หนวยที่ 10 เทคนิคเฉพาะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของการตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัย (Safety Inspection) หมายถึง การคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ เพื่อกําหนด
แนวทางหรือมาตรการในการควบคุมปองกันกอนทีจ่ ะเกิดอุบัติเหตุ อันตรายหรือการบาดเจ็บ
วัตถุประสงค
1. เปนการคนหาพฤติกรรมและการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
เชนไมสวมอุปกรณปองกัน การหยอกลอกันขณะปฏิบตั ิงาน
2. เปนการคนหาสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยหรือไมไดมาตรฐาน เชน แสงไมพอ การระบายอากาศไมดี ไมมอี ุปกรณ
ปองกันอันตรายที่เครื่องจักร
3. เปนเครื่องมือในการวัดผลการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของสถานประกอบการ วามีความเหมาะสม มีการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
4. เปนการติดตามผลประเมินผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหนวยงาน หลังผูปฏิบัติงานไดรับ
การอบรม หรือหลังการปรับปรุงเครื่องจักร สภาพแวดลอม
5. เปนการกระตุนผูปฏิบัติงานใหปฏิบัตติ ามกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากมีการตรวจอยาง
ตอเนื่อง
6. ชวยปองกันการเกิดอุบตั ิเหตุหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน
ประโยชนของการตรวจความปลอดภัย
1. เพื่อควบคุมและปองกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
2. ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหาอันตรายหรืออุบัติเหตุตางๆ
3.เปนการสอนงานดานความปลอดภัยโดยตรงเมื่อพบวามีการปฏิบัตงิ านที่ไมถูกตอง
4. เปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางปลอดภัยอยูตลอดเวลา และเปนการกระตุนใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่อง
ความปลอดภัยตามที่ไดกําหนดไว มีการปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง
5. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานตลอดจนการแกไขและการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
6. เพื่อลดสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุภายในสถานประกอบกิจการ โดยจะทําใหทราบถึงสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงานและดําเนินการควบคุมปองกันกอนจะเกิดอันตรายขึ้นในการปฏิบัติงาน
7. เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ องคกร เมื่อสถิติประสบอันตรายลดลงหรือไมเกิดขึ้น จะเพิม่ ความนาเชื่อถือใหกับ
ลูกคายิ่งขึ้น
หลักการและแนวทางการตรวจความปลอดภัย
หลักการตรวจความปลอดภัย ใหประสบผลสําเร็จ ผูตรวจตองมีความรูความสามารถในการตรวจตามหลักการตางๆ 3
ประการคือ
1. การคาดการณสาเหตุการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ สิ่งสําคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยคือ การที่ผูตรวจสอบ
สามารถระบุไดวาสภาพที่พบเห็นนัน้ เปนอันตรายหรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําใหเกิดอันตราย มากนอยเพียงใด

2. การประเมินความรุนแรงของอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น นําผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานความ
ปลอดภัย หรือกฎหมายความปลอดภัย นํามาวิเคราะหแลวจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อใหทราบวาจะดําเนินการขอใด
กอนหลัง
3. การควบคุมปองกันแกไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เปนการนําเสนอแนวทางในการควบคุมปองกันตลอดจน
แนวทางแกไขปญหาที่พบจากการตรวจความปลอดภัย และนําเสนอโดยสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ โดยใช
หลักการควบคุมปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิดของปญหา หรือทางผาน หรือที่ตัว
ผูปฏิบัติงาน
แนวทางการตรวจความปลอดภัย จะตองกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบ วิธีการตรวจ รวมถึงการใชแบบตรวจตางๆ
1. ผูมีหนาทีต่ รวจความปลอดภัย
- เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตามกฎกระทรวงกําหนด มีดังนี้
- เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จ ป.หัวหนางาน)
- จ ป. เทคนิค จ ป. เทคนิคชั้นสูง จ ป . วิชาชีพ
- จ ป. บริหาร
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
- หนวยงานความปลอดภัย บุคลากรในหนวยงานทําหนาที่ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวม
ของสถานประกอบกิจการ และงานดานความปลอดภัยตามที่นายจางมอบหมาย
- หัวหนางาน ใกลชิดและเขาใจสภาพการทํางาน ควรดําเนินการตรวจในเรื่อง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตา งๆ สภาพ
การทํางาน ความสะอาด ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย
- ผูปฏิบัติงาน เปนการตรวจความปลอดภัยที่สามารถทําไดอยางตอเนือ่ งทุกวัน ควรมีแบบตรวจสอบความปลอดภัย
ประจําวันใหผูปฏิบัติงานไดใช
- ผูบริหาร มีบทบาทในการจัดใหมีระบบตรวจสอบ สงเสริม อาจดําเนินการทุก 6 เดือน หรือสุมตรวจ
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สําหรับการตรวจความปลอดภัยทีต่ องใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเชน วิศวกร ตรวจสอบหมอไอน้ํา
ปนจั่น ระบบไฟฟา
2.วิธีการตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยทีจ่ ะประสบผลสําเร็จในการคนหาอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีวิธีและขนตอนในการดังนี้
2.1 การจัดทําแบบตรวจสอบความปลอดภัย เปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับตรวจความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางาน จะตอง
พัฒนาใหเหมาะสมสําหรับการคนหาอันตราย หัวขอการพิจารณาการตรวจสอบแบงเปน 3 สวนคือ
1) ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มผี ลตอสุขภาพอนามัย พิจารณาจากสิ่งเหลานี้
- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน เสียง ความรอน แสงสวาง พิจารณาโดยใชเครื่องมือตรวจวัด เปนไปตามกฎหมาย
หากอยูใ นสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายมีการใชอุปกรณปองกันหรือเปลา
- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเคมี เชน ดาง สารกัดกรอน และสารพิษ พิจารณาเรื่องวิธีปฏิบัติ การจัดเก็บ บรรจุ การจัดการ ทํา
ความสะอาดเมื่อสารเคมีหก การควบคุมปองกัน การระบายอากาศ ใชอุปกรณปองกัน

- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย ไวรัส รา ผูปฏิบัติงานในสถานที่มคี วามชื้นสูงซึ่งเสี่ยงตอการเจริญเติบโต
ของเชื้อราและแบคทีเรียตางๆ ปฏิบัติงานกับสัตว อาจจะเปนพาหะของโรคตางๆ พิจารณาเรื่อง วิธีปฏิบัติ การรักษาความ
สะอาด ระบายอากาศ สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชนหนากาก ถุงมือ ชุดกันเปอน
- ปจจัยดานการยศาสตร เชน ทาทางการปฏิบัติงาน การออกแบบหนวยที่ทํางาน การจัดระยะเวลาพัก งานกะ พิจารณาวิธี
ปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ ชั่วโมงการทํางาน การพัก ทาทางปฏิบัติงานที่ถูกตอง
2) การตรวจสอบความปลอดภัยทั่วๆ ไป เปนการตรวจความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงาน ไดแก
- ไฟฟา สายไฟไมมกี ารชํารุด การตอสายดิน
- เครื่องกล เครื่องสงถายกําลัง พิจารณาดูสภาพทัว่ ไปและการมีเครือ่ งปองกันอันตรายติดตั้งที่เครื่องจักร
- อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร พิจารณา จุดหนีบ จุดตัด จุดควาน จุดอัด จุดหมุน สวนหมุนฟนเฟองเปนตน
- เครื่องมือ เครื่องใชวัสดุอุปกรณ พิจารณาดูสภาพทั่วไป การจัดเก็บ การใชงาน
- วัตถุไวไฟ พิจารณาสถานที่จัดเก็บ ปริมาณที่มี อุปกรณในการควบคุมปองกันอันตราย
- วัสดุสิ่งของเหลือใชและขยะ เชน พิจารณาดูปริมาณการสะสม การจัดเก็บ การกําจัด
- ทางเดิน และพื้นที่ทํางาน เชน สภาพพื้นไมขรุขระ ไมลื่น มีความสะอาด ไมมีสงิ่ กีดขวางทางเดิน แสงสวางเพียงพอ
- ทางออก เชน พิจารณาดูเครื่องหมายทางออกที่เห็นชัดเจนแสงสวางเพียงพอตอการมองเห็น ไมมีสิ่งกีดขวางทางออก
3) การควบคุมและปองกันอัคคีภยั ไดแก
- การปองกันอัคคีภยั เชน พิจารณาการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบของการจัดเก็บวัสดุไวไฟ การกําจัดของเสีย
และการควบคุมการทํางานเกีย่ วกับวัสดุไวไฟ
- ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณตรวจจับ พิจารณาดูการติดตัง้ การทดสอบตามกําหนดเวลา
- ระบบการแจงเหตุ เชน พิจารณาการมีโทรศัพทและระบบที่ใหสัญญาณในการแจงเหตุ สําหรับทีมควบคุมฉุกเฉินและ
หนวยงานภายนอก
- การดับเพลิง พิจารณาชนิดที่ใชถูกตอง มีเครื่องหมายและขอแนะนําการใช การจัดวางไมถูกกีดขวาง มีการบํารุงรักษา
และการตรวจสอบตามกําหนดเวลา
- การอพยพหนีไฟ เชน พิจารณามีแผนที่ทางออก มีการอบรม และการซอมแผนฉุกเฉิน เปนตน
หลังจากทราบสิ่งที่ควรพิจารณาในการตรวจ แลวจัดทําแบบตรวจสอบความปลอดภัย มี 3 ประเภทคือ แบบตรวจความ
ปลอดภัยทัว่ ไป แบบตรวจความปลอดภัยโดยหัวหนางาน แบบตรวจความปลอดภัยเฉพาะดาน

1.แบบตรวจความปลอดภัยทั่วไป
ตัวอยางแบบตรวจความปลอดภัยในการทํางานทั่วไป
พื้นที่/บริเวณทีต
่ รวจ
ผูตรวจสอบ
วัน เดือน ป ทีต
่ รวจ
เรื่องที่ตรวจ
1. พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป

2. การระบายอากาศ

3. สภาพแวดลอม

4. เครื่องจักร

5. ไฟฟา

6. เครื่องมือ

7. การปองกันและระงับ
อัคคีภัย

8. การกระทําทีไ
่ มปลอดภัย

แผนก
เวลา
รายละเอียดของการตรวจ
1.1 พื้นเรียบ ไมมีหลุม ชองปด ไมลื่น
1.2 จัดวางสิ่งของเปนระเบียบ
1.3 เศษวัสดุแหลมคม โลหะ ตะปู
1.4 การรักษาความสะอาด
1.5 มีทางระบายน้ํา
2.1 มีพัดลมระบายอากาศสม่าํ เสมอในบริเวณที่
อับอากาศ
2.2 มีหนาตางเปดระบายอากาศ
2.3 มีการควบคุมแหลงมลพิษไมใหรั่วออก
2.4 มีการกรองอากาศ ถาตองการใหอากาศ
ไหลเวียนกลับ
2.5 มีการควบคุมอากาศทีแ
่ หลงมลพิษเฉพาะจุด
เชนงานเชื่อม
3.1 แสงสวาง
3.2 อุณหภูมิ
3.3 เสียงดัง
3.4 ปริมาณ ฝุน
 ไอ ละออง กาซ
4.1 การบํารุงรักษา
4.2 อุปกรณปองกันอันตรายที่เครื่องจักร
4.3 ความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักร
4.4 ความสะอาดของบริเวณทีท
่ ํางานของ
เครื่องจักร
5.1 สายไฟ
5.2 การตอสายไฟ
5.3 ฟวส และอุปกรณ
5.4 การตอลงดิน
5.5 หมอแปลงไฟฟา
6.1 สภาพของเครื่องมือ
6.2ความปลอดภัยในการใชงาน
6.3 การบํารุงรักษา
7.1 จํานวนถังดับเพลิงมือถือและอุปกรณดับเพลิง
7.2 สภาพถังดับเพลิงมือถือและอุปกรณดับเพลิง
7.3 การติดตั้งถังดับเพลิงมือถือและอุปกรณ
ดับเพลิง
7.4 การปองกันแหลงที่อาจกอใหเกิดไฟ
7.5 การปองกันสารไวไฟ/วัสดุติดไฟ
8.1 ทาทางการทํางาน
8.2 ขั้นตอนการทํางาน
8.3 การแตงกาย
8.4 การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล

ดี

ไมดี

ไมดีอยางไร

2. แบบตรวจความปลอดภัยโดยหัวหนางาน ตรวจในบริเวณที่ควบคุมงาน ตรวจทุกวัน 15-30 นาที จนกวาจะครบทุกแบบ
ตรวจ กําหนดเวลา 1 เดือน การประเมินผลควรเปนตัวเลขเพื่อใหชัดเจนในมาตรฐาน วิธีคิดคะแนนอิงมาจากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รายละเอียด จากสูตร คะแนนการตรวจ = C – S x VF
C
C = จํานวนนับของสิ่งที่จะตรวจ ( Count)
S = จํานวนของสิ่งนับรวมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนด หรือC ที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน (Sub-standard)
VF = น้ําหนักคะแนน
การใหคะแนน อาจแบงเปน 4 ระดับ
ระดับที่ 1 พอใช
คะแนนแบบตรวจไมนอยกวารอยละ 40
ระดับที่ 2 ปานกลาง คะแนนแบบตรวจไมนอยกวารอยละ 60
ระดับที่ 3 ดี
คะแนนแบบตรวจไมนอยกวารอยละ 80
ระดับที่ 4 ดีมาก
คะแนนแบบตรวจรอยละ 81 ขึ้นไปถึง 100
ตัวอยาง ผลการตรวจสอบพืน้ ที่ปฏิบัติงาน
C-S x VF
รายการมาตรฐาน
C
S
รายละเอียดของ S
C
พื้นที่บริเวณปฏิบัติงาน
1. สะอาดไมมขี ยะ
60% . - S1 มีน้ํามัน
IIIII 10 IIII 4 . 10 - 4 x 100
ของแข็ง หรือขยะ
. 10
. - S2 มีเศษโลหะ
IIIII
ของเหลง
. - S3 มีน้ํา
. - S4 มีน้ํามัน
3. แบบตรวจความปลอดภัยเฉพะดาน ตองอาศัยผูที่มีความชํานาญดานนั้นเปนพิเศษ และตองดําเนินการตรวจเปนระยะ
ตามกฎหมายกําหนด เชน ตรวจ หมอไอน้ํา Boiler ตรวจปนจั่น โดยวิศวกร
2.2 การทบทวนรายการตรวจความปลอดภัยทีผ่ านมา หากเคยตรวจมาแลว ตลอดจนติดตามผลจากการตรวจในครั้งกอน
2.3 การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณสําหรับการตรวจความปลอดภัย ไดแก
- การแตงกายที่เหมาะสมกับประเภทของงาน รัดกุม เคลื่อนไหวไดสะดวก
- อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยที่จาํ เปน ขึ้นอยูกับงานและสถานที่
- แบบตรวจความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการตรวจ
- อุปกรณการเขียนตางๆ แปปรายงาน สมุดบันทึก กระดานรองเขียน ถุงพลาสติก ปากกา ดินสอ ยางลบ
- อุปกรณวดั ระยะทาง เชน เทปวัดระยะทาง สายวัด ไมบรรทัด
- อุปกรณใหสงสวาง เชน ไฟฉาย
- อุปกรณการบันทึกภาพ
- อุปกรณพเิ ศษ โดยทัว่ ไปจะถูกนํามาใชโดย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยระดับวิชาชีพ วิศวกร เชน
เครื่องมือวัดการระบายอากาศ เครื่องมือตรวจวัดกาซ เครือ่ งวัด แสง เสียง เปนตน

2.4 ประชาสัมพันธการตรวจความปลอดภัย เพื่อสรางความเขาใจที่ถกู ตองในการตรวจความปลอดภัยใหกับบุคลากรใน
หนวยงานเพื่อใหเกิดความรวมมือในการสรางความปลอดภัยใหกับองคกร
2.5 ดําเนินการตรวจความปลอดภัย ในสิ่งที่กําหนด สุมตรวจ หรือแตละพื้นที่ หรือพิจารณาตามลําดับความสําคัญโดย
พิจารณาในประเด็น ดังนี้
- โอกาสเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ
- ระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานสัมผัสตอสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ
- ความรายแรงหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ความยากงายในการตรวจหาสาเหตุ
- เวลาและคาใชจาย
2.6 การใหขอเสนอแนะ สรุป รายงาน และติดตามประเมินผล นําผลตรวจมารวบรวมหาขอสรุปขอมูลที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐานพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการควบคุม แกไข ปองกัน หรือใชหลักการบริหารตางๆ และติดตามผลการดําเนินการ
แกไขโดยการตรวจสอบความปลอดภัย เปนระยะ ตามกําหนด
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย ( Job Safety Analysis: JST) คือ การแบงงานออกเปนขั้นตอนตางๆ เพื่อศึกษา
อันตรายที่อาจมีอยูในงานแตละขั้นตอน และดําเนินการใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหาอันตรายตางๆ ที่มีอยูหรือแฝงอยูในขั้นตอนตางๆ ของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจถูกมองขามไประหวางการ
ออกแบบ กระบวนการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิต หรือเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน
2. เพื่อระบุงานหรือกระบวนการผลิตที่จําเปนตองปรับปรุง หรือขั้นตอนกระบวนการทํางานหลังจากวิเคราะหพบอันตราย
3. เพื่อคนหาแนวทางในการควบคุมปองกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการทํางาน นั้นๆ
4. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ
5. เพื่อจัดทําเปนวิธีการมาตรฐานในการปฏิบัติงานนั้นๆ
ประโยชนของการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
1. ผลการวิเคราะหสามารถนํามาจัดทําคูม ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในแงเพิ่มผลผลิต และลดอุบัติเหตุ และเปน
แนวทางในการฝกอบรมดานความปลอดภัย
2. เปนการระดมความคิดของผูที่เกี่ยวของในการทํางาน เพื่อหาวิธีปอ งกันและควบคุมอันตราย
3. การปฏิบัติงานที่มีสวนรวมในการวิเคราะห จะทําใหโอกาสยอมรับในวิธีปฏิบัติงานที่เสนอแนะรวมกันมีมากขึ้น และ
เปนการกระตุน ใหผูปฏิบัติงานมีความรู ทัศนคติดานความปลอดภัยที่ดขี ึ้น
4. ชวยใหกําหนดมาตรการควบคุมปองกันที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในการปฏิบตั ิงาน
5. ปองกันและลดอันตรายตลอดจนความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการทํางาน
6. สรางภาพลักษณทดี่ ีใหกบั องคกร
หลักการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 3 ประการคือ
1. การแบงแยกขั้นตอนปฏิบัติงาน คือ การแบงขั้นตอนการทํางานตั้งแตเริ่มกระบวนการทํางานจนสิ้นสุดการทํางาน
ออกเปนสวนๆ ตามลําดับขั้นของการทํางาน ไมควนเกิน 6 ขั้นตอน

2. การระบุอันตรายในแตละขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน คือการบงชี้อันตรายที่แอบแฝงอยูจากการทํางานหรือสภาพแวดลอม
- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน เสียง แสงสวาง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน ความดันบรรยากาศ
- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเคมี เชน ฝุน ฟูม ควัน ไอระเหย กรด ดาง
- ปจจัยสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน แบบททีเรีย ไวรัส รา
- ปจจัยดานกายศาสตร เชน ทาทางการทํางานกรจัดหนวยที่ทํางาน ระยะเวลาการทํางาน
3. การควบคุมปองกันอันตราย คือ การกําหนดมาตรการหรือวิธีการในการควบคุมปองกันอันตรายที่พบในแตละขั้นตอน
การทํางาน โดยใชหลักการ ควบคุมปองกันอันตราย จากปจจัยดานสิ่งแวดลอมทีแ่ หลงกําเนิด ทางผาน และตัวบุคคล หรือใช
หลักการบริหารตางๆ เชน การกําหนดวิธีการทํางานใหม การฝกอบรมเปนตน
แนวทางการวิเคราะหงานเพือ่ ความปลอดภัย
1. ผูทําหนาทีว่ ิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย เปนทีมเพื่อชวยคนหา วิเคราะหงานประกอบไปดวย
- หัวหนาทีม ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
- เลขานุการ ทําหนาที่จดบันทึกสิ่งตางๆที่คนพบ
- สมาชิกในทีม ประมาณ 2-10 คน ทําหนาที่เกีย่ วของกับงานที่จะวิเคราะหตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต
หรือวิธีการทํางานที่จะวิเคราะห ดังนี้ จป ระดับตางๆ หัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน ผูเชี่ยวชายพิเศษ
2. วิธีการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ 1.การเลือกงานที่จะวิเคราะห 2.การ
จัดลําดับขั้นตอนการทํางาน 3. การคนหาอันตรายที่มีอยูห รืออาจเกิดขึน้ ในแตละขั้นตอนการทํางาน 4.การกําหนดวิธีการ
ควบคุมอันตราย
1 การเลือกงานที่จะวิเคราะห โดยทั่วไปจะเลือกวิเคราะหงานที่อนั ตรายมากที่สุด สามารถพิจารณาไดจาก
- ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
- ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
- ศักยภาพของการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดอุบัตเิ หตุ เชนเกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย สารไวไฟ
- งานใหม หรืองานที่ไมไดทําประจํา หรือเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ที่ผูปฏิบัติงานไมคุนเคย
- งานประจํา ( Routine Job)ถึงแมผูปฏิบัติงานจะคุน เคย แตงานเหลานั้นมีอันตรายแอบแฝงอยูอ าจจะเสีย่ งหรือ
ไมปลอดภัย
2. การจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน ไมควรเกิน 6 ขั้นตอน แบงขัน้ ตอนยอยๆ เฉพาะ ตอนทีส่ ําคัญ เทานั้น
ในการจัดลําดับมีวิธีการดังนี้
- ประสานงานเพื่อขอความรวมมือกับหัวหนางานผูควบคุมดูแลการปฏิบัติหนวยงานนัน้ ชี้แจงวัตถุประสงคใหทราบ
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการบันทึกและสังเกตการณทํางาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา สายวัดกลอง
- คัดเลือกผูปฏิบัติงานทีมีประสบการณ มาเพื่อแจงวัตถุประสงคและวิธวี ิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
- สังเกตการณทาํ งานของผูปฏิบัติงาน อาจบันทึกหรือถายภาพ แตตองไมรบกวนการทํางานของผูปฏิบัติงาน
- นํารายละเอียดวิธีการทํางานมาจัดแบงเปนขั้นตอนที่เหมาะสม นําเสนอผูเกี่ยวของ ขอความคิดเห็น ยืนยัน
- ปรับปรุงตามขอเสนอแนะตางๆ จนเปนขั้นตอนการทํางานที่สมบูรณ เปนทีย่ อมรับของทุกฝาย
3. การคนหาอันตรายที่มีอยูหรืออาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการทํางาน เปนขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะหากคนหา
อันตรายที่มีอยูห รือแฝงอยูไดครบถวนก็จะสามารถหาวิธีควบคุมปองกันอันตรายใหกับผูปฏิบัติงานได

อันตรายที่ควรคํานึงถึงในการคนหาอันตรายในแตละขั้นตอนการทํางาน ไดแก
- การกระแทกกับวัตถุที่ตกลงมาหรือกระเด็นมา
- ถูกแทงโดยวัตถุมีคม
- ถูกหนีบหรือถูกดึงจากชิ้นสวนที่อยูกับทีห่ รือเคลื่อนไหว
- ตกจากที่สูงหรือบันได
- มีการยกสิ่งของหนัก บิดเอี้ยวตัว ผลักดัน ลากดึง การเอือ้ มหรือกมตัว
- สัมผัสความสั่นสะเทือน เสียงดัง ความเย็น ความรอน กาซพิษ ไอระเหย ของเหลว ฟูม หรือฝุน
- การทํางานในทาทางที่ซ้ําซาก
- อันตรายจากกระแสไฟฟา
- การสัมผัสแสงสวางที่เปนอันตรายกับตา หรือรังสี เชนงานเชื่อม
- การสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือปรสิตที่ทําใหเกิดเชื้อโรค
คําถามที่ทีมวิเคราะหงานเพือ่ ความปลอดภัยควรใชในการคนหาอันตราย
- อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอันตราย
- มีลําดับการเกิดอันตรายอยางไร
- อันตรายเกิดขึน้ ไดอยางไร
- มีปจจัยอืน่ เกีย่ วของกับการเกิดอันตรายหรือไม
- มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายนัน้ อีกหรือไม
- มีการจัดการดานความปลอดภัยหรือไม ถามี มีการจัดการอยางไร
วิธีคนหาอันตรายที่เกิดขึน้ ในแตละขั้นตอนการทํางาน
- ทบทวนอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่เคยเกิดขึ้นจากการทํางาน เพื่อประเมินความเสีย่ ง ละความรุนแรง
- สังเกตการณทาํ งาน ของผูปฏิบัติงานวา ถูกวิธี เหมาะสม ลัดขั้นตอน การกระทําใดบางไมถูกตอง
- สังเกตสิ่งแวดลอมในการทํางาน อาจใชเครื่องมือตรวจวัด เพื่อระบุถึงอันตรายที่อาจแฝงอยู
- สอบถามผูปฏิบัติงานเพื่อขอความเห็นเกีย่ วกับโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ หรือการคาดการณอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้
4. การกําหนดวิธีการควบคุมปองกันอันตราย
- การควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิด ไดแก กําหนดวิธกี ารทํางานใหม หรือปรับปรุงวิธีการทํางานเดิม โดยใหเกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด เปลี่ยนวัตถุดิบที่มีความเปนพิษนอยกวา ระบายอากาศ แสงเหมาะสม
- การควบคุมปองกันที่ทางผาน เชน เพิ่มระยะหางระหวางผูปฏิบัติงานกับสารเคมี ติดตั้งแผนกั้นคนกับเครื่องจักรเพื่อลด
ความดังของเสียง ชองระบายอากาศที่เพียงพอในสถานที่ทํางาน
- การควบคุมปองกันทีต่ ัวบุคคล เชน ลดจํานวนครั้งของการทํางาน จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่ของผูปฏิบัติงานเมื่อทํางานมาระยะหนึ่ง

ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
ชื่องาน ........................
ฝาย / แผนก .........................
วันเดือนปที่ทําการวิเคราะห .................................
ผูวิเคราะห
1..........................
ฝาย / แผนก .........................
2.......................
ฝาย / แผนก .........................
3..........................
ฝาย / แผนก .........................
ขั้นตอนการทํางาน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีการควบคุมปองกัน

สรุปมาตรการควบคุมปองกัน ……………………………
การสังเกตเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation) หมายถึง กระบวนการเฝาดูพฤติกรรมและ/หรือรองรอยพฤติกรรม
การทํางานของผูปฏิบัติงานโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูสังเกตคือ การรับความรูสึกจากการเห็น การรับรสและการได
กลิ่น การไดยนิ และการสัมผัส ที่เหมาะสม เพื่อรวบรวมขอมูลการทํางานของผูปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
แลวบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกขอมูลการสังเกต
วัตถุประสงคของการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
- เพื่อเฝาดูพฤติกรรมการทํางานของผูปฏิบัติงานวาปฏิบัตติ ามขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองหรือไม หรือกระทําการ
ใดๆ ที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายในการทํางาน
- เพื่อติดตามดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนระยะ เปนการเฝาระวังการทํางานที่ไมปลอดภัย
- เพื่อหาแนวทางในการควบคุมปองกันอันตรายอันเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- เพื่อคนหาอันตรายที่อาจมีหรือแฝงอยูในขณะที่ผูปฏิบัติงานกําลังทํางาน
ประโยชนของการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
- ปองกันอันตรายจากการทํางานอันเนื่องมาจากการทํางานที่ไมปลอดภัย
- ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหเกิดการกระทําที่ปลอดภัย
- ทําใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางาน
- ทําใหเกิดการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับงาน
- ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานที่ไมเหมาะสม
- ทําใหเกิดการปรับปรุงวิธีการทํางานใหมเหมาะสมกับงานนั้นๆ

- ปองกันหรือลดอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
- ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน
- เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน
- สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
หลักการและแนวทางการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
หลักการสังเกตเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
1. เฝาดูการทํางานของผูปฏิบัติงานโดยไมใหผูปฏิบัติงานรูตัววากําลังถูกจองมองหรือเฝาดู ไมควรจดบันทึกควรจําและมา
จดภายหลัง หากจําเปนก็จดบันทึกยอเล็กนอย
2. สังเกตการณทํางานของผูปฏิบัติงานตลอดขั้นตอนการทํางานเพื่อจะไดขอมูลที่ครบถวนตามความเปนจริง
3. หากงานนั้นมีผูปฏิบัติงานหลายคนควรสังเกตการณทํางานของของทุกคนพรอมๆ กัน
4. หากมีผปู ฏิบัติงานประเภทเดียวกันหลายคนใหเปรียบเทียบวิธีการทํางานของแตละคน
5. หากพบผูปฏิบัติงานทํางานไมปลอดภัยจะตองตักเตือนและชีแ้ จงเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
6. หาแนวทางการควบคุม ปองกัน แกไข ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวเรื่องการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
แนวทางการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
1. ผูสังเกตเพื่อความปลอดภัย มักจะเปนหัวหนางานผูควบคุมดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากใกลชดิ จึงงายตอ
การสังเกต โดยผูปฏิบัติงานไมมีความรูสึกวาถูกจับผิดอยู สังเกต ตามขั้นตอน และนําไปสูแนวทางปรับปรุงแกไข
2. รูปแบบการสังเกตการณทํางานของผูปฏิบัตงิ าน มี 3 รูปแบบ คือ
- สังเกตโดยทํากิจกรรมรวมกัน หากใชวิธีนี้ผูสังเกตควรทํางานอยูใ นตําแหนงงานระดับเดียวกัน
- การสังเกตโดยไมเขารวมกิจกรรม เชนหัวหนางานยืนดูหรือเดินดูการทํางานของผูปฏิบัติงานอยูหางๆ
- การสังเกตโดยการลอบดู ใชทีววี งจรปด กลองสองทางไกล หรือกระจกทางเดียว กรณีนี้ตองการเห็นพฤติกรรมที่แทจริง
3. วิธีการสังเกตเพื่อความปลอดภัย แบงเปน 4 ขั้นตอน
- การจัดทําแบบสังเกตการณทํางาน
- การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
- การดําเนินการสังเกตการณทํางาน
- การใหขอ เสนอแนะ รายงาน และติดตามประเมินผล

ตัวอยางแบบฟอรมการสังเกตเพื่อความปลอดภัย
ชื่องาน ........................ แผนก………………….ฝาย................... ....................
วันที่สังเกตงาน .............................................................................
ผูที่ถูกสังเกตงาน............................................................................................
ผูเฝาสังเกตงาน....................................ตําแหนง.........................
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตองอยางไร

1
2
3
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข .......................................................
................................................................................................
................................................................................................

การวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบ เควายที
เควายที ยอมาจาก Kiken Yoshi Training (KYT) Kiken แปลวาอันตราย Yoshi แปลวาวิเคราะห คาดการณ
Training คือ การอบรม
หมายถึง วิธีการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยโดยใชวิธวี ิเคราะหหรือคาดการณวาจะมีอันตรายใดแฝงอยูในงานที่ตอง
ปฏิบัติและหาวิธีการควบคุมปองกันอันตรายนั้นๆ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางานใหกับผูปฏิบัติ
2. เพื่อสรางนิสัยการเตือนตนเองกอนลงมือปฏิบัติงาน โดยดูความเรียบรอยความพรอมของงาน กอนลงมือทํา
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานคนหาอันตรายตางๆ ที่อาจมีอยูหรือแฝงอยูในงาน และหาวิธคี วบคุมปองกันดวยตัวเอง
4. ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานดวยวิธีการที่ผูปฏิบัติงานรวมกันคิดคน
ประโยชนของการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที
1. เปนเครื่องมือปลูกฝงในการปองกันอันตรายจากการทํางาน คนหาอันตรายกอนลงมือทํา
2. เปนการฝกใหผูปฏิบัติไดรูจักอันตรายที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบัติงาน สามารถคาดการณลวงหนาได
3. เปนการเตือนสติผูปฏิบัติงานกอนลงมือทํางานและชวยกระตุน ใหทํางานดวยความระมัดระวัง
4. เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยคนหาอันตรายที่แฝงอยูในงาน
5.เปนวิธีปองกันอันตรายโดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวม เริ่มตนคันหา และปองกัน
6. ทําใหเกิดความสามัคคีและความเปนหนึ่งเดียวในการดําเนินงาน สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน

หลักการและแนวทางการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที
หลักการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที มีหลักสําคัญอยู 4 ประการคือ
1. ปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย
2. การคิดพิจารณากอนทีจ่ ะทํางานใดๆ วางานนัน้ มีอนั ตรายอะไรที่อาจเกิดขึน้ และจะปองกันอยางไร เลือกสิ่งที่อันตราย
ที่สุดมาพิจารณาแกไข
3. การใหคํามั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผูปฏิบัติงานทุกคน วา อุบัติเหตุตองเปนศูนย กอนลงมือปฏิบัติงาน
4. การเตือนตัวเองกอนลงมือทํางานวาทุกอยางพรอมและปลอดภัยตอการทํางานแลวจึงเริ่มลงมือทํางานได โดยการชี้นวิ้ ไป
ที่งานนั้นพรอมกับกลาวคําวา ทุกอยางพรอมและปลอดภัย โอเค หรือเรียกวา มือชี้ ปากย้ํา
แนวทางการวิเคระหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที
1. ผูทําหนาที่วิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที ควรเปนผูที่อยูใกลชิดกับงานที่จะถูกวิเคราะห จะใชการทํางานเปน
กลุมมากกวา 1 คน ขึ้นไปรวมกันดําเนินการ เชนผูปฏิบัติงานนั้นๆ หัวหนางาน ผูปฏิบัติงานในแผนกหรือฝาย เปนตน
2. วิธีการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. เควายที 4 ขั้นตอน (Round- KYT; 4R – KYT) เปนรูปแบบมาตรฐานของการทําเควายที เหมาะสําหรับใชงานที่มี
อันตรายมาก อันตรายหลายอยาง งานที่มีความซับซอน หรือมีผปู ฏิบัติงานหลายคน มีแบบฟอรมเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะห มี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 คือ 1R เปนการสํารวจเพื่อหาอันตรายตางๆ ที่อาจมีอยูในการทํางานหนึ่งๆ
ขั้นตอนที่ 2 คือ 2R เปนการวิเคราะหและใหน้ําหนักความสําคัญของอันตรายแตละอยางที่คนพบ
ขั้นตอนที่ 3 คือ 3R เปนการกําหนดมาตรการปองกัน ควบคุม แกไขไมใหเกิดอันตรายนั้นๆ โดยใหน้ําหนักความสําคัญ
ของแตละมาตรการ
ขั้นตอนที่ 4 คือ 4R เปนการตัดสินใจเลือกมาตรการในขั้นตอนที่ 3 วาควรนํามาตรการใดมาควบคุมปองกันอันตรายที่พบ
วิธีการวิเคราะห
1) เตรียมแบบฟอรมสําหรับทําเควายที 4 ขั้นตอน
2) ทีมวิเคราะหเควายที เดินทางไปยังงานที่จะทําการวิเคราะห อาจจะประชุมกอน ชวยกันคิดจะมีอันตรายใดเกิดขึ้นบาง
แลวลงในเอกสารแบบฟอรม
3) พิจารณาตัดสินใจเรียงลําดับความสําคัญของอันตรายจากมากที่สุดไปนอยทีส่ ุด
4) พิจารณาเลือกอันตรายที่สาํ คัญ 2 อันดับแรก มาหาวิธีการแกไขหรือปองกัน
5) แกไข วิธีที่อันตรายที่สุด ควรหลีกเลี่ยงวิธแี กไขที่ใชเวลามาก และใชเทคนิคสูง
6) คิดหาคําพูด ประโยคที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีเปาหมายที่จะทํา สั้น จดจํางาย ชี้นิ้ว แลวพูด เพื่อเตือนใจ
2. เควายทีจุดเดียว (One point-KYT) เหมาะที่จะใชในงานที่มีอันตรายไมมาก ไมยุงยาก ซับซอน
วิธีวิเคราะห เหมือนกับเควายที 4 ขั้นตอนแต ลดลงเหลือครึ่ง หนึง่ ของเควายที 4 ขั้นตอน โดย ขั้นตอน 1R เหลือ 4 ขอ
ขั้นตอน 2R เหลือ 3 ขอ ขั้นตอน 3R เหลือ 1 ขอ และขั้นตอน 4R กําหนดเปาหมายของกลุมเพียงเปาหมายเดียว
3. เควายทีปากเปลา (Oral – KYT) รูปแบบวิเคราะหเปนงานที่อนั ตรายนอยไมรุนแรงผูทําเควายที จะเปนผูปฏิบัติงาน
นั้นๆ ใชเวลาประมาณ 5 โดยคิดแลวก็ พูดออกมาวาตองทําอยางนี้ อันตรายจะไมเกิดขึ้น
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