
อุบัติเหตุในท่ีท ำงำนและโรคจำกงำนอำชีพไม่ได้ถูกก ำหนด
โดยชะตำกรรมหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้   อุบัติกำรณ์มีสำเหตุเสมอ
และสำเหตุเหล่ำนี้สำมำรถขจัดออกไปได้ และป้องกันได้โดย
กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรป้องกันท่ีแข็งแรง

“Vision Zero” หรือ “วิสัยทัศน์สู่ความปลอดภัย” เป็น
กำรจัดกำรด้วยกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรป้องกันซึ่งบูรณำกำร 
ท้ัง 3 มิติ ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย  สุขภำพ และควำมผำสุก
ทุกระดับของกำรท ำงำน 

สภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยและมีสุขภำพดีไม่ได้เป็นเพียง
ข้อผูกมัดทำงกฎหมำยและศีลธรรมเท่ำนั้น  แต่ยังเป็นกำรจ่ำย
ออกทำงเศรษฐกิจ  กำรลงทุนด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ
อนำมัยในสถำนท่ีท ำงำน  เป็นกำรหลีกเล่ียงควำมทุกข์ทรมำน
ของมนุษย์  ปกป้องสุขภำพและควำมสมบูรณ์ทำงร่ำงกำยและ
จิตใจซึ่งทรัพย์สินท่ีมีค่ำท่ีสุดของเรำ   ส่งผลกระทบด้ำนบวก
ต่อแรงจูงใจของผู้ท ำงำน  คุณภำพของงำน  ผลิตภัณฑ์ และ 
ชื่อเสียงขององค์กร และควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จด้ำนเศรษฐกิจในเชิงบวก

งำน....คือ....ชีวิต             งำน เพ่ือชีวิตท่ีดี
อีกด้ำนหนึ่งของ...งำน      งำน คือ ชีวิต หรือ ควำมตำย
งำน หมำยถึงควำมพยำยำมอย่ำงหนัก
งำน ท ำให้เจ็บปวด          งำน ท ำให้บำดเจ็บ
งำน ท ำให้เจ็บป่วย          งำน ท ำให้ตำยได้

หลัก 4 ประการของ Vision Zero - เคารพในความเป็น
มนุษย์
๐ ชีวิตต่อรองไม่ได้
๐ ผู้คนมีโอกำสท ำผิดพลำด
๐ ควำมสำมำรถในกำรทนต่อแรงกดดันทำงร่ำงกำยและจิตใจ

เป็นสิ่งส ำคัญ
๐ กำรป้องกันต้องมำก่อนสิ่งอื่นใด

กลยุทธ์การป้องกันเพื่อควำมปลอดภัย สุขภำพและควำมผำสุก
>> ทุกอุบัติเหตุสำมำรถป้องกันได้ !
>> กำรเจ็บป่วยในท่ีท ำงำนสำมำรถป้องกันได้ !
>> ไม่มีใครจะต้องตำยในท่ีท ำงำน !
>> ไม่มีควำมรุนแรงของโรคจำกกำรท ำงำน อุบัติเหตุจำกงำน 

และอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร !

“VISION ZERO” เป็นกลยุทธ์ใน“กำรป้องกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ” ในรูปแบบของกฎทอง 
7 ประกำร (7 Golden Rules)

กฎทองข้อที่ 1  Take Leadership - Demonstrate 
Commitment
มีความเป็นผู้น า - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน กฎทองข้อที่ 2  Identify Hazards
ชี้บ่งอันตราย - ควบคุมความเสี่ยง

กฎทองข้อที่ 3  Define Targets – Develop Programs 
ก าหนดเป้าหมาย - พัฒนาแผนงานโปรแกรม

กฎทองข้อที่ 4  Ensure a Safe and Healthy System - Be Well 
Organized ท าให้แน่ใจว่ามีระบบการจัดการความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย – จัดการองค์กรให้เป็นระเบียบท่ีดี

กฎข้อที่ 5 Make sure safety and health in machines, 
equipment and workplace
ท าให้แน่ใจว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

กฎข้อที่ 6 Improve Qualification – Develop 
Competence
การปรับปรุงคุณวุฒิ คุณสมบัติ – พัฒนาสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกฎข้อท่ี 7 Invest in People – Motivate by Participation
การลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคล - สร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุก
คนมีส่วนร่วม



กฎทองข้อที่ 1  Take Leadership - Demonstrate 
Commitment
มีความเป็นผู้น า - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน 
>> แสดงให้เห็นควำมเป็นผู้น ำด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย 

โดยได้มีกำรวำงมำตรฐำนและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ร่วมงำนทุกระดับ

>> ควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยเป็นเรื่อง
ที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนรับทรำบ  และพูดคุยเรื่องนี้กันอย่ำงเปิดเผย

>> ปฏิบัติตนสม่ ำเสมอ และแสดงให้ทุกคนเห็นว่ำควำมปลอดภัยและ
สุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำนเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ

>> ลงทุนเรื่องควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำรปฏิบัติงำนกฎทองข้อที่ 2  Identify Hazards
ชี้บ่งอันตราย – ควบคุมความเสี่ยง
>> ท ำให้แน่ใจว่ำมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในสถำนที่ท ำงำน โดยท ำ

เป็นเอกสำรและปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ สม่ ำเสมอ
>> อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และ

อุบัติกำรณ์ท่ีร้ำยแรง ได้รับกำรรำยงำน บันทึกในรูปแบบสถิติ 
และประเมินเพ่ือพิจำรณำโอกำสในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป

>> ใช้ประโยชน์จำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์
อุบัติเหตุไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

กฎทองข้อที่ 3  Define Targets – Develop Programs 
ก าหนดเป้าหมาย – พัฒนาแผนงานโปรแกรม
>> ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
>> วำงแผน ก ำหนดกิจกรรมชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุผล
>> ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ

มำตรกำรควำมปลอดภัยฯ ที่ใช้อยู่

กฎทองข้อที่ 4  Ensure a Safe and Healthy System - Be Well 
Organized ท าให้แน่ใจว่ามีระบบการจัดการความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย – จัดการองค์กรให้เป็นระเบียบท่ีดี
>> มีกำรจัดกำรที่ดีในเรื่องควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย โดยกำร

จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
สมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติงำน และกระบวนกำรท ำงำน 

>> ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญ ในกำร
พิจำรณำบรรจุบุคลำกรในต ำแหน่งผู้บริหำร 

>> องค์กรมีกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย
ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

กฎข้อที่ 5 Make sure safety and health in machines, 
equipment and workplace
ท าให้แน่ใจว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
>> มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ก ำหนดส ำหรับ

กำรก่อสร้ำง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รวมทั้งกำรออกแบบสถำนที่
ท ำงำนใหม่ 

>> ท ำให้แน่ใจว่ำเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติกำร  มีกำรติดตั้งและใช้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม

>> สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติกำร เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือมีอันตรำยน้อยที่สุด 

กฎข้อที่ 6 Improve Qualification – Develop 
Competence
การปรับปรุงคุณวุฒิ คุณสมบัติ – พัฒนาสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
>> ทรำบคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกับเทคโนโลยีกำรผลิต เพื่อให้มี
ควำมปลอดภัย  ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และหลีกเลี่ยง
ไม่ให้งำนหยุดชะงัก

>> ลงทุนในกำรอบรม และกำรศึกษำเพ่ิมเติมหรือต่อเนื่องของ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองเพ่ิมเติม

>> น ำเอำสมรรถนะใหม่หรือพัฒนำเพิ่มเติมของผู้ปฏิบัติงำนไป
พิจำรณำเพื่อมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใหม่ที่เหมำะสม

>> ควำมรู้น ำไปสู่ควำมปลอดภัย – คือเหตุผลของกำรสอนงำนที่
ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจและปฏิบัติงำนได้ มีคุณค่ำสูงยิ่งขึ้นกฎข้อที่ 7 Invest in People – Motivate by Participation

การลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคล - สร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุก
คนมีส่วนร่วม
>> แสดงควำมชื่นชมผู้ปฏิบัติงำนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

และสุขภำพอนำมัยและคำดหวังว่ำพนักงำนทุกคนท ำเช่นเดียวกัน
>> ใช้เรื่องควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำน ในกำร

สร้ำงและกำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
>> จัดท ำโครงสร้ำงที่เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงแรงจูงใจ


