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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ 
ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



              อาชีวะ (occupation) หมายถึง อาชพี การเลี้ยงชพี การท ามาหากิน งานท่ี
ท าเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพ  

              อนามัย (health) หมายถึง ความไม่มีโรค สภาวะท่ีสมบูรณ์ดีท้ังทาง
ร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ  

              ความปลอดภัย (safety) หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มี
อันตราย และความเสี่ยงใดๆ 

          “อาชีวอนามยัและความปลอดภัย” (occupational health and safety) จึง
หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่ง
รวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบ
อาชีพทั้งมวล 

 



 Workplace safety 

 Occupational Medicine 

 Emergency preparedness and response 



1. ช่วยป้องกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการท างาน 
2. ช่วยลดความสูญเสียที่บันทอนกิจการขององค์กรอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ 
3.  ช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมาหลังการประสบอันตรายจากการท างาน 
4.  ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เช่นสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการท างานของพนักงาน 
5. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม 
6. ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์  



1.  ลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.  ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
3.  ป้องกันโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
4.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
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1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย และสุข
ภาวะทางด้านกายและใจ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
3. เพื่อให้ด าเนินการไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของ

โรงพยาบาล ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ สมศ. TQA 
และ HA  (JCI)  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ     
ตัวชี้วัดที่ 4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :ด้านการบริการสุขภาพ : Health Care Services   
ตัวชี้วัดที่ 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ /นานาชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เก่งดีมีความสุข    
ตัวชี้วัดที่ 1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ส าคัญของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
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HA ฉบับเฉลิมศิริราชสมบัติ 
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 บุคลากร ประกอบด้วยการผสมผสานและการร่วมมือของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 7 
ด้านดังนี ้

1. ด้านความปลอดภัย  
           ได้แก่ พนักงานที่นายจ้างหรือหน่วยงานแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ตามกฎกระทรวง 2549 ทั้งนี้มีหลายระดับคือ 

    - ระดับหัวหน้างาน  
 - ระดับบริหาร  
 - ระดับเทคนิค  
 - ระดับเทคนิคชั้นสูง 
     - ระดับวิชาชีพ  
    *** ตามขนาดของหน่วยงาน 
 



2.) ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/อาชวีสุขศาสตร์  
        ได้แก่ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรือนักสุขศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่สืบค้น ตรวจวัด 
ประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ความร้อน รังสี เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น 
สารระเหย ก๊าซ เพื่อป้องกันโรคจากการท างาน 

 
3.) ด้านอาชีวนิรภัย  
          ได้แก่ นักอาชีวอนามัยและวิศวกรความปลอดภัย ออกแบบเครื่องจักรกลให้มี
ความปลอดภัย 

 



4.) ด้านการยศาสตร์/เออรโ์กโนมิกส์ มีหน้าที่ออกแบบปรับปรุงสภาพการท างาน 
เครื่องมือ ท่าทางหรือวิธีการท างาน 

 
5.) ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาการท างานโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา การ
กระตุ้น ให้สิ่งจูงใจ สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 

 
6.) ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์/แพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชี
วอนามัย มีหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน การตรวจ วินิจฉัย การรักษาโรค
และการป้องกันดูแลต่อเนื่อง 

 
7.) ด้านเวชศาสตร์พื้นฟู ได้แก่แพทย์เวชศาสตร์พื้นฟู นักกายภาพบ าบัด นักจิตบ าบัด 
นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

 



หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย 

 - กระทรวงแรงงาน 
1.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  1.1 กองตรวจความปลอดภัย 
  1.2 สถาบันความปลอดภัยในการท างาน 
  1.3 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสงักัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



2. ส านักงานประกันสังคม 
     2.1 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
     2.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
  2.3 ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 



 - กระทรวงอตุสาหกรรม 
      1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  1.1 ส านักทะเบียนโรงงาน 
  1.2 ส านักควบคุมและตรวจโรงงาน 
  1.3 ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
  1.4 ส านักควบคุมวัตถุอันตราย 
  1.5 ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
  1.6 ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 
     2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



- กระทรวงสาธารณสขุ 
        1. กรมควบคุมโรค (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม/ส านักระบาด
วิทยา) 

        2. กรมการแพทย ์
     3. กรมอนามัย 
     4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     5. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภมูิภาคที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนา
มัยและความ     ปลอดภัยได้แก่ 

  5.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  5.2 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 
  5.3 โรงพยาบาลชุมชน 
 



- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    2. กรมควบคุมมลพิษ 
    3. กรมทรัพยากรธรณี 
 
 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 
 - ส านักนายกรัฐมนตร ีส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันอุบัติเหตุภัยแห่งชาติ (ส านักงาน 
ก ป อ) 



- กระทรวงมหาดไทย 
       1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) 
       2. กรุงเทพมหานคร 
           2.1 ส านักอนามัย 
        2.2 ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
    3. เทศบาล งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 



1.  การบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเนื่องจากการประกอบอาชีพ เช่น การตกจากที่สูง ถูก
สารเคมี อันตรายจากเครื่องจักร (workplace safety) 

2. โรคจากการประกอบอาชีพ เชน่ โรคหอบหืดจากอาชีพ โรคผิวหนัง                   
(occupational medicine) 

3.  เหตฉุุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ การระเบดิ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น                          
(preparedness for emergency) 

บาดเจ็บ/อุบัติเหตุ
จากอาชีพ/Accident 

Injury 

โรคจากการท างาน/ 
Occupational 

Disease 

เหตุฉุกเฉิน/ 
Emergency  

Preparedness 



1. พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2. นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โครงสร้างอาคาร 
4.  ความปลอดภัยเกี่ยวกับต้นก าเนิดพลังงานต่าง ๆ 
5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ 
7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับลูกจ้าง 
8. ความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
9. การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
10. การก าหนดแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่นการระเบิด ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล 
  
 



การก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
         - เป็นเครื่องยืนยันเจตนารมณ์ของผู้บริหารเกี่ยวอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
นอกจากนั้นยังท าให้เห็นภาพพจน์เด่นชัด สามารถท าให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผลติภัณฑ์หรือบริการขององค์กร  



คุณลักษณะของนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
       1) ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ลงนามก ากับโดย
ผู้บริหารระดับสูงสุด 

       2) ประกาศให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน และมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

       3) ก าหนดภารกิจเรื่องความปลอดภัยให้มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุก
ประเภทของงาน 

      4) ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
      5) ก าหนดมาตรการ กิจกรรม ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย 



1) ค านึงถึงข้อก าหนดกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง 

2) ค านึงถึงการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ 
ถือเป็นหวัใจส าคัญ 

3) ก าหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกับการให้บริการและปัญหาต่าง ๆ 
4) ก าหนดข้อตกลงด้านความปลอดภัยให้ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของลูกจ้าง    

5) ค านึงถึงการสร้างความสัมพันธ/์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อความปลอดภัยของการ
บริการ 

 









คุณลักษณะของแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 จัดท าเป็นรายปี  
 สอดคล้องกับ   นโยบายขององค์กร  
 ระบุประเด็นส าคัญ จะท าอะไร จะท าที่ไหน จะท าเมื่อไร  จะท าโดยใคร   จะท า
อย่างไรและจะใช้ทรัพยากรอย่างไร 

 



1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ/มสี่วนร่วมในแผนงาน 
2. แบ่งงานกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
3. ระบุรายละเอียดของแผนงานชัดเจน เช่น วิธีการค้นหา การประเมิน และการควบคุมอันตรายจาก

สภาพการท างาน 
4. คัดเลือกบคุคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรับผิดชอบแผนงาน 
5. จัดประชุม หารือหรือซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน 
6. ก าหนดให้หัวหน้างาน ชั้นต้น ชั้นกลาง ติดตามดูแลการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 
7. จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อปฏิบัตงิานได้ถูกต้อง 
8. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
9. ผู้จัดการในสายงานบังคับบัญชาและสายงานรับทราบหน้าที่รับผิดชอบและมีการก าหนดวิธีการ

ประเมินหน้าที ่
10. จัดระบบเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่บุคคล และการประสานงาน 
11.สนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้เหมาะสม เช่น งบประมาณ เวลา 

บุคลากร เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ 

 



                ใช้แนวทางการบริหารแผนงานอย่างเปน็ระบบโดยอาศยัวงจร PDCA  
- Plan วางแผน  
- Do ปฏิบัติการตามแผน  
- Check ตรวจสอบผลการท างานตามแผน  
- Action แก้ไขปรบัปรุง 



 อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยน้อยที่สุด 
 ขาดงาน ลาป่วยจากงานน้อยที่สุด 
 ถ้ามีภาวะฉุกเฉินต้องระงับเหตุได้เร็วที่สุด  
   สูญเสียน้อยที่สุด 
 ประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

 



31 31 

คุณภาพชีวิตใน
การท างานของ

พยาบาล 

เครื่องมือ  
ระดับคุณภาพชีวิต 
ในการท างานของ

พยาบาล 

ประสิทธิภาพในการให้บริการทาง
สุขภาพ การดูแลผู้ป่วย และการท างาน

อื่นๆให้ด ี

หลักการและเหตุผล (6/12) 



ตัวอย่างเครื่องมือ 
Thai Work-related Quality of 
Life Scale 2014 (ปรเมศร์, เนสินี) 







การจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
แบบยั่งยนืต้องด าเนินกิจกรรมครบทัง้ 5 องคป์ระกอบ ได้แก ่

   การจัดตั้งองค์กรบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   การค้นหาสาเหตขุองอันตรายในสถานที่ท างาน 
   การป้องกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย 
   การลดความสูญเสีย เช่น เฝ้าระวัง ปฐมพยาบาล ด าเนินงานแผนฉกุเฉิน 
   การวัดผล/ประเมินผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 



  การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย 
  การบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย 
  การสนทนาความปลอดภัย 
  การตรวจสขุภาพและการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  การรณรงค์ให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล 
  การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย  
  การจัดท าแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ 
  การติดโปสเตอร์และแผ่นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
  การประกวดรายงานสภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย 
  การประกวดค าขวัญความปลอดภัย 
  การประกวดภาพถ่ายหรือโปสเตอร์ด้านความปลอดภัย 
  การจัดฉายวีดิทัศน์ความปลอดภัย 
  การกระจายเสียงบทความด้านความปลอดภัย 
  การเผยแพร่บทความในวารสาร 
  การตอบปัญหาชิงรางวัล 
  การทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการอื่น ๆ 
  กิจกรรมสง่เสริมความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น แรลลี่ความปลอดภัย  

 











ผู้บริหารสูงสุด 

หน่วยงานความปลอดภัย 



คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 

รองคณบดี ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 

ส านักงานอาชีวอมัยและความปลอดภัย 

คณะกรรมการความ
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย 

ฝ่ายสนับสนุน 

หน่วยงานตรวจสอบระบบ 

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ 

หน่วยอาคารและสถานที่ 

หน่วยระบาด 

หน่วยงานสนับสนุนด้าน
ปฏิบัติการ/เทคนิก 

งานซ่อมบ ารุง 

รปภ. 

งานพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร ์

งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

ศูนย์ตรวจสขุภาพ 

นักอาชีวอนามัย 

พยาบาลช านาญการ 

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

พนักงานธุรการ 



รศ.ดร.พญ.เนสินี  ไชยเอีย 
หัวหน้าส านักงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

รศ.พิพัฒน์พงษ์  แคนลา  
รองคณบดี ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยกุล 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 

พยาบาลวิชาชพี 

นักอาชีวอนามัย 

 พนักงานธุรการ 

อาจารย ์

นักศึกษา ป.โท พยาบาลประจ าภาควิชา 



จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ คปอ.  



 





(1) การวางแผนด าเนินงานส าหรับการขจัดปัญหาด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความเสี่ยงอันตรายของระบบการจัดการและดูแลให้มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(2) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  อันตรายจากอุบัติเหตุและควบคุมความเสี่ยงของ
ระบบการจัดการ 

(3)  จัดท าคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยส าหรับระบบการจัดการ  เพ่ือให้
พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 

(4) ก าหนดชนิดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ที่เหมาะสมกับลักษณะความ
เสี่ยงของงานเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อจัดให้ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในขณะปฏิบัติงาน 

(5)   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในระบบการ
จัดการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน  รวมทั้งการป้องกัน  และควบคุมอัคคีภัย  และอุบัติภัยร้ายแรงด้วย 



(6)  จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานแก่ลูกจ้างที่เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องท างานที่มีความ
แตกต่างไปจากงานเดิม  ที่เคยปฏิบัติอยู่และเกิดอันตรายด้วย 

(7)   ประสานการด าเนินงานความปลอดภัยในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกระบบการจัดการ  รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

(8)  ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของระบบการ
จัดการ 

(9)  รวบรวมผลการด าเนินงานของ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ  
และติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานขององค์กร  พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร  และ
คณะกรรมการฯ ทราบทุกๆ 3  เดือน 

(10)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
 



  ผู้บริหารระดับสูงที่ก ากับดูแลระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  (1)   รับผิดชอบองค์กรด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการ 
การจัดการขององค์กร และก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

  (2)    ก าหนดและอนุมัติ นโยบายด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานและผังโครงสร้างองค์กร 

  (3)   ดูแลทบทวนงบประมาณขององค์กรและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากร  
บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

  (4)   เป็นประธานการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 
 



 ก ากับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ระดับบริหาร 

 เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อผู้บริหารระดับสูง 

 ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ  เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลดภัยในการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

 ก ากับ  ดูแล  และติดตามให้มีการแก้ไข้บกพร่อง  เพื่อความปลอดภัย  ของลูกจ้าง
ตามที่ได้รับรายงาน  หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน  คณะกรรมการหรือ  หน่วยงานด้านความปลอดภัย 

 



1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.  วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการ
ท างานอย่างปลอดภัยเพื่อน าเสนอต่อนายจ้าง 

3.  ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน 
4.  วิเคราะห์  แผนงานโครงการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อผู้บริหารระดับสูง 

5.  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ  หรือ
มาตรการด้านความปลอดภัยในการท างาน 

6.  แนะน าให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ  และคู่มือความปลอดภัยในการท างาน 
7.  แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ  อันจะท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

 



8.  ตรวจวัด  และประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างานหรือร่วมด าเนินการกับบคุคล  หน่วยงานที่
ขึ้นทะเบียนกบักรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ภายในสถานประกอบกิจการ 

9.  เสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสม
กับสถานประกอบการ  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหก์ารประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างานและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

11.  รวบรวม  สถิต ิ วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประสบอันตราย  
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลกูจ้าง 

12.  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย 
 



 ก ากับ  ดูแล  ให้พนักงานในหน่วยงานรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามข้อบังคับ  คู่มือ  ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 

 วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  เพื่อค้นหาความเสี่ยงและอันตรายเบ้ืองต้น  โดยอาจร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชพี 

 สอนวธิีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบสภาพการท างาน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์  ให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภัยก่อนลง
มือปฏิบัติงานประจ าวัน 

 ก ากับดูแล  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 รายงานการประสบอันตราย  การบาดเจบ็  หรือการเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอัน

เน่ืองจากการท างานของลูกจ้าง  รวมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ระดับเทคนิค  ระดับ
เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อ
ผู้บริหารโดยไม่ชักชา้ 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่น  ตามที่เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ

บริหารมอบหมาย 
 



 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอก
งาน  เพื่อป้องกัน  และลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน  หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางกรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางกรปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  และมาตรฐานความปลอดภัยใน
การท างานต่อผู้บริหาร  เพื่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  ผู้รับเหมา  และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือ การเข้ามาใช้บริการในองค์กร 

 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานขององค์กร 
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย  รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ

ท างานของบริษัทเสนอต่อนายจ้าง 
 



 5. ส ารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างาน  และตรวจสอบ  สถิติการประสบอันตราย
ที่เกิดขึ้นในองค์กร  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม  เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  รวมทั้ง
โครงการ หรือแผนการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในด้านความปลอดภัย
ของพนักงาน  หัวหน้างาน  ผู้บริหาร  นายจ้าง  และบุคลากรทุกระดับ  เพื่อเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร 

 7. วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน  ทุกระดับ 
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่น าเสนอต่อผู้บริหาร 
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
 10. ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานขององค์กร 
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่น  ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย    

 



◦ พนักงานทั่วไป/บุคลากร 
 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ความร่วมมือในการด าเนินระบบการจัดการ 
 รายงานภาวะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
◦  ผู้รับเหมา 

 ปฏิบัติข้อก าหนด  ระเบียบ  ป้ายเตือน  หรือสัญลักษณ์  รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
ขององค์กร 

 ให้ความร่วมมือในการด าเนินระบบการจัดการ 
 



 (1) นโยบาย   วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย 
 (2) คู่มือ (manual)  หมายถึงเอกสารหลักที่แสดงถึง นโยบาย  และแนวปฏิบัติของ
องค์กร  ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยเป็นเอกสารที่อธิบายถึงกระบวนการบริการและ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (procedure) หมายถึง  เอกสารท่ีอธิบายและใชค้วบคุม
กระบวนการ ต่างๆขององค์กรโดยละเอียด  ระบผุูร้ับผิดชอบ  รายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 (4)  วิธีปฏิบัติงาน (work  instruction)  หมายถึง  เอกสารที่อธิบายวิธีการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน ส าหรับงานใดงานหน่ึงตั้งแต่เริ่มต้น  จนเสร็จสิ้นการท างานน้ัน 

 (5)   เอกสารสนับสนุน  (supporting  document)  หมายถึง  เอกสารที่ใช้อ้างอิง  หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น  แบบฟอร์ม  แผนควบคุมความเสี่ยง  คู่มือต่าง ๆ 
มาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง  ใบพรรณนาหน้าที่งาน  เอกสารอ้างอิงจากภายนอก  และอื่น ๆ 
 



1. องค์กรต้อง ก าหนดแนวทางในการด าเนินการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  
รวมถึงก าหนดแนวทางในการป้องกัน  และฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจาก
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน  หรือลดผลกระทบต่อด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  และอันตรายต่าง ๆ ให้เหลือนอ้ยที่สดุ 

 2. พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการปฏิบัติงาน  เรื่องการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติและตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งระเบียบปฏิบตัิการนี้จะได้รับการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยมี
การแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็น  กรณีผลจากการฝึกซ้อม  หรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
จริง 

3.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  วิธีปฏิบัติงาน  เรื่อง  แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน  กรณี เพลิง
ไหม้  /   กรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล  
 



    ต้องจัดให้มี  เครื่องหมายส าหรับการเตือนอันตรายในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  โดย
ครอบคลุมถึงชนิดสถานะของวัตถุอันตราย  รวมทั้งสถานภาพของเครื่องจักร 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและสถานท่ีที่มีความเกี่ยวข้องใน ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ ที่มีความทนทาน  เข้าใจได้
ง่าย  เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการหรือตามหลักสากล  กรณีที่ไม่มีการ
ก าหนดมาตรฐานดังกล่าว  องค์กรได้จัดท าขึ้นเอง  อย่างไรก็ตามได้จัดท าเป็นเอกสาร
เพื่อการอ้างอิง 

 



          องค์กรจะจัดท า  ด าเนินการ  และคงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติงาน ในการด าเนินการกับ
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ระบบการจัดการ  โดยระบุถึง 

 (1) การระบุส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  และการด าเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และอันตรายท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

 (2) การวิเคราะห์ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 

 (3) ประเมินความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อปอ้งกันการเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

 (4)  บันทึกผลการด าเนินการแก้ไขและปอ้งกัน 
 (5)  ทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน 
 



ประเมินความเสี่ยง 

62 ตรวจวัดความเข้มของแสง 

ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 

ตรวจวัดฝุ่น 

ตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศ 

การด าเนินงานด้านความปลอดภัย 



63 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 

ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

รูปภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพ 





65 

ตรวจวิเคราะห์น้ าเสีย 

ตรวจจัดการขยะ 

รูปภาพการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 






