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หนวยที่ 2 การประสานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การประสานงาน คือ การที่ บุคคลหรือหนวยงานรวมกันปฏิบัติงาน โดยสอดคลองกัน เพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
วัตถุประสงคของการประสานงาน คือ
1 . เกิดการทํางานเปนทีม
2. มีความเขาใจงานไดตรงกัน
3. สรางความเขาใจอันดีและเกิดความสามัคคี
4. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ประเภทของการประสานงาน
การประสานงานแบงตามสายการบังคับบัญชา สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ การประสานงานในแนวตั้ง (vertical
coordination) และการประสานงานในแนวนอน (Horizontal coordination)
- การประสานงานในแนวตั้ง เปนการประสานงานตางระดับสายบังคับบัญชา จากผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการ
ตามลําดับ ลงสูผูปฏิบัติงานระดับลางสุด หรือประสานงานระดับลางขึ้นสูระดับบนตามลําดับ รูปแบบการปรึกษาหารือ
- การประสานงานในแนวนอน เปนการประสานงานของผูมีตําเหนงหนาที่การงานในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ประสานกันเอง
ประเภทของการประสานงานแบงตามวิธีการปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ คือ
การประสานงานอยางเปนทางการ (formal coordination) แบบเปนพิธีการ อาจสงเปนคําสั่งหรือหนังสือ เปนลายลักษณ
อักษร กําหนดใหพนักงานระดับตางๆทํางานประสานกัน เชน คําสั่งประธานบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
ขอดี คือมีหลักฐานอางอิง มีรูปแบบประสานงานที่ชัดเจน ขอ เสียคือ อาจชาเพราะตองรอหนังสือ หรือลําดับชั้น
การประสานงานอยางไมเปนทางการ (informal coordination) แบบไมเปนพิธีการ ติดตอประสานงานเองแบบไมมี
รูปแบบกฎเกณฑ ขอบังคับ ขอดี เปนการประสานงานไดเร็ว ขอเสีย คือ ไมมีหลักฐานยืนยันแนนอน ผูปฏิบัติงานอาจ
หลงลืม การประสานงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคได
องคประกอบของการประสานงาน
1 . ตัวบุคคล
2. วัสดุอุปกรณ มีการใช คน เงิน วัสดุอุปกรณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. การจัดองคกรและการบริหารจัดการ
- มีผูบริหารในระดับหัวหนาทําหนาที่รับผิดชอบและอํานวยการโดยตรงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคทั้งดานการผลิตและการบริหารความปลอดภัย
- มีการแบงงานออกเปนสวนตางๆ ระบุหนาที่การงานไวชัดแจง
- มีการมอบหมายใหเหมาะสมกับบุคคลและไดสัดสวนกับงาน บุคคลที่ยังไมรูจัดฝกอบรม
- มีการจัดระเบียนแบบแผนในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใหเหมาะสมกับสถานประกอบการ ไมเครงครัดจนเกินไป
- มีการควบคุมการกํากับงานที่ดี มีปญหาอุปสรรคก็รีบปรับปรุงแกไข
- มีการจัดสถานประกอบการใหมีลักษณะพรอมที่จะปรับใหเปนไปตามสถานการณได
เชน จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ใหพอเพียง ใหมีการผลิตที่ปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุอันตรายตางๆ
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หลักการประสานงาน
1.ใชหลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน มนุษยเปนสัตวสังคม มีความรูสึกนึกคิดสูง มีความตองการติดตอ
สัมพันธในระหวางมนุษยดวยกัน ถานําหลักการเหลานี้มาใชในการปฏิบัติงาน จะชวยใหเกิดการรวมมือประสานงานขึ้น
ได วิธีสรางขวัญและกําลังใจทําไดหลายวิธีดังนี้
- การมอบหมายงานใหผูรวมงานพึงพอใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
- เลื่อนตําแหนง เพิ่มเงินเดือน แผนกใดที่ปฏิบัติงานดี ปราศจากอุบัติเหตุอันตรายตางๆ
- การใหรางวัล เชน มอบประกาศนียบัตรหรือโลหชมเชย แผนกที่มีสถิติอุบัติภัยเปนศูนย
2. มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ไมยึดหลักการทํางานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเพียงประการเดียว ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน
3. มีการประสานแผนที่ดี มีการวางแผนการดําเนินงานรวมกัน เพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ําซอน หรือขัดแยงกัน
4. มีการประสานความคิดที่ดี ผูบริหารทุกฝายในสถานประกอบการควรมีความคิดเห็นตรงกันวางานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเปนหนาที่ของทุกคน ทุกฝาย ถายทอดแนวความคิดเกิดความรวมมือ บรรลุเปาหมาย คือ ความปลอดภัย
5. มีการประสานคน ผูทํางานในสถานประกอบการตองรูจักบทบาทหนาที่ จะตองทํางานสัมพันธกับใครเพื่อใหเกิดงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น
6. มีการประสานดานการเงิน วัสดุอุปกรณ เพื่อใหใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
7. มีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
8. มีการจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพ เชน จัดใหมีผูมีหนาที่รับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการแบงงาน
กัน มอบหมายงานกันไวชัดเจน พรอมทั้งจัดวางระเบียบกฎเกณฑใหเอื้ออํานวยตอการรวมมือประสานงานกับฝาย
ตางๆ อยางดียิ่ง
กิจกรรมสงเสริมการประสานงาน
1. การใชระบบคณะกรรมการ
2. การจัดแผนผังและการกําหนดหนาที่การงาน
3. การจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. การใชระบบการประชุม
5. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
6. การนิเทศงาน
7. การฝกอบรม
8. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
9. การมอบหมายอํานาจหนาที่
10. การจัดงานใหเปนระบบ
11. การติดตออยางไมเปนทางการ
12. การจัดใหมีหนวยแนะแนวทางวิชาการ
13. การแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะ
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ปญหาอุปสรรคในการประสานงาน
1. ขาดการวางแผนการดําเนินงานที่ดี
2. ขาดมนุษยสัมพันธที่ดีในระหวางผูรวมงาน
3. ขาดการติดตอสื่อสารที่ดี
4. นโยบายของสถานประกอบการไมชัดเจน
5. ขาดการควบคุมกํากับงานที่ดี
6. การกําหนดอํานาจหนาที่ไมชัดเจน
7. ทัศนคติของผูรวมงานแตกตางกัน
8. เทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานไมดี
9. ประสิทธิภาพของหนวยงานแตกตางกัน
10. สาเหตุสวนตัวทําใหไมมีการประสานงานกัน
แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
สามารถวิเคราะหไดจากตนเหตุที่ทําใหเกิดการไมประสานงานกันและพิจารณาหาทางแกไขจากตนเหตุนั้นโดยตรง ดังนี้
1. จัดทําโครงการหรือแผนงานการสรางความปลอดภัยในการทํางานโดยกําหนดกิจกรรม เปาหมายหรือวัตถุประสงคไว
ใหชัดเจน ควรกําหนดแผนการประสานงานระหวางฝายตางๆ ในสถานประกอบการไวใหชัดเจน
2. เนนหลักมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน เสริมสรางใหผูรวมงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
3. จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีในสถานประกอบการ จัดหาเครื่องมือสื่อสารไวใหเพียงพอ กําหนดใหมีเจาหนาที่
และประชาสัมพันธ
4. จัดทํานโยบายเรื่องการประสานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานไวใหชัดเจน เชน นโยบายหลัก
ที่จะลดอุบัติเหตุหรืออันตรายเหลือนอยที่สุดหรือลดใหเปนศูนย โยใหทุกคนทุกฝายถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองปฏิบัติ
5. จัดใหมีระบบการควบคุมกํากับงาน ติดตอและประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. จัดแผนผังการแบงหนวยงานและกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหชัดเจน
7. คํานึงถึงการบํารุงขวัญของผูรวมงานเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีและมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน
8. ปรับปรุงเทคนิคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหทันสมัย รัดกุมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
9. จัดใหมีการฝกอบรม ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
สถานประกอบการตามความจําเปน
10. ผูบริหารและผูรวมงานทุกคนตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีจิตใจกวางขวาง ไมเอาเปรียบผูอื่น เคารพในความคิดเห็น
ของผูอื่น มีกิริยาวาจาดีตอเพื่อนรวมงานและรูจักการใหอภัย
การประสานงานภายในสถานประกอบการ
การประสานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ใชรูปแบบการประสานงานหลายรูปแบบ ทั้งการ
ประสานงานในแนวตั้ง การประสานงานในแนวนอนและการประสานงานในแนวทแยงมุม
กรณีการจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ เพื่อจูงใจใหพนักงานมีจิตสํานึกและปฏิบัติงานดวย
ความปลอดภัยอยูเสมอ
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การจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน ควรมีการประสานการดําเนินงานดังนี้
1. เสนอจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน หรือคณะกรรมการจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการ
ทํางานขึ้น
2. คณะกรรมการประชุมกันจัดทําแผนการจัดงานเพื่อเสนอขออนุมัติตอผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการจัดการแบงฝายที่รับผิดชอบการดําเนินงานออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายกิจกรรม ฝายประชาสัมพันธ และ
ฝายประสานงาน
4. ฝายกิจกรรมมีการประสานการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในงานสัปดาหความปลอดภัย เชน การประกวดคําขวัญ การ
ประกวดภาพโปสเตอร การแขงขันการตอบคําถามและการจัดนิทรรศการ
5. ฝายประชาสัมพันธมีการประสานการดําเนินงาน การแจงขาวการจัดงาน การประกาศเชิญชวนใหผูปฏิบัติงานเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในงาน
6. ฝายประสานงานทําหนาที่เปนผูประสานงานทั่วไประหวางฝายตางๆ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสัปดาห
ความปลอดภัย
การประสานงานภายนอกสถานประกอบการ
การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จําเปนตองมี
การติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให
เปนไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑระเบียบขอบังคับที่กฎหมายกําหนดไว รูปแบบการติดตอประสานงานอาจดําเนินการอยางเปน
ทางการโดยทําหนังสือติดตอเปนลายลักษณอักษร หรือปรึกษาพบปะพูดคุยทางโทรศัพท
การตรวจสุขภาพประจําป มีขั้นตอนการติดตอประสานงานและดําเนินการดังนี้
1. การดําเนินงานตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบุคคล ยึดหลักครบ 1 ป สง
ตรวจ
2. ฝายบุคคลรวบรวม 20-30 คน ทําหนังสือแจงหัวหนางาน ประมาณ 15 วัน
3. ฝายบุคคลติดตอกับโรงพยาบาล กําหนดวันตรวจสุขภาพ
4. เมื่อถึงกําหนดนัดหมาย ตรวจสุขภาพประจําป จัดรถรับสง ไปตรวจ หรือ มาตรวจที่สถานประกอบการ
5. โรงพยาบาลทําการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติ สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของบริษัท เชน ตรวจเลือด
ตรวจปสสาวะ ตรวจสมรรถภาพสายตา การไดยิน ตรวจวัดชีพจร หัวใจและความดันโลหิต ฉายเอกซเรยปอด
6. ฝายบุคลรับใบรายงานผลและสงเก็บไวที่ฝายการพยาบาลของบริษัท พรอมสําเนาใบแจงผลตรวจสุขภาพให
ผูปฏิบัติงานทราบเปนรายบุคคล
7. แพทยและพยาบาลประจําฝายการพยาบาลจะเปนผูพิจารณาผลการตรวจสุขภาพประจําป ถาพบผูปฏิบัติงานมีโรค
หรือผิดปกติ พิจารณาการรักษา
8. กรณีที่พบวาผูปฏิบัติงานมีโรคหรือความผิดปกติเกิดขึ้นจากสาเหตุการปฏิบัติงานในโรงงาน ฝายการพยาบาลทํา
หนังสือถึงผูบริหารทราบเพื่อสั่งใหคณะกรรมการความปลอดภัยหาแนวทางปองกันและแกไข ตอไป
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การอบรมความปลอดภัยในการทํางาน ควรประสานการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
1. เสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานหรือคณะกรรมการจัดการดําเนินการอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
2. สํารวจสภาวะการทํางานในโรงงานวามีความตองการการฝกอบรมในเรื่องใด
3. จัดทําแผนการฝกอบรมใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ
4. เสนอแผนการฝกอบรมตอผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณากําหนดวิทยากรในการฝกอบรมทั้งวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกสถานประกอบการ
6. ติดตอประสานงานกับวิทยากรอยางไมเปนทางการและทําหนังสือเชิญอยางเปนทางการเพื่อยืนยันดวย
7. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานที่กําหนดไว
8. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานรวมกับคณะกรรมการทําการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่ผาน
การอบรมแลว

manasu

