คูมือเลม 10
การควบคุมความปลอดภัย
บทนํา
ความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพเปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ่งในการนํา TQM มาปฏิบัติในองคกร จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออกแบบและแนะนําเครื่องมือและมาตรการบางอยางขึ้นมาเพื่อปองกัน และหลีก
เลี่ยงความเสี่ยง ตัวอยางมาตรการควบคุมความปลอดภัย เชน การชี้บงบริเวณสําหรับอพยพ บริเวณอันตราย
และบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหวางทํางาน และในสถานที่ทํางาน ใชเครื่องแบบที่ปลอดภัยและเครื่องปองกัน
รวมถึงการติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัยที่เครื่องจักร สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือ นอกจากนั้น
ตองจัดทํากฎระเบียบดานความปลอดภัย มีการตรวจ ใหการศึกษา และปลูกฝงฝกอบรมเพื่อสืบคนอันตราย และ
ดําเนินการตรวจสอบเปนระยะเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
[1] การกําหนดบริเวณอพยพ เขตอันตราย การบันทึกอุบัติเหตุในงานและบริเวณทํางานที่เกี่ยวของ
[1]-1 กําหนดทางออกฉุกเฉิน เสนทางหนีภัย บริเวณอพยพ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาทุกคนสามารถอพยพออกจากอาคารไดอยางปลอดภัยและรวดเร็ว
(1) ติดตั้งปาย “ทางออกฉุกเฉิน” ไวเหนือประตูทางออกทุกหอง(ควรมีไฟแสงสวางในเวลากลางคืน)
(2) “เสนทางหนีภัย” ควรมีเครื่องหมายบอกเสนทาง (ควรมีไฟแสงสวางในเวลากลางคืน)
(3) หามวางสิ่งของ หรือ วางใกลทางออกฉุกเฉิน เสนทางหนีภัยและบันไดหนีภัย
(4) ควรมีการติดตั้งบันไดโหน (Rope Ladders) และชูชีพอพยพเมื่อมีการออกแบบอาคาร
(5) เครื่องมือที่ใชในการอพยพควรมีเครื่องหมายแสดงไว และเก็บรักษาใหเปนที่พรอมที่จะใชงาน
(6) บริเวณที่อพยพตองเปนที่รูจักดีของพนักงานทุก ๆ คนโดยไมมีขอยกเวนใด ๆ
(7) ควรมีไฟฉุกเฉิน เพื่อใชบอกปายทางออกฉุกเฉิน และเสนทางหนีภัยในเวลากลางคืน
[1]-2 กําหนดเขตอันตราย
ตองมีปายแสดงเขตอันตรายอยางชัดเจน เชนบริเวณที่เครื่องจักร หรืออุปกรณที่กําลังทํางาน เขตนี้รวมถึงถัง
บรรจุกาซอันตราย หรือเครื่องจักร และอุปกรณที่มีการทํางาน เคลื่อนที่ และที่เก็บสารกัมมันตภาพรังสี ควรติดตั้ง
ปายตามผนัง หรือแขวนที่ตาขาย ควรแขวนในบริเวณที่มองเห็นไดงาย ตองระบุขนาด สีและคําบรรยายตามที่ได
กําหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
[1]-3 คํานวณหาอัตราสวนอุบัติเหตุในงาน
เพื่อประเมินอัตราการเกิดอุบัติเหตุในบริษัท คํานวณหาอัตราสวนของอุบัติเหตุแลวเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และ
คาเฉลี่ยระดับประเทศ คํานวณหาอัตราสวนไดโดยสูตรตอไปนี้
(1) NENSENNINRITSU :
อัตราสวนของการบาดเจ็บและตาย / 1,000 คน / ป
=
จํานวนคนบาดเจ็บและตาย / ป X 1,000
จํานวนคาเฉลี่ยของพนักงาน
(2) DOSURITSU
:
อัตราสวนของการบาดเจ็บและตายตอหนึ่งลานชั่วโมงทํางาน
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=

จํานวนคนบาดเจ็บและตาย X 1,000,000
ชั่วโมงทํางาน
ควรจัดประเภทของอุบัติเหตุตามระดับที่ตองไดรับการรักษาพยาบาล และระบุวาที่ตองหยุดหรือไมหยุดทํางาน

[1]-4 บันทึกอุบัติเหตุในงานและเก็บรักษา
บันทึกอุบัติเหตุในอดีตชวยปองกันอุบัติเหตุทํานองเดียวกันนี้ ไมใหเกิดซํ้าอีกในอนาคต การบันทึกอุบัติเหตุแบง
ออกเปน 2 ชนิด ก) เพื่อใหรายงานไดอยางรวดเร็ว ข) รายงานอุบัติเหตุที่มีขอเสนอแนะเพื่อการปองกันการเกิด
ซํ้าอีก แบบรายงานควรมีชองสําหรับรายงาน
(1) อธิบายวาเกิดอะไรขึ้น พรอมภาพสเก็ทช
(2) ระบุสาเหตุ - เกิดจากวัสดุ เกิดจากคน หรือเกิดจากการบริหาร
(3) ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
(4) ระบุปจจัยที่ชักนําใหเกิดอุบัติเหตุ
(5) ยืนยันผลของการปรับปรุงที่ไดนําไปปฏิบัติ
[1]-5 จําแนกและเก็บรักษาบันทึกอุบัติเหตุ
บันทึกอุบัติเหตุควรเก็บไวอยางถาวรที่สํานักงานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อาจเก็บไวใน
สวนกลาง หรือ ที่หนางาน สามารถจําแนกอุบัติเหตุออกเปน 5 ประเภท คือ
(1) เปนปรากฏการณที่ไมไดทําใหเกิดอุบัติเหตุจริง แตทําใหกลัวหรือทําใหตกใจ
(2) อุบัติเหตุไมรุนแรง เชน รอยขีดขวน
(3) อุบัติเหตุที่เกิด แตไมถึงขั้นหยุดงาน
(4) อุบัติเหตุที่ตองหยุดงาน
(5) อุบัติเหตุที่ตองหยุดงานและทุพพลภาพ
[2] ใชชุดปองกันเพื่อความปลอดภัย เครื่องมือปองกัน การติดตั้งอุปกรณความปลอดภัยในเครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
[2]-1 ชุดปองกัน เพื่อความปลอดภัย และเครื่องมือปองกัน
มีชุดปองกันหลายประเภท ประกอบดวยชุดปองกันความรอน เคมี และไฟ และใชเพื่อปองกันมิให เสื้อผา เสนผม
เขาไปติดในเครื่องจักร เครื่องมือปองกัน ประกอบดวย ชุด ยังมีแวนตา หนากาก ถุงมือ หมวกนิรภัย จุกอุดหู ฯลฯ
[2]-2 ตรวจชุดปองกันเพื่อความปลอดภัยและเครื่องมือปองกันเปนระยะ
มีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองใหใชเครื่องมือปองกัน และตองตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว และบันทึก
จุดที่ควรตรวจคือ
(1) ตามรายการ การปฏิบัติงานที่ตองใสชุดปองกัน
(2) ตามบัญชีพนักงานที่ตองใชเครื่องมือปองกัน
(3) บันทึกของเครื่องมือปองกันที่ “ใชรวมกัน”
(4) บันทึกของเครื่องมือปองกันที่ “ใชสวนบุคคล”
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(5) บันทึกของการตรวจ เครื่องมือปองกันตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
(6) บันทึกของการทําความสะอาดตามระยะเวลาและการเปลี่ยนใหม
(7) เครื่องมือปองกันวายังคงไดมาตรฐาน
ทีมงานตรวจติดตามที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการความปลอดภัย จะตองตรวจสอบตามระยะเวลา วามี
การใชเครื่องปองกันตามที่กําหนดไว
[2]-3 อุปกรณปองกันอันตราย
อุปกรณเหลานี้ใชเพื่อสงสัญญาณเตือน หรือหยุดเครื่อง เมื่อพนักงานเขาไปในบริเวณที่เปนอันตราย รอบ ๆ
เครื่องจักรที่กําหนดไว ตัวอยาง เขน แมพิมพของเครื่องอัดขึ้นรูป ดานหนาของใบมีดเครื่องตัดโลหะแผน และรั้ว
ปองกันบริเวณหุนยนตทํางาน
[2]-4 สงเสริมใหมีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
แนวความคิดเรื่อง “ปลอดภัยไวกอน” ตองไดรับการสงเสริมในสถานที่ทํางานทุกแหง ฝายบริหารตองใหความ
สําคัญตอความปลอดภัยเปนอันดับสูงสุด และพนักงานตองเรียนรูถึงความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ สง
เสริมใหเกิดจิตสํานึกความปลอดภัยโดยสรางความเชื่อมั่นวา
(1) จัดลําดับความสําคัญของความปลอดภัยไวเปนอันดับสูงในทุกที่ตลอดเวลา
(2) ผูใตบังคับบัญชาสามารถสนทนาเรื่องความปลอดภัยกับผูบังคับบัญชาไดงายดาย
(3) มีการดูแลเรื่องความเหมาะสมในการแตงกาย
(4) พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยดวยความสมัครใจ และสรางความเชื่อมั่นวาคนอื่นๆ ก็ทําเชนนั้น
(5) พนักงานรักษาความเปนระเบียบ ความสะอาด และความเรียบรอยของสถานที่ทํางานของตน
(6) ขอบกพรองและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นไดรับการแกไข
(7) มีปายแสดงและสัญญาณเตือนภัยอยางเพียงพอ
[2]-5 มีมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมใหมีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
มีการดําเนินการตามมาตรการที่ชัดเจนเพื่อสงเสริมจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่องทั่วทั้งบริษัท
(1) สรางความเชื่อมั่นวาสมาชิกขององคกรความปลอดภัย และกรรมการตองมีเครื่องหมายแสดง เพื่อบงบอก
(เชน ปลอกแขน)
(2) สรางความเชื่อมั่นวามีการยํ้าเตือนเรื่องความปลอดภัยแกพนักงานในการประชุม อยางนอยสัปดาหละ
ครั้ง
(3) ใหมีการแนะนําและฝกอบรมใหมีการคาดการณวาจะเกิดอันตราย
(4) การทํางานประจําวันใหมีการวินิจฉัยประเด็นของความปลอดภัยดวย
(5) เขารวมงานระดับชาติ และรณรงคเรื่องความปลอดภัยภายในบริษัท
(6) จัดใหมีการบรรยายและสัมมนา ซึ่งทําใหมีจํานวนพนักงานที่ไดรับวุฒิบัตร เพิ่มขึ้น
(7) จัดการประชุมเพื่อรายงานผลสําเร็จดานความปลอดภัย
(8) เขาเยี่ยมชมบริษัทอื่น ๆ
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(9) ติดโปสเตอร คําขวัญดานปลอดภัย
[3] การใหการศึกษาในเรื่องความปลอดภัย การเดินตรวจความปลอดภัย และกฎความปลอดภัย
[3]-1 การใหการศึกษาเรื่องความปลอดภัย
พนักงานควรไดรับศึกษาในเรื่องความปลอดภัยเมื่อมีการจางงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนงาน
การใหการศึกษาเมื่อเขาทํางานสําหรับพนักงานใหมควรครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) รายละเอียดของสถานที่ทํางาน
(2) วินัยในการทํางาน
(3) วิธีการในการเดินเครื่องจักร และการเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณ
(4) การรายงานสิ่งผิดปกติ
(5) การสงเสริม 4 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ)
(6) ตัวอยางของอุบัติเหตุในงาน
บันทึกผลการใหการศึกษาเรื่องความปลอดภัยควรเก็บไวเปนเวลา 3 ป

[3]-2 การเดินตรวจความปลอดภัย (การวินิจฉัย)
พนักงานระบุบริเวณ เครือ่ งจักร อุปกรณ และพฤติกรรมการกระทําทีไ่ มปลอดภัย ของคนในสถานทีท่ างานของฝ
ํ
าย
อืน่ และใชขาวสารนี้สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในฝายตน การเดินตรวจจะชวยสงเสริมใหมีจิตสํานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยได การเดินตรวจความปลอดภัยควร
(1) โดยปกติทีมเดินตรวจความปลอดภัยมีตั้งแต 5-10 คน ใชเวลาเดินตรวจ1-2 ชั่วโมง และตรวจตามรายการ
ตรวจความปลอดภัยระบุบริเวณที่เปนปญหา
(2) เสนอรายงานโดยจําแนกปญหา และจุดปรับปรุง
(3) ใหฝายที่มีปญหาสงแผนการปรับปรุง
(4) ยืนยันวาการปรับปรุงไดนําไปปฏิบัติ
(5) ใหขอคิดเห็น และใหการชวยเหลือ เมื่อเกิดปญหาขึ้น

[3]-3 กฎความปลอดภัย
กําหนดมาตรฐานและกฎความปลอดภัย โดยเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ในเรื่อง
(1) เครื่องแตงกาย
(2) การใชเครื่องมือปองกันตาง ๆ
(3) วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
(4) การรักษาสภาพแวดลอม
(5) การสนับสนุนกิจกรรม 4 ส.
(6) พฤติกรรมและกิจกรรม
(7) การรักษาอาชีวอนามัยและการจัดการ
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(8) การเดินทางไปกลับระหวางบานกับที่ทํางาน
[3]-4 การปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุซํ้า
ดําเนินการตามมาตรการอยางเขมงวดเพื่อปองกันไมใหปญหาดานความปลอดภัยเกิดซํ้า
(1) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ คณะกรรมการความปลอดภัย และหนวยงานดานความปลอดภัยตอง
เรียกประชุมพิจารณาและหาทางแกไขปองกันมิใหเกิดซํ้าอีก ผลสรุปตองรายงานยังคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก ผูซึ่งสามารถดําเนินการทันที
(2) ในการสอบสวนควรเนนที่ “ทําไมพวกเขาถึงทําวิธีนี้” มากกวาวา “ทําไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น”
(3) รวบรวมเฉพาะขอเท็จจริงเพื่อคนหาสาเหตุ ไมควรใชทฤษฎีการคาดเดาและตัดสินโดยอาศัยจากประสบ
การณที่ผานมา
(4) ไมรบกวน ขัดขวาง และสอดแทรก คําอธิบายของผูอยูในสถานที่เกิดเหตุ ใหตั้งใจฟงคําอธิบายและความ
เห็นอยางระมัดระวัง
(5) ใชคําถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร ทําไม และอยางไร (5W 1H)
[3]-5 การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติในระบบความปลอดภัย
บางครั้งอาจพบความผิดปกติในระบบความปลอดภัย เรื่องเหลานี้อาจเกิดขึ้นเพราะ
(1) สัญญาณเตือนไมไดตั้งตามคาพิกัดที่กําหนดไวในคูมือ
(2) สัญญาณเตือนไมสามารถกลับไปตั้งคาเดิมได ไมทํางาน
(3) เสียงหรือแสงสัญญาณเตือนทํางาน ในขณะที่เครื่องจักรทํางานตามปกติ
การจัดการกับสิ่งผิดปกติ
(1) ใชมาตรฐานการตรวจสอบ หรือขั้นตอนเพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ
(2) ใชพนักงานที่มีคุณวุฒิมาแกไขงานที่จําเปนตองใชใบรับรอง
(3) ติด หรือแขวนปายแสดง “หามเปดสวิทช” ที่บริเวณสวิทชของเครื่องจักรอุปกรณขณะที่หยุดเครื่องเพื่อแก
ไขสิ่งผิดปกติ
(4) ติดปายแสดงเพื่อแสดงวาเครื่องจักรอุปกรณนั้นเสีย
(5) ใหรายงานสิ่งผิดปกติใหผูบังคับบัญชาทราบ
(6) ตรวจสอบสัญญาณเตือนสมํ่าเสมอเมื่อทํางานรวมกับผูอื่น
[3]-6 การจัดทําเอกสาร และตรวจตามขั้นตอนการปฏิบัติ (ดูตัวอยาง)
พนักงานมักรูสึกวา ดวยประสบการณ ความรู และความชํานาญของพวกเขา พวกเขาสามารถที่จะละเลยตอกฎ
ความปลอดภัย เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติควรเขียนขึ้นเพื่ออธิบาย วัสดุ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณที่ใช การปฏิบัติการ การเคลื่อนยาย ฯลฯ ที่ตองใช
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ตัวอยาง
แบบฟอรมวิธีปฏิบัติงาน
ตารางแสดงขั้นตอนการทํางาน บังคับใชเมื่อ (วัน.....เดือน.....ป.....)
แกไขเมื่อ
ชื่อพนักงาน

อนุมัติโดย

เตรียมโดย

(วัน.....เดือน.....ป.....)

ชื่อชิ้นสวน

เครื่องมือปองกัน
อุปกรณการวัด
เครื่องมือ

ภาพบรรยาย

อุปกรณเสริม

คําอธิบาย
คําแนะนํา

ลําดับที่

ขั้นตอน

ชิ้นสวนหลักหรือเกี่ยวของ

พนักงาน

1
2
3

[4] ฝกอบรมเพื่อทํานายอันตรายที่จะเกิดลวงหนาตามกฎความปลอดภัย
[4]-1 เพิ่มจิตสํานึกดานการเสี่ยงภัยใหกับพนักงาน
บอยครั้งพบวามีอันตรายที่แอบแฝงอยูกับการเคลื่อนที่ทั้งของเครื่องจักร และของคน ดวยวิธีการ 4 ขั้นตอน เพือ่
เพิ่มจิตสํานึกดานการเสี่ยงภัยดังกลาวใหกับพนักงาน :
ขั้นที่ 1 เขาใจในขอเท็จจริง (ความเขาใจในเรื่องที่นําเสนอ)
ขั้นที่ 2 คนหาปญหาขั้นพื้นฐาน (การคนหาปญหาขั้นตน)
ขั้นที่ 3 กําหนดมาตรการแกไข
ขั้นที่ 4 กําหนดแผนปฏิบัติ (สรางเปาหมาย)
ฝกวิธีการพื้นฐาน 4 ขอ ภายในกลุมยอย โดยใชเอกสารฝกอบรม เนนฝกอบรมจากงานที่ทําจริง แตละคนควรได
รับการสงเสริมใหเปนผูนํากลุมในกิจกรรมฝกอบรมเหลานี้ กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกภายในทีม เชนหัว
หนาทีม เลขาฯ ผูนําเสนอและอื่น ๆ ดําเนินการตามวาระการฝกอบรม ติดปายใหทราบทั่วกันในสถานที่ทํางาน
“คําที่ตองปฏิบัติ” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
[4]-2 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเมื่อมีการติดตั้ง ปรับปรุง หรือสราง เครื่องจักร-อุปกรณใหม
เมื่อมีการนําเครื่องจักรอุปกรณ มาใช ทุกสิ่งที่เกี่ยวของควรไดรับการตรวจ ซึ่งควรทําในขั้นตอนตอไปนี้
(1) ขั้นตอนการออกแบบ
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(2) ขั้นตอนการตรวจรับ (ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ จากผูผลิต)
(3) ขั้นตอนติดตั้ง
(4) ขั้นตอนการทํางาน
(5) ขั้นตอนตรวจสอบและอนุมัติ
เมือ่ ตองทําการปรับปรุงในขัน้ ตอนใด จะไมดาเนิ
ํ นการในขัน้ ตอนถัดไป จนกวาจะทําการปรับปรุงในขัน้ ตอนนัน้ เสร็จ
สิน้

[4]-3 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
ในการติดตามปญหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตองจัดให
มีการประชุมประเภทตางๆ : ที่สิ่งอํานวยความสะดวกของธุรกิจ (เครื่องจักรและอุปกรณ) ที่สถานที่ทํางาน การ
ประชุมเพื่อกําหนดมาตรการปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุซํ้า บันทึกการประชุมเก็บรักษาไวเปนเวลา 3 ป
[4]-4 จัดทํามาตรฐานเพื่อปกปองเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
ตองจัดทํามาตรฐานเพื่อปกปองความเสียหาย ไมทํางาน (เสีย) และการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณการ
ผลิต ใหอยูในสภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด อาจประกอบดวย :
(1) การบํารุงรักษาตามแผน ซึ่งมีการตรวจสอบประจําวัน และตามชวงระยะเวลาที่กําหนด ผลที่ไดรับนํามา
ถกกันในที่ประชุมซอมบํารุง จัดทําแผนการซอมบํารุงและนําไปปฏิบัติ
(2) การซอมบํารุงนอกเหนือจากกําหนดการ เนื่องจากเครื่องไมทํางาน
ตัวอยาง เชน บริษัท N จัดทําระบบบันทึกประวัติเครื่องจักรโดย :
(1) ประวัติการซอมบํารุงของเครื่องจักรจัดเก็บไวที่เครื่อง และใชเปนขอมูลเพื่อการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
(2) จัดทําขอมูลอางอิงใหคณะกรรมการบํารุงรักษา
(3) ระบุสาเหตุความผิดปกติ และกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษา
[4]-5 มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย และการฝกอบรม
ใหการศึกษาและฝกอบรมพนักงานในสิ่งที่หามทํา และสิ่งที่ตองใชการสังเกตอยางระมัดระวัง จัดทํามาตรฐาน
เพื่อปองกัน:
(1) อันตรายจากเครื่องจักร
(2) อันตรายจากการขนสง เคลื่อนยาย
(3) อันตรายจากไฟไหม การระเบิด และอื่น ๆ
(4) อันตรายจากไฟฟา
(5) อันตรายจากการขนยาย การบรรทุก และอื่น ๆ
(6) การกระแทกและตกหลน
การใหการศึกษาและฝกอบรมควร:
(1) ใชมาตรฐานและขอกําหนดของแตละเครื่องจักร และวิธีการใชงานเปนสื่อชวยสอน
(2) ทําแผนการศึกษาเปนลายลักษณอักษร
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(3) ทําการศึกษาเปนกลุม มีการบรรยาย และฝกอบรมที่สถานที่ทํางานจริง
(4) เก็บรักษาบันทึก
[5] กําหนดระบบควบคุมความปลอดภัย
[5]-1 ระบบควบคุมความปลอดภัย
ระบบควบคุมความปลอดภัยออกแบบมาเพื่อทําใหมั่นใจวาเกิดความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงานใน
สถานที่ทํางาน และใหมี สภาพแวดลอมที่สะดวกสบาย ประกอบดวยกฎระเบียบเพื่อปองกันอุบัติเหตุของแรง
งาน การกําหนดความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน และสงเสริมกิจกรรมควบคุมดวยตนเอง
[5]-2 มอบหมายผูมีบทบาทในการปองกันอุบัติภัย
จัดตั้งองคกรภายในเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาพนักงานมีความปลอดภัย หากเกิดภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว
อุทกภัย วาตภัย ไฟไหม ไฟดับ และเพื่อจัดใหมีการฝกซอมรับมือกับอุบัติภัยดังกลาว จุดหลักอยูที่ซอมดับเพลิง
พรอมกับผูนําในแตละพื้นที่ของแตละฝาย ควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่ดังตอไปนี้:
(1) หัวหนาศูนยควบคุมรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด
(2) หัวหนาหนวยดับเพลิง เปนผูนําเพื่ออํานวยการทีมในแตละพื้นที่
(3) เจาหนาที่ติดตอประสานงาน ติดตอไปยังสถานีตํารวจดับเพลิง และผูมีสวนรวมทั้งหมด
(4) เจาหนาที่ดับเพลิงเพื่อดับเพลิงทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม
(5) เจาหนาที่ชวยเหลือในการอพยพ เพื่อชวยเหลือและเฝาติดตามระวังการอพยพ
(6) เจาหนาที่กูภัยชวยชีวิต เพื่อชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ
(7) เจาหนาที่ขนสง เพื่อขนยายเอกสารสําคัญและวัสดุสําคัญอื่น
(8) เจาหนาที่ปองกัน เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาไมมีการกีดขวางการอพยพการดับเพลิง
[5]-3 กําหนดเปาหมายดานความปลอดภัยและการบริหาร
กําหนดเปาหมายดานความปลอดภัยใหเปนตัวเลขทั่วทั้งบริษัท เปาหมายเหลานี้ควรกําหนดเปนตัวเลข และ
ควรประกอบดวย
(1) อุบัติเหตุในงาน ที่ไมตองหยุดงาน ที่ตองหยุดงาน ที่มีผลกระทบภายหลัง และอุบัติเหตุที่เบามาก
(2) อุบัติเหตุจากการจราจรขณะที่เดินทางมาทํางาน
(3) อุบัติเหตุจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปาหมายควรกําหนดใหสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตอยูในระดับซึ่งสามารถทําสําเร็จไดเมื่อทุกฝายรวมมือกัน
อยางเต็มที่
[5]-4 ตรวจผลสําเร็จของเปาหมายดานความปลอดภัย
การประเมินผลสําเร็จของเปาหมายดานความปลอดภัยจะเปนดัชนีวัดความกาวหนาที่ไดทําไปแลว และทําให
พนักงานทุกคนมองเห็นโอกาสที่จะทํ าไดตามที่ใฝฝนนั้นจะตองทํ าอะไรตอไปเพื่อสรางหลักประกันดานความ
ปลอดภัย เปาหมายทุกประเภทที่กําหนดในขอ [5]-3 ตองไดรับการประเมินในรูปของจํานวนครั้งตอป ตอ
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ประเภท ตอสาเหตุ ตอปจจัย ความถี่ ความรุนแรง ผลควรวิเคราะหโดยใชผังพาเรโต วิธีการ FTA (Fault Tree
Analysis) กราฟวงกลมและกราฟแทง
[5]-5 จัดตั้งองคกรปองกันอุบัติภัย
บริษัทตองสนองตอบอยางรวดเร็วตออุบัติเหตุในงาน การเกิดเพลิงไหม และแผนดินไหว จัดตั้งองคกรเพื่อจัดให
มีการฝกซอมการรับมือกับอุบัติภัย กิจกรรมในการปองกันอุบัติภัยอาจจําแนกได 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
มีเปาหมายระดับบริษัท แตไมมีกิจกรรมที่ทําดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2
มีการกําหนดหัวขอกิจกรรมแลว แตยังไมมีกิจกรรมที่ทําดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3
มีการกระจายบทบาทและหนาที่ และมีกิจกรรมดวยตนเองตามฝาย/หนวยงาน
ขั้นตอนที่ 4
มีการกระจายบทบาทและหนาที่ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางฝายที่
เกี่ยวของภายในบริษัท
ขั้นตอนที่ 5
มีการกระจายบทบาทและหนาที่และมีกิจกรรมรวมกันทั่วทั้งบริษัท
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