AUTONOMOUS MA INTENA NCE FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT

“การวิ เคราะห์งานเพื่ อความปลอดภัยแบบ KYT”
สิ่งที่ต้องคานึงถึงเสมอในการปฏิบตั ิงานในทุกองค์กร คือความปลอดภัยโดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการ
ทางานกับเครื่องจักร ซึง่ มีความเสี่ยงที่จะได้ รับอันตรายจากการทางานเป็ นอย่างมาก หากการป้องกันไม่รดั กุมเพียงพอ
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายทังผู
้ ้ ปฏิบตั ิงานวัตถุดบิ และเครื่องจักร ในการผลิตอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการใช้
เครื่องจักรโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์และ ความประมาทของผู้ปฏิบตั ิงานเองนอกจากนี ้แล้ วสภาพแวดล้ อมในการทางานเช่น
การวางผังโรงงานอากาศแสงสว่างหรือเสียงก็อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านันมี
้ ความบกพร่อง และผิดจาก
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ดงั นันความปลอดภั
้
ย ในการทางานจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานเมื่อมีความรู้ และความเข้ าใจ
ที่ถูกต้ องแล้ วนันโอกาสที
้
่จะประสบอันตราย ในขณะทางานในองค์กรโดยรวมย่อมลดน้ อยลง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานคือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบตั ิภยั ต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สนิ ใน
ขณะที่ปฏิบตั ิงาน ซึง่ ก็คือสภาพการทางานที่ถูกต้ องโดยปราศจาก "อุบตั ิเหตุ" ในการทางานนัน่ เอง หลักสูตรนี ้จึงได้ ถูก
ออกแบบให้ สร้ างจิตสานึกให้ กบั ผู้เข้ าอบรม เพื่อให้ อบุ ตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานเป็ นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างไม่
คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อการทางาน ที่จะทาให้ ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้ รบั บาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
การวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYT เป็ นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้ นมาจากประเทศญี่ปนุ่ และจัดได้
ว่าเป็ นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ ในการวิเคราะห์ ความปลอดภัยสาหรับสถานประกอบการในประเทศไทย โดยเนื ้อหาของการ
อบรมจะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทางานปั จจุบนั หลักการเบื ้องต้ นด้ านความปลอดภัยในการ
ทางาน การส่งเสริมจิตสานึกด้ านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และ
มุ่งเน้ นกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ KYT เพื่อความเข้ าใจและการปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างจิตสานึกและความเข้ าใจถึงความสาคัญของความปลอดภัย
2. เพื่อสร้ างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบตั ิเหตุ อย่างเป็ นระบบ
3. เพื่อเสริมสร้ างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา ของความไม่ ปลอดภัยอย่างเป็ นมีรูปแบบ
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้ านความปลอดภัยให้ แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการทางานให้ ปลอดภัยมากขึ ้น
6. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานให้ เกิ ดความ
ปลอดภัย
7. เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
หัวข้ อการอบรม
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปั จจุบนั
ความหมายของความปลอดภัย
การส่งเสริมจิตสานึกด้ านความปลอดภัย
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการป้องกันอุบตั ิเหตุ
หลักในการดาเนินการป้องกันอุบตั ิเหตุ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขันตอน
้
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า
ประโยชน์ของการป้องกันอุบตั ิเหตุ
การสร้ างสภาวะแวดล้ อมที่ปลอดภัยในการทางาน
ผลเสียที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
Workshop1 : การฝึกเขียนลาดับขันการท
้
างานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop2 : ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อบุ ตั ิเหตุ
Workshop3 : ทากิจกรรม KYT เพื่อให้ เกิดความตระหนักต่ออุบตั ิเหตุในการทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
ประโยชน์ ท่ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้ และเข้ าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้ อง
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึก การเพิ่มผลิตภาพไปประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้ าอบรมมีจิตสานึกและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้ าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ ้น
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เหมาะสาหรับ
พนักงานที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
45 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณีศึกษา
10 %

45%

หลักสูตร
1 วัน (ระยะเวลา 09.00 – 16.00 น.)
วิทยากร
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
จานวนผู้เข้ าอบรม
ไม่เกิน 40 คน/รุ่น
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