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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการรวบรวมสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากวันที่ 1 กุมภาพัน 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพัน 2559 พบว่าเกิด
อุบตั ิเหตุ 6 ครั้งส่ วนใหญ่เกิดขึ้นที่นิ้วและเท้าทําให้ในการเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน 6 ครั้งได้รับอุบตั ิเหตุจากนิ้ว
ร้อยละ 66.67 และจากเท้าร้อยละ 33.33 ซึ่ งสามารถสรุ ปสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที4่ .1 สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ลําดับ

วันที่

ชื่อ

แผนก

อายุ
นิ้ว
นิ้ว
บาด

1

10/2/16

พันธการ ปาณะดิษฐ์

คงคลัง

28

2

13/2/16

วิรัตน์ สัมทับ

คงคลัง

32

3

14/2/16

พันธการ ปาณะดิษฐ์

คงคลัง

28

-

4

20/2/16

พันธการ ปาณะดิษฐ์

คงคลัง

28

5

25/2/16

อลรรพล จิรวิวฒั น์

คงคลัง

28

6

27/2/16

พันธการ ปาณะดิษฐ์

คงคลัง

28

นิ้ว
บาด
นิ้ว
บาด
นิ้ว
บาด

การบาดเจ็บ
เท้า
ศีรษะ
เดิน
เตะ
วัสดุ
เท้า
โดน
ของ
ทับ
-

สาเหตุเบื้องต้น
แขน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีปฏิบตั ิงาน
ไม่ปลอดภัย
สภาพแวดล้อม
ต่างๆไม่
ปลอดภัย
วิธีปฏิบตั ิงาน
ไม่ปลอดภัย

วิธีปฏิบตั ิงาน
ไม่ปลอดภัย
วิธีปฏิบตั ิงาน
ไม่ปลอดภัย
วิธีปฏิบตั ิงาน
ไม่ปลอดภัย
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4.1 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
รู ปลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานเกิดขึ้นที่นิ้วมือเช่น นิ้วบาด และเกิดขึ้นที่เท้าเช่นเดิน
เตะของ สิ นค้าทับเท้า

รู ปที4่ .1 อุปกรณ์รัดสิ นค้าบาดนิ้ว

รูปที4่ .2 สิ นค้าบาดนิ้ว
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รู ปที่ 4.3 ประกอบอะไหล่ไม่ใส่ ถุงมือยางนิ้วบาด

รู ปที่ 4.4 นิ้วบาด เพราะย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท
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รูปที่ 4.5 เดินเตะของ

รู ปที่ 4.6 สิ นค้าทับเท้า
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4.2 การประเมินความเสี่ ยง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับ 1 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "ตํ่า" เช่น ไม่เกิดขึ้นเลยในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 2 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น"ปานกลาง"เช่น เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 3 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "สู ง" เช่น เกิดขึ้นเป็ นประจําทุกเดือนทุกสัปดาห์หรื อทุกวัน
ระดับความรุ นแรง
ระดับ 1 หมายถึงเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้มีการบาดบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ซึ่ งอาจต้องการความช่วยเหลือในระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระดับ 2 หมายถึง เกิดอุบตั ิเหตุทาํ ให้มีการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยซึ่ งต้องได้รับการช่วยเหลือโดย
การส่ งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็ นการเร่ งด่วน
ระดับ 3 หมายถึงบาดเจ็บถึงขั้นรุ นแรงจนทําให้สูญเสี ยอวัยวะทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวติ
เกณฑ์ความเสี่ ยง
ระดับ 1 ถึงระดับ 2 หมายถึง ระดับตํ่า
ระดับ 3 ถึงระดับ 5 หมายถึง ระดับปานกลาง
ระดับ 6 ถึงระดับ 9 หมายถึง ระดับสู ง
ตารางที4่ .2 การประเมินความเสี่ ยง
ขั้นตอนการ
ทํางาน

รายการพิจารณา
(1)

1. ฝ่ าย พนักงานคลังสิ นค้า
ยกสิ นค้าจากชั้นวาง
ย้ายสิ นค้าใส่พาเลท

จําแนกความเสี่ ยง

โอกาสที่
ระดับ
จะเกิดขึ้น
ความ
(2)
(3)
รุ นแรง(4)
เสี่ ยง ไม่เสี่ ยง 1 2 3 1 2 3

สรุ ป
ความ
เสี่ ยง
(3)(4)

ลักษณะการเกิด
อุบตั ิเหตุและ
วันที่ที่เกิดขึ้นเหตุ




-

- - - - - 


6=สู ง

14/2/16 โดน
สิ นค้าที่กาํ ลัง
ยกขึ้นพาเลททับ

ทําความสะอาดสิ นค้า
เตรี ยมอุปกรณ์ในการรัด
กล่อง
ทําการรัดสิ นค้า

-




- - - - - - - - - - -

-

-



-

- -  -  -

6=สู ง

ตรวจสอบสิ นค้า
รอรถ
ย้ายสิ นค้าขึ้นรถ






- - - - - - - - - - 


4=กลาง

10/2/16 โดนสาย
รัดกล่องบาดนิ้ว
-
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ขั้นตอน
การ
ทํางาน

รายการพิจารณา

โอกาสที่
ระดับ
จะเกิดขึ้น
ความ
(2)
(3)
รุ นแรง(4)
เสี่ ยง
ไม่เสี่ ยง 1 2 3 1 2 3

สรุ ป
ความ
เสี่ ยง
(3)(4)

ลักษณะการเกิด
อุบตั ิเหตุและวันที่ที่
เกิดขึ้นเหตุ



-

- -  -  -

6 = สู ง

13/2/16 เดินเตะวัสดุ



-

- -  -  -

6 = สู ง

ตรวจสอบสิ นค้า



-

-  - -  -

4 =กลาง

25/2/16 โดน
เครื่ องจักรบาดนิ้ว
-

รอขนสิ นค้าขึ้นรถ

-



- - - - - -

-

-

ย้ายสิ นค้าขึ้นรถ



-

-  - -  -

4 =กลาง

20/2/16 โดนสิ นค้า
บาดนิ้วตอนยกสิ นค้า



-

-  - -  - 4 =กลาง

-



- - - - - -

27/2/16 โดนสิ นค้า
บาดนิ้ว
-



-

- -   - - 3 =กลาง

(1)

2. ฝ่ าย ช่างประกอบสิ นค้าตามออเดอร์
ย้ายสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ประกอบมา
รวมกัน
ทําการประกอบสิ นค้า

3. ฝ่ าย พนักงานจัดเก็บสิ นค้า
ย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดยรถ
ลากพาเลท
เอารถโฟล์คลิฟท์ยกสิ นค้าขึ้น
ชั้น
4. ฝ่ าย พนักงานเบิกจ่ายอุปกรณ์
เตรี ยมอุปกรณ์หน้าห้อง
อุปกรณ์

จําแนกความเสี่ ยง

-

-
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จากการประเมินความเสี่ ยงพบว่ามีสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยทําการสรุ ปไว้ท้ งั หมดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 ตารางสรุ ปความเสี่ ยง
ลําดับ
1

ระดับความเสี่ ยง
6

กิจกรรม
ทําการประกอบสิ นค้า

สาเหตุ
1.ช่างประกอบเครื่ องจักรตามออเดอร์มีจาํ นวนน้อย
คนงานเลยต้องทําแทน
2.ทําชิ้นส่ วนที่คมและลื่นหลุดมือ
3.มือลื่น
4.ขาดอุปกรณ์ช่วย

2

6

ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท

1. มือลื่น
2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก
3. ไม่มีการให้สัญญาณก่อน
4. ไม่สวมรองเท้านิรภัย

3

6

ทําการรัดสิ นค้า

1.มือลื่น
2.สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก
3.ไม่สวมถุงมือ
4. อุปกรณ์ในการรัดสิ นค้ามีความคม

4

6

ย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการ 1.มีนํ ้ามันหก
ประกอบสิ นค้ามา
2.วางวัสดุต่างๆไม่ถูกที่
รวมกัน
3.ไม่สวมรองเท้านิรภัย
4.วัสดุที่วางอยูก่ บั พื้นมีความคม

5
6
7

4
4
4

8
9

4
3

ตรวจสอบสิ นค้า
ยกสิ นค้าขึ้นรถ
ย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดย
รถลากพาเลท
ยกสิ นค้าขึ้นรถ
เตรี ยมอุปกรณ์หน้าห้อง
เก็บวัสดุ

1. เกิดจากความมักง่ายของผูต้ รวจสอบ
1. เกิดจากความมักง่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1. เกิดจากความมักง่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1. เกิดจากความมักง่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางาน
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จากตารางที่ 4.3 สามารถที่จะอธิ บายระดับความเสี่ ยง กิจกรรม และสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุได้
ดังต่อไปนี้
ลําดับที่ 1
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ทําการประกอบสิ นค้า
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. ช่างประกอบเครื่ องจักรตามออเดอร์ มีจาํ นวนน้อยคนงานเลยต้องทําแทน เพราะช่างประกอบ
เครื่ องจักรบางครั้งต้องออกไปหน้างานจนทําให้คนงานที่ขาดทักษะต้องเข้ามาทําแทนจึงทํา
ให้เกิดนิ้วบาด
2. ทําชิ้นส่ วนที่มีความคมและลื่นหลุดมือ เพราะมีคราบนํ้ามันติดอยูก่ บั ชิ้นส่ วนจึงทําให้เกิดนิ้ว
บาด
3. มือลื่น เพราะอากาศร้อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
4. ขาดอุปกรณ์ช่วย เพราะมีอุปกรณ์ที่ไว้ใช้งานในแต่ละครั้งขาดหายมีไม่ครบทําให้การหยิบ
จับอุปกรณ์บางชิ้นลําบากมากขึ้นจึงทําให้เกิดนิ้วบาด
ลําดับที่ 2
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มือลื่น เพราะอากาศร้อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก เพราะสิ นค้าที่ทาํ การย้ายใส่ พาเลทนั้นมีขนาดใหญ่ทาํ ให้การย้ายลําบาก
มากยิง่ ขึ้นจึงทําให้เท้าได้รับบาดเจ็บ
3.ไม่มีการให้สัญญาณในระหว่างการยกเคลื่อนย้ายสิ นค้าของเพื่อนร่ วมงาน เพราะในการย้าย
สิ นค้าใส่ พาเลทโดยการยกสิ นค้าขนาดไม่ใหญ่ตอ้ งใช้คนช่วยยกมากกว่า 1 คน ทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึนได้ เช่น สิ นค้าทับเท้า
4. ไม่สวมรองเท้านิรภัย เพราะในการทํางานในแต่ละวันมีการไม่สวมรองเท้านิรภัยเพื่อลด
ความรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
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ลําดับที่ 3
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ทําการรัดสิ นค้า
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มือลื่น เพราะอากาศร้ อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
ได้
2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก เพราะ บางครั้งสิ นค้าที่ทาํ การรัดนั้นมีขนาดใหญ่มากทําให้การทํางานมี
ความลําบากมากขึ้นเนื่องจากยกสิ นค้าไม่ไหวจึงทําให้เกิดนิ้วบาด
3. ไม่สวมถุงมือ เพราะ พนักงานทํางานด้วยความเร่ งรี บจึง ไม่สวมใส่ ถุงมือ จึงทําให้เกิดนิ้ว
บาด
4. อุปกรณ์ในการรัดสิ นค้ามีความคมทําให้บาดนิ้วมือ
ลําดับที่ 4
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการประกอบสิ นค้ามารวมกัน
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มีน้ าํ มันหก เพราะมีการใช้น้ าํ มันในคลังสิ นค้าแล้วไม่ทาํ ความสะอาดพื้นจึงทําให้ลื่น
2. วางวัสดุ ต่างๆวางไม่ถูกที่ เพราะ มีการวางวัสดุต่างๆวางอยู่รวมกันโดยไม่มีการคัดแยก
วัสดุออกให้เหมาะสมจึงเป็ นเหตุทาํ ให้พนักงานเดินเตะวัสดุที่มีความคม
3. ไม่สวมรองเท้านิ รภัย เพราะในการทํางานในแต่ละวันมีการไม่สวมรองเท้านิ รภัยเพื่อลด
ความรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
4. วัสดุที่วางอยูก่ บั พื้นมีความคมจึงทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
ลําดับที่ 5
ระดับความเสี่ ยง 4
กิจกรรม ตรวจสอบสิ นค้า
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1.เกิดจากความมักง่ายของผูต้ รวจสอบ
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ลําดับที่ 6
ระดับความเสี่ ยง 4
กิจกรรม ยกสิ นค้าขึ้นรถ
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. เกิดจากความมักง่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ลําดับที่ 7
ระดับความเสี่ ยง 4
กิจกรรม ย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดยรถลากพาเลท
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. เกิดจากความมักง่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ลําดับที่ 8
ระดับความเสี่ ยง 4
กิจกรรม ยกสิ นค้าขึ้นรถ
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. เกิดจากความมักง่ายของผูต้ รวจสอบ
ลําดับที่ 9
ระดับความเสี่ ยง 3
กิจกรรม เตรี ยมอุปกรณ์หน้าห้องเก็บวัสดุ
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางาน
จากการประเมินความเสี่ ย งพบว่างานที่ มีความเสี่ ยงระดับ 6 ซึ่ ง เป็ นระดับความเสี่ ยงสู งสุ ด
ประกอบด้วยการทํางาน คือ การประกอบสิ นค้า ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท ทําการรัดสิ นค้า ย้ายวัสดุที่ตอ้ ง
ใช้ในการประกอบสิ นค้ามารวมกัน
ทางผูว้ จิ ยั จะทําการแก้ไขในระดับ 6 ซึ่ งเป็ นระดับความเสี่ ยงสู งสุ ดจึงจําเป็ นต้องทําการแก้ไขอย่าง
เร่ งด่ วนส่ วนระดับ 3 และระดับ 4 เป็ นระดับที่ มีค วามเสี่ ย งปานกลางประกอบไปด้วยการทํา งาน คื อ
ตรวจสอบสิ นค้า ยกสิ นค้าขึ้นรถ ย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดยรถลากพาเลท เตรี ยมอุปกรณ์ หน้าห้องเก็บวัสดุ
ทางผูว้ จิ ยั จะทําการแก้ไขในภายหลังดังแสดงในตารางแผนงานที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แผนการปรับปรุ งอุบตั ิเหตุ

ลําดับ ระดับความเสี่ ยง
1
6
2
6
3
6
4
6
5
4
6
4
7
4
8
4
9
3

แผนการปรับปรุ งอุบตั ิ
กิจกรรม
ทําการประกอบสิ นค้า
ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท
ทําการรัดสิ นค้า
ย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการประกอบสิ นค้ามารวมกัน
ตรวจสอบสิ นค้า
ยกสิ นค้าขึ้นรถ
ย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดยรถลากพาเลท
ยกสิ นค้าขึ้นรถ
เตรี ยมอุปกรณ์หน้าห้องเก็บวัสดุ

แผนแก้ไข/ปรับปรุ ง
3 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559

สถานะ
ทําแล้ว
ทําแล้ว
ทําแล้ว
ทําแล้ว
ตามแผนงาน
ตามแผนงาน
ตามแผนงาน
ตามแผนงาน
ตามแผนงาน

4.5 การวิเคราะห์ ลกั ษณะการบาดเจ็บ
รู ปลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่นิ้วมือแต่ก็มีบางส่ วนที่เกิด
อุบตั ิเหตุที่เท้าดังแสดงในรู ปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 แผนภูมิวงกลมแสดงอวัยวะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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การวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สําหรับการวิเคราะห์ได้นาํ หลักการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลาซึ่ งใช้วเิ คราะห์สาเหตุหลักที่ส่งผล
ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุดงั ต่อไปนี้
1. แผนภูมิก้างปลาการวิเคราะห์ การบาดเจ็บทีน่ ิว้ มือ
สภาพแวดล้อม(Environment)

คน(man)
เกิดจากความมักง่าย

อากาศร้ อน
เหงื่อออก

ช่างประกอบมี

บางครั้งขาดช่างที่มี

มือลืน่

จํานวนน้อย

ทักษะควบคุมการ

แสงสว่างไม่เพียงพอ
นิ้วมือได้รับ
บาดเจ็บ
พื้นผิววัสดุลื่นและชิ้นส่ วนคม

หยิบชิ้นส่วนยาก

ทําชิ้นส่ วนที่คม

ขาดอุปกรณ์ช่วย

และลื่นหลุดมือ

บางตัว

ชิ้นส่ วนชํารุ ด
วิธีการปฏิบตั ิงาน( Method)

วัสดุ(material)

รู ปที่ 4.8 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงการวิเคราะห์การบาดเจ็บที่นิ้วมือ
การอธิบายของแผนภูมิก้างปลาระหว่างสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุ
1. ช่างประกอบมีจาํ นวนน้อยจึงต้องจัดให้คนงานต่างแผนกมาทําแทนทําให้เกิดนิ้วมือได้รับ
บาดเจ็บ
2. มือลื่นทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
3. ขาดอุปกรณ์ช่วยบางตัวทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
4. ทําชิ้นส่ วนที่คมและลื่นหลุดมือทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
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2. แผนภูมิก้างปลาการวิเคราะห์ การบาดเจ็บทีเ่ ท้ า
คน(man)

สภาพแวดล้อม(Environment)

เกิดจากความมักง่าย

อากาศร้ อน

ไม่สวมร้องเท้านิ รภัย

เหงื่อออก

มือลืน่
แสงสว่างไม่เพียงพอ

ความประมาท
บาดเจ็บที่
เท้า

สิ นค้ามีขนาดใหญ่

ไม่มีการให้
สัญญาณก่อน

สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก

ไม่มีการวางแผนก่อน

ชิ้นส่ วนชํารุ ด

วัสดุ(material)

ปฏิบตั ิงาน
วิธีการปฏิบตั ิงาน( Method)

รู ปที่ 4.9 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงการวิเคราะห์กิจกรรมของ ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท
การอธิบายของแผนภูมิก้างปลาระหว่างสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุ
1.
2.
3.
4.

ไม่สวมร้องเท้านิรภัยทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
มือลื่นทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
สิ นค้ามีน้ าํ หนักมากทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
ไม่มีการให้สัญญาณก่อนทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
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3. แผนภูมิก้างปลาการวิเคราะห์ การบาดเจ็บทีน่ ิว้ มือ
สภาพแวดล้อม(Environment)

คน(man)
เกิดจากความมัก

อากาศร้ อน

มือลืน่

ไม่สวมถุงมือ

เหงื่อออก
แสงสว่างไม่เพียงพอ

นิ้วมือได้รับ
บาดเจ็บ
สิ นค้ามีขนาดใหญ่

อุปกรณ์ในการรัด
สิ นค้ามีความคม

สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก

วัสดุ(material)

เครื่ องจักรชํารุ ด

เครื่ องจักร(Machine)

รู ปที่ 4.10 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงทําการรัดสิ นค้า
การอธิบายของแผนภูมิก้างปลาระหว่างสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุ
1.
2.
3.
4.

ไม่สวมถุงมือทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
มือลื่นทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
สิ นค้ามีน้ าํ หนักมากทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
อุปกรณ์ในการรัดสิ นค้ามีความคมทําให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ
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4. แผนภูมิก้างปลาการวิเคราะห์ การบาดเจ็บทีเ่ ท้ า
สภาพแวดล้อม(Environment)

คน(man)

ความมักง่าย

พื ้นลืน่

ไม่สวม

มีนํ ้ามันหก

รองเท้ านิรภัย
ความประมาณ

แสงสว่างไม่เพียงพอ

บาดเจ็บ
ที่เท้า

ไม่มีการแยกแยะวัสดุให้ เหมาะสม
วางวัสดุตา่ งๆวางไม่ถกู ที่

วัสดุที่วาง
อยูก่ บั พื ้นมี
ความคม

มีการวางแผนการจัดเก็บที่
เครื่ องจักรชํารุด

เหมาะสม
วิธีการปฏิบตั ิงาน( Method)

วัสดุ(material)

รู ปที่ 4.11 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการประกอบสิ นค้ามารวมกัน
การอธิบายของแผนภูมิก้างปลาระหว่างสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุ
1. ไม่สวมรองเท้านิรภัยทําให้บาดเจ็บที่เท้า
2. มีน้ าํ มันหกทําให้บาดเจ็บที่เท้า
3. วางวัสดุต่างๆวางไม่ถูกที่ทาํ ให้บาดเจ็บที่เท้า
4. วัสดุที่วางอยูก่ บั พื้นมีความคมทําให้บาดเจ็บที่เท้า
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4.6 แนวทางการแก้ ไข
จากการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุจากแผนภูมิกา้ งปลาข้างต้นสามารถนํามาหาแนวทางการแก้ไขได้ดงั
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แนวทางการแก้ไข
ลําดับ

กิจกรรม

ระดับ
ความเสี่ ยง

1

ทําการ
ประกอบ
สิ นค้า
ความเสี่ ยง คือ
นิ้วได้รับ
บาดเจ็บ

6

ย้ายสิ นค้าใส่
พาเลท
ความเสี่ ยง คือ
เท้าได้รับ
บาดเจ็บ

6

ทําการรัด
สิ นค้า
ความเสี่ ยง คือ
นิ้วได้รับ
บาดเจ็บ

6

2

3

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

1.ช่างประกอบมีจาํ นวนน้อย 1.จ้างช่างประกอบเพิ่ม
คนงานเลยต้องทําแทน

ทําก้างปลา
ดังแสดง
รู ปที่
รู ปที่ 4.8

2.เช็ดชิ้นส่ วนที่ลื่นก่อนทํา

2.ทําชิ้นส่ วนที่คมและลื่นหลุด การประกอบ
มือ

3.ใส่ ถุงมือกันลื่น

3.มือลื่น

4.ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ให้

4.ขาดอุปกรณ์ช่วย

ครบก่อนปฏิบตั ิงาน

1. มือลื่น

1.ใส่ ถุงมือกันลื่น

2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก

2.ใช้เครื่ องจักช่วยย้ายขึ้นพา

3. ไม่มีการให้สัญญาณก่อน

เลท

4. ไม่สวมร้องเท้านิรภัย

3.วางแผนกันก่อนปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.9

4.ต้องสวมร้องเท้านิรภัย

1.มือลื่น

1.ใส่ ถุงมือกันลื่น

2.สิ นค้ามีขนาดใหญ่

2.ใช้เครื่ องจักรเข้ามาช่วยยก

3.ไม่สวมถุงมือ

สิ นค้าทําให้การรัดง่ายยิง่ ขึ้น

4. อุปกรณ์ในการรัดสิ นค้ามี

3.ต้องสวมถุงมือ

ความคม

4.ต้องสวมถุงมือป้องกัน
ความคม

รู ปที่ 4.10
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ลําดับ

กิจกรรม

ระดับความ
เสี่ ยง

4

ย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้
ในการประกอบ
สิ นค้ามารวมกัน
ความเสี่ ยง คือ
นิ้วได้รับบาดเจ็บ

6

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

1.มีน้ าํ มันหก

1.ทําการเช็ดนํ้ามันที่หก

2.วางวัสดุต่างๆวางไม่ถูกที่

2.หาที่จดั เก็บวางวัสดุ

3.ไม่รองเท้านิรภัย

โดยเฉพาะ

ทําก้างปลา
ดังแสดง
รู ปที่
รู ปที่ 4.11

4.วัสดุที่วางอยูก่ บั พื้นมีความ 3.ต้องสวมถุงมือ
คม

4. หาที่จดั เก็บวางวัสดุที่คม
และอันตรายโดยเฉพาะ

ลําดับที่ 1
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ทําการประกอบสิ นค้า
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. ช่างประกอบเครื่ องจักรตามออเดอร์ มีจาํ นวนน้อยคนงานเลยต้องทําแทน เพราะช่างประกอบ
เครื่ องจักรบางครั้งต้องออกไปหน้างานจนทําให้คนงานที่ขาดทักษะต้องเข้ามาทําแทนจึงทํา
ให้เกิดนิ้วบาด
2. ทําชิ้นส่ วนที่มีความคมและลื่นหลุดมือ เพราะมีคราบนํ้ามันติดอยูก่ บั ชิ้นส่ วนจึงทําให้เกิดนิ้ว
บาด
3. มือลื่น เพราะอากาศร้อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
4. ขาดอุปกรณ์ช่วย เพราะมีอุปกรณ์ที่ไว้ใช้งานในแต่ละครั้งขาดหายมีไม่ครบทําให้การหยิบ
จับอุปกรณ์บางชิ้นลําบากมากขึ้นจึงทําให้เกิดนิ้วบาด
แนวทางการแก้ไขมีดงั นี้
1. จ้างช่างประกอบเครื่ องจักรเพิ่มเพื่อแก้ไขไม่ให้คนงานที่ขาดทักษะมาปฏิบตั ิงานแทนหรื อ
ฝึ กอมรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การทํ า งานประกอบเครื่ องจั ก รให้ ป ลอดภั ย
2. เช็ดชิ้นส่ วนที่เปื้ อนนํ้ามันเพื่อป้องกัน อุบตั ิเหตุที่เกิดจากชิ้นส่ วนลื่นหลุดมือ
3. ใส่ ถุงมือกันลื่นเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากเหงื่อแล้วทําให้ลื่นหลุดมือ
4. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ให้ครบก่อนปฏิบตั ิงานเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้
ทํางานง่ายมากยิง่ ขึ้น
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ลําดับที่ 2
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ย้ายสิ นค้าใส่ พาเลท
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มือลื่น เพราะอากาศร้อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก เพราะสิ นค้าที่ทาํ การย้ายใส่ พาเลทนั้นมีขนาดใหญ่ทาํ ให้การย้ายลําบาก
มากยิง่ ขึ้นจึงทําให้เท้าได้รับบาดเจ็บ
3.ไม่มีการให้สัญญาณในระหว่างการยกเคลื่อนย้ายสิ นค้าของเพื่อนร่ วมงาน เพราะในการย้าย
สิ นค้าใส่ พาเลทโดยการยกสิ นค้าขนาดไม่ใหญ่ตอ้ งใช้คนช่วยยกมากกว่า 1 คน ทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึนได้ เช่น สิ นค้าทับเท้า
4. ไม่สวมรองเท้านิรภัย เพราะในการทํางานในแต่ละวันมีการไม่สวมรองเท้านิรภัยเพื่อลด
ความรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
แนวทางการแก้ไขมีดงั นี้
1. ใส่ ถุงมือกันลื่นเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากเหงื่อแล้วทําให้ลื่นหลุดมือ
2. ใช้เครื่ องจักรช่วยย้ายสิ นค้าขึ้นพาเลทโดยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการย้ายสิ นค้าที่มีขนาด
ใหญ่ใส่ พาเลทเพื่อช่วยลดจํานวนอุบตั ิเหตุและช่วยให้ทาํ งานง่ายมากยิง่ ขึ้น
3. วางแผนกันก่อนปฏิบตั ิงานเพื่อบ่งบอกให้รู้จกั จังหวะการวางสิ นค้าเพื่อไม่ไห้สินค้าทับ
เท้า
4. ต้องสวมร้องเท้านิรภัยเพื่อลดความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น เช่น สิ นค้าทับเท้า

60

ลําดับที่ 3
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ทําการรัดสิ นค้า
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มือลื่น เพราะอากาศร้อนทําให้เหงื่อออกมากทําให้มือลื่นจึงเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
2. สิ นค้ามีน้ าํ หนักมาก เพราะ บางครั้งสิ นค้าที่ทาํ การรัดนั้นมีขนาดใหญ่มากทําให้การทํางานมี
ความลําบากมากขึ้นเนื่องจากยกสิ นค้าไม่ไหวจึงทําให้เกิดนิ้วบาด
3.ไม่สวมถุงมือ เพราะ พนักงานทํางานด้วยความเร่ งรี บจึง ไม่สวมใส่ ถุงมือ จึงทําให้เกิดนิ้วบาด
4. อุปกรณ์ในการรัดสิ นค้ามีความคมทําให้บาดนิ้วมือ
แนวทางการแก้ไขมีดงั นี้
1. ใส่ ถุงมือกันลื่นเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากเหงื่อแล้วทําให้ลื่นหลุดมือ
2. ใช้เครื่ องจักรเข้ามาช่วยยกสิ นค้าทําให้การรัดง่ายยิง่ ขึ้นโดยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ช่วยยกสิ้ นค้า
ขึ้นแล้วทําทําการสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
3. ต้องสวมถุงมือเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
4. ต้องสวมถุงมือป้ องกันความคมจากอุปกรณ์ที่มีคามคมที่ใช้ในการรัดสิ นค้า
ลําดับที่ 4
ระดับความเสี่ ยง 6
กิจกรรม ย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการประกอบสิ นค้ามารวมกัน
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. มีน้ าํ มันหก เพราะมีการใช้น้ าํ มันในคลังสิ นค้าแล้วไม่ทาํ ความสะอาดพื้นจึงทําให้ลื่น
2. วางวัสดุต่างๆวางไม่ถูกที่ เพราะ มีการวางวัสดุต่างๆวางอยูร่ วมกันโดยไม่มีการคัดแยกวัสดุ
ออกให้เหมาะสมจึงเป็ นเหตุทาํ ให้พนักงานเดินเตะวัสดุที่มีความคม
3. ไม่สวมรองเท้านิ รภัย เพราะในการทํางานในแต่ละวันมีการไม่สวมรองเท้านิ รภัยเพื่อลด
ความรุ นแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
4. วัสดุที่วางอยูก่ บั พื้นมีความคมจึงทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้า
แนวทางการแก้ไขมีดงั นี้
1. ทําการเช็ดนํ้ามันที่หกเพื่อลดจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากนํ้ามันที่หกอยูต่ ามพื้น
2. หาที่จดั เก็บวางวัสดุที่มีความคมเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการไม่แยกแยะวัสดุที่ไม่เหมาะสม
3. ต้องสวมถุงมือเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
4. หาที่จดั เก็บวางวัสดุที่คมและอันตรายโดยเฉพาะเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากวัสดุที่มีความคม
เช่น เดินแตะเหล็ก

