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อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย หากการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัท บริษัทจึงให้ความส าคัญในการดูแลทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานแทนบริษัท ให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและมีความปลอดภัย  
 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม  (TRIFR) <5.5 <15.55 6.35 

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน 
(LTIFR) 

0 0 2.17 

 
แนวทางการบริหารจัดการ 
ขอบเขตการรายงานฉบับน้ีครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด และบรษิัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากดั ที่อยู่
ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนีไ้ม่รวมธุรกจิที่อยู่ในพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และหน่วย
ธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบรษิัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทและมาตรฐานสากล 
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานและผู้รับเหมาผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีด าเนินงานของบริษัทมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท างาน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการลดโอกาสในการเกิดและลดความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ทุกบริษัทย่อยปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และก าหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์ กร โดยอ้างอิงแนวทาง
ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 หลักการด้าน Process Safety Management (PSM) และแนวทางปฏิบัติอื่นที่
เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม ควบคู่กับการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขอรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก (Disclosure 403-1) บริษัทจะมีการทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายรายปี เป็นประจ าทุกปีในการประชุม
คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน าไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของแต่ละบริษัทย่อย 
 
กลยุทธ์เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการท างานของบริษัท  
1. การลดความเสี่ยงและพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Disclosure 403-2) 
1.1 การบริหารความเสี่ยงในการท างาน 
บริษัทมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบ่งช้ีประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในทุก
กิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมของพนักงาน กิจกรรมของผู้รับเหมา และพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของบริษัท 
พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมร่วมกันบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยงของประเด็นด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ โดยมีการทบทวนความเสี่ยงปีละ 1 
ครั้ง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
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เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านความปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจัดให้มีการติดตามตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนก าหนดมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work 
Procedure /Work Instruction) เพื่อก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้พนักงานน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย รวมถึงก าหนดรายการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
และมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานก่อนปฏิบัติงานและทบทวนความรู้เป็นระยะ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 
1.2 การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
กรณีที่มีอุบัติการณ์ (Incident) ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) อุบัติเหตุ (Accident) 
ที่ท าให้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือหัวหน้างานที่ได้รับแจ้ง ต้องด าเนินการรายงานอุบัติการณ์ โดยบันทึกลง
แบบฟอร์มใบรายงานเหตุฉุกเฉิน/อุบัติการณ์ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ ตามขั้นตอนที่ก าหนด บริษัทมี
กระบวนการสอบสวนเหตุฉุกเฉิน/อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  โดยทางแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะด าเนินการสอบสวนร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานระดับตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขึ้นไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของผู้
ประสบอุบัติการณ์ เพื่อร่วมกันหาสาเหตุและก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า โดยมีการสื่อสารไปยัง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านท่ีประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้รับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังภายในหน่วยงาน 

 
2. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท  
บริษัทให้ความส าคัญกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่บริษัทเป็นผู้ควบคุม
การท างานหรือควบคุมสถานท่ีท างานนั้นๆ บริษัทจึงมีการด าเนินการ ดังนี ้
 

อบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนปฏิบัติงานและจัดให้มีการทบทวนเป็นระยะ 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure / Work Instruction) และรายการตรวจสอบ (Checklist) 

ติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

บ่งชี้ความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหลักในพื้นที่ควบคุมของบริษัท ทั้งของพนักงานและของผู้รับเหมา 
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2.1 บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกับการท างาน (Disclosure 403-3) 
การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน บริษัท ด าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละพื้นท่ี ท้ังการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง และความร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
บริษัทมีบริการด้านสุขภาพให้กับพนักงานเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามปัจจัยเสี่ยง ทั้งการตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสายตาอาชีวอนามัย และตรวจสารเคมี
ในร่างกาย โดยถ้าพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ บริษัทจะด าเนินการให้มีการตรวจซ้ า เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง หากผล
ตรวจสุขภาพซ้ าผิดปกติโดยมีสาเหตุจากการท างาน บริษัทร่วมสอบสวนกับแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการรักษา ตลอดจนพิจารณาให้
พนักงานสับเปลี่ยนหน้าท่ีการท างานเพื่อลดผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงท่ีจะส่งผลต่อการรักษาหรือฟ้ืนฟูสุขภาพของพนักงาน  
ในส่วนของผู้รับเหมา การปฏิบัติงานเฉพาะที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ บริษัทก าหนดให้
บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามรายการที่กฎหมายก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ หากพบว่ามีผล
การตรวจสุขภาพผิดปกติ จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องให้พบแพทย์เพื่อด าเนินการรักษาสุขภาพ รวมถึงจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) และจัดบริการศูนย์สุขภาพส าหรับให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพหรือตรวจรักษาเบื้องต้น รวมถึงการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน โดยแพทย์และพยาบาลประจ าศูนย์สุขภาพ 
บริษัทจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยประสานงานกับทางโรงพยาบาลระยองในการเข้ามาให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการดูแล
สุขภาพ ทั้งด้านการท างาน เช่น เรื่องการยศาสตร์ Office syndrome โรคจากการท างาน และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน เช่น 
โภชนาการอาหาร การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดีและลดการเจ็บป่วยของพนักงาน 
2.2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการด าเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ส่วนกระบวนการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ใช้มาตรการทางการจัดการและ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการช้ีบ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การ
ผลติ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง ดังนี ้
ติดต้ังระบบ Emergency เพ่ิมเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกจดุที่มีการปฏบิัติงานกับเครื่องจักร และสามารถควบคมุ

เหตุการณไ์ด้อย่างรวดเร็วต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 ติดตั้งปุ่ม Emergency เพิ่มบรเิวณด้านข้างทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา (ด้านใน) ท้ัง
ด้านหน้าเครื่องและด้านหลังเครื่อง ด้านละ 2 จุด ให้อยู่ในต าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน
ทุกเครื่อง 

 ติดตั้งลวดสลิงระบบ Safety และใช้แนวลวดสลิงที่ดึงกดหยุดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

 ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนใช้งานเครื่องจักร  

ติดต้ัง Sensor Emergency ส าหรับ
เคร่ืองจักรบางประเภท 

 ติดตั้ง Sensor บริเวณจดุปฏิบัติงานท่ีมีการใช้ของมีคม เพื่อป้องกันกรณีมีวตัถุ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผูป้ฏิบัติงานเข้าไปใกล้ขณะที่ใบมีดท างาน 
เครื่องจักรจะหยุดการท างานทันที 

 ติดตั้ง Sensor เพื่อป้องกันกรณีมวีัตถุหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใกล้ขณะทีลู่กกลิ้งท างาน เครื่องจักรจะหยุดการท างานทันที 

ด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
การใช้สารเคมี 

ติดตั้งเครื่องผสมสารเคมีเป็นระบบปิดมีลักษณะการขนส่งแบบท่อ เพื่อลดการสัมผัส
ระหว่างสารเคมีกับพนักงาน 
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2.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Disclosure 403-5) 
บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานและมีความสามารถในการควบคุมและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้เป็น
ประจ าทุกปี โดยใช้วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์โดยตรง เพื่อลดผลกระทบหรืออันตรายให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด และมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมี/น้ ามันหก-รั่วไหล และ
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทร่วมกับหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นเทศบาลต าบลมะขามคู่ และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนานิคม จัดการอบรมดับเพลิงข้ันต้นทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ จ านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม 160 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และ
คุ้นเคยกับสภาพเหตุการณ์ และสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มีการปฏิบัติงานภายในองค์กร  
จึงได้ก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมาต้องเข้ารับการอบรมช้ีแจงกฎระเบียบก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อจัดท า
การขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรม จึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ และบริษัทยังช่วยพัฒนาคู่ค้าโดยให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาที่ต้องการปรับปรุงระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้รับเหมาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
3. สร้างความตระหนักรู้และจิตส านึกด้านความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
บริษัทมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างจิตส านึกและกระตุ้นใ ห้
พนักงานมีความระมัดระวังและรับผิดชอบในการท างานทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมี
ประสิทธิผล 
3.1 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Disclosure 403-4) 
เพื่อให้งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบังคับบัญชาที่มา
จากการแต่งตั้งและตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการที่มาจากการเลือกตั้ง โดยก าหนดโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส ารวจสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะมาตรการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในปฏิบัติงานและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 การสร้างจิตส านึกในบริษัท 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีปลอดภัยให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร ทั้งในส านักงานและสายการผลิต 
ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
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กิจกรรม Safety Talk & 
Environment Talk 
 

บริษัทมีการสื่อสารเพื่อป้องกันรวมถึงลดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างานผ่านช่อง
ทางการประชุมประจ าเดือน เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงและ
อุบัติการณ์ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน และมี
การสื่อสารจากแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพนักงาน ผ่านกิจกรรม Safety 
Talk & Environment Talk เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นการให้ความรู้ ข่าวสาร ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 

เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน บริษัทจึงจัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่สวมใส่อุปกรณ์ PPE การพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงการสวมใส่และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี 

โครงการแข่งขันลดอุบัติเหตุจาก
การท างาน 

การแข่งขันระหว่างหน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้พนักงานแต่ละหน่วยงานมีความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันต่อความปลอดภัย ทั้งในการท างานของตนเอง และของเพื่อน
ร่วมงาน  

กิจกรรม Safety Mind    
 

กิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน (Safety First) ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน   
ทั้งนี้พนักงานสามารถร่วมเสนอความคิดเห็น และแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติการณ์เพื่อ
ไม่ให้เกิดซ้ าได้ผ่านกิจกรรมนี้  

กิจกรรมปลกูฝังพฤติกรรมความ
ปลอดภัย Behavior Base Safety 
(BBS) 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยลดและปรับแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานให้ลดลง 
หรือหมดไป โดยอาศัยหลักพฤติกรรมศาสตร์ และสถิติ รวมถึงความร่วมมือกันของทุก
ฝ่าย อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติที่ดี และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร   
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ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท างานของบริษัท เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทได้มีการติดตามวัดผลจากตัวช้ีวัด ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ(TRIFR) อัตราความถี่
ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน(LTIFR) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(ISR) และ อัตราการเสียชีวิตจากการท างาน ทั้งของพนักงาน
และผู้รับเหมา 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมี อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) เท่ากับ 

2.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และอัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury 

Frequency Rate : TRIFR) เท่ากับ 6.35 มีค่าลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด ถึงแม้ว่า ในปีที่

ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษัทยังคงสามารถดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานได้
อย่างทั่วถึง ท าให้สถิติอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง 

 
 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยลักษณะของการบาดเจ็บหลักเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 
สาเหตุมาจากทั้งการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางบริษัท ได้ด าเนินการสอบสวนหา
สาเหตุตามกระบวนการทันที และจัดท ามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า ทั้งจากหน่วยงานท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุและจากแผนกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเพิ่มความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ในส่วนของผู้รับเหมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
 


