การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

Course outline
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
(KYT Conceptual Training)
(หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

สิ่งที่ต้องคานึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในทุกองค์กร คือความปลอดภัยโดยเฉพาะการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและการทางานกับเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทางานเป็นอย่าง
มาก หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงานวัตถุดิบและเครื่องจักรในการ
ผลิตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง
นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการทางานเช่นการวางผังโรงงานอากาศแสงสว่างหรือเสียงก็อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจากมาตรฐานที่กาหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยในการทางาน
จึงเป็นหัวใจสาคัญของการทางานเมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้นโอกาสที่จะประสบอันตราย
ในขณะทางานในองค์กรโดยรวมย่อมลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานคือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือ
ทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการทางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทางานนั่นเอง
หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสานึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และ
ลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อการทางาน ที่จะทาให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคล
ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYTเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้นมาจากประเทศ
ญี่ปุ่น และจัดได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยสาหรับสถานประกอบการใน
ประเทศไทย โดยเนื้อหาของการอบรมจะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทางานปัจจุบั น
หลักการเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทางาน การส่งเสริมจิตสานึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ KYT เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่
ถูกต้อง
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วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสานึกและความเข้าใจถึงความสาคัญของความปลอดภัย
เพื่อสร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมี
รูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทางานให้ปลอดภัยมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานให้เกิดความ
ปลอดภัย
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน
ความหมายของความปลอดภัย
การส่งเสริมจิตสานึกด้านความปลอดภัย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
หลักในการดาเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า
ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
ผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Workshop1 : การฝึกเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทางาน
Workshop2 : ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
Workshop3 : ทากิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 5

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

9.30- 10.00 น.

10.00-10.30

หัวข้อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนื้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
การวาดรูป ของจิตใต้สานึกเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับวิทยากร
วิทยากรเปิดรูปภาพและ
การมองปัญหาของแต่ สร้างการใช้ความคิดและการยอมรับความ
ตั้งคาถามให้ข้อคิดและ
ละบุคคล
คิดเห็นของผู้อื่น
เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลาย
รูปแบบ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
ความหมายของความ
ปลอดภัย

นาเข้าสู่การอบรมความปลอดภัย โดยยกตัวอย่าง วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความไม่ปลอดภัย และการวิเคราะห์ปัญหา
ฉายสไลด์เรียนรู้ประกอบ

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 12.00 น. สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุ
12.00- 13.00 น. พักเที่ยง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้า
รับการอบรม

เนื้อหาการบรรยายของการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ วิทยากรบรรยาย
ให้เกิดความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้า เครื่องจักร
และเปลี่ยนเรียนรู้
สภาพแวดล้อม การใช้เครื่องมือ เป็นต้น
ตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุในการทางาน

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม

ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยงโดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็น
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
กลุ่ม
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13.10-14.30 น. หลักในการดาเนินการ บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการดาเนินการ
ป้องกันอุบัติเหตุและ ป้องกันอุบตั ิเหตุและประโยชน์ของการป้องกัน
ประโยชน์ของการ
อุบัติเหตุสาหรับหัวหน้างาน
ป้องกันอุบัติเหตุ

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติ

Workshop1การฝึกเขียนลาดับขั้นการทางาน
และการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุง
การทางาน
ตัวอย่างการทา KYT ของโรงงานต่างๆ และฝึก
การใช้ KYT แบบกลุ่มตามหลักการทากิจกรรม
เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัยแบบ KYT 4
ขั้นตอน และ KYT จุด
เดียว และปากเปล่า
14.30-14.45น. พักเบรก
14.45- 16.00 น. - การสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ปลอดภัยใน
การทางาน
- ผลเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ

Workshop2ระดมสมอง Safety Brainstorming
เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

เนื้อหาการบรรยายสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
ในการทางานและ ผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
สาหรับหัวหน้างาน

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Workshop3ทากิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทางาน
ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการทางานที่ปลอดภัยตามหลัก KYT
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนาหลักการของการทางานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยและทางานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
5. ผู้เข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรของท่าน.
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