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        ที่ส�ำคัญและมีค่ำมำก
ที่ สุดในกำรท�ำงำนขององค์กร และกำรพัฒนำประเทศ           
กำรพฒันำด้ำนอตุสำหกรรมกำรผลติเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ในกำรอุปโภคบริโภคของประชำกรท�ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนจำกชนบทสู ่ภำคอุตสำหกรรม1 กำรพัฒนำงำน        
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของประเทศที่พัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรม เช่นประเทศสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ แคนำดำ 
ออสเตรเลยี และญีปุ่่น ในทกุประเทศมกีำรก�ำหนดกฎหมำยเป็น
พระรำชบัญญัติอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มีกำรรวม
หลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำตั้งเป็นหน่วยงำนใหม่ เช่น       
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
และ National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) ในสหรฐัอเมรกิำ และหน่วยงำน Health and Safety 
Executive (HSE) และ Health and Safety Commission (HSC)           
ในประเทศอังกฤษ2 ส�ำหรับประเทศไทยมีกำรจัดตั้งสมำคม      
ส่งเสรมิควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท�ำงำน (ประเทศไทย) 
มำต้ังแต่ พ.ศ. 25301,2 และกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ  
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน        
พ.ศ. 25542,3 เน่ืองจำกปัญหำกำรประสบอนัตรำยจำกกำรท�ำงำน
เป็นปัญหำสขุภำพทีส่�ำคัญของผู้ประกอบอำชพีและมแีนวโน้มสงู
ขึน้ จำกข้อมูลด้ำนกำรประสบอันตรำยของกลุ่มผู้ใช้แรงงำนใน
ประเทศไทย พบว่ำในปี 2541-2546 มผีูป้ระสบอนัตรำยคดิเป็น
ร้อยละ 4.01, 3.23, 3.32, 3.42, 2.92 และ 344,5 ตำมล�ำดับ   

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการพฒันางานด้านอาชวีอนามยั 1
และความปลอดภยัในการประกอบอาชพี 
 การพฒันาคู่มือการจดัการสารเคมแีละขยะอนัตราย 6
จากอตุสาหกรรมในช่วงอทุกภัยส�าหรบัโรงงาน
 แนะน�าหนงัสือ "บญัชีวตัถอุนัตราย: ชื่อ/รหสั และข้อมลูอ้างอิง" 8

สาระในฉบับ

และพบว่ำเป็นกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนมำกกว่ำร้อยละ 955 

ส�ำหรบัรำยงำนสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวงัโรคจำกกำรประกอบอำชพี
และสิ่งแวดล้อม พบว่ำมีรำยงำนผู้ป่วยในปี 2552 ร้อยละ 21.35 
ซึ่งสูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2545 ซึ่งมีร้อยละ 5.166           
อกีตวัอย่ำงของอนัตรำยจำกกำรท�ำงำนทีมี่ข่ำวอยูเ่สมอ ในกรณกีำร
เกิดอุบัติเหตุจำกสำรเคมีหรือวัตถุอันตรำยสูง เช่น ฟอร์มำลิน        
ไดเมทโธเอท และเมทธิล แอลกอฮอล์ เกิดเหตุรั่วไหลอยู่หลำยครั้ง 
ขณะท�ำงำนในโรงงำนหรือระหว่ำงกำรขนส่งทำงบก/ทำงเรือ      
กำรหำวธีิป้องกันแก้ไขปัญหำน้ีจงึถูกก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ที ่3 ของ 
แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรเคมีแห่งชำติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-
2564) ก�ำหนดให้มีกำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงอันตรำยจำก     
สำรเคมด้ีำนกำรเกษตร ด้ำนอตุสำหกรรม ด้ำนสำธำรณสขุและผูบ้ริโภค 
และด้ำนกำรขนส่งสำรเคมี ซึ่งมีส่วนสนับสนุนกำรพัฒนำงำน        
อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยของประเทศไทย7

 งำนอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั (Occupational Health 
and Safety) หมำยถงึ กำรดแูลสขุภำพอนำมยัของผูป้ระกอบอำชพี 
ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันอันตรำยและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย เพื่อ
สุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ตลอดจนสถำนะควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ปลอดภัยจำกผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพจำกกำร
ท�ำงำน1 ซึ่งอำจเกิดผลกระทบจำกสภำพแวดล้อม 4 ทำง ได้แก่     
1. อนัตรายทางเคม ี(Chemical Environmental Hazards) ทีเ่กดิ 
จำกสำรเคมีซึ่งใช้ในกำรท�ำงำน หรือสำรเคมีอันตรำยที่เกิดขึ้น     
จำกขบวนกำรผลติของงำน สำรเคมก่ีอมะเรง็ รวมทัง้วตัถพุลอยได้

คนเป็นทรพัยากร

      เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการพัฒนางาน
           ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
            ในการประกอบอาชีพ ดร. ลักษณา ลือประเสริฐ* 

*นักวิชาการอิสระ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิจัยและพัฒนาฯ กระทรวงสาธารณสุข
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จำกกำรผลิต เช่น ฝุ่นละอองที่ท�ำให้เกิดโรคปอด 2. อันตรายทาง
กายภาพ (Physical Environmental Hazards) ได้แก่ เสยีง แสง 
อณุหภมู ิรงัส ีควำมสัน่สะเทอืน และควำมดนับรรยำกำศทีผ่ดิปกติ 
3. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environ-
mental Hazards) ได้แก่ เชือ้จุลินทรย์ี ฝุน่ละอองจำกส่วนของพชื 
หรอืสตัว์ กำรติดเชือ้จำกสตัว์หรือแมลง กำรถกูท�ำร้ำยจำกสตัว์หรอื
แมลง และ 4. อันตรายทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ซึ่ง
เป็นอันตรำยที่เกิดจำกกำรใช้ท่ำทำงกำรท�ำงำนที่ไม่เหมำะสม หรือ
วธีิกำรปฏบัิตงิำนทีไ่ม่ถกูต้อง ดงันัน้จึงมกีำรด�ำเนนิกำรให้ผู้ประกอบ
อำชีพโดยเฉพำะในโรงงำนอุตสำหกรรม เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด
เพือ่สขุภำพ ทัง้ได้รับกำรคุม้ครอง และสทิธปิระโยชน์ตำมกฎหมำย1 

โดยกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนได้ออก
กฎหมำยในปี 25498,9 ก�ำหนดให้มบีคุลำกรทีท่�ำงำนด้ำนอำชวีอนำมยั 
และควำมปลอดภัย ในสถำนที่ท�ำงำนตำมประเภทกิจกำร 1-14      
ที่ก�ำหนดดังตำรำงที่ 1 ให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
(Safety Officer) หรือ จป. ซึง่ม ี5 ระดบั คอื เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั 
ในกำรท�ำงำนระดับบริหำร หัวหน้ำงำน เทคนิค เทคนิคขั้นสูง และ
ระดับวิชำชีพ ในสถำนประกอบกำร ที่เข้ำข่ำยบังคับ ดังตำรำงที่ 2 
ยกตัวอย่ำงเช่น เหมืองแร่และหิน และปิโตรเคมี โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งคนและสินค้ำ สถำนบริกำร
น�้ำมัน โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนพยำบำล สถำบันกำรเงิน 
สถำนตรวจทดสอบทำงกำยภำพ สถำนบนัเทงิ สถำนปฏิบตักิำรทำง
เคมีและชีวภำพ ส�ำนักงำนสนับสนุนกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว 
และสถำนประกอบกิจกำรอื่น ตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและ
สวัสดิกำรสังคม ซึ่งนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรที่มีคนท�ำงำน
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำน
ประกอบกำรทีป่ฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภยั ด้ำนอำชวีอนำมยัและ
สิง่แวดล้อมให้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจถงึบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ 
ที่ เกี่ยวกับข ้อก�ำหนดควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร    
มำตรฐำนกำรบริหำรและปฏิบัติงำน ตลอดจนก�ำหนดให้มี         
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
สถำนประกอบกำรตำมกฎหมำย8,9

 กำรจดักำรตำมพระรำชบญัญตัคิวำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. 25542,3 เพื่อให้เกิดสภำพ
กำรท� ำงำนและสภำพแวดล ้อมให ้มีควำมปลอดภัยและ                         
ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงมิให้ได้
รบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย จติใจและสขุภำพอนำมยั นำยจ้ำงต้อง
จัดให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคน ได้รับกำรอบรม   
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยฯ ทั้งก่อนรับเข้ำท�ำงำน และเมื่อ   
เปลี่ยนงำน เปลี่ยนสถำนที่ เปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ส�ำคัญต่อ
ควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้   
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ข้อก�ำหนดมำตรฐำน
กำรจัดกำรควำมรู ้ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนตำมกฎหมำย     
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
ส�ำหรับข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยให้มเีจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำร
ท�ำงำนในระดบัเทคนคิขัน้สงูหรอืระดบัวชิำชพีในสถำนประกอบกำร
ที่มีคนท�ำงำนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปโดยต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำ
ปรญิญำตรสีำขำอำชวีอนำมยัหรอืเทยีบเท่ำ และลูกจ้ำงไม่สำมำรถไป 
จดทะเบียนที่กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ี  
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนหรือที่เรียกชื่อย่อว่ำ “จป” ได้เอง        
ต้องให้นำยจ้ำงของสถำนประกอบกำรแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่                 
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของโรงงำนแล้วจึงจัดกำรขึน้ทะเบยีนกับ 
กรมฯ ให้ลูกจ้ำงมีเลขทะเบียน จป. ส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มี
คนท�ำงำนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ในระดับวิชำชีพเท่ำนั้น ซึ่งต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ และเคย
ท�ำงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับเทคนิคฯ 
อย่ำงน้อย 5 ปี ดังนั้นปัจจุบันนี้ จึงมีตลำดจ้ำงแรงงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมและสถำนประกอบกำรที่รองรับเจ้ำหน้ำที่งำน             
อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยในทุกระดับอยู่มำก ทั้งจำกกำรม ี  
ข้อกฎหมำยบงัคบัในระดบัประเทศและกำรแข่งขันในด้ำนมำตรฐำน
แรงงำนที่มีระดับคุณภำพ กับกระแสในระดับสำกลท่ีต้องกำร     
กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำร    
ในปัจจบุนักรณทีีน่ำยจ้ำงต้องกำรรับเจ้ำหน้ำที ่จป. ระดับเทคนคิขัน้สูง 
หรอืวชิำชพี ณ วนันี ้นอกจำกกำรรบัสมคัรลกูจ้ำงทีส่�ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่ต�่ำกว่ำระดับปริญญำตรีสำขำอำชีวอนำมัยหรือเทียบเท่ำ (หรือ
ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สูง และ
ผ่ำนกำรฝึกอบรมและทดสอบตำมหลักสูตรที่อธิบดีฯ ก�ำหนดจำก
หน่วยงำนที่กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนรับรองตำมเกณฑ์
ก�ำหนด9) แล้วแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยั 
ยังอำจรับสำยทำงอ้อมคือรับผู ้ที่ เป ็นหรือเคยเป็นเจ้ำหน้ำที่        
ควำมปลอดภยัฯ ในกำรท�ำงำนระดบัเทคนิคขัน้สูงหรอืวิชำชพีตำมท่ีมี

ตารางที่ 2 ขอบเขตประเภทกิจการ 1-14 ตามกฎหมาย
ใหม่ที่ก�ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยฯ

ตำรำงที่ 1 กฎหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน     
กำรท�ำงำนระดับต่ำงๆ ตำมประเภทกิจกำร 1-14
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ปัจจัยเสีย่งในสิง่แวดล้อมทีอ่ำจมีผลกระทบกับกำรท�ำงำน เช่น เสยีง 
แสงสว่ำง ควำมร้อน สำรเคม ีฝุน่ผง รงัสี กำรตรวจสขุภำพคนงำน  
ที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับปัจจัยเส่ียงดังกล่ำวเพื่อกำรควบคุมป้องกัน
อันตรำย หรือผลกระทบต่อสุขภำพที่อำจเกิดขึ้น มีสมุดบันทึกกำร
ตรวจวัดสุขภำพประจ�ำตัวคนงำนที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และใช้ข้อมูล
กำรบันทึกในกำรวำงแผนเพื่อเฝ้ำระวังโรค และกำรเสื่อมสุขภำพ
ของคนงำน และเพือ่จดัท�ำโครงกำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน เช่น มีลำนออกก�ำลังกำย จัดกำรให้มีสันทนำกำรลด
ควำมเครียด จัดกำรสวัสดิกำรส่งเสริมสุขภำพ หรือลดพฤติกรรม
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ เช่นโรงงำนสีขำวจัดอุปกรณ์ เครื่องป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล กำรควบคุมมลพิษ มีควำมเข้ำใจ รู้จักและ      
ตดิเครือ่งหมำย สญัลกัษณ์ควำมปลอดภยั มมีำตรกำรระมดัระวงักำร 
ขนย้ำยเครือ่งจกัรและกำรจดัเก็บวสัดอุปุกรณ์ในสถำนประกอบกำร
ให้มคีวำมปลอดภัย ไม่เสีย่งต่อกำรเกิดอนัตรำยในทีท่�ำงำน เป็นต้น1 

เพรำะกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม มีควำมเสี่ยงสูงต่อสุขภำพ     
กำรได้รบัอนัตรำยในกำรท�ำงำนจำกอบุตัเิหตหุรอืสภำพสิง่แวดล้อม
ในกำรท�ำงำนที่ขำดสุขอนำมัย ประกำศกระทรวงแรงงำนและ
สวสัดกิำรสังคม จงึเน้นเรือ่งควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนของลกูจ้ำง 
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด8,9,10,11

ประกำศของกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม เรื่องควำม-
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง ลงวันที่ 31 มีนำคม 25408,9,10 

บทบาทหน้าที่และการอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย       
ในการท�างาน3,8,9,10,11 มีดังต่อไปนี้ 

 1) ระดับบริหาร ให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม สนับสนุน ร่วมมือกับนำยจ้ำง   
และบุคลำกรอ่ืนๆ ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยอำชีว
อนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรควบคมุควำมสญูเสยี
จำกอุบัติเหตุ และโรคจำกกำรท�ำงำน บริหำรตำมกฎหมำยควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และ  
กำรน�ำกฎหมำยไปสู่กำรปฏิบัติ มีแนวคิด มีระบบกำรจัดกำร และ
กำรประยุกต์ใช้ระบบให้เกิดควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน
 2) ระดบัหัวหน้างาน ให้มกีำรฝึกอบรมควำมรูค้วำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และมีหน้ำที่           
กำรตรวจ ดแูล สอนและวเิครำะห์งำนสอบสวน ค้นหำควำมเส่ียงหรอื 
อันตรำยเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมควำมปลอดภัย       
ในกำรท�ำงำน บริหำรตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย        
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และกำรน�ำกฎหมำยไปสูก่ำรปฏบิตัิ 
ตรวจสอบสภำพกำรท�ำงำน กำรใช้เครือ่งจกัรเครือ่งมอื และอุปกรณ์ 
ให้มคีวำมปลอดภยัรำยงำนกำรประสบอนัตรำย/กำรเจบ็ป่วยหำสำเหตุ 
แนะน�ำแนวทำงแก้ไขปัญหำเนื่องจำกกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง            
ต่อนำยจ้ำง 
 3) ระดับเทคนิค ให้มีกำรฝึกอบรมและมีหน้ำที่ตรวจสอบ 
วเิครำะห์งำนเพือ่ชีบ่้งอันตรำย รวมทัง้มมีำตรกำรป้องกนัและข้ันตอน 
กำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภยั แนะน�ำให้ลูกจ้ำงปฏบัิตติำมข้อบังคบัและ
คู่มือ ตรวจสอบหำสำเหตุกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือ   
กำรเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญอันเนื่องจำกกำรท�ำงำนและรำยงำน    
ผลชี้บ่งอันตรำยและสำเหตุต่อนำยจ้ำงเพื่อป้องกันกำรเกิดเหตุ 
รวบรวมสถติริำยงำนและเสนอแนะกำรประสบอนัตรำย กำรเจบ็ป่วย 
หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญอันเน่ืองมำจำกกำรท�ำงำนของ
ลูกจ้ำง
 4) ระดับเทคนิคขั้นสูง ให้มีกำรฝึกอบรม และมีหน้ำที่      
เช่นเดียวกับ จป. ระดับเทคนิคและต้องเพิ่มเติมในกำรวิเครำะห์
แผนงำนโครงกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงำนต่ำงๆ และ
เสนอแนะมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนต่อนำยจ้ำง     
ตรวจประเมนิกำรปฏบิตังิำนของสถำนประกอบกจิกำรให้เป็นไปตำม   
แผนงำนโครงกำร หรือมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
แนะน�ำฝึกสอน อบรมลูกจ้ำง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนปลอดจำกเหตุ
อันจะท�ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
 5) ระดับวิชาชีพ ให้มีกำรฝึกอบรม และมีหน้ำที่เช่นเดียว
กับ จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง และต้องเพิ่มเติมในกำรประเมิน     
ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ตรวจวัดประเมิน  
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน หรือด�ำเนินกำรร่วมกับบุคคลหรือ
หน่วยงำนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน เป็น
ผูร้บัรองหรอืผู้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร เสนอแนะต่อ 
นำยจ้ำงเพื่อกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนที่     
เหมำะสมและพฒันำควำมปลอดภยัให้มปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเน่ือง
 ตำมบทบำทข้ำงต้น ยกตัวอย่ำงกิจกรรมส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
จป. ระดับวิชำชีพ จะต้องวำงแผนให้มีกิจกรรมในกำรดูแลสุขภำพ
คนงำน เช่น กำรตรวจสุขภำพแรกรับคนเข้ำท�ำงำน กำรตรวจ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
มีดังนี้
 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัย
และอนำมัยในกำรท�ำงำน (ประเทศไทย 
และจังหวัด)
 สมำคมแพทย์อำชีวเวชศำสตร์
และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 ชมรมอำชีวเวชศำสตร ์แห ่ง
ประเทศไทย และองค์กรวิชำชีพ อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับวิชำชีพ ใน
ระดับปริญญำตรี 33 แห่ง และระดับปริญญำโท 3 แห่ง เช่น 
หลกัสตูรวทิยำศำสตร์บณัฑติ สำขำวชิำสำธำรณสขุ อำชีวอนำมยัฯ 
โดยคณะสำธำรณสุขศำสตร ์ หรือสำขำอำชีวอนำมัยและ           
ควำมปลอดภยั โดยคณะวทิยำศำสตร์สขุภำพของมหำวทิยำลยัต่ำงๆ     
ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำชีวอนำมัยและ        
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บัณฑิตปริญญำตรีที่ผ ่ำนหลักสูตรนี้ของ
มหำวทิยำลยั เมือ่เข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกจิกำร และผ่ำนกำร
ทดสอบจะสำมำรถได้รบักำรแต่งตัง้จำกหวัหน้ำงำนให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ 
จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชำชีพต่อไป8,12,13

 มีสถำนประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจ�ำนวนมำกที่มี   
คนท�ำงำนมำกกว่ำ 50 คน ขีน้ไปในประเทศไทย ทีม่คีวำมจ�ำเป็นทำง 
กฎหมำยและสังคม ให้ต้องมี จป. เทคนิคขั้นสูง (คนงำน 50-99 
คน) และ จป. วิชำชีพ (คนงำน 100 คนขึ้นไป) ถ้ำสำมำรถเพิ่ม     
ผู้ให้บริกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตร จป. ในสองระดับน้ีได้มำกขึ้น   
ภำยใต้กำรจัดสอบ กำรทดสอบปฏิบัติกำร กำรควบคุมมำตรฐำน 
กำรประเมินและตรวจติดตำมคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพ โดย 
สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัย ในกำรท�ำงำน
(ประเทศไทย) หรอืสมำคมหรอืองค์กรวิชำชพีอืน่ทีมี่ควำมเชีย่วชำญ
ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของประเทศไทย จะช่วยเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันคุณภำพของสถำนประกอบกำร     
ซึง่กำรแข่งขนัด้ำนคุณภำพมำตรฐำนแรงงำนในสำขำนี ้ณ ปัจจบุนั    
มีเพิ่มข้ึนรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศ อำเซียน ภูมิภำค และใน
ระดบัสำกล กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำย กำรจดักำร และงบประมำณ 
จำกหน่วยงำนของภำครฐัและจำกผูป้ระกอบกำร องค์กรสนบัสนนุ 
อ่ืนๆ จะสำมำรถขยำยขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่     
ควำมปลอดภัยฯ เพื่อให้สำมำรถท�ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพอนำมัยของ          
ผู ้ประกอบอำชีพ และกำรป้องกันอันตรำยในสถำนท่ีท�ำงำน         
แต่กำรท�ำหน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัฯ ในสถำนประกอบกำร 
เพือ่พัฒนำงำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรประกอบอำชพี 
ให้ประสบผลส�ำเร็จได้น้ัน เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยจะต้องมีกำร
ท�ำงำนร่วมกับเจ้ำของโรงงำน ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนและทีมงำน 
เช่น นักสุขศำสตร์อุตสำหกรรม แพทย์อำชีวเวชศำสตร์ พยำบำล
อำชีวอนำมัย ในกำรสืบค้น วิเครำะห์ และวินิจฉัยปัญหำ แล้วน�ำ
ข ้อมูลฯ มำประเมินอันตรำย และควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับ            
ภยัอันตรำยจำกสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำน หรอืมกีำรศกึษำ วิจยั ปัญหำ 
ทีม่คีวำมซบัซ้อน เพือ่วำงแผนงำน โครงกำรด้ำนกำรพฒันำฯ ดแูล
สุขภำพของคนงำน เสนอนำยจ้ำง ขอควำมสนับสนุน และปฏิบัติ
ตำมแผนงำนฯ ที่วำงไว้ อย่ำงมีส่วนร่วมจำกเจ้ำของ ผู้บริหำร 
หัวหน้ำงำน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงประสบผลส�ำเร็จในกำร
พัฒนำงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ8,9,10,11

 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส�ำนักงำนสวัสดิกำร
และคุ ้มครองแรงงำนจังหวัด ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน        
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรท�ำงำน กระทรวงแรงงำน
 ส�ำนักงำนประกันสังคม และส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน
 ส�ำ นักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่ งแวดล ้อม               
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
 กองอำชีวอนำมัย กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
 ส�ำนักงำนอำชีวเวชศำสตร์และสิ่งแวดล้อม สถำบันด้ำน   
กำรแพทย์ด้ำนอุบัติเหตุและสำธำรณภัย
 ศูนย์วิจัยอำชีวเวชศำสตร์โรงพยำบำลนพรัตน์รำชธำนี    
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
 กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข
 ส�ำนักเทคโนโลยีควำมปลอดภัย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ส�ำนกัควบคุมและตรวจโรงงำน และส�ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดั
กระทรวงอุตสำหกรรม
 กองอนำมัยส่ิงแวดล้อม ส�ำนักอนำมัย และส�ำนักงำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร
 คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรสำรเคมี
 มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ส�ำนักงำนป้องกันภัยจังหวัด และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน

วจิารณ์และบทสรปุ 
 กฎหมำยก�ำหนดให้มีบุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำนตำมที่ก�ำหนด ดังนั้นกำรพัฒนำ   
เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยฯ ทีม่คีวำมรูแ้ละคณุภำพ จึงมคีวำมส�ำคญั
ต่อกำรพัฒนำงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เพื่อป้อนให้
ตลำดแรงงำนในสถำนประกอบกำรทั้งขนำดใหญ่และขนำดกลำง 
ที่ยังต้องกำรรับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หรือที่เรียกกันทั่วไปย่อๆ
ว่ำ "จป." 8 เข้ำท�ำงำน ในทกุระดบัอยูม่ำก ทัง้จำกขอบข่ำยข้อบงัคบั
ในประเทศให้ม ีจป. ในทีท่�ำงำน และกระแสของกำรแข่งขนัในด้ำน
มำตรฐำนคนท�ำงำนที่มีระดับคุณภำพ เพื่อเพิ่มมำตรฐำน            
สถำนประกอบกำรทัง้ในระดบัภมูภิำคและสำกล ในปัจจุบันกำรให้บรกิำร 
กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม จป. โดยสมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัย
และอนำมัยมีควำมส�ำคัญ แต่ผู้ใช้บริกำรมีจ�ำนวนเพ่ิมมำกข้ึนใน
ปัจจุบัน อำจต้องจองคิวก่อนล่วงหน้ำ และรำคำของกำรใช้บริกำร
ค่อนข้ำงสูง อำจท�ำให้มขีดีควำมจ�ำกดัของกำรเข้ำถงึบรกิำรฝึกอบรม 
แม้ว่ำจะมีผู้จัดหลักสูตรกำรจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย 
โดยบริษัทจำกภำคเอกชนจ�ำนวนหลำยรำยที่ช่วยสนับสนุนกำร
ท�ำงำนของสมำคมฯ ในกำรให้บริกำรวิชำกำร แต่ในภำพรวมยังมี
กำรจัดหลักสูตรอบรม จป. ในระดับเทคนิคขั้นสูง และ จป. ระดับ
วิชำชีพอยู ่น ้อย และในทุกหลักสูตรฯ ผู ้ใช ้บริกำรฝึกอบรม              
มคีวำมมุง่หวงัวฒุบิตัรจำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนฯ เพือ่ใช้
ในกำรประกอบอำชีพ จป. ตำมกฎหมำย แต่ผู ้จัดกำรอบรมมี     
ควำมเข้มงวดในระดับมำตรฐำนของกำรจัดหลักสตูร และคณุสมบติัของ 
ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมฯ เพือ่รักษำมำตรฐำนตำมวฒุบิตัรฯ ในประเทศไทย  
มีกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมปลอดภัยทำง      
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ในมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรบันทึกลง
ทะเบียนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนฯ ให้เป็นสถำบัน
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 เมือ่พจิำรณำถงึขนำดของสถำนประกอบกจิกำรในประเทศไทย 
ด้วยจ�ำนวนลูกจ้ำงและปริมำณเงินลงทุน พบว่ำส่วนใหญ่เป็น   
สถำนประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก ซึง่ยงัขำดควำมพร้อม
ด้ำนก�ำลงัทรัพย์ในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนใน
ระดับวิชำชีพ และ/หรือ เทคนิคขั้นสูง และอำจขำดคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภยัฯ ทีเ่ข้มแขง็ ท้ังอำจมรีะบบกำรบรหิำรงำนท่ีอำจขำด
ประสิทธิภำพ หำกมีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้
สถำนประกอบกจิกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก สำมำรถท่ีจะพฒันำ
งำนด้ำนอำชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัฯ ได้อย่ำงย่ังยนื กำรช่วย
เหลือนี้อำจจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป็นกฎหมำย เพื่อเป็นเครื่องมือให้    
ผูเ้ก่ียวข้อง หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน โดยเฉพำะสถำบันส่งเสรมิ
ควำมปลอดภยัสำมำรถทีจ่ะเข้ำไปช่วยเหลือได้อย่ำงเหมำะสม เช่น 
ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับลูกจ้ำง สถำนที่ท�ำงำน โครงสร้ำงอำคำร 
เครื่องจักร เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ หรือ กำรจัดสวัสดิกำร และ
สภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน จะเป็นกำรป้องกันภัยอันตรำยที่อำจจะ
เกิดขึ้นในสถำนประกอบกิจกำร โดยเฉพำะในสภำวะปัจจุบันนี้ ที่มี
โรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมำก กำรเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนในกำรประกอบอำชีพ จึงเพิ่มขึ้น
มำกถึงขัน้เจบ็ป่วยทพุพลภำพและเสยีชีวติได้1,8,12 ดงันัน้เพือ่ป้องกัน 
ลดผลกระทบและอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับคนท�ำงำน ทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจึงควรที่จะร่วมกันพัฒนำงำนอำชีวอนำมัย และ      
ควำมปลอดภยัในสถำนทีท่�ำงำน โดยใช้เทคโนโลยทีีม่คีวำมเหมำะสม 
มำใช้ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ ประเมิน เพื่อกำรควบคุมภัยอันตรำย
สภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำน จะช่วยสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้            
ผูป้ระกอบอำชพีได้ท�ำงำนอย่ำงมปีระสิทธิผล และจะท�ำให้องค์กรฯ 
ได้พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยให้ดีขึ้นต่อไปใน
ตลำดกำรค้ำสำกล
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 ลกูจ้ำงด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมใน
 กำรท�ำงำน รำชกิจจำนุเบกษำ 2 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 74 ง  
 พฤษภำคม 2555 [สบืค้น 11 เมษำยน 2558]; [5 หน้ำ]. เข้ำถงึได้ท่ี 
 URL: http://www.fio.co.th/p/document/safetyfio/law2-4.pdf
12. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. หลักสูตรอำชีวอนำมัยและ 
 ควำมปลอดภยั.สำขำวิทยำศำสตร์สขุภำพ. [สบืค้น 11 เมษำยน 
 2558]; [1 หน้ำ]. เข้ำถงึได้ที ่URL: http://healthsci.stou.ac.th/
 page/Showdataaspx?PageId=85415&Datatype=2 
13. รำยชือ่สถำบนักำรศกึษำทีจั่ดอบรม จป. วชิำชพี. สมำคมส่งเสริม 
 ควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท�ำงำน [สืบค้น 11 เมษำยน 
 2558]; [1 หน้ำ].เข้ำถงึได้ที ่URL: http://www.shawpat.or.th/
 index.php?option=com_content&view=article&id=106
 &Itemid=143&lang=th
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 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยศนูย์ประเมนิความเสีย่ง ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยน   
บทเรียนและประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการด�าเนินโครงการ 
“การจัดท�าคู่มือจัดการและเฝ้าระวังสารเคมีและขยะอันตรายใน
สภาวะการณ์อทุกภยั” แล้วจดัท�าร่างคู่มอืข้ึนจนแล้วเสรจ็โดยกรมฯ
สนบัสนนุงบประมาณเบ้ืองต้น ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ มลูนธิเิอเชีย 
ได้สนับสนุนให้มีการด�าเนินโครงการถอดบทเรียนการจัดการ     
สารเคมขีองโรงงานในสถานการณ์อทุกภยั ท�าให้ได้ข้อสรปุ/ประเดน็ที ่
ต้องด�าเนนิการต่อไปและเป็นเวทีเปิดตวัร่างคูม่อืนีต่้อผูใ้ช้ประโยชน์
เป็นครั้งแรก จากนั้นระหว่างปี 2556-2557 กรมวิทยาศาสตร์   
การแพทย์และมลูนธิเิอเชีย ได้พฒันาและปรับปรงุคู่มอืฉบับร่างให้มี 
ความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนและพยายามหาทางผลักดันไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่แท้จริง จนในท่ีสุดได้ร่วมมือกับมูลนิธิเอเชีย นิคม      
อุตสากรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทดลองปฏิบัติใช้และได้ปรับปรุงคู่มือเล่มนี้อีกครั้ง   

จนมาเป็นคู่มอืการจดัการสารเคมแีละขยะอนัตรายจากอตุสาหกรรม
ในช่วงอุทกภัยส�าหรับโรงงานฉบับสมบูรณ์ข้ึน โดยเป้าหมาย        
หลักในการใช้คู่มือเป็นกลุ่ม
โรงงาน/สถานประกอบการ
ทีม่สีารเคมแีละขยะอนัตราย 
ในการด� า เนิน กิจกรรม     
ตั้ งในพื้นที่ที่ เคยประสบ
อุทกภัยในจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งทั้งในและนอกนิคม
อตุสาหกรรม ส่วนเป้าหมาย
รองเป็นกลุ ่มป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 
งานอนามัยสิ่งแวดล ้อม 
ของพืน้ทีง่านภาควชิาการที่
สนับสนุนในแต่ละพื้นที่

การพัฒนาคู ่มือการจัดการสารเคมี
และขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม
ในช่วงอุทกภัยส�าหรับโรงงาน นางสาวขวัญยืน ศรีเปารยะ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ความเป็นมา
 สถานการณ์น�้าท่วมปลายปี 2554 ในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร นอกจากส่งผลกระทบและความเสียหายต่อพื้นท่ี
การเกษตรและที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปแล้ว ยังส่งผลให้หลายนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  
พระนครศรอียุทธยาได้รบัผลกระทบอย่างหนกั อนัเนือ่งมาจากน�า้ท่ีไหลทะลกัเข้าท่วมเตม็พืน้ทีน่คิมซ่ึงมโีรงงานประเภทต่างๆ อยู่เป็นจ�านวน
มาก ส่งผลให้สารเคมีที่ค้างในระบบการผลิตและถังจัดเก็บร่ัวไหลออกมาไม่มากก็น้อย ทั้งน้ีรวมไปถึงสารจากบ่อบ�าบัดขยะอุตสาหกรรม  
ที่ยังไม่ได้ส่งไปก�าจัด นอกจากนั้นจากการท่ีทุกนิคมมีการท�าคันดินก้ันน�้าไว้ ท�าให้ในช่วงแรกหลังน�้าทะลักเข้าท่วมสารเคมีส่วนใหญ่และ
ขยะอตุสาหกรรมยังอยู่ภายในนคิม ต่อมาหลงัน�า้ลดจ�าเป็นต้องท�าการฟ้ืนฟใูห้โรงงาน/สถานประกอบการกลบัมาด�าเนนิการได้ตามปกติโดยเร็ว 
มาตรการหนึ่งที่ใช้คือการสูบน�้าจากนิคมออกสู่พื้นที่รอบๆ ด้าน ซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างไร จากการศึกษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องขณะนัน้ยังพบว่าประเทศไทยยังไม่เคยมกีารท�าแผนปฏบัิติการฉกุเฉนิสารเคมี 

การฝึกซ้อมแผนแต่ละระดับส�าหรับกรณโีรงงานหรือนคิม ในกรณเีกิดภาวะน�า้ท่วมสงูฉบัพลนัจนต้องมกีารกู้พืน้ทีจ่ากสภาวะน�า้ท่วมลกัษณะนี ้ 
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ความพร้อม ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ระบุในคู่มือ ทดลองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ระบุในคู่มือขณะเกิดเหตุน�้าท่วม และประเมินผลกระทบ 
การรายงาน การท�าแผนฟื้นฟู
 4. จัดประชุมประเมินผลการใช้คู่มือในโรงงานตามข้อ 1 
โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของโรงงาน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมตามข้อ 2 เพื่อน�ามา
ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับแต่ละโรงงาน/
สถานประกอบการ/นิคม
 ทั้งนี้ ผู ้สนใจสามารถขอคู่มือการจัดการสารเคมีและ     
ขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยส�าหรับโรงงาน      
ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิเอเชีย

 2.  พบผู้บรหิารโรงงาน ท้ังในนคิมอตุสาหกรรมและนอกนคิมฯ 
เพื่อแนะน�าโครงการและคู่มือ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือใน

การจัดอบรมและประชุมในการใช้คู่มือนี้
เพื่อเตรียมแผนป้องกันกรณีน�้าท่วมให้กับ
พนักงานระดับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน-
จป.), ประชาสัมพันธ์, สายการผลิต, 
ควบคุมคุณภาพ-QC เป็นต้น)
 3. จดัอบรมเชิงปฏบิติัการเตรยีมแผน
ป้องกันกรณสีถานการณ์น�า้ท่วมในโรงงาน
ตามข้อ 1 โดยใช้คู ่มือนี้ในการเตรียม

นิคมบำงปะอิน ทดลองใช้คู่มือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส�าหรับโรงงานที่สนใจน�าคู่มือไปใช้ต่อ จะเป็นโอกาสที่
ดีในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และได้
แผนการจัดการของโรงงานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน�าไปใช้งานเมื่อเกิด
เหตนุ�า้ท่วมโรงงานหรอืสารเคมรีัว่ไหล ซ่ึงจะช่วยลดปัจจยัเสีย่งและ
เสรมิมาตรฐานความปลอดภยั อกีท้ังเป็นการสร้างภาพพจน์ทีด่ขีอง
โรงงานท่ีมีความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อคนงาน ต่อชุมชน
โดยรอบ และการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate   
Social Responsibility-CSR) และได้คูม่อืการจดัการสารเคมแีละ
ขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยส�าหรับโรงงานที่
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง 

ข้อเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม/ข้ันตอนก่อนปรับใช้คู่มือให้จ�ำเพำะกับ
แต่ละโรงงำน/สถำนประกอบกำร

 1. ระบุผู ้เก่ียวข้องเร่ืองนี้ในจังหวัด/พื้นที่/นิคมหรือใน 
โรงงานของตนเองให้ได้ และต้ังทีมงาน วางแผนด�าเนินงาน     
(เช่น ผู้แทนในจังหวัดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
อตุสาหกรรมจงัหวัด กรมควบคุมมลพษิ การนคิมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย   ผูบ้ริหารนคิมอตุสาหกรรม และโรงงานในและนอก
นคิมอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ�าเภอ 
เป็นต้น) กิตติกรรมประกาศ

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเอเชีย     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและ
คณะผูจ้ดัท�าร่างคูม่อืจากหลายหน่วยงาน ทีร่่วมกันใช้ศักยภาพและ
องค์ความรูใ้นการพฒันาคู่มอืนีจ้นประสบความส�าเรจ็ และหวังเป็น
อย่างย่ิงว ่าจะมีการใช ้เป ็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับโรงงาน/         
สถานประกอบการเพือ่เตรียมการป้องกันและเตรยีมพร้อมช่วงก่อน
อทุกภยั การรบัมอืในสถานการณ์ฉกุเฉนิขณะเกิดอทุกภยั การฟ้ืนฟู
หลงัอทุกภยั และใช้เป็นข้อมลูน�าเข้าในการปรบัแผนปฏบัิตกิารฉกุเฉนิ 
แก้ไขปัญหาภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัดให้ครอบคลุม
สถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน 
ประชาชน ได้อย่างสันติสุข สามารถสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้ง
ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ในขณะทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพประชาชน

ที่มาของภาพ: 

 	กรุงเทพธุรกิจ i_NewsPaper, 18 ตุลาคม 2554

 	http://daily.bangkokbiznews.com/gallery/20111018#7



แนะน�าหนังสือ

เนื้อหาโดยย่อ
 บัญชีวัตถุอนัตราย: ช่ือ/รหัส และข้อมลูอ้างองิ พ.ศ. 2558 ฉบบั
นีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที ่ 1 มเีนือ้หาสาระเก่ียวกับกฎหมาย 
ควบคุมวัตถุอันตราย และข้อมูลส�าคัญสารเคมีท่ีน�ามาจัดท�าบัญชีวัตถุ
อันตรายฉบับนี้ และส่วนที่ 2 ได้แก่ รายการบัญชีวัตถุอันตราย:      
ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง 
 ในส่วนของเนื้อหาสาระเก่ียวกับกฎหมายควบคุมวัตถุอันตราย
และข้อมลูส�าคัญสารเคมปีระกอบด้วย 4 หัวข้อคอื 1) กฎหมายควบคุม
สารเคมีในไทย 2) ข้อตกลงสากลเพื่อการควบคุมสารเคมีระหว่าง
ประเทศ 3) บัญชีวัตถุอันตราย รวมสารเคมีควบคุมตามกฎหมายต่างๆ 
ที่น�ามาจัดท�าหนังสือฉบับนี้ และ 4) ข้อมูลส�าคัญของสารเคมีได้แก่   
ชื่อสารเคมี, CAS Number, UN Number, UN Class, UN Guide, 
พิกัดรหัสถิติ และการจ�าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS 
 ส�าหรบัส่วนของรายการบัญชีวัตถุอนัตราย: ช่ือ/รหัส และข้อมลู
อ้างอิง ประกอบด้วย 1) ค�าแนะน�าการใช้รายการบัญชีวัตถุอันตราย: 
ชื่อ/รหัส และข้อมูลอ้างอิง ซึ่งได้อธิบายความหมายต่างๆ ของข้อมูล
สารควบคมุทีแ่สดงไว้ เพือ่ให้ผูใ้ช้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง และ 
2) รายการบัญชีวัตถุอนัตราย: ช่ือ/รหัส และข้อมลูอ้างองิ ซ่ึงมจี�านวน
รายการรวม 2,836 รายการ พร้อมดัชนช่ืีอและ CAS Number เพื่อ
การค้นหาที่สะดวกขึ้น

เรื่อง  "บญัชวีตัถอัุนตรำย: ชือ่/รหสัและข้อมูลอ้ำงองิ" 
ฉบับ  มิถุนายน 2558
ผู้เขียน  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและ
  ของเสียอันตราย
พิมพ์ที่  บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์จ�ากัด
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
จ�ำนวนหน้ำ 732 หน้า
รำคำ  1,200 บาท
ประเภทหนังสือ วิชาการ

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม บอกรบัเป็นสมาชิก หรอืยมืเอกสารที่
ศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาติด้านสารเคม ีกองแผนงานและวิชาการ
ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0–2590–7289 โทรสาร. 0–2590–7287
และที่ Email: ipcs_fda@fda.moph.go.th

Website://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

คณะบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา นพ. บญุชัย สมบรูณ์สขุ และ นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม

	 นพ.ณรงค์ศักดิ์	 อังคะสุวพลา	 	 นพ.สุวิทย์	 วิบุลประเสริฐ	 	 ภญ.อมรรัตน์	 ลีนะนิธิกุล

	 นพ.ศุภชัย	 รัตนมณีฉัตร	 	 พญ.จิรพร	 เกตุปรีชาสวัสดิ์	 	 ภญ.ดร.ออรัศ	 คงพานิช

	 ดร.ทรงศักดิ์	 ศรีอนุชาต	 	 นพ.วิพุธ	 พูลเจริญ	 	 ภญ.พิชญา	 ศักดิ์ศรีพาณิชย์

	 นางฉันทนา	 จุติเทพารักษ์	 	 ภก.ชาพล	 รัตนพันธ์ุ	 	 ภญ.กิรณา	 รุณภัย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
	 หรือสั่งซื้อได้ที ่
www.chemtrack.org หรือ 
โทรศัพท์ 02-2184251 
อีเมล chemtrack@gmail.com

ตวัอย่ำงข้อมูลของวตัถอุนัตรำยตำมรำยสำร เป็นดงัน้ี


