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ฉบับ
ที่แล้วผู้เขียนได้น�าเสนอขั้นตอนการเตรียมการไปแล้ว ฉบับ
นีม้าเรยีนรูข้ัน้ตอนต่อไปคือ “ขัน้ตอนการชีบ่้งอนัตราย” โดย

ในขัน้ตอนนีม้รีายละเอยีดและกจิกรรมทีต้่องปฏบิตัหิลกัๆ ทีส่�าคญั คอื การก�าหนด
ขอบเขตของการชีบ่้งอนัตราย การระบแุหล่งอนัตราย การอธบิายลักษณะของอนัตราย
และการระบุผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากแหล่งอันตรายนั้นๆ โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. ก�รกำ�หนดขอบเขต    

เป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคัญมากต่อการชี้บ่งอันตราย เพราะเป็นการก�าหนด
ขอบเขตการค้นหาแหล่งอันตรายที่ละเอียด เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน 
ครอบคลุมกิจกรรมการด�าเนินงานทุกกิจกรรม โดยการก�าหนดขอบเขตการช้ีบ่ง
อนัตรายนัน้ หน่วยงานสามารถใช้วธิกีารดงันี ้การก�าหนดขอบเขตจากงานทีห่น่วยงาน
ปฏิบัติอยู่ เช่น การรับวัตถุดิบ งานขับรถยก เป็นต้น หรือการก�าหนดขอบเขตจาก
กิจกรรมการด�าเนินงาน เช่น กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงตามกฎหมาย หรือการ
ก�าหนดขอบเขตจากกระบวนการ เช่น กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
กระบวนการการบรรจุก๊าซ เป็นต้น หรือการก�าหนดขอบเขตจากพื้นที่การปฏิบัติงาน 
เช่น พื้นที่อาคารซ่อมบ�ารุง พื้นที่คลังเก็บสินค้า เป็นต้น 

จากตวัอย่างทีไ่ด้กล่าวมานัน้ผูท้ีท่�าการชีบ่้งอนัตรายกจ็ะค้นหาแหล่งอนัตราย
ได้ง่ายขึ้น มีขอบเขตที่แน่นอนชัดเจน โดยการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในหน่วยงานคือ การ
ก�าหนดขอบเขตตามงานที่แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละคนรับผิดชอบ เป็นต้น
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การชี้บ่งอันตรายและ

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

ตอนที่

จากฉบับที่แล้วต่อ
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2. ก�รระบุแหล่งอันตร�ย   

แหล่งอันตราย คอื ต้นตอ หรอืสาเหตทุีท่�าให้เกดิเหตกุารณ์ที่
ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือที่มีศักยภาพที่จะน�ามาซึ่งความสูญเสีย
นั่นเอง 

ในขั้นตอนนี้ผู้ค้นหาจะต้องค้นหาแหล่งอันตรายให้ครบถ้วน 
โดยหาแบบละเอียด โดยเทคนิคการค้นหาแบบง่ายๆ คือ การมองดู
ว่าองค์ประกอบทีท่�าให้เกดิงานนัน้ๆ หรอืกจิกรรมนัน้ๆ หรอืพืน้ทีน่ัน้ๆ 
หรือกระบวนการนั้นๆ มีองค์ประกอบใดบ้าง ให้ระบุองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องให้ครบ หลังจากน้ันให้ค้นหาแหล่งอันตรายไปทีละองค์-
ประกอบจนครบทุกองค์ประกอบ องค์กรกจ็ะได้แหล่งอนัตรายทัง้หมด
ที่มีอยู่ในองค์กรนั่นเอง ส�าหรับองค์ประกอบหลักๆ ท่ีสามารถน�ามา
พจิารณาค้นหาแหล่งอันตรายท่ีสามารถระบไุด้เกือบทุกกิจกรรมการ
ด�าเนินงาน คือ 

องค์ประกอบของ คน (People) แหล่งอนัตรายทีค้่นหาได้จาก
องค์ประกอบน้ีมาจากพฤติกรรมและการกระท�าที่ต�่ากว่ามาตรฐาน 
เช่น พนกังานยกของทีม่นี�า้หนักในท่าทางท่ีไม่ถูกต้อง (ก้มโค้งยกของ) 
หรือพนักงานเอื้อมหยิบจับชิ้นงานใน Line การผลิต เป็นต้น 

องค์ประกอบจาก อุปกรณ์ (Equipment) เช่น สายพานที่ฉุด
ปั๊มน�้า หรือใบพัดระบายความร้อนของมอเตอร์ เป็นต้น 

องค์ประกอบจาก วัสดุ หรือวัตถุดิบ (Material) เช่น น�้ามัน
ประเภทต่างๆ หรือแผ่นเหล็กต่างๆ เป็นต้น 

องค์ประกอบจาก สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ไอจาก
สารเคมี หรืออุณหภูมิที่สูงในกระบวนการการผลิต หรือเสียงดังจาก
เครื่องจักรกล เป็นต้น 

และองค์ประกอบจาก แหล่งพลังงาน (Energy) เช่น ไฟฟ้า 
หรือแรงดันจากลม เป็นต้น โดยการด�าเนินการในขั้นตอนนี้ จะต้อง
ด�าเนินการเป็นทีมจะได้ช่วยกันค้นหาและได้หลายมุมมองท�าให้เกิด
ความรอบคอบในการค้นหาและที่ส�าคัญ คือ ต้องค้นหาแหล่ง
อันตรายให้ครบ ค้นหาจนมั่นใจว่าได้แหล่งอันตรายครบถ้วนจากทุก
องค์ประกอบ การด�าเนินการในขัน้ตอนนี้จึงจะสมบูรณ์และจะต้องมี
การทบทวนการชีบ่้งอนัตรายเป็นระยะๆ โดยแนวทางทีจ่ะช่วยให้การ
ทบทวนการชีบ่้งอนัตรายอาจจะยึดจาก เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงต่างๆ 
เกิดขึ้น หรือปีละ 1-2 ครั้ง

อนึ่งการชี้บ่งอันตรายท่ีสมบูรณ์น้ัน ยังจะต้องค�านึงถึง
กิจกรรมการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีต (Past) เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(Present) และทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Future) และกจิกรรมการ
ด�าเนนิงานต่างๆ ทีด่�าเนนิการโดยองค์กรของเราเอง (Direct Control) 
และที่ด�าเนินการโดยหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ นอกหน่วยงานของ
เรา (Indirect Control) และจะต้องพิจารณาทั้งในสภาวะการท�างาน
ปกติ (Normal) ผิดปกติ (Abnormal) และฉุกเฉิน (Emergency)

3. ก�รอธิบ�ยลักษณะของอันตร�ย 

ในขัน้ตอนนีผู้ท้ีท่�าการชีบ่้งอันตรายจะต้องอธิบายให้ละเอยีด
ว่าลักษณะการเกดิอนัตรายจากแหล่งอนัตรายเป็นลกัษณะใด เพราะ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

การอธบิายทีช่ดัเจนจะช่วยให้มข้ีอมลูในการน�าไปสู่การประเมนิระดบั
ของความสูญเสียได้และสามารถน�าไปสู่การพิจารณาหามาตรการ
ป้องกันได้ด้วย โดยลักษณะอันตรายก็สามารถพิจารณาจากผลลัพธ์
ปลายทางของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบคืออะไรแล้ว ผูท้ีท่�าการชีบ่้งอนัตราย
ก็จะอธิบายลักษณะอันตรายได้ง่ายขึ้นและตรงกับความเป็นจริง 
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือคน ลักษณะอันตราย
ก็จะเกิดได้ตั้งแต่ ถูกบาด เฉือน ทิ่ม แทง กระแทก ชน เสียดสี สูดดม
เข้าสู่ร่างกาย การสัมผัส การตกจากที่สูง เป็นต้น หรือผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้นก็
จะเป็นการท�าให้เสยีรปูทรง คณุสมบตัเิบีย่งเบนไป บดิงอ ใช้งานไม่ได้ 
และอื่นๆ เป็นต้น หรือลักษณะอันตรายท่ีท�าให้วัตถุดิบได้รับ 
ผลกระทบ เช่น เสยีรปูทรง ไม่ได้ขนาด Off Spec เป็นต้น หรอืลกัษณะ
อันตรายท่ีท�าให้สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบ เช่น ท�าให้เกิด
อุณหภูมิที่สูง หรือเย็นเกินไป หรือท�าให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม เป็นต้น 
หรือลักษณะอันตรายที่ท�าให้เกิดอัคคีภัย เป็นต้น สิ่งที่ส�าคัญใน 
ขั้นตอนนี้ คือ การอธิบายลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้นโดยละเอียดให้
มากที่สุด

4. ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ  

ในการชี้บ่งอันตรายที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท�าการชี้บ่งจะต้อง
ระบุให้ได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นใครและอะไรบ้าง โดยจะต้อง
ค้นหาอย่างละเอียดและต้องครอบคลุมทุกกลุ่มที่สามารถได้รับผล-
กระทบ เพราะข้อมูลในขั้นตอนนี้จะถูกน�าไปใช้ในการพิจารณา เพื่อ
ก�าหนดมาตรการควบคุมและการป้องกันที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุด ในการก�าหนดผู้ที่ได้รับผลกระทบ ก็ให้พิจารณาจากองค์
ประกอบของงานและกจิกรรมการด�าเนนิงานนัน้ๆ เป็นจดุเริม่ต้นและ
พิจารณาในวงที่กว้างๆ ออกไปเรื่อยๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตที่หน่วย-
งานก�าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วผู ้ที่ได้รับผลกระทบก็จะหนีไม่พ้น 
องค์ประกอบหลักๆ เช่น กลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคน (People) 
เช่น พนักงานได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบเป็น
อุปกรณ์ (Equipment) เช่น เครื่องจักรช�ารุด เป็นต้น กลุ่มที่ได้รับผล-
กระทบเป็นวสัดุ หรอืวตัถดิุบ (Material) เช่น สนิค้าแตกช�ารดุ เป็นต้น 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นสภาพแวดล้อม (Environment) เช่น มี
สารเคมีหกลงบนพื้นปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือกลุ่มของกระบวนการ
การท�างาน (Process) เช่นท�าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก 3 ชัว่โมง 
เป็นต้น

ทั้งหมดที่ได้น�าเสนอมาเป็นรายละเอียดหลักๆ ที่จ�าเป็นในขั้น-
ตอนของการชี้บ่งอันตราย ซึ่งวิธีการชี้บ่งอันตรายนั้น ผู้อ่านสามารถ
เรียนรู้จากวิธีการอื่นๆ ได้อีกหลายวิธี เช่น วิธี Checklist วิธีชี้บ่งแบบ 
What if  วธิชีีบ่้งแบบ Fault Tree Analysis  วธิชีีบ่้งแบบ  Failure Mode 
and Effect Analysis (FMEA) วิธีชี้บ่งแบบ Event Tree Analysis วิธี
ชี้บ่งแบบ HAZOP และวิธีแบบ Job Safety Analysis หรือ Task 
Analysis เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนจะน�ามาเสนอในโอกาสต่อไป 




