารมณว์า่จะประพฤตปิฏบิตัติน 
ดว้ยความซอ่ืสตัย์ และไมก่ระทำการทจุรติ ยดึมน่ัในความยตุธิรรมยดึถอืประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 
พรอ้มปกปอ้งเทดิทนูสถาบนัชาตพิระมหากษตัรยิ์ และเจรญิรอยตามเบอ้ืงพระยคุลบาท สมเดจ็พระเจา้อยหู่วั 
ดว้ยจติอาสาพรอ้มทำความดดีว้ยหวัใจ
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       เมอ่ืวนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 นางจฑุาพนติ บญุดกีลุ รองผอู้ำนวยการ สสปท. ไดเ้ปน็ประธานพธิเีปดิการอบรมหลกัสตูรการพฒันาทป่ีรกึษา 
โครงการพฒันาบคุลากร ทป่ีรกึษาตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 
ณ หอ้งประชมุบษุบงกช บโีรงแรมรอยลัรเิวอรก์รงุเทพฯ โดยจดัใหม้กีารอบรม 5 วนั หลกัสตูรนเ้ีปน็การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหนว่ยงาน
ทเ่ีกย่ีวขอ้งทส่ีมคัรเขา้รว่มโครงการ เพอ่ืสรา้งเครอืขา่ยในการจดัทำมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ และการใหค้ำปรกึษา
กบัสถานประกอบกจิการทเ่ีขา้รว่มโครงการฯ กอ่นหนา้นี้ สสปท.ไดเ้ปดิรบัสมคัรบคุลากรดา้นความปลอดภยัฯ เจา้หนา้ทภ่ีาครฐั รฐัวสิาหกจิ 
ทก่ีำกบัดแูลงานดา้นความปลอดภยัฯ รวมทง้ัผทู้ส่ีนใจงานดา้นความปลอดภยัฯ และคดัเลอืกตามหลกัเกณฑท์ก่ีำหนด โดยหลงัจากฝกึอบรมเสรจ็
แลว้จะทำการขน้ึทะเบยีนเปน็ทป่ีรกึษาใหก้บัโครงการตอ่ไป
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