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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

4. องค์กรวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยในประเทศไทย
5. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ
6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ
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องค์กรวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง ???
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4.องค์กรวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยในประเทศไทย

ปัจจุบันงานด้านอาซีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก และเกิดการรวมกลุ่มกัน ของบุคคล
ในกลุ่มสหสาขาวิซาชีพต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน แพทย์อาชีวอนามัยพยาบาล อาชีวอนามัยคนงาน ฯลฯ 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกซนและบริษัทต่างๆ มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น

1. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการท างาน (สปอท) หรือรู้จักกันในนาม SHAWPAT (Safety and 
Health At Work Promotion Association Thailand )

2. สมาคมอาซีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป)

3. สมาคมแพทยอ์าซีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท.)

4. สมาคมการพยาบาลอาซีวอนามัยแห่งประเทศไทย

5. สมาคมการยศาสตร์ไทย

6. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในจังหวัด หรือ เขตต่างๆ

ในเว็บไซด์ขององค์กรเหล่านี้มีข้อมูลวิชาการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ ท างาน เช่น 
ฐานข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลการอบรมสัมมนา การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน คู่มือความปลอดภัยด้านต่างๆ 
สื่อให้ความรู้ การให้บริการให้ค าปรึกษา ด้านอาซีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพ แวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 5/64



องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ???
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ

การด าเนินงานด้านอาซีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล ท าให้หลายประเทศ 
มีการพัฒนางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดหน่วยงานและองค์กรต่างๆเป็นจ านวนมากในแต่ละประเทศ รวมทั้ง องค์กร
ระดับนานาชาติ ผลักดันและล่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อม
ในการท างาน ท าให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านอาชีวอนามัยการพัฒนาด้านค่ามาตรฐาน และกฎหมาย รวมถึง
ออกข้อก าหนดและข้อแนะน่าต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองแรงงานให้ปลอดภัย ปราศจาก อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
โดยองค์กรที่มีบทบาทส าคัญ เช่น ACGIH , OSHA, NIOSH เป็นต้น
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.1 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ACGIH ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1938 โดยกลุ่มนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ท างานในภาครัฐ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อใช้ที่ประชุมนี้เป็นตัวกลาง
ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

2. ปรับมาตรฐานและเทคนิคในการดูแลสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคนงาน

ACGIH เป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์มากต่อการปรับปรุงการให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยของคนงาน 
ในอุตสาหกรรม และเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองดูแลสุขภาพของคนงานจึงได้มีการก่อตั้งคณะท างาน 
เกี่ยวกับ Threshold Limits ขึ้นในปี ค.ศ. 1941 ซึ่งอยู่ในคณะท างานของ Technical Standards นั่นเอง
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

คณะกรรมการทางด้าน Industrial Ventilation และ Threshold Limit Values (TLVs) ของ ACGIH มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
โดยท าหน้าที่ก าหนดค่ามาตรฐาน TLV หรือค่ามาตรฐานการสัมผัสอันตรายที่เชื่อว่าถ้าคนงาน สัมผัสอันตรายไม่เกินค่า TLV นี้จะ'ไม่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย แต่ค่านี้เป็นเพียงค่ามาตรฐานแนะน่าเท่านั้น และมีการ ปรับค่าเหล่านี้ทุกปีเพื่อความเหมาะสมและเพื่อความทันสมัย โดย ACGIH 
มีหน้าท่ี ดังนี้

1. จัดท ามาตรฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) เช่น TLVs , BEIs

2. ปรับมาตรฐานและเทคนิคในการดูแลสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคนงาน

4. ใหก้ารสนับสนุนข้อมูลวิชาการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยแก่นักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม

5. จัดท าคู่มือหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ความส าคัญของ ACGIH ต่องานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ที่ทีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

2. สามารถน ามาตรฐานต่าง ๆ เช่น ค่า TLVs , BEIs (Biological Exposure Indices) มาใช้เป็นแนวทาง ในการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีความปลอดภัยต่อคนงาน

3. สามารถน่าระบบบริหารจัดการทางด้านอาซีวอนามัยมาใช้ปรับปรุงการท างานเพื่อให้คนงานปลอดภัย จากโรคและการบาดเจ็บ
ทีเ่กิดเนื่องจากการท างาน 9/64



5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.2 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1971 
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Labor) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OSH Act) โดย OSHA มีภารกิจหลักในการป้องกันอันตรายจากการท างานให้กับผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด โดยการออก 
กฎหมาย มาตรฐาน รวมทั้งให้การ'ฝึกอบรมอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน OSHA มีหน้าที่ ดังนี้

1) ออกกฎหมาย ค่ามาตรฐาน ทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับข้อมูลทางด้าน เทคนิคจาก NIOSH 
มาตรฐานของ OSHA เรียกว่า Permissible Exposure Limits (PELs) ล้าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามถือว่าท าผิดกฎหมาย

2) มีอ านาจที่จะเช้าท าการส ารวจสถานที่ท างานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สามารถสัมภาษณ์ลูกจ้าง ระหว่างการส ารวจได้

3) ลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้างสามารถแจ้งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายได้

4) มีอ านาจในการตรวจสอบ สืบด้น สอบสวนและเสนอมาตรการลงโทษสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ตั้งแต่การ
ปรับเงิน จ าคุก หรือปิดโรงงาน

5) ก าหนดใหน้ายจ้างต้องเก็บข้อมูลระดับสารเคมีอันตรายในสถานที่ท างาน และแจ้งผลให้คนงานทราบ
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.3 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) เป็นหน่วยงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สังกัดภายใต้หน่วยงานป้องกันและควบคุมโรค Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ภายใต้
กรม  Department of Health and Human Services หรือกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1970 
ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคจาก การท างาน โรคเกี่ยวเนื่องจากการท างาน รวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดจาการท างาน 
โดย NIOSH มีข้อมูลเซิงวิชาการ ด้านอาซีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมจาการท างานอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น

1) วิจัยหาค่ามาตรฐาน ทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ เรียกว่า Recommended Exposure Limits 
(RELs) ซึ่งเป็นเพียงค่าแนะน่าเท่านั้น

2) วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อันเป็นที่รู้จักกันในซื่อ NIOHS Manual of Analytical 
Methods (NIOSH Methods)

3) ฐานข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ในซื่อของ NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards

11/64



5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.4 American National standard Institute (ANSI) หรือ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกา 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1918 มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศอเมริกา เพื่อพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งและสามารถแข่งขันกันเซิงธุรกิจ เป็นมิตรและส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และท าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5.5 American Industrial Hygiene Association (AIHA) หรือ สมาคมด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
สหรัฐอเมริกา ท าหน้าที่ร่วมกับ American Board of Industrial Hygiene ในการส่งเสริมให้ใบรับรอง (certification) 
ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัย

5.6 Environmental Protection Agency (EPA) หรือ ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท าหน้าที่ศึกษาวิจัย ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดและใช้บังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อากาศ น ้าและดิน EPA ออกมาตรฐานต่างๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น คุณภาพของอากาศ
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.7 American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
เป็นองค์กรเอกซน ท าหน้าที่พัฒนาระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบระบายอากาศ และ ระบบปรับอากาศ ข้อมูลนี้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบระบายอากาศของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใช้ในการ ประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาด้านระบบ
ระบายอากาศ และวัดผลในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร

5.8 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัด
สหประชาชาติ (United Nation) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท าหน้าที่ดูแลประสานงานงานด้าน
สาธารณสุข จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่ประเทศต่างๆทั่วโลก ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ อนามัยของประชาชนทั่วโลก

5.9 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization (ILO) เป็นองค์กรในสังกัด
ของสหประชาชาติ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ จัดการฝึกอบรม ท าการ ศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างรัฐบาลแรงงานและนายจ้าง ในระดับประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศ สมาซิกของ ILO ได้พยายามน ามาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO-OSH 2001 มาใช้ ในการพัฒนามาตรฐานแรงงาน และในอนาคตประเทศไทยจะ
ประกาศมาตรฐานนี้เป็นกฎหมายต่อไป 13/64



5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.10 International Organization for standardization (ISO) มีส านักงานอยู่ที่กรุงเจนิวาประเทศ
สวิตเซอร์แลนค์มีวัตถุประสงค์คล้ายกับองค์อื่นๆ ของโลก คือ การจัดระเบียบทางการค้าด้วยการสร้างมาตรฐาน ที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สามารถ ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับ งาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น

1) ISO 9000 (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการบริหารงานคุณภาพ

2) ISO 14000 (Environment Management System : EMS) เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) ISO/IEC 17025 มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ

5.11 National Fire Protection Association (NFPA) หรือ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 มีหน้าที่จัดท าและสนับสนุนและก าหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การฝึกอบรม และการให้ความรู้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุต่าง ๆ
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.12 Deutscheslnstitut fur Normung (DIN) [The German Industrial standard] หรือ ส านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1917 มีบทบาทในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของ ประเทศเยอรมัน ลักษณะการด าเนินงานคล้ายกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทย

5.13 Japanese Industrial Standards (JIS) หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ป่นได้เริ่ม
การจัดท ามาตรฐานด้านอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 ก าหนดขึ้นตามกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน JIS นี้
ก าหนดขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพและให้เครื่องหมาย JIS แก่สินค้า อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้านั้นๆ

5.14 The British standard Institution (BSD) หรือ สถาบันมาตรฐานแห่งประเทศอังกฤษ เป็นที่รู้จักกันใน
นาม British Standard (BS) ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงอุตสาหกรรม มีการน่า มาตรฐานเหล่านั้นให้ไปเป็นแนวทางในการ
ผลิตสินค้า หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์ ท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในทางการค้ามากขึ้น 
ลักษณะการด าเนินงานคล้ายๆกลับส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทย
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.15 Commission Internationale De L’Eclairage (CIE) หรือ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าด้วย
การส่องสว่าง ภาษาอังกฤษใช้ด าว่า International Commission on Illumination ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1931 มีหน้าที่ 
ก าหนดมาตรฐานของการส่องสว่างของแสงและสีตามลักษณะงานต่างๆ โดยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความเข้มแสง ของประเทศ
ไทยก็ไค้พัฒนาค่ามาตรฐานมาจากองค์กรนี้

5.16 Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ก่อตั้งขึ้นใน ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1894 ท าหน้าที่
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของ UL ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ในระบบก๊าซ เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ยาง สายไฟฟ้า พลาสติก เป็นต้น
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5.องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ (ต่อ)

5.17 Australia Standards / New Zealand Standards (AS/NZS) หรือ มาตรฐานประเทศ ออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1922 ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ สินค้าอุปโภคบริโภค บริการ 
การก่อสร้างทางวิศวกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี พลังงานและ,นา สภาพแวดล้อม เป็นต้น ลักษณะการด าเนินงานคล้ายๆ กับ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทย

5.18 European Standards (EN) หรือ มาตรฐานสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 มีภารกิจคือการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของยุโรปให้สามารถซื้อขายกันได้อย่างอิสระ ในสหภาพยุโรปและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ประโยชน์
จากมาตรฐาน EN ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
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องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
มีอะไรบ้าง ???
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ในสถานประกอบการทุกสถานประกอบการมีโครงสร้างขององค์กรที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน 
ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ ในสถานประกอบการ

โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานประกอบการ
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

6.1 หน่วยงานระดับสูง อาจจะอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO (Chief Executive 
Officer) บอร์ดบริหาร กรรมการผู้จัดการ หน่วยบริหารระดับสูงนั้นมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการบริหารงานเซิงนโยบาย 
ทางธุรกิจของสถานประกอบการ  โดยนโยบายต่างๆจะมีผู้จัดการโรงงาน (General Manager) รับนโยบาย และกระจาย
นโยบายไปยังหน่วยงานบริหารระดับปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

6.2 หน่วยงานบริหารระดับปฏิบัติการ เป็นการบริหารงานของขององค์กรซึ่งอยู่ในรูปแบบการด าเนินของหน่วยงาน
หรือแผนกต่างๆ ในองค์กร เช่น

1) แผนกอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Occupational Health Safety and 
Environment Department) เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการท างานที่อาจเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพให้คนงานมี สุขภาพอนามัยที่ดี โดยหน่วยงานนี้จะต้องขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
เพื่อให้การบริหารงาน ด้านนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2) แผนกบุคคล (Human Resource Department: HR) มีหน้าที่ในการคัดเลือก สรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการท างานตรงกับความต้องการของงานแต่ละประเภท

3) แผนกการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Department) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินขององค์กรในเรื่องต่างๆ เช่น การท าบัญชีรายรับจ่ายขององค์กร การจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินกับบริษัทคู่ค้า
ต่างๆ 20/64



6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

4) แผนกจัดซื้อ (PurchasingDepartment) มีหน้าที่ในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร การจัดซื้อวัตถุดิบ 
ขึ้นส่วนหรือวัสดุต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรโดยพิจารณาด้านคุณภาพ เวลา ในการจัดส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องต ่าที่สุด 
เช่น การซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

5) แผนกการตลาด (Marketing Department) มีหน้าที่ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดการ ความสัมพันธ์กับ
บริษัทคู่ค้า ส่งสินค้าและบริการให้ตรงและทันกับความต้องการของลูกค้า

6) แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Department: QC) มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของการ ผลิตสินค้า สุ่ม
ตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

7) แผนกคลังสินค้าและคลังวัตถุดิบ (Store Department) มีหน้าที่บริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิต 
รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

8) แผนกการผลิต (Production Department) มีหน้าที่บริหารการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีจ านวน
เพียงพอต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยในแผนกการผลิตอาจมีฝ่ายผลิตหลายๆฝ่ายขึ้นกับ จ านวนของผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ

9) แผนกซ่อมบ ารุง (Maintenance Department) มีหน้าที่ในการบริหารการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต และ
ระบบสนับสนุนอื่นๆของสถานประกอบการ ให้สมารถด าเนินการผลิตได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเกิดความขัดช้อง รวมทั้งป้องกันการขัดช้องที่
อาจเกิดขึ้น เช่นการซ่อมบ ารุงประจ าปี การซ่อมบ ารุงเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหาย การบ ารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventative 
Maintenance) เป็นต้น 21/64



6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

6.3 บทบาทของหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ  
หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ สามารถ
บริหารงานด้านความปลอดภัยแบบภาพรวม หรือแบ่งหน่วยงานรับผิดขอบเป็นเป็นหน่วยงานย่อยๆ ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อการบริหารงานด้านความปลอดภัย เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการด าเนินงาน หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องขึ้นตรงกับ ผู้บริหาร สูงสุดขององค์กร 
จากข้อมูลในอดีตหลายสถานประกอบการหน่วยงานความปลอดภัย แฝงอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่น เช่น แผนกบุคคล 
ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานและท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านความปลอดภัย ไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างของหน่วยงานย่อยของแผนกอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

โครงสร้างหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)
จากหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังรูปที่ 2-3 แบ่งโครงสร้างของการบริหารงานออกเป็น 

4 กลุ่มงาน ได้แก่

1) กลุ่มงาน (Corporate Social Responsibility Division: CSR) มีหน้าที่ในการผสานความสัมพันธ์ ที่ตีระหว่างองค์กรและขุมซนโดยรอบ
สถานประกอบการ โดยด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการ ที่ตี โดยรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันน่าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2) กลุ่มงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and safety Division) มีบทบาทในการดูแลงานด้านต่างๆ 
เช่น

• ก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน • การประเมินความเสี่ยงและอันตรายในหน่วยงาน

• การเขียนแผนงานความปลอดภัย • กิจกรรมตรวจสุขภาพ

• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย เช่น จัดนิทรรศการความปลอดภัย • การอบรมพนักงาน

• การส ารวจความปลอดภัยในสถานที่ท างาน • การส่งเอกสารส่งราชการ และการด าเนินงานตามกฎหมายของสถานประกอบการ

3) กลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Division) เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ต้อง ดูแลสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
และชุมชนโดยรอบ มีบทบาทในการดูแลงานต่างๆ เช่น

• ระบบบ าบัด เช่น น ้าเสีย อากาศ ขยะ กากของเสียอันตราย

•การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์การเตรียมการเกี่ยวกับ Environmental Impact 
Assessment (EIA) และ Health Impact Assessment (HIA) 24/64



6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

6.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร จากกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการท างาน  ได้ก าหนดให้สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สถานประกอบการต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) โดยมีสัดส่วน ดังนี้

ตารางแสดงจ านวนลูกจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัย

จ านวนลูกจ้าง จ านวนคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

50 - 99 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน

100 - 499 คน ไม่น้อยกว่า 7 คน

500 คนขึ้นไป ไม,น้อยกว่า 11 คน
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

โดยมีนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ และสัดส่วนของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี้ คือ นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการ
ท่างานระดับเทคนิคขึ้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ เช่น สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 80 คน ต้องจัดตั้ง 
คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน สัดส่วนของ คปอ. เป็นดังนี้

นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง เป็นประธานกรรมการ 1 คน

ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน

ผู้แทนลูกจ้าง 2 คน

เจ้าหน้าความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 คน
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

เหตุผลที่สัดส่วนผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างต้องเท่ากันนั้นมีประโยชน์ในการโหวตกรณีที่ความคิดเห็น ระหว่าง
ผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของความปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการ
ท างาน ส่วนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่ให้ข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการแก่นายจ้างและลูกจ้าง ในทางปฏิบัติมีสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่มีพนักงานเป็น 10,000 คน มักแต่งตั้งคณะกรรมความปลอดภัย โดยประกอบด้วยบุคคลจ านวนมาก 
เช่น 20 หรือ 30 คน การที่มี คปอ. จ านวนมากมักจะเกิดปัญหาในการประชุม เช่น การนัดประชุมไม่ครบองค์ประชุม ใช้เวลาใน
การประชุมมาก สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการ แต่งตั้ง คปอ. เท่ากับจ านวนที่กฎหมายก าหนด แต่ไปตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ความปลอดภัยชุดย่อย เพื่อพิจารณาการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัยก่อนน าเข้าที่ประชุม คปอ. เพื่อขอมติและข้อสรุปในการ
ด าเนินงานต่อไป
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

สาระส าคัญของการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คปอ. ตาม
กฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นดังนี้

1) จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 จัน หลังจากมีลูกจ้างครบ 50 คน

2) ต้องมีกรรมการผู้แทนจากนายจ้าง และ ลูกจ้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3) กรรมการผู้แทนจากนายจ้าง นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง

4) กรรมการผู้แทนจากลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง

5) กรรมการและเลขานุการนายจ้าง ดัดเลือกจาก จป.วิชาซีพ หรือ จป. เทคนิคขึ้นสูง ในกรณีที่ สถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยมากกว่า 1 คน

6) จัดประชุม คปอ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

7) คปอ. ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบวาระต้องมีการแต่งตั้งใหม่
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6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ท างาน หรือ คปอ. 
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นดังน้ี 

1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ

4) พิจารณาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน

5) ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดข้ึน

6) พิจารณาโครงการหรือแผนการ'ฝกือบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

7) วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับ

8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี 
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10) ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ

11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 29/64



6. องค์กรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ต่อ)

หน่วยงานความปลอดภัยกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ก าหนดให้สถานประกอบการตามกฎกระทรวงฉบับนี้ในข้อ 1 (1) เช่น การท าเหมืองแร่ 
เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องจัดตั้งหน่วยงานความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งสถานประกอบการตามกฎกระทรวง ข้อ 1 (2) ถึง (5) เช่น สถานประกอบการที่ท า 
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เก็บรักษา การก่อสร้าง การขนส่งคน โดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ สถานีบริการหรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปต้องจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน ประกอบกิจการ ภายใน 360 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ
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บทสรุป

การด าเนินงานด้านอาซีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ โดยอาศัย
บุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือการท างานของสหสาขาวิชาชีพมากมายร่วมมือกัน ไม่ว่า จะเป็นฝ่ายนายจ้าง ฝ่าย
ลูกจ้าง รวมทั้งหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกซน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง องค์วิชาชีพต่างๆร่วมมือกัน

บุคลากรในงานอาซีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับต่างๆ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พยาบาลอาชีวอนามัยแพทย์ อาชีวอนา มัย
นักการยศาสตร์ นักพิษวิทยา วิศวกรความปลอดภัย เป็นต้น ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบท าให้ งานด้านอาซีวอนามัยและความ
ปลอดภัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

องค์กรภาครัฐในประเทศไทย มีบทบาทส าคัญในการพัฒนางานด้านนี้เป็นอย่างมาก มีหลายหน่วยงาน ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิซาการ จัดบริการด้านอาชีวอนามัยรวมถึงออกกฎหมายบังคับให้สถาน ประกอบการมีการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น กระทรวงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง องค์กรวิชาชีพและสมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวช้องกับงานอาชีวอนามัยเป็นต้น
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บทสรุป

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาซีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ มีหลายองค์กรที่การพัฒนา 
งานด้านนี้ การพัฒนามาตรฐานการบริการด้านอาชีวอนามัยการพัฒนาด้านค่ามาตรฐานและกฎหมาย รวม ถึงออก
ข้อก าหนดและข้อแนะน่าต่างๆ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองแรงงานให้ปลอดภัย ให้ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจาก การ
ท างาน โดยองค์กรที่มีบทบาทส าคัญ เช่น ACGIH , OSHA, NIOSH, เป็นต้น

หน่วยงานด้านอาซีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของในสถาน
ประกอบการ ต้องขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อการบริหารงานด้านความปลอดภัย เป็นไปอย่างคล่องตัว และมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สถานประกอบการต้องจัดตั้ง คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ตามกฎหมาย
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ค าถามท้ายบท

1. ให้นักศึกษาบอกบอกถึงบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน

2. ให้นักศึกษาบอกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามกฎหมาย

3. ให้นักศึกษาบอกถึงองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการท างาน 
รวมทั้งองค์กรเหล่านี้มีบทบาทต่องานด้านนี้อย่างไร

4. เอกสารรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จปว.) ที่สถานประกอบการ ต้องส่งทุกๆ 3 เดือน 
ส่งให้กับหน่วยงานใดและหน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงใด

5. ให้นักศึกษาบอกถึงค่ามาตรฐานการสัมผัสสารอันตรายของหน่วยงาน OSHA, NIOSH, และ ACGIH ดือค่ามาตรฐานอะไร 
และค่ามาตรฐานนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

6. มาตรฐานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ JIS, DIN, AS/NZS เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศใด

7. โรงงานผลิตกระดาษ มีพนักงาน 400 คนจะต้องจัดให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่ากี่คน และสัดส่วนของ คปอ. ประกอบด้วยใครบ้าง
และอย่างละกี่คน
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