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กรอบคิดด้านความปลอดภัย
ทัศนคติด้านความปลอดภัย

“3E” กับ “วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย”
ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิ งป้องกันสู่ความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และความผาสุกที่ย่งั ยืน

กรอบแนวคิด มุมมอง และทัศนคติความปลอดภัย สร้างได้อย่างไร ?

SAFETY in Mind

Safety Mindset

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของไทย

คอลัมน์ จป.มือโปร

คุณวราภรณ์ ชุมรุ ม
คอลัมน์ จป.วัยทีน

คุณอาซาน ปริยวาทิต
Safety Mindset เทคนิคเด็ด…ที่ปรับเปลี่ยนได้
Mindset ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน

วงจรการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและสอดรับตามข้อก�ำหนด
ในกฎหมาย
Safety Mindset
เปลี่ยนแนวคิดชี วิตปลอดภัย
“สร้างวินัยเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร”

อาหารแบบไหน ช่ วยคลายเครียด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.
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ข่าว สสปท.

สวัสดีครับ
ปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย
จนรัฐบาลเริ่มผ่อนปรน ลดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคลงค่อนข้างมากแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของเราและผู้ร่วมงาน การสวมหน้ากาก
การล้างมือหรือฉีดแอลกอฮอล์การให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องร่วมมือกัน
ปฏิบัตินะครับ ตลอดจนการเอื้ออาทร ใส่ใจคนรอบข้างจนกว่าการแพร่ระบาดนี้จะหมดสิ้นไป
สสปท.ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้จดั งานความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสูค่ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 3 ด้าน M-D-C (มีสติรู้ตัว-วินัย
ถูกต้อง-เอื้ออาทรใส่ใจ) ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ นวัตกรรม
ผลการประกวดด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสาธิตเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ รวมทั้งเข้า
ชมนิทรรศการมากมายแม้จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ค่อนข้างเคร่งครัด
ซึ่งท่านที่ได้ไปร่วมงานคงได้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานเหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนเอง ซึง่ ในฉบับนี้ จะเน้นการน�ำเสนอ
แนวทาง มุมมองต่าง ๆ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สร้างค่านิยมความปลอดภัยฯ อันน�ำไปสูก่ ารสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน
ขอบคุณครับ
ที่ปรึกษา
วรานนท์

ปีติวรรณ

ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

บรรณาธิการบริหาร
พฤทธ์ฤทธิ์

เลิศลีลากิจจา

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

กองบรรณาธิการ
พรรณทิวา
พิมพ์รัมภา
กฤตติกา
นันทิชา
ปรินดา
สุกานดา
ณัฐฐพัชร์

นวะมะรัตน์
เรือนค�ำ
เหล่าวัฒนโรจน์
อรชร
ศาตะมาน
ปรางทิพย์
คงค�ำ

ควบคุมการผลิตและประสานงาน
พิษณุ
จันทร์สี
สุกานดา
ปรางทิพย์
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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สสปท. ร่ ว มสร้ า งวั ฒ นธรรมไทยเชิ ง ป้ อ งกั น สู ่ ค วามปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และความผาสุกทีย่ งั่ ยืน (Forward Culture of Prevention for
Safety Thailand) โดยน�ำค่านิยมความปลอดภัย (Safety Values) 3 ด้าน
“M-D-C” ในสังคมการท�ำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนี้
M: Mindfulness หมายถึง การมีสติรู้ตัว ตามพระราชด�ำรัสของ
ในหลวงในรัชกาลที่ 9 เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้ ประกาศเป็นค่านิยม
หลักของคนไทย (ค่านิยมหลักที่ 9 ใน 12 ค่านิยมหลัก) และ ตามนโยบายของ
คสช. นั้น ก็ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ  รู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ตนอย่างมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำอย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสม เช่น มีสติ รู้ใน
สิ่งทีก่ �ำลังท�ำอยู่ สติในการท�ำงานจะช่วยให้เรามีความมั่นใจว่ามีความพร้อมทั้ง
กายและใจที่จะท�ำงาน (Fit for Duty) มีความตระหนัก ประเมินและควบคุม
อันตรายก่อนเริ่มงาน รู้ตัวและสังเกตสภาวะและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อ
ความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน สามารถแก้ไขและตอบสนองต่อ
สภาวะและเหตุการณ์ทไี่ ม่ปลอดภัยได้ทนั เวลา พฤติกรรมบ่งชีท้ คี่ าดหวังของค่า
นิยม “สติรู้ตัว” เช่น 1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เตรียม
ความพร้อมของตัวเอง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์
ในการท�ำงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 2) ประชุมท�ำความเข้าใจในงานที่จะท�ำ 
สอบถามหัวหน้างานถ้าไม่เข้าใจ หยุดคิด ตรวจสอบประเมินอันตรายและให้
มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มลงมือท�ำ  และ 3) เมื่อพบว่า
มีความไม่ปลอดภัยในงานที่ท�ำอยู่ ให้หยุดและแจ้งหัวหน้างาน และสื่อสารให้
เพื่อนร่วมงานทราบ
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D: Discipline หมายถึง ความมีวนิ ยั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎระเบียบ
และ วิธีการท�ำงานที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ยึดหลักการท�ำงาน
ที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ถูกต้องคือการท�ำงานที่ปลอดภัย ยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักการการท�ำงานที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องในทุก ๆ งาน
ทุก ๆ เวลา ปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎระเบียบด้านความปบอดภัยและสุขภาพ
อนามัย สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ก�ำหนดส�ำหรับงาน
ที่ท�ำ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การท�ำงานที่ถูกต้องและมีสภาพปลอดภัย

C: Caring หมายถึ ง ความเอื้ อ อาทรใส่ ใจ ดู แ ลและใส่ ใจความ
ปลอดภัย ของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทุกคนในองค์กร ยึดหลักการปฏิบัติ
ต่อคนงาน เพือ่ นร่วมงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านเสมือนคนในครอบครัว มีความเมตตา
และดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ด�ำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีและ
มีความสุขในการท�ำงาน มีการแสดงออกถึงความเอือ้ อาทร ความเป็นห่วงเป็นใย
ใส่ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตักเตือนด้วยความเป็นห่วงเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน ค�ำนึงถึงและช่วยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ในการท�ำงานทีด่ ี ดูแลรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและบุคคลรอบข้าง
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Safety
Mindset

กรอบคิดด้านความปลอดภัย
คุณปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
The Safety Coach
ผู ้เชี่ ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
โค้ช วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน

ชาย 2 คนท�ำงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ชายคนที่ 1 สวมหมวกเซฟตี้ สวมรองเท้าเซฟตี้ สวมเสื้อสะท้อนแสง
ชายคนที่ 2 แทบจะแก้ผ้าท�ำงาน
โดยบริษัทก่อสร้างแห่งนี้ ไม่ได้มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด
ชาย 2 คน ท�ำงานในที่เดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่ท�ำไมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงานจึงแตกต่างกัน
ทั้งหมดเกิดจากการที่ทั้งสองคนมี “กรอบคิด” (Mindset) ที่แตกต่างกัน

Mindset คือ อะไร

ศ.ดร.แครอล เอส ดเว็ค นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำ� การวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งของกรอบคิด (Mindset) และ
ได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่า
กรอบคิด (Mindset) คือ การรับรู้ส่วนตัว หรือ ทฤษฎีส่วนบุคคล ซึ่งคน ๆ นั้นได้ยึดถือไว้ และ เชื่อว่าตนเองเป็นคนที่มีความฉลาด หรือ
ไม่ฉลาด พัฒนาได้ หรือ พัฒนาไม่ได้ โดยแบ่งกรอบคิดของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. คนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาไม่ได้ (Fixed Mindset)
2. คนที่มีกรอบคิดที่คิดที่พัฒนาได้ (Growth Mindset)
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คนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาไม่ได้

เขามีความเชื่อว่า สติปัญญาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลีกเลี่ยงความท้าทาย ปกป้องตนเอง
ยอมแพ้งา่ ย มองว่าพยายามไปก็ไร้ประโยชน์ เสียเวลา ไม่รบั ฟังค�ำวิจารณ์ ชีวติ ไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือ
ส�ำเร็จน้อยกว่าศักยภาพที่ตนเองมี

คนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาได้

เขามีความเชือ่ ว่า สติปญ
ั ญาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ อ้าแขนรับความท้าทาย ไม่กลัวความล้มเหลว
เชือ่ ว่าความพยายามคือเส้นทางสูค่ วามเชีย่ วชาญ เรียนรูค้ ำ� วิจารณ์ เพือ่ ท�ำตัวให้ดขี นึ้ มองหาบทเรียน และ
แรงบันดาลใจจากคนทีส่ ำ� เร็จ คนเหล่านีม้ กั จะประสบความส�ำเร็จตามเป็นศักยภาพเต็ม ๆ ของตนเองทีม่ ี

ค�ำที่คุ้นเคย

เรามักจะได้ยินเป็นประจ�ำกับค�ำว่า
“อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเวรกรรม ป้องกันไม่ได้หรอก”
“ความปลอดภัย คือ ค่าใช้จ่าย เสียเวลา น่าร�ำคาญ ไร้ประโยชน์”
“ความปลอดภัยเป็นเรื่องของ จป.วิชาชีพ หรือ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ”
คนที่พูดประโยคเหล่านี้ เราพอจะอนุมานได้ว่า เขาคือคนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาไม่ได้ ในเรื่อง
ความปลอดภัย
แต่คนที่เขามีกรอบคิดที่พัฒนาได้ เขาจะพูดอีกอย่างว่า
“อุบัติเหตุ และ โรคจากการท�ำงาน สามารถป้องกันได้”
“ความปลอดภัย คือ ส่วนผสมหลักของธุรกิจ อย่าเข้าใจผิดว่า คือ ค่าใช้จ่าย”
“ความปลอดภัยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกระดับ”
พอจะเห็นความแตกต่างไหมครับว่า คนที่มีกรอบคิดแตกต่างกัน ย่อมมีมุมมองต่อสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆชีวิตของทั้งสองคนแตกต่างกันแน่นอน โดยเฉพาะ “ความสุข” และความสุข
นี่แหละ ที่เป็นรากฐานส�ำคัญ ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของชีวิต
แล้วอะไรล่ะ ที่ท�ำให้คนเรามีกรอบคิดที่แตกต่างกัน ในบทความนี้ขอพูดเกี่ยวกับกรอบคิด
ในเรื่องความปลอดภัยนะครับ โดยแบ่งออกเป็น

ความเคยชิน

เคยท�ำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ก็ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ จึงเชื่อว่าไม่ต้องไปหาวิธีการใหม่ ๆ
มาท�ำ  โดยเจ้าตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ท�ำนั้น คือ ความเสี่ยง แต่เพราะโชคดีที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ในอนาคต
มีโอกาสเกิดขึ้นแน่ ๆ เพราะความเคยชิน จนกลายเป็นการท�ำงานที่ขาดสติ และน�ำไปสู่ความประมาท
สิง่ ทีเ่ ราไม่เห็น ไม่ได้หมายความว่า มันไม่มี สิง่ ทีม่ นั ไม่เคยเกิดขึน้ ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิด

ขาดการอบรม

เคยมีการศึกษาพบว่า องค์กรใดก็ตาม ที่พนักงานได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ มักจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนองค์กรใดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ย ๆ ก็มกั เกิดจากการทีพ่ นักงานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัย
เพราะว่าไม่ได้รับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ทีล่ ะเลยไม่ได้เลย หากเขาไม่รู้ เราก็ตอ้ งให้
เขารู้ อยากให้เขาเกิดความปลอดภัยก็ต้องเทรนนิ่ง ไม่ใช่ทนนิ่ง
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ขาดประสบการณ์

คนที่ท�ำงานใหม่ ๆ มักจะเกิดอุบัติเหตุง่าย เนื่องจากขาดประสบการณ์หน้างาน และไม่ทราบ
เกีย่ วกับอันตรายทีแ่ อบแฝงอยูซ่ งึ่ นอกเหนือจากต�ำราเรียน หรือ การฝึกอบรม และ ไม่ทนั สังเกตเห็นแนวโน้ม
ที่จะเกิดอุบัติเหตุ จนน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

สภาพแวดล้อมเดิม ๆ

อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่เต็มไปด้วยคนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาไม่ได้ สิ่งนี้สามารถส่งผ่านกัน
ได้ จากคนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาได้คนหนึ่ง กลายเป็นคนที่มีกรอบคิดที่พัฒนาไม่ได้ ตามหลักพฤติกรรม
ศาสตร์ เราอยู่ใกล้สิ่งใด เราก็มักจะเป็นสิ่งนั้น “สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมพฤติกรรม”

ความอ่อนเพลีย ไม่มีแรง

เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราอ่อนเพลีย ไม่มแี รง สภาพนีจ้ ะส่งผลต่อความคิด ไม่อยากจะรับรูอ้ ะไร ไม่อยากจะ
ท�ำอะไรเพิม่ เติม คล้าย ๆ สภาวะหมดไฟในการท�ำงาน (Burnout Syndrome) โดยสาเหตุ อาจจะเกิดจาก
ความเครียด จากการท�ำงานทีภ่ ายใต้แรงกดดัน ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม หรือ การพักผ่อนไม่เพียงพอ
สิ่งนี้ย่อมน�ำไปสู่การละเลย เรื่องของขั้นตอนการท�ำงานอย่างปลอดภัย และน�ำไปสู่อุบัติเหตุ
การจัดการเรื่องของการยศาสตร์ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงการบริหารจิตใจ
ของพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก แต่น่าเสียดายหลายองค์กรกลับละเลย หรือไม่ทราบมาก่อนว่า
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น

วิธีการสร้าง Safety Mindset

ถ้าในทางธรรมก็เปรียบเสมือนการมี สัมมาทิฐิ คือ การมีแนวคิดที่ถูกต้อง มีสติ เปรียบเสมือน
การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถกู ต้องนัน่ เอง หากติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้อง กระดุมเม็ดถัดๆมาก็มโี อกาสทีจ่ ะ
ถูกต้องเช่นเดียวกัน
แต่ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด ที่เหลือก็ผิดหมด ดังนั้นการมีแนวคิดที่ถูกต้องหรือ  มีสัมมาทิฐิ
จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�ำเป็นอันดับแรก คือ การให้ความรู้ และข้อเท็จจริง เพื่อให้มีแนวคิดที่ถูกต้อง
ถ้าเราเชื่อว่า “อุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน สามารถป้องกันได้” นั่นหมายความว่า เรามี
กรอบคิดด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง แบบนี้ไปต่อ และสามารถพัฒนาเรื่องความปลอดภัยอื่น ๆ ได้
แต่ถา้ เราเชือ่ ว่า “อุบตั เิ หตุเป็นเรือ่ งของเวรกรรม ป้องกันไม่ได้หรอก” แบบนีก้ ย็ ากทีจ่ ะพัฒนา
ความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างกรอบคิดด้านความปลอดภัยที่ดี คือ จงเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่มีกรอบคิดด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ เลือกคบบัณฑิต ไม่คบคนพาล
ตามหลักธรรมมงคล 38
แต่ถ้าเราไม่สามารถเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีได้ตามที่เราต้องการล่ะ
“ห้องหากว่ามันแคบ ถอยออกมาหน่อย มันก็กว้าง”
เราสามารถหาทางเลือกใหม่ ๆ ได้ โดยการหาหนังสือความปลอดภัยดี ๆ มาอ่าน หรือ หาพอดแคสต์
ความปลอดภัยฯดีๆมาฟัง หรือ ติดตามช่องทางข่าวสาร บทความความปลอดภัยฯต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย
เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจ และแรงบันดาลใจที่ดี หรือ เอาตัวเองไปเข้าสัมมนาในการพัฒนาตัวเอง
สม�่ำเสมอ ก็จะช่วยท�ำให้เรามีกรอบคิดด้านความปลอดภัยที่ดีได้ครับ
“เมือ่ โลกภายในเปลีย่ น โลกภายนอกก็เปลีย่ นตาม” หากอยากจะเปลีย่ นคนอืน่ ก็ตอ้ งเปลีย่ น
ตัวเองก่อน แต่นา่ เสียดายทีค่ นส่วนใหญ่ ชอบทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงคนอืน่ โดยไม่รเู้ ลยว่าเป็นเรือ่ งทีย่ าก และ
เป็นไปไม่ได้ หากเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย ให้เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน “พัฒนาตน พัฒนาคน
พัฒนางาน”
ขอให้ทุกท่านมีกรอบคิดด้านความปลอดภัยที่พัฒนาได้ครับ
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ทัศนคติ

ด้านความปลอดภัย

เมื่อพนักงานพูดกับ จป. แบบนี้...
“ผมก็ท�ำแบบนี้มาตลอด ไม่เคยบาดเจ็บเลย”
“เรื่องความปลอดภัยท�ำให้การผลิตช้าลง ตอนนี้ต้องรีบท�ำงานให้เสร็จ”
“โอ๊ย...การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย มันเป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่แล้ว”
“บริษัทเราไม่สนใจท�ำเรื่องความปลอดภัยกันจริงๆ จังๆ หรอก”
.
สิ่งที่ได้ยิน ชวนให้สงสัยว่า...ท�ำไมพนักงานถึงคิดและรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ผ่าน “ทัศนคติ” ที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุกับตนเองแบบนั้น แทนที่จะเป็นทัศนคติที่ “ป้องกันอุบัติเหตุ” ไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
.
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน หมายถึง แนวโน้มของพนักงานทีจ่ ะตอบสนองในเชิงบวกหรือในเชิงลบ
ต่อเป้าหมาย ความคิด แผนงาน ขั้นตอน การป้องกัน หรือสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
.
ส่วนผสมของทัศนคติด้านความปลอดภัยของเราแต่ละคน มาจาก อารมณ์หรือความรู้สึก ความเชื่อหรือความคิด
เห็นจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว ความเอนเอียง ส�ำหรับการกระท�ำที่มักจะเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัว และ
การตอบสนองเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิ่งเร้าที่มากระทบ จนท�ำให้เกิดเป็นการกระท�ำ/การแสดงออก
.
ดังนั้น ทัศนคติด้านความปลอดภัยที่เราเลือก สามารถช่วยให้ตัวเราเองปลอดภัยได้ นั่นก็คือ คิดในสิ่งที่
“ป้องกัน” อุบัติเหตุ หรือ ทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัย เช่น
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- อุบัติเหตุมีสาเหตุ เราสามารถช่วยป้องกันได้
- อุบัติเหตุรบกวนการผลิต งานที่ปลอดภัย คือ งานที่มีประสิทธิภาพ
- ไม่วา่ บริษทั จะสนใจเรือ่ งความปลอดภัยจริงๆ หรือไม่ ฉันก็จะท�ำงานอย่างปลอดภัยเพือ่ ตัว
ฉันเองและครอบครัวของฉัน
- การท�ำงานอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่แสดงถึงทักษะความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน
- เช้านี้ฉันมาท�ำงานด้วยอวัยวะครบ 32  และเย็นนี้ก็จะกลับบ้านด้วยอวัยวะครบ 32 เช่นกัน
- บริษทั ของเรามีโครงการเกีย่ วกับเรือ่ งความปลอดภัยตลอดทัง้ ปี ฉันจะท�ำในส่วนทีฉ่ นั เกีย่ วข้อง
ให้เต็มที่
- ฉันเข้าใจและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท
- ฉันรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
- รายงานและแก้ไขอันตรายด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานด้วยความสมัครใจ
- ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เสนอแนวทางการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยไปยังหัวหน้า
- หลีกเลี่ยงการท�ำงานให้เสร็จอย่างเร่งรีบ และค�ำนึงถึงความปลอดภัยก่อน
- ใช้งานอุปกรณ์ PPE ที่จ�ำเป็นอย่างครบถ้วน
- ขอความช่วยเหลือ เมื่อจ�ำเป็น อย่าพยายามท�ำทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อความช่วยเหลือ
จะท�ำให้งานปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ท�ำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขปัญหาอันตรายและข้อกังวลด้านความปลอดภัย
- ให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆ และการบอกเตือนกันของเพื่อนร่วมงาน
- กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
- เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ
เป็นต้น
.
ทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่ปราศจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการท�ำงานและความปลอดภัยของตัวเราเอง และส่งผลต่อองค์กร เช่น
ประสิทธิภาพของงานที่สูงขึ้น, คุณภาพอยู่ในระดับที่ดี, ประหยัดงบประมาณจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุ,
เพิ่มขวัญก�ำลังใจแก่พนักงาน, เกิดผลก�ำไรทางธุรกิจและส่งผลดีต่อธุรกิจ เป็นต้น

.
ทัศนคติปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องใช้เวลา ซึ่งการสร้างทัศนคติเชิงบวกท�ำได้โดยใช้ 8 ตัวขับเคลื่อนภายในองค์กร ดังนี้
(1) การสื่อสาร
พนักงานต้องการรับทราบข้อมูล และท�ำความเข้าใจว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากพวกเขา และงานของพวกเขา
สอดคล้องกับภาพรวม ภาพใหญ่ขององค์กรอย่างไร เมื่อพวกเขาพอใจกับการสื่อสารภายในบริษัท พวกเขาจะมีส่วน
ร่วมมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารระดับสูง
เมื่อผู้น�ำของบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย พนักงานจะสังเกตเห็นและมั่นใจใน
ความเป็นผู้น�ำมากขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยที่น้อยลง
(3) การท�ำงานเป็นทีม
ความร่วมมือท�ำให้เกิดความปลอดภัย และการท�ำงานเป็นทีม ให้การตรวจสอบและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
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(4) ปริมาณงาน
ต้องเหมาะสม ยิ่งพนักงานมีภาระงานมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อทัศนคติและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของพวกเขามากเท่านั้น
(5) ก�ำกับดูแล
ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความกระตือรือร้นโดยทั่วไปในงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยอีกด้วย
(6) การมีส่วนร่วม
การส่งเสริมให้พนักงานเป็นเจ้าของงานและช่วยแก้ปัญหา จะเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม โดยลดโอกาสที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย
(7) ผลกระทบส่วนบุคคล
เมื่อพนักงานเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างงานแต่ละงานกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทอย่างชัดเจน พวกเขารู้สึกว่ามีอ�ำนาจมากขึ้นและเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งน�ำไปสู่แนวทางปฏิบัติในการท�ำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
(8) ความเคารพและความเป็นอยู่ที่ดี
เมื่อบริษัทเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พนักงานมักจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ทัศนคติที่ตัวเราเลือก สามารถช่วยชีวิตตัวเราได้
ด้วยรักและห่วงใย

จากใจผู้เขียน...โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา
ต�ำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ & โค้ช & นักเขียน

.
ข้อมูลอ้างอิงจาก :
• เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ safety matters April 2021
• เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 4 Safety Attitude Tool Box Talk
• เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Safety Attitude Safety Talk
• เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 02-24 Safety Attitude
• https://www.safeopedia.com/definition/721/workplace-safety-attitude/ [เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2565]
• https://www.willnevergiveup.com/safety-and-attitude/ [เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2565]
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กับ “วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย”

คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี

บทความวันนี้ เขียนขึน้ เพือ่ เป็นการระลึกถึง “ไฟไหม้โรงงานตุก๊ ตาเคเดอร์” จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 188 ศพ อันท�ำให้ “วันที่
10 พฤษภาคม” ของทุกปีถือเป็น “วันความปลอดภัยแห่งชาติ” ตลอดมาตราบเท่าทุกวันนี้
ปัจจุบนั แม้วา่ กฎหมายทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม”
ในบ้านเราจะมีมากมายหลายฉบับ และมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่ปัญหาเรื่อง
“อุบัติเหตุอันตราย” ก็ยังเป็นข่าวให้ได้เห็นได้ยินกันบ่อย ๆ และดูเหมือนสถิติจะไม่ลดลงด้วย
โดยเฉพาะ อุบัติเหตุอันตรายที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุบนท้องถนน จาก
งานก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ที่ท�ำงานเท่านั้นที่เดือดร้อน บาดเจ็บ พิการ
หรือตาย แต่ยังรวมถึงชุมชนและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วย
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ก็มีข่าวอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตแพร่กระจายในโซเชียลดังที่พาดหัวข่าว
ว่า “นายช่างขึ้นเสาไฟถอดอุปกรณ์ โดนไฟดูดตัวไหม้ดับสลดคาเสา”
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เนื้อข่าวระบุว่า “เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีพนักงานการไฟฟ้า ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าเพื่อท�ำการย้าย
อุปกรณ์ได้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตบนเสาไฟฟ้า ณ จุดเกิดเหตุ โดยร่างยังห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้า ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 10 เมตร เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุเป็นลักษณะเสาไฟฟ้าเมน 2 ต้น ตั้งคู่กัน โดยมีลักษณะใช้เป็นตัวตัด
ต่อไฟฟ้าแรงสูง เจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้าและอาสาสมัครมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ต้องขึน้ บนรถกระเช้า เพือ่ ท�ำการตัดกระแส
ไฟฟ้า ก่อนจะน�ำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้
จากการสอบถาม ทราบว่า ผูต้ ายและเพือ่ นร่วมงานได้รบั ค�ำสัง่ ให้ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าในจุด
ดังกล่าว เพื่อท�ำการเดินสายส่งไฟฟ้าใหม่ สาเหตุคาดว่าช่วงที่ผู้ตายปีนขึ้นไปตัดไฟฟ้า อาจพลาดเลยท�ำให้โดน
กระแสไฟฟ้าแรงสูงดูด แล้วเกิดเพลิงไหม้จนเสียชีวิตดังกล่าว”
ด้วยความเคารพในผู้เสียชีวิต เรื่องนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษาและเรียนรู้อย่างยิ่งว่า “ท�ำไม
เหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นได้ (อีก)” จึงต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเช่นนี้
ซ�้ำอีกในอนาคต
ขณะเดียวกัน ค�ำถามต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงวิธีการท�ำงานอย่างปลอดภัยหรือ
ไม่งานลักษณะนี้ต้องเป็นระบบท�ำงานคู่แบบ Buddy System หรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเพียงพอหรือไม่ ท�ำไมหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ท�ำงานที่เสี่ยงมากขนาดนี้ได้
มีการตรวจทานและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครอบคลุมหรือไม่ มาตรฐานความปลอดภัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีหรือไม่ และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อการท�ำงานอย่างปลอดภัย เป็นต้น
อีกหนึง่ วันต่อมา คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ก็มคี ลิปเล็ก ๆ ว่อนโซเชียลว่า มีชาวต่างชาติได้อดั คลิปนี้
ไว้ได้ที่บริเวณงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง ดูจากคลิปแล้วน่าหวาดเสียวมาก เพราะมีคนงาน 3 คนยืนท�ำงานบน
ไม้กระดานแผ่นเดียว จึงเกิดค�ำถามเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานบนตึกสูงว่า ถ้าไม้กระดานหักแล้ว
คนตกลงมาเกิดการบาดเจ็บหรือตาย จะถามหาความรับผิดชอบจากใครได้บา้ ง หลังจากเพจดังก็มคี นเอามาแชร์ตอ่
จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายตามมา
ข่าวทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาได้ทงั้ 2 กรณีขา้ งต้นนี้ จึงเป็นไปได้ทงั้ กรณี ทีเ่ กิดจาก “พนักงานปฏิบตั งิ านอย่าง
ไม่ปลอดภัย” (Unsafe Acts) และ “สภาพแวดล้อม (สภาพที่ท�ำงาน) ที่ไม่ปลอดภัย” (Unsafe Conditions)
ว่าไปแล้ว ทุกวันนี้บ้านเรามีกฎหมายจ�ำนวนไม่น้อยที่ก�ำหนดให้สถานที่ท�ำงานต้องปลอดภัยต่อการ
ท�ำงานของลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้พร้อม รวมทั้งต้อง
มีผกู้ ำ� กับและควบคุมดูแลการท�ำงานอย่างปลอดภัยด้วย อาทิ “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย วิศวกรความปลอดภัย
ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ เจ้าของกิจการ” และต้องบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กย็ งั มีการ
บาดเจ็บพิการและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันตรายให้เห็นเนือง ๆ
ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ล้วนแต่เป็นเรื่อง
ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสามารถคาดการณ์ถงึ อันตรายและผลร้ายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ซึง่ เราสามารถสังเกตหรือมองเห็นและ
ท�ำการควบคุมหรือป้องกันล่วงหน้าได้ด้วย (ปัญหาคือ ไม่มีใครใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง)
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โดยทัว่ ไปแล้ว พฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยจะเป็นพฤติกรรมปกติของคนทัว่ ไป ทีม่ กั ง่ายกับการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว ดังนัน้ หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัย (วิศวกรความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) ก็คือ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท�ำงาน
แบบเสี่ยง ๆ หรือท�ำงานแบบไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (คือ ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�ำงาน
อย่างปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยเท่านั้น)
และที่ส�ำคัญก็คือ การศึกษาเรียนรู้จาก “มาตรฐานความปลอดภัย” ที่ยอมรับกัน หรือ “กฎหมาย”
ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงจังให้เกิดความปลอดภัยต่อการท�ำงาน
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ “หลักการ 3E” อันได้แก่ Engineering Education และ Enforcement ยังคงใช้ได้
ผลเสมอ แต่ต้องสอดคล้องกับ “วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย” (Safety Culture) ที่เกี่ยวกับวิธีคิดวิธีท�ำงาน
และวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในเรื่องของ “Safety First” ทั้งในระดับองค์กรและระดับอินเตอร์ ครับผม !
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ร่วมสร้างวัฒนธรรม
ไทยเชิงป้องกัน

สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และความผาสุกที่ยั่งยืน
คุณพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา
รองผู ้อ�ำนวยการสถาบันฯ วิชาการ

แนวคิดการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
อุบัติเหตุจากการท�ำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สถิติการประสบอันตรายจาก
การท�ำงานจะมีแนวโน้มลดลง  แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังคงพบเป็นข่าวรายวันมาหลาย ๆ
ครั้งและเป็นอุบัติเหตุจากการท�ำงานที่มีความรุนแรงจนท�ำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า อะไรเป็นสาเหตุทยี่ งั คงท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุจาก
การท�ำงาน รวมไปถึงการเฝ้าระวังและให้ความส�ำคัญในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุมมี าก
น้อยเพียงไร หากจะพิจารณาถึงสาเหตุหลัก ๆ คงต้องแบ่งออกดังนี้
- เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ประกอบการท�ำงานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและมีความซับซ้อนการท�ำงานมากขึน้ หากผูใ้ ช้งานขาดการศึกษาและ
ฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญในการใช้งาน ก็น�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ต ระหนั ก ถึ ง อั น ตราย ใช้ ค วามเคยชิ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ขาดจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย

แนวทางการด�ำเนินงาน
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ของ สสปท.
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) เป็นการมองถึงพฤติกรรมของ
คนในสังคมที่แสดงถึงลักษณะและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่บุคคลหรือองค์กรนั้น
ๆ ยึดถือและปฏิบัติกันมาตามความเชื่อและความรู้สึกจนเป็นแนวปฏิบัติวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเดียวกัน หากต้องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
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หลายองค์ประกอบ โดยทุกระดับบุคลากรต้องร่วมกันสร้าง ขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน�ำไปปรับใช้กับงานต่าง ๆ ได้ โดยเริ่มที่การสร้างค่านิยมของแต่ละ
บุคคล ในปี 2565
ทาง สสปท ได้วางแนวทางการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน
(Safety Shared Values) โดยพิจารณาหลักในการเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้
ด้วย MDC
• สติรู้ตัว (Mindfulness) ตามพระราชด�ำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พระองค์ได้ทรงประกาศเป็นค่านิยมหลักของ
คนไทย (ค่านิยมหลักที่ 9 ใน 12 ค่านิยมหลัก) และ นโยบายของ คสช. ที่ให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องการมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตนอย่างมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ
คือท�ำงานด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสม เช่น มีสติ รู้ในสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่
สติในการท�ำงานจะช่วยให้เรามีความมัน่ ใจว่ามีความพร้อมทัง้ กายและใจทีจ่ ะท�ำงาน
(Fit for Duty) มีความตระหนัก ประเมินและควบคุมอันตรายก่อนเริม่ งาน รูต้ วั และ
สังเกตสภาวะและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและ
เพื่อนร่วมงาน สามารถแก้ไขและตอบสนองต่อสภาวะและเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ได้ทนั เวลา พฤติกรรมบ่งชีท้ คี่ าดหวังของค่านิยม “สติรตู้ วั ” เช่น 1) เอาใจใส่ตอ่ การ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เตรียมความพร้อมของตัวเอง อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย
ส่วนบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ในการท�ำงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 2) ประชุม
ท�ำความเข้าใจในงานที่จะท�ำ  สอบถามหัวหน้างานถ้าไม่เข้าใจ หยุดคิด ตรวจสอบ
ประเมินอันตรายและให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มลงมือท�ำ 
และ 3) เมื่อพบว่ามีความไม่ปลอดภัยในงานที่ท�ำอยู่ ให้หยุดและแจ้งหัวหน้างาน
และสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานทราบ
• วินัยถูกต้อง (Discipline) ยึดหลักการท�ำงานที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการ
และอุปกรณ์ที่ถูกต้องซึ่งจะท�ำให้การท�ำงานมีความปลอดภัยโดยยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักการการท�ำงานที่ถูกต้อง  ด้วยวิธีการที่ถูกต้องในทุก ๆ งาน ทุก ๆ ขั้นตอน
และทุก ๆ เวลา โดยการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ก�ำหนดส�ำหรับ
งานที่ท�ำ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การท�ำงานที่ถูกต้องและมีสภาพปลอดภัย
• เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) ยึดหลักการปฏิบัติต่อคนงาน เพื่อนร่วมงาน
และผู้ปฏิบัติงานเสมือนคนในครอบครัว มีความเมตตาและดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความปลอดภัย ด�ำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน มีการ
แสดงออกถึงความเอื้ออาทร ความเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
ตักเตือนด้วยความเป็นห่วงเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ค�ำนึงถึงและช่วยให้มี
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานทีด่ ี ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง เพือ่ นร่วม
งานและบุคคลรอบข้าง  
  
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร ควรเริม่ ต้นจาก
บุคลากรทุกระดับภายในของสถานประกอบการ โดยน�ำค่านิยมหลักด้านความ
ปลอดภัยทั้ง 3 ด้านมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด�ำรงชีวิตเป็นประจ�ำ
จนเคยชินและต่อเนื่องจนเกิดค่านิยมร่วมกัน อันน�ำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป
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กรอบแนวคิด มุมมอง
และทัศนคติความปลอดภัย
สร้างได้อย่างไร ?
คุณปราโมทย์
ผศ.
ดร. เดนศัโอภาสมงคลชั
กดิ์ ยกยอนย
ภาคว�ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
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ทัศนคติ (Attitude) เป็นค�ำที่มีที่มาทางจิตวิทยาสังคม และมีการใช้ค�ำนี้อย่างแพร่หลาย เช่น
“การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย เกิดจากทัศนคติที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของคนคนนั้น” นั่นหมายความ
ว่าเขาคนนั้นควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อน จึงจะแสดงพฤติกรรมปลอดภัยออกมาให้เห็นได้ ซึ่งทัศนคตินั้น
เกิดจากวิธคี ดิ หรือ “กรอบความคิด” หรือ “Mindset”1,2 คือการทีเ่ รามองสิง่ รอบ ๆ ตัวเรา แล้วตอบสนอง
ออกมาเป็นทัศนคติของเรา โดย Mindset ของคนเราเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั ความรู้ อายุ ประสบการณ์ เช่น
Mindset ของเราเมื่ออยู่ในวัยท�ำงานอายุ 30 ปี ต่างจากตอนเราเป็นเด็กนักเรียนอายุ 12 ปี เป็นต้น  
ไม่ว่าคนเราจะท�ำอะไร พูดอะไร หรือตัดสินใจอะไร  ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน หรือการเดินทางที่มี
ความเสี่ยงต่าง ๆ กันไป เรามักจะท�ำไปตามทัศนคติที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำ� นึก เช่นขณะที่เราก�ำลังขับรถเพื่อรีบ
ไปท�ำงานให้ทันเวลาเข้างานตอนเช้า มีรถในทางตรงกันข้ามก�ำลังรอเลี้ยวเพื่อกลับรถหรือยูเทิร์น (U-turn)  
ด้านหน้าเราห่างประมาณ 10 เมตร เราเลือกที่จะเหยียบคันเร่งให้ผ่านที่กลับรถยูเทิร์นด้านหน้าให้เร็วที่สุด
นั้นแสดงว่าเราชั่งน�้ำหนักโอกาสที่รถด้านหน้าจะพุ่งมาตัดหน้ารถเรา (Risk) เทียบกับการเสียเวลาหยุดรถให้
รถทีย่ เู ทิรน์ ไปก่อน แสดงให้เห็นว่าเราให้นำ�้ หนักของการเสียเวลาในการจอดรถ (Benefit) มากกว่าการเผชิญ
กับความเสี่ยง
Bob Firenze (1978)3 อธิบายในเชิงทฤษฎีความล้มเหลวเชิงระบบ (system failures) ว่าความ
ผิดพลาดของคน (Human Error) ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักที่มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) ได้แก่ เรา
(Man) รถทีเ่ ราก�ำลังขับ (Machine) และจุดทีก่ ลับรถยูเทิรน์ บนถนน (Environment) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดย
ในกรณีนเี้ ราตัดสินใจเลือกการปฏิบตั ทิ จี่ ะไม่หยุดรถ ซึง่ เป็นการชัง่ น�ำ้ หนักความเสีย่ งของเราเองทีม่ าจากข้อมูล
(Information) ในความคิดของเรา และเป็นข้อมูลทีร่ บั มาก่อนหน้านีน้ านแล้ว ทีท่ ำ� ให้เราให้นำ�้ หนักของความ
เสี่ยงต�่ำกว่าความเป็นจริง เพราะการรีบเร่งนั้นอาจเป็นเพราะประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีต เช่น ไปท�ำงาน
สาย หรือต้องรอรถที่ต่อคิวกลับรถยาวเหยียดทีละคันให้ผ่านไป เคยถูกหัวหน้าบ่นว่ามาท�ำงานสายอีกแล้ว
ท�ำให้คะแนนความพึงพอใจต�่ำ  เป็นสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้น (Stressors) ต่อการกระท�ำที่ผิดพลาด (Human
Error)

รูปที่ 1: จุดที่กลับรถยูเทิร์นบนถนน4
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นอกจากนี้แล้ว Russell Ferrell (1997)5,6 อธิบายว่า การกระท�ำที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแต่ละคน
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการท�ำงาน 3 ประเภทด้วยกัน โดยอาจจะเกิดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งหรือหลายๆ อย่าง
รวมกันก็ได้ ได้แก่

1. ภาระงานที่มากเกินไป (Overload)

การที่คนเรารับภาระงานที่มากเกินกว่าก�ำลังและขีดความสามารถในการท�ำงาน จนส่งผลให้เกิด
ความวิตกกังวล ความกดดัน ความเหนื่อยล้า และอารมณ์ที่หดหู่ ซึมเศร้า หรือโกรธเคือง ซึ่งส่งผลให้เกิด
อุบตั เิ หตุได้ ซึง่ เป็นความสามารถในระดับบุคคลตามธรรมชาติทมี่ คี วามแตกต่างกันทัง้ สมรรถนะทางกายภาพ
และทางด้านจิตใจ ตลอดจนทักษะการท�ำงาน ระดับการศึกษา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะ
ลดทอนสมรรถภาพในการท�ำงานด้วย เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นแต่ละคนต้องมี
การประเมินขีดจ�ำกัดด้านความสามารถในการท�ำงานของตนเองต่อภาระงาน หรือปริมาณงานที่ท�ำด้วย

2. การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง (Incompatibility Response)

การที่เราปฏิบัติงานหรือตัดสินใจผิดพลาด เมื่อสถานการณ์ในการท�ำงานนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่ก�ำลังปฏิบัติงาน ในบางสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกที่จะท�ำงานด้วยการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย
(Unsafe act) เสมอ ทั้งนี้อาจด้วยเหตุผลหรือมีแรงจูงใจที่ต้องการรีบท�ำงานให้เสร็จโดยเร็ว ท�ำให้เราเลือก
ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในลักษณะทีไ่ ม่ปลอดภัยแต่เสร็จเร็วกว่า ซึง่ เป็นพฤติกรรมและการกระท�ำจากการคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อย่างตั้งใจท�ำ แสดงถึงมุมมองหรือทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ไม่ดีของคน
คนนั้น

3. การกระท�ำที่ไม่เหมาะสม (Improper Activities)

เป็นการท�ำงานที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ขาดความรู้ในขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง หรือ
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายซึ่ง Ferrell จะชี้ว่าพฤติกรรมและ
การกระท�ำเช่นนี้มาจากการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมของ
องค์กรเองที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงออกมา

ภาพที่ 2: Ferrell’s Human Factor Theory 2
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แนวคิดของทั้ง Firenze และ Russell Ferrell นั้นต่างแสดงให้เห็นถึงที่มาของกับดักแห่งความผิด
พลาด (Traps) ที่สร้างกรอบแนวคิด ทัศนคติซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตของเราล้วนผ่านไปที่สมองทั้งหมด ความคิดเหล่านี้สื่อสารกันในรูปของไฟฟ้าและสารเคมี7
(Neurotransmitter) โดยเซลล์สมอง (Neurons) ของคนเราสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ผ่านช่อง Synapsis
(ภาษา กรีก แปลว่า มาเจอกัน ติดต่อกัน) ไปยังเซลล์เป้าหมาย (Target cell) ที่มีตัวรับ (Receptors)

ภาพที่ 3: Active thought-process7
Bandura (1986)8 อธิบายว่าการที่เราคิดและแสดงพฤติกรรมออกมานั้น เกิดจากประมวลผล
อยู่ในจิตใต้ส�ำนึกซึ่งเป็นอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ7 ที่ผ่านมา
ในชีวติ เรา อิทธิพลเหล่านีฝ้ งั อยูก่ บั เรา เป็นกระบวนความคิดของเรา ดังนัน้ ลองคิดกลับไปดูวา่ ในชีวติ ของเรา
ตรงจุดไหนที่ท�ำให้เราคิดเสี่ยงแบบนั้น (Thinking patterns)7 แล้วพยายามเก็บความคิดแบบนั้นใส่ในไฟล์
ทีห่ า่ งไกลออกไป (Filing away) จากเซลล์สมองของเรา ให้มนั หาได้ยาก แล้วใส่ความคิดทีด่ แี บบทีเ่ ราพึงพอใจ
(Appreciate) หรือที่ดีต่อเรา ปลอดภัยต่อเรา เก็บไว้ในไฟล์สมองเราให้เข้าถึงได้ง่าย ให้ความคิดเราหาเจอ
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการก�ำหนดความคิดให้เราคิดในแบบที่เราตั้งใจไว้บ่อย ๆ เซลล์สมองของ
เราจะสื่อสารแต่เรื่องที่เราต้องการซ�้ำ ๆ หลายครั้ง จนกลายเป็นนิสัย (Habit) นั่นเอง
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SAFETY in Mind

ยุ ่งยากจัง...ท�ำไมต้องมีขัน้ ตอนเยอะแยะ
ำบัตร
กว่าจะท�ำงานได้สักงาน ต้องเตรียมเอกสาร อบรม่ ท�
่ ยงก่อนเรมิ งานอีก เสียเวลา!
เสี
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PPE ก็น่าอึดอัด บังคับให้ใส่จัง! อยู่ข้างนอกท�ำแบบนี้ไ
ม่ว่าคุณ
เมื่อพูดถึง Safety คุณก�ำลังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่า? แต่ไ
ท�ำของเราเสมอ
จะคิดแบบไหน ความคิดจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ในทุกการกระ
ีปีหนึ่งมีอุบัติเหตุ
ลองขอ Safety ดูสถิติอุบัติเหตุในโรงงานของเราสิว่า ในป
tment) หรือดู
เกิดขึ้นกี่ครั้ง? โดยเฉพาะอุบัติเหตุขั้นบันทึก (Medical trea
ิติความปลอดภัยนี้
ตั้งแต่ขั้นปฐมพยาบาลเลย (First Aid) และลองเทียบสถ
ของโรงงานเราว่า
สัก 5-10 ปี ย้อนหลัง เพื่อดูพัฒนาการด้านความปลอดภัย
ูญเสียของใครบาง
มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น หรือลดลง เพราะในตัวเลขนั้นมีการส
าที่เข้ามาท�ำงาน
คนอยู่ มันคือการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมงาน หรือผู้รับเหม
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คุณอมรรัตน์ เนียมบุ ญน�ำ
Safety Engineer
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ให้เรา ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเลขนี้มันห่างไกล เพราะไม่ใช่คนใกล้ตัวของเรา แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่
เราจะไม่ปกป้องคนท�ำงานรวมถึงตัวเราให้ปลอดภัย เชื่อเลยว่าถ้าใครมีคนในครอบครัวที่เคยได้
ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการบาดเจ็บ ต้องพาไปรักษาพยาบาลต่าง ๆ นานา จะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่า
ไม่มีใครที่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น

คุณเชื่ อไหม...ว่าอุ บตั เิ หตุป้องกันได้ ? ระหว่างที่อา่ นค�ำถามนี้ ให้คณ
ุ ลองตอบ
่
่
ในใจดูว่าในทีท�ำงานของเรา เราเชื อไหมว่าเราจะสามารถช่ วยกันป้องกันอุ บัติเหตุได้?
ค�ำตอบของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

จ�ำได้ไหมคะว่า ไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหน ค�ำตอบของคุณนั่นแหละที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์
ในทุกการกระท�ำของเราเสมอ ถ้าคุณตอบว่าไม่เชื่อ อย่างไรอุบัติเหตุก็ต้องเกิดขึ้นไม่กับใครคนใด
ก็คนหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าเช่นนั้นก่อนเริ่มงาน ลองถามตนเอง ถามเพื่อนร่วมงานและผู้รับเหมาดูว่า
ในวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือปีน้ี ใครจะเป็นคนบาดเจ็บรายต่อไปให้ยกมือขึ้น! เพราะอย่างไรก็
ต้องมีคนบาดเจ็บอยูแ่ ล้ว เลือกมาเลยว่าใครจะเป็นรายต่อไป ดูสวิ า่ ใครจะอยากบาดเจ็บหรือเปล่า?
แล้วคุณก็กลับไปท�ำงานเหมือนเดิม แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นตามอย่างที่คุณคิดเอาไว้ไม่ผิด เพราะคุณ
คิดอยู่แล้วว่าอย่างไรมันก็เกิด ถ้าคุณคิดว่ามันต้องเกิด คุณจะไม่หาทางป้องกันมันเลย อย่างเช่น
อุบัติเหตุที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ�้ำ
แต่คุณจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ! การบาดเจ็บหนะหรือเป็นเรื่องปกติ แล้วเหตุใดตอนที่ให้ยกมือถึง
ไม่มใี ครอยากยกมือขึน้ เลยหละ ? แต่ถา้ คุณเชือ่ ว่าอุบตั เิ หตุปอ้ งกันได้ คุณจะท�ำทุกทางเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้มีคนได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้น คุณจะเริ่มหาวิธีการที่ปลอดภัย คุณจะเริ่มหาสาเหตุที่แท้จริงว่า
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ที่ผ่านมาการบาดเจ็บนั้นเกิดได้อย่างไร แล้วเราจะมีมาตรการอะไรเพื่อป้องกัน อาทิเช่น การพูดคุย
กันก่อนเริ่มงาน (Effective Toolbox Talks) ว่าวันนี้อันตรายจากการท�ำงานมีอะไรบ้าง เราจะ
ป้องกันอย่างไร คุณจะท�ำตามขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งทีท่ ำ� ไว้ทกุ อย่างโดยไม่มกี ารลัดขัน้ ตอน
คุณจะสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันให้ครบ เพราะในเมือ่ ไม่มใี ครยกมือว่าจะอยากเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การบาดเจ็บ
รายต่อไป มันก็เป็นหน้าทีข่ องพวกเราทุกคนทีต่ อ้ งช่วยกันป้องกัน เพราะฉะนัน้ พวกเราทุกคนเลือกได้
ว่าเราจะป้องกันหรือจะยอมรับการสูญเสีย? และแน่นอนว่าคุณจะฝากความหวังกับเรื่องเหล่านี้
ไว้ให้กับ Safety (จป.) เพียงไม่กี่คนในโรงงานไม่ได้ เขาไม่สามารถไปควบคุมก�ำกับดูแลทุกคนได้
และเขาก็ไม่ใช่ต�ำรวจ ถ้าหากโรงงานไหนที่ยังมองว่า Safety เป็นต�ำรวจตามจับผู้ร้ายอยู่ คือ เราจะ
ไม่ท�ำตามกฎระเบียบถ้า safety ไม่อยู่ นั่นก็สะท้อนว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรของพวก
เราทุกคนอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนถ้าเรายังต้องรอให้คนคน
หนึ่งมาก�ำกับดูแลทุกอย่าง แล้วเราจะท�ำอย่างไร เพื่อช่วยกันหาวิธีป้องกันดี ? ต้องถามกลับไปว่า
เวลาที่เราเข้ามาท�ำงาน เราเชื่อฟังใครมากที่สุด ใครที่คุณยอมท�ำตามค�ำสั่งเขาทุกอย่าง ก็คนคนนั้น
แหละที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลงานให้ปลอดภัย หากบุคคลนั้นไม่ท�ำตนให้เป็นตัวอย่างที่
ดีแล้วจะมีคนฟังหรือท�ำตามกฎระเบียบขององค์กรหรือ? อีกกลุ่มหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ ในโรงงานของ
พวกเราทุกคนจะมีคณะกรรมการ ที่มีตัวแทนจากฝั่งนายจ้าง ผู้บริหาร และตัวแทนลูกจ้าง นั่นคือ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้
มีการแต่งตั้ง และจัดประชุม และรวมถึงการเดินตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โรงงานเดือนละ
1 ครั้ง ถ้าคุณไม่รู้จักให้ไปสอบถามกับ safety ในโรงงานได้ เพราะนี่คือกลุ่มส�ำคัญที่จะร่วมเสนอ
แนะความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ยกระดับ ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในองค์กรให้
ดีขึ้นได้ จากการมีส่วนร่วมของตัวแทนทั้ง 3 ระดับ หากเราเข้าประชุมเพื่อไปฟัง Safety รายงาน
อย่างเดียวโดยที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็น หรือ feedback เรื่องหน้างานใด ๆ เลย ก็ต้องบอกว่า
เราได้ท�ำให้เวลาส�ำคัญนั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะคณะกรรมการกลุ่มนี้มีผู้ร่วมตัดสินใจได้
ครบทุกฝั่งจากตัวแทนทั้ง 3 ระดับ ซึ่งคุณเองก็สามารถเสนอแนะผ่านตัวแทนฝั่งลูกจ้างเพื่อน�ำเรื่อง
ไปเข้าประชุมได้ หากเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราอยากจะปรับปรุงพัฒนาด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นเพราะ
เราทุกคนมีส่วนร่วมในความปลอดภัย เลข 0 อาจจะดูไม่มีค่าในเชิงผลก�ำไร แต่มีค่ามหาศาลกับ
การที่ไม่ต้องมีใครได้รับบาดเจ็บ หากเราทุกคนเชื่อว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ ค�ำกล่าวที่ว่า “อุบัติเหตุ
ต้องเป็นศูนย์” ก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนัก
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หากวันนี้เราลองหันไปมองรอบๆตัว รอบๆพื้นที่การท�ำงาน
แล้วพบว่าในพืน้ ทีก่ ารท�ำงานของเรามีระบบการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
มากมาย เช่น มีถงั ดับเพลิง มีการ์ดป้องกันเครือ่ งจักร มีเส้นทางเดิน หรือ
Walk Way มีปา้ ยเตือนความปลอดภัยต่างๆ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ PPE
ไว้ให้ในทุกๆพื้นที่ หรือ แม้กระทั่ง มีนโยบายความปลอดภัยที่ดี เมื่อไหร่
ก็ตาม ที่เราคิดว่า หากเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้วอุบัติเหตุ
จะไม่เกิด นั่นหมายความว่าเราก�ำลังหลงทางอยู่ในวังวนของการป้องกัน
อุบัติเหตุที่ไม่เคยได้ผลจริงๆ ตราบใดที่คนในองค์กร ยังขาดสิ่งที่เรียกว่า  
Safety Mindset และนัน่ จะท�ำให้ นโยบายความปลอดภัยทีด่ ี ก็เหมือน
กระดาษเปล่าๆ ใบหนึ่ง  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ก็เหมือนเครื่อง
ประดับ เท่านั้นเอง

ก่อนมาเข้าเรื่อง Safety Mindset มาท�ำความรู้จัก Mindset  
กันก่อน ซึง่ เรือ่ งของ Mindset เป็นเรือ่ งของบุคคลหรือเป็นสิง่ ทีบ่ อกความ
เป็นตัวตนของเราได้ เพราะ Mindset จะเป็นตัวก�ำหนด พฤติกรรม ทีเ่ รา
แสดงออกไป โดย Carol Dweck ผู้คิดค้นทฤษฏีเกี่ยวกับ Mindset ได้
แบ่ง Mindset ออกเป็น 2 แบบ คือ
1) Growth Mindset (กรอบความคิดแบบเติบโต)
2) Fixed Mindset (กรอบความคิดแบบยึดติด)

Fixed Mindset

Growth Mindset

อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเวรกรรมป้องกันไม่ได้

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้

เมื่อSafety มาเตือนให้เราใส่แว่นนิรภัยตอนก�ำลังท�ำงาน
นั่นหมายถึง “Safety ก�ำลังประจานเราต่อหน้าเพื่อน
ร่วมงาน”

เมื่อ Safety มาเตือนให้เราใส่แว่นนิรภัยตอนก�ำลัง
ท�ำงาน นั่นหมายถึง “Safety อยากให้เกิดความ
ปลอดภัยตอนท�ำงานจริงๆ”

เรื่องของความปลอดภัยที่ถูกเพิ่มเข้ามาในการท�ำงาน
เป็นการเพิ่มความยุ่งยากและยังท�ำให้การท�ำงานยากขึ้น

เรือ่ งความปลอดภัยทีถ่ กู เพิม่ เข้ามาให้การท�ำงานอาจ
ท�ำให้ต้องเพิ่มรายละเอียดในการท�ำงานมากขึ้น แต่
เพิ่มความปลอดภัยในการท�ำงานขึ้นด้วย

มีการก�ำหนดกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยขึ้นมาใหม่
“ไม่มีประโยชน์ เมื่อก่อนไม่มีก็ไม่เห็นเกิดอุบัติเหตุ”

มีการก�ำหนดกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยขึ้นมา
ใหม่
“บริษัทเห็นความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ จึงท�ำกฎระเบียบออกมาใหม่”
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Fixed Mindset

Growth Mindset

เมือ่ ลูกน้องมาเตือนเรือ่ งไม่ใส่อปุ กรณ์ PPE ตอนเดินตรวจ
งาน หัวหน้างานรู้สึกว่า
“ลูกน้องไม่รู้จักกาลเทศะ”

เมื่อลูกน้องมาเตือนเรื่องไม่ใส่อุปกรณ์ PPE ตอน
เดินตรวจงาน หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นและใส่
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นในเรื่องของ Growth Mindset และ Fixed Mindset จะขอยกตัวอย่างดังนี้
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า “Fixed mindset” คือ “กรอบความคิดแบบดังเดิม” หรือยึดติด อยู่ในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความ
ผิดพลาด ไม่กล้าเสี่ยงแม้มีปัจจัยหลายๆอย่างสนับสนุนในเชิงบวก  
และ “Growth Mindset” คือ กรอบความคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์แก่บุคลากร
(ที่มา: Fixed Mindset กับ Growth Mindset กับการเติบโตขององค์กร โดย ศศิมา สุขสว่าง)
ดังนั้นการพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในองค์กร  จะต้องอาศัย Growth Mindset ในด้านของความ
ปลอดภัยด้วยเช่นกัน การที่จะท�ำให้ทุกคนในองค์กรจะมี Growth Mindset ที่เหมือนกัน หรือตรงกันเพื่อให้ความปลอดภัยเดินหน้าไป
ในทิศทางเดียวกันได้ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลย เนื่องจาก Growth Mindset เป็นเรื่องที่สร้างได้ และ Safety Mindset ก็สามารถสร้าง
ให้เกิดขึ้นได้ภายในองค์กรเช่นกัน
การเริ่มสร้าง Safety Mindset ขึ้นภายในองค์กร จะต้องเข้าใจระหว่าง Mindset และ Attitude ก่อนว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในการเดินตรวจหน้างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพบว่า พนักงานคนหนึ่ง มีหน้าที่ขับโฟล์คลิฟท์ โดยปกติ
พนักงานคนดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในเรื่องของความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ การตรวจเช็ครถ
ก่อนใช้งาน แต่พนักงานคนดังกล่าว ไม่ชอบสวมหมวกนิรภัยขณะขับรถ ถึงแม้จะถูกตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาแล้วหลาย
ครั้งก็ตาม จากการสอบถามพนักงานพบว่า พนักงานคิดว่าการใส่หมวกนิรภัยเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็นและท�ำให้รู้สึกอึดอัดมากกว่าจึงไม่ยอม
ใส่หมวกนิรภัย จากตัวอย่างข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า Attitude เป็นส่วนหนึ่ง ที่ท�ำให้เกิด Mindset ขึ้นมา อธิบายง่ายๆก็คือ Attitude
จะเป็นความรู้สึกของเรากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น พนักงานมี Attitude ที่ดีในการคาดเข็มขัดนิรภัย พนักงานมี Attitude ที่ดีในเรื่องของการ
ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน พนักงานมี Attitude ที่ไม่ดีต่อการใส่หมวกนิรภัย สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราได้เห็นว่า หลายๆ Attitude รวมกัน ก็คือ 1
Mindset การสร้าง Safety Mindset ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เราต้องแยกออกมาว่ากลุ่มของ Attitude ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ Safety
Mindset มีอะไรบ้าง การเปลี่ยนให้องค์กรมี Safety Mindset ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยน Attitude เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแค่เรื่องเดียว
แต่การเปลี่ยนให้องค์กรมี Safety Mindset คือ การเปลี่ยนหลายๆ Attitude ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นเราต้องมาดู
ว่า Safety Mindset  ที่เราต้องการ มี Attitude อะไรบ้างที่เป็น เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยในองค์กรของเรา และ มีความส�ำคัญ
ต่อ Safety Mindset อย่างไร การเริ่มสร้าง Safety Mindset ไม่จ�ำเป็น ต้องปรับทุก Attitude แต่ให้เรา Focus ไปที่เรื่องหลักๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในองค์กรของเราก็พอ
การเปลี่ยนให้องค์กรก้าวสู่องค์กรที่มี Safety Mindset เริ่มต้นจากการสร้าง Attitude ที่ดี ในด้านความปลอดภัย การชื่นชม
พนักงานที่มีพฤติกรรมปลอดภัย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเริ่มสร้าง Attitude ที่ดีในด้านความปลอดภัยได้ โดยให้มุ่งเน้นไปที่การชื่นชม
ในเรือ่ งของพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยตรง เช่น ชืน่ ชมในเรือ่ งคาดเข็มขัดนิรภัย ชืน่ ชมในเรือ่ งการสวมใส่ PPE เนือ่ งจาก การชืน่ ชมไปทีพ่ ฤติกรรม
ผู้ถูกชมจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สามารถจับต้องได้และสามารถปฏิบัติได้ง่ายกว่าการชื่นชมแบบนามธรรม เช่น การชมว่า “ท�ำงานปลอดภัย
ดีมาก” การชื่นชมในมุมกว้างๆแบบนี้ ในบางครั้งจะท�ำให้พนักงานน�ำไปปฏิบัติยาก หรือไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรนั่นเอง
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การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของไทย
คุณพงษ์สทิ ธิ์ ศิรฤิ กษ์อุดมพร
OSHCET/สสปท.

ในยุคเดิม ๆ โดยทั่วไป คนไทยมีชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่ค่อยมีรูปแบบมากมายนัก โดยมีความเชื่อเรื่องโชคชะตา เรื่องดวง เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เชื่อในโชคลางของขลัง ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับปัจจุบัน ความเชื่อ จะตรงกับค�ำว่า Mindset ที่พจนานุกรมแปลอังกฤษเป็นไทย มีความหมายว่า
“ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม” ดังนั้น Mindset เหล่านี้จึงมีความส�ำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน และความสูญเสียอื่น ๆ จากการเกิดอุบัติการณ์ ทั้งในสถานประกอบกิจการ
หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการทีเ่ ป็นระบบ เพื่อให้ส่งผลต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
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การปรับเปลี่ยน MINDSET

สสปท. ได้น�ำเสนอ ต้นร่างของค่านิยมความปลอดภัย ซึ่งประกอบ
ไปด้วย สติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) และเอื้อ
อาทรใส่ใจ (Caring)

จากงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Carol Dweck พบว่า
คนที่ประสบความส�ำเร็จนั้นจะมี Mindset ที่แตกต่างจากคนทั่วไป
โดยคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ จะมี Mindset แบบกรอบแนวคิดแบบ
เปิดกว้าง (Growth Mindset) เป็นพวกความเชื่อที่ว่า ตนเองสามารถ
พัฒนาทักษะต่างๆ ได้อยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากคนส่วนมากที่จะมี
Mindset แบบกรอบความคิดแบบปิดตาย (Fixed Mindset) โดยเชื่อ
ว่าทักษะตนเองมีขีดจ�ำกัด และพัฒนาเพื่อข้ามขีดจ�ำกัดไม่ได้อีกแล้ว

สติรู้ตัว สอดคล้องตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และต่อมามีการประกาศเป็นค่านิยมหลักของคนไทย ซึ่งเป็นค่านิยม
หลักที่ 9 ใน 12 ค่านิยมหลัก ตามนโยบายของรัฐบาล ส�ำหรับ วินัย
ถูกต้อง เป็นการยึดหลักการ การท�ำงานที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการและ
อุปกรณ์ที่ถูกต้องคือการท�ำงานที่ปลอดภัย และเอื้ออาทรใส่ใจ คือ
การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานเสมือนคนในครอบครัว
มีความเมตตาและดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ด�ำรงไว้ซึ่ง
สุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสุขในการท�ำงาน

การมี Mindset แบบไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะพื้นฐาน
ของมนุษย์ต้องการความปลอดภัย ท�ำให้เราอยู่ที่ที่เราคุ้นเคยและ
ไม่อยากเสี่ยงการพัฒนา Mindset จะต้องเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ
ด้วยการมีรูปแบบของค่านิยมความปลอดภัย (Safety Values) ของ
ไทยที่เป็นกรอบแนวทางในการปรับเปลี่ยน Mindset ของความเชื่อ
ใหม่ และจะส่งผลต่อพฤติกรรมใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อความ
ปลอดภัยต่อไป

วิสัยทัศน์และค่านิยม :
ต้นน�้ำของการพัฒนาความปลอดภัย

จากค่านิยม สู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของไทย

วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Values) เป็นต้นน�้ำและ
มีส่วนส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จที่ยั่งยืน
ถ้าประเทศไทยคือองค์การหนึง่ ดังนัน้ ในแง่ของงานด้านความปลอดภัย
ประเทศไทยก็ตอ้ งมีวสิ ยั ทัศน์ และค่านิยมความปลอดภัยทีผ่ นู้ ำ� ประเทศ
มีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดและเสริมสร้างให้ประชาชนคนไทยน�ำไป
สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนคนไทยในทุกสาขาอาชีพ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอด
จนมีความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
การพักผ่อน และการเดินทาง เป็นต้น

กระบวนการต่ อ ไป จะได้ มี ก ารเชิ ญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า น
ความปลอดภั ย จากกระทรวงต่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สถาบั น การศึ ก ษา
สถานประกอบกิจการ และผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมกันศึกษาเพื่อหาข้อสรุป
กันว่า ค่านิยมความปลอดภัยของไทย ควรจะเป็นอะไรบ้าง จะยึดตามที่
สสปท. เสนอต่อไป หรือจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมขึน้ หรือไม่
อย่างไร เพือ่ ว่า ประเทศไทยจะได้มี ค่านิยมความปลอดภัยของคนไทย
ที่ทุกกระทรวง ทุกสถาบัน ทุกสถานประกอบกิจการ พร้อมร่วมกัน
ขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน สูก่ ารปรับเปลีย่ น Mindset และจะส่งผล
ต่อพฤติกรรม และเมื่อมีการกระท�ำหรือพฤติกรรมแบบที่ถูกต้อง
ซ�้ำ  ๆ บ่อย ๆ จนเป็นเกิดความเคยชิน จะส่งผลต่อการมีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของไทยที่ดี ซึ่งจะท�ำให้ระบบความปลอดภัยพัฒนา
ไปอย่างเป็นขัน้ ตอน เป็นระบบ ต่อเนือ่ ง และน�ำไปสูก่ ารลดความสูญเสีย
ในระดับสถานประกอบการ องค์กร และตลอดจนถึงระดับประเทศไทย
ต่อไป

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมี
ค่านิยมความปลอดภัยของไทย
คณะอนุกรรมการวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) หรือ
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จป.
มือโปร
คุณวราภรณ์ ชุมรุม
สวัสดีค่ะ ขอแนะน�ำตัวก่อนนะคะ
ชื่อนางสาววราภรณ์ ชุมรุม หรือป้อม
ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ประวัติการศึกษา

ปี 2539-2542 : จบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
2542-2545 :
2545-2555 :

Production Control บริษัทราชา เซรามิค จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
และ จป. วิชาชีพ บริษัทโฮยา ออปติคส์(ประเทศไทย)จ�ำกัด
2555-2559 : หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย บริษัทจอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทไซแอม โทแบคโค
เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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ประวัติการฝึกอบรมและสัมมนา
2545 :
2547 :
2548 :
2549 :
2550 :
2553 :
2558 :
2559 :
2564 :

Integrated OHSAS18001 & ISO 14001
Fire Command จาก NPC
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHs)
การควบคุมสารต้องห้าม RoHS & REACH บริษัท CANON Malaysia
ระบบการจัดการสารเคมีอันตรายตามระบบ GHS
ผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ
การยศาสตร์ /การวิเคราะห์และประเมินด้านระบบงานด้านการยศาสตร์
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)
- การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค Task Analysis
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- แนวทางการดูแลสุขภาพใจของพนักงานและการจัดการความเครียด
- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ เครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน�้ำปี64
- กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการอับอากาศ
- การป้องกันและการลดปัญหาอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงานอุตสาหกรรม
- การประเมินสุขภาพลูกจ้างกรณีใช้สารเคมี
- คลินิกโรคจากการท�ำงานและการดูแลสุขภาพ
2565 : การจัดการน�้ำเสีย

เริ่มต้นจากการเลือกเรียน

ขอเริม่ เกริน่ เกีย่ วกับสาขาทีเ่ ลือกเรียนก่อนนะคะ พีป่ อ้ มเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพค่ะ หากจะย้อนไปเมือ่
20 ปีทแี่ ล้ววิทยาศาสตร์สขุ ภาพ หรือสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายเหมือนกับทุกวันนี้ ตอนนัน้ จ�ำได้วา่
ในระบบเอนทรานซ์สมัยนั้นเราไม่แน่ใจหรอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แต่ที่แน่ ๆ ต้องเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแล
และป้องกันสุขภาพของเราให้มีความปลอดภัยแน่นอน ประกอบกับที่บ้านเราก็สนับสนุนให้เราเรียนที่นี่ นับตั้งแต่วันที่ก้าวเข้ามาเรียนที่ มธ
ศูนย์รังสิต เราได้มาเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรารู้สึกสนุก รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกว่ามันใช่กับสิ่งที่เราต้องการค่อนข้างตอบโจทย์ของเรา เราเห็น
สิง่ ใหม่ ๆ ทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจ ได้ออกไปฝึกงานภาคสนาม สมัยนัน้ พีเ่ รียนอนามัยสิง่ แวดล้อม ขณะเดียวกันสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมก็เรียน อนามัยชุมชน
รวมถึง anatomy & physiology ก็มี มันอาจจะไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น แต่เรารู้สึกว่าสนุกมากค่ะ และคิดว่าสาขาวิชานี้น่าจะมี
ส่วนช่วยให้คนทีท่ ำ� งาน มีความสุขภาพทีด่ ที งั้ ร่างกายและจิตใจได้อย่างมากมาย จนกระทัง่ ทีเ่ ราได้มาได้โอกาสทีก่ า้ วเป็นจป. วิชาชีพอย่างแท้จริง
ซึ่งท�ำให้เราค้นพบว่า การท�ำงานด้านนี้มีความหลากหลาย มีโอกาสที่เราจะได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งเราเอง
ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสดี ๆ อย่างนี้อยู่แล้ว

ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพด้านความ
ปลอดภัย

ด้วยความที่เราเป็นคนมีการก�ำหนดเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วว่า
ในอีก 3 ปี 5 ปี หรือในอีก 10 ปีเราอยากเป็นแบบไหน ซึ่งพี่เองสามารถเดิน
ไปตามเป้าหมายที่พี่ได้วางไว้ และพี่ค่อนข้างโชคดีท่ีพี่ได้รับโอกาสที่ดีจาก
ผู้บริหาร ซึ่งค่อนข้างให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมากพอสมควร ประกอบกับด้วยความที่
เราเป็นคนกระตือรือร้นอยู่เสมอ เรียกว่าค่อนข้าง alert พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ซึง่ ความภาคภูมใิ จทีพ่ ไี่ ด้เป็น จป. วิชาชีพก็คอื เริม่ จากตัวเอง
ก่อนเลย เมื่อก่อนยอมรับได้ว่า เป็นคนขี้อาย พูดน้อย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
ซึ่งคิดว่า จป. วิชาชีพทุกคนถ้ามาถึงจุดนี้แล้ว เราสามารถเปลี่ยนตัวเองด้วย
ความเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึน้ พูดอย่างมีสาระมากขึน้ แต่ไม่ถงึ ขัน้ ซีเรียส
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อย่างใด เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เป็นส่วนเติมเต็มให้ระหว่างนายจ้างและ
พนักงานลูกจ้างของเรา คือนายจ้างเข้าใจ ลูกจ้างปฎิบัติตาม เพราะ
เราเป็นตัวกลางสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับนายจ้างของเรา และพี่น้อง
พนักงานของเรา อีกทั้งเราเข้าใจความต้องการระหว่างซึ่งกันและกัน
ยกตัวอย่างเช่น พนักงานของเราไม่ชอบใส่รองเท้าเซฟตีเ้ พราะค่อนข้าง
หนัก เจ้านายเราก็บอกว่าต้องใส่ เราก็มีส่วนถามสาเหตุว่าท�ำไมเขาถึง
ไม่ใส่ ไม่อยากให้ความร่วมมือ เป็นเพราะใส่แล้วเจ็บหรือเปล่า อุปกรณ์
เดิมท�ำให้เขามีปัญหาท�ำงานยากหรือเปล่า สุดท้ายเรามาประชุมร่วม
กัน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกใช้รองเท้าเซฟตี้ที่
สวมใส่สบาย ในงบประมาณที่รับได้ ให้พนักงานรู้สึกยินดีใส่เพื่อความ
ปลอดภัยมากกว่าโดนยัดเยียด และเมื่อเราเห็นว่าเขาใส่รองเท้าเซฟตี้
แล้ว จป. ชม เพือ่ นร่วมงาน เจ้านายชม ก็ทำ� ให้พนักงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ที่ตัวเองใส่รองเท้าเซฟตี้ งานก็ไหลลื่นเพราะพนักงานเรามีความสุข ประกอบกับด้วยสายอาชีพนี้ เราได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ที่เรามี ช่วยเหลือและพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้น งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนงานเองก็ปลอดภัย อุ่นใจเมื่อกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตา
ครอบครัว ตามคอนเซ็ปต์ คือ งานก็ส�ำเร็จ คนก็ปลอดภัย
นอกจากนี้ ส�ำหรับความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การที่เรามีส่วนผลักดัน มีส่วนร่วมที่ท�ำให้องค์กรหรือบริษัทฯที่เราท�ำได้รับรางวัล
ต่าง ๆ เช่น การได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การเข้าร่วม
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident campaign)  โครงการ Safety Thailand ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์
อย่างหนึ่งว่าเรามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะน�ำพาความส�ำเร็จให้กับองค์กรได้อย่างไร และพนักงานที่เราคอยดูแลมีความปลอดภัยหรือไม่

สิ่งที่อยากฝากไว้ ส�ำหรับ จป. รุ่นน้อง หรือจป. ใหม่ทุกคน

ตัวพีเ่ องตระหนักดีวา่ มีจป. วิชาชีพหลาย ๆ คนมีความรูค้ วาม
สามารถเฉพาะบุคคลอยู่แล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ท�ำงานจป. วิชาชีพ
ของพี่ พีอ่ าจจะมีแนวคิดและอยากจะฝากให้นอ้ ง ๆ จป. ทีจ่ บใหม่ หรือ
ก�ำลังท�ำงานจป. วิชาชีพนี้อยู่ น�ำมาปรับใช้เพื่อพัฒนางานของเราให้ดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
1. จงยอมรับว่า Nobody Perfect หรือ ยอมรับว่าไม่มี
ใครสมบูรณ์แบบ
ทุกคนต่างก็มที งั้ ข้อดีและข้อเสียในตัวเองทัง้ นัน้ แต่นนั่ ก็ไม่ได้
หมายความว่าข้อเสียที่เรามี จะเป็นข้อเสียที่แก้ไขไม่ได้ หรือ ข้อดีที่เรา
มีจะดีกว่าเดิมไม่ได้ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยน
ความคิด เราก็จะหยุดอยู่กับที่ค่ะ
2. จงจ�ำไว้วา่ อุปสรรค หรือ ปัญหาทีเ่ ข้ามา ท�ำให้เราเติบโต
ตอนทีพ่ เี่ ข้ามาท�ำงานใหม่ ๆ ก็เคยเกิดปัญหาหรืออุปสรรคเข้า
มามากมายค่ะ จนท�ำให้เราเกิดความกลัว ประหม่า เป็นกังวลว่าเราจะ
จัดการได้ไหม เราต้องปรับทัศนคติคนงานอย่างไรให้เขามีความคิดเชิง
บวกด้านความปลอดภัย และพร้อมให้ความร่วมมือกับเราและปฏิบัติ
ตาม โดยเฉพาะพนักงานที่เคยท�ำงานซ�้ำ  ๆ เดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ
นัน่ แหล่ะค่ะ แทนทีเ่ ราจะหนีปญ
ั หา หรือ โทษคนอืน่ ว่าเป็นต้นเหตุของ
ปัญหา นี่คือ ความท้าทายที่เข้ามาคือบททดสอบศักยภาพและความ
สามารถของเรา หากเราสามารถผ่านไปได้ เราก็จะมีประสบการณ์
มากขึน้ เชีย่ วชาญมากขึน้ และ เราก็จะสุขใจทีเ่ ราสามารถฝ่าฟันมันไปได้
อาจจะได้เจอกับโอกาสใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมก็ได้
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3. หลีกเลี่ยง ค�ำพูดเชิงลบที่มีต่อตนเองหรือต่อคนอื่น
อาจจะมีบา้ งทีเ่ ราอาจจะหงุดหงิดหรือหัวเสียจากการท�ำงาน แต่จำ�
ไว้ว่า ค�ำพูดลบ ๆ ที่ออกจากปากของเรา มีจุดเริ่มต้นมาจากการคิดลบ
ของเราทั้งสิ้น นอกจากจะท�ำให้การปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือ
พนักงานแย่ลง ยังท�ำให้ศักยภาพในการท�ำงานที่ท�ำแย่ลงตามมาค่ะ
4. ค�ำวิพากษ์วิจารณ์ คือ ของขวัญ
บางครัง้ การท�ำงานของเราอาจจะไม่ทำ� ให้ทกุ คนพึงพอใจ หากเรา
มองอีกด้านนึง คนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เราแบบซึ่ง ๆ หน้า ตรงไปตรง
มาได้นั้น เขาคงอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขจริง ๆ ก็ได้ ดังนั้นขอให้กลับ
ไปมองว่านี่คือของขวัญที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้เรา เพื่อน�ำไปพิจารณา
ปรับปรุง และจะเป็นบทพิสูจน์คุณค่าในตัวเราเอง
5. ไม่เคยท�ำมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าเราจะท�ำไม่ได้ ไม่มี
ความรู้มาก่อน ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จริงในเรื่องนี้ไม่ได้
การที่เราไม่มั่นใจ ไม่เคยท�ำมาก่อน นั่นเพราะเกิดจากเราแค่
ยังไม่รใู้ นเรือ่ งนัน้ เท่านัน้ เอง หากเราเรียนรู้ ด้วยความตัง้ ใจจริง ๆ เราก็
ย่อมท�ำได้อย่างแน่นอน ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้เสมอค่ะ
6. ให้รางวัลตนเองกับทุก ๆ ความพยายามจากการลงมือ
ท�ำ
บางครั้งถึงแม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ ก็อย่าพึง่ กดดันตนเองนะคะ จะท�ำให้ เกิดความเครียดเกินไป
เปล่า ๆ ส่งผลท�ำให้เราอาจจะเลิกล้มทีจ่ ะท�ำต่อไประหว่างทางได้ ดังนัน้
เราควรจะมีความสุข และให้รางวัลกับทุก ๆ ย่างก้าว ที่เราผ่านแต่ละ
ด่านไปได้ เช่น ถ้าเราพบเห็นคนงานไม่สวมใส่หมวกกันน็อคเข้ามาใน
บริษัทฯ เราไปเตือน ไปอธิบายถึงความส�ำคัญ แล้วเขาหงุดหงิดใส่ วันนี้ไม่ใส่ พรุ่งนี้ไม่ใส่ จะต้องมีสักวันที่เขาใส่ ให้เราคิดเสียว่า นี่เรากล้าอธิบาย
เขาเห็นความส�ำคัญนะ เราเก่งจังเลยนะ เพราะต่อ ๆ ไปพนักงานก็จะเห็นความส�ำคัญและใส่มนั เองและเมือ่ เราชมเขา เขาก็จะให้ความร่วมมือกับ
เรา สบายใจทั้งเราและเขา นี่คือ ก�ำลังใจชั้นดี ที่จะท�ำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
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จป.วัยทีน

คุณอาซาน ปริยวาทิต (ซัน)
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ชื่อ-สกุล : อาซาน ปริยวาทิต
ชื่อเล่น :  ซัน
อายุ : 23 ปี
สถาบันการศึกษา/คณะ/ชั้นปี : บัณฑิต ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะน�ำไลฟ์สไตล์ตนเองคร่าว ๆ
อุปนิสัยส่วนตัว ที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง :
โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนทีค่ อ่ นข้างให้ความส�ำคัญกับปัจจุบนั มาก ๆ
เพราะเชือ่ ว่าถ้าเราตัง้ ใจท�ำปัจจุบนั ให้ดอี นาคตก็จะเป็นไปในทิศทางทีด่ ี เช่น
สมัยตอนเรียน จริง ๆ แล้วตัวเองเป็นคนเรียนไม่เก่งครับ เลยต้องตัง้ ใจเรียน
และอ่านหนังสือมากกว่าปกติเพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอ
งานอดิเรกผมชอบการเดินทางครับ ในวันหยุดหรือช่วงเวลาพักผมมักท่อง
เที่ยวในที่แปลกใหม่ เพราะมันท�ำให้ผมได้ผ่อนคลายจากความเครียดและ
สร้างแรงบันดาลใจก่อนกลับมาท�ำหน้าที่ของตนเองต่อครับ
เหตุใดถึงเลือกเรียนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ :
ก่อนจบมัธยมปลาย ผมค้นหาและเจอสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าน่าสนใจจึงไปหาข้อมูลต่อและได้รู้ว่า
สาขาวิชานีจ้ บไปเป็น จป.วิชาชีพ เป็นต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
ครับ และการเรียนเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโอกาสที่ดี ผมจึงเลือกเรียน
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรนี้ครับ
ตอนที่เรียน ยากไหม (ต้องมีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไหม หรือเล่าถึงว่า
ตอนเรียนได้ ไปฝึกงาน ได้ศึกษาอะไรเป็นพิเศษบ้างไหม):
จากที่ได้กล่าวข้างต้นครับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนบวกกับเนื้อหาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่เข้มข้น ผมคิดว่าท้าทายอยู่พอสมควรเลยครับ ปี1และ2 จะ
เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นหลัก ปี3และ4 จะเป็นเนื้อหาวิชาชีพ
ทั้งหมดครับ ปี3เทอม2 จะเป็นการเรียนแบบ PBL(Project Based
Learning) หรือการเรียนทีใ่ ช้ปญ
ั หาจริงในการหาความรู้ ซึง่ เราจะได้ทำ� งาน
และเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง ผมคิดว่าดีมาก ๆ เลยครับ มันท�ำให้
นักศึกษาได้เจอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ ก่อน
จบจะมีการฝึกงานครับ ซึ่งเราจะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในการท�ำงาน
ตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนนสถานประกอบการครับ ทั้งหมดนี้มันท�ำให้
เรามีทักษะ ความรู้ในวิชาชีพ และได้ภาษาในเวลาเดียวกันครับ
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เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ในบทบาทของ จป.วัยทีน :
การทบทวนเรื่องความปลอดภัยและฝึกวางแผนพร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในการพูดครับ เพราะต้องใช้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อ
ความเข้าใจทีต่ รงกัน ทัง้ นีป้ ฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า จป และกฎหมายเป็นของ
คูก่ นั ไม่วา่ จะเป็นการเรียนหรือท�ำงานเราจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก ทัง้ นี้
เพื่อท�ำให้สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรครับ
เมื่อท�ำงานในฐานะ จป. วิชาชีพ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรบ้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย:
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่ากฎหมายนั้นส�ำคัญมาก ผมจึงใช้
กฎหมายในการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทครับ จป จะ
ต้องดูแลสภาพแวดล้อมของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอโดยต้องระบุ
ความเสี่ยงที่พนักงานจะต้องเจอในแต่ละกระบวนการ อีกทั้งยังต้องหาวิธี
การป้องกันเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นกับตัวพนักงานได้
ผลงานดีเด่น /เกียรติประวัติ /รางวัลที่เคยได้รับในการท�ำงาน :
• นักศึกษาผลการเรียนดีเด่นปี 2562 และ 2563
• รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Safety Youth Brand
Ambassador 2019
ความภาคภูมใิ จสูงในการท�ำงาน หรือ ความภูมใิ จในบทบาท จป วิชาชีพ :
ในฐานะจป.วิชาชีพเราคือบุคคลส�ำคัญทีต่ อ้ งวางแผนและจัดการ
ให้สภาพแวดล้อมในองค์กรแต่ละวันมีความเสี่ยงที่ลดลง ป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดอุบตั เิ หตุ ซึงการให้ความปลอดภัยของทุกชีวติ นัน้ ถือว่าความภูมใิ จของ
สายอาชีพผมครับ
สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆนิสิต นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ก่อนจะเป็น (ว่าที่) จป. ในอนาคต :
ส�ำหรับว่าที่ จป. ในอนาคต ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจในห้องเรียนและ
ให้ความส�ำคัญในแต่ละวิชา เพราะจะต้องใช้จริงในวิชาชีพ รวมถึงฝึกพัฒนา
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา จะท�ำให้เราเป็น จป มืออาชีพในอนาคตครับ
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กฎหมายนั้น
ส�ำคัญมาก
ผมจึงใช้
กฎหมาย
ในการก�ำหนด
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
บริษัทครับ

Safety Mindset

เทคนิคเด็ด…ที่ปรับเปลี่ยนได้
ดร.พรรณทิวา นวะมะรัตน์
ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักฝึ กอบรมและส่งเสริม สสปท.

ทุกคนคงคุ้นหูหรือเคยได้ยินค�ำว่า “Mindset” มาบ้าง แต่เราเข้าใจความหมายของมันมากแค่ไหน
แล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องความปลอดภัย (Safety) อย่างไร วันนี้เราจะมาเปิดใจ เพื่อเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
ความหมายของมันกันว่า
Safety Mindset เทคนิคเด็ด…ที่ปรับเปลี่ยนได้ มันเป็นเทคนิคในการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง?
เริ่มจากความหมายของค�ำว่า “Mindset” ก่อน  
Mindset คือ กรอบแนวคิด ความเชื่อหรือทัศนคติ ที่ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมคน อาจเรียก
ได้ว่า เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมหรือการกระท�ำที่ฝังอยู่ในสมองคนเรา
Mindset จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก เพราะเป็นตัวชีน้ ำ� การตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ทีส่ ง่ ผลต่อการกระท�ำ
และอนาคตในการท�ำงานของเรา เมื่อมีสิ่งใดผ่านเข้ามา เป็นปกติที่คนเราจะใช้มุมมอง ความรู้ ประสบการณ์
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หรือวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก น�ำมาใช้ในการช่วยท�ำความเข้าใจหรือตัดสินกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วแสดงออกเป็น “พฤติกรรม” แต่ “Mindset” สามารถถูกปรับเปลีย่ นและพัฒนาต่อไปได้ ซึง่ ต้องใช้เวลา
พอสมควร
เคยมีค�ำถามที่ว่า ท�ำไมต่างประเทศ อัตราการประสบอันตรายจากการท�ำงานมีอัตราที่น้อยกว่าใน
ประเทศไทย
ค�ำตอบสั้น ๆ และชัดเจนมีอย่างเดียวคือ “Mindset”
เนือ่ งจากในต่างประเทศนัน้ มีการปลูกฝัง Mindset เรือ่ งความปลอดภัย (Safety) เริม่ ตัง้ แต่การปลูก
ฝังเลี้ยงดูในครอบครัว การปลูกฝังผ่านการศึกษา และกฎหมายที่เข้มงวดจริงจัง จนประชาชนของเค้าซึมซับ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน มีแนวคิดเดียวกัน กลายเป็นความเชื่อที่น�ำไปสู่ทัศนคติที่ดีและความตระหนักรู้
เรื่องความปลอดภัย จึงไม่น่าแปลกใจที่อัตราการประสบอันตรายจากการท�ำงานในต่างประเทศน้อยกว่าเรา
มาก
ในทางตรงกันข้าม บางคนในประเทศเรา จะใช้ประสบการณ์เป็นตัวก�ำหนดและการันตีการ
กระท�ำ เช่น ท�ำงานแบบนีม้ าเป็นสิบปีแล้ว ไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ ไม่เห็นจ�ำต้องใส่หมวกกันน็อคเลย ไม่เคย
ใส่ท�ำงานมานานแล้ว ระวังตลอด ยังปลอดภัยดี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า มีการน�ำประสบการณ์ท�ำงานในอดีต
มาก�ำหนดการกระท�ำ ส่งผลต่อทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรม อาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุทเี่ ป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้
ตัวอย่างดังรูป

อย่างไรก็ตาม เทคนิคง่าย ๆ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยน Mindset เรื่องความปลอดภัย (Safety) หรือ
Safety Mindset นัน้ มีหลากหลายรูปแบบ หากจะพูดให้เป็นศัพท์ในเชิงวิชาการเรียกว่า “ทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม” แต่เราจะพูดให้เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ คือ การที่เราใช้สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมาเป็นตัวช่วย
เช่น จัดสถานที่ปฏิบัติงาน จัดบ้าน อ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้จัดตารางเวลาการท�ำงาน กล่าวคือ
มันเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานใหม่ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยหรือสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่ปราศจากอันตรายนั้นเอง หรืออีกเทคนิค “หนึ่งประโยค หนึ่งค�ำคม”
ที่เป็นวิธีที่ง่าย ที่ในโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการท�ำกัน เช่น ประโยคหรือค�ำสั้น ๆ (Motto)
ที่เกี่ยวกับการเตือนใจเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้คนงานท่องจ�ำได้ขึ้นใจ คล้าย ๆ กับการที่เราท่องค�ำศัพท์ให้
คุณครูฟงั เมือ่ ท่องบ่อย ๆ พูดบ่อย ๆ เสียงนัน้ จะสะท้อนกลับเข้าหูของเราฝังลงสมอง จนเราซึบซับ แสดงออก
เป็นพฤติกรรม น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป เมือ่ เราแสดงพฤติกรรมนัน้ แล้ว ส่งผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ เราก็
จะเกิดแรงขับให้ท�ำพฤติกรรมแบบนั้นอีก เมื่อเกิดการท�ำอย่างต่อเนื่อง ท�ำซ�้ำ ๆ ก็จะกลายเป็น “นิสัย” หรือ
“สันดาน” โดยอัตโนมัติ
เริ่มปรับเปลี่ยนและพัฒนา Safety Mindset ของเราตั้งแต่วันนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
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Mindset
ด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

บริษทั ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ตัง้ อยูเ่ ลขที่
250 หมู่ 3 ต�ำบลยางเนิ้ง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งในปี 2509 นับ
เป็นเวลามากกว่า 56 ปี ได้ดำ� เนินธุรกิจอบแห้งใบยาสูบเพือ่ การส่งออก 100%
โดยบริษัทฯ มีแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ต้องการให้พนักงานของเราได้รับ
การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอันดีให้กับพนักงานทุกคน บริษัทฯ
มีการจัดท�ำนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ แต่ไม่ใช่เพียงแค่
สร้างนโยบายฯเท่านั้น แต่เรายังคงต้องแน่ใจว่าแนวทางการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของเราจะต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมี
ความคิดด้านความปลอดภัยเชิงบวกส�ำหรับพนักงานของเราทั้งหมด
หลายท่านอาจจะคิดว่าการให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย และ
มักจะขัดขวางกับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ แต่ส�ำหรับทาง
ไซแอมแล้ว เราเชื่อว่าประโยชน์ของการรักษาทัศนคติด้านความปลอดภัยเชิง
บวกให้กบั พนักงานนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า เราจึงมีรปู แบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดความเข้าใจเพือ่ พนักงานของเราจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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บริ ษั ท ฯ ของเราได้ รั บ ความเห็ น ชอบและการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ที่ได้มีการออกนโยบายฯ ที่
ชัดเจนเน้นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เรามีการ
วางแผน จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้ความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานเอง การเผยแพร่
และการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพนักงานของเราจะได้
ตระหนัก สามารถน�ำไปใช้และต่อยอดในอนาคตต่อไป

พนักงานของเราส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ จะมีอายุตงั้ แต่ 40-50 ปี และแน่นอนเรา
ต้องการพนักงานของเรามีรอยยิ้มและประทับใจกับบริษัทฯ อยู่เสมอ เราคาดหวังว่า
พนักงานของเราจะมีความสุขและสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจนกระทั่งพนักงาน
เกษียณอายุการท�ำงาน ดังนั้น ทางไซแอม จึงมีแนวความคิดด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงานดังนี้

1. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การเป็นผู้น�ำจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลกระทบมากที่สุด ผู้บริหารของ
เราเชื่อว่า หากเราต้องการให้พนักงานของเราให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย ต้อง
เริม่ จากผูน้ ำ� ทีด่ ี ต้องสร้างตัวอย่างทีด่ ใี ห้พนักงานของเราปฏิบตั ติ าม รวมถึงจป วิชาชีพ
เองก็เช่นกัน ดังนัน้ การทีข่ บั เคลือ่ นโดยผูบ้ ริหารระดับสูง ควบคูไ่ ปกับการจัดหาทักษะ
และเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นให้กบั พนักงานเพือ่ ด�ำเนินงานอย่างปลอดภัยและมีสขุ ภาพดี จะ
ช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นไปในทิศทางที่ปลอดภัย ส่ง
ผลให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยลงไปในที่สุด

2. การอบรมพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางไซแอมฯ เชื่อว่า การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับ
พนักงานของเราในองค์กร จะช่วยให้พนักงานของเราตระหนักในเรื่องของความ
ปลอดภัย เป็นถือว่ากุญแจดอกหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนทีก่ อ่ ให้เกิดความ
เสี่ยงที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากพนักงานทุกคนในทุกสายงานรู้จักนโยบายฯ รู้จัก
กฎระเบียบ รู้จักวิธีการทานที่ถูกที่ สินค้าก็จะมีคุณภาพดี ลดความเสี่ยงที่จะประสบ
อันตรายจากการท�ำงานได้

3. การสื่อสารด้านความปลอดภัยเชิงบวก

ทางไซแอมฯ ตระหนักดีว่า พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรมี
คุณค่า เป็นผู้อยู่ร่วมในความส�ำเร็จของบริษัทฯ มาจากรุ่นสู่รุ่น เราจะรับฟัง
ปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย
เพื่อให้หาข้อสรุปที่พ้องต้องกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพือ่ ให้พนักงานน�ำไปใช้ มากกว่าการถูกยัดเยียด

4. คอยมองหาสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนา เพือ่ ให้จดุ ติดขัดให้ไหลลืน่ ดีขนึ้ เสมอ

ทางไซแอมฯ เชื่อว่า ไม่มีกลยุทธ์ใดหรือยุทธวิธีใดๆ ใช้ได้กับทุก
สถานการณ์ เราจึงมองหากลยุทธ์และเลือกใช้ยุทธวิธีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเรา
พยายามหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมกับ
วิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ หรือรับฟังจากเครือข่ายความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น
ชมรมความปลอดภัยฯ หรือในไลน์ที่เกี่ยวข้อง น�ำมาประยุกต์ ปรับใช้กับ
องค์กรของเรา เพือ่ ให้บริษทั ฯ และพนักงานของเรามีการพัฒนาตนเอง คอย
เปิดกว้างและไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆ
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5. Safety Morning Talk ทุกเช้าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น

เราเชือ่ ว่าการท�ำกิจกรรม Safety Morning Talk ถือเป็นหัวใจทีส่ ำ� คัญทีค่ วร
ท�ำก่อนเริม่ งาน ซึง่ ไซแอมเองเชือ่ ว่า ยิง่ เราท�ำงานกับบุคคลอืน่ หากขาดการสือ่ สารทีด่ ี
ย่อมท�ำให้งานเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุตาม
มา ซึ่งทางไซแอมจะมีการคุยกันสั้นๆ 5-10 นาที โดยเราจะพยายามเน้น บอกกล่าว
หรือเตือนเกีย่ วกับเรือ่ งของความปลอดภัย เพือ่ ไม่ทำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุนนั่ เอง นอกจาก
นี้ safety morning talk ยังช่วยให้เกิด team work ที่ดีอีกด้วย

ทัง้ หมดนี้ คือแนวความคิดด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน (Safety mindset) ของเราบริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด เราตระหนักดี
ว่า คงมีหลายๆบริษัทฯ ที่มีแนวความคิดที่ดี และมีบุคลากรที่มีความสามารถอีกเป็น
จ�ำนวนมาก ซึ่งเราเองก็จะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าที่มี
คุณภาพ บริการทีด่ ี พนักงานมีสขุ ภาพกายและจิตทีด่ ี มีความปลอดภัย มีรอยยิม้ และ
เสียงหัวเราะควบคู่ไปด้วยกัน
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วงจรการปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัย
และสอดรับตามข้อก�ำหนด
ในกฎหมาย
คุณวินัย ลัฐิกาวิบูลย์
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
พ.ศ. 2565 แล้วเป็นประโยชน์ไหมโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 8 วรรคหนึ่งแห่ง
พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ 2554 ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรสามารถจัดหาสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ป้องกันการประสบอันตรายจากการท�ำงาน
และการปรับปรุงสภาพงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบหลักของระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. การจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3. แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการน�ำไปปฏิบัติ
4. การประเมินผลและการทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
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อนึ่ง ระบบการจัดการฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนดมุ่งเน้นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง โดยนายจ้างต้องแสดงภาวะผู้น�ำและ
ความมุ่งมั่นที่เข้มแข็ง และปฏิบัติตามกฎหมายและท�ำกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจจะน�ำเสนอองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญและเหมาะสมกับทุกสถานประกอบกิจการในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยการจัดให้มบี คุ ลากร ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย แต่ละต�ำแหน่งทีป่ ฏิบตั ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตามระบบด้วย
ดังนั้น องค์กรใดที่ต้องการให้การจัดการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะ
หลีกเลีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจากความเสียหายในการท�ำงานได้ โดยการด�ำเนินการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละวัน รายสัปดาห์หรือ
รายเดือน ส�ำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการท�ำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะจป. ระดับหัวหน้างานจะมีหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องในระหว่างการ
ท�ำงานโดยต้องมีนโยบาย หรือ แผนงานและกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยทีช่ ดั เจนในสถานทีท่ ำ� งานขององค์กร และต้องท�ำเป็นกิจวัตร
ทุก ๆ วันอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ จป.ระดับหัวหน้างานเป็นหลักและมีผทู้ เี่ กีย่ วข้องในการท�ำงานให้การสนับสนุนด�ำเนินการ
7 ประการ ดังรูปแผนผังที่แสดงปรากฏพอสังเขป

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจ
ก่อนเลิกงาน

หลังจากเสร็จงาน
เก็บสิ่งของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ก่อนเริ่มงานทุกเช้า
ลูกจ้างจะมารวมตัว
ในแต่ละพื้นที่ของ
ตนเองแล้วมีการพูด
เรื่องความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสภาพการ
ท�ำงานของเครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย ก่อนลงมือ
ปฏิบัติงานประจ�ำวัน

ต้องท�ำเป็น
กิจวัตรทุกวัน

จป. ระดับหัวหน้างาน
ปรึกษาหารือ
ผลการด�ำเนินการ
ร่วมกับ
จป.ระดับบริหาร

จป.ระดับหัวหน้างานเดิน
ตรวจสอบสภาพการ
ท�ำงานในพื้นที่รับผิดชอบ
และสอนวิธีปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง

จป.ระดับหัวหน้างาน
ก�ำกับดูแลการใช้ PPE

นอกจากนี้ผู้เขียนต้องการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเป็นรูปธรรมกรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในการท�ำงานจริง เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง
เสริมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้ชดั เจนมากขึน้ ส�ำหรับผูส้ นใจได้ตระหนักความส�ำคัญ และสามารถน�ำไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมในสถานประกอบกิจการต่อไป
ตัวอย่าง พนักงาน(ชาย) ก�ำลังปฏิบตั งิ านใช้เครือ่ งตัดโครงเหล็กกล่องด้วยจานไฟเบอร์ขนาดใหญ่ เพือ่ ตัดเห็ลกกล่องเป็นท่อนๆ ขณะปฏิบตั งิ าน
ปรากฏว่า มีเสียงดังจากอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าว ท�ำให้พนักงานไม่กล้าจะปฏิบัติ และได้หยุดเครื่องจักรทันทีพร้อมแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
หัวหน้างานทราบ และเข้าใจว่าเครื่องจักรช�ำรุดจึงเดินไปแจ้งและรายงานให้ช่างซ่อมเครื่องจักรทราบโดยทันที ซึ่งช่างดังกล่าวรับปาก
ด้วยวาจาพร้อมที่จะไปดูและช่วยแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่พนักงานจะมาเริ่มงานในวันรุ่งขึ้น
ปรากฏว่าวันรุง่ ขึน้ พนักงานดังกล่าวมาเริม่ งานและเปิดใช้เครือ่ งจักรตามปกติ ท�ำให้จานไฟเบอร์หลุดจากเครือ่ งกระเด็นสับหน้าพนักงาน
ดังกล่าวถึงแก่ชีวิต เพราะเครื่องจักรที่ช�ำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจากช่างดังกล่าวข้างต้น
จากเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า จป.ระดับหัวหน้างานได้มีการท�ำกิจกรรม 7 ประการ ดังกล่าว ทุกๆวัน จะเกิดมาตรการ
วงจร Safety ลดความเสี่ยง พนักงานซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต
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Safety Mindset

เปลี่ยนแนวคิดชี วิตปลอดภัย
ว่าที่ร้อยตรีอุดร สุวรรณโค

What
• ความหมาย
• Mindset = กรอบคิด
• Safety Mindset = กรอบคิดทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งความ
ปลอดภัย เช่น ท�ำงานอย่างไรให้ปลอดภัย รูอ้ นั ตราย ตระหนัก
ถึ ง ความสู ญ เสี ย มุ ่ ง ที่ ก ารป้ อ งกั น อั น ตราย ไม่ ท� ำ งานบน
ความเสี่ยง
• ตัวอย่าง Safety Mindset
• ความปลอดภัยต้องมาก่อน
• อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้
• ต้องรายงานอุบัติเหตุทันที
• ทุกคนเป็นผู้น�ำ คป. ได้
• คป. เป็นหน้าที่ของทุกคน
• อบรม คป. เป็นสิ่งจ�ำเป็น
• ขอบคุณเมื่อเพื่อนเตือนอันตราย
• กฎ คป. เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น
• ไม่มีค�ำว่าเร่งรีบมาบีบให้ลัดขั้นตอน
• PPE คือ เกราะรัก
• องค์ประกอบ (ที่ส�ำคัญ)
• ความรู้ -> ผู้ที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยที่
มากพอ ก็จะสามารถใช้ความรู้นั้นในการตัดสินใจ รวมถึง
การแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิง่ เร้าในทางทีป่ ลอดภัยได้
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มากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ เช่น หากรู้ว่าใช้มือและร่างกายที่เปียกไปสัมผัสเต้าเสียบไฟฟ้า จะมีโอกาสได้รับอันตรายจาก
ไฟฟ้าช๊อตได้มากกว่ามือที่แห้ง
อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น หากรู้ว่าการสูดดมสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งมีสารก่อมะเร็ง และอาจจะป่วย
เป็นมะเร็ง ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยใส่หน้ากากกรองสารเคมีผู้ปฏิบัติงานก็มีแนวโน้มที่จะสวมใส่หน้ากากดังกล่าว
มากกว่าผู้ที่ไม่รู้ว่าสารเคมีที่ใช้อยู่นั้นมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง
• ความเชื่อ -> ผู้ที่มีความเชื่อว่า อุบัติเหตุเป็นเรื่องของดวงหรือโชค ย่อมมีแนวโน้มที่จะปล่อยปะละเลย
เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุ จึงควรให้ความรู้และปรับความเชื่อใหม่ โดยปลูกฝังให้พนักงานเชื่อว่า อุบัติเหตุในงาน
ทุกอย่างสามารถป้องกันได้ พฤติกรรมในการป้องกันอุบตั เิ หตุของพนักงานก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นไปในทางบวก (เชิง
ป้องกันอุบัติเหตุ)
• ค่านิยม -> “นิยม” แปลว่า ชื่นชอบ ยอมรับ นับถือ ส่วนค�ำว่า “ค่านิยม” แปลว่า สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่ม
คนให้คุณค่า ให้การยอมรับ นับถือ ชื่นชอบ ซึ่งค่านิยมจะมีผลต่อความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคล หรือ กลุ่มคน
ทัศนคติ -> หมายถึง ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากจะแปลให้เป็นภาษาบ้าน ๆ ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นอีก “ความคิดเห็น” คือความรู้สึก “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” สิ่งนั้น
ลองใช้คำ� ถามง่าย ๆ เพือ่ ส�ำรวจทัศนคติของคน เช่น “คุณชอบใส่หมวกกันน๊อคเมือ่ ต้องขีร่ ถจักรยานยนต์
ไปตลาดหรือไม่” (ค�ำตอบจะสะท้อนทัศนคติของผู้ตอบได้ชัดเจน) โดยค�ำตอบจะสะท้อนความคิดเห็น 2 ทาง คือ
“ทางบวก” และ “ทางลบ” (ต่อการสวมใส่หมวกกันน๊อค) ซึ่งทั้ง 2 ทาง ไม่มีทางใดถูกหรือผิด เพราะเป็นความคิด
เห็นส่วนตัว
หากตอบว่า “ไม่ชอบ” ก็จะสะท้อนความคิดเห็นออกมาทางลบต่อการสวมใส่หมวกกันน๊อคไปตลาด แต่
หากตอบว่า “ชอบ” ก็จะสะท้อนความคิดเห็นออกมาทางบวกต่อการสวมใส่หมวกกันน๊อคไปตลาด
ซึ่งทั้ง 2 ค�ำตอบ มักจะมีเหตุผลของผู้ตอบอยู่เบื้องหลังค�ำตอบนั้น ซึ่งสิ่งนี้ส�ำคัญมาก ๆ เพราะถ้าเราเข้าใจ
เหตุผล และมุมมองของเขาต่อพฤติกรรมนั้น เราจะสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคตินั้นได้ โดย
อาจจะเติมความรู้ ความเชือ่ ค่านิยม หรือ ประสบการณ์เข้าไปในระดับหนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ความคิดของเขาได้
• ประสบการณ์ -> ผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ มักจะผลต่อกรอบความคิด ยก
ตัวอย่าง เช่น ประสบการเชิงลบ เช่น เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ศีรษะกระแทกพื้นถนน โดยที่เขาไม่ได้สวม
หมวกกันน๊อค จนต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมอง อุบัติเหตุในครั้งนั้นกลายเป็นภาพจ�ำด้านลบ ท�ำให้เขากลัว
มากจนไม่กล้าขี่รถจักรยานยนต์ถ้าไม่มีหมวกกันน๊อคให้ใส่ (มีผลต่อพฤติกรรมการสวมใส่หมวกกันน๊อค)
ตัวอย่างประสบการณ์ดา้ นบวก เช่น งานสัปดาห์ความปลอดภัย มีบริษทั ผูจ้ ำ� หน่ายอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย
ส่วนบุคคล มาเปิดบูทแสดงสินค้า และให้พนักงานที่ท�ำงานบนที่สูงซึ่งต้องปีนป่ายท�ำงานบนที่สูง ซึ่งโดยปกติ เขาจะ
ปฏิเสธการสวมใส่เข็มขัดป้องกันการตก เพราะมีน�้ำหนักมาก และเทอะทะท�ำงานไม่สะดวก แต่พอได้ทดลองสวมใส่
Full body Harness ชนิดใหม่ ที่มีน�้ำหนักเบา ใส่ง่าย และแข็งแรงทนทาน และในครั้งนั้น เขาได้ทดสอบการตก โดย
ทิ้งตัวลงมาจริง ๆ ตามค�ำแนะน�ำและการดูแลของทีมงาน ซึ่งพบว่า เข็มขัดป้องกันการตกนั้น สามารถช่วยชีวิตเขาได้
จริง และไม่ได้รบั บาดเจ็บใด ๆ จากแรงกระชากของเข็มขัดป้องกันการตก เขาจึงเกิดความประทับใจในอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ชิ้นนี้ และอยากที่จะสวมใส่ในช่วงที่ท�ำงาน (กรอบคิดเปลี่ยนไปในทางบวก พฤติกรรมก็เปลี่ยนตาม)
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Why
• ความส�ำคัญ
• เป็นกรอบแนวคิดทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรับรูอ้ นั ตราย และมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมหรือการสนอง
ต่อสิ่งเร้าในทางบวก (ปลอดภัย)
• ความส�ำคัญขั้นพื้นฐาน (ต่อบุคคล)
• ตระหนักรู้ถึงอันตรายรอบตัวทั้งในงานและนอกงาน
• การเตือนภัย เตือนอันตราย ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง
• รู้วิธีการป้องกัน และมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ปล่อยปะละเลย
• เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• ความส�ำคัญขั้นสูง (ต่อองค์กร)
• สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
• ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย เช่น สถิติอุบัติเหตุภาพรวมลดลง อัตราการประสบอันตรายร้ายแรงลด
ลง จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานที่ปลอดภัยสะสมบรรลุเป้าหมาย
• ผลประกอบการ โดย สามารถผลิตได้ตามเป้า ทัง้ ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลา ไม่มกี าร Breakdown
หรือความสูญเสียอื่นเนื่องจากอุบัติเหตุ
• ประโยชน์
• สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยของบุคคล/กลุ่ม/องค์กร
• สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

How
• “การสร้าง” Safety Mindset ง่ายกว่า “การปรับเปลี่ยน” Safety Mindset
• 2 ค�ำถามง่าย ๆ สร้าง Safety Mindset
1. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า... (WHAT IF…) วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้เกิดความตระหนักถึงความสูญเสียของ
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น
• จะเกิดอะไรขึน้ ถ้า...เราสูดดมสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวัน ๆ เป็นเวลา 5 ปี โดยทีไ่ ม่ได้สวมหน้ากาก
ป้องกันสารเคมีเลย
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• จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดด้วยความเร็ว 60 กม./ชม บนถนนแคบ ๆ
แล้วมีสุนัขกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางมาตัดหน้า แล้วรถจักรยานยนต์ก็ล้ม โดยที่ตัวเราไม่ได้สวมใส่หมวกกัน
น๊อค...
ทั้งนี้อาจจะใช้ค�ำถามขยี้เพื่อให้ภาพของความสูญเสียและความตระหนักเพิ่มขึ้นได้อีกได้อีก เช่น ถามว่า...
• อุบัติเหตุครั้งนี้จะส่งผลกระทบใครบ้าง
• ครอบครัวจะรู้สึกยังไง
2. อยากปลอดภัยกว่านี้ ต้องท�ำไงดี... โดยวัตถุประสงค์ของค�ำถามนี้ คือ เพือ่ ให้คดิ ถึงมาตรการป้องกัน
รวมถึงเป็นค�ำมัน่ สัญญาของตัวผูต้ อบเองทีจ่ ะด�ำเนินการป้องกันตามทีต่ นเองตอบ  โดยค�ำถามนี้ แนะน�ำให้ใช้ปดิ ท้าย
หลังจากที่ถาม What if ไปแล้ว ตัวอย่างค�ำถาม เช่น ถามว่า...
• อยากปลอดภัยกว่านี้ ต้องท�ำไงดี
• วิธีที่ง่ายและปลอดภัยกว่านี้ ต้องท�ำไงดี
• และผูท้ ถี่ กู ถามจะรูส้ กึ ว่าผูถ้ ามใส่ใจในความปลอดภัยของเขามากขึน้ หากถามว่า “มีอะไรทีอ่ ยาก
จะให้ชว่ ยมัย๊ ” (เพราะบางครัง้ วิธกี ารป้องกันอุบตั เิ หตุนนั้ ก็ตอ้ งการการช่วยเหลือ ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ งบประมาณ
หรือการช่วยเหลือเชิงเทคนิคอื่น ๆ)
• และอย่าลืมจบด้วยการกล่าวขอบคุณผูต้ อบ ทีเ่ ขาได้ให้คำ� มัน่ สัญญาทีจ่ ะป้องกันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นการเน้นซ�้ำและมั่นใจว่า ค�ำมั่นสัญญานั้น จะถูกน�ำไปปฏิบัติจริง
• หัวใจส�ำคัญ ในการสร้าง Safety Mindset และ วัฒนธรรมความปลอดภัย
		• ผู้น�ำ -> ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดี แสดงออกถึงความมุ่งมั่น พูดอย่างไร
ท�ำอย่างนั้น ใส่ใจที่จะใช้เวลาในการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน และให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียง
พอ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแก่องค์กร
• การมีสว่ นร่วม -> เปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้แสดงความคิดเห็นในหลาย ๆ ช่องทางตามทีเ่ ขา
สะดวก และมีการแจ้งกลับให้ทราบว่าสิ่งที่เสนอแนะหรือความคิดเห็นนั้นได้รับการรับทราบแล้วและอยู่ในขั้นตอน
พิจารณา จัดท�ำแผน หรือด�ำเนินการไปหรือยัง
• การสื่อสาร -> มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง มีการสื่อสารที่โปร่งใสแบบสองทาง
(มีการตอบสนองว่ารับรู้และเช็คกลับว่ารับรู้และตีความได้ถูกต้อง) เพื่อให้การตอบสนองนั้นตรงตามวัตถุประสงค์
และทันเวลา
• บรรยากาศ -> สร้างบรรยากาศในองค์กรที่สามารถรับรู้ได้ รวมถึงการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เพื่อให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศองค์กรที่ดี เช่น บรรยากาศที่รับฟังข้อเสนอแนะในการป้องกันอันตรายหรือแก้ไข
จุดเสี่ยง พร้อมทั้งมีการด�ำเนินการแก้ไขและป้องกันที่รวดเร็ว ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงบรรยากาศแบบนี้ ก็จะมี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการรายงานจุดเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
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“สร้างวินัยเปลี่ยนพฤติกรรม
สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร”
คุณสุรเดช สุวรรณชาตรี
ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
แขนงอาชี วอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สภาพปัญหาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานใน
สถานประกอบการหน่วยงานทุกองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนใหญ่มักเกิด
จากสาเหตุของการประสบอันตรายซึง่ เกิดจากความประมาท ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของผูป้ ฏิบตั ิ
งาน เป็นสาเหตุโดยตรงอันเกิดจากพฤติกรรมการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากการ
ไม่รักษาระเบียบวินัยด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง นอกเหนือ
จากปัญหาของสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง โดยสรุปปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานมีสาเหตุส�ำคัญๆ
3 ประการคือ
ประการที่หนึ่ง เกิดจากสภาพการหรือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย
(Hardware)
ประการที่สอง เกิดจากวิธีการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย (Software)
ประการที่สาม ความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน (Human Ware)
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ซึ่งสาเหตุหลักดังกล่าวข้างต้น เป็นปัญหาเชิงพฤติกรรมของบุคคล ในด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ดังนั้นในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จะต้องสร้างกระบวนการให้มีการส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ ใส่ใจในงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นอันดับแรก กล่าวคือผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องธ�ำรงรักษาไว้ ซึง่ ระเบียบวินยั
ในการท�ำงานเพื่อป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อันจะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นการตระหนักรู้
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการท�ำงานซึง่ การทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดังกล่าว
ได้นนั้ จะต้องอาศัยการเสริมสร้างกระตุน้ เตือน หรือการบังคับตามกฎระเบียบ วินยั กฎแห่งความปลอดภัย
ในการท�ำงาน เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ “สร้างวินัย เปลี่ยนพฤติกรรมน�ำสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร” จึงเป็นประเด็น
ส�ำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของทุกองค์กร ดังนั้น องค์กรทุกองค์กรควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างระเบียบ วินัย และกฎแห่งความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ อันดับแรก ในการก�ำหนดนโยบายการสร้างวินัยในการปฏิบัติ
งาน เป็นนโยบายส�ำคัญของงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ เสริมสร้างการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในองค์กรทุกระดับ ให้เกิดการตระหนักและรับรู้ ยอมรับในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยกฎแห่งความ
ปลอดภัยโดยเคร่งครัด และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัยและกฎแห่งความปลอดภัย ก็
จะต้องมีกระบวนการขัน้ ตอนในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระเบียบวินยั อย่างเป็นระบบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ควบคุมพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ดังนัน้ วินยั และการรักษาวินยั ในการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ านจึงเป็นมาตรการล�ำดับแรกขององค์กร
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นพฤติกรรมการกระท�ำของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยในการท�ำงานทีพ่ งึ ประสงค์
ในการส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และน�ำไปสู่การ
สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ในการท�ำงานขององค์กรจึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่าย ในงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ในการก�ำหนดระเบียบวินัย และกฎแห่งความปลอดภัย
ในการท�ำงานนัน้ จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสีย่ งขององค์กรทีจ่ ะสามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ในการท�ำงาน ให้เกิดการส่งเสริม กระตุ้นเตือน ตลอดจนการบังคับใช้ ให้ครอบคลุมถึงองค์
ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1. ความจ�ำเป็นเหมาะสมในการออกระเบียบวินัยและกฎแห่งความปลอดภัยในการท�ำงาน
2. กระบวนการ ในการจัดการที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบวินัยกฎ
แห่งความปลอดภัยในการท�ำงานให้มีความเหมาะสม
3. การสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่จะน�ำไปสู่การยอมรับในการปฏิบัติ
4. การด�ำเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืนระเบียบวินัยหรือกฎแห่งความปลอดภัยในการท�ำงานต้อง
ด�ำเนินการรักษามาตรการในการรักษาวินยั ลงโทษทางวินยั ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยเคร่งครัด
ซึง่ หากสามารถด�ำเนินการโดยให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายในเรือ่ งระเบียบวินยั และกฎ
แห่งความปลอดภัยในการท�ำงานที่เหมาะสมขององค์กรรวมถึงการสามารถธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย
ในการท�ำงานที่ปลอดภัย ก็ย่อมสามารถสร้างการตระหนักรู้การรับรู้ (Awareness) และการยอมรับ
(Acceptance) น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ของผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามระเบียบ วินยั และกฎแห่งความปลอดภัย
อันจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของบุคลากรในองค์กร น�ำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น ด้ ว ยการ “สร้ า งวิ นั ย
เปลี่ยนพฤติกรรม สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร”
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อาหารแบบไหน
ช่วยคลายเครียด
ความเครียดเป็นปัญหาทีห่ ลายคนต้องเผชิญ นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจแล้ว
ยังส่งผลท�ำให้สขุ กายแย่ตามไปด้วยเช่นกัน  เราจึงมักหาวิธตี า่ ง ๆ เพือ่ จัดการความเครียด เช่น
หางานอดิเรกท�ำ ใช้ยาหรือจิตบ�ำบัด แต่อกี วิธที สี่ ามารถจัดการความเครียดได้อย่างง่าย และส่ง
ผลดีต่อสุขภาพกาย คือ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม เพราะสารอาหารบางชนิดช่วยท�ำให้
ความเครียดลดลงได้
1. ข้าว แป้งหรือธัญพืชที่ไม่ขัดสี อาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตจะช่วยเพิ่ม
ระดับของฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) โดยฮอร์โมนนี้จะช่วยท�ำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
และนอนหลับได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ข้าว แป้งทีไ่ ม่ได้ขดั สีใช้เวลาย่อยนาน จึงท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ของเราค่อย ๆ สูงขึ้นอย่างช้า ๆ ท�ำให้รักษาระดับของฮอร์โมนนี้ไว้ ส่งผลให้ร่างกายผ่อนคลาย
ความตึงเครียด
2. กล้วย ถั่วเปลือกแข็ง เนื้อสัตว์และไข่ เป็นอาหารที่มีกรดอะมิโน “ทริปโตเฟน
(Tryptophan)” ที่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อ
ประสาทที่ช่วยท�ำให้รู้สึกอารมณ์ดี
3. ส้มหรือฝรัง่ เป็นผลไม้ทมี่ วี ติ ามินซีสงู เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ หากมีความเครียด
ร่างกายมีแนวโน้มที่จะเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น วิตามินซีจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระและซ่อมแซม
ร่างกาย ลดความดันโลหิตและลดฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดจาก
ความเครียด
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4. ชาเขียว มีแอล-ธีอะนีน (L-theanine) ซึง่ เป็นโปรตีนทีช่ ว่ ยให้สมองผ่อนคลาย จึง
ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล อีกทัง้ ยังมีสารอิพแิ กลโลคาเทชิน แกลเลต (Epigallocatechin gallate) หรือ EGCG ทีช่ ว่ ยลดความเหนือ่ ยล้าของร่างกายและจิตใจท�ำให้รสู้ กึ ผ่อน
คลายขึ้น

5. ผักโขม อุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียม (Magnesium) ช่วยลดระดับความเครียด
ท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย และช่วยควบคุมความดันโลหิต นอกจากนีย้ งั อุดมไปด้วยวิตามินซี จึงช่วย
ลดความดันโลหิตและคอร์ติซอล (cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียด

6. บรอกโคลี มีวติ ามินบี 6 และยังมีกรดโฟลิก (Folic acid) ทีเ่ ป็นสารส�ำคัญ
ในการลดภาวะซึมเศร้า

7. ดาร์กช็อกโกแลต ท�ำมาจากเมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นแหล่งอุดมด้วยทีโอโบรมีน (theobromine) มีลักษณะคล้ายคาเฟอีน (caffeine) และทีโอฟิลลีน (theophylline) ท�ำให้รู้สึกดี
และผ่อนคลาย อีกทั้งยังมีฟีนิลเอทิลเอมีน (Phenyl ethyl amine) หรือ PEA ช่วยให้สารสื่อ
ประสาทท�ำงานได้ดขี นึ้ และกรดแกมมาแอมิโนบิวทิรกิ (Gamma-Aminobutyric acid) หรือ
GABA ซึง่ ช่วยลดความวิตกกังวลได้ แต่ชอ็ กโกแลตบางชนิดเพิม่ ส่วนผสมบางอย่าง เช่น น�ำ้ ตาล
และไขมัน ดังนั้นควรอ่านฉลากให้ดีก่อนรับประทาน
แม้อาหารข้างต้นจะช่วยลดความเครียด ท�ำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม
ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ดื่มน�้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย เลี่ยง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มจ�ำพวกกาแฟ โคล่า เครื่องดื่มชูก�ำลัง และชาในปริมาณ
มาก เนื่องจากมีคาเฟอีนท�ำให้เพิ่มความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และการนอนหลับยาก
ขึ้น นอกจากนี้ควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน
(Endorphin) ท�ำให้ร่างกายผ่อนคลายและรู้สึกมีความสุขมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากจะเลือก
กินวิตามินเสริมใด ๆ ควรได้รับค�ำแนะน�ำถึงปริมาณที่เหมาะสมจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
เท่านั้น
หมายเหตุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงและไตเสื่อม
ควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคตามที่แพทย์และนักก�ำหนดอาหารแนะน�ำ
ข้อมูลจาก นักก�ำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ที่มา https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/food-for-relaxation
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ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร

ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท� ำ งาน (องค์ ก ารมหาชน)
หรื อ สสปท.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.
ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดย
มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้
(Right to know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครอง
ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่ก�ำหนด และก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการ
เมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ อัน
จะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น

นิยามที่ควรท�ำความเข้าใจ

• ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิง่ ทีส่ อื่ ความหมายให้รเู้ รือ่ งราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิง่ ใด ๆ โดยสภาพของสิง่ นัน้
เอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ เช่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เป็นต้น
• ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ (เกี่ยวกับการด�ำเนินการของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารของเอกชน)
• ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล (การศึกษา ฐานะการ
เงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�ำงาน ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ) รวมกับสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�ำให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น
ชื่อ - นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียง รวมไปถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระบุว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีของปีที่ก�ำลังด�ำเนินการ คู่มือหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าที่ของเอกชน เป็นต้น
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ประโยชน์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

• ด้านประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง สามารถแสดงความคิดเห็นของตนและ
สะท้อน ความต้องการของตนและชุมชนจากข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนสามารถตรวจสอบ
• ด้านหน่วยงานของรัฐ ท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบ
ข้อมูลที่ช่วยการท�ำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการต่าง ๆ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง
• ด้านสังคม เกิดค่านิยมและวิถีปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมความคิดสังคมประชาธิปไตย
สสปท. จัดสถานที่และรวบรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ อาคารกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2 เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 และจัดแสดงไว้ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โดยติดตามได้ทางหน้า
เว็บไซต์ สสปท. www.tosh.or.th

(อ้ า งอิ ง : พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540, พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 และส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี)
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ข่าวที่ 1 สสปท. จัดอบรม “แนวทางเชิง
วิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และ
ประเมิ น สารเคมี อั น ตราย ความร้ อ น
แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ 1
วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การ
มหาชน) จัดอบรม “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจ
วัด วิเคราะห์ และประเมิน สารเคมีอันตราย ความร้อน
แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ 1 รูปแบบ On Site ณ โรงแรม
โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง และในรูปแบบออนไลน์
(Zoom Meeting) ภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการ
ด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดโดยศูนย์
ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลือ่ นภารกิจ
การส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวัน
ออก (Occupational Safety and Health Center in
Eastern Thailand : OSHCET) เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรของสถาน
ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ. สราวุธ สุธรรมาสา ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย แห่ ง ชาติ (กปอ.) และอนุ วิ ช าการ
คณะอนุกรรมการวิชาการ สสปท. เป็นวิทยากรบรรยาย

ข่าวที่ 2 สสปท. จัดสัมมนาหัวข้อ :
การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
ในงานคลังสินค้าและขนส่ง
(Warehouse & Transportation Safety
Performance) รุ่นที่ 2
วันที่ 7 เมษายน 2565 สสปท. จัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติ
งานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse
& Transportation Safety Performance) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายปรนิก
แตงทองคํา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากร
ตลอดการสัมมนา ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อท�ำ  Workshop
โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประเมินการท�ำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลด
อัตราความเสีย่ ง ผูเ้ ข้าสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�ำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่ท�ำงานด้านคลังสินค้าและ
ขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
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ข่าวที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและ
อาชี ว อนามั ย ภู มิ ภ าค (ภาคใต้ ) ร่ ว มกั บ
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขา
หาดใหญ่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง ผู ้ ป ระกั น ตน
กลับบ้าน
วันที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์สง่ เสริมความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยภูมภิ าค (ภาคใต้)  ร่วมกับส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ จัดกิจกรรมส่งผูป้ ระกันตนกลับ
บ้าน โดยแจกของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตนที่เดินทางกลับบ้าน
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์
ณ สถานีขนส่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าวที่ 4 สสปท. ร่วมงาน 10 พฤษภาคม
วั น ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานแห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี 2565
วั น อั ง คารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวรานนท์ ปี ติ ว รรณ ผู ้ อ� ำ นวยการ สสปท. พร้ อ มด้ ว ย
นายพฤทธ์ ฤ ทธิ์ เลิ ศ ลี ล ากิ จ จา รองผู ้ อ� ำ นวยการ (วิ ช าการ)
ร่วมงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ
ประจ� ำ ปี 2565 โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ ว รองอธิ บ ดี
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน เป็ น ประธานเปิ ด งาน
ผู ้ เข้ า ร่ ว มงานประกอบด้ ว ยภาคี เ ครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ใน
การท�ำงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4
กองความปลอดภัยแรงงาน ส�ำหรับกิจกรรมในวันนีป้ ระกอบด้วย
การจัดบูธด้านความปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย การบรรยาย
กฎหมายด้ า นความปลอดภั ย และการถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกั บ
สารเคมี อั น ตราย และการอภิ ป รายภาพรวมของกฎหมาย
ที่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ มีผู้เข้ารวมทั้งในห้อง
ประชุมและผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คน
การจัดงานในวันนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2536 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรง ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ�ำนวนมาก เพื่อร�ำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิด
ขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของความปลอดภัยในการท�ำงาน คณะรัฐมนตรีจึงก�ำหนดให้
วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยในการ
ท�ำงานแห่งชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้และ
ปลุกจิตส�ำนึกที่ดีในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน
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ข่าวที่ 5 สสปท. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นําการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นําการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม
มารีน่าเบย์ ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในงานประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการเพื่อส่ง
เสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํา
งาน จํานวน 100 คน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้าง และนําแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร
สุขภาวะไปดําเนินการในสถานประกอบกิจการ
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ข่าวที่ 6 สสปท. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 7
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนา ครบรอบปีที่ 7 การจัดตัง้ สสปท. ซึง่ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทีผ่ า่ นมา โดยในช่วงเช้า 09.00 น. น�ำโดย นายวรานนท์ ปีตวิ รรณ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อ�ำนวยการ (วิชาการ) นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อ�ำนวยการ (บริหาร) พร้อม
ด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
จากนั้นร่วมกันท�ำกิจกรรม “สม POST” เพื่อเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร “เจ้าหน้าที่ สสปท.ดี
เด่น ด้านการป้องกันการทุจริต” และต่อด้วยเวลา 10.15 น. ผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ เพื่อกล่าวนโยบายและทิศทางการท�ำงานขององค์กร
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