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บทคัดย่ อ
ความปลอดภัยในการทํางานนั้นมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการทํางานทุกประเภทล้วนแล้ว
มีความเสี่ ยงจากการทํางานทั้งสิ้ นแต่อาจจะมีความเสี่ ยงมากความเสี่ ยงน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับลักษณะของงาน อย่างไรก็ตามอุบตั ิเหตุเมื่อเกิ ดขึ้นขึ้นแล้วนั้นย่อมส่ งผลเสี ยหลายด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุน้ นั ได้รับบาดเจ็บด้านร่ างกายและส่ งผลกระทบยังจิตใจอีกด้วย ตลอดจน
ผลกระทบต่อองค์กรหลายด้าน เช่น เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เสี ยค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้ นฟูพนักงาน เป็ นต้น
การทํางานในคลังสิ นค้าเป็ นอีกงานหนึ่ งที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน อันมีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน การกระทําที่ไม่ปลอดภัย การทํางานด้วยความประมาท การไม่
สวมอุ ป กรณ์ ป้ องกัน ตลอดจนการขาดความรู ้ ความเข้า ใจด้า นความปลอดภัย ที่ ดีพ อ จากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาพบว่ามีอุบตั ิตุเกิดขึ้นมากถึง 6 ครั้ง อวัยวะที่ได้รับ
บาดเจ็บมากที่ สุดคื อนิ้ วมื อเมื่ อเทียบกับอวัยวะอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บนั้น นิ้ วมือได้รับบาดเจ็บสู งถึ ง
ประมาณร้อยละ 67 และที่เหลื อนั้นได้รับบาดเจ็บที่เท้าประมาณร้อยละ 33 จากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังกล่าวนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาถึงการทํางานของกิจกรรมทั้งหมดในคลังสิ นค้าแล้วทําการประเมิน
ความเสี่ ย งที่เกิ ดขึ้ น เพื่อวางแผนหาทางแก้ไ ข โดยจะทําการแก้ไขกิ จกรรมที่มี ค วามเสี่ ยงสู งก่ อน
กล่าวคือระดับความเสี่ ยงตั้งแต่ละดับที่ 6 ขึ้นไป ซึ่ งพบว่ามี 4 กิจกรรมส่ วนระดับความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่า
ระดับ 6ได้ทาํ การจัดแผนการปรับปรุ งไว้ในอนาคตซึ่ งพบว่ามี 5 กิ จกรรม จากกิ จกรรมทั้งหมด 16
กิจกรรม ซึ่ งผลของความเสี่ ยงที่ได้น้ ี นกั ศึกษาได้นาํ มาหาทางแก้ไขปรับปรุ งโดยการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงของกิจกรรมที่ทาํ และใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นซึ่ งผลมา
จากการเก็บข้อมูลในเดื อนกุมภาพันธ์พบว่ามีอุบตั ิเหตุจาํ นวน 6 ครั้งและหลังจากการแก้ไขปรับปรุ ง
และทําการเก็บผลในเดือนมีนาคมถึงเมษายนพบว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวสามารถลดจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุลงได้ 5 ครั้ง
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Abstract
Work under safety first role is The most Significant. All kind of operation have risk but
level of risk will depend on type of work. However accident will effect for disadvantage health of
human as well as accident will effect to Company too such as dishonorable medical fee reparation
etc. Operation in warehouse have risk to accident from The situation is not safe or careless or Lack
of knowledge in Job description. From statistic of February 2016 ago found appear accident 6 time.
Most Injured organ is finger. Infured Finger is 67% and 33% is Foot organ. From data researcher
can study operation of all activity in warehouse after that researcher make risk assessment for
solving problems. researcher found Level 6 up of risk have 4 activity from 16 activity
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