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“ความพรอม” หมายถึง อยูในสถานะ
ทีส่ ามารถทํางานไดทนั ทีเมือ่ ไดรบั คําสัง่ หรือถูก
กระตุนใหตอบสนองตอเหตุการณ ไมวาบุคคล
เครื่องมือ อุปกรณ แผนงาน เมื่อมีความพรอม
ก็สามารถปฏิบัติงานหรือตอบโตเหตุไดทันที
หากปราศจากความพรอม ภารกิจใดๆ
เกีย่ วกับความปลอดภัยหรือการระงับเหตุจะเกิด
ความลาชาและไมทนั การณ สงผลใหไมประสบ
ความสําเร็จและเกิดความเสียหายได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเปนงานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน
ดังนั้น ความพรอมจึงเปนหัวใจของงาน
ความปลอดภัยเพราะนอกจากจะปฏิบตั ไิ ดอยาง
รวดเร็วแลว ความพรอมยังสะทอนถึงศักยภาพที่
สามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแนวทาง
ทีถ่ กู ตองหรือตามทีต่ อ งการไดภายในกรอบเวลา
ที่เหมาะสมซึ่งนําไปสูความสําเร็จของงานได
การทีบ่ คุ คลจะไดมาซึง่ ความพรอมมีปจ จัย
สําคัญหลายประการ อาทิ การศึกษาหาความรู
การฝกฝนหาความชํานาญ การทําใหรางกาย
และจิตใจใหเขมแข็งเพือ่ รับสถานการณทที่ า ทาย
ยากลําบาก และใชเวลานาน นัน่ หมายถึง ความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา และความชํานาญ
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
มีคําถามวา ทําไมบุคคลที่ถือวามีความ
เปนเลิศดานงานความปลอดภัยยังจะตองศึกษา

หาความรู และฝกฝนหาความเชี่ ยวชาญอยาง
ตอเนือ่ ง ความรูแ ละทักษะทีม่ อี ยูอ ยางเหลือเฟอ
ไมเพียงตอการทํางานหรือ
คําตอบคือ สถานการณรอบตัวเปลีย่ นแปลง
ไปตลอดเวลา เงื่อนไขของความปลอดภัยและ
อันตรายตางๆ ยอมไมเหมือนเดิม เทคโนโลยี
กาวไปขางหนาทุกขณะ ความรูค วามสามารถที่
สัง่ สมอยูใ นตัวของใครคนหนึง่ มีเพียงพอสําหรับ
การทํางานแต อาจไม ทันสมั ยหรือใชไมไดผล
กับสถานการณปจจุบัน นั่นก็คือความไมพรอม
ชนิดหนึ่ง เทคนิควิธีการที่มีอยูแตลาสมัยถือวา
เปนความพรอมที่สูญเปลา
นิยามของความพรอมที่ตองเพิ่มเติมคือ
สถานะทีสามารถทํ
่
างานความปลอดภัยหรือตอบโต
เหตุได อย างมีประสิทธิ ภาพ ณ สถานการณ
ปจจุบัน ความพรอมที่มีตั้งแตเมื่อสิบปที่แลว
หากไมหาเพิ่มเติมเขามาก็อาจใชไมไดกับงาน
ที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือในอนาคต
สําหรับเครื่องมือหรืออุปกรณก็เชนกัน
ความพรอมคือสถานะทีส่ ามารถใชงานไดทนั ที
โดยเมือ่ ประสิทธิภาพเทาเทียมกับทีเ่ คยเปนมา
พูดงายๆ คือ ใชงานไดดี ไมมีขาดตกบกพรอง
หรือขัดของซึง่ เปนผลมาจากการดูแลรักษาและ
ซอมบํารุงอยางดี ทั้งนี้ เครื่องมือหรืออุปกรณ
ต องใช ง านได หรื อเหมาะสมกั บสถานการณ
ปจจุบนั ไมเชนนัน้ อาจเสียเวลาเปลา อยาลืมวา

เทคโนโลยีกา วหนาอยูต ลอดเวลา เครือ่ งมือหรือ
อุปกรณที่นํามาใชงานตองไมลาสมัย สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความ
ปลอดภัยสูงในการใชงาน
ประเด็นความพรอมของเครื่ องมือและ
อุปกรณตอ งรวมถึงผูใ ชดว ย อุปกรณหรือเครือ่ งมือ
ทีไ่ ดรบั การดูแลรักษา ยอมมีความพรอมใชงาน
และคนใชอปุ กรณหากมีการฝกฝนความชํานาญ
จนใชงานไดคลองแคลวยอมมีความพรอมจะ
ทําใหเครื่องมือหรืออปกรณนั้นทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
คนและเครือ่ งมือคือตัวแปรสําคัญในงาน
ความปลอดภัยและการตอบโตเหตุ ถาไมมสี อง
สิ่ งนี้ ก็ จ ะไม มี ก ารปฏิ บั ติ ง านใดๆ ในการ
ทํางานใหเกิดความปลอดภัยหรือการระงับเหตุ
สถานการณจะยิง่ เลวรายลงไป แตเหนือสิง่ อืน่ ใด
ทั้งคนและเครื่องมือตองอยูในสภาพพรอมหรือ
อยูในสถานะทํางานไดทันทีโดยไมชักชา
เมื่ อเกิดสถานการณความไมปลอดภัย
ในการทํางานใดๆ ขึน้ มาในสถานประกอบการ
บุคคลผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบตองพรอมตอบสนอง
เพื่ อแกปญหานั้ น โดยตองลงมือทํางานทันที
ตามขั้นตอนกําหนดพรอมกับใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่ จําเปน (แนนอนวา เครื่องมือหรือ
อุปกรณ เหลานั้ นลวนอยู ในสภาพรอมใช งาน
เรียบรอยแลว)
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นอกจากคนและเครือ่ งมือทีต่ อ ง “พรอม”
อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญไมแพกนั และตองอยูใ นสภาพ
พรอม นั่นก็คือ “แผน” ซึ่งหมายถึงแผนการ
ทํางานซึง่ จะบอกตองทําอะไรบางตามลําดับเพือ่
ทําใหเกิดความปลอดภัยหรือระงับเหตุอนั ตราย
แผนตองใชไดทนั ทีในสถานการณปจ จุบนั
และตองใหความมัน่ ใจวาเมือ่ ทําตามแลวจะเกิด
ประสิทธิผลทําใหงานประสบความสําเร็จ
ความพรอมของแผนไดมาจากการหาขอมูล
และรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บสถานประกอบการ
ทั้งหมด ตั้งแตอาคารสถานที่ ระบบการทํางาน
กระบวนการผลิ ต วั สดุ อุ ป กรณ เครื่ องมื อ
บุคลากร ฯลฯ จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนการ
ทํางานความปลอดภัยหรือแผนระงับเหตุ โดย
ตองมีความทันสมัย มีการระบุลาํ ดับขัน้ ตอนการ
ทํางานที่ ชัดเจน มี แผนผัง/แผนภู มิ ประกอบ
คําอธิบายถึงเทคนิควิธีการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ตอง
รวดเร็ว และแมนยํา
แผนทีด่ แี ละมีความพรอมเมือ่ เปดออกมา
ตองทําตามไดทันทีและมีประสิทธิภาพในทุก
กระบวนการ ไมมกี ารตัง้ คําถามซ้าํ แลวซ้าํ อีกกับ
แผนที่ จะนําไปใช รวมทั้ งใหมีขอมีสงสัยนอย
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เพือ่ ใหงานความปลอดภัยและงานระงับ
เหตุตางๆ เปนไปดวยความราบรื่นและประสบ
ความสําเร็จตามทีไ่ ดตงั้ เปาหมายไว ใหระลึกไว
ตลอดเวลาวา “หัวใจความปลอดภัยอยูท คี่ วาม
พรอมของคน เครือ่ งมือ และแผนปฏิบตั งิ าน”
คนตองพรอม สามารถทํางานไดทันที
เมือ่ มีเหตุ
เครื่องมือตองพรอม สามารถใชงาน

ไดดเี มือ่ ตองการ
แผนปฏิบตั งิ านตองพรอม สามารถใช
เปนแนวทางการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมความแลว คน เครื่องมือ และแผน
ตองทํางานไดดีเมื่อไดรับคําสั่งหรือถูกกระตุน
เพื่อใหเกิดการตอบสนอง เชน สัญญาณเตือน
การรายงาน การแจงเหตุ ฯลฯ
คนจะพรอมไดตอ งฝกฝนจนเกิดทักษะและ
ความชํานาญ สามารถตอบโตไดทกุ สถานการณ
ทํางานไดทุกอยางในขอบเขตความรับผิดชอบ
เปนผูร อบรูแ ละแกปญ
 หาไดดี สุขภาพด มีความ
คลองแคลว ทรหดอดทนในสภาพการทํางานที่
ยากลําบากหรือใชเวลานาน
ขณะที่ เครื่ องมื อหรื ออุ ปกรณ ต องดู แล
รักษาอยางดี มีการซอมบํารุงประจําตามตาราง
เวลา รวมทัง้ ตรวจสอบ/ทดสอบเพื่อใหแนใจวา
อยูในสภาพพรอมใชงาน เมื่อเกิดเหตุอันตราย
หรือภัยใดๆ เครื่องหรืออุปกรณเหลานั้ นตอง
ทํางานไดทันที มีคุณภาพ และใหประสิทธิภาพ
เปนที่วางใจได
นอกจากนี้ แผนการทํางานก็ตองพรอม
ดวยเชนกัน สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ระงับเหตุอนั ตรายหรืออุบตั ภิ ยั
ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและให ผลสั มฤทธิ์ สู ง

โดยความพรอมแผนงานไดมาจากการศึกษา
กระบวนการทํางาน สภาพแวดลอมและปญหา
การทํางานใหเขาใจอยางถองแทแลววางมาตรการ
หรื อขั้ นตอนในการแก ไขอย างถู ก ต องและมี
ประสิทธิผล ซึง่ จะตองมีการปรับปรุงใหทนั สมัย
และมีการทบทวนจุดออนจุดแข็งอยูตลอดเวลา
ทีส่ าํ คัญตองมีการฝกฝนการปฏิบตั งิ านตามแผน
นั้นอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ คน เครื่องมือ และแผนงาน ตองมี
ความสัมพันธกันอยางกลมกลืน โดยคนหรือ
บุคลากรตางๆ เปนศูนยกลาง ในฐานะผูใช
เครื่องมือและแผน การฝกความพรอมตองทํา
พรอมทัง้ 3 สวนดังกลาว เพราะการปฏิบตั ิงาน
ตองการความพรอมทั้ง 3 สวนในเวลาเดียวกัน
คนพร อมแต เครื่ องมื อไม พร อม หรื อ
เครือ่ งมือพรอมคนไมพรอม คนพรอมเครือ่ งมือ
พรอมแตแผนไมพรอม ฯลฯ เหลานีค้ อื อุปสรรค
ขัดขวางการทํางานความปลอดภัยหรือการระงับ
เหตุจนกระทั่ งไมสามารถดําเนินการตอไปได
ขืนดันทุรังทําไปอาจเกิดความเสียหายรายแรง
แนวทางทีถ่ กู ตอง เมือ่ จะทํางานดานความ
ปลอดภัยหรือการระงับเหตุใดๆ คน เครื่องมือ
และแผน จะตองมีความพรอมอยางเสมอภาค
ดังนั้น การฝกความพรอมตองทําทั้ง 3 สวนใน
เวลาเดียวกันและพยายามใหสอดคลองตองกัน
มากที่สุดเทาที่จะทําได สําคัญที่สุดคือ คนตอง
เปนศูนยกลาง “ทําตัวเองใหพรอมกอน” แลวจึง
ตรวจสอบเครื่ องมือและแผนใหมีความพรอม
โดยเทาเทียม
นีค่ อื วิถขี องผูป ญ
 ญาและวิสยั ทัศนดา น
ความปลอดภัยในการทํางาน
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