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สนบัสนุนโดย จดัท าโดย 

“““ป้องกันล่วงหน้า ดีกว่ารักษาภายหลังป้องกันล่วงหน้า ดีกว่ารักษาภายหลังป้องกันล่วงหน้า ดีกว่ารักษาภายหลัง   

เพราะสขุภาพเรา  ใครเล่าจะช่วยดแูลเพราะสขุภาพเรา  ใครเล่าจะช่วยดแูลเพราะสขุภาพเรา  ใครเล่าจะช่วยดแูล”””   

   

คู่มือคู่มือคู่มือ   

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน   

การท างานของแรงงานนอกระบบการท างานของแรงงานนอกระบบการท างานของแรงงานนอกระบบ   
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ค าน าค าน าค าน า   

 กล่าวไดว้่าอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานเป็นประเดน็
ใหมส่ าหรบัแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบจงึไม่คุน้เคยและไมไ่ดใ้ห้
ความส าคญักบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน จงึท าให้
แรงงานนอกระบบขาดการป้องกนัและด าเนินการตามวธิทีีถู่กตอ้ง 
 คู่มอืฉบบัน้ี จงึจดัท าขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูเพื่อเป็นการใหค้วามรูเ้รือ่ง
ความเสีย่งจากการท างาน การวเิคราะหค์วามเสีย่ง เครือ่งมอืการวเิคราะห์
ความเสีย่ง รวมถงึน าเสนอวธิป้ีองกนัอยา่งง่ายๆ 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า  คู่มอืเล่มนี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อแรง 
งานนอกระบบเพื่อเป็นแนวทางก่อใหเ้กดิการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิ
สุขภาพอนามยัในการท างาน 
 

ผูจ้ดัท า 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

 กรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ 

 ทีอ่ยู่: 88/21 ถ. ตวิานนท ์ต. ลาดขวญั อ. เมอืง จ. นนทบุร ี11000  

 โทรศพัท:์ 02-5903000 

 ส านักความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน 

 ทีอ่ยู:่ 22/22 หมูท่ี ่2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั 

 กรงุเทพฯ 10170 โทรศพัท:์ 02-4489128-39, 02-4488338   

  มลูนิธิเพ่ือการพฒันาแรงงานและอาชีพ 

 ทีอ่ยู่: 667/6 ซ.ลาดพรา้ว 5/1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

 กทม. 10900    โทรศพัท:์ 02-5139242 

 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท างานและส่ิงแวดล้อมแห่ง

ประเทศไทย 

 ทีอ่ยู่: 32 ม. 2 ซ. ทรายทอง 22 ถ. ตวิานนท ์45 ต.ทา่ทราย อ. เมอืง 

 จ.นนทบุร ี11000    โทรศพัท:์ 02-9512710, 081-8132898 
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ตัวอย่างค าถามเพือ่ส ารวจความปลอดภัยตัวอย่างค าถามเพือ่ส ารวจความปลอดภัยตัวอย่างค าถามเพือ่ส ารวจความปลอดภัย   
      ในการท างานในการท างานในการท างาน   

 
การจดัเกบ็และขนย้ายวสัดส่ิุงของ 
ก. มกีารน าของทุกอย่างทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ป็น  
   ประจ าออกจากทีท่ างาน หรอืไม่ 

 ม ี
 ไมม่ ี
 ตอ้งปรบัปรงุโดย …….. 

บริเวณท่ีท างานหรือจดุท่ีปฏิบติังาน 
ข. ตดิตัง้สวติช ์ปุม่ควบคุม ใหอ้ยูใ่น 
   ระยะและระดบัทีค่วบคุมไดง้า่ยและ 
   สะดวก หรอืไม ่    

 ม ี
 ไมม่ ี
 ตอ้งปรบัปรงุโดย …… 

ความปลอดภยัในการท างานกบัเครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
ค. มกีารเขยีนค าแนะน าหรอืขัน้ตอนในการใชเ้ครือ่งจกัร   
   อยา่งถูกตอ้งตดิไวใ้กล้ๆ  จดุทีป่ฏบิตังิาน หรอืไม่ 

 ม ี
 ไมม่ ี
 ตอ้งปรบัปรงุโดย ….. 

ส่ิงแวดล้อมและสถานท่ีท างาน 
ง. รูถ้งึวธิกีารใช ้วธิกีารจดัเกบ็และการ 
   ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชอ้ยู ่ 
   หรอืไม ่

 รู ้
 ไมรู่ ้
 ตอ้งปรบัปรงุโดย ….. 

ความสะดวกสบายและการสร้าง
เสริมสขุภาพในการท างาน 
จ. มนี ้าดื่มทีส่ะอาดในสถานทีท่ างาน 
   อยา่งเพยีงพอ หรอืไม่ 

 ม ี
 ไมม่ ี
 ตอ้งปรบัปรงุโดย ….. 
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แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ   

แรงงานนอกระบบคือใคร ? 

 แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบพ.ศ. 2555-2559 
ใหค้ านิยามของแรงงานนอกระบบว่า คอื ผูม้งีานท าทีไ่มไ่ดร้บัความคุม้ครอง
และไมม่หีลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน  
 โดยนิยามว่า “ผูม้งีานท า” หมายถงึ ผูม้อีาย ุ15 ปีขึน้ไป และ “ไมไ่ดร้บั
ความคุม้ครองและไม่มหีลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน” หมายถงึ ไมไ่ด้
รบัการคุม้ครองตามกฎหมายประกนัสงัคมและพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกระทรวงแรงงานไดแ้บ่งแรงงงานอกระบบเป็น 7 
ประเภท ดงันี้  

 ผูร้บังานไปท าทีบ่า้นและผูร้บัจา้งท าของ 
 สหกรณ์เครดติยเูนียน 
 เกษตรกรและชาวประมง 
 คนขบัยานพาหนะรบัจา้งนอกระบบ 
 ผูป้ระกอบอาชพีอสิระในและนอกภาคเกษตร 
 ลกูจา้งของนายจา้งทีไ่มไ่ดท้ างานทัง้ปี 
 ลกูจา้งท างานบา้น 
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สถิติสถิติสถิติ   

    สถติเิดอืนกุมภาพนัธ ์ 2557 จากศูนย์
ขอ้มลูแรงงานแห่งชาต ิกระทรวงแรงงาน 
รายงานว่ามผีูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน 38.31  
ลา้นคน แบ่งเป็น 

 ผูม้งีานท า 37.74 ลา้นคน คดิเป็น  
98.5%   

 ผูว้่างงาน 0.33 ลา้นคน คดิเป็น  
 0.9% 
 ผูท้ีร่อฤดกูาล 0.24 ลา้นคน  
 คดิเป็น 0.6% 

 ในปี 2556 ส านกังานสถติริายงานว่ามผีู้
มงีานท า 39.1 ลา้นคน แบ่งเป็น 

 แรงงานนอกระบบ 25.1 ลา้นคน คดิ
เป็น 64.2% 

 แรงงานในระบบ 14 ลา้นคน คดิเป็น 
35.8% 

   ดงันัน้ แรงงานนอกระบบมจี านวนมากกว่า
แรงงานในระบบ คิดเป็น 2 ใน 3 ของผูม้งีาน
ท าทัง้หมด 

หมายเหต:ุ  
ผูอ้ยู่ในก าลงัแรงงาน หมายถงึ ประชากรวยัท างานทัง้หมด ทัง้ทีม่งีานท าและไม่มงีาน
ท า แต่พรอ้มทีจ่ะท างาน โดยก าหนดใหก้ าลงัแรงงานคอืประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ไป  

แรงงานในระบบ 
14 ล้านคน 

 

ผู้มีงานท า 
39. 1 ล้านคน 

แรงงานนอกระบบ 
25.1 ล้านคน 
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 การปรบัปรงุกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตให้
ปลอดภยั 

 เป็นการพฒันาและปรบัปรงุเครือ่งมอื อุปกรณ์ ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการท างาน เพื่อช่วยลดความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการ
ท างาน และการดแูลสิง่แวดลอ้ม เช่น การสรา้งเครือ่งก าจดัฝุน่จากเตาเผา
โลหะของกลุ่มหตัถกรรมเครื่องทองลงหนิ ซึง่ช่วยลดฝุน่ละอองทีเ่กดิขึน้จาก
กระบวนการผลติได ้เป็นต้น ถอืเป็นการพฒันาเครือ่งมอืทีช่่วยลดมลพษิได้ 

 กติกาความปลอดภยั 
 หลงัจากทีส่ามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งและสาเหตุ
ของความเสีย่งไดแ้ลว้ กลุ่มคนท างานควรรว่มกนัก าหนด
กตกิาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ และสามารถใช้
ตดิตามและประเมนิผลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัได ้เช่น  
สวมหน้ากากขณะท างานทีม่ฝีุน่ละออง หลกีเลีย่งการยกสิง่ของทีม่นี ้าหลกั
เกนิ 20 กโิลกรมั เป็นตน้ 
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การจดัการความเส ีย่งจากการท างาน 

 เป็นขัน้ตอนหลงัจากทราบความเสีย่งและสาเหตุทีจ่ะท าใหเ้กดิ

อนัตรายจากการท างาน 

 ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและท่าทางนการท างาน 
 ปรบัท่าทางการท างานทีถู่กตอ้งเหมาะสม โดยการจดัท่าทางการ
ท างานใหมใ่หม้คีวามปลอดภยัมากขึน้ เพื่อลดอุบตัเิหตุจากการท างาน เช่น 
จดัท่านัง่ ท่ายนืทีเ่หมาะสอดคลอ้งกบัรา่งกาย ลดอาการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อ 
เป็นตน้ หรอืการหยุดพกัระหว่างการท างานทีน่านๆ เพื่อผ่อนคลายรา่งกาย 

 ปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ปรบัปรงุสถานทีท่ างาน เช่น มอีากาศถ่ายเท มแีสงสว่างเพยีงพอ 
ควบคุมอุณหภมู ิมอุีปกรณ์ป้องกนัมลภาวะทางเสยีง แสง ฝุน่ ทีส่่งผล
กระทบต่อสุขภาพ เป็นตน้ 

 พฒันาเคร่ืองมือในการท างานและใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล 
 เป็นกระบวนการป้งอกนัอนัตรายดา้นกายภาพ เช่น เสยีงดงั ฝุน่-

ละออง สรเคมแีละสารพษิทีอ่ยูใ่นวตัถุดบิ อุปกรณ์การท างาน ขัน้ตอนการ
ผลติ เป็นตน้ ผูท้ างานอาจสมัผสัหรอืสดูดมสารต่างๆ  เขา้ไปโดยตรงขณะ
ท าการผลติ หรอืขณะเดยีวกนั เดก็และคนในครอบครวัคนท างานไดร้บัสาร
เหล่านัน้เขา้ไปดว้ย กรณทีีอ่ยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั จงึควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
เช่น ผา้ปิดจมกู แว่นตา อุปกรณ์ปิดห ูถุงมอื เป็นตน้ เพื่อป้องป้องกนัความ
เสีย่งหรอือนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 
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อุบติัเหตจุากการท างานอุบติัเหตจุากการท างานอุบติัเหตจุากการท างาน   

 ส านกังานสถติแิห่งชาตริายงานว่า การไดร้บับาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุจาก
การท างานของแรงงานนอกระบบในปี 2556  มีจ านวน 4 ล้านคน หรอื
เฉลีย่วนัละ 11,100 คน ซึง่ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น จากปี 2555 ทีไ่ดร้บับาดเจบ็
จากการท างานเฉลีย่วนัละ 10,927 คน 

โดยลกัษณะของการเกดิอุบตัเิหตุเกดิจาก 
 ถูกของมคีมบาดมากทีสุ่ด 66% 
 พลดัตกหกลม้ 17.5% 
 ชนและกระแทก 5.9% 
 ไฟไหมห้รอืน ้ารอ้นลวก 3.8% 
 ไดร้บัสารเคมเีป็นพษิ 2.9% 
 อุบตัเิหตุจากยานพาหนะ 2.5% 
 ไฟฟ้าชอ็ต 0.4% 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน   
อาชวี คอื อาชพี  

อนามยั คอื สุขภาพ 
อาชีวอนามยั คือ สขุภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพ 

ความปลอดภยั หมายถงึ 
สภาพทีป่ราศจากภยั

คุกคาม ไม่มอีนัตราย และ
ความเสีย่งใดๆ  

การไม่มีโรค คือ ลาภอนัประเสริฐ  

 หากเราไดร้บัอุบตัเิหตุ เรากไ็มส่ามารถ
ท างานไดต้ามปกต ิ ท าใหไ้มม่รีายได ้ อกีทัง้
ไมไ่ดร้บัเงนิทดแทนการเจบ็ปว่ยจากภาครฐั 
 ฉะนัน้เราจงึตอ้งดแูละป้องกนัตวัเอง
ไมใ่หเ้กดิการเจบ็ปว่ย  
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ความเส่ียงจากการท างานความเส่ียงจากการท างานความเส่ียงจากการท างาน   

ปจัจยัหลกัทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานม ี3 อยา่ง คอื 
 จากคนท างาน เช่น ท่าทางในการท างาน เป็นตน้ 
 จากสภาพการท างาน เช่น สภาพเครือ่งมอืปลอดภยั เป็นตน้ 
 จากสิง่แวดลอ้มในการท างาน เช่น เสยีงดงั ฝุน่ อุณหภูม ิสารเคม ีเป็น

               อันตรายประกอบด้วยอันตรายประกอบด้วยอันตรายประกอบด้วย   
1. 1. 1. อนัตรายดา้นกายภาพ  

 ปญัหาทีม่กัเกดิขึน้ คอื ฝุน่ ชนิดต่างๆ เช่น ฝุน่ไม ้ฝุน่ฝ้าย และละออง
สารเคม ีปญัหา แสง เสยีง และความรอ้นทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ  

2. อนัตรายจากเครือ่งมอืเครือ่งใช ้
 เช่น สภาพเครือ่งมอืทีไ่มป่ลอดภยัหรอืช ารุด 

3. อนัตรายจากสารพษิสารเคม ี
 ทัง้ทีไ่ดร้บัผล จากการสมัผสัและการสะสมในรา่งกาย รวมทัง้ผลกระทบ
ต่อครอบครวัทีอ่ยูร่ว่มกนัอกีดว้ย  

4. อนัตรายดา้นการยศาสตร ์ 
 ผูท้ างานจะมอีาการปวดเมือ่ยส่วนต่างๆ ของรา่งกาย มาจากท่านัง่ทีไ่ม่
ถูกตอ้ง และการนัง่ท างานตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

5. อนัตรายทางสุขภาพจติ 
 การตอ้งเผชญิกบัความเครยีดจากหลายสาเหตุ เช่น การท างาน การเรง่
ส่งงานใหท้นัก าหนด คุณภาพของงาน ค่าจา้ง และความไมแ่น่นอนของ
ปรมิาณงาน  

 

 13 

แบบส ารวจความปลอดภยัส าหรบัผูร้บังานไปท าทีบ่า้น  
และแบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพการท างานเกษตร

ยึดหลกั 6 ประการ ในการปรบัปรงุความเสีย่งจากการท างาน 
1. อาศยัแนวปฏบิตัทิีม่ใีนทอ้งถิน่ (เน้นการปรบัปรงุอย่างง่ายๆ) 
2. มุง่ทีผ่ลส าเรจ็ (ชีต้วัอยา่งทีด่ ีไมว่จิารณ์หรอืต าหนิในทางลบ) 
3. เชื่อมโยงเป้าหมายการปรบัปรงุสภาพการท างานกบัเป้าหมายการ

บรหิารอื่นๆ (เน้นผลผลติเพิม่มากขึน้) 
4. ใชห้ลกัการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืกระท าจรงิ (เน้นการวางแผน และ

สามารถด าเนินการปรบัปรงุไดท้นัท)ี 
5. สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั (โดยใหม้กีาร

หารอืกนัในการประชุมกลุ่ม) 
6. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของคนท างาน (ขึน้อยูก่บัความรู ้การเขา้รว่มและ

ไมตรจีติของคนท างาน) 

แบบส ารวจมหีวัข้อหลกัทีต่้องค านึงถงึ 5 ประการ 
 การจดัเกบ็และการขนยา้ยวสัดุสิง่ของ 
 บรเิวณทีท่ างานหรอืจดุทีป่ฏบิตังิาน 
 ความปลอดภยัในการท างานกบัเครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์ 
 สิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ างาน 
 ความสะดวกสบายและการสรา้งเสรมิสุขภาพใน

การท างาน 
วธิกีารปรบัปรงุสภาพการท างาน 

 ท าง่าย 
 ท าไดจ้รงิ 
 ตน้ทุนต ่า 
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แบบส ารวจการปรับปรงุสภาพการท างานแบบส ารวจการปรับปรงุสภาพการท างานแบบส ารวจการปรับปรงุสภาพการท างาน   
               เพือ่ความปลอดภัยเพือ่ความปลอดภัยเพือ่ความปลอดภัย   

 แบบส ารวจความปลอดภยัส าหรบัผูร้บังานไปท าทีบ่า้น  
 ( Work Improvement for Safe Home: WISH-วชิ) 
 แบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพการท างานเกษตรกร  
 ( Work Improvement in Neighborhood Development: WIND-วนิ) 
 แบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพการท างานในสถานประกอบการขนาดเลก็ 
 (Work Improvement for Small Enterprise: WISE-ไวส)์ 
  
 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดร้ว่มกบัภาคใีนการพฒันาแบบส ารวจ
เหล่านี้ส าหรบัผูร้บังานไปท าทีบ่า้น เกษตรกร และสถานประกอบการขนาดเลก็  
 โดยเป็นโครงการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการปรบัปรงุดา้นความปลอดภยั 
สุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างาน ซึง่เน้นทีต่วัคนท างานเป็นผูล้งมอื
ปฏบิตั ิ

   แบบส ารวจน้ีจะใชเ้พื่อเป็นแบบตรวจปญัหาและเป็นเครือ่งมอืชีแ้นะ
แนวความคดิในการด าเนินการปรบัปรงุสถานทีท่ างาน 
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เคร่ืองมอืวิเคราะห์ความเส่ียงเคร่ืองมอืวิเคราะห์ความเส่ียงเคร่ืองมอืวิเคราะห์ความเส่ียง   

ถาม: ท าไมตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่ง  
ตอบ: วเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ หรอือเกดิขึน้แลว้   
 เพื่อจะไดห้ลกีเลีย่งอนัตรายจากการท างาน 

ถาม: ท าไมตอ้งมเีครือ่งมอืในการวเิคราะห์ 
        ความเสีย่ง  
ตอบ: เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางหรอืวธิกีาร 
        ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 แผนทีร่่างกาย (Body Mapping) 
 แผนทีป่จัจยัอนัตราย (Hazard Mapping) 
 การวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั (Job Safety Analysis) 
 แบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพการท างานในสถานประกอบการขนาด

เลก็ (Work Improvement for Small Enterprise: WISE) 
 แบบส ารวจความปลอดภยัส าหรบัผูร้บังานไปท าทีบ่า้น (Work  
   Improvement for Safe Home: WISH) 
 แบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพการท างาน

เกษตรกร (Work Improvement in Neighborhood Development: 
WIND) 
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แผนท่ีร่างกาย (แผนท่ีร่างกาย (แผนท่ีร่างกาย (Body MappingBody MappingBody Mapping)))   

ตา (จ้องวตัถนุานๆ) 
- สายตาพร่ามวั 
- ปวดกลา้มเน้ือตา 

จมูก (สูดกล่ินสารเคมี ฝุ่ นละออง) 
- โพรงจมกูอกัเสบ 
- หายใจตดิขดั 

คอ (เคลื่อนไหวรา่งกายน้อย) 
- ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ 

หลงั (นัง่นานๆ ยกของหนัก) 
- ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ 
- กระดกูเสือ่ม 

ขาและเท้า (ยืน เดิน หรอื นัง่นานๆ) 
- เหน็บชา 
- เสน้ยดึ 
- ปวดเมื่อย 

 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิปญัหาสุขภาพของตวัเองว่ามปีญัหาสุขภาพ
ตรงส่วนไหน อยา่งไร เพราะอะไร จะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร โดยวาดภาพรา่งกาย
และชีจ้ดุทีเ่กดิปญัหาสุขภาพจากการท างาน 

ใชป้ากกาสต่ีางๆ ท าเครื่อง 
หมายบนแผนภาพร่างกาย 
เพื่อแสดงระดบัความเจบ็ปว่ย 
สีแดง  เจบ็ปว่ยมากทีส่ดุ 
สีฟ้า   เจบ็ปว่ยปานกลาง 
สีเขียว เจบ็ปว่ยน้อยทีส่ดุ 

 

การกระจุกตวัของสทีีว่าดลงบนแผนภาพ
ร่างกาย จะบ่งบอกถงึอาการทีส่มาชกิ

สว่นใหญ่เจบ็ปว่ยร่วมกนั  ท าใหส้ามารถ
สบืคน้หาสาเหตุของการเจบ็ปว่ย 
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ขัน้ตอนการท างาน 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

ปัญหา/ความเสี่ยงที่จะ

เกิดอันตราย 

แนวทางการป้องกนั 

1.รบัวสัดุและค าสัง่

ชิน้งานจากโรงงาน 

การจดัวาง เชือ้โรค ฝุน่ ใชผ้า้ปิดจมกู 

2.วาด/ ตดัตามแบบ กรรไกร ใบมดี เครื่องป ัม๊ 

เลื่อย ท่านัง่ การใช้

สายตามากๆ 

บ ารุงรกัษาอุปกรณ์  

ใชอ้ย่างระมดัระวงั  

มแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ 
3.ทากาวชิน้งานทีต่ดั

ไดต้ามขนาดแลว้ 

สารเคม ีสารระเหย กาว 

ท่านัง่ 

ใชผ้า้ปิดจมกู หน้ากากทีป้่องกนั

สารระเหย เปลีย่นอริยิาบถและ

ออกกายบรหิารง่ายๆ ทุก 2 ชัว่โมง 
4.พบั/ เยบ็ชิน้งาน แสงสว่าง เสยีง เขม็เยบ็

เครื่องพบั ปวดกลา้มเน้ือ 

สถานทีจ่ดัใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ 

เปลีย่นอริยิาบถและท่านัง่ทีถู่กวธิ ี
5.ทากาวประกอบ

ชิน้งานเป็นชัน้ๆ 

กาว สารระเหย ท่านัง่ ใชผ้า้ปิดจมกู หน้ากากทีป้่องกนั

สารระเหย เปลีย่นอริยิาบถ 
6.เยบ็ใหเ้ป็นชิน้งาน

เดยีวกนั 

เขม็เยบ็ เสยีงเครื่องจกัร 

ฝุน่ แสงสว่างเพยีงพอ 

ไฟฟ้ารัว่ไหล 

บ ารุงรกัษาและตรวจสภาพของจกัร 

หาผา้รองขาจกัร ใสร่องเทา้ผา้เวลา

เยบ็จกัร จดัแสงสว่างใหเ้พยีงพอ  
7.ทากาวประกอบ

เป็นกระเป๋า/ รองเทา้ 

สารระเหย เปลีย่นอริยิาบถ ท าใหอ้ากาศ

ถ่ายเท จดัสถานทีท่ างานใหโ้ล่ง 
8.เยบ็ใหเ้ป็นแบบที่

ตอ้งการ 

เครื่องจกัร เขม็เยบ็ เสยีง

เครื่องจกัร 

บ ารุงรกัษาและตรวจสภาพของจกัร 

9.ขดักาว/ ตกแต่ง

ชิน้งาน 

ฝุน่ น ้ายาขดักาว ท่าทาง ใสห่น้ากากและถุงมอืป้องกนั

สารเคม ี
10.บรรจุใสถุ่งรอสง่

โรงงาน 

ฝุน่ ใชผ้า้ปิดจมกู 

ตวัอยา่งการวิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั: การท าเครื่องหนงั/ กระเป๋า/ รองเทา้ 
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การวิเคราะห์งานเพือ่ความปลอดภัย 
        Job Safety Analysis (JSA) 

มี 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
1. เลอืกงานทีจ่ะท าการวเิคราะห ์
2. แตกงานทีจ่ะวเิคราะหเ์ป็นล าดบัขัน้ตอน 
3. คน้หาอนัตรายทีแ่ฝงอยูใ่นแต่ละขัน้ตอน 
4. หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาในแต่ละ

ขัน้ตอน 

การวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั เป็นเทคนิคทีจ่ะท าใหค้นงาน
ท างานอย่างปลอดภยั โดยการวเิคราะหถ์งึอนัตรายทีแ่ฝงอยูใ่นการท างาน 
และพฒันา/ป้องกนั/แกไ้ขปญัหาอนัตรายนัน้ๆ 

วธิกีารแตกงานทีจ่ะวเิคราะหต์ามล าดบัขัน้ตอนมขีอ้พจิารณา ดงันี้ 
 ไมค่วรแตกงานเป็นขัน้ตอนละเอยีดเกนิไป จนไมส่ามารถ

แยกแยะอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนได้ 
 ไมค่วรแตกงานเป็นตอนน้อยเกนิไป เพราะจะท าใหข้ ัน้ตอน

ส าคญับางตอนถูกมองขา้มไป 

   การคน้หาอนัตรายทีแ่ฝงอยูใ่นแต่ละ
ขัน้ตอน เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมาก   ต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบ เพราะผลจากการ
วเิคราะหจ์ะตอ้งน าไปใชป้ระกอบการพจิารณา
หาแนวทางการแกไ้ขต่อไป 

ควรมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ค าแนะน าในการวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั 
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แผนท่ีปัจจัยอันตราย (แผนท่ีปัจจัยอันตราย (แผนท่ีปัจจัยอันตราย (Hazard MappingHazard MappingHazard Mapping)))   

 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชร้ปูภาพของคนทีก่ าลงัท างานพรอ้มสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน น ามาวเิคราะหค์วามเสีย่งและหาแนวทางแกไ้ข 

ของมีคม 
เศษใบมดี กรรไกร 
ขวดแตก แกว้แตก  

 

 
สารเคมี 

ขวดบรรจุสารเคมต่ีางๆ 
อุปกรณ์ทีม่สีารเคม ีเช่น ปากกา ส ี 

ถ่านไฟฉายเก่าๆ 

ท่าทางในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
การยกของหนกั  การกม้หลงับ่อยๆ  

การบดิตวัเรว็และแรงเกนิไป 
การนัง่อยู่กบัทีน่านๆ 

 

อนัตรายจากเช้ือโรค 
กระดาษเป้ือนสิง่สกปรก 

เศษอาหารบดูเน่า 
กระดาษช าระใชแ้ลว้ 


