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กระทรวงแรงงานจัดงานความปลอดภัย
และอาชวีอนามัยแหงชาติ (ชือ่เดิม งานสปัดาห
ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ) คร้ังท่ี
31 ข้ึน ระหวางวันท่ี 29 มิถนุายน-1 กรกฎาคม
2560 ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร  มีวัตถปุระสงคเพือ่ให
นายจาง ลูกจาง ผูท่ีเกีย่วของท้ังภาครัฐและภาค
เอกชน ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ภายใตธีมงาน “Safety Thailand
Safety Together รวมแรงรวมใจ ประเทศไทย
ปลอดภัย” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบ
ดวย การสมัมนาวิชาการ การแสดงนทิรรศการ
และการสาธิต การจัดกิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยและสาระบันเทิงอ่ืนๆ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาติ คร้ังท่ี 31 ถอืเปนสวนหนึง่ภายใตการ
บูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินโครงการ
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand) ของ 10 กระทรวงหลัก  ไดแก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สรางการตระหนักรูดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยใหเกิดข้ึนในสังคม

พธิเีปดงาน
พิธีเปดงานวันท่ี 29 มิถุนายน 2560

โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานเปนประธานในพธิแีละปาฐกถา
หัวขอ “รวมแรง รวมใจ ประเทศไทยปลอดภยั”
โดยไดกลาวในตอนหนึ่งวา “นายกรัฐมนตรี
ไดแสดงความหวงใยและใหความสาํคัญตอการ
พัฒนาแรงงาน และการขับเคล่ือนนโยบาย
Safety Thailand เพื่อการกาวสู Thailand 4.0
เปนอยางมาก โดยรัฐบาลไดวางกลไกการ
ปฏิรูปประเทศในหลายๆ ดาน ซึ่งเร่ือง Safety
Thailand เปนหนึง่ในยทุธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
สังคมซึ่งยังจะตองมีการขับเคล่ือนและเรงรัด
การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานจงึเปนเร่ืองสาํคัญท่ีตอง
สงเสริม สนบัสนนุ และพฒันาดวยความคลองตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับงาน

พลเอกศิรชัิย ดิษฐกลุ รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน

ม.ล.ปุณฑรกิ สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
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บงัคับใชกฎหมาย เร่ืองการดูแลความปลอดภัย
และสขุภาพอนามัยของคนทํางานไมใชภาระของ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไมใชเร่ืองท่ีจะ
หยุดดําเนินการใดๆ ได”

พธิมีอบรางวลั
 พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ

ท่ีผานเกณฑการประกาศเกียรติคุณกิจกรรม

 พิธีมอบรางวัลดานการสงเสริมความ
ปลอดภัย การประกวดโปสเตอร Infographic
จาํนวน 5รางวัล โดยนายอาทิตย อิสโม ประธาน
กรรมการบริหารสถาบนัสงเสริมความปลอดภัยฯ

 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกผู
สนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชน 4 ราย
โดยนายอาทิตย  อิสโม ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ

การจัดสมัมนาวชิาการ
มีการสมัมนาทางวิชาการหัวขอตางๆ ดังนี้

 วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 Safety Thailand Safety Together

รวมแรง รวมใจ ประเทศไทยปลอดภัย โดย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัด
กระทรวง เกษตรและสหกรณ  ดําเนินรายการ
โดยนายกําภู ภู ริภูวดล และนางสาวรัชนีย
สทุธธิรรม พธิกีรรายการเดินหนาประเทศไทย

 บรูณาการงาน IT เพือ่ Safety Thailand
โดย ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ผูแทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จและสั งคม ผู แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ผู ร วม
อภิปรายและดําเนินการอภิปราย : ผูแทนกอง

การรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให
เปนศูนย ประจําป พ.ศ. 2560 (Zero Accident
Campaign 2017) จํานวน 258 รางวัล
ประกอบดวย

 ระดับแพลทินัม 9 แหง โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน

 ระดับทอง 40 แหง โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน

 ระดับเงิน 90 แหง โดยหมอมหลวง
ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน

 ระดับทองแดง 119 แหง โดยนายอาทิตย
อิสโม ประธานกรรมการบริหารสถาบนัสงเสริม
ความปลอดภัยฯ

 พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบกจิการ SMEs ท่ีผานเกณฑตามโครงการ
นาํรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใน SMEs
จํานวน 9 แหง โดยนายอาทิตย อิสโม ประธาน
กรรมการบริหารสถาบนัสงเสริมความปลอดภัยฯ

ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวง แรงงาน

 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
SMEs เพื่อเศรษฐกิจไทย โดย ผูแทนสถาน
ประกอบกิจการ SMEs ผู แทนหน วยงาน
สงเสริมธรุกจิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ท่ี ปรึกษาดําเนินโครงการมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ SMEs ไทย ผูแทนกองทุนความ
ปลอดภัย ดําเนินรายการ : ผูแทน สสปท.

 Update และตีความกฎหมายใหมดาน
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ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน โดย ผูแทนกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

 เศรษฐศาสตรความปลอดภัย : ภาระ
หรือการลงทุน  โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  ผู แทน TDRI นายคมกฤษณ
กิตติจําเริญ รองประธานสภาองคการนายจาง
การเกษตรธรุกจิอุตสาหกรรมไทย ดําเนนิรายการ
: ดร.เดนศักด์ิ ยกยอน ภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

กอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ
 Best Practice การบริหารจดัการความ

ปลอดภัยในการกอสราง โดย ผูแทนสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ นายธีระพงษ รักษาสังข บริษัท เอ็น
เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทน
บริษทั เซลล แหงประเทศไทย จาํกดั นายอทิตย

เกษรามัญ บมจ. ปนูซเิมนตไทย ผูแทนการรถ
ไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ ไทย (รฟม.)

 สังเคราะหแนวทางการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบกิจการ โดย อ.บุษกร แสนสุข
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผู แทนโครงการ
วิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทน National
Fire Protection Association (NFPA) ประเทศ
ไทย ผูแทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 มาตรฐานสิง่ทอกนัไฟสาํหรับในอาคาร
รถสาธารณะและชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย
และพิธลีงนาม MOU 3 หนวยงาน (SHAWPAT,
THTI, NFTTI) บรรยายพิเศษ : นายอิทธิชัย
ยศศรี ผูอํานวยการสาํนกันโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เสวนา : นายสมคิด รัตนประภาพร สมาคมเสนใย
ประดิษฐไทย (TMFA) และสหพนัธอุตสาหกรรม
สิ่งทอแหงประเทศไทย (NFTTI) ดร.ทยากร
จนัทรางศุ กรมโยธาธกิารและผงัเมือง กระทรวง
มหาดไทย นายอํานวย ภูระหงษ ผอ. กองความ
ปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน คุณทิพวรรณ พานชิการ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ (THTI) ดําเนนิ
รายการและรวมอภิปราย: คุณพรีพร พละพลีวัลย 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

 ความปลอดภัยในการทํางานกับสาร
เคมี โดย ผู แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกองความปลอดภัย

 การเสวนาหัวขอ “ความปลอดภัยใน
การกอสรางกบัการพฒันาประเทศไทย 4.0” โดย
ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ ผูแทนกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ผูแทนบริษัท นันทวัน จํากัด
ผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรม
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แรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ผู แทนสภาอุตสาหกรรม
ผูแทนแพทยอาชวีเวชศาสตร นายธนดล บรูณะ
เจาหนาท่ีกลุมอุตสาหกรรมเคมี ดําเนนิรายการ
และรวมอภิปราย : ดร.นพนันท นานคงแนบ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 การบริหารจัดการความปลอดภัย
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดย ผูแทนบริษทั ปตท.
จํากดั (มหาชน) นายกกฤษฎา ชัยกุล ผูจัดการ
ฝายบริหารระบบความปลอดภัยบริษัท SRPC
(PSM) ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ดําเนิน
รายการ : รศ. สราวุธ สธุรรมาสา ประธานสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช

 การทํางานปลอดภัยไรอาการ Office
Syndrome โดย รศ.ดร. สืบศักด์ิ นันทวานิช
ท่ีปรึกษาสมาคมการยศาสตรไทย

 ความสําเร็จในการแกปญหาด าน
การยศาสตรในสํานักงาน โดย นายอทิตย
เกษรามัญ บริษทั ปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน)

 จาก Safety Thailand สู Safe Work :
เพื่อการดูแลสุขภาพลูกจาง โดย ผูแทนสภา
นายจางสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก นายชัยพร จันทนา ประธานสภา
องคการลูกจาง สภาแรงงานอิสระแหงประเทศ
ไทย ผู แทนแพทยอาชีวเวชศาสตร ดําเนิน
รายการและรวมอภิปราย: ดร.พญ.ฉันทนา
ผดุงทศ ผูอํานวยการสาํนกัโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิง่แวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

 ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน Q-MARK / ISO 39001 โดย อธิบดีกรม
การขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม รศ.สราวุธ
สุธรรมาสา ประธานสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ผู ดําเนิน
รายการ: นายชัยธนา ไชยมงคล ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน [องคการ
มหาชน (สสปท.)]

 กลยุทธความปลอดภัยในการดําเนิน
งานขนสง โดย ผูแทนบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส
แมเนจเมนท จํากัด ผูแทนบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูแทนบริษัทขนสง สมาคมขนสง ผู
แทนฝายลูกจาง ดําเนนิรายการ: ผูแทน สสปท.

 รวมพลังประเทศไทยเพือ่ความปลอดภัย
ทางถนน โดย ผูแทนบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)
กรมการขนสงทางบก ผูแทนบริษัท เอสซีจี
โลจสิติกส แมเนจเมนท จาํกดั ผูแทนฝายลูกจาง
ดาํเนนิรายการ: นพ. ธนะพงศ จินวงษ ผูอาํนวยการ
ศนูยวชิาการเพือ่ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560
 การตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency

Response)
 กรณีอุบัติเหตุจากงานกอสราง โดย

ผูแทนสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
 กรณอุีบติัเหตุรถขนวัตถอัุนตราย/กรณี

สารเคมีหกร่ัวไหล โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ ผูท่ีเคยไดรับผลกระทบ
 สาธติตอบโตภาวะฉุกเฉินสถานการณ

จําลอง (Tabletop) โดย คลังปโตรเลียม ลําปาง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 พฤติกรรมความปลอดภัย แรงงาน
ไทยกส็รางได โดย นายชนิโชติ แสงสงัข ประธาน
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
นายพนสั ไทยลวน ประธานสภาองคการลูกจาง
แรงงานแหงประเทศไทย นายมนัส โกศล
ประธานสภาองคการลูกจางพฒันาแรงงานแหง
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ประเทศไทย นายบรรจง บญุรัตน ประธานสภา
องคการลูกจางศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย
ดําเนินรายการ : นายพิชิต พระปญญา ผูแทน
ฝายลูกจาง กรรมการบริหาร สสปท.

 Integrated OSH Network : เสริมสราง
คุณภาพการใหบริการและพัฒนาความเขมแข็ง
ของเครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โดย นายอาทิตย อิสโม ประธานกรรมการ
บริหาร สสปท. นายวชิรวิทย บุญเติม นายก
สมาคม จป.ธนบุรี นายณพด ศุขนิคม จป.
วิชาชีพ บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต และเลขานุการ
ชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต ดําเนิน

องคการลูกจางสมาพนัธแรงงานแหงประเทศไทย
ดําเนินรายการ: รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธิ์
หัวหนาภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 รางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
Occupational health and safety management
systems - Requirements with guidance for
use โดย ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) ผศ.นริศ เจริญพร

คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดําเนนิรายการ : นางจฑุาพนติ บญุดีกลุ สสปท.

 แสดงความคิดเห็นมาตรฐานการ
ทํางานบนท่ีสูงประเทศไทย โดย ผูแทนกอง
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผู แทน
บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จาํกัด
นายธวัชชยั ชนิวิเศษวงศ บริษทั 3M (ประเทศไทย)
จํากัด นายสุรชัย สังขะพงศ บริษัท NPC S&E

 พฒันางานวิจยัดานความปลอดภัยดวย
แรงงาน สูประเทศไทย 4.0 โดย ดร. วรกมล
บณุยโยธนิ อาจารยประจาํหลักสตูรอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธีรพันธ  แกวดอก
อาจารยประจาํหลักสตูรอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นายประพนัธ ปษุยไพบลูย ผูแทน
ฝายนายจาง กรรมการบริหาร สสปท. นายมานติย
พรหมการยีกลุ ประธานสภาองคการลูกจางแรงงาน
ยานยนตแหงประเทศไทย ดําเนินรายการ :
ดร. จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ นักวิจัย สสปท.

 กลเม็ดสูผลสัมฤทธิ์ พิชิตรางวัล Zero
accident กลเม็ดสูผลสัมฤทธิ์พิชิตรางวัล Zero
accident โดยนายหรรษลักษณ วงศกรการัณภาส
บริษทั ทสจึยิา (ประเทศไทย) จาํกดั นายอดิศร
ดีปานธรรม บริษทั เอ็กเซดด้ี ฟริคชัน่ แมททีเรียล
จํากัด ผูแทนบริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร
ดําเนินรายการ : ผูแทน สสปท.

 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (Process Safety Management)
(Process Safety Management) โดย ผูแทนการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายศุภกิจ
บุญศิริ ผู อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถาน

รายการ : นายสามนต สังขทอง รักษาการใน
ตําแหนงผู อํานวยการสํานักพัฒนาเครือขาย
และบุคลากรความปลอดภัย สสปท.

 พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ จรรยาบรรณ
และการยกระดับวิชาชีพสัมพันธกันอยางไร?
โดย ผูแทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน สมาคมอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน ผูแทนชมรม จป. อาจารยสวุรรณ
สขุประเสริฐ นายทวี เตชะธรีาวัฒน ประธานสภา
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แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูรวม
อภิปรายและดําเนนิรายการ : ผูอํานวยการกอง
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ผนึกความรู PSM จากกูรูดานความ
ปลอดภัยแหงเยอรมนี โดย Dr. Class Jurgen
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี

 จป. มือโปร พบ จป. ปายแดง โดย นาย
ประกาศ บุตตะมาศ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (จป. มือโปร) นาย
นิพนธ ประเสริฐผล บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส
จาํกดั (จป.ปายแดง) ดําเนนิรายการ: นายวิกรม
ปติสุข ประธานชมรม จป. นวนคร

การจัดนทิรรศการ
ใชพื้นท่ี 9,600 ตารางเมตร ในการจัด

คูหานทิรรศการจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนประมาณ 150 คูหา มีโซนสาํคัญคือ
คูหา Safety Thailand ความปลอดภัยสารเคมี
อัคคีภัย การกอสราง และความ ปลอดภัยจราจร
คูหาผลงานของสถาบนัการศึกษา 20 แหง และ
คูหาหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย

1. การแสดงนทิรรศการผลงานทางวชิาการ
ของสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดานความ

อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) เปนตน
4. การแสดงนิทรรศการความปลอดภัย

ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ
อาทิ บมจ. ปตท. เครือซิเมนตไทย เชฟรอน
(ประเทศไทย)

5. การจดัแสดงผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของผูผลิตและผู
จาํหนายชัน้นาํในประเทศและตางประเทศ อาทิ

วงการดับเพลิงไทยมาถึงสี่สบิป พรอมจําหนาย
โฟมคุณภาพ (มีสตอก 20,000 ลิตร ไวบริการ
ในกรณีฉุกฉิน) และอุปกรณดับเพลิงทุกชนิด
รวมถึงระดับดับเพลิงอัตโนมัติชนิดแอโรซอล
Stat-X ดังสโลแกน “ย่ิงรูจัก ย่ิงอยากจะเลือก
ใชนิปปอน” โดยมีเถาแก ใจดี คุณกัมพล
เลิศเกรียงไกรยิ่ง ยืนตอนรับลูกคาดวยใบหนา
ยิ้มแยมตลอดเวลา

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย จํานวน 18 แหง
2. การแสดงนิทรรศการจากหนวยงาน

ภาครัฐ เชน สํานักงานประกันสังคม กรม
สวัสดิการ และคุมครองแรงงาน เปนตน

3. การแสดงนทิรรศการจากสมาคมและ
ชมรมท่ีดําเนนิการเกีย่วเนือ่งกบัความปลอดภัย
ในการทํางาน เชน สมาคมการยศาสตรแหง
ประเทศไทย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ

 บมจ. ผลธัญญะ ผุจําหนายอุปกรณ
ความปลอดภัยในการทํางานครบวงจร ต้ังแต
อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เคร่ืองชวย
หายใจ อุปกรณทํางานบนท่ีสูง อุปกรณทํางาน
ในพื้นท่ีอับอากาศ อุปกรณปองกันสารเคมี มา
ผลธญัญะท่ีเดียว ตองการอะไรมีใหเลือกซือ้ครบ

 บจก. นิปปอน เคมิคอล ผูผลิตและ
จําหนายเคร่ืองดับเพลิง “นิปปอน” ท่ีอยู คู
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 บจก. เคร่ืองดับเพลิงอิมพเีรียล/บจก.
อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียร่ิง ผูผลิตและจําหนาย
เคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรียลท่ีมีชื่อเสียงมานาน
หลายสิบป และเปนผูนําเขาระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัยชัน้นาํจากตางประเทศ เชน ระบบ
แกสเฉ่ือย (ROTAREC, FIRETEC) ระบบสาร
สะอาด (VIKING; FM200, NOVEC 1203)
ระบบโฟม ระบบดับไฟในครัว ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (FIREDETEC) ระบบสญัญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม HOCHIKI ฯลฯ

 บจก. ไฟร ลีดเดอร แอนด เซฟตี 
จาํหนายเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงทุก
ชนิด ตัวแทนจําหนายนวัตกรรมสารดับเพลิง
FireAde 2000 ใหความเยน็อยางยิง่ยวด ดับไฟ
ได เด็ดขาด แต เพียงผู เดียวในประเทศไทย

รวมท้ังใหบริการฝกอบรมดับเพลิงและหนีไฟ
ตามกฎหมายกําหนด ดําเนินงานโดยอาจารย
สวัสด์ิ เจริญวรชยั ครูดับเพลิงท่ีมีลูกศิษยลูกหา
เต็มเมือง

 บจก. เดรเกอร เซฟตี้ (ไทยแลนด)
บริษทัสาขาประเทศไทยของ “เดรเกอร” ผูผลิต
อุปกรณความปลอดภัยระดับโลกของเยอรมัน

ความเขาใจแกผูเขารวมรับฟงอยางถวนหนา
กิจกรรมเวทกีลางบรเิวณหองนทิรรศการ
จดัใหเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบ

สาระบันเทิง ตลอดท้ัง 3 วัน เชน
วันท่ี 29 มิถุนายน 2560
 Safety Talk “กันภัยดีกวากูภัย เสียง

จากใจคนกูชีพ” โดย ฝนเดน จรรยาธนากร
 Safety Talk “สรางสํานึกความปลอดภัย

จากใจนักแขง” โดย ฟลม รัฐภาคย วิไลโรจน
และโฟลท รัฐพงษ วิไลโรจน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2560
 การประกวด Brand Ambassador

“Safety Smart & Smile Contest 2017” รอบ
ตัดสินซึ่งมี 2 ประเภท คือ

 ประเภทนักศึกษา Young Safety
Smart 2017 มีผูเขาประกวดท้ังหมด จํานวน
10 คน ผูชนะเลิศไดแก นายชนนิทร ทนคง จาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวปภาวศรี
สมณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ประเภท จป. Safety Smart 2017 มีผู
เขารวมประกวดท้ังหมด 7 คน ผูชนะเลิศ ไดแก
นายภัทรพล แสงนาค จากบริษัทเอ็นเอ็มบี

ภายใตสโลแกน “Technology for Life” มีต้ังแต
ชุดดับเพลิง ชุดปองกันสารเคมี อุปกรณชวย
หายใจชนิด SCBA หนากากปองกันแกส เคร่ือง
ตรวจวัดแกส ฯลฯ คุณภาพเปนท่ีเชื่อถือไดมา
ยาวนานท้ังในยุโรป อเมริกา เอเชียและท่ัวโลก

 บจก. เทยนิ คอปอเรช่ัน (ประเทศไทย)
ผูผลิตผากนัไฟ “เทยิน อะรามดิ” อันโดงดังจาก
ประเทศญี่ปุน ผลิตภัณฑใหมท่ีผลิตในโรงงาน
ประเทศไทยคือ “Teijinconex” ผากนัไฟหลาก
สีสันท่ีผานการยอมดวยเทคโนโลยีทันสมัย ให
การปกปองแกผูสวมใสอยางเยีย่มยอด ท้ังความ
รอนและเปลวไฟ และยังสวมสบาย ไมอึดอัด
สามารถปฏิบัติงานไดเหมือนปกติ นอกจากจัด
บูธนิทรรศการแลว เทยินยังมีสวนรวมในการ
สัมมนาวิชาการดานสิ่งทอกันไฟเพื่อใหความรู

มินแีบ (ประเทศไทย) จาํกดั และนางสาวชชัฎา
มะพล จากบริษัท 3M (ประเทศไทย) จํากัด

 Safety Talk “พลิกชีวิตพิชิตความ
ปลอดภยั ใครๆ ก็ทําได” โดยปนดัดา วงษผูดี

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560
 Safety Talk “หัวใจที่มุงมั่นกับการ

สรางฝนการทํางาน” คุณเกสรา อินแกว สตรี

คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรย่ิง
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พิการจากศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานจังหวัด
ปทุมธานี

 การแสดงมินิคอนเสิรต “เอิ้นขวัญ
วรญัญา”

กิจกรรมเซฟตีแ้รลลี่
เพือ่สรางการมีสวนรวมในการเลนเกมส

และใหผูรวมเลนเกมสไดเดินชมท่ัวบริเวณงาน
เพื่อมารับแลกของรางวัลมากมาย

การประกวดกิจกรรมสงเสริมความ

ผลงานท่ี 3 ชื่อ “ใหเพื่อนชวยยก” จาก
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
โรงงานบานโพธิ์

ผลงานท่ี 4 ชือ่ “อปุกรณลดความเสีย่ง
จากการถูกหนีบทับ” จากบริษัท โตโยตา
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โรงงานบานโพธิ์

ผลงานท่ี 5 “การกําจัดไฟฟาสถติเครือ่ง
พิมพสี” จากบริษัท เทคนิคกราเวียร จํากัด

 การประกวด “ชุดโปสเตอรความ

ปลอดภยัในการทาํงาน
 การประกวดนวัตกรรมความปลอดภัย

(OSH Innovation) มีผลงานเขาประกวด 17
ผลงาน ซึง่มีผลงานท่ีผานการคัดเลือกในระดับดี
จํานวน 5 ผลงาน

ผลงานท่ี 1 ชือ่ “การถอด-ประกอบประตู
ไมใชเรือ่งยาก” จากบริษัท โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จํากัด โรงงานบานโพธิ์

ผลงานท่ี 2 ชื่อ “โฟลคลิฟท Karakuri”
จากบริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกดั
โรงงานบานโพธิ์

ปลอดภยัในการทาํงาน (Infographic)” มีผลงาน
เขาประกวด 54 ผลงาน ผลการประกวดมีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ นางสาวปยะนชุ ไสยกิจ
ชดุโปสเตอร “การเลอืกซือ้และการใชอปุกรณ
ไฟฟา”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว
ปยะนุช ไสยกิจ ชุดโปสเตอร “KYT คืออะไร”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 นางสาว
คทัลยีา ตรรียาภวิฒัน ชดุโปสเตอร “อนัตราย
ทีเ่กิดขึน้จากการทํางานกับเครือ่งจักร”

 รางวัลชมเชย นางสาววไิลรตัน คาํนชุ

ชดุโปสเตอร “อนัตรายทีเ่กิดขึน้จากการทาํงาน
กับเครือ่งจักร”

 รางวัลชมเชย นายปราชญชนินทร
คงโพธิ์รอด ชุดโปสเตอร “KYT คืออะไร”

นายชัยธนา ไชยมงคล ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สสปท.)
กลาวสรุปการจดังานปนีว้า กจิกรรมภายในงาน
มีการจดัสมัมนาวิชาการ รวม 29 หัวขอวิชา ซึง่
เนนการแลกเปล่ียนองคความรูและเทคโนโลยี
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการ

กิจกรรม “Safety Smart & Smile Contest 2017”
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พัฒนาและขับเคล่ือน Safety Thailand ใน 5
ดานหลัก ไดแก ดานการกอสราง การปองกัน
อัคคีภัย ดานสารเคมี ดานอาชวีอนามัย และดาน
ความปลอดภัยในการขนสงทางถนน รวมถึง
การจดัแสดงนทิรรศการจากหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนรวม 140 บทู โดยเนนการสรางการ
รับรูผานรูปแบบและกิจกรรมท่ีนาสนใจ ท้ังนี้
ผูเขารวมงานตลอด 3 วัน รวมจาํนวน 52,608
คน (วันแรก 24,011 คน วันท่ีสอง 17,190 คน
และวันสดุทาย 11,407 คน)

กิจกรรมการรณรงคลดสถิตอุิบตัเิหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนย ป 2560

กจิกรรมการรณรงคลดสถติิอุบติัเหตุจาก
การทํางานใหเปนศูนย ประกอบดวยหลักการ

2. มกีารบรหิารจัดการ
สถานประกอบกจิการมีระบบการจดัการ

ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึง่เปนสวนหนึง่ของโครงสรางและ
ระบบการบริหารจดัการธรุกจิโดยมีกจิกรรมหลัก
คือ การประเมินอันตราย การควบคุมความเสีย่ง
และการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
กาํหนดบทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบใหผู
บริหาร หัวหนางาน และลูกจาง และบูรณาการ

กิจกรรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เขากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
ทุกข้ันตอน

3. การมสีวนรวม
การเสริมสรางใหเกิดความรวมมือและ

ความมุงม่ันของบุคลากรทุกระดับในองคกรใน
การดําเนนิการเพือ่ลดอุบติัเหตุและอันตรายใน
สถานประกอบกิจการโดยการแลกเปล่ียนองค
ความรูและประสบการณดานความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัย รวมท้ังการยอมรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากร และแกไขปญหาอยางจริงจัง

ท้ังนี้  สถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการรณรงค สงเสริม และแกไขปญหา
เกี่ ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เล็งเห็นถึงความ
สาํคัญของหลักการพืน้ฐาน 3 ขอ ดังกลาวในการ
ลดอัตราการประสบอันตรายในสถานประกอบ
กิจการใหเปนศูนย เพื่อปองกันความสูญเสียท่ี
อาจเกดิข้ึนจากการทํางานยงัผลใหเกดิวัฒนธรรม

พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ผูบรหิารมคีวามมุงมัน่
ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหความ

สําคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ลูกจาง มีความมุงม่ันในการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย โดยมีการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจน ให
การสนบัสนนุและเปนผูนาํในการริเร่ิมดําเนนิการ
เพือ่ลดสถติิการประสบอันตรายจากการทํางาน
ใหเปนศูนย

ความปลอดภัยเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน ดังนั้น
กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)
จึงมุงเนนใหสถานประกอบกิจการท่ีเขารวม
โครงการดําเนินการตามหลักการ 3 ขอ ดังนี้

 ผูบรหิารมคีวามมุงมัน่ สถานประกอบ
กจิการตองมีมีนโยบายดานความปลอดภัยท่ีระบุ
ถงึการลดอัตราการประสบอันตรายใหเปนศูนย
ท่ีชัดเจน เพื่อเปนการแสดงถึงความมุงม่ันใน
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การลดสถิติการประสบอันตรายใหเปนศูนย
 มีการบริหารจัดการ สถานประกอบ

กจิการมีจดัการระบบการจดัการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยมุงเนนให มีการตระหนักถึงอันตรายจาก
การทํางาน มีการประเมินอันตราย ประเมิน
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ มีการนํากิจกรรม
ดานความปลอดภัยไปใชในข้ันตอนการทํางาน
ทุกข้ันตอน

 การมสีวนรวม สถานประกอบกจิการ
จดัใหพนกังานทุกคนมีสวนรวมในการลดอันตราย
การประสบอันตรายของสถานประกอบกิจการ
ใหเปนศูนย โดยจดัใหมีกจิกรรมรณรงคสงเสริม
ความปลอดภัยตางๆ เชน การจัดใหมีคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบ
กิจการ การจัดกิจกรรม 5 ส กิจกรรม KYT
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานประกอบกิจการ รวมท้ัง การอบรมให
ความรูกบัพนกังานทุกระดับตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและความเสี่ยงในการทํางาน

หลักเกณฑการขอรับการประกาศ
เกียรตคิณุ

ในสถานประกอบกิจการ แผนการควบคุม
อันตรายหรือความเสี่ยง รวมท้ังมีการทบทวน
แผนอยางตอเนือ่ง โดยสถานประกอบกจิการจะ
ตองมีการจัดทําแผนการประเมินอันตรายหรือ
ความเสี่ยง มีการดําเนินการตามแผน และ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ

สถานประกอบกจิการจะตองจดัใหมีการ
อบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ลูกจางผูรับเหมา ตอเนือ่งไมนอยกวา 12 เดือน
ชั่วโมงการทํางานสะสมของลูกจาง/ลูกจางผู
รับเหมา นอยกวา 1,000,000 ชัว่โมงข้ึนไป

ระดับทองแดง : สถานประกอบกจิการ
ท่ีไมมีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงข้ันสญูเสียวัน

สถานประกอบกจิการทุกประเภทสามารถ
สมัครขอรับการประกาศเกียรติคุณได

สถานประกอบกิจการตองมีนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานท่ีกําหนดไวในนโยบาย
อยางชัดเจนในการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย และมีการประกาศนโยบายให
พนักงานไดรับทราบอยางท่ัวถึง รวมท้ัง การ
กําหนดใหผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด

สถานประกอบกิจการตองมีการจัดใหมี
การประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสีย่ง

สภาพแวดลอมในการทํางานใหแกผูบริหาร
หัวหนางาน และพนักงานทุกระดับตามหนาท่ี
ความรับผดิชอบและลักษณะงาน และมีหลักฐาน
การอบรม

สถานประกอบกจิการตองจดัใหมีกจิกรรม
รณรงคสงเสริมดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และรายงาน
สรุปผลการดําเนินการ

ระดบัของประกาศเกียรตคิณุ
ระดบัตน : สถานประกอบกิจการท่ีไมมี

อุบติัเหตุจากการทํางานถงึข้ันสญูเสยีวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่โมงการทํางานของลูกจาง/



11SAFET Y LIFE

ทํางาน มีระยะเวลาสะสมชัว่โมงการทํางานของ
ลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมาตอเนือ่ง ไมนอยกวา 9
เดือน ชัว่โมงการทํางานสะสมของลูกจาง/ลูกจาง
ผูรับเหมา ต้ังแต 1,000,000 - 2,999,999
ชั่วโมง

ระดบัเงนิ : สถานประกอบกจิการท่ีไมมี
อุบติัเหตุจากการทํางานถงึข้ันสญูเสยีวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่โมงการทํางานของลูกจาง/
ลูกจางผูรับเหมาตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน
ชั่วโมงการทํางานสะสมของลูกจาง/ลูกจางผู
รับเหมา ต้ังแต 3,000,000-9,999,999 ชัว่โมง

ระดบัทอง : สถานประกอบกจิการท่ีไมมี
อุบติัเหตุจากการทํางานถงึข้ันสญูเสยีวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่โมงการทํางานของลูกจาง/

เกียรติคุณในระดับแพลทตินัม (Platinum)
การเลือ่นระดบั
สถานประกอบกจิการท่ีดําเนนิการ Zero

Accident Campaign อยางตอเนื่องสามารถขอ
เล่ือนระดับการประกาศเกยีรติคุณได 2 กรณ ีคือ

1. กรณีสถานประกอบกิจการสะสม

ชั่วโมงการทํางานไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับทองแดง จํานวน 1,000,000 -

2,999,999 ชัว่โมง
ระดับเงิ น จํานวน 3,000,000-

9,999,999 ชัว่โมง
ระดับทอง จาํนวน 10,000,000 ชัว่โมง

ข้ึนไป
2. กรณีสถานประกอบกิจการสะสม

ชัว่โมงการทํางานตอเนือ่งโดยไมสญูเสยีวันทํางาน
และไดรับประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกัน
ติดตอกนัเปนเวลา 5 ป และในปท่ี 5จะไดรับการ
เล่ือนระดับใหสูงข้ึน 1 ระดับ

การเขารวมโครงการ
สถานประกอบกิจการท่ีสนใจเขารวม

กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)
จะตองมีการดําเนนิการดังนี้

1. นโยบายดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

สถานประกอบกจิการตองมีนโยบายดาน
ความปลอดภัยฯ ท่ีใหความสําคัญกับการลด
อุบติัเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย โดยกาํหนด
เปนลายลักษณอักษรในนโยบายอยางชัดเจน

วธิดีาํเนนิการ
กรณสีถานประกอบกจิการยงัไมมีนโยบาย

ดานความปลอดภัยฯ ใหสถานประกอบกิจการ
จดัทํานโยบายความปลอดภัยฯ ท่ีตองกาํหนดวา
จะมีการดําเนินการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย รวมท้ังกาํหนดใหผูบริหาร หัวหนา

ลูกจางผูรับเหมาตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน
ชั่วโมงการทํางานสะสมของลูกจาง/ลูกจางผู
รับเหมา ต้ังแต 10,000,000 ชัว่โมงข้ึนไป

ระดบัแพลทตนิมั : สถานประกอบกจิการ
ไดรับประกาศเกยีรติคุณในระดับทองติดตอกนั
เปนเวลา 5 ป และในปท่ี 5 จะไดรับประกาศ

งาน และพนกังานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย
อยางเครงครัด โดยผูบริหารสูงสุดตองเปนผู
ลงนามประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร
และสถานประกอบกจิการจะตองมีการขับเคล่ือน
ตามนโยบายอยางเปนรูปธรรม

กรณสีถานประกอบกจิการมีนโยบายดาน
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ความปลอดภัยฯ แลว แตยังไมมีการกําหนด
เร่ืองการลดอุบติัเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
ไวในนโยบาย ใหสถานประกอบกจิการปรับปรุง
นโยบายดานความปลอดภัยฯ โดยตองกําหนด
วาจะมีการดําเนนิการลดอุบติัเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย รวมท้ังกาํหนดใหผูบริหาร หัวหนา
งาน และพนกังานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย
อยางเครงครัด โดยผูบริหารสูงสุดตองเปนผู
ลงนามประกาศนโยบายใหมเปนลายลักษณ
อักษร และสถานประกอบกิจการจะตองมีการ

ทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว
รวมท้ังจัดกิจกรรมการอบรม/การใหความรู
พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
และรายงานผลการดําเนินการเปนระยะอยาง
ตอเนือ่ง

วธิดีาํเนนิการ
สถานประกอบกจิการจะตองจดัใหมีการ

ประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง
ประกอบดวย

 มีแผนการประเมินอันตราย หรือแผน

และการปองกัน
 มีการรายงานผลการดําเนนิการใหกบั

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือผูบริหาร
ของสถานประกอบกิจการทราบเปนประจํา

เอกสารทีต่องสง
 แผนการประเมินอนัตรายหรือความเส่ียง
 แผนการควบคุมอันตรายหรือความเส่ียง
 รายงานผลประเมินอนัตรายประจําเดอืน
 รายงานผลการอบรมใหความรูแก

ขับเคล่ือนตามนโยบายอยางเปนรูปธรรม
เอกสารทีต่องสง
 นโยบายความปลอดภัยฯ ของสถาน

ประกอบกิจการ
2. มีการดําเนินกิจกรรมการประเมิน

อนัตรายในสถานประกอบกิจการ
สถานประกอบกจิการจะตองจดัใหมีการ

ประเมินอันตรายในสถานประกอบกจิการพรอม
ท้ังแผนควบคุมอันตราย โดยกาํหนดใหพนกังาน

การประเมินความเสี่ยง
 มีการประเมินอันตรายหรือความเสีย่ง

โดยพนกังานทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนนิการ
 มีแผนการควบคมุอนัตรายหรือความเส่ียง
 มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทํางานแกพนกังานทุกคน รวม
ท้ังพนักงานท่ีเปล่ียนงานและพนักงานเขาใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่ งความรู เกี่ ยวกับลักษณะ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน
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พนกังานทุกระดับ
3. มกีารจัดกิจกรรมการรณรงค สงเสรมิ

ดานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดลอมในการทาํงาน

สถานประกอบกจิการจะตองมีกจิกรรมท่ี
ใหพนกังานทุกคนมีสวนรวมในการลดอุบติัเหตุ
ในการทํางาน เชน กิจกรรม 5 ส. เพื่อความ
ปลอดภัย กจิกรรม KYT การจดักจิกรรมรณรงค
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ฯลฯ
โดยมีแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน มีรายงาน
สรุปผลการดําเนินการประกอบดวย แผนงาน/
โครงการ ลักษณะการดําเนินการ จํานวนผูเขา
รวมกจิกรรม ภาพประกอบการดําเนินกจิกรรม
ท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

เอกสารทีต่องสง
 แผนการดําเนินการ
 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ 5 ส, คําสัง่

แตงต้ังคณะกรรมการจดังานฯ
 ผลการตรวจประเมิน 5 ส
 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส
ข้ันตอนการสมัครกิจกรรมการรณรงค

ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
ป 2560

 เปดใหลงทะเบียนสําหรับผู ไม เคย
สมัคร ต้ังแตวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เปนตนไป
(สถานประกอบการท่ีเคยสมัครในป 2559 ไม
ตองลงทะเบียนใหม ให User และ Password
เดิมในการ Login)

 Login เพื่อยื่นเอกสารในระบบพรอม
กนัท่ัวประเทศ 21 มีนาคม - 19 เมษายน 2560

 ปดการรับสมัครและยื่นเอกสาร 20
เมษายน 2560

 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล/เอกสาร
ในระบบ

 เจาหนาท่ีติดตอผูสมัคร กรณีขอมูล/
เอกสาร ไมครบถวน

 ผูสมัครสามารถ Login เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสมัครได

 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
 มอบโลประกาศเกียรติคุณ
หมายเหต ุสถานประกอบกจิการใหม (ท่ี

ยังไมเคยสมัคร) สามารถนับชั่วโมงการทํางาน
สะสมยอนหลังป 2560 ไดไมจาํกดั (ชัว่โมงการ
ทํางานท่ีไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน) โดย
ชั่วโมงสะสมรวมท้ังหมด ใหนําไปเทียบเกณฑ
ระดับของประกาศเกียรติคุณท่ีจะไดรับ  (ระดับ
ตน ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง)
เพื่อสมัครใหตรงตามระดับประกาศเกียรติคุณ
ท่ีกําหนด

Vision Zero ยุทธศาสตรโลกเพ่ือ
การสรางเสรมิความปลอดภัยและสขุภาพ
อนามัยในการทํางาน

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO;
International Labour Organization) และ
สมาคมประกันสังคมนานาชาติ (ISSA; Inter-
national Social Security Association) ไดมี
บทบาทรวมกันในการพัฒนาและขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร Vision Zero เพือ่การบริหารจดัการ

ในสถานประกอบกจิการ หรือเสนอตอผูบริหาร
ของสถานประกอบกิจการ

วธิดีาํเนนิการ
สถานประกอบกจิการจะตองจดักจิกรรม

ดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
โดยมุงเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ
รณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
เปนประจาํทุกป ตองมีการดําเนินกจิกรรม 5 ส
ในสถานประกอบกิจการ
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และสรางความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน โดย
มีกลยุทธเชิงปองกันท่ีมุงไปสูโลกอนาคตแหง
ความปลอดภัยปราศจากการเสียชีวิตจากการ
ทํางานและไมมีอุบัติเหตุท่ีรุนแรง โรคจากการ
ทํางาน รวมถึงอุบัติเหตุจราจรท่ีรายแรงเนื่อง
จากการทํางาน

ยทุธศาสตร Vision Zero ไดรับการรับรอง
และนาํไปใชในหลายประเทศเพือ่มุงสูเปาหมาย
ในการสรางวัฒนธรรมเชิงปองกันดานความ
ปลอดภัย (Culture of Prevention) ใหเกิดข้ึน
อยางยั่งยืน โดยในท่ีประชุมสุดยอดผูนําชาติ
มหาอํานาจ (G7 Summit) เม่ือเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ณ สหพนัธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ไดมีการประกาศปฏิญญาท่ีใหการ
สนบัสนนุการจดัต้ังกองทุน Vision Zero ภายใต
ความรวมมือกับ ILO เพื่อสงเสริมการปองกัน
อุบัติเหตุ อันตราย และการเสียชีวิตจากการ
ทํางาน รวมท้ังสรางเสริมสถานภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพอนามัยในสถานท่ี
ทํางานทุกประเภทกิจการ

ภายใตยทุธศาสตร Vision Zero ประกอบ
ดวยกลยุทธท่ีกําหนดเปนกฎเหล็ก (Golden
Rule) จํานวน 7 ขอดังนี้

1. การเปนผูนําและใหคํามั่น (Take
Leadership & Commitment) ในการดําเนนิงาน
โดยผูบริหารสงูสดุขององคกรตองมีบทบาทเปน
ผูนํา มีนโยบายหรือแสดงความมุงม่ันท่ีจะให
ลําดับความสําคัญดานความปลอดภัยฯ ของผู
ปฏิบติังานทุกระดับ

2. การบงช้ีอันตรายและความเสี่ยง
(Identify Hazards and Risks) โดยจัดใหมี
มาตรการเพื่อสํารวจ ตรวจวัด วิเคราะหและ
ประเมินระดับอันตรายหรือความเสีย่งอยางเปน
ระบบ/เปนข้ันตอน พรอมมีการจัดทํารายงาน

หรือบันทึกขอมูลอยางครบครัน
3. การกําหนดเปาหมายดานความ

ปลอดภัยและสุขภาพ (Set Target for Safety
& Health) เพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมดาน
ความปลอดภัยฯ อยางมีทิศทาง เปนไปตามวัตถุ
ประสงคท่ีพึงประสงค และบรรลุเปาหมายท่ีต้ัง
ไวตามกรอบเวลาท่ีกําหนด

4. มีระบบงานที่ปลอดภัยและดีตอ
สุขภาพอนามัย (Ensure a Safe & Healthy

System) มุงเนนการออกแบบสภาพการทํางาน
และปจจยัท่ีเกีย่วของกบัการทํางานภายใตหลัก
ความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยและเหมาะสม
กับผูปฏิบัติงาน

5. การใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและ
ดีตอสุขภาพอนามัย (Use Safe & Healthy
Technology) เพือ่ลดความเสีย่งของผูปฏิบติังาน
ตอการไดรับอันตรายโดยอาศัยหลักวิศวกรรม
เพือ่การปองกนัและควบคุมความเสีย่งใหมีนอย
ท่ีสุดเทาท่ีปฏิบัติได

6. การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะ (Improve Qualification & Competency)
โดยมีการวางแผน วิเคราะห ตรวจสอบ ทบทวน
และขับเคล่ือนสูการปฏิบติั พรอมท้ังประเมินผล

เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย (Invest

in People) โดยคนเปนศูนยกลางของการพฒันา
จึงตองมุงเนนการอบรมใหความรู สรางเสริม
จติสาํนกึและทัศนคติท่ีถกูตอง เพือ่ใหปฏิบติังาน
ดวยความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

(เรยีบเรยีงโดย ดร. วสินัต ิเลาหอดุมโชค
ฝายวชิาการและความรวมมอืระหวางประเทศ
กองความปลอดภยัแรงงาน)


