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คณะอนุกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำน 
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี      ประธานคณะอนุกรรมการ 

นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์     อนุกรรมการ 

นายวิเลิศ เจติยานุวัตร      อนุกรรมการ  

นางลัดดา ตั้งจินตนา      อนุกรรมการ 

นายสืบศักดิ์ นันทวานิช     อนุกรรมการ 

นายประมุข โอศิริ      อนุกรรมการ 

นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ      อนุกรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวขนิษฐา แสงภักดี     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจิรนันทน์ อินทร์มณี      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประกำศสถำบันส่งเสรมิควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(องค์กำรมหำชน) 

เร่ือง มำตรฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (มปอ. 402 : 2561) 

 

การคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานใหม้คีุณภาพชวีิตที่ด ีมคีวามมั่นคง และมคีวามปลอดภัยในการท างาน ตามบทบาทหน้าที ่
ของกระทรวงแรงงาน จ าเป็นต้องด าเนินการทางด้านการควบคุมก ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของผู้ใช้แรงงาน ให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม ปลอดจากอุบัติเหตุและ 
โรคจากการท างาน 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  
คอืการพัฒนาและสนับสนนุการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ไดจ้ดัท ามาตรฐานการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  (มปอ. 402 : 2561) 
ขึน้ โดยมอีงคป์ระกอบของมาตรฐาน ประกอบดว้ย  

1. ข้อก าหนดทั่วไป    
2. การด าเนินการประเมินความเสี่ยง       
3. การชี้บ่งอันตราย           
4. การประเมินระดับความเสี่ยง 
5. การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง        
6. การทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานส าหรับส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ และเป็น
แนวทางให้ลูกจ้างเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมีพฤติกรรม  
ความปลอดภัยในการท างาน  

 

ประกาศ ณ วันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

             พลเอก 
(อภิชาติ   แสงรุ่งเรือง) 

ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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 ค ำน ำ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  ภายใต้              
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) คือ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริม 
ความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท า
มาตรฐานการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (มปอ. 402 : 2561) 
เพ่ือใหม้ขีอ้ก าหนดขัน้ต่ าและวธิกีารประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(มปอ. 401 : 2561) ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้บุคลากรด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน ใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การจัดการ 
เพ่ือการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มาตรฐานฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดท ามาตรฐานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์ารมหาชน)  ด าเนนิการรา่งและกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ  ผา่นการ

ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย 

จากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและโรคจากการท างาน  
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  หน้ำ 

เอกสารลิขสิทธิ์ ก 
คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐาน ข 

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ค 

ค าน า ง 

สารบัญ จ 

1. บทน า  1 

2. ขอบข่าย 1 

3. ค านิยาม 1 

4. ข้อก าหนด 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

3 

3 

4.2 การด าเนินการประเมินความเสี่ยง  3 

4.3 การชี้บ่งอันตราย  4 

4.4 การประเมินระดับความเสี่ยง  5 

4.5 การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง  5 

4.6 การทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง  6 

5. เอกสารอ้างอิง 7 

 สำรบัญ 
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 1. บทน ำ 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ตามข้อก าหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มปอ. 401 : 2561) ของ สถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ซึ่งก าหนดให้นายจ้างต้องจัดท า 
ขั้นตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินระดับความเสี่ยง และเพ่ือให้สถานประกอบกจิการสามารถจดัท า
แผนจดัการความเสีย่งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อันจะน าไปสูแ่รงงานปลอดภยั และสขุภาพอนามยัด ี 

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สถานประกอบกิจการ 

ต้องด าเนินการจัดการชี้บ่งอันตรายโดยครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง จากนั้นจึงท าการประเมินระดับ  

ความเสี่ยง และการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการสามารถเลือกใช้วิธีการชี้บ่งอันตราย 

และประเมินระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. ขอบข่ำย 

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้สถานประกอบกิจการสามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามความเหมาะสมของสถานที่ท างานนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มปอ. 401 : 2561) 

 3. ค ำนิยำม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน มีดังต่อไปนี้ 

3.1  กำรชีบ้ง่อันตรำย หมายถงึ กระบวนในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย 

3.2  กำรประเมินควำมเสีย่ง หมายถงึ กระบวนการในการประมาณระดบัความเสีย่งวา่ความเสีย่งนัน้อยูใ่นระดบัใด 

3.3  กำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายทางกายหรือผลกระทบทางจิตใจ

หรือเสียชีวิตเนื่องจากการท างานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามค าสั่งของนายจ้าง โดยมี

ความหมายครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และ/หรือการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการท างาน  
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3.4 กำรยศำสตร์ หมายถึง สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลของมนุษย์ ( เช่น เพศ สัดส่วน               
ร่างกาย ความสามารถ ขีดจ ากัดเชิงกายภาพและจิตภาพ ความคาดหวัง เป็นต้น) และความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบงานที่มนุษย์มีส่วนร่วมด้วยในขณะนั้น โดยจะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและสร้างระบบงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของมนุษย์ให้มากท่ีสุด เพ่ือช่วยเพิ่มความปลอดภัย 
ลดปญัหาสขุภาพ ลดการบาดเจบ็ เพ่ิมความพึงพอใจ และเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของมนษุย ์

3.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมายถึง กระบวนการท างานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง 
และสัมพันธ์กันกับหน่วยงานอื่น ๆ 

3.6 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  หมายถงึ การกระท าหรอืสภาพการท างาน 
ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจาก
การท างานหรือเก่ียวกับการท างาน 

3.7 ควำมเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความนา่จะเกดิอนัตรายและผลจากอนัตรายนัน้  

3.8 นำยจ้ำง หมายถึง นายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม                 
ในการท างาน พ.ศ. 2554 

3.9 ลูกจ้ำง หมายถึง ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 

3.10 สถำนงีำน หมายถึง สถานที่ที่ลูกจ้างใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ประจ าเพื่อปฏิบัติงาน 

3.11 สถำนประกอบกจิกำร หมายถงึ หนว่ยงานแตล่ะแหง่ของนายจา้งทีม่ลีกูจา้งท างานอยูใ่นหนว่ยงาน 

3.12 อันตรำย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีว ิตร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือ 
ต่อสาธารณชน หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน  

3.13 อุบัติกำรณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ซึ่งท าให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ 
หรือความเจ็บป่วยจากการท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  

3.14 อุบตัเิหต ุหมายถงึ อบุตักิารณ ์ทีม่ผีลท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ หรอืความเจบ็ปว่ยจากการท างาน หรอืเสยีชวีติ 
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  

3.15 เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะ 

กอ่ใหเ้กดิอุบัติเหตุ เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่มีผลถึงการบาดเจ็บขั้นได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ความเจ็บป่วย 

จากการท างานหรือเสียชีวิต  
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4.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
ความเสี่ยง  หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น ซึ่งค านวณได้จากการน า 
ค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิดอันตราย คูณกับความรุนแรงของอันตราย  

  ความเสี่ยง = โอกาสของการเกิดอันตราย x ความรุนแรงของอันตราย 

เนื่องจากความเสี่ยงในสถานที่ท างานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการ 
ชี้บ่งอันตรายโดยครอบคลุมทุกอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง จากนั้นจึงท าการประเมินระดับความเสี่ยง และ
จัดท าแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลักการส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  กำรชี้บ่งอันตรำย  
นายจ้างต้องท าการแจกแจงอันตรายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการท างาน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ 
การขนถ่ายหรือขนย้าย การขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
รวมถึงการซ่อมบ ารุง จนเสร็จสิ้นกระบวนการท างาน 

2) กำรประเมินระดบัควำมเสีย่ง  
นายจ้างต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาวการณ์ต่าง  ๆ ที่เป็นสาเหตุ ท าให้เกิดอันตรายหรือมีอันตราย 
แอบแฝงอยูใ่นแตล่ะขัน้ตอนการท างาน ซึง่น าไปสูก่ารเกดิอุบตัเิหตจุากการท างาน และเหตกุารณเ์กอืบเกดิอุบตัเิหต ุ
เช่น การเกิดเพลงิไหม ้การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เป็นต้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและ
ความรนุแรงของการเกดิอันตรายเหล่านั้น  

3) กำรจดัท ำแผนจดักำรควำมเสีย่ง  
นายจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่     
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการปฏิบัติงาน  
เพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายนั้น  ๆ โดยการก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน เช่น การออกแบบ   
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน การท างานถูกต้องตามล าดับขั้นตอน การบ ารุงรักษาเครื่องจักร  
อย่างสม่ าเสมอ การตรวจตรา การฝึกอบรม เป็นต้น 

4.2  กำรด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง  
4.2.1  นายจ้างต้องจัดตั้งคณะท างานประเมินความเสี่ยง ควรประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
4.2.2 ในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง นายจ้างต้องด าเนินการดังนี้  

1)  นายจา้งตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินระดับความเสี่ยง  

2)  นายจ้างต้องชี้บ่งอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึง 
ก.  กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและไม่เป็นประจ า   
ข.  พฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัของลกูจา้ง ขดีความสามารถของรา่งกาย และทา่ทางในการท างานทีไ่มเ่หมาะสม 
ค. การออกแบบพ้ืนที่ท างาน สถานีงาน การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และกระบวนการในการท างาน 

รวมถึงการออกแบบด้านการยศาสตร์  

 4. ข้อก ำหนด 
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ง.  กจิกรรมและสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูร้บัเหมา บคุคลภายนอก และผูเ้ยีย่มชม 
จ. การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน หรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการ 
ฉ. การปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ช. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และมีการสอบสวนแล้ว 

3)  นายจ้างต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
4) นายจา้งตอ้งใหผู้ร้บัเหมา มสีว่นรว่มในการชีบ้ง่อันตรายและประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการสื่อสาร

ความเสี่ยงไปยังลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
5) นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

4.3  กำรชี้บ่งอันตรำย 
4.3.1  ในการชีบ้ง่อันตราย คณะท างานประเมนิความเสีย่งควรจดัท าเปน็บญัชรีายการอันตราย โดยพิจารณาถงึสิง่ตอ่ไปนี ้ 

1)  แหล่งก าเนิดของอันตราย  
ก.  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้า       
ข.  วัตถุดิบ วัสดุ สารเคมีต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์  
ค.  สถานที่ท างาน 
ง.  การขนส่ง และการขนย้าย 
จ.  แหล่งอันตรายอื่น ๆ 

2)  บุคคลและอวัยวะส่วนที่ได้รับอันตราย รวมถึงสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
3)  ลักษณะของอันตราย เช่น 

ก. การตกจากท่ีสูง  
ข. การลื่น หกล้ม  
ค. การถูกกระแทก ถูกตี  
ง. การถูกหนีบ ถูกบีบ  

จ. การถูกบด กดทับ  
ฉ. การถูกของแหลมมีคมตัด บาด ทิ่ม แทง  
ช. การสัมผัสสารเคมี  
ซ. การถูกไฟฟ้าช็อค 
ฌ. การสัมผัสความร้อน ความเย็น รังสี เสียงดัง  
ญ. การถูกไฟไหม้  
ฎ. การโดนระเบิด 

4.3.2  คณะท างานประเมนิความเสีย่ง อาจเลอืกใชว้ธิกีารชีบ้ง่อันตรายวธิใีดวธิหีนึง่ หรอืหลายวธิกีไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม
ตามลกัษณะการประกอบกจิการ หรอืลกัษณะความเสีย่งจากอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ เช่น 
วิธีการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) วิธี Checklist วิธี What If Analysis 
วิธี Hazard and Operability Studies (HAZOP) วิธี Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) วิธี Fault 
Tree Analysis (FTA) หรอืวธิ ีEvent Tree Analysis (ETA) เป็นต้น  
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4.4.2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1)  นายจ้างต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งและติดตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2)  นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบในการน ากฎหมายไปปฏิบัติ

และรักษาไว้ในสถานประกอบกิจการ 
3) นายจ้างต้องมีการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง 

4.3.3  ในการด าเนนิการประเมนิความเสีย่ง ใหค้ณะท างานประเมนิความเสีย่งพิจารณาประเมนิความเสีย่งดา้นอ่ืน ๆ ด้วย

ได้แก่  

1)  การประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ (Health Risk Assessment)  
2)  การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) อาจใช้วิธี Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA) เ พ่ือประเมินท่าทางการท างานของร่างกายส่วนบนวิธี  Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) เพ่ือประเมินท่าทางการท างานของร่างกายทั้งล าตัววิธี RULA for Computer Users 
เพ่ือประเมนิท่าทางของร่างกายส าหรับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  

4.4  กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 
4.4.1  ในการประเมินระดับความเสี่ยง คณะท างานประเมินความเสี่ยงควรใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้ 

1)  พิจารณาถึงโอกาสของการเกิดอันตราย 
2)  พิจารณาถึงความรุนแรงของอันตราย  

4.4.2  คณะท างานประเมินความเสี่ยง  ด าเนินการประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาระดับโอกาสและระดับ
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น  ลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง  ซึ่งการแบ่งระดับโอกาสและระดับ
ความรุนแรงอาจเป็น 3 x 3 หรือ 4 x 4 หรือ 5 x 5  

4.5  กำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง 
4.5.1 คณะท างานประเมินความเสี่ยง ควรน าผลการประเมินระดับความเสี่ยงมาเรียงล าดับ จากความเสี่ยง  

ที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงเล็กน้อย เพ่ือใช้  
ในการพิจารณาความเร่งด่วนในการน าไปวางแผนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
1)  หากเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ งานจะเริ่มหรือท าต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงให้ต่ าระดับลง 

ถา้ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามหรือทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม  ต้องห้าม
ท างานตอ่ไปอยา่งเดด็ขาด 

2)  หากเปน็ความเสีย่งสงู สถานประกอบกิจการตอ้งลดความเสีย่งลงก่อนจงึเริม่ท างานได ้ตอ้งจดัสรรทรพัยากร
ให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น  ถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือระหว่าง  
การปฏบิตังิานจะตอ้งมกีารแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น  
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3)  หากเป็นความเสี่ยงปานกลาง สถานประกอบกิจการจะต้องพยายามลดความเสี่ยงลง โดยมีการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายของการป้องกันอย่างรอบคอบ มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับอันตรายร้ายแรง ควรท าการประเมินเพ่ิมเติม
ด้วยเทคนิคการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือหามาตรการที่จะลดโอกาสการเกิดอันตรายให้น้อยลง 
ซึ่งเป็นหลักการพิจารณาความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมต่อไป 

4)  หากเปน็ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้สถานประกอบกิจการอาจไมต่อ้งมกีารควบคมุเพ่ิมเตมิ การพิจารณามาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติมอาจจะท าเมื่อเห็นว่าสามารถลดความสูญเสียให้กับสถานประกอบกิจการได้ 
การติดตามตรวจสอบยังคงต้องท าเพ่ือให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่และใช้ได้ผล 

5)  หากเป็นความเสี่ยงเล็กน้อย สถานประกอบกิจการอาจไม่ต้องมีการด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติมแต่ยังคงต้อง
มีการทบทวนความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

4.5.2  คณะท างานประเมนิความเสีย่ง ควรพิจารณาและก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสีย่งตามล าดบัดงันี้ 
ล าดับที่ 1: การขจัดอันตราย 
ล าดับที่ 2: การทดแทน  
ล าดับที่ 3: การควบคมุทางวศิวกรรม  
ล าดับที่ 4: การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
ล าดับที่ 5: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4.5.3  คณะท างานประเมินความเสี่ยง ควรพิจารณาและก าหนดผู้รบัผดิชอบเพ่ือลดความเสีย่งแตล่ะความเสีย่ง และ
ก าหนดวนัทีแ่ลว้เสรจ็ 

4.6  กำรทบทวนแผนจัดกำรควำมเสี่ยง 
4.6.1  การประเมนิระดับความเสี่ยงทุกรายการ คณะท างานประเมนิความเสีย่งจะตอ้งด าเนินการทบทวนแผนจัดการ

ความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

4.6.2  คณะท างานประเมนิความเสีย่ง ควรทบทวนแผนจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดระดบัความเสีย่งทีม่อียูใ่หอ้ยู่ในระดับ 
ทีย่อมรบัได ้หากเป็นไปได้ควรลดระดับความเสี่ยงให้เป็นความเสี่ยงเล็กน้อย  

4.6.3  การทบทวนการประเมินความเสี่ยง ควรรายงานให้นายจ้างทราบ  
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  “คู่มือกำรปฏิบัติตำม
ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับสถำนประกอบ
กิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก”  

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  “มำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน มปอ. 1401 : 2561” 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม“ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย : 
ข้อก ำหนด” มอก. 18001 – 2554,  

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

 5. เอกสำรอ้ำงอิง 
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