หนวยที่ 12 ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอมูล (Data) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ขอเท็จจริงหรือสิง่ ที่ถือหรือยอมรับวาเปน
ขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ
จึงเปนขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกตปรากฏการณ กิจกรรม การกระทํา หรือลักษณะของสิ่งตางๆ อาจจะจดเปนบันทึก
แลวเก็บรวบรวม โดยทีย่ ังไมมีการจัดระเบียบหรือประมวลผล เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชงานหรือตัดสินใจ
สารสนเทศ (Information) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ขาวสาร การแสดงหรือชี้แจง
ขาวสารตางๆ
สารสนเทศ จึงเปนผลลัพธที่ไดจากการนําขอมูลเขาสูขบวนการประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจหรือการนําไปใชงานของผูรับ ขอมูลเปรียบเหมือนวัตถุดิบสวนสาระสนเทศเปรียบไดกับสินคาสําเร็จรูป
อาจสรุปไดวาคุณลักษณะสําคัญของสาระสนเทศมี 3 ประการคือ
1. เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว เชน การจัดเรียง การหาคาเฉลี่ย การเปรียบเทียบ และการหาแนวโนม เปนตน
2. อยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชงานได
3. มีคุณคาสําหรับใชประโยชนในการตัดสินใจ หรือการดําเนินการ
ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ SI ) หมายถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ หรือแปลงจากขอมูลดิบใหอยูใ นรูปที่มีความหมาย มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงาน
ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Information System) หมายถึง
ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอมูลทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหเปนสารสนเทศที่มี
ประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงาน
ความสําคัญของระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผูใชงานแบงเปน สองกลุมคือ กลุมบุคลในองคกร เชนผูบริหาร ผูเกี่ยวของ และกลุมบุคลนอกองคกร เชนหนวยงานรัฐ และ
ผูสนใจทั่วไป มีความสําคัญแบงได 3 ประการคือ
1. การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานประจํา ในการปฏิบัติงานประจําทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพราะในแตละวันมี
ขอมูลเกิดขึ้นมากมาย เชนขอมูลอุบัติเหตุ ขอมูลการตรวจสุขภาพ การอบรม ฯลฯ ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชน ก็ตอเมื่อเก็บ
รวบรวมเปนหมวดหมู นํามาประมวลผล ใหเปนสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชงาน
2. การสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหผบู ริหารทราบสถานการณที่เปนจริง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง จะ
ชวยใหสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตางๆ
3. การสนับสนุนการปฏิบตั ิตามภาระหนาที่ทางกฎหมาย เนื่องจากสถานประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การ
รายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ที่ระบุไวในกฎกระทรวง

ประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะชวยใหการบริหารจัดการขององคกรใน
ภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. ประโยชนตอการจัดการขอมูลและสารสนเทศ
- มีการรวบรวมขอมูลจากภายในและภายนอกทีจ่ ําเปน ตอการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร
- มีระบบประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนนาํ ไปใชงานได
- มีระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู สะดวกตอการคนหาและนําไปใช
- มีการปรับปรุงขอมูลใหอยูในสภาพที่ถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ
- มีฐานขอมูล เพื่อนําไปใชในการศึกษาทางดานวิทยาการระบาด และการศึกษาวิจัยอืน่ ๆ ตอไป
2. ประโยชนตอการบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร การมีระบบสารระสนเทศดานอาชีวอนามัย
จะชวยสนับสนุนในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การกําหนดนโยบาย เปาหมาย และการวางแผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการบริหารองคกร
- การวิเคราะหและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมทันตอเหตุการณ
- การบริหารจัดทรัพยากรในการดําเนินงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การดําเนินงานและการเชื่ออมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ ในสวนตางๆขององคกร เกิดการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ
- การกํากับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ เพื่อดูความกาวหนา
- ชวยใหเกิดความสะดวกในการรายงานและตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และหนวยงานที่กํากับ
ดูแลตามกฎหมาย
- องคกรมีมาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัยในการดําเนินงาน ไดรับความเชื่อถือ สรางโอกาสในการลงทุน
สวนประกอบของระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัย ประกอบดวย
1. ทรัพยากรเบื้องตน
- Hardware ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ และสื่อตางๆ ที่ใชในการแปลงสภาพ แปลงคา หรือวิเคราะหขอมูล การ
ทําตาราง กราฟจัดหมวดหมู การคํานวณ เรียงลําดับ มักใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล
- Software ไดแกคําสั่งและขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
- People ware บุคคลที่เกี่ยวของกับระบบและ ผูใช User
2. ขอมูลนําเขา (Input) ขอมูลที่จะนํามาเปลี่ยนแปลงใหเปนสารสนเทศ
3. การประมวลผล (Processing) กระบวนที่ใชในการแปลงสภาพหรือวิเคราะหขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศ
4. ขอมูลออกหรือผลลัพธ (Output) สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลจนกระทั่งสิน้ สุดขบวนการ นําไปใชงาน
5. การยอนกลับ (Feedback)
6. การเก็บรักษาขอมูล (Store) และปรับปรุงใหUpdate อยูเสมอ
7. การควบคุมและรักษาความปลอกภัย (Control and Security Measures) เพื่อไมใหผูไมเกี่ยวของไปยุงเกีย่ วกับขอมูลที่ไม
ตองการเผยแพร

บทบาทของสาระสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบงเปน 5 ประการคือ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
- การรวบรวมขอมูล
- การตรวจสอบขอมูล
2. การประมวลผลขอมูล (Data Processing)
- การจําแนกประเภทของขอมูลที่รวบรวมได แบงกลุม
- การเรียงลําดับขอมูล ตามหมายเลข ตัวอักษร เพื่อเรียกใชงานงายประหยัดเวลา
- การคํานวณขอมูล
- การสรุปผล เชนสถิติ
3. การจัดการขอมูล (Data Management)
- การเก็บรักษาขอมูล
- การปรับปรุงขอมูล
- การคนคืนขอมูล หรือการดึงขอมูลมาใช
- การทําสําเนาขอมูล เพื่อปองกันความเสียหาย
4. การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data control and Data Security)
- เพื่อใหแนใจวาขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได และมีการประมวลผลขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม
- เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งเปนทรัพยสินอยางหนึ่งของกิจการ
เชนกําหนดใหมกี ารใสรหัสผาน (Password)
5. การจัดทําสารสนเทศ (Information Generation) ประกอบดวย การแปลความหมาย การจัดทํารายงาน บทความ
ตลอดจนการนําเสนอสารสนเทศ หรือสื่อสาร ไปยังผูรับหรือผูใชประโยชน
ขอพิจารณาในการจัดทําระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ประเภทของขนาดและสถานประกอบการ
2.กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. นโยบายของนายจางหรือผูบริหารระดับสูงในสถานประกอบการ
ขั้นตอนการจัดทําระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. การสํารวจและวิเคราะหความถูกตองของขอมูล
- ชนิดและรูปแบบของขอมูลที่ใชอยูในขณะนี้ เชน แบบฟอรม รายงาน และเอกสารตางๆ
- ขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทีม่ ีอยูแลว หรือสามารถจัดเก็บได
- ชนิดขอมูลที่หนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหนวยงานตางๆ ของสถานประกอบการตองการ
- ขอมูลที่ควรจะมีใชเพิ่ม เพื่อตอบสนองผูใชงานในระดับตางๆ
- ความถีแ่ ละปริมาณของการใชขอมูล

2. การมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําและดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย บุคลากรดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ สถานประกอบการ บุคลากรทาง
การแพทย และ บุคลากรปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3. การกําหนดแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การสื่อภาษาที่เขาใจตรงกันในกลุมบุคลากรที่เขาถึงขอมูลนั้นๆ
- การจัดเก็บขอมูล ชนิดและรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บ
- การตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
- การอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลใหแกผูใชขอมูลทุกฝาย โดยเนนความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และรวดเร็ว
- การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศใหแกผูใชทงั้ ภายในและภายนอกองคกร
- การรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่เปนความลับหรือขอมูลที่จํากัดการรับรูเพียงผูบริหาร หรือเฉพาะกลุมงาน ไมใหเกิด
รั่วไหลของขอมูล
- การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ โดยการเฝาติดตาม (Monitoring) การประเมิน (Evaluating) และการแกไข (Modifying)
เพื่อปรับปรุงที่ตองการและจําเปน
4. การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชนในสวน
ของผูปฏิบัติงาน จะตองมีการเก็บขอมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารทํางาน ประวัติสุขภาพ ผลตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและการตรวจ
สุขภาพเปนระยะเมื่อเขาทํางาน บันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ สามารถนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลอื่นได เชน ขอมูลการบริหารความ
ปลอดภัย มาตรการควบคุมปองกันอุบัติเหตุ ขอมูลสุขศาสตรอุตสาหกรรมแสดงผลการตรวจประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางาน
การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลโดยทั่วไปมักแบงเปน 2 กลุม
- ขอมูลเพื่อการบริหารงานดานความปลอดภัย
- ขอมูลเพื่อการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
การจัดเก็บขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน มักแบง ระดับความรุนแรง 3 ระดับ
1. ระดับอุบัติการณ จัดเก็บขอมูลอางอิงในการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ ไมบนั ทึกขอมูลสถิติอุบัติเหตุ
2.ระดับปฐมพยาบาลเบือ้ งตน แตไมตอ งหยุดงาน จัดเก็บขอมูลอางอิงเพื่อศึกษาหาแนวทางปองกันควบคุมไมใหเกิดขึ้นอีก
ไมบันทึกเปนขอมูลสถิติอุบัติเหตุ
3.ระดับหยุดงาน ตองมีการบันทึกขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยนับวันถัดไปจากวันเกิดอุบตั ิเหตุเปนการหยุดงานวันแรก
รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุ กําหนดมาตรการแกไขไมใหเกิดขึ้นอีก
5. วิเคราะหขอมูลและการประมวลผล ขอมูลที่รวบรวมไดจะตองมีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูล มีการ
จัดเรียงหมวดหมูใหเหมาะสมและสะดวกตอการประมวลผล ตลอดจนการวิเคราะหขอ มูลโดยใชหลักการทางสถิติ เชนนํามา
เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นกับกลุมผูปฏิบัติงานตางๆ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน รวมถึงประเมินมาตรการควบคุมปองกันวาที่มี
อยูเพียงพอหรือไม
6. การจัดทําสารสนเทศและการนําเสนอตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ หลังจากวิเคราะหและประมวลผลแลวนําผล
ที่ไดรายงานผูบ ริหารและผูท ี่เกี่ยวของ

6.1 การรายงานผลเพื่อการบริหาร มักเปนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและรายงานสถานการณความ
สูญเสียในรูปของชั่วโมงการทํางานประมวลผลเปนรายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน หกเดือน และรายป รูปแบบการรายงาน
ผลมักเปนแบบสถิติวิเคราะห มีการใชแผนภูมิหรือกราฟมาใชแสดงสถิติเปรียบเทียบในแตละชวงเวลา จะเห็นความแตกตาง
ชัดเจนกวาการรายในในรูปตารางสถิติ
6.2 การรายงานผลเพื่อการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน มักแสดงเปนรูปกราฟ สรุปขอมูลขาวสาร การจัดบอรด
นิทรรศการ การจัดกิจกรรม ประกวดแขงขันดานความปลอดภัย
6.3 รายงานผลตอหนวยงานที่เกีย่ วของตามกฎหมาย
1) แบบรายงานผลที่เสนอตอหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน
- แบบรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ : แบบ จป.(ว)
- แบบรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง : แบบ จป. (ท)
- แบบแจงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ: แบบ สอ.1
- แบบรายงานความปลอดภัยและการประเมินการกออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ: แบบ สอ.2
- แบบรายงานความปลอดภัยและการประเมินการกออันตรายของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทํางาน
และสถานที่เก็บสารเคมี: แบบ สอ.3
- แบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทํางานและสถานที่
เก็บสารเคมี: แบบสอ.3
2) แบบรายงานผลที่เสนอตอหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เชน
- แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา
- แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
- แบบรายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทําความเย็น
- แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมออบไอน้ํา/ภาชนะรับแรงดัน
- เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟา
- รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
- เอกสารรับรองการตรวจสอบระบบใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงของรถฟอรคลิฟท
- ฯลฯ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกอบดวย 4 สวนคือ
1.บุคลากรดานอาชีวอนามัยละความปลอดภัย จป หัวหนางาน จประดับเทคนิค จประดับเทคนิคชัน้ สูง จป ระดับวิชาชีพ
จประดับ บริหาร
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ โรงงานที่มีลูกจางตั้งแต 50
คนขึ้นไปตองจัดใหมีคณะกรรมการนี้ มีหนาที่เกีย่ วกับสารสนเทศคือ
- พิจารณานโยบายและแผนงาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน นอกงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย เจ็บปวย
- รายงานเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแกไขใหถูดตองตามกฎหมาย

- พิจารณาขอบังคับและคูมอื มาตรฐานความปลอดภัยตอนายจาง
- สํารวจปฎิบตั ิการดานความปลอดภัย ตรวจสอบสถิติ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
- พิจารณาโครงสรางแผนการอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย
- วางระบบการรายงานสภาพการทํางานทีไ่ มปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติเอง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
3. บุคลากรทางการแพทย แพทยและพยาบาล มีบทบาทเกี่ยวของกับสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ
- การจัดทําสมุดสุขภาพ โดยเก็บรักษาไวจนคนงานนัน้ ออกจากงานแลวอยางนอย 2 ป
- การบันทึกขอมูลทะเบียนผูป วย (OPD Card) ประกอบดวยขอมูลประวัติ ผลการตรวจรางกาย บันทึกการรักษา
- การบันทึกการเจ็บปวยในหองพยาบาล ตามแผนกหรือตามประเภท ถาเปนโรครายแรงควรมีระบบรายงานทันที
- การบันทึกการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงดานความปลอดภัย
4.บุคลากรปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีหนาที่เกี่ยวกับการใชอุปกรณในการทํางานทีศ่ ูนยคอมพิวเตอร
- พนักงานปอนขอมูล มีหนาที่ปอนขอมูลเขาระบบคอมพิงเตอร
- บรรณารักษระบบ มีหนาที่รับผิดชอบจัดการกับขอมูลจากสื่อตางๆที่อยูภายนอกระบบ
- นักวิเคราะหระบบ มีหนาที่วิเคราะห ออกแบบ และนําระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอรมาใชงาน
- โปรแกรมเมอร มีหนาที่เขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามตองการ
- บุคลากรศูนยสารสนเทศ มีหนาที่จดั เตรียมขอมูลขาวสาร เพื่อชวยใหผูใชสามารถเลือกหาทรัพยากรสนับสนุนในการตัดสินใจ
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามมัยและความปลอดภัย
ฐานขอมูล (Database) เปนการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางมีระบบ ซึ่งนอกจากจะเก็บขอมูลแลวยังเก็บความสัมพันธ
ระหวางขอมูลดวย มีดังนี้
1. ฐานขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ประกอบดวยขอมูลพืน้ ฐานตางๆเกีย่ วกับการประกอบกิจการ
- ชื่อสถานประกอบการ ประเภทและขนาดของกิจการ
- สถานที่ตั้ง แผนผังของสถานประกอบการ แหลงชุมชนขางเคียง
- นโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศนของสถานประกอบการ
- โครงสรางการบริหารของสถานประกอบการ
2. ฐานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดขององคประกอบตางๆ ในกระบวนการผลิต
- แผนผังกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram)
- รายการเครือ่ งจักรเครื่องมือและอุปกรณตางๆ
- ขอมูลการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
- ขอมูลความปลอดภัยของเครื่องจักร เชน การติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายที่จดุ อันตรายของเครื่องจักร
- สภาวะในกระบวนการผลิต เชน อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ฯลฯ
- ระบบงาน ระบบการหมุนเวียนกะ

- จํานวนและรายชื่อของผูปฏิบัติงานในแตละสวนการผลิต
- เปาหมายการผลิต ผลิตภันฑและผลพลอยได
- มลภาวะและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
3. ฐานขอมูลการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน
- โครงสรางการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
- ขอมูลการเรียกรองเงินทดแทนของผูป ฏิบัติงานที่ประสบอันตรายจากการทํางาน
- ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัย
- ขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดทําบัณทึกและการรายงาน
- ขอมูลการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
- ขอมมูลการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
- ขอมูลทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม เชน การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
- ขอมูลการจัดอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- แผนฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยตางๆ
- ขอบังคับและคูมือ รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการ
- ขอมูลเกี่ยวกับการอบรมและการฝกปฏิบัติดานอาชีวอนามัยตางๆ รวมทั้งการฝกซอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน อัคคีภัย การ
รั่วไหลของสารเคมีหรือกัมมันตรังสี เปนตน
- ขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆ เกี่ยวกับอันตรายจากอุบัตเิ หตุและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
4. ฐานขอมูลการบริหารงานบุคคล โดยทัว่ ไปผูปฏิบัติงานแตละคนรวมทั้งผูรับเหมาชวง ควรจะมีทะเบียนประวัติในสวน
เกี่ยวของเก็บไว เชน ประวัตบิ ุคคล ประวัตกิ ารทํางาน ประวัติสุขภาพ สถิติการลา ประวัติการพัฒนาบุคลากร
5. ฐานขอมูลการบริหารงานพัสดุ เชน
- วัสดุดิบและสารเคมีที่ใช ประเภทและปริมาณการใช
- เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS)
- มาตรการการจัดเก็บ การเบิกจาย การเคลื่อนยาย การทําลาย การจัดการเมื่อเกิดอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
6. ฐานขอมูลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อใหงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและครบถวน เชน
- กฎหมายที่เกี่ยวของดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ขอมูลมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน
- คาเสนอแนะดานความปลอดภัย ฯลฯ

ความหมาย ประเภทและคุณลักษณะที่พึงประสงคของสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety Information) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจาก
การประมวลผล โดยมีขอมูลที่เกี่ยวของดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสวนนําเขา (Input) แลวนํามาประมวลผลหรือ
รวบรวมใหอยูใ นรูปแบบที่มคี วามหมาย สามารถนําไปใชประโยชนได
1. ชวยกระตุนและสรางความสนใจดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหแก ผูบริหาร และผูเกีย่ วของในสถาน
ประกอบการ
2. ชวยใหผูบริโภคสารสนเทศ เกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่นําเสนอ
3. เมื่อเกิดความเขาใจแลวสาระสนเทศจะชวยใหผูบริโภค สามารถตัดสินใจ หรือนําไปใชประโยชนในเรื่องตางๆไดอยาง
เหมาะสม เชน ประเมินอันตราย วางแผนปองกัน
ประเภทของสาระสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. วัสดุพิมพ เอกสารสิ่งพิมพตางๆ เชนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร
2. วัสดุที่ไมเปนสิ่งพิมพ เชน วีดีทศั น ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เทปบรรยาย โปรแกรมชวยสอน
3. วัสดุอิเลคทรอนิคส เปนการบันทึกสารสนเทศในรูปดิจิทัลโดยใชระบบแสงเลเซอร หรือคอมพิวเตอร เชน หนังสือ
อิเลคทรอนิคส (E-Books) แผนซีดี แผนดีวีดี และซีดีรอม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ดีควรมีคุณลักษณะทั้ง 4 ดานคือ
1. ดานเวลา : ทันเวลา และทันสมัย
2. ดานเนื้อหา : ถูกตอง สมบูรณ นาเชื่อถือ เขาใจงาย ตรงกับความตองการและตรวจสอบได
3. ดานรูปแบบ : ชัดเจนกะทัดรัด มีรูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ยืดหยุน ได
4. ดานกระบวนการ : เขาถึงได และปลอดภัย
ลักษณะของสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับบุคลากร แบงเปน 4 ระดับ มีลักษณะแตกตางกันดังนี้
1. ระดับวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว (Strategic Planning) ผูบริหารระดับนี้จะอยูส ูงสุดขององคกร เนนในเรื่องนโยบาย
เปาประสงค กลยุทธขององคกร และการวิเคราะหแนวโนมตางๆ เพื่อตัดสินในวางแผนระยะยาวไมสนใจรายละเอียดปลีกยอย
สนใจรายงานสรุป นานๆ ครั้ง เชน รายงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานความปลอดภัยเดือนละครัง้
2. ระดับวางแผนการบริหาร จะเปนผูบริหารระดับกลางไดแกผูจัดการหนวย นํานโยบายของผูบริหารระดับสูงมาปฏิบัติให
เกิดผลสําเร็จ การควบคุมการจัดการ และวางแผนกลวิธี ลักษณะสารสนเทศที่ตองการจะมีรายละอียกมากกวาผูบริหารระดับสูง
แตมีขอบเขตแคบกวาและตองการรายงานทีม่ ีความถี่มากกวา เชน ขอมูลรายสัปดาหหรือรายเดือน
3. ระดับวางแผนปฏิบัติการ บุคลากรระดับนี้จะเปนผูบ ริหารชั้นตนควบคุมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ หัวหนา
งาน มีการวางแผนที่เกีย่ วของเปนระยะเวลาสั้นๆ เชนแผนงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ตองการสารสนเทศที่มี
ขอบเขตแคบกวาแตมีรายละเอียดมากกวา เชน กฎระเบียบ ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
4. ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับปฏิบัติการจะเกีย่ วของอยูก ับงานประจําวันทีท่ ําซ้ําๆ กัน เกีย่ วของกับสารสนเทศคือ
จัดหาขอมูลเขาสูระบบและผูใชสารสนเทศ ไดแก การใหขอมูลหรือรายงานจุดอันตรายหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปน

อันตรายใหหวั หนางาน ลักษณะสารสนเทศที่ตองการนัน้ ควรมีเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน ไมกวางจนเกินไป
ปริมาณไมมากนัก ใชสื่อภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย
คุณลักษณะของผูใชสาระสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการ
1.ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศวามีประโยชนตอการตัดสินใจ และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มีความรูและมีความสามารถในการใชสารสนเทศ รูแหลงสาระสนเทศ รูวิธีเขาถึง รูขอบขายของเนื้อหาสารสนเทศ
3. สามารถประเมินสารสนเทศและเหลงสารสนเทศไดอยางมีวจิ ารณญาณ
4. สามารถประมวลสารสนเทศ คือการคิดและการวิเคราะหสารสนเทศที่ไดมา
5. สามารถใชและสื่อสารสารสนเทศใหบรรลุวัตถุประสงคของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
แหลงสาระสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แหลงสาระสนเทศ (Information Resources) หมายถึง แหลงที่เกิด แหลงผลิต หรือแหลงที่เปนศูนยรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ซึ่งผูใชสารสนเทศสามารถสืบคนสารสนเทศที่ตองการได
1.สารสนเทศบุคคล ไดแกตวั บุคคลที่เปนผูรู คณาจารย นักวิชาการ
2. แหลงสารสนเทศสถาบัน หรือสถาบันบริการสารสนเทศ เปนแหลงที่ตั้งอยูในองคกรตางๆ สถาบันการศึกษา หนวยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคมวิชาชีพ หรือองคกรระหวางประเทศ หองสมุด ตางๆ
3.แหลงสาระสนเทศสื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
4. แหลงสารสนเทศอินเตอรเน็ต โดยการสืบคนสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีม่ ีอยูในเว็บไซตตางๆ
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