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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 

ค าน า 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา
ก าหนดให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใน  1 ปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งพระราชบัญญัติ      
ความปลอดภัยฯ ดั งกล่ าวก าหนดอ านาจหน้าที่ หนึ่ งของสถาบันส่ ง เสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานคือ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เนื่องจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้จัดท ามาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มปอ. 1401 : 2561) และมี
ข้อก าหนดในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยเพ่ือเป็นให้มีข้อก าหนดขั้นต่ าและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) (มปอ. 1402 
: 2561)  มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 
 
 
 
....................................................... 
(....................................................) 
........................................................ 
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1. บทน า 
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้

สถานประกอบกิจการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ระบบการจัดการ            
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มอป. 1401 : 2561 ของ สสปท. ซึ่งก าหนดให้
นายจ้างต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง และเพ่ือให้สถานประกอบ
กิจการสามารถจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง อันจะน าไปสู่ แรงงานความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยดี  

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการจัดการชี้
บ่งอันตรายโดยครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง จากนั้นจึงท าการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งมีหลักการส าคัญในการด าเนินการ ประกอบด้วย การชี้บ่งอันตราย การประเมิน
ความเสี่ยง และการจัดท าแผนความเสี่ยง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการสามารถเลือกใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ขอบข่าย/วัตถุประสงค์ 

   2.1 ขอบข่าย 
  มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้สถานประกอบ

กิจการสามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานตามความเหมาะสม
ของสถานที่ท างานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มปอ.1402: 2561 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือให้มีข้อก าหนดขั้นต่ า

และวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มปอ.1402: 2561) ของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  

3. ค านิยาม 
 ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีดังต่อไปนี้ 

1. การชี้บ่งอันตราย  หมายถึง กระบวนในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย 
2. การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการในการประมาณระดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่

ในระดับใด 
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3. การประสบอันตรายจากการท างาน หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายทางกายหรือผลกระทบ
ทางจิตใจ หรือเสียชีวิตเนื่องจากการท างานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามค าสั่ง
ของนายจ้าง โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และ/หรือการเจ็บป่วย
หรือเกิดโรคจากการท างาน  

4. การยศาสตร์  หมายถึง สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลของมนุษย์ เช่น เพศ สัดส่วน
ร่างกาย ความสามารถและขีดจ ากัดเชิงกายภาพและจิตภาพ ความคาดหวัง เป็นต้น และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และองค์ประกอบต่างๆ ของระบบงานที่มนุษย์มีส่วนร่วมด้วยในขณะนั้น 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการท างานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันกับหน่วยงานอื่นๆ 

6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอัน
จะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการท างาน
หรือเก่ียวกับการท างาน 

7. ความเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น  

8. ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ รวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่
ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

9. นายจ้าง หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ รวมถึง  ผู้
ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน 
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

10. สถานีงาน  หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

11. สถานประกอบกิจการ หมายถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงาน 

12. อันตราย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หรือต่อสาธารณชน หรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกัน  

13. อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการท างาน ซึ่งท าให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป่วยจากการท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  

14. อุบัติเหตุ  หมายถึง อุบัติการณ์ ที่มีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการท างาน หรือ
เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  
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4. ข้อก าหนด 
4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

      ความเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น ซึ่งค านวณได้จาก
การน าค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิดอันตราย คูณกับความรุนแรงของอันตราย  

ความเสี่ยง = โอกาสของการเกิดอันตราย x ความรุนแรงของอันตราย 

     เนื่องจากความเสี่ยงในสถานที่ท างานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น สถานประกอบกิจการ
ต้องด าเนินการชี้บ่งอันตรายโดยครอบคลุมทุกอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง จากนั้นจึงท าการประเมินความ
เสี่ยง ซ่ึงมีหลักการส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้  

 (1) การชี้บ่งอันตราย ต้องท าการแจกแจงความเสี่ยงต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการ
ท างาน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย การขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงานกับ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมบ ารุง จนเสร็จสิ้นกระบวนการท างาน 

 (2) การประเมินความเสี่ยง ต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิด
อันตรายหรือมีอันตรายแอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการท างาน ซึ่งน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เป็นต้น โดย
พิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของการเกิดอันตรายเหล่านั้น  

 (3) การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรเพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายนั้นๆ โดยการก าหนด
มาตรการควบคุมและป้องกัน เช่น การออกแบบ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การท างานถูกต้องตามล าดับ
ขั้นตอน การบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ การตรวจตรา การฝึกอบรม เป็นต้น  

4.2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

  4.2.1 นายจ้างต้องจัดตั้งคณะท างานจัดการความเสี่ยง ควรประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างาน ช่าง
เทคนิค วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

  4.2.2 ในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง นายจ้าง ต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
(2) ท าการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม และสภาพแวดล้อมในการท างานของ

ลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการ ให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและไม่เป็นประจ า  
(3) ท าการชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ขีดความสามารถของ

ร่างกาย และท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
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(4) ท าการชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพ้ืนที่ สถานีงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ในการท างาน 
และการยศาสตร์  

(5) ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของผู้รับเหมา บุคคลภายนอก และผู้เยี่ยมชม  

(6) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง นายจ้างจะต้องท าการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลง 

(7) ต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
(8) ต้องสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
(9) ต้องจัดท าและเก็บบันทึกการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

  4.2.3 คณะท างานในข้อ 4.2.1 จะต้องด าเนินการจัดการความเสี่ยง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
(1) รวบรวมรายการต าแหน่งงาน รายการงานที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยระบุรายการต าแหน่งงาน 

ลงใน “แบบฟอร์มทะเบียนรายการต าแหน่งงาน” ดังในภาคผนวกท่ี 1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้อง
ระบุรายการงานที่รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานทั้งหมด 

(2) ส ารวจพ้ืนที่ท างานเพ่ือค้นหาสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ไม่ปลอดภัย โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้างได้ ลงใน “แบบฟอร์มรายการส ารวจ
สภาพแวดล้อมในการท างาน” ดังในภาคผนวกท่ี 1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง 

(3) ชี้บ่งอันตรายจากสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับรายการสิ่งที่เป็น
อันตรายที่ได้รวบรวมไว้ โดยระบุงานที่รับผิดชอบ / สถานที่ท างาน แหล่งก าเนิดอันตราย ลักษณะการเกิดอันตราย และ
ผู้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหาย ลงใน “แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตราย” ดังในภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้จากรายการสิ่งที่เป็น
ความเสี่ยงและอันตราย ลงใน “แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง” ดังในภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์ม
การจัดการความเสี่ยง ซึ่งในการพิจารณาต้องค านึงถึงล าดับของการเกิดเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ
ในการเกิดด้วย 

(5) จัดท าทะเบียนความเสี่ยง ลงใน “แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง” ดังในภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์ม
การจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาในการจัดท าแผนควบคุมตามระดับความเสี่ยง  

(6) สื่อสารความเสี่ยงไปยังลูกจ้างที่เก่ียวข้อง 
(7) ทบทวนความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

 4.3 การช้ีบ่งอันตราย 
    4.3.1 ในการชี้บ่งอันตราย คณะท างานจัดการความเสี่ยงควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 

      (1) แหล่งก าเนิดของอันตราย 



มปอ. 1402 : 2561 หน้า 5 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 

     - แหล่งที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ส่วนที่หมุนได้ ส่วนที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น 
     - แหล่งที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือสารเคมีต่างๆ เช่น วัตถุดิบ สารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

     (2) ผู้ได้รับอันตราย เช่น ลูกจ้าง ผู้รับเหมา เป็นต้น หรือทรัพย์สินเสียหาย 
     (3) ลักษณะของอันตราย  

     - การตกจากที่สูง  
     - การลื่น/หกล้ม  
     - การถูกกระแทก/ถูกตี  
     - การถูกหนีบ/ถูกบีบ  
     - การถูกบดหรือกดทับ  
     - การถูกของแหลมมีคม ตัดบาด ทิ่มแทง  
     - การสัมผัสสารเคมี (ทางการหายใจ ผิวหนัง และทางปาก)  
     - การถูกไฟฟ้าดูด  
     - การสัมผัสความร้อน ความเย็น รังสี เสียงดัง  
     - การเกิดไฟไหม้  

     - การระเบิด 

4.3.2 คณะท างานจัดการความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายวิธีใดวธิีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการ หรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการเช่น การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis; JSA), Checklist, What If Analysis, 
Hazard and Operability Studies (HAZOP), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis 
(FTA), Event Tree Analysis (ETA) เป็นต้น ดังในภาคผนวกท่ี 2 ตัวอย่างวิธีการชี้บ่งอันตราย 

4.3.3 ในการด าเนินการประเมินความเสี่ยง อาจประเมินความเสี่ยงเฉพาะ และหรือร่วมกับวิธีในข้อ 4.3.2  
เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
(Ergonomics Risk Assessment) อาจใช้วิธี Rapid Upper Limb Assessment (RULA) เพ่ือประเมินอิริยาบถท่าทาง
การท างานของร่างกายส่วนบน วิธี Rapid Entire Body Assessment (REBA) เพ่ือประเมินอิริยาบถท่าทางการท างาน
ของร่างกายทั้งล าตัว วิธี RULA for Computer Users หรือ Rapid Office Strain Assessment (ROSA)  เพ่ือ
ประเมินอิริยาบถท่าทางของร่างกายส าหรับการท างานในส านักงาน เป็นต้น 

  4.4 การประเมินความเสี่ยง 
    4.4.1 ในการประเมินความเสี่ยง คณะท างานจัดการความเสี่ยงควรใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้ 
    (1) พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายว่ามีมากน้อยเพียงใด 
    (2) พิจารณาถึงความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้างว่ามีมากน้อยเพียงใด  
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    4.4.2 คณะท างานจัดการความเสี่ยง ด าเนินการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาระดับโอกาสและ
ระดับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ลงในตารางการประเมินความเสี่ยง ดังในภาคผนวกที่ 3 เป็นตัวอย่างแสดงตาราง
การประเมินความเสี่ยง ซึ่งแบ่งระดับโอกาสและระดับความรุนแรงเป็น 3 x 3   

  4.5 การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง 
4.5.1 คณะท างานจัดการความเสี่ยง ควรน าผลการประมาณความเสี่ยงมาเรียงล าดับ จากความเสี่ยงที่

ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงเล็กน้อย เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาความเร่งด่วนในการน าไปวางแผนการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

 (1) หากเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ งานจะเริ่มหรือท าต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัดหรืออย่างเต็มที่แล้วก็ตามต้องห้ามท างานต่อไปอย่าง
เด็ดขาด 

 (2) หากเป็นความเสี่ยงสูง สถานประกอบกิจการต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างานได้ ต้องจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น ถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือระหว่างการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 (3) หากเป็นความเสี่ยงปานกลาง สถานประกอบกิจการจะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงลง 
แต่ค่าใช้จ่ายของการป้องกันควรจะมีการก าจัดและพิจารณาอย่างรอบคอบ การด าเนินการจัดหามาตรการเพ่ือลด
ความเสี่ยงลงจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับอันตราย
ร้ายแรงควรท าการประเมินเพ่ิมเติมด้วยเทคนิคการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือหาค่าของโอกาสที่จะเกิด
อันตรายหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายให้แน่นอนหรือแม่นย าขึ้นเพ่ือ
เป็นหลักในการตัดสินความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมต่อไป 

 (4) หากเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สถานประกอบกิจการไม่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณา
มาตรการควบคุมเพ่ิมเติมอาจจะท าเมื่อเห็นว่าสามารถลดความสูญเสียให้กับองค์กรได้ การติดตามตรวจสอบยังคงต้อง
ท าเพ่ือให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่และใช้ได้ผล 

 (5) หากเป็นความเสี่ยงเล็กน้อย สถานประกอบกิจการอาจไม่ต้องมีการด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

4.5.2 คณะท างานจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาและก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงตามล าดับ ดัง
ในภาคผนวกท่ี 4 ล าดับการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

    ล าดับที่ 1: การขจัดอันตราย 
     ล าดับที่ 2: การทดแทนด้วยวัสดุ วิธีการท างาน หรืออุปกรณ์ท่ีมีอันตรายน้อยกว่า 
     ล าดับที่ 3: การควบคุมทางวศิวกรรม และ/หรือการปรบักระบวนการท างานใหม่ 
     ล าดับที่ 4: การควบคุมเชิงบริหารจัดการ รวมถึงการฝึกอบรม 
     ล าดับที่ 5: การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 
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  4.6 การทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง 
4.6.1 การประเมินความเสี่ยงทุกรายการ คณะท างานจัดการความเสี่ยงจะต้องด าเนินการทบทวนแผน

จัดการความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
    4.6.2 คณะท างานจัดการความเสี่ยง ควรทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่ง

หากเป็นไปได้ ควรลดระดับความเสี่ยงให้เป็นความเสี่ยงเล็กน้อย 
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5. ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง 
แบบฟอร์มทะเบียนรายการต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน งานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มรายการส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 

สถานที่ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตราย (จากทะเบียนรายการต าแหน่งงาน และรายการส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างาน) 

งานที่รับผิดชอบ /            
สถานที่ท างาน 

แหล่งก าเนิด              
ของอันตราย 

  ลักษณะ                   
การเกิดอันตราย 

ผู้ได้รับอันตรายหรือ 
ทรัพย์สินเสียหาย 
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แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  

งานที่รับผิดชอบ /  

สถานที่ท างาน 

แหล่งก าเนิดของ
อันตราย 

ลักษณะการเกดิ
อันตราย 

 

ผู้ได้รับอันตรายหรือ
ทรัพย์สินเสียหาย 

 

โอกาสที่จะเกิดอันตราย ระดับความรุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
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แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง ตามล าดับของระดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย 

งานที่รับผิดชอบ / 
สถานที่ท างาน 

แหล่งก าเนิด
ของอันตราย 

ลักษณะ                    
การเกิดอันตราย 

ผู้ได้รับอันตรายหรือ
ทรัพย์สินเสียหาย 

ระดับความ
เสี่ยง 

แผนควบคุม 
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ภาคผนวกที่ 2 ตัวอย่างวิธีการชี้บ่งอันตราย 

 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis; JSA) 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย หรือ Job Safety Analysis (JSA) เป็นวิธีการ
ค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
ลูกจ้าง แล้วจึงก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายเหล่านั้น จะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยนี้ เป็นวิธีการ
หนึ่งในการที่จะก าหนดมาตรการในการป้องกันการประสบอันตรายของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย  

ขัน้ตอนการท างาน อันตรายพร้อมสาเหตุ มาตรการป้องกัน 

   

   

   

  

 Checklist 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Checklist เป็นการชี้บ่งอันตรายโดยการน าแบบตรวจที่เรียกว่า “Checklist” ไปใช้ใน
การตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการ เพ่ือค้นหาอันตรายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม
เหล่านั้น แบบตรวจสอบประกอบด้วยหัวข้อ ค าถามที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพ่ือน าผลจากการตรวจสอบมาท าการวิเคราะห์เพ่ือชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัย และ       
อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการต่อไป 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Checklist 

ผลจากการท า 
Check list 

อันตรายหรือ                                
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

มาตรการ           
ควบคุมป้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 
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 What If Analysis 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี What If เป็นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตรายโดยการ
ใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น ....... ถ้า .........” (What If) และหาค าตอบในค าถามเหล่านั้น ด้วยวิธีการระดมสมองของ
กลุ่มลูกจ้างที่มีประสบการณ์ โดยการจัดท าทะเบียนรายการค าถามที่เกี่ยวข้องกับอันตราย อันตรายจากสภาพการณ์
หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ค าถามจะต้องถามลึกลงไปถึงพ้ืนที่หรือต าแหน่งที่สนใจศึกษา 
เช่น ด้านการปฏิบัติการด้านเทคนิค ด้านการบ ารุงรักษา หรือด้านการตรวจสอบ แต่ละกลุ่มค าถามต้องมีผู้ที่มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมด าเนินการในการตั้งค าถาม โดยค าถามจะเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลในทีมประเมินความ
เสี่ยง ค าถามอาจจะเป็นค าถามทั่วไปหรือค าถามเฉพาะเจาะจง โดยทั่วไป ไม่มีรูปแบบของล าดับค าถามตายตัว สามารถ
ก าหนดค าถามขึ้นตามสภาวะต่างๆ ของสถานประกอบกิจการได้โดยไม่จ าเป็นต้องชี้แจงการเปลี่ยนที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของเครื่องมือ หรือกระบวนการผลิต 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี What If Analysis 

What If …..ค าถาม อันตรายหรือผลที่จะเกิดตามมา มาตรการป้องกันที่มี ข้อเสนอแนะ 

    

    

    

 Hazard and Operability Studies (HAZOP) 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Hazard and Operability Study (HAZOP) เป็นเทคนิคการศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนเพ่ือชี้บ่งอันตรายและค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในสถานประกอบกิจการ โดยการวิเคราะห์หา
อันตรายและปัญหาของระบบต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วย
การตั้งค าถามที่สมมติสถานการณ์ของการผลิตในภาวะต่างๆ โดยการใช้ HAZOP Guide Words มาประกอบกับปัจจัย
การผลิตที่ได้ออกแบบไว้ ความบกพร่องและความผิดปกติในการท างาน เช่น อัตราไหล อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เพ่ือน ามา
ชี้บ่งอันตรายหรือค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงขึ้นได้ 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP 

ข้อบกพร่อง สถานการณ์จ าลอง 
อันตรายหรือผลที่

เกิดขึ้นตามมา 
มาตรการควบคุม / 

ป้องกัน 
ข้อเสนอแนะ 
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 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่ใช้  
การวิเคราะห์ในรูปแบบความล้มเหลวและผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ในแต่ละส่วน
ของระบบ แล้วน ามาวิเคราะห์หาผลที่เกิดข้ึน เมื่อเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี FMEA 

เครื่องจักร
อุปกรณ์ / ระบบ 

ความล้มเหลว 
สาเหตุของ

ความล้มเหลว 
อันตรายหรือผล
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการ
ควบคุม/ป้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 

      

      

      

  

 Fault Tree Analysis (FTA) 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis (FTA) เป็นวิธีการชี้บ่งอันตรายที่เน้นถึงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุอันตรายนั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีในการคิด
ย้อนกลับ ที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใช้หลักเหตุและผล เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติภัยร้ายแรง โดยเริ่มวิเคราะห์จากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาหา
สาเหตุ โดยเริ่มที่อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงแรกที่เกิดข้ึนก่อน แล้วน ามาแจกแจงขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์แรกว่ามา
จากเหตุการณ์ย่อยอีกอะไรได้บ้าง โดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ย่อยเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีสาเหตุจากอะไร ถ้า
พบว่าสาเหตุคือเหตุการณ์ย่อยอีกระดับหนึ่ง ก็จะท าการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป การวิเคราะห์จะสิ้นสุดลงเมื่อพบ
สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ย่อยๆ นั้นว่าเป็นผลเนื่องจากความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง หลังจากนั้นก็จะท าการวางแผนเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขความบกพร่อง หรือผิดพลาดดังกล่าวต่อไป 

แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี FTA 

สาเหตุที่ท าเกิดเหตุการณ์           
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง 

อันตรายหรือผลที่
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกันและ
ควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ 
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 Event Tree Analysis (ETA) 
 การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Even Tree Analysis (ETA) เป็นวิธีในการชี้บ่งอันตราย เพ่ือวิเคราะห์และประเมิน
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเกิดความบกพร่องของระบบการผลิตซึ่งเป็นเหตุการณ์แรก ( Initiating 
Event) ขึ้น หรือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายหรือ
ลูกจ้างท างานผิดพลาด เพ่ือให้ทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์แรกบ้าง และจะเกิดได้อย่างไร มี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นการตรวจสอบระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร 
เป็นวิธีการประเมินอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเนื่องจากอุปกรณ์ผิดพลาดหรือกระบวนการผิดพลาด 

 ในการเลือกใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของวิธีในการชี้บ่งอันตรายและ
กระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงช่วงของการด าเนินการในระยะเวลาต่างๆ ของสถานประกอบกิจการด้วย 
เช่น วิธี What If เหมาะกับทุกช่วงเวลา แต่ในการด าเนินการต้องใช้ความรู้ความช านาญและประสบการณ์สูง วิธี 
HAZOP วิธี FMEA วิธี FTA และวิธี ETA เหมาะส าหรับช่วงการด าเนินการน าร่อง (Pilot Plat Operation) และการ
ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Engineering Design) และไม่เหมาะส าหรับช่วงด าเนินการก่อสร้างและเริ่ม
ด าเนินการ (construction and Start up) จะเหมาะสมในขั้นตอนการด าเนินการตามปกติ (Routine Operation) การ
ขยายหรือดัดแปลงปรับปรุงสถานประกอบกิจการ (Expansion or Modification) และการสอบสวนอุบัติการณ์ 
(Incident Investigation) เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 3 ตารางการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง แบ่งระดับโอกาสและระดับความรุนแรงเป็น 3 x 3 ระดับ ดังนี้ 

 โอกาสที่จะเกิดอันตราย โดยการประมาณโอกาสที่จะเกิดอันตรายโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 โอกาสมาก จ านวนคนที่ต้องสัมผัสมาก ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสมาก การสัมผัสแล้วเป็นอันตราย

แบบเฉียบพลัน ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 โอกาสปานกลาง จ านวนคนที่ต้องสัมผัสไม่มาก ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสไม่มาก การสัมผัสแล้ว

เป็นอันตรายเรื้อรัง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ไม่เหมาะสมกับความเสี่ยง (ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร) มีมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงานแต่ไม่ต่อเนื่อง 

 โอกาสน้อย จ านวนคนที่ต้องสัมผัสน้อย ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสน้อย การสัมผัสแล้วเป็นอันตราย
เฉพาะเครื่องมือ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ความรุนแรงของอันตราย โดยการประมาณความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้าง โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

ความรุนแรงมาก สถานประกอบกิจการหยุดการผลิต ความเสียหายมาก ทรัพย์สินเสียหายมูลค่ามาก คน
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรง พิการ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก 

ความรุนแรงปานกลาง สถานประกอบกิจการหยุดการผลิต ความเสียหายไม่มาก ทรัพย์สินเสียหาย
มูลค่าไม่มาก คนได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลลึก อาการป่วยที่อาจท าให้พิการเล็กน้อย กระดูกหักหรือแตกเล็กน้อย 

ความรุนแรงน้อย สถานประกอบกิจการหยุดการผลิต ความเสียหายน้อย ทรัพย์สินเสียหายมูลค่าน้อย      
คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ผิวหนังชั้นบนได้รับบาดเจ็บ ระคายเคือง อึดอัดไม่สบาย 

 ตารางการประเมินความเสี่ยงซ่ึงแบ่งระดับโอกาสและระดับความรุนแรงเป็น 3 x 3 ระดับ 

โอกาสที่จะเกิดอันตราย 
ความรุนแรงของอันตราย 

มาก ปานกลาง น้อย 

มาก ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 

ปานกลาง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

น้อย ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงเล็กน้อย 
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ภาคผนวกที่ 4 ล าดับการควบคุมความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การควบคุมอันตรายและลดความเสี่ยง ควรด าเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามล าดับ โดยเริ่มจาก
มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปมาตรการที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด แต่โดยทั่วไปแล้ว จะใช้มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงมากกว่า 1 มาตรการ เพ่ือให้การควบคุมอันตรายและลดความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการ
ควบคุมทางวิศวกรรมควบคู่กับการควบคุมเชิงบริการจัดการ เช่น จัดให้มีการฝึกอบรม และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัย เป็นต้น 

 

 

 

มาตรการ 
การควบคุมความเสี่ยง 

 ตัวอย่าง 
การควบคุมความเสี่ยง 

การขจัดอันตราย 
มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
ออกแบบเพ่ือก าจัดความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ในการท างาน 

การทดแทน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมอัีนตรายน้อย 

ทดแทนที่มีอันตรายสูง 

การควบคุมทางวิศวกรรม 
 

 

 

 

มีประสิทธิภาพ
น้อยสุด 

ออกแบบเครื่องจักร 
ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
ให้มีข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย          

เพ่ือการบ ารุงรักษา 

การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง                            
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า

นิรภัย ฯลฯ และใช้อย่างถูกต้อง 
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การควบคุมความเสี่ยง ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 การขจัดอันตราย 
การขจัดอันตราย เป็นการขจัดอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือให้ลูกจ้างมีโอกาสสัมผัสกับอันตราย ดังนั้นควร

บ่งชี้สิ่งที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และการเจ็บป่วยทั้งหมด การก าจัดอันตรายเป็นล าดับแรกของการ
ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงและเป็นการควบคุมที่ถาวร เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานแทนมนุษย์เพ่ือก าจัดอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท างานในสถานที่อับอากาศ การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เมื่อวางแผนสถานที่ท างานใหม่            
การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เมื่อมีการวางแผนจัดสถานที่ท างานใหม่ การแยกเส้นทางคนเดินกับเส้นทางยานพาหนะ    
เป็นต้น 

ล าดับที ่2 การทดแทนด้วยวัสดุ วิธีการท างาน หรืออุปกรณ์ที่มีอันตรายน้อยกว่า 
การทดแทน เป็นการทดแทนกระบวนการหรือสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า เช่น การใช้สีหรือสารเคมีที่ใช้น้ าเป็น

ตัวท าละลาย (Water-based) แทนที่จะใช้สีหรือสารเคมีที่ใช้สารตัวท าละลายเป็นตัวท าละลาย (Solvent – based) 

ล าดับที่ 3 การควบคุมทางวิศวกรรม 
การควบคุมทางวิศวกรรม เป็นการลดความน่าจะเกิดหรือความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมการท างานหรือกระบวนการท างาน การท าฉากกั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ทางผ่านของการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างลูกจ้างและแหล่งก าเนิดอันตราย การติดการ์ดกั้นส่วนของเครื่องจักรที่มีอันตราย การติดตั้งระบบระบาย
อากาศในสถานที่อับอากาศ การลดความดังของเสียง การยกย้ายวัสดุโดยใช้อุปกรณ์เครื่องกล การป้องกันการตกจาก
ที่สูงโดยการติดตั้งราวกันตก  

ล าดับที่ 4 การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
การควบคุมเชิงบริหารจัดการ โดยการก าจัดหรือลดการสัมผัส การให้ข้อมูลความรู้ที่ เหมาะสมแก่ลูกจ้าง                

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย การประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง ระบบการอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน การเปลี่ยน
รูปแบบการท างาน การท างานกะ การจัดให้มี โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหรือทางการแพทย์ส าหรับลูกจ้างที่ได้มี              
การชี้บ่งว่ามีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่สัมผัสกับเสียงดัง ผู้ที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นต้น 

ล าดับที่ 5 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ ฯลฯ 

เป็นการควบคุมความเสี่ยงล าดับสุดท้ายหลังจากที่มีการด าเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงอ่ืนแล้ว หรือเป็นมาตรการระยะ
สั้นในภาวะฉุกเฉิน หรือเป็นมาตรการเสริมอ่ืนเพ่ิมเติมหากยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ซึ่งต้องมีการจัดให้ลูกจ้างอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ มีการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่อย่างถูกต้อง สวมใส่กระชับตลอดเวลา และมี
การบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
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6. เอกสารอ้างอิง 

“Code of Practice on Workplace Safety and Health (WSH) Risk Assessment” Workplace Safety 
and Health Council in collaboration with Ministry of Manpower, Singapore 

“ ISO 45001 :  2018 Occupational health and safety management systems - - -  Requirements with 
guidance for use”  

 “คู่มือการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก” สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

“คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิคขั้นสูง : หมวดวิชาที่ 6 การจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มปอ. 1401 : 
2561”สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

“ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดท า
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 20 
มิถุนายน 2544 

“คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ท่าทางการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตามหลักการยศาสตร์” สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

“ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อก าหนด” มอก. 18001 – 2554, ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 


