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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

1. บทน ำ
2. บุคลำกรในงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
3. องค์กรภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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1. บทน า

กำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จได้โดย 
อำศัยบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องอำศัยควำมร่วมมือกำรท ำงำนของสหสำขำวิชำชีพมำกมำยร่วมมือกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
ฝ่ำยนำยจ้ำง ฝ่ำยลูกจ้ำง รวมทั้งหน่วยงำนหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงองค์กร
วิชำชีพต่ำงๆ ด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ จนท ำให้งำนด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบมำจนถึงปัจจุบัน ในบทนี้จะกล่ำวถึงบุคลำกร และหน่วยงำน
ที่มีบทบำทส ำคัญต่องำนด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
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บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีใครบ้าง ???
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2.บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กำรด ำเนินงำนด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สำมำรถด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จและมี ประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรท ำงำน ต้องอำศัยคณะท ำงำนทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (Occupational Health and Safety 
Teamwork) ซึ่งประกอบด้วยนักวิชำกำรและผู้ช ำนำญกำรแต่ละด้ำน หลำกหลำยสำขำวิชำชีพ ดังต่อไปนี้

2.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (Safety Officer หรือ Safety Professional) หมำยถึง บุคคล 
นักวิชำกำร หรือ ผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นอย่ำงดี โดยอำศัยหลักกำรกำร
ด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คือ กำรตระหนักถึงอันตรำย ประเมินอันตรำย และควบคุมอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
ในสถำนประกอบกำร ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนใน กำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549 ได้แบ่ง ระดับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ไว้ 5 ระดับ ได้แก่
1) เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน 2)  เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยระดับบริหำร
3) เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค 4)  เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิคขั้นสูง
5) เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยระดับระดับวิชำชีพ

ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกันนี้ได้ก ำหนดคุณสมบัติฃองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทั้ง 5 ระดับ รวมทั้งได้
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบที่มีต่องำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ไว้อย่ำงครอบคลุม
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพ มีหน้ำที่ รับผิดชอบที่ส ำคัญในกำรปกป้องคุ้ มครอง 
ผู้ประกอบอำชีพทั้งมวล ให้ปรำศจำกควำมเสี่ยง อันตรำย อุบัติเหตุและโรคจำกกำรท ำงำนและควำมปลอดภัยนอกงำน 
ตำมกฎหมำยแล้วเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพ มีหน้ำที่ที่ส ำคัญ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นำยจ้ำงปฏิบัติตำมกฎหมำย ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน

2. วิเครำะห์งำนเพื่อชี้บ่งอันตรำย รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรป้องกันหรือขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยเสนอต่อนำยจ้ำง

3. ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

4. วิเครำะห์แผนงำนโครงกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงำนต่ำง ๆ และเสนอแนะมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ต่อนำยจ้ำง

5.ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรหรือมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
6. แนะน ำให้ลูกจ้ำงปฏิบัติตำมข้อบังคับและคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

7. แนะน ำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้ำง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนปลอดจำกเหตุอันจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย ในกำรท ำงำน

8. ตรวจวัดและประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หรือด ำเนินกำรร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนที่ขึ้น ทะเบียนกับกรม สวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนรำยงำน ในกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร

9. เสนอแนะต่อนำยจ้ำงเพื่อให้มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับสถำน ประกอบกิจกำร และพัฒนำให้ มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบหำสำเหตุ และวิเครำะห์กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ อันเนื่องจำกกำรท ำงำน 
และรำยงำนผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนำยจ้ำงเพื่อป้องกันกำรเกิดเหตุโดย ไม่ซักช้ำ

11. รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล จัดท ำรำยงำน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุ เดือดร้อน
ร ำคำญอันเนื่องจำกกำรท ำงำน

12. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอ่ืนตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย 8/64



2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.2 นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ( Industrial
Hygienist) หมำยถึง เป็นบุคคล นักวิชำกำรหรือ ผู้ที่มีควำมรู้
และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินอันตรำยที่เกิดขึ้นจำก
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเป็นหลักโดยอำศัยวิธี กำรตรวจวัด
อันตรำย ประเมินอันตรำย และควบคลุมสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้เกิดควำมปลอดภัย นักสุขศำสตร์อุตสำหกรรม มีหน้ำที่
จัดท ำ โครงกำรด้ ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม ( Industrial
Hygiene Program) ศึกษำอันตรำยจำกสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน รวมทั้งศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงค่ำ Threshold Limit
Value (TLV) และค่ำ Biological Exposure Indices (BEI)
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

ในปี ค.ศ. 1995 คณะกรรมกำรของ American Academy of Industrial Hygiene (AAIH), Amercan Board of Industrial 
Hygiene (ABIH), American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) และ American Industrial Hygiene Association (AIHA) 
ทั้ง 4 หน่วยงำนได้จัดท ำข้อตกลงเรื่องจรรยำบรรณของ ผู้ประกอบอำชีพนักสุขศำสตร์อุตสำหกรรม (Hygienist) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้อง
คุ้มครองสุขภำพอนำมัย ของผู้ประกอบอำชีพและประชำชนทั้งมวลให้มีสุขภำพอนำมัยที่ดี จำกอันตรำยทำงด้ำนเคมี อันตรำยทำงด้ำน ชีวภำพ 
อันตรำยทำงด้ำนกำยภำพ จำกกำรสถำนที่ท ำงำน โดยจรรยำบรรณประกอบด้วย 6 ข้อคือ

1) ต้องปฏิบัติงำนในสำยวิชำชีพตำมหลักวิชำกำรทำงวิทยำศำสตร์โดยตระหนักว่ำชีวิต สุขภำพ และควำม กินดีอยู่ดีของคนท ำงำน
ในทุกสำขำอำชีพ อำจขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจในวิชำชีพของท่ำน

2) ให้ค ำปรึกษำด้ำนควำมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็นเพื่อป้องกันอันตรำยที่ ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้นกับ
คนงำน

3) ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทำงธุรกิจที่ได้รับระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขศำสตร์ อุตสำหกรรมไว้เป็น ควำมลับอำจ
เปิดเผยข้อมูลได้เมื่อเป็นข้อก ำหนดกฎหมำย หรือเพื่อ'ป้องกัน อันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของคนงำนและขุมชน

4) กำรตัดสินใจด้ำนวิชำชีพต้องหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์กำรประปีประนอมหรือควำมขัดแย้งทำงผล ประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น
5) ต้องให้บริกำรในขอบเขตที่มีควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งได้จำกกำรศึกษำ กำร'ฝึกอบรม หรือมีประสบกำรณ์ ในงำนที่เฉพำะนั้นๆ
6) ต้องมีควำมรับผิดขอบที่จะคงไว้ซึ่งควำมซ่ือสัตย์ในวิชำชีพ
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.3 พยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health 
Nurse) เป็นบุคคลำกรที่ส ำคัญในกำรให้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพ
อนำมัยของคนงำน ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน 4 ด้ำน ได้แก่ 
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรพื้นฟูสภำพ
ของคนงำนให้สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุขและอยู่ในอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีและปลอดภัย พยำบำลอำชีวอนำมัยจะ
เป็นส่ วน เชื่ อมต่อระหว่ ำ งสถำนะทำงสุขภำพของลู กจ้ ำ ง
กระบวนกำรท ำงำน และควำมสำมำรถของคนงำนในกำรท ำงำน 
ร่วมทั้งแนะน ำให้สถำนประกอบกำรจัดบริกำร สุขภำพที่เหมำะสม
แก่คนงำน ปัจจุบันมีหลำยหน่วยงำนที่จัดอบรมหลักสูตรพยำบำล
อำชีวอนำมัย เพื่อเตรียมควำม พร้อมให้กับบุคลำกรด้ำนนี้ เช่น 
มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยบูรพำ และ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.4 แพทย์อาชีวอนามัย (Occupational Physician) หมำยถึง 
แพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมหรือ มีประสบกำรณ์ และควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง
เกี่ยวกับสำเหตุของกำรเกิดโรคจำกกำรท ำงำน สำมำรถวินิจฉัยโรคจำก กำร
ท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ รวมทั้งมีควำมรู้ควำมสำรถในกำรประเมิน
อันตรำยจำกกำรท ำงำนทั้งทำงด้ำน กำยภำพ เคมี ชีวภำพ และกำรยศำสตร์ที่
มีต่อคนงำน รวมทั้งสำมำรถบ่งชี้ถึงอำกำร และอำกำรแสดงของกำรได้รับ 
อันตรำยแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง สำมำรถรักษำโรคที่เกิดขึ้นได้ จุดมุ่งหมำย
ของแพทย์อำชีวอนำมัยก็เพื่อป้องกัน โรคจำกกำรท ำงำน เมื่อเกิดโรคจำกกำร
ท ำงำนขึ้นสำมำรถรักษำโรคจำกกำรท ำงำนให้หำยได้และช่วยให้คนงำนมี 
สถำนที่ท ำงำนที่ดีและปลอดภัย มีกำรจัดท ำโครงกำรเฝ้ำระวังทำงกำรแพทย์ 
กำรตรวจสุขภำพที่เหมำะสม รวมทั้ง จัดให้มีกำรทดสอบที่จ ำเป็นตำมลักษณะ
งำนเพื่อดูแลสุขภำพของคนงำน และสำมำรถตรวจพบควำมผิดปกติของ 
คนงำนได้ก่อนที่จะเกิดโรคจำกกำรท ำงำน
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.5 นักการยศาสตร์  (Ergonomist) เป็นผู้ ที่ ศึ กษำถึ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน สถำนที่ท ำงำน และกำรออกแบบงำนให้
มีควำมเหมำะสมกับร่ำงกำยและจิตใจของคนงำน เช่น กำรจัดที่นั่ง 
กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุ อย่ำงถูกวิธี กำรออกแบบอุปกำรณ์ให้เหมำะสมกับ
ขนำดและอวัยวะของร่ำงกำย เป็นต้น
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.6 นักพิษวิทยา (Toxicologists) หมำยถึ ง  บุคคลที่
ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกลไกกำรก่อพิษของ สำรเคมีชนิดต่ำงๆ เชี่ยวชำญ
กำรตรวจสอบลักษณะของควำมเป็นพิษ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเชลล์ 
ไปจนถึง ผลต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงและโอกำสที่
มนุษย์จะได้รับผลกระทบจำกสำรพิษเหล่ำนั้น เพื่อกำรป้องกันอันตรำย
ให้กับมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จำกพิษภัยของสำรต่ำงๆ ทั้งในธรรมชำติ 
และสำรสังเครำะห์ ซึ่ งอำจเกิดขึ้นจำกกำรตั้ งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตำม 
นอกจำกนี้พันธะกิจที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของนักพิษวิทยำได้แก่ งำนค้นคว้ำ
และวิจัย เพื่อพัฒนำ หำสำรใหม่ที่มีควำมปลอดภัยขึ้น หรือมีพิษลดลงมำใช้
แทนสำรเดิมเช่น สำรก ำจัดศัตรูพืซ ยำรักษำโรคและสำรในอุตสำหกรรม
ประเภทต่ำงๆ เป็นต้น
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.7 วิศวกร (Engineer) คือ ผู้ที่ประกอบอำชีพทำงด้ำน
วิศวกรรม มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ ค ำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไข
ปัญหำและควบคุมกำรผลิต อำทิ กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง กำรออกแบบและ
ผลิต กำร ควบคุมเครื่องจักรกลโรงงำนต่ำง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็น
หลำยสำขำ เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธำ วิศวกรไฟฟ้ำ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสำหกำร เป็นต้น โดยกำร
ด ำเนินงำนด้ำนควำม ปลอดภัยต้องอำศัยวิศวกรในกำรออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีควำมปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่ำ จะเป็น
ควำมปลอดภัยในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟ้ำ รวมถึงกำรติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยต่ำงๆ ปัจจุบันหลำยมหำวิทยำลัยได้เปิดสอน
หลักสูตรด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย เช่น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.8 นายจ้าง (Employer) ควำมหมำยทำงกฎหมำย หมำยถึง 
ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนโดยจ่ำย ค่ำจ้ำงให้ และหมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนแทนนำยจ้ำง ในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
นำยจ้ำงมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไม่ว่ำจะ เป็น กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
ทรัพยำกรต่ำงๆที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อเป็นกำร 
ปกปองคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของลูกทั้งหมด รวมทั้งรักษำซื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.9 ลูกจ้าง หรือ พนักงาน (Employee) ควำมหมำยทำงกฎหมำย หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงท ำงำนให้ นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง 
ลูกจ้ำงเป็นส่วนส ำคัญในโครงกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ลูกจ้ำงเป็นแหล่งข้อมูล ของขั้นตอนกำรท ำงำน วิธีกำรท ำงำนและ
อันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในอุตสำหกรรม รวมทั้งเป็น ส่วนหนึ่งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ลูกจ้ำงมีส่วนส ำคัญอย่ำง มำกในกำรพัฒนำงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ดังนั้นพนักงำนทุกคนควร มีบทบำทหน้ำที่ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1) พนักงำนทุกคนต้องท ำงำนด้วยควำมส ำนึกถึงควำมปลอดภัยอยู่เสมอทั้งของตนเองและผู้อ่ืน
2) พนักงำนทุกคนต้องรำยงำนสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันที่ ช ำรุด เสียหำยต่อ ผู้บังคับบัญชำหรือผู้เกี่ยวข้อง
3) พนักงำนทุกคนต้องเอำใจใส่และปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยอยู่เสมอ
4) พนักงำนทุกคนต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
5) เมื่อพนักงำนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับควำมปลอดภัยให้เสนอผู้บังคับบัญชำหรือผู้เกี่ยวข้อง
6) พนักงำนทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยที่บริษัทฯ จัดให้และแต่งกำยให้รัดกุมเหมำะสมกับงำนตลอด ระยะเวลำปฏิบัติงำน
7) พนักงำนทุกคนต้องไม่เสี่ยงกับงำนที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่แน่ใจว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะปลอดภัย
8) พนักงำนทุกคนต้องศึกษำงำนที่ปฏิบัติว่ำอำจเกิดอุบติเหตุหรืออันตรำยใดที่อำจเกิดขั้นกับตนเองหรือผู้อื่น
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2. บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

2.9 ลูกจ้าง หรือ พนักงาน (Employee) ควำมหมำยทำงกฎหมำย หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงท ำงำนให้ นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง 
ลูกจ้ำงเป็นส่วนส ำคัญในโครงกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ลูกจ้ำงเป็นแหล่งข้อมูล ของขั้นตอนกำรท ำงำน วิธีกำรท ำงำนและ
อันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในอุตสำหกรรม รวมทั้งเป็น ส่วนหนึ่งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ลูกจ้ำงมีส่วนส ำคัญอย่ำง มำกในกำรพัฒนำงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ดังนั้นพนักงำนทุกคนควร มีบทบำทหน้ำที่ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1) พนักงำนทุกคนต้องท ำงำนด้วยควำมส ำนึกถึงควำมปลอดภัยอยู่เสมอทั้งของตนเองและผู้อ่ืน
2) พนักงำนทุกคนต้องรำยงำนสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันที่ ช ำรุด เสียหำยต่อ ผู้บังคับบัญชำหรือผู้เกี่ยวข้อง
3) พนักงำนทุกคนต้องเอำใจใส่และปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยอยู่เสมอ
4) พนักงำนทุกคนต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
5) เมื่อพนักงำนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับควำมปลอดภัยให้เสนอผู้บังคับบัญชำหรือผู้เกี่ยวข้อง
6) พนักงำนทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยที่บริษัทฯ จัดให้และแต่งกำยให้รัดกุมเหมำะสมกับงำนตลอด ระยะเวลำปฏิบัติงำน
7) พนักงำนทุกคนต้องไม่เสี่ยงกับงำนที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่แน่ใจว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะปลอดภัย
8) พนักงำนทุกคนต้องศึกษำงำนที่ปฏิบัติว่ำอำจเกิดอุบติเหตุหรืออันตรำยใดที่อำจเกิดขั้นกับตนเองหรือผู้อื่น
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องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มีอะไรบ้าง ???
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3. องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

องค์กรภำครัฐในประเทศไทยมีส่วนอย่ำงมำกในกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ
ประเทศเป็นอย่ำงมำก เช่น กระทรวงแรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงสำธำรณสุข และกรุงเทพมหำนคร โดยหน่วยงำนภำครัฐมีบทบำทหลัก ได้แก่
กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร และกำรให้บริกำรวิชำกำร กำรออกกฎหมำยและบังคับใช้กฎหมำย

1. การสนับสนุนทางวิชาการและการให้บริการวิชาการ หน่วยงำนภำครัฐมีบทบำทส ำคัญในกำร สนับสนุนทำงวิชำกำรทำงด้ำนอำ
ซีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สำมำรถด ำเนินไปได้ เช่น

1.1 กำรให้บริกำรฝืกอบรมด้ำนอำซีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

1.2 กำรจัดสัมมนำวิชำกำร เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

1.3 กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

1.4 จัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

1.5 กำรให้บริกำรตรวจวัดด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย

1.6 กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง

1.7 กำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อสอดรับกับกำรพัฒนำงำนด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

1.8 กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

1.9 กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
2. การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงำนรำชกำรเป็นหน่วยงำนหลักที่ออกกฎหมำย เพื่อให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวช้องทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกซนมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดที่ ถูกก ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้นๆ 
โดยกำรออกกฎหมำยของประเทศไทยมีหลำยระดับ ดังต่อไปนี้

1. รัฐธรรมนูญ 2. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

3. พระรำชบัญญัติ 4. พระรำชก ำหนด

5. พระรำชกฤษฎีกำ 6. กฎกระทรวง

7. ประกำศกระทรวง ระเบียบกระทรวง ระเบียบกรม 8. ข้อบัญญัติห้องถิ่น

เมื่อมีกำรออกกฎหมำยแล้ว หน่วยงำนรำชกำรจะมีบทบำทที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งได้แก่ กำรตรวจสอบหรือกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยขององค์กรต่ำงๆ ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้ครบล้วนและถูก ต้องหรือไม่ ถ้ำหน่วยงำนใดฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำม หน่วยงำนนั้นอำจถูกถูกลงโทษในรูปแบบต่ำงๆเช่น กำรปรับ เงิน กำรจ ำคุก หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ในกรณีที่มีควำมเสี่ยง
ร้ำยแรงอำจให้มีกำรปิดสถำนประกอบกำร เป็นต้น

• องค์กรวิชำชีพและสมำคมวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนอำชีวอนำมัยในประเทศไทย

• องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในต่ำงประเทศ

• องค์กรด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 21/64



3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.1 กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) เป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทส ำคัญในกำรดูแลด้ำนแรงงำน
ของประเทศ โดยงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
ภำรกิจด้ำนประกันควำมมั่นคง ในกำรท ำงำนโดยมีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนนี้โดยตรง คือกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน แผนผัง โครงสร้ำงกระทรวงแรงงำน

แผนผังโครงสร้างกระทรวงแรงงาน
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

กระทรวงแรงงำนมีวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินงำน คือเป็นองค์กรหลักในกำรสร้ำงแรงงำนสมำนฉันท์ มั่นคง 
และปลอดภัย โดยประกอบด้วยพันธะกิจในกำรด ำเนินงำน 4 ด้ำน ได้แก่

1) ก ำหนดและพัฒนำมำตรฐำนแรงงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

2) ก ำกับดูแลกำรคุ้มครองแรงงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย

3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรคุ้มครองแรงงำน ควำมปลอดภัย อำซีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร 
ท ำงำน  แรงงำนสัมพันธ์  สวัสดิกำรแรงงำน และมำตรฐำนแรงงำนไทย

4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของกรม
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

กระทรวงแรงงำนได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่ของกรมสวัสดิกำรและ คุ้มครองแรงงำนใหม่ โดยรวมภำรกิจ
ของกองตรวจควำมปลอดภัยและสถำบันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จัดตั้งเป็น ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำนเป็นระบบและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำร โดยกระจำยภำรกิจลงสู่
ศูนย์ ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ ลดควำมซับซ้อนในกำรท ำงำน มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย และเพื่อรองรับ กำรเป็นเจ้ำภำพหลักขับเคลื่อน
ระเบียบวำระแห่งชำติ “แรงงำนปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยดี” ให้บรรลุผล สัมฤทธิ์โดยกำรจัดตั้งส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำนนี้ได้ประกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2552 โดยส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ด้งต่อไปนี้

1) ก ำหนดและพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

2) ควบคุมดูแลนำยจ้ำงและลูกจ้ำง รวมทั้งบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน และก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรให้บริกำรควำม ปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

3) พัฒนำระบบกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยแรงงำน มำตรกำร และวิธีปฏิบัติด้ำนกำรตรวจควำมปลอดภัยอำซีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน

4) พัฒนำระบบสำรสนเทศควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนำเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำน

6) ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 24/64



3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน ได้กระจำยกำรด ำเนินงำนไปสู่สวนภูมิภำค เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำน ควำมปลอดภัย
อำซีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ควำม ปลอดภัยกระจำยไปทั่วประเทศทั้งสิ้น 
12 ศูนย์ ได้แก่

1)  ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 1 (เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร)     

2) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 2 (เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร)

3) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 3 (จังหวัดล ำปำง) 4) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 4 (จังหวัดนครสวรรค์)

5) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 5 (จังหวัดอยุธยำ) 6) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 6 (จังหวัดรำชบุรี)

7) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 7 (จังหวัดชลบุร)ี 8 )ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 8 (จังหวัดสมุทรปรำกำร)

9) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 9 (จังหวัดอุดรธำนี) 10) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 10 (จังหวัดนครรำชสีมำ)

11) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 11 (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) 12) ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 12 (จังหวัดสงขลำ)

หน่วยงำนของกระทรวงแรงงำนในส่วนภูมิภำคที่ส ำคัญอีกหนึ่งหน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ คุ้มครองแรงงำน
จังหวัด ซึ่งมีครบทุกจังหวัด เป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญ คือ ให้บริกำรวิชำกำรและให้ค ำปรึกษำ ด้ำนแรงงำนรวมทั้งเก็บรวมรวมรำยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยทุกสถำนประกอบกำร ,รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพ 
(จปว.) ที่สถำนประกอบกำรต้องส่งทุกๆ 3 เดือน , รำยงำนกำรซ้อมอพยพหนีไฟ , รำยงำนกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เป็นต้น 25/64



3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.2 กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) กระทรวงอุตสำหกรรมเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีบทบำท
ส ำคัญในกำรพัฒนำงำนด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก โดยกระทรวง
อุตสำหกรรมนี้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรดูและควำม ปลอดภัย โดยจะเน้นในเรื่องของอำคำรสถำนที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์กำร
ท ำงำนต่ำงๆ กระทรวงอุตสำหกรรม มีส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัดรวม 8 หน่วยงำน 

โดยจัดเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กลุ่มภำรกิจด้ำนก ำกับตรวจสอบ
กระบวนกำรผลิต และกลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำร ด้งนี้

1. ส ำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสำหกรรม 2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

3. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 4. กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

5. กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย

7. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 8. ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

โดยมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำและเกี่ยวของกับงำนด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน
โดยตรง ได้แก่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และกำรนิคม อุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดภำยใต้กระทรวงอุตสำหกรรม
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำกับดูแลธุรกิจและโรงงำน 
อุตสำหกรรมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนวัตถุอันตรำยด้ำนกำรผลิตด้ำนสิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตำม กฎหมำย
และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและ องค์ควำมรู้ด้ำน
เครื่องจักร กำรผลิต สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย วัตถุอันตรำย พลังงำน และควำมรับผิดขอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมจังหวัดกระจำยไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.2.2 ส านักควบคุมวัตถุอันตราย มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและควบคุมวัตถุอันตรำย ตั้งแต่ กำรน ำเข้ำ 
กำรครอบครอง และกำรจัดเก็บ โดยต้องมีกำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย ติดฉลำก วัตถุอันตรำย และจัดท ำ
เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยระบบกำรจ ำแนกและกำร สื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุ
อันตรำย รวมทั้งในเว็บไซด์ของส ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย มืฐำนข้อมูลด้ำนวัตถุ อันตรำยสำมำรถใช้สืบค้นข้อมูลได้ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน

3.2.3 ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร กำรรวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ งำนด้ำนควำมปลอดภัย 
จัดท ำคู่มือควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ เก็บรวบรวมสถิติอุบัติเหตุในสถำนประกอบกำร เพื่อ ประโยชน์ในกำรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
ซ ้ำกับหน่วยงำนอื่น
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.2.4 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Industrial Environment Monitoring 
Center  EIMC) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมปฏิบัติกำรเพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพ สิ่งแวดล้อมภำคตะวันออก ท ำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบกำรตรวจวัดและรำยงำนผลคุณภำพสิ่งแวดล้อม ของโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถรู้ผลกำรตรวจวัด
แบบทันท่วงที เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรจัดกำร ด้ำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ลดควำมสูญเสียหรืออันตรำยที่อำจเกิดขึ้น กับผู้เกี่ยวข้องโดยรอบอย่ำงทันที รวมยังเป็นแหล่งข้อมูลและสำรสนเทศมลพิษ
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนในด้ำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อน่ำไปใช้ประกอบในกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม อุตสำหกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

3.2.5 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่รู้จักกันในนำม สมอ. เป็นอีกหน่วยงำน ที่มีบทบำทส ำคัญ
ในกำรพัฒนำงำนด้ำนอำซีวอนำมัยควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน รวมทั้ง กำรพัฒนำประเทศ โดยมีพันธกิจ 
3 ด้ำน ได้แก่

1) ก ำหนดมำตรฐำนที่ตรงควำมต้องกำรและสอดคล้องกับแนวทำงสำกล

2) ก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และกำรตรวจสอบและรับรองด้ำนกำรมำตรฐำนให้ได้รับกำรยอมรับ

3) ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนของประเทศ
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

มำตรฐำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนอำซีวอนำมัยควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำนโดยตรง คือ มำตรฐำน มอก. 18001-2554 ระบบกำรจัดกำร
ด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มอก. 368-2554 มำตรฐำนหมวกนิรภัย เป็นต้น

กิจกรรมด้านการมาตรฐานของ สมอ.

1. กำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น มอก. หรือ ISO อนุกรมเลขที่ต่ำงๆ

2. กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพื่อใหได้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพ

3. กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ขุมซน

4. กำรรับรองระบบงำน เช่น กำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบและห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบ (มอก.17025-2543 หรือ ISO/IEC 17025)

5. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนมำตรฐำนต่ำงๆ

6. กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีควำมตกลงภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก

7. งำนด้ำนกำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและภูมิภำค

8. กำรส่งเสริมมำตรฐำนและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน

9. กำรพัฒนำบุคลำกร 29/64



3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.2.6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Estate Authority 
of Thailand) 

เป็นรัฐวิสำหกิจภำยใต้สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม มีหน้ำที่พัฒนำ
และจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมจัดพื้นที่ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมให้เข้ำร่วมกัน
อย่ำงมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของภำครัฐในกำรกระจำยกำร พัฒนำ
อุตสำหกรรมออกไปสู่ภูมิภำค ปัจจุบันประเทศไทยมีนิคมอุตสำหกรรมทั้งหมด 
47 แห่ง ข้อดีของโรงงำนที่อยู่ นิคมอุตสำหกรรมคือ กำรนิคมอุตสำหกรรมจะจัด
ให้มีระบบและกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรป้องกันและ บรรเทำอุบัติภัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพให้กับสถำนประกอบกำรทั้งหมดที่อยู่ภำยใต้นิคมอุตสำหกรรมนั้นๆ
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.3 กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดขอบด้ำนสุขภำพของประซำซน มีบทบำท
ในงำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ทั้งในงำนวิซำกำร และงำนให้บริกำร
รักษำผู้ป่วยและผู้ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน โดยกระทรวงสำธำรณสุขเอง 
มีหน่วยงำนที่ให้กำรบริกำรด้ำนอำซีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลำยหน่วยงำน 
ทั้งหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วน ภูมิภำค เช่น

1) ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและส่ิงแวดล้อม สังกัดกรมควบคุมโรค

2) ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนำมัย

3) ศูนย์โรคจำกกำรท ำงำน โรงพยำบำลนพรัตน์รำธำนี สังกัดกรมกำรแพทย์

4) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด / อ ำเภอ ในกลุ่มงำนอำซีวอนำมัย

5) โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำลขุมซน ในกลุ่มงำน
อำชีวอนำมัย  ศูนย์อนำมัยสิ่งแวดล้อมเขต จ ำนวน 12 เขต ท่ัวประเทศ
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

3.4 กรุงเทพมหานคร

กองสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ส ำนักอนำมัย มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดบริกำร ด้ำนส่งเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคและกำร
ควบคุมกันโรคกำรพัฒนำศักยภำพของประซำซนทำงด้ำนพฤติกรรม และส ำนึก
ทำงสุขภำพ กำรให้บริกำรในระดับศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร สำธำรณสุขและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรวิจัย พัฒนำ
ควำมรู้ และรูปแบบกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณสุข กำรสุขำภิบำลอำหำร 
กำรอำชีวอนำมัยและกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม กำรเผยแพร่ควำมรู้และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ทำงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภำยในอำคำรสถำนที่และขุมซน และพฤติกรรม กำรดูแลรักษำสุขภำพ
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3.องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
3.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนอำซีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำน กรมควบคุม มลพิษ
มีหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี

1) เสนอควำมเห็นเพื่อจัดท ำนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรควบคุมมลพิษ

2) เสนอแนะกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด

3) จัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรในกำรควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมำจำกภำวะมลพิษ

4) ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมและจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษ

5) พัฒนำระบบ รูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับระบบต่ำงๆเพื่อน่ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร กำกของเสีย สำรอันตรำย คุณภำพน้ ำ อำกำศ 
ระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือน

6) ให้ควำมช่วยเหลือและค ำปรึกษำ แนะน่ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษ

7) ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ

8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ด้ำนมลพิษ

9) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งซำติด้ำนกำรควบคุม มลพิษและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในเว็บไซด์ของกรมควบคุมมลพิษมีฐำนข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี หรือ Material Safety Data Sheets (MSDS) ให้สำมำรถใช้ได้ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 33/64
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