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1. ຄວາມເປັນມາ
• ວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີຸ່ ເຮັດ
ວຽກເປັນວຽກງານໜ ຸ່ ງທີຸ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນຢຸ່ າງຍິຸ່ ງ... 

• ປະຈ ບັນອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນແລະ ບັນດາປະເທດຕຸ່ າງໆໃນທົຸ່ ວໂລກ
ແມຸ່ ນໄດ້ເອົ າໃຈໃສຸ່ ເປັນພິເສດຕ ຸ່ ການປົກປ້ອງຊີ ວິ ດຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ

• ໄລຍະທີຸ່ ຜຸ່ ານມາໄດ້ເກີ ດມີ ອ ປະຕິເຫດແຮງງານເປັນຈ ານວນ
ຫລວງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ພິການ,ເສັຍອົງຄະ,ເປັນ
ພະຍາດອາຊີ ບແລະ ເສັຍຊີ ວິ ດ.

• ອົງການແຮງງານສາກົນເຫັນວຸ່ າມີ ຈ ານວນ 2,34 ລ້ານຄົນ ເສັຍຊີ ວິ ດ
ຍ້ອນການປະກອບອາຊີ ບໃນແຕຸ່ ລະປີ ແລະສະເລຸ່ ຍໃນແຕຸ່ ລະວັນມີ ຜ ້
ເສັຍຊີ ວິ ດຈ ານວນ 5,500 ຄົນ ຍ້ອນອ ປະຕິເຫດແຮງງານແລະພະຍາດ
ອາຊີ ບ.

•

• ສ າລັບ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົ ານັບແຕຸ່ ເລີຸ່ ມຕ້ົນປະຕິບັດ
ແນວທາງປຸ່ ຽນແປງໃໝຸ່ ທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຕ້ົນມາ
ແມຸ່ ນໄດ້ມີ ການລົງທ ນໃນການກ ຸ່ ສ້າງພື ້ ນຖານໂຄງລຸ່ າງຫລາຍ
ພ ສົມຄວນ ຊ ຸ່ ງໄດ້ມີ ການນ າໃຊ້ແຮງງານລາວນັບມື ້ ນັບຫລາຍ
ຂ ້ ນໃນແຕຸ່ ລະປີ ໃນ 6ຂະແໜງການຫລັກ...

• ແຕຸ່ ແຮງງານລາວສຸ່ ວນຫລາຍແມຸ່ ນແຮງງານທີຸ່ ເຄືຸ່ ອນຍ້າຍ
ຈາກຊົນນະບົດເຂົ ້ າມາເຮັດວຽກຢ ຸ່ ໃນຕົວເມື ອງ ແລະ ເຄືຸ່ ອນ
ຍ້າຍໄປມາຕາມກະແສຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຈ້າງງານ
ແຕຸ່ ລະຂະແໜງ....
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2.ຈ ດປະສົງ
ຈ ດປະສົງແມຸ່ ນເພືຸ່ ອ:
1.ຮຸ່ າງນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງກັບ
ວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານ (OSH)
ໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕຸ່ ງໄມ້;

2.ຮຸ່ າງຄ ຸ່ ມື ວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງ
ງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕຸ່ ງໄມ້;

3.ປັບປ ງວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານ
(OSH) ເພືຸ່ ອຫລ ດຜຸ່ ອນອ ປະຕິເຫດແລະພະຍາດອາຊີ ບໃນ
ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕຸ່ ງໄມ້.

3. ກິດຈະກ າການຮຸ່ າງນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
3.1ການຮຸ່ າງນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຸ່ ຽວກັບວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງ
ແຕຸ່ ງໄມ້

• ສ້າງຕ້ັງທິ ມງານຂອງຄະນະກ າມະການວິ ຊາສະເພາະທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງ
ຊ ຸ່ ງປະກອບມີ ພາກສຸ່ ວນຕຸ່ າງໆ

• ສັງລວມແລະ ຄ້ົນຄວ້ານິ ຕິກ າ ແລະລະບຽບການດ້ານຄວາມ ປ ອ ດ
ໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານ

• ຈັດກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລື ໃນການຮຸ່ າງນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍກຸ່ ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງ
ງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕຸ່ ງໄມ້

• ນ າສະເໜີນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ ຸ່ ຄະນະເຮັດວຽກ
ດ້ານ ວິ ຊາການເພືຸ່ ອໃຫ້ຄ າເຫັນແລະ ປັບປ ງນິ ຍາມ ເປັນສະບັບສ ດ
ທ້າຍ
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2.2 ການສ້າງຄ ຸ່ ມື ວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະ
ກ າປ ງແຕຸ່ ງໄມ້

•ປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານ (ລວມທັງ
ອ ປະຕິເຫດແຮງງານ) ໃນຂະແໜງການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ໃນ 4ແຂວງເປົ ້ າໝາຍ.

•ພັດທະນາຄ ຸ່ ມື ກຸ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະສ ຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງການປ ງແຕຸ່ ງ
ໄມ້.

• ຝຶກອບົຮມົຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃຫແ້ກ່ພະນກັງານກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມແລະ ບັນດາຜ ້ ປະກອບການ.

•ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບແຮງງານ
ຂອງຜ ້ ປະກອບການ.

3. ກິດຈະກ າ ການຮຸ່ າງນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ (ຕ ຸ່ )

4.1 ວຽກງານການສາ້ງນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

• ໄດສໍ້າເລດັ ການສາ້ງຕັງ້ທມິງານ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ (OSH)
• ໄດສໍ້າເລດັການສງັລວມ, ຄົນ້ຄວ້ານຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ

• ໄດສ້ກຶສາຊ່ອງວ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ ແລະລະບຽບການທ ່ ມ ຢ ່  ທ ່ ພວົພນັ
ເຖງິບນັດາຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມຕ່້າງໆຂອງ ສປປ ລາວ

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືແລະ ສໍາເລດັຮ່າງ ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົ ໝາຍໃນວຽກ
ງານ OSH ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ ້

4. ຄວາມຄື ບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
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ຕົວຢຸ່ າງ: ຕົວແບບ ຂອງນິ ຍາມໄມ້ – ໃນສປປລາວ

ລດ ຕົວຊີ ້ ບອກ
ຕົວຢ້ັງຢື ນ ກະຊວງ ທີຸ່ ມີ

ສຸ່ ວນຮຸ່ ວມ
ການອ້າງອີ ງດ້ານນິ ຕິກ າ ສ າລັບ

ຕົວຢ້ັງຢື ນ

I ຫ ັ ກການ : ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ວຸ່ າດ້ອຍແຮງງານ

ມາດຖານທີ 1: ປະຕິບັດຕາມ ບັນດາຂ ້ ບັງຄັບ ກຸ່ ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ
ແຮງງານ (ການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້)
1. 1  ມີ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ
ແລະ ຂ້ັນຕອນ ດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຮງ
ງານ ແລະ ສ ຂະພາບ
ແຮງງານ

• ມີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ດ້ານຄວາມ
ປອດໄພແຮງງານ ແລະ ສ ຂະພາບແຮງງານ

• ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນ
ດ້ານຄວາມປອດໄພແຮງງານ ແລະ
ສ ຂະພາບແຮງງານ

• ເຄືຸ່ ອງຈັກ, ເຄືຸ່ ອງມື ແລະ ອ ປະກອນປ້ອງ
ກັນຕົວ

ກະຊວງ ຮສສຄ ກົດໝາຍວຸ່ າດ້ວຍ ແຮງງານ ເລກທີ 43/ສຊ,  
ທັນວາ 2013, ມາດຕາ 117 ກອບວຽກງານ
ໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສ ຂະພາບແຮງງານ.  ມາດຕາທີ 123 
ພະນັກງານ ແລະ ໜຸ່ ວຍງານ ຮັບຜິດຊອບ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບແຮງງານ ໃນ
ໜຸ່ ວຍງານແຮງງານ

ກະຊວງອ ດສາ ຫະ
ກ າ ແລະ ການຄ້າ

ຂ ້ ຕົກລົງເລກທີ No. 0719/2009 ກຊອສຄ
2009  ກຸ່ ຽວກັບ ມາດຖານ ການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້, 
ມາດຕາ 9 ກຸ່ ຽວກັບ ລະບົບ ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ມາດຕາ 10 
ມາດຕະຖານສ າລັບ ການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກ

ກົດໝາຍວຸ່ າດ້ວຍ ອະນາໄມ, ພະຍາດ ແລະ
ການສົຸ່ ງເສີ ມ ສ ຂະພາບ ເລກທີ 08/ສຊ
ທັນວາ 2011. ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກຸ່ ຽວກັບ
ອະນາໄມ, ພະຍາດ ແລະ ການສົຸ່ ງເສີ ມ
ສ ຂະພາບ

4.2 ການສາ້ງຄ ່ ມວືຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນ
ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ ້

• ສໍາເລດັການລງົໄປເກບັກາໍຂໍມ້ ນໃນ 3 ແຂວງທງົລອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ ຊຶ່ ງສຸມໃສ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມຂ້ະໜາດໃຫຍ່,ກາງ ແລະ ນອ້ຍ
ປະກອບດວ້ຍ

• ສາມແຂວງທດົລອງລວມມ : ແຂວງໄຊຍະບ ລ (6 ໂຮງງານ) ແຂວງຄໍາ
ມ່ວນມ (7 ໂຮງງານ) ແລະ ແຂວງອດັຕະປື (6 ໂຮງງານ)

• ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ (7 ໂຮງງານ)

4. ຄວາມຄື ບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ຕ ຸ່ )
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ບັນຫາທີຸ່ ພົບເຫັນ

1. ການເກັບມ້ຽນແລະການທ າຄວາມສະອາດສຸ່ ວນຫ າຍຍັງເຮັດ
ບ ຸ່ ໄດ້ດີ

2. ບ ຸ່ ມີ ປ້າຍ,ສັນຍາລັກເຕື ອນໄພຕຸ່ າງໆ

3. ເຄືຸ່ ອງຈັກ ເກົຸ່ າແກຸ່ , ອ ປະກອນປ້ອງກັນ ເຄືຸ່ ອງຈັກ ບ ຸ່ ມີ

4. ລະບົບທ ຸ່ ດ ດຂີ ້ ຝ ຸ່ ນ ເຮັດວຽກ ບ ຸ່ ທັນໄດ້ຢຸ່ າງເຕັມທີຸ່

5. ບ ຸ່ ມີ ເຄືຸ່ ອງປ້ອງກັນ ສຽງໃຫ້ກ າມະກອນ

ບັນຫາທີຸ່ ພົບເຫັນ (ຕ ຸ່ )

6. ການຕິດຕ້ັງ ລະບົບໄຟຟ້າ ບ ຸ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ

7. ບ ຸ່ ມີ ເຄືຸ່ ອງແບບເຮັດວຽກ ທີຸ່ ເມາະສົມ ໃນສະຖານທີຸ່ ເຮັດວຽກ

8. ຂາດ ອ ປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ ອອກແຮງງານເຊັຸ່ ນ: 

- ເກີ ບໜັງຫລື ເກີ ບບ ດ

- ຜ້າອັດປາກ, ອັດດັງ

- ເຄືຸ່ ອງອັດຫ ປ້ອງກັນສຽງດັງ



12/18/2015

7

ບັນຫາທີຸ່ ພົບເຫັນ (ຕ ຸ່ )
9.  ບ ຸ່ ໄດ້ມີ ການບັນທ ກ, ເກັບກ າ ແລະ ລາຍງານ ອ ປະຕິເຫດ
ຂອງແຮງ ງານ ທີຸ່ ເກີ ດຂ ້ ນ

10. ຂາດຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ ໃຊ້ແຮງງານ ໃນ
ການປ້ອງ ກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ

11. ຂາດການຝ ກອົບຮົມ ກຸ່ ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສ ຂະພາບ ໃຫ້ ພະນັກງານ ແລະ ກ າມະກອນ

12. ບ ຸ່ ມີ ວິ ຊາການຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະ ກຸ່ ຽວກັບ ວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ໃນໂຮງງານ

13. ຜ ້ ອອກແຮງງານບ ຸ່ ລ ້ ງເຄີ ຍໃນການໃຊ້ເຄືຸ່ ອງປ້ອງກັນຕົນ
ເອງໃນ ເວລາ ເຮັດວຽກ

14. ການເກັບມ້ຽນ ສານເຄມີ ບາງບຸ່ ອນຍັງບ ຸ່ ເປັນລະບຽບ.

5. ແຜນໃນຕ ຸ່ ໜ້າ

• ປັບປ ງ ແລະ ສ າເລັດ ສະບັບຮຸ່ າງ ນິ ຍາມໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ  ກຸ່ ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະສ ຂະພາບ
ແຮງ ງານ.

• ສ້າງຄ ຸ່ ມື ຄວາມປອດ ໄພ ແລະສ ຂະພາບແຮງງານ ແບບທົຸ່ ວ
ໄປ ແລະ ແບບສະເພາະ

• ຈັດຝ ກອົບຮົມ ໃນການນ າໃຊ້ ຄ ຸ່ ມື ຄວາມປອດ ໄພ ແລະ
ສ ຂະພາບ ແຮງ ງານ ໃຫ້ພະນັກງງານ ກ/ຊຮສສແລະຂະ
ແໜງການທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງ.  

• ປັບປ ງແບບຟອມລາຍການກວດສອບ ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄວາມປອດ ໄພ ແລະ
ສ ຂະພາບ ແຮງ ງານຂອງຜ ້ ປະກອບການ
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 ຂາດ ຄ າແນະນ າສະເພາະ ກຸ່ ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ຂອງ
ແຮງງານ ໃນຂະແໜງການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້.

 ຍັງຂາດ ພະນັກງານ ທີຸ່ ມີ ຄ ນວ ດທິ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ຂອງແຮງງານ ໃນຂະແໜງການປ ງ
ແຕຸ່ ງໄມ້.

6. ສິຸ່ ງທ້າທາຍ ຂອງ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ແຮງ
ງານ ໃນຂະແໜງປ ງແຕຸ່ ງໄມ້

ຂ ຂອບໃຈ


