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กระทรวงแรงงานจัดงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแหงชาติ (ชือ่ เดิม งานสัปดาห
ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ) ครั้งที่
31 ขึน้ ระหวางวันที่ 29 มิถนุ ายน-1 กรกฎาคม
2560 ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงคเพือ่ ให
นายจาง ลูกจาง ผูท เี่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชน ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ภายใตธีมงาน “Safety Thailand
Safety Together รวมแรงรวมใจ ประเทศไทย
ปลอดภัย” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบ
ดวย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ
และการสาธิต การจัดกิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยและสาระบันเทิงอื่นๆ
งานความปลอดภั ยและอาชี วอนามั ย
แหงชาติ ครัง้ ที่ 31 ถือเปนสวนหนึง่ ภายใตการ
บูรณาการเพื่ อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand) ของ 10 กระทรวงหลัก ไดแก

พลเอกศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สร างการตระหนั กรู ด านความปลอดภั ยและ
อาชีวอนามัยใหเกิดขึ้นในสังคม
พิธเี ปดงาน
พิธีเปดงานวันที่ 29 มิถุนายน 2560
โดยพลเอกศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงแรงงานเปนประธานในพิธแี ละปาฐกถา
หัวขอ “รวมแรง รวมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”
โดยไดกลาวในตอนหนึ่ งว า “นายกรั ฐมนตรี
ไดแสดงความหวงใยและใหความสําคัญตอการ
พั ฒนาแรงงาน และการขั บเคลื่ อนนโยบาย
Safety Thailand เพื่อการกาวสู Thailand 4.0
เป น อย างมาก โดยรั ฐบาลได วางกลไกการ
ปฏิรูปประเทศในหลายๆ ดาน ซึ่งเรื่อง Safety
Thailand เปนหนึง่ ในยุทธศาสตรดา นการสราง
โอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
สังคมซึ่ งยังจะตองมีการขับเคลื่ อนและเรงรัด
การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานจึงเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ ง
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดวยความคลองตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับงาน
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บังคับใชกฎหมาย เรือ่ งการดูแลความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของคนทํางานไมใชภาระของ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไมใชเรื่องที่จะ
หยุดดําเนินการใดๆ ได”
พิธมี อบรางวัล
 พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ
ที่ ผ านเกณฑการประกาศเกียรติคุ ณกิ จกรรม

การรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให
เปนศูนย ประจําป พ.ศ. 2560 (Zero Accident
Campaign 2017) จํ า นวน 258 รางวั ล
ประกอบดวย
 ระดับแพลทินัม 9 แหง โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน
 ระดับทอง 40 แหง โดยรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงแรงงาน
 ระดับเงิน 90 แหง โดยหมอมหลวง
ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
 ระดับทองแดง 119 แหง โดยนายอาทิตย
อิสโม ประธานกรรมการบริหารสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัยฯ
 พิ ธี มอบโล ประกาศเกี ย รติ คุ ณสถาน
ประกอบกิจการ SMEs ทีผ่ า นเกณฑตามโครงการ
นํารองระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ใน SMEs
จํานวน 9 แหง โดยนายอาทิตย อิสโม ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 Safety Thailand Safety Together
ร วมแรง รวมใจ ประเทศไทยปลอดภั ย โดย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ปลั ด กระทรวง
คมนาคม ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด
กระทรวง เกษตรและสหกรณ ดําเนินรายการ
โดยนายกําภู ภู ริ ภู ว ดล และนางสาวรั ชนี ย
สุทธิธรรม พิธกี รรายการเดินหนาประเทศไทย
 บูรณาการงาน IT เพือ
่ Safety Thailand
โดย ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน ผูแทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จและสั งคม ผู แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ ทนกรม
ควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ผู ร ว ม
อภิปรายและดําเนินการอภิปราย : ผูแทนกอง


พิธีมอบรางวัลดานการสงเสริมความ
ปลอดภัย การประกวดโปสเตอร Infographic
จํานวน 5รางวัล โดยนายอาทิตย อิสโม ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ
 การมอบโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ แก ผู
สนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชน 4 ราย
โดยนายอาทิ ตย อิ ส โม ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ
การจัดสัมมนาวิชาการ
มีการสัมมนาทางวิชาการหัวขอตางๆ ดังนี้


ความปลอดภั ยแรงงาน กรมสวั สดิ ก ารและ
คุมครองแรงงาน กระทรวง แรงงาน
 ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย
SMEs เพื่ อเศรษฐกิ จไทย โดย ผู แทนสถาน
ประกอบกิ จ การ SMEs ผู แทนหน ว ยงาน
สงเสริมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่ ปรึ ก ษาดํ า เนิ น โครงการมาตรฐานความ
ปลอดภั ยฯ SMEs ไทย ผู แทนกองทุ นความ
ปลอดภัย ดําเนินรายการ : ผูแทน สสปท.
 Update และตีความกฎหมายใหมดา
น
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน โดย ผูแทนกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
 เศรษฐศาสตรความปลอดภัย : ภาระ
หรือการลงทุน โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผู แทน TDRI นายคมกฤษณ
กิตติจําเริญ รองประธานสภาองคการนายจาง
การเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ดําเนินรายการ
: ดร.เดนศักดิ์ ยกยอน ภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุ ขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

การเสวนาหัวขอ “ความปลอดภัยใน
การกอสรางกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0” โดย
ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ผูแ ทนกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ผูแทนบริษัท นันทวัน จํากัด
ผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรม


กอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ
 Best Practice การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในการกอสราง โดย ผูแทนสมาคม
วิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ นายธีระพงษ รักษาสังข บริษัท เอ็น
เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด ผู แทน
บริษทั เซลล แหงประเทศไทย จํากัด นายอทิตย

เกษรามัญ บมจ. ปูนซิเมนตไทย ผูแทนการรถ
ไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ ไทย (รฟม.)
 สังเคราะหแนวทางการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบกิจการ โดย อ.บุษกร แสนสุข
ประธานคณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรมความ
ปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชู ป ถั มภ ผู แทนโครงการ
วิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทน National
Fire Protection Association (NFPA) ประเทศ
ไทย ผู แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 มาตรฐานสิง่ ทอกันไฟสําหรับในอาคาร
รถสาธารณะและชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย
และพิธลี งนาม MOU 3 หนวยงาน (SHAWPAT,
THTI, NFTTI) บรรยายพิเศษ : นายอิทธิชัย
ยศศรี ผูอ าํ นวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เสวนา : นายสมคิด รัตนประภาพร สมาคมเสนใย
ประดิษฐไทย (TMFA) และสหพันธอตุ สาหกรรม
สิ่ งทอแห งประเทศไทย (NFTTI) ดร.ทยากร
จันทรางศุ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย นายอํานวย ภูร ะหงษ ผอ. กองความ
ปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน คุณทิพวรรณ พานิชการ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (THTI) ดําเนิน
รายการและรวมอภิปราย: คุณพีรพร พละพลีวลั ย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
 ความปลอดภัยในการทํางานกับสาร
เคมี โดย ผู แทนกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ ทนกองความปลอดภัย
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แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ผู แ ทนสภาอุ ตสาหกรรม
ผูแ ทนแพทยอาชีวเวชศาสตร นายธนดล บรูณะ
เจาหนาทีก่ ลุม อุตสาหกรรมเคมี ดําเนินรายการ
และรวมอภิปราย : ดร.นพนันท นานคงแนบ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดย ผูแ ทนบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) นายกกฤษฎา ชัยกุล ผูจ ัดการ
ฝายบริหารระบบความปลอดภัยบริษัท SRPC
(PSM) ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ดําเนิน
รายการ : รศ. สราวุธ สุธรรมาสา ประธานสาขา
วิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช
 การทํางานปลอดภัยไรอาการ Office
Syndrome โดย รศ.ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช
ที่ปรึกษาสมาคมการยศาสตรไทย
 ความสํ า เร็ จ ในการแก ป ญ หาด า น
การยศาสตร ในสํานั ก งาน โดย นายอทิ ตย
เกษรามัญ บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
 จาก Safety Thailand สู Safe Work :
เพื่ อการดู แลสุขภาพลูกจาง โดย ผู แทนสภา
นายจางสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก นายชัยพร จันทนา ประธานสภา
องคการลูกจาง สภาแรงงานอิสระแหงประเทศ
ไทย ผู แทนแพทย อาชี วเวชศาสตร ดําเนิ น
รายการและร วมอภิ ปราย: ดร.พญ.ฉั นทนา
ผดุงทศ ผูอ าํ นวยการสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
 ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน Q-MARK / ISO 39001 โดย อธิบดีกรม
การขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม รศ.สราวุธ
สุธรรมาสา ประธานสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

รวมพลังประเทศไทยเพือ่ ความปลอดภัย
ทางถนน โดย ผูแ ทนบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรมการขนส งทางบก ผู แทนบริ ษั ท เอสซี จี
โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด ผูแ ทนฝายลูกจาง
ดําเนินรายการ: นพ. ธนะพงศ จินวงษ ผูอ าํ นวยการ
ศูนยวชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 การตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Response)
 กรณี อุ บั ติ เหตุ จ ากงานก อสร าง โดย
ผูแทนสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
 กรณีอบ
ุ ตั เิ หตุรถขนวัตถุอนั ตราย/กรณี
สารเคมีหกรั่วไหล โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
สํานั ก จั ดการกากของเสี ย และสารอั น ตราย


มหาวิ ทยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ผู ดําเนิ น
รายการ: นายชัยธนา ไชยมงคล ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อมในการทํางาน [องค การ
มหาชน (สสปท.)]
 กลยุทธความปลอดภัยในการดําเนิน
งานขนสง โดย ผูแทนบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส
แมเนจเมนท จํากัด ผูแทนบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูแทนบริษัทขนสง สมาคมขนสง ผู
แทนฝายลูกจาง ดําเนินรายการ: ผูแ ทน สสปท.

กรมควบคุมมลพิษ ผูที่เคยไดรับผลกระทบ
 สาธิตตอบโตภาวะฉุกเฉินสถานการณ
จําลอง (Tabletop) โดย คลังปโตรเลียม ลําปาง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 พฤติ ก รรมความปลอดภั ย แรงงาน
ไทยก็สรางได โดย นายชินโชติ แสงสังข ประธาน
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย
นายพนัส ไทยลวน ประธานสภาองคการลูกจาง
แรงงานแห ง ประเทศไทย นายมนั ส โกศล
ประธานสภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงานแหง
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ประเทศไทย นายบรรจง บุญรัตน ประธานสภา
องคการลูกจางศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย
ดําเนินรายการ : นายพิชิต พระปญญา ผูแทน
ฝายลูกจาง กรรมการบริหาร สสปท.
 Integrated OSH Network : เสริมสราง
คุณภาพการใหบริการและพัฒนาความเขมแข็ง
ของเครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โดย นายอาทิ ตย อิ สโม ประธานกรรมการ
บริหาร สสปท. นายวชิรวิทย บุญเติม นายก
สมาคม จป.ธนบุ รี นายณพด ศุ ขนิ คม จป.
วิ ชาชี พ บริ ษั ทวิ ทยุ การบิ นแห งประเทศไทย
ศู นย ค วบคุ ม การบิ น ภู เ ก็ ต และเลขานุ ก าร
ชมรมความปลอดภั ย จั ง หวั ดภู เก็ ต ดําเนิ น

รายการ : นายสามนต สังขทอง รักษาการใน
ตําแหน งผู อํานวยการสํานั กพั ฒนาเครื อข าย
และบุคลากรความปลอดภัย สสปท.
 พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ จรรยาบรรณ
และการยกระดับวิชาชีพสัมพันธกันอยางไร?
โดย ผู แทนกองความปลอดภั ยแรงงาน กรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน ผูแ ทนชมรม จป. อาจารยสวุ รรณ
สุขประเสริฐ นายทวี เตชะธีราวัฒน ประธานสภา

องคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย
ดําเนินรายการ: รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธิ์
หัวหนาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 ร า งมาตรฐานระบบบริ ห ารจั ด การ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
Occupational health and safety management
systems - Requirements with guidance for
use โดย ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุ ต สาหกรรม (สมอ.) ผศ.นริ ศ เจริ ญ พร

คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดําเนินรายการ : นางจุฑาพนิต บุญดีกลุ สสปท.
 แสดงความคิ ด เห็ น มาตรฐานการ
ทํางานบนที่ สู งประเทศไทย โดย ผู แทนกอง
ความปลอดภั ยแรงงาน กรมสวั สดิ ก ารและ
คุ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผู แทน
บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด
นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ บริษทั 3M (ประเทศไทย)
จํากัด นายสุรชัย สังขะพงศ บริษัท NPC S&E
 พัฒนางานวิจย
ั ดานความปลอดภัยดวย
แรงงาน สูประเทศไทย 4.0 โดย ดร. วรกมล
บุณยโยธิน อาจารยประจําหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุ ขศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล ดร.ธี ร พั น ธ แก วดอก
อาจารยประจําหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นายประพันธ ปุษยไพบูลย ผูแ ทน
ฝายนายจาง กรรมการบริหาร สสปท. นายมานิตย
พรหมการียก ลุ ประธานสภาองคการลูกจางแรงงาน
ยานยนต แหงประเทศไทย ดําเนินรายการ :
ดร. จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ นักวิจัย สสปท.
 กลเม็ดสูผลสัมฤทธิ์ พิชิตรางวัล Zero
accident กลเม็ดสูผลสัมฤทธิ์พิชิตรางวัล Zero
accident โดยนายหรรษลักษณ วงศกรการัณภาส
บริษทั ทสึจยิ า (ประเทศไทย) จํากัด นายอดิศร
ดีปานธรรม บริษทั เอ็กเซดดี้ ฟริคชัน่ แมททีเรียล
จํากัด ผูแทนบริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร
ดําเนินรายการ : ผูแทน สสปท.
 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (Process Safety Management)
(Process Safety Management) โดย ผูแ ทนการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายศุภกิจ
บุ ญศิ ริ ผู อํานวยการสํานั ก เทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุ ตสาหกรรม ผู แทนสมาคมวิศวกรรมสถาน
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แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูรวม
อภิปรายและดําเนินรายการ : ผูอ าํ นวยการกอง
ความปลอดภั ยแรงงาน กรมสวั สดิ ก ารและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 ผนึกความรู PSM จากกูรูดานความ
ปลอดภัยแหงเยอรมนี โดย Dr. Class Jurgen
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี
 จป. มือโปร พบ จป. ปายแดง โดย นาย
ประกาศ บุ ตตะมาศ บริษั ท พี ทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (จป. มือโปร) นาย
นิพนธ ประเสริฐผล บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส
จํากัด (จป.ปายแดง) ดําเนินรายการ: นายวิกรม
ปติสุข ประธานชมรม จป. นวนคร
การจัดนิทรรศการ
ใชพื้นที่ 9,600 ตารางเมตร ในการจัด
คูหานิทรรศการจากหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนประมาณ 150 คูหา มีโซนสําคัญคือ
คูหา Safety Thailand ความปลอดภัยสารเคมี
อัคคีภยั การกอสราง และความ ปลอดภัยจราจร
คูหาผลงานของสถาบันการศึกษา 20 แหง และ
คูหาหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย
1. การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนดานความ

อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) เปนตน
4. การแสดงนิทรรศการความปลอดภัย
ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ
อาทิ บมจ. ปตท. เครือซิเมนตไทย เชฟรอน
(ประเทศไทย)
5. การจัดแสดงผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูผ ลิตและผู
จําหนายชัน้ นําในประเทศและตางประเทศ อาทิ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย จํานวน 18 แหง
2. การแสดงนิทรรศการจากหนวยงาน
ภาครั ฐ เช น สํานั ก งานประกั นสั ง คม กรม
สวัสดิการ และคุมครองแรงงาน เปนตน
3. การแสดงนิทรรศการจากสมาคมและ
ชมรมทีด่ าํ เนินการเกีย่ วเนือ่ งกับความปลอดภัย
ในการทํางาน เชน สมาคมการยศาสตรแหง
ประเทศไทย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ

บมจ. ผลธัญญะ ผุจําหนายอุปกรณ
ความปลอดภัยในการทํางานครบวงจร ตั้งแต
อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เครื่องชวย
หายใจ อุปกรณทํางานบนที่สูง อุปกรณทํางาน
ในพื้นที่อับอากาศ อุปกรณปองกันสารเคมี มา
ผลธัญญะทีเ่ ดียว ตองการอะไรมีใหเลือกซือ้ ครบ
 บจก. นิปปอน เคมิคอล ผูผลิตและ
จําหน ายเครื่ องดั บเพลิ ง “นิ ปปอน” ที่ อยู คู


วงการดับเพลิงไทยมาถึงสี่สบิ ป พรอมจําหนาย
โฟมคุณภาพ (มีสตอก 20,000 ลิตร ไวบริการ
ในกรณีฉุกฉิน) และอุปกรณดับเพลิงทุกชนิด
รวมถึงระดั บดับเพลิงอั ตโนมัติชนิดแอโรซอล
Stat-X ดังสโลแกน “ยิ่งรูจัก ยิ่งอยากจะเลือก
ใช นิ ป ปอน” โดยมี เ ถ า แก ใ จดี คุ ณ กั ม พล
เลิศเกรียงไกรยิ่ง ยืนตอนรับลูกคาดวยใบหนา
ยิ้มแยมตลอดเวลา
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รวมทั้ งใหบริการฝกอบรมดับเพลิงและหนีไฟ
ตามกฎหมายกําหนด ดําเนินงานโดยอาจารย
สวัสดิ์ เจริญวรชัย ครูดบั เพลิงทีม่ ีลกู ศิษยลกู หา
เต็มเมือง
 บจก. เดรเกอร เซฟตี้ (ไทยแลนด)
บริษทั สาขาประเทศไทยของ “เดรเกอร” ผูผ ลิต
อุปกรณความปลอดภัยระดับโลกของเยอรมัน

ความเขาใจแกผูเขารวมรับฟงอยางถวนหนา
กิจกรรมเวทีกลางบริเวณหองนิทรรศการ
จัดใหเปนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นรูปแบบ
สาระบันเทิง ตลอดทั้ง 3 วัน เชน
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 Safety Talk “กันภัยดีกวากูภัย เสียง
จากใจคนกูชีพ” โดย ฝนเดน จรรยาธนากร
 Safety Talk “สรางสํานึกความปลอดภัย
จากใจนักแขง” โดย ฟลม รัฐภาคย วิไลโรจน
และโฟลท รัฐพงษ วิไลโรจน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 การประกวด Brand Ambassador
“Safety Smart & Smile Contest 2017” รอบ
ตัดสินซึ่งมี 2 ประเภท คือ
 ประเภทนั ก ศึ ก ษา Young Safety
Smart 2017 มีผูเขาประกวดทั้งหมด จํานวน
10 คน ผูช นะเลิศไดแก นายชนินทร ทนคง จาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวปภาวศรี
สมณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประเภท จป. Safety Smart 2017 มีผู
เขารวมประกวดทัง้ หมด 7 คน ผูช นะเลิศ ไดแก
นายภั ทรพล แสงนาค จากบริ ษั ทเอ็ นเอ็ มบี

ภายใตสโลแกน “Technology for Life” มีตงั้ แต
ชุดดับเพลิง ชุดปองกันสารเคมี อุปกรณชวย
หายใจชนิด SCBA หนากากปองกันแกส เครือ่ ง
ตรวจวัดแกส ฯลฯ คุณภาพเปนที่เชื่อถือไดมา
ยาวนานทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชียและทั่วโลก
 บจก. เทยิน คอปอเรชัน
่ (ประเทศไทย)
ผูผ ลิตผากันไฟ “เทยิน อะรามิด” อันโดงดังจาก
ประเทศญี่ปุน ผลิตภัณฑใหมที่ผลิตในโรงงาน
ประเทศไทยคือ “Teijinconex” ผากันไฟหลาก
สีสันที่ผานการยอมดวยเทคโนโลยีทันสมัย ให
การปกปองแกผสู วมใสอยางเยีย่ มยอด ทัง้ ความ
รอนและเปลวไฟ และยังสวมสบาย ไมอึดอัด
สามารถปฏิบัตงิ านไดเหมือนปกติ นอกจากจัด
บูธนิทรรศการแลว เทยินยังมีสวนรวมในการ
สัมมนาวิชาการดานสิ่งทอกันไฟเพื่อใหความรู

มินแี บ (ประเทศไทย) จํากัด และนางสาวชัชฎา
มะพล จากบริษัท 3M (ประเทศไทย) จํากัด
 Safety Talk “พลิกชีวิต พิชิตความ
ปลอดภัย ใครๆ ก็ทําได” โดยปนัดดา วงษผดู ี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 Safety Talk “หัวใจที่มุงมั่นกับการ
สรางฝนการทํางาน” คุณเกสรา อินแกว สตรี

คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิง่

บจก. เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล/บจก.
อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียริ่ง ผูผลิตและจําหนาย
เครื่ องดั บเพลิ งอิ มพี เรี ยลที่ มี ชื่ อเสี ยงมานาน
หลายสิบป และเปนผูนําเขาระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภยั ชัน้ นําจากตางประเทศ เชน ระบบ
แกสเฉื่อย (ROTAREC, FIRETEC) ระบบสาร
สะอาด (VIKING; FM200, NOVEC 1203)
ระบบโฟม ระบบดับไฟในครัว ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (FIREDETEC) ระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม HOCHIKI ฯลฯ
 บจก. ไฟร ลีดเดอร แอนด เซฟตี
จําหนายเครือ่ งดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงทุก
ชนิด ตัวแทนจําหนายนวัตกรรมสารดับเพลิง
FireAde 2000 ใหความเย็นอยางยิง่ ยวด ดับไฟ
ได เ ด็ ด ขาด แต เพี ยงผู เดี ย วในประเทศไทย
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กิจกรรม “Safety Smart & Smile Contest 2017”

พิการจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัด
ปทุมธานี
 การแสดงมิ นิ คอนเสิ ร ต “เอิ้ นขวั ญ
วรัญญา”
กิจกรรมเซฟตีแ้ รลลี่
เพือ่ สรางการมีสว นรวมในการเลนเกมส
และใหผูรวมเลนเกมสไดเดินชมทั่วบริเวณงาน
เพื่อมารับแลกของรางวัลมากมาย
การประกวดกิ จกรรมส งเสริ มความ

ผลงานที่ 3 ชื่อ “ใหเพื่อนชวยยก” จาก
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
โรงงานบานโพธิ์
ผลงานที่ 4 ชือ่ “อุปกรณลดความเสีย่ ง
จากการถู กหนี บ ทั บ ” จากบริ ษั ท โตโยต า
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โรงงานบานโพธิ์
ผลงานที่ 5 “การกําจัดไฟฟาสถิตเครือ่ ง
พิมพสี” จากบริษัท เทคนิคกราเวียร จํากัด
 การประกวด “ชุ ด โปสเตอร ค วาม

ปลอดภัยในการทํางาน
 การประกวดนวัตกรรมความปลอดภัย
(OSH Innovation) มีผลงานเขาประกวด 17
ผลงาน ซึง่ มีผลงานทีผ่ า นการคัดเลือกในระดับดี
จํานวน 5 ผลงาน
ผลงานที่ 1 ชือ่ “การถอด-ประกอบประตู
ไมใชเรือ่ งยาก” จากบริษัท โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จํากัด โรงงานบานโพธิ์
ผลงานที่ 2 ชื่อ “โฟลคลิฟท Karakuri”
จากบริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
โรงงานบานโพธิ์

ปลอดภัยในการทํางาน (Infographic)” มีผลงาน
เขาประกวด 54 ผลงาน ผลการประกวดมีดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ นางสาวปยะนุช ไสยกิจ
ชุดโปสเตอร “การเลือกซือ้ และการใชอปุ กรณ
ไฟฟา”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว
ปยะนุช ไสยกิจ ชุดโปสเตอร “KYT คืออะไร”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาว
คัทลียา ตรีรยาภิวฒ
ั น ชุดโปสเตอร “อันตราย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางานกับเครือ่ งจักร”
 รางวัลชมเชย นางสาววิไลรัตน คํานุช

ชุดโปสเตอร “อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางาน
กับเครือ่ งจักร”
 รางวั ลชมเชย นายปราชญ ชนิ นทร
คงโพธิ์รอด ชุดโปสเตอร “KYT คืออะไร”
นายชัยธนา ไชยมงคล ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สสปท.)
กลาวสรุปการจัดงานปนวี้ า กิจกรรมภายในงาน
มีการจัดสัมมนาวิชาการ รวม 29 หัวขอวิชา ซึง่
เนนการแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยี
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการ
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กิจกรรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เขากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
ทุกขัน้ ตอน
3. การมีสว นรวม
การเสริมสรางใหเกิดความรวมมือและ
ความมุงมั่นของบุคลากรทุกระดับในองคกรใน
การดําเนินการเพือ่ ลดอุบตั ิเหตุและอันตรายใน
สถานประกอบกิจการโดยการแลกเปลี่ยนองค
ความรูแ ละประสบการณดา นความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย รวมทัง้ การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากร และแกไขปญหาอยางจริงจัง
ทั้ ง นี้ สถาบั นส ง เสริ มความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องค การมหาชน) เป นหน วยงานที่ มี หน าที่
เกี่ยวกับการรณรงค สงเสริม และแกไขปญหา
เกี่ ยวกั บความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เล็งเห็นถึงความ
สําคัญของหลักการพืน้ ฐาน 3 ขอ ดังกลาวในการ
ลดอัตราการประสบอันตรายในสถานประกอบ
กิจการใหเปนศูนย เพื่อปองกันความสูญเสียที่
อาจเกิดขึน้ จากการทํางานยังผลใหเกิดวัฒนธรรม

พัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand ใน 5
ดานหลัก ไดแก ดานการกอสราง การปองกัน
อัคคีภยั ดานสารเคมี ดานอาชีวอนามัย และดาน
ความปลอดภัยในการขนสงทางถนน รวมถึง
การจัดแสดงนิทรรศการจากหนวยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนรวม 140 บูท โดยเนนการสรางการ
รับรูผานรูปแบบและกิจกรรมที่นาสนใจ ทั้งนี้
ผูเ ขารวมงานตลอด 3 วัน รวมจํานวน 52,608
คน (วันแรก 24,011 คน วันทีส่ อง 17,190 คน
และวันสุดทาย 11,407 คน)

กิจกรรมการรณรงคลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
จากการทํางานใหเปนศูนย ป 2560
กิจกรรมการรณรงคลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจาก
การทํางานใหเปนศูนย ประกอบดวยหลักการ

พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ผูบ ริหารมีความมุง มัน่
ผู บ ริ หารระดั บสู ง ขององค กรให ความ
สําคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ลูกจาง มีความมุง มัน่ ในการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย โดยมีการกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจน ให
การสนับสนุนและเปนผูน าํ ในการริเริม่ ดําเนินการ
เพือ่ ลดสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการทํางาน
ใหเปนศูนย

2. มีการบริหารจัดการ
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโครงสรางและ
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยมีกจิ กรรมหลัก
คือ การประเมินอันตราย การควบคุมความเสีย่ ง
และการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง รวมทั้ ง
กําหนดบทบาทและหนาทีค่ วามรับผิดชอบใหผู
บริหาร หัวหนางาน และลูกจาง และบูรณาการ

ความปลอดภัยเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน ดังนั้น
กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)
จึ งมุ งเน นให สถานประกอบกิ จการที่ เข าร วม
โครงการดําเนินการตามหลักการ 3 ขอ ดังนี้
 ผูบ
 ริหารมีความมุง มัน่ สถานประกอบ
กิจการตองมีมนี โยบายดานความปลอดภัยทีร่ ะบุ
ถึงการลดอัตราการประสบอันตรายใหเปนศูนย
ที่ชัดเจน เพื่อเปนการแสดงถึงความมุงมั่นใน
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การลดสถิติการประสบอันตรายใหเปนศูนย
 มีการบริหารจัดการ สถานประกอบ
กิจการมีจดั การระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยมุงเนนให มีการตระหนักถึงอันตรายจาก
การทํางาน มีการประเมินอันตราย ประเมิน
ความเสี่ ยงอยางเปนระบบ มีการนํากิจกรรม
ดานความปลอดภัยไปใชในขั้นตอนการทํางาน
ทุกขัน้ ตอน
 การมีสว
 นรวม สถานประกอบกิจการ
จัดใหพนักงานทุกคนมีสว นรวมในการลดอันตราย
การประสบอันตรายของสถานประกอบกิจการ
ใหเปนศูนย โดยจัดใหมกี จิ กรรมรณรงคสง เสริม
ความปลอดภั ยต างๆ เช น การจั ดให มี คณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบ
กิจการ การจัดกิจกรรม 5 ส กิจกรรม KYT
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง การอบรมให
ความรูก บั พนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและความเสี่ยงในการทํางาน
หลั ก เกณฑ ก ารขอรั บ การประกาศ
เกียรติคณ
ุ

ในสถานประกอบกิ จ การ แผนการควบคุ ม
อันตรายหรือความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน
แผนอยางตอเนือ่ ง โดยสถานประกอบกิจการจะ
ตองมีการจัดทําแผนการประเมินอันตรายหรือ
ความเสี่ ยง มี การดําเนิ นการตามแผน และ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ
สถานประกอบกิจการจะตองจัดใหมกี าร
อบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สถานประกอบกิจการทุกประเภทสามารถ
สมัครขอรับการประกาศเกียรติคุณได
สถานประกอบกิ จ การต อ งมี นโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานที่กําหนดไวในนโยบาย
อยางชัดเจนในการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ให เป นศู นย และมี ก ารประกาศนโยบายให
พนักงานไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทั้ง การ
กําหนดใหผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัตติ ามนโยบายอยางเครงครัด
สถานประกอบกิจการตองมีการจัดใหมี
การประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสีย่ ง

สภาพแวดล อมในการทํางานให แก ผู บ ริ หาร
หัวหนางาน และพนักงานทุกระดับตามหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน และมีหลักฐาน
การอบรม
สถานประกอบกิจการตองจัดใหมกี จิ กรรม
รณรงคสง เสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และรายงาน
สรุปผลการดําเนินการ
ระดับของประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับตน : สถานประกอบกิจการทีไ่ มมี
อุบตั เิ หตุจากการทํางานถึงขัน้ สูญเสียวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่ โมงการทํางานของลูกจาง/

ลูกจางผูร บั เหมา ตอเนือ่ งไมนอ ยกวา 12 เดือน
ชั่ วโมงการทํางานสะสมของลูกจ าง/ลู กจ างผู
รับเหมา นอยกวา 1,000,000 ชัว่ โมงขึน้ ไป
ระดับทองแดง : สถานประกอบกิจการ
ที่ไมมอี ุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นสูญเสียวัน
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ทํางาน มีระยะเวลาสะสมชัว่ โมงการทํางานของ
ลูกจาง/ลูกจางผูร บั เหมาตอเนือ่ ง ไมนอ ยกวา 9
เดือน ชัว่ โมงการทํางานสะสมของลูกจาง/ลูกจาง
ผูรับเหมา ตั้งแต 1,000,000 - 2,999,999
ชั่วโมง
ระดับเงิน : สถานประกอบกิจการทีไ่ มมี
อุบตั เิ หตุจากการทํางานถึงขัน้ สูญเสียวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่ โมงการทํางานของลูกจาง/
ลูกจางผูรับเหมาตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน
ชั่ วโมงการทํางานสะสมของลูกจ าง/ลู กจ างผู
รับเหมา ตัง้ แต 3,000,000-9,999,999 ชัว่ โมง
ระดับทอง : สถานประกอบกิจการทีไ่ มมี
อุบตั เิ หตุจากการทํางานถึงขัน้ สูญเสียวันทํางาน
มีระยะเวลาสะสมชัว่ โมงการทํางานของลูกจาง/

ชั่วโมงการทํางานไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับทองแดง จํานวน 1,000,000 2,999,999 ชัว่ โมง
ระดั บเงิ น จํ า นวน 3,000,0009,999,999 ชัว่ โมง
ระดับทอง จํานวน 10,000,000 ชัว่ โมง
ขึ้นไป
2. กรณี ส ถานประกอบกิ จ การสะสม
ชัว่ โมงการทํางานตอเนือ่ งโดยไมสญ
ู เสียวันทํางาน
และไดรับประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกัน
ติดตอกันเปนเวลา 5 ป และในปที่ 5จะไดรบั การ
เลื่อนระดับใหสูงขึ้น 1 ระดับ
การเขารวมโครงการ
สถานประกอบกิ จการที่ สนใจเข าร วม
กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)
จะตองมีการดําเนินการดังนี้
1. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
สถานประกอบกิจการตองมีนโยบายดาน
ความปลอดภัยฯ ที่ ใหความสําคัญกับการลด
อุบตั เิ หตุจากการทํางานใหเปนศูนย โดยกําหนด
เปนลายลักษณอักษรในนโยบายอยางชัดเจน
วิธดี าํ เนินการ
กรณีสถานประกอบกิจการยังไมมนี โยบาย
ดานความปลอดภัยฯ ใหสถานประกอบกิจการ
จัดทํานโยบายความปลอดภัยฯ ทีต่ อ งกําหนดวา
จะมีการดําเนินการลดอุบัตเิ หตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย รวมทั้งกําหนดใหผบู ริหาร หัวหนา

ลูกจางผูรับเหมาตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน เกียรติคุณในระดับแพลทตินัม (Platinum)
ชั่ วโมงการทํางานสะสมของลูกจ าง/ลู กจ างผู
การเลือ่ นระดับ
รับเหมา ตัง้ แต 10,000,000 ชัว่ โมงขึน้ ไป
สถานประกอบกิจการทีด่ าํ เนินการ Zero
ระดับแพลทตินมั : สถานประกอบกิจการ Accident Campaign อยางตอเนื่องสามารถขอ
ไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ในระดับทองติดตอกัน เลือ่ นระดับการประกาศเกียรติคณ
ุ ได 2 กรณี คือ
เปนเวลา 5 ป และในปที่ 5 จะไดรับประกาศ
1. กรณี ส ถานประกอบกิ จ การสะสม

งาน และพนักงานทุกระดับปฏิบัตติ ามนโยบาย
อยางเครงครัด โดยผู บริหารสูงสุดตองเปนผู
ลงนามประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร
และสถานประกอบกิจการจะตองมีการขับเคลือ่ น
ตามนโยบายอยางเปนรูปธรรม
กรณีสถานประกอบกิจการมีนโยบายดาน
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ความปลอดภัยฯ แลว แตยังไมมีการกําหนด
เรือ่ งการลดอุบตั เิ หตุจากการทํางานใหเปนศูนย
ไวในนโยบาย ใหสถานประกอบกิจการปรับปรุง
นโยบายดานความปลอดภัยฯ โดยตองกําหนด
วาจะมีการดําเนินการลดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย รวมทั้งกําหนดใหผบู ริหาร หัวหนา
งาน และพนักงานทุกระดับปฏิบัตติ ามนโยบาย
อยางเครงครัด โดยผู บริหารสูงสุดตองเปนผู
ลงนามประกาศนโยบายใหม เป นลายลั กษณ
อักษร และสถานประกอบกิจการจะตองมีการ

ทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว
รวมทั้ งจั ดกิ จกรรมการอบรม/การให ความรู
พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
และรายงานผลการดําเนินการเปนระยะอยาง
ตอเนือ่ ง
วิธดี าํ เนินการ
สถานประกอบกิจการจะตองจัดใหมกี าร
ประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ ยง
ประกอบดวย
 มีแผนการประเมินอันตราย หรือแผน

ขับเคลื่อนตามนโยบายอยางเปนรูปธรรม
เอกสารทีต่ อ งสง
 นโยบายความปลอดภัยฯ ของสถาน
ประกอบกิจการ
2. มีการดําเนินกิจกรรมการประเมิน
อันตรายในสถานประกอบกิจการ
สถานประกอบกิจการจะตองจัดใหมกี าร
ประเมินอันตรายในสถานประกอบกิจการพรอม
ทัง้ แผนควบคุมอันตราย โดยกําหนดใหพนักงาน

การประเมินความเสี่ยง
และการปองกัน
 มีการประเมินอันตรายหรือความเสีย
่ง
 มีการรายงานผลการดําเนินการใหกบ
ั
โดยพนักงานทุกระดับมีสว นรวมในการดําเนินการ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือผูบริหาร
 มีแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสีย
่ ง ของสถานประกอบกิจการทราบเปนประจํา
 มี การอบรมให ความรู เกี่ ยวกั บ ความ
เอกสารทีต่ อ งสง
ปลอดภัยในการทํางานแกพนักงานทุกคน รวม
่ง
 แผนการประเมินอันตรายหรือความเสีย
ทั้งพนักงานที่เปลี่ยนงานและพนักงานเขาใหม
 แผนการควบคุมอันตรายหรือความเสีย
่ง
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความรู เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะ
 รายงานผลประเมินอันตรายประจําเดือน
อั นตรายที่ อาจเกิ ดขึ้ นในกระบวนการทํางาน
 รายงานผลการอบรมใหความรูแก
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พนักงานทุกระดับ
3. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค สงเสริม
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
สถานประกอบกิจการจะตองมีกจิ กรรมที่
ใหพนักงานทุกคนมีสว นรวมในการลดอุบตั เิ หตุ
ในการทํางาน เชน กิจกรรม 5 ส. เพื่อความ
ปลอดภัย กิจกรรม KYT การจัดกิจกรรมรณรงค
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ฯลฯ
โดยมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจน มีรายงาน
สรุปผลการดําเนินการประกอบดวย แผนงาน/
โครงการ ลักษณะการดําเนินการ จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
ที่ นําเสนอต อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

เป ด ให ลงทะเบี ยนสําหรั บ ผู ไม เ คย
สมัคร ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2560 เปนตนไป
(สถานประกอบการที่เคยสมัครในป 2559 ไม
ตองลงทะเบียนใหม ให User และ Password
เดิมในการ Login)
 Login เพื่อยื่นเอกสารในระบบพรอม
กันทัว่ ประเทศ 21 มีนาคม - 19 เมษายน 2560
 ปดการรับสมัครและยื่ นเอกสาร 20
เมษายน 2560
 เจ าหน าที่ ตรวจสอบข อมู ล /เอกสาร
ในระบบ
 เจาหนาที่ติดตอผูสมัคร กรณีขอมูล/
เอกสาร ไมครบถวน
 ผูสมัครสามารถ Login เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสมัครได
 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
 มอบโลประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ สถานประกอบกิจการใหม (ที่
ยังไมเคยสมัคร) สามารถนับชั่วโมงการทํางาน
สะสมยอนหลังป 2560 ไดไมจาํ กัด (ชัว่ โมงการ
ทํางานที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน) โดย
ชั่วโมงสะสมรวมทั้งหมด ใหนําไปเทียบเกณฑ
ระดับของประกาศเกียรติคุณทีจ่ ะไดรบั (ระดับ
ตน ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง)
เพื่อสมัครใหตรงตามระดับประกาศเกียรติคุณ
ที่กําหนด

ในสถานประกอบกิจการ หรือเสนอตอผูบ ริหาร
เอกสารทีต่ อ งสง
ของสถานประกอบกิจการ
 แผนการดําเนินการ
วิธดี าํ เนินการ
 คําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการ 5 ส, คําสัง่
สถานประกอบกิจการจะตองจัดกิจกรรม แตงตัง้ คณะกรรมการจัดงานฯ
ด านความปลอดภั ยในสถานประกอบกิจการ
 ผลการตรวจประเมิน 5 ส
โดยมุงเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ
 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส
รณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
ขั้ นตอนการสมัครกิจกรรมการรณรงค
เปนประจําทุกป ตองมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส ลดสถิ ติ อุ บั ติ เหตุ จากการทํางานให เป นศู นย
ในสถานประกอบกิจการ
ป 2560

Vision Zero ยุ ทธศาสตรโลกเพื่ อ
การสรางเสริมความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการทํางาน



องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO;
International Labour Organization) และ
สมาคมประกันสังคมนานาชาติ (ISSA; International Social Security Association) ไดมี
บทบาทร วมกั นในการพั ฒนาและขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร Vision Zero เพือ่ การบริหารจัดการ
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และสรางความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน โดย
มีกลยุทธเชิงปองกันที่มุงไปสูโลกอนาคตแหง
ความปลอดภัยปราศจากการเสียชีวิตจากการ
ทํางานและไมมีอุบัติเหตุที่รุนแรง โรคจากการ
ทํางาน รวมถึงอุบัติเหตุจราจรที่รายแรงเนื่อง
จากการทํางาน
ยุทธศาสตร Vision Zero ไดรบั การรับรอง
และนําไปใชในหลายประเทศเพือ่ มุง สูเ ปาหมาย
ในการสรางวั ฒนธรรมเชิ งปองกั นด านความ
ปลอดภัย (Culture of Prevention) ใหเกิดขึ้น
อยางยั่ งยืน โดยในที่ ประชุมสุดยอดผู นําชาติ
มหาอํานาจ (G7 Summit) เมื่อเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ณ สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ได มี การประกาศปฏิ ญญาที่ ให การ
สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน Vision Zero ภายใต
ความรวมมือกับ ILO เพื่อสงเสริมการปองกัน
อุบัติเหตุ อันตราย และการเสียชีวิตจากการ
ทํางาน รวมทัง้ สรางเสริมสถานภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพอนามัยในสถานที่
ทํางานทุกประเภทกิจการ
ภายใตยทุ ธศาสตร Vision Zero ประกอบ
ดวยกลยุทธที่ กําหนดเปนกฎเหล็ ก (Golden
Rule) จํานวน 7 ขอดังนี้
1. การเปนผูนําและใหคํามั่น (Take
Leadership & Commitment) ในการดําเนินงาน
โดยผูบ ริหารสูงสุดขององคกรตองมีบทบาทเปน
ผูนํา มีนโยบายหรือแสดงความมุงมั่ นที่จะให
ลําดับความสําคัญดานความปลอดภัยฯ ของผู
ปฏิบตั ิงานทุกระดับ
2. การบงชี้อันตรายและความเสี่ ยง
(Identify Hazards and Risks) โดยจัดใหมี
มาตรการเพื่ อสํารวจ ตรวจวัด วิเคราะหและ
ประเมินระดับอันตรายหรือความเสีย่ งอยางเปน
ระบบ/เปนขั้นตอน พรอมมีการจัดทํารายงาน

System) มุง เนนการออกแบบสภาพการทํางาน
และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานภายใตหลัก
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยและเหมาะสม
กับผูปฏิบัตงิ าน
5. การใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและ
ดีตอสุขภาพอนามัย (Use Safe & Healthy
Technology) เพือ่ ลดความเสีย่ งของผูป ฏิบตั งิ าน
ตอการไดรับอันตรายโดยอาศัยหลักวิศวกรรม
เพือ่ การปองกันและควบคุมความเสีย่ งใหมนี อ ย
ที่สุดเทาที่ปฏิบัติได
6. การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะ (Improve Qualification & Competency)
โดยมีการวางแผน วิเคราะห ตรวจสอบ ทบทวน
และขับเคลือ่ นสูก ารปฏิบตั ิ พรอมทัง้ ประเมินผล

หรือบันทึกขอมูลอยางครบครัน
3. การกําหนดเป าหมายด านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ (Set Target for Safety
& Health) เพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมดาน
ความปลอดภัยฯ อยางมีทศิ ทาง เปนไปตามวัตถุ
ประสงคที่พึงประสงค และบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไวตามกรอบเวลาที่กําหนด
4. มีระบบงานที่ ปลอดภั ยและดี ต อ
สุขภาพอนามัย (Ensure a Safe & Healthy

เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย (Invest
in People) โดยคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
จึงตองมุงเนนการอบรมใหความรู สรางเสริม
จิตสํานึกและทัศนคติทถี่ กู ตอง เพือ่ ใหปฏิบตั งิ าน
ดวยความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
(เรียบเรียงโดย ดร. วิสนั ติ เลาหอุดมโชค
ฝายวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ
กองความปลอดภัยแรงงาน)
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