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การจัดการความรูที่ไดรับจากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

“ทีมงาน (Teamwork) เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน” 1
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เนื้ อหาตอไปนี้ เป นเทคนิ คหนึ่ งในการจัดการดานความปลอดภั ย ที่ ผูเขียนไดแนวคิ ดมาจาก
วิทยากรที่มาใหความรูในการจัดอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง จังหวัดราชบุรี ในระหวาวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 6-7 เมษายน พ.ศ. 2560
โดยผู เขี ย นเกิ ด ความสนใจจึ งทํ าการศึ ก ษาหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง “ที ม งาน (Teamwork) เพื่ อ
เสริ ม สร า งความปลอดภั ย ในการทํ างาน” ทั้ งนี้ เพื่ อนํ าไปใช ป ระกอบการเรียนการสอนในรายวิ ชา
BT54505 ความปลอดภั ยในงานอุ ตสาหกรรม เพื่ อเป นการเพิ่ มพู นความรูให กับตนเอง และเพื่ อให
นั กศึ กษามี ความรู ในเรื่ องดั งกล าวเพื่ อการนํ าไปประยุ กต ใช ในอนาคตในการปฏิ บั ติ งานด านความ
ปลอดภัยในการทํ างานต อไป ต องขอขอบคุณผู ที่ให ขอมูลในเรื่องดังกลาวไวในเอกสาร ตํ ารา และ
เว็บไซต ซึ่งผูเขียนไดนํามาอางอิงไวในตอนทายนี้ดวยแลว
ความไมปลอดภัยหรืออุบัติเหตุ มักเกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการณที่ไม
ปลอดภัย โดยสวนใหญจะเกิดจากการกระทําของเรา หรือของบุคคลอื่นที่อาจจะสงผลกระทบกับเรา
ไมมีใครตองการใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตนเอง ญาติมิตร หรือคนอื่น ๆ จนทําใหไดรับบาดเจ็บ พิการ
หรือเสียชีวิต เนื่องจากการกระทําและสภาพการณที่ไมปลอดภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นการตระหนักถึงความ
ไมปลอดภัยในการทํางาน โดยการศึกษาคนควา การไมละเลยที่จะปฏิบัติตามแนวทางแหงความ
ปลอดภั ยที่ไดสรางไว หากพบวามีการกระทําหรือสภาพการณที่ไมป ลอดภั ยตองหยุด หรือสั่งให
ผู ป ฏิ บั ติ งานหยุ ด หรื อบอกกล าวให หั ว หน างานหรื อเพื่ อนร ว มงานรับ ทราบวา กําลังมี ค วามไม
ปลอดภัยในการทํางานอยู และหาทางปองกันแกไขตอไป ซึ่งจะเปนหนทางที่จะชวยลดอุบัติเหตุได
อยาปลอยใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่ไมไดกระทําการใด ๆ ตอความไมปลอดภัยเหลานั้น การทํางาน
ดวยความปลอดภั ยด วยการรวมมือรวมใจหรือรวมดว ยชวยกัน รวมถึงการสรางที มงานที่จ ะชว ย
เสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน มีความจําเปนประการหนึ่งที่องคการจําตองสรางใหมีและ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการสรางแรงผลั ก ดั น ในองคการให มีการดําเนิ น งานด านความปลอดภัย ในการทํางาน
จํ า ต อ งมี ก ารกํ า หนดนโยบายขององค ก ารโดยผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยงาน เพื่ อ บอกทิ ศ ทาง
ดําเนินงาน และกระตุนทุกคนในองคการตระหนักถึงภาระหนาที่ในความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้
นโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งกําหนดหลักการลดความเสี่ยงอันตราย
โดยมีวัตถุประสงคเปนสิ่งกําหนดเปาหมายระยะยาว โดยวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดปริมาณ
จะทําใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายได การจัดองคการเกี่ยวกับความปลอดภัยเละ
สุขภาพ ขึ้นกับขอกําหนดในกฎหมายและความจําเปนขององคการในการตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมา
องคการที่ดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน จัดได 2 ประเภทคือ
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1. หนวยงานความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน ประกอบดวย
1.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
1.2 นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
1.3 แพทยอาชีวเวชศาสตร
1.4 พยาบาลอาชีวเวชศาสตร
1.5 วิศวกรความปลอดภัย
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บุคลากรดังกลาว โดยเฉพาะเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ถือเปน
บุคลากรที่มีบทบาทสําคัญมากทางกฏหมาย จะตองทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการทํางาน สวนนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมมีบทบาทรวมประเมินความเสี่ยงในองคการ
โดยเฉพาะความเสี่ยงดานสุขภาพ และจะตองทําการประเมินภาวะแวดลอมทางกายภาพและสารเคมี
ในองคการเปนประจํา รวมถึงกําหนดมาตรการปองกันตาง ๆ
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2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เปนหนวยประสานความมือ
ในการทํางานของหนวยตาง ๆ ภายในองคการ กอใหเกิดมติ
ขอคิดเห็นในการรวมกันดําเนินงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ระหวางนายจางและลูกจาง คณะกรรมการที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ย วกับ งานความปลอดภั ย เป น อยางดี จะเปน กําลั ง
สําคั ญ ในการผลั กดั น ให กิ จ กรรมต าง ๆ ที่ กํ าหนดไว ในแผน
ประสบความสําเร็จ
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ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานการบริการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สั งคม เรื่ อง ความปลอดภั ยในการทํ างานของลู กจาง ลงวั นที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2540 กําหนดให
องคกรตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และมีหนาที่ความรับผิดชอบในดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน (Safety Responsibiliy and Functions) เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน หมายถึง กลุมคนที่รวมกันหรือประกอบกิจการโดยมีความรับผิดชอบรวมกันและปฏิบัติการ
แบบแผนที่กําหนดขึ้น ซึ่งตามความหมายนี้ ไดแก หนวยงานความปลอดภัยและคณะกรรมการ
ความปลอดภัย ฯ ที่จัดขึ้นในองคกร โดยใชกําลังคนมากนอยเพียงใด จะตั้งอยูในระดับใดนั้น ขึ้นอยู
กับลักษณะของประเภทงาน เชน ขนาดสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง และประเภทความเสี่ยง
ของหน วยงาน ซึ่งจะตองคํานึงหลักการทํางานของหน วยงานความปลอดภั ยที่ มีป ระสิ ทธิภ าพคื อ
เปนหนวยงานอิสระ สามารถประสานกับหนวยงานตาง ๆ ได และความสามรถรายงานไดโดยตรง
ตอผูบริหารสูงสุด หรือมีขั้นตอนรายงานไมมากนัก กลาวคือ งานความปลอดภัย ตองเปนสายงาน
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บังคับบัญชา นอกจากนี้ฝายริหารตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของลูกจางทุกระดับใหเขาใจใน
ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย ฯ ที่ชัดเจน
หนาที่รับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัยในการทํางานในองคการ สรุป
ไดดังนี้
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร มีหนาที่
1.1 กํากับ ดูแล ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนา
งาน และระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ คําสั่ง
1.2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหนางาน มีหนาที่
2.1 กํ ากั บ ดู แ ล ให ลู ก จ างในหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ คํ า สั่ ง
มาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
2.2 สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย
2.3 ตรวจสอบสภาพการทํ างานเครื่องจักร เครื่องมื อและอุป กรณ ให อยูในสภาพที่
ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน
2.4 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็ บป วย หรือการเกิดเหตุ เดื อดร อน
รําคาญอันเนื่องจากทํางานของลูกจาง รวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับพื้นฐาน
หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งขอเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา
2.5 สงเสริมและสนั บ สนุน กิ จกรรมด านความปลอดภั ยในการทํางานตามที่ เจาหน าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหารมอบหมาย
3. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มีหนาที่
3.1 ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
3.2 จัดทําแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง
3.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
3.4 กํากับดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับความปลอดภัย
3.5 แนะนําฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อน ใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ
3.6 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวด หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญ และรายงานผลรวมทั้งขอเสนอแนะแกนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุ
3.7 รวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติ และจัดทํารายงาน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตรายการเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากทํางานจากลูกจาง
4. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน มีหนาที่
4.1 แนะนํ าให ลู ก จ างปฏิบั ติ ตามกฎ ระเบี ย บ คําสั่ง หรือมาตรการเกี่ย วกั บ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน
4.2 สํารวจสภาพการทํางานและรายงานความไมป ลอดภั ย ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแกไขตอนายจาง
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4.3 รายงานการเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยจากการทํางานกับลูกจางตอ
นายจางโดยไมชักชา
4.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
4.5 ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางานหรือระดับบริหารงานมอบหมาย
5. ลูกจางระดับปฏิบัติการ มีหนาที่
5.1 ตองทํางานดวยความสํานึกถึงความปลอดภัยอยูเสมอ ทั้งของตนเองและของผูอื่น
5.2 ต องรายงานสภาพการทํ างานที่ ไม ป ลอดภั ย และอุ ป กรณ ก ารป อ งกั น ฯ ที่ ชํ ารุ ด
เสียหาย
5.3 ตองเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยเสมอ
5.4 ตองใหความรวมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับขอปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัย
5.5 เมื่อลูกจางมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยใหเสนอผูบังคับบัญชา
5.6 ตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่บริษัทฯ จัดใหแตงกายใหรัดกุม
เหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ
5.7 ตองไมเสี่ยงกับงานที่ยังไมเขาใจ หรือไมแนใจวาทําอยางไร
5.8 ตองศึกษางานที่ปฏิบัติวาเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดที่อาจเกิดขึ้น
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การแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามประกาศตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปในสถาน
ประกอบกิจการ ตองจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน ดังนั้นกิจการใดที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จะตองดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ดังกลาวใหถูกตองตามประกาศกระทรวงแรงงานที่กําหนดไว และตองจัดทําสําเนาบันทึก
หรือรายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมเก็บไวในหนวยงาน พรอมที่จะใหพนักงานเขา
หนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา องคประกอบและสัดสวนของคณะกรรมการ มีดังนี้

ิ่มช
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สาข

สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า ง 50-99 คน ให มี ก รรมการไม น อ ยกว า 5 คน โดยมี
องคประกอบดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการ ไดแก นายจางหรือผูแทนนายจาง
2) กรรมการ 3 คน ได แ ก (1 คน) เป น กรรมการผู แทนระดั บ บั งคั บ บั ญ ชา และ
(2 คน) เปนกรรการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
3) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
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สถานประกอบกิ จ การมี ลูก จา ง 100-499 คน ให มี กรรมการไม น อยกว า 7 คน โดยมี
องคประกอบดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการ ไดแก นายจางหรือผูแทนนายจาง
2) กรรมการ 5 คน ได แ ก (2 คน) เป น กรรมการผู แทนระดั บ บั งคั บ บั ญ ชา และ
(3 คน) เปนกรรการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
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3) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
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สถานประกอบกิจการมีลูกจาง 500 คนขึ้นไป ใหมีกรรมการไมนอยกวา 11 คน โดยมี
องคประกอบดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการ ไดแก นายจางหรือผูแทนนายจาง
2) กรรมการ 9 คน ได แ ก (4 คน) เป น กรรมการผู แทนระดั บ บั งคั บ บั ญ ชา และ
(5 คน) เปนกรรการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
3) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
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จากที่ กล าวมา จะเห็น วาความปลอดภัยในการทํ างานเป น ความรับ ผิ ดชอบของทุ กคนใน
องคการ ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมผูรับผิดชอบกลุมใดกลุมหนึ่ง “ทีมงาน (Teamwork)
เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน” เปนเพียงกลวิธีหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยในการทํางานในองคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
อย า งไรก็ ต าม การมี จิ ต สํ า นึ ก ในความ
ปลอดภั ย ในการทํ า งาน ควรปลู ก ฝ ง ให
เกิ ด ขึ้ น ในคนทุ ก คน ทุ ก วั ย ทุ ก เพศ ทุ ก
อาชี พ อย า งจริ ง จั ง โดยเริ่ ม จากการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเองก อ นเป น อั น ดั บ แรก
แลวคอย ๆ ถายทอดทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออม ไปสูในวงกวางมากขึ้น ทั้งนีก็เพื่อ
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานของทุ ก คน
นั่นเอง
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