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อันตราย (Hazard) คืออะไร?
อันตรายคือแนวโนมทีจ่ ะเกิดบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวย ในความหมายเชิงปฏิบตั จิ ะเกีย่ วโยงกับ
เงือ่ นไขหรือกิจกรรมซึง่ หากปลอยใหอยูใ นสภาพ
ทีไ่ มมกี ารควบคุมก็อาจจะเกิดผลไมพงึ ประสงค
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ดูภาคผนวก
2. ซึ่งเปนบัญชีรายชื่ออันตรายทั่วไป และราย
ละเอียดระบุอันตราย ทั้งนี้ การกําจัดหรือควบ
คุมอันตรายทีร่ ะบุไดนนั้ โดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทํา
ไดจะชวยปองกันการไดรบั บาดเจ็บและเจ็บปวย
การวิเคราะหอันตรายจากงาน (Job
Hazard Analysis) คืออะไร?
การวิเคราะหอนั ตรายจากงานเปนเทคนิค
ในการระบุอันตรายจากงานเพือ่ ทําการปองกัน
กอนทีอ่ นั ตรายนัน้ จะเกิดขึน้ มาซึง่ จะเนนเฉพาะ
งานโดยการพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัย
ทีเ่ กีย่ วของโดยตรง ไดแก ผูป ฏิบตั งิ าน งาน เครือ่ ง
มือ และสภาพแวดลอมของการทํางาน ในทาง

อุดมคติแลว หลังจากคุณสามารถระบุอันตราย
จากงานไดแลว จะตองลงมือในขั้นตอไปทันที
นัน่ คือ การกําจัดหรือลดอันตรายเพือ่ ใหงานอยู
ในสภาพทีม่ คี วามเสีย่ งทีย่ อมรับได (Acceptable
risk level)
ทําไมการวิเคราะหอนั ตรายจากงานจึง
มีความสําคัญ?
ในสหรัฐอเมริกาและทัว่ โลกมีคนงานไดรบั
บาดเจ็บและเสียชีวติ ในสถานทีท่ าํ งานเปนจํานวน
มากในแตละวัน ความปลอดภัยและสุขภาพจะ
เพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจ การงาน และแมกระทั่ง
ชีวติ ของคุณ คุณสามารถชวยปองกันการบาดเจ็บ
และการเจ็บปวยในสถานที่ทํางานได โดยการ
จับตามองการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของการ
ทํางาน จัดทําระเบียบปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง และมัน่ ใจ
วาคนงานทัง้ หมดไดรบั การฝกฝนเปนอยางดี วิธี
การดีที่สุดวิธีการหนึ่งที่ใชในการพิจารณาและ
จัดทําระเบียบปฏิบตั บิ ตั หิ รือขัน้ ตอนการทํางาน

ทีถ่ กู ตองคือ การวิเคราะหอนั ตรายจากงาน (Job
Hazard Analysis) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสถานะ
“เครื่องมือ” ชนิดหนึ่งที่ใชไดผลในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและสุขภาพ
คุณคาของการวิเคราะหอันตรายจาก
งานคืออะไร?
ผูควบคุมงาน (Supervisor) สามารถใช
การวิเคราะหอนั ตรายจากงานเปนประโยชนใน
การลดและปองกันอันตรายในสถานที่ทํางาน
สงผลใหมคี นงานไดรบั บาดเจ็บหรือเจ็บปวยนอย
ลง มีความปลอดภัยมากขึน้ งานมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลคนงานลด
ลง และมีผลผลิตสูงขึ้น
นอกจากนี้ การวิเคราะหอนั ตรายจากงาน
ยังจะเปนประโยชนในการฝกอบรมคนงานใหม
เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนของความ
ปลอดภัย ทัง้ นี้ การวิเคราะหอนั ตรายจากงานจะ
เปนมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีระเบียบแบบ
แผน จะตองมีเปาหมายเพือ่ ความปลอดภัยและ
สุขภาพของคนงาน รวมทั้ง จะตองนําไปปฏิบัติ
เพือ่ แกไขอันตรายทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมซึง่
ระบุไดในสถานทีท่ าํ งาน มิฉะนัน้ อาจจะทําใหสญ
ู
เสียความนาเชือ่ ถือและคนงานอาจเกิดความลังเล
ทีจ่ ะเขามามีสว นรวมในการจัดการกับอันตรายซึง่
กําลังคุกคามพวกเขาอยู
งานอะไรหรืองานลักษณะใดทีส่ มควร
จะใชการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน?
การวิเคราะหอนั ตรายจากงานสามารถใช
กับงานไดหลายชนิด กอนอืน่ ใหพจิ ารณาลักษณะ
งานทีส่ มควรจะใชการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน
ดังตอไปนี้
 งานทีม
่ อี ตั ราการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
สูงสุด
 งานที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดการบาด
เจ็บหรือเจ็บปวยรายแรง หรือถึงขั้นทุพพลภาพ
แมไมเคยมีประวัตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุมากอนก็ตาม
 งานทีแ
่ มจะเกิดจากความผิดพลาดโดย
มนุษย (Human error) ดวยคนงานเพียงคนเดียว
แตสามารถจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาด
เจ็บรายแรงได
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งานทีใ่ หมตอ ผูป ฏิบตั ิงานหรืองานทีม่ ี
การเปลีย่ นกระบวนการหรือขัน้ ตอนการทํางาน
และ
 งานทีซ
่ บั ซอนจนจะตองมีการเขียนคํา
แนะนําการทํางานเปนลายลักษณอักษร
จะเริ่ มตนการวิเคราะหอันตรายจาก
งานอยางไร?
1. ดึงคนงานเขามามีสว นรวม (Involve
your employees)
เปนความสําคัญหรือหัวใจของการวิเคราะห
อันตรายจากงานทีจ่ ะตองดึงเอาคนงาน (ลูกจาง)
เขามามีสว นรวมในกระบวนการ เนือ่ งจากพวก
เขามีความเขาใจในตัวงานระดับหนึง่ ซึง่ สามารถ
นํามาใชประโยชนในการคนหาอันตรายได การ
ดึงคนงานเขามามีสวนรวมจะชวยใหแกปญหา
การมองขามปญหา หรือการเขาไมถึงปญหาที่
แทจริงจากงาน เปนการรับประกันคุณภาพของ
การวิเคราะห และทําใหคนงานเขาไปเปนสวน
สําคัญในการแกปญหา เนื่องจากตัวคนงานคือ
“เจาของรวม” ของโครงการความปลอดภัยและ
สุขภาพที่จดั ทําขึ้นมา
2. ตรวจสอบประวัตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุ
ยอนหลัง (Review your accident history)
ตรวจสอบประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
การเจ็บปวยในสถานที่ทํางานยอนหลังเพื่อหา
ประเด็นสําคัญสําหรับการวิคราะห เชน
 สิ่งที่จําเปนตองทําการแกไขปรับปรุง
 สิ่งที่ตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
 สิ่งที่เกือบเปนอันตราย (near miss)
ซึง่ ยังไมทาํ ใหเกิดอุบตั เิ หตุหรือความสูญเสีย แต
มีโอกาสจะทําใหเกิดขึ้นได
สิง่ สําคัญตางๆ เหลานี้ จะเปนตัวชีใ้ หคณ
ุ
เห็นอันตรายที่มีอยูในสถานที่ทํางานซึ่งยังไมมี
มาตรการควบคุมดูแลทีเ่ พียงพอหรือตรงจุด ยัง
ผลใหคนงานยังไดรับอันตรายและเจ็บปวยอยู
เปนประจํา
3. นํามาตรการทบทวนงานเบื้องตน
มาใช (Conduct a preliminary job review)
หารือรวมกับคนงานเพือ่ รับทราบอันตราย
ทีม่ อี ยูใ นการทํางานปจจุบนั และสิง่ ทีอ่ ยูโ ดยรอบ
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการลด หรือควบ
คุมอันตรายเหลานั้น
หากอันตรายทีม่ ีอยูน นั้ มีความเปนไปได
ทีจ่ ะเปนภัยอยางทันทีทนั ใดตอชีวติ หรือสุขภาพ
ของคนงาน จะตองทําการปกปองคนงานอยาง
เรงดวน ปญหาบางอยางสามารถแกไขไดงาย


ตองแกไขโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได และไมตอ ง
รอใหกระบวนการวิเคราะหอั นตรายจากงาน
เสร็จสิ้น
อยางไรก็ตาม สิง่ ทีจ่ ะกลาวถึงในบทความ
นีจ้ ะเปนประเด็นความปลอดภัยและสุขภาพของ
คนงานในระดับซับซอนซึง่ จําเปนตองศึกษาและ
ทําความเขาใจอยางลึกซึง้ โดยการวิเคราะหเจาะ
ลึกถึงอันตรายจนเพือ่ หาบทสรุปในสองหัวขอคือ
3.1 ปริมาณของอันตรายที่มอี ยูข ณะนัน้
มากจนเปนความเสีย่ งสูงเกินระดับทีจ่ ะยอมรับ
ได (Present unacceptable risks)
3.2 ประเมินวิธีการควบคุมความเสี่ยง
อันตรายตางๆ ที่มอี ยูเ พื่อเลือกวิธที ี่เหมาะสมที่
สุดมาใช (Evaluate types of hazard controls)
วิธีการหรือมาตรการควบคุมอันตราย ดู
รายละเอียดในภาคผนวก 1.
4. ทําบัญชีรายชือ่ จัดลําดับและระบุงาน
ทีม่ อี ันตรายซึง่ ตองจัดการกอน (List, rank and

set priorities for hazardous jobs)
จั ดทําบั ญชี รายชื่ องานอั นตรายที่ เป น
ความเสี่ยงสูงเกินระดับที่จะยอมรับได โดยใช
พื้นฐานความเปนไปไดที่เกิดขึ้นและสงผลราย
แรงตามมา งานอันตรายดังกลาวควรจัดลําดับ
ใหเปนงานทีจ่ ะตองทําการวิเคราะหกอ นงานอืน่
5. กําหนดโครงรางขั้นตอนหรืองาน
ยอย (Outline the steps or tasks)
เกือบจะทุกงาน (Job) สามารถแตกออก
เปนงานยอย (Tasks) หรือขัน้ ตอน (Steps) ได
ในการเริม่ ตนการวิเคราะห ใหสงั เกตคนงานลง
มือทํางานและจดรายการในแตละขัน้ ตอนทีพ่ วก
เขาปฏิบัติตามลําดับ แตตองมั่นใจวาไดบันทึก
รายละเอียดเพื่อบรรยายแตละขั้นตอนของการ
ทํางานไดอยางชัดเจนและไมคลุมเครือ ทัง้ นี้ ตอง
หลีกเลีย่ งขอมูลปลีกยอยทีไ่ มจาํ เปนออกไปเพือ่
ไมใหรายการยาวหรือกวางเกินไป ใหจดบันทึก
เฉพาะขัน้ ตอนพืน้ ฐานของงานนัน้ เพือ่ ไมใหเกิด
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ใครหรืออะไรทีไ่ ดรบั ผลจากอันตราย?
(สิง่ ทีเ่ ผชิญอยูกบั อันตราย)
 อะไรเป นตั วเร ง ทําให เกิ ดอั น ตราย?
(สิง่ กระตุน )
 ผลที่จะเกิดตามมาเมื่อมีอันตรายเกิด
ขึ้น? (ผลลัพธที่ตามมา) และ
 มีปจจัยที่เปนสาเหตุอื่นๆ บางหรือไม
แบบฟอรมการบรรยายลักษณะอันตราย
ดูตวั อยางในภาคผนวก 3. ซึง่ จะชวยใหสามารถ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเปนรายงานงายขึ้น
อยางไรก็ดี แทบไมมอี นั ตรายชนิดใดเกิด
จากตัวแปรหรือสาเหตุเพียงอยางเดียว สวนใหญ
จะมีตวั แปรหรือสาเหตุหลายประการรวมกันกอ
ใหเกิดอันตรายอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา
ตอไปนีเ้ ปนตัวอยางการบรรยายสภาพ
อันตราย
ในหองงานโลหะ (สภาพแวดลอม) ขณะ
คนงานกําลังแตงขอบแทงเหล็ก (ตัวกระตุน ) มือ
ของคนงาน (สิ่งที่เผชิญอยูกับอันตราย) ยื่นไป
สัมผัสกับลูกลอสายพาน (pulley) ที่กําลังหมุน
อยู ลูกลอสายพานดึงมือของคนงานเขาทําใหนวิ้
มือไดรบั บาดเจ็บรายแรงทันที (ผลลัพธทตี่ ามมา)
ในการจัดทําการวิเคราะหอนั ตรายจาก
งาน จะตองตัง้ คําถามตอไปนี้
 มี อะไรจะเกิ ดความผิ ดปกติ หรื อไม ?
มือของคนงานสามารถจะเขาไปสัมผัสกับวัตถุที่
กําลังหมุนอยู (pulley) ซึ่งจะทําใหถูกดึงเขาไป
ในเครือ่ งจักร
 ผลที่ จ ะเกิ ดเมื่ อมี อั น ตรายเกิ ด ขึ้ น ?
คนงานอาจจะไดรบั บาดเจ็บรายแรงหรือสูญเสีย
นิ้วมือและมือ
 เหตุการณ (มือของคนงานไปสัมผัส
กับ Pulley) เกิดขึน้ ไดอยางไร? อุบตั เิ หตุสามารถ
เกิดขึน้ จากการทํางาน ขณะคนงานกําลังแตงขอบ
แทงเหล็กโดย Pulley กําลังหมุนอยู สังเกตวา
สภาพอันตรายเชนนี้จะไมเกิดขึ้นหาก Pulley
หยุดหมุน


ขอผิดพลาด ควรขอขอมูลเพิม่ เติมจากคนงานอืน่
ที่ทํางานเดียวกัน
หลังจากจดรายการงานยอยหรือขัน้ ตอน
การทํางานแลว ใหทบทวนขอมูลอีกครั้ง โดย
ปรึกษากับคนงานทีท่ าํ งานนัน้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาไม
ไดละเวนรายละเอียดบางอยางหรือขามขัน้ ตอน
จากนั้น ใหทําการประเมินงานวามีอันตรายที่
ควบคุมไมไดหรือไม ถามีจะแกไขดวยวิธกี ารใด
การประเมินดังกลาว จะทําเฉพาะสวนที่
เปนตัวงานเทานัน้ ไมเกีย่ วกับประสิทธิภาพของ
คนงาน ทัง้ นี้ ตองใหคนงานมีสว นรวมในทุกขัน้
ตอน โดยเฉพาะในสวนของการใหขอมูลที่เปน
จริง การประเมินจะเริ่มตั้งแตการยอนกลับไป
พิจารณาการกระทําในทุกขัน้ ตอนของงานพรอม
สืบคนขอมูลจากคนงาน จนกระทัง่ สามารถบงชี้
ออกมาไดวา มีอันตรายที่ควบคุมไมไดแฝงอยู
ในแตละขั้นตอนหรือไม
ในการประเมินเพื่อสืบคนอันตรายจาก
งาน บางครัง้ อาจตองใชอุปกรณเขามาชวย เชน
กลองถายรูป กลองถายวิดโี อ เพือ่ บันทึกภาพขณะ
คนงานกําลังลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนตางๆ
ซึ่งสามารถทําไดและจะมีประโยชนมากในการ
ทบทวนรายละเอียดในแตละขัน้ ตอน ทําใหการ
สืบคนอันตรายงายขึน้
จะระบุ อันตรายในสถานที่ ทํางานได
อยางไร?
การวิเคราะหอนั ตรายจากงานจะคลายกับ
งานนักสืบ โดยมีเปาหมายเปนการหาคําตอบ

ในเรื่องตอไปนี้
 มีอะไรจะเกิดความผิดปกติหรือไม?
 มีอะไรจะเกิดขึ้นตามมาจากความผิด
ปกตินนั้ ?
 ความผิดปกติดงั กลาวนัน
้ จะเกิดขึน้ มา
ไดอยางไร?
 มีเงื่อนไขหรือปจจัยอื่นที่จะทําใหเกิด
ความปกติหรือไม?
เพือ่ ทําใหการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน
มีประโยชนมากขึน้ ใหหาคําตอบของคําถามดัง
กลาวจัดทําเปนเอกสารโดยเฉพาะ และจะตอง
บรรยายลักษณะอันตรายใหละเอียดสําหรับใช
เปนแนวทางในการลด หรือควบคุมอันตรายได
อยางตรงจุด เนนเปาหมายไปที่ “ตนเหตุ” ทีท่ าํ
ใหเกิดอันตราย
การบรรยายลักษณะของอันตรายที่ดี
ควรมีรายละเอียดในเรือ่ งตอไปนี้
 อันตรายเกิดขึน
้ ทีใ่ ด? (สภาพแวดลอม)
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มีปจ จัยทีเ่ ปนสาเหตุอนื่ ๆ บางหรือไม?
สภาพอันตรายเชนนี้เกิดขึ้นเร็วมาก แทบไมมี
โอกาสทีค่ นงานจะถอนมือหรือทําการปองกันใดๆ
ที่จะไมใหมือเขาไปสัมผัสกับ Pulley ปจจัยนี้มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนตัวชวยชี้บง
ระดับความรายแรงและแนวโนมทีจ่ ะเกิดขึน้ ของ
อันตรายซึ่งจะเปนตัวแปรในการตัดสินใจเลือก
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมมาใช โชคไมดีที่
ปจจัยนีไ้ มสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยการฝกอบรม จากประสบการณที่ผานมา
เมือ่ ตัวกระตุน เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว คนงานจะใช
เพียงปฏิกริ ยิ าตอบโตอยางฉับพลันเทานัน้ (ไมมี
เวลาจะเอาสิ่งที่ไดฝกฝนนํามาใชเพื่อหลบเลี่ยง
อันตราย)
 อันตรายมีแนวโนมจะเกิดขึ้นไดอยาง
ไร? ประเด็นนีต้ อ งใชขอ มูลทีแ่ นนอนเปนเครือ่ ง
ตัดสิน หากมีสงิ่ ทีเ่ กือบเปนอันตราย(near miss)
หรือกรณีทเี่ กิดขึน้ จริง (actual cases) แนวโนม
หรือความเปนไปไดที่อันตรายเชนนี้จะเกิดขึ้น
อีกครัง้ ก็ตอ งพิจารณาใหอยูใ นระดับสูงเชนเดียว
กับกรณีทลี่ กู ลอสายพาน (Pulley) อยูใ นลักษณะ
เปดหรือเขาถึงไดงาย
จากภาพตัวอยาง A. แนวโนมที่อันตราย
จะเกิดขึน้ มีสงู เนือ่ งจากไมมแี ผนครอบ (Guard)
ปองกันการสัมผัสที่ลูกลอสายพาน อีกทั้ง การ
ปฏิบตั งิ านก็ทาํ ขณะเครือ่ งจักรกําลังเดินเครือ่ งอยู
ใหทาํ ตามขัน้ ตอนตัวอยางงานตอไปนีเ้ พือ่
จัดทําการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน โดยจะเปน
ตัวอยางการบงชีอ้ นั ตรายทีม่ อี ยูห รือมีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นในแตละขัน้ ตอนของการเจียรแผนเหล็ก
การเจียรแผนเหล็ก : ขัน้ ตอนการทํางาน
ขั้นตอนที่ 1. ยื่นมือไปจับแผนเหล็กจาก
กลองทีอ่ ยูด า นขวาของเครือ่ งเจียร จับแผนเหล็ก
และถือไปที่หินเจียร
ขัน้ ตอนที่ 2. วางแผนเหล็กลงบนหินเจียร
เพือ่ ตกแตงผิว
ขัน้ ตอนที่ 3. วางแผนเหล็กทีต่ กแตงแลว
ลงไปในกลองที่อยูด านซายของเครื่องเจียร


ภาพตัวอยาง A. สําหรับการวิเคราะหอันตรายจากงาน

ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหอันตรายจากงาน
จุดที่ทํางาน (Job Location) :
ผูวิเคราะห (Analyst) :
(วันที่) Date :
หองงานโลหะ (Metal Shop)
โจ เซฟตี้ (Joe Safety)
รายละเอียดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอื้อมมือเขาไปในกลองเหล็กที่อยูดานขวาของเครื่องเจียร แลวจับ
แผนเหล็กหนัก 15 ปอนด ขึ้นมา จากนั้นถือไปที่แผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหล็ก 20-30 ชิ้นตอ 1 ชั่วโมง
รายละเอียดของอันตราย (Hazard Description) : การหยิบแผนเหล็กขึ้นมา คนงานอาจทําหลนไปถูกเทา น้ําหนักของแผน
โลหะและระยะความสูงที่หลนลงไปสามารถทําใหไดรับบาดเจ็บรายแรงที่เทาหรือนิ้วทา
การควบคุมอันตราย (Hazard ) :
1. ดึงแผนเหล็กออกมาจากกลองแลววางไวบนโตะที่อยูติดกับแผนหินเจียร
2. สวมรองเทานิรภัยหัวเหล็กพรอมเหล็กครอบปองกันหลังเทา
3. เปลีย่ นถุงมือไปใชชนิดที่สามารถจับโลหะไดมั่นคงขึ้น
4. ใชเครื่องมือชวยในการยกแผนเหล็ก
จุดที่ทํางาน (Job Location) :
ผูวิเคราะห (Analyst) :
(วันที่) Date :
หองงานโลหะ (Metal Shop)
โจ เซฟตี้ (Joe Safety)
รายละเอียดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอื้อมมือเขาไปในกลองเหล็กที่อยูดานขวาของเครื่องเจียร แลวจับ
แผนเหล็กหนัก 15 ปอนด ขึ้นมา จากนั้นถือไปที่แผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหล็ก 20-30 ชิ้นตอ 1 ชั่วโมง
รายละเอียดของอันตราย (Hazard Description) : แผนเหล็กขึ้นมีผิวนอกที่หยาบและมีขอบคมซึ่งสามารถทําใหเกิดการ
เฉี่ยวเฉือนหรือการบาดที่รุนแรงได
การควบคุมอันตราย (Hazard ) :
1. ใชเครื่องมือชวยในการหยิบ จับ ยกแผนเหล็ก เชน มือจับหรือคีม
2. สวมถุงมือชนิดตานทานการตดัหรือการบาด (Cut-resistant gloves) ที่สามารถจับโลหะไดถนัด และควรมีขนาดพอดีกับมือ
ของคนงานเพื่อปองกันการเกี่ยวหรือพันกับลูกลอสายพาน

จุดที่ทํางาน (Job Location) :
ผูวิเคราะห (Analyst) :
(วันที่) Date :
หองงานโลหะ (Metal Shop)
โจ เซฟตี้ (Joe Safety)
รายละเอียดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอื้อมมือเขาไปในกลองเหล็กที่อยูดานขวาของเครื่องเจียร แลวจับ
แผนเหล็กหนัก 15 ปอนด ขึ้นมา จากนั้นถือไปที่แผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหล็ก 20-30 ชิ้นตอ 1 ชั่วโมง
รายละเอียดของอันตราย (Hazard Description) : การกม การเงย การเปย วหรือบิดตัวเพื่อยกแผนเหล็กหนัก 15 ปอนด
ขึ้นมาจากกลองที่ตั้งบนพื้นสามารถจะทําใหกลามเนื้อแผนหลังดานลางเกิดความตึง อาจเกิดความลาหรือบาดเจ็บได
การควบคุมอันตราย (Hazard ) :
1. ยกแผนเหล็กขึ้นมาจากพื้นแลววางไวใกลกับพื้นที่ทํางานกอนเพื่อลดการออกแรงยก ดีที่สุดคือวางไวบนโตะที่สูงระดับเอวหรือ
วางบนแทนวางของที่ปรับระดับได
2. ฝกคนงานใหหลีกเลีย่ งการเอี้ยวตัวหรือบิดตัวขณะยกแผนเหล็กขึ้นมาจากพื้น หรือปรับตําแหนงเครื่องจักรใหตรงกับจุดที่ตั้ง
ของกลองใสแผนเหล็ก

ขอเสนอแนะ : ใชแบบฟอรมนี้หรือที่คลายคลึงกันทําการวิเคราะหงานแตละขั้นตอน

จะทําการแกไขหรือปองกันอันตรายได
อยางไร?
หลังจากไดทบทวนรายชือ่ อันตรายรวมกับ
คนงานแลว ขั้ นตอไป ใหพิจารณาหาวิธีการ
ควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดหรือกําจัดอันตราย
(ขอมูลโดยละเอียดดูในภาคผนวก 1.)

วิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ
วิธกี ารควบคุมทางวิศวกรรมซึง่ จะเปนการเปลีย่ น
แปลงสภาพของเครื่องจักรหรือสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน เพื่อปองกันไมใหคนงานตองเผชิญ
หนากับอันตราย แตกค็ วรจะนําเอาวิธกี ารอืน่ ๆ
มาใชรว มดวย หากวิธกี ารควบคุมทางวิศวกรรม
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ดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบตั ิ ใหเลือก
วิธีการทางการบริหารจะเหมาะสมกวา
วิธีการดานการบริหารจะรวมไปถึงการ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการทํางานของคน
งาน ทั้งนี้ ควรจะตองปรึกษาหารือกับคนงานผู
ปฏิบตั ิงานทั้งหมดและพิจารณาการตอบสนอง
ของพวกเขาอยางระมัดระวังเสียกอน
หากมีแผนการจะนําเอาวิธกี ารใหม หรือ
ดัดแปลงขัน้ ตอนการทํางาน จะตองแนใจวาคน
งานทั้งหมดมีความเขาใจในสองประเด็นไดแก
รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลง และเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลง
มีประเด็นอืน่ อีกหรือไมทจี่ าํ เปนจะตอง
เรียนรูกอนจะเริ่มตนการวิเคราะหอันตราย
จากงาน?
นอกจากประเด็นเรือ่ งขัน้ ตอนการทํางาน
อันตรายทีม่ อี ยูใ นการทํางาน และวิธกี ารปองกัน
อันตรายแลว กอนเริม่ ตนการวิเคราะหอนั ตราย
จากงาน ผูว เิ คราะหตอ งศึกษาประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
กับกฎหมายหรือมาตรฐานทีโ่ รงงานใชอา งอิงอยู
(การขอคําปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญโดยตรงจะชวย
ประหยัดเวลาในสวนนีไ้ ด) ทัง้ นี้ ผูท จี่ ะวิเคราะห
ควรตระหนักไวตลอดเวลาวา ตองวิเคราะหภาย
ใตกรอบของกฎหมายหรือมาตรฐานเพือ่ ใหเปน
บรรทั ดฐานเดี ยวกั นในสารบบงานความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทําไมตองมีการทบทวนการวิเคราะห
อันตรายจากงาน?
การทบทวนการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน
เปนระยะๆ ตามชวงเวลาทีก่ าํ หนด จะชวยสราง
ความมั่นใจวา วิธีการหรือมาตรการที่ใชอยูยัง

สามารถลดการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บได
แมวา จะไมมกี ารเปลีย่ นแปลงสภาพหรือรูปแบบ
การทํางาน แตกเ็ ปนไปไดวา ในการทบทวนการ
วิเคราะหฯ จะชวยใหคนพบอันตรายที่ซอนเรน
อยูซึ่งหาไมพบจากการวิเคราะหครั้งกอน
การทบทวนการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน
จะเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง หากพบวายังคงมีการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยเกิดขึน้ จากงานใดงานหนึง่
โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ ในการตัดสินใจเปลีย่ นแปลงขัน้
ตอนปฎิบตั ใิ นการทํางาน (Job procedure) เพือ่
ปองกันอุบตั เิ หตุทคี่ ลายคลึงกับทีเ่ กิดขึน้ มาแลว
ไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคต ใหพิจารณาตาม
สภาพการณจริงทีเ่ ปนอยู หากคนงานไมสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองได ให
เรียกประชุมคนงานที่เปนผูปฏิบัติงานทั้งหมด

เพือ่ กระตุน เตือนใหพวกเขาใชความพยายามมาก
ขึ้น เมื่อใดก็ตามที่มีการแกไขปรับปรุงขั้นตอน
การทํางาน จะตองมีการฝกอบรมคนงานทุกคน
ทีไ่ ดรบั ผลโดยตรงจากการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให
สามารถเรียนรูและปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน
หรือมาตรการปองกันอันตรายอืน่ ๆ ไดอยางถูก
ตองและเหมาะสม
เมื่อใดจะเหมาะสมในการจางผูเชี่ยว
ชาญมาทําการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน?
หากคนงานทีม่ สี ว นรวมในกระบวนผลิต
ซึง่ แตกตางกันและมีความซับซอน เราจําเปนจะ
ตองจางผูเ ชีย่ วชาญเปนการเฉพาะมาชวยเหลือ
ในการวิเคราะหอนั ตรายจากงาน แหลงทีจ่ ะชวย
ไดในเรือ่ งนี้ เชน บริษัทรับประกันภัย หนวยดับ
เพลิงในทองถิน่ บริษทั ทีป่ รึกษาเอกชนทีม่ คี วาม
ชํานาญงานดานนี้ รวมไปถึงหนวยงานดานความ
ปลอดภัยของราชการ และอื่นๆ
ถึงแมวา จะจางบุคลากรหรือหนวยงานภาย
นอกมาชวยในการวิเคราะหอนั ตรายจากงานแต
ตัวคุณ (ผูท าํ การวิเคราะห) และคนงานทัง้ หมด
ยังตองมีสว นรวมในการคนหาอันตรายและการ
ปรับปรุงแกไขสภาพงานเพราะตัวคุณและคนงาน
จะตองอยูใ นทีท่ าํ งานทุกวันจะตองเผชิญหนากับ
อันตรายเหลานั้น
ประเด็นสําคัญทีต่ อ งไมลมื นํามาพิจารณา
ดวยเชนกันก็คือ สภาพการณใหมๆ ในสถานที่
ทํางานผสมผสานกับสภาพการณที่เคยเปนอยู
อาจทําใหอนั ตรายดัง้ เดิมยอนกลับมาเกิดขึน้ อีก
ครั้ งร วมกับอั นตรายตั วใหม คุณและคนงาน
ทั้งหมดจะตองพรอมที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูเ ชีย่ วชาญดังกลาวอยางเครงครัด
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ภาคผนวก 1. (Appendix 1.)
มาตรการควบคุ มอันตราย (Hazard
Control Measures)
ขอมูลที่ไดรับจากการวิเคราะหอันตราย
จากงาน (Job Hazard Analysis) จะไมมปี ระโยชน
หากปราศจากการระบุมาตรการหรือวิธกี ารทีจ่ ะ
ใชในแตละงานยอย (Tasks) หรือขัน้ ตอนงาน ผู
จัดการจะตองตระหนักไววา มาตรการควบคุม
อันตรายแตละอยางจะใหผลลัพธไมเทากัน บาง
มาตรการจะดีกวามาตรการอืน่ ในการลดอันตราย
ที่คนพบนั้น
มาตรการควบคุมอันตรายเรียงตาม
ประสิทธิภาพ มีดงั ตอไปนี้
1. มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
(Engineering Controls)
2. มาตรการควบคุมทางการบริหาร
(Administrative Controls)
3. มาตรการอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Protective protective equipment)
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม ประกอบ
ดวยมาตรการดังตอไปนี้
 การกําจัด/การลดอันตราย (Elimination/minimization of the hazard)-การออกแบบ
โรงงาน อุปกรณ หรือกระบวนการผลิตเพือ่ ขจัด
อันตราย หรือการใชสิ่ งทดแทนกระบวนการ
ผลิต อุปกรณ วัตถุดิบ หรือสิ่ งอื่ นๆ เพื่ อลด
ปริมาณใหนอยลง
 การปดลอมอันตราย (Enclosure of the
hazard) - การใชฝาปดหรือครอบ การใชวัสดุ
ปดลอมอุปกรณที่มีเสียงดัง และวิธีอื่นๆ
 การกัน
้ หรือแยกอันตราย (Isolation of
the hazard) - การใชวสั ดุหรือระบบล็อคกัน้ สวน
ทีเ่ ปนอันตราย การใชการดเครือ่ งจักร การใชโล

กันการระเบิด การใชมา นกัน้ งานเชือ่ ม และ
วิธีการอื่นๆ
 การยายหรือเปลี่ยนทิศทางของ
อันตราย (Removal or redirection of the
hazard) - การระบายอากาศทัว่ ไป การดูด
ก าซพิ ษ ออกจากจุ ดทํางานไปยั ง จุ ดอื่ น
หรือกําจัดทิ้ง และวิธีการอื่นๆ
มาตรการทางการบริหาร ประกอบ
ดวยมาตรการดังตอไปนี้
 การเขียนขัน
้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เปนลายลักษณอักษร การทําใบอนุญาต
ทํางาน การกําหนดระเบียบการทํางาน
 การจํากัดเวลาในการเผชิญกับ
อันตราย (โดยทั่วไปใชในกรณีที่เปนการ
ปองกันการเผชิญกับอุณหภูมิที่รอน/เย็น
จัดและที่เกี่ยวของกับเออรโกโนมิกสหรือ
ทาทางการทํางาน)
 การควบคุม/ตรวจสอบการใชวต
ั ถุทมี่ ี
อันตรายสูง
 การจัดทําสัญญาณ ปายและการเตือน
ในลักษณะอื่นๆ
 ระบบเพือ
่ นรวมงาน (Buddy System)
 การฝกอบรม
มาตรการอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
อุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน เครื่อง
ชวยหายใจ เครื่องปองกันการไดยิน ชุดปองกัน
แวนตานิรภัย และหมวกแข็ง ยอมรับใหเปน
มาตรการควบคุมอันตรายในกรณีตอไปนี้
 เมือ
่ มาตรการทางวิศวกรรมไมสามารถ

ทําไดหรือไมสามารถกําจัดอันตรายไดทั้งหมด
 ขณะพั ฒนามาตรการทางวิ ศวกรรม
(ติดตัง้ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ซอมบํารุง ฯลฯ)
 เมือ
่ ระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย
ไมสามารถควบคุมอันตรายไดอยางพียงพอ
 ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมาตรการทาง
วิศวกรรมไมสามารถใชได
การใชมาตรการอยางหนึง่ ในระดับเหนือ
กวาอีกมาตรการหนึง่ สามารถใชเปนมาตรการ
เฉพาะกิจจนกวาอันตรายจะถูกกําจัดออกไปอยาง
ถาวร และในการปฏิบตั งิ านจริง หากไมสามารถ
ขจัดอันตรายทัง้ หมดได ควรใชทงั้ 3 มาตรการ
ดังกลาวในเวลาเดียวกัน
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ภาคผนวก 2. (Appendix 2.) อันตรายทัว่ ไปและรายละเอียด (Common Hazards and Descriptions)
อันตราย (Hazards)
สารเคมี (ความเปนพิษ)

การบรรยายอันตราย (Hazard Descriptions
สารเคมีที่สัมผัสและแทรกซึมเขาสูรางกายมนุษยผานผิวหนัง ระบบหายใจ หรือกระแสเลือด จะกอใหเกิดความ
เจ็บปวย เปนโรค หรือเสียชีวิต ระดับความรุนแรงในการทําอันตรายขึ้นอยูปริมาณสารเคมีที่สัมผัสกับรางกาย
: ตรวจสอบไดจากขอมูลความปลอดภัยสารเคมี : MSDS และ/หรือ ขอมูลอันตรายสารเคมี OSHA 1910.1000)
สารเคมี (ความไวไฟ)
สารเคมีที่สัมผัสกับแหลงความรอนจะทําใหเกิดการลุกไหม โดยทั่วไปแลว สารเคมีที่มีจุดลุกติดไฟ (flash point)
และจุดเดือด (boiling point) ต่ํา จะมีความไวไฟ (flammable) สูง : ตรวจสอบไดจาก MSDS
สารเคมี (การกัดกรอน) สารเคมีที่สัมผัสกับผิวหนังมนุษย โลหะ หรือวัตถุอื่นๆ จะกัดกรอน กอใหบาดแผลหรือความเสียหาย กรดและ
ตางเปนตัวอยางของสารเคมีประเภทนี้
การระเบิด (ปฏิกิริยาเคมี) สารเคมีบางชนิดเมื่อเกิดปฏิกิริยาภายในตัวเองหรือกับสิ่งเราภายนอกจะเกิดการลุกไหมและระเบิด
การระเบิด (ความดันสูง) การปลดปลอยแบบฉับพลันทันทีของกาซ/พลังงานจํานวนมากจากแหลงเก็บกักทีมีความดันสูงจะเกิดการระเบิด
ไฟฟา (ไฟดูด/ลัดวงจร) การสัมผัสกับตัวนําหรืออุปกรณที่มีกระแสไฟฟาไหลผานจะทําใหถูกไฟดูด (กระแสไฟฟาที่ใชตามบาน เปนชนิด
กระแสสลับขนาด 60 Hz เมื่อไหลผานรางกายจะทําใหหัวใจหยุดเตนได
ไฟฟา (ไฟไหม)
การใชไฟฟาในลักษณะที่ทําใหเกิดความรอนจัดหรือการอารค (arcing) จะทําใหอุปกรณเสียหายและเกิดไฟไหม
ได
ไฟฟา (ไฟฟาสถิต)
การเสียดสีหรือขัดสีขนสัตว ไนลอน หรือเสนใยสังเคราะหอื่นๆ หรือแมแตการไหลของของเหลว สามารถกอให
เกิดไฟฟาสถิตได ซึ่งจะสงผลตอการลนหรือการขาดปริมาณอิเล็ตรอน (ESD : excess or deficiency) บนพื้นผิว
วัตถุ ทําใหเกิดการสปารกและลุกไหม สรางความเสียหายตอระบบอิเล็กทรอนิกสหรือตอระบบประสาทของ
มนุษย
ไฟฟา (การสูญเสียกําลัง) การสูญเสียกําลังไฟฟาจะทําใหอุปกรณสําคัญๆ ในระบบความปลอดภัยเกิดความเสียหาย
เออรโกโนมิกส (ความตึง) การออกแรงที่มากเกินไปหรือการปฎิบัติในทาซ้ําๆ จะทํากลามเนื้อเกิดความตึงหรือเคล็ด
เออรโกโนมิกส (ความ
การออกแบบระบบ กระบวนการผลิต หรือการทํางานของอุปกรณ ที่ผิดทิศทางจะกอใหเกิดความผิดพลาดโดย
ผิดพลาดโดยมนุษย)
มนุษย (Human error) เชน สวิทชที่กดขึ้นดานบนหรือดึงขึ้นดานบนเปนการ “ปด” แทนที่จะเปนการ “เปด”
การขุด (การพังทลาย)
การขุดเจาะที่ไมมีตัวค้ําที่เหมาะสมจะกอใหเกิดการพังทลายของดินได : แนวโนมอันตรายขึ้นอยูกับชนิดของดิน
การตก (การลื่น, การลม) เกิดจากการพลัดตกลงมาจากที่สูงเกิดการกระแทก การเดินบนพื้นที่เปยกชื้น สกปรกและมีสิ่งกีดขวาง
ไฟ/ความรอน
อุณหภูมิสูงทําใหเกิดการไหมที่ผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ ปจจัยที่ทําใหเกิดไฟคือ แหลงความรอน เชื้อเพลิง และ
ออกซิเจน
เครื่องกล/ความ
ความสั่นสะเทือนสามารถทําลายปลายประสาทของมนุษย หรือทําใหวัตถุสูญเสียความมั่นคง กระทั่งรางกายเกิด
สั่นสะเทือน
ความเจ็บปวยหรือระบบการทํางานของวัสดุอุปกรณลมเหลว
เครื่องกลลมเหลว
โดยทั่วไปเกิดจากการใชงานเกินขีดความสามารถอุปกรณ หรือใชงานอุปกรณที่ขาดการบํารุงรักษา
เครื่องกล
ผิวหนัง กลามเนื้อ หรือสวนของรางกายสัมผัสกับสวนของเครื่องกลที่เปนการบีบ การจับ การตัด การฉีก ฯลฯ
เสียงดัง
ระดับเสียง (เกินกวา 85 เดซิเบลเอใน 8 ช.ม. ทํางาน) ทําใหสูญเสียการไดยินหรือไมสามารถสื่อสารขอมูลสําคัญ
ดานความปลอดภัยได
รังสี (ไอออน)
อัลฟา เบตา แกมมา อนุภาคเปนกลาง และรังสีเอ็กซ ทําลายเนื้อเยื่อได
รังสี (ไมใชไอออน)
อุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นได อินฟราเรด และไมโครเวฟ ทําลายเนื้อเยื่อไดโดยผานความรอนและเคมี
การกระแทกดวยวัตถุมี วัตถุที่มีความเร็วเมื่อกระแทกกับสวนของรางกายจะทําใหเกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตได (ตัวอยางเชน วัตถุที่ตกลง
ความเร็วสูง
มาในแนวดิ่ง หรือวัตถุวิ่งในแนวราบหรือในวิถีโคง)
การหลนกระแทก
อุปกรณหรือเครื่องมือที่คนงานทําหลนลงพื้น สามารถทําใหสวนของรางกายไดรับบาดเจ็บ (ตัวอยางเชน ฆอน
หรือไขควงตกลงพื้น)
อุณหภูมิรอน/เย็นจัด
อุณหภูมิรอนจัดทําใหรางกายเกิดความรอนสูง (heat stress) เหนื่อยงาย หรือการเผาผลาญในรางกายชาลง
การมองเห็น
แสงสวางไมพอหรือมีสิ่งบดบังสายตาทําใหเกิดความผิดพลาดหรือกอใหเกิดอันตรายอื่นๆ ตามมา
สภาพภูมิอากาศ
ฝนตก ฟารอง แดดจัด ฯลฯ กอใหเกิดปญหาในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง และทําใหเกิดอันตรายได
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ภาคผนวก 3. (Appendix 3.) ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหอันตรายจากงาน
ชื่องาน (Job Title)

จุดที่ทํางาน (Job Location)

ผูวิเคราะห (Analyst)

ลําดับงาน (Task #)

รายละเอียดของงาน (Task Description)

ชนิดอันตราย (Hazard Type)

รายละเอียดของอันตราย (Hazard Description)

วันที่ (Date)

ผลที่จะตามมา (Consequence) การควบคุมอันตราย (Hazard Controls)

หมายเหตุหรือขอเสนอแนะ (Rational or Comment)
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