หนวยที่ 3 การบริหารเพือ่ ควบคุมความสูญเสีย
ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความสุญเปลาของทรัพยากรตางๆ ที่พึงหลีกเลี่ยงได
การบริหารเพื่อควบคุมความสุญเสีย (Loss Control) หมายถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหความสูญเปลา
ของทรัพยากรในองคกรต่ําทีส่ ุด ซึ่งกิจกรรมจะครอบคลุมตั้งแตการปองกันมิใหสัมผัสกับความเสี่ยง(Prevention)
การลดความเสี่ยง (Reduction) และการขจัดหรือหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง(Elimination)
ความสําคัญของการควบคุมความสูญเสีย
Louis Allen กลาววา ยิ่งลดความสูญเสียไดมากเพียงใด ก็ยิ่งเพิ่มผลกําไรมากขึ้น สรุปความสําคัญไดดังนี้
1. การควบคุมความสูญเสียอยางเปนระบบ เปนหลักประกันความเสี่ยงใหองคกรมั่นใจ
2. สงผลตอการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ขององคกร สงผลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
3. การควบคุมความสูญเสีย เปนการสงวนไวซึ่งทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความสําคัญของทุกองคกร
4. การควบคุมความสูญเสียจะทําใหมีการใชทรัพยากรตางๆ ในการผลิตอยางคุมคา
การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม เปนการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผูบริหารทุกคนตองเขาใจใน
หลักการของการบริหารจะประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดการ(Organizing)การจัดหาและพัฒนา
บุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Leading) และการควบคุม ( Controlling)บทบาทของผูบริหารเปรียบเหมือง
เฟองของเครื่องจักร จะตองหมุนกอนที่จะทําใหการบริหารบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
องคประกอบของการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย
1. แนวคิดของการบริหารงาน ( Management Concept)
เปนการบริหารที่เนนบทบาทของผูบริหารทุกระดับ( All Management Level) เปนหัวใจสําคัญในการ
ดําเนินงาน
- มุงเนนของระบบการบริหารในสายการบังคับบัญชา
- การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประเมินผลที่เชื่อถือได
- คนหาและจัดลําดับความวิกฤตของปญหา จัดลําดับดําเนินการ
- มุงเนนที่การปองกันกอนเกิดปญหามากกวาการแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึน้
- การบริหารควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) เปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการรวม
(Total Management)
2. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) มีความจําเปนเพื่อที่ผูบริหาร
จะใชกําหนดนโยบาย การวางแผน ใชในการตัดสินใจ โดยระบบสาระสนเทศ ตองมีการจัดการอยางเปน
ระบบ ปองกันขอมูลสูญหาย เขาถึงไดงาย และมีความทันสมัย
3. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) อยางนอยตองกําหนดวา
- มีงาน/มีกิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการ ( What)

ใครจะเปนผูรับผิดชอบในงาน/กิจกรรม (Who)
งาน/กิจกรรม ดังกลาวตองดําเนินการเมื่อใด (When)
มีความถี่บอยในการทําอยางไร (How often)
มีระบบการประเมินวัดผล (Measurement and Evaluation System) มุงเนนมาตรฐานที่สามารถวัดได
ตรวจสอบและประเมินผลไดวางาน/กิจกรรม เปนไปตามมาตรฐาน หรือต่ํากวามาตรฐาน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาระบบ
สาเหตุและผลของความสูญเสีย
- การศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุในวงการอุตสาหกรรมโดย Frank E Bird พบวาอุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นภายใต
สภาวการณทมี่ ีความแตกตางเพียงเล็กนอย สามารถมีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
อางอิงกับอัตราสวน 1-10-30-600 คือ
บาดเจ็บรุนแรง – บาดเจ็บเล็กนอย – ทรัพยสินเสียหาย - อุบัติการณทไี่ มมีการบาดเจ็บหรือเสียหาย
แบบจําลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย
1. ความสูญเสีย ( Loss)
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ไดแก
1. ความสูญเสียโดยตรง (Direct Cost) ไดแก คารักษาพยาบาล คาเงินทดแทน คาทําขวัญ คาทําศพ คาประกันชีวิต
2. ความสูญเสียทางออม
- สูญเสียเวลาทํางาน
- คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร
- วัตถุดิบหรือสินคาที่ไดรับความเสียหายตองโยนทิ้ง ทําลาย หรือขายเปนเศษวัสดุ
- ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดของ หยุด ชะงัก
- คาสวัสดิการ – คาจางแรงงานที่ตองจายขณะผูบาดเจ็บยังทํางานไมได – สูญเสียโอกาสในการทํากําไร
- เสียชื่อเสียง และภาพพจนของโรงงาน
2. อุบัติการณ (Incident) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนความสูญเสีย เชน มีวัตถุที่ปลิว มีการสงผานพลังงานเกิน
ขีดจํากัดของรางกาย
3. สาเหตุขณะนั้น ( Immediate Causes)
- การกระทํา/การปฏิบตั ิที่ตา่ํ กวามาตรฐาน เชน ถอดอุปกรณปองกันออก ใชเครื่องมือชํารุด ผิดประเภท
- สภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน เชน สภาพแวดลอมอันตราย การระบายอากาศไมเพียงพอ อันตรายจากเสียง รังสี
ฝุน อุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
4. สาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) 2 ดานคือ ปจจัยจากคน ปจจัยจากงาน
ปจจัยจากคน
4.

- ความสามารถทางรางกาย/สรีรวิทยาไมเหมาะสมหรือเพียงพอ เชน ความสูง น้ําหนัก ระยะจับ ไม
เหมาะสม
- สภาพจิตใจ อารมณไมเหมาะสม/ไม เพียงพอ
- รางกายไดรับความกดดัน/ความเครียด
- มีความเครียดทางจิตใจ
- ขาดความรู
- ขาดทักษะ/ความชํานาญ
- ขาดแรงจูงใจ หรือแรงจูงใจไมเหมาะสม
ปจจัยจากงาน
- ภาวะผูนําหรือการควบคุมดูแลไมเพียงพอ
- การควบคุมทางดานวิศวกรรมไมเพียงพอ
- การจัดหา จัดซื้อไมเพียงพอ
- การบํารุงรักษาไมเพียงพอ
- เครื่องมือและอุปกรณไมเพียงพอ
- มาตรฐานการทํางานไมเพียงพอ
- การชํารุดสึกหรอมากเกินไป
- มาตรการตอการปฏิบัติหรือการใชไมถูกตอง
5.การขาดการควบคุม (Lack of Control)
- มีระบบไมเพียงพอ
- มีมาตรฐานไมเพียงพอ
- ขาดการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหมเพื่อควบคุมความสูญเสีย
ในการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด มีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ
1. คนหา/ชี้บงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
2. ประเมินผลความเสี่ยงในแตละความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น มี 3 ตัวแปรคือ ความรุนแรง ความถี่
โอกาสที่จะเกิด
3. จัดทําแผนควบคุม
- ขจัดทิ้ง เปนการควบคุมความเสี่ยงไดอยางสมบูรณ ขจัดออกไปจากขบวนการเชน การใชสารเคมีที่ไมเปน
พิษแทนสารกอมะเร็ง
- จัดการ อันตรายหลายอยางสามารถจัดการแกไขและลดความเสี่ยงไดเชน การใชฉนวนความรอนปดคลุม
ทอรอน กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบังคับเพื่อปองกันความสูญเสีย

- ยอมรับในความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่ อมรับได หรือไมจําเปนที่ตอ งจัดการถาความ
เสี่ยงนั้นพิจารณาแลวยอมรับได
- การถายโอนความเสี่ยง เชนการทําประกัน การรับเหมาชวงตอ
ในการวางแผนควบคุมจากแบบจําลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย แบงเปน 3 ขั้นตอน
- การควบคุมกอนการสัมผัส (Pre-Contact Control) เปนขั้นตอนซึ่งรวบรวมเอาระบบ/กิจกรรมในการ
ควบคุมความสูญเสียมุงเนนในการปองกันกอนที่จะสัมผัสกับความเสี่ยง เชน อบรม สรางจิตสํานึก ตรวจสอบ
ความปลอดภัย
- การควบคุมเมื่อสัมผัส (Contact Control) เชน การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- การควบคุมหลังการสัมผัส(Post-Contact Control) เปนการดําเนินงานเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น ระบบกิจกรรม
จะบรรเทาความสูญเสียใหต่ําที่สุด เชนการเตรียมการรองรับเหตุการณฉกุ เฉิน การปฐมพยาบาล
4. การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ หลักที่สําคัญในการการบริหารงานคือ การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคที่
ชัดเจน ตลอดจนกําหนดผูรบั ผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
5. การตรวจติดตามติดตามผลอยางตอเนือ่ ง เปนการตรวจวัดประเมินผล และใหขอแนะนําเพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหมเพื่อควบคุมความสูญเสีย
กระบวนการในการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งอยูในขั้นตอนการจัดการ ในการจัดทําแผนควบคุม มี
5 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมดังนี้
1. การระบุกิจกรรมควบคุมความสูญเสีย
2. กําหนดมาตรฐาน
3. การวัดผลการดําเนินงาน
4. การประเมินผล
5. การยกยองชมเชย แกไข
กฎความจริงพื้นฐานสําหรับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย มี 12 ประการคือ
1. การตอตานการเปลี่ยนแปลง คนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มใจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย
2. การเสริมพฤติกรรม พฤติกรรมเชิงบวกมีแนว โนมที่จะตอเนื่องหรือเพิม่ ขึ้นเมื่อไดรับการสงเสริมอยูเรื่อย

3. การตอบสนองซึ่งกันและกัน
โปรแกรม โครงสราง ความคิดเห็นตางๆ จะเปนจุดขายที่ดีถาเปนสิ่งที่เชื่อมความพึงพอใจของทั้งสองฝาย
4. ตรงกับหัวหนางาน การบริหารจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมือ่ มุงตรงไปจุดที่การปฏิบัติงานเกิดขึน้
5. ผูนําเปนตัวอยาง คนสวนใหญมีแนวโนมที่ยึดถือผูนําเปนแบบอยาง
6. สาเหตุพื้นฐาน การแกปญหาจะมีประสิทธิผลมากกวา ถาแกปญหาทีต่ นตอหรือรากเหงาของปญหา
7. สิ่งวิกฤต ผลที่เกิดขึ้นสวนใหญ(รอยละ 80) มาจากสาเหตุแตเพียงเล็กนอย(รอยละ 20)
8. ผูสนับสนุน การโนมนาวกลุมใหตัดสินใจจะงายขึ้นถามีผูสนับสนุนอยางนอย 1 คนที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
9. เปาหมายและวัตถุประสงค แรงจูงใจทีส่ งผลสําเร็จจะมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเมื่อคนไดเขาใจจุดหมายที่แทจริง/
วัตถุประสงคของงานที่ทํา
10. การผสมผสาน กิจกรรมใหมๆ หากผสมผสานกับระบบที่มีอยูแลว โอกาสของการยอมรับและความสําเร็จ
ยอมมีมาก
11. การมีสวนรวม การมีสวนรวมอยางแทจริง จะเพิ่มแรงจูงใจและสงเสริมการสนับสนุน
12. หลายสาเหตุ อุบัติเหตุและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมักมาจากหลายสาเหตุ ไมใชสาเหตุเดียว
ระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหมเพื่อควบคุมความสูญเสีย
1 แหลงของความสูญเสีย โดยทัว่ ไปจะมีอยู 4 แหลงหลักคือ คน(People) อุปกรณ (Equipment)
วัสดุ (Material) และสภาพแวดลอม (Environment)

2. ระบบการบริหารควบคุมความสูญเสีย เปนที่นิยม 2 ระบบคือ ระบบ ISRS และ Total Loss Control System
2.1 ระบบ ISRS ( International Safety Rating System) พัฒนาโดย International Loss Control Institute
ของสหรัฐอเมริกา
เปนระบบที่มีแนวคิดในการควบคุมความสูญเสียทั้งทางดานสุขภาพอนามัยความปลอดภัย
ทรัพยสิน กระบวนการผลิต และสภาพแวดลอมระบบนีม้ ีองคประกอบมาตรฐานอยู 20 องคประกอบ
1) ภาวการณเปนผูนําและการจัดการ
เนนที่ผูบริหารตองเปนตัวอยางรับผิดชอบตอการบริหารควบคุมความ
สูญเสีย
2) การฝกอบรมผูบริหาร เนนการฝกอบรมผูบริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความรับผิดชอบการบริหารควบคุม
ความสูญเสีย
3) การตรวจสอบตามแผน
4) การวิเคราะหงานและการจัดทําขอกําหนดการทํางาน
5) การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ

6) การสังเกตการทํางาน
7) การเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉิน
8) กฎระเบียบของหนวยงาน
9) การวิเคราะหอบุ ัติเหตุและอุบัติการณ
10) การฝกอบรมพนักงาน
11) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
12) การควบคุมดานสุขภาพอนามัย
13) ระบบการประเมินผลของการจัดการควบคุมความสูญเสีย
14) การควบคุมทางวิศวกรรม
15) การสื่อสารระหวางบุคคล
16) การประชุมกลุม
17) การสงเสริมดานความปลอดภัย
18) การจางและบรรจุเขาในตําแหนงงาน
19) การควบคุมการจัดซื้อ
20) ความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน การรณรงคเพื่อใหเกิดความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน
2.2 Total Loss Control Management System ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดย British Safety Council เปนระบบการ
จัดการที่ใกลเคียงกับระบบของ ISRS แตแตกตางกันที่รายละเอียด ระบบนี้ไดกาํ หนดปจจัยทีฝ่ ายจัดการตองใช
เพื่อปองกันความสูญเสียจากการบาดเจ็บและทรัพยสินเสียหายไวถึง 30 องคประกอบ
1) การมีสวนรวมของฝายจัดการ
2) ผูจัดการดานการควบคุมการสูญเสีย เนนความเปนมืออาชีพ
3) ผูจัดการดานการควบคุมการสูญเสีย เนนประสบการณทางดานวิชาการและเทคนิค
4) ผูจัดการดานการควบคุมการสูญเสีย เนนดานทักษะ อัจฉริยภาพ
5) การสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ
6) การตรวจสอบทางกายภาพของสถานประกอบการ
7) กฎหมาย นโยบาย รวมทั้งมาตรฐาน
8) การประชุมกลุมโดยฝายบริหาร
9) คณะกรรมการความปลอดภัย
10) การสงเสริม ทั่วไป
11) การปองกันอันตรายสวนบุคคล
12) การฝกอบรมหัวหนางาน
13) การฝกอบรมพนักงาน
14) การคัดเลือกและการจางงาน

15) ระบบเอกสารอางอิง
16) อาชีวอนามัยและสุขภาพอนามัย
17) การปองกันเพลิงไหมและการสูญเสีย
18) การวิเคราะหอุบัติเหตุ
19) การสื่อสารระหวางบุคคล
20) การวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน
21) การสังเกตความปลอดภัยในการทํางาน
22) การจัดทําบันทึกและสถิติ
23) การปฐมพยาบาล
24) ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑและการบริการ
25) ความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน
26) การวิเคราะหอุบัติการณ
27) การขนสง เนนการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการขนสง
28) การรักษาความปลอดภัย เปนระบบที่เนนการควบคุมความสูญเสียที่เกิดจากเจตภัย
29) การประยุกตการยศาสตร เปนการนําองคความรูดานการยศาสตรมาประยุกตใชในการควบคุมความสูญเสีย
30) การควบคุมมลพิษและอุบัติเหตุรายแรง เปนระบบเนนการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการ
กําหนดระบบเพื่อการควบคุมอุบัติเหตุรายแรง
manasu

