เพราะเราคือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
โดย นายเมธี เจริญสุข
จป.ว ปฏิบัติงานในบริษัทเอกโกฟอรจจิ้ง โปรดักส จํากัด

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการตางๆทั่วประเทศ มีที่มา
จาก 2 แหลง คือ
1. จากพนักงานในสถานประกอบกิจการ ที่ไดรับการอบรม 180 + 12 , 192 + 42 ชั่วโมง
(*
กฎกระทรวง เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ จป.ว )
2. จากนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
สถานประกอบกิจการ มีหลายระดับ หลายประเภท ทั้งโรงงานผลิตสินคา สถานบริการตางๆ พื้นที่กอสราง
เหมืองแร ซึ่งทุกประเภท กฎหมายกําหนดกิจกรรมดานความปลอดภัยไวแลว และ มีทาทีวาจะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆ ดังนั้น
จป. ว ก็ตองกระจายตัวกันไปในหนวยตางๆ ดังนี้
แบบพัฒนาแลว เชน โรงงานฮอนดา โตโยตา รัฐวิสาหกิจตางๆ เปนตน
แบบกําลังพัฒนา เชน บริษัทที่ผูบริหารเห็นความสําคัญของความปลอดภัย และ พรอมจะทําตาม
มาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ
แบบลืมพัฒนา เชน บริษัทที่จําใจตองรับ จป. ว เพราะมีอุบัติเหตุบอย หรือ ถูกตักเตือนมา
ขอสังเกตงายๆ ก็ดูที่สภาพโรงงาน สภาพของพนักงาน ก็จะประเมินเบื้องตนไดวา เรากําลังจะเขาไปสมัครงานกับ
สถานประกอบกิจการแบบใด
จป.ใหม เวลาที่เขาปฏิบัติงานในโรงงานแบบที่ 1 ก็ทําตามที่หนวยงานนั้นๆกําหนด สบายที่มีรุนพี่ มีเครื่องมือ มี
ระบบมาตรฐานใหเดินตาม จึงไมคอยมีความกดดันใดๆมากนัก แต ในสถานประกอบกิจการที่ มี จป.ว คนเดียว นี่แหละที่
จป.ใหมจะนึกฝอ ไมรูวาควรทําอะไรดี วิชาที่เรียนมา ก็หนีบมาแลว ก็ยังอึ้ง ....... ใจเย็นๆ ตามมาแลวจะมีทางออก.....
อันดับแรก จป.ว ก็ตองใชวิชาการวิจัยแบบดั้งเดิม คือ การสังเกต ภาษาฝรั่งเรียกขั้นตอนนี้วา WALK THOUGH
SURVEY จะ วิธีการ ก็คือ เดินดูไปใหทั่วโรงงาน มีอะไรอยากรูก็ใชการสนทนาเปนหลัก ถาม จด จํา ทําทุกวันแลวเราก็
จะเห็นอะไร คลาวๆในโรงงานแลวละวา มีสภาพเปนอยางไร
ทานอยาใชความจํา เพราะมีโอกาสลืม ใหใชการลงมือทํา ประกอบ คุณก็จะเขาใจ จป. ว ก็ตองมีเครื่องมือในการ
สํารวจ เชน

การตรวจความปลอดภัย แผนก แมพิมพ เดือนพฤศจิกายน / 2551
ลําดับ
รายการตรวจความปลอดภัย
เครื่องมือ เครื่องจักร มีสภาพ หรือ มีสวนที่ไมปลอดภัย
1
- อุปกรณปองกันอันตรายที่เครื่องจักร
1.1
- เครื่องจักรที่ใชเทาเหยียบ
1.2
- ใชระบบอัตโนมัติในการปอนและนําชิ้นงานออก
1.3
- ใชอุปกรณหยิบจับชิ้นงานแทนมือ
1.4
- จัดทํารั้วคอกกั้นหรือแสดงเขตอันตรายของเครื่องจักร
1.5
- เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติตองมีสวิทซ เปด-ปด
1.6
- ตรวจเช็ค และ บํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือกลใหอยูในสภาพ
1.7
ที่ใชงานไดอยางปลอดภัย

Yes

No

สิ่งที่ตองปรับปรุง

2
2.1
2.2
2.3
2.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

พื้นที่ปฏิบัติงาน
- พื้นลื่น หรือมีความมัน
- พื้นมีสิ่งของกีดขวาง เกะกะ
- พื้นที่วางชิ้นงาน แออัด คับแคบ
- สวนของอุปกรณเครื่องจักร เลยสูทางเดิน
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานไมถูกวิธี
- ไมมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- อันตรายตอสุขภาพ ( ตา , หู , ผิวหนัง , ทางเดินหายใจ, แขน , มือ )
ปญหาทางกายภาพ
- ทาทางการทํางานไมเหมาะสม
- การยกของนําหนักมากดวยแรงคน
อันตรายจากไฟฟา
- ไมมีสายดิน
- ไมมีระบบปองกันไฟฟารั่ว
- อุปกรณไฟฟาชํารุด บกพรอง
อันตรายจากอุปกรณชวยยก ( เครน )
- ลวด โซ สลิง ไมไดมาตรฐาน
- วัสดุตกหลนจากการยก
อันตรายจากงานเจียร เชื่อม
- เศษวัสดุ ประกายไฟ กระเด็น
- อุปกรณชํารุด ไมไดมาตรฐาน
ขอเสนอแนะของผูตรวจ 1. ตองกวดขันการสวมใสอุปกรณปองกันการบาดและแพสารหลอเย็น
2. การโยกยายตําแหนงเครื่องจักรทุกครั้ง ตองคํานึงถึงสายดิน
3. สรางถัง 2 ชั้น สําหรับคัดแยกน้ํามันและเศษเหล็ก ออกจากกัน ( น้ํามันนํากลับไปใชใหมได )
ผูตรวจ เมธี เจริญสุข
..............................................................................................................................................................................................
หลักการของการ WALK THOUGH SURVEY เพื่อการคนหาอันตราย จป.ว ควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบสถานที่ และ งาน ทั้งหมด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย
2. ใหสังเกตสถานที่ที่อยูในมุมอับ และ งานที่ไมคอยไดปฏิบัติ
3. สถานที่ทํางานใหยึดหลัก 5 ส. ในการสํารวจหาอันตรายที่แอบแฝง
5 ส. คือ

สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สรางนิสัย
วัตถุ สถานที่
คน

สวน ประเภทของอันตราย ที่จป.ว ตองเขาใจ คนหา และหาวิธีการปองกันแกไขใหได มีดังนี้

เกิดจาก

กับอวัยวะ

1. อันตรายจากเครื่องจักร หนีบ ทับ กด กระแทก
2. อันตรายจากวัตถุหนัก ตก ทับ กระแทก
3. อันตรายจากยานพาหนะ ชน ทับ
4. อันตรายจากการตกจากที่สูง
5. อันตรายจากไฟฟา ดูด รั่ว
6. อันตรายอื่นๆ

มือ นิ้วมือ เทา แขน ขา
มือ นิ้วมือ เทา แขน ขา รางกาย
รางกาย
รางกาย
รางกาย
ไฟไหม สัมผัสสารเคมี สัมผัสความรอน เศษโลหะ ฝุน เขา
ตา ของมีคม

ทีนี้เรา ก็มีเครื่องมือในการเริ่มปฏิบัติงานแลวนะครับ เปนการทํางานโดย จป.ว คนเดียว รายงานตรงตอผูบริหาร ซึ่งยังไม
สมบูรณ เพราะ ความปลอดภัยเปนหนาที่ของทุกคนที่อยูในสถานประกอบกิจการ ทุกคนตองมีสวนรวม เปนงานที่ยากขึ้น
อีกขั้นของจป.ว ( โดยเฉพาะ การเฉยของผูบริหาร เพราะ คําแนะนําของ จป. แตละอยาง เสียเงินทั้งนั้น และ เทาที่เปด
โรงงานมา ก็ไมมีอุบัติเหตุนี่ ปลอยไว กอน อยางอื่นสําคัญกวา ฯลฯ. ) การไมใหความสําคัญของผูจัดการ การไมเขาใจใน
สิ่งที่ จป. บอกของคนงาน .........
สรุป ....สิ่งที่ จป. ว ตองเผชิญ มี 3 อยาง คือ คน เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งแวดลอมในการทํางาน จป. ก็ตองพลิกตํารา
และใชกลวิธีสวนตัวมาจัดการ......
.............................ยังมีตอ ..........................

