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“ความพรอม” หมายถึง อยูในสถานะ
ท่ีสามารถทํางานไดทันทีเม่ือไดรับคําสัง่หรือถกู
กระตุนใหตอบสนองตอเหตุการณ ไมวาบุคคล
เคร่ืองมือ อุปกรณ แผนงาน เม่ือมีความพรอม
ก็สามารถปฏิบัติงานหรือตอบโตเหตุไดทันที

หากปราศจากความพรอม ภารกิจใดๆ
เกีย่วกบัความปลอดภัยหรือการระงบัเหตุจะเกดิ
ความลาชาและไมทันการณ สงผลใหไมประสบ
ความสาํเร็จและเกดิความเสยีหายได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเปนงานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน

ดังนั้น ความพรอมจึงเปนหัวใจของงาน
ความปลอดภัยเพราะนอกจากจะปฏิบติัไดอยาง
รวดเร็วแลว ความพรอมยงัสะทอนถงึศักยภาพท่ี
สามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีถกูตองหรือตามท่ีตองการไดภายในกรอบเวลา
ท่ีเหมาะสมซึ่งนําไปสูความสําเร็จของงานได

การท่ีบคุคลจะไดมาซึง่ความพรอมมีปจจยั
สําคัญหลายประการ อาทิ การศึกษาหาความรู
การฝกฝนหาความชํานาญ การทําใหรางกาย
และจติใจใหเขมแข็งเพือ่รับสถานการณท่ีทาทาย
ยากลําบาก และใชเวลานาน นัน่หมายถงึ ความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา และความชํานาญ
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

มีคําถามวา ทําไมบุคคลท่ีถือวามีความ
เปนเลิศดานงานความปลอดภัยยงัจะตองศึกษา

หาความรูและฝกฝนหาความเชี่ยวชาญอยาง
ตอเนือ่ง ความรูและทักษะท่ีมีอยูอยางเหลือเฟอ
ไมเพียงตอการทํางานหรือ

คาํตอบคอื สถานการณรอบตวัเปลีย่นแปลง
ไปตลอดเวลา เงื่อนไขของความปลอดภัยและ
อันตรายตางๆ ยอมไมเหมือนเดิม เทคโนโลยี
กาวไปขางหนาทุกขณะ ความรูความสามารถท่ี
สัง่สมอยูในตัวของใครคนหนึง่มีเพยีงพอสาํหรับ
การทํางานแตอาจไมทันสมัยหรือใชไมไดผล
กับสถานการณปจจุบัน นั่นก็คือความไมพรอม
ชนิดหนึ่ง เทคนิควิธีการท่ีมีอยูแตลาสมัยถือวา
เปนความพรอมท่ีสูญเปลา

นิยามของความพรอมท่ีตองเพิ่มเติมคือ
สถานะท่ีสามารถทํางานความปลอดภัยหรือตอบโต
เหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ สถานการณ
ปจจุบัน ความพรอมท่ีมีต้ังแตเม่ือสิบปท่ีแลว
หากไมหาเพิ่มเติมเขามาก็อาจใชไมไดกับงาน
ท่ีเกิดข้ึนในตอนนี้หรือในอนาคต

สําหรับเคร่ืองมือหรืออุปกรณก็เชนกัน
ความพรอมคือสถานะท่ีสามารถใชงานไดทันที
โดยเม่ือประสิทธิภาพเทาเทียมกบัท่ีเคยเปนมา
พูดงายๆ คือ ใชงานไดดี ไมมีขาดตกบกพรอง
หรือขัดของซึง่เปนผลมาจากการดูแลรักษาและ
ซอมบํารุงอยางดี ท้ังนี้ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ตองใชงานไดหรือเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจบุนั ไมเชนนัน้อาจเสยีเวลาเปลา อยาลืมวา

เทคโนโลยกีาวหนาอยูตลอดเวลา เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณท่ีนํามาใชงานตองไมลาสมัย สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหความ
ปลอดภัยสูงในการใชงาน

ประเด็นความพรอมของเคร่ืองมือและ
อุปกรณตองรวมถงึผูใชดวย อุปกรณหรือเคร่ืองมือ
ท่ีไดรับการดูแลรักษา ยอมมีความพรอมใชงาน
และคนใชอุปกรณหากมีการฝกฝนความชาํนาญ
จนใชงานไดคลองแคลวยอมมีความพรอมจะ
ทําใหเคร่ืองมือหรืออปกรณนั้นทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ

คนและเคร่ืองมือคือตัวแปรสาํคัญในงาน
ความปลอดภัยและการตอบโตเหตุ ถาไมมีสอง
สิ่ งนี้ ก็ จะไม มีการปฏิบั ติ งานใดๆ ในการ
ทํางานใหเกิดความปลอดภัยหรือการระงบัเหตุ
สถานการณจะยิง่เลวรายลงไป แตเหนอืสิง่อ่ืนใด
ท้ังคนและเคร่ืองมือตองอยูในสภาพพรอมหรือ
อยูในสถานะทํางานไดทันทีโดยไมชักชา

เม่ือเกิดสถานการณความไมปลอดภัย
ในการทํางานใดๆ ข้ึนมาในสถานประกอบการ
บคุคลผูมีหนาท่ีรับผดิชอบตองพรอมตอบสนอง
เพื่อแกปญหานั้น โดยตองลงมือทํางานทันที
ตามข้ันตอนกําหนดพรอมกับใชเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณท่ีจําเปน (แนนอนวา เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณเหลานั้นลวนอยูในสภาพรอมใชงาน
เรียบรอยแลว)

www.safetylifethailand.com



2SAFET Y LIFE

นอกจากคนและเคร่ืองมือท่ีตอง “พรอม”
อีกสิง่หนึง่ท่ีสาํคัญไมแพกนัและตองอยูในสภาพ
พรอม นั่นก็คือ “แผน” ซึ่งหมายถึงแผนการ
ทํางานซึง่จะบอกตองทําอะไรบางตามลําดับเพือ่
ทําใหเกดิความปลอดภัยหรือระงบัเหตุอันตราย

แผนตองใชไดทันทีในสถานการณปจจบุนั
และตองใหความม่ันใจวาเม่ือทําตามแลวจะเกดิ
ประสิทธิผลทําใหงานประสบความสําเร็จ

ความพรอมของแผนไดมาจากการหาขอมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ท้ังหมด ต้ังแตอาคารสถานท่ี ระบบการทํางาน
กระบวนการผลิต วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ
บุคลากร ฯลฯ จากนั้นนํามาเขียนเปนแผนการ
ทํางานความปลอดภัยหรือแผนระงับเหตุ โดย
ตองมีความทันสมัย มีการระบลํุาดับข้ันตอนการ
ทํางานท่ีชัดเจน มีแผนผัง/แผนภูมิประกอบ
คําอธบิายถึงเทคนคิวิธีการปฏิบติังานท่ีถกูตอง
รวดเร็ว และแมนยํา

แผนท่ีดีและมีความพรอมเม่ือเปดออกมา
ตองทําตามไดทันทีและมีประสิทธิภาพในทุก
กระบวนการ ไมมีการต้ังคําถามซ้าํแลวซ้าํอีกกบั
แผนท่ีจะนําไปใช รวมท้ังใหมีขอมีสงสัยนอย
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

เพือ่ใหงานความปลอดภัยและงานระงับ
เหตุตางๆ เปนไปดวยความราบร่ืนและประสบ
ความสําเร็จตามท่ีไดต้ังเปาหมายไว ใหระลึกไว
ตลอดเวลาวา “หัวใจความปลอดภยัอยูทีค่วาม
พรอมของคน เครือ่งมอื และแผนปฏบัิตงิาน”

คนตองพรอม สามารถทํางานไดทันที
เมือ่มเีหตุ

เครื่องมือตองพรอม สามารถใชงาน

ไดดเีมือ่ตองการ
แผนปฏบัิตงิานตองพรอม สามารถใช

เปนแนวทางการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ
รวมความแลว คน เคร่ืองมือ และแผน

ตองทํางานไดดีเม่ือไดรับคําสั่งหรือถูกกระตุน
เพื่อใหเกิดการตอบสนอง เชน สัญญาณเตือน
การรายงาน การแจงเหตุ ฯลฯ

คนจะพรอมไดตองฝกฝนจนเกดิทักษะและ
ความชาํนาญ สามารถตอบโตไดทุกสถานการณ
ทํางานไดทุกอยางในขอบเขตความรับผิดชอบ
เปนผูรอบรูและแกปญหาไดดี สขุภาพด มีความ
คลองแคลว ทรหดอดทนในสภาพการทํางานท่ี
ยากลําบากหรือใชเวลานาน

ขณะท่ีเคร่ืองมือหรืออุปกรณตองดูแล
รักษาอยางดี มีการซอมบาํรุงประจาํตามตาราง
เวลา รวมท้ังตรวจสอบ/ทดสอบเพื่อใหแนใจวา
อยูในสภาพพรอมใชงาน เม่ือเกิดเหตุอันตราย
หรือภัยใดๆ เคร่ืองหรืออุปกรณเหลานั้นตอง
ทํางานไดทันที มีคุณภาพ และใหประสิทธิภาพ
เปนท่ีวางใจได

นอกจากนี้ แผนการทํางานก็ตองพรอม
ดวยเชนกัน สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การปฏิบติังานเพือ่ระงบัเหตุอันตรายหรืออุบติัภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและใหผลสัมฤทธิ์สูง

โดยความพรอมแผนงานไดมาจากการศึกษา
กระบวนการทํางาน สภาพแวดลอมและปญหา
การทํางานใหเขาใจอยางถองแทแลววางมาตรการ
หรือข้ันตอนในการแกไขอยางถูกตองและมี
ประสทิธผิล ซึง่จะตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และมีการทบทวนจุดออนจุดแข็งอยูตลอดเวลา
ท่ีสาํคัญตองมีการฝกฝนการปฏิบติังานตามแผน
นั้นอยางสมํ่าเสมอ

ท้ังนี้ คน เคร่ืองมือ และแผนงาน ตองมี
ความสัมพันธกันอยางกลมกลืน โดยคนหรือ
บุคลากรตางๆ เปนศูนยกลาง  ในฐานะผูใช
เคร่ืองมือและแผน การฝกความพรอมตองทํา
พรอมท้ัง 3 สวนดังกลาว เพราะการปฏิบติังาน
ตองการความพรอมท้ัง 3 สวนในเวลาเดียวกัน

คนพรอมแตเคร่ืองมือไมพรอม หรือ
เคร่ืองมือพรอมคนไมพรอม คนพรอมเคร่ืองมือ
พรอมแตแผนไมพรอม ฯลฯ เหลานีคื้ออุปสรรค
ขัดขวางการทํางานความปลอดภัยหรือการระงบั
เหตุจนกระท่ังไมสามารถดําเนินการตอไปได
ขืนดันทุรังทําไปอาจเกิดความเสียหายรายแรง

แนวทางท่ีถกูตอง เม่ือจะทํางานดานความ
ปลอดภัยหรือการระงับเหตุใดๆ คน เคร่ืองมือ
และแผน จะตองมีความพรอมอยางเสมอภาค
ดังนั้น การฝกความพรอมตองทําท้ัง 3 สวนใน
เวลาเดียวกันและพยายามใหสอดคลองตองกนั
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สําคัญท่ีสุดคือ คนตอง
เปนศูนยกลาง “ทาํตวัเองใหพรอมกอน” แลวจงึ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและแผนใหมีความพรอม
โดยเทาเทียม

นีค่อืวถิขีองผูปญญาและวสิยัทศันดาน
ความปลอดภยัในการทาํงาน


