หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. 1 ความหมายและความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คําวา “อาชีวอนามัย” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Occupational Health”
เปนคําสมาสระหวางคําสองคําคือ “อาชีว” กับคําวา “อนามัย”
อาชีว , อาชีวะ (Occupation) หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีพ การทํามาหากิน งานที่ทําเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
อนามัย (Health) หมายถึง ความไมมีโรค สภาวะที่สมบูรณดีทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาพทีป่ ราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ
เมื่อนําคําเหลานี้มารวมกัน เปนคําวา “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (Occupational Health and Safety)
จึงหมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการปองกันอันตรายและสงเสริมสุขภาพ
อนามัย เพื่อคงไวซึ่งสภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ ตลอดจนสถานะความเปนอยูท ี่ดีของผูประกอบอาชีพทั้งมวล
2. เปาหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งานอาชีวอนามัยเปนงานสาธารณะสุขแขนงหนึ่ง มีการดําเนินงานมีการดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพทุกสาขา
อาชีพโดยมีเปาหมายเพื่อ
2.1 ปองกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนื่องจกการประกอบอาชีพ
2.2 ปองกันและควบคุมโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
2.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม
3. ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคการอนามัยโลก(World Health Organization : WHO ) และองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour
Organization : ILO) ไดกําหนดขอบเขตของงานอาชีวอนามัยประกอบดวยลักษณะ 5 ประการ คือ
3.1 การสงเสริม(Promotion) และธํารงไว(Maintenance) สุขภาพรางกายและจิตใจความเปนอยูท ี่ดีในสังคมผูใชแรงงาน
3.2 การปองกัน (Prevention) ไมใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม ผิดปกติจากการทํางาน
3.3 การปกปองคุมครอง (Protection) ผูประกอบอาชีพไมใหทํางานในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เปนสาเหตุใหเจ็บปวย หรือเกิด
อุบัติเหตุ
3.4 การจัด (Placing) ใหผูประกอบอาชีพทํางานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
3.5 การจัดหรือปรับปรุงสภาพงานใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและผูปฏิบัตงิ าน (Adaptation of Work)
4. ความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 ชวยปองกันและควบคุมใหเกิดสภาพความปลอดภัยในการทํางาน
4.2 ชวยลดความสูญเสียที่บันทอนกิจการของนายจางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
4.3 ชวยลดผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมาหลังการประสบอันตรายจากการทํางาน
4.4 สงผลตอการเพิ่มผลผลิตและอํานวยประโยชนตอเศรษฐกิจ เชนสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการทํางานของลูกจาง
4.5 ชวยใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ไมขัดตอหลักมนุษยธรรม ชวยลดความสูญเสีย ชวยเพิ่มผลผลิต
และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ยังชวยเสริมภาพลักษณใหสินคา ลดปญหาการถูกกีดกันทางการคากับนานาประเทศดวย

1.1.2 ความเปนมาของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ความเปนมาของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในตางประเทศ
- กอนคริศตศกั ราช - ค.ศ.200
-ฮิปโปเครติส ไดเขียนโรคตางๆที่อาจเกิดจากการทํางาน
-ไพลนี่ ไดเสนอแนะใชหนากากปองกันฝุนที่เกิดจากการบดปรอทซัลไฟดสีแดง ทําจากกระเพาะสัตว
-กาเลน ไดเขียนถึงอันตรายจากการประกอบอาชีพ และใหความสําคัญอันตรายที่เกิดจากระอองกรดแกคนงานในเหมือง
- ค.ศ.1400 - ค.ศ.1553
-เออสริช ไดตพี ิมพเอกสารเกี่ยวกับไอและควันที่เปนพิษ และเสนอมาตรการปองกันพิษปรอท ตะกั่ว คารบอนมอนอกไซด
-พาราเซลซัส พิมพบทความลงหนังสือเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจ ทีเ่ กิดจากสารทาทารัส ปรอท กํามะถัน เกลือ
-อะกริโคลา พิมพบทความในหนังสือโลหะวิทยา อธิบายโรค อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานถลุงและหลอมแร
เสนอพัดลมในการระบายอากาศ
- ค.ศ.1600 - ค.ศ.1897
-เบอรนาดิโน รามัสซินี่ ใชคําถามเกี่ยวกับอาชีพในการซักประวัติคนไข และเปนบิดาเวชศาสตรอุตฯ
-เดนิส ดิเดอรอท เขียนบทความใหเห็นถึงอันตรายจากการประกอบอาชีพตางๆ
-เพอซิวัล พอท คนพบปญหาความไมปลอดภัยจากการทํางาน
-ค.ศ.1887 อังกฤษมีพรบ.โรงงานฉบับแรก ค.ศ.1897 อังกฤษ มีพรบ.กองทุนทดแทนฉบับแรก
- ค.ศ.1900 - ค.ศ.1978
-ค.ศ.1908 อเมริกาออกกฎหมายเงินทดแทน
-ค.ศ.1913 อเมริกาตั้งสภาความปลอดภัยแหงชาติ
-ค.ศ.1919 จัดตั้งองคกรแรงงานระหวางประเทศ International Labor Organization
-ค.ศ.1948 WHO ตั้งกรรมการผูเชี่ยวชาญรวมมือทางดานอาชีวอนามัยกับประเทศตางๆทั่วโลก
-ค.ศ.1970 อเมริกามี พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Safety and Health Act of 1970
-ค.ศ.1970 จาก พรบ.เกิดองคกรขึ้นคือ Occuptional Safety and Health Administration : OSHA สํานักงานบริหาร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ NIOSH : National Institute
for Occupational Safety and Health
-ค.ศ.1970 - ค.ส.1978 ประเทศตางๆประกาศใชกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ความเปนมาของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
2401 จัดตั้งโรงสีไฟสําหรับสีขาวขึ้นเปนครั้งแรก
1.ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ 2462
2.ประกาศใช พรบสาธารณสุข พ.ศ.2484
3.กรมอนามัยสงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยในตางประเทศ
4.คณะสาธารณะสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปดหลักสูตรอาชีวอนามัยในระดับปริญญาตรี

5.จัดตั้งกองอาชีวอนามัยขึน้ ในกระทรวงสาธารณะสุข
6.ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มี.ค.2515 ใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป
7.จัดตั้งกองมาตรฐานแรงงาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
8.คณะสาธารณะสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณะสุชศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
9.จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
10.สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มสท. เปดหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง2ป เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพิ่มเติม
11.พ.ศ.2535 รัฐบาลไดออกกฏหมาย 4 ฉบับ ใหหาอานเพิ่มเติม คือ
- พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
- พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
- พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
12.พ.ศ.2538 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตองการนายจางและลูกจางทํางานรวมกัน โดยตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
13.พ.ศ.2540 ออกกฏหมายเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง มีการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ในระดับตางๆจํานวนมาก
ปลาย พ.ศ.2540 สํานักงานมาตรฐานผลิตภันฑอุตฯ ไดกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คือ มอก.18000 และปรับปรุงเพิ่มในป พ.ศ.2542
14.พ.ศ.2541ไดออก พรบ.คุม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และใชเปนกฏหมายแมในการออกกฏหมายอื่นๆตามมา
พศ 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวงที่สําคัญ 2เรื่อง
1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เกีย่ วกับ ความรอน แสงสวาง และเสียง
2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พศ 2549
พศ 2550 กระทรวงแรงงานเตรียมออก พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนกฎหมายฉบับใหม
เพื่อแยกกับ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ ศ 2541

1.1.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกอบดวยการผสมผสานและการรวมมือของบุคลากรที่มีสวนเกีย่ วของใน 7 ดานดังนี้
1. ดานความปลอดภัย ไดแกลูกจางที่นายจางแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง2549
มีหลายระดับคือ ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง และระดับวิชาชีพ ตามขนาดของกิจการ

2. ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม/อาชีวสุขศาสตร ไดแก นักสุขศาสตรอุตสาหกรรมหรือนักสุขศาสตรซึ่งมีหนาที่สืบคน
ตรวจวัด ประเมินอันตรายจากสิ่งแวดลอม ความรอน รังสี เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ผุนละออง เพือ่ ปองกันโรคจาก
การทํางาน
3. ดานอาชีวนิรภัย ไดแก นักอาชีวอนามัยและวิศวกรความปลอดภัย ออกแบบเครื่องจักรกลใหมีความปลอดภัย
4. ดานการยศาสตร/เออรโกโนมิกส หนาที่ออกแบบปรับปรุงสภาพการทํางาน เครื่องมือ ทาทางหรือวิธีการทํางาน
5. ดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม แกไขปญหาการทํางานโดยใชหลักการทางจิตวิทยา การกระตุน ใหสิ่งจูงใจ สราง
บรรยากาศการทํางานที่ดี
6. ดานอาชีวเวชศาสตร ไดแก แพทยอาชีวเวชศาสตร/แพทยอาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย ผูชวยพยาบาล
มีหนาที่ดแู ลสุขภาพอนามัยของคนงาน การตรวจ วินิจฉัย การรักษาโรค
7. ดานเวชศาสตรพื้นฟู ไดแกแพทยเวชศาสตรพื้นฟู นักกายภาพบําบัด นักจิตบําบัด นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ

1.1.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนวงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
1. กระทรวงแรงงาน
1.1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1.1.1 กองตรวจความปลอดภัย
1.1.2 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
1.1.3 หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1.2 สํานักงานประกันสังคม
1.2.1 สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
1.2.2 ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพคนงาน
1.2.3 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.1.1 สํานักทะเบียนโรงงาน
2.1.2 สํานักควบคุมและตรวจโรงงาน
2.1.3 สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน
2.1.4 สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
2.1.5 สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
2.1.6 ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3. กระทรวงสาธารณสุข
3.1 กรมควบคุมโรค
3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.3 หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมภิ าคที่เกีย่ วของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดแก

3.3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.3.2 โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
3.3.3 โรงพยาบาลชุมชน
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 กรมควบคุมมลพิษ
4.3 กรมทรัพยากรธรณี
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการเกษตร
6. สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุภยั แหงชาติ (สํานักงาน ก ป อ)
7. กระทรวงมหาดไทย
7.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ)
7.2 กรุงเทพมหานคร
7.2.1 สํานักอนามัย
7.2.2 สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
7.3 เทศบาล งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม, งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
หนวยงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหวางประเทศ
1. องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) มีสํานักงานดานอาชีวอนามัย ตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ทําการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจวัดประเมิน จัดสงบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ไปชวย ใหคําปรึกษา แนะนํา
2. องคการแรงงานระหวางประเทศ ( International Labour Organization : ILO) สงเสริมความยุติธรรมในสังคม
ความเปนธรรมในการใชแรงงาน การเพิ่มผลผลิต ยกมาตรฐานความเปนอยูของลูกจาง ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก

1.2 หลักการและแนวคิดในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2.1 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการบริหาร
การบริหารหมายถึง กระบวนการเกีย่ วกับการวางแผน การจัดองคการ การจัดบุคลากร การเปนผูนํา และการควบคุม เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายขององคการ โดยความรวมมือของพนักงาน และการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
หนาที่ของผูบริหาร วางแผน(Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) (การสั่งการ , การประสานงาน)
การควบคุมงาน (Controlling)
แนวคิดในการบริหาร มุงเนนที่ งานเปนหลัก, สิ่งที่บริหารเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพที่มอี ยู, งานสําเร็จ, ผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูง , ผลการดําเนินงานดียิ่งขึน้ ไป
กระบวนการบริหาร
1. การทบทวนสภาพการณเบื้องตน
2. การวางแผน
3. การดําเนินงานตามแผน

4.
5.
6.
7.
8.

การประเมินผลการดําเนินงาน
การนําสิ่งที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน
การติดตาม การประสานงาน และการควบคุม
การจัดการขอมูลขาวสาร
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

1.2.2 แนวคิดในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหมายของการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายถึง กรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร การจัดการบุคคล การเปนผูนํา การควบคุม เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค
ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีก่ ําหนดขึ้น โดยความรวมมือของพนักงานและใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
1.2.3 หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. หลักทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1 คํานึงทั้งผลผลิตและความปลอดภัยควบคูกัน
1.2 มีระบบการจัดการที่ดี
1.3 เนนกลยุทธการปองกัน
1.4 กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน/กิจกรรมความปลอดภัยใหครอบคลุม
1.5 มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปญหา
1.6 มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1.7 มีระบบการประเมินวัดผล
1.8 มีวิธีการจูงใจพนักงาน
2. ขอควรพิจารณาในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แบงปญหาที่เกิดขึน้ เปนหัวขอได 3 ประเด็น
1. การบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเนือ่ งจากการประกอบอาชีพ เชน การตกจากที่สูง ถูกสารเคมี อันตรายจากเครื่องจักร
2. โรคจากการประกอบอาชีพ เชน โรคปอด โรคผิวหนัง
3. เหตุฉุกเฉิน เชน เพลิงไหม การระเบิด สารเคมีรั่วไหล เปนตน
ในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงควรนึกถึงปจจัยที่สําคัญ 8 ประการดังนี้
2.1 ความปลอดภัยเกีย่ วกัยสถานที่โครงสรางอาคาร
2.2 ความปลอดภัยเกีย่ วกับตนกําเนิดพลังงานตาง ๆ
2.3 ความปลอดภัยเกีย่ วกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ
2.4 ความปลอดภัยเกีย่ วกับวัตถุดิบที่ใช
2.5 ความปลอดภัยเกีย่ วกับลูกจาง
2.6 ความปลอดภัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
2.7 การจัดสวัสดิการแกลูกจาง

2.8 การกําหนดแผนปองกันเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เชนการระเบิด ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล

1.3 นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.3.1 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตองเริ่มจากนายจางหรือผูบริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ และมุงมัน่ สนับสนุนงานดานความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ นโยบายเปรียบเสมือนทิศทางหรือแนวทางที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม ทําใหเกิดความรวมมือของ
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
1. ความสําคัญของนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การกําหนดนโยบายมีความสําคัญดังนี้
1.1 เปนเครื่องยืนยังเจตนารมณของนายจางเกีย่ วอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2 ชวยใหเห็นภาพพจนเดนชัด เปนแนวทางใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม
1.3 ทําใหพนักงานทุกระดับใหความสําคัญกับงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติตาม เปนแรงจูงใจและให
ความรวมมือในการบริหารดานความปลอดภัย
1.4 แสดงออกถึงความหวงใยของนายจางตอลูกจางกอใหเกิดแรงงานสัมพันธที่ดีตอกัน
1.5 ชวยใหเกิดภาพลักษณทดี่ ีตอ องคกรและผลิตภันฑหรือบริการขององคกร
2. คุณลักษณะของนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีด่ ี ควรมีลักษณะดังนี้
2.1 กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร มีเนื้อหาชัดเจน กระชับ เขาใจ งาย ลงนามกํากับโดยผูบริหารระดับสูงสุด
2.2 ประกาศใหพนักงานทุกคนและผูเกีย่ วของทราบโดยทั่วกัน และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
2.3 กําหนดภารกิจเรื่องความปลอดภัยใหมขี อบเขตกวางขวาง ครอบคลุมทุกประเภทของงาน
2.4 กําหนดใหพนักงานทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมดานความปลอดภัย
2.5 กําหนดมาตรการ กิจกรรม ติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบาย
3. หลักการกําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี 6 ประการคือ
3.1 คํานึงถึงขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกีย่ วของ
3.2 คํานึงถึงการสรางความรวมมือในกิจกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ ถือเปนหัวใจสําคัญ
3.3 กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับการผลิตและปญหาตาง ๆ
3.4 กําหนดขอตกลงดานความปลอดภัยใหผูรับเหมาชวงตองปฏิบัติ เพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกจาง
3.5 คํานึงถึงการสรางความสัมพันธ/ความพึงพอใจของลูกคาตอความปลอดภัยของผลผลิต
3.6 มีการกําหนดจุดยืนดานความปลอดภัยในตลาดการคา เพื่อสรางภาพลักษณทดี่ ีตอ สังคม
1.3.2 แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การวางแผนงาน คือ การเตรียมการไวลวงหนาสําหรับปฏิบัติ เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร โดยการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการ และทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งผลที่ไดจากการวางแผนทีด่ ี คือ ได
แผนการทํางานที่แนนอน ชัดเจน และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
1. คุณลักษณะของแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยทัว่ ไปมักจัดทําเปนรายป โดยจัดทําแผนใหสอดคลองกับนโยบายของบริษทั
แผนงานที่ดีควรระบุประเด็นสําคัญ จะทําอะไร , จะทําที่ไหน , จะทําเมือ่ ไร , จะทําโดยใคร , ทําไมจึงตองทําและทําไมจึง
เลือกทําวิธีนี้ , จะทําอยางไร , จะใชทรัพยากรอยางไร
2. หลักการกําหนดแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ/มีสวนรวมในแผนงาน
2.2 ฝายบริหารงานความปลอดภัยจัดแบงงานกระจายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม
2.3 ระบุรายละเอียดของแผนงานชัดเจน เชน วิธีการคนหา การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากสภาพการทํางาน
2.4 คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรับผิดชอบแผนงาน
2.5 จัดประชุม หารือหรือซักซอมการปฎิบัติตามแผน
2.6 กําหนดใหหวั หนางาน ชัน้ ตน ชั้นกลาง ติดตามดูแลการปฏิบัติตามแผน รานงานอยางสม่ําเสมอ
2.7 จัดใหมีการอบรมผูปฏิบัติตามแผนงาน เพือ่ ปฏิบัติงานไดถูกตอง
2.8 ทุกฝายที่เกีย่ วของใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม
2.9 ผูจัดการในสายงานบังคับบัญชาและสายงานชวยทราบหนาที่รับผิดชอบและมีการกําหนดวิธีการประเมินหนาที่
2.10 จัดระบบเฝาระวัง/ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่บุคคล และการประสานงาน
2.11 สนับสนุนดานทรัพยากรการบริหารใหปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบไดเหมาะสม เชน งบประมาณ เวลา บุคลากร
เครื่องมือ และวัสดุตาง ๆ
3. กระบวนการบริหารแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจใชแนวทางการบริหารแผนงานอยางเปนระบบโดยอาศัยวงจร PDCA ไดแก Plan วางแผน Do ปฏิบัติการตามแผน
Check ตรวจสอบผลการทํางานตามแผน Act แกไขปรับปรุง
1.3.3 กิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอกภัย
มีกิจกรรมหลากหลายแตหลักการดําเนินงานทั่วไปจะคลายกัน เชนดําเนินงานในรูปแบบและระบบที่สามารถวางแผนงาน
ประเมินผลได และมีการจัดกิจกรรมหลักพื้นฐานดานความปลอดภัยหลักตามที่กฎหมายกําหนด มีการกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัย กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับตาง ๆ การแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มอบหมายเจาหนาที่ความปลอดภัยปฏิบัติงานดานความปลอดภัยเต็มเวลา การรายงาน
ผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบยัง่ ยืน
ตองดําเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก
1. การจัดตั้งองคกรบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. การคนหาสาเหตุของอันตรายในสถานทีท่ ํางาน
3. การปองกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย
4. การลดความสูญเสีย เชน เฝาระวัง ปฐมพยาบาล ดําเนินงานแผนฉุกเฉิน
5. การวัดผล/ประเมินผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
1. การจัดนิทรรศการดานความปลอดภัย
2. การบรรยายพิเศษดานความปลอดภัย
3. การสนทนาความปลอดภัย
4. การตรวจสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
5. การรณรงคใหพนักงานใชอปุ กรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
6. การรณรงคเพือ่ ลดอุบัติเหตุเปนศูนยดวย (เค วาย ที Kiken Yoshi Training : KYT )
7. การจัดทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุ
8. การติดโปสเตอรและแผนปายสัญลักษณความปลอดภัย
9. การประกวดรายงานสภาพงานที่ไมปลอดภัย
10. การประกวดคําขวัญความปลอดภัย
11. การประกวดภาพถายหรือโปสเตอรดานความปลอดภัย
12. การจัดฉายวีดทิ ัศนความปลอดภัย
13. การกระจายเสียงบทความดานความปลอดภัย
14. การเผยแพรบทความในวารสาร
15. การตอบปญหาชิงรางวัล
16. การทัศนศึกษาดานความปลอดภัยในสถานประกอบการอื่น ๆ
17. กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอืน่ ๆ เชน แรลลี่ความปลอดภัย โตวาที หรือแซววาทีในหัวขอเกีย่ วกับความปลอดภัย
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