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ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน  โดยในมาตราดังกล่าวได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน 

จดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างานโดยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของรฐัมนตร ีทัง้นี ้ภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งวันที่มีผลบังคับใช้คือ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั่นก็หมายความว่าสถาบันแห่งนี้กระทรวง

แรงงานจะต้องด�าเนนิการจัดต้ังให้แล้วเสรจ็ภายในวันที ่๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ แต่ด้วยข้อจ�ากัดในหลายๆ ด้าน ท�าให้ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้

ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดต้ัง โดยทางกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะ

ท�างานเฉพาะกิจในการจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ขึ้นมาเพื่อด�าเนินการให้

สถาบนัดงักล่าวก่อตัง้ขึน้โดยเรว็ ซึง่อกีไม่ช้าคงจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 

คงต้องอดใจรออีกสักพักครับ....

บทบาท อ�านาจและหน้าที่ : ตามพระราชบัญญัติความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) ไว้ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว-

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐานเพื่อส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

(๓) ด�าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด�าเนินงานกับ

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 

การท�างานของภาครัฐและเอกชน

(๔) จดัให้มกีารศึกษาวิจยัเก่ียวกับการส่งเสรมิความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ทัง้ในด้านการพฒันา

บุคลากรและด้านวิชาการ

(๕) อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในกฎหมาย

และโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการให้

บริการและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสถาบันส่ง

เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ใน
ช่วงเดือนมิถุนายน 2552 ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวใน

วงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท�างานที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือได้มีการจัด “โครงการสร้าง

เครือข่ายและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเตรียมความ

พร้อมในการให้บริการของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)” ซึ่ง 

ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเข้าไปช่วยในโครงการดงักล่าว ฉะนัน้คอลมัน์ SHE 

ภาคปฏบิตัฉิบบันีข้อน�ารายละเอยีดและทีม่าทีไ่ปของหน่วยงานนีม้า

เล่าสู่กันฟังครับ

ความเป็นมา : สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน

ใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยก�าหนดไว้ที ่หมวด 

๗ สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน มาตรา ๕๒ ให้มสีถาบนัส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน(องค์การมหาชน) 

สำาคัญอย่างไรต่อสถานประกอบการ
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สรปุข้อเสนอแนะทีส่�าคญัจากโครงการดังกล่าวมอีะไรบ้าง: 

จากการจดัโครงการดงักล่าวข้อเสนอทีโ่ดดเด่นทีส่ามารถรวบรวมได้

มีดังนี้ เช่น จัดให้มี Call Center เพื่อให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็

สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

แบบ 24 ชัว่โมง จดัให้ม ีBest Practice โดยการน�าเอาผลการสอบสวน

อุบัติเหตุร้ายแรง หรือรายงานการประสบอันตราย ที่แต่ละสถาน

ประกอบการรายงานให้กระทรวงแรงงานมาเผยแพร่เพื่อให้สถาน

ประกอบการอื่นๆ ได้ประโยชน์ด้วยจะได้น�าไปหามาตรการป้องกัน

ในสถานประกอบการอื่นๆ ได้ 

จดัให้มสีภาวชิาชพีเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน

ระดับวิชาชีพ เพื่อให้มีองค์กรมาควบคุมก�ากับจรรยาบรรณและ

มาตรฐาน ตลอดจนการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูท่ี้ท�าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

จัดให้มี Learning Center เพื่อให้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้

ของประชาชนทั่วไป พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ นักเรียน 

นักศึกษา ซึ่งจะท�าให ้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

ประเทศไทย ได้ยกระดับให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น จัดให้มีการสัมมนา

วิชาการแบบระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ความปลอดภยัทกุระดบัและสถานประกอบการต่างๆ ได้รบัข้อมูลเชิง

วิชาการใหม่ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดให้มีการสื่อสารในทุกรูปแบบ เช่น วารสาร เว็บไซต์ 

โทรทศัน์ หรอื Social Media ต่างๆ เพือ่ให้ทกุคนเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร

และความเคลือ่นไหวของสถาบนัฯ จดัให้มกีารวจิยัด้านอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั ในหวัข้อทีส่�าคญั หรอืทีเ่ป็นปัญหา หรอืให้สถาน

ประกอบการก�าหนดหัวข้อการวิจัยและสถาบันให้งบประมาณนัก

วชิาการท�าการวจิยั ซึง่จะท�าให้การแก้ไขปัญหา หรอืพฒันาการด้าน

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้ก้าวหน้ามาขึน้ จดัให้มกีารทศันะ

ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้เห็นหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จะได้น�าไปเป็นแนวทาง

การปฏิบัติในสถานประกอบการของตนเองต่อไป

ซึ่งจากตัวอย่างท่ีน�ามาเสนอเป็นเพียงส่วน

หน่ึงที่ผู้เข้าร่วมงานทั้ง 5 จังหวัดได้ร่วมกันเสนอ 

ซึง่ทางผูเ้ขยีนกเ็ชือ่ว่า เมือ่สถาบนัส่งเสรมิความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน (องค์การมหาชน) ก่อตั้งอย่างเป็น

ทางการแล้ว ข้อเสนอต่างๆ ที่เสนอเข้าไป

จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและสถาบันแห่ง

น้ีจะเป็นท่ีพึ่งและเป็นศูนย์กลางด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย ต่อไป

(องค์การมหาชน) จัดท�าขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?

จากการท่ีเข้าไปร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายฯ โดยได้รับ

การประสานงานจากส�านกัความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ให้เข้ามาช่วยท�าหน้าทีใ่นการเป็นผูด้�าเนนิรายการ เสวนารปูแบบการ

ให้บริหารของสถาบันและเป็นผู้น�าให้ผู้เข้ามาร่วมในโครงการสร้าง

เครอืข่าย เสนอความคดิเหน็ ความต้องการให้คณะท�างานเฉพาะกจิฯ 

ได้รวบรวมเพือ่น�าไปเป็นข้อมลูและน�าไปใช้พจิารณาก�าหนดบทบาท 

หน้าที่ตามกรอบภารกิจของสถาบันฯต่อไป 

โดยรูปแบบการจัดโครงการสร้างเครือข่ายทางคณะผู้จัดได้

ก�าหนดไว้จ�านวน 5 รุ่น ไปตามภาคต่างๆ คือ ที่กรุงเทพฯ, จังหวัด

สงขลา, จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยอง ซึ่ง

ทุกจังหวัดที่ไปจัดโครงการมีเจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร เจ้า

หน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับ

เทคนิคและเทคนิคขั้นสูง ตลอดจนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

โดยเฉพาะที่ผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวม

ทัง้นกัวชิาการ แพทย์ด้านอาชวีะเวชศาสตร์ พยาบาล เข้าร่วมกนัเสนอ

ความคิดเห็น ซึ่งทุกจังหวัดท่ีไปจัดในโครงการดังกล่าวทางผู้เข้าร่วม

งานได้ให้ข้อเสนอและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะท�างาน

เฉพาะกิจจ�านวนมาก 

นบัเป็นนมิติรหมายทีด่ ีทีห่น่วยงานอย่างกระทรวงแรงงานได้

ปรบัรปูแบบการด�าเนนิการของหน่วยงานราชการ ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ ซึ่งจาก

การด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ผู้ที่มาร่วมงานเกิดความประทับใจและ

ท�าให้เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอสถาบนัฯ แห่งใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่จะท�าให้การ

ร่วมมือกันเมื่อสถาบันฯ ก่อตั้งแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่าง

แน่นอน TPA
news


