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อนัตราย (Hazard) คอือะไร?
อันตรายคือแนวโนมท่ีจะเกดิบาดเจบ็หรือ

เจบ็ปวย ในความหมายเชงิปฏิบติัจะเกีย่วโยงกบั
เงือ่นไขหรือกจิกรรมซึง่หากปลอยใหอยูในสภาพ
ท่ีไมมีการควบคุมกอ็าจจะเกดิผลไมพงึประสงค
ทําใหเกดิการบาดเจบ็หรือเจบ็ปวย ดูภาคผนวก
2. ซึ่งเปนบัญชีรายชื่ออันตรายท่ัวไป และราย
ละเอียดระบุอันตราย ท้ังนี้ การกําจัดหรือควบ
คุมอันตรายท่ีระบไุดนัน้โดยเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทํา
ไดจะชวยปองกนัการไดรับบาดเจบ็และเจบ็ปวย

การวิเคราะหอันตรายจากงาน (Job
Hazard Analysis) คืออะไร?

การวิเคราะหอันตรายจากงานเปนเทคนคิ
ในการระบอัุนตรายจากงานเพือ่ทําการปองกนั
กอนท่ีอันตรายนัน้จะเกดิข้ึนมาซึง่จะเนนเฉพาะ
งานโดยการพจิารณาความสมัพนัธระหวางปจจยั
ท่ีเกีย่วของโดยตรง ไดแก ผูปฏิบติังาน งาน เคร่ือง
มือ และสภาพแวดลอมของการทํางาน ในทาง

อุดมคติแลว หลังจากคุณสามารถระบุอันตราย
จากงานไดแลว จะตองลงมือในข้ันตอไปทันที
นัน่คือ การกาํจดัหรือลดอันตรายเพือ่ใหงานอยู
ในสภาพท่ีมีความเสีย่งท่ียอมรับได (Acceptable
risk level)

ทาํไมการวเิคราะหอนัตรายจากงานจึง
มคีวามสาํคญั?

ในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลกมีคนงานไดรับ
บาดเจบ็และเสยีชวิีตในสถานท่ีทํางานเปนจาํนวน
มากในแตละวัน ความปลอดภัยและสุขภาพจะ
เพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจ การงาน และแมกระท่ัง
ชวิีตของคุณ คุณสามารถชวยปองกนัการบาดเจบ็
และการเจ็บปวยในสถานท่ีทํางานได โดยการ
จับตามองการปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ ของการ
ทํางาน จดัทําระเบยีบปฏิบติัท่ีถกูตอง และม่ันใจ
วาคนงานท้ังหมดไดรับการฝกฝนเปนอยางดี วิธี
การดีท่ีสุดวิธีการหนึ่งท่ีใชในการพิจารณาและ
จดัทําระเบยีบปฏิบติับติัหรือข้ันตอนการทํางาน

ท่ีถกูตองคือ การวิเคราะหอันตรายจากงาน (Job
Hazard Analysis) ซึ่งเปนท่ียอมรับในสถานะ
“เคร่ืองมือ” ชนิดหนึ่งท่ีใชไดผลในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและสุขภาพ

คุณคาของการวิเคราะหอันตรายจาก
งานคอือะไร?

ผูควบคุมงาน (Supervisor) สามารถใช
การวิเคราะหอันตรายจากงานเปนประโยชนใน
การลดและปองกันอันตรายในสถานท่ีทํางาน
สงผลใหมีคนงานไดรับบาดเจบ็หรือเจบ็ปวยนอย
ลง มีความปลอดภัยมากข้ึน งานมีประสทิธภิาพ
ยิง่ข้ึน คาใชจายในการรักษาพยาบาลคนงานลด
ลง และมีผลผลิตสูงข้ึน

นอกจากนี ้การวิเคราะหอันตรายจากงาน
ยงัจะเปนประโยชนในการฝกอบรมคนงานใหม
เพือ่ใหสามารถปฏิบติังานตามข้ันตอนของความ
ปลอดภัย ท้ังนี ้การวิเคราะหอันตรายจากงานจะ
เปนมาตรการท่ีมีประสทิธภิาพและมีระเบยีบแบบ
แผน จะตองมีเปาหมายเพือ่ความปลอดภัยและ
สุขภาพของคนงาน รวมท้ัง จะตองนําไปปฏิบัติ
เพือ่แกไขอันตรายท่ีอยูนอกเหนอืการควบคุมซึง่
ระบไุดในสถานท่ีทํางาน มิฉะนัน้อาจจะทําใหสญู
เสยีความนาเชือ่ถอืและคนงานอาจเกดิความลังเล
ท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจดัการกบัอันตรายซึง่
กาํลังคุกคามพวกเขาอยู

งานอะไรหรอืงานลกัษณะใดทีส่มควร
จะใชการวเิคราะหอนัตรายจากงาน?

การวิเคราะหอันตรายจากงานสามารถใช
กบังานไดหลายชนดิ กอนอ่ืนใหพจิารณาลักษณะ
งานท่ีสมควรจะใชการวิเคราะหอันตรายจากงาน
ดังตอไปนี้

 งานท่ีมีอัตราการบาดเจบ็หรือเจบ็ปวย
สงูสดุ

 งานท่ีมีแนวโนมจะกอใหเกิดการบาด
เจบ็หรือเจ็บปวยรายแรง หรือถงึข้ันทุพพลภาพ
แมไมเคยมีประวัติการเกดิอุบติัเหตุมากอนกต็าม

 งานท่ีแมจะเกดิจากความผดิพลาดโดย
มนษุย (Human error) ดวยคนงานเพยีงคนเดียว
แตสามารถจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาด
เจ็บรายแรงได


Source : Occupational Saf ety and Health Administration, U.S. Department of Labor
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การวิเคราะหอันตรายจากงานการวิเคราะหอันตรายจากงาน
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 งานท่ีใหมตอผูปฏิบติังานหรืองานท่ีมี
การเปล่ียนกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน
และ

 งานท่ีซบัซอนจนจะตองมีการเขียนคํา
แนะนําการทํางานเปนลายลักษณอักษร

จะเริ่มตนการวิเคราะหอันตรายจาก
งานอยางไร?

1. ดงึคนงานเขามามสีวนรวม (Involve
your employees)

เปนความสาํคัญหรือหัวใจของการวิเคราะห
อันตรายจากงานท่ีจะตองดึงเอาคนงาน (ลูกจาง)
เขามามีสวนรวมในกระบวนการ เนือ่งจากพวก
เขามีความเขาใจในตัวงานระดับหนึง่ซึง่สามารถ
นาํมาใชประโยชนในการคนหาอันตรายได การ
ดึงคนงานเขามามีสวนรวมจะชวยใหแกปญหา
การมองขามปญหา หรือการเขาไมถึงปญหาท่ี
แทจริงจากงาน เปนการรับประกนัคุณภาพของ
การวิเคราะห และทําใหคนงานเขาไปเปนสวน
สําคัญในการแกปญหา เนื่องจากตัวคนงานคือ
“เจาของรวม” ของโครงการความปลอดภัยและ
สุขภาพท่ีจดัทําข้ึนมา

2. ตรวจสอบประวัตกิารเกิดอุบัติเหตุ
ยอนหลัง (Review your accident history)

ตรวจสอบประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
การเจ็บปวยในสถานท่ีทํางานยอนหลังเพื่อหา
ประเด็นสําคัญสําหรับการวิคราะห เชน

 สิ่งท่ีจําเปนตองทําการแกไขปรับปรุง
 สิ่งท่ีตองซอมแซมหรือเปล่ียนใหม
 สิ่งท่ีเกือบเปนอันตราย (near miss)

ซึง่ยงัไมทําใหเกดิอุบติัเหตุหรือความสญูเสยี แต
มีโอกาสจะทําใหเกิดข้ึนได

สิง่สาํคัญตางๆ เหลานี ้จะเปนตัวชีใ้หคุณ
เห็นอันตรายท่ีมีอยูในสถานท่ีทํางานซึ่งยังไมมี
มาตรการควบคุมดูแลท่ีเพยีงพอหรือตรงจดุ ยงั
ผลใหคนงานยังไดรับอันตรายและเจ็บปวยอยู
เปนประจํา

3. นํามาตรการทบทวนงานเบ้ืองตน
มาใช (Conduct a preliminary job review)

หารือรวมกบัคนงานเพือ่รับทราบอันตราย
ท่ีมีอยูในการทํางานปจจบุนัและสิง่ท่ีอยูโดยรอบ
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการลด หรือควบ
คุมอันตรายเหลานั้น

หากอันตรายท่ีมีอยูนัน้มีความเปนไปได
ท่ีจะเปนภัยอยางทันทีทันใดตอชวิีตหรือสขุภาพ
ของคนงาน จะตองทําการปกปองคนงานอยาง
เรงดวน ปญหาบางอยางสามารถแกไขไดงาย

ตองแกไขโดยเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําได และไมตอง
รอใหกระบวนการวิเคราะหอันตรายจากงาน
เสร็จสิ้น

อยางไรกต็าม สิง่ท่ีจะกลาวถงึในบทความ
นีจ้ะเปนประเด็นความปลอดภัยและสขุภาพของ
คนงานในระดับซบัซอนซึง่จาํเปนตองศึกษาและ
ทําความเขาใจอยางลึกซึง้โดยการวิเคราะหเจาะ
ลึกถงึอันตรายจนเพือ่หาบทสรุปในสองหัวขอคือ

3.1 ปริมาณของอันตรายท่ีมีอยูขณะนัน้
มากจนเปนความเสีย่งสงูเกนิระดับท่ีจะยอมรับ
ได (Present unacceptable risks)

3.2 ประเมินวิธีการควบคุมความเสี่ยง
อันตรายตางๆ ท่ีมีอยูเพื่อเลือกวิธท่ีีเหมาะสมท่ี
สุดมาใช (Evaluate types of hazard controls)

วิธีการหรือมาตรการควบคุมอันตราย ดู
รายละเอียดในภาคผนวก 1.

4. ทําบญัชรีายชือ่ จดัลําดับและระบงุาน
ท่ีมีอันตรายซึง่ตองจัดการกอน (List, rank and

set priorities for hazardous jobs)
จัดทําบัญชีรายชื่องานอันตรายท่ีเปน

ความเสี่ยงสูงเกินระดับท่ีจะยอมรับได โดยใช
พื้นฐานความเปนไปไดท่ีเกิดข้ึนและสงผลราย
แรงตามมา งานอันตรายดังกลาวควรจัดลําดับ
ใหเปนงานท่ีจะตองทําการวิเคราะหกอนงานอ่ืน

5. กําหนดโครงรางขั้นตอนหรืองาน
ยอย (Outline the steps or tasks)

เกอืบจะทุกงาน (Job) สามารถแตกออก
เปนงานยอย (Tasks) หรือข้ันตอน (Steps) ได
ในการเร่ิมตนการวิเคราะห ใหสงัเกตคนงานลง
มือทํางานและจดรายการในแตละข้ันตอนท่ีพวก
เขาปฏิบัติตามลําดับ แตตองม่ันใจวาไดบันทึก
รายละเอียดเพื่อบรรยายแตละข้ันตอนของการ
ทํางานไดอยางชดัเจนและไมคลุมเครือ ท้ังนี ้ตอง
หลีกเล่ียงขอมูลปลีกยอยท่ีไมจาํเปนออกไปเพือ่
ไมใหรายการยาวหรือกวางเกินไป ใหจดบันทึก
เฉพาะข้ันตอนพืน้ฐานของงานนัน้ เพือ่ไมใหเกดิ
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ขอผดิพลาด ควรขอขอมูลเพิม่เติมจากคนงานอ่ืน
ท่ีทํางานเดียวกัน

หลังจากจดรายการงานยอยหรือข้ันตอน
การทํางานแลว ใหทบทวนขอมูลอีกคร้ัง โดย
ปรึกษากบัคนงานท่ีทํางานนัน้เพือ่ใหม่ันใจวาไม
ไดละเวนรายละเอียดบางอยางหรือขามข้ันตอน
จากนั้น ใหทําการประเมินงานวามีอันตรายท่ี
ควบคุมไมไดหรือไม ถามีจะแกไขดวยวิธกีารใด

การประเมินดังกลาว จะทําเฉพาะสวนท่ี
เปนตัวงานเทานัน้ ไมเกีย่วกบัประสทิธภิาพของ
คนงาน ท้ังนี ้ตองใหคนงานมีสวนรวมในทุกข้ัน
ตอน โดยเฉพาะในสวนของการใหขอมูลท่ีเปน
จริง การประเมินจะเร่ิมต้ังแตการยอนกลับไป
พจิารณาการกระทําในทุกข้ันตอนของงานพรอม
สบืคนขอมูลจากคนงาน จนกระท่ังสามารถบงชี้
ออกมาไดวา มีอันตรายท่ีควบคุมไมไดแฝงอยู
ในแตละข้ันตอนหรือไม

ในการประเมินเพื่อสืบคนอันตรายจาก
งาน บางคร้ังอาจตองใชอุปกรณเขามาชวย เชน
กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ เพือ่บนัทึกภาพขณะ
คนงานกาํลังลงมือปฏิบติังานตามข้ันตอนตางๆ
ซึ่งสามารถทําไดและจะมีประโยชนมากในการ
ทบทวนรายละเอียดในแตละข้ันตอน ทําใหการ
สืบคนอันตรายงายข้ึน

จะระบุอันตรายในสถานที่ทํางานได
อยางไร?

การวิเคราะหอันตรายจากงานจะคลายกบั
งานนักสืบ โดยมีเปาหมายเปนการหาคําตอบ

ในเร่ืองตอไปนี้
 มีอะไรจะเกิดความผิดปกติหรือไม?
 มีอะไรจะเกิดข้ึนตามมาจากความผิด

ปกตินัน้?
 ความผดิปกติดังกลาวนัน้ จะเกดิข้ึนมา

ไดอยางไร?
 มีเงื่อนไขหรือปจจัยอ่ืนท่ีจะทําใหเกิด

ความปกติหรือไม?
เพือ่ทําใหการวิเคราะหอันตรายจากงาน

มีประโยชนมากข้ึน ใหหาคําตอบของคําถามดัง
กลาวจัดทําเปนเอกสารโดยเฉพาะ และจะตอง
บรรยายลักษณะอันตรายใหละเอียดสําหรับใช
เปนแนวทางในการลด หรือควบคุมอันตรายได
อยางตรงจดุ เนนเปาหมายไปท่ี “ตนเหตุ” ท่ีทํา
ใหเกิดอันตราย

การบรรยายลักษณะของอันตรายที่ดี
ควรมรีายละเอยีดในเรือ่งตอไปนี้

 อันตรายเกดิข้ึนท่ีใด? (สภาพแวดลอม)

 ใครหรืออะไรท่ีไดรับผลจากอันตราย?
(สิง่ท่ีเผชิญอยูกบัอันตราย)

 อะไรเปนตัวเรงทําใหเกิดอันตราย?
(สิง่กระตุน)

 ผลท่ีจะเกิดตามมาเม่ือมีอันตรายเกิด
ข้ึน? (ผลลัพธท่ีตามมา) และ

 มีปจจัยท่ีเปนสาเหตุอ่ืนๆ บางหรือไม
แบบฟอรมการบรรยายลักษณะอันตราย

ดูตัวอยางในภาคผนวก 3. ซึง่จะชวยใหสามารถ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเปนรายงานงายข้ึน

อยางไรกดี็ แทบไมมีอันตรายชนดิใดเกดิ
จากตัวแปรหรือสาเหตุเพยีงอยางเดียว สวนใหญ
จะมีตัวแปรหรือสาเหตุหลายประการรวมกนักอ
ใหเกิดอันตรายอยางใดอยางหนึ่งข้ึนมา

ตอไปนีเ้ปนตวัอยางการบรรยายสภาพ
อนัตราย

ในหองงานโลหะ (สภาพแวดลอม) ขณะ
คนงานกาํลังแตงขอบแทงเหล็ก (ตัวกระตุน) มือ
ของคนงาน (สิ่งท่ีเผชิญอยูกับอันตราย) ยื่นไป
สัมผัสกับลูกลอสายพาน (pulley) ท่ีกําลังหมุน
อยู ลูกลอสายพานดึงมือของคนงานเขาทําใหนิว้
มือไดรับบาดเจบ็รายแรงทันที (ผลลัพธท่ีตามมา)

ในการจัดทาํการวเิคราะหอนัตรายจาก
งาน จะตองตัง้คําถามตอไปนี้

 มีอะไรจะเกิดความผิดปกติหรือไม?
มือของคนงานสามารถจะเขาไปสมัผสักบัวัตถท่ีุ
กําลังหมุนอยู (pulley) ซึ่งจะทําใหถูกดึงเขาไป
ในเคร่ืองจกัร

 ผลท่ีจะเกิดเม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน?
คนงานอาจจะไดรับบาดเจบ็รายแรงหรือสญูเสยี
นิ้วมือและมือ

 เหตุการณ (มือของคนงานไปสัมผัส
กบั Pulley) เกดิข้ึนไดอยางไร? อุบติัเหตุสามารถ
เกดิข้ึนจากการทํางาน ขณะคนงานกาํลังแตงขอบ
แทงเหล็กโดย Pulley กําลังหมุนอยู สังเกตวา
สภาพอันตรายเชนนี้จะไมเกิดข้ึนหาก Pulley
หยุดหมุน
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 มีปจจยัท่ีเปนสาเหตุอ่ืนๆ บางหรือไม?
สภาพอันตรายเชนนี้เกิดข้ึนเร็วมาก แทบไมมี
โอกาสท่ีคนงานจะถอนมือหรือทําการปองกนัใดๆ
ท่ีจะไมใหมือเขาไปสัมผัสกับ Pulley ปจจัยนี้มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนตัวชวยชี้บง
ระดับความรายแรงและแนวโนมท่ีจะเกดิข้ึนของ
อันตรายซึ่งจะเปนตัวแปรในการตัดสินใจเลือก
มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมมาใช โชคไมดีท่ี
ปจจยันีไ้มสามารถแกไขไดอยางมีประสทิธภิาพ
ดวยการฝกอบรม จากประสบการณท่ีผานมา
เม่ือตัวกระตุนเกดิข้ึนอยางรวดเร็ว คนงานจะใช
เพยีงปฏิกริิยาตอบโตอยางฉับพลันเทานัน้ (ไมมี
เวลาจะเอาสิ่งท่ีไดฝกฝนนํามาใชเพื่อหลบเล่ียง
อันตราย)

 อันตรายมีแนวโนมจะเกิดข้ึนไดอยาง
ไร? ประเด็นนีต้องใชขอมูลท่ีแนนอนเปนเคร่ือง
ตัดสนิ หากมีสิง่ท่ีเกอืบเปนอันตราย(near miss)
หรือกรณท่ีีเกดิข้ึนจริง (actual cases) แนวโนม
หรือความเปนไปไดท่ีอันตรายเชนนี้จะเกิดข้ึน
อีกคร้ังกต็องพจิารณาใหอยูในระดับสงูเชนเดียว
กบักรณท่ีีลูกลอสายพาน (Pulley) อยูในลักษณะ
เปดหรือเขาถึงไดงาย

จากภาพตัวอยาง A. แนวโนมท่ีอันตราย
จะเกดิข้ึนมีสงู เนือ่งจากไมมีแผนครอบ (Guard)
ปองกันการสัมผัสท่ีลูกลอสายพาน อีกท้ัง การ
ปฏิบติังานกทํ็าขณะเคร่ืองจกัรกาํลังเดินเคร่ืองอยู

ใหทําตามข้ันตอนตัวอยางงานตอไปนีเ้พือ่
จดัทําการวิเคราะหอันตรายจากงาน โดยจะเปน
ตัวอยางการบงชีอั้นตรายท่ีมีอยูหรือมีแนวโนมจะ
เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนของการเจยีรแผนเหล็ก

การเจียรแผนเหลก็ : ขัน้ตอนการทาํงาน
ข้ันตอนท่ี 1. ยื่นมือไปจับแผนเหล็กจาก

กลองท่ีอยูดานขวาของเคร่ืองเจยีร จบัแผนเหล็ก
และถือไปท่ีหินเจียร

ข้ันตอนท่ี 2. วางแผนเหล็กลงบนหินเจยีร
เพือ่ตกแตงผวิ

ข้ันตอนท่ี 3. วางแผนเหล็กท่ีตกแตงแลว
ลงไปในกลองท่ีอยูดานซายของเคร่ืองเจียร

จุดท่ีทํางาน (Job Location) : 
หองงานโลหะ (Metal Shop) 

ผูวิเคราะห (Analyst) : 
โจ เซฟตี้ (Joe Safety) 

(วันท่ี) Date : 

รายละเอยีดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอื้อมมือเขาไปในกลองเหลก็ท่ีอยูดานขวาของเครื่องเจียร แลวจับ
แผนเหลก็หนัก 15 ปอนด ข้ึนมา จากนั้นถือไปท่ีแผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหลก็ 20-30 ชิ้นตอ 1 ช่ัวโมง 
รายละเอยีดของอนัตราย  (Hazard Description) : การหยิบแผนเหลก็ข้ึนมา คนงานอาจทําหลนไปถูกเทา นํ้าหนักของแผน
โลหะและระยะความสูงที่หลนลงไปสามารถทําใหไดรับบาดเจ็บรายแรงที่เทาหรือน้ิวทา 
การควบคุมอนัตราย (Hazard ) : 
1. ดึงแผนเหลก็ออกมาจากกลองแลววางไวบนโตะที่อยูติดกับแผนหินเจียร 
2. สวมรองเทานิรภัยหัวเหลก็พรอมเหลก็ครอบปองกันหลงัเทา 
3. เปลีย่นถุงมือไปใชชนิดที่สามารถจับโลหะไดม่ันคงข้ึน 
4. ใชเคร่ืองมือชวยในการยกแผนเหลก็ 

ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหอันตรายจากงาน
ภาพตวัอยาง A. สําหรบัการวิเคราะหอันตรายจากงาน

จุดท่ีทํางาน (Job Location) : 
หองงานโลหะ (Metal Shop) 

ผูวิเคราะห (Analyst) : 
โจ เซฟตี้ (Joe Safety) 

(วันท่ี) Date : 

รายละเอยีดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอ้ือมมือเขาไปในกลองเหลก็ที่อยูดานขวาของเครื่องเจียร แลวจับ
แผนเหลก็หนัก 15 ปอนด ข้ึนมา จากน้ันถือไปท่ีแผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหลก็ 20-30 ช้ินตอ 1 ช่ัวโมง 
รายละเอยีดของอนัตราย  (Hazard Description) : แผนเหลก็ข้ึนมีผิวนอกที่หยาบและมีขอบคมซ่ึงสามารถทําใหเกิดการ
เฉ่ียวเฉือนหรือการบาดท่ีรุนแรงได 
การควบคุมอนัตราย (Hazard ) : 
1. ใชเคร่ืองมือชวยในการหยิบ จับ ยกแผนเหลก็ เชน มือจับหรือคีม 
2. สวมถุงมือชนิดตานทานการตดัหรือการบาด (Cut-resistant gloves) ท่ีสามารถจับโลหะไดถนัด และควรมีขนาดพอดีกับมือ
ของคนงานเพ่ือปองกันการเก่ียวหรือพันกับลกูลอสายพาน 

จุดท่ีทํางาน (Job Location) : 
หองงานโลหะ (Metal Shop) 

ผูวิเคราะห (Analyst) : 
โจ เซฟตี้ (Joe Safety) 

(วันท่ี) Date : 

รายละเอยีดของงานยอย (Task Description) : คนงานเอ้ือมมือเขาไปในกลองเหลก็ท่ีอยูดานขวาของเคร่ืองเจียร แลวจับ
แผนเหลก็หนัก 15 ปอนด ข้ึนมา จากน้ันถือไปท่ีแผนหินเจียร คนงานเจียรแผนเหลก็ 20-30 ชิ้นตอ 1 ชั่วโมง 
รายละเอยีดของอนัตราย  (Hazard Description) : การกม การเงย การเปยวหรือบดิตัวเพื่อยกแผนเหลก็หนัก 15 ปอนด 
ข้ึนมาจากกลองท่ีตั้งบนพ้ืนสามารถจะทําใหกลามเน้ือแผนหลงัดานลางเกิดความตึง อาจเกิดความลาหรือบาดเจ็บได 
การควบคุมอนัตราย (Hazard ) : 
1. ยกแผนเหลก็ข้ึนมาจากพื้นแลววางไวใกลกับพื้นที่ทํางานกอนเพื่อลดการออกแรงยก ดีท่ีสุดคือวางไวบนโตะท่ีสูงระดับเอวหรือ
วางบนแทนวางของท่ีปรับระดับได 
2. ฝกคนงานใหหลกีเลีย่งการเอ้ียวตัวหรือบดิตัวขณะยกแผนเหลก็ข้ึนมาจากพ้ืน หรือปรับตําแหนงเคร่ืองจักรใหตรงกับจุดที่ตั้ง
ของกลองใสแผนเหลก็ 

ขอเสนอแนะ : ใชแบบฟอรมนี้หรือที่คลายคลึงกันทําการวิเคราะหงานแตละขั้นตอน

จะทาํการแกไขหรอืปองกันอนัตรายได
อยางไร?

หลังจากไดทบทวนรายชือ่อันตรายรวมกบั
คนงานแลว ข้ันตอไป ใหพิจารณาหาวิธีการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อลดหรือกําจัดอันตราย
(ขอมูลโดยละเอียดดูในภาคผนวก 1.)

วิธีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ
วิธกีารควบคุมทางวิศวกรรมซึง่จะเปนการเปล่ียน
แปลงสภาพของเคร่ืองจักรหรือสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน เพื่อปองกันไมใหคนงานตองเผชิญ
หนากบัอันตราย แตกค็วรจะนาํเอาวิธกีารอ่ืนๆ
มาใชรวมดวย หากวิธกีารควบคุมทางวิศวกรรม
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ดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบติั ใหเลือก
วิธีการทางการบริหารจะเหมาะสมกวา

วิธีการดานการบริหารจะรวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงวิธกีารปฏิบติัในการทํางานของคน
งาน ท้ังนี้ ควรจะตองปรึกษาหารือกับคนงานผู
ปฏิบติังานท้ังหมดและพิจารณาการตอบสนอง
ของพวกเขาอยางระมัดระวังเสียกอน

หากมีแผนการจะนาํเอาวิธกีารใหม หรือ
ดัดแปลงข้ันตอนการทํางาน จะตองแนใจวาคน
งานท้ังหมดมีความเขาใจในสองประเด็นไดแก
รูปแบบการทํางานท่ีเปล่ียนแปลง และเหตุผล
ในการเปล่ียนแปลง

มปีระเดน็อืน่อกีหรอืไมทีจํ่าเปนจะตอง
เรียนรูกอนจะเริ่มตนการวิเคราะหอันตราย
จากงาน?

นอกจากประเด็นเร่ืองข้ันตอนการทํางาน
อันตรายท่ีมีอยูในการทํางาน และวิธกีารปองกนั
อันตรายแลว กอนเร่ิมตนการวิเคราะหอันตราย
จากงาน ผูวิเคราะหตองศึกษาประเด็นท่ีเกีย่วของ
กบักฎหมายหรือมาตรฐานท่ีโรงงานใชอางอิงอยู
(การขอคําปรึกษาจากผูเชีย่วชาญโดยตรงจะชวย
ประหยัดเวลาในสวนนีไ้ด) ท้ังนี ้ผูท่ีจะวิเคราะห
ควรตระหนกัไวตลอดเวลาวา ตองวิเคราะหภาย
ใตกรอบของกฎหมายหรือมาตรฐานเพือ่ใหเปน
บรรทั ดฐานเดี ยวกั นในสารบบงานความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทาํไมตองมกีารทบทวนการวเิคราะห
อนัตรายจากงาน?

การทบทวนการวิเคราะหอันตรายจากงาน
เปนระยะๆ ตามชวงเวลาท่ีกาํหนด จะชวยสราง
ความม่ันใจวา วิธีการหรือมาตรการท่ีใชอยูยัง

สามารถลดการเกดิอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ได
แมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลงสภาพหรือรูปแบบ
การทํางาน แตกเ็ปนไปไดวา ในการทบทวนการ
วิเคราะหฯ จะชวยใหคนพบอันตรายท่ีซอนเรน
อยูซึ่งหาไมพบจากการวิเคราะหคร้ังกอน

การทบทวนการวิเคราะหอันตรายจากงาน
จะเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง หากพบวายังคงมีการ
บาดเจบ็หรือเจบ็ปวยเกดิข้ึนจากงานใดงานหนึง่
โดยเฉพาะ ท้ังนี ้ในการตัดสนิใจเปล่ียนแปลงข้ัน
ตอนปฎิบติัในการทํางาน (Job procedure) เพือ่
ปองกนัอุบติัเหตุท่ีคลายคลึงกบัท่ีเกดิข้ึนมาแลว
ไมใหเกิดข้ึนซ้ําอีกในอนาคต ใหพิจารณาตาม
สภาพการณจริงท่ีเปนอยู หากคนงานไมสามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานท่ีถูกตองได ให
เรียกประชุมคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงานท้ังหมด

เพือ่กระตุนเตือนใหพวกเขาใชความพยายามมาก
ข้ึน เม่ือใดก็ตามท่ีมีการแกไขปรับปรุงข้ันตอน
การทํางาน จะตองมีการฝกอบรมคนงานทุกคน
ท่ีไดรับผลโดยตรงจากการเปล่ียนแปลง เพือ่ให
สามารถเรียนรูและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอน
หรือมาตรการปองกนัอันตรายอ่ืนๆ ไดอยางถกู
ตองและเหมาะสม

เมื่อใดจะเหมาะสมในการจางผูเช่ียว
ชาญมาทาํการวเิคราะหอนัตรายจากงาน?

หากคนงานท่ีมีสวนรวมในกระบวนผลิต
ซึง่แตกตางกนัและมีความซบัซอน เราจาํเปนจะ
ตองจางผูเชีย่วชาญเปนการเฉพาะมาชวยเหลือ
ในการวิเคราะหอันตรายจากงาน แหลงท่ีจะชวย
ไดในเร่ืองนี ้เชน บริษัทรับประกนัภัย หนวยดับ
เพลิงในทองถิน่ บริษทัท่ีปรึกษาเอกชนท่ีมีความ
ชาํนาญงานดานนี ้รวมไปถงึหนวยงานดานความ
ปลอดภัยของราชการ และอ่ืนๆ

ถงึแมวาจะจางบคุลากรหรือหนวยงานภาย
นอกมาชวยในการวิเคราะหอันตรายจากงานแต
ตัวคุณ (ผูทําการวิเคราะห) และคนงานท้ังหมด
ยงัตองมีสวนรวมในการคนหาอันตรายและการ
ปรับปรุงแกไขสภาพงานเพราะตัวคุณและคนงาน
จะตองอยูในท่ีทํางานทุกวันจะตองเผชญิหนากบั
อันตรายเหลานั้น

ประเด็นสาํคัญท่ีตองไมลืมนาํมาพจิารณา
ดวยเชนกันก็คือ สภาพการณใหมๆ ในสถานท่ี
ทํางานผสมผสานกับสภาพการณท่ีเคยเปนอยู
อาจทําใหอันตรายด้ังเดิมยอนกลับมาเกดิข้ึนอีก
คร้ังรวมกับอันตรายตัวใหม คุณและคนงาน
ท้ังหมดจะตองพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูเชีย่วชาญดังกลาวอยางเครงครัด
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ภาคผนวก 1. (Appendix 1.)
มาตรการควบคุมอันตราย (Hazard

Control Measures)
ขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะหอันตราย

จากงาน (Job Hazard Analysis) จะไมมีประโยชน
หากปราศจากการระบมุาตรการหรือวิธกีารท่ีจะ
ใชในแตละงานยอย (Tasks) หรือข้ันตอนงาน ผู
จัดการจะตองตระหนักไววา มาตรการควบคุม
อันตรายแตละอยางจะใหผลลัพธไมเทากนั บาง
มาตรการจะดีกวามาตรการอ่ืนในการลดอันตราย
ท่ีคนพบนั้น

มาตรการควบคุมอันตรายเรียงตาม
ประสทิธภิาพ มดีงัตอไปนี้

1. มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
  (Engineering Controls)

2. มาตรการควบคุมทางการบริหาร
   (Administrative Controls)
3. มาตรการอุปกรณปองกันสวนบุคคล
  (Protective protective equipment)

มาตรการควบคมุทางวศิวกรรม ประกอบ
ดวยมาตรการดังตอไปนี้

 การกาํจดั/การลดอันตราย (Elimina-
tion/minimization of the hazard)-การออกแบบ
โรงงาน อุปกรณ หรือกระบวนการผลิตเพือ่ขจดั
อันตราย หรือการใชสิ่งทดแทนกระบวนการ
ผลิต อุปกรณ วัตถุดิบ หรือสิ่งอ่ืนๆ เพื่อลด
ปริมาณใหนอยลง

 การปดลอมอันตราย (Enclosure of the
hazard) - การใชฝาปดหรือครอบ การใชวัสดุ
ปดลอมอุปกรณท่ีมีเสียงดัง และวิธีอ่ืนๆ

 การกัน้หรือแยกอันตราย (Isolation of
the hazard) - การใชวัสดุหรือระบบล็อคกัน้สวน
ท่ีเปนอันตราย การใชการดเคร่ืองจกัร การใชโล

กนัการระเบดิ การใชมานกัน้งานเชือ่ม และ
วิธีการอ่ืนๆ

 การยายหรือเปล่ียนทิศทางของ
อันตราย (Removal or redirection of the
hazard) - การระบายอากาศท่ัวไป การดูด
กาซพิษออกจากจุดทํางานไปยังจุดอ่ืน
หรือกําจัดท้ิง และวิธีการอ่ืนๆ

มาตรการทางการบรหิาร ประกอบ
ดวยมาตรการดังตอไปนี้

 การเขียนข้ันตอนการปฏิบตั ิงาน
เปนลายลักษณอักษร การทําใบอนุญาต
ทํางาน การกําหนดระเบียบการทํางาน

 การจํากัดเวลาในการเผชิญกับ
อันตราย (โดยท่ัวไปใชในกรณีท่ีเปนการ
ปองกนัการเผชญิกับอุณหภูมิท่ีรอน/เย็น
จัดและท่ีเกี่ยวของกับเออรโกโนมิกสหรือ
ทาทางการทํางาน)

 การควบคุม/ตรวจสอบการใชวัตถท่ีุมี
อันตรายสงู

 การจดัทําสญัญาณ ปายและการเตือน
ในลักษณะอ่ืนๆ

 ระบบเพือ่นรวมงาน (Buddy System)
 การฝกอบรม
มาตรการอปุกรณปองกันสวนบุคคล
อุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน เคร่ือง

ชวยหายใจ เคร่ืองปองกันการไดยิน ชุดปองกัน
แวนตานิรภัย และหมวกแข็ง ยอมรับใหเปน
มาตรการควบคุมอันตรายในกรณีตอไปนี้

 เม่ือมาตรการทางวิศวกรรมไมสามารถ

ทําไดหรือไมสามารถกําจัดอันตรายไดท้ังหมด
 ขณะพัฒนามาตรการทางวิศวกรรม

(ติดต้ัง ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซอมบาํรุง ฯลฯ)
 เม่ือระเบยีบปฏิบติัเพือ่ความปลอดภัย

ไมสามารถควบคุมอันตรายไดอยางพียงพอ
 ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมาตรการทาง

วิศวกรรมไมสามารถใชได
การใชมาตรการอยางหนึง่ในระดับเหนอื

กวาอีกมาตรการหนึง่ สามารถใชเปนมาตรการ
เฉพาะกจิจนกวาอันตรายจะถกูกาํจดัออกไปอยาง
ถาวร และในการปฏิบติังานจริง หากไมสามารถ
ขจดัอันตรายท้ังหมดได  ควรใชท้ัง 3 มาตรการ
ดังกลาวในเวลาเดียวกัน
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ภาคผนวก 2. (Appendix 2.) อันตรายทัว่ไปและรายละเอยีด (Common Hazards and Descriptions)

อันตราย (Hazards) การบรรยายอันตราย (Hazard Descriptions 
สารเคมี (ความเปนพิษ) สารเคมทีี่สัมผัสและแทรกซึมเขาสูรางกายมนุษยผานผิวหนัง ระบบหายใจ หรือกระแสเลือด จะกอใหเกิดความ

เจ็บปวย เปนโรค หรือเสียชีวิต ระดับความรุนแรงในการทําอันตรายข้ึนอยูปริมาณสารเคมีที่สัมผัสกับรางกาย 
: 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 หรือวัตถุอ่ืนๆ จะกัดกรอน กอใหบาดแผลหรือความเสียหาย กรดและ
ตางเปนตัวอยางของสารเคมีประเภทน้ี 

การระเบิด (ปฏิกิริยาเคมี) สารเคมีบางชนิดเม่ือเกิดปฏิกิริยาภายในตัวเองหรือกับส่ิงเราภายนอกจะเกิดการลุกไหมและระเบิด  
การระเบิด (ความดันสูง) การปลดปลอยแบบฉับพลันทันทีของกาซ/พลังงานจํานวนมากจากแหลงเก็บกักทีมีความดันสูงจะเกิดการระเบิด   
ไฟฟา (ไฟดูด/ลัดวงจร) การสัมผัสกับตัวนําหรืออุปกรณที่มีกระแสไฟฟาไหลผานจะทําใหถูกไฟดูด (กระแสไฟฟาที่ใชตามบาน เปนชนิด

กระแสสลับขนาด 60 Hz เมื่อไหลผานรางกายจะทําใหหัวใจหยุดเตนได 
ไฟฟา (ไฟไหม) การใชไฟฟาในลักษณะที่ทําใหเกิดความรอนจัดหรือการอารค (arcing) จะทําใหอุปกรณเสียหายและเกิดไฟไหม

ได 
ไฟฟา (ไฟฟาสถิต) การเสียดสีหรือขัดสีขนสัตว ไนลอน หรือเสนใยสังเคราะหอ่ืนๆ หรือแมแตการไหลของของเหลว สามารถกอให   

เกิดไฟฟาสถิตได ซ่ึงจะสงผลตอการลนหรือการขาดปริมาณอิเล็ตรอน (ESD : excess or deficiency) บนพื้นผิว
วัตถุ ทําใหเกิดการสปารกและลุกไหม สรางความเสียหายตอระบบอิเล็กทรอนิกสหรือตอระบบประสาทของ
มนุษย 

ไฟฟา (การสูญเสียกําลัง) การสูญเสียกําลังไฟฟาจะทําใหอุปกรณสําคัญๆ ในระบบความปลอดภัยเกิดความเสียหาย 
เออรโกโนมิกส (ความตึง) การออกแรงที่มากเกินไปหรือการปฎิบัติในทาซํ้าๆ จะทํากลามเน้ือเกิดความตึงหรือเคล็ด 
เออรโกโนมิกส (ความ
ผิดพลาดโดยมนุษย) 

การออกแบบระบบ กระบวนการผลิต หรือการทํางานของอุปกรณ ที่ผิดทิศทางจะกอใหเกิดความผิดพลาดโดย
มนุษย (Human error) เชน สวิทชที่กดข้ึนดานบนหรือดึงข้ึนดานบนเปนการ “ปด” แทนที่จะเปนการ “เปด” 

การขุด (การพังทลาย) การขุดเจาะที่ไมมีตัวค้ําที่เหมาะสมจะกอใหเกิดการพังทลายของดินได : แนวโนมอันตรายขึ้นอยูกับชนิดของดิน 
การตก (การลื่น, การลม) เกิดจากการพลัดตกลงมาจากที่สูงเกิดการกระแทก การเดินบนพื้นที่เปยกช้ืน สกปรกและมีส่ิงกีดขวาง 
ไฟ/ความรอน อุณหภูมิสูงทําใหเกิดการไหมที่ผิวหนังและอวัยวะอ่ืนๆ ปจจัยที่ทําใหเกิดไฟคือ แหลงความรอน เช้ือเพลิง และ

ออกซิเจน 
เครื่องกล/ความ
สั่นสะเทือน  

ความส่ันสะเทือนสามารถทําลายปลายประสาทของมนุษย หรือทําใหวัตถุสูญเสียความม่ันคง  กระทั่งรางกายเกิด
ความเจ็บปวยหรือระบบการทํางานของวัสดุอุปกรณลมเหลว 

เครื่องกลลมเหลว โดยทั่วไปเกิดจากการใชงานเกินขีดความสามารถอุปกรณ หรือใชงานอุปกรณที่ขาดการบํารุงรักษา 
เครื่องกล ผิวหนัง กลามเน้ือ หรือสวนของรางกายสัมผัสกับสวนของเครื่องกลที่เปนการบีบ การจับ การตัด การฉีก ฯลฯ  
เสียงดัง ระดับเสียง (เกินกวา 85 เดซิเบลเอใน 8 ช.ม. ทํางาน) ทําใหสูญเสียการไดยินหรือไมสามารถส่ือสารขอมูลสําคัญ

ดานความปลอดภัยได 
รังสี (ไอออน) อัลฟา เบตา แกมมา อนุภาคเปนกลาง และรังสีเอ็กซ ทําลายเนื้อเย่ือได  
รังสี (ไมใชไอออน) อุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นได อินฟราเรด และไมโครเวฟ ทําลายเน้ือเย่ือไดโดยผานความรอนและเคมี 
การกระแทกดวยวัตถุมี
ความเร็วสูง 

วัตถุที่มีความเร็วเม่ือกระแทกกับสวนของรางกายจะทําใหเกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตได (ตัวอยางเชน วัตถุที่ตกลง
มาในแนวดิ่ง หรือวัตถุวิ่งในแนวราบหรือในวิถีโคง) 

การหลนกระแทก อุปกรณหรือเครื่องมือที่คนงานทําหลนลงพื้น สามารถทําใหสวนของรางกายไดรับบาดเจ็บ (ตัวอยางเชน ฆอน
หรือไขควงตกลงพื้น)  

อุณหภูมิรอน/เย็นจัด อุณหภูมิรอนจัดทําใหรางกายเกิดความรอนสูง (heat stress) เหน่ือยงาย หรือการเผาผลาญในรางกายชาลง 
การมองเห็น แสงสวางไมพอหรือมีส่ิงบดบังสายตาทําใหเกิดความผิดพลาดหรือกอใหเกิดอันตรายอ่ืนๆ ตามมา  
สภาพภูมิอากาศ ฝนตก ฟารอง แดดจัด ฯลฯ กอใหเกิดปญหาในการทํางานอยางใดอยางหน่ึง และทําใหเกิดอันตรายได 
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ชื่องาน (Job Title) 
 
 

จุดท่ีทํางาน  (Job Location) ผูวิเคราะห (Analyst) 
 

วันท่ี (Date) 

ลําดับงาน (Task #) 
 
 
 
 

 รายละเอียดของงาน (Task  Description) 

ชนิดอันตราย (Hazard Type)  
 
 
 

 รายละเอียดของอันตราย  (Hazard  Description) 

ผลท่ีจะตามมา (Consequence) 
 
 
 

การควบคุมอันตราย (Hazard Controls) 

หมายเหตุหรือขอเสนอแนะ (Rational or Comment) 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3. (Appendix 3.) ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหอันตรายจากงาน


