หนวยที่ 4 หลักและกระบวนการแกปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ปญหางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง สภาวะของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เบี่ยงเบนไปจากความ
คาดหวังไว ทําใหเกิดสิ่งไมพึงประสงคกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปญหาที่สําคัญทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดแก
- อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
- โรคจากการทํางาน
- นักอาชีวอนามัยขาดแคลน
ตามธรรมชาติของมนุษยแลว มนุษยจะตองเผชิญกับปญหาตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนสิ้นชีวิต มีทั้งปญหาที่หลีกเลี่ยงไมได เชน
เกิด แก เจ็บ ตาย
ปญหาที่หลีกเลี่ยงไดบาง เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง และปญหาที่หลีกเลี่ยงไดมาก เชน ปญหาที่เกิดขึ้นในงานและ
ชีวิตประจําวันทั่วไป คนที่คิดวาตัวเองไมมีปญหาจึงถือวาคนนั้นแหละคือตัวปญหา
ความสําคัญของปญหาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ
- ทําใหเกิดอุปสรรคในงาน
- ขัดขวางความสําเร็จ
- สูญเสียเวลาและทรัพยสินและอาจสูญเสียถึงชีวิต
ชนิดของปญหา
1. พิจารณาโดยอาศัยความจําเปนหรือเรงดวนตามระยะของปญหา
- ปญหาที่เกิดขึ้นแลวและกําลังดําเนินอยูและมีทีทาวาจะคงอยูตอไป ซึ่งอาจรุนแรงถาไมรีบแกไข เชนมีอุบัติเหตุบอย
มากในหนวยงานซอมบํารุง ตองรีบแกไข
- ปญหาการปองกันเปนปญหาซึ่งปรากฏขึ้นจากการมีสิ่งบอกเหตุบางอยางเกิดขึ้น อาจเกิดเหตุหากไมดําเนินการแกไข
ไวกอน เชน พนักงานไมใสแวนตานิรภัยขณะ เจียระไนชิ้นงาน อาจไดรับอุบัติเหตุเศษวัสดุกระเด็นเขาตา
- ปญหาการพัฒนา ยกระดับสภาพสิ่งที่คาดหวังใหสูงขึ้น เชนการที่สถานประกอบการสามารถดําเนินการทางดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยไดตามกฎหมายของทางราชการกําหนด แตเนื่องจากกฎหมายตั้งขึ้นมาจากกฎเกณฑ
ต่ําสุด จึงควรยกระดับมาตรฐานของตนใหสูงกวาทางราชการกําหนดไว ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความปลอดภัยสูงขึ้น
2. พิจารณาโดยอาศัยผูเกี่ยวของเปนหลักในการแบง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
- ปญหาที่ตัวเองเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ความปลอดภัยมาทํางานสายไมไปสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุตามหนาที่
- ปญหาที่ตัวเองไมเกี่ยวของ เชน ปญหานโยบายการจําหนายสินคาในบริษัท
3 พิจารณาโดยอาศัยสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาเปนหลักในการแบง จากหลักการดังกลาวปญหาถูกแบงเปน 4 ชนิด
คือ
- ปญหาที่รูสาเหตุและรูทั้งวิธีการแกไข ซึ่งเปนปญหาที่สามารถแกไขไดงายที่สุด เชน ปญหาพนักงานไมสวมแวนตา
นิรภัยเพราะนายจางไมจัดหาให
- ปญหาที่ไมรูสาเหตุแตรูวิธีแกไข เชน ไฟไหมไมรูสาเหตุ แตรูวิธีการดับไฟ
- ปญหาที่รูสาเหตุแตไมรูวิธีแกไข เชน ปญหาโรคเอดสในปจจุบัน

- ปญหาที่ไมรูทั้งสาเหตุและไมรูทั้งวิธีการแกไข เปนปญหาที่แกไขยากที่สุด ตองอาศัยกระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือมาชวย
4. พิจารณาโดยอาศัยสถานภาพและความสัมฤทธิผลเปนหลัก แบงเปน 2 ชนิดคือ
- ปญหาคงสภาพเดิม ไดแกปญหาที่เกี่ยวกับการไมสามารถรักษาสถานภาพเดิมใหคงไวได เชน เครื่องจักรเคยมีการด
ปองกัน แตวันหนึ่งการด หายไป
- ปญหาเกี่ยวกับการสัมฤทธิ์ผล ปญหาเกิดขึ้นเมื่อผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามที่คาดหวัง เชน คาดหวังวาจะไดเงินเดือน 2
ขั้น หรืออุบัติเหตุเปนศูนย แตทําไมได
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การคนหาปญหา และเลือกปญหามาทําการแกไข
เทคนิคในการคนหาปญหา
1. ตองสรางจิตสํานึกถึงปญหาขึ้นมากอน เชื่อและยอมรับวามีปญหาอยูเสมอ เพียงแตเราจะมองเห็นหรือเกี่ยวของและ
ยอมรับวาเปนปญหาหรือไมเทานั้น
2. ตองรูและเขาใจวาปญหาคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร รวมทั้งชนิดของปญหา ถาไมรูจะมองไมเห็นปญหา
3. ตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง คือ อยาดูถูกตนเองวามีความรูและความสามารถต่ํา ประสบการณนอยหรืออายุมากแลว
เพราะสิ่งเหลานั้นจะเปนอุปสรรคขวางกั้นในการคนหาปญหา
4. ตองมีความพยายามในการคนหาปญหา โดยยึดคติที่วา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น
5. พยายามขวนขวายศึกษาหาความรูในเรื่องตางๆ ใหลึกซึ้ง หัดสังเกต และทดลองปฏิบัติ ดูงานนอกสถานที่
6. มีความทะเยอทะยานที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่เปนอยูใหดียิ่งขึ้นตอไปเรื่อยๆ
7. ใชขอมูลไมวาจะเปนขอมูลเกาที่บันทึกไว หรือขอมูลใหม มาชวยพิจารณาแกไขปญหา
8. .ใชการตั้งคําถามเพื่อคนหาปญหา
9. เปรียบเทียบสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังไว เชน มาตรฐาน กฎเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย บรรทัดฐาน
เปาหมาย และนโยบาย
10. ใชหลัก 5 W + 1H เพื่อคนหาปญหา ซึ่งไดแก
W1 = What (มีอะไรเกิดขึ้น) เชน มีพนักงานไมใสหมวกนิรภัย
W2 = Who (เกิดขึ้นกับใคร หรือใครเปนผูใหเกิด) เชน พนักงานซอมบํารุง
W3 = Where (เกิดขึ้นตรงไหน หรือในบริเวณไหน) เชน บริเวณแผนกซอมบํารุงซึ่งอาจมีของหลนลงมา
W4 = Why (ทําไมจึงเกิดขึ้น) เชนพนักงานไมมีหมวกนิรภัย
W5 = When (เกิดขึ้นเมื่อไร บอยแคไหน) เชน ตลอดเวลาที่ทําการซอม
H = How (เกิดขึ้นไดอยางไร เพื่อแสดงรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น) เชน พนักงานซอมบํารุงไปขอเบิกหมวกนิรภัยที่พัสดุ
ปรากฏวาไมมีหมวกนิรภัยจะใหเบิกเพราะขาดงบประมาณรอผูบริหารพิจารณางบประมาณ
11. ใชการประชุมระดมสมองจากกลุมคนที่เกี่ยวของกับปญหาโดยการใหทุกคนชวยกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
เชน พนักงาน หัวหนา วิศวกร เจาหนาที่ความปลอดภัย
12. ใชการเฝาสังเกต หรือตรวจสอบวิธีการทํางาน

13. ใชเครื่องมือการวิเคราะหปญหาขั้นสูง เพื่อชวยในการคนหาปญหา เชน ผังกระบวนงาน การวิเคราะหงานเพื่อความ
ปลอดภัย
14. สอบถามผูที่มีประสบการณมากอน เชนผูที่เคยทําสิ่งนั้นมากอนในอดีตหรือผูบังคับบัญชา
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วิธีการเลือกปญหามาแกไข
เกณฑที่ใชประกอบการพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่นิยมใช
มี 3 ประการคือ
1. ความเปนไปได (Feasibility) ในการแกไขปญหา ความพรอม งบประมาณ เครื่องมือ เทคนิควิธีการ
2. ความรุนแรง (Severity) ปญหานั้นสรางความรุนแรง ตอชีวิต ทรัพยสิน ความเสียหาย
3. ความถี่ (Frequency) ปญหาเกิดขึ้นบอยแคไหน แนวโนมเปนอยางไร
แนวทางและหลักการทั่วไปในการแกไขปญหา
ใชหลักการของธรรมะนั่นคืออริยสัจ 4 มาประยุกตซึ่งไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และ มรรค
ทุกข = สภาวะที่ไมพึงปรารถนา (ปญหา)
สมุทัย = ตนเหตุแหงทุกข (สาเหตุของปญหา)
นิโรธ = การดับทุกข (การตั้งเปาหมายเพื่อการปฏิบัติในการแกปญหา)
มรรค = ทางพนทุกข (วิธีการแกปญหาและปองกันปญหาที่สามารถบรรลุตามเปาหมาย)
การประยุกตกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทุกข คือปญหาในงานอาชีวอนามัย หรือสภาวะที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง
สมุทัย คือ ตนแหงทุกข ซึ่งหมายถึงสาเหตุของปญหา
นิโรธ คือ การดับทุกข ซึ่งหมายถึง การตั้งเปาหมายเพื่อการดําเนินการแกไข
มรรค คือ การพนทุกข ซึ่งหมายถึงวิธีการแกปญหา และปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้นอีก
กระบวนการแกไขปญหา
การสํารวจสภาพปญหากอนทําการแกไข สามารถดําเนินการไดโดยวิธีการใชตารางแลวนําเสนออยางเปนระบบ จะทําใหเห็น
ปญหาไดงายสะดวก และชัดเจน
วิธีการสํารวจสภาพปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใชตาราง
ขั้นที่ 1 รวบรวมขอมูลทุกๆดานที่เกี่ยวของกับปญหา
ขั้นที่ 2 แยกประเภทของขอมูลใหเปนหมวดหมู หรือชนิดของขอมูล
ขั้นที่ 3 ทําขอมูลแตละประเภทหรือแตละชนิดไปทํารอยขีดในตาราง โดยแยกตามปจจัยดาน เวลา สถานที่ และบุคคล
ขั้นที่ 4 รวมรอยขีดในแตละประเภทของปจจัยแลวนําเสนอ
ขั้นที่ 5 นําเสนออยางเปนระบบดวยรูปแบบที่เหมาะสม
ขั้นที่ 6 วิเคราะหสภาพปญหาที่พบ

การกําหนดเปาหมายในการแกปญหานั้นจะตองมีความสอดคลองกับปญหาสามารถวัดผลเปนตัวเลข ระบุขอบเขตของ
ปญหาอยางชัดเจน และมีกําหนดเวลาที่จะแกไขปญหาใหแลวเสร็จ
เทคนิคที่นิยมใชในการคนหาปญหาอาชีวอนามัยไดแก การระดมสมอง เทคนิค 5W + 1 H เพื่อวิเคราะหปญหา และเทคนิค
แผนภูมิกางปลา
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หลักในการพิจารณาแนวทางแกปญหาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีดังนี้
1. เลือกสาเหตุที่เปนจริงและมีความสัมพันธกับปญหามากที่สุดมาแกไขกอน
2. เลือกใชวิธีที่เสียทรัพยากรนอยที่สุดแตไดผลมากที่สุดแกไขกอน
3. เลือกปญหาที่มีความเปนไปไดสูงสุดมาแกไขกอน
4. เลือกปญหาที่มีวิธีการแกไขเฉพาะและนอยวิธีมาแกไขกอน
5. เลือกปญหาที่สงผลกระทบในทางดีตอปญหาอื่นๆมาแกไขกอน
การแกไขปญหาจําเปนตองมีการประเมินผลการแกปญหา
การประเมินผลการแกไขปญหามี 3 วิธี คือ
1. การประเมินทรัพยากรที่ใช
2. การประเมินผลกระบวนการแกปญหา
3. การประเมินประสิทธิผลหลังแกปญหาเสร็จเรียบรอยแลว
หลักในการกําหนดมาตรการปองกันปญหา มิใหเกิดขึ้นเมื่อไดแกไขเสร็จสิ้นแลว ควรประกอบดวย
1. สามารถปองกันปญหาไดอยางแทจริง
2. เขาใจงาย
3. ชัดเจน
4. สะดวกในการปฏิบัติ
manasu

