การปองกันอันตราย

จากไฟฟาดูด
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑

เมื่อรางกายเปยกชื้นไมควรสัมผัสอุปกรณไฟฟา
เพราะหากอุปกรณชํารุดจะถูกกระแสไฟฟาดูดและอาจเสียชีวิตได

๒

กอนทําการตรวจสอบหรือซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ตองตัดกระแสไฟฟาที่จายไปยังอุปกรณนั้นๆ เชน ถอดเตาเสียบ ปลดสวิตซ เปนตน

เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนสูง ควรระมัดระวังอยาใชงานใกลกับวัตถุไวไฟ
เมื่อเลิกใชแลวใหถอดเตาเสียบออก
ระมัดระวังอยาใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา และเตารับควรใชแบบที่มีฝาปดครอบ
เพื่อปองกันเด็กนําวัสดุไปเสียบรูเตารับซึ่งจะเกิดอันตรายได
อุปกรณเตารับและเตาเสียบของเครื่องใชไฟฟาหากชํารุดใหรีบเปลี่ยนใหมโดยเร็ว
ไมควรใชปลั๊กไฟตัวเดียว ในการเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาหลายชนิด
เพราะอาจเกิดความเสี่ยงทําใหไฟฟารั่ว และสงผลใหผูใชงานถูกไฟฟาดูดได
ควรติดตั้งสายดิน เพราะการตอสายดินเขากับเครื่องใชไฟฟาเปนการนําไฟฟาลงสูดิน
โดยเฉพาะเครื่องทํานํ้าอุน เนื่องจากอยูใกลนํ้า และเกิดอันตรายจากการใชงาน
ติดตั้งเครื่องตัดไฟ เพื่อปองกันและลดอันตรายจากไฟฟาดูดหรือลัดวงจร
ตลอดจนชวยรักษาความปลอดภัยของรางกายและทรัพยสิน

4 เทรนด์เทคโนโลยี
ที่คนท�ำงานต้องรู ้ ในปี 2019
สาระน่าอ่าน
่
10 ทักษะทีคนท�ำงานต้องมี
ภายในปี 2022

วิธีการจัดการและแก้ไข
แสงจากคอมพิวเตอร์

จป.วัยทีน
คุณณัฐพล แสงนาค

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

เรียนรู ้ ปรับตัว ก้าวทัน
6 เทรนด์ การท�ำงานในยุ คดิจิทัล

หน้ากากกรองอากาศ
(Respirators)
ส�ำหรับป้องกันฝุ่ น PM 2.5
งาน Safety ใน Asean
และในต่างประเทศ

จป.มือโปร
คุณจันทิมา ทิพย์สังวาลย์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชี พ
(Safety Officer)

คปอ. ขับเคลื่อนอย่างไร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท�ำงานอย่างจริงจังและยั่งยืน
การน�ำเทคโนโลยีสร้างสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง มาใช้ในการอบรม
ทางด้านความปลอดภัย
แก๊สไฮโดรเจนซั ลไฟด์

โรคประสาทหูเสื่อม
จากการท�ำงาน
ท�ำความรู ้จัก AED
ช่ วยด้วย!!
ไม่อยากไปท�ำงาน
การใช้วงล้อ PDCA
กับการบริหารงานก่อสร้าง
TOSH NEWS
ข่าว สสปท.

พบกันอีกครั้งกับบทความที่น่าสนใจและชวนให้คิดไปข้างหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล 4.0
ทีเ่ ราอาจมัน่ ใจในความแม่นย�ำ รวดเร็ว และในคุณภาพการผลิต เพราะทุกอย่างถูกออกแบบ ถูกสร้าง และ
ถูกควบคุมด้วยระบบดิจทิ ลั แต่ดฉิ นั อยากเชิญชวนให้เราคิดไปด้วยกัน และร่วมมือร่วมใจกันสร้างไปด้วยกัน
ก็คือ “ส�ำนึกความปลอดภัยเชิงป้องกัน” เพราะ “คน” คือ ผู้คิด ผู้ผลิต ผู้ควบคุม และผู้เสพเทคโนโลยี
ดังนัน้ ถ้าในการพัฒนาการสร้างหรือใช้เทคโนโลยี ได้คำ� นึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยฯ ประกอบทุกขัน้ ตอน
เราก็คงไม่ตอ้ งพบกับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากความไม่ปลอดภัยจากการท�ำงาน และพบภาพอุบตั เิ หตุและ
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการเสพเทคโนโลยีโดยขาดส�ำนึกความปลอดภัยเชิงป้องกันเช่นทุกวันนี้
อย่าลืมนะคะ “มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ความผาสุกทีย่ งั่ ยืน” พบกัน 4 – 6 กรกฎาคม 2562 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
ที่ปรึกษา
สุดธิดา
วรานนท์
รองศาสตราจารย์สราวุธ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี

กรุงไกรวงศ์
ปีติวรรณ
สุธรรมาสา
พันธ์ประสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน (สอป.)

บรรณาธิการบริหาร
จุฑาพนิต
รองศาสตราจารย์สราวุธ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี

บุญดีกุล
สุธรรมาสา
พันธ์ประสิทธิ์

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

กองบรรณาธิการ
คณาธิศ
ธนกฤต
จิรนันทน์
ขนิษฐา
ชิดชนก
สุภารัตน์
พิษณุ
ศุภชัย
กรรณภิรมย์
พิมพ์รัมภา
สุกานดา
นฤมล
จุฑาภรณ์

เกิดคล้าย
ธนวงศ์โภคิน
อินทร์มณี
แสงภักดี
แก่นกล้า
คะตา
จันทร์สี
แสงพวง
คงค�ำ
เรือนค�ำ
ปรางทิพย์
ดวงพลพรม
เมืองอุดม

ควบคุมการผลิตและประสานงาน
พินิจ
เชื้อวงษ์
กมลฐิติ
วรเวชกุลเศรษฐ์
ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์
สุคนธา
ท้วมพงษ์
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0 2448 9111, 0 2448 9098
www.tosh.or.th
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ฤษภาคม 2562
พ
2
2

th

ครบรอบปท
 ี่ 4 การจด
ั ตงั้ สสปท.

พันธกิจ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลือ่ นตามวิสยั ทัศน์
สสปท. ได้กำ� หนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการด�ำเนินงานขององค์กร ดังนี้
• ด�ำเนินงานวิจยั งานวิชาการและการจัดท�ำสถิติ เพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำมาตรฐานเพือ่
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของประเทศให้มีมาตรฐาน
ในระดับสากล
• พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รองรับความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานทางด้านภารกิจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
• สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้
มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนท�ำงาน และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
• สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.
นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ผลงานและ
ความภาคภูมิ ใจ
ของเรา
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

ได้รับรางวัลชมเชยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานให้เป็นศูนย์

คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมค�ำอธิบาย
(Checklist) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
ในสถานประกอบกิจการ

อบรมการป้องกันปัญหา
ออฟฟิศซินโดรมในพนักงานส�ำนักงาน

โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการ SMEs

มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Occupational Safety and Health Standard

• มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่สูง
(มปอ.101 : 2561)
• มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(มปอ.402 : 2561)
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (มปอ.401 : 2561)

ติดตามข่าวสาร
ของเราได้ที่
www.tosh.or.th

• มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
ตามหลักการยศาสตร์ (มปอ.301 : 2561)
• มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรง
กายตามหลักการยศาสตร์ (มปอ.302 : 2561)
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สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการท�ำงาน

นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ที่มา : ธเนศ อังคศิริสรรพ
ผู้จัดการทั่วไป ประจ�ำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว

เทรนด์เทคโนโลยี
ที่คนท�ำงานต้องรู้ ในปี 2019
เพราะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างรอบ
ตั ว เราถู ก พั ฒ นาให้ มี วิ วั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น คอมพิ ว เตอร์
ชุดอุปกรณ์ภาพและเสียงส�ำหรับห้องประชุม หรือแม้กระทั่งหลอดไฟ
มนุษย์จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะรับมือและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
รอบตัวทั้งในที่ท�ำงานและที่บ้านเพื่อการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเชือ่ มต่อกับชีวติ ประจ�ำวัน โดยเทคโนโลยีสว่ นใหญ่
นั้นถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
ให้ดีขึ้น

นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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เทรนด์
ท
่
ี
1:
Smart spaces

เมื่อทุกอย่างรอบตัวเราฉลาดขึ้น
Smart Spaces ทั้งในชีวิตจริงและในแบบดิจิทัล คือสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คน อุปกรณ์ และระบบ ท�ำงานเชื่อมต่อกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Smart City, Digital Workspace หรือสมาร์ทโฮม Smart Home ก็ต่างมีแนวโน้มที่จะหันมาให้
ความส�ำคัญกับการท�ำงานในระบบนิเวศแบบเชื่อมต่อนี้
แล้วอะไรคือช่องโหว่ นั่นคือ เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย, ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และตอบโจทย์คือสิ่งที่ผู้ใช้งานมองหา หาก
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ แนวโน้มที่คนจะเลิกใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับผูบ้ ริโภค เทคโนโลยีสำ� หรับสมาร์ทโฮมจ�ำเป็นต้องช่วยลดความยุง่ ยากและลดเวลาในการติดตัง้ โดยในอนาคต อุปกรณ์
สมาร์ทโฮมจะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยจะเน้นทีก่ ารติดตัง้ ง่าย มีโซลูชน่ั ทีเ่ ชือ่ มต่อกันแบบครบวงจร และสร้างประสบการณ์
การใช้งานที่ดีแก่ผู้บริโภค
อาทิ คอมพิวเตอร์ในบ้านจะมีฟังก์ชันอัจฉริยะ อย่างการจดจ�ำเสียง ระบบยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์ส่วนบุคคล, การเชื่อม
ต่อแบบ always-on หน้าจอแสดงผลแบบอัจฉริยะ จะเป็นแบบสัมผัส และมีตัวช่วยในการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น
ส�ำหรับองค์กร องค์กรสมัยใหม่ทมี่ องการณ์ไกลเริม่ ให้ความสนใจกับแนวคิดเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง, การเพิม่ ความคล่องตัวใน
การเชื่อมต่อ การจัดสรรพื้นที่ที่ส่งเสริมการท�ำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นโถงทางเดิน ห้องอาหาร หรือ
ห้องประชุมย่อยที่ต้องเอื้อต่อการท�ำงานร่วมกันมากขึ้น
อาทิ การติดตัง้ ระบบโซลูชนั่ ส�ำหรับห้องประชุมอัจฉริยะ จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ และอืน่ ๆ เมือ่ คนในยุคเจเนอเรชัน่
ซี ซึง่ มีความคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีในการท�ำงาน สิง่ ทีพ่ วกเขามองหาคือสิทธิในการเลือกใช้อปุ กรณ์และเทคโนโลยีทตี่ นเองคุน้ เคย
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องค์กรที่จะประสบความส�ำเร็จในการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำงานสู่ยุคใหม่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายด้วย
นโยบายเชิงวัฒนธรรมและสร้างความประทับใจในการช่วยเปลี่ยนสังคมการท�ำงานสู่รูปแบบใหม่นี้ได้
นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำงานสู่ยุคใหม่คืออุปกรณ์ภายในองค์กรต้องสามารถรองรับการเชื่อม
ต่อเข้ากับโปรแกรมหรือระบบคลาวด์ และตู้จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเลือกผลิตภัณฑ์
ไอทีต่างๆ ตั้งแต่แล็ปทอปตลอดจนเมาส์ คีย์บอร์ด หรือชุดหูฟังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งจุดเด่นของโซลูชั่นนี้คือช่วยลดขั้นตอนเอกสารให้กับฝ่ายจัดซื้อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้พนักงาน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมาร์ทออฟฟิศช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มผลผลิต
ในการท�ำงาน

เทรนด์
ท
่
ี
2:
เทคโนโลยีสร้างประโยชน์

IoT, AI และ AR/VR ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจ
จากหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน ที่ช่วยส่งเสริมการท�ำงานของ
ออโตเมชั่นแบบเต็มรูปแบบ ช่วยให้การใช้งานผ่านมุมมองโลกเสมือนได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
และในปี 2019 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อการใช้งานในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงส�ำหรับสถาบันการศึกษา ร้านค้าปลีก และอีกมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เทคโนโลยี IoT และ และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนา
ด้วย AI จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนามากมายในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดเวลาในการรอห้องฉุกเฉินในโรง
พยาบาล การควบคุมและดูแลบริการด้านสุขภาพจากทางไกล การเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ
นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ของอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อลดเวลาท�ำงานของแพทย์ในการวินิจฉัยก้อนเนื้อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์กบั อุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพในอนาคตได้เช่นกัน อาทิ การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถเห็นบรรยากาศภายในของโรงพยาบาลได้กอ่ นเข้าไปรับการรักษาเพือ่ ลดความเครียดและวิตกกังวลเกีย่ วกับรายละเอียดขัน้
ตอนต่างๆ
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี VR ยังช่วยรักษาสภาพจิตใจของเด็กๆ ที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลด้วยความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นเกม
หรือการท�ำกายภาพเพื่อให้พวกเขารู้สึกสนุกสนานและมีก�ำลังใจในการรักษามากขึ้น
ด้านการศึกษา การน�ำเทคโนโลยี VR มาใช้ในห้องเรียนนั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสได้
ง่ายขึ้น รวมถึงทางการเรียนรู้ โลกเสมือนจริงจากเทคโนโลยี VR จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาต้องการ หรือแม้กระทั่ง
สนามเด็กเล่นในจินตนาการของพวกเขาอีกด้วย
อุตสาหกรรมค้าปลีก ก็เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำมาเป็นตัวช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดใี ห้แก่ผบู้ ริโภค อีกทัง้ ยังให้ความสะดวกแก่ผ้บู ริโภคในการซื้อผ่านบริการ
อย่างการซื้อสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ ช�ำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองทั้งที่ร้านค้าและระบบออนไลน์
การขับเคลื่อนสู่แพลตฟอร์มในธุรกิจค้าปลีกถือว่าเป็นการพลิกโฉมทางธุรกรรมที่จุดขาย เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้าง
ประสบการณ์การใช้งานทีเ่ ป็นจุดส�ำคัญในการมัดใจลูกค้า ซึง่ สามารถพัฒนาต่อไปสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ช่วยในการแสดงราคาตามจริง การจัดการ
สต๊อกสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า
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เทรนด์
ท
่
ี
3:
AR ไม่เพียงสนุกแต่ต้องเกิดประโยชน์
ตลาดเทคโนโลยีเสมือนจริงในโลกยุคปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในปีนี้คาดการณ์ว่าตลาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เชื่อม
ต่อกับเทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ VR จะมีเงินสะพัดมากถึง 27,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
และจากผลการวิจัยของ IDC ได้เปิดเผยว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามียอดเงินสะพัดสูงขึ้นมากถึง 92% กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือน ได้กลายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ วงการเกม การสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ การศึกษา การ
กีฬาและดนตรี ทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นที่ยอมรับในการฝึกอบรมและการสร้างการเรียนรู้ผ่านการจ�ำลองภาพดิจิทัลอีกด้วย
จากความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีความเป็นจริงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงของสื่อบันเทิงและองค์กรธุรกิจต่างๆ
เทคโนโลยี AR ได้ถูกน�ำมาใช้ในการอบรมและสร้างการเรียนรู้ผ่านการจ�ำลองภาพดิจิทัลซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้สามารถมองเห็น
ถึงรายละเอียดหรือต�ำแหน่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และด้วยการมาถึงของเทคโนโลยี 5G ความสามารถที่หลากหลายและทรงคุณค่าของ
นวัตกรรม AR จึงปรากฏเพิ่มมากขึ้น อาทิ การสร้างภาพจินตนาการในชีวิตจริง ระบบความช่วยเหลือระยะไกล การรับรู้และจดจ�ำวัตถุ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มีความคล่องตัวและการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ ดังนั้นจากความสามารถของเทคโนโลยี
ดังกล่าวที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้า จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่น การใช้แว่นเออาร์ หรือ AR glasses มาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพือ่ เชือ่ มต่อกับข้อมูลด้านการผลิต
และงานภาคสนามอย่างเรียลไทม์ โดยเทคโนโลยีนจี้ ะช่วยลดข้อผิดพลาด ให้ความถูกต้องแม่นย�ำ เสริมสร้างความปลอดภัยและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเนื้องานอีกด้วย
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เทรนด์
ท
่
ี
4:
ทิศทางของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์แห่งอนาคต
นอกเหนือจากนี้ มนุษย์ที่มักถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว หลายองค์กรยังต้องรับมือ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาทิ นโยบายการให้พนักงานน�ำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ท�ำงาน การเข้าถึงระบบจากการท�ำงานระยะไกล และ
การจ้างงานแบบชั่วคราว ซึ่งล้วนส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรมีประสิทธิภาพลดลง หากพนักงานละเลยหรือไม่ท�ำ
ความเข้าใจกับกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย องค์กรก็มีสิทธิ์เผชิญกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ความสูญเสียทางการเงิน
ไปจนถึงความเสียหายของชือ่ เสียงได้ ถึงแม้วา่ ทุกองค์กรจะมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านไอทีทคี่ นุ้ เคยกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แต่บางครัง้ พนักงานทัว่ ไป
ก็อาจยึดเอาความสะดวกในการท�ำงานมาก่อนการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
แม้ AI จะได้รบั ยกย่องว่าเป็นหนึง่ ในวิธปี อ้ งกันข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ แต่กเ็ ช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอนื่ ๆ AI ก็เหมือนเป็นดาบสองคมทีอ่ าชญากร
ไซเบอร์ทงั้ หลายต่างหมายตาไว้ ด้วยเหตุนเี้ องเราจึงคาดการณ์วา่ ในปี 2019 เราจะได้เห็นการศึกษาและน�ำเทคโนโลยี AI มาใช้เพือ่ หาข้อบกพร่อง
ในด้านความปลอดภัยของระบบ หรือเป็นโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้หาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยง่ายขึ้น โดย
4 หัวข้อด้านความปลอดภัยที่องค์กรและพนักงานในองค์กรต้องช่วยกันดูแลป้องกัน คือข้อมูล ตัวตน ระบบออนไลน์ และอุปกรณ์ การพัฒนา
แผนป้องกันภัยไซเบอร์แบบองค์รวมเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับต่อต้านภัยคุกคามของทั้ง 4 หัวข้อดังกล่าว แนวโน้มของการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนในอุปกรณ์ส่วนบุคคล ที่ก�ำลังเปลี่ยน
เป็นการยืนยันตัวตนผ่านหลายขั้นตอนนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อองค์กรในอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยอย่าง FIDO Alliance ผนึกก�ำลังกับ
Windows Hello ในการสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
นอกจากนีอ้ ปุ กรณ์อจั ฉริยะในบ้านและส�ำนักงานทีเ่ ชือ่ มต่อกันได้ทงั้ หมด ยังน�ำไปสูก่ ารเกิดช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัย ดังนัน้ การเรียนรู้
จากผูใ้ ช้ ผ่านทางพฤติกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองและรูปแบบการเรียนรูใ้ หม่ๆ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ควบคู่กัน องค์กรต่างๆ ควรเข้าใจถึงแรงงานที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายเพศ
และอายุเพื่อให้สามารถจัดการและปกป้องอุปกรณ์ได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับการพัฒนาระเบียบการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
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สาระน่าอ่าน

World Economic Forum (WEF) ได้เปิดเผยถึงเทรนด์โลกที่น่าจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดงานในอนาคต ได้แก่
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในปี
2018 – 2022 โดยคาดว่าภายในปี 2022 สัดส่วนการท�ำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์
58% เครื่องจักร 42% จากเทรนด์ดังกล่าวอนาคตของโลกการท�ำงานจึงต้องการคนท�ำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส�ำหรับประเทศไทยนั้น WEF ได้ท�ำการส�ำรวจและสรุป 10 ทักษะ
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศไทยไว้ดังนี้

10 ทักษะที่เป็นที่ต้องการของประเทศไทย
กลุ่มที่ 1: ทักษะการคิด
• ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
(Analytical thinking and innovation)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นตรรกะเพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงความสามารถใน
การพลิกแพลงหรือคิดค้นไอเดียใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปญ
ั หาในการท�ำงาน
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• ทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative)
ความสามารถในการคิดไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร และใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์ของงานได้
• ทักษะการสร้างไอเดีย ให้เหตุผล การแก้ไขปัญหา (Reasoning, problem-solving and ideation)
ความสามารถในการค้นหาและผลิตไอเดียที่สมเหตุสมผลที่น�ำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
• ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking and analysis)
ความสามารถในการใช้ตรรกะและความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประเมินทางเลือก การคิดรอบด้านเพื่อ
หาข้อสรุปเพื่อและการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น
• ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving)
การน�ำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบุปัญหา ประมวลผลข้อมูล และทางเลือกต่างๆ เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา
หรือพัฒนาวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ทักษะในการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำ  ความสามารถและความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และเลือกสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กลุ่มที่ 2: ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

• ทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (Technology design and programming)
ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ออกแบบหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
• ทักษะในการวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis and evaluation)
การเข้าใจการทํางานของระบบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบ รวมถึงความสามารถในการพิจารณาและประเมินประโยชน์
และเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น
14
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กลุ่มที่ 3: ทักษะด้านคน

• ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
ความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ นื่ สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้ มีความเห็นอกเห็นใจ
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีทัศนคติที่ดีและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• ทักษะการเป็นผู้น�ำและสร้างแรงบันดาลใจ (Leadership and social influence)
การมีภาวะผู้น�ำ  และความสามารถในการน�ำทีม แบกความรับผิดชอบ ให้คำ� แนะน�ำและสั่งการผู้อื่นได้ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจและมอบพลังให้กับคนในทีมให้พร้อมที่จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท�ำงานเพื่อองค์กร
ทีม่ า: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf , https://adecco.co.th/th/knowledge-center/
detail/10-skills-thailand-2022
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วิธีการจัดการ
และแก้ไข

แสง

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ท�ำงาน โรงเรียน และบ้าน ทั้งผู้ใหญ่
และเด็ก การจัดสภาพแสงของจอคอมพิวเตอร์ และแสงจากรอบๆ ตัว ให้เหมาะสมด้วย
เนื่องจากผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�ำเป็นต้องใช้ตาในการมองจอ หรือเอกสารที่ต้องพิมพ์
ตลอดเวลา ดังนัน้ แสงทีม่ ดื หรือจ้าเกินไป หรือมีแสงรบกวนสายตาขณะทีท่ ำ� งาน อาจท�ำให้
ตาต้องท�ำงานหนักซึ่งอาจส่งผลท�ำให้เกิดการเมื่อยล้าของตาได้

อาการเมื่อยล้าของตา
เป็นอาการหลักที่พบได้บ่อย
กับผู ้ท่ใี ช้คอมพิวเตอร์
ซึ่ งมีอาการดังต่อไปนี้

ปวด ล้า ระคายเคือง
แดง แสบ และตาแห้ง

ปวดศีรษะ

ภาพซ้อน เบลอ

สู้แสงจ้าไม่ได้
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ต้องเพ่งดูเอกสาร
และจอด้วยความ
ยากล�ำบาก
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ที่มา : หมอชาวบ้าน , http://www.thaihealth.or.th

สาเหตุ
ของอาการ
เมื่อยล้าของตา

พฤติกรรมการใช้สายตาเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่ง ที่ท�ำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตา ส�ำหรับผู้ที่ใช้
คอมพิวเตอร์ มักมีอาการเมือ่ ยล้าตาทีเ่ กิดจากการมองอยูท่ จี่ อนานๆ มองด้วยระยะทีใ่ กล้เกินไป โดยเฉพาะ
ที่จุดใดจุดหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนระยะการมอง ท�ำให้ไม่มีการปรับระยะโฟกัสของตาไปสู่ระยะอื่นๆ และเมื่อ
เปลี่ยนไปมองวัตถุอื่นๆ อาจมีอาการภาพเบลอชั่วขณะได้  นอกจากนั้นการมองอยู่นานๆ ท�ำให้การกะพริบ
ตาลดลง อาจเหลือแค่ 1 ครั้งต่อนาที ซึ่งปกติแล้วควรจะประมาณ 1 ครั้งต่อทุก 5 วินาที ซึ่งลักษณะดังนี้
จะท�ำให้น�้ำตาไปเลี้ยงได้ไม่ทั่วตา ส่งผลท�ำให้เกิดอาการตาแห้ง ระคายเคืองและแสบตาได้

สาเหตุหลักอีกอย่างคือ
การจัดแสงในห้องท�ำงาน
และปรับแสงจากจอคอมพิวเตอร์
ได้ไม่สมดุลกับงานและผู ้ใช้
อย่างไร
ถึงเรียกว่า
เป็นแสงที่ดี

โดยภาวะแสงสว่างน้อยเกินไปหรือสว่างเกินไป ท�ำให้ตาท�ำงานหนัก
มากขึ้น นอกจากนั้นอาจเป็นแสงจ้า แสงสะท้อนรบกวนสายตา มีต้นก�ำเนิดจาก
แสงจากภายนอก เช่น จากหน้าต่าง ประตู แสงจากหลอดไฟ แสงจากเครือ่ งฉาย
แผ่นใส เครื่องถ่ายเอกสาร แสงเหล่านี้มีผลรบกวนการท�ำงาน ท�ำให้ท�ำงานผิด
พลาด ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง และส่งผลต่ออาการปวด เมื่อยล้าตา

งานออฟฟิศเป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยการมอง ดังนัน้ จึงต้องการแสงทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความสบายกับสายตาและ
เกิดผลผลิตมากทีส่ ดุ ความหมายของแสงทีด่ คี อื แสงทีใ่ ห้ความส่องสว่างเพียงพอทีท่ ำ� ให้มองเห็นงานพิมพ์ ลายเขียน
โดยที่แสงนั้นไม่มากเกินไปจนตาพร่า มองไม่เห็น จอคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งก�ำเนิดแสงอย่างหนึ่งที่สามารถท�ำให้
เกิดแสงจ้าเกินไป เป็นแสงที่มาจากหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดที่ดี ให้แสงที่มีสีที่เหมาะกับการอ่านและเขียน เช่น
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แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซน หลอดตะเกียบ ทีม่ แี สงสีขาวนวล ขณะทีแ่ สงจากหลอดกลม หรือแสงจากไฟตามท้องถนนจะมีสสี ม้ ซึง่ ไม่เหมาะสม
กับการอ่าน เป็นแสงที่มีคุณภาพ ไม่กะพริบ และคุณภาพของ ความสว่างและสีสม�ำ่ เสมอ เป็นแสงที่มีการกระจัด-กระจาย ไม่พุ่งมาทิศทางเดียว
ดังตัวอย่างของการถ่ายภาพที่ถ้าใช้แสงไฟส่องตรงไปยังผู้ถูกถ่าย คุณภาพของภาพจะดูแข็ง ไม่อ่อนนุ่มเหมือนภาพที่เกิดจากการสะท้อน เช่น
แสงที่สะท้อนแผ่นสะท้อนแสง หรือแสงสะท้อนจากก�ำแพงสีขาว หรืออีกตัวอย่างที่ดีคือแสงจันทร์กับแสงจากไฟฉาย มีระดับความสว่างตาม
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับส�ำนักงาน

วิธีการจัดการและแก้ไข
ท�ำได้โดยใช้ต้นก�ำเนิด แสง ที่มีคุณภาพแสงที่ดี เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซน หลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน
• แสงจากภายนอกที่จ้าเกินไป อาจลดได้โดยใช้ม่าน มู่ลี่บังแสงนั้น ขณะเดียวกันก�ำแพงห้องควรใช้สีแบบด้านทา ไม่ควรเป็นสีน�้ำมัน
หรือวัสดุที่สะท้อนแสงได้
• ปรับจอภาพไม่ให้รับแสงสะท้อนจากหลอดไฟหรือ แสงจากภายนอก ขณะเดียวกันอาจใช้แผ่นกั้น ไม่ให้แสงส่องมากระทบที่จอ หรือ
ใช้แผ่นกัน้ แสงแบบขุน่ เพือ่ ให้แสงจากหลอดไฟจ้าลดลง หากไม่สามารถจัดการกับแสงจ้าภายนอกได้ อาจใช้วธิ กี ารเพิม่ แสงภายในให้มากขึน้ อย่า
ให้ห้องที่ทำ� งานมืดเกินไป เพราะจะรู้สึกผลของแสงภายนอกจ้ารบกวนตามากกว่าปกติ
• ปรับระดับความเข้มของแสงและความแตกต่างระหว่างตัวหนังสือในจอกับพืน้ ทีข่ องจอ (contrast) ให้เหมาะสมตามความรูส้ กึ ทีส่ บาย
ของตนเอง อย่างไรก็ตาม แนะน�ำให้พื้นที่จอควรเป็นสีอ่อน
• ขนาดตัวหนังสือและไอคอน (icon) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไม่ควรมีขนาดเล็ก เพราะท�ำให้ต้องเพ่งและใช้สายตามากเกินไป
• แผ่นกรองแสงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแสงสะท้อนได้ อย่างไรก็ตาม การควบคุมที่ต้นก�ำเนิดแสงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
• เมื่อต้องมีการอ่านเอกสาร จะท�ำให้ความต้องการ ปริมาณแสงมากขึ้นกว่าการอ่านจากจอคอมพิวเตอร์ ปริมาณแสงที่มากขึ้นมีผล
รบกวนสายตาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ควรใช้โคมไฟชนิดที่ให้แสงอ่อนนุ่มช่วยก็ได้   ขณะเดียวกันเพื่อลดปริมาณแสงที่เกิดจากความต้องการ
ในการอ่านเอกสารได้ โดยให้ใช้กระดาษและตัวหนังสือที่มีความแตกต่างกันสูง เช่น ตัวหนังสือสีด�ำและพื้นสีขาว
• ควรจ�ำกัดระยะเวลาการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ และควรพักบ่อยๆ เช่น ท�ำงาน 1 ชั่วโมง ต้องพักด้วยการละสายตาไปมองอย่างอื่นที่
เย็นตา ที่มีระยะห่างออกไป เช่นต้นไม้ภายนอกบ้าง หรือดีที่สุดคือ ลุกจากที่นั่งไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง และเมื่อถึงเวลาพักควรได้พักจริง ไม่ใช่ยัง
ท�ำงานอื่นกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตอบจดหมาย เล่นอินเทอร์เน็ต หรือเกม
• อาจกะพริบตาให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนึกได้ หรือเมื่อรู้สึกระคายเคือง แสบตา เพราะจะท�ำให้น�้ำตามาอาบลูกตามากขึ้น
• หมั่นสังเกตคุณภาพของแสงจากหลอดไฟ เพราะหลอดไฟมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปแสงจะลดลง ฝาครอบมีแมลงไปเกาะตาย
หรือมีฝุ่นเกาะ ท�ำให้ปริมาณแสงที่ส่องลงมาลดลง
• ควรท�ำความสะอาดหน้าจอ ไม่ให้มีฝุ่นและคราบรอยนิ้วมือ เพราะท�ำให้มีผลต่อการอ่านและแยกแยะตัวหนังสือ
• ตรวจสอบความสูงและการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ ว่าเหมาะสมกับผู้ใช้ไหม เช่น จอคอมพิวเตอร์ที่สูงหรือต�่ำเกินไป มีผลต่อลักษณะ
ท่าทางของคอและศีรษะ ท�ำให้ศรี ษะอยูใ่ นท่าก้มหรือเงยเกินไป กล้ามเนือ้ คอและบ่าท�ำงานหนัก และมุมมองของสายตาแคบลงส่งผลให้การขยับ
มองไปในทิศทางอื่นได้ยาก ซึ่งปกติแล้วการจัดวางที่ดีต้องท�ำให้ผู้ใช้สามารถขยับตัวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถหรือท�ำสิ่งต่างๆ ได้

“ ผู ้ท่มี ีปัญหาเรื่องสายตาควรพบแพทย์
และตัดแว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์แก้ไขให้ถูกต้อง ”

เมื่อท่านสามารถท�ำได้ตามที่กล่าวมา ท่านจะห่างไกลจากการเมื่อยล้าตา และอาจท�ำให้ท่านท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทัง้ มีความสนุกกับการท�ำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านยังมีอาการดังกล่าวอยู ่
ขออย่านิ่งนอนใจ ให้รีบไปปรึกษาแพทย์และผู ้เชี่ ยวชาญต่อไป
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เหตุผลทีเ่ ลือกเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนัน้
เนือ่ งจากมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพเป็นอย่างมาก
ตัง้ แต่สมัยมัธยม และยังเห็นถึงความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย
ก่อนการเกิดโรค ท�ำให้สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษา

3

2

ผมเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กรที่ดีจะต้องเริ่มจากการ
มีแผนที่ดีครับ เพราะแผนที่ดีจะน�ำมาซึ่งการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้
บริหารและการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ านในการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นทัง้ เชิงนโยบายและการปฏิบตั งิ าน
จริง ทีส่ ำ� คัญการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยนัน้ ยัง
จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนงานให้เหมาะตามบริบทขององค์กรและ
สถานการณ์ด้วย
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ส�ำหรับโครงการที่เคยร่วมจัดท�ำเพื่อลดอุบัติเหตุภายใน
มหาลัยนัน้ ผมได้มสี ว่ นร่วมในการจัดท�ำโครงการมหาวิทยาลัยปลอดภัย
(Safety University) ในส่วนของคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่
มหาวิทยาลัยปลอดภัย โดยได้จัดท�ำเป็นชุดตัวอักษร S-A-F-E-T-Y
ภายใต้หวั ข้อ Safety2U : Safety University for your Safety Life
คูม่ อื แนวทางปฏิบตั นิ จี้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยด้านความปลอดภัย โดยตัวอักษร S หมายถึง
Social Media การสื่อสารความไม่ปลอดภัย ตัวอักษร A หมายถึง
Accident การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตัวอักษร F
หมายถึง Fire การลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ตัวอักษร E หมายถึง
Environment การจัดการสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ตัวอักษร
T หมายถึง Toxic exposures การป้องกันการสัมผัสสารเคมี และ
สุดท้ายตัวอักษร Y หมายถึง Yourself ตระหนักเรื่องความปลอดภัย
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(แผนการ

ส�ำหรับผมการปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุนั้นจ�ำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักให้เกิด
ขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานครับ การตระหนักจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ต่อปัญหาหรือความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานพบเจอ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเลือกทีจ่ ะควบคุมหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ งเหล่านัน้ ได้ ซึง่ ผม
เชื่อว่าการสร้างความตระหนักที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะน�ำไปสู่
การยอมรับและปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัยขององค์กรได้ครับ
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ส�ำหรับผมความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการเป็นนักศึกษา
คือ การได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ Safety Youth Brand
Ambassador 2018 เพราะเป็นโอกาสที่ได้แสดงทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยของตนเองให้แก่คนในสังคม และเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของเยาวชนด้วยครับ นอกจากนี้การ
ได้รับต�ำแหน่ง Safety Youth Brand Ambassador 2018 ยังช่วย
ให้ผมสามารถเป็นกระบอกเสียงในการสือ่ สารด้านความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยครับ

การจัดการความเครียดที่ดีที่สุดส�ำหรับผมนั้น คงเป็นการ
ใช้เวลาว่างไปกับงานอดิเรก เลือกท�ำในสิง่ ทีช่ อบสิง่ ทีอ่ ยากท�ำในเวลา
นัน้ มากทีส่ ดุ ใช้เวลาว่างให้คมุ้ ค่าเพือ่ เติมพลังบวกให้กบั ชีวติ และใช้ใน
การท�ำงานในอนาคตต่อไปครับ และส�ำหรับการจัดการความเครียด
ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนั้น ผมเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทั้งต่อการท�ำงาน
และโครงการต่างๆ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องจะช่วยลดความเครียดต่อ
การท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานลงได้ครับ
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ถึงมุมมอเป็น จป วิชาชีพ?
ของการ

ส�ำหรับน้องๆ ที่สนใจในสาขาวิชานี้ อยากให้น้องๆ หา
ข้อมูลทั้งการเรียนและการท�ำงานให้มากๆ ว่าตรงกับความชอบของ
ตัวเองไหม ทัง้ การเรียนและการท�ำงานจ�ำเป็นต้องใช้ความอดทนและ
พยายามเป็นอย่างมาก ด้วยสายงานที่เป็นการป้องกัน จึงจ�ำเป็นต้อง
มีการคาดการณ์ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งการกระท�ำ
บางอย่างอาจเห็นผลชัดเจนหรือไม่เห็นผลเลยก็ได้ นอกจากนี้ยังมี
อุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา น้องๆ ทีส่ นใจ
ในสาขาวิชานีก้ ต็ อ้ งมีความตืน่ ตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นตลอดเวลา
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คอลัมส์ จป.มือโปร
นายทศพล เชิดชัยภูมิ ผู้สัมภาษณ์/เรียบเรียง

จป.มือโปร
นางสาวจันทิมา ทิพย์สังวาลย์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับวิชาชีพ (Safety Officer)
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ประวัติการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม / ดูงาน / ประสบการณ์การท�ำงาน

นางสาวจันทิมา
ทิพย์สังวาลย์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับวิชาชีพ (Safety Officer)

ปี 2555
บริษัท โปรมีโก เซอร์วิส จ�ำกัด (ในเครือดับเบิลเอ)
ปี 2556 - ปัจจุบัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(ในเครือ SCG Chemicals)
2561
Intermediate SPAP Assessor Training
Industrial Hygiene Management System Auditor
สอบผ่านและขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน
2560
SPAP Assessor Training
Gas Tester at 3M Thailand
2559
Internal Auditor ISO 9001 15001 18001
ผูต้ ดิ ตัง้ และตรวจสอบนัง่ ร้าน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย)

เหตุใดถึงได้เลือกเรียน

ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แน่นอนว่าในช่วง 6 ปีก่อน วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในชีวิตนักเรียนมัธยมตอน
ปลายเท่าที่ควร  ณ วันสอบติด คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคิดในใจอยู่เสมอว่าจะกลับ
ไปเป็นหมออนามัยที่บ้านเกิดเท่านั้น  ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกภาควิชา หรือสาขา  ก่อนสอบสัมภาษณ์จึง
ไปค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต และสอบถามผู้ที่อยู่ในแวดวงราชการ และเอกชน จนสืบทราบมาว่าเป็นวิชาชีพที่
กฎหมายบังคับให้สถานประกอบการตามประเภทที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งไม่ตกงาน
แน่ๆ และคิดว่าต้องเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างท้าทายมากๆ จึงตอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ไปว่า “ถ้าต้องเลือกสาขาตอน
นี้ ขอเลือกสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นค�ำตอบสุดท้ายค่ะ” และค�ำตอบนัน้ ยังอยูใ่ นใจมาถึงทุกวันนี้
24

นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

อะไรคือความภูมิใจมากที่สุด

ในการประกอบอาชีพด้านความปลอดภัย
เรือธงส�ำคัญที่จป.วิชาชีพ ทุกคนมุ่งหวังให้เป็น คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยตัวดิฉันเอง ได้รับมอบหมายงานต่างๆ
ที่จะพัฒนาให้องค์กรมีมาตรฐาน ระบบการท�ำงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรม ที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง
ลงให้มากที่สุด ซึ่งในการท�ำงานที่ผ่านมาถือว่าอุบัติเหตุขององค์กรลดลงได้ตาม KPI ในทุกๆ ปีและแน่นอนว่าหากไม่ได้ความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่พยายามจะพัฒนาองค์กรมีวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ดีขนึ้ คงจะส�ำเร็จได้ยาก
และความภูมิใจไม่ได้จบที่ชีวิตการท�ำงานเท่านั้น เรายังได้มีโอกาสติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆอีกหลายๆคน
กับความไว้วางใจของคณาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการบรรยาย “การแนะแนวสาขา” ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
มาหลายปีต่อเนื่อง โดยน�ำความรู้ ประสบการณ์ท�ำงาน มาประยุกต์กับการท�ำงานถ่ายทอดไปยังน้องๆรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตมา
เป็นว่าที่ จป. ในอนาคต อีกด้วย

ท่านมีแนวทาง ในการบริหารจัดการ

องค์กรด้านความปลอดภัยอย่างไร ให้มีระบบที่ยั่งยืน
เพื่อทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน
แนวทางในการบริหารจัดการองค์กรฯ มีทฤษฎีต่างๆ มากมาย ทั้ง Swiss cheese Model , Ice Berg theory
มากมาย ซึ่งแต่ละองค์กร แต่ละหน่วยงานก็มีความหลากหลายในการจัดการอีกเช่นกัน โดยส่วนตัวมักจะใช้วงล้อตามภาพ

PROCEDURE
UNDERSTANDING
AUDIT MONITOR

TRAINING
IMPLEMENT

แน่นอนว่าก่อนที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามเราต้องก�ำหนดมาตรฐาน (Procedure) เป็นตัวชี้น�ำแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งมาตรฐานที่ดี ควรจะเกิดจากผู้ใช้เองเป็นผู้ก�ำหนดร่วมกับจป.วิชาชีพ ให้อยู่บนพื้นฐานของมาตรการป้องกัน จากนั้นเราจะ
ต้องสื่อสาร (Training) ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และให้เกิดการใช้งานจริง (Implement) โดยไม่ยอมให้มาตรฐานเป็นเพียง
แค่เสือกระดาษ  มาตรฐานต่างๆ จะเกิดการใช้งานจริงควรเกิดจากคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท ขับเคลื่อนโดย
ผู้บริหาร และกระบวนการที่สำ� คัญที่สุดคือการติดตามและตรวจสอบ (Understanding Audit & Monitor) ตัวนี้เองจะเป็น
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการบริหารจัดการได้อย่างดีทีเดียว
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ท่านมีแนวทางอย่างไร

ในการลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้ ได้ผล
ในการท�ำบทบาทจป.เพียงไม่กี่คนในองค์กรเทียบกับสัดส่วนพนักงานเป็นร้อยเป็นพันคน หากจะขับเคลื่อนให้มี
ประสิทธิภาพเป็นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างท้าทาย แต่ถา้ เราพยายามสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยให้พนักงานคนอืน่ ๆเพิม่ เติม เราจะจัดการ
ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากพัฒนาระดับหัวหน้างานให้เป็น Safety Leader โดยหน้าที่ของจป.จะเป็นผู้สร้าง พัฒนา และติดตามการ
ปฏิบตั ิ แต่ผทู้ จี่ ะอยูก่ บั พนักงานในไลน์การผลิตตลอดเวลาคือหัวหน้างาน และเรามักจะพูดกับพนักงานเสมอ “อย่ายอมให้อบุ ตั เิ หตุ
มาเกิดขึน้ ในบ้านของเราโดยเด็ดขาด”  นัน่ คือการไม่ประนีประนอมต่อความไม่ปลอดภัยทัง้ สิน้ (Safety is uncompromised) และ
เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่การท�ำงานให้เป็นบ้านของตัวเอง (Area Owner) ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการลดอุบัติเหตุ

ท่านเห็นว่าวิธีการหรือแนวทางไหน

ที่น่าจะจัดการกับพฤติกรรมเพื่อให้หยุดอุบัติเหตุ จากการท�ำงาน
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะออกมาดีที่สุด
“Stop” หยุดเมือ่ ไม่ปลอดภัย  เป็นแนวทางทีด่ ฉิ นั จะใช้กบั พนักงานในองค์กรมาตลอด นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมให้พนักงาน
ทุกคนเตือนเพื่อนที่เรียกว่า Safety Observation โดยจะมีกรอบของการสังเกตุพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น การสวมใส่ PPE  
การอยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

มีส่วนส�ำคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อย่างไรบ้าง
“องค์กรจะยัง่ ยืน ต้องยืนคูก่ บั สังคม” แน่นอนว่าความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึง่ ในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ OHSE อย่างขาดกันไม่ได้ โดยส่วนตัวได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน มักจะออก
ไปท�ำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนอยู่เสมอ โดยน�ำศาสตร์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ความปลอดภัยในโรงเรียน  
ความปลอดภัยในบ้าน  ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปรณรงค์ให้ความรู้กับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ

น้องๆ จป.รุ่นใหม่ ถ้าอยากจะเป็น จป.มือโปร
หรือประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพนี้ ควรจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง

พี่ขอฝากไว้ จป.เป็นวิชาชีพที่ดี ควรมี 3 นัก
นักแรก คือ นักวิชาการ น�ำองค์ความรู้ที่เรียนมามาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
นักที่สอง คือ นักพูด  เราต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะพูดให้พนักงานปฏิบัติตามจนความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจวัตรประจ�ำวัน
นักที่สาม คือ นักประสานงาน เรียกว่าเป็นหน้าที่ส�ำคัญเพราะจป.เหมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ และสุดท้าย “การจะเป็นมือโปรเป็นได้ไม่ยากแต่การจะรักษามือโปรให้อยู่กับเราตลอดเป็นเรื่องที่ยากกว่า”
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เรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทัน

6 เทรนด์

การท�ำงานในยุ คดิจิทัล
ที่มา : www.jobsdb.com

ยุคไทยแลนด์ 4.0 มาถึงแล้ว นาทีนี้เราคงไม่อาจปฏิเสธ
บทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน
โดยเฉพาะการท�ำงานในยุคปัจจุบัน ที่ก�ำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ
ต้องเชือ่ มโยงถึงกันได้ connect กันได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ส่งผลให้การ
ท�ำงานของเราไม่จำ� กัดอยูแ่ ต่ภายในออฟฟิศดังทีเ่ คยเป็นมา โดยมี
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการท�ำงานเกือบทุกขั้นตอน และ
ช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

1. ท�ำงานได้ทกุ ที่ทกุ เวลาบนสมาร์ตโฟนและอุ ปกรณ์พกพา
          เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ก�ำลังจะกลายเป็นอุปกรณ์ล้าสมัยภายใน
ออฟฟิศ เพราะตั้งแต่ ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา คนท�ำงานจ�ำนวนมากใช้
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในการท�ำงานมากขึน้ ส่งผลให้สมาร์ตโฟนมีอตั รา
การเติบโตในการใช้งานมากกว่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC คนท�ำงานเริม่ หัน
มาใช้อปุ กรณ์ทสี่ ามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ เพือ่ ความคล่องตัวในการ
ท�ำงานมากขึ้น และรูปแบบการท�ำงานดังที่ว่ามานี้ก�ำลังเปลี่ยนโฉมหน้า
ของการท�ำงานในอนาคต ด้วยคุณสมบัติของสมาร์ตโฟนในปัจจุบันที่มี
ความครบครันพอ ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แถมในอนาคตอันใกล้
บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มจะหันมาใช้อุปกรณ์ที่ให้พนักงาน
พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกในการท�ำงาน เพื่อลดต้นทุนด้านไอทีของ
องค์กรอีกด้วย
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2. โลกาภิวตั น์ช่วยเชื่ อมต่อโลกของธุ รกิจแบบไม่มขี ดี จ�ำกัด
โลกาภิวัตน์ช่วยย่อโลกให้เล็กลง อะไร ๆ ก็เชื่อมโยงถึงกันได้
ง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกก็ตาม ในยุค
ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว โลกของธุรกิจก็สามารถขยาย
กิจกรรมและการด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัดเช่นกัน การท�ำ
ธุรกิจจึงก้าวสูย่ คุ อีคอมเมิรซ์ อย่างเต็มตัวและแพร่หลายไปทัว่ โลก ซึง่ การ
ทีอ่ งค์กรจะก้าวสูก่ ารเป็นอีคอมเมิรซ์ ได้กต็ อ้ งอาศัยเทคโนโลยีและเครือ่ ง
มือในการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาด้านระยะทาง และ
เชื่อมต่อทุกฟังก์ชั่นทางธุรกิจเข้าด้วยกันได้ พร้อมทั้งช่วยให้ทีมงานที่อยู่
กระจัดกระจายกันหลายประเทศท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอ�ำนวยความสะดวก

3. “คลาวด์” คือหัวใจของการท�ำงานร่วมกัน
ระบบการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล
ออนไลน์ ในรูปแบบ “คลาวด์” จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง
ของการท�ำงานร่วมกัน ช่วยให้ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ในการท�ำงาน ทั้งในส่วนขององค์กรที่สามารถเฝ้าดูการท�ำงานจากระยะ
ไกล และในส่วนของทีมงานที่สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยการท�ำงานร่วม
กันผ่านทางวิดโี อ ช่วยลดปัญหาด้านต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทาง
ไปประชุมร่วมกันได้อย่างมาก นอกจากนี้คลาวด์ยังเข้ามาเพิ่มศักยภาพ
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลได้แบบ Real-time
ช่วยให้องค์กรสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้รวดเร็ว
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันใจ และมีความหลากหลายของข้อมูลมากขึ้น

4. การท�ำงานร่วมกับอุ ปกรณ์อัจฉริยะ
ยุค 4.0 เป็นยุคที่กำ� ลังจะเปลี่ยนให้อุปกรณ์ธรรมดา ๆ รอบตัว
ของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)
ที่จะช่วยยกระดับอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น กลาย
เป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูล โต้ตอบ หรือช่วยให้เราด�ำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ ตามค�ำสั่งที่มีการตั้งโปรแกรมเอาไว้ ท�ำให้
ลักษณะการท�ำงานในอนาคตจะลดการพึ่งพาแรงงานจากมนุษย์ลงได้
อย่างมาก และคนท�ำงานจะต้องปรับบทบาทมาเป็นผูค้ วบคุมการท�ำงาน
ของอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ทดแทนการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว
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5. ประโยชน์มหาศาลจากแหล่งข้อมู ล Big Data
ข้อมูลทุกสิง่ ทุกอย่างขององค์กร เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ทีเ่ รียกว่า
Big Data ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์และบริหาร
จัดการให้เป็นระบบได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้องค์กรและคน
ท�ำงานสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทกุ เมือ่ ทีต่ อ้ งการ ทัง้ ข้อมูลภายในองค์กร
ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค วิดีโอ และภาพบนฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่ง
แหล่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านั้น สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า บอกความ
ต้องการของลูกค้าได้ เพื่อใช้แหล่งข้อมูล Big data นี้ให้เป็นประโยชน์
ทั้งในด้านการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ลูกค้า และการคาดการณ์
แนวโน้มต่าง ๆ และส่งต่อแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ เท่านั้น

6. มีซอฟต์แวร์เพื่อการท�ำงานที่ยืดหยุ ่นและคล่องตัว
การด�ำเนินงานขององค์กรยุคใหม่ตอ้ งมีความยืดหยุน่ และคล่อง
ตัวมากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นให้คนท�ำงานทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จาก
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานร่วมกัน
ได้ การพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการท�ำงานในองค์กร
จึงต้องเปิดกว้างส�ำหรับบุคลากรทุกระดับมากขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่อง
ตัวและความยืดหยุ่นในระบบและกระบวนการท�ำงาน ผลักดันให้เกิด
การมีส่วนร่วมภายในองค์กรอย่างแท้จริง เพิ่มศักยภาพของคน และเพิ่ม
ประสิทธิผลของความส�ำเร็จ

แนวโน้มการท�ำงานในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนท�ำงานทุกคนไม่อาจมอง
ข้าม ต้องมีการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ ปรับตัว และเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีสามารถช่วยให้การ
ท�ำงานยุคใหม่ มีความสะดวก รวดเร็ว เชือ่ มโยงถึงกันได้มากขึน้ และเพิม่ โอกาส
ในความส�ำเร็จมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น ทีเ่ หลือก็ขนึ้ อยูก่ บั คนท�ำงานอย่างเรา ๆ นีเ้ อง
ว่าจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเรา ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้เกิดผลดีต่อการท�ำงานและองค์กรได้มากน้อยเพียงใด เรียนรู้สิ่งใหม่
ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท�ำงานในอนาคตย่อม
work และ win ได้อย่างแน่นอน
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คปอ.่

ขับเคลือนอย่างไร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท�ำงาน
อย่างจริงจังและยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย์

ปัจจุบันปัญหาการประสบอันตรายจาก
การท�ำงาน และความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังมีความ
รุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ
มากขึน้ ถึงแม้กระทรวงแรงงานได้พยายามหามาตรการ
ด�ำเนินการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการด�ำเนินการลด
การประสบอันตรายด้วยตนเอง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
มาตลอด นอกจากการส่งเสริมและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
โดยการผลักดันให้มกี ฎหมายออกมาใช้บงั คับจ�ำนวนหลายฉบับ
ซึ่งมี 2 ฉบับที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการเพื่อป้องกันและควบคุมอันตรายจากการท�ำงาน
ถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทุกคน ทุกระดับ และคณะบุคคล
โดยการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ รวมทั้งการอบรมหลักสูตรคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(คปอ.) ของสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องการให้สถาน
ประกอบกิจการได้ดำ� เนินการความปลอดภัยฯ ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยได้กำ� หนด
บทบาทหน้าทีข่ อง จป. แต่ละระดับ และ คปอ. ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้นนั้ ปรากฏว่า
ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเห็นคือ นายจ้างหรือ
� ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ
ผูร้ บั ผิดชอบ ซึง่ เป็นประธาน คปอ. ขาดภาวะผูน้ ำ 
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อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และเลขานุการ คปอ. ก็ขาดประสบการณ์ในการท�ำงานในเชิงรุก รวมทั้งขาดแนวทางการขับเคลื่อน
งานความปลอดภัยฯ อย่างเป็นระบบและรูปธรรม และขาดความร่วมมือในระบบทวิภาคี ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้สถานประกอบกิจการที่ต้องด�ำเนินธุรกิจกับต่างประเทศ จ�ำเป็นต้องเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่มีขึ้นตามกลุ่ม
เศรษฐกิจทีร่ วมตัวกัน และมีการก�ำหนดมาตรฐานระบบขึน้ ในหลายๆ รูปแบบ และมีการพัฒนาและปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ
ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ประเทศคู่ค้าก�ำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าด�ำเนินการ เช่น ISO2015 ISO45001 SA8000
โดยข้อก�ำหนดส่วนหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ มีเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงานภายใน
สถานประกอบกิจการ และต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ายอมรับด้วย
อนึ่ง กระทรวงแรงงานได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งก�ำหนดว่าในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น�ำกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 ได้ก�ำหนดให้
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ตามข้อ 23 และ
นายจ้างต้องจัดให้ คปอ. ได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนดภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามข้อ 28
ทั้งนี้ คปอ. ของสถานประกอบกิจการ มีองค์ประกอบเป็นทวิภาคี ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และมีผู้แทนลูกจ้างที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยอาจมีจป. ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป. ระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่ง คปอ. ของสถานประกอบกิจการ มีบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดในการด�ำเนินการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ เพื่อการป้องกันการประสบอันตรายจากการท�ำงานและลด
ความสูญเสีย บทบาทหน้าที่หลัก ได้แก่ การพิจารณานโยบายและแผนงาน การรายงานเสนอแนะมาตรการ การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ การพิจารณาข้อบังคับและคู่มือ การส�ำรวจความปลอดภัยและตรวจสอบสถิติ การพิจารณาโครงการ
หรือแผนงานฝึกอบรม การวางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การประชุม และติดตามผลความคืบหน้า
เรื่องต่างๆ การประเมินผลงานด้านความปลอดภัยฯ
ดังนั้น หากนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
ดังกล่าวข้างต้นของ คปอ. นอกจากจะช่วยลดการประสบอันตรายและความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยัง
เป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกทางหนึ่ง เพราะการท�ำงานอย่างปลอดภัย นอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในตัวแล้ว ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์คือ
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1. ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพราะลูกจ้างมีความรู้สึกปลอดภัย ความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลก็ลดลง
จึงมีความมั่นใจและท�ำงานได้เต็มที่และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลผลิตรวมของสถานประกอบกิจการจึงเพิ่มขึ้นด้วย
2. ต้นทุนการผลิตลดลง เมือ่ อุบตั เิ หตุและความสูญเสียหรือค่าใช้จา่ ยส�ำหรับอุบตั เิ หตุ ลดน้อยลง

ท�ำให้สถานประกอบกิจการประหยัดค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนค่าซ่อมเครื่องจักร
อุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งหมดเมื่อไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายส่วนนี้ต้นทุนการผลิตจึงลดลงได้
3. ก�ำไรมากขึ้น เมื่อผลผลิตสูงขึ้นและต้นทุนการผลิต ต�่ำลงแล้ว ดังกล่าว โอกาสที่สินค้าจะ
แข่งขันด้านราคาในท้องตลาดก็สูงขึ้นด้วยเป็นเหตุให้สถานประกอบกิจการได้ก�ำไรมากขึ้น
4. สงวนทรัพยากรมนุษย์ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุทกุ ครัง้ มักจะท�ำให้ลกู จ้างบาดเจ็บพิการทุพพลภาพ
หรือตายท�ำให้สูญเสียทรัพยากรที่ส�ำคัญไปโดยเฉพาะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีความช�ำนาญ นอกจากนี้ความ
พิการหรือทุพพลภาพยังเป็นภาระของญาติพี่น้องหรือสังคมด้วยดังนั้นการท�ำให้สภาพการท�ำงานมีความ
ปลอดภัยจึงเป็นการสงวนทรัพยากรมนุษย์
5. สร้างแรงจูงใจ ความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตและการท�ำงานเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ตามทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลวส์ (Maslow Motivation Theory) การจัดสภาพการท�ำงาน
ให้มคี วามปลอดภัยจึงเป็นเครือ่ งมือในการบริหารงานอย่างหนึง่ เป็นการจูงใจให้ลกู จ้างมีความอยากท�ำงาน
มากขึ้น

จุ ดเด่น 9 ประการของ

คปอ.

1. ประธานคณะกรรมการ คือ นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นทวิภาคี มีผแู้ ทนนายจ้างระดับผูบ้ งั คับบัญชา ได้รบั การ
แต่งตัง้ และผูแ้ ทนลูกจ้าง นายจ้างจัดให้มกี ารเลือกตัง้
3. มีบทบาทและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดชัดเจน ตามข้อ 25
4. มีการส�ำรวจการปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการตนเอง อย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง ตามข้อ 25 (5)
5. มีการประชุม คปอ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ตามข้อ 27
6. คณะกรรมการฯ ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีต่ ามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด ตามข้อ 28
7. นายจ้างต้องพิจารณา และด�ำเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักช้า ตามข้อ 30
8. นายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ จป. ทั้งในหน้าที่
ประจ�ำและหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตามข้อ 31
9. นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไว้ใน

ที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประชุม
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กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนของ คปอ.
ในสถานประกอบการ

ใช้เครื่องมือน�ำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

โดยนายจ้างต้องให้การสนับสนุน
และส่งเสริมอย่างจริงจัง

พนักงานทั่วไปให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด

ประธาน คปอ.
แสดงความเป็นผู้น�ำ

5 กลยุทธ์
การขับเคลื่อน คปอ.
จป.เทคนิคขั้นสูง/
วิชาชีพ ประสาน รวบรวม
และค�ำแนะน�ำ

จป.หัวหน้างาน
ชี้บ่งอันตราย ตรวจสอบ/
ควบคุม ตลอดเวลา

จป.บริหาร ก�ำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด
และติดตามผล
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รูปแบบการขับเคลื่อนของ คปอ.
ต้องขอความร่วมมือ
และมอบหมายหน้าที่

จป.หัวหน้างาน
หน้าที่ตาม
ข้อ 9

จป.บริหาร
หน้าที่ตาม
ข้อ 21

ปัจจัยที่ต้องค�ำนึงเพิ่มเติม เช่น
- ต้องมีภาวะผู้น�ำในการบริหารจัดการ งาน
ความปลอดภัยอย่างจริงจัง
- ต้องสร้างแรงจูงใจ ในการก�ำกับดูแล และ
ติดตาม
- ต้องมีเกณฑ์การชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านอย่าง
ชัดเจน

ปัจจัยที่ต้องค�ำนึงเพิ่มเติม เช่น
- ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความ
ปลอดภัยฯ แก่ลูกจ้างในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
- จั ด ท� ำ แผนการตรวจตราพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อย่างเป็นรูปธรรม
- สร้างเครื่องมือการตรวจ และการรายงาน
อุบัติเหตุให้ปฏิบัติ

จป.เทคนิคขั้นสูง/
วิชาชีพ หน้าที่
ตามข้อ 15, 18

ปัจจัยที่ต้องค�ำนึงเพิ่มเติม เช่น
- ประสานและติดตามการด�ำเนินงานเพื่อรายงาน คปอ.ตลอด
- รวบรวมข้อมูล และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
- แนะน�ำ และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ลกู จ้างเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานปลอดภัย
34
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หน้ากากกรองอากาศ
(Respirators)
ส�ำหรับป้องกันฝุ่ น

PM 2.5
แปลและเรียบเรียงบทความโดย นันท์นภัส สาระโภค
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอาวุโส
แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย

1. การเลือกหน้ากากส�ำหรับป้องกันฝุ่ น PM 2.5
หน้ากากส�ำหรับการป้องกันอนุภาคขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 10 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบหายใจของมนุษย์ได้ หลายท่าน
อาจเลือกใช้หน้ากากอนามัย (Surgical masks) หรือ หน้ากากสวมสบาย (Comfort masks) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน้ากากส�ำหรับลดการ
รับสัมผัสอนุภาคปนเปื้อนในอากาศ อาทิ ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงเชื้อก่อโรค SARS, Avian Flu, Influenza Virus, Ebola Virus เป็นต้น
ควรเลือกใช้หน้ากากกรองอากาศ (Respirators) ทีม่ คี วามแนบกระชับกับใบหน้า จากค�ำแนะน�ำเรือ่ งการใช้หน้ากากเพือ่ ป้องกันมลพิษทางอากาศ
ใน Fact Sheet 3 ของ WHO ซึง่ ตีพมิ พ์เมือ่ เดือนตุลาคม 2561 ได้ระบุไว้วา่ หน้ากากกรองอากาศอาจเป็นตัวช่วยได้ในกรณีพเิ ศษ หากจ�ำเป็นต้อง
อยูภ่ ายนอกอาคารเป็นเวลานาน หน้ากากต้องเป็นชนิดพิเศษและแนบกระชับกับใบหน้า มีชนั้ คุณภาพการกรองขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ะดับ N-95 หมายความว่า
หน้ากากมีประสิทธิภาพมากพอในการกรองอนุภาคออกไปได้ 95% หรือกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นส่วนใหญ่
ความแตกต่างที่ส�ำคัญระหว่างหน้ากากกรองอากาศและหน้ากากอนามัย คือ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หน้ากากกรองอากาศ
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการรับสัมผัสสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง อนุภาค แก๊ส หรือไอระเหย หน้ากากกรองอากาศส�ำหรับกรอง
อนุภาค (Particulate respirator) จะช่วยลดการรับสัมผัสอนุภาคขนาดเล็กทีส่ ามารถเข้าสูร่ ะบบหายใจได้ซงึ่ มีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน รวมถึง
อนุภาคในอากาศทีป่ นเปือ้ นสารชีวภาพต่างๆ เช่น เชือ้ รา, Bacillus anthracis (แบคทีเรียก่อโรคแอนแทรกซ์), Mycobacterium tuberculosis
(แบคทีเรียก่อโรควัณโรค), ไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS), ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นต้น
ความแนบกระชับกับใบหน้าเป็นอีกความแตกต่างที่ส�ำคัญ หน้ากากกรองอากาศ ถูกออกแบบให้แนบกระชับกับใบหน้าของผู้สวมใส่
ดังนั้น อากาศที่หายใจเข้าไปจึงผ่านชั้นกรองของหน้ากากและไม่รั่วตามช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้าผู้สวมใส่
หน้ากากอนามัย ไม่มีความเพียงพอทั้งในด้านประสิทธิภาพการกรองหรือความแนบกระชับที่เหมาะสม หน้ากากอนามัยถูกออกแบบ
มาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดใหญ่จากผู้สวมใส่หน้ากาก (เช่น น�้ำลาย น�้ำมูก) ไปสู่บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงอาจใช้เพื่อช่วยลด
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ความเสี่ยงจากการกระเด็นหรือละอองของเลือด ของเหลวในร่างกาย สารคัดหลั่ง และของเสียจากการขับถ่าย เข้าสู่ปากและจมูกของผู้สวมใส่
และเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้งานดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แนบกระชับกับใบหน้า ดังนั้น ขณะสวมใส่ ในจังหวะหายใจเข้า
จึงมีอากาศจ�ำนวนมากที่ไม่ผ่านชั้นกรอง ไหลผ่านช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากากอนามัยเข้าสู่ระบบหายใจได้
ส�ำหรับกรณีของฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในอากาศเป็นปริมาณสูงนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ คือ
พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสในช่วงเวลาที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ อยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือในพื้นที่ท่ีมีอากาศสะอาด และหลีกเลี่ยง
กิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจ�ำเป็นต้องออกไปท�ำกิจกรรมภายนอก ควรเลือกสวมหน้ากากกรองอากาศที่เหมาะสม แนบกระชับ มีมาตรฐาน
รับรอง และสวมใส่หน้ากากอย่างถูกต้องตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต เพื่อช่วยลดการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กเข้าสู่ระบบหายใจ

2. มาตรฐานรับรองส�ำหรับหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค
มาตรฐานรับรองส�ำหรับหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาประเทศ ได้แก่ มาตรฐานอเมริกา
(NIOSH Standard, NIOSH 42 CFR 84), มาตรฐานยุโรป (European Standard, EN 149), มาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (Australia/
New Zealand Standard, AS/NZS 1761) มีการแบ่งชั้นคุณภาพหรือประเภทชั้นกรองและประสิทธิภาพการกรอง ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเภทชั้นกรองและประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค ตามมาตรฐานอเมริกา ยุโรป และ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
การจ�ำแนกประสิทธิภาพการกรอง
ของหน้ากากกรองอนุภาคตาม
มาตรฐานอเมริกา
NIOSH Standard
NIOSH 42 CFR 84
N-Series: ส�ำหรับกรองอนุภาคไม่ปนเปื้อนน�้ำมัน
R-Series: ทนทานต่อน�้ำมัน ส�ำหรับกรองอนุภาคทั้งที่เป็นน�้ำมันและไม่ใช่น�้ำมัน
P-Series: ต้านทานน�้ำมันซึมผ่าน ส�ำหรับกรองอนุภาคทั้งที่เป็นน�้ำมันและไม่ใช่น�้ำมัน
อายุการใช้งานเปลี่ยนหน้ากากเมื่อหายใจอึดอัด หรือสกปรก หรือช�ำรุดเสียหาย
การจ�ำแนกประสิทธิภาพการกรอง
ของหน้ากากกรองอนุภาค
ตามมาตรฐานยุโรป
European Standard
EN149 Standard
อายุการใช้งานเปลี่ยนหน้ากากเมื่อหายใจอึดอัด หรือสกปรก หรือช�ำรุดเสียหาย
การจ�ำแนกประสิทธิภาพการกรอง
ของหน้ากากกรองอนุภาค
ตามมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
Australia/New Zealand Standard
AS/NZS 1716
อายุการใช้งานเปลี่ยนหน้ากากเมื่อหายใจอึดอัด หรือสกปรก หรือช�ำรุดเสียหาย
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3.
		

สรุปรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหน้ากากกรองอากาศ
หน้ากากอนามัย และหน้ากากชนิดสวมสบาย
ความแตกต่างของหน้ากากทั้ง 3 ประเภท การใช้งาน มาตรฐานรับรอง และความแนบกระชับ สรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค หน้ากากอนามัย และหน้ากากชนิดสวมสบาย
หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค  
หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค
(Particulate respirators)

หน้ากากอนามัย
(Surgical masks)

หน้ากากสวมสบาย
(Comfort masks)

• ช่ ว ยกรองอนุ ภ าคปนเปื ้ อ นจากอากาศ
เมื่อสวมใส่อย่างแนบกระชับ ช่วยลดการ
รับสัมผัสอนุภาคหรือเชื้อโรคที่อาจหายใจ
เข้าไป

• ส�ำหรับใช้งานเป็นหน้ากากอนามัย ไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพือ่ ใช้สำ� หรับปกป้องระบบ
หายใจจากอนุภาคปนเปื้อนในอากาศ เช่น
PM 2.5

• ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ ใช้สำ� หรับปกป้อง
ระบบหายใจจากอนุ ภ าคปนเปื ้ อ นใน
อากาศ เช่น PM 2.5

• ช่วยลดการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5

• ไม่แนบกระชับกับใบหน้า มีชอ่ งว่างระหว่าง
ใบหน้ากับหน้ากาก ท�ำให้อากาศที่ไม่ถูก
กรองไหลผ่านเข้าสู่ระบบหายใจได้

• ได้ รั บ การรั บ รองประสิ ท ธิ ภ าพการ
กรองตามมาตรฐานสากล อาทิ NIOSH
(อเมริ ก า), EN (ยุ โ รป), AS/NZS
(ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 1
• ออกแบบให้ ส วมใส่ ไ ด้ แ นบกระชั บ กั บ
ใบหน้าด้วยสายรัดศีรษะหรือสายคล้องหู
และแถบอลูมิเนียมส�ำหรับปรับให้เข้ากับ
รูปจมูก เพื่อความแนบกระชับยิ่งกว่า

• ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองประสิ ท ธิ ภ าพการ
กรองตามมาตรฐานสากล อาทิ NIOSH
(อเมริ ก า), EN (ยุ โ รป), AN/NZS
(ออสเตรเลี ย /นิ ว ซี แ ลนด์ ) เช่ น เดี ย วกั บ
หน้ากากกรองอากาศ
• ได้รับการทดสอบการกรองแบคทีเรียผ่าน
ชัน้ หน้ากาก โดยไม่ได้พจิ ารณาเรือ่ งการรัว่
ซึมโดยรอบหน้ากาก
• ใช้สำ� หรับสวมใส่ในงานเฉพาะ เช่น สวมใส่
เพื่อการผ่าตัด และทิ้งหลังการใช้งาน
• ช่ ว ยดั ก อนุ ภ าคขนาดใหญ่ จ ากผู ้ ส วมใส่
เช่น น�้ำลาย หรือน�้ำมูก ไปสู่บรรยากาศ
โดยรอบ และช่วยลดความเสี่ยงในการรับ
สัมผัสละอองหรือหยดของเหลวที่กระเด็น
จากบุคคลอื่นมายังผู้สวมใส่
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• ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองประสิ ท ธิ ภ าพการ
กรองตามมาตรฐานสากล  อาทิ NIOSH
(อเมริ ก า), EN (ยุ โ รป), AN/NZS
(ออสเตรเลี ย /นิ ว ซี แ ลนด์) เช่นเดียวกับ
หน้ากากกรองอากาศ
• ไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ทดสอบประสิทธิภาพใดๆ
• อาจมีสายรัดเพียง 1 เส้น หรือมี 2 เส้น
แต่เป็นชนิดหลวมเพื่อความสบายในการ
สวมใส่
• ไม่แนบกระชับกับใบหน้า มีชอ่ งว่างระหว่าง
ใบหน้ากับหน้ากาก ท�ำให้อากาศที่ไม่ถูก
กรองไหลผ่านเข้าสู่ระบบหายใจได้

เอกสารอ้างอิง
1. WHO Fact Sheet 3, What to do when there is an air pollution alert? October 2018
http://www.searo.who.int/topics/air_pollution/what-to-do-when-there-is-an-air-pollution-alert.pdf
2. Respirators for protection against PM2.5
https://multimedia.3m.com/mws/media/1313143O/respirators-for-protection-agains.pdf
3. Respiratory Protection for Exposures to Particulate Air Pollution
http://multimedia.3m.com/mws/media/929854O/respiratory-protection-for-airborne-exposures.pdf
4. Key Differences Between Respirators and Masks
https://multimedia.3m.com/mws/media/956213O/differences-between-respirators-and-masks.pdf?fn=Respirator%20
vs%20Surgical%20Mask%20flye
4. TDB 231: Respirators and Surgical Masks: A Comparison
http://multimedia.3m.com/mws/media/957730O/tdb-231-respirators-surgical-masks-pdf.pdf

หน้ากากกรองอากาศ
(Respirators)
ส�ำหรับป้องกันฝุ่ น

PM 2.5

38

นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การน�ำเทคโนโลยี
สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
มาใช้ในการอบรม
ทางด้านความปลอดภัย

(Welcome to the world of visual reality safety training)

บทความโดย สันติ พูลสวัสดิ์
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

การฝึกอบรมถือเป็นส่วนส�ำคัญของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งหลักสูตรที่เป็นไป
ตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานก�ำหนด รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการสร้างจิตส�ำนึก
ความปลอดภัย บางครั้งการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลานานในการจัดเตรียมพื้นที่ ซึ่งบางครั้ง
อาจมีอันตรายแอบแฝง และอาจต้องหยุดการปฏิบัติงานนั้นจริงๆ ซึ่งหากเรามีวิธีการฝึกอบรมที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และมีส่วนในการสร้างเสริมประสบการณ์โดยที่ใช้เวลาไม่นานและปลอดภัย น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีส�ำหรับ
พวกเราชาวอาชีวอนามัยฯ

นิตยสารความปลอดภั
นิตยสารความปลอดภั
ย อาชียวอนามั
อาชีวยอนามั
และสภาพแวดล้
ย และสภาพแวดล้
อมในการท�
อมในการท�
ำงาน ำงาน
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ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการจ�ำลองภาพเสมือนจริง หรือ Virtual reality (VR) ซึ่งก็คือการจ�ำลองสภาพแวดล้อม
การท�ำงานให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั่งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อม
ปัจจุบนั เพือ่ เข้าไปสูภ่ าพทีจ่ ำ� ลองขึน้ มา เราสามารถน�ำเทคโนโลยีเหล่านีม้ าประยุกต์ใช้กบั การจ�ำลองสถานทีท่ ำ� งานทีม่ สี ภาพอันตราย
ต่างๆ เพือ่ ให้ผรู้ บั การฝึกอบรมได้สมั ผัสประสบการณ์ของการเกิดอันตรายนัน้ ๆ แบบเสมือนจริงมากขึน้ โดยไม่จำ� เป็นต้องให้ผรู้ บั การ
ฝึกอบรมนั้นเผชิญกับอันตรายจริงที่หน้างาน
ปัจจุบันโปรแกรมฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยในรูปแบบของ VR ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อน�ำมาใช้งานในหลากหลาย
สถานการณ์ อาทิเช่น
1. การจ�ำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการท�ำงานบนที่สูง (Working at height awareness) เป็นการจ�ำลอง
การท�ำงานบนตึกสูง โดยผู้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกได้ว่าจะสวมหรือไม่สวมอุปกรณ์ยับยั้งการตก และเมื่อมีการพลัดตก
จากที่สูงขณะท�ำงาน ผลของการเลือกปฏิบัตินั้นก็จะแสดงให้ผู้อบรมรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์เสมือนการตกจากที่สูงนั้นจริงๆ
		

ลองแสกน QR Code นี้เพื่อดูตัวอย่างการท�ำงาน VR ของการท�ำงานบนที่สูง
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2. การจ�ำลองสภาพเสมือนจริงของการตรวจสอบอุปกรณ์ยบั ยัง้ การตก (Full Body Harness Inspection) ส�ำหรับผูท้ ี่
ต้องท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ความปลอดภัย แต่อาจยังขาดประสบการณ์ในการสังเกตว่าจุดใดเป็นจุดทีเ่ กิดความ
ช�ำรุดเสียหาย โดยโปรแกรม VR นี้ เป็นการจ�ำลองวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบัติตามรายการตรวจ
สอบที่ก�ำหนด

ลองแสกน QR Code นี้เพื่อดูตัวอย่างการท�ำงาน VR การตรวจสภาพ Harness
3. การจ�ำลองสภาพเสมือนจริงของการการฝึกอบรมการขับขีป่ ลอดภัย (Road Safety) เป็นการจ�ำลองการขับขีบ่ นถนน
อย่างไรให้มีความปลอดภัย รวมไปถึงการสังเกตป้ายบอกทาง และป้ายแสดงสัญญาณจราจรบนท้องถนน

สรุ ปประโยชน์ของการน�ำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการฝึ กอบรม ดังนี้

• สามารถสร้างเรือ่ งราวของสภาพแวดล้อมต่างๆมาใช้ในการอบรมได้หลากหลาย และสามารถจ�ำลองอันตรายต่างๆได้โดยที่
ไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์จริง
• ใช้พื้นที่ในการฝึกอบรมน้อย จ�ำกัดพื้นที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
• ท�ำให้ผู้ฝึกอบรมเกิดความสนุกสนาน และตั้งใจในการฝึกอบรมมากขึ้น
• เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
• สามารถฝึกอบรมซ�้ำได้หลายครั้งหากยังไม่เข้าใจ
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
การน�ำเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้เข้ามาใช้ในการฝึกอบรมนั้น สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ในการท�ำงานให้ปลอดภัย โดย
เราสามารถออกแบบโปรแกรมให้ออกมาหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับสภาพพืน้ ทีก่ ารท�ำงานจริงของผูฝ้ กึ อบรมนัน้ ๆ จึงเป็นอีกหนึง่
เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจน�ำมาใช้ในการฝึกอบรมต่างๆเป็นอย่างดี
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งาน SAFETY
ใน ASEAN และในต่างประเทศ
รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรวมตัวของประเทศอาเซียนที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายบริการการลงทุน และแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันอย่างมากต่อมาตรการและระบบควบคุมและการป้องกัน
สภาพแวดล้อมและผลกระทบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมพลังและพัฒนาความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน Asean จึงได้มีการก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN
Occupational Safety and Health Network; ASEAN-OSHNET) ขึ้น ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศได้แก่ ประเทศ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย มีการแบ่งงานโดยไทยรับเรื่องการพัฒนา มาเลเซียรับเรื่อง
มาตรฐาน ฟิลปิ ปินส์รบั เรือ่ งฝึกอบรม อินโดนีเซียรับเรือ่ งวินจิ ฉัย สิงคโปร์รบั เรือ่ งตรวจรักษา เพือ่ พัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัย เพิม่ ความร่วม
มือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานและองค์กรด้านความปลอดภัยฯ ในภูมิภาค โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ในการด�ำเนินงาน
มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ทักษะและการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการพัฒนาทีก่ อ่ ให้เกิดเอกภาพตามมาตรฐานและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน
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สถานการณ์ที่ผ่านมา เกาหลีกับสิงคโปร์มีอัตราการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องจากการท�ำงานสูงมาก ขณะที่ จีน โรคซิลิโคซิส (Silicosis)
ญี่ปุ่น นิวโมโคนิโอซิส (Pneumoconiosis) มีแนวโน้มลดลง ไทยภาคเกษตรโรคจากสารเคมีสูง แต่กองทุนของเรายังไม่ได้ให้การคุ้มครอง ขณะที่
เวียดนาม โรคซิลิโคซิส (Silicosis) จากการสัมผัสฝุ่นหินทรายเป็นเวลานาน พบผลการวินิจฉัยสูง เพราะมีองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
เข้าไปช่วย รองลงมาคือโรคหูจากเสียงดัง (Noise Induced Hearing Loss) และโรคบิสซิโนซิส (Byssinosis) จากการสัมผัสฝุน่ ฝ้าย,ป่าน,ปอและ
ลินนิ สิงคโปรมีการตรวจสุขภาพวินจิ ฉัยชัดเจน การได้ยนิ จากเสียงดังแนวโน้มลดลง เป็นเพราะผลจากการใช้กฎหมายเข้มงวดจริงจัง เกาหลียงั มีโรค
กล้ามเนือ้ และโครงสร้างกระดูก (Musculoskeletal Disease) จึงมีการสนับสนุนให้มแี พทย์ผเู้ ชีย่ วชาญมากขึน้ จึงเป็นผลให้ตวั เลขการวินจิ ฉัยสูงขึน้
ประเทศในอาเซียนหลายประเทศมีการใช้เทคโนโลยีในอัตราที่ต�่ำ แต่การแข่งขันสูง ยิ่งโดยเฉพาะในลาว กัมพูชา เวียดนาม คนงานจึง
ขาดความมั่นคง เพราะลักษณะการจ้างงานมีการยืดหยุ่นสูง เน้นการจ้างเหมา เอางานกลับไปท�ำข้างนอก มีแรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ
ซึ่งไม่มีสวัสดิการและกฎหมายคุ้มครอง ขาดความปลอดภัย การเจ็บป่วยด้วยโรคจากพิษภัยที่มองไม่เห็นต่างๆ และโรคที่สืบเนื่องจากการท�ำงาน
ด้วยการเร่งการผลิต จนท�ำให้คนงานเป็นโรคโครงสร้างกระดูกจ�ำนวนสูงสุด ทั้งยังมีปัญหาที่คนงานยังขาดความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิได้ยาก
งานอาชีวอนามัยในต่างประเทศได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากต่างประเทศมีความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ท�ำให้ระบบอุตสาหกรรมเปลีย่ นมาใช้เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดแทนแรงงานคน เพือ่ ให้เพียงพอต่อการตอบสนองของ
ตลาด จึงเสีย่ งทีค่ นงานจะได้รบั อันตรายและบาดเจ็บจากเครือ่ งจักร ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาทางด้าน
อุตสาหกรรม อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น จะพบว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎหมายความปลอดภัย
ในการท�ำงานมาเป็นเวลานานแล้ว และทุกประเทศข้างต้นจะมีกฎหมายด้วยการก�ำหนดเป็นพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
มีการรวมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านนีม้ าตัง้ เป็นหน่วยงานใหม่ เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในภารกิจความรับผิดชอบ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน ดังเช่น กรณีการตั้งหน่วยงานใหม่ คือ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงาน Health and Safety Executive (HSE) และ Health
and Safety Commission (HSC) ในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งในการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะป้องกัน, สร้างกลยุทธ์
ที่จะลดอุบัติเหตุในสถานที่การท�ำงานที่ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บและโรคจากการท�ำงาน และในปี ค.ศ. 2014-2020 นี้คณะกรรมการยุโรปได้สร้าง
กรอบแนวคิดใหม่ทที่ า้ ทาย โดยเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับเงือ่ นไขในการท�ำงานทัง้ ในยุโรปและระดับสากล ให้ดำ� เนินงานไปใน
แนวเดียวกันกับกลยุทธ์ของยุโรปปี 2020 เพื่อมุ่งหวังที่จะลดโรคและอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
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แก๊สไฮโดรเจน
ซัลไฟด์
โดย...ตะวันหนาว
ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์แต่จะมีสักกี่
คนทีร่ แู้ ละตระหนักถึงอันตรายของแก๊สชนิดนีท้ มี่ ตี อ่ มลพิษทางอากาศ
และสุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่คน
ทั่วไปเรียกว่าแก๊สไข่เน่า คงเป็นเพราะกลิ่นของแก๊สชนิดนี้คล้ายกลิ่น
ของไข่เน่า แก๊สชนิดนี้เป็นหนึ่งในสารประกอบที่ได้จากธาตุซัลเฟอร์
มีคุณสมบัติเป็นแก๊สพิษชนิดหนึ่งที่ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีว่า H2S [1]
น�้ำหนักโมเลกุล 34.04 จุดเดือด -85.5°C จุดหลอมเหลว -60.7°C
ความหนาแน่นของแก๊ส 1.393 g/L ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25°C ความดันบรรยากาศ
1 atm ซึ่งมีน�้ำหนักมากกว่าอากาศ [2] ค่าปริมาณไอระเหยของแก๊ส
ต�่ำสุดที่สามารถเกิดการระเบิดได้ หากมีออกซิเจนเพียงพอ (Lower
explosive Limit, LEL) อยู่ที่ 4% จึงจัดแก๊สชนิดว่าเป็นแก๊สที่มีความ
ว่องไวในการลุกติดไฟได้งา่ ยมากและเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรง [3] และ
อุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้เองอยู่ที่อุณหภูมิ 290°C [4]
แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของแก๊ ส ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ โ ดยส่ ว นใหญ่ ม า
จาก 2 แหล่ ง ได้ แ ก่ กระบวนการทางธรรมชาติ แ ละกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม โดยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่นกระบวนการ
ย่อยสลายของซากอินทรีย์สารที่มีธาตุซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบโดย
แบคทีเรียในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) [5] ซึ่ง
สามารถดูการเกิดขึ้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากกระบวนการนี้
ได้จากภาพถ่ายขององค์การนาซา(อังกฤษ: National Aeronautics
and Space Administration – NASA) แสดงดังรูปที่ 1 พบว่ามีแก๊ส
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ไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมากห่างจากแนวชายฝัง่ สาธารณรัฐ
นามิเบีย (Namibia) เพียง 150 กิโลเมตรโดยสีเขียวในรูปภาพแสดง
ถึงแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากน�้ำทะเลที่อยู่ชายฝั่งมี
ปริมาณออกซิเจนต�่ำ  ท�ำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตายเป็นจ�ำนวนมากและ
เกิดการย่อยสลายซากอินทรีย์โดยแบคทีเรียส่งผลให้มีการปล่อยแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ขนึ้ มา ซึง่ แก๊สพิษทีเ่ กิดขึน้ ยังส่งผลย้อนกลับไปท�ำลาย
ระบบนิเวศน์ของชายฝั่งซ�้ำอีกด้วยท�ำให้เกิดความเป็นพิษต่อชายฝั่ง
และสิ่งมีชีวิตในทะเล ในส่วนของกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้แก่
กระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสิ่งทอ การฟอกหนัง การท�ำ
เหมืองแร่ กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ กระบวนบ�ำบัด
น�้ำเสียและสิ่งปฏิกูล [6]
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ระดับความเป็นพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์
ระดับความเป็นพิษของแก๊สชนิดนี้ หน่วยงาน The American National Standards Institute standard ได้แบ่งระดับความเป็นพิษ
ตามระดับความเข้มข้นแก๊สที่ได้รับ แสดงดังตารางที่ 1 จากตารางจะเห็นว่าแก๊สชนิดนี้ส่งผลเสียต่อมนุษย์ หากได้รับในระดับความเข้มข้นต�ำ่
ก็สง่ ผลให้เกิดอาการระคายเคืองแต่ถา้ ได้รบั ทีป่ ริมาณความเข้มข้นสูงๆ ก็อาจท�ำให้เสียชีวติ ได้ทนั ที และนอกจากนีเ้ มือ่ แก๊สพิษชนิดนีส้ มั ผัสกับน�ำ้
หรือไอน�ำ้ ก็จะเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟูริกมีฤทธิ์ทางการกัดกร่อนสูง สามารถกัดกร่อนหลังคาบ้านเรือนรวมไปถึงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างรุนแรง
โดยเฉพาะหากแก๊สชนิดนีเ้ กาะตัวอยูบ่ นโลหะหรืออยูใ่ นอากาศ เมือ่ ฝนตกลงมาก็จะกลายเป็นไอกรด หรือฝนกรด และถ้าหากถูกผิวหนังก็จะเกิด
อาการปวดแสบปวดร้อน

ระดับความเป็นพิษของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ระดับความเข้มข้น
ของ H2S

ระยะเวลาที่ ได้รับ

ผลกระทบต่อร่างกาย

10 ppm

ขณะที่ได้สัมผัสและสูดดม

เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตา

50 ถึง100 ppm

1 ชั่วโมง

จะส่งผลระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อนัยน์ตา และระบบทางเดินหายใจ ท�ำให้หายใจติดขัด

2 ถึง 15 นาที

จะเกิดอาการไอ ระคายเคืองที่ดวงตา สูญเสียการรับรู้กลิ่น

16 ถึง 30 นาที

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสต่อไป จะท�ำระบบหายใจเริ่มติดขัด หายใจล�ำบากขึ้น
เริ่มเจ็บที่นัยน์ตาและมีอาการมึนงงตามมา

1 ชั่วโมง

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสต่อไป จะมีอาการแสบ ปวดร้อน ที่คอ เพิ่มขึ้นมาจาก
อาการก่อนหน้านี้ และหากยังมีการสูดดมต่อเนื่องต่อไปจะท�ำให้เสียชีวิตภายในระยะ
เวลา 48 ชั่วโมงต่อมา

200 ถึง 300 ppm

1 ชั่วโมง

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะส่งผลต่อระบบเนื้อเยื่อในตาและระบบหายใจอย่าง
รุนแรง หายใจติดขัด ปวดแสบที่ลำ� คอและนัยน์ตา

500 ถึง 700 ppm

30 ถึง 60 นาที

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะท�ำให้สมองถูกท�ำลาย สูญเสียความสามารถในการ
สั่งการและอาจถึงขั้นเสียชีวิต

700 ถึง 1000 ppm

ช่วงเวลาสั้นๆ

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะท�ำให้หมดสติอย่างรวดเร็ว หยุดการหายใจและเสียชีวติ

1000 ถึง 2000 ppm

ทันที ที่ได้รับ

หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะท�ำให้หมดสติทันที หยุดการหายใจและเสียชีวิต
ในเวลาอันรวดเร็ว

100 ppm

หมายเหตุ ผูท้ หี่ ยุดหายใจในระยะเวลาสัน้ อาจจะรอดชีวติ ได้   ถ้าถูกแยกตัวออกมาจากแหล่งทีแ่ ก๊สมีระดับความเข้มข้นสูงมาสูบ่ ริเวณทีม่ อี ากาศบริสทุ ธิใ์ นเวลาอันรวดเร็ว

มาตรการความปลอดภัยส�ำหรับท�ำงานกับพื้นที่ที่มีแก๊สนี้
• ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดก่อนทุกครั้งว่ามีแก๊สนี้อยู่หรือไม่
• หากพบให้ทำ� การระบายอากาศจนกว่าจะหมดไป
• สวมอุปกรณ์ที่หายใจจากอากาศในถังหากจ�ำเป็นต้องเข้าท�ำงาน
• เตรียมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถช่วยชีวิตได้ทันที
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โรคประสาท
หูเสื่อม

ลักษณะงานและอาชี พที่เสี่ยง
งานทีส่ มั ผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งานอุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้
เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถ
รับจ้าง เป็นต้น

จากการท�ำงาน
โรคประสาทหูเสื่อมจากการท�ำงาน
(Hearing impairment caused by noise)
เสียง (Sound or Noise) คือพลังงานทีเ่ กิดจากการสัน่ สะเทือน
ของโมเลกุลของตัวกลาง ที่เสียงเคลื่อนที่ผ่าน เป็นเหตุให้เกิดการอัดและ
ขยายตัวของอากาศสลับกันไป มีผลท�ำให้ความดันบรรยากาศเปลีย่ นเป็น
สูงต�ำ่ สลับกันเป็นคลืน่ เช่นเดียวกับการอัดขยายของอากาศ คลืน่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้
เรียกว่า คลื่นเสียง การท�ำงานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลท�ำให้เกิด
การสูญเสียการได้ยินได้ โดยมักมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้าง มากกว่า
ข้างเดียว ประเภทของการสูญเสียอาจเป็นการสูญเสียของการน�ำเสียง
(Conductive) หรือประสาทการได้ยิน (Sensorineural) หรือแบบ
ผสม (Mixed) เลยก็ได้ ส�ำหรับการสูญเสียการได้ยินแบบการน�ำเสียง
(Conductive) หมายถึงความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ทีห่ ชู นั้ นอก หรือหูชน้ั กลาง
ซึ่งเป็นการส่งผ่านของเสียงก่อนที่จะไปถึงหูชั้นใน
ในลักษณะของการท�ำงานโดยทั่วไป การสูญเสียการได้ยิน
สามารถที่จะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่นจากการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
การเกิดแผลไฟไหม้บริเวณหู การสัมผัสกับสารเคมีที่มีพิษต่อหู แต่ส่วน
ใหญ่สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินจากการท�ำงานที่พบบ่อยที่สุดคือ
การสูญเสียการได้ยินแบบ sensory hearing loss โดยเกิดจากการได้
รับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานเป็นระยะเวลา
นานติดต่อกัน ( Noise – induced hearing loss, NIHL)
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อันตรายต่อระบบอวัยวะที่ส�ำคัญของร่างกาย
ผู้ท่ีมีภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง จะรู้สึกว่าการได้ยินของตนเอง
ลดลง หรือมีปญ
ั หาในการได้ยนิ อาการทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ ฟังคนอืน่ พูดไม่ชดั
หรือไม่เข้าใจเมื่อมีคนมาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ยินล�ำบากมากขึ้น
ถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดังด้วย เพราะเสียงดังที่ดังรบกวนมักจะเป็นเสียง
ความถี่ต�่ำ  ท�ำให้มาบดบังหรือรบกวนการได้ยินคลื่นเสียงความถี่ต�่ำจาก
ค�ำพูด ซึ่งผู้ป่วยมักจะได้ยินกว่าเสียงความถี่สูง (ที่มีการสูญเสียการได้ยิน
ไปแล้ว) และด้วยสาเหตุทผี่ ปู้ ว่ ยมีความผิดปกติทกี่ ารได้รบั เสียงความถีส่ งู
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยมักจะได้ยนิ ค�ำพูดผิดปกติไป เมือ่ เป็นค�ำทีม่ เี สียงสูง หรือผูพ้ ดู
มีโทนเสียงสูง เช่น ผู้หญิง หรือเด็ก เป็นต้น
นอกจากจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้ว ผู้ที่มีภาวะสูญเสียการ
ได้ยนิ มักมีอาการได้ยนิ เสียงดังในหูเช่น เสียงหึง่ ๆ หรือเสียงกระดิง่ ความ
ผิดปกติดังกล่าวอาจจะเป็นพักๆ หรือเป็นตลอดเวลา และอาการจะเป็น
มากขึ้น เวลาสัมผัสกับเสียงดังมากๆ นอกจากนี้อาการได้ยินเสียงดังผิด
ปกติในหูจะนี้จะรู้ท�ำให้รู้สึก ร�ำคาญ ดังนั้นผู้ป่วยมักจะบ่นเรื่องการนอน
ไม่ค่อยหลับหรือไม่มีสมาธิในการท�ำงานในห้องที่เงียบ
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AED
ท�ำความรู ้จัก
โดย พว พนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ)

AED ย่อมาจากค�ำว่า Automated External Defibrillator ซึ่งหมายถึงเครื่องมือชนิดกระเป๋าหิ้ว ซึ่งประเมินอาการการเจ็บ
ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจฉับพลันของคนป่วยได้โดยอัตโนมัติ และช่วย
รักษาอาการเจ็บป่วยได้ทนั ทีดว้ ยการช็อกกระแสไฟฟ้าเพือ่ กระตุน้ หัวใจ
(defibrillation)
AED พัฒนาขึน้ ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้
เป็นเครื่องมือช่วยชีวิตผู้ที่ประสบสภาวการณ์ผิดปกติที่เลือดไม่ไปเลี้ยง
หัวใจ (heart attack) ทีง่ า่ ยและสะดวกแก่การใช้คนธรรมดาทีผ่ า่ นการ
ฝึกฝนเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่คน
เดินถนนก็สามารถใช้ได้
เมื่อเปิดสวิทซ์ AED จะให้ค�ำสั่งเป็นภาษาต่าง ๆ ตามที่ตั้งไว้
ทัง้ เสียงและภาพอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน โดยเริม่ จากให้เอาขัว้ ไฟฟ้าทีเ่ ป็น
ผ้านิม่ เชือ่ มต่อเข้ากับคนป่วย เครือ่ งมือก็จะตรวจสถานะความเจ็บป่วย
ของคนไข้ ประเมินว่าสมควรได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าหรือไม่
หากต้องมีการกระตุ้น เครื่องจะเตือนให้ตรวจคนไข้ว่าไม่มีโลหะอยู่บน
ร่างกาย (ระวังตะขอเสื้อชั้นใน ตะขอกางเกง กระดุมเสื้อ) และไม่มีใคร
แตะตัวคนป่วย จากนั้นเครื่องจะสั่งให้กดปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้า จาก
นั้นเครื่องจะประเมินว่าจ�ำเป็นต้องใช้ CPR ประกอบหรือช็อตอีกครั้ง
หรือไม่
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AED จะเก็บข้อมูลการเต้นของหัวใจและกระแสไฟฟ้าจาก
สมอง ตลอดจนการรักษาที่ได้ท�ำไปในรูปดิจิตัล ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในการเยียวยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
AED มีหลายรุน่ มีทงั้ ถูกและแพง โดยมีระดับความก้าวหน้าใน
การให้ขอ้ มูลและการใช้ทแี่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ดที กุ เครือ่ งจะมีลกั ษณะ
พื้นฐานที่เหมือนกันในการประเมินอาการ และให้ค�ำสั่งในเรื่องการ
ปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ
ปัจจุบันในประเทศพัฒนาแล้วจะเห็นตู้ใส่ AED อยู่ในสถานที่
สาธารณะทุกแห่งเนือ่ งจากได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการ
ช่วยชีวติ ผูค้ นจาก heart attack แพทย์เองเมือ่ ประสบคนหมดสติกต็ อ้ ง
ตรวจสอบอาการ โดยมีเครือ่ งมือวัดการเต้นของหัวใจและหาข้อมูลอืน่ ๆ
ซึง่ แพทย์ไม่มอี ยูก่ บั ตัวตลอดเวลา ส่วน AED นัน้ เป็นเครือ่ งมืออัตโนมัตทิ ี่
สามารถประเมินสถานการณ์ของคนเจ็บป่วยได้ทนั ทีและให้การรักษาใน
กรณีทตี่ อ้ งการกระแสไฟฟ้าเพือ่ กระตุน้ การท�ำงานของหัวใจอันน�ำไปสู่
การไหลเวียนของโลหิตสูส่ มองและส่วนอืน่ ของร่างกายได้ทนั เหตุการณ์
สิ่งที่ AED ต้องการอย่างยิ่งก็คือการดูแลรักษาให้มีสภาพใช้การได้ทันที
เฉกเช่นเดียวกับเครือ่ งมือดับเพลิง แบตเตอรีต่ อ้ งไม่หมดอายุ เครือ่ งอยูใ่ น
สภาพดีและท�ำงานอย่างถูกต้อง เพียงติดตั้ง AED และทอดทิ้งไว้
อย่างไม่มกี ารตรวจสอบเป็นระยะเป็นอันตราย เพราะให้ความหวังลมๆ
แล้งๆ แก่ประชาชนว่าสามารถช่วยเหลือได้และเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างขาดประสิทธิภาพ
AED เป็นเครื่องมือช่วยชีวิต หรือ “การรับ” ซึ่งอาจไม่ทำ� ให้
รอดชีวิตได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องหวังพึ่งพา AED เป็น

หลักใหญ่ โดยพยายามดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี มีวนิ ยั ในการ
ใช้ชีวิตตามกลยุทธ์ “การรุก” ต่อเมื่อไม่เป็นผลแล้วจึงค่อยอาศัย AED
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ
Automate External Defibrillator : AED ขั้นตอนการใช้เครื่อง
ดังนี้
1. เปิดเครือ่ ง : บางรุน่ เป็นปุม่ เปิดเครือ่ ง บางรุน่ สวิตช์เปิด-ปิด
อยู่ที่ฝาเครื่อง เมื่อเปิดฝาจะเท่ากับการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
2. ติด Pad ที่หน้าอกผู้ป่วย
3. ต่อสายที่ Pad เข้ากับตัวเครือ่ งให้เรียบร้อย กรณีชดุ สายแยก
4. ปล่อยให้เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
a. หากเครื่องประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแล้ว
แนะน�ำให้ shock ให้ผชู้ ว่ ยเหลือท�ำการนับเพือ่ เตรียม
กดปุม่ ปล่อยประจุโดยนับ “หนึง่ ฉันถอย สอง ฉันถอย
สาม ทุกคนถอย” เพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนที่อยู่รอบ
ตัวผู้ป่วยถอยออกห่าง ไม่สัมผัสตัวขณะที่จะปล่อย
ประจุไฟฟ้า แล้วจึงกดปุ่มตามที่บอก
b. หากเครื่องประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแล้ว พบ
ว่าไม่ต้อง shock เครื่องจะบอกว่า “ไม่ต้องท�ำการ
shock ให้ทำ� การกดหน้าอกต่อทันที”
5. เมื่อเครื่องบอกให้ท�ำการกดหน้าอก ให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไป
กดหน้าอกตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น
6. เครื่องจะหยุดประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกๆ 2 นาที
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ช่ วยด้วย!! ไม่อยากไปท�ำงาน

“ความเครียด” เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ
ที่ท�ำให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ อาการกลัว วิตกกังวล เมื่อรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้น
เป็นสิ่งคุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกาย

“ความเครียด” ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย คือ
1. ด้านร่างกาย ผู้ที่มีภาวะที่เครียดเกิดขึ้นจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ
ท�ำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน
โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร เมื่อบุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานาน จะท�ำให้
สุขภาพร่างกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซึ่งเป็นชีวเคมีที่
ส�ำคัญต่อมนุษย์ เพราะท�ำหน้าที่ช่วยควบคุมการท�ำงานของระบบต่างๆ ภายใน ขณะเกิด
ความเครียดจะท�ำให้ตอ่ มใต้ถกู กระตุน้ ท�ำให้ตอ่ มหมวกไตหลัง่ ฮอร์โมนคอร์ตซิ อล (cortisol)
เพิ่มขึ้น จะท�ำให้เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตั้งแต่ปวด
ศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย หากบุคคลนั้นต้องเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากๆ อาจ
ส่งผลให้บุคคลเสียชีวิตได้
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ด้าน
ร่างกาย

ด้าน
จิตใจ

2. ด้านจิตใจ จิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิด ไม่สนใจ
สิ่งรอบตัว ใจลอยขาดสมาธิ ความระมัดระวังในการท�ำงานเสียไปเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ในระหว่างท�ำงานได้ง่าย จิตใจขุ่นมัว โมโหโกรธง่าย สูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถ
ที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง เศร้าซึม คับข้องใจ วิตกกังวล ขาดความภูมิใจในตนเอง ใน
บางรายทีต่ กอยูใ่ นภาวะเครียดอย่างยาวนานมาก อาจก่อให้เกิดอาการทางจิต จนกลายเป็น
โรคจิตโรคประสาทได้ เนื่องจากการเผชิญต่อภาวะเครียดเป็นเวลานานฮอร์โมนคอร์ติซอล
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จะท�ำให้เซลล์ประสาทฝ่อและลดจ�ำนวนลง โดยเฉพาะในสมองส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกับความจ�ำและสติปัญญา ความเครียดจึงท�ำให้ท�ำให้ความจ�ำและสติปัญญา
ลดลง และยังมีผลต่อการท�ำงานของระบบสารสื่อประสาทที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และ
พฤติกรรมโดยเฉพาะสารสือ่ ประสาท จึงท�ำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลกว่าเวลาปกติ

3. ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่มีความเครียดมากๆ
บางรายจะมีอาการเบือ่ อาหารหรือบางรายอาจจะรูส้ กึ ว่าตัวเองหิวอยูต่ ลอดเวลาและท�ำให้
มีการบริโภคอาหารมากกว่าปกติ มีอาการนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อ
กัน ประสิทธิภาพในการท�ำงานน้อยลง เริ่มปลีกตัวจากสังคม และเผชิญกับความเครียด
อย่างโดดเดีย่ ว บ่อยครัง้ บุคคลจะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครียดในทางทีผ่ ดิ เช่น
สูบบุหรี่ ติดเหล้า ติดยา เล่นการพนัน การเปลีย่ นแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองท�ำให้
บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ความอดทนเริม่ ต�ำ่ ลง พร้อมทีจ่ ะเป็นศัตรูกบั ผูอ้ นื่ ได้งา่ ย

ด้าน
พฤติกรรม

วิธีจัดการ “ความเครียด”
1. การเปลีย่ นมุมมองต่อประเด็นปัญหา ใช้ความคิดพิจารณาว่าปัญหานีม้ สี าเหตุจากอะไร ผลกระทบทีไ่ ด้คอื อะไร และปัญหา
นีเ้ กินความสามารถของคุณในการจัดการหรือไม่ ซึง่ บางครัง้ การปฏิเสธก็เป็นทางออกทีด่ ี หรือหากคิดจะเดินหน้าท�ำแล้วก็คอ่ ยๆ คิดและ
แก้ไขทีละส่วน อย่าบีบคั้นหรือสร้างความกดดันให้ตนเอง
2. เล่าสู่กันฟังบรรเทาปัญหา หรือที่เรียกว่า “เปิดใจ” หากคุณรู้สึกว่าปัญหาเกินความสามารถของตนเองที่จะควบคุมหรือ
แก้ไข คุณควรหาผู้รู้เป็นที่ปรึกษา เช่น หัวหน้างาน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนที่ยินดีรับฟังและอาจให้ค�ำแนะน�ำดีๆ กลับมา
3. หาเวลาพักผ่อนบ้าง เพื่อเป็นการเติมพลังกายและใจในการต่อสู้กับปัญหาในอนาคต รวมถึงการออกก�ำลังกายหรือเล่น
กีฬาที่ชื่นชอบ
4. กินอาหารที่ต้านเครียด เพิ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูงอย่างข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว กรอย มัน
ข้าวโพด ที่มีวิตามินบีและเซโรโตนินสูง และเพิ่มผักใบเขียวหรือผลไม้สีสดๆ ที่ให้วิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระและมีกากใยสูง แต่ลด
ปริมาณไขมัน เกลือ น�ำ้ ตาลลง งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตหรือพบจิตแพทย์ ในส่วนของบริษัทฯ ควรจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาภาวะเครียดที่
เกิดขึ้นในที่ท�ำงานอย่ามุ่งเน้นแต่การผลิตเป็นส่วนส�ำคัญเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะผลิตงานออกมาได้มากขนาดไหน แต่คุณภาพ
งานที่ออกมาไม่ดี ย่อมไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ควรที่จะมาเริ่มใส่ใจสุขภาพพนักงานของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพจะดีกว่า เช่น การวัดระดับ
ความเครียดให้กับพนักงานเพื่อประเมินระดับความเครียดของพนักงานภายในองค์กรและแก้ไขภาวะเครียดในการท�ำงาน อีกทั้งควร
จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักบริษัทฯ เหมือนบริษัทฯ เป็นบ้านหลังที่สองจริง ๆ อย่าให้
เหตุผลในการลาออกของพนักงานคือ “Stressful” เลย
52

ที่มา :
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=47
http://health.kapook.com/view1696.htm
http://www.npc-se.co.th

การใช้วงล้อ

PDCA

กับการบริหารงานก่อสร้าง
โดย : รุจน์ เฉลยไตร

กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัย
ในการท�ำงาน (ประเทศไทย)

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายหลาย
โครงการ ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น รถไฟฟ้า อาคารส�ำนักงาน
บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ล้วนแต่มูลค่าการก่อสร้างสูงๆทั้งนั้น ส�ำหรับ
จุดประสงค์ในการก่อสร้าง นอกจากจะต้องให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�ำหนดและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือเจ้าของงานแล้ว เป้าหมายอีกประการหนึ่ง
คือไม่ให้มอี บุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ ระหว่างทีด่ ำ� เนินการก่อสร้าง เพราะหมายถึงการสูญเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ
ความสูญเสียทางตรง

1

• ค่ารักษาพยาบาล
• ค่าเงินทดแทน
• ค่าประกัน

ความสูญเสียทางอ้อม

2.3 - 101

การสูญเสียทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
เป็นเงิน เช่น ในการค่าท�ำขวัญ ค่าท�ำศพ กรณีทมี่ กี าร
เสียชีวติ หรือค่าซ่อมเครือ่ งจักร ถ้าเครือ่ งจักรนัน้ เกิด
การเสียหาย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาคาร / อุปกรณ์ / เครื่องมือช�ำรุด
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเสียหาย
การผลิตล่าช้าหรือหยุดชะงัก
ค่าใช้จ่ายในการส่งของฉุกเฉิน
ค่าเช่าเครื่องจักร
ค่าเสียเวลาหัวหน้างาน / เสียเวลาในการสอบสวน
เงินค่าจ้างสูญเปล่า / ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ผลผลิตที่ลดลงจากการเกิดเหตุ
เสียชื่อเสียง

การสูญเสียทางอ้อม หมายถึง การเสียชื่อเสียง ซึ่งนับ
ว่าเป็นการสูญเสียที่ใหญ่มาก เพราะการสูญเสียประเภทนี้เป็นการ
สูญเสียในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งมีผลทางด้านธุรกิจ เช่น
ในระหว่างมีการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรโครงการหนึ่งแล้วมี
อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นจนท�ำให้มีผู้คนเสียชีวิต และมีข่าวดังไปทั่ว
ประเทศ บ้านจัดสรรโครงการนีอ้ าจจะขายไม่ได้กไ็ ด้ หรือขายได้นอ้ ย
เพราะหลายๆ คนคงไม่อยากอยูบ่ า้ นทีม่ กี ารตายเกิดขึน้ ขณะก่อสร้าง

เจ้าของงานก็ได้ผลกระทบในด้านธุรกิจในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยตรง ส่วนผู้รับเหมาก็ได้ผลกระทบตามมา เพราะไม่มีผู้ว่าจ้างงาน
ให้ไปด�ำเนินการก่อสร้างในโครงการอื่นๆต่อไป การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโครงการขนาดใหญ่ๆนี้ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก
แต่สำ� หรับผู้ที่มีประสบการณ์เข้าใจตัวระบบการจัดการที่ดี และสามารถควบคุมไม่ให้เกิด หรือเมื่อเกิดแล้วก็ไม่รุนแรงได้ นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก
อะไรเลย เพราะเรื่องการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน หรือท�ำงานให้เกิดความปลอดภัยนั้น มีหลักในการจัดการมากมายหลาย
วิธี แต่ถ้าจะให้ได้ผลที่ดีนั้นจะต้องด�ำเนินการแบบผสมผสานกัน
เพราะโครงการต่างๆ มีสภาพแวดล้อม บุคลากร และปัจจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมือนกัน ดังนัน้ จึงต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด ไม่ว่าเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีจุดประสงค์สูงสุดเดียวกัน คือ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโครงการ
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เช่น ก�ำหนดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในระดับหัวหน้างาน โดยส่งไปอบรมกับหน่วยฝึกทีด่ ำ� เนินการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกฏหมาย
ก�ำหนด
อีกประการหนึง่ คือสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน  ซงึ่ แรงจูงใจนี้
ไม่ได้หมายถึงค่าตอบแทนหรือรางวัลที่ให้แก่พนักงาน เนื่องจากเขา
เหล่านั้นได้ท�ำให้จุดประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท โครงการบรรลุ
จุดประสงค์ คือไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งรางวัลนี้ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นเงิน เป็นสิง่ ของก็ได้ หรือเป็นใบประกาศเกียรติบตั ร เกียรติคณ
ุ
มีโลโก้บริษัทและลายเซ็นของระดับผู้บริหารสักใบก็เพียงพอ ซึ่งจะ
ท�ำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรม และจะท�ำต่อไป

วิธีจะไปสู่จุดมุ่งหมายความปลอดภัยในการท�ำงานได้นั้น
มีแนวทางในการด�ำเนินงาน คือ วิธี “วงล้อ PDCA” ของของ ดร.เดมมิง่

C : Check หมายถึง การตรวจสอบทบทวนว่า

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยตามวิธขี องดร.เดม
มิง่ เจ้าต�ำหรับแห่งการปรับปรุงคุณภาพงานให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม
มาตั้งแต่เมื่อปี 1946 เป็นที่รู้จักกันดีในโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
เราสามารถน�ำหลักการนีม้ าประยุกต์ใช้กบั ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ดังนี้

สิ่งที่ได้ดำ� เนินการนั้นติดขัดปัญหาและข้อบกพร่องอะไรบ้าง

A : Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา

ซึ่งจะให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทันที โดยน�ำ
หลักการทั้ง 2 นี้มาใช้ร่วมกัน คือการวัดผลจากที่เราได้ตั้งไว้ เช่น
ถ้าโครงการตัง้ เป้าหมายไว้วา่ ภายใน 180 วัน ต้องไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ
แต่เมือ่ ท�ำไปได้ 150 วัน มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ ท�ำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ต้องตั้งเป้าหมายใหม่

P : plan ความหมายของ planning คือ การ

วางแผน ซึ่งตรงกับการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย ได้แก่การ
ประเมินความเสีย่ งว่าโครงการก่อสร้างมีระดับความเสีย่ งอะไรบ้าง เพือ่
จะได้ด�ำเนินการก�ำหนด การป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิด ซึ่งข้อก�ำหนด
ที่ใช้เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ คือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ซึง่ กฎหมายทีบ่ งั คับใช้สำ� หรับงานก่อสร้าง
นั้น ทางการได้อ�ำนวยความสะดวก โดยรวบรวมที่เดิมเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ที่มีมากมายหลายเรื่อง หลายฉบับ มาเป็นฉบับ
เดียวกัน คือ กฎกระทรวง เรื่องก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ 2551 มีทั้งหมด 15 หมวด 112 ข้อ
ซึ่งมีข้อมูลมากพอ ที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และน�ำมาเป็นนโยบาย
เป้าหมายของบริษัทหรือโครงการก่อสร้างที่ด�ำเนินการก่อสร้างอยู่
อีกทั้งน�ำมาใช้เป็นข้อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับท�ำให้เกิดความ
ปลอดภัยในงานต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง

ถ้าการบริหารการจัดการดี ก็สามารถน�ำทฤษฎีของ ดร.เดมมิง่
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเรียกว่า “การตรวจสอบอุบัติเหตุ” จุดประสงค์
ก็คือต้องการทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อที่จะ
ด�ำเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่เกิดจากการ
ประมาทของตัวพนักงานอย่างเดียว อาจเกิดจากการปัจจัยอื่นๆ ที่มา
เกี่ยวข้องก็ได้
การเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเล็กน้อยหรือรุนแรง จะต้องมีการ
สอบสวนอุบัติเหตุทุกราย และจะต้องด�ำเนินการแก้ไขทันทีตามหลัก
A:Action ซึ่งการแก้ไขนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ที่ “ต้นเหตุ”
ของการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ ส่วนใหญ่อบุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ในงานก่อสร้าง คือ
ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของพนักงาน ว่าเมือ่ ท�ำแล้วจะเกิดผลร้ายแรง
อย่างไร และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
การท�ำให้พนักงานรูแ้ ละเข้าใจ คือต้องฝึกอบรม และส�ำหรับ
การฝึกอบรมเรือ่ งความปลอดภัยนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องให้พนักงานมาอบรม
ในห้องเพียงอย่างเดียว อาจไปอบรมพนักงานในขณะทีก่ ำ� ลังปฏิบตั งิ าน
ก็ได้

D : Do คือ ต้องลงมือท�ำแผนงานนั้นซึ่งจะท�ำให้เกิด

ความปลอดภัยด้วยดีเช่นกัน แต่การด�ำเนินการนี้อาจจะยุ่งยากสัก
หน่อย เพราะว่าเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานนัน้ ไม่สามารถด�ำเนิน
การให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยบุคคลเพียงคนเดียว จะต้องได้รบั ความร่วม
มือด้วยกันทุกฝ่าย ซึ่งวิธีที่ดีและง่ายที่สุดที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วม คือ
การก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการท�ำงานในโครงการ
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ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย
และการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)  
โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัด
สงขลา  ได้จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษา
สารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม
คริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา การอบรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์
ความรูแ้ ละความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภยั และการเก็บรักษาสาร
เคมีอนั ตรายในสถานประกอบกิจการให้กบั เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�ำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่
องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย
ในหน่วยงาน และสามารถน�ำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติ
ให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ภายหลังจากที่
สถาบันฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา ไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งนับว่า
เป็นการจัดอบรมหลักสูตรแรกของศูนย์ฯ โดยการอบรมดังกล่าวมี
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจ�ำนวนกว่า 70 คน

02

จัดฝึกอบรมข้อก�ำหนดระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “ข้อก�ำหนดระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” โครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน Safety Standard for
SMEs Plus Project (SSS+) โดยจัดอบรมขึน้ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม
2562 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott bangkok โครงการนีน้ บั เป็น
โครงการน�ำร่อง เพือ่ ส่งเสริมการจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็ก ตัง้ แต่ปี 2559 และได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึง
ปี 2562 โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้รว่ ม
มือกับบริษทั จีซี มาร์เก็ตติง้ โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด ด�ำเนินโครงการดังกล่าวโดย
มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมในกลุ่มประเภทกิจการพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จ�ำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง ซึ่งในการด�ำเนินงานนี้ได้มีทีมที่ปรึกษาจากบริษัท
เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ�ำกัด เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแก่สถาน

ประกอบกิจการ ซึง่ ผลจากการด�ำเนินงานโครงการมีสถานประกอบกิจการที่
ผ่านการประเมินการจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ระดับ Platinum
5 แห่ง ระดับ Silver 1 แห่ง และระดับ Basic 10 แห่ง รวม 16 แห่ง
ในปี 2562 นี้ บริษทั จีซี มาร์เก็ตติง้ โซลูชนั่ ส์ จ�ำ กัด (GCM) และสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนในการด�ำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอด
ภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ และขยายผลไปยังสถานประกอบกิจการอืน่ ๆ
มากขึน้ โดยได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินโครงการไปยังสถานประกอบกิจการ
ทีม่ ลี กู จ้างมากกว่า 200 คน เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ
ที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของผู้
ปฏิบตั งิ าน เกิดการพัฒนาแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไปได้
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ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย
และการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์
ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ได้จัด
อบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ &
รีสอร์ท จ.สงขลา การอบรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้
ตระหนักถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และ
สามารถน�ำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่อง
และเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมจ�ำนวนกว่า 70 คน

04

จัดอบรมหลักสูตร “การใช้แบบตรวจ
พร้อมค�ำอธิบาย (Checklist)เพื่อการ
ป้องกันอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ”
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองความ
ปลอดภัยแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย) ได้บรรลุข้อตกลงร่วม
กันในการขับเคลื่อนด�ำเนินงานเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการรับ
รู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยง
การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จึงได้จัดท�ำโครงการ
จัดท�ำแบบตรวจสอบพร้อมค�ำอธิบาย (Checklist) เกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ส�ำหรับพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยและสถานประกอบกิจการ โดยได้จดั อบรม
หลักสูตร “การใช้แบบตรวจพร้อมค�ำอธิบาย (Checklist) เพื่อ
การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ” เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

นิตยสารความปลอดภั
นิตยสารความปลอดภั
ย อาชียวอนามั
อาชีวยอนามั
และสภาพแวดล้
ย และสภาพแวดล้
อมในการท�
อมในการท�
ำงาน ำงาน
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จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและ
การเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “การ
ป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ”
รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างองค์ความ
รู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ลูกจ้าง ใน
สถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถน�ำองค์ความรู้ไปขยายผลลง
สู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันส่ง
เสริมความปลอดภัยฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดอบรมอีกจ�ำนวน 3 รุ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการ  อุดรธานี  และพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายคณาธิศ  เกิดคล้าย  
นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชีย่ วชาญ ของ สสปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม

จัดฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รุ่นที่ 1

06

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัด
สงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแบบครบวงจร (Integrated OSHE Service
Center) เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึก
อบรม รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บี
พี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

07

ศูนย์สง่ เสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมภิ าค
จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสีย่ ง
(การขนส่งทางน�้ำ)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง (การขนส่ง
ทางน�้ำ)” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน และเจ้า
หน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 29
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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