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หน้า 1

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ปจจุบันรัฐบาล ไดกำหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 เพื่อที่จะ
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ในสวนของภาคแรงงานก็จะปรับเปลี่ยนจาก
แรงงานที่มีทักษะต่ำไปสูแรงงานที่มีความรูและทักษะสูง ยุทธศาสตรการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ ปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนผาน
ดังกลาวอาจไมสงผลกระทบตออุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็ง สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาได ในขณะที่กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงกลุมผูใชแรงงานที่ไมมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจนตองผัน
ตัวเองออกจากระบบ ทำใหขาดความมั่นคงในอาชีพ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจางป 2557-2561 ของสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบวาประเภทกิจการที่มีจำนวนประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงานสูงสุด 5 ลำดับแรกคือ ประเภทกิจการกอสร าง เปนประเภทกิจการที่ มี
จำนวนการประสบอันตรายสูงสุด โดยเฉลี่ย 3 ป รอยละ 8.34 ตอป ของจำนวนการประสบอันตรายทั ้งหมด
รองลงมาคือ ประเภทกิจการการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ รอยละ 6.41 ตอป และประเภทกิจการการคา
เครื่องไฟฟา ยานพาหนะฯ รอยละ 5.50 ตอป ตามลำดับ จากขอมูลป 2562 สถิติการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงานจำแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตรายประจำป 2561 สาเหตุที่
ประสบอันตรายโดยการตกจากที่สูงมีความรุนแรงเสียชีวิต จำนวน 90 ราย ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย สูญเสีย
อวัยวะบางสวน 19 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 2,697 ราย หยุดงานไมเกิน 3 วัน จำนวน 3,046 ราย
รวมทั้งสิ้น 5,854 ราย (สำนักงานประกันสังคม, 2561)
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลนไดรายงานขาว “เหตุการณคนงานติด ตั้ง
หลังคาโกดัง พลาดทาตกลงมาจากหลังคาโกดังที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร กระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่ 3 ราย
เหตุเกิดบริเวณพื้นที่กอสรางโกดังหลังใหมไมมีเลขที่ หมู 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เบื้อ งต นเจาหนาที่ ตำรวจไดเขา ตรวจสอบในที่ เกิดเหตุ พรอมสอบปากคำพยานที่ อยู ในเหตุก ารณ ทั้ งนี้
สันนิษฐานวาผูเสียชีวิตนาจะพลาดทาตกลงมาเอง สงผลใหเสียชีวิตทั้ง 3 ราย เนื่องจากผูรับเหมารายนี้ ไมมี
อุปกรณเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัย” (ไทยรัฐออนไลน, 2563)
สถานการณปจจุบันกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปเปนกิจการที่มีขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
และมีแนวโนมขยายตัว จากการเพิ่มสัดสวนการใชโครงถัก ทดแทนโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทำใหตลาด
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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โครงหลังคาแบบโครงถักขยายตัวอยางตอเนื่องในปที่ผานมาและตอเนื่องในป 2562 โดยคาดวาจะขยายตัวอยู
ที่ รอยละ 10-15 และยังมีแนวโนมที่ดีมากขึ้น เพราะแนวโนมการเปลี่ยนมาใชโ ครงถักของผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยขนาดกลางและเล็กมีแนวโนมที่สอดรับกับความตองการ (ผูจัดการรายวัน 360 องศา, 2562)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
มีบทบาทหนาที่ใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ไดจัดทำมาตรฐานการ
จัดการความปลอดภั ย ในการทำงานบนที่ส ูง (Safety Management on Working at Height Standard)
และคู  ม ื อ การดำเนิ น งานตามข อ กำหนดการจั ด การความปลอดภั ย ในการทำงานบนที ่ ส ู ง (Safety
Management Specification of Working at Height Manual) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดนำมาตรฐาน ขอแนะ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดไปดำเนินการเพื่อปกปองสวัสดิภาพ
ลดการเกิดอุบัติเหตุใหเปนศูนยในผูปฏิบัติงานและชวยเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการฯ
1.2 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถาน
ประกอบกิจการเอกชนขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อศึกษา
1.2.1 ขอมูลทั่วไปและขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
1.2.2 ขอกำหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และการปฏิบัติท่แี นะนำ (Technical Guideline)
สำหรับการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
1.2.3 การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA ในงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
1.2.4 รวบรวมและวิเคราะหรูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational
Safety and Health Management) ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 3

1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สถานประกอบกิจการติดตั้ง
หลังคาสำเร็จรูป
- ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบ
กิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
- ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
- ขอกำหนดสากล (Global
Requirement (GRs)) และการ
ปฏิบัติที่แนะนำ (Technical
Guideline)

รูปแบบการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ในการติดตั้ง
หลังคาสำเร็จรูป
- รวบรวมและวิเคราะหรูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(Occupational Safety and
Health Management) ในการติดตั้ง
หลังคาสำเร็จรูป

- การวิเคราะหงานเพื่อความ
ปลอดภัย Job Safety Analysis ;
JSA ในงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
- การสนทนากลุม (Focus Group
Discussions: FGD) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความปลอดภัย HSG65 จำนวน 5
องคประกอบ และ มาตรฐานระบบ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงานของ
สสปท.
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1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ไดรปู แบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ที่เปนตนแบบการ
ปฏิบัติที่ดี และเปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยบนที่สูงได
อยางถูกตอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับกิจกรรมติดตั้ง
หลังคาสำเร็จรูป เปนประโยชนตอการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการติ ด ตั ้ ง หลั ง คาสำเร็ จ รู ป
ของสถานประกอบกิ จ การเอกชนขนาดใหญ แ ห งหนึ ่ง และคณะผู  ทำการศึ กษาได เลื อกผู ให ข  อมู ลสำคั ญ
(Key Informants) ไดแก ตัวแทนผูประกอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป และ
เจาหนาที่ภาครัฐที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 15 ทาน
ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก สถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปเอกชนขนาดใหญแหงหนึ่งใน
พื้นที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ขอบเขตดา นเวลา คือ ระยะเวลาดำเนิน การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห ข อมู ล ตั ้งแต เดือน
มีนาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563
1.6 นิยามศัพท (Operational Definition)
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป หมายถึง การจัดการ
ความปลอดภัย (Managing Safety) ตามหลักการจัดการ Successful Health and Safety Management: HSG65
ป ค.ศ. 2000 และ 2013 ของ The Health and Safety Executive (HSE) สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
ใน 5 องคประกอบ ไดแก นโยบาย (Policy) การจัดองคกร (Organising) การวางแผนและดำเนินการ (Planning
and Implementing) การวัดผลการดำเนินการ (Measuring Performance) การตรวจติดตามและการทบทวน
(Auditing and Reviewing) และวงจรการบริหารงานคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA)
การติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป หมายถึง กิจกรรมการกอสรางที่เกี่ยวของกับกระบวนการติ ดตั ้งหลังคา
สำเร็ จรูปทั ้งหมด แบงเป น 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนการติดตั้ง (Pre-Construction Phase) ขณะติดตั ้งหลังคา
(Construction Phase) และ หลังดำเนินการติดตั้งหลังคา (Post-Construction Phase) ของสถานประกอบกิจการที่
ทำการศึกษา
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การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA หมายถึง การคนหาอันตรายที่
อาจเกิดขึ ้นในแตละขั้นตอนของงานหรือ ขั้นตอนของกิจกรรมการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปแลวกำหนดเป น
มาตรการในการควบคุมปองกันอันตรายอันนำไปสูการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
ขอกำหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และการปฏิบัติที่แนะนำ (Technical Guideline)
หมายถึ ง ข อ กำหนดและการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ แ นะนำของสถานประกอบกิ จ การติ ด ตั ้ ง หลั ง คาสำเร็ จ รู ป
ของสถานประกอบกิจการเอกชนขนาดใหญที่ทำการศึกษา
กฎหมายที ่ เ กี ่ ยวขอ ง หมายถึ ง กฎหมายที ่ม ี เ นื ้อ หาเกี ่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บ ั ติ ง านบนที ่ ส ู ง เช น
พระราชบัญญั ติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการ การใชเชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 เปนตน
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง หมายถึง มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยใน
การทำงานบนที่สูง (มปอ. 101: 2561) และคูมือการดำเนินงานตามขอกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
บนที่สูง จัดทำโดย สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
มาตรฐานระบบการจั ดการดานความปลอดภัย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทำงาน
หมายถึ ง มาตรฐานระบบการจั ดการด านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทำงาน
(สสปท. 1-4-01-00-2562) จัดทำโดย สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(องคการมหาชน)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถาน
ประกอบกิจการเอกชนขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของจัดทำเปนขอมูลพื้นฐานโดยมีหัวขอดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบและการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health
Management)
2.2 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการทำงานบนที่สูง
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health
Management)
2.1.1 ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบ (Model) หมายถึง สิ่งที่สราง หรือพัฒนาขึ้น แสดงใหเห็นถึงองคประกอบสำคัญ ๆ ใหเขาใจ
งายขึ้นและใชเปนแนวทางในการดำเนินงานตอไป (คัมภีร, 2553)
ทิศนา แขมมณี (2550) ไดใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึง เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชใน
การสืบสอบหาคำตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยสรางมาจากความคิด ประสบการณ
การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการตาง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
วิลเลอร (Willer, 1967) กลาววารูปแบบเปนการสรางมโนทัศน (Conceptualization) เกี่ยวกับชุด
ของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบรูปนัย (Formal System) และมีจุดมุงหมายเพื่อ
การทำใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม และความสัมพันธที่เกี่ยวของ
สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สรางและพัฒนาขึ้นไวเปนแนวทางในการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง เกิด
จากความสัมพันธของ 2 ชุด ตัวแปร ประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงาน และงานวิชาการที่มีความเกี่ยวของกัน
2.1.2 การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (คูมือการดำเนิ น งานตามขอกำหนดการ
จัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, 2562)
การทำงานบนที่สูง หมายถึง การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามในบริเวณที่มีความตางระดับของพื้นที่ทำงานที่มี
ความสูง และมีโอกาสตกจากที่สูงของบุคคลหรือวัสดุจากระดับหนึ่งสูระดับที่ต่ำกวา เชน บริเวณที่มีทางขึ้น – ลง
หรือบันได และบริเวณที่ลื่น ลาดชัน หรือมีพื้นผิวที่ไมแข็งแรงมั่นคง เปนตน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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การตกจากที่สูง หมายถึง การตกของบุคคล หรือการตกของวัสดุจากระดับหนึ่งสูระดับที่ต่ำกวา
2.1.3 การจัดการความปลอดภัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
องคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัยฯ ตามรูปแบบของหนวยงาน The Health and Safety
Executive (HSE) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ตีพิมพในเอกสาร Successful Health and Safety
Management (HSG65, 2000) ประกอบดวยองคประกอบที่สำคัญ 5 องคประกอบและมีการเชื่อมโยงกันดัง
แสดงในภาพที่ 2-1
Policy
Organising
Auditing

Planning and
Implementing
Measuring Performance
Reviewing Performance

แสดง Control Link
แสดง Information Link
ภาพที่ 2-1 องคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ HSE (HSG65, 2000)
องคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัยฯ มี 5 องคประกอบไดแก นโยบาย (Policy) การจัด
องคก ร (Organizing) การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Implementing) การวัด ผลการ
ดำเนินการ (Measuring Performance) การตรวจติดตามและการทบทวน (Auditing and Review)
จากภาพจะเห็นวาการดำเนินการในแตละองคประกอบมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกันทั้งในเรื่องการ
ควบคุมและขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ และเปนลำดับขั้นตอน รายละเอียดแตละองคประกอบมีดังนี้
1. นโยบาย (Policy)
การกำหนดและจัดทำนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการความปลอดภัยฯ เนื่องจากเปนตัวกำหนดทิศทาง จุดมุงหมาย และเจตนารมณขององคกร การกำหนด
นโยบายควรกำหนดทิศทางที่ชัดเจนขององคกรดังนี้
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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- ตองนำทุกดานของการดำเนินการทางธุรกิจใหเปนสวนหนึ่งของการแสดงความมุงมั่นที่จะมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมทั้งในดานกฎหมายและจริยธรรม
- ตองสรางความพึงพอใจตอความคาดหวังในกิจกรรมที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสีย
- ตองนำแนวทาง ตนทุน-ประสิทธิภาพ (Cost-Effective) มาพิจารณาเพื่อรักษาและพัฒนาทาง
กายภาพ และทรัพยากรมนุษยจะนำไปสูการลดการสูญเสียทางการเงิน
ทั้งนี้นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควรเขียนเปนลายลักษณอักษรและมีการ
ประกาศแจงใหผูมีสวนไดเสียรับทราบดวย
2. การจัดองคกร (Organising)
การจัดองคกรเปนขั้นตอนที่ 2 ของการจัดการความปลอดภัยฯ ภายหลังจากมีการกำหนดนโยบายแลว
การที่จะทำใหนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สามารถดำเนินการและบรรลุเปาหมายได
จำเปนตองมีการจัดองคกรและเตรียมบุคคลากรใหพรอมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว ดังนั้นการจัดการ
องคกรจึงเปนสิ่งที่จำเปน
การจัดโครงสรางบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการเตรียมการที่ดีจะสามารถนำนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยผลแหงความสำเร็จนั้นคือ “การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยเชิงบวก”
(Positive Health and Safety Culture) ขององคกรซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรหรือลูกจางทุกคน
ในองคกร ทั้งนี้บุคลากรมีแรงจูงใจ และมีความสามารถในการทำงานดวยความปลอดภัยฯ รวมทั้งป องกั น
สุขภาพของตนเองไดในระยะยาว ไมเพียงแตการหลีกเลี่ยงมิใหเกิดอุบัติเหตุ
หลักในการจัดองคการเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงบวกหรือเชิงปองกัน
ขององคกร อาศัยหลักการ 4C คือ การควบคุม (Control) ความรวมมือ (Co-Operation) การติดตอสื่อสาร
(Communication) และสมรรถนะ (Competence)
3. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Implementing)
การวางแผนและดำเนินการเปนขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการความปลอดภัย โดยวางแผนแบบเปน
ระบบ (Systemic Approach) เพื่อดำเนินการตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยผานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายคือ การลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย จาก
กิจกรรมการทำงานสินคาและการบริการ โดยอาศัยหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในการ
พิจารณา จัดลำดับความสำคัญและเปาหมายของการขจัดอันตรายและลดความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงควรขจัด
โดยวิธีการเลือกและการออกแบบ เครื่องมือ อุปกรณและกระบวนการกอน กรณีที่ไมสามารถขจัดใหหมดไปได
ควรลดความเสี่ ยงลงโดยใช การควบคุมทางกายภาพ หรือ ใชอ ุป กรณคุมครองความปลอดภัย สว นบุคคล
นอกจากนี้ตองมีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เพื่อใชในการชี้วัดความสำเร็จ
รวมทั้งมีการระบุวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยเชิงบวก
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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4. การวัดผลการดำเนินการ (Measuring Performance)
การวัดผลการดำเนินการเปนขั้นตอนตอมาของการจัดการความปลอดภัยฯ โดยทำการตรวจวัดผล
การดำเนินการเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ไดกำหนดไว ซึ่งผลดังกลาวจะทำใหรูวา ที่ใดและเวลาใด ที่การ
ปฏิบัติงานมีความจำเปนตองไดรับการปรับปรุง
การวัดผลการดำเนินการโดยทั่ว ไปสามารถทำได 2 รูปแบบคือ การติดตามตรวจสอบเชิงรุก
(Active Monitoring) และการติดตามตรวจสอบเชิงรับ (Reactive Monitoring) การติดตามตรวจสอบเชิงรุก
เปนการติดตามตรวจสอบกอนเกิดเหตุการณไมพึงประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบระบบการจัด การ
ความปลอดภัยฯ ที่ดำเนินการอยู รวมถึงมาตรฐานที่กำหนดไวนั้นวายังมีประสิทธิภาพหรือไม
การติดตามตรวจสอบเชิงรับเปนการตรวจสอบหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงค หรือกลาวไดวา
เปนการตรวจสอบหลังจากที่การควบคุมเกิดความลมเหลวขึ้น จึงเปนการสอบสวนอุบัติเหตุ ซึ่งสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บขึ้น หรือการสอบสวนเหตุการณที่สงผลใหเกิดการเจ็บปวย หรืออุบัติการณที่อาจสงผลใหเกิดอันตราย
และความเสียหายได
วัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบเชิงรุก และการติดตามตรวจสอบเชิงรับ คือเพื่อพิจารณาหา
สาเหตุขณะนั้น (Immediately Causes) ของการปฏิบัติงานที่ต่ำกวามาตรฐาน และระบุสาเหตุสำคัญที่ซ อน
อยู (Undersealing Causes) และสิ่งที่เกี่ยวของ เพื่อออกแบบและดำเนินการระบบการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
5. การตรวจติดตาม และการทบทวน (Auditing and Reviewing)
การตรวจติดตาม และการทบทวน เปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการความปลอดภัย ฯ ขั้นตอนนี้
เปนการเรียนรูจากประสบการณที่ไดแสดงหรือเปดเผยออกมาทั้งหมด เพื่อประยุกตใชเปนบทเรียนในการ
พัฒนาระบบ ทั้งนี้การทบทวนการดำเนินการตองทำอยางเปนระบบ โดยอาศัยขอมูลจากการติดตามตรวจสอบ
และการตรวจติดตามการจัดการทั้งระบบ การทบทวนการดำเนินการตองมุงมั่นที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องใน
สวนที่เกี่ยวของทั้ง นโยบาย ระบบ และเทคนิคการควบคุมความเสี่ยง
2.1.4 การประเมิ น อั น ตรายเป น กิ จ กรรม ซึ ่ ง จั ด ทำขึ ้ น ตามแนวทาง Completely Check
Completely Find- out Activity: CCCF ( Proceedings of The 10th Symposium on TQM Best
Practices in Thailand) (บุญรอด, 2552) โดยการเปลี่ยนกรอบความคิดเรื่องความปลอดภัยฯ คือ ผูที่มีหนาที่
ดูแลและทำกิจกรรมความปลอดภัยฯ จะไมใชหนวยงานความปลอดภัยฯ เทานั้น แตความปลอดภัยฯ เปนหนาที่
ความรับผิดชอบของทุกคนในบริษัท ทุกหนวยงานตองเขารวมกันทำกิจกรรม เพื่อคนหาอันตรายและทำการ
แกไขเร็วที่สุด โดยจุดประสงคหลักของกิจกรรมนี้คอื
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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1. ตรวจสอบสถานที่และงานทั้งหมดซึ่งอาจจะเกิดอันตราย และแกไขอันตรายใหหมดไป
2. สรางจิตสำนึกดานความปลอดภัยฯ โดยยึดหลัก “Genchi-Genbutsu” (การไปดูและวิเคราะห
ปญหาจากหนาสถานที่ทำงานจริง)
3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดานความปลอดภัยฯจากการปองกันเชิงรับ (Passive) เปนการปองกัน ที่
สาเหตุกอนเกิดอุบัติเหตุ (Pro action)
แผนการดำเนิน กิจ กรรมคนหาและประเมิน อันตราย โดยหลัก การวางแผน (Plan) ปฏิบ ัติ (Do)
ตรวจสอบ (Check) และการดำเนินการ (Act) ดังภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 วงจรการทำงาน PDCA
2.1.5 การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis ; JSA) (เฉลิมชัย, 2537) เปนเทคนิคที่
เนนวิเคราะหหาอันตรายที่ยังไมถูกควบคุม โดยเนนอันตรายที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใช และสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสูขั้นตอนการขจัดหรือลดความเสี่ยง
ทำใหผูปฏิบัติงานทำงานไดอยางปลอดภัยที่สุด
ขั้นตอนการทำ JSA มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกงาน เพื่อนำมาทำการวิเคราะหหาอันตราย
ขั้นตอนที่ 2 การแตกงานที่เลือกมาวิเคราะหอันตราย โดยแตกงานเปนขั้นตอนยอย ๆ ประมาณ 5-10
ขั้นตอน และเรียงตามลำดับวิธีการปฏิบัติงาน
ขั้น ตอนที่ 3 การวิเคราะหอันตรายที่มีอยูและแอบแฝงในแตละขั ้น ตอนงาน ซึ่งเปนขั้น ตอนที ่ มี
ความสำคัญมาก ตองใชความละเอียดรอบคอบ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาหาวิธีการขจัดและลดอันตรายที่แฝงอยูในการทำงาน เปนการนำผลการ
วิเคราะหอันตรายในแตละขั้นตอนยอยมาพิจารณากำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันที่สาเหตุและบรรเทาผล
เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้นึ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิ บัติง านอยา งปลอดภัย โดยการนำมาตรการขจั ดหรื อ ลด
อันตรายตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาเรียบเรียงและสอดแทรกไปกับวิธีการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนยอย
2.1.6 การเสริมสรางความปลอดภัย
การเสริมสรางความปลอดภัยเพื่อปองกันอุบัติเหตุในโครงการกอสรางตาง ๆ นั้นสามารถที่จะปรับใชจาก
หลักการปองกันอุบัติภัยจากหนังสือวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (วิฑรู ย และวีรพงษ, 2548)
โดยทั่วไปไดในการปองกันอุบัติภัย ที่มีประสิทธิภาพและการเสริมสรางความปลอดภัยไดผลอยางชัดเจน โดย
อาศัยการนำหลักการ 3E ซึ่งมีความหมายดังนี้
1. ความรูท างด านวิศ วกรรมศาสตร (Engineering) เปนการใชความรูและวิทยาการทางดา น
วิศวกรรมมาทำการปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมในการทำงาน การใชเครื่องจักรกลและเครื่องมือตาง ๆ
สำหรับการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
2. การศึกษา (Education) เปนการใหการศึกษา การแนะนำหรือการฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานได
ทราบและเขาใจเกี่ยวกับอุบัติภัย หลักการทำงานและแนวทางการดำเนินงานที่มีความปลอดภัยรวมทั้ง การ
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ ระบบการทำงานที่ปลอดภัย
3. การออกฎขอบังคับ (Enforcement) เปนการออกกฎและระเบียบขอบังคับตาง ๆ การกำหนด
แนวทางมาตรการควบคุมบังคับขอหามและวิธีปฏิบัติสำหรับผูปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัย และ
เสริมสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในการทำงานของหนวยงาน
การเสริมสรางความปลอดภัยเพื่อปองกันอุบัติภัยตามหลักการ 3E นี้จำเปนตองกระทำควบคูกันไปทั้ง
3 ดาน ดังภาพที่ 2-3 จึงจะทำใหการปองกันอุบัติภัยและเสริมสรางความปลอดภัยใหกับหนวยงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การใหการศึกษาและฝกอบรมควรกระทำอยา งตอเนื่องเพื่อใหผูปฏิบัติงานฝายตาง ๆ
เกิดความสำนึกและมีความรับผิดชอบตอมาตรการความปลอดภัยรวมกัน
การศึกษา
ความรูทางดาน
วิศวกรรมศาสตร

การออกฎขอบังคับ

ภาพที่ 2-3 การเสริมสรางความปลอดภัยเพื่อปองกันตามหลักการ 3E (วิฑูรย และ วีรพงษ, 2547)
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การศึกษาทางดานความปลอดภัย (Safety Education) จะเปนการพัฒนาความรูและจิตสำนึกในสวน
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สามารถทำการศึกษาภาวะแวดลอมการทำงานที่อันตราย และคนหาวิธีการ
ปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีความปลอดภัย สวนการฝกอบรมทางดานความปลอดภัย (Safety Training)
จะเปนการฝกฝน พัฒนาทักษะ มีขีดความสามารถความชำนาญของฝายตาง ๆ เพื่อใหสามารถทำงานไดอยาง
ถูกวิธีและมีความปลอดภัย
2.1.7 ลำดับของมาตรการของการควบคุมปองกันการตกจากที่สูง (The Hierarchy of Control
Measures)
แนวคิดมาตรการควบคุมปองกันการตกจากที่สูง สามารถดำเนิน การตามลำดั บมาตรการของการ
ควบคุ ม ป อ งกั น การตกจากที ่ ส ู ง (The Hierarchy of Control Measures) (มาตรฐานการจั ด การความ
ปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง: สสปท, 2562) ไดดังนี้
ลำดับที่ 1 การขจัดอันตราย
การขจัดความอัน ตรายของการตกจากที ่ส ูง โดยการดำเนินการเพื่ อ ใหมั ่ น ใจวาการตกจากที่ สูง
ไมสามารถเกิดขึ้น รวมถึงการออกแบบใหปราศจากความเสี่ยง หรือการทำงานบนพื้นดินหรือโครงสรา งที่
แข็งแรง
ลำดับที่ 2 การทดแทน
การลดความเสี่ยงของการตกจากที่สูง โดยการใชอุปกรณปองกันการตกหรือพื้นทำงานที่มั่นคงและ
ปลอดภัย เชน แผนพื้นถาวร รถกระเชา นั่งราน เปนตน
ลำดับที่ 3 การควบคุมทางวิศวกรรม
การปองกันการตกจากที่สูงเชิงวิศวกรรม โดยใชระบบกำหนดตำแหนงการทำงานบนที่สูง (Work Positioning
System) ประกอบดวย
ก. ระบบจำกัดระยะเคลื่อนที่ (Travel Restraint System)
ข. ระบบการทำงานดวยเชือก (Rope Access System)
ค. ระบบการลดความรุนแรงจากการตกจากที่สูง ประกอบดวย
- แพลตฟอรมรองรับคนตกจากที่สูง (Catch Platform)
- ระบบยับยั้งการตก (Fall Arrest System)
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ลำดับที่ 4 การควบคุมเชิงบริหารจัดการ
การควบคุ มการตกจากที่สูงเชิงการบริหารจัด การ โดยการควบคุมระยะเวลาทำงาน การควบคุ ม
จำนวนผูปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน เชน การกำหนดโครงสรางเชิงบริหาร
จัดการ กฎระเบียบ การฝกอบรม ระบบใบอนุญาตทำงาน เปนตน
ลำดับที่ 5 การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยจากการตกจากที่สูง
โดยปกตินอกจากตองจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะของงานแลว ตองจัด
อุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อใชสำหรับการปองกันและยับยั้งการตกจากที่สูงโดยเฉพาะ เชน สายรัดนิรภัยชนิด
เต็มตัว เชือกนิรภัย สายชวยชีวิต เปนตน

ภาพที่ 2-4 ลำดับของมาตรการควบคุมปองกันการตกจากที่สูง ตามมาตรฐาน มปอ. 402 : 2561
(สสปท, 2562)
2.1.8 ปจจัยการบริหารจัดการดานความปลอดภัย (4M)
ทรัพยากรในการบริการ (Resources) ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพื่อประกอบการดำเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบงแยกไดเปน 4 ประเภท ไดแก บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) สามารถเรียกยอ ๆ วา 4M
(ดอกจันทร บุญทันและอิมรอน, 2552)
1. บุคลากร (Man) มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานใหพนักงานแตละคนตองผานกระบวนการ
ฝกฝน ทักษะความสามารถกอนเขาทำงาน จึงจะมอบหมายงานที่มีลักษณะเหมาะสมกับทักษะที่ มีให ตาม
แนวคิดของ Max Weber (1864-1920) ทฤษฎีการจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic Management)
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ที่องคการควรจะถูกบริหารบนพื้นฐานของเหตุผล และไมเปนสวนตัว โดยการแบงงานกัน ทำ มีการสงเสริม
พัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหเกิดความเชี่ยวชาญอยูตลอดเวลา สรางคนใหมีประสิทธิภาพมี
ความพร อมตอ การทำงานและการเรีย นรูง านใหม (วิ รัช , 2548) ที่ก ล าววา การบริ ห ารคนเป น ปจ จัย ที่มี
ความสำคัญตอการบริหาร เรียกไดวาเปนองคประกอบของการบริหาร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. งบประมาณ (Money) มีการกำหนดแนวทางการบริหารการใชจายเงินหรือตนทุนการผลิตอยาง
ประหยัดและคุณคา ใหไดผลลัพธมากกวาตนทุน ซึ่งการบริหารการเงินองคประกอบที่สำคัญของบริหารจัดการ
(วิรัช, 2548)
3. วัสดุอุปกรณ (Material) การกำหนดแนวทางการใชงานเครื่องมือเครื่องใชที่เปนสวนสำคัญของ
การผลิต ให มีคุ ณภาพ และผลิ ตในระยะเวลาที่ กำหนด ดังนั้นจึง กำหนดใหพนักงานทุ กคน ตอ งมี ความรู
ความสามารถในการใชงานเครื่องมือตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยมีการฝกฝนและทำความเขาใจรวมถึง เทคนิค
ตาง ๆ ที่เปนการดูแลรักษาและปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน (ดอกจันทร
บุญทัน และ อิมรอน, 2552)
4. การจัดการ (Management) การกำหนดกลยุทธการบริหารงานที่คำนึงถึงสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร โดยทำการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการบริหารงาน
ตลอดเวลา เพื่อหากลยุทธในการหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เปนกลยุทธการบริหารที่มีความครอบคลุม (ดอกจันทร และ อิมรอน,
2552)
การจัดการ 4M โดยใชหลักการควบคุมเปนหลักสำคัญของการบริหารซึ่งทำใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ โดยที่ตองควบคุมปริมาณงาน ควบคุมคุณภาพของงาน ควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน
และควบคุมคาใชจายในการปฏิบัติงานตาง ๆ เหลานี้จะสงผลตอความสำเร็จขององคกร และตองสรางจิตสํานึก
ที่ดีใหเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนรวมถึงผูบริหาร ซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ (ดอกจันทร
บุญทัน และ อิมรอน, 2552)
2.2 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการทำงานบนที่สูง
2.2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภั ย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” หมายความวา การกระทำ หรือ
สภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปว ย หรือความเดือดรอน
รำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และ
ระดับวิชาชีพ
“ลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางซึ่งทำหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน
“ลูกจางระดับหัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทำหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาสั่งงานให
ลูกจางทำงานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ
“ลูกจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางานขึ้น
ไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงานของสถานประกอบกิจการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
“ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซึ่งมีอำนาจหน าที่ทำการแทน
นายจางสำหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบำเหน็จ การลงโทษ หรือการวิน ิจฉัยขอรอง
ทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทำการแทนนายจาง เพื่อปฏิ บัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“ผูแทนลูกจาง” หมายความวา ผูแทนลูกจางซึ่งเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกตั้ งจาก
ฝายลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“หน ว ยงานความปลอดภั ย ” หมายความว า หน ว ยงานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล อ มในการทำงานซึ ่ ง นายจ า งให ดู แ ลและปฏิ บ ัต ิ ง านดา นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ที่ทำงานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการแยกออก
ตามลำพังเปนหนวย ๆ และมีลูกจางทำงานอยู
2.2.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551
“งานกอสราง” หมายความวา การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางทุกชนิด เชน อาคาร สนามบิน
ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค ทาเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ำ ทอระบายน้ำ ประปา รั้ว กำแพง
ประตู ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสำหรับติดหรือตั้งปาย พื้นที่หรือสิ่งกอสรางเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเขาออก
ของรถ และหมายรวมถึงการตอเติม ซอมแซม ซอมบำรุง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนทำลายสิ่งกอสราง
นั้นดวย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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“เขตกอสราง” หมายความวา พื้นที่ที่ดำเนินการกอสราง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณซึ่งนายจางได
กำหนดขึ้นตามกฎกระทรวงนี้
2.2.3 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” หมายความวา การกระทำ
หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน
“นายจ า ง” หมายความว า นายจ า งตามกฎหมายวา ด ว ยการคุ ม ครองแรงงานและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงานหรือทำผลประโยชนใหแกหรือใน
สถานประกอบกิจการ ไมวาการทำงานหรือการทำผลประโยชนนั้นจะเปน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทำงานหรือทำผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไม
วาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทำหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจาง
ทำงานตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่มีลูกจางทำงาน
อยูในหนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
2.2.4 มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานกอสรางอาคาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2518 ได
แบงมาตรฐานความปลอดภัยออกเปน 13 หมวด ซึ่งรายละเอียด มีดังนี้
1. งานนั่งราน
2. งานตอกเข็ม
3. บันไดไต
4. งานขุดดินลึก
5. การรื้อถอนทำลาย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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6. ปนจั่น
7. กวานและลิฟต
8. การเชื่อมและการตัด
9. การปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง
10. การระเบิด
11. การขนยายและการเก็บวัสดุ
12. พื้นชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้นและขอบกันตก
13. ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชั่วคราว หองสุขาชั่วคราว
2.2.5 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการปองกันและยับยั้งการตกจากที่สูง
1. มาตรฐานองคการมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization: ISO)
2. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards: EN)
3. มาตรฐานออสเตรเลียและนิวซีแลนด (AS/NZS)
4. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute: ANSI)
5. มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน (Japanese Industrial Standards: JIS)
6. มาตรฐานของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (The
National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH)
7. มาตรฐานของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ สหรัฐอเมริกา
(Occupational Safety and Health Administration: OSHA)
8. มาตรฐาน Workplace Safety and Health (WSH Council) ประเทศสิงคโปร
9. มาตรฐานอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ
2.3 ทฤษฎีความปลอดภัยในการทำงาน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
2.3.1 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)
H.W. Heinrich (1950) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)
วาการบาดเจ็บและความเสียหายตาง ๆ เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเปนผลมาจาก
การกระทำที่ไมปลอดภัยหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบไดเหมือนตัวโดมิโนที่เรียงตัวกัน 5 ตัว เมื่อตัว
ที่หนึ่งลมยอมมีผลทำใหตัวโดมิโนถัดไปลมตามกันไปดวยเปนลูกโซ ทฤษฎีโดมิโนนี้มีผูเรียกชื่อใหมเปน “ลูกโซของ
อุบัติเหตุ (Accident Chain)” ไดแก
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โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or Background)
หมายถึง ความใจรอน ดื้อรั้น ความโลภ และลักษณะทางสันดานที่ไมตองการซึ่งอาจถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของแตละคน ในขณะเดียวกันสภาพแวดลอม อาจทำใหเกิดการพัฒนาจากสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา ซึ่งอาจปะปนมาใน
รูปของการรับรู การศึกษา ดังนั้น พันธุกรรมและสภาพแวดลอมจึงอาจเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดความผิดปกติหรือ
ความบกพรองสวนบุคคล
โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพรองของบุคคล (Defects of Person) หมายถึง การที่บุคคลมีคุณลักษณะ
ทางสันดานและความประพฤติที่ไมดีจนอาจทำใหกลายเปนบุคคลที่ละเลย หรือไมสนใจตอหลักการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยฯ ทำใหเกิดการกระทำหรือมีสวนรวมในการสรางสภาพการณที่ไมปลอดภัยฯ ขึ้นมา
โดมิโนตัวที่ 3 การกระทำและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts / Unsafe Conditions)
หมายถึง การกระทำที่ไมป ลอดภัย เชน การยืน ทำงานภายใตวั ตถุที่มีน ้ำ หนั กมากที่แ ขวนอยูการติดตั้ง
เครื่องยนตโดยไมมีการแจงเตือน การหยอกลอในขณะทำงาน เปนตน สวนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย ไดแก
การขาดเครื่องปองกันจุดอันตราย การไมมีรั้วกันจุดที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร ภาวะเสียงดังเกิน แสงสวาง
ไมเพียงพอหรือการระบายอากาศไมดี เปนตน
โดมิโนตัวที่ 4 อุบัติเหตุ (Accident) เปนเหตุการณที่เกิดจากปจจัยทั้ง 3 ระดับ ขางตนแลวสงผลกระทบ
ใหเกิดอุบัติการณ/อุบัติเหตุ เชน การตกจากที่สูง ลื่นหกลม เดินสะดุด สิ่งของตกมาจากที่สูง วัตถุกระเด็นใส ซึ่งอาจ
เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ
โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือความเสียหาย (Injury / Damages) คือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับ
รางกาย เชน การฉีกขาดของเนื้อเยื่อกลามเนื้อหรือกระดูกหักที่เปนผลมาจากอุบัติเหตุและอาจสงผลจนถึงขั้น
พิการได การปองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไปก็จะลมตาม ดังนั้นหากไมให
โดมิโนตัวที่ 4 ลม (ไมใหเกิดอุบัติเหตุ) ก็ตองเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น

ภาพที่ 2-5 ลูกโซของอุบัติเหตุ (Heinrich, 1950)
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ทฤษฎีโดมิโนคือ เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไปก็ลมตาม ดังนั้นการปองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน
หรือลูกโซของอุบัติเหตุ คือการไมใหโดมิโนตัวที่ 4 (อุบัติเหตุ) ลมแลวไปกระทบโดมิโนตัวถัดไป ทำใหโดมิโนตัว
ที่ 5 (การบาดเจ็บหรือความเสียหาย) ลมตามไปดวย การทำใหโดมิโนตัวที่ 4 (อุบัติเหตุ) ไมลมนั้น วิธีการที่ดี
ที่สุดสามารถทำไดดวยการเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออกโดยการกำจัดการกระทำและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย
ดวยวิธีตาง ๆ ดังนั้น อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไมเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการแกไขหรือกำจัด
โดมิโนตัวที่ 3 ออก จำเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงที่โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล)
และตัวที่ 2 (ความบกพรองของบุคคล) ดวย แตการที่จะแกไขหรือกำจัดโดมิโนตัวที่ 1 หรือตัวที่ 2 เปนเรื่องที่
ตองใชเวลายาวนานมาก เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและปลูกฝงเปนนิสัยสวนบุคคลแลวสรุปไดดังภาพที่ 2-5

ขาดการควบคุม
1. โครงการ
ไมเพียงพอ

สาเหตุพื้นฐาน


2. มาตรฐานของ
โครงการ

ไมเพียงพอ

สาเหตุในขณะนั้น


ปจจัยจากบุคคล

เหตุการณผิดปกติ


การกระทำและ/
 หรือสภาพการณ 
ที่ต่ำกวามาตรฐาน

ปจจัยจากงาน
3. การปฏิบัติตาม
มาตรฐาน


ไมเพียงพอ



ขีดจำกัด

2.3.2 แบบจำลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model)
Frank E. Bird (1969) ไดคิดแบบจำลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation
Model) ซึ่งเปนแบบที่งายและใชกันในการควบคุมอุบัติเหตุอยางกวางขวาง โดยการนำทฤษฎีโดมิโนของ
H.W. Heinrich มาอธิบายใหม
แบบจำลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย อธิบายถึงผลหรือความสูญเสีย (Loss) เปนผล
มาจากเหตุการณผิดปกติ (Incident) ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุในขณะนั้น (Immediate Causes) แตที่
จริงแลวเกิดมาจากสาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) ที่เกิดขึ้นมาจากการขาดการควบคุมที่ดี (Lack of Control)
ดังภาพที่ 2-6
ความสูญเสีย



สัมผัสกับวัตถุ
หรือพลังงาน

คน
ทรัพยสิน

กระบวนการผลิต



ภาพที่ 2-6 แบบจำลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model)
(1) การขาดการควบคุม (Lack of Control) การขาดการควบคุมการจัดการอยางเพียงพอ ยอมนำไปสูความ
สูญเสีย การขาดการควบคุม ไดแก
- โครงการไมเพียงพอ
- มาตรฐานของโครงการไมเพียงพอหรือไมชัดเจน
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- การปฏิบัติตามมาตรฐานไมเพียงพอ
(2) สาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) คือสาเหตุที่แทจริงที่อยูเบื้องหลังที่แสดงออกมาเปนเหตุผลวา
ทำไมการกระทำหรือสภาพการณที่ต่ำกวามาตรฐานจึงเกิดขึ้น สาเหตุพื้นฐานแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
- ปจจัยจากบุคคล เชน ขาดความรู ขาดความสามารถทั้งทางกายและทางจิตใจ มีความเครียด ฯลฯ
- ปจจัยจากงาน หรือสภาพแวดลอมในการทำงาน เชน การออกแบบทางวิศวกรรมไมดี การควบคุม
การจัดซื้อไมเพียงพอ เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุไมเพียงพอ ฯลฯ
(3) สาเหตุในขณะนั้น (Immediate Causes) คือสภาวะที่เกิ ดขึ้น อยางเฉีย บพลั น ทัน ทีก อ นที่
จะมีการสัมผัส เปนสภาวะที่มองเห็นหรือรับรูได ซึ่งเกี่ยวของกับ
- การกระทำที่ต่ำกวามาตรฐาน (Sub-Standards Act)
- สภาพการณที่ต่ำกวามาตรฐาน (Sub-Standards Condition)
(4) เหตุการณผิดปกติหรืออุบัติการณ (Incident) คือเหตุการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสกับแหลง
ของพลังงาน หากพลังงานนั้นสูงกวาคาขีดจำกัดของรางกายหรือโครงสราง จะกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสิน
เสียหาย หากพลังงานไมสูงกวาเกินกวาขีดจำกัดของรางกายหรือโครงสรางจะรับได จะไมกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสินเสียหาย แตมีผลใหกระบวนการผลิตหยุดชะงัก
(5) ความสูญเสีย (Loss) เปนผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณผิดปกติ ผลที่เกิดขึ้นอาจเปนเรื่องเล็กนอยไป
จนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเสียหายทั้งสถานประกอบกิจการก็ได
จากการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2512 โดยผูอำนวยการฝาย
บริการวิศวกรรมของบริษัทประกันภัย North America ดวยการวิเคราะหอุบัติเหตุ 1,753,498 ราย ที่รายงาน
ไวโดยบริษัท 297 แหง บริษัทเหลานั้นเปนตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรม 21 ประเภท มีคนงาน 1,750,000 คน
ทำงานมามากกวา 3 พันลานชั่วโมงทำงาน นับถึงชวงเวลาที่ทำการวิเคราะห ผลการศึกษาแสดงอัตราสวนจาก
รายงานดังตอไปนี้
ทุก ๆ 1 ครั้งที่มีการบาดเจ็บครั้งสำคัญๆ (ขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หยุดงาน) จะมีรายงานการบาดเจ็บ
เล็กนอย (ขั้นรับการปฐมพยาบาล) 9.8 ครั้ง สำหรับบริษัท 95 แหงที่ดำเนินการวิเคราะหการบาดเจ็บสำคัญๆ ได
รายงานวาอัตราสวนการบาดเจ็บที่ทำใหมีการหยุดงานกับการบาดเจ็บที่ตองมีการรักษาพยาบาล คือ 1 : 15
47 % ของบริษัทเหลานั้นแสดงใหเห็นวามีการตรวจสอบเหตุที่สรางความเสียหายใหกับ ทรัพย สิน
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณและ 84 % ระบุวาตรวจสอบเฉพาะอุบัติเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายรายแรง การ
วิเคราะห ครั้งสุดทายชี้ดวยวา 30.2 % ของอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหายจะถูกบันทึกไวในทุกครั้งที่เกิดการ
บาดเจ็บครั้งสำคัญๆ
ผลการศึกษาอัตราสวนการเกิดอุบ ัติเหตุพบวา การบาดเจ็บรายแรงเปนเหตุ การณที ่เกิดขึ้นนอยครั้ ง
ในขณะที่เหตุการณที่ไมรนุ แรงนักจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดบอยครั้งกวา
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1

1 = การบาดเจ็บสาหัส หรืออาการรุนแรงถึงขั้นพิการ

10

10 = การบาดเจ็บไมรุนแรง

30
600

30 = อุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหายทุกประเภท
600 = เหตุการณที่ไมเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
(เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ)

ภาพที่ 2-7 อัตราสวนการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Ratio) (Frank E. Bird, 1969)
ความสัมพันธของอัตราสวน 1 : 10 : 30 : 600 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา มีเหตุการณเกิดการบาดเจ็บ
ถึงขั้นรุนแรง 1 ครั้ง จะมีเหตุการณเกือบเกิดอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นถึง 600 ครั้ง โดยที่สถานประกอบกิจการสวนใหญ
มักจะมุงความสนใจและพยายามไปแกไขที่เหตุการณที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไมกี่ครั้งแตกลับ
ละเลยในการแกปญหาเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุทั้ง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก หากสถานประกอบกิจการ
ใหความสำคัญกับเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุจะสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.3 ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง กอใหเกิดความสูญเสียมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย
หรือเสียชีวิต หรือแมแตทรัพยสินเสียหาย อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกิดความเสียหาย คาใชจายในการ
ซอมบำรุงแลว ยังรวมถึงการสูญเสียเวลาในการผลิตที่ตองหยุด และคาใชจายอื่น ๆ หรือภาพพจนขององคกร
ความสูญเสียหรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการทำงาน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1) ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss) หมายถึง จำนวนเงินที่ตองจายไปอันเกี่ยวเนื่องกับ
ผูไดรับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น ไดแก
-

คารักษาพยาบาล

-

คาทดแทน

-

คาทำขวัญ คาทำศพ

-

คาประกันชีวิต

2) ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss) หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ (ซึ่งสวนใหญจะคำนวณเปนตัวเงินได)
นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสำหรับการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง ไดแก
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(1) การสูญเสียเวลาทำงานของ
ก. ผูปฏิบัติงานที่ไดรับบาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล
ข. ผูปฏิบัติงานคนอื่น หรือเพื่อนรวมงานที่ตองหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจาก
- ชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนำสงโรงพยาบาล
- ความอยากรูอยากเห็น
- การวิพากษวิจารณ
- ความตื่นตกใจ (ตื่นตระหนกและเสียขวัญ)
ค. หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เนื่องจาก
- ชวยเหลือผูบาดเจ็บ
- สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- บันทึกและจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเสนอตามลำดับขั้น และสงแจงไป
ยังหนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จัดหาผูปฏิบัติงานอื่นและฝกสอนใหเขาทำงานแทนผูบาดเจ็บ
- หาวิธีการแกไขและปองกันอุบัติเหตุไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก
(2) คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับความเสียหาย
(3) วัตถุดิบหรือสินคาที่ไดรบั ความเสียหายตองทิ้ง ทำลาย หรือขายทิ้ง
(4) ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดของ ตองหยุดชะงัก
(5) คาสวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บ
(6) คา จ างแรงงานของผู บ าดเจ็บ ซึ่ งสถานประกอบกิ จ การตอ งจา ยตามปกติ แม ว า
ผูบาดเจ็บจะทำงานยังไมไดเต็มที่ หรือตองหยุดทำงาน
(7) การสูญเสียโอกาสในการทำกำไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของกระบวนการ
ผลิตและความเปลี่ยนแปลงความตองการของทองตลาด
(8) การเสียชื่อเสียง และภาพลักษณของสถานประกอบกิจการ
(9) คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เชน คาเชา คาไฟฟา คาน้ำประปา และคาใชจายอื่น ๆ ที่สถาน
ประกอบกิจการยังคงตองจายตามปกติ แมวาจะตองหยุด หรือปดกิจการหลายวันในกรณีเกิดอุบัติเหตุรายแรง
นอกจากนี้ ผูบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพจะกลายเปนภาระของสังคม ซึ่งทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบดวย ความสูญเสียทางออมจึงมีคามหาศาลกวาความสูญเสียทางตรงมาก ซึ่งปกติเรามักจะคิดกันไมถึง จึง
มีผูเปรียบเทียบวาความสูญเสียหรือคาใชจายของการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเสมือน “ภูเขาน้ำแข็ง” สวนที่โผลพนน้ำให
มองเห็นไดมีเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสวนที่จมอยูใตน้ำ ในทำนองเดียวกัน คาใชจายทางตรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะ
เปนเพียงสวนนอยของคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผูบริหารจะมองขามมิได Heinrich ไดคำนวณอัตราสวน
ของคาความสูญเสียทางตรงและความสูญเสียทางออมนั้น ประมาณ 1 : 4 ตอมาในป พ.ศ. 2533 De Reame
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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อางถึงการศึกษาของนักวิชาการทั้งหลายวา อัตราสวนนั้นจะอยูระหวาง 1 : 2.3 - 101 ซึ่งอาจเปรียบเทียบเสมือน
ภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร ดังภาพที่ 2-8
ความสูญเสียทางตรง
- คารักษาพยาบาล
- คาทดแทน
- คาทำขวัญ คาทำศพ
- คาประกันชีวิต
ความสูญเสียทางออม
- การสูญเสียเวลาทำงานของผูบาดเจ็บ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน
- คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ
- วัตถุดิบหรือสินคาที่ไดรับความเสียหาย
- ผลผลิตลดลง
- คาสวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บ
- คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บ
- การสูญเสียโอกาสในการทำกำไร
- การเสียชื่อเสียง และภาพลักษณของสถานประกอบกิจการ
- คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ

ภาพที่ 2-8 แสดงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็ง
2.3.4 ทฤษฎีความลา
ทฤษฎีความลาเปนทฤษฎีกลาวถึงคุณลักษณะมนุษย ขีดจำกัดและความสามารถ ในการทำงานทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจโดยปจจัยที่มีผลกระทบตอมนุษยในการทำงาน ไดแก ระยะเวลาการทำงาน ลักษณะ
ของงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน สภาพความพรอมของรางกาย รวมทั้งสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต
ตาง ๆ ทำใหเกิดความลา เมื่อมีความลาสะสมขึ้นในรางกาย ก็จำเปนจะตองมีการระบายใหระดับความลาลดลง
เพื่อใหรางกายไดมีการฟนตัว มิฉะนั้น ถาปลอยใหระดับความลามีแตสูงขึ้นเรือ่ ย ๆ จนเกินขีดจำกัดที่รางกาย
จะรับได ก็ยอมเปนอันตรายตอรางกายและเอื้ออำนวยใหมีความผิดพลาดขึ้นไดงาย และจะทำใหเกิดอุบัติเหตุ
((Grand jean, 1981) อางอิงใน (กิตติ, 2554))
2.3.5 สาเหตุของอุบัตเิ หตุ (Causes of Accidents)
Heinrich (1931) อางอิงใน (วิฑูรย และ วีระพงษ, 2540) สรุปสาเหตุ สำคัญของการเกิ ดอุ บ ัต ิเหตุ
เปน 2 ประการ ไดแก
1. สาเหตุ จ ากการกระทำที ่ ไ ม ป ลอดภั ย (Unsafe Acts) เป น การกระทำที ่ ไม ป ลอดภั ย ของ
ผูปฏิบัติงานในขณะทำงาน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได ดังตัวอยางตอไปนี้
- การใชเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ โดยพลการหรือโดยไมไดรับมอบหมาย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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- การทำงานเร็วเกินสมควรและใชเครื่องจักรในอัตราที่เร็วเกินกำหนด
- ซอมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องในขณะที่เครื่องยนตกำลังหมุน
- ถอดอุปกรณความปลอดภัยจากเครื่องจักรโดยไมมีเหตุอันสมควร
- ไมใสใจตอการหามเตือนตาง ๆ
- เลนตลกคะนองในขณะทำงาน
- ยืนทำงานในที่ที่ไมปลอดภัย
- ใชเครื่องมือที่ชำรุด และการใชเครื่องมือไมถูกวิธี
- ทำการยกหรือเคลื่อนยายวัสดุดวยอิริยาบถทาทางหรือวิธีการที่ไมปลอดภัย
- ไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่จัดให
2. สภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวผูปฏิบั ติงาน
ในขณะทำงาน ซึ่งอาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุได ดังตัวอยางตอไปนี้
- ไมมีตะแกรง หรือที่ครอบหรือการดปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกำลังของเครื่องจักรที่เปน
อันตราย
- เครื่องจักรอาจมีที่ครอบหรือการดที่ไมเหมาะสม เชน ไมแข็งแรง หรือรูตะแกรงของเซฟการดมีขนาดโต
เกินไป
- เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช มีการออกแบบไมเหมาะสม
- บริเวณพืน้ ที่ทำงานลื่น ขรุขระ
- สถานที่ทำงานสกปรก รกรุงรัง การวางของไมเปนระเบียบ เกะกะ มีการวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน
- การกองวัสดุสูงเกินไป และการซอนวัสดุไมถูกวิธี
- การจัดเก็บสารเคมี สารไวไฟตาง ๆ ไมเหมาะสม
- ความเขมของแสงสวางไมเหมาะสม เชน แสงอาจสวางไมเพียงพอ หรือแสงจาเกินไป
- ไมมีระบบการระบายและถายเทอากาศที่เหมาะสม
- ไมมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง
จากการศึกษาประกอบ (ประกอบ, 2530) สรุปสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางไว 3 สาเหตุ ไดแก
1. เกิดอุบัติเหตุ เพราะความไมรูเทคนิคการกอสราง เชน จัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตผิดตำแหนง
การถอดแบบคอนกรีตกอนเวลา เปนตน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหอาคารพังทลายลงมาได
2. เกิดอุบัติเหตุ เพราะความประมาท ขาดวินัย เชน การทำงานในที่สูงโดยไมมีเครื่องปองกันการตก
เชน เข็มขัดนิรภัย การไมจัดทำสิ่งปองกันการตกตามชองเปดตาง ๆ เชน ชองลิฟต เปนตน ไมเคารพกฎระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
3. เกิดอุบัติเหตุ เพราะความไมสมบูรณของรางกาย โดยอาจมีโรคประจำตัว เชน โรคหัวใจ ลมบาหมู
หรือบางครั้งอดนอนมากเกินไป หรือเมาคางทำใหรางกายออนเพลีย ซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน (สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน, 2542) สรุปสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 สาเหตุนำของการเกิดอุบัติเหตุ แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ
ก) ความผิดพลาดของการจัดการ เชน การวางแผนงานดำเนินการดานความปลอดภัยไมดีพอ ไมมกี าร
บังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ไมติดตามผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของคนงานอยาง
สม่ำเสมอ จุดอันตรายตาง ๆ ไมไดทำการแกไข อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลไมเพียงพอ
ข) สภาวะทางดานจิตใจของคนงานไมเหมาะสม เชน ขาดความระมัดระวัง มีทัศนคติไมถูกตอง จิตใจ
เลื่อนลอยขณะทำงาน ตกใจงายเกิดความรูสึกหวาดกลัว
ค) สภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน เชน เปนโรคหัวใจ สายตาไมดี ออนเพลีย หูหนวก สภาพรางกาย
เมื่อยลา เปนตน
กรณีที่ 2 สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
ก) การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากคนงานที่ปฏิบัติงานโดยตรง เชน ไมสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ไมสนใจตอคำเตือนตาง ๆ ใชเครื ่องมือไมถูกวิธี เล น กับ เพื่อน
รวมงานขณะทำงาน เปนตน
ข) สภาพของงานที่ไมปลอดภัย สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1) อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน ลักษณะของอุบัติเหตุจะมีความแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะของงานกอสราง เชน งานกอสรางอาคารสูงลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิด คือ การพลัดตกจากที่สูง
วัตถุหลนใส เปนตน แตถาเปนงานกอสรางถนนลักษณะของอุบัติเหตุจะเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกล
หรือจากการใชเครื่องทุนแรงเปนสวนมาก
2) อุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทำงาน ผูที่ทำงานกอสรางตองพบกับสภาพแวดลอม
ที่ไมพึงประสงคดวยกันทั้งนั้น เชน เสียงดัง แสงที่จาหรือมัวจนเกินไป ฝุน ความรอน ควัน เปนตน
อันตรายที่เกิดขึ้นในงานกอสราง
อันตรายที่เกิดขึ้นในงานกอสราง งานกอสรางมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นอันตรายของงานกอสรางจะแตกตางไปตามขั้นตอนของงาน ดังนี้
1. อันตรายการพลัดตกจากที่สูง เชน งานนั่งราน งานติดตั้งไฟฟา งานติดตั้งหลังคา งานโครงสราง
เสา งานทาสี งานติดตั้งฝาเพดาน และงานฉาบปูน (สุนันท และ ธวัชชัย, 2554) ดังนั้น ตองมีการทำราวกั้นตก
ริมอาคาร ทำฝาปดชองตาง ๆ ทำตาขายรองรับ ใชเข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานในที่สูงและทำนั่งรานใหแข็ งแรง
2. อันตรายจากการกระแทก คนงานมีโอกาสไดรับบาดเจ็บ จากการถู กอุป กรณเ ครื่ องมื อต าง ๆ
กระแทกขณะทำงาน เชน อุปกรณที่มีแรงอัดอากาศสูง มีผลทำใหคนงานเกิดแผลฉีกขาด ฟกซ้ำ กระดูกหัก
อวัยวะตาง ๆ ไดรับการกระทบกระเทือนและเสียชีวิต (เบญจเดช, 2547)
3. อันตรายจากการพังทลาย และวัสดุตกหลน เชน สายสลิงลำเลียงปูนขาด (สุนันทและธวัชชัย, 2554)
งานในทอ ชองโพรง อุโมงค การพังทลายของ ดิน หิน เปนตน ตองมีการเก็บกวาดเศษวัสดุบนพื้นฐานทางให
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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สะอาดอยูเสมอ ปดกั้นขอบพื้นดินอาคาร กั้นผาใบรองรับ เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนลงไปเบื้องลาง และตอง
มีระบบปองกันดินพัง ควรเคลื่อนยายดินปากหลุมออกไปอยางตอเนื่องไมกองไวจนสูงมาก
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัชระ (2555) ศึกษาระดับความรุนแรงและปจจัยที่สงผลตอการตกจากที่สูงในโครงการกอสรางอาคารสูง
ผลการศึกษาพบวา สามารถแบงระดับของความรุนแรงของการตกจากที่สูงเปน 5 ระดับ คือ 1) ระดับที่ไมสามารถ
ทำงานไดชั่วคราว โดยหยุดงานไมเกิน 3 วัน เทียบเปนจำนวนวัน สูญเสียเทียบเทา 3 วัน 2) ระดับที่ไมสามารถ
ทำงานไดชั่วคราว โดยหยุดงานเกิน 3 วัน เทียบเปนจำนวนวันสูญเสียเทียบเทา 400 วัน 3) ระดับที่สูญเสียอวัยวะ
บางสวน เทียบเปนจำนวนวันสูญเสีย เทียบเทา 4,033 วัน 4) ระดับทุพพลภาพ เทียบเปนจำนวนวันสู ญเสีย
เทียบเทา 6,000 วัน และ 5) ระดับเสียชีวิตเทียบเปนจำนวนวันสูญเสียเทียบเทา 6,000 วัน ตามลำดับ โดยปจจัย
หลักที่สงผลตอโอกาสการตกจากที่สูง ไดแก ปริมาณของเครื่องปองกันการตก คุณภาพของการติดตั้งและประเภท
ของเครื่องปองกันการตก สวนปจจัยรอง ไดแก ความหนาแนนคนงานและปริมาณพื้นที่ชองเปด ซึ่งผลการวิจัย
ทำใหเห็นความชัดเจนของความรุนแรงและปจจัยที่สงผลตอการตกจากที่สูง และ ความสำคัญของการปองกั น
การตกจากที่สูงตามที่กฎหมายกำหนด
สุดารัตน (2552) ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานกอสราง โครงการ
อาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 โครงการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสาเหตุที่เกิดจากคนมีคาสูงสุด
ปจจัยลำดับรองลงมา ไดแก ปจจัยจากความบกพรองของเครื่องมือ เครื่องจักร และปจจัยที่เกิดจากการจัดการและ
สภาพแวดลอม ตามลำดับ
เกศสุดา (2554) ศึกษาการกระทำที่ไมปลอดภัยของคนงานกอสรางโครงการอาคารสูง ผลการศึกษา
พบวา การกระทำที่ไมปลอดภัยสูงสุด 5 อันดับ คือ 1) สูบบุหรี่ในบริเวณติดไฟไดงายรวมถึง บริเวณหามสูบบุหรี่
2) หยอกลอเลนกันระหวางทำงาน 3) ทำงานดวยความเรงรีบเกินควร 4) แตงกายไมเหมาะสม และ 5) ไมสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
พูลทรัพย (2530) ศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรการปองกันกับความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุของ
หนวยงานกอสรางอาคาร เลือกศึกษาอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ แบงผลการตรวจสอบ
ออกเปน 2 กรณี คือ ผานและไมผาน โดยมีหัวขอในการตรวจสอบ ทั้งหมด 12 หัวขอ ดังนี้ 1) ความปลอดภัยสวน
บุคคล 2) นั่งราน 3) งานตอกเข็ม 4) บันไดไต 5) งานขุดดินลึก 6) การรื้อถอนทำลาย7) ปนจั่น 8) กวานและลิฟต
9) การเชื่อมและการตัด 10) การขนยายและการเก็บวัสดุ 11) พื้นชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันตก
และ 12) ความสะอาดและความมี ระเบีย บ การเดิ นสายไฟและการให แสงสวางชั่ วคราว ห องสุขาชั่ วคราว
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ผลการศึ กษาพบวาแตละหน วยงานก อสรางมีมาตรการป องกันอุบ ัติเหตุค อนข างต่ำ และพบวาเมื่ อระดั บ
ของมาตรการปองกันเพิ่มขึ้นมูลคาความสูญเสียจะลดลง
เสริมสิน (2542) ศึกษาความสัมพันธของระดับมาตรการความปลอดภัยกับคาใชจายที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของโครงการกอสรางอาคารสูง เลือกศึกษาอาคารสูงในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โครงการ แบบสำรวจ
มาตรการความปลอดภัยที่ใชในครั้งนี้ไดมาจากการสรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกอง
ตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แบงผลการตรวจสอบออกเปน 2 กรณี คื อ ผานเกณฑ
ยอมรับและไมผานเกณฑยอมรับ โดยมีหัวขอในการตรวจสอบทั้งหมด 10 หัวขอ ดังนี้ 1) ความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร 2) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 3) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
ไฟฟา 4) ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว 5) ความปลอดภัยในการทำงานกอสราง
วาดวยนั่งราน 6) ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางวา ดวยเขตกอสราง 7) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
ปนจั่น 8) ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม 9) ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มี
อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลนและการพังทลาย และ 10) การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อความในการทำงานสำหรับลูกจาง ผลการศึกษาพบวา เมื่อระดับมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
มูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้นและความสูญเสียจะลดลง ในทำนองเดียวกันเมื่อระดับมาตรการ
ความปลอดภัยลดลง มูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุจะลดลงและความสูญเสียจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จาก
การศึกษายังพบวามูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุเฉลี่ย 319 บาท/คน
ปยะณัฐ (2557) ศึกษาการวิเคราะหแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน กรณีศึกษางาน
เสาเข็ม มีวัตถุประสงคเพื่อระบุรายการอุบัติเหตุในระดับขั้นตอนการทำงาน เสนอแนวทางการลดอุบัติเหตุ
ประเมินความเสี่ยงรายการอุบัติเหตุ และพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัย งานวิจัยนี้เลือกกรณีศึกษา
งานเสาเข็ม ซึ่ง เปนงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิด อุบ ัติเหตุ โดยเริ่มจากการใชเทคนิคการวิ เคราะห ความ
ปลอดภัยในการทำงาน (Job Safety Analysis ; JSA) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ระบุอุบัติเหตุในแตละขั้นตอนการ
ทำงานและเสนอแนวทางทางการลดอุบัติเหตุ และนำไปประเมินความเสี่ยงเพื่อเปน เกณฑในการคัดเลื อก
แนวทางลดอุบัติเหตุที่มีระดับความเสี่ยงสูงไปปรับปรุงเปนรายการตรวจสอบความปลอดภัย ผลการศึกษา
พบวาการคนหารายการอุบัติเหตุในแตละขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัย
เปนประโยชนอยางยิ่งในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
Jannadi และ Assaf (Jannadi and Assaf, 1998) ศึ กษาเรื ่ อง Safety Assessment in the Built
Environment of Saudi Arabia โดยการประเมินความปลอดภัยของสถานที่กอสร างในประเทศซาอุดิ อาระเบี ย
จำนวน 14 โครงการ แบงโครงการที่ทำการตรวจสอบออกเปน 2 ประเภท คือโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาด
ใหญ แบงผลการตรวจสอบออกเปน 2 กรณี คือ ทำและไมทำ โดยมีหัวขอในการ ตรวจสอบทั้งหมด 17 หัวขอ ดังนี้
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1) การปองกันไฟ 2) การรักษาความสะอาด 3) นั่งรานและปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ได 4) งานพนทราย 5) การทำงาน
เกี่ยวกับอุปกรณใสของเหลว 6) เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 7) งานขุด 8) เครื่องจักรกลหนัก 9) งานไมแบบ
คอนกรีต 10) งานเชื่อม 11) สุขภาพอนามัย 12) Compressed gas 13) การขนสง 14) งานปรับอากาศ 15) เครน
และลิฟต 16) การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย และ 17) ไฟฟาชั่วคราว ผลการศึกษาพบวา โครงการขนาดเล็กมีคา
ความปลอดภัยต่ำกวาโครงการขนาดใหญ คือโครงการขนาดเล็กมีคาความ ปลอดภัยเฉลี่ยที่รอยละ 65.21 อยูใน
เกณฑพอใช สวนโครงการขนาดใหญมีคาความปลอดภัยเฉลี่ยที่ รอยละ 84.55 อยูในเกณฑดีมาก
Lingard และ Rowlinson (Lingard and Rowlinson, 1994) ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่
กอสรางในฮองกง พบว า คาความปลอดภั ยเกี่ ยวกั บสถานที่ ก อสร างอยู  ในเกณฑ ที ่ ต่ ำเมื ่ อเปรี ยบเที ยบกั บ
18 มาตรฐานสากล นอกจากนั้น จากการศึกษายังพบวา งานกอสรางในฮองกงมีผูรับเหมาขนาดใหญ คอนขางนอย
แตมีผูรับเหมาขนาดเล็กเปนผูรับเหมารายยอย Sub-Contractor จำนวนมาก ทำใหการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยทำไดยาก รวมทั้งผูรับเหมาสวนใหญไมคอยใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปลอดภัยในการทำงาน
Jaselskis และ Suazo (Jaselskis and Suazo, 1994) ศึกษาเรื่อง A Survey of Construction Site
Safety in Honduras พบวา ผูบ ริหารระดับ สูง ผูจัดการโครงการ ยังไมมี การประกาศนโยบายเรื่ องความ
ปลอดภัย สงผลใหผูปฏิบัติงานสวนใหญไมคอยใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของสถานที่กอสราง
Enno และคณะ (Enno et al., 1995) ศึกษาเรื่อง Safety in Developing Countries: Profession
and Sucancratic Problems เลือกศึกษาประเทศอินเดียและไตหวัน จากการศึกษาพบวา ในประเทศอินเดีย
คนงานทั่วไปไมมีทักษะ และมีการยายงานบอย ความแตกตางทางดาน ศาสนา และวัฒนธรรม สวนระบบการ
จัดการดานความปลอดภัย สวนใหญจะมีนโยบายและแผน เกี่ยวกับความปลอดภัย แตไมไดมีการนำมาปฏิบัติ
ส ว นประเทศไต ห วั น พบว า ทั ้ ง เจา ของโครงการและผู ร ั บ เหมาต า งให ค วามสำคั ญ กั บ ระบบการจัด การ
ดานความปลอดภัยรวมกันพัฒนาและนำไปปฏิบัติใช
Tam และ Ivan (Tam and Ivan, 1998) ศึกษาดานความปลอดภัยของบริษัทกอสรางในประเทศฮองกง
จำนวน 49 บริษัท พบวา บริษัทที่ผูบริหารไมไดใหความสำคัญกับความปลอดภัยและไมมีการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยจะเกิดอุบัติเหตุมากกวาบริษัทที่ผูบริหารใหความสำคัญกับความปลอดภัย และมีการฝกอบรม
Hinze และ Harrison (Hinze and Charles, 1981) ศึกษาบริษัทกอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกาที่
มีการนำโปรแกรมความปลอดภัยมาใชในหนวยงาน ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ 1) การอบรมพนักงานใหม
2) แตงตั้งพนักงานมาดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะ และ 3) มีเจาหนาที่ระดับสูงกวาคอยดูแลและควบคุม
ทำใหคา ใชจายเกี่ยวกับอุบัติเหตุลดลง
Yemul และ Darade (Yemul and Darade, 2014) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานกอสรา ง
อาคารสูง ควรประกอบดวย 2 สวน คือ 1) กฎและระเบียบความปลอดภัย เชน การใชอุปกรณปองกันอันตราย
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สวนบุคคล ความสะอาด การเก็บวั สดุ มาตรฐานงานไมแบบและนั่งราน ความปลอดภัยของสถานที่ ทำงาน
เปนตน และ 2) ระบบการอนุญาตการทำงานและการรายงานผล เชน ใบอนุญาตการทำงานบนที่สูง ใบอนุญาต
การทำงานกลางคืน รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่กอสราง เปนตน
Kadiri และคณะ (Kadiri et al., 2014) ศึกษาหาสาเหตุและผลกระทบของอุ บั ติเหตุ ในสถานที่ กอสราง
ผลการศึ กษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยของสถานที ่กอสร าง คือ 1) ขาดความใสใจจากผูบริ หาร
2) การประมาท 3) ผูบริหารขาดจิตสำนึกดานความปลอดภัย 4) แรงงานขาดการรับรองทักษะ และ 5) ขาดมาตรการ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
Al-Anbari และคณะ (Al-Anbari et al., 2013) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่เกิดทำให
เกิ ดอัน ตรายในสถานที่กอสรางประเทศโอมาน พบวาความเสี่ยงสว นใหญเกิดจาก 1) การทำงานบนที่สูง
2) การทำงานบนหลังคา 3) การใชอุปกรณไฟฟา 4) การทำงานใตสายไฟฟาแรงสูง และ 5) การทำงานโดยไมรู
วิธีการใชอุปกรณ นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบวา การดำเนินการประเมินความเสี่ยงกอนที่จะดำเนิน การ
ใด ๆ เปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญที่สุด
Kartam, Flood และ Koushki (Kartam and Koushki, 2000) ศึ ก ษาเรื ่ อ ง Construction Safety in
Kuwait: Issues, Procedures, Problems, and Recommendations ผลการศึกษา พบวา ปญหาสวนใหญเกิด
จาก 1) ความไมมีระเบียบวินัยของคนงาน 2) การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุไมดี 3) การใชแรงงานตางชาติ 4) การใช
ผูร ับเหมาช วงจำนวนมาก 5) ขาดการควบคุมเรื ่องความปลอดภัย 6) ใหความสำคัญกับเรื ่องความปลอดภั ย
7) บริษัทกอสรางขนาดเล็ก 8) การประมูลงานที่มีการแขงขัน และ 9) สภาพอากาศที่รุนแรงในชวงฤดูรอน
Cheng และ Wu (Cheng and Wu 2013) ศึกษาเรื่อง การสืบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุที่สำคัญของ
แรงงานตางชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการกอสรางของไตหวัน มีวัตถุประสงคคือหาสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุและการประเมินอุบัติเหตุที่สำคัญของแรงงานตางชาติในไตหวัน ดำเนินการวิจัยใชการวิเคราะหการ
เกิดอุบัติเหตุจำนวน 354 กรณีระหวางป 2000-2010 ที่เกิดขึ้นกับคนงานตางชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและ
การกอสรางในไตหวัน โดยนำขอมูลมาจัดแบงระดับอุบัติเหตุ และรหัสขอมูลอุบัติเหตุตามสถาบันมาตรฐาน
แห งชาติ อเมริ กาหลั ง จากนั้ นนำข อ มู ลมาวิ เคราะห ค  า สหสั มพั นธ (Correlation Coefficient) เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา การใช
อุปกรณที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติงานคนงานขาดการตระหนักถึงอันตรายหรือขาดความรูในอุตสาหกรรมการ
ผลิต และอุปกรณชำรุด ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้พบวาบริษัทที่มีผูปฏิบัติงาน
มากกวา 500 จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเนื่องจากขาดการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 30

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัยในการปฏิบัติงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิ จการ
เอกชนขนาดใหญแหงหนึ่ง
3.1 ประชากร
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประชากรผูใหขอมูลสำคัญ (Key
Informants) ไดแก ตัวแทนผูประกอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป และเจาหนาที่
ภาครัฐที่ม ีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 15 ทาน โดยวิธีก ารเลือ กผูเ ขารว มการศึ กษาแบบมี
จุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful Selection) เพื่อใหไดกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติภายใต
กรอบของการศึกษา มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
เกณฑการคัดเลือกประชากรเขาทำการศึกษา
1. เปนสถานประกอบกิจการชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนผูนำระดับประเทศใน
ธุรกิจเหล็กเคลือบ
2. เปนสถานประกอบกิจการเอกชน มีความสมัครใจและเต็มใจเขารวมการศึกษา
3. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการมีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับกิจการติดตั้งหลังคา
สำเร็จรูป และการทำงานในที่สูงตั้งแต 5 ปขึ้นไป
4. มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.2.1 ใชแบบสัมภาษณแ บบกึ่งโครงสรา ง (Semi-Structured Interview Protocol) และคำถาม
ปลายเปด เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงสำหรับการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
ขั้นตอนการติดตั้ง รูป แบบการจัดการความปลอดภัยฯ HSG65 ปจจัย ที่สงผลกระทบตอการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ปจจัยการเกิดอุบัติจากการทำงานบนที่สูง มาตรการปองกันควบคุม ปญหา
อุปสรรค ความพึงพอใจกับการจัดการความปลอดภัยฯ มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้
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3.2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางคำถาม
3.2.1.2 กำหนดขอบขายของขอมูลที่ตองการใหครอบคลุมกรอบการศึกษา
3.2.1.3 นำแบบสัมภาษณที่สรา งเสร็จแลวนำเสนอตอคณะทำงานเพื่อใหคำแนะนำแกไข
ปรับปรุง
3.2.1.4 นำแบบสั มภาษณที่ป รับแกไขแลวใหผูเ ชี ่ย วชาญจำนวน 3 ท าน เพื ่อ พิจ ารณา
ประเด็นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาและแกไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
3.2.1.5 นำแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว
ไปเก็บขอมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูทำการศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเก็บ รวบรวมขอมูล ประกอบไปดวยผู ประกอบการ หรือผู แทนสถาน
ประกอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป และเจาหนาที่ภาครัฐที่มีประสบการณใน
การปฏิบัตงิ าน
3.3.2 นัดประชุมแบบสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึกผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยจัดสงคำถามและ
แบบสัมภาษณลวงหนา 3 วันกอนการประชุม
3.3.3 ผู  ทำการศึ กษาเก็ บ รวมรวมข อ มูลโดยการสั มภาษณเ ก็ บ รวบรวมข อมู ลเชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Selection Interview)
โดยผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 ทาน โดยทำการสัมภาษณเปน
เวลา 1-2 ชั่วโมงตอทาน และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จากบุคคลกลุมตาง ๆที่เกี่ยวของกับ
การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงที่กิจกรรมการติดตั้งหลังคาสำเร็จรู ป ไดแก ผูบริหารสถาน
ประกอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญ หัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน
3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จำแนกและจัดระบบขอมูล เปนการ
นําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบ
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อุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุป
รวมกันของเรื่องนั้น ทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบ
สามเสา (Triangulation) ดว ยการรวบรวมวิธ ีก ารใชจ ากผูส ัง เกต (Observer) ทฤษฎี (Theory) วิ ธี การ
(Methods) และ ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Material) และนําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย
3.5 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ผูทำการศึกษาไดทำการพิทักษกลุมตัวอยาง โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. ชี้แจงสิทธิ์ใหผูที่เขารวมโครงการศึกษา สามารถเขารวมและสามารถปฏิเสธ ยกเลิก ยุติการตอบ
แบบสัมภาษณไดทุกเวลาและไมมีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ผูเขารวมโครงการมีสิทธิท่จี ะตองไดรบั การปกปดขอมูลที่ไมตองการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแก
กลุมตัวอยางและสถานประกอบกิจการ ตอสาธารณะได
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษากรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของ
สถานประกอบกิจการแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก
(Purposeful Selection) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติภายใตกรอบของการศึกษา ทำการศึกษารูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ขั้นตอนการติดตั้ง ปจจัยที่สงผล
กระทบตอการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ปจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
มาตรฐานและมาตรการปองกันควบคุม ปญหาอุปสรรค ความพึงพอใจกับการจัดการความปลอดภัย ผูทำการศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลเชิ งลึก (In-Depth Interview) ผ านสื ่ออิเล็กทรอนิกส
โดยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Selection Interview) โดยผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants)
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 ทาน โดยทำการสัมภาษณเปนเวลา 1-2 ชั่วโมงตอทาน และการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) จากบุคคลกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
ที่ กิจกรรมการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ไดแก ผูประกอบการ หรือผูแทนสถานประกอบกิ จการ ผูเชี่ยวชาญ ผูมี
ประสบการณติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป และเจาหนาที่ภาครัฐที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จำแนกและจัดระบบขอมูล
เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมูใหเปนระบบ วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกัน
ของเรื่องนั้น ทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบสามเสา
(Triangulation) ดวยการรวบรวมจากผูสังเกต (Observer) ทฤษฎี (Theory) วิ ธีการ (Methods) และ ขอมูลเชิง
ประจักษ (Empirical Material) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย พบผลการศึกษาตามหัวขอ ดังนี้
4.1 การศึกษาขอมูลทั่วไปและขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการเอกชนแหงหนึ่ง
4.2 การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA ในงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
4.3 รวบรวมและวิเคราะหรูป แบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย (Occupational
Safety and Health Management) ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
4.4 การนำใชมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (สสปท) กับสถานประกอบ
กิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
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4.1 การศึกษาขอมูลทั่วไปและขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการเอกชนแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย
4.1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการฯ
สถานประกอบกิ จ การฯ แหง นี ้จ ดทะเบี ย นในรู ป แบบบริ ษ ั ท จำกั ด เมื ่ อ ป พ.ศ. 2538 ในกลุ ม
อุต สาหกรรมการผลิ ต ทุ นจดทะเบีย น 5,000,000,000 บาท จดทะเบียนเป น นิ ติ บ ุ คคล ประกอบธุ ร กิจ
จำหนายเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบโลหะและเหล็กแผนเคลือบสี ผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบและ
เคลือบสี รวมทั้ง ผลิตภัณฑโลหะเคลือบและเคลือบสี และผลิตภัณฑอลูมิเนียมเคลือบและเคลือบสีทุกชนิด ทุก
ประเภท บริษัทแหงนี้กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2538 ภายใตการรวมทุนกับบริษัทจำกัดมหาชนแหงหนึ่ง โดยไดทำ
การจดทะเบียนรวมทุนกับอีกบริษัท ในป พ.ศ. 2556 และเปนหนึ่งในผูผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑเหล็ก
แผนเรียบเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนำของประเทศไทย โรงงานผลิตเหล็กของบริษัทที่มาบตาพุด มีขนาด
ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีสมรรถนะทางดานการผลิตเหล็กรีดเย็นและลางผิวเหล็กดวย
กรดปลอดสารอ็อกไซด ขนาด 400,000 ตันกำลังการผลิตสำหรับการผลิตเหล็กเคลือบโลหะ ขนาด 375,000
ตัน กำลังการผลิตสำหรับการผลิตเหล็กเคลือบสีขนาด 90,000 ตัน และมีผูปฏิบัติงานมากกวา 400 คน
บริษัทจำกัดมหาชนแหงนี้ เปนผูผลิตเหล็กที่มีคุณภาพสูงภายใตชื่อการคาที่มีชื่อเสียงหลากหลายชื่อ
ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบ ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบสีคลีน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑโครงหลังเหล็กชนิดพิเศษ
สามารถใชในการกอสราง รวมทั้งเปนผูจัดหาเหล็กใหกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ยานยนต และอุตสาหกรรม
การผลิตโดยทั่วไป เปนบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียและเปนผูนำระดับโลกในธุรกิจเหล็ กเคลือบ ผลิตและ
จำหนายเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสี และเหล็กเคลือบสี มีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง ผลิ ต เหล็ ก เคลื อ บและเหล็ ก เคลื อ บสี ส ำหรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมก อ สร า ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา สำหรับภาคอุตสาหกรรมกอสราง เปนผูนำใน
การผลิตแผนเหล็กเคลือบและแผนเหล็กเคลือบสี สำหรับขึ้นรูปเปนหลังคาและผนัง รวมทั้งโครงสรางผนัง
หลักซึ่งเปนผลิตภัณฑสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารเชิงพาณิชยขนาดใหญ และมีผลิตภัณฑ
สำหรับ อาคารเชิง พาณิช ยข นาดยอมถึงขนาดเล็ก (SMEs) และบ านพัก อาศั ย ผลิ ตภัณ ฑ เ หล็กแทง แบน
แผนเหล็ก แผนเหล็กรีดรอนและเย็นชนิดมวน เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี จนถึงหลังคาและแผนหุมผนัง
แป และโครงสรางบาน รวมถึงโซลูชันโครงสรางอาคารเหล็กสำเร็จรูป มีเครือขายสถานประกอบการกวา 100
แหงใน 17 ประเทศ จางงานผูคนมากกวา 14,000 คน ใหบริการลูกคาหลายพันรายเปนบริษัทจำกัดมหาชนที่
อยูในตลาดหุน The Australian Securities Exchange (ASX)
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4.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการฯ แหงนี้ มี 3 ระยะ
ระยะที่ 1 กอนการติดตั้ง (Pre-Construction Phase)
ในระยะนี้มีการดำเนินงานกลาวโดยสรุปคือ สถานประกอบกิจการฯ มีการคัดเลือกผูรับเหมาตั้งแตเริ่มตน
(Pre-Qualified) โดยรวมกันกำหนดเกณฑการคัดเลือก การติดตอประสานงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ
ที่จำเปนในการประเมินคุณสมบัติผูรับเหมา เชน เอกสารประกอบการประเมิน (Questionnaire) แบบฟอรมการ
ประเมิ น เป นตน โดยมี ข  อกำหนด/ข อบั งคั บ ทั ่ ว ไปที ่ จ ำเป น (Global Requirement) มาตรฐานอุ ป กรณ
(Equipment Standard) รวมถึงความตองการการฝกอบรม (Training Needs) เปนเกณฑพิจารณาผูรับเหมา
รายละเอียดในการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกำหนดนโยบายมาตรฐานความปลอดภั ย ในการติ ด ตั ้ ง หลั ง คาสำเร็ จ รู ป ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
(Construction Safety Standards) ไดมีการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูรับเหมา และกำหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 ขอกำหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และการปฏิบัติที่แนะนำ (Technical
Guideline) สำหรับการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปจำนวน 10 ขอ รวมถึงระบบไฟฟา (ดังแสดงใน
ภาคผนวก 1)
1.2 กำหนดมาตรฐานอุปกรณตาง ๆ ไดแก จุดยึดเกี่ยว และสายชวยชีวิตแนวราบ นั่งราน
ตาขายนิรภัย แพลตฟอรม เครน และรถยก
1.3 ความตองการการฝกอบรม ไดแก การกอสรางทั่วไป การปฏิบัติงานบนที่สูง แพลตฟอรม
นั่งราน เครนและรถยก
2. การประเมินกอนการคัดเลือกผูรับเหมา (Contractor Pre-Qualification)
มีแนวปฏิบัติพิจารณาคัดเลือกจำนวน 3 ประเด็น ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู (Local Law
Requirement) ระบบการจัด การความปลอดภัยและอาชีว อนามัย (Occupational Safety and Health
Management) และเงื่อนไขสิ่งสนับสนุน (Facilities Criteria) เปนกระบวนการตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูรับเหมา จะพิจารณาถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการความปลอดภัยฯ มีการสัมภาษณและ
ทวนสอบเอกสารทุกประเภท หลังจากนั้นผูรับเหมาจะตองนำสงเอกสารทุกประเภทประกอบการสมัครเขารับ
การพิจารณา มีการสัมภาษณและเยี่ยมสำรวจผูรับเหมาโดยผูบริหารระดับสูงที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย และ
สุขภาพจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน พรอมดวยรองประธานกรรมการฝายติดตั้ง เสนอขอมูลที่ไดจาก
การเยี่ยมสำรวจใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ หากไดรับการพิจารณาอนุมัติจะแจงใหผูรับเหมาติดตอลงทะเบียน
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เขาสูระบบของแผนกจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้จะพิจารณาถึงคุณสมบัติตามกฎมายทองถิ่น ผูรับเหมามีระบบการ
จัดการดานความปลอดภัย และจำนวนและความพรอมของอุปกรณ
3. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Assessment)
เพื่อเปนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการโครงการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ ยง (Risk Assessment Committee) และคณะกรรมการประเมิน ความเสี ่ยงจะร ว มกั น พิ จ ารณา
ตัดสินใจเลือกวิธี การก อสรางที่มีความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมิ นความเสี ่ย งจะ
ประกอบไปดวย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการฝายติดตั้ง รองประธานกรรมการฝายความ
ปลอดภั ยและสุขภาพจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ประเด็นการพิจารณาจะประกอบไปด วย ความ
เปนไปไดของโครงการหากผูรับเหมาไดดำเนินการกอสรางติดตั้ง หรือการเจรจาตอรองที่อาจมีการทบทวน
ภาพรวมของโครงการโดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ผลการพิจารณาจะประกอบดวย การไมอนุมัติ
การอนุมัติใหดำเนินการโดยบริษัทหลัก (ประเภท B) การอนุมัติใหดำเนินการโดยผูรับเหมา (ประเภท C) และ
การอนุมัติใหมีสถานะเปนผูรับเหมาชวงของบริษัทหลักหรือผูรับเหมา (ประเภท A หรือ D) หากมีผลการ
พิจารณาแลวจะแจงไปยังฝายขายตอไป ในกรณีที่พิจารณาวาโครงการควรดำเนินการโดยบริษัทหลัก (ประเภท B)
หรือ ผูรับเหมา (ประเภท C) คณะกรรมการจะมีการพิจารณาตรวจสอบระบบการควบคุมความเสี่ยง เชน แนว
ปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบเต็มเวลา การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ หรือสมรรถนะขั้นสูงของ
ผูรับเหมา
4. การคัดเลือกที่ปรึกษาประจำสถานที่กอสรางและผูรับเหมา (Site-Product Consultant and
Contractor Selection )
กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาประจำสถานที่กอสรางและผูรับเหมา (Site-Product Consultant
and Contractor Selection ) ดังนี้
4.1 ที่ปรึกษาประจำสถานที่กอสราง (Site-Product Consultant Criteria: SPC)
- ประสบการณในการเปนที่ปรึกษา (จำนวนปในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง)
- สมรรถนะของที่ปรึกษา (จำนวนโครงการที่เคยรับผิดชอบ)
4.2 ผูรับเหมา (Contractor Criteria)
- คะแนนการประเมินกอนการคัดเลือก (Pre-Qualified Score)
- คะแนนสมรรถนะของผูรับเหมาในการปฏิบัติงานที่ผานมา
- รอยละของผูปฏิบัติงานตางชาติ
- รอยละของผูปฏิบัติงานเพศหญิง
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- รอยละของผูควบคุมงาน
- คะแนนจากคุณสมบัติอื่น ๆ
5. การประชุม เริ่มโครงการ (Project Kick off Meeting) การทบทวนขั้นตอนการปฎิบัติง าน
(Work Method Statement: WMS) และการชี้บงอันตรายดวยวิธี Job Safety Analysis ; JSA
กระบวนการประชุ มเริ่ มโครงการ (Project Kick off meeting) ขั ้ น ตอนการปฏิบ ั ต ิ ง าน (Work
Method Statement: WMS) และการชี้บงอันตรายดวยวิธี Job Safety Analysis ; JSA ตองดำเนินการใน
พื้นที่หนางานใหเสร็จสมบูรณกอนการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตนจากการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WMS)
และการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA แบงเปนกรณีการติดตั้งดำเนินการโดย
บริษัทหลัก (ประเภท B) ใหที่ปรึกษาประจำสถานที่กอสราง (Site-Product Consultant Criteria ; SPC) เปน
ผูดำเนินการ และหากดำเนินการติดตั้งโดยผูรับเหมา (ประเภท C) ใหผูรับเหมาเปนผูดำเนินการ ถาหากการ
ดำเนินการทบทวนวิธีการปฎิบัติงาน และการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA เปนไปตามขอกำหนดใหเริ่มดำเนินการ
ได ทั้งนี้ใหผูรับผิ ดชอบดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Health Safety and Environment ;
HSE) เปนผูอนุมัติและบันทึกแผนงาน ถาหากไมเปนไปตามขอกำหนดใหสงกลับไปยังที่ปรึกษาหรือผูรับเหมา
ดำเนินการแกไข
ระยะที่ 2 ขณะติดตั้งหลังคา (Construction Phase)
จะมีการประเมินเพื่อตรวจสอบในระหวางการดำเนินการ มีการปรึกษากันระหวางหัวหนางานและ
ผูปฏิบัติงาน โดยอาจมีกรณีศึกษา หรือแนวปฏิบัติที่ดีในระหวางการดำเนินงาน โดยระหวางการดำเนินงานจะ
มีการเพิ่มแรงจูงใจในการสรางความตระหนักถึงความปลอดภัยฯ เชน มีการใหรางวัลแกผูดำเนินงานดวยความ
ปลอดภัยฯ ดีเยี่ยม มีการใหใบเตือนที่แบงระดับสีแกผูทำใหเกิดความไมปลอดภัยฯ หรืออาจจะเกิดอันตราย
เปนตน
ขั้นตอนเริ่ มจากการประชุมรวมพลในวัน แรกของการดำเนินงาน โดยผูรับผิดชอบงานด าน HSE
จะดำเนินการบันทึกการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA และรายงานประจำวัน
(Site Daily Checklist) มีการประชุมกลุมยอยอยางไมเปนทางการของผูปฏิบัติงานโดยใชเวลาสั้น ๆ กอนเริ่ม
งาน (Toolbox Meeting) มีการประชุมติดตามงานติดตั้งทุกสัปดาห และการประชุมที่ปรึกษาในทุกเดือน
การประชุ ม HSE ของผู รับ เหมาทุกเดือ น การตรวจสอบ GRs Audit (GREAT) โดย HSE และ GRs Audit
(GREAT) โดยทีมติดตั้ง และขณะที่ทำการติดตั้ง หากพบวามีความเปนไปไดข องการเกิดอุบัติการณสู งและ
สามารถตรวจพบได เชน พบผูปฏิบัติงานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูปฏิบัติงานเพศหญิงปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 10 เมตร
การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอนหรือการไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WMS) หรือไมมีการวิเคราะหงาน
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เพื่ อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA ไมมีรายชื่อหรือการเขาขออนุญ าตเขาปฏิบัติงานบนที่สูง
ปฏิบัติงานโดยไมมีการจัดทำรายงานประจำวันและการประชุมกลุมยอยกอนเริ่มปฏิบัติงาน ไมมีหัวหนางานที่
ผานการฝกอบรม GR II การปฏิบัติงานบนที่สูงมากกวา 2 เมตรโดยไมสวมใสเข็ มขัดนิรภัยกั นตก (Safety
Harness) ระบบการปองกันการตก เชน สายชวยชีวิตแนวราบและตาขายนิรภัย (HLL System and Safety
Net) เปนตน ไมครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงาน หากตรวจพบอุบัติการณที่กลาวมานี้ใหมีการประชุมที่ประกอบ
ไปดวยเจาของผูรับเหมา หัวหนางาน ผูจัดการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน หากมีเหตุตองหยุดโครงการให ผูชวยประธานบริษัทฝายติดตั้งเปนผูนำการประชุม
ตัวอยาง กรณีพบความเปนไปไดระดับสูงที่จะหยุดโครงการ เนื่องจากพบอุบัติการณสำคัญ เชน ไมมีที่
ขวางกั้น (Barricade) บริเวณชองวางบนหลังคา สาเหตุเนื่องจากหัวหนางานไมมีความรูเรื่องที่ขวางกั้น หรือ
การกำหนดใหผูปฏิบัติงานยืนหางจากขอบหลังคา มากกวา 2 เมตร เปนตน
การลงโทษกรณีฝาฝนหลักความปลอดภัย
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators)
รายการ

ความเปนไปได

การลงโทษ

ฝาฝน

ฝาฝน

ฝาฝน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ปรับอยางนอยรอยละ

ปรับอยางนอยรอยละ

สิ้นสุด

3 ของวงเงินสัญญา

5 ของวงเงินสัญญา

สัญญา

บัตร

ปรับอยางนอยรอยละ

ปรับอยางนอยรอยละ

บัตรสีแดง

สีเหลือง

0.5 ของวงเงินสัญญา

1 ของวงเงินสัญญา

บัตร

ปรับอยางนอยรอยละ

ปรับอยางนอยรอยละ

บัตรสี

สีน้ำเงิน

0.1 ของวงเงินสัญญา

0.2 ของวงเงินสัญญา

เหลือง

ของผลกระทบ
1
2
3

ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ำ

บัตรสีแดง
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ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators)
รายการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

การลงโทษ

ฝาฝน

ฝาฝน

ฝาฝน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ปรับอยางนอยรอย

ปรับอยางนอยรอย

สิ้นสุด

ละ 3 ของวงเงิน

ละ 5 ของวงเงิน

สัญญา

สัญญา

สัญญา

ปรับอยางนอยรอย

ปรับอยางนอยรอย

บัตรสี

การรักษาพยาบาล

ละ 0.5 ของวงเงิน

ละ 1 ของวงเงิน

แดง

(Medical Time

สัญญา

สัญญา

จริง
1

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ตรวจสอบการเลิกสัญญาและคาชดเชย

(Fatality)
2

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

บัตรสีแดง

(Lost Time Injury)
3

อุบัติเหตุที่ตองไดรับ

บัตรสีเหลือง

Injury)
หมายเหตุ
ผูรับเหมาในรายที่ไดรับการพิจารณาสิ้นสุดสัญญา หากประสงคจะรับจางงานอีกใหยื่นเรื่องเขาระบบ
ใหม โดยเริ่มตนใหมตั้งแตกระบวนการประเมินกอนเขารับการคัดเลือก การลงโทษสำหรับกรณีเสียชีวิตจาก
อุบั ติเหตุ (Fatality) อุบ ัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury) อุบัติเหตุที่ตองไดรับการรั กษาพยาบาล
(Medical Time Injury) จะถูกดำเนินการเวนเสียแตวาสาเหตุนั้นไมอยูภายใตการควบคุมของผูรับเหมา
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บัตร

คำอธิบาย

สีแดง

1. ผูปฏิบัติงานบนที่สูงไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) หรือเข็มขัด
นิรภัย (Safety Harness) ตามขอกำหนด
2. ไมติดตั้งตาขายนิรภัยตามขอกำหนดหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่สำคัญ
3. ไมติดตั้งสายชวยชีวิตแนวราบ (Static line) ตามขอกำหนดหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่สำคัญ
4. ผูปฏิบัติงานอยูบริเวณพื้นที่หรือภายใตการยกหรือกำลังดำเนินการยก
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาโดยไมมีอุปกรณตัดไฟฟาอัตโนมัติ (Earth Leakage Circuit Breaker) หรือ ELCB
6. ผูปฏิบัติงานอยูบนนั่งรานขณะที่ยกหรือเคลื่อนยาย
7. ผูปฏิบัติงานมีอายุต่ำกวา 18 ป
8. ผูปฏิบัติงานเพศหญิงปฏิบัติงานบนที่สูงมากกวา 10 เมตร
9. ผูปฏิบัติงานดื่มสุราหรือมีอาการมึนเมาขณะปฏิบัติงานบนที่สูง

สีเหลือง

1. ติดตั้งตาขายนิรภัยแตไมไดมาตรฐานตามที่กำหนด
2. ติดตั้งสายชวยชีวิตแนวราบแตไมไดมาตรฐานตามที่กำหนด
3. มีการประชุมกลุมยอยกอนปฏิบัติงาน (Toolbox Meeting) แตปฏิบัติไดไมครบถวน
4. มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WMS) หรือการชี้บงอันตรายดวยวิธี JSA แตไมปฏิบัติตาม
5. ไมสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มีอันตรายไดครบถวน เชน การปฏิบัติงานบนที่สูง การยก เปนตน
6. สงผูปฏิบัติงานที่ไมผานการฝกอบรมไปปฏิบัติงานในพื้นที่กอสรางโดยไมแจงบริษัท
7. รายการตรวจสอบกอนเริ่มตนปฏิบัติงานรายวัน (Daily Pre-Start Checklist) ไมสมบูรณ
8. การตัด /การเชื่อมโดยไมมีหนากากหรือกระจังปองกันใบหนา (Face Shield)
9. การใชงานอุปกรณที่ชำรุด/เครื่องมือมือไฟฟาชำรุด
10. พื้นที่ปฏิบัติงานที่อันตราย (ปฏิบัติงานบนที่สูง / งานขุด / การยก) ไมมีที่ขวางกั้น (Barricade)
และไมมีสัญญาณเตือน
11. ไมมีการจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล
12. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณพื้นที่กอสราง

สีน้ำเงิน

1. ผูปฏิบัติงานไมสวมใสอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กำหนด
2. ผูปฏิบัติงานจับเหล็กโดยไมสวมถุงมือปองกัน
3. การรักษาความสะอาดไมดี
4. การจัดเก็บอุปกรณหรือวัสดุไมดี
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การใหรางวัลแกโครงการที่มีผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยดี แบงเปนรายเดือนและประจำป
คุณสมบัติ

รางวัล

หมายเหตุ

โครงการที่เสร็จสมบูรณโดยไมมีอุบัติเหตุ

เกียรติบัตร

การพิ จ ารณาให เ งิ น รางวั ล หรื อ

ถึงขั้นหยุดงาน (LTI) และ

สิทธิประโยชนทางธุรกิจตามดุลย

อุบัติเหตุที่ตองไดรับการรักษาพยาบาล

พินิจโดยไดรับอนุมัติจากประธาน

(MTI) และบัตรสีแดง

บริษัท

โครงการที่เสร็จสมบูรณโดยไมมีอุบัติเหตุ

เกียรติบัตร

การพิ จ ารณาให เ งิ น รางวั ล หรื อ

ถึงขั้นหยุดงาน (LTI) และ

สิทธิประโยชนทางธุรกิจตามดุลย

อุบัติเหตุที่ตองไดรับการรักษาพยาบาล

พินิจโดยไดรับอนุมัติจากประธาน

(MTI) และบัตรสีเหลือง

บริษัท

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางการดำเนินการกอสรางหรือติดตั้ง กำหนดใหที่ปรึกษาโครงการ (SPC) เสนอ
แบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงตอผูจัดการโครงการ (PM) และผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (HSE)
ใหทำการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WMS) และการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA
โดยมีการตรวจสอบการปองกันการตก กำหนดใหมีการปองกันการตก 2 สวน คือ มีการปองการตกและมีตาขาย
นิรภัย หากครบถวนทั้งสองสวนใหเริ่มปฏิบัติงานใหมได แตในกรณีมีการปองกันการตกแตไมมีตาขายนิรภัย ใหรอง
ประธานกรรมการฝายติดตั้งใหเสนอเรื่องตอรองประธานกรรมการ HSE เพื่อขออนุมัติการดำเนินงานจากประธาน
กรรมการบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทอนุมัติแลวจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานใหมได
ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยรายเดือน (Monthly Performance)
สถานประกอบกิจการไดมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยรายเดือน โดยมีการจำแนก
ประเภทของเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Classification Near miss) ที่พบดังนี้
ระดับต่ำ

สวมรองเทาในโครงการ จำนวน 3 ราย (ฤดูฝน)

ระดับปานกลาง ปฏิบัติงานโดยไมสวมถุงมือ จำนวน 5 ราย และปฏิบัติงานโดยไมใสแวนตา
จำนวน 3 ราย
ระดับสูง

ปฏิบัติงานบนหลังคาที่เสร็จสมบูรณโดยไมมีที่ขวางกั้น (Barricade)
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการตรวจสอบประเด็นเหตุการณรายไตรมาส (Quarterly summary audit issues review)
ที่

ประเด็น (Issues)

1 นั่งรานไมไดมาตรฐาน

การปฏิบัติ (Action)

ระยะเวลา

- จัดฝกอบรมทบทวนใหแกผูควบคุมงาน (GR Supervisor) ทุกวันเสารของ
- ใหเพิ่มแบบนั่งรานในเอกสารการวิเคราะหงานเพื่อความ

เดือนกุมภาพันธ

ปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA

และมีนาคม

- จัดฝกอบรมการติดตั้งนั่งรานและการขึ้นทะเบียนผูติดตั้ง

2562

นั่งราน
2 ผนังดานขาง
(Wall Siding)

- ใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยรายเดือนโดย

23 ก.พ. - 15 มี.ค.

ผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (HSE)

2563

ของผูรับเหมา
- สงเสริมความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน (โปรแกรม
การรับรู)
3 หลังคา (Roofing)

- ใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยรายเดือนโดย

23 ก.พ.- 15 มี.ค.

ผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (HSE)

2563

ของผูรับเหมา
- สงเสริมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (โปรแกรม
การรับรู)
4 PPE พื้นฐาน

- จัดตั้งนโยบายอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

23 ก.พ. 2563

(PPE) สำหรับผูรับเหมา
- ใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยรายเดือนโดย
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (HSE)
ของผูรับเหมา
5 ประเด็นอื่น ๆ (การทำ - จัดฝกอบรมทบทวนใหแกผูควบคุมงาน (GR Supervisor) ทุกวันเสารของ
ความสะอาดสถานที่

เดือนกุมภาพันธ

ปฏิบัติงาน/วัสดุที่ขวาง

และเดือน

กั้น (Material

มิถุนายน 2563

Barricade))
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กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 43

ระยะที่ 3 หลังดำเนินการติดตั้งหลังคา (Post-Construction Phase) ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
และมีการประเมินผูรบั เหมา
ภายหลังจากการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปเสร็จสิ้น จะมีกระบวนการจัดการและทบทวนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
การตรวจสอบประสิทธิภาพรายไตรมาส การทบทวนประจำป การประเมินคุณสมบัติกอนการประเมิน
หรือการทบทวนเหตุการณ
- หลังจากการประเมินแลวพบวาผลการประเมินรวมไดนอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 ใหดำเนินการ
ตอไป
- หากผลการประเมินรวมมากกวารอยละ 70 แตผลการประเมินสมรรถนะในแผนรายการที่สำคัญหรือ
ที่สนใจ (Watch List) ต่ำกวารอยละ 70 สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นภายใน 3 เดือน ไดหรือไม ถาหากดำเนินการ
ไดใหดำเนินการตอไป
- ถาหากดำเนินการไมได ในขณะที่มีผลการประเมินรวมมากกวารอยละ 60 แตผลการประเมินสมรรถนะ
ในแผนรายการทั้งหมด (Hold List) ไดคะแนนต่ำกวารอยละ 60 สามารถปรั บปรุ งใหดีข ึ้นภายใน 3 เดือนได
หรือไม ถาดำเนินการไดใหดำเนินการตอไป หากดำเนินการไมไดใหสิ้นสุดการดำเนิน การ หากประสงคจ ะ
ดำเนินการตอ ใหกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ป สำหรับการปรับปรุงใหดี ขึ้น และตองไดร ับ การอนุม ัติจ าก
ประธานกรรมการบริษ ัท ทั้ง นี้ตอ งมีการการตรวจสอบประสิทธิภ าพรายไตรมาส การทบทวนประจำป
การประเมินคุณสมบัติกอนการประเมินหรือการทบทวนเหตุการณดวย
ตารางที่ 4.2 แสดงแนวทางการปฏิบัติสำหรับการประเมินสมรรถนะ
รายการที่สำคัญหรือที่สนใจ (Watch list)
1. มีหนังสือแจงอยางเปนทางการไปยังผูรับเหมา

แผนรายการทั้งหมด (Hold list)
1. มีหนังสือแจงอยางเปนทางการไปยังผูรบั เหมา

2. ตรวจประเมิ น (Audit) HSE1/ ของผู  ร ั บ เหมา 2. ตรวจประเมิ น (Audit) HSE1/ ของผู  ร ั บ เหมา
จำนวน 2 ครั้ง / สัปดาห

จำนวน 4 ครั้ง / สัปดาห

3. ตรวจประเมิ น (Audit) BLT HSE1/ จำนวน 2 3. ตรวจประเมิ น (Audit) BLT HSE1/ จำนวน 2
ครั้ง/ สัปดาห

ครั้ง/ สัปดาห

4. แจงผลการประเมินสมรรถนะในเดือนที่สอง

4. แจงผลการประเมินสมรรถนะในเดือนที่สอง

5. ตรวจสอบประเมินสมรรถนะครั้งสุดทายในเดือน 5. ตรวจสอบประเมินสมรรถนะครั้งสุดทายในเดือน
ที่สาม
1/HSE

ที่สาม

หมายถึง ผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Health Safety & Environment)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพผูรับเหมา
การประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผูรับเหมา บริษัทจะแจงใหผูรับ เหมายื่ นแบบประเมิน
คุณสมบัติ หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการทบทวนเอกสาร (Document Review) พบวาบริษัทที่สามารถ
รักษาคุณสมบัติไวได (Erector) จำนวน 4 บริษัท และบริษัทที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข (Fixer) จำนวน 11
บริษัท สิ้นสุดสัญญาจำนวน 2 บริษัท เนื่องจากมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
ทัน ณ วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช
ผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ
1. ความเห็นในประเด็นคำถามเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน (Policy)
- สาเหตุที่สถานประกอบกิจการ SMEs ยัง ไมมีการเริ่มตนนโยบายดานความปลอดภัยฯ และ
มาตรฐานการจัดการที่ปลอดภัยฯ ในปจจุบันควรเริ่มอยางไร?
...ผูปฏิบัติงานรูสึกเคยชินกับอันตรายจนไมรูสึกวาสิ่งที่ทำอยูเปนอันตราย และเหตุการณรุนแรงไมได
เกิดขึ้นบอย ผูปฏิบัติงานและผูประกอบการจึงไมไดตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน…
...เริ่มจากการเดินไปดูหนางาน แลวประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของ จากนั้นก็กำหนดมาตรการปองกัน
กำจัดอันตราย และขั้นตอนในการทำงาน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...เนื่องจากผู ปฏิบ ัต ิงานต องหาเงินมาเลี้ยงชีพเปนลำดับ แรก หากมีเงินเพีย งพอแลวเรื ่องความ
ปลอดภัยฯ ถึงจะตามมาเปนลำดับถัดไป สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำไรนอยมักจะ
ไมไดลงทุนดานความปลอดภัยฯ …
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 2)
...มุมมองในเรื่องความรูดานความปลอดภัยฯ บางสิ่งที่ปฏิบัติอยูเปนงานที่มีความเสี่ยงที่เกิดอันตราย
ได แตเนื่องจากไมมีความรูหรือความไมรู จึงไมไดมีการจัดการดานความปลอดภัยฯ อยางเปนระบบ…
…หากเปนโครงการที่เจาของงานไมใสใจกับเรื่องความปลอดภัยฯ ซึ่งขึ้นกับเจาของงานวาพิจารณา
ปจจัยใดมาเปนลำดับแรก…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 3)
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...ผูบริหารไมควรรวมเรื่องความปลอดภัยฯ เขาไปในการประมูลงาน เนื่องจากเมื่อมีประมูลจะตัดตนทุน
ดานความปลอดภัยฯ เพื่อใหไดตนทุนต่ำกวาคูแขง งบประมาณดานความปลอดภัยฯ จะถูกตัดออกไปเปนสวนแรก
ควรเพิ่มขอกำหนดดานความปลอดภัยฯ เขาไปตามหลักในภายหลังตามราคาที่ประมูลได…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 4)
…การตัดสินใจรับงานหรือไมรับงานของสถานประกอบกิจการ ขึ้นกับนโยบายผูบริหาร เนื่องจากมีปจจัย
อื่น ๆ นอกเหนือจากความปลอดภัยฯ ดวย เชน ทำแลวไดกำไร ขาดทุน หรือเสมอตัวเปนไปตามสถานการณนั้น ๆ
ขึ้นกับการบริห ารงาน หากมีการตัดงบประมาณดานความปลอดภัยแลว ยังสามารถบริหารงบประมาณทั้ ง
โครงการใหเกิดกำไรได ก็จะรับงานนี้มาดำเนินงานตอได…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 5)
...ความปลอดภัยในการทำงานจะขึ้นกับการควบคุมผูรับเหมาหนางาน หากคนคุมงานทั้งหมดไมได
ดูแลเรื่องนี้ ก็จะเกิดการปลอยผาน...
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 6)
...ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน งบประมาณ ความตระหนักดานความปลอดภัยฯ …
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 7)
...สวนงานราชการไมมีราคากลางดานความปลอดภัยฯ ทำใหราคาประมูลงานกอสร างไม สามารถ
คำนวณงบประมาณที่เหมาะสมได…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 8)
...การตัดสินใจรับงานหรือไมรับงาน ขึ้นกับนโยบายผูบริหาร เนื่องจากมีปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัย
ดานความปลอดภัยฯ ดวย เชน ทำแลวไดกำไร ขาดทุน หรือเสมอตัวเปนไปตามสถานการณนั้น ๆ ขึ้นกับการ
บริหารงาน การโยกยายงบประมาณในการบริหารงาน…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 9)
…ทางบริษัทจะไมรับงานที่ประมูลมาแลวมูลคาต่ำกวา 100 ลานบาท เนื่องจากมีตนทุนทางออมเกิดขึ้นใน
การทำงานเยอะ ไมคุมคาแกการลงทุน เชน ทีม Back Office…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 11)
2. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการจัดองคการ (Organising)
- หัวหนาคนงาน คนควบคุมงานจำเปนตองใชหัวหนางานที่มีความเปนผูนำและเชี่ยวชาญหรือไม
(Management Leadership)
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...ตองใชหัวหนางานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องงาน เรื่องความปลอดภัยฯ ซึ่งสวนใหญหัวหนางานจะ
คุนกับระบบอยูแลว โดยถาทำตามกฎดานความปลอดภัยฯ งานก็จะไหลไปตามระบบ แตหากมีการฝ าฝน
จำเปนตองมีการหยุดงาน และจะทำใหเกิดความลาชา และไมมีประสิทธิภาพแตละงานจะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 1)
…เพื่อใหมีประสิทธิภาพดานความปลอดภัยฯ ในงานนั้น ๆ หัวหนางานก็จะตองมี…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 2)
...มี ค วามสำคั ญ พอสมควร ต อ งมี ค วามตระหนั ก ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านคำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ฯ
ตลอดเวลา…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
- ความสำคัญขององคประกอบการบริหารจัดการองคกรดวย 4M / 3E /พฤติกรรม สงผลตอการ
จัดการดานความปลอดภัยฯ อยางไร
- ดานงบประมาณ (Money)
…เปนปจจัยหลักของทุกเรื่อง ทั้งดานความปลอดภัยฯ การจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล...
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 1)
…การจะใหเกิดความปลอดภัยฯ จะตองมีงบดานความปลอดภัยใหผูปฏิบัติงาน เงินลงทุนในดานนี้จึง
เปนสิ่งสำคัญ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
- ดานทรัพยากรบุคคล (Man)
…เจาของงานไมวาจะเปนโครงการขนาดใด ถาเจาของรับกับความเสี่ยงดานการจัดการความปลอดภัยฯ ได
ก็ขึ้นกับปจจัยเรื่องเงินเปนสำคัญ...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...ปจจัยดานคน ขึ้นกับวาสถานประกอบกิจการฯ นั้นมีบุคลากรที่มีความรูเรื่องความปลอดภัยฯ มาก
นอยเพียงใด ซึ่งสวนใหญคนขาดความรู จึงไมไดตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยฯ …
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
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…ทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญ เนื่องจากหากเปนสถานประกอบกิจการขนาดใหญจะสามารถเลือกผู
มีความรูความสามารถได และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กลงมาก็จะมีโอกาสลดลงเชนกัน แตบางครั้งใน
สถานประกอบกิจการก็อาจจะมีคนที่เกง เชี่ยวชาญมาก เปนชางเผือกได…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
…สถานประกอบกิจการที่มีห ัว หนางาน ผูป ฏิบัติงานที่มีความสามารถ มักจะมีความรูเรื่องความ
ปลอดภัย จะชวยใหการจัดการดานความความปลอดภัยฯ มีระบบและปฏิบัติเปนนิสัย พฤติกรรมที่ดีในสถานที่
ปฏิบัติงานนั้น…
…เปดโอกาสใหบุคลากร ไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องตาง ๆ โดยมีการฝกอบรมให
และการอบรมที่ดีควรมีการปฏิบัติรวมดวย…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 5)
- ดานวัสดุอปุ กรณ (Materials)
...อุปกรณที่ใชสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งขึ้นอยูกับงบประมาณ แตควรมีอุปกรณพื้นฐาน คือ
Lifeline บันไดขึ้นลง Safety Net อุปกรณคลองเกี่ยวที่ถูกตอง ซึ่งทายที่สุดแล ว ก็ จำเปน ตองมี เงิ น จึ งจะ
สามารถดำเนินการเรื่องความปลอดภัยได โดยหลังจาก Sign Contact และ Advance เงินที่ตองจายมากอน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- ดานการจัดการ (Management)
…หากมีดานเงินทุน บุคลากร และเครื่องมือพรอมดานการจัดการที่ดีตามมาอยางแนนอนและขึ้นกับ
นโยบายผูบริหาร…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
…การจัดการที่ดีจะเกิดขึ้นได เมื่อมีเงิน บุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
- การจั ด การความปลอดภั ย ด ว ย 3E (Education Engineering และ Enforcement) เป น
อยางไร
...หากเขามีความรู (Education) ดาน Engineering และ Enforcement จะตามมา...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
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...มองวา Engineering ตองมากอน แลวมาถายทอดเปน Education ใหคนใชงานเขาใจ ถาไมเขาใจก็
ตองใชกฎของสถานประกอบกิจการบังคับ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
...ตองใหบุคคลนั้นมีความรู Education กอน จากนั้นใชความรูมาจัดการดาน Engineering เครื่องมือ
ตาง ๆ ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย หากผูปฏิบัติงานไมเขาใจก็ตองใชกฎบังคับ…
...เมื่อมีการอบรมโดยไมเสียคาใชจายหรือมีคาใชจายเล็กหนอยสถานประกอบกิจการก็ยินดีจาย มอง
วา สสปท. เปนแหลงนักวิชาการที่แทจริงมีมาตรฐานและความชัดเจน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
...คิดวา Enforcement ตองมากอน หากสวนราชการอยาง สสปท. อบรมใหฟรี ให Certificate แลว
คอยไปบังคับใช วากอนปฏิบัติงานตองผานการอบรม…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
3. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการ (Planning and Implementing)
- ปจจัย ที ่ ก อใหเ กิด อุบ ัติเ หตุท ี่เ กี่ยวข องกับ การตกจากที่ส ูงในงานติดตั ้งหลั ง คามี อะไรบาง?
รายละเอียดของแตละปจจัยเสี่ยงอยางไร (Hazard Identification and Risk Assessment)
...ตองมีความรูสถิติอุบัติเหตุดวย การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA
การประเมินความเสี่ยงจะชวยได...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...นอกเหนือจากมีความรูแลวผูรับเหมาตองมีขั้นตอนวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัยฯ ปจจัยสวน
บุคคล และสภาพแวดลอมในการทำงานขณะปฏิบัติงาน แยกเปนงาน ๆ ไป …
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
- ในความคิดเห็นของทานแผนงานและตนทุนความปลอดภัยฯ ควรลงทุนกับอุปกรณดานความ
ปลอดภัยฯ แกผูปฏิบัติงานอยางไร งบประมาณเทาไร
...ขึ ้นกับหลายองคประกอบ เชน กฎหมาย เจา ของสถานประกอบกิจ การ วัฒ นธรรมดา นความ
ปลอดภัยฯ ขององคกร เปนตน ในสถานประกอบการขนาดกลางหรือเล็ก การลงทุนดานความปลอดภัย เฉลี่ย
ตารางเมตรละ 5 บาท โดยบางอุปกรณอาจใชซ้ำไดแสดงใหเห็นวาราคาไมไดสู งมากและใชงานไดสำหรับ
โครงการใหมสำหรับงานความปลอดภัย ถาพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรตอผูปฏิบัติงาน 20 คน ราคา Harness
Lanyard มีราคาประมาณ 1500-1600 บาท เทานั้น…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 1)
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...มุมมองผูรับเหมางานหลังคากับมุมมองผูรับเหมาทั่วไป งบประมาณการลงทุนดานความปลอดภัยคิดวา
เปนการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทางออม โดยทั่วไปงบประมาณสวนนี้จะถูกตัดออกจากแผนงบประมาณ
เปนลำดับแรก ๆ ทำใหการจัดการดานความปลอดภัยฯ ไมมปี ระสิทธิภาพการทำใหงานสำเร็จและไมเกิดอุบัติเหตุ
ในโครงการทุก ๆ โครงการ ควรปลูกจิตสำนึกดานความปลอดภัยฯ โดยใหคิดวาความปลอดภัยฯ หามตอรอง
เนื่องจากจะกอใหเกิดอันตรายและอาจถึงขั้นเสียชีวิต...
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 2)
...กรณีสถานประกอบกิจการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ตองแสดงใหผูบริหารเห็นถึงความสำคัญของ
ความปลอดภัยฯ ตองใหความรูและชี้ใหเห็นถึงการลดตนทุนการสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากดานความ
ปลอดภัยฯ จะมีคาใชจาย ที่สำคัญตองทำตามกฎหมายตาง ๆ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
...อายุการใชงานอุปกรณ ผานการ Visual check Before Start Work หรือ During Work หรือตาม
1-2 ป หรือกรณีผานการใชงานแบบไหน และการใชงานอยางตรงวัตถุประสงค ซึ่งควรกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 1)
- แผนการจัดหาอุปกรณ PPE การรักษา การหมุนเวียน การทดสอบหรือประเมินผลมาตรฐานนั้น
อยางไร
...ผู  ร ั บเหมาจัด หาเอง แต ท างบริ ษ ั ท จะไปดูแ ละควบคุ ม การใช ง าน หากผิ ด กฎก็ จ ะเปลี ่ ย นเจ า
(ผูรับเหมา) เลย…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...จป. เปนผูกำหนดคุณสมบัติ ใหเปนไปตามกฎหมาย แลวสงตอเรื่องจัดซื้อ รวมไปถึงการคำนวณ
Stock แตหากเจอความไมถูกตองก็ไมใหใช ใหผูรับเหมาจัดหาเอง แตทางบริษัทจะไปดูและควบคุมการใชงาน
หากผิดก็จะไปเปลี่ยนเลย...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
- การชวยเหลือเมื่ออยูในอุปกรณ PPE อยางไร มีมาตรการ First Aid อยางไรบาง
...ตองจัดทำ Emergency Plan กอน...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
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- ถาทำงานที่สูงมีแนวทางหรือการควบคุมอยางไร เชน พื้นที่กี่ตารางเมตรรองรับไดกี่คน น้ำหนัก
เทาไร การหมุนเวียนคนทำงาน ชั่วโมงพักและสามารถขึ้นทำงานที่สูงไดทุกวันหรือไมอยางไร
…วิศวกรเปนผูกำหนด 3 เมตรตอคน หนักประมาณ 3 - 5 กิโลกรัม ขึ้นทำงานกี่คนก็ตามสภาพงาน
เวลาพักก็ปกติ เปนไปตามกฎหมาย…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
- ขัน้ ตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงและอันตรายที่สุด
...ขั้นตอนการติดตั้ง Brace Bay (โครงหลังคา) เนื่องจากเคยเกิดเหตุการณถลมและมีผูไดรับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...เริ่มตั้งแตขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัยฯ และทดสอบความปลอดภัยฯ ...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- มีมาตรการการปองกันการตกของวัสดุในการทำงานบนที่สูง และการขนยายอยางไรบาง
...มุงตรงไปที่ Safety net และเมื่อมีการกองวัสดุอยูบนหลังคา ควรมีอุปกรณปองกันวัสดุรวงหลน
มีการตรึงวัสดุ กรณีขนสงผาน public road มี policy เฉพาะอยูแลว เนื่องจากบริษัทขนสงสินคาดวยตัวเอง
และมีการสอน อบรมอยางเครงครัด เฉพาะคนที่กำกับดูแลที่สิงคโปร…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
…การขนยายตองผูกเกี่ยว ผูกมัดใหถูกตอง ตองมีการประสานงานในบริเวณที่จะวางที่สามารถหยุดได
กรณีฉุกเฉิน ไมกอใหเกิดปญหา ตองมีการยึดตรึงวัสดุ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
…ปองกันวัสดุตกดวยการใช Safety net ขึงไว การขนยายตองทำตามขั้นตอนมีการรัดวัสดุใหแข็งแรง
วางในพื้นที่ที่กำหนด ไมเกะกะกีดขวางการปฏิบัติงาน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
…การใช Safety net และวางวัสดุในพื้นที่ที่กำหนด มีการรัดระหวางการขนยายดวยวิธีที่ถูกตอง...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
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- ถาตองการใหมีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจัดวางวัสดุอุปกรณการทำงานที่ไมเปนระเบียบ
จะทำอยางไร
...ตองมีการคุยกัน จัดเตรียมพื้นที่ กำหนดบริเวณ กำหนดความสูงของวัสดุที่จะเอาไปวาง วิธีการผูกยึด
ใหของยาวกวาอยูขางลาง...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...มีการวางแผนจัดเตรียมพื้นที่ กั้นกำหนดบริเวณดวยเทปขาวแดง มี layout พื้นที่การวางของอยาง
ชัดเจน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- ปายเตือนอันตรายในการปฏิบัติงาน มีปายเตือนเฉพาะเรื่องหรือไม มีการปองกันพื้นที่ท ี่ ไม
เกี่ยวของหรือไมอยางไร
...มีปายเตือนครบตามขอกำหนดและจัดลอมพื้นที่ใหเรียบรอย…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
- มีการควบคุมการใชเครนที่ยกและมีขอจำกัดการยกเปนกรณีพิเศษหรือไม
...ไมเกิน 75 % ของ Load Charge มี Checklist ตรวจสอบ Lifting Beam และ Balance Beam
Crane ฝกอบรมตามกฎหมาย 4 ผู มีอายุ 2 ป เมื่อครบสองปก็ Retraining…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...ไมเกิน 75 % ของ Load Charge Capacity และมีคุณสมบัติเปนไปตามกฎหมาย ผานการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงาน Crane เช็คจุดผูกยึด ตองมี Work Permit กอนเขาปฏิบัติงาน Lifting Work / Work at Height
/ Hot Work / Marine Work / Diving Work / Confined Space มีการ Retraining ปละครั้ง บางเรื ่ องที่
เกี่ยวของ…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- ถาบริษัทรับเหมางานคุณสมบัติไมผาน Pre-Qualify จะมีการจัดการอยางไร
...ไมสามารถทำได หรือใหผูรับเหมารายนี้ไปอยูภายใตบริษัทรับเหมาอื่นที่มีระบบการบริหารที่ดีกอน
แลวจึงกลับมาคัดเลือก และพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
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...หากผูรับเหมานั้นมีผลการปฏิบัติงานดี แตคุณสมบัติไมผาน Pre-Qualify ตองมีการควบคุมอยาง
ใกลชิด โดยตองทำตามขอกำหนดของผูวาจาง และตองรวมไปถึงผูรับเหมาดวย กรณีไมผานตองดำเนิน การ
ดังตอไปนี้ เชน ตองมีหลักฐานทางดานกฎหมายมาแสดง มีขอกำหนดของมาตรฐานที่ผูวาจางกำหนด และมี
การประเมินผูรับเหมา โดยมีการประเมินผูรับเหมาวาอยูในระดับ ใด และสามารถดำเนินการตอไดหรื อ ไม
อยางไร และให Requirement เพื่อพัฒนาหรือยกระดับผูรบั เหมา...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- กรณีผรู ับเหมาที่ขาดคุณสมบัติหรือบกพรองนอกจากการไปสังกัดบริษัทที่เกงกวา ยังมีแนวทาง
อื่นในการควบคุมหรือไมอยางไร
…Supervisor เขาไปสังเกตการณ และแนะนำ ...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
...เฝาดูจนมั่นใจ และมา Coaching ดานความปลอดภัยฯ ใหไดตามขอกำหนดที่เขาตองการ กำกับดูแล
อยางใกลชิด…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 5)
- หากผูรับเหมาหรือผูฏิบัติงานไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือมาตรฐาน มีควบคุมตรวจสอบอยางไร
...กรณีที่มีความเสี่ยงนอยสามารถยอมรับได จะมีการเตือนใน 2 ครั้งแรก หากมีครั้งที่ 3 ใหออกจาก
การปฏิบัติงานทันที กรณีที่เปนการกระทำผิดครั้งแรกและมีความเสี่ยงสูงไมสามารถยอมรับไมไดตองใหออก
จากการปฏิบัติงานทันที เนื่องจากมีผลกระทบตอการดำเนินงานและถึงขั้นเสียชีวิตได…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...มีการตักเตือนผูปฏิบัตงิ านหากไมรวู าการกระทำเชนนี้ทำใหเกิดอันตรายจริง ๆ หากผูปฏิบัติงานรูแต
ไมปฏิบัติตาม จะมีการลงโทษ ขึ้นกับความรุนแรงของเรื่องนั้น ๆ ถึงแมจะเปน Near Miss ก็ตาม หากเกินสาม
ครั้งอาจจะโดนไลออก…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
…ตองมีการ Training ในทุก ๆ งานที่เกี่ยวของ กับองคกรที่ไดรับการรับรอง หรือภายในองคกรเองที่
ตองไดรับการรับรอง เชน Training the Trainer…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
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4. ประเด็นคำถามวัดผลการดำเนินการ (Measuring Performance)
- การคัดกรองสุขภาพของผูปฏิบัติงานกอนเริ่มงาน เปนอยางอยางไร? (Monitoring)
...ความดันตองไมเกิน 140 mmHg อุบัติเหตุก็นอยลงถาหากมีการคัดกรองที่เครงครัดมากขึ้น เคยมี
กรณีเนื่องจากไมทานอาหารเชาเปนลมขณะปฏิบัติงาน ควรเปนขอแนะนำในการปฏิบัติงานมากกวาการบันทึก
สถิติ อายุของคนงานที่ขึ้นไปทำงานบนที่สูงไมเกิน 55 ป ขอใบรับรองการทำงานจากแพทยอาชีวอนามัย มีการ
กำหนดโรคประจำตัว…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...ความดันโลหิตไมเกิน 140 mmHg โรคหัวใจ โรคลมชัก ใหเซ็นรับรองความปลอดภัย กำหนดอายุไม
เกิน 55 ป…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
- การสอบสวนอุบัติการณ บทลงโทษสำหรับผูรับเหมา ในกรณีที่เกิดเหตุเสียชีวิต มีร ูปแบบการ
บังคับใชกฎหมายอยางไร
...เราจะไมใชบริการเจานี้อีกแลว ถาไมมีระบบหรือขอกำหนดที่ชัดเจน และโดนปรับสูงสุด 50,000
บาท ตามกฎหมายตองมีการปองกันถาเกิดเหตุแสดงวาไมมีการปองกัน...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...สอบสวนทันที หากเสียชีวิตก็แจงตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง ทุกกรณี...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- การประเมินผลจากปจจัยดานทัศนคติและในกรณีที่ผูรับเหมาไมทราบกฎหมายหรือกฎเกณฑการ
ใชอปุ กรณเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมุงหลังคาบนที่สูงทานมีความคิดเห็นอยางไร
…คิดวาไมแปลก กรณีคิดวาทำหลังคาไมสูงมากนัก เนื่องจากไมเคยถูกตีกรอบวาตองมีคนควบคุม ซึ่ง
เปนปญหาการบังคับใชกฎหมายการปฏิบัติงานบนที่สูง และอาจไมมีความรูดานความปลอดภัย…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
…ผูรบั เหมาที่ผานการรวมงานกับบริษัทของผม ถึงแมวาจะไปปฏิบัติงานที่ไหน ก็เอามาตรฐานของผม
ไปปรับใช ควรทำใหผูรับเหมามีจิตสำนึก ตระหนักและทัศนคติที่ดีตอความปลอดภัย รวมไปถึงทัศนคติของ
ผูบริหาร แบบ Top-down ในระยะเริ่มตนจนทุกคนเริ่มตระหนักถึงจะใชแบบ Bottom-Up ตัวอยางวากรณีมี
การทำผิดจะมีการปรับหรือตัดคะแนนและเพิ่มเปนสัดสวนมากขึ้น…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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...การปฏิบัติงานทางดาน Safety จะดีหรือไมตองขึ้นกับทัศนคติของผูบริหารและเจาของงาน...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
- พฤติกรรมการทำงานของผูรับเหมาสัมพันธกับระดับความรุนแรงของอันตรายหรือตองหยุดงาน
ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งหลังคาของสถานประกอบกิจการแตละขนาดแตกตางกันอยางไร มีการควบคุมและ
วัดผลผูปฏิบัติงานอยางไร และคิดวาทำอยางไรใหคุนชินกับการทำงานและใชอปุ กรณใหเกิดความปลอดภัย
...ตองมีหัวหนางานควบคุมงานที่ทำงานอยางถูกตองปลอดภัยเปนสำคัญ...
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 1)
...ในบริษัทมีขั้นตอนที่นาเบื่อหรือไมจำเปนก็สามารถขามไปได แตทุก Site งาน มีขั้นตอนเฉพาะ แตกตางกัน
จึงการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดูวามีความซับซอนขนาดไหน และงานกอสรางแตละที่เหมือนกัน ไมควรกำหนด
เปน SOP ควรเปน JSA ในแตละงาน…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 2)
…Enforcement เขามา ถาหากไมปฏิบัติตามจะมีคาปรับเกิดขึ้น และพบวาใน 5 ปหลังจะไมมีคนไม
ใสแลว เนื่องจากชิน และใสทุกวันจนรูสึกวาไมเปนภาระ และเกิดการละอายตอตนเอง โดยเริ่มตนจากการ
บังคับกอน เพื่อใหเกิดการพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย และจะชินจนทำเปนพฤติกรรมปกติตามทฤษฎี
Behavior ใหบังคับไป 21 วัน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
...สาธิต และทำใหเขาดูบอย ๆ จนเกิด Skill และตองทำใหคุนชินจนปฏิบัติอยางเปนประจำ เพื่อใหคุน
กับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล…
…มีปจจัยแวดลอมอื่นๆ ที่มีผล ซึ่งเมื่อเกิดปญหาแลวตองกลับมาทบทวน และปรึกษากันอีกครั้งกอน
ทำการอนุมัติเอกสารและสั่งการไปที่หนางานอีกครั้ง…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 6)
...ตองมาจากสถิติที่รวบรวมไวและคอยสังเกตพฤติกรรมจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 7)
- เมื่อประเมินผลแลวกรณีจำเปนตองใชผูรับเหมาเจานั้น ๆ จะตองดำเนินการแกไขอยางไร
...ทุกคนที่อยูในพื้นที่ปฏิบัติงานดานบนตองมี PPE และตองกำหนดรัศมีอันตรายใหคนที่ปฏิบัติงานอยู
ดานลางตองมีการกำหนดสีเฉพาะในตำแหนงที่มีการปฏิบัติงาน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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...จะมี Checklist การดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ฯ และผูเขาอบรม จป. ตองผานหมดในทุ ก
ขอกำหนด ขั้นตอนการทำโครงหลังคาและติดตั้งหลังคาดังนี้ ขั้นตอนการติดตั้ง First Day Toolbox meeting
Column Erection (การตั้ง) ตั้งยังไงไมใหลม โดยมีขอกำหนดของบริษัท Rafter Erection – Hierarchy of
Control ใชการควบคุมลำดับที่ 1 (ประกอบบนพื้นเปน Module ใหมากที่สุดแลวยกทั้ง Module ขึ้นไปติดตั้ง)
Safe Access (ทางขึ้น - ลง) พรอมติดตั้ง Safety Net ถามุมไหนมี EWP แลวไปติดตั้ง Lifeline ใหเรียบรอย
กอนที่จะเขาปฏิบัติงาน...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
5. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการติดตามและทบทวน (Auditing and Reviewing)
- ผลการตรวจประเมินผูรับเหมาในแตละครั้งมีประเด็นสำคัญอะไรที่ตองนำมาทบทวนบาง
...หลักการจัดการดานความปลอดภัยเปนไปตามทัศนคติของเจาของงานวายิ นดีจะลงทุนดานความ
ปลอดภัยฯ หรือไม ยอมรับความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุไดหรือไม ปญหาจึงแตกตางกัน…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
...คนควบคุมเปนสำคัญ หากไมมีคนควบคุม ก็จะหยอนยานในการปฏิบัติ เปนภาระ และไมชำนาญใน
การใชงาน…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 5)
- ระบบ Maintenance หลังจากติดตั้งโครงหลังคาแลว มีหลักการอยางไร เหมือนกับขั้นตอนแรก
ในการติดตั้งหรือไม
...หากมองเปนในระบบโรงงาน ตองไปดูวามีการปองกันการตกจากที่สูงขณะ Maintenance หรือไม
มีจุดยึดเกี่ยว Lanyard แตหากเปนหลังคาขนาดเล็ก เชน หลังคาบาน อาจจะทำไมได
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
...ขอกังวลวาจะเกิดการ Deform ของ Metal sheet ไหม อาจไมเกิด เนื่องจากมีการทดสอบแลว
และจะมียางรัดเพื่อปองกันสนิมที่จะเกิดขึ้นกับเหล็ก โดยจะคงไวที่หลังคา เพื่อ Maintenance ในครั้งถัดไป…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
- ขอเสนอแนะดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในการติดตั้ง
หลังคาสำเร็จรูป
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…อยากใหสวนราชการ Support มีการอบรมและออกใบ Certificate กอนทำงาน โดยหนวยงาน
ราชการควรจัดใหมีการอบรมโดยไมเสียคาใชจาย หรือมีราคาเทากับเอกชน ก็จะมุงไปสูสวนงานราชการอยู
แลว…
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
…ใน Site งาน มีคนตางชาติ บริษัทจะมีการอบรมทุกป และหากอยู มานานเกิน 5 ป และมีก าร
Refresh อบรมใหใหมอยูทุก ๆ ป ซึ่งคนงานกลุมนี้มักมีการนำปญหาหนางานมาเลาใหฟง และแจงผูควบคุมให
ทราบ ทำใหมีการมีการปรับเปลี่ยน แกไขหนางาน เพื่อความปลอดภัย…
...ตอนเด็ก ๆ เครียดมาก เนื่องจากอยากใหเปนไปตามหลักการที่เรียนมา แต ณ ปจจุบัน บริหาร
ความเครียดโดยไปเรียนทุกหลักสูตรและทบทวนสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรูไปตอสูกับวิศวกร หากเขายอมรับก็
ไปคุยกันถึงวิธีการแกไขได และดวยประสบการณจึงรูวิธีการจัดการตอผูรับเหมา และเจาของงานพอใจและให
งานดำเนินตอไปได...
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
...ไมเครียดถางานใดทำไมไดก็คือทำไมได อยางไรก็ดีทางดานความปลอดภัยฯ หามมีการตอรองหรือ
ลดการใชอุปกรณ ถาไมดีก็หามตอรองเนื่องจากมีขอกำหนดชัดเจน…
(ผูทรงคุณวุฒทิ านที่ 3)
4.2 การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA ในงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของ
สถานประกอบกิจการเอกชนขนาดใหญ
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA เปนวิธีหนึ่งในการชี้บงอันตรายใน
กระบวนการจัดการความเสี่ยง โดยเปนการคนหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของงานหรือขั้นตอนของ
กิจกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน จึงตองกำหนดมาตรการในการ
ควบคุ มปองกันอันตรายอันนำไปสูการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงตอไป นอกจากนี้ วิธี JSA ยังเปนวิธี การที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนำไปจัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และ
สภาพแวดลอม ในการทำงาน พ.ศ. 2549 ในการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA
ของงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการเอกชนขนาดใหญมี 28 ขั้นตอน (ขั้นตอนการติดตั้งโครง
หลังคาพรอมภาพประกอบและ JSA ดังแสดงในภาคผนวก 2 และ 3) ไดแก
1. การ unload วัสดุโดยใชเครน 25 ตัน
2. Assembly โดยใชเครน 25 ตัน
3. Install Column โดยเครน 45 ตัน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
5. Install frameโดยเครน 45 ตัน
6. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
8. Install bridging
9. Install Fly bracing
10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
11. การติดตั้งนั่งรานลอเลื่อน
12. การติดตั้งนั่งรานแบบอยูกับที่
13. ขั้นตอนการเชื่อม
14. การทาสีบนนั่งราน
15. งานยกแผน Roof
16. การติดตั้งนั่งรานขึ้น - ลงหลังคา
17. การติดตั้งนั่งรานแบบมีลอ
18. การติดตั้ง Post & Static Line
19. การยกแผนโดยใชเครน 45 ตัน
20. การติดตั้ง Wire Mesh
21. การติดตั้ง Insulation
22. การติดตั้งแผนหลังคา
23. การติดตั้ง Siding
24. การติดตั้ง Louvre
25. การติดตั้ง Flashing
26. การติดตั้งหลังคา Canopy กันสาด
27. Ventilator Roof
28. การรื้อ Post & Static line
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4.3 รวบรวมและวิเ คราะหร ูป แบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีว อนามั ย (Occupational
Safety and Health Management) ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
ผูทำการศึกษาไดสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสถานประกอบกิจการแหงนี้ โดยพิจารณาองคประกอบ
หลักของการจัดการความปลอดภัยตามรูปแบบของหนวยงาน The Health and Safety Executive (HSE)
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) Health and Safety Guideline 65 (HSG65) 2000 และ 2013 พบวา
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปแหงนี้ ได
ผสมผสานและบูรณาการการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปทั้ง 3 ระยะ ในองคประกอบ
ตาม HSG65 ดังนี้
1. นโยบาย (Policy)
สถานประกอบกิจการแหงนี้ไดมีนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน (Occupational Safety, Health and Environmental Policy) ที่ชัดเจน กำหนดและประกาศใชโดย
ผูบริหารสูงสุดขององคกร มีความมุงมั่นในการปองกันการบาดเจ็บ การเจ็บปวย โรคและอุบัติการณที่เกิดขึ้น
จากการทำงาน แสดงความมุ  งมั ่น ในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน และสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทราบอยางทั่วถึง
สถานประกอบกิจการแหงนี้ไดมีนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน (Occupational Safety, Health and Environmental Policy) ที่ชัดเจน กำหนดและประกาศใชโดย
ผูบ ริหารสูงสุดขององคกร โดยใหนโยบายวา “ที่นี่ ไมมีอะไรจะสำคัญมากกวาความปลอดภัยของคุณ”
มีความมุงมั่นในการปองกันการบาดเจ็บ การเจ็บปวย โรคและอุบัติการณที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปนศูนย
แสดงความมุงมั่นและเชื่อมั่นวาทุก ๆ การบาดเจ็บสามารถปองกันได เอาใจใสตอสิ่งแวดลอมโดยใหคำมั่น
สัญญาวาจะใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดและปองกันการกอมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทราบอยางทั่วถึง
ในกรณีการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป สถานประกอบกิจการแหงนี้ไดคำนึงถึงการปฏิบัติตามนโยบายดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางเครงครัด กำหนดใหมี พันธะสัญญา
(Our Bond) คานิยม และกฎบัตรองคกรรวมกัน โดยมีหลักคิดที่วา “จะทำงานดวยความปลอดภัยและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพและซื่อสัตย ธำรงไวซึ่งดุลยภาพของชีวิตในงานและครอบครัว
ประสบการณการทำงานเปนทีม และเชื่อมั่นในความสามารถจะเปนแรงผลักดันใหการทำงานที่มีคุณคา และมี
ความแข็งแกรง” โดยเนนและใหความสำคัญตั้งแตระยะที่ 1 กอนการติดตั้ง (Pre-Construction Phase) คือ
กำหนดใหมีการคัดเลือกผูรับเหมาตั้งแตเริ่มตน (Pre-Qualified) โดยรวมกันกำหนดเกณฑการคัดเลือก ใช
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ระบบเอกสารประกอบการประเมิน (Questionnaire) แบบฟอรมการประเมิน โดยมีขอกำหนด ขอแนะทั่วไป
ที่จำเปน (Global Requirement) มาตรฐานของอุปกรณ (Equipment Standard) รวมถึงความตองการการ
ฝก อบรม (Training Needs) เปนเกณฑพิ จ ารณาผู รับเหมาและในขั้นตอนการประเมินก อนการคั ดเลือก
ผูรับเหมา (Contractor Pre-Qualification) มีแนวปฏิบัติพิจารณาคัดเลือกจำนวน 3 ประเด็นได แก การ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู (Local law Requirement) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(Occupational Safety and Health Management) และเงื่อ นไขสิ่งสนั บ สนุน (Facilities Criteria) เป น
เงื่อนไขตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูรับเหมา มีการสัมภาษณและเยี่ยมสำรวจผูรับเหมาโดย
ผูบริหารระดับสูงที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน พรอมดวยรอง
ประธานกรรมการฝายติดตั้ง เสนอขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมสำรวจใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
จะเห็นไดวา การมีและปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงาน ของสถานประกอบกิจการที่เปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง ในทางปฏิบัติสถานประกอบกิจการแหงนี้ ได
แจงประกาศนโยบายนี้แ กผ ูรับเหมาทุกรายที่มีความประสงคจ ะรวมงาน และกำหนดเปน เงื่ อนไขสำคั ญ
(Crucial Criteria) และใชกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจนมีหลักฐานเชิงประจั กษ ทำการทบทวนปรั บ ปรุ ง
นโยบายความปลอดภัยฯ หากเห็นวาไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
2. การจัดองคกร (Organising)
สถานประกอบกิจการแหงนี้ มีนโยบายการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีภาวะผูนำในทุกระดับของ
องคกร (Felt Leadership) เนื่องจากเปนสถานประกอบกิจการชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เปนผูนำระดับประเทศในธุรกิจเหล็กเคลือบใหบริการผลิตภัณฑแกอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารเชิง
พาณิชยขนาดใหญและมีผลิตภัณฑสำหรับอาคารเชิงพาณิชยขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และบานพัก
อาศั ย ผูบ ริหารสูงสุดไดแสดงความเชื่อมั่นในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งในดานบุคลากร เทคโนโลยีรวมถึงดานการเงิน ผูบริหารสูงสุดไดกำหนดโครงสราง
การบริหาร บทบาท อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเปนเอกสารและสื่อสารใหทราบอยางทั่วถึง ดูแลกำกับใหเปนไปตามขอกำหนดใน
มาตรฐาน การรายงานปญหา อุปสรรคใหผูบริหารทราบ
การบริหารงานองคกรของสถานประกอบกิจการแหงนี้ไดมีการนำใช มาตรฐานการจั ดการระบบ
(Management System Standard) ดานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
ให ค วามสำคั ญ กั บระบบบริห ารจัด การแบบเข มขน (A Robust Management System) มี การชี้บ  ง และ
ควบคุมอันตรายที่สำคัญ ผูปฏิบัติงานมีความพรอมสำหรับการปฏิบัติงาน (Fit to Undertake Work) พัฒนา
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ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในมิต ิของความปลอดภัยและสุข ภาพ มีก ารสรา งพันธะความผู กพั น ธ ก ับผูป ฏิบ ัติง าน (Engagement
Employee) รวมกันพัฒนาพฤติกรรมปลอดภัยนำไปสูการลดอันตรายใหเปนศูนย (Zero Harm) ในกรณี
การติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป การบริหารจัดการองคการตามหลัก 4 M ไดแก 1) ดานการเงิน (M: Money) การ
คำนึงถึงความปลอดภัยฯ ของผูบริหารระดับสูงเปนปจจัยสำคัญของการจัดงบประมาณการเงินสนับสนุนโดย
นำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯทั้งระดับสากลและแนวปฏิบัติเฉพาะมาใช ไมพบปญหาดานการสนับสนุน
งบประมาณ 2) ดานทรัพยากรบุคคล (M: Man) เนื่องจากสถานประกอบกิจการแหงนี้มีขนาดใหญทำให มี
ศักยภาพในการคัดเลือกผูปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถดานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานไดมาก และสวนใหญเปนผูเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทำงานดานความ
ปลอดภัยฯ ผานการฝกอบรมในหลักสูตรมาตรฐานหรือขั้นกาวหนาจากแหลงฝกทั้งในและนอกประเทศ 3)
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ (M: Materials) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณสำหรับการดำเนินงานดานความปลอดภัยฯ
สำหรับการทำงานบนที่สูงมีอุปกรณขั้นพื้นฐานครบถวน และในสวนของผูรับเหมาการจัดใหมีอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและมีเพียงพอตอการใชงานเปนนโยบายสำคัญของสถานประกอบ
กิจการ 4) การบริหารจัดการ (M: Management) มีกระบวนการบริหารในกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปที่โดด
เดนคือ การมีระบบการควบคุมผูรับเหมาใหไดมาตรฐานตั้งแตตน การพิจารณาจัดประเภทผูรับเหมา และการ
สื่อสารเงื่อนไขที่ชัดเจน
การปองกันอุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเปนการเสริมสรางความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการแหงนี้ ไดปฏิบัติตามหลักการ 3E ไดแก 1) ดานวิศวกรรม (E: Engineering) คือ การใช
ความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและความปลอดภัยออกแบบตามมาตรฐานสากลและการดูแลรักษา
เครื่องจักร เครื ่องมือ ใหมีสภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายให แกส ว นที่
เคลื่อนไหว หรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังระบบไฟฟา ทั้งนี้การติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปมีขั้นตอนและ
รายละเอียดตองใชหลักวิศวกรรมในการดำเนินงานทั้งระบบ เชน การออกแบบโครงสรางอาคาร การยก นั่งราน
การทำงานบนที ่ ส ู ง อุ ป กรณ ค ุ  ม ครองความปลอดภั ย ส ว นบุ ค คล เป น ต น 2) การให ก ารฝ ก อบรม
(Education: E) มีการตรวจสอบการผานหลักสูตรฝกอบรมหรือหลักสูตรที ่จ ำเป นต องฝกอบรม (Training
Needs) และแนะนำผูปฏิบ ัติงาน หัวหนางาน ตลอดจน ผูที่เกี่ยวของในการทำงาน ใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันอุบ ัติเหตุ และการเสริมสรางความปลอดภัยในบริเวณการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปใหรูว า
อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น และปองกันไดอยางไร และจะทำงานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด การกำกับดูแลจะมีทั้งในสวน
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของสถานประกอบกิจการ และผูรับผิดชอบงานสุขภาพความ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของผูรับเหมา แบงตามการชี้บ งความจำเปนในการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงานใหม
ผูปฏิบ ัติงานในปจจุบั นและในสวนของผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวง และ 3) การปฏิบัติ ตามกฎหมายความ
ปลอดภัย (Enforcement: E) การกำหนดวิธีการทำงานอยางปลอดภัย (Work Method Statement ; WMS)
และมาตรการควบคุมบังคับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามขอกำหนดที่ตกลงกันไวโดยประกาศใหทราบทั่วกัน หากผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ มีการกำหนดระดับการไมปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยใหบัตรสี
น้ำเงิน เหลือง และแดง การผสมผสานหลักการทั้งสาม ทำใหการปองกันอุบัติเหตุและการเสริมสรางความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแหงนี้มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง
เมื่อวิเคราะหการจัดองคกรเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงบวกหรือ เชิง
ป อ งกั น HSG65 โดยใชห ลั กการจัดองคการเพื่อความปลอดภัย มี 4 องค ป ระกอบ ได แก 1) การควบคุ ม
(Control) 2) ความรวมมือ (Co-operation) 3) การติดตอสื่อสาร (Communication) และ 4) ความสามารถ
(Competence) ในกรณีกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป สถานประกอบกิจการแหงนี้ผูบริหารสูงสุดไดมอบหมาย
ใหผูที่รับผิดชอบไดดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงขึ้น (Risk Assessment Committee)
ประกอบไปดวย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการฝายติดตั้ง รองประธานกรรมการฝายความ
ปลอดภัยและสุข ภาพจากการปฏิบ ัติ งาน ทำหนา ที่ป ระเมินความเสี่ยงของแตล ะโครงการ แบ ง ประเภท
ผูรับเหมาเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการติดตั้งหลังคา (Control) มีการตรวจสอบควบคุมงานโดยคณะที ่ปรึกษา
โครงการเต็มเวลา (Full Time Site-Product Consultant) มีการจัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐาน
เน น การคั ด เลื อกผู  รั บ เหมาที่ ม ีส มรรถนะสูง (Competence) ใช ก ารวิ เ คราะหง านเพื ่อ ความปลอดภัย
Job Safety Analysis ; JSA โดยจะสื่อสารใหทราบเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุมความ
เสี่ยง/แผนลดความเสี่ยง) และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่องระหวางสถานประกอบกิจการกั บ
ผูรับเหมา (Co-operation)
3. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Implementing)
การวางแผนและดำเนินการเปนขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการความปลอดภัยโดยการวางแผนอยางเปน
ระบบ (Systemic Approach) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการชี้บง
อันตราย (Hazard Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการจัดการความเสี่ยง
(Risk Management) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเปาหมายของการจัดทำแผนควบคุมความ
เสี่ยงและ/หรือแผนงานลดความเสี่ยง ทั้งนี้มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
เพื่อใชในการชี้วัดความสำเร็จ และระบุวิธีจำเพาะเจาะจงในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน (Zero Harm) เชิงบวกหรือเชิงปองกันดวย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ในการศึกษานี้ สถานประกอบกิจการไดม ี การกำหนดใหมีระเบี ยบปฏิ บ ั ต ิงาน (Procedures) และ
ประมวลหลั กการปฏิบ ั ติ (Codes of Practice) บั งคั บใชใน 14 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย
(Safety Management Standards) โดยมี ก ารกำหนดประมวลหลั ก การปฏิ บ ั ต ิ ในพื ้ น ที ่ เสี ่ ย งเฉพาะ เช น
Coil / Sheet Storage and Handling / Forklift Truck Safety / Crane Safety / Load Restraint / Internal
Road Safety เปนตน ในขั้นตอนงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปมีการดำเนินการชี้บงอันตราย JSA และกำหนด
มาตรการลดอันตรายหรือผลกระทบในรายการงานตาง ๆ ที่สำคัญจำนวน 28 รายการ ครอบคลุมกิจกรรมที่
ปฏิบัติเปนประจำและไมเปนประจำ มีการชี้บงอันตรายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
ขีดความสามารถของรางกาย การชี้บงอันตรายที่เกี่ยวของกับการออกแบบพื้นที่ สถานีงาน เครื่องจักรอุปกรณ
ในการปฏิบ ัต ิ ง าน และท า ทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ไ ม เ หมาะสม การประเมิ น ความเสี ่ ย งของกิ จ กรรมและ
สภาพแวดลอมในการทำงานของผูรับเหมา บุคคลภายนอก และผูเยี่ยมชมตลอดจนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตอง
มีการประเมินความเสี่ยง มีการทบทวนการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงตามชวงเวลาที่กำหนด ทำการ
สื่อสารไปยังผูที่เกี่ยวของและจัดทำบันทึกการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง ในกรณีการติดตั้งหลังคา
สำเร็จรูปขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคา (Brace Bay) จะมีอันตรายมากที่สุดเนื่องจากอาจเกิดการถลมได หาก
เกิดเหตุการณจะมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจำนวนมาก ดังนั้นการใหความสำคัญในขั้นตอนการติดตั้งและ
มีการทดสอบความปลอดภัยจะชวยใหการติดตั้งไมเกิดอุบัติเหตุได
การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทำงาน
(Occupational Safety, Health and Environment Legal) สถานประกอบกิ จ การได ก ำหนดให มี
ผูรับผิดชอบงานและการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนกอนการคัดเลือก
และขั้น ตอนคัดเลือกผู รับเหมา และเนนใหผูปฏิบัติงานและผูรับเหมาทุกรายไดปฏิบั ติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด มีการทำแบบฟอรมเพื่อประเมินความสอดคลองในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และ
กฎหมายทองถิ่น และในระหวางการติดตั้งเนนใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
การจัดทำแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรายการงานและการทำงานบนที่สูง โดยเริ่มตนจากการ
กำหนดวัตถุประสงคของแผนงานที่สามารถวัดได มีความสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน สอดคลองกับกฎหมาย ปองกันอันตรายและลดการเจ็บปวยจากการทำงาน
บนที ่ ส ู ง การใช ข  อ กำหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และ การปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ แ นะนำ (Practice
Guideline) สำหรับการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป การใชลำดับของมาตรการควบคุมปองกั นการตกจากที่สูง
(Hierarchy of Control) มีวัตถุประสงคเพื่อ กำจั ดหรือลดความเสี่ยงโดยการเลือ กการควบคุม ที่จัดลำดั บ
ความสำคัญตามรายการ ใชการขจัดอันตรายใหมากที่สุดและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ให น อ ยที ่ส ุด ลำดั บของมาตรการควบคุมปอ งกันการตกจากที่ส ูง ประกอบไปดว ย 1) การขจัดอัน ตราย
(Elimination) 2) การทดแทน (Substitution) 3) การตัดแยก (Isolation) 4) การควบคุมทางวิ ศ วกรรม
(Engineering Controls) 5) การควบคุมทางการจัดการ (Administrative Controls) และ 6) การใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (Use of Personal Protective Equipment: PPE) ในแผนงานจะมีการ
กำหนดผูรับผิดชอบและใหอำนาจหนาที่ และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน ขอกำหนดสากล
และการปฏิบัติที่แนะนำนี้ จะบังคับใชกับผูปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ ผูรับเหมา
และ/หรือผูรับเหมาชวงใด ๆ ทุกรายที่ดำเนินธุรกิจดวย ธุรกิจของสถานประกอบกิจการทั้งหมดที่ทำสัญญาโดย
บุคคลที่สามเพื่อดำเนินงานกอสราง ดังนั้นระบบความปลอดภัยฯ ทั้งหมดจะมี 2 ระบบ คือ 1) ระบบความ
ปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ และ 2) ระบบความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาและตองใชทั้งสองระบบ
รวมกัน
ในกรณีการควบคุมตามลำดับมาตรการโดยใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)
เพื่อปองกันและยับยั้งการตกจากที่สูง มีปจจัยสำคัญของการเกิดเปนรูปธรรมขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ
เชน กฎหมายความปลอดภัย ทัศนคติเจาของสถานประกอบกิจการ วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค กร
เปนตน ปจจัยที่เปนไดประการหนึ่งคือ ราคาของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลมีราคาถูกลงและ
สามารถหาไดงายขึ้นและที่สำคัญมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณตาง ๆ ภายหลังการ
จัดซื้อและนำไปใชงานแลว การมอบเงื่อนไขใหเปนภารกิจหลักของผูรับเหมาจะเพิ่มความสำคัญมากยิ่ งขึ้น
เพราะหากผูรับเหมาไมปฏิบัติตามหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต จะมีความผิดรายแรงนำไปสูการสิ้น สุด
สัญญา ปจจัยโนมนาวใหผูประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการมีและใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลโดยการชี้ใหเห็นถึงมูลคา ทางเศรษฐกิจภายหลังจากการลงทุน ที่ เพิ ่มขึ้น และลดอุบ ัติเ หตุห รือ
คาใชจายจากการประสบอันตราย มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Plan) เพื่อรองรับ
การชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตนและกรณีตกจากที่สูง
สถานประกอบกิจการจะประเมินความสามารถและการฝก อบรม (Competence and Training)
ที่ตองจัดใหมีขึ้นสำหรับผูรับเหมา พิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาในขั้นตอนกอนการคัดเลือกผูรับเหมา (Pre-Qualified) จากระดับการศึกษา
ขอมูลการฝกอบรม ทักษะและประสบการณที่เหมาะสม และหากพิจารณาแลวจะชี้บงความจำเปน (Needs)
ในการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง และระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน มีการทำบันทึกไวเปนหลักฐาน
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การสื่อสาร (Communication) เปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่สถานประกอบกิจการแหงนี้ไดดำเนินการโดย
จะสื่อสารเกี่ยวกับอันตราย นโยบายความปลอดภัยฯ กฎหมายความปลอดภัยฯ และระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ภายในองคกรและภายนอกองคกรที่เกี่ยวของกับ
ผูรับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใชบริการและผูเยี่ยมชมสถานที่ การนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนของ
ผูปฏิบัติงานมาพิจารณาและดำเนินการ
การจัดทำเอกสาร (Documentation) การนำเอาขอกำหนดสากล (GRs) และการปฏิบัติแนะนำ
(PGs) มาใช ประกอบกั บ การใช JSA เปน กระบวนการหลั ก ที ่ชัดเจนจำเป น ต อ งมี ก ารจัด ทำขั้น ตอนการ
ดำเนินงาน ในการควบคุมเอกสาร ในระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน เพื่อใหเอกสารมีการอนุมัติกอนนำไปใชงาน การปรับปรุง แกไขใหทันสมัย การจัดเก็บบัน ทึ กตาม
ระยะเวลาที่กำหนด มีโครงสรางเอกสารในระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่ประกอบไปดวย ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน (Procedure) เปนกระบวนการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวของ เชื่อมโยง สัมพันธ
กับหนวยอื่น ๆ เชน ขั้นตอนการดำเนินงานการฝกอบรม การจัดซื้อจัดจาง เปนตน วิธีปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ที่แสดงรายละเอียดในการทำงานของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดำเนินการตั้งแตตนจนแลวเสร็จ
โดยบุคคลหนึ่ง คนหรือ หลายคน เชน วิธีปฏิบัติการ Erecting Connecting และ Temporary Bracing of
Steel วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเครน เปนตน และการจัดทำเอกสารสนับสนุน (Supporting Document) เชน
แบบฟอรม เปนตน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control) ตามขอกำหนดสากล (GRs) การปฏิบัติแนะนำ
(PGs) และระบบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและผูรับเหมา ในกรณีการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปเปน
การปฏิบัตงิ านบนที่สูง (Working at Heights) จึงกำหนดใหสถานประกอบกิจการและผูรับเหมาจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปองกันการตกจากที่สูง (Fall Prevention) และระเบียบการปฏิบัติงานนี้รวมถึงการเคลื่อนที่
ของเครนและรถบรรทุกพวง นั่งรานที่ใชในการติดตั้งในสถานที่กอสรางจะตองไดมาตรฐานความปลอดภัยของ
นั่งราน (Scaffolding Safety) ใชแพลตฟอรมการยกที่ไดมาตรฐานการปฏิบัตแิ ละแพลตฟอรมการปฏิบัติงาน
เกี ่ยวกั บ การยกเคลื ่อ นที่ (Mobile Elevating Work Platforms (MEWP)) การจั ดการความล า (Fatigue
Management) เมื่อมีการขยายชั่วโมงการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะตอเนื่องตลอดเวลาทำงาน
จะตองมีการจัดทำแผนงานจัดการความลาเสนอตอผูรบั ผิดชอบโครงการหลัก และการทำงานตอเนื่องในสภาพ
อากาศรอนผูรับเหมาจะตองจัดทำแผนงานจัดการความลาและความเครียดจากความรอน (Heat stress) ใน
กรณีการทำงานที่กอใหเกิดความรอน (Hot Work) การเชื่อม ตัด ทำใหเกิดประกายไฟ ขุดเจาะ เจียและรังสี
หรืองานที่กอใหเกิดความรอน การเขาถึงงานเหล็ก (Entry to Steel Works) ตองเปนไปตามหลักการการขอ
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อนุญาติเพื่อดำเนินการที่ครบถวนสมบูรณ การใชยานพาหนะและการเขาถึงบริเวณที่ปฏิบัติงานตองเปนไปตาม
ขอกำหนดเรื่อง ความปลอดภัยบนถนนและการเขาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน (Road Safety and Site Access)
การเคลื่อนที่เกี่ยวกับงานเหล็ก (Movement Within the Steel WorK) ผูขับขี่ยานพาหนะจะตองคำนึงความ
ปลอดภัยตามขอกำหนดความปลอดภัยบนถนนและการเขาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน จะตองลงทะเบียนกอนการ
ปฏิบัติงาน การขออนุญาตบรรทุกขนาดเกินกำหนด หรือมีลักษณะมากผิดปกติ จะตองระบุถึงน้ำหนักสุทธิที่
สามารถบรรทุกได การอนุญาตใหบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญ โดยตองมีใบอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ การ
บรรทุก (Loads) จะตองปฏิบัติตามหลัการ Load Restraint ไมมีวัสดุปลิวระหวางการบรรทุกหากพบวามีฝุนที่
จะเกิดจากการขนยายตองมีวัสดุคลุมกันฝุน มีการกำหนดขั้นตอนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมตา งๆ ประกอบดวย ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามเกณฑการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดกำหนดไว การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมผูรับเหมาและผูเขาเยี่ยมชม
สถานที่ปฏิบัติงาน การเตือนอันตราย การจัดการความเปลี่ยนแปลง และการจัดทำบันทึกและเก็บรักษาบันทึก
ในสถานประกอบกิจการนี้การควบคุมการปฏิบัติงาน เนน การควบคุมผูรับ เหมา เนื่องจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดสากล (GRs) และ การปฏิบัติแนะนำ (PGs) ถือเปนมาตรฐานขั้น ต่ำใน
การดำเนินการกอสราง การสรางความเขาใจและกำหนดเงื่อนไข มีกระบวนกอนการคัดเลือก และขั้นตอนการ
คัดเลือกที่ชัดเจน การกำหนดใหผูรับเหมาผานหลักสูตรความปลอดภัยฯ การกำหนดบทลงโทษแกผูรับเหมา
ดวยระบบบัตรสีน้ำเงิน เหลือง และแดง สรางเงื่อนไขการปรับเงินในวงเงินสัญญาตามความรุนแรงของการเกิด
อุบั ติเหตุและความรั บผิดชอบ กำหนดใหขอกำหนดสำคัญ ๆ เกิดการปฏิ บัติใหเปน นิสัย เชน การสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การชี้บงอันตรายเพื่อใหเห็นถึงรายการงานที่มีความเสี่ยงสูง การ
กำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผูรับเหมาระหวางปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ และการประเมิน
ผูรับเหมาประจำป สรางแรงจูงใจดวยการมอบเกียรติบัตรกับผูรับเหมาที่มีผลการปฏิบัติดีดานความปลอดภัย
การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)
ขอกำหนดพื้นฐานทั่วไปของสถานประกอบกิจการ ใหมีการจัดทำโครงสรางองคกร ขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับ
การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี เพลิงไหม การวางแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉินโดย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอความชวยเหลือและแจงเหตุ การฝกอบรมใหผูฏิบัติงานทุกคนใน
สถานประกอบกิจการและผูรับเหมาทำการฝกปฏิบัติแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน มีการตรวจสอบอุปกรณที่ใช ใน
ภาวะฉุกเฉินเปนระยะ มีการบันทึกผลงาน โครงสรางองคกรในการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน ประกอบ
ไปดวย ผูอำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ผูสั่งการ ทีมผจญเพลิง ทีมปฐมพยาบาล ทีมควบคุมจราจร ทีมสื่อสาร
ทีมประชาสัมพันธ และทีมบริการ ในแตละทีมจะกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
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4. การวัดผลการดำเนินการ (Measuring Performance)
การเฝาระวังและการวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Measurement)
สถานประกอบกิจการไดทำการวัดผลการดำเนินการเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว
แบงเปน 2 รูปแบบคือ 1) การติดตามตรวจสอบเชิงรุก (Active Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบ
กอนเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เนนการตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดำเนินการอยู และระบบ
ความปลอดภัยที่ผูรบั เหมาปฏิบัติ โดยใหยื่นเสนอมาพรอมกับการขอรับการพิจารณาการจัดจาง หลังจากนั้นใน
ระหวางการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปจะตรวจสอบระบบความปลอดภัยนั้นวายังมีประสิทธิภาพอยูหรือไม โดยทำ
การพิจารณาทั้งด าน Hardware ไดแก สถานที่กอสราง เครื่องจักร เครน วั สดุอุปกรณ ในการติดตั้ง และ
Software ไดแก ผูปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมสวนบุคคลดวย
ประเด็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตองดำเนินการใหครอบคลุมทั้งหมด ในสถานประกอบกิจการแหงนี้ ได ให
ความสำคัญกับสุขภาพของผูปฏิบัติงาน การกำหนดใหการปฏิบ ัติงานบนที่สูงทุกประเภทงานตองไดรับการ
อนุมัติกอนการดำเนินการทุกครั้ง การคัดกรองสุขภาพผูปฏิบัติงานพิจารณาถึงความพรอมของรางกาย เชน
ความดันโลหิตสูง การขอใบรับรองการทำงานจากแพทยอาชีวอนามัย การกำหนดโรคที่เปนข อหามในการ
ปฏิบัติงานบนที่สูง การตรวจความปลอดภัยทั่วไป เชน การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(PPE) ความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัยในการจัดเก็บ ขนยายวัสดุ ความเปนระเบียบ 5 ส.
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สถานที่ ทางเขา ทางออก เปนตน และการตรวจวัดสภาพแวดลอมใน
การทำงาน รวมถึงการสังเกตการทำงาน 2) การติดตามตรวจสอบเชิงรับ (Passive Monitoring) มีการ
ตรวจสอบหลังเกิดเหตุ การณไมพึงประสงค หรือตรวจสอบหลังจากที่การควบคุ มเกิดการลมเหลวขึ้น สถาน
ประกอบกิจการแหงนี้ไดมี การสอบสวนอุบัติการณ (Incidence Investigation) โดยหลักจะดำเนินการโดยผู
ที่เกี่ยวของกับอุบัติการณที่เกิดขึ้นในทันที มีการนำมาตรการปฏิบัติการแกไขที่ไดจากการสอบสวนไปดำเนินการ
เพื่อกำจัดสาเหตุไมใหเกิดเหตุซ้ำมีการรายงานและสื่อสารใหผูปฏิบัติงานในองคกรทราบ ในกรณีการปฏิบัติงานบน
ที่สูงจะพบวาการตกจากที่สูงเปนอุบัติการณที่มีความรุนแรงและเสียชีวิต จึงจำเปนตองแจงความใหเจาหนาที่
ตำรวจเขามาดำเนินการตอ หากพบการเสียชีวิตจะแจงความภายใน 24 ชั่วโมงและดำเนินสอบสวนการเสียชีวิต
มาตรการชวยลดการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญ ไดแก การมีหัวหนาควบคุมงานที ่เอาจริงเอาจังกับความปลอดภั ย
การปฏิบัติงานในแตละสถานที่จะมีความซับซอนแตกตางกัน ควรมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและใชการ
วิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA มากกวาการกำหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติ งาน
(Standard Operating Proceduce ; SOP)
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บทเรียนที่ไดจากการสอบสวนอุบัติการณพบวา การบังคับใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลตองใชเวลาระยะหนึ่ง หากทำตอเนื่องผูปฏิบัติงานจะมีความเคยชินและรูสึกไมเปนภาระ การสาธิตและ
ปฏิบัติใหดูบอย ๆ การสะทอนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ จะเสริมการใชอุปกรณอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุ คคลดี ข ึ ้ น ทั้ งนี ้การติ ดตามตรวจสอบเชิงรุ กและเชิ งรั บ มีว ั ตถุประสงค เพื ่ อพิ จารณาหาสาเหตุ ข ณะนั้ น
(Immediately Cause) ของการปฏิบัติงานที่ต่ำกวามาตรฐานและระบุสาเหตุที่ซอนอยู (Undersealing Causes)
และสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อการแกไข การปฏิบัติการแกไขและการปองกัน (Correction, Corrective Action and
Prevention Action) โดยจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการแกไข ปฏิบัติการความไมสอดคลองที่เกิดขึ้น
และการปฏิบัติการปองกันแนวโนมความไมสอดคลองที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุม การแกไขความไมสอดคลองที่
พบ การชี้บงและวิเคราะหสาเหตุของความไมสอดคลอง แนวโนมการไมสอดคลองกับขอกำหนด และการดำเนินการ
แกไขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำ ทบทวนประสิทธิผลการปฏิบัติการ สื่อสารและบันทึกในสวนที่เกี่ยวของ เชน ในกรณี
การติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในขั้นตอนการติดตั้ง Column erection ทำอยางไรไมใหลม โดยขอกำหนดของสถาน
ประกอบกิจการเนนลำดับชั้นการควบคุมดวยการขจัดอันตรายคือ ใหประกอบบนพื้นเปน Module ใหมากที่สุด
แลวยกทั้ง Module ขึ้นไปติดตั้ง เปนตน
5. การตรวจประเมินและการทบทวน (Auditing and Reviewing)
การตรวจติดตามและการทบทวนเปนขั้ นตอนสุดทายของการจัดการความปลอดภัย ประกอบไปด วย
การตรวจประเมิน (Audit) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 ตรวจประเมินตนเองโดยสถานประกอบกิจการและ
ผูรับเหมา ระดับที่ 2 ตรวจประเมินโดยองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของ และระดับ3 ตรวจประเมินโดยสถานประกอบกิจการ
หรือผูไมมีสวนไดเสียโดยสุมตรวจรับรอง สอบเทียบการตรวจประเมิน แลวรายงานตอคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยพัฒนาเครื่องมือตรวจประเมิน (Audit Tools) ใหสามารถใช
ประเมินตนเองไดในทุกสถานที่กอสราง และใหเขาใจจุดมุงหมายของแตละองคประกอบ มีคูมือการตรวจประเมิน
คำถามตอคำถาม จัดใหมีผูชวยผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมินตองมีความเขาใจในจุดมุงหมายดวย และการ
ทบทวนการจัดการ (Management Review) ในการตรวจประเมินภายในจะเปนการตรวจสอบวามีระบบและ
องคประกอบของระบบฯ มีความเพียงพอ มีการนำไปปฏิบ ัติอยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได มี
ประสิทธิผลเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้จะมีการกำหนดความสามารถ
ความเปนกลาง ของผูตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ วิธีการและการรายงานผลการตรวจประเมินภายใน การ
ทบทวนการจัดการ จะทำการทบทวนระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ตามชวงเวลาที ่ กำหนด พิจารณาจากนโยบาย การบรรลุว ั ตถุ ประสงค ข อเสนอแนะ ข อรองเรี ยน
สถานะการสอบสวนอุบัติการณ ความไมสอดคลอง การปฏิบัติการแกไข และการปองกัน ผลการตรวจประเมิน ผล
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การปฏิบ ัติตามกฎหมาย การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา การเปลี ่ยนแปลงภายนอกและภายในที ่ มี
ผลกระทบตอการจัดทำระบบ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ผลที่ไดจากการทบทวนการจัดการตองมีการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงระบบมาตรฐาน นำผลการทบทวนไปสื่อสารใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของพรอมกับการบันทึก
ประเด็นการทบทวนที่พบสวนใหญจะเปนกรณีการปฏิบัติงานของผูรับเหมา การแกไขดวยการจัดระบบ
การตรวจสอบและควบคุมใหรัดกุมโดยมีหัวหนางานที่มีประสบการณและมีศักยภาพที่เหมาะสมกับงาน และเนน
การมีระบบการสื่อสารที่ดี โดยสามารถเขาถึงผูที่มีอำนาจการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาไดทันที การทำงานรวมกัน
บนพื้ นฐานการเคารพกฎกติกาที่ ตกลงกันไว การตรวจประเมินผลิตภัณฑท ี่ ติ ดตั ้งและส งมอบลู กคาไปแลว
กระบวนการติดตามดูแลรักษาตองไดมาตรฐานและเปนไปตามขอกำหนดสากลและการปฏิบัติแนะนำ ขอแนะนำ
สถานประกอบกิจการอยากใหสวนราชการสนับสนุนการฝกอบรมและการใหใบประกาศนียบัตรรับรอง โดยไมเสีย
คาใชจายหรือมีราคาเทา ๆ กับสถานฝกอบรมของเอกชน ความตองการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรเปน
ความตองการสำคัญของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการการฝกอบรมนอกจะเปนการเพิ่มศักยภาพแลวสวน
หนึ่งที่มีความตองการคือการฝกอบรมทบทวนหรือการฝกอบรมเพื่อความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของขอมูล
ขาวสาร กฎระเบียบใหม หรือขอกำหนดใหม และการมอบรางวัลแกผูรับเหมาที่มีผลการปฏิบัติงานดีและถอด
บทเรียนเพื่อการเรียนรูพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
ในรูปแบบการจัดการความปลอดภัยฯ ของ HSG65 ฉบับ คศ. 2013 จะเพิ่มองคประกอบการปรับปรุ ง
คุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement; CQI) หมายถึง แนวทางที่เกี่ยวของกับการใชวงจร
การบริ หารงานคุ ณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ร วมกั บการจัดการความปลอดภัยและอาชี วอนามั ย
(Occupational Safety and Health Management) HSG65 ทั้งนี้เพื่อสามารถอธิบายและปรับปรุงคุณภาพงาน
ในสถานประกอบกิจการอย างเป นขั ้ นตอนเป นระบบและต อเนื่ อง ซึ ่งจะต องตอบสนองต อความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ การศึกษานี้สามารถสรุปการวิเคราะห
รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Management) การ
ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทยดังภาพที่ 4-1
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ภาพที่ 4-1 สรุปการวิเคราะหรูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Management)
การติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย
3. ขอมูลความเสี่ยง (Risk Proﬁling)

2. การวางแผน (Planning)

- JSA 28 งาน
- Specific Risk areas: Coil&Sheet Storage &Handling/Forklift Truck Safety/
Crane Safety/ Load Restraint/Internal Road Safety

- Sytemic Approach
- Hazard Identification
- Risk Assessment
- OSHE Legal
- Communication
- Documatation (Procedure/WI)
- Emergency Preparedness ans Respose

1. นโยบาย (Policy )

- Safety Priority

4. การจัดองคการ (Organising)

วงจรการ
ทำงาน
PDCA

- Felt Leadership
- Management System Standard: OHS
- 4 M /3 E /4 C

5. การดำเนินการ (Implementing)
- Operation Control
- Global Requirement (GRs) /Technical Guideline

9. ถอดบทเรียน (Learning Lessons)
8. การทบทวน (Reviewing Performance)

- Correction, Correction Action and

Prevention
Action
- Internal Audit / Management Reviewing

6. การวัดผล (Measuring Performance)

- Mornitoring and Measurement (Active and

Passive Monitoring)

7. การสอบสวนอุบัตเิ หตุ / เหตุการณเกือบเปนอุบัติเหตุ
(Investigating Accidents/ Near Misses)
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4.4 การนำใชมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (สสปท) กับสถาน
ประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริห ารและจัด การด านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ไดกำหนดใหสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป นายจางตองจัดใหมีระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
1) นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
2) โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3) แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ
4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
5) การดำเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ภาพที่ 4-2 แนวคิดระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตามแนวคิดระบบการจัดการดา นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (สสปท) ไดผลิตมาตรฐานการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน คูมือการดำเนินงานตามระบบการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง คูมือการดำเนินงานตามขอกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่
สูง ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนำไปใชในสถานประกอบกิจการตางที่ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของ กิจการ
ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปเปนกิจการประเภทหนึ่งที่ตองมีการดำเนินการทั้งในสวนของระบบการจัดการดานความ
ปลอดภัยฯ และมาตรฐานการทำงานบนที่สงู
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4.4.1 องคประกอบของระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย
1. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
2. โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
2.1 กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
2.2 สมรรถนะและการฝกอบรม
2.3 การสื่อสาร
2.4 การควบคุมเอกสาร
3. แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ
3.1 วัตถุประสงคและแผนงาน
3.2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.4 การควบคุมการปฏิบัติงาน
3.5 การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
4. การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
4.1 การประเมินผล
4.2 การทบทวน
5. การดำเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
5.1 การแกไข การดำเนินการแกไขและการดำเนินการปองกัน
5.2 การกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
จากการวิเคราะหรูปแบบการจัดการดา นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทำงานของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในกรณีศึกษาดังกลาว สามารถนำมาตรฐานฯ ของ
สสปท. มาใชในสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในได โดยมีเนื้อหาและความสอดคลองกัน ดังนี้
1. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
สถานประกอบกิจ การ โดยนายจ างตองกำหนดนโยบายดา นความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน โดยจัดทำเปนเอกสารพรอมทั้งลงนาม และนายจางตองใหลูกจางมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน มีการทบทวนนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา
นโยบายที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และมีการสื่อสารใหลูกจางทราบอยางทั่วถึง
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2. โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
2.1 โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตองกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร คณะบุคคล และหนวยงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยใหเปนความรับผิดชอบของสายงานบังคับบัญชาตามลำดับ
จัดทำเปนเอกสาร และสื่อสารใหทราบโดยทั่วกัน นายจางตองแตงตั้งผูแทนนายจางระดับบริหาร โดยมีอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ดูแลใหระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานที่ได
จัดทำขึ้น มีการนำไปปฏิบัติ และรักษาไวใหเปนไปตามขอกำหนดในมาตรฐานนี้อยางตอเนื่อง
ข. รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตอนายจาง
ค. ใหขอเสนอแนะตอนายจาง เพื่อนำไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ง. สงเสริมใหลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการมีสวนรวม
2.2 สมรรถนะและการฝกอบรม
1) นายจางตองกำหนดสมรรถนะของลูกจางที่ปฏิบัติงานอันตราย โดยพิจารณาจากระดับการศึกษา
ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสม
2) นายจางตองกำหนดความจำเปนในการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับอันตราย และระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยจัดใหสอดคลองกับความจำเปนในการ
ฝกอบรมที่กำหนดไว ประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมและทบทวนเปนระยะ และนายจางตองจัดทำและ
เก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
2.3 การสื่อสาร
1) นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติในการสื่อสารที่เกี่ยวของกับอันตราย และระบบการจัดการ ดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งภายในและภายนอก สถานประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวของกับผูรับเหมา บุคคลภายนอกและผูเยี่ยมชมในสถานที่ทำงาน
2) มีการนำความคิดเห็น ขอเสนอแนะดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการ
ทำงานของลูกจาง และผูที่เกี่ยวของมาพิจารณาและดำเนินการ
3) มีการดำเนินการกับขอรองเรียนทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานจากภายนอกสถานประกอบกิจการ นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
2.4 การควบคุมเอกสาร
นายจ า งจะต อ งจั ด ทำระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ใ นการควบคุ ม เอกสารในระบบการจั ด การด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อใหเอกสารมีความทันสมัย และสามารถใช
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยตองควบคุมดังนี้
1) มีการอนุมัตเิ อกสารกอนนำไปใชงาน
2) มีการทบทวนเปนระยะ กรณีมีการแกไขจะตองมีการระบุสถานะของการแกไข
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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3)
4)
5)
6)
7)

มีการระบุสถานะของการยกเลิกกรณีมีการยกเลิกเอกสาร
มีการเขียนเอกสารไวอยางชัดเจนและผูใชเอกสารสามารถเขาใจได
มีการปองกันการนำเอกสารที่ลา สมัยแลวไปใชงาน
มีการควบคุมเอกสารที่มาจากภายนอกสถานประกอบกิจการ
มี การจั ดเก็ บเอกสารด านความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทำงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว
3. แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ
3.1 วัตถุประสงคและแผนงาน
1) นายจางตองจัดทำวัตถุประสงคดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
โดยจัดทำเปนเอกสาร วัตถุประสงคนี้จะตอง
ก. สอดคลองกับนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ข. สอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ค. มุงมั่นในการปองกันการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และโรคจากการทำงาน
ง. มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและวัดผลได
2) นายจางตองจัดทำแผนงานเปนเอกสารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานประกอบกิจการฯ
โดยแตละแผนงานอยางนอยตองกำหนด
ก. บุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบ
ข. มาตรการควบคุมการดำเนินการตามแผน
ค. งบประมาณ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ
3) นายจางตองกำหนดเกณฑวัดผลการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและแผนงาน
4) นายจางตองกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและแผนงาน พรอมทั้งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม นายจาง
ตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
3.2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
1) นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติในการชี้บงและติดตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
2) นายจางตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย และกำหนดผูรับผิดชอบในการนำกฎหมาย
ไปปฏิบัติและรักษาไวในสถานประกอบกิจการ นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
1) นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน
จัดการความเสี่ยง
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2) นายจา งตองชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดวยวิธีที่เหมาะสมให ครอบคลุมทุก
กระบวนการของสถานประกอบกิจการฯ
3) นายจางตองกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ตองทำการชี้บงอันตราย การประเมิน
ความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารใหทุกคนในสถานประกอบกิจการฯ
ทราบ
4) วิธีการในการกำหนดการควบคุมความเสี่ยง ควรพิจารณามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้
1. การขจัดอันตราย
2. การทดแทน
3. การควบคุมทางวิศวกรรม
4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ
5. อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
5) นายจางตองทบทวนการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามชวงเวลาที่กำหนด
6) นายจางตองใหผูรับเหมามีสวนรวมในการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง พรอมทั้งมี
การสื่อสารไปยังลูกจาง ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของ นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกการ
จัดการความเสี่ยง
3.5 การควบคุมการปฏิบัติงาน
1) นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน
จัดการความเสี่ยง
2) นายจางตองชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดวยวิธีที่เหมาะสมใหครอบคลุมทุก
กระบวนการของสถานประกอบกิจการ
3) นายจางตองกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ตองทำการชี้บงอันตราย การ
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารใหทุกคนในสถาน
ประกอบกิจการทราบ
4) วิธีการในการกำหนดการควบคุมความเสี่ยง ควรพิจารณามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้
1. การขจัดอันตราย
2. การทดแทน
3. การควบคุมทางวิศวกรรม
4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ
5. อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
5) นายจางตองทบทวนการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามชวงเวลาที่กำหนด
6) นายจางตองใหผูรับเหมามีสวนรวมในการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง พรอม
ทั้งมีการสื่อสารไปยังลูกจาง ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของ นายจางตองจัดทำและเก็บ
บันทึกการจัดการความเสี่ยง
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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3.6 การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
1) นายจางตองมีการระบุสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
2) นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติ สำหรับการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
3) ในการวางแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน นายจางตองพิจารณาถึงการประสานงานกั บหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งในการขอความชวยเหลือและการแจงเหตุ
4) นายจางตองมีการฝกอบรมและฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินใหกับลู กจางทุกคนในสถาน
ประกอบกิจการ ตามชวงเวลาที่กำหนด
5) นายจางตองมีการทบทวนแผนและตรวจสอบอุปกรณที่ใชในภาวะฉุกเฉินเปนระยะ นายจาง
ตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
4. การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
4.1 การประเมินผล
นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ โดยใหครอบคลุมถึง
1) เกณฑชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) การปฏิบัตติ ามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3) ผลการปฏิบ ัติตามขอกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
4) สถิติการเกิดความสูญเสีย นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
4.2 การสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณเกือบเปนอุบัติเหตุ
นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับ การสอบสวนและวิเ คราะหอ ุบั ติเหตุและเหตุ ก ารณ
เกือบเปนอุบัติเหตุ โดย
1) การสอบสวนดังกลาว จะตองดำเนินการโดยผูที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และตอง
สอบสวนโดยเร็ว
2) มีการนำมาตรการปฏิบัติการแกไขที่ไดจากการสอบสวนไปดำเนินการ เพื่อขจัดสาเหตุ
ไมใหเกิดซ้ำ
3) ผลของการสอบสวนจะตองมีการสื่อสารใหลูกจางในสถานประกอบกิจการทราบ
นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
4.3 การตรวจประเมิน
1) นายจ างต องมี การตรวจประเมิ นระบบการจั ดการด านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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- ตรวจสอบวามีระบบและองค ประกอบของระบบการจัดการดานความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน มี ความเพียงพอ มีก ารนำไปปฏิบ ัต ิอย างเหมาะสม
และสามารถรักษาระบบไวได
- พิจารณาวาระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
มีประสิทธิผลเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานประกอบกิจการ
2) นายจ างต องจั ด ทำระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ใ นการตรวจประเมิ น เพื ่ อ กำหนดความสามารถ
ของผูตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ วิธีการ และการรายงานผลการตรวจประเมิน
3) ผูตรวจประเมินจะตองมีความเปนกลาง โดยเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจประเมิน นายจางตอง
จัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
4.4.การทบทวนการจัดการ
นายจางตองทบทวนระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงานตามชวงเวลาที่กำหนดไว ขอมูลสำหรับการทบทวนการจัดการตองรวมถึง
1) นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
2) การบรรลุวัตถุประสงคดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3) ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
4) การดำเนินการแกไขและการดำเนินการปองกันเปนไปตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุแ ละ
เหตุการณเกือบเปนอุบัติเหตุ
5) ผลการตรวจประเมิน
6) การปฏิบัติตามกฎหมายและผลการปฏิบัติ
7) การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
8) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการจัดทำระบบ นายจางตอง
จัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
5. การดำเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
5.1 การแกไข การดำเนินการแกไขและการปองกัน
นายจางตองจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการแกไข การดำเนินการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นและ
การดำเนินการปองกันแนวโนมความบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมถึง
1) การแกไขขอบกพรองที่พบ
2) วิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองที่ทำใหไมเปนไปตามขอกำหนด และดำเนินการปรับปรุงแกไข
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำ
3) ทบทวนประสิทธิผลในการดำเนินการแกไขและการดำเนินการปองกัน
4) สื่อสารผลการดำเนินการแกไขและการดำเนินการปองกัน
นายจางตองจัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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5.2 การกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
1) นายจางตองนำผลที่ไดจากการทบทวนการจัดการ ไปดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
2) นายจางตองนำผลการทบทวนการจัดการไปสื่อสารใหกับลูกจางที่เกี่ยวของ นายจางตอง
จัดทำและเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการดำเนินงานดานความปลอดภัยใหประสบความสำเร็จ นโยบายดานความ
ปลอดภัยของผูบริหารสูงสุดเปนเสมือนตนน้ำ และการวางแผนงาน การจัดองคกร และการปฏิบัติการ เปน
เสมือนกลางน้ำ การวัดผลประเมินผล การทบทวนเปนเสมือนปลายน้ำ วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA
(Plan-Do-Check-Act) คื อความตอ เนื่ องเชื่ อมโยงของระบบการจัด การภายในสายน้ำ เดีย วกั น เปน ตัว
ขับเคลื่อนใหการจัดการดานความปลอดภัยฯ และเปนการชี้นำใหสถานประกอบกิจการไดสรางและธำรงไวซึ่ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยเปนองคประกอบสำคัญที่จะนำไปสูความยั่งยืน หลักการและมาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ที่ไดจากการศึกษานี้มีความสอดคลองและ
เปน ไปในแนวทางเดียวกัน คือมุงใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับ ผูป ฏิบัติงาน การประยุกตใช การนำใช
มาตรฐานฯ ขึ้นอยูกับปจจัยและบริบทของสถานประกอบกิจการที่แตกตางกัน การปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
ของ สสปท. ถือไดวาเปนการเริ่มตนหรือใชเปนการหนุนเสริมระบบการจัดการอื่นที่มีอยู
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
กรณี ศ ึ กษารู ป แบบการจั ดการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการติ ด ตั ้ ง หลั ง คาสำเร็ จ รู ป
ของสถานประกอบกิ จ การขนาดใหญ แ ห ง หนึ ่ ง ในประเทศไทย มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การ
สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึ กผ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส กลุมเปาหมายได แก ตัวแทนผูประกอบกิจ การ
ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป และเจาหนาที่ภาครัฐที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเปนผูใหขอมูลหลักสำคัญ (Key Informants) จำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกผูเขารวมการศึ กษา
แบบมี จ ุ ด มุ  ง หมายของการศึ ก ษาเป น หลั ก (Purposeful Selection) รวบรวมข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป และวิเคราะห โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบสาม
เสา (Triangulation) ดวยการรวบรวมวิธีการใชจากผูสังเกต (Observer) ทฤษฎี (Theory) วิธีการ (Methods)
และ ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Material) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย
5.1 สรุปผลการศึกษา
กรณี ศ ึ กษารู ป แบบการจั ดการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการติ ด ตั ้ ง หลั ง คาสำเร็ จ รู ป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย พบวา สถานประกอบกิจการฯ ที่ทำการศึกษาแหงนี้
เปนสถานประกอบกิจการฯ ขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนสถานประกอบกิจการชั้นนำ
ของประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหาพันลานบาท เปนสถานประกอบกิจการที่มีความโดดเดน และในกรณีการ
ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปนั้น มีขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการแหงนี้ จำนวน 3 ระยะ
ไดแก ระยะที่ 1 กอนการติดตั้ง (Pre-Construction Phase) ระยะที่ 2 ขณะติดตั้งหลังคา (Construction
Phase) และ ระยะที่ 3 หลังดำเนินการติดตั้งหลังคา (Post-Construction Phase) ซึ่งทางสถานประกอบ
กิจการมีขอกำหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และการปฏิบัติที่แนะนำ (Technical Guideline)
สำหรับการติดตั้งหลั งคาสำเร็จรูป 10 ขั้นตอน การชี้บ งอันตรายดว ยวิธี Job Safety Analysis ; JSA ใน
ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปมี 28 ขั้นตอน สรุปองคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัยตามหลัก
HSG65 ป 2000 ได 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) นโยบาย (Policy) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การ
วางแผนและดำเนิ น การ (Planning and Implementing) 4) การวั ด ผลการดำเนิ น การ (Measuring
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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Performance) 5) การตรวจติด ตามและการทบทวน (Auditing and Review) ในแตล ะองค ป ระกอบมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. นโยบาย (Policy) สถานประกอบกิจการแหงนี้ไดมีนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล อ มในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environmental Policy) ที ่ ช ั ด เจน
กำหนดและประกาศใชโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยใหนโยบายวา “ที่นี่ ไมมีอะไรจะสำคัญมากกวา
ความปลอดภัยของคุณ” กำหนดใหมีพันธะสัญญา ( Our Bond) คานิยม และกฎบัตรองคกรรวมกัน โดยมี
หลักคิดที่วา “จะทำงานดวยความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพและ
ซื่อสัตย ธำรงไวซึ่งดุลยภาพของชีวิตในงานและครอบครัว ประสบการณการทำงานเปน ทีม และเชื่อมั่น ใน
ความสามารถจะเปนแรงผลักดันใหการทำงานที่มีคุณคา และมีความแข็งแกรง”
2. การจัดองคกร (Organising) สถานประกอบกิจการแหงนี้ มีนโยบายการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน
มีภาวะผูนำในทุกระดับขององคกร (Felt Leadership) ผูบริหารสูงสุดไดกำหนดโครงสรางการบริหาร บทบาท
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเปนเอกสารและสื่อสารให ทราบอยางทั่วถึง ดูแลกำกับใหเปนไปตามข อ กำหนดในมาตรฐาน การ
รายงานปญหา อุปสรรคใหผูบริหารทราบ การบริหารงานองคการของสถานประกอบกิจการแหงนี้ไดมีการนำ
ใชมาตรฐานการจัดการระบบ (Management System Standard) ดานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนา
มั ย และความปลอดภั ย (OHS) มีการสรา งพันธะความผูก พันกับ ผูป ฏิบ ัต ิงาน (Engagement Employee)
รวมกันพัฒนาพฤติกรรมปลอดภัยนำไปสูการลดอันตรายใหเปนศูนย (Zero Harm) ในกรณีการติดตั้งหลังคา
สำเร็จรูป การบริหารจัดการองคการตามหลัก 4 M ไดแก 1.) ดานการเงิน (M: Money) การคำนึงถึงความ
ปลอดภั ยฯ ของผู บริ หารระดับสูงเปนปจจัยสำคัญ ของการจัดงบประมาณการเงิน สนับ สนุนโดยนำระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยฯ ทั้งระดับสากลและแนวปฏิบัติเฉพาะมาใช 2.) ดานทรัพยากรบุคคล (M: Man) มี
ศักยภาพในการคัดเลือกผูปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถดานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอ มในการทำงานไดม าก และสวนใหญเ ป นผู เ ชี่ยวชาญ 3.) ทรัพยากรวัสดุ อุป กรณ ( M:
Materials) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณสำหรับการดำเนินงานดานความปลอดภัยฯ สำหรับการทำงานบนที่สูงมี
อุปกรณขั้นพื้นฐานครบถวน และในสวนของผูรับเหมาการจัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานและมี
เพียงพอตอการใชงาน 4.) การบริหารจัดการ (M: Management) มีกระบวนการบริหารในกิจการติดตั้งหลังคา
สำเร็จรูปที่โดดเดนคือ การมีระบบการควบคุมผูรับเหมาใหไดมาตรฐานตั้งแตตน การพิจารณาจัดประเภท
ผูรับเหมา และการสื่อสารเงื่อนไขที่ชัดเจน การปองกันอุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสีย ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และเปนการเสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแหงนี้ ไดปฏิบัติตามหลักการ 3E ไดแก 1.) ดาน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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วิศวกรรม (E: Engineering) คือ การใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและความปลอดภัยออกแบบ
ตามมาตรฐานสากลและการดูแ ลรักษาเครื่องจั กร เครื่องมือ ใหมีสภาพการใชงานที่ปลอดภัย ที ่สุ ด การ
ออกแบบโครงสรางอาคาร การยก นั่งราน การทำงานบนที่สูง อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปน
ตน 2.) การให การฝ ก อบรม ( Education: E) มีการตรวจสอบการผา นหลักสูตรฝก อบรมหรือ หลั กสูตรที่
จำเปนตองฝกอบรม (Training Needs) 3.) การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย (Enforcement: E) การ
กำหนดวิธีการทำงานอยางปลอดภัย (WMS) และมาตรการควบคุมบังคับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามขอกำหนดที่
ตกลงกันไวโดยประกาศใหทราบทั่วกัน หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เมื่อวิเคราะหการจัด
องคกรเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยเชิงบวกหรือเชิงปองกัน HSG 65 โดยใชหลักการจัด
องค การเพื ่อความปลอดภัย มี 4 องคป ระกอบ ไดแ ก 1.) การควบคุม (Control) 2.)ความร ว มมื อ (Cooperation) 3.)การติดตอสื่อสาร (Communication) และ4.) ความสามารถ (Competence) มี การจัดตั้ ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Committee) ทำหนาที่ประเมินความเสี่ยงของแตละ
โครงการ และเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง/แผนลดความเสี่ยง) และให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่องระหวางสถานประกอบกิจการกับผูรับเหมา (Co-operation)
3. การวางแผนและดำเนิน การ (Planning and Implementing) การวางแผนและดำเนิน การ
เปนขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการความปลอดภัยโดยการวางแผนอยางเปนระบบ (Systemic Approach) โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการชี้บงอันตราย (Hazard Identification) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) พิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญและกำหนดเปาหมายของการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและ/หรือแผนงานลดความเสี่ยง ทั้งนี้มี
การสร างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เพื่อใชในการชี้ว ัดความสำเร็จ และระบุวิธี
จำเพาะเจาะจงในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (Zero
Harm) เชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ป อ งกั น ด ว ย สถานประกอบกิ จ การได ม ี ก ารกำหนดให ม ี ร ะเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Procedures) และประมวลหลักการปฏิบัติ (Codes of Practice) บังคับใชใน 14 มาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยฯ (Safety Management Standards) โดยมีการกำหนดประมวลหลักการปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง
เฉพาะ เชน Coil, Sheet Storage and Handling /Forklift Truck Safety/ Crane Safety/ Load Restraint/
Internal Road Safety เปนตน ในขั้นตอนงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปมีการดำเนินการวิเคราะหงานเพื่อความ
ปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA และกำหนดมาตรการลดอันตรายหรือผลกระทบในรายการงานตาง ๆ
ที่สำคัญจำนวน 28 รายการ ครอบคลุมกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจำและไมเปนประจำ การใชลำดับชั้นของการ
ควบคุ ม (Hierarchy of Control) มีวัตถุป ระสงคเ พื่อกำจัดหรือ ลดความเสี่ ย งโดยการเลือกการควบคุ ม ที่
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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จัดลำดับความสำคัญตามรายการ ใชการขจัดอันตรายใหมากที่สุดและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลใหนอยที่สุด ลำดับชั้นการควบคุมประกอบไปดวย 1.) การขจัดอันตราย (Elimination) 2.) การ
ทดแทน (Substitution) 3.) การตัดแยก (Isolation) 4.) การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controls)
5.) การควบคุมทางการจัดการ (Administrative Controls) และ 6.) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล (Use of Personal Protective Equipment: PPE) ในแผนงานจะมีการกำหนดผูรับผิดชอบและ
ใหอำนาจหนาที่ และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นระบบความปลอดภัยฯ ทั้งหมดจะมี
2 ระบบ คือ 1.) ระบบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ และ 2.) ระบบความปลอดภัยของผูรับเหมา
และตองใชทั้งสองระบบรวมกัน ในกรณีการควบคุมตามลำดับชั้นโดยใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) เพื่อปองกันและยับยั้งการตกจากที่สูง มีปจจัยสำคัญของการเกิดเปนรูปธรรมขึ้นอยูกับหลาย
องคประกอบ เชน กฎหมายความปลอดภัยฯ ทัศนคติเจาของสถานประกอบกิจการ วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
ขององคกร เปนตน ปจจัยความเปนไดประการหนึ่งคือ ราคาของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลมี
ราคาถูกลงและสามารถหาไดงายขึ้นและที่สำคัญคือมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ปจจัยโนมนาวใหผูประกอบการ
เห็นถึงความสำคัญของการมีและใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลโดยการชี้ใหเห็นถึงมูลคาทาง
เศรษฐกิจภายหลังจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและลดอุบัติเหตุหรือคาใชจายจากการประสบอันตราย มีการจัดทำ
แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Plan) เพื่อรองรับการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน และ
กรณีตกจากที่สูง การสื่อสาร (Communication) เปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่ สถานประกอบกิจการแหงนี้ ไ ด
ดำเนินการโดยจะสื่อสารเกี่ยวกับอันตราย นโยบายความปลอดภัยฯ กฎหมายความปลอดภัยฯ และระบบ
มาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทำงาน การจั ด ทำเอกสาร
(Documentation) การนำเอาขอกำหนดสากล (GRs) และการปฏิบัติแนะนำ (PGs) มาใชประกอบกับการใช
การชี ้ บ  ง อั น ตราย JSA เปน กระบวนการหลั ก ที ่ ช ั ด เจนจำเป น ต อ งมี ก ารจั ด ทำขั ้ น ตอนการดำเนิ น งาน
(Procedure) เปนกระบวนการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวของ เชื่อมโยง สัมพันธกับหนวยอื่น
ๆ เชน ขั้นตอนการดำเนินงานการฝกอบรม การจัดซื้อจัดจาง เปนตน วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่
แสดงรายละเอียดในการทำงานของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดำเนินการตั้งแตตนจนแลวเสร็จและการจัดทำ
เอกสารสนั บ สนุ น (Supporting Document) เช น แบบฟอร ม เป น ต น การควบคุ ม การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Operation Control) ตามขอกำหนดสากล (GRs) การปฏิบ ัติแนะนำ (PGs) และระบบความปลอดภัยฯ
ของสถานประกอบกิจการและผูรับ เหมา ในกรณีการติดตั้งหลังคาสำเร็ จ รู ปเป น การปฏิบั ติ ง านบนที่สูง
(Working at Heights) จึงกำหนดใหสถานประกอบกิจ การและผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปองกันการตกจากที่สูง (Fall Prevention) และระเบียบการปฏิบัติงานนี้รวมถึงการเคลื่อนที่ของเครนและ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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รถบรรทุกพวง นั ่งรา นที่ใชในการติดตั้งในสถานที่กอสรางจะตองไดมาตรฐานความปลอดภัยของนั่ ง ราน
(Scaffolding Safety) ใชแพลตฟอรมการยกที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติและแพลตฟอรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ก า ร ย ก เค ล ื ่ อ น ท ี ่ ( Mobile Elevating Work Platforms (MEWP)) ก า ร จ ั ด กา รค ว า ม ล  า ( Fatigue
Management) เมื่อมีการขยายชั่วโมงการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะตอเนื่องตลอดเวลาทำงาน
จัดทำแผนงานจัดการความลาและความเครียดจากความรอน (Heat Stress) ในกรณีการทำงานที่กอใหเกิด
ความรอน (Hot Work) การเชื่อม ตัด ทำใหเกิดประกายไฟ ขุดเจาะ เจียและรังสีหรืองานที่กอใหเกิดความรอน
การเขาถึงงานเหล็ก (Entry to Steel Works) ตองเปนไปตามหลั กการการขออนุ ญ าตเพื่ อดำเนิ น การที่
ครบถวนสมบูรณ การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and
Response) ขอกำหนดพื้นฐานทั่วไปของสถานประกอบกิจการ ใหมีการจัดทำโครงสรางองคกร ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน สำหรับการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี เพลิงไหม การวางแผนการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอความชวยเหลือและแจงเหตุ การฝกอบรมให
ผูปฏิบัติงานทุกคนในสถานประกอบกิจการและผูรับเหมาทำการฝกปฏิบ ัติ แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน มีการ
ตรวจสอบอุปกรณท่ใี ชในภาวะฉุกเฉินเปนระยะ มีการบันทึกผลงาน
4. การวั ด ผลการดำเนิ น การ (Measuring Performance) การเฝ า ระวั ง และการวั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring and Measurement) สถานประกอบกิจการไดทำการวัดผลการดำเนินการเทียบกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว แบงเปน 2 รูปแบบคือ
1.) การติดตามตรวจสอบเชิงรุก (Active Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบกอนเกิด
เหตุการณ ไมพึ งประสงค เนนการตรวจสอบระบบการจั ดการความปลอดภัยที่ ดำเนิ น การอยู โดยทำการ
พิจารณาทั้งดาน Hardware ไดแก สถานที่กอสราง เครื่องจักร เครน วัสดุอุปกรณในการติดตั้ง และ Software
ไดแก ผูปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมสวนบุคคลดวย การตรวจความ
ปลอดภัยทั่วไป เชน การสวมใส PPE ความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัยในการจัดเก็บ ขน
ยายวัสดุ ความเปนระเบียบ 5 ส. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สถานที่ ทางเขา ทางออก เปนตน
และการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงการสังเกตการทำงาน
2.) การติ ด ตามตรวจสอบเชิ ง รั บ (Passive Monitoring) มี ก ารตรวจสอบหลั ง เกิ ด
เหตุการณไมพึงประสงค หรือตรวจสอบหลังจากที่การควบคุมเกิดการลมเหลวขึ้น สถานประกอบกิจการแหงนี้
ไดมี การสอบสวนอุ บั ติการณ (Incidence Investigation) โดยหลักจะดำเนิน การโดยผูที่เกี่ ยวข อ งกับ
อุบัติการณที่เกิดขึ้นในทันที มีการนำมาตรการปฏิบัติการแกไขที่ไดจากการสอบสวนไปดำเนินการเพื่อกำจัด
สาเหตุไมใหเกิดเหตุซ้ำมีการรายงานและสื่อสารใหผูปฏิบัติงานในองคกรทราบ ในกรณีการปฏิบัติงานบนที่สูง
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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จะพบวาการตกจากที่สู งเปนอุบัติการณที่มีความรุนแรงและเสียชีวิต จึงจำเปนตองแจงความใหเจาหนาที่
ตำรวจเขามาดำเนินการตอ หากพบการเสียชีวิตจะแจ งความภายใน 24 ชั่วโมงและดำเนินสอบสวนการ
เสียชีวิต มาตรการชวยลดการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญ ไดแก การมีหัวหนาควบคุมงานที่เอาจริงเอาจังกับความ
ปลอดภั ยฯ การปฏิ บัติงานในแตละสถานที่จ ะมีความซั บซอนแตกตางกัน ควรมีการทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและใชการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA มากกวาการกำหนดเปน
Standard Operating Procedures (SOP) บทเรียนที่ไดจากการสอบสวนอุบัติการณพบวา การบังคับใหสวม
ใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองใชเวลาระยะหนึ่ง หากทำตอเนื่องผูปฏิบัติงานจะมีความเคย
ชินและรูสึกไมเปนภาระ การสาธิตและปฏิบัติใหดูบอย ๆ การสะทอนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ จะเสริมการใช
อุปกรณอ ุป กรณคุมครองความปลอดภัยสว นบุคคลดีขึ้น ทั้งนี้การติดตามตรวจสอบเชิงรุก และเชิ งรับ มี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาหาสาเหตุขณะนั้น (Immediately Cause) ของการปฏิบัติงานที่ต่ำกวามาตรฐาน
และระบุสาเหตุที่ซอนอยู (Undersealing Causes) และสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อการแกไข การปฏิบัติการแกไขและ
การปองกัน (Correction, Corrective Action and Prevention Action) โดยจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
สำหรับการแกไข ปฏิบัติการความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติการปองกันแนวโนมความไมสอดคลองที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุม การแกไขความไมสอดคลองที่พบ การชี้บงและวิเคราะหสาเหตุของความไม
สอดคลอง แนวโนมการไมสอดคลองกับขอกำหนด และการดำเนินการแกไขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำ ทบทวน
ประสิทธิผลการปฏิบัติการ สื่อสารและบันทึกในสวนที่เกี่ยวของ
5. การตรวจประเมินและการทบทวน (Auditing and Reviewing) การตรวจติด ตามและการ
ทบทวนเปนขั้นตอนสุดทา ยของการจัดการความปลอดภัยฯ ประกอบไปดวยการตรวจประเมิน (Audit)
แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 ตรวจประเมินตนเองโดยสถานประกอบกิจการและผูรับเหมา ระดับที่ 2
ตรวจประเมินโดยองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของ และ ระดับที่ 3 ตรวจประเมินโดยสถานประกอบกิจการหรือผูไมมี
สวนไดเสียโดยสุมตรวจรับรอง สอบเทียบการตรวจประเมิน แลว รายงานตอคณะอนุกรรมการบริหาร โดย
พัฒนาเครื่องมือตรวจประเมิน (Audit Tools) ใหสามารถใชประเมินตนเองไดในทุกสถานที่กอสราง และให
เข า ใจจุ ด มุ  ง หมายของแต ล ะองค ป ระกอบ มี ค ู  ม ื อ การตรวจประเมิ น และการทบทวนการจั ด การ
(Management Review) ในการตรวจประเมินภายในจะเปนการตรวจสอบวามีระบบและองคประกอบของ
ระบบฯ มีความเพียงพอ มีการนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได มีประสิทธิผลเปนไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานประกอบกิจการ ประเด็นการทบทวนที่พบสวนใหญจะเปนกรณีการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมา การแกไขดวยการจัดระบบการตรวจสอบและควบคุมใหรัดกุมโดยมีหัวหนางานที่มี
ประสบการณแ ละมี ศั กยภาพที่ เหมาะสมกับ งาน และเนน การมีระบบการสื่อ สารที่ ดี มี ข อแนะนำสถาน
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ประกอบการอยากใหสวนราชการสนับสนุนการฝกอบรมและการใหใบประกาศนียบัตรรับรอง โดยไมเสีย
คาใชจายหรือมีราคาใกลเคียงกับสถานฝกอบรมของเอกชน ความตองการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตร
เปนความตองการสำคัญของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ การฝกอบรมนอกจะเปนการเพิ่มศักยภาพ
แลวสวนหนึ่งที่มีความตองการคือการฝกอบรมทบทวนหรือการฝกอบรมเพื่อความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลขาวสาร กฎระเบียบใหม หรือขอกำหนดใหม และการมอบรางวัลแกผูรับเหมาที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรูพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
ในรูปแบบการจัดการความปลอดภัยของ HSG65 ฉบับ คศ. 2013 จะเพิ่มองคประกอบการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement; CQI) หมายถึง แนวทางที่เกี่ยวของกับการใช
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) รว มกับการจั ดการความปลอดภัย (Managing
Safety) HSG65 ทั้งนี้เพื่อสามารถอธิบายและปรับปรุงคุณภาพงานในสถานประกอบกิจการอยางเปนขั้นตอน
เปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งจะตองตอบสนองตอความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
กรณีศกึ ษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการ จาก
การศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยและการสัมภาษณพบวามีองคประกอบหลักของการจัดการความปลอดภัย 5
องค ประกอบดั งนี ้ 1) นโยบาย (Policy) 2) การจั ดองค การ (Organizing) 3) การวางแผนและดำเนิ น การ
(Planning and Implementing) 4) การวัดผลการดำเนินการ (Measuring Performance) 5) การตรวจติดตาม
และการทบทวน (Auditing and Review) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการจัดการความปลอดภัยฯ ของหนวยงาน
The Health and Safety Executive (HSE) สหราชอาณาจั ก ร (United Kingdom) ตี พ ิ ม พ ใ นเอกสาร
Successful Health and Safety Management (HSG65, ค.ศ.2000) และเพิ ่ ม ฉบั บ ป ค.ศ.2013 เพิ่ ม
องค ป ระกอบจากป ค.ศ. 2000 ดังนี้ การจำแนก/ระบุความเสี่ย ง (Risk Profiling) เรีย นรู  จ ากบทเรีย น/
ประสบการณ (Learning lesson) และ การตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น / เหตุการณที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
(Investigating Accidents Incidents/Near Misses) การดำเนินการในแตละองคประกอบมีความเชื่อมโยง
และมีความสัมพันธกันทั้งในเรื่องการควบคุมและขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ และเปนลำดับขั้นตอน
องคประกอบที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควรเขียนเปนลายลักษณอักษร
และมีการประกาศแจงใหผูมีสวนไดเสียรับทราบดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Enno และคณะ (Enno et al.,
1995) ศึ ก ษาเรื ่ อ ง Safety in Developing Countries: Profession and Sucancratic Problems เลื อ ก
ศึกษาประเทศอินเดียและไตหวัน พบวา ในประเทศอินเดีย คนงานทั่วไปไมมีทักษะ และมีการยายงานบอย
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ความแตกต างทางดาน ศาสนา และวัฒนธรรม สวนระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ สวนใหญจะมี
นโยบายและแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย แตไมไดมีการนำมาปฏิบัติ สวนประเทศไตหวัน พบวาทั้งเจาของ
โครงการและผูรับเหมาตางใหความสำคัญกับระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ รวมกันพัฒนาและนำไป
ปฏิบัติใช และพบวางานวิจัยของ Jaselskis และ Suazo (Jaselskis and Suazo, 1994) ทำการศึกษาเรื่ อง
A Survey of Construction Site Safety in Honduras พบวา ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการโครงการ ยังไมมี
การประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัยฯ สงผลใหผูปฏิบัติงานสวนใหญไมคอยใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่ อง
ความปลอดภัย ฯ ของสถานที่กอ สราง Tam และ Ivan (Tam and Ivan, 1998) ทำการศึก ษาด านความ
ปลอดภัยฯ ของบริษัทกอสรางในประเทศฮองกง จำนวน 49 บริษัท พบวาบริษัทที่ผูบริหารไมไดใหความสำคัญ
กับความปลอดภัยและไมมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯ จะเกิดอุบัติเหตุมากกวาบริษัทที ่ผูบริหารให
ความสำคัญกับความปลอดภัยฯ และมีการฝกอบรม
องคประกอบที่ 2 การจัดองคการมีการเตรียมบุคคลากรให พรอ มในการขับ เคลื่ อนนโยบายโดย
คำนึงถึงดานงบประมาณ (Money) ดานทรัพยากรบุคคล (Man) ดานวัสดุอุปกรณ (Materials) และดานการ
จัด การ (Management) และมีห ลั ก การจั ด การความปลอดภั ย ฯ 3 ด า นประกอบดว ยความรู  ท างด า น
วิ ศ วกรรมศาสตร (Engineering) การศึ ก ษา (Education) และ การออกกฎข อ บั ง คั บ (Enforcement)
สอดคลองกับงานวิจัยของ Yemul และ Darade (Yemul and Darade, 2014) ศึกษาความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในงานกอสรางอาคารสูง ควรประกอบดวย 2 สวน คือ 1) กฎและระเบียบความปลอดภัยฯ เชน การ
ใชอุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคล ความสะอาด การเก็บวัสดุ มาตรฐานงานไมแบบและนั่ งราน ความ
ปลอดภัยฯ ของสถานที ่ ทำงาน เปนตนและ 2) ระบบการอนุญ าตการทำงานและการรายงานผล เชน
ใบอนุญาตการทำงานบนที่สูง ใบอนุญาตการทำงานกลางคืน รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ของ
สถานที่กอสราง เปนตน และ เสริมสิน (2542) ศึกษาความสัมพันธของระดับมาตรการความปลอดภัยฯ กับ
ค า ใช จ  า ยที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ความปลอดภัย ของโครงการก อ สร า งอาคารสู ง เลือ กศึ ก ษาอาคารสู งในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โครงการ แบบสำรวจมาตรการความปลอดภั ยที่ ใชในครั ้งนี ้ได มาจากการสรุป
สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกองตรวจความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิ การและ
คุมครองแรงงาน แบงผลการตรวจสอบออกเปน 2 กรณี คือ ผานเกณฑยอมรับและไมผานเกณฑยอมรับ โดยมี
หัวขอในการตรวจสอบทั้งหมด 10 หัวขอ ดังนี้ 1) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 2) ความ
ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ภาวะแวดลอม 3) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า 4) ความ
ปลอดภัยในการทำงานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว 5) ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางวาดวย
นั่งราน 6) ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางวา ดวยเขตกอสราง 7) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)
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ปนจั่น 8) ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม 9) ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มี
อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลนและการพังทลาย และ 10) การปองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อความในการทำงานสำหรับลูกจาง ผลการศึกษาพบวา เมื่อระดับมาตรการความ
ปลอดภัยฯ เพิ่มขึ้น มูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้นและความสูญเสียจะลดลง ในทำนอง
เดียวกันเมื่อระดับมาตรการความปลอดภัยฯ ลดลง มูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุจะลดลงและความ
สูญเสียจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวามูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุเฉลี่ย 319 บาท/คน
องคประกอบที่ 3 การวางแผนและดำเนินการควรมีการวางแผนและดำเนินการอยางเปนระบบ
(Systemic Approach) เพื่อดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขององคกรผานระบบ
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายคือ การลดความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยฯ จากกิ จ กรรมการทำงานสินคา และการบริการ โดยอาศั ยหลัก การประเมิ น ความเสี่ ยง (Risk
Assessment) สอดคลองกับการศึกษาของ Al-Anbari และคณะ (Al-Anbari et al., 2013) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเสี่ยงที่ทำใหเกิดอันตรายในสถานที่กอสรางประเทศโอมาน พบวาความเสี่ยงสวนใหญเกิดจาก
1) การทำงานบนที่สูง 2) การทำงานบนหลังคา 3) การใชอุปกรณไฟฟา 4) การทำงานใตสายไฟฟาแรงสูง
และ 5) การทำงานโดยไมรูวิธีการใชอุปกรณ
องคประกอบที่ 4 การวัดผลการดำเนินการ และ องคประกอบที ่ 5 การตรวจติดตามและการ
ทบทวน สอดคลองกับงานวิจัยของ Cheng และ Wu (Cheng and Wu, 2013) ศึกษาเรื่องการตรวจติดตาม
และวิเคราะหอุบัติเหตุที่สำคัญของแรงงานตางชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการกอสรางของ
ไตหวัน มีวัตถุประสงคคือติดตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการประเมินอุบัติเหตุที่สำคัญของแรงงานตางชาติ
ในไตหวัน ดำเนินการวิจัยใชการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 354 กรณี ระหวางป 2000-2010 ที่เกิด
ขึ้นกับคนงานตางชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและการกอสรางในไตหวัน โดยนำขอมูลมาจัดแบงระดับอุบัติเหตุ
และรหัสขอมูลอุบัติเหตุตามสถาบันมาตรฐานแหงชาติอเมริกา หลังจากนั้นนำขอมูลมาวิเคราะหคาสหสัมพันธ
(Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธและการ
วิเคราะหความแปรปรวนพบวา การใชอุปกรณที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติงานคนงานขาดการตระหนัก ถึ ง
อันตรายหรือขาดความรูในอุตสาหกรรมการผลิต และอุปกรณชำรุด ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้พบวาบริษัทที่มีตั้งแต 30-99 และผูปฏิบัติงานมากกวา 500 จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง
เนื่องจากขาดการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ Kadiri และคณะ (Kadiri et al., 2014) ศึกษาหา
สาเหตุและผลกระทบของอุบัติเหตุในสถานที่กอสราง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยฯ ของ
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สถานที่กอสราง คือ 1) ขาดความใสใจจากผูบ ริหาร 2) การประมาท 3) ผูบริ หารขาดจิตสำนึกดานความ
ปลอดภัยฯ 4) แรงงานขาดการรับรอง ทักษะ และ 5) ขาดมาตรการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
องคประกอบที่ 6 การจำแนก/ระบุความเสี่ยง ตรวจสอบความปลอดภัยฯ คนหารายการอุบัติเหตุใน
ขั้นตอนการทำงาน การดำเนินการประเมินความเสี่ยงกอนที่จะดำเนินการใด ๆ เปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญที่สุด
(Al-Anbari et al., 2013) สอดคลองกับงานวิจัยของปยะณัฐ (2557) ทำการศึกษาการวิเคราะหแนวทางเพื่อ
ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน กรณีศึกษางานเสาเข็ม มีวัตถุประสงคเพื่อระบุรายการอุบัติเหตุในระดับ
ขั้นตอนการทำงาน เสนอแนวทางการลดอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยงรายการอุบัติเหตุ และพัฒนารายการ
ตรวจสอบความปลอดภัย งานวิจัยนี้เลือกกรณีศึกษางานเสาเข็ม ซึ่งเปนงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
โดยเริ่มจากการใชเทคนิคการวิเคราะหความปลอดภัยในการทำงาน (Job Safety Analysis ; JSA) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ระบุอุบัติเหตุในแตละขั้นตอนการทำงานและเสนอแนวทางทางการลดอุบัติเหตุ และนำไปประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อเปนเกณฑในการคัดเลือกแนวทางลดอุบัติเหตุที่มีระดับความเสี่ยงสูงไปปรับปรุงเปนรายการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ผลการศึกษาพบวาการคนหารายการอุบัติเหตุในแตละขั้นตอนการทำงาน และการ
พัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยเปนประโยชนอยางยิ่งในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน
องคประกอบที่ 7 เรียนรูจากบทเรียน/ประสบการณ และ องคประกอบที่ 8 การตรวจสอบอุบัติเหตุ
ที่เ กิดขึ้น / เหตุการณที่เกือบจะเกิดอุบัติเ หตุ การบริหารโครงการกอสรางควรให ความสำคัญ เนื่องจาก
อุบัติเหตุในงานกอสรางจำเปนตองปรับปรุงดานความปลอดภัยในการทำงานกอสราง มีวัตถุประสงคคือการลด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานกอสราง เนื่องจากการบริหารความปลอดภัยฯ เปนสวนหนึ่งของการบริหารโครงการ
นอกจากนี้ประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในการทำงานเปนตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารโครงการกอสราง
ตองมีการวัดผลการดำเนินการ และ ตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อใชเปนบทเรียนสวนหนึ่งของการบริหาร
โครงการที่ประสบความสำเร็จ (Cheng, Ryan et al. 2012)
5.3 ขอเสนอแนะ
กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการ
แหงหนึ่งในประเทศ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปที่เปนต นแบบ
การปฏิบัตทิ ี่ดี และเปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยในบนที่สูง
ไดอยางถูกตอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาดำเนินการดังนี้
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1. จากการวิจัยพบวาผูบริหาร เจาของผูประกอบกิจการ สวนใหญมีการควบคุมงบประมาณในการ
กอสราง ซึ่งไมคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจึงตัดงบประมาณดานความปลอดภัยฯ ออก ดังนั้นผู บริหาร
เจาของผูประกอบกิจการควรมีนโยบายดานความปลอดภัยอยางชัดเจน เพื่อใหองคกรเห็นความสำคัญดาน
ความปลอดภัยอยางยิ่งควรมีมาตรการเพิ่มความเขมงวด ควรแบงสัดสวนตนทุนเพื่อลงทุนดานความปลอดภัย
อยางชัดเจน
2. ผูบริหารขององคกรควรมีนโยบายดานการสงเสริมสนับสนุนการใชทรัพยากรที่มีอยูไดแก บุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ เทคโนโลยี และเวลา รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานที่วางไว โดยมีการกำกับดูแล ติดตาม ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ ความมุ งมั ่น และเปน แบบอยา งที่ด ีใ นการส ง เสริมการทำงานบนที ่สู ง อยา งปลอดภั ยให แ ก
ผูปฏิบัติงาน โดยผูบริหารระดับสูงอาจจัดใหมีแรงจูงใจจากความรวมมือดานความปลอดภัยฯ ของผูปฏิบัติงาน
เชน ไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน ไดรับเงินรางวัลรายไดเพิ่ม หรือการมอบโลรางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ
5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ทำการศึ กษาโดยสรางรูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคา
สำเร็จรูป ของสถานประกอบกิจ การและนำไปใชเปนแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบกิจการจริง
2. ศึกษาการสรา งรูป แบบโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกรของทุกขั้น ตอนการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการทำงานบนที่สูงสำหรับการติดตั้งโครงหลังคามุงหลังคาสำเร็จรูป
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ภาคผนวก 1
ข้ อ ก าหนดสากล (Global Requirement (GRs)) และการปฏิ บั ติ ที่ แ นะน า (Technical Guideline)
สาหรับการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
UNLOADING / STORAGE OF STEEL
ID
GLOBAL REQUIREMENT
1.1 ผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถเครนและรถยกทุกคน
จะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรอง
1.2 สิ่งของที่มากับการขนส่งหากมีการเคลื่อนที่
จะต้องทาให้มั่นคงก่อนที่จะไม่ถูกแก้ที่รัดตรึง
1.3 การขนถ่ายสินค้าโดยเครนจะต้องไม่กระทาใน
แนวสายไฟฟ้า
1.4 เมื่อใช้ Forklifts ในการขนถ่ายสินค้า :
 น้าหนักจะต้องอยู่ในขีดความสามารถ
ของรถ
 งารถต้องอยู่ในแนวระนาบ
1.5 เมื่อใช้ Cranes ในการขนถ่ายสินค้า :
 น้าหนักจะต้องอยู่ในขีดความสามารถ
ของรถ
 โหลดทั้งหมดจะต้องมั่นคงและอยู่
ศูนย์กลางกับรอก
1.6 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เตรียมงานในการยก (เช่น
การใช้สลิง) จะต้องมีคุณสมบัติหรือผ่านการ
ฝึกอบรม
1.7 จะต้องมีการปิดกั้นบริเวณและบังคับใช้ใน
ระหว่างกระบวนการขนถ่ายสินค้า

TECHNICAL GUIDELINE

จัดทาเอกสารการเคลื่อนที่ของสิ่งของ โดยถ่ายภาพและ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขนาดของสิ่งของไม่ควรเกินความยาวของคาน

ห้ามมิให้ บุคคลใด (รวมถึงผู้ ควบคุมรถยก / รถเครน)
เข้าสู่เขตการการปิดกั้นบริเวณกันระหว่างการขนถ่าย
จนกว่าการเคลื่อนไหวทั้ง หมดจะหยุด ลงโหลดทั้งหมด
ได้ลดลงและผู้ปฏิบัติงานรถยก / เครนได้ส่งสัญญาณว่า
ปลอดภัย
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UNLOADING / STORAGE OF STEEL (ต่อ)
ID GLOBAL REQUIREMENT

TECHNICAL GUIDELINE

1.8 หากบุคคลต้องขึ้นรถบรรทุก จะต้องสวมหมวก หากเป็นไปได้ควรจะทางานทั้งหมดจากพื้นดินเว้นแต่จะ
นิรภัยที่มีสายรัดคาง
ไม่มีทางเลือกอื่นและบุคคลจะต้องขึ้นรถบรรทุก
1.9 วัสดุทั้งหมดจะต้องวางซ้อน / จัดเก็บใน
 หากโครงสร้างและคานไม่ได้ระนาบ:
ลักษณะที่มั่นคงและปลอดภัย
1. คานต้ อ งกว้ า งที่ สุ ด ที่ ด้ า นล่ า งและแคบที่ สุ ด ที่
ด้านบน และ
2. คานที่ยาวที่สุดที่ด้านล่างและด้านบนที่สั้นที่สุด
 หากโครงสร้างและคานต้องวางซ้อนกันในแนวตั้ง
ต้องยึดให้มั่นคงและปลอดภัยตลอดเวลา
 ความสูงที่สูงที่สุดสาหรับการวางซ้อนกันแบบอิสระ
คือ ความสูงที่สูงที่สุดสาหรับการวางซ้อนกันแบบ
อิสระ คือ ความกว้างสู งสุด 2 เท่าของโครงสร้าง
และคาน ระหว่าง 100 มม. (4 นิ้ว) ถึง 600 มม.
(24 นิ้ว) เท่ากับของความกว้างที่กว้างที่สุดสาหรับ
คานและโครงสร้าง กว้างกว่า 600 มม. (24 นิ้ว)
คานและโครงสร้ าง กว้า งน้ อยกว่ า 100 มม. (4 นิ้ ว )
ไม่ควรวางซ้อนกัน
1.10 Trailer from Moving ก่อนขนถ่ายสินค้า ต้อง ทาการเบรกแล้ว หนุนล้ อหรือเปิดใช้กลไกการล็อคล้ อ
มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้
อื่น ๆ
รถบรรทุกหรือรถพ่วงเคลื่อนที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 98

ERECTING, CONNECTING & TEMPORARY BRACING OF STEEL
ID

GLOBAL REQUIREMENT

TECHNICAL GUIDELINE

2.1 การติดตั้งจะต้องติดตั้งตามลาดับแผนงานที่  แผนค้ายันชั่วคราวควรมีดังต่อไปนี้เป็นขั้นต่า
ได้รับอนุมัติและซึ่งรวมถึงแผนค้ายันชั่วคราว
1. ตาแหน่งค้ายันที่แสดงบนแบบ
2. วิธีการค้ายัน
3. รายละเอียดที่แนบมาทั้งหมด
4. ขนาดประเภทและความแข็งแรงของวัสดุค้ายัน
5. ประเภทและจานวนของคลิปลวดสลิงและ
ตัวเชื่อมต่อ
6. เมื่ออยู่ในกระบวนการการติดตั้งการติดตั้งค้ายัน
ชั่วคราวจะต้องถูกติดตั้งด้วยและเมื่อใดจะถูก
ปลดออก
7. คาสั่งที่ระบุว่าการติดตั้งจะต้องหยุดทันทีเว้นแต่
การเบี่ยงเบนจากแผนค้ายันชั่วคราวจะได้รับ
การแก้ไขหรือมีแผนทางเลือกที่ส่งตรวจสอบ
และได้รับการอนุมัติ
 การเปลี่ยนแปลงการติดตั้งใด ๆ ของแผนลาดับการ
ติดตั้ง แผนค้ายันชั่วคราวต้องได้รับการอนุมัติก่อน
 วิศวกรผู้ออกแบบควรทบทวนแผนค้ายันชั่วคราว
ก่อนเริ่มการติดตั้ง
2.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานสูงกว่า 2 ม. (6 ฟุต) หากเป็นไปได้ควรทากิจกรรมการติดตั้งเหล็ก เช่น การ
และอยู่ในระยะ 2 ม. (6 ฟุต) ที่ไม่มีการ
ใส่โบล์ท และการเชื่อม ควรใช้รถกระเช้า
ป้องกันหรือช่องเปิด ต้องมีมาตรการป้องกัน
การตกที่เหมาะสมตลอดเวลา
หมายเหตุ: รวมถึงสถานการณ์การทางาน
ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้บุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจมา
ภายในระยะ 2 เมตร จากขอบหรือช่องเปิดที่
ไม่มีการป้องกัน (รวมถึงพื้นผิวลื่นและวัสดุ
เช่น พื้นผิวลื่นและวัสดุ โลหะบนโลหะ)
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2.3 อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องได้รับการ
ตรวจสอบทุกวันก่อนเริ่มงาน
2.4 เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและสายช่วยชีวิต
ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค
ที่ได้รับการยอมรับและมีเป็นเอกสาร (เช่น
มาตรฐานข้อบังคับหรือกฎหมาย)
2.5 ตาแหน่ง การปรับจัดตาแหน่งของโครงสร้าง
ของโบล์ท / ร็อดต้องได้รับการยืนยันก่อน
การติดตั้ง
2.6 คอนกรีตจะต้องได้อายุตามกาหนด / ความ
แข็งแรงจากการออกแบบก่อนที่จะติดตั้ง
โครงเหล็ก
2.7 จะต้องมีการปิดกั้นบริเวณและบังคับใช้ เพื่อ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมของที่ยกต้องใช้เชือกควบคุม
ป้องกันการเข้าถึงโดยบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้อง สิ่งของ (Tag Line)
ในระหว่างการติดตั้ง
2.8 ก่อนปลดเครนจากการติดตั้ง ต้องติดตั้ง
โบล์ทเชื่อมต่อโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
สูงสุดทั้งหมดก่อน
2.9 การติดตั้งเมมเบอร์รอง (เช่น แป) ต้องแน่น
พอสมควร เพื่อความปลอดภัยไม่ให้หลุดออก
2.10 สายไฟฟ้าต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากการ ควรติดต่อการไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อขอรายละเอียด /
ติดตัง้

ข้อมูลเพิ่มเติม
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3.1 ผู้ควบคุมรถเครนและอุปกรณ์ยกต้องได้รับ
การฝึกอบรมและมีใบอนุญาต
3.2 รถเครน / อุปกรณ์ยกต้องดาเนินการตาม
คู่มือการใช้งานของผู้ผลิต
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ก่อนทาการยกให้กาหนดน้าหนักทุกรัศมีของเครน และ
ความสามารถในการรับน้าหนักสุทธิ การหักลบด้วยสิ่งที่
มีผล เช่น อุปกรณ์ช่วยยก ลม ปริมาณของสายสลิงที่ยก

3.3 ต้องมีการปิดกั้นบริเวณและบังคับใช้ เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงโดยบุคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ใน
รัศมีการสวิงของเครน รวมถึงห้องควบคุม
ของผู้บังคับรถเครน / เค้าเตอร์เวจท์
3.4 โหลดทั้งหมดจะต้องไม่เอียงและตรง
ศูนย์กลางกับรอก
3.5 รถเครน / อุปกรณ์ยกต้องมีหลักฐานการ
ตรวจสอบเป็นปัจจุบันโดยบุคคลที่สามที่มี
คุณสมบัติ
3.6 รถเครน / อุปกรณ์การยก จะต้องทารายการ
ตรวจประจาวันโดยผู้ควบคุมเครน ก่อนการ
เริ่มงาน
3.7 รถเครนทุกคันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
การชนบูม และสวิตช์ความปลอดภัยป้องกัน
น้าหนักเกินพิกัด
3.8 ความแข็งแรงของพื้นดินจะต้องเพียงพอเพื่อ
ป้องกันการพลิกคว่าของรถเครน
3.9 จะต้องมีมาตรการดาเนินการเพื่อป้องกัน ควรติดต่อการไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อขอรายละเอียด /
ไม่ให้รถเครนสัมผัสกับสายไฟฟ้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
3.10 อุปกรณ์ยกทั้งหมด (เช่น สลิง) จะต้องอยู่ใน
สภาพการทางานที่ดีและระบุขีด
ความสามารถการทางานที่ปลอดภัย
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3.11 แผนการยกต้องใช้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือวิธีการทางานสาหรับการยกอื่นใด ๆ ที:่
 การยกมีน้าหนักมากกว่า ของ %57
ความสามารถของรถเครน
 ใช้รถเครนสองตัวหรือมากกว่า
 งานยกที่ไม่ทางานเป็นประจา
 งานยกเหล็กหลายชิ้นในเวลาเดียวกัน
3.12 ห้ามใช้รถเครนยกกระเช้าคน เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยธุรกิจ
3.13 ผู้ผูกมัดและผู้ให้สัญญาณที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยกด้วยรถเครนต้องได้รับการ
ฝึกอบรมตามกฏหมายและมีความสามารถ
3.14 ในกรณีที่มองไม่เห็นในการยกทั้งหมดต้องมี
การสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้
ควบคุมรถ เครนและผู้ให้สัญญาณทางวิทยุ
(ใช้ช่องสัญญาณที่กาหนด) หรือใช้สัญญาณ
มือ
3.15 แผ่นเหล็กรองใต้ขารถเครน ต้องเพียงพอ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรับน้าหนักของดินตามที่
กาหนดโดยผู้ผลิตเครน
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4.1 ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานสูงกว่า 2 ม. (6 ฟุต) มาตรการควบคุมการป้องกันเฉพาะ/ การป้องกันการตก
และอยู่ในระยะ 2 ม. (6 ฟุต) ที่ไม่มีการ
สาหรับงานติดตัง้ หลังคาจะถูกเลือกจากลาดับของ
ป้องกันหรือช่องเปิด ต้องมีมาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมป้องกัน:
การตกที่เหมาะสมตลอดเวลา
 มาตรการป้องกันการตกรวมถึง 'การป้องกันขอบ
หมายเหตุ: รวมถึงสถานการณ์การทางาน
ชั่วคราว' เช่น ราวแข็งกั้นรอบบริเวณมีเส้นเตือน การ
ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้บุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจมา
ใช้โครงนั่งร้าน รถกระเช้า แพลตฟอร์มการทางาน
ภายในระยะ 2 เมตรจากขอบหรือช่องเปิดที่
และช่องเปิด / การปิดครอบ 'ระบบกาหนดตาแหน่ง
ไม่มีการป้องกัน (รวมถึงพื้นผิวลื่นและวัสดุ
งาน' เช่น เทคนิคการยับยั้งการเดินทาง ต้องควบคุม
เช่น พื้นผิวลื่นและวัสดุ โลหะบนโลหะ)
โดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
 มาตรการการป้องกันการตกรวมถึง 'ระบบป้องกันการ
ตก' เช่น แพลตฟอร์ม ตาข่ายนิรภัย และระบบป้อง
การตกกันส่วนบุคคล / สายช่วยชีวิตเชื่อมต่อกับ
บุคคลกับโครงสร้างหลังคา
หมายเหตุ:
 ควรใช้ระบบป้องกันการตกแบบเชิงรับ (Passive)
เป็นวิธีการหลักในการป้องกันการตกจากการทา
หลังคา
 ตาข่ายนิรภัยไม่สามารถเป็นมาตรการควบคุม
เพียงอย่างเดียวและมักจะใช้กับระบบ เข็มขัด
นิรภัยชนิดเต็มตัว / สายช่วยชีวิต
 เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว / สายช่วยชีวิตสามารถ
ใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยได้รับอนุมัติ
 จากหัวหน้าธุรกิจและต้องมีการตรวจสอบเฉพาะ
ตลอดเวลา
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 แผนการป้องกันการตกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยอ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงเฉพาะงาน
ควรมีอยู่ในสถานที่ทางานและต้องสื่อสารและทา
ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน (เช่น ผ่านการ
พูดคุยเกี่ยวกับการประชุมก่อนเริ่มงาน เป็นต้น)
มาตรการควบคุมป้องกันการตกทั้งหมดควร
เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นเอกสาร
หรือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (เช่น มาตรฐาน
ข้อบังคับหรือกฎหมาย)
4.2 หากหลังคาโค้ง / ลาดเอียงดังนั้นการ
ควรพิจารณาทบทวนระดับความโค้ง ความลาดชันโดยเป็น
ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเลื่อนและ ส่วนหนึ่งของกระบวนการประมูลงานครั้งแรกและตลอด
หล่นลงมาจากขอบหรือช่องเปิดด้านนอก การจัดการการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 4.2
ตลอดเวลา
 ความลาดเอียง 0-7 องศาจาเป็นต้องใช้
มาตรการควบคุมการป้องกันการตกตาม
4.1
 ความลาดเอียงมากกว่า 7-20 องศา
จาเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมการ
ป้องกันการตกตาม 4.1 และมีการ
ป้องกันด้านข้าง
 ความลาดเอียงมากกว่า 20 องศา
จาเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมการ
ป้องกันการตกตาม 4.1 และมีการ
ป้องกันด้านข้างและใช้สายนิรภัยชนิดดึง
กลับ
หมายเหตุ ความโค้ง / ความชันจะใช้ที่โค้ง
สูงที่สุด ดูตัวอย่างรูป 4.2

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4.3 หลุมและช่องเปิดชั่วคราว (สกายไลท์ ฯลฯ )  ก่อนที่จะทาการเปิดช่องเปิดใด ๆ ระบบป้องกันการ
จะต้องไม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการป้องกัน
ตกควรอยู่ในสถานที่เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือวัตถุ
ที่หล่น
 การป้องกันหลุมชั่วคราวและช่องเปิดควรมีวัสดุที่
เหมาะสม เช่น เหล็กหรือพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง
 ฝาปิดควรมีข้อความระบุ สีสว่างเห็นได้โดยง่าย มีป้าย
กากับหรือควรระบุ “อันตราย หลุมด้านใต้”
 ฝาครอบควรติดให้แน่นหนา (ใช้สกรูยึด)
 ฝาครอบควรตรวจสอบก่อนเริ่มงานในแต่ละวันและ
เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน ควรปิดไว้อย่างแน่นหนาเมื่อไม่ใช้
งานและถอดออกจากหลังคาเมื่อไม่ต้องการใช้
ควรมีคาเตือนเพื่อระบุว่าเป็นสกายไลท์
4.4 อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องได้รับการ
อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบห้ามใช้งาน
ตรวจสอบทุกวันและก่อนเริ่มงาน
4.5 'ตาข่ายนิรภัย' ไม่สามารถใช้เป็นวิธีการหลัก
ในการป้องกันการตก (ต้องใช้ "ตาข่าย
นิรภัย" ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและ
สายช่วยชีวิต)
"ตาข่ายนิรภัย" หมายถึงตาข่ายที่ติดตั้งโดย
ต่ากว่าระดับหลังคาประมาณไม่เกิน 2-3
เมตร
4.6 ระบบเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและสาย
ช่วยชีวิตทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับและเป็น
เอกสาร เช่น มาตรฐานข้อบังคับหรือ
ายกฎหม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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4.7 หากมีการใช้ระบบเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ขั้นตอนฉุกเฉินสาหรับแต่ละสถานที่ทางานมีดังต่อไปนี้:
และสายช่วยชีวิต ในขั้นตอนการช่วยเหลือ  วิธีการดึงกลับของบุคคลในกรณีที่เกิดการตกและการ
ฉุกเฉินจะต้องอยู่ในสถานที่พร้อมกับผู้ช่วย
หยุดยั้งการตก
ชีวิตที่ได้รับการฝึกอบรมในพื้นที่ก่อนเริ่มงาน  ความพร้อมในการใช้งานและทางเลือกในการเข้าถึง
พื้นที่ที่มีการห้อยแขวนของคนตก เช่น ความพร้อมใช้
งานของเครนหรือรถกระเช้า
 กลยุทธ์การปฐมพยาบาลซึ่งรวมถึงคาแนะนาทาง
การแพทย์ล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการกับการบาดเจ็บ
จากการห้อยแขวนของบุคคล การรักษาพยาบาล
อย่างเร่งด่วนหลังจากการตกของบุคคล ยกตัวอย่าง
เช่น การหลีกเลี่ยงการวางคนที่ได้รับผลกระทบลงใน
แนวราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดรีบไปที่หัวใจมาก
เกินไป อาจเกิดการบาดเจ็บอาจและทาให้มันทาให้
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออวัยวะกลวงและ
มีโอกาสในการเสียชีวิต
 ข้อกาหนดในการฝึกอบรม ความถี่ในการได้ข้อมูลที่
ทันสมัยในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 แจ้งเตือนทันที โดยไม่ล่าช้า ต่อตัวแทนเหตุฉุกเฉินของ
บริษัท
หมายเหตุ - รายการเหล่านี้ ไม่ใช่รายการครบถ้วนสมบูรณ์
และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น

4.8 ก่อนที่จะขึ้นหลังคา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทา
การฝึกอบรมการทางานบนที่สูง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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4.9 ระบบเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวเพื่อป้องกัน
การตกระหว่างการติดตั้งหลังคา แผ่นพื้น /
:จาเป็นต้องทาดังต่อไปนี้
 ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยธุรกิจ
ก่อนเริ่มงาน
 ตรวจสอบ เฝ้าระวังเต็มเวลาโดยผู้มี
ความสามารถในการบังคับ และใช้
นโยบายคล้องเกี่ยวตลอดเวลา
4.10 บุคลากรที่จะต้องขึ้นหลังคาด้วยวิธีการที่ ควรใช้บันไดหรือโครงนั่งร้านเพื่อขึ้นหลังคา หากไม่
ปลอดภัย
สามารถทาได้ควรใช้รถกระเช้าที่อนุมัติแล้ว
4.11 ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น

การควบคุมเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นควรรวมถึงการติดตั้ง
สิ่งกีดขวางโครงสร้าง การใช้เครื่องมือที่มีสายรัดข้อมือ /
สายคล้องเครื่องมือและการป้องกันที่เพียงพอสาหรับวัสดุ
อาจตกหล่น

4.12 สาหรับการติดตั้งบางส่วนของ ‘SKY-WEB’
‘SAFETY MESH’ OR ‘SAFETY NET’
ขอบเขตการทางานที่ปลอดภัยจะต้องทา
เครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน
4.13 ต้องไม่ใช้ 'SKYWEB' ในสภาพที่ยังไม่ทดลอง
(เช่น ที่ขอบแหลมคมอาจสร้าง ความ
เสียหายต่อ SKYWEB)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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1. เมื่อจะใช้ระบบ ‘SKYWEB’
 หากเป็นไปได้ควรติดตั้งระบบ SKYWEB’ ‘SAFETY
‘SAFETY MESH’ หรือ ‘SAFETY
MESH’ หรือ ‘SAFETY NET’ รถกระเช้า หากการ
NET’ เพื่อให้การป้องกันการตก
ติดตั้งด้วยรถกระเช้าไม่ได้ผู้ติดตั้งจะต้องใช้ระบบเข็ม
จาเป็นต้องมีดังต่อไปนี้:
ขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและสายช่วยชีวิต ในระหว่าง
2. การติดตั้งโดยผู้รับเหมา ต้องผ่าน
การติดตั้งระบบ SKYWEB’ ‘SAFETY MESH’ หรือ
การรับรองจากบริษัท
‘SAFETY NET’กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาควร
3. การติดตั้งจะต้องเป็นไปตาม
รวมถึงการตรวจสอบการฝึกอบรมและความสามารถ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เป็น
สาหรับผู้ติดตั้งระบบ SKYWEB’ ‘SAFETY MESH’
หรือ ‘SAFETY NET’ระหว่างการติดตั้งระบบ
เอกสาร / เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
SKYLIGHT, etc., ส่วนใด ๆ ของ ‘ SKYWEB’
(เช่น มาตรฐานข้อบังคับหรือ
‘SAFETY MESH’ หรือ ‘SAFETY NET’ต้องไม่มีการ
กฎหมาย) และเป็นไปตามแบบ
รื้อถอน
การติดตั้งและข้อกาหนดของผู้ผลิต
ต้องทาการตรวจสอบระบบ
'SKYWEB', 'SAFETY MESH' หรือ
'SAFETY NET' ทุกวัน โดยบุคคลที่
มีความสามารถก่อนเริ่มงานหรือ ใน
กรณีที่ติดตั้งระบบ ‘SAFETY
MESH’ OR ‘SAFETY NET’ โดย
บุคคลที่สาม (เช่น ผู้รับจ้างทั่วไป /
ผู้รับเหมาหลัก)

4. ห้ามเริ่มทางานบนหลังคาจนกว่า
ระบบ ‘SKYWEB’, ‘SAFETY
MESH’ OR ‘SAFETY NET’ ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้มีอานาจที่ได้รับ
การรับรองจากบริษัทต้องทาการ
ตรวจสอบระบบ 'SKYWEB',
'SAFETY MESH' หรือ 'SAFETY
WALL SLDING / TRIM / FLASHING INSTALLATION
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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5.1 ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานสูงกว่า 2 ม. (6 ฟุต) ในกรณีที่เป็นไปได้ การทาผนัง / แผ่นผนัง ควรใช้รถ
และอยู่ในระยะ 2 ม. (6 ฟุต) ที่ไม่มีการ กระเช้าหรือนั่งร้าน
ป้องกันหรือช่องเปิด ต้องมีมาตรการ
ป้องกันการตกที่เหมาะสมตลอดเวลา
หมายเหตุ: รวมถึงสถานการณ์การทางาน
ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้บุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจ
มาภายในระยะ 2 เมตรจากขอบหรือช่อง
เปิดที่ไม่มีการป้องกัน (รวมถึงพื้นผิวลื่น
และวัสดุ เช่น พื้นผิวลื่นและวัสดุ โลหะ
บนโลหะ)
5.2 ระบบเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวเพื่อป้องกัน
การตกระหว่างการติดตั้งทาผนัง / แผ่น
ผนัง จาเป็นต้องทาดังต่อไปนี้:
1. ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วย
ธุรกิจก่อนเริ่มงาน
2. ตรวจสอบ เฝ้าระวังเต็มเวลาโดยผู้
มีความสามารถในการบังคับ และ
ใช้นโยบายคล้องเกี่ยวตลอดเวลา
5.3 อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องได้รับการ
ตรวจสอบทุกวันและก่อนเริ่มงาน
5.4 หากมีการใช้ระบบเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็ม
ตัวและสายช่วยชีวิต ในขั้นตอนการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินจะต้องอยู่ในสถานที่
พร้อมกับผู้ช่วยชีวิตที่ได้รับการฝึกอบรม
ในพื้นที่ก่อนเริ่มงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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จะต้องมีการปิดกั้นบริเวณและบังคับใช้
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยบุคลากรที่ไม่
7.7
เกี่ยวข้องในระหว่างการติดตั้งทาผนัง /
แผ่นผนัง
5.6 แผ่นผนังในระหว่างการยกและการติดตั้ง
จะต้องควบคุมให้ปลอดภัย
5.7 เครื่องมือและวัสดุที่สามารถตกได้อื่น ๆ การติดตั้งแผ่นกันของตก สิ่งกีดขวาง โครงสร้างหลังคา
ทั้งหมดจะต้องปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงวัสดุ การใช้เครื่องมือที่มีสายรัดข้อมือ (เช่น เชือกผูกติดกับ
ตก
เครื่องมือ) ที่มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันบุคคลจากการ
ตกของวัสดุ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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ID

GLOBAL REQUIREMENT
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6.1 ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านต้อง
ได้รับการฝึกอบรมและมีความสามารถ
6.2 นั่งร้านจะต้องถูกตรวจสอบโดยบุคคลที่มี
ความสามารถเมื่อติดตั้งครั้งแรกหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ และเป็นรายสัปดาห์และมี
การติดป้ายอย่างชัดเจนด้วยเขียนระบุว่า
ปลอดภัย / ไม่ปลอดภัยในการใช้
6.3 นั่งร้านจะต้องติดตั้งตามมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เป็นเอกสาร / เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป (เช่น มาตรฐานข้อบังคับหรือ
กฎหมาย)
6.4 ห้ามทางานภายใต้นั่งร้านในระหว่างการ
ติดตั้งและการรื้อถอน
6.5 ห้ามใช้บันไดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสูงการทางานบนแพลตฟอร์มนั่งร้าน
6.6 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้บันไดเพื่อเข้าถึง
แพลตฟอร์มนั่งร้านและห้ามปีนข้ามราวกั้น
หรือค้ายัน
6.7 ห้ามผู้ปฏิบัติงานดัดแปลงโครงนั่งร้านโดย
การเชื่อมการเผาการตัดการเจาะหรือการดัด
งอ
6.8 เมื่อเคลื่อนย้ายนั่งร้านเคลื่อนที่เส้นทาง
จะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางและโครงนั่งร้าน
มีความเสถียรเพื่อป้องกันไม่ให้เสียสมดุล
6.9 แพลตฟอร์มที่ใช้งานจะต้องวางอย่างเต็ม
พื้นที่และต้องปราศจากแผ่นหรือเศษที่ชารุด
6.10 ต้องติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อความ
ปลอดภัยในข้อต่อการเชื่อมต่อล้อทั้งหมด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

SCAFFOLD (ต่อ)
ID
GLOBAL REQUIREMENT
6.11 จะต้องติดตั้งราว ราวกลางและแผ่นกันกัน
ของตก ทุกด้านของแพลตฟอร์มเพื่อป้องกัน
การตกของบุคลากรหรือวัสดุตก
6.12 โครงสร้างนั่งร้านจะต้องได้ระดับในแนวตั้ง
และมีการค้ายัน / การขยายฐานอย่าง
เพียงพอ
6.13 โครงสร้างนั่งร้านจะต้องเสถียรสาหรับการใช้
งานด้วยฐานรากที่แข็งแรง ล็อคล้อ (เมื่อ
ติดตั้งเสร็จ) และยึดเข้ากับโครงสร้าง
อัตราส่วนฐานของนั่งร้านอิสระ ความสูง
มากกว่า 1 ต่อ 3
6.14 แพลตฟอร์มนั่งร้านจะต้องไม่ขยายออกไป
ด้านนอกเกินฐานรองรับของโครงนั่งร้าน
ยกเว้นว่ามีการยื่นขาของนั่งร้านออกหรือ
อุปกรณ์ที่ขยายฐานเพื่อความมั่นคง
6.15 ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานสูงกว่า 2 ม. (6 ฟุต)
ต้องมีมาตรการป้องกันการตกตลอดเวลา
6.16 ล้อนั่งร้านเคลื่อนที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ล็อค
ล้อ
6.17 ห้ามผู้ปฏิบัติงานอยูบ่ นนั่งร้านเคลื่อนที่ ขณะ
ทาการเคลื่อนย้าย
6.18 บุคคลและวัสดุบนนั่งร้านต้องไม่เกินขีด
ความสามารถในการรับน้าหนักในการทางาน
บนนั่งร้าน
6.19 ต้องจัดเตรียมบันไดหรือทางขึ้นที่ปลอดภัย
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6.20 ผู้มีความรู้ความสามารถต้องประเมินความ
ปลอดภัยของการใช้งานนั่งร้านในช่วงที่มี
แรงลมหรือสภาวะไม่เอื้ออานวย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ELEVATED LIFTS
ID
GLOBAL REQUIREMENT
7.1 ผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถกระเช้าทุกระดับต้อง
ผ่านการฝึกอบรมและมีความสามารถ

7.2 รถกระเช้าต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
ของผู้ผลิต
7.3 รถกระเช้าจะต้องประกอบด้วยราวกันตก
ราวกลาง โซ่หรือประตูล็อค
7.4 รถกระเช้าจะต้องมีหลักฐานการตรวจสอบ
เป็นปัจจุบันโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติ
7.5 จะต้องมีการปิดกั้นบริเวณและบังคับใช้เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงโดยบุคลากรที่ไม่
เกี่ยวข้องในรัศมีวงสวิงของบูม / กระเช้า
รวมถึงโซนแกว่งของเค้าเตอร์เวจท์
7.6 ผู้ควบคุมรถกระเช้าต้องทาการตรวจสอบรถ
กระเช้าให้เสร็จทุกวันก่อนใช้งาน
7.7 ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บนรถกระเช้าต้องสวมเข็ม
ขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและคล้องเกี่ยวเข้ากับ
จุดยึดที่กาหนด
7.8 จะต้องมีมาตรการดาเนินการเพื่อป้องกันรถ
กระเช้าสัมผัสกับสายไฟฟ้า
7.9 บุคคลที่อยู่ในรถกระเช้าต้องยืนบน
Platform เท่านั้นยกเว้นจะได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร
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 ผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถกระเช้าควรตรวจหา
อันตรายรอบ ๆ เช่น หลุม การตก เศษเล็ก ร่อง
และพื้นที่อ่อนนิ่ม รอบ ๆ บริเวณที่ทางานและใน
เส้นทางการการเคลื่อนที่ของรถกระเช้า
 ผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถกระเช้าควรตรวจสอบสิ่ง
กีดขวางเหนือศีรษะ

ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ หรือใช้รถ
กระเช้าในพื้นที่แคบ ผู้ควบคุมควรกาหนดผู้ควบคุม
การจราจร (ผู้เฝ้าระวัง / ผู้ดูแล) หรือสร้างสิ่งกีดขวางที่
เห็นได้ชัดเจน

ควรติดต่อการไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อขอรายละเอียด /
ข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ELEVATED LIFTS (ต่อ)
ID
GLOBAL REQUIREMENT
7.10 รถกระเช้าจะต้องไม่เคลื่อนย้ายหากอยู่ใน
ตาแหน่งที่ขยายหรือยืดพื้นทางานออก
ยกเว้นว่า:
1. มีการอนุมัติแผนแล้ว
2. มีผู้เฝ้าระวัง
3. การเดินทางอยู่ในพื้นที่ที่แข็งแรง
7.11 รถกระเช้าแต่ละตัวมีน้าหนักบรรทุกสูงสุด
ไม่เท่ากันซึ่งอาจทาให้เกินความสามารถได้
7.12 ห้ามยกกระเช้าขึ้นขณะอยู่บนรถบรรทุก
หรือยานพาหนะอื่น
7.13 ห้ามใช้รถกระเช้าเป็นเครน / รอก ยก
ชิ้นงาน
7.14 ห้ามใช้บันได นั่งร้านหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มขนาดหรือความสูงในการทางานบน
แพลตฟอร์มรถกระเช้า
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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LADDERS
ID

GLOBAL REQUIREMENT

8.1 บันไดเป็นทางเลือกสุดท้าย อาจใช้รถกระเช้า
แทนหรือทางขึ้นสาหรับเข้าถึงพื้นที่ทางานการ
ทางาน
8.2 บันไดจะต้องได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์
8.3 บันไดแบบตรงต้องใช้เพื่อขึ้น - ลงและสูงสุดไม่
เกิน 4 เมตร (13 ฟุต) จากพื้นด้านล่าง

TECHNICAL GUIDELINE
ไม่ควรใช้รถกระเช้าแทนการใช้บันไดทางขึ้น ควรใช้
เป็นวิธีการสุดท้ายหากไม่มีทางเลือก

ควรตั้งบันไดที่ความเอียงระหว่าง 50 ถึง 80 องศา
หรืออัตราส่วน 4: 1 (1 เมตรจากผนัง และสูง 4
เมตร)

8.4 บันไดต้องสูงเกินระดับที่เข้าถึงอย่างน้อย 1
เมตร (3 ฟุต) ด้านบนจะต้องชนเข้ากับ
ตาแหน่งผนัง หรือบุคคลจับเพื่อยึดบันได
8.5 บันไดทรง เอ (A-Frame Ladders) ต้องใช้
สาหรับการทางานที่มีความ (ยาว) สูงไม่เกิน 2
ม. (6 ฟุต)
8.6 ห้ามใช้ 3 ขั้นสุดท้ายของบันได
8.7 ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้สามจุดสัมผัสเมื่อใช้บันได
8.8 ห้ามใช้บันไดอลูมิเนียมในห้องไฟฟ้าหรือ
ตาแหน่งใด ๆ ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าทางานอยู่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

SEPARATING PEOPLE & EQUIPMENT
ID
GLOBAL REQUIREMENT
9.1 ต้องมีแผนการจัดการจราจรเฉพาะไซต์
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แผนการจัดการจราจรควรรวมถึง
1. ทางเข้า - ออกยานพาหนะ
2. ทางเดิน
3. สานักงานในไซต์งาน
4. ทางสาหรับขนส่ง
5. เขตการจากัด
6. การจากัด ความเร็ว
7. พื้นที่จอดรถ
8. พื้นที่วางวัสดุ
9. พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง
10. จุดรวมพล

9.2 ยานพาหนะในก่อสร้างต้องมีเสียงเตือนการ
ทางานและถอยหลัง
9.3 การใช้โทรศัพท์มือถือต้องได้รับอนุญาต
เท่านั้น ในพื้นที่ทางานห้ามใช้
9.4 ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยขณะที่ควบคุม
เครื่องจักรและอุปกรณ์

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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ELECTRICAL
ID

GLOBAL REQUIREMENT
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10.1 แหล่งไฟฟ้าถาวรและชั่วคราวทั้งหมด
(รวมถึงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า) จะต้องมีเบรก
เกอร์ฉุกเฉิน (เช่น GFCI / RCD / ELCB)
10.2 สายไฟ ปลั๊กพ่วงจะต้องใช้สาหรับใน
อุตสาหกรรมปราศจากความเสียหายและ
เหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์
10.3 สายไฟและสายเชื่อมต้องไม่ชารุด และห้าม
สัมผัสกับน้า
10.4 แผงจาหน่ายไฟฟ้าและซ็อกเก็ตปลั๊กทั้งหมด
จะต้องเป็นแบบ นอกอาคาร (Weather
Proof)
10.5 งานไฟฟ้าจะต้องทาการโดยบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
10.6 เครื่องมือไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องได้รับการจัด เครื่องมือไฟฟ้าทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบและติด
ประเภทสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมฉนวนสอง แท็กเป็นประจา
ชั้นและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
Document Control
Prepared: O. Luttrell
Authorized: K. Bonenfant
Registered: M. Anderson

Summary of Changes
Nov-19: Addition of hierarchy of controls to ‘definitions’
section. Updates to working at heights elements of
Sections 2 & 4 to: clarify intent, expand on requirements
for sloped roofs and revise support applicable notes in
technical guidelines. Changes not marked.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 117

ภาคผนวก 2
ขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคา พร้อมภาพประกอบ
รูปภาพขั้นตอน

คาบรรยาย
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกคนประชุม
เริ่มโครงการและทบทวน JSA ของงาน และ
มีการลงชื่อรับทราบข้อตกลงในการทางาน
ร่วมกัน

วั น แรกของงานยกเสา หน่ ว ยงานความ
ปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ จะทา
การประชุ ม ย่ อ ยด้ า นความปลอดภั ย และ
อาชี ว อนามั ย ก่ อ นเริ่ ม งาน (Toolbox
meeting)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 118
คาบรรยาย
ติ ด ตั้ ง เสา (Column) ต้ น แรก โดยใช้ เ ครน
ขนาด 27 ตัน

หลั ง จากติ ด ตั้ ง เสาแล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขึ้ น ไป
ปลดล็ อ กออกจากเสาโดยนั่ งกระเช้ าขึ้ นไป
และ กระเช้ า นั้ น มี ผู ก เชื อ กประคอง (Tag
Line) เพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 119
คาบรรยาย
จากนั้น ติดตั้งโครงเคร่าผนัง (Girth) โดยใช้
Claddle ช่ ว ยในการติ ด ตั้ ง เสา Column
Erection

การติดตั้งโครงเคร่าสามารถใช้กระเช้าช่วยใน
การติดตั้ง ได้ โดยคนงานใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน
และคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การประกอบจั่ ว (Rafter) บริ เ วณพื้ น ที่ ไ ซต์
งานด้านล่าง เพื่อเตรียมการรอยก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 120
คาบรรยาย
การประกอบจั่ ว คู่ ก ลางที่ พื้ น ในไซต์ ง าน
ด้านล่าง เพื่อเตรียมการรอยก

การประกอบจั่วที่พื้นไซต์งานมีการขันประแจ
ปอนด์ให้จั่วมีความแข็งแรง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 121
คาบรรยาย
เริ่มทาการติดตั้งจั่วชุดแรก โดยมีกระเช้าที่
ช่วยในการทางานตอนที่ต่อจั่วด้านบนติดตั้ง
ไปพร้อมกันทีเดียว เพื่อลดเวลาการทางาน

หลั ง จากที่ จั่ ว วางได้ ต าแหน่ ง บนเสาแล้ ว
ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปขันน๊อตโดยรถบูมลิฟท์

หลั งจากที่ขันน๊อตของจั่วชุดแรกเข้ากับเสา
เรีย บร้อ ยแล้ ว จากนั้ น ทาการยกจั่ ว ชุด ที่ 2
ขึ้นไปติดตั้งด้านบน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 122
คาบรรยาย
ต่อจั่วชุดที่ 2 เข้ากับชุดที่ 1 โดยเครนทุกคัน
จะถูกจัดวางให้อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้องและ
เหมาะกับการยกงาน

หลังจากที่ประกอบจั่วชุดที่ 1 กับ 2 เสร็จแล้ว
ทาการยกจั่วชุดที่ 3 ขึ้นไปติดตั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 123
คาบรรยาย
จั่ ว ทุ ก ชุ ด ที่ ขึ้ น ไปแล้ ว นั้ น จะต้ อ งผู ก มั ด สลิ ง
อย่างแน่นหนาและแข็งแรงทุกจุด

จั่วชุดต่อไปถูกติดตั้ง โดยใช้ขั้นตอนการติดตั้ง
เหมือนกับชุดแรก และจะถูกติดตั้งต่อไปจน
ครบ

หลังจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานชุดโครงสร้างเก็บค่า
Aliment ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร แ ล้ ว
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ตั้ ง แผ่ น เข้ า มาท างานใน
ขั้นตอนต่อไป โดยมีบันไดทางขึ้นอย่างมั่นคง
ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจของผู้ควบคุมงานให้
ถูกต้องและเรียบร้อย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

ก่อน

หน้า 124
คาบรรยาย
Safety Net ถูกติดตั้งก่อนที่จะเริ่มยกแผ่น
ขึ้น หรือ มุงแผ่นหลังคา

Platform ถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัย ก่อนและหลังการทางาน

หลัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 125
คาบรรยาย
นา Platform สาหรับ Roll forming ขึ้นบน
หลังคา

Safety Nets ขึงเต็มพื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 126
คาบรรยาย
ทดสอบ Coli ก่อน Roll forming

ภาพนี้แสดงการยกแผ่นขึ้นบนหลังคาโดยใช้
Lifting Beam ช่วยในการยก และในขณะ
ยกขึ้น จะต้องผูกเชือกประคองไม่ให้แกว่ง
ด้วย

Lifting Roof Metal Sheet เมื่ อเครนยกส่ ง
ขึ้น ไปถึ งต าแหน่ งที่ จ ะวางแล้ ว คนงานที่ อ ยู่
ด้านบนก็จะให้สัญญาณจึงจะทาการวาง
ได้ และเมื่อกองแผ่นอยู่ในตาแหน่งที่ต้องการ
แล้ว คนงานก็จะทาการมัดกองแผ่นให้แน่น
เข้ากับโครงสร้าง (กองแผ่นแต่ละกองจะไม่
เกิน 10 แผ่น / ตาแหน่งที่วางนั้นให้อยู่ใกล้ ๆ
จั่ว)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 127
คาบรรยาย
Crimp installation by Boom Lift แ ส ด ง
การติดแผ่น Crimp โดยจะใช้รถบูมลิฟท์ช่วย
ในการท างาน และคนงานที่ อ ยู่ ด้ า นบน
จะต้อ งคล้ อ งเกี่ ยว Harness เข้ า กับ Static
Line อยู่ตลอดเวลา

มุงแผ่นเมทัลชีทไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะต้องไม่เกิน
แนวของ Safety Net และเมื่อไหร่ที่ใกล้ จะ
สุ ด แนวของ Safety Net แล้ ว นั้ น ก็ ใ ห้ ห ยุ ด
งานแผ่ น ก่อน โดยรอให้ ชุดติด Safety Net
ติดนาหน้าไป

Safe access and edge barricade ในส่วน
ของหลังคาที่มุงไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็จะทา
เขตกั้นเพื่อแสดงถึงการห้ามเข้าไปเมื่อยังไม่
ถึงเวลาการทางาน ณ จุดนั้น (โดยเขตพื้นที่
นั้นวัดระยะจากริมแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 ม.)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 128
คาบรรยาย
ติดตั้ง Edge barricade เพื่อต้องป้องกันการ
ตกที่ขอบ

เปลี่ ย นแผ่ น Sky Light โดยจะต้ อ งตั้ ง เสา
Static Line ขึ้ น ม า แ บ บ เ ฉ พ า ะ แ ล ะ ใ ห้
สัญลักษณ์เขตห้ามเข้า

เสา Post ที่คล้องด้วยกล่อง Safety Box เพื่อ
เตรียมที่จะทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 129
คาบรรยาย
คนงานคล้องเกี่ยว Safety Box เข้ากับตัวเอง
และเสา Post ในขณะที่ทาการเปลี่ยนแผ่น
Sky Light

ติดตัง้ บันไดเพื่อช่วยในการติดตั้ง Louver

ติดตั้ง Siding & Louver ไปพร้อมกัน โดยใช้
นั่งร้านช่วยในการทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 130
คาบรรยาย
ติดตั้ง Siding & Louver ด้วยนั่งร้าน

เก็บงานภายใน เก็บสี และ ความสะอาด จะ
ใช้นั่งร้านที่ประกอบขึ้น ซึ่งในขณะที่กาลังทา
การเก็บงานอยู่นั้นจะต้องมี ผ้าใบพลาสติกสี
ฟ้า (Blue Sheet) ปูอ ยู่ด้า นล่ างตลอดเวลา
เพื่อป้องกันพื้นสกปรก โดยจะมีคนงานคอย
ดูแลควบคุมอยู่ด้านล่างด้วย

Construction HSE Weekly Meeting มี
การประชุมทุกอาทิตย์

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รูปภาพขั้นตอน

หน้า 131
คาบรรยาย
Monthly SPC meeting มีการประชุมราย
เดือน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 132

ภาคผนวก 3
การวางแผนงานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis ; JSA ของการติดตั้งโครงหลังคา
มี 28 ขั้นตอนได้แก่
1. การ unload วัสดุโดยใช้เครน 27 ตัน
2. Assembly โดยใช้เครน 27 ตัน
3. Install Column โดยเครน 47 ตัน
4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
5. Install frameโดยเครน 45 ตัน
6. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
8. Install Bridging
9. Install Fly bracing
10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
11. การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน
12. การติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่
13. ขั้นตอนการเชื่อม
14. การทาสีบนนั่งร้าน
15. งานยกแผ่น Roof
16. การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา
17. การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ
18. การติดตั้ง Post & Static Line
19. การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
20. การติดตั้ง Wire Mesh
21. การติดตั้ง Insulation
22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
23. การติดตั้ง Siding
24. การติดตั้ง Louvre
25. การติดตั้ง Flashing
26. การติดตั้งหลังคา Canopy กันสาด
27. Ventilator Roof
28. การรื้อ Post & Static Line

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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1. การ unload วัสดุ โดยใช้เครน 25 ตัน
แบบบันทึกการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis ; JSA

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการ Unload

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาต

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

จากเจ้าของพื้นที่กอ่ น

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นที่กอ่ น

- มีการ Toolbox talk ก่อนเริ่ม

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน

งาน

- Drawing

การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงาน

- หัวหน้างานและ Safety ควบ

กับทางเจ้าของพื้นที่ในการ

ควบคุมดูแล ตลอดเวลา

ตรวจ
2

นาชิ้นงานลงหน้างาน

- เครนขนาด 25 ตัน
- รถบรรทุกชิ้นงาน
- เชือกประคองชิ้นงาน

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทา

2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

การยก

โดยใช้ธงขาว - แดง ใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันไม่บุคคลที่ไม่มีส่วน

- สเก็น 3/4

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 134

1. การ unload วัสดุ โดยใช้เครน 25 ตัน
แบบบันทึกการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis ; JSA

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการ Unload

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
ปฏิบัติงาน

2.2 รถเครนล้ม

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1 หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบ
ก่อนยืดบูมทุกครั้ง
2

นาชิ้นงานลงหน้างาน (ต่อ)

2.2.2 พื้นที่ทรุดตัว

2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นที่หน้า

งานก่อนเริ่มงาน
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกิน

พิกัดที่ใช้ยก 75% ของ Load
Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับเครน

ความความชานาญ

มีใบขับขี่ถูกประเภท

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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1. การ unload วัสดุ โดยใช้เครน 25 ตัน
แบบบันทึกการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis ; JSA

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการ Unload

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย
2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.5.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย
(มีเอกสาร ค.ป.2)
2.3 รถบรรทุกชิ้นงานเฉี่ยวชน

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ไม่มีความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับขี่รถสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถไม่

ไม่พร้อม

ดื่มของมึนเมาหรือเสพสาร
เสพติด

2.3.3 รถบรรทุกไม่ได้ตรวจสภาพ

2.3.3.1 ตรวจสภาพ

รถบรรทุกก่อนเข้า site งาน
2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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1. การ unload วัสดุ โดยใช้เครน 25 ตัน
แบบบันทึกการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis ; JSA

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการ Unload

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

นาชิ้นงานลงหน้างาน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
ตลอดเวลาที่ทาการยก อย่าง
น้อย 2 เส้น

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.2 ต้องจัดให้มี Rigger

คอยให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์

ตรวจสอบ หรือไม่ได้ขนาด

การยก สลิง สเก็น Hook
เชือก

2.6 อันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้าช๊อต

2.6.1 ยกชิ้นงานใกล้สายไฟ

มาตรการการลดผลกระทบ

2.6.1.1 เมื่อมีการยกชิ้นงาน

ใกล้สายไฟฟ้าเกินกว่า
กฎหมายกาหนด (ระยะห่าง
5 เมตร) ต้องทาการตัด
กระแสไฟฟ้าก่อน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ
วันที่วิเคราะห์
รายละเอียด
สถานที่
งานบริเวณ
งานที่ปฏิบัติ

1

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

XXX
dd mm yyyy

Analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor

การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
XXX
New warehouse AS/RS

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น
1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย
1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบหรือ
อันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาต - เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

จากเจ้าของพื้นที่กอ่ น

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นที่

- มีการ Toolbox talk ก่อนเริ่ม

ก่อนเข้าไปให้มีความ

งาน

- Drawing

ปลอดภัยในการตรวจ

2

เริ่มประกอบชิ้นงาน โดย
เครน 25 ตัน

- รถเครน 25 ตัน
- สลิง 3/4
- สเก็น 3/4
- เชือกประคองชิ้นงาน

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

1.1.1.3 มีการ

- หัวหน้างานและ safety คอย

ประสานงานกับทาง
เจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

ควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ

2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้น

ยก

พื้นที่โดยใช้ธงขาว - แดง
ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ
วันที่วิเคราะห์
รายละเอียด
สถานที่
งานบริเวณ
งานที่ปฏิบัติ

XXX
dd mm yyyy

Analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor

การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
XXX
New warehouse AS/RS

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

เริ่มประกอบชิ้นงาน โดย

ในบริเวณพื้นที่ที่

เครน 25 ตัน (ต่อ)

ปฏิบัติงาน
2.2 รถเครนล้ม

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1หัวหน้างานหรือ

ผู้ให้สัญญาณเครน
ตรวจสอบก่อนยืดบูมทุก
ครั้ง
2.2.2 พื้นที่ ทรุดตัว

2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นที่

หน้างานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกิน

พิกัดที่ใช้ยก 80% ของ
Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับ

ความความชานาญ

เครนมีใบขับขี่ถูกประเภท

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

มาตรการการลดผลกระทบหรือ
อันตราย

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ
วันที่วิเคราะห์
รายละเอียด
สถานที่
งานบริเวณ
งานที่ปฏิบัติ

XXX
dd mm yyyy

Analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor

การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
XXX
New warehouse AS/RS

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น

เริ่มประกอบชิ้นงาน โดย

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย
2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

เครน 25 ตัน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน
2.2.5.1 เครนผ่านการ

ตรวจสภาพถูกต้องตาม
กฎหมาย (มีเอกสาร
ค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง

ความชานาญเส้นทาง

หรือ แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวจเช็คสภาพ

ไม่พร้อม

ร่างกายคนขับก่อนเริ่ม
งาน (ห้ามดื่มของมึนเมา
หรือเสพสารเสพติด)

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

2

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อ

Control ด้วยเชือก

ควบคุมทิศทางของ
ชิ้นงานตลอดเวลาที่ทา
การยก อย่างน้อย 2 เส้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

มาตรการการลดผลกระทบหรือ
อันตราย

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ
วันที่วิเคราะห์
รายละเอียด
สถานที่
งานบริเวณ
งานที่ปฏิบัติ

XXX
dd mm yyyy

Analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor

การประกอบชิ้นงาน (Assembly)
XXX
New warehouse AS/RS

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น

เริ่มประกอบชิ้นงาน โดย

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย
2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

เครน 25 ตัน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน
2.4.2.1 ต้องจัดให้มี
Rigger คอยให้สัญญาณ

2.5 สสิงขาดขณะยก

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.5.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์

ตรวจสอบ หรือไม่ได้ขนาด

การยก สลิง สเก็น Hook
เชือก

2.6 อันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้าช๊อต

2.5.1 ยกชิ้นงานใกล้สายไฟ

2.5.1.1 เมื่อมีการยก

ชิ้นงานใกล้สายไฟฟ้าเกิน
กว่ากฎหมายกาหนด
(ระยะห่าง 5 เมตร) ต้อง

ทาการตัดกระแสไฟฟ้า
ก่อน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

มาตรการการลดผลกระทบหรือ
อันตราย

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Column โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Column โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

เริ่ม Install columnโดย

- รถเครน 45 ตัน

เครน 45 ตัน

- สเก็น 3/4

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

หรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ 2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

ยก

- สลิง 3/4

โดยใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

- เชือกประคองชิ้นงาน

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.2 รถเครนล้ม

มาตรการการลดผลกระทบ

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1 หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบก่อน
ยืดบูมทุกครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Column โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Column โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

เริ่ม Install columnโดย

2.2.2 พื้นที่ ทรุดตัว

เครน 45 ตัน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นทีห่ น้า

งานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัด

ที่ใช้ยก 80% ของ Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

ความความชานานในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

2.2.5.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย (มี
เอกสาร ค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.2 ตรวจเช็คสภาพ

พร้อม

ร่างกายคนขับก่อนเริ่มงาน
(ห้ามดื่มของมึนเมาหรือเสพ
สารเสพติด)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Column โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Column โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

เริ่ม Install columnโดย

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

เครน 45 ตัน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลา
ที่ทาการยก

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.1 ต้องจัดให้มี Rigger

คอยให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การ

ตรวจสอบ

ยก สลิง สเก็น Hook เชือก

2.6 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น

2.6.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.6.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ประแจ

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง

3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน
โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

- รถเครน 25 ตัน
- สเก็น 3/4
- สลิง 3/4

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

มาตรการการลดผลกระทบ

3.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Column โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

3

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Column โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน
โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

- กระเช้า

Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

- เชือกประคองชิ้นงาน

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

- Safety Harness & Lanyard

3.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ) กระเช้ามี
รายการคานวณน้าหนัก
(SWL) บ่งชี้ชัดเจน
3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.2.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Rafter โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
1

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

เริ่มการยกจัว่ ขึ้นติดตั้งบนหัว - รถเครน 45 ตัน
เสา

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

ผลกระทบหรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อน

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

เริ่มปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นที่กอ่ นเข้า

- มีการ Toolbox talk

ไปให้มีความปลอดภัยในการ
ตรวจ

ก่อนเริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแล
ตลอดเวลา

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ

2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่โดย

ยก

- สลิง 3/4

ใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้

- เชือกประคองชิ้นงาน

บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา

- สเก็น 3/4

ในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.2 รถเครนล้ม

มาตรการการลด

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1ตรวจสอบใบ คป.2 และ

ใบอนุญาตขับขี่ของคนขับ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Rafter โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

เริ่มการยกจัว่ ขึ้นติดตั้งบนหัว

2.2.2 พื้นที่ Soft

เสา (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

ผลกระทบหรืออันตราย
2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน

ก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

ใช้ยก 80% ของ Load Chart

2.3 เครนเฉี่ยวชน

2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

ความความชานาญในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวเช็คสภาพร่างกาย

ไม่พร้อม

คนขับก่อน เริ่มงาน (ห้ามดื่ม
ของมึนเมาหรือเสพสารเสพติด)

2.3.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

มาตรการการลด

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

ใช้ยก 80% ของ Load Chart

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Rafter โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
เริ่มการยกจัว่ ขึ้นติดตั้งบนหัว

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

เสา (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

ผลกระทบหรืออันตราย

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลาที่
ทาการยก

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.1 ต้องจัดให้มี Rigger คอย

ให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การยก

ตรวจสอบก่อนการยก หรือไม่ได้
ขนาด

สลิง สเก็น Hook เชือก

2.6 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น

2.6.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.6.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่

ประแจ

ไม่มีการผูกรัด

ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่อยู่
ด้านล่าง

2 .7 อันตรายจากไฟฟ้าช๊อต

2.7.1 ยกชิ้นงานใกล้สายไฟ

มาตรการการลด

2.7.1.1 เมื่อมีการยกชิ้นงานใกล้

สายไฟฟ้าเกินกว่ากฎหมาย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Rafter โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

ผลกระทบหรืออันตราย
กาหนด (ระยะห่าง 5 เมตร) ต้อง
ทาการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน

3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

- รถเครน 25 ตัน

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

- สเก็น 3/4
- สลิง 3/4

3.1. ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

3.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

คล้อง เกี่ยวสาย Lanyard กับสาย
ช่วยชีวิต

Safety Harness & Lanyard และ

- กระเช้า

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard ทั้ง 2
เส้นกับสายช่วยชีวิต ในกระเช้า

- เชือกประคองกระเช้า
3.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลด

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูกออกแบบ

ตามหลักวิศวกรรม (มีการ
ทดสอบ)
3.1.2.2 กระเช้ามีรายการ

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้
ชัดเจน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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4. Install Rafter โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Rafter โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลด
ผลกระทบหรืออันตราย

3.2.2 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.2.1 ใช้เชือกผูกประคอง

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน
- Work Permit

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

- Drawing
1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นที่กอ่ น

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

2

เริ่มการยกเฟรม ติดตั้ง โดย

- รถเครน 45 ตัน

เครน 45 ตัน

- สเก็น 3/4

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

2

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

ยก

โดยใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

- เชือกประคองชิ้นงาน

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
เริ่มการยกเฟรม ติดตั้ง โดย
เครน 45 ตัน (ต่อ)

2.2 รถเครนล้ม

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ
2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ

- สลิง 3/4

- มีการ Toolbox talk ก่อน

2.2.1.1หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบก่อน
ยืดบูมทุกครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย
2.2.2 พื้นที่ ทรุดตัว

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นที่หน้า

งานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัด

ที่ใช้ยก 80% ของ Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

ความชานานในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.5.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

2.5.5.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย (มี
เอกสารค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

2

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

เริ่มการยกเฟรม ติดตั้ง โดย

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวเช็คสภาพร่างกาย

เครน 45 ตัน (ต่อ)

พร้อม

คนขับก่อนเริ่มงาน (ห้ามดื่ม
ของมึนเมาหรือเสพสารเสพ
ติด)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลา
ที่ทาการยก

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

เริ่มการยกเฟรม ติดตั้ง โดย
2

เครน 45 ตัน (ต่อ)

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4.2.1 ต้องจัดให้มี Rigger

คอยให้สัญญาณ

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การ

ตรวจสอบ

ยก สลิง สเก็น Hook เชือก

2.6 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น

2.6.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.6.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ประแจ

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง
2.6.1.2 กั้นบริเวณพื้นที่โดยใช้

ธงขาว - แดง ในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
ให้ บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่
ปฏิบัติงาน
2.6.1.3 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

คอยเฝ้าระวังด้านล่าง
2.7 อันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้าช๊อต

2.7.1 ยกชิ้นงานใกล้สายไฟ

2.7.1.1 เมื่อมีการยกชิ้นงาน

ใกล้สายไฟฟ้าเกินกว่า
กฎหมายกาหนด (ระยะห่าง 5
เมตร) ต้องทาการตัด
กระแสไฟฟ้าก่อน
3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

- รถเครน 25 ตัน

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

มาตรการการลดผลกระทบ

3.1.1ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

- สเก็น 3/4

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

- สลิง 3/4

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

- กระเช้า

Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

- เชือกประคองชิ้นงาน

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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2. Install frame โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install frame โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

- Safety Harness & Lanyard

3.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ)
3.1.2.2 กระเช้ามีรายการ

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้
ชัดเจน
3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.2.2 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.2.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

ยกแปขึ้นติดตั้งโดยเครน

- รถเครน 25 ตัน

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

- สเก็น 3/4

หรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ 2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

ยก

- สลิง 3/4

โดยใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

- เชือกประคองชิ้นงาน

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.2 รถเครนล้ม

มาตรการการลดผลกระทบ

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบก่อน
ยืดบูมทุกครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

ยกแปขึ้นติดตั้งโดยเครน

2.2.2 พื้นที่ทรุดตัว

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นทีห่ น้า

งานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัด

ที่ใช้ยก 80% ของ Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่

2.2.4.1ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

มีคความชานานในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

2.2.7.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย (มี
เอกสารค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวเช็คสภาพร่างกาย

พร้อม

คนขับก่อนเริ่มงาน (ห้ามดื่ม
ของมึนเมาหรือเสพสารเสพ
ติด)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

ยกแปขึ้นติดตั้งโดยเครน

2.3.3 หยอกล้อเล่นกันขณะ

2.3.3.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(ต่อ)

ปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลา
ที่ทาการยก อย่างน้อย 2 เส้น

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.1ต้องจัดให้มี Rigger

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

คอยให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก
3

ยกแปด้านบนโดยใช้แรงคน

- ประแจ
- น๊อต
- Safety Harness & Lanyard

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การ

ตรวจสอบหรือไม่ได้ขนาด

ยก สลิง สเก็น Hook เชือก

3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกาะ

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานขึ้น

เกี่ยวขณะอยู่ด้านบนโครงสร้าง

ทางานต้องสวมใส่ Safety
Harness คล้อง Lanyard ทั้ง 2
เส้นกับเสา Post & Static
Line ที่อยู่ด้านบนตลอดเวลา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
3

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

ยกแปด้านบนโดยใช้แรงคน

3.1.2 Life line ไม่ได้มาตรฐาน

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
3.1.2.1 ติดตั้ง Life Line ตาม

มาตรฐานของบริษัท
3.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชา

3.1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่าน

นาน ในการทางานบนที่สูง

การอบรมการทางานบนที่สูง

3.1.4 หยอกล้อเล่นกันขณะ

ปฏิบัติงาน
3.2 หลังเคล็ดจากการยก

3.2.1 จัดท่าทางการยกไม่ถูกต้อง

3.1.4.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด (ห้ามหยอก
ล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน)
3.2.1.1 จัดท่าทางการยกให้

ถูกต้อง
3.2.2 ยกของหนักเกินกาลัง

3.2.2.1 ยกของในอัตราส่วนที่

เหมาะสม
3.3 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

3.3.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

3.3.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง
3.3.2.1 กั้นบริเวณพื้นที่โดยใช้

ธงขาว - แดง ในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
3.3.3.1 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

คอยเฝ้าระวังด้านล่าง
4

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน
โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

- รถเครน 25 ตัน

4.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

มาตรการการลดผลกระทบ

4.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

4.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

- สเก็น 3/4

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

- สลิง 3/4

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย
Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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3. Install Puril โดยเครน 25 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Puril โดยเครน 25 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

- กระเช้า

4.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

4.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

- เชือกประคองกระเช้า

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม

- Safety Harness & Lanyard

(มีการทดสอบ)
4.1.2.2 กระเช้ามีรายการ

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้
ชัดเจน
4.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

4.2.2 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

4.2.2.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install Git โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
1

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

เครนยกกระเช้าคู่ขึ้นพร้อม

- รถเครน 45 ตัน

แป

- สเก็น 3/4
- สลิง 3/4

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ 2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

ยก

โดยใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณ

- เชือกประคองชิ้นงาน

ที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

- กระเช้าคู่

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

- Safety Harness & Lanyard

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install Git โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
เครนยกกระเช้าคู่ขึ้นพร้อม

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.2 รถเครนล้ม

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

แป (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.1.1หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบก่อน
ยืดบูมทุกครั้ง
2.2.2 พื้นที่ทรุดตัว

2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นทีห่ น้า

งานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัด

ที่ใช้ยก 80% ของ Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

ความความชานานในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

2.2.5.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย (มี
เอกสารค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install Git โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

เครนยกกระเช้าคู่ขึ้นพร้อม

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวเช็คสภาพร่างกาย

แป (ต่อ)

ไม่พร้อม

คนขับก่อนเริ่มงาน (ห้ามดื่ม
ของมึนเมาหรือเสพสารเสพ
ติด)

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

2.3.3 หยอกล้อเล่นกันขณะ

2.3.3.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลา
ที่ทาการยก

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.1 ต้องจัดให้มี Rigger

คอยให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การ

ตรวจสอบก่อนการยก หรือไม่ได้
ขนาด

ยก สลิง สเก็น Hook เชือก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install Git โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

เครนยกกระเช้าคู่ขึ้นพร้อม

2.6 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น

2.6.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.6.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

แป (ต่อ)

ประแจ

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง

2.7 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

2.7.1ทางานบนกระเช้าโดยไม่

2.7.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย
Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

ช่วยชีวิต ในกระเช้า
2.7.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.7.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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7. Install Git โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

รายละเอียด

Install Git โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

analyze/Safety Officer
Review/Safety Supervisor
Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

เครนยกกระเช้าคู่ขึ้นพร้อม

2.7.2.2 กระเช้ามีรายการ

แป (ต่อ)

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้
ชัดเจน

2.8 อันตรายจากไฟฟ้าช๊อต

มาตรการการลดผลกระทบ

2.7.3 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

2.7.3.1 ใช้เชือกผูกประคอง

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

2.8.1 ยกชิ้นงานใกล้สายไฟ

2.8.1.1 เมื่อมีการยกชิ้นงาน

ใกล้สายไฟฟ้าเกินกว่า
กฎหมายกาหนด (ระยะห่าง 5
เมตร) ต้องทาการตัด
กระแสไฟฟ้าก่อน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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8. Install bridging
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install bridging

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

ใส่ Bridging ด้านบน

- ธงขาว – แดง
- เชือกส่งชิ้นงาน

2.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง

หรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกาะ

2.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานขึ้น

เกี่ยวขณะอยู่ด้านบนโครงสร้าง

ทางานต้องสวมใส่ Safety

- Bridging

Harness คล้อง Lanyard ทั้ง 2

- ประแจ

เส้นกับเสา Post & Static

- ไม้กระดาน/วัสดุที่แข็งแรง

Line ที่อยู่ด้านบนตลอดเวลา

- Safety Harness & Lanyard

มาตรการการลดผลกระทบ

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.1.2 Life Line ไม่ได้มาตรฐาน

2.1.2.1 ติดตั้งLife Line ตาม

มาตรฐานของบริษัท
(ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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8. Install bridging
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install bridging

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

ใส่ Bridging ด้านบน (ต่อ)

2.2 ชิ้นงานบาดมือ

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชา

2.1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่าน

นาน ในการทางานบนที่สูง

การอบรมการทางานบนที่สูง

2.1.4 หยอกล้อเล่นกันขณะ

2.1.4.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด (ห้ามหยอก
ล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน)

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่ถุงมือ

2.2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

ถุงมือกันบาด
2.3 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.2 ใช้ถุงมือไม่ถูกประเภท

2.2.2.1 ใช้ถุงมือให้ถูกประเภท

2.3.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.3.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง
2.3.1.2 กั้นบริเวณพื้นที่โดยใช้

ธงขาว - แดง ในบริเวณที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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8. Install bridging
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install bridging

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

ใส่ Bridging ด้านบน (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.3.1.3 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

คอยเฝ้าระวังด้านล่าง
3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

- รถเครน 25 ตัน

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

- สเก็น 3/4
- สลิง 3/4

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

3.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย
ช่วยชีวิต

ใส่ Safety Harness &
Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

- กระเช้า

Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

- เชือกประคองชิ้นงาน

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

- Safety Harness & Lanyard

3.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ) กระเช้ามี
รายการคานวณน้าหนัก
(SWL) บ่งชี้ชัดเจน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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8. Install bridging
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install bridging

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
3

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.2.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

(ต่อ)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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9. Install Fly bracing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Fly bracing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

เกิดขึ้น
1

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- ใบอนุญาตในการทางาน

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit
- Drawing

2

ใส่ Fly bracing ด้วยแรงคน

- Safety Harness & Lanyard
- ธงขาว – แดง

2.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง

2.1.1ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกาะ

2.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานขึ้นทางาน

เกี่ยวขณะอยู่ด้านบนโครงสร้าง

ต้องสวมใส่ Safety Harness

- เชือกส่งชิ้นงาน
- Fly bracing

คล้อง Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับ
เสา Post & Static Line ที่อยู่

- ประแจ

ด้านบนตลอดเวลา
2.1.2 Life Line ไม่ได้มาตรฐาน

2.1.2.1 ติดตั้งLife Line ตาม

มาตรฐานของบริษัท

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 171

9. Install Fly bracing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Fly bracing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

เกิดขึ้น
2

ใส่ Fly bracing ด้วยแรงคน

2.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชา

2.1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่าน

(ต่อ)

นาน ในการทางานบนที่สูง

การอบรมการทางานบนที่สูง

2.1.4 หยอกล้อเล่นกันขณะ

2.1.4.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด (ห้ามหยอก
ล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน)

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่ถุงมือ

2.2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

2.2 ชิ้นงานบาดมือ

ถุงมือกันบาด
2.3 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง

2.2.2 ใช้ถุงมือไม่ถูกประเภท

2.2.2.1 ใช้ถุงมือให้ถูกประเภท

2.3.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.3.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง
2.3.1.2 กั้นบริเวณพื้นที่โดยใช้

ธงขาว - แดง ในบริเวณที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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9. Install Fly bracing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Fly bracing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

เกิดขึ้น
2

ใส่ Fly bracing ด้วยแรงคน

ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้

(ต่อ)

บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.3.1.3 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

คอยเฝ้าระวังด้านล่าง
3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

- รถเครน 25 ตัน

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

- สเก็น 3/4
- สลิง 3/4

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

3.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย
ช่วยชีวิต

ใส่ Safety Harness &
Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

- กระเช้า

Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

- เชือกประคองชิ้นงาน

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

- Safety Harness & Lanyard

3.1.2 กระเช้าชารุด

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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9. Install Fly bracing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Fly bracing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

เกิดขึ้น
3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

3.1.2.2 กระเช้ามีรายการ

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้

(ต่อ)

ชัดเจน
3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.2.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Canopy โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

ยก Canopy ขึ้นเพื่อติดตั้ง

- รถเครน 45 ตัน

2.1 คนงานเดินบริเวณงานยก

- สเก็น 3/4

หรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะทาการ 2.1.1.1 ล้อมบริเวณกั้นพื้นที่

ยก

- สลิง 3/4

โดยใช้ธงขาว - แดง ในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

- เชือกประคองชิ้นงาน

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.2 รถเครนล้ม

มาตรการการลดผลกระทบ

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.2.1 crane ยืดขาไม่สุด

2.2.1.1 หัวหน้างานหรือผู้ให้

สัญญาณเครนตรวจสอบก่อน
ยืดบูมทุกครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Canopy โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

ยก Canopy ขึ้นเพื่อติดตั้ง

2.2.2 พื้นที่ทรุดตัว

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.2.1 ตรวจสอบพื้นทีห่ น้า

งานก่อนเริ่ม
2.2.3 ยกชิ้นงานเกินน้าหนัก

2.2.3.1 ไม่ยกชิ้นงานเกินพิกัด

ที่ใช้ยก 80% ของ Load Chart
2.2.4 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานขับเครนมี

ความชานานในการขับ

ใบขับขี่ถูกประเภท

2.2.5 เครนไม่ได้ตรวจสภาพ

2.2.5.1 เครนผ่านการตรวจ

สภาพถูกต้องตามกฎหมาย (มี
เอกสารค.ป.2)
2.3 เครนเฉี่ยวชน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานขับรถเครนไม่มี

2.3.1.1 จัดคนนาทาง หรือ

ความชานาญเส้นทาง

แนะนาเส้นทาง

2.3.2 คนขับเครนสภาพร่างกายไม่

2.3.2.1 ตรวจเช็คสภาพ

พร้อม

ร่างกายคนขับก่อนเริ่มงาน
(ห้ามดื่มของมึนเมาหรือเสพ
สารเสพติด)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Canopy โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
ยก Canopy ขึ้นเพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.4 ชิ้นงานกระแทกผู้ปฏิบัติงาน

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.4.1 การยกชิ้นงานไม่มีการ

2.4.1.1 ผูกเชือกเพื่อควบคุม

Control ด้วยเชือก

ทิศทางของชิ้นงานตลอดเวลา
ที่ทาการยก

2.4.2 ไม่มีผู้ให้สัญญาณ

2.4.2.1 ต้องจัดให้มี Rigger

คอยให้สัญญาณ
2.5 สสิงขาดขณะยก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 อุปกรณ์การยกไม่มีการ

2.5.1.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์การ

ตรวจสอบ

ยก สลิง สเก็น Hook เชือก

2.6 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูง เช่น

2.6.1 นาประแจขึ้นไปใช้งานโดย

2.6.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ประแจ

ไม่มีการผูกรัด

ที่ใช้ปฏิบัติงานควรมีเชือกผูก
แขวนที่เครื่องมือหรือ อุปกรณ์
เพื่อป้องกันการตกลงถูกผู้ที่
อยู่ด้านล่าง
2.6.1.2 กั้นบริเวณพื้นที่โดยใช้

ธงขาว - แดง ในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Canopy โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

ยก Canopy ขึ้นเพื่อติดตั้ง

บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

(ต่อ)

มาในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
2.6.1.3 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

คอยเฝ้าระวังด้านล่าง
3

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

- รถเครน 25 ตัน

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

3.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

3.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

- สเก็น 3/4

คล้อง เกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

- สลิง 3/4

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

- กระเช้า

Lanyard ทั้ง 2 เส้นกับสาย

- เชือกประคองชิ้นงาน

ช่วยชีวิต ในกระเช้า

- Safety Harness & Lanyard

3.1.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

3.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
(มีการทดสอบ)
3.1.2.2 กระเช้ามีรายการ

คานวณน้าหนัก (SWL) บ่งชี้
ชัดเจน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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10. Install Canopy โดยเครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

Install Canopy โดยเครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
3

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

ส่งผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบน

3.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.2.2 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.2.2.1 ใช้เชือกผูกประคอง

โดยเครน ยกกระเช้า 25 ตัน

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

(ต่อ)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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11. การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

- PPE

2.1 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูงใส่

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.1.1.1 กั้นบริเวณพื้นที่ที่

- Safety Harness

ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง

ปฏิบัติงาน

ทางานป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่

- ประแจขัน นั่งร้าน

มาตรการการลดผลกระทบ

เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนั้น ๆ

- อุปกรณ์นั่งร้าน
- ระดับน้า
- ธงขาวแดง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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11. การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

- เชือก

(ต่อ)

2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.1.2.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.3 นั่งร้านล้ม

2.3.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.3.1.1 เช็คพื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้าน

นั่งร้าน

และ ตาแหน่งขาทุกขา ให้ได้
แนวระดับ
2.3.1.2 เช็คแนวดิ่ง แนวระดับ

ตัวค้ายัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
นั่งร้าน
2.4 ดินเกิดการทรุด

2.4.1 พื้นที่หน้างานเป็นหลุม

2.4.1.1 ปรับพื้นดินให้เรียบและ

บดอัดให้แน่น
2.5 คนงานตกจากนั่งร้าน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.5.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

ขณะทางาน

Safety Harness เกี่ยวกับ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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11. การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านล้อเลื่อน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

โครงสร้างหรือนั่งร้าน

(ต่อ)

ตลอดเวลา
2.5.2 ผู้ปฏิบัติงานขึ้นปฏิบัติงาน

2.5.2.1 ต้องติด Tag แดงขณะ

บนนั่งร้านที่ยัง

ทาการติดตั้ง ห้ามผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องขึ้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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12. วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งนั่งร้านแบบอยูก่ ับ
ที่

มาตรการการลดผลกระทบ

- PPE

2.1 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่สูงใส่

2.1.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.1.1.1 กั้นบริเวณพื้นที่ที่

- Safety Harness

ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง

ปฏิบัติงาน

ทางานป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนั้น ๆ

2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.1.2.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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12. วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งนั่งร้านแบบอยูก่ ับ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ประแจขัน Clamp Lock

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.2 นั่งร้านล้ม

ที่ (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.2.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.2.1.1 เช็คพื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้าน

นั่งร้าน

และ ตาแหน่งขาทุกขา ให้ได้
แนวระดับ

- อุปกรณ์นั่งร้าน

2.2.1.2 เช็คแนวดิ่ง แนวระดับ

ตัวค้ายัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
นั่งร้าน
- ระดับน้า

2.3 ดินเกิดการทรุด

2.3.1 พื้นที่หน้างานเป็นหลุม

2.3.1.1 ปรับพื้นดินให้เรียบและ

บดอัดให้แน่น
- ธงขาวแดง

2.4 คนงานตกจากนั่งร้าน

2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

ขณะทางาน

Safety Harness เกี่ยวกับ

โครงสร้างหรือนั่งร้าน
ตลอดเวลา
- เชือก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4.2 ผู้ปฏิบัติงานขึ้นปฏิบัติงาน

2.4.2.1 ต้องติด Tag แดงขณะ

บนนั่งร้านที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ทาการติดตั้ง ห้ามผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องขึ้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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12. วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

วิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบอยู่กับที่

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งนั่งร้านแบบอยูก่ ับ
ที่ (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.5 หน้ามืดเป็นลมแดด

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.5.1 ไม่ได้จัดจุดน้าดื่มบริเวณจุด

2.5.1.1 จัดให้มีน้าดื่มประจาจุด

หน้างาน

หน้างาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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13. ขั้นตอนการเชื่อม
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

ขั้นตอนการเชื่อม

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

ขั้นตอนการเชื่อมไฟฟ้า

- หน้ากากเชื่อม

2.1 ไฟดูด ไฟรั่ว

หรืออันตราย
1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

2.1.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีการต่อ

2.1.1.1 ต่อสายดินจากงาน

สายดิน

เครื่องเชื่อมกับชิ้นงานก่อน
ทางานเสมอและมีที่จับยึดสาย
ดินให้ติดแน่นกับชิ้นงานที่จะ
เชื่อม

- ถุงมือหนังยาว

มาตรการการลดผลกระทบ

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

- Drawing

2

มาตรการป้องกัน

2.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าสัมผัสกับ

2.1.2.1 ตรวจสอบสภาพหน้า

พื้นผิวที่เปียกแฉะ

งานก่อน ปฏิบัติงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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13. ขั้นตอนการเชื่อม
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

ขั้นตอนการเชื่อม

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ขั้นตอนการเชื่อมไฟฟ้า (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

- สายไฟ

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.1.2.2 พื้นที่ปฏิบัติงานต้อง

เป็นพื้นที่แห้ง ไม่มีน้าขัง
- ตู้เชื่อม

2.1.3 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.1.3.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า

ก่อนเริ่มงาน
- ผ้ากันไฟ

2.1.4 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.1.4.1 สวมใส่ถุงมือหนัง

ปฏิบัติงาน
2.2 ไฟไหม้ขณะเชื่อม

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.1 สะเก็ดไฟกระเด็นทาให้เกิด

2.2.1.1พื้นที่ที่ปฏิบัติ งานต้อง

ไฟไหม้

ไม่มีวัสดุที่เป็นเหล่งเชื้อเพลิง
อยู่ใกล้
2.2.1.2 จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

ลูกไฟและล้อมพื้นทีก่ ารทางาน
2.2.1.3 จัดเตรียมถังดับเพลิง
Stan by ตลอดเวลา
2.2.1.4 จัดหาผู้เฝ้าระวังไฟ
Stan by ตลอดเวลา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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13. ขั้นตอนการเชื่อม
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

ขั้นตอนการเชื่อม

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ขั้นตอนการเชื่อมไฟฟ้า (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.3 ตาอักเสบ
2.4 หายใจไม่สะดวก

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.3.1 แสงจ้าจากประกายไฟที่

2.3.1.1 ใช้หน้ากากเชื่อมกรอง

เกิด ขึ้นจากการเชื่อม

แสง

2.4.1 อันตรายจากการสูดดมฟูม

2.4.1.1 พื้นที่ที่ปฏิบัติงานต้องมี

หรือควันที่ลอยมา จากการเชื่อม

การระบายอากาศที่ดี
2.4.1.2 สวมใส่ Dust Mask

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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14. การทาสีบนนั่งร้าน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การทาสีบนนั่งร้าน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

ทาสี โดยใช้นั่งร้าน

- นั่งร้าน
- ผ้าปิดจมูก

2.1 นั่งร้านล้ม

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.1.1.1 ปรับพื้นดินให้เรียบและ

นั่งร้าน

บดอัดให้แน่น

2.1.2 พื้นที่หน้างานเป็นหลุม

2.1.2.1 เช็คพื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้าน

และ ตาแหน่งขาทุกขา ให้ได้
แนวระดับ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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14. การทาสีบนนั่งร้าน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การทาสีบนนั่งร้าน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ทาสี โดยใช้นั่งร้าน (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

-แปรงทาสี

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.1.3 อุปกรณ์ชารุด/มือเสือขันไม่

2.1.3.1 เช็คแนวดิ่ง แนวระดับ

แน่น

ตัวค้ายัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
นั่งร้าน

- ธงขาวแดง

2.1.4 สะดุดสิ่งของกีดขวาง

- ถาดลองผสมสี

2.1.4.1 จัดเก็บกองวัสดุให้เป็น

ระเบียบ1.1.1.5 ทา 5 ส หลัง
เลิกงาน

- ถังดับเพลิง
- Safety Harness & Lanyard

2.2 สีกระเด็นเข้าตา

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.1 ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

2.2.1.1สวมใส่แวนตาหรือ

ดวงตา

Goggle

2.3 ผู้ปฏิบัติงานเป็นลมจากการสูด

2.3.1 ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

2.3.1.1 ในขณะปฏิบัติงานให้

ดม

การสูดดม

ผู้ปฏิบัติงานใช้ผ้าปิดจมูก
ตลอดเวลา

2.4 คนงานตกจากนั่งร้าน

2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

ขณะทางาน

Safety Harness & Lanyard

และคล้องเกี่ยว Lanyard ทั้ง 2
เส้นกับราวกันตกของนั่งร้าน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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14. การทาสีบนนั่งร้าน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze/Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การทาสีบนนั่งร้าน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ทาสี โดยใช้นั่งร้าน (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.5.1 หยอกล้อเล่นกันขณะ

2.5.1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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15. งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof, Siding, Louvre, Flashing ลงจากรถ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof Siding Louvre Flashing ลงจาก
รถ

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
1

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น
1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน

เริ่มงาน

- Drawing

การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่
จะขุดอย่างชัดเจน
2

การยกแผ่นหลังคาและ

- PPE

2.1 อุบัติเหตุจากวัสดุร่างกายทับ

2.1.1 ยกชิ้นงานเกินจานวนที่

2.1.1.1 ยกวัสดุลงด้วยความ

ชิ้นงานลงจากรถโดยใช้คน

- ไม้หมอนรองแผ่น

ร่างกาย

กาหนด

ระมัดระวัง จัดจานวนคนงาน

ยก

ยกตามกาหนด
- เชือก

2.2 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.2.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.2.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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15. งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof, Siding, Louvre, Flashing ลงจากรถ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof Siding Louvre Flashing ลงจาก
รถ

ขั้นตอนที่
2

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การยกแผ่นหลังคาและ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ธงขาวแดง

Review/Construction

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น
2.3 ชิ้นงานหักและเสียหาย

ชิ้นงานลงจากรถโดยใช้คน
ยก (ต่อ)
2.3 หน้ามืดเป็นลมแดด
3

การยกแผ่นหลังคาและ
ชิ้นงานลงจากรถโดยใช้รถ

- PPE
- ไม้หมอนรองแผ่น

เครนยก

3.1 รถเครนล้มเพราะดินทรุด

Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

2.3.1 ยกชิ้นงานเกินจานวนที่

2.3.1.1 ยกวัสดุลงด้วยความ

กาหนด

ระมัดระวัง จัดจานวนคนงาน
ยกตามกาหนด

2.3.2 ไม่ได้จัดจุดน้าดื่มบริเวณจุด

2.3.2.1 จัดให้มีน้าดื่มประจาจุด

หน้างาน

หน้างาน

3.1.1 ไม่มีการปรับพื้นที่และยืด

3.1.1.1 พื้นที่ตั้งรถเครนต้อง

ขาช้างให้สุด

เรียบและแน่นไม่ทรุดตัวยืดขา
ช้างให้สุดทุกครั้งที่มีการยก
ชิ้นงาน

- เครนขนาด 25 ตัน

3.1.1.2 วางแผ่นรองขาเครนให้

ครบทุกขา
- Shackle

3.1.1.3 ตรวจสอบรถเครนก่อน

ใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน (มี
ใบ คป.2)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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15. งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof, Siding, Louvre, Flashing ลงจากรถ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

งานยกแผ่น Roof การยกแผ่น Roof Siding Louvre Flashing ลงจาก
รถ

ขั้นตอนที่
3

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การยกแผ่นหลังคาและ
ชิ้นงานลงจากรถโดยใช้รถ
เครนยก (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ้น

Supervisor/ Engineering

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหาย

- Sling

มาตรการป้องกัน
3.1.1.4 คนขับรถเครนมีใบขับขี่

ถูกประเภท
- เชือก Tag Ling
- ธงขาวแดง
- เชือก

3.2 Sling ขาด
3.3 Boom crane หัก

3.2.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

3.2.1.1 ตรวจสอบ Sling ให้อยู่

Sling ก่อนการใช้งาน

ในสภาพที่ได้มาตรฐาน

3.3.1 ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

3.3.1.1 ห้ามยกแผ่นน้าหนัก

กาหนด

เกินพิกัดของเครน
3.3.1.2 มี Rigger คอยให้

สัญญาณเครน
3.3.1.3 ตรวจสอบบริเวณการ

หมุนของบูมเครนไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางเวลายกแผ่น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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16. การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งนั่งร้านทางขึ้น-ลง
หลังคา แบบอยู่กับที่

- PPE

2.1 ดินเกิดการทรุด

2.1.1 พื้นที่หน้างานเป็นหลุม

2.1.1.1 ปรับพื้นดินให้เรียบและ

บดอัดให้แน่น
- Safety Harness
- ประแจขัน Clamp Lock

2.2 นั่งร้านล้ม

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.2.1.1 เช็คพื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้าน

นั่งร้าน

และ ตาแหน่งขาทุกขา ให้ได้
แนวระดับ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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16. การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งนั่งร้านทางขึ้น-ลง

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

- อุปกรณ์นั่งร้าน

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.1.2 เช็คแนวดิ่ง แนวระดับ

หลังคา แบบอยู่กับที่ (ต่อ)

ตัวค้ายัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
นั่งร้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน
- ระดับน้า

2.3 คนงานตกจากนั่งร้าน

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.3.1.1 ผู้ปฏิบัติติงานต้องสวม

ขณะทางาน

ใส่ Safety Harness เกี่ยวกับ
โครงสร้างหรือนั่งร้าน
ตลอดเวลา

- ธงขาวแดง

- เชือก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่ใส่

2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.4.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.4.2 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.4.2.1 กั้นบริเวณพื้นที่ที่

ปฏิบัติติงาน

ทางานป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่มี
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนั้น ๆ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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16. การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านขึ้น-ลงหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งนั่งร้านทางขึ้น-ลง

2.4.2.2 ต้องติด Tag แดงขณะ

หลังคา แบบอยู่กับที่ (ต่อ)

ทาการติดตั้ง ห้ามผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องขึ้น
2.5 หน้ามืดเป็นลมแดด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 ไม่ได้จัดจุดน้าดื่มบริเวณจุด

2.5.1.1 จัดให้มีน้าดื่มประจาจุด

หน้างาน

หน้างาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 197

17. การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

- ใบอนุญาตในการทางาน

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

- Work Permit

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

มาตรการการลดผลกระทบ

- PPE

2.1 ดินเกิดการทรุด

2.1.1 พื้นที่หน้างานเป็นหลุม

2.1.1.1 ปรับพื้นดินให้เรียบและ

บดอัดให้แน่น
- Safety Harness
- ประแจขัน Clamp Lock

2.2 นั่งร้านล้ม

2.2.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.2.1.1 เช็คพื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้าน

นั่งร้าน

และ ตาแหน่งขาทุกขา ให้ได้
แนวระดับ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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17. การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

- อุปกรณ์นั่งร้าน

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.1.2 เช็คแนวดิ่ง แนวระดับ

ตัวค้ายัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
นั่งร้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน
2

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

- ระดับน้า

2.3 คนงานตกจากนั่งร้าน

(ต่อ)

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.3.1.1 ผู้ปฏิบัติติงานต้องสวม

ขณะทางาน

ใส่ Safety Harness เกี่ยวกับ
โครงสร้างหรือนั่งร้าน
ตลอดเวลา

- ธงขาวแดง

- เชือก

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่ใส่

2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.4.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.4.2 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.4.2.2 กั้นบริเวณพื้นที่ที่

ปฏิบัติงาน

ทางานป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนั้น ๆ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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17. การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งนั่งร้านแบบมีล้อ

2.4.2.3 ต้องติด Tag แดงขณะ

(ต่อ)

ทาการติดตั้ง ห้ามผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องขึ้น
2.5 หน้ามืดเป็นลมแดด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.5.1 ไม่ได้จัดจุดน้าดื่มบริเวณจุด

2.5.1.1 จัดให้มีน้าดื่มประจาจุด

หน้างาน

หน้างาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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18. การติดตั้ง Post & Static Line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Post & Static Line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
1

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้ง Post & Static
Line

- PPE
- Safety Harness

2.1 โครงสร้างยังไม่เรียบร้อย เช่น

2.1.1 โครงสร้างยังไม่เรียบร้อย

ใส่น๊อตไม่ครบ

2.1.1.1 มีการตรวจสอบ

โครงสร้างจากทีมงาน

- ประแจขันน็อต

ผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรงตาม

- ธงขาวแดง

ข้อกาหนด

- อุปกรณ์ Post & Sing

2.2 คนงานตกจากโครงสร้าง หรือ

- รอก

นั่งร้าน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.1 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.2.1.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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18. การติดตั้ง Post & Static Line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Post & Static Line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

การติดตั้ง Post & Static

- เชือก

Line (ต่อ)

- รถกระเช้า

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness คล้อง
เกี่ยวสายLand yard กับ Sling
ตลอดเวลา

2.3 คนงานหน้ามืดเป็นลม เป็นโรค

2.3.1 ไม่ได้จัดจุดน้าดื่มบริเวณจุด

2.3.1.1 จัดจุดน้าดื่มไว้ใกล้

ประจาตัว

หน้างาน

บริเวณที่ทางาน

2.4 วัสดุอุปกรณ์ตกจากที่ใส่

2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.4.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.4.2 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.4.2.1 กั้นบริเวณพื้นที่ที่

ปฏิบัติงาน

ทางานป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนั้น ๆ
2.4.2.2 มีป้ายเตือนแสดง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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18. การติดตั้ง Post & Static Line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Post & Static Line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การติดตั้ง Post & Static

2.5 Post และ Sling ขาด และหัก

2.5.1 ก่อนเริ่มงานไม่ได้ตรวจสอบ 2.5.1.1 มีการตรวจสอบ Post

Line (ต่อ)

หลุดจากโครงสร้าง

อุปกรณ์ก่อนนาไปใช้งาน

Sling ก่อนทาการติดตั้งว่าอยู่

ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2.5.1.2 ติดตั้ง Post และ Sling

ให้ตรงตามมาตรฐาน
2.5.1.3 มีการตรวจสอบ Post
& Static Line หลังการ

ติดตั้งจากทีมงานที่มีความรู้ ถึง
ข้อกาหนดที่ตรงตามมาตรฐาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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19.การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การยกแผ่นโดยใช้รถ Crane
1 คัน (45 ตัน)

- PPE
- เครน 45 ตัน 1 คัน

2.1 อุบัติเหตุจากผู้ไม่เกี่ยว หรือ

ยานพาหนะอื่น ๆ

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ไม่ได้กั้นพื้นที่ขณะมีการยก

2.1.1.1 กั้นบริเวณยกแผ่น และ

บริเวณรถเครนตลอดเวลา

- Steel Beam

ทางาน

- Soft Sling

2.1.1.2 ติดป้ายแสดงเตือน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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19.การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การยกแผ่นโดยใช้รถ Crane

- Shackle

2.2 คนงานตกจากโครงสร้าง หรือ

2.2.1 ติดตั้ง post/Sling และ

1 คัน (45 ตัน) (ต่อ)

- Wire Sling

นั่งร้าน

Safety Netแไม่ได้ทาการตรวสอบ และ Safety Net ให้เรียบร้อย

- Tag Ling

2.2.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

ก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

2.2.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.2.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

- ประแจขันน็อต
- เชือกสาหรับผูกมัดแผ่น
- ธงขาวแดง

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น
2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness คล้อง
เกี่ยวสายLand yarก กับ Sling
ตลอดเวลา

2.3 รถเครนล้ม เพราะดินทรุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ไม่มีการปรับพื้นที่และยืด

2.3.1.1 พื้นที่ตั้งรถเครนต้อง

ขาช้างให้สุด

เรียบและแน่นไม่ทรุดตัวยืดขา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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19.การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การยกแผ่นโดยใช้รถ Crane

ช้างให้สุดทุกครั้งที่มีการยก

1 คัน (45 ตัน) (ต่อ)

ชิ้นงาน
2.3.2.2 มี Rigger คอยให้

สัญญาณเครน
2.3.2 บูมเครนไปชนกับเสา

2.3.2.1 ตรวจสอบบริเวณการ

โครงสร้าง

หมุนของบูมเครนไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางเวลายกแผ่น

2.3.3 ไม่ได้ทาการตรวจสอบ

2.3.3.1 ตรวจสอบสภาพของรถ

สภาพเครนก่อนการใช้งาน

เครนให้ตรงตามข้อกาหนดที่มี
ไว้ให้
2.3.3.2 ตรวจสอบรถเครนก่อน

ใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน (มี
ใบ คป.2)
2.3.3.3 คนขับรถเครนมีใบขับขี่

ถูกประเภท

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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19.การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การยกแผ่นโดยใช้รถ Crane

2.4 เหล็ก Steel Beam หักขณะยก

2.4.1 ไม่มีการตรวจสอบความ

2.4.1.1 ตรวจสอบ Steel

1 คัน (45 ตัน) (ต่อ)

แผ่น

Steel Beam ก่อนการใช้งาน

Beam และน็อตที่ใช้ต่อให้ได้

ตามมาตรฐาน และ ใส่น็อตให้
ครบทุกตัว
2.5 Sling / Soft Sling ขาด

2.5.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.5.1.1 ตรวจสอบ Sling ให้อยู่

Sling ก่อน

ในสภาพที่ได้มาตรฐาน

2.5.2 ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

2.5.2.1 ห้ามยกแผ่นน้าหนัก

กาหนด

เกินพิกัดของเครน

2.6 ชิ้นงาน หมุน หรือแกว่งตัว

2.6.1 ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

2.6.1.1 มีเชือก Tag Line ผูกที่

ขณะทาการยก

หรือชนกระแทกโครงสร้าง

ปลายทั้ง 2 ข้างของแผ่น

2.7 ชิ้นงานลื่นไถลหรือปลิวและหัก

2.7.1 ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

2.7.1.1 ผูกยึดแผ่นไว้กบั แปให้

จากแรงลม

มาตรการการลดผลกระทบ

แน่น ทุก ๆ 3-5 ม. ด้วยเชือก
ø 6 มิล
2.7.1.2 ด้านปลายของแผ่น

หลังคาด้านที่ Slope ลงมา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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19.การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การยกแผ่นโดยใช้เครน 45 ตัน

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การยกแผ่นโดยใช้รถ Crane

จะต้องมีตัว ล็อคปลายแผ่น

1 คัน (45 ตัน) (ต่อ)

ขวางไม่ให้แผ่นไถลลื่นลง
2.7.1.3 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที
2.8 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.8.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.8.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.9 อุบัติเหตุจากวัสดุร่างกายทับ

2.9.1 ยกชิ้นงานเกินจานวนที่

2.9.1.1 ยกวัสดุลงด้วยความ

ร่างกาย

กาหนด

ระมัดระวัง จัดจานวนคนงาน
ยกตามกาหนด

2.10 โครงสร้างหลังคาพัง หรือ

2.10.1 โครงสร้างเสียหายจาก

2.10.1.1 กองแผ่นบนตาแหน่ง

แอ่นตัว

น้าหนักแผ่นที่เกินมาตรฐาน

Truss ตามน้าหนักที่คานวณได้

ตามหลักวิศวกรรมเท่านั้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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20. การติดตั้ง Wire Mesh
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Wire Mesh

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้ง Wire Mesh

- Life Line
- PPE
- Wire mesh
- สว่าน
- กรรไกร

2.1 คนงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ติดตั้ง post/Sling และ

2.1.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

Safety Net ไม่ได้ทาการตรวสอบ

และ Safety Net ให้เรียบร้อย

ก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

2.1.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.1.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น

- สายไฟ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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20. การติดตั้ง Wire Mesh
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Wire Mesh

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้ง Wire Mesh (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

- รอก

2.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.1.3.1 คล้องเกี่ยวสาย

- สกรู

ขณะทางาน

Lanyard กับ Sling ตลอดเวลา

2.1.4 ใช้สลิง 2 เส้นคู่ขนาน

2.1.4.1 คนงานจะต้องยืน

สาหรับติด wire mesh

ทางานบนแผ่น Down grad
เท่านั้น

- เชือก
- ธงขาวแดง

2.1.4.2 หยุดงานปู Wire Mesh

ก่อนสุดพื้นที่ Safety Net 2
เมตรและกั้นธงขาว-แดง บอกไว้
2.2 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

มาตรการการลดผลกระทบ

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.2.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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20. การติดตั้ง Wire Mesh
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Wire Mesh

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

การติดตั้ง Wire Mesh (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.2.2 ชิ้นงานที่กองหรือแผ่น

2.2.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

หลังคากองไม่มีการผูกมัด

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

2.3 ไฟดูด ไฟรั่ว

2.3.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.3.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.3.2 ฟ้าผ่า หรือพายุเข้า

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.2.1 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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21. การติดตั้ง Insulation
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Insulation

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาต

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

จากเจ้าของพื้นที่กอ่ น

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงาน

- หัวหน้างานและ safety

กับทางเจ้าของพื้นที่ในการ
ตรวจระบุและกาหนด

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

ตาแหน่งพื้นที่จะขุดอย่าง
ชัดเจน
2

การติดตั้ง Wire Mesh

- Life Line
- PPE
- Wire mesh

2.1 คนงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ติดตั้ง post/Sling และ

2.1.1.1 ต้องติดตั้ง Post /

Safety Net ไม่ได้ทาการตรวสอบ

Sling และ Safety Net ให้

ก่อนเริ่มงาน

เรียบร้อย และตรวจเช็ค

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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21. การติดตั้ง Insulation
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Insulation

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้ง Wire Mesh (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- สว่าน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย
2.2.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

- กรรไกร

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า

- สายไฟ

เท่านั้น

- รอก

2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

- สกรู

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness

- เชือก
- ธงขาวแดง

มาตรการการลดผลกระทบ

คล้องเกี่ยวสายLanyard กับ
Sling ตลอดเวลา
2.2.3.2 ใช้สลิง 2 เส้นคู่ขนาน

สาหรับติด wire mesh
2.2.3.3 คนงานจะต้องยืน

ทางานบนแผ่น Down grad
เท่านั้น
2.2.3.4 หยุดงานปู Wire
Mesh ก่อนสุดพื้นที่ Safety

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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21. การติดตั้ง Insulation
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Insulation

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย

การติดตั้ง Wire Mesh (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
Net 2 เมตร และ กั้นธง

ขาว-แดง บอกไว้
2.2 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

2.3 ไฟดูด ไฟรั่ว

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือกผูก

2.2.1.1 เครื่องมือหรือ

แขวนกันตก

อุปกรณ์ที่ใช้งานควรมีเชือก
ผูกแขวนกันตก

2.2.2 ชิ้นงานที่กองหรือแผ่นหลังคา

2.2.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

กองไม่มีการผูกมัด

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้
แน่นและมั่นใจว่าไม่หล่น

2.3.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.3.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.3.2 ฟ้าผ่า หรือพายุเข้า

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.2.1ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งแผ่นหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

- Drawing

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่
จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งแผ่นหลังคา

- Life Line
- แผ่นหลังคา
- PPE

2.1 คนงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ติดตั้ง post/Sling และ

2.1.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

Safety Net ไม่ได้ทาการตรวสอบ

และ Safety Net ให้เรียบร้อย

ก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

2.2.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.2.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งแผ่นหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งแผ่นหลังคา (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

- สว่าน

2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

- กรรไกร

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness คล้อง
เกี่ยวสาย Lanyard กับ Sling
ตลอดเวลา

- สายไฟ

2.2.3.2 ใช้สลิง 2 เส้นคู่ขนาน

- ธงขาวแดง

สาหรับติด wire mesh

- สกรู

2.2.3.3 คนงานจะต้องยืน

- รอก

ทางานบนแผ่น Down grad

- เชือก

เท่านั้น
2.2.3.4 หยุดงาน มุงแผ่น

หลังคา ก่อนสุดพื้นที่ Safety
Net 2 เมตร และ กั้นธง ขาว-

แดง บอกไว้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งแผ่นหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งแผ่นหลังคา (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.2 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.2.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.2.2 ชิ้นงานที่กองหรือแผ่น

2.2.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

หลังคากองไม่มีการผูกมัด

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

2.3 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.3.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.3.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.4 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้สว่านเข้า

2.4.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.4.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

2.5 ชิ้นงานลื่นไถลหรือปลิวและหัก

2.5.1 ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

2.5.1.1 ผูกยึดแผ่นไว้กบั แปให้

จากแรงลม

มาตรการการลดผลกระทบ

แน่น ทุก ๆ 3-5 ม. ด้วยเชือก
ø 6 มิล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งแผ่นหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

การติดตั้งแผ่นหลังคา (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.5.1.2 ด้านปลายของแผ่น

หลังคาด้านที่ Slope ลงมา
จะต้องมีตัว ล็อคปลายแผ่น
ขวางไม่ให้แผ่นไถลลื่นลง
2.5.1.3 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที
2.6 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

2.6.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.6.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.6.2 ฟ้าผ่า หรือพายุเข้า

มาตรการการลดผลกระทบ

2.6.2.1ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันทีเกี่ยวขึ้นมาห้าม
ลงไปเก็บโดยเก็บเด็ดขาด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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22. การติดตั้งแผ่นหลังคา
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งแผ่นหลังคา

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งแผ่นหลังคา (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.7 Safety Net หย่อน

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.7.1 ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตาม

2.7.1.1 ติดตั้งให้ได้ตามมาตาม

ข้อกาหนด

ฐาน Safety Net
2.7.1.2 ห้ามทิ้งสิ่งของและวัสดุ

ต่าง ๆ ลงใน Safety Net
2.7.1.3 หากมีของตกลงใน
Safety Net ใช้ไม้หรือตะขอ

เกี่ยวขึ้นมาห้ามลงไปเก็บโดย
เก็บเด็ดขาด
2.5.1.4 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

2.1 อุบัติเหตุจากผู้ไม่เกี่ยว หรือ

การติดตั้ง Siding โดยใช้
เครน 45 Ton 1 คัน และ

- PPE
- Safety Harness

เครน25 Ton 2 คัน

- สกรู

ทางาน

- สว่าน

2.1.1.2 ติดป้ายแสดงเตือน

ยานพาหนะอื่น ๆ

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ไม่ได้กั้นพื้นที่ขณะมีการยก

2.1.1.1 กั้นบริเวณยกแผ่น และ

บริเวณรถเครนตลอดเวลา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้ง Siding โดยใช้

- กรรไกร

2.2 คนงานตกจากโครงสร้าง หรือ

2.2.1 ติดตั้ง post/Sling และ

2.2.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

เครน 47 Ton 1 คัน และ

- สายไฟ

นั่งร้าน

Safety Net ไม่ได้ทาการ

และ Safety Net ให้เรียบร้อย

ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

2.2.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.2.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

เครน27 Ton 2 คัน (ต่อ)

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น
- รอก

2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

- เชือก

ขณะทางาน

- ธงขาวแดง

สวมใส่ Safety Harness คล้อง
เกี่ยวสายLanyard กับ Sling

- รถเครน

ตลอดเวลา

- กระเช้า

2.3 รถเครนล้ม เพราะดินทรุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.1 ไม่มีการปรับพื้นที่และยืด

2.3.1.1 พื้นที่ตั้งรถเครนต้อง

ขาช้างให้สุด

เรียบและแน่นไม่ทรุดตัวยืดขา
ช้างให้สุดทุกครั้งที่มีการยก
ชิ้นงาน
2.3.2.2 มี Rigger คอยให้

สัญญาณเครน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้ง Siding โดยใช้

2.3.2 บูมเครนไปชนกับเสา

2.3.2.1 ตรวจสอบบริเวณการ

เครน 45 Ton 1 คัน และ

โครงสร้าง

หมุนของบูมเครนไม่ให้มีสิ่งกีด

เครน25 Ton 2 คัน (ต่อ)

มาตรการการลดผลกระทบ

ขวางเวลายกแผ่น
2.3.3 ไม่ได้ทาการตรวจสอบ

2.3.3.1 ตรวจสอบสภาพของรถ

สภาพเครนก่อนการใช้งาน

เครนให้ตรงตามข้อกาหนดที่มี
ไว้ให้
2.3.3.2 ตรวจสอบรถเครนก่อน

ใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน (มี
ใบ คป.2)
2.3.3.3 คนขับรถเครนมีใบขับขี่

ถูกประเภท
2.4 เหล็ก Steel Beam หักขณะยก

2.4.1 ไม่มีการตรวจสอบความ

2.4.1.1 ตรวจสอบ Steel

แผ่น

Steel Beam ก่อนการใช้งาน

Beam และน็อตที่ใช้ต่อให้ได้

ตามมาตรฐาน และ ใส่น็อตให้
ครบทุกตัว

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

3

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

การติดตั้ง Siding โดยใช้

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.5 Sling / Soft Sling ขาด

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.5.1 ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ

2.5.1.1 ตรวจสอบ Sling ให้อยู่

เครน 45 Ton 1 คัน และ

Sling ก่อนการใช้งาน

ในสภาพที่ได้มาตรฐาน

เครน25 Ton 2 คัน (ต่อ)

2.5.2 ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

2.5.2.1 ห้ามยกแผ่นน้าหนัก

กาหนด

เกินพิกัดของเครน

3.1.1ไม่มีการตรวจสอบ ของ

3.1.1.1 ต้องตรวจสอบสภาพ

Ladder ก่อนเริ่มทางาน

ของ Ladder ทุกครั้งก่อนที่จะ

การติดตั้ง Siding ส่ง

- รถเครน 45 ตัน

ผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบนโดย

- สเก็น 3/4

เครน ยกกระเช้า 45 ตัน
และ Ladder

- สลิง 3/4
- กระเช้า

การติดตั้ง Siding ส่ง

3.1 Ladder อาจจะพังหล่นลงมาได้

มาตรการการลดผลกระทบ

นามาใช้งานโดยSafety ซึ่ง
อาจจะมี Tag หรือ Mark No.
ระบุชัดเจน

- เชือกประคองชิ้นงาน

3.1.1.2 คนงานที่ขึ้นทางาน

- PPE
- Safety Harness

จะต้องขึ้นไปทาตามจานวนที่
กาหนด

- สว่าน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
3

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

ผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบนโดย

- สกรู

เครน ยกกระเช้า 45 ตัน
และ Ladder (ต่อ)

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

3.2 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

3.2.1ทางานบนกระเช้าโดยไม่

3.2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

- กระเช้า

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness & Lanyard

- Ladder

ช่วยชีวิต

- ธงขาวแดง

และคล้องเกี่ยวสาย Lanyard
ทั้ง 2 เส้นกับสายช่วยชีวิต ใน

- รถเครน

กระเช้า

- กรรไกร

3.2.2กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

3.2.2.1 กระเช้าต้องถูก

- สายไฟ

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม

- รอก

กระเช้ามีรายการคานวณ

- เชือก

น้าหนัก (SWL) บ่งชี้ชัดเจน
3.3 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

3.3.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

3.3.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

3.4 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

3.4.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

3.4.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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23. การติดตั้ง Siding
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
3

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Siding

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

ผู้ปฏิบัติงานขึ้นด้านบนโดย

3.4.2 แผ่น Siding ปลิวและหัก

3.4.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

เครน ยกกระเช้า 45 ตัน

จากแรงลม

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น

และ Ladder (ต่อ)

มาตรการการลดผลกระทบ

และมั่นใจว่าไม่หล่น
3.5 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

3.5.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

3.5.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

3.6 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้ตาสว่าน

3.6.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

3.6.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

เข้าตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

3.7 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

3.7.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

3.7.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
3.7.2 ยกชิ้นงานเกินพิกัดที่

3.7.2.1 ห้ามยกแผ่นน้าหนัก

กาหนด

เกินพิกัดของเครน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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24. การติดตั้ง Louvre
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Louvre

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

- เปิด Work Permit ก่อนเริ่ม

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

ปฏิบัติงาน

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

- มีการ Toolbox talk ก่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ

เริ่มงาน

1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

- หัวหน้างานและ safety

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่

คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา

- Drawing

จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้ง Louvre โดยใช้รถ
Manitou

- PPE
- Safety Harness

2.1 รถ Manitou ล้ม เพราะดินทรุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ไม่มีการปรับพื้นที่และยืด

2.1.1.1 พื้นที่ตั้งรถ Manitou

ขาช้างให้สุด

ต้องเรียบและแน่นไม่ทรุดตัว

- สว่าน

ยืดขาช้างให้สุดทุกครั้งที่มีการ

- กรรไกร

ยกชิ้นงาน

- สายไฟ

2.1.1.2 มี Rigger คอยให้

- เชือก

สัญญาณ Manitou

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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24. การติดตั้ง Louvre
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Louvre

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้ง Louvre โดยใช้รถ

- ธงขาวแดง

2.1.2 บูม Manitou ไปชนกับเสา

2.1.2.1 ตรวจสอบบริเวณการ

Manitou (ต่อ)

- รถ Manitou

โครงสร้าง

หมุนของบูม Manitou ไม่ให้มี

- สกรู

มาตรการการลดผลกระทบ

สิ่งกีดขวางเวลายกแผ่น

- รอก
2.1.3 ไม่ได้ทาการตรวจสอบ

2.1.3.1 ตรวจสอบสภาพของรถ

สภาพ Manitou ก่อนการใช้งาน

Manitou ให้ตรงตามข้อกาหนด

ที่มีไว้ให้
2.1.3.2 ตรวจสอบรถ Manitou

ก่อนใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน
(มีใบ คป.2)
2.1.3.3 คนขับรถเครนมีใบขับขี่

ถูกประเภท
2.2 อุบัติเหตุจากผู้ไม่เกี่ยว หรือ

2.2.1 ไม่ได้กั้นพื้นที่ขณะมีติดตั้ง

2.2.1.1 กั้นบริเวณ ติดตั้ง

ยานพาหนะอื่น ๆ

Louvre

Louvre และ บริเวณรถ
Manitou ตลอดเวลาทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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24. การติดตั้ง Louvre
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Louvre

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

การติดตั้ง Louvre โดยใช้รถ
Manitou (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.1.2 ติดป้ายแสดงเตือน

2.3 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

2.3.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

2.3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

Safety Harness & Lanyard

ช่วยชีวิต

และคล้องเกี่ยวสาย Lanyard
ทั้ง 2 เส้นกับสายช่วยชีวิต ใน
กระเช้า

2.3.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
กระเช้ามีรายการคานวณ
น้าหนัก (SWL) บ่งชี้ชัดเจน
2.4 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

2.4.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

2.4.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

2.5 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

2.5.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่

2.5.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวนกันตก

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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24. การติดตั้ง Louvre
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review/Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Louvre

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review/Construction
Supervisor/ Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

การติดตั้ง Louvre โดยใช้รถ

2.5.2 แผ่น Louvre ปลิวและหัก

Manitou (ต่อ)

จากแรงลม

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.6 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.6.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.6.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.7 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้ตาสว่าน

2.7.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.7.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

เข้าตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

2.8 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

2.8.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.8.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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25. การติดตั้ง Flashing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Flashing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review /Construction
Supervisor /Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

- Drawing

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่
จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้ง Flashing โดยใช้
รถ Boom life

มาตรการการลดผลกระทบ

- PPE

2.1 รถ Boom life ล้ม เพราะดิน

2.1.1 ไม่มีการปรับพื้นที่และยืด

2.1.1.1 พื้นที่ตั้งรถ Boom life

- Safety Harness

ทรุด

ขาช้างให้สุด

ต้องเรียบและแน่นไม่ทรุดตัว

- สว่าน

ยืดขาช้างให้สุดทุกครั้งที่มีการ

- สายไฟ

ยกชิ้นงาน

- กรรไกร

2.1.1.2 มี Rigger คอยให้

- ธงขาวแดง

สัญญาณ Boom life

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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25. การติดตั้ง Flashing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Flashing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor /Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้ง Flashing โดยใช้

- สกรู

2.1.2 บูม Manitou ไปชนกับเสา

2.1.2.1 ตรวจสอบบริเวณการ

รถ Boom life (ต่อ)

- รอก

โครงสร้าง

หมุนของบูม Boom life ไม่ให้มี

- เชือก

มาตรการการลดผลกระทบ

สิ่งกีดขวางเวลายกแผ่น

- รถ Boom Lift
2.1.3 ไม่ได้ทาการตรวจสอบ

2.1.3.1 ตรวจสอบสภาพของรถ

สภาพ Manitou ก่อนการใช้งาน

Boom life ให้ตรงตาม

ข้อกาหนดที่มีไว้ให้
2.1.3.2 ตรวจสอบรถ Boom
life ก่อนใช้งานให้ได้ตาม

มาตรฐาน (มีใบ คป.2)
2.1.3.3 คนขับรถเครนมีใบขับขี่

ถูกประเภท
2.2 อุบัติเหตุจากผู้ไม่เกี่ยว หรือ

2.2.1 ไม่ได้กั้นพื้นที่ขณะมีติดตั้ง

2.2.1.1 กั้นบริเวณ ติดตั้ง

ยานพาหนะอื่น ๆ

Flashing

Flashing และ บริเวณรถ
Manitou ตลอดเวลาทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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25. การติดตั้ง Flashing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Flashing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor /Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

การติดตั้ง Flashing โดยใช้
รถ Boom life (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.2.1.2 ติดป้ายแสดงเตือน

2.3 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

2.3.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

2.3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

Safety Harness & Lanyard

ช่วยชีวิต

และคล้องเกี่ยวสาย Lanyard
ทั้ง 2 เส้นกับสายช่วยชีวิต ใน
กระเช้า

2.3.2 กระเช้าชารุด

มาตรการการลดผลกระทบ

2.3.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
กระเช้ามีรายการคานวณ
น้าหนัก (SWL) บ่งชี้ชัดเจน
2.4 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

2.4.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

2.4.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

2.5 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

2.5.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.5.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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25. การติดตั้ง Flashing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Flashing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor /Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การติดตั้ง Flashing โดยใช้

2.5.2 แผ่นFlashing ปลิวและหัก

2.5.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

รถ Boom life (ต่อ)

จากแรงลม

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

2.6 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.6.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.6.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.7 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้ตาสว่าน

2.7.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.7.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

เข้าตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

2.8 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

2.8.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.8.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.9 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.9.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.9.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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25. การติดตั้ง Flashing
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้ง Flashing

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้ง Flashing โดยใช้
รถ Boom life (ต่อ)

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor /Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.10 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้ตา

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.10.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.10.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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26. การติดตั้งหลังคา Canopy
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งหลังคา Canopy

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

- Drawing

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่
จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งหลังคา Canopy

-Life Line

2.1.1 ติดตั้ง post/Sling และ

2.1.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

- แผ่นหลังคา

Safety Net ไม่ได้ทาการตรวสอบ

และ Safety Net ให้เรียบร้อย

- PPE

ก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

- สว่าน

2.1.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.1.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

- กรรไกร

2.1 คนงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

นั่งร้านหรือ เครน เท่านั้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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26. การติดตั้งหลังคา Canopy
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งหลังคา Canopy

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งหลังคา Canopy

- สายไฟ

2.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

(ต่อ)

- สกรู

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness คล้อง

- รอก

มาตรการการลดผลกระทบ

- เชือก

เกี่ยวสายLanyard กับ Sling
ตลอดเวลา

- ธงขาวแดง

2.2.3.2 ใช้สลิง 2 เส้นคู่ขนาน

สาหรับติด wire mesh
2.2.3.3 คนงานจะต้องยืน

ทางานบนแผ่น Down grad
เท่านั้น
2.2.3.4 หยุดงาน มุงแผ่น

หลังคา ก่อนสุดพื้นที่ Safety
Net 2 เมตร และ กั้นธง ขาว-

แดง บอกไว้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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26. การติดตั้งหลังคา Canopy
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งหลังคา Canopy

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งหลังคา Canopy

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.2 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.2.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.2.2 ชิ้นงานที่กองหรือแผ่น

2.2.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

หลังคากองไม่มีการผูกมัด

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

2.3 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.3.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.3.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.4 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้สว่านเข้า

2.4.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.4.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

2.5 ชิ้นงานลื่นไถลหรือปลิวและหัก

2.5.1 ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

2.5.1.1 ผูกยึดแผ่นไว้กบั แปให้

จากแรงลม

มาตรการการลดผลกระทบ

แน่น ทุก ๆ 3-5 ม. ด้วยเชือก
ø 6 มิล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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26. การติดตั้งหลังคา Canopy
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งหลังคา Canopy

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งหลังคา Canopy

2.5.1.2 ด้านปลายของแผ่น

(ต่อ)

หลังคาด้านที่ Slope ลงมา
จะต้องมีตัว ล็อคปลายแผ่น
ขวางไม่ให้แผ่นไถลลื่นลง
2.5.1.3 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที
2.6 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

2.6.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.6.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.6.2 ฟ้าผ่า หรือพายุเข้า

2.6.2.1ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันทีเกี่ยวขึ้นมาห้าม
ลงไปเก็บโดยเก็บเด็ดขาด
2.7 Safety Net หย่อน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.7.1 ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตาม

2.7.1.1 ติดตั้งให้ได้ตามมาตาม

ข้อกาหนด

ฐาน Safety Net

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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26. การติดตั้งหลังคา Canopy
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การติดตั้งหลังคา Canopy

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การติดตั้งหลังคา Canopy

2.7.1.2 ห้ามทิ้งสิ่งของและวัสดุ

(ต่อ)

ต่าง ๆ ลงใน Safety Net
2.7.1.3 หากมีของตกลงใน
Safety Net ใช้ไม้หรือตะขอ

เกี่ยวขึ้นมาห้ามลงไปเก็บโดย
เก็บเด็ดขาด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
ของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้า 239

27. Ventilator Roof
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

Ventilator Roof

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาตจาก

อนุญาต

เจ้าของพื้นที่ก่อน

- Drawing

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงานกับ

ทางเจ้าของพื้นที่ในการตรวจ
ระบุและกาหนดตาแหน่งพื้นที่
จะขุดอย่างชัดเจน
2

การติดตั้งแผ่นหลังคา

- Safety Harness

Ventilator Roof

2.1.1 ติดตั้ง Post/Sling และ

2.1.1.1 ต้องติดตั้ง Post / Sling

- Life Line

Safety Net ไม่ได้ทาการ

และ Safety Net ให้เรียบร้อย

- แผ่นหลังคา

ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

และตรวจเช็ค

- PPE

2.1.2 คนงานปืนขึ้นโครงสร้าง

2.1.2.1 ต้องขึ้น - ลง ทาง

- สว่าน

2.1 คนงานตกจากที่สูง

มาตรการการลดผลกระทบ

นั่งร้านหรือ รถกระเช้า เท่านั้น

- กรรไกร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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27. Ventilator Roof
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

Ventilator Roof

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งแผ่นหลังคา

- สายไฟ

2.1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คล้องเกี่ยว

2.1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

Ventilator Roof (ต่อ)

- ธงขาวแดง

ขณะทางาน

สวมใส่ Safety Harness คล้อง

- เชือก

มาตรการการลดผลกระทบ

- สกรู

เกี่ยวสาย Lanyard กับ Sling
ตลอดเวลา

- รอก

2.1.3.2 ใช้สลิง 2 เส้นคู่ขนาน

สาหรับติด แผ่นหลังคา
2.1.3.3 คนงานจะต้องยืน

ทางานบนแผ่น Down grad
เท่านั้น
2.1.3.4 หยุดงาน มุงแผ่น

หลังคา ก่อนสุดพื้นที่ Safety
Net 2 เมตร และ กั้นธง ขาว-

แดง บอกไว้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสาเร็จรูป
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27. Ventilator Roof
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

Ventilator Roof

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
การติดตั้งแผ่นหลังคา

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

2.2 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

Ventilator Roof (ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือก

2.2.1.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ผูกแขวนกันตก

ที่ใช้งานควรมีเชือกผูกแขวน
กันตก

2.2.2 ชิ้นงานที่กองหรือแผ่น

2.2.2.1 วัสดุที่นาขึ้นไปวาง

หลังคากองไม่มีการผูกมัด

ด้านบนก็จะต้องผูกมัดให้แน่น
และมั่นใจว่าไม่หล่น

2.3 อุบัติเหตุจากวัสดุบาดมือและ

2.3.1 ไม่สวมใส่ถุงมือขณะ

2.3.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ร่างกาย

ปฏิบัติงาน

ป้องกันวัสดุบาดให้ครบทุกคน

2.4 เศษวัสดุต่าง ๆ และขี้สว่านเข้า

2.4.1 ไม่สวมแว่นตาขณะ

2.4.1.1 ต้องมีอุปกรณ์ PPE

ตา

ปฏิบัติงาน

แว่นตาตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน

2.5 ชิ้นงานลื่นไถลหรือปลิวและหัก

2.5.1 ชิ้นงานได้รับความเสียหาย

2.5.1.1 ผูกยึดแผ่นไว้กบั แปให้

จากแรงลม

มาตรการการลดผลกระทบ

แน่น ทุก ๆ 3-5 ม.ด้วยเชือก ø
6 มิล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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27. Ventilator Roof
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

Ventilator Roof

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

การติดตั้งแผ่นหลังคา

2.5.1.2 ด้านปลายของแผ่น

Ventilator Roof (ต่อ)

หลังคาด้านที่ Slop ลงมา
2.5.1.3 ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันที
2.6 ไฟฟ้าช๊อตและดูด

2.6.1 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด

2.6.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น สว่าน สายไฟ
Safety Plug ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2.6.2 ฟ้าผ่า หรือพายุเข้า

2.6.2.1ถ้ามีฝนตก ลมแรง ให้

หยุดงานทันทีเกี่ยวขึ้นมาห้าม
ลงไปเก็บโดยเก็บเด็ดขาด
2.7 Safety Net หย่อน

มาตรการการลดผลกระทบ

2.7.1 ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตาม

2.7.1.1 ติดตั้งให้ได้ตามมาตาม

ข้อกาหนด

ฐาน Safety Net
2.7.1.2 ห้ามทิ้งสิ่งของและวัสดุ

ต่าง ๆ ลงใน Safety Net

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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27. Ventilator Roof
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
2

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

Ventilator Roof

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือ

เกิดขึ้น

ความเสียหาย

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

การติดตั้งแผ่นหลังคา

2.7.1.3 หากมีของตกลงใน

Ventilator Roof (ต่อ)

Safety Net ใช้ไม้หรือตะขอ

เกี่ยวขึ้นมาห้ามลงไปเก็บโดย
เก็บเด็ดขาด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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28. การรื้อ Post & Static line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

ขั้นตอนที่
1

ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การรื้อ Post & Static line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

งานที่ปฏิบัติ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
- ใบอนุญาตในการทางาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย

1.1 เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

- Work Permit

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย

1.1.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ขอ

1.1.1.1 ทาการขออนุญาต

อนุญาต

จากเจ้าของพื้นที่กอ่ น

- Drawing

1.1.1.2 ตรวจสอบพื้นทีก่ ่อน

เข้าไปให้มีความปลอดภัยใน
การตรวจ
1.1.1.3 มีการประสานงาน

กับทางเจ้าของพื้นที่ในการ
ระบุและกาหนดตาแหน่ง
พื้นที่จะขุดอย่างชัดเจน
2

การรื้อ Post & Static line

- PPE
- Safety Harness
- ธงขาวแดง
- รถเครน
- ประแจ

2.1 ผู้ปฏิบัติงานตกจากกระเช้า

มาตรการการลดผลกระทบ

2.1.1 ทางานบนกระเช้าโดยไม่

2.1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม

คล้องเกี่ยวสาย Lanyard กับสาย

ใส่ Safety Harness &

ช่วยชีวิต

Lanyard และคล้องเกี่ยวสาย

ทั้ง 2 เส้นกับสายช่วยชีวิต
ในกระเช้า

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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28. การรื้อ Post & Static line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การรื้อ Post & Static line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ
การรื้อ Post & Static line

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย

- เครื่องมือ

2.1.2 กระเช้าชารุด

(ต่อ)

มาตรการป้องกัน

หรืออันตราย
2.1.2.1 กระเช้าต้องถูก

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
กระเช้ามีรายการคานวณ
น้าหนัก (SWL) บ่งชี้ชัดเจน
2.2 กระเช้าแกว่งไปมาโดนอุปกรณ์

2.2.1 ไม่มีเชือกสาหรับ Control

2.2.1.1 ใช้เชือกผูกประคอง

เสียหาย

กระเช้า

กระเช้า บังคับทิศทาง

2.3 วัสดุและเครื่องมือตกลงมาได้

2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มัดเชือกผูก

2.3.1.1 เครื่องมือหรือ

แขวนกันตก

อุปกรณ์ที่ใช้งานควรมีเชือก
ผูกแขวนกันตก

2.4 Post Sling เกี่ยวคนตกจาก

กระเช้ารถ เครน

2.4.1 ทาการรื้อด้วยความประมาท

มาตรการการลดผลกระทบ

2.4.1.1 รื้อ Post Static line

ด้วยความระมัดระวัง
2.4.1.2 ทาการกั้นบริเวณ

ด้านล่างที่มีการทางาน
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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28. การรื้อ Post & Static line
บันทึกผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ชื่อโครงการ

XXX

Analyze /Safety Officer

วันที่วิเคราะห์

dd mm yyyy

Review /Safety Supervisor

รายละเอียด

การรื้อ Post & Static line

สถานที่

XXX

งานบริเวณ

New warehouse AS/RS

ขั้นตอนที่
2

งานที่ปฏิบัติ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน

Review /Construction
Supervisor / Engineering

อันตรายหรือความเสีย่ งที่อาจ

สาเหตุการเกิดอันตรายหรือความ

เกิดขึ้น

เสียหาย

การรื้อ Post & Static line

2.5 Post Sling หล่นเกี่ยวกับ

(ต่อ)

กระเช้ารถ
2.6 Post Sling หล่นใส่กระจกรถ

2.5.1 ทาการรื้อด้วยความประมาท

มาตรการป้องกัน

มาตรการการลดผลกระทบ
หรืออันตราย

2.5.1.1 รื้อ Post Static line

ด้วยความระมัดระวัง
2.6.1 ไม่มีการกั้นพื้นที่ขณะ

2.6.1.1 ทาการกั้นบริเวณ

ปฏิบัติงาน

ด้านล่างที่มีการทางาน
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.7 Post Sling หล่นโดนคนงาน

2.7.1 ไม่มีการผูกมัด อุปกรณ์ขณะมี

2.7.1.1 ผูกมัดอุปกรณ์ให้

ด้านล่างขณะรื้อ

การรื้อ

แน่น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางาน (องคการมหาชน)

