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4.1 

4.1 การเขา้ใจองคก์ร และบรบิทขององคก์ร  
 
 

 
4.1 การเขา้ใจองคก์ร และบรบิทขององคก์ร 
 
องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัจดุประสงค(์purpose) และทสีง่ผลตอ่
ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวใ้นระบบบรหิารOH&S 
 

 
ขอ้สงัเกต 
 
ทาํไมขอ้กําหนดแรก บรรทดัแรก จงึเป็นเรอืงของ การเขา้ใจองคก์ร 
 
 คณุวา่แปลกไหม ทมีาตรฐาน ISO เรมิตน้ดว้ยคําวา่ “การเขา้ใจองคก์รและบรบิท”  ? 
 คณุสงัเกตใุหมวา่ ขอ้กําหนดนเีป็นขอ้กําหนดแรก ?  

 
ขอ้กําหนดนบีอกคนอา่นทกุคน ไมว่า่คณุในฐานะผูบ้รหิาร คณุในฐานะทปีรกึษา คณุในฐานะผูต้รวจ
ประเมนิวา่  ระบบอยา่งไรทเีรยีกวา่ด ีระบบนันตอ้งสง่เสรมิตอ้งเหมาะสม ในการทําใหอ้งคก์รบรรลุ
จดุประสงคข์ององคก์รทตีอ้งการ ไมใ่ชท่IีSO ตอ้งการหรอืตามทผีูต้รวจประเมนิตอ้งการ 
 
มาตรฐาน ไมไ่ดบ้อกอะไรมากกวา่น ีและเรอืงนเีป็นเรอืงสําคัญสดุ  
และสรปุไดว้า่ ระบบการจัดการเป็นเพยีงเครอืงมอืหนงึทผีูบ้รหิารองคก์รนันใชใ้นการบรหิารองคก์ร    
ระบบจงึตอ้งตอ้งไดป้ระโยชน์จากการมรีะบบการจัดการทตีอบโจทย ์
 
ทาํไมตอ้งกาํหนดประเด็นกอ่นวางระบบ 
 
ตอบงา่ยๆวา่ จะไดไ้มว่างระบบกนัมัวๆ  ลอกกนัไปลอกกนัมา  
หรอืไดร้ะบบทไีมไ่ดเ้รอืง ไมเ่หมาะ ไมต่อบโจทย ์ ไมรู่ทํ้าไป
ทําไมเป็นตน้ 
 
เมอืองคก์รมหีลัก มทีมีาทไีป มเีหตมุผีลในการวางระบบ  คน
ทงัองคก์รจะเอาดว้ยกบัระบบการจดัการทอีอกแบบ ไมว่า่
คนงานหรอืผูบ้รหิารระดับสงู  
 
การทําระบบOH&S  ทไีมน่่าเบอื ทําแลว้ไดผ้ล องคก์รจงึตอ้งเรมิดว้ยจากการพจิารณาประเด็นภายใน 
ประเด็นภายนอกของตน เพอืเป็นโจทยใ์นการวางระบบ  ตามชอืขอ้กําหนดน ี
 
ประเด็นนอก ประเด็นใน ตา่งกนัอยา่งไร 
 
ประเด็นภายนอกเป็นปัจจัยจากภายนอกจะไปควบคมุมากไมไ่ด ้ทําอะไรมากนักไมไ่ด ้เชน่กฎหมายทจีะ
ออกมาใหม ่หรอื คูแ่ขง่  จงึทําไดเ้พยีงรับรูแ้ละหาทางอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  ซงึตา่งจากประเด็นภายใน  
 
ประเด็นภายในเป็นปัจจัยจากภายใน องคก์รสามารถจดัหนัก ควบคมุไดอ้ยา่งเต็มท ีแกไ้ขได ้ทําการ
เปลยีนแปลงไดอ้ยา่งเต็มทตีามตอ้งการ   
 
ไมว่า่อยา่งไร ทา่นไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งคดิมากวา่สงิไหนเป็นประเด็นภายนอกหรอืภายใน  เพราะตราบใด
ทเีป็นประเด็น ไมว่า่นอกวา่ใน ทา่นก็ตอ้งพจิารณาอยูด่ ีหนีไมไ่ด ้เพราะมาตรฐานเขยีนไวคู้ก่นัตลอด  
ดังนันชา่งเถอะ วา่จะนอกวา่จะใน ขอใหเ้ป็นประเด็น ทเีราควรตอ้งสนใจก็หาทางนํามาใชใ้นการวางระบบ
การบรหิารจัดการก็แลว้กนั 
 

มทีมีาทไีปในการวางระบบ  มเีหตมุี
ผลในการออกแบบระบบ ใหเ้หมาะให ้
สมกบัองคก์ร  และเป็นระบบทคีนทงั
องคก์รเอาดว้ย ไมว่า่คนงานหรอื
ผูบ้รหิารระดับสงู 
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4.1 

ประเด็นภายในทน่ีาสน ตอ่ การจัดการ OHS อาจรวมถงึ  
 ประเภทของกจิกรรมทดํีาเนนิการ (เชน่ การสมัผัสกบั

สารเคมทีเีป็นอันตราย ทางกายภาพ หรอืสารชวีภาพ )  
 วธิกีารทํางาน และ วธิกีารวา่จา้ง  (เชน่ ลักษณะการ

เปลยีนแปลงขององคก์รเงอืนไขสญัญา , การยศาสตร)์; 
 ลักษณะแรงงาน (เชน่จํานวน ประสบการณ์ อายขุอง

แรงงาน ความหลากหลาย) และ 
 ตําแหน่งทตีัง (เชน่สถานททีดํีาเนนิกจิกรรมขนึ ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มตา่งๆเชน่ อณุหภมู ิ

หรอืการระบายอากาศ) 
 ทรัพยากรทมี ีความรู ้ความสามารถ ความพรอ้ม ขององคก์ร 
 ระดับการสอดคลอ้ง กฏหมาย ในปัจจบุนั 
 สภาพเครอืงจักรทมีอียู ่
 สภาพทางการเงนิในกระเป๋า 
 การขยายกจิการ การม ีโมเดลการผลติใหม่ๆ  ในอนาคตอันใกล ้

 
ประเด็นภายนอกทน่ีาสน อาจรวมถงึ 

 ขอ้กําหนดกฎหมายและกฏระเบยีบขอ้บังคับตา่ง ๆใน
ปัจจบุนั  

 ขอ้กําหนดดา้นอตุสาหกรรมทเีกยีวขอ้ง 
 ขอ้กําหนดอนื ๆ ทซีงึองคก์รเป็นสมาชกิ หรอื

ตอ้งการเป็นสมาชกิ 
 การมเีทคโนโลยใีหม ่หรอื วสัดใุหม ่ในปัจจบุัน 
 คูแ่ขง่ ความสามารถในการแขง่ขนั ความตอ้งการ

ลกูคา้ทสีงัมาหรอืกําลังมา   
 ปัจจัยทางสงัคม ชมุชน ทรีมุเรา้ 

 
ประเด็นจากบรบิทนจีะแตกตา่งกนัตามขนาดและ/หรอืความซบัซอ้นขององคก์ร เชน่ องคก์รขนาดใหญ่
อาจม ีพนืททํีางาน มแีผนกและกจิกรรมทแีตกตา่งกนั และรวมถงึกระบวนการผลติ บรกิาร ทซีบัซอ้น ทํา
ใหม้ปีระเด็นทตีา่งจากบรษัิททมีพีนักงานจํานวนนอ้ย กระบวนการนอ้ย  สง่ผลใหร้ะบบการจัดการแตกตา่ง
กนัไป  
 
ลักษณะขององคก์ร ก็เฉกเชน่กนั ทสีง่ผลต่อการวางระบบบรหิาร เชน่ ผูผ้ลติสารเคมทีมีพีนักงาน หา้คน
สามารถมปีระเด็ฯปัญหาทซีบัซอ้นและใชก้ระบวนการหลายอยา่ง  ในขณะทโีรงงานขนาดใหญผ่ลติ
ผลติภณัฑเ์ดยีวอาจทําการวางระบบบรหิาร อาชวีอนามัยและความปลอดภัย OH&S ไดง้า่ยกวา่ 
 
 
แคไ่หนเรยีก พจิารณาประเด็นไดค้รบ 
 
มาตรฐานISO45001 กําหนดวา่ [องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบั
จดุประสงค(์purpose)]   
 
หมายความวา่ ประเด็นภายนอก ภายใน จะมาก จะนอ้ย ไมข่นึอยูก่บัมาตรฐาน ISO45001 หรอืผูต้รวจ
ประเมนิ  แตข่นึอยูก่บัองคก์รเอง! 
 
การระบปุระเด็นครบไมค่รบจงึแลว้แตจ่ดุประสงคอ์งคก์ร   ดังนันกอ่นพจิารณาประเด็นภายนอกภายใน ตอ้ง
มกีารระบ ุจดุประสงคอ์งคก์รเสยีกอ่น 
 
จดุประสงค ์(Purpose) คอื สงิทอีงคก์รคาดหวงัและตอ้งการในการดําเนนิธรุกจิ ดําเนนิงานทงัในปัจจบุนั
และอนาคต    
จดุประสงค ์(Purpose) หมายถงึสงิทอีงคก์รมุง่หมาย เป็นสงิทอีงคก์รตอ้งการในอนาคต ซงึมักถกูเรยีกขอื
อยา่งเป็นทางการวา่ 

 วสิยัทศัน ์(Vision) 
 พันธกจิ (Mission) 
 เป้าหมายหรอืเป้าประสงคท์างธรุกจิ (Goals) 

อกีนัยหนงึ หมายถงึ กอ่นวางระบบ
ใดๆ ก็ตอ้ง “เขา้ใจสงินัน “ เสยีกอ่น 
ไมใ่ชส่กัแตทํ่า สกัแตว่างระบบตามๆ
กนัไป 

หลังจากทไีด ้จดุประสงค(์Purpose) 
แลว้ จงึจะสามารถคดิถงึประเด็นหรอื
ปัจจัยในการทําใหสํ้าเร็จใหไ้ดต้าม
จดุประสงค ์  

เจตนารมณ์ของขอ้กําหนด เพอืให ้
องคก์ร เขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ ทังเชงิ
บวกและเชงิลบทอีงคก์รตอ้งพจิารณา
สําหรับการจดัทําหรอืปรบัปรงุระบบ
บรหิารอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคก์ร  เพอืรับประกนั
วา่ระบบบรหิาร OH&S จะสง่ผลสําเร็จ
ตามทอีงคก์รตอ้งการ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.1 

 แผนสามปี แผนหา้ปี หรอื วตัถปุระสงคข์ององคก์ร (Objective)  
 สงิทเีจา้นายใหญส่งั (เอาจรงิ) 

 
หลังจากทไีด ้จดุประสงค(์Purpose) แลว้ จงึจะสามารถเรมิพจิารณาประเด็นหรอืปัจจัยในการทําใหสํ้าเร็จ
ตามจดุประสงคไ์ด ้  
 
ทน่ีาสนใจ คอื มาตรฐาน 45001 ไมไ่ดต้อ้งการกระบวนการอยา่งเป็นทางการ หรอืขอ้มลูทเีป็น
เอกสารเฉพาะแตอ่ยา่งใด (เชน่ เป็นลายลักษณ์อกัษรหรอื บันทกึอเิล็กทรอนกิสข์องสงิทไีดทํ้าหรอื 
บนัทกึขอ้สรปุ)  
แตจ่ะดกีวา่มากถา้เตรยีมไว ้เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นไดพ้จิารณาประเด็นทเีกยีวขอ้งแลว้ ระบแุลว้ เพอืงา่ย
ตอ่การอธบิายตอ่พนักงานในบรษัิท และสามารถตดิตามได ้เอกสารนีอาจเป็นบนัทกึการประชมุ หรอื PPT 
ยอ่มไดเ้ชน่กนั  
 
เจตนารมณ์ของขอ้กําหนดนคีอืเพอืใหอ้งคก์ร เขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ ทังเชงิบวกและเชงิลบทอีงคก์รตอ้ง
พจิารณาเพอืการจัดทําหรอืปรับปรงุระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขององคก์ร และสดุทา้ย
เพอืรับประกนัวา่ระบบบรหิาร OH&S จะตอบโจทย ์สง่ผลสําเร็จตามทอีงคก์รตอ้งการ 
 
ความเขา้ใจองคก์รและบรบิท จงึใชเ้พอืจัดตัง ดําเนนิการ รักษา และปรับปรงุตอ่เนืองในระบบบรหิารอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย(ดทูขีอ้ 4.4)  โดยเฉพาะอยา่งยงิเพอืการตังนโยบายดา้นอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย(ดทูขีอ้ 5.2) และการตังวัตถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (ดทูขีอ้ 6.2.1) 
  
ประเด็นภายในและภายนอกทกํีาหนดในขอ้ 4.1 สง่ผลในดา้นความเสยีงและโอกาสตอ่องคก์ร หรอืตอ่
ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย(ดทูขีอ้ 6.1.1 ถงึ 6.1.3) เพอืใหอ้งคก์รกําหนดสงิทตีอ้ง
จัดการ (ดทูขีอ้ 6.1.4, 6.2 มาตรา 7 มาตรา 8 และ 9.1) 
 

 
 
มาตรฐานISO45001 กําหนดวา่ [องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทสีง่ผลตอ่
ความสามารถขององคก์รในการบรรลผุลลพัธท์ตีงัใจไวใ้นระบบบรหิารOH&S]   
 
 
ผลลัพธท์ตัีงใจไวร้ะบบ OHS ตา่งจากจดุประสงคอ์งคก์ร สงินี
เป็นการตังคําถามงา่ยๆของคนออกแบบระบบ วา่อยากได ้
อะไรจากระบบในวันเวลานันๆ  
 

ถา้คณุไมรู่ว้า่ตอ้งการอะไรกนัแน่ 
การตัดสนิใจอยา่งมเีหตผุลก็จะเป็น
เรอืงลําบาก หรอือาจจะเป็นไปไมไ่ด ้
เลย 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.1 

แตไ่มว่า่อยา่งไร ผลลัพธท์ตัีงใจไว ้มักคลา้ยๆกนั  เชน่ การป้องกนัการ เสยีชวีติ การบาดเจ็บ จากการ
ทํางาน และการเจ็บป่วยใหค้นทํางาน การปรับปรงุและใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและมแีละสถานที
ทํางานน่าอยูน่่าทํางาน สําหรับคนทํางานและบคุลากรอนื ๆ ภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร    
 
การกําหนดผลลัพธท์ตีังใจเป็นเรอืงของแตล่ะองคก์ร ทกํีาหนดในแตล่ะชว่งเวลา วา่องคก์รเองตอ้งการ
อะไรจากระบบบรหิาร OHS ของตนในหว้งเวลาดังกลา่ว ซงึสามารถแปรผนัไดต้ามกาลเวลาและตามความ
เหมาะสมกบัองคก์รนันๆ 
 
 
กจิกรรมตา่งๆขององคก์ร กอ่ใหเ้กดิความเสยีง ตอ่การเสยีชวีติ การบาดเจ็บจากการทํางานและการ
เจ็บป่วยต่างกนั ดังนันจงึเป็นเรอืงสําคญัสําหรับองคก์รในการขจัดหรอืลดความเสยีงตอ่อาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัยดว้ยการใชม้าตรการป้องกนัและปกป้องทมีปีระสทิธผิลอย่างจัดลําดับสําคัญ  เมอืองคก์ร
ประยกุตใ์ชม้าตรการเหลา่นผีา่นระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยั (ทสีนับสนุนดว้ย การใชก้าร
ควบคมุ วธิแีละเครอืงมอืทเีหมาะสมสําหรับทกุระดับชนัขององคก์ร) มาตรการเหลา่นีจะชว่ยปรบัปรงุ
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ใหเ้ป็นไปตามทตีอ้งการเฉพาะ   
 
ความตอ้งการ สมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ในปีแรกกบัปีถัดๆไปอาจตา่งกนั เพราะความ
พรอ้มของระบบ ระบบจะเรมิเสรมิสรา้งประสทิธผิลมากขนึใน จากการลงมอืวางระบบแรกเรมิ และจะดขีนึ
เมอืตอ่มาเรมิคน้หาโอกาสทเีป็นไปไดสํ้าหรับการปรับปรุงสมรรถนะภาพดา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย.   
 
เมอืเวลาผา่นไป ความจําเป็นทางธรุกจิ ความพรอ้มทางธรุกจิ ความมุง่มนั นโยบาย วสิยัทัศน ์ความพรอ้ม
ของแตล่ะองคก์รตา่งกนัตามความจําเป็นทางธรุกจิ ซงึจะทําใหร้ะบบการบรหิารไดรั้บการปรับปรงุในระดับ
ตา่งกนัเพอืใหเ้หมาะสมกบัความจําเป็นทางธรุกจินันๆ  
 
ในการทําการกําหนดบรบิท  ทา่นจงึตอ้งตัดสนิใจกําหนดความตอ้งการขององคก์ร ในเรอืง “ผลลัพธท์ี
ตังใจไวใ้นระบบบรหิารOH&S” ไวใ้หรู้ก้นัทัวไปกนัในองคก์รทา่นกอ่น ตัวอยา่งเชน่  

 ปรับปรงุสมรรถนะดา้นOHS ในดา้น xxxxxx 
 พัฒนาผูส้ง่มอบใหส้ามารถ xxxxx 
 สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมายขัน xxxx 
 ใหพ้นักงานมคีวามตระหนักถงึอนัตรายและความเสยีงดา้น OHS โดยเฉพาะ xxxx 
 ปรับปรงุสถานประกอบการใหม้คีวามปลอดภัยมากขนึทกุสว่น โดยเฉพาะอยา่งยงิ xxxx  
 การสรา้งและการพัฒนาขดีความสามารถทจํีาเป็นในดา้น OHS ทเีกยีวขอ้งกบั xxxxxx 
 ลดความเสยีงและขจัดความเสยีงระดับปานกลางใหเ้หลอืศนูย ์
 ตอ้งไมม่กีารบาดเจ็บจากกรณีxxxxxxx 
 ใหม้กีารพัฒนา SOP ทคีรอบคลมุอนัตรายและความเสยีงทังหมด  
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4.1 

 

 
 
 
จะศกึษา หาประเด็น อยา่งไร 
การพจิารณาประเด็น เป็นการศกึษาเรยีนรูเ้พอืใหไ้ดม้าทซีงึ ขอ้มลูวา่มปีระเด็นเพอืใชใ้นการวางระบบ
บรหิาร  
 
เทคนคิทใีชไ้ดด้ ีคอื การทําทบทวนสถานะเรมิตน้  ม ี2 กจิกรรมทคีณุตอ้งทําเพอืเรยีนรู ้เสาะหาประเด็น  
 
1. ทบทวนเบ้ืองต้น 
ขอ้มลูทจํีาเป็น 

1. พบปะเพอืประชมุหารอืกบัผูบ้รหิาร รวมถงึพนักงาน เกยีวกบั องคก์ร กจิกรรม ผลติภัณฑใ์น
ปัจจบุนัและอนาคต 

2. รายละเอยีด กจิกรรม ผลติภัณฑ ์บรกิาร 
3. ขอ้มลูเกยีวขอ้งกบัลกูคา้และผูส้ง่มอบ 
4. ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
5. ขอ้มลูเกยีวขอ้งกบัประเด็นดา้น OHS`  
6. ขอ้มลูเกยีวขอ้งกบัการสอดคลอ้งขอ้กําหนดกฏหมาย 

 
ใชข้อ้มลูทไีดม้าเพอื 

 กําหนดวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมใีครบา้ง และ มมุมองของแตล่ะฝ่าย 
 ระบคุวามตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีจากขอ้มลูทไีดม้า 
 ทําการทบทวนประเด็นภายนอก ภายในทไีดม้า 

 
 

ถอ้ยแถลงทอีาจเป็น intended outcome ของระบบการบรหิาร อาจมาจากกลุม่ความประสงคป์ระมาณน:ี 
 เพอืไมม่กีารบาดเจ็บถงึขนัสญูเสยีอวยัวะของพนักงานและผูรั้บเหมา 
 เพอืใหไ้ดรั้บรางวัลตน้แบบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ สภาพแวดลอ้มในการงานจากxxxxx 
 เพอืใหบ้คุลากรตอ้งไดรั้บการคุม้ครองดแูลดา้นอาชวีอนามยัเทยีบเทา่xxx ภายใน xxx 
 เพอืใหไ้มม่ปัีญหาดา้นOH&S เกดิขนึซําในสว่น xxxxx  
 เพอืสว่นหนงึของการสรา้งรอยยมิใหเ้กดิขนึกบัพนักงานผูซ้งึเปรยีบเสมอืนครอบครัว  คอืการทอีงคก์รมผีลดําเนนิการดา้น

อาชวีอนามัย และความปลอดภัยทดี ีบรษัิทจงึใหค้วามสาํคัญกบัการสง่เสรมิสขุภาพ และจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานทดี ี เพอืสง่เสรมิความเป็นอยูท่ดีขีองพนักงาน  มุง่หวงัความปลอดภัยของผูป้ฏบิตังิาน  ลกูคา้รวมถงึผูเ้กยีวขอ้ง
กบักจิกรรมหรอืพนืทดํีาเนนิการของบรษัิท  เนอืงจากไมม่สีงิใดทมีคีา่จะมาทดแทนหรอืชดเชยความสญูเสยีทไีมพ่งึ
ประสงคเ์หลา่นไีด ้ 

 เพอืใหบ้รษัิทยดึมันการดําเนนิการตามกฎหมายเป็นพนืฐาน พรอ้มทงัมแีนวปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมสําหรับผเ้กยีวขอ้งทกุ
ฝ่าย อาท ิลกูคา้ คูค่า้ ผูรั้บเหมา ผูร้ับจา้งชว่ง  และชมุชน เป็นตน้  พรอ้มทงัมุง่มันตอ่ยอดดว้ยการพัฒนาและประยกุตใ์ช ้
มาตรฐานสากลทเีกยีวขอ้ง  

 เพอืใหเ้กดิประสทิธผิลทางดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติ ปลกูฝังทศันคต ิมมุมอง ความ
ตระหนักดา้นความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดลอ้มในการทํางานทดีอียา่งตอ่เนอืง   

 เพอืตอบสนองเป้าหมายหลกั คอื จํานวนกรณีอบุตัเิหตแุละอบุตัเิหตยุานยนตร์า้ยแรงถงึเสยีชวีติในงานของบคุลากรเป็น
ศนูย ์

 เพอืบรูณาการระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการทํางานเป็นสว่นหนงึของการดําเนนิธรุกจิ 
 เพอืกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภัย เขา้เป็นสว่นหนงึของแนวทาง ทํา

ธรุกจิตามประเภทการดําเนนิงานในกลุม่บรษัิททงัหมด 
 เพอืการควบคมุกระบวนการทํางานและดแูลสภาพแวดลอ้มในการทํางานของแตล่ะพนืทใีหส้อดคลอ้งตามทกีฎหมาย

กําหนด เชน่ ความเขม้ขน้ของสารเคมอีันตราย ฝุ่ นละออง และความเขม้ขน้แสงสวา่งในพนืททีํางาน เป็นตน้ 
 เพอืใหม้โีครงการ “ วฒันธรรมความปลอดภัย” กบัพนักงานทกุระดับ รวมถงึคูค่า้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเป็นระบบ 

มุง่เนน้ท ีการลดพฤตกิรรมความเสยีงทจีะทําใหเ้กดิอบุตัเิหต ุโดยการ ลด ละ เลกิ พฤตกิรรมเสยีง ดแูลตนเอง และ
หว่งใย ใสใ่จดแูลเพอืนรว่มงานดว้ยความปลอดภัย 
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4.1 

2. การทบทวนสถานะเร่ิมต้น  / หา baseline เพื่อวางระบบ 
1.ทบทวนขอ้กําหนดตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัOHS 

 รวบรวมขอ้กําหนดตามกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆดา้นOHS
ทอีงคก์รตอ้งปฏบิตัติาม 

 ตรวจสอบวา่ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดอนืๆดา้นOHSท ีองคก์รตอ้งปฏบิตัติามอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

 
 2. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของทรัพยากรทมีอียู ่ซงึจะนําไปใชใ้นการจัดการOHS 

• มทีรัพยากรอยา่งเพยีงพอและสามารถใชใ้หเ้กดิผลอยา่งเต็มท ีหรอืไม ่อยา่งไร 
• บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิระบบการจดัการOHS เพอืใหบ้รรล ุวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายทวีางไว ้หรอืไมอ่ยา่งไร 
• มกีารกําหนดแผนงานประจําปีและสามารถบรรลวุตัถปุระสงคใ์นแผนงานนันหรอืไมอ่ยา่งไร 
 

3. แนวทางการดําเนนิงานดา้นOHSทมีอียูใ่นองคก์ร 
• ตรวจสอบมาตรการตา่งๆ ดา้นOHSทมีอียู ่เชน่ การใชส้ารเคมทีมีอีนัตรายนอ้ยแทนสารเคม ีทมีี
อนัตรายมาก การเตรยีมความพรอ้มสําหรับภาวะฉุกเฉนิ นโยบายดา้นOHS เป็นตน้ 
• ตรวจสอบวา่มาตรการตา่งๆ มกีารจัดทําเป็นเอกสาร ซงึรวมถงึเอกสารขนัตอนการ ดําเนนิงาน 
เอกสารการปฏบิตังิานหรอืคูม่อืการใชเ้ครอืงมอือปุกรณ์ เป็นตน้ 
• ตรวจสอบวา่มกีารปฏบิตัติามมาตรการตา่งๆ ดา้นOHSทมีอียูใ่นองคก์ร  

 
4. ขอ้ปฏบิตัแิละการดําเนนิงานทดีกีวา่ซงึองคก์รหรอืหน่วยงานอนืไดจั้ดทําเอาไว ้(best practice) 

• หาขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ ทเีป็นขอ้ปฏบิตัแิละดําเนนิการดา้นOHSทดีกีวา่ซงึองคก์รหรอื 
หน่วยงานอนืไดจั้ดทําไว ้(best practice) เชน่ ขอ้มลูจากสถานประกอบการทไีดรั้บรางวลั สถาน
ประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานเป็นตน้  
• นําขอ้มลูทไีดม้าพจิารณาและปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัขนาดและกจิกรรมขององคก์รไดห้รอืไม ่
 
แหลง่สนับสนุนและแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เชน่ 
• หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้งกบักฎหมายและการ
ใหก้ารอนุญาต 
• หอ้งสมดุ 
• สถาบนัหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรม 
นายจา้ง และลกูจา้ง 
• องคก์รอนืสําหรับการแลกเปลยีนขา่วสาร 

 
ทาํการทบทวนเบ้ืองต้นอย่างไร 

• การสํารวจ เชน่ เดนิสํารวจ หรอื การสํารวจโดย
วธิกีารสมัภาษณ์ 
• การตรวจตรา เชน่ ตรวจตราโดยใชแ้บบตรวจ 
(checklist)ดไดก้ก 
• การประเมนิ เชน่ ประเมนิขอ้มลูทไีดท้งัจากภายใน
และภายนอก 
• การทบทวน เชน่ ทบทวนบนัทกึหรอืรายงานการ
ปฏบิตังิาน 
• การเปรยีบเทยีบ เชน่ เปรยีบเทยีบการดําเนนิงาน
ดา้นOHSกบัองคก์รประเภทเดยีวกนั 

 
TIP 
 
  NA 
 
นยิาม  
NA 
  

 

 
วางระบบการจัดการเพอืป้องกนัการเกดิของ
ปัญหางา่ยกวา่การแกปั้ญหาเมอืไมไ่ดต้าม
ผลตามตอ้งการ (ผลลัพธท์คีาดหวัง) 
 
ทา่นจะพบวา่ ประเด็น (issue) ไมต่า่งจาก
คําแกต้วัเมอืระบบไมไ่ดผ้ลตามตอ้งการ 
 
แนะนํา ใหท้า่นคดิถงึคําแกต้ัวไวก้อ่น วา่
หากระบบไมไ่ดผ้ล ไมไ่ดต้ามจดุประสงค์
(propose)และไมไ่ดผ้ลลัพธต์ามทตีังใจ
ของระบบบรหิารOHS ทา่นจะแกตั้วอยา่งไร
กบัเจา้นายทา่น เพอืนรว่มงานทา่น  
 
และนําคําแกต้วัทไีดน้ ีมาพจิารณาความ
เป็นไปไดเ้พอืวางระบบการบรหิารเพอืให้
บรรลผุล ไมต่อ้งมาทําการแกต้ัวดังกล่าว 

การพจิารณาประเด็น เป็นการศกึษา
เรยีนรูแ้บบหนงึ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.1 

Annex – 1 ตวัอยา่ง ปจัจยัภายนอก 
 
แนวทางในการพจิารณาปัจจัยคอื เป็นความเขา้ใจระดับสงูปัญหาตา่งๆขององคก์รทสีง่ผลบวกและลบตอ่
แนวทางขององคก์รเพอืการบรหิารความรับผดิชอบดา้น OHS เพอืบรรลผุลทตีงัใจไวข้องระบบบรหิาร 
OH&S  
 

 Cultural – risk taking might be considered as part of the culture, and seen as normal 
practice in the Philippines. Expansion into China will require research into culture 
affecting OHS. (All the below topic areas could apply to our expansion into China)
วฒันธรรม – การรับความเสยีงอาจพจิารณาวา่เป็นสว่นหนงึของวฒันธรรมและมองวา่เป็น
แนวทางปฏบิตัติามปกตใินประเทศฟิลปิปินส ์การขยายสูป่ระเทศจนีจะตอ้งทําการวจัิยเกยีวกบั
วฒันธรรมทสีง่ผลตอ่ OHS (พนืทหีวัขอ้ดา้นลา่งนทีงัหมดสามารถประยกุตใ์ชก้บัการขยายไปยัง
ประเทศจนีของเรา) 

 Social – social custom is for workers to provide their own PPE, and be solely 
responsible for their OHS, not the organization employing them (internal issue as 
well). Also the willingness to be involved in consultation and participation in a work 
setting is traditionally very poor  
สงัคม-ประเพณีทางสงัคมสําหรับคนทํางานในการจัดหา PPE ของตนเองและตอ้งรับผดิชอบตอ่ 
OHS ของตนเองเทา่นัน ไมใ่ชอ่งคก์รทใีชข้องเหลา่นัน (รวมทงัปัญหาภายในดว้ย) นอกจากน ี
ความเต็มใจทจีะมสีว่นรว่มในการใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มในการกําหนดการทํางาน
ตามปกตแิยม่าก 

 Political – permits to operate businesses are now being affected by past OHS 
performance, especially those incidents which are in the public domain 
การเมอืง – ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิตา่งๆ กําลังไดรั้บผลกระทบจากสมรรถนะดา้น OHS 
ในอดตี โดยเฉพาะอยา่งยงิ อบุตักิารณ์ตา่งๆเหลา่นันทเีกดิขนึในสาธารณสมบตั ิ

 Legal – laws are sometimes not clear and not enforced and subject to bribes. 
Expansion into China will require research into legal frameworks for OHS 
กฎหมาย – บางครังกฎหมายตา่งๆ ไมม่คีวามชดัเจนและไมไ่ดบ้งัคับใชแ้ละมกีารตดิสนิบน การ
ขยายสูป่ระเทศจนีจะตอ้งทําการวจัิยเกยีวกบักรอบการทํางานดา้นกฎหมายสําหรับ OHS 

 Financial – there are fixed fines for death relating to incidents at work, although 
these are not currently high, the general view is that these will rise significantly over 
the coming years. Also negligence claims are likely to rise in the future  
การเงนิ – มคีา่ปรับคงทสํีาหรับการเสยีชวีติทเีกยีวขอ้งกบัอบุตักิารณ์ในททํีางาน ถงึแมว้า่ในขณะ
นคีา่ปรับตา่งๆ จะยังไมส่งูก็ตาม แตม่มุมองทัวไปก็คอืคา่ปรับตา่งๆ จะเพมิขนึอยา่งมนัียสําคัญ
ในชว่งหลายปีทจีะถงึน ีอกีทัง การอา้งสทิธโิดยประมาทก็มแีนวโนม้ทจีะเพมิขนึในอนาคต 

 Technological – new safe systems of work through technology are emerging 
เทคโนโลย ี- ระบบการทํางานใหมท่ปีลอดภัยผา่นเทคโนโลยทีกํีาลังเกดิขนึใหม ่

 Economic – the economy of the Philippines is getting much better, more taxes are 
being paid and consequently more attention is paid to those organizations 
contributing to the economy. This will include environmental and OHS performance 
to align with global standards; as the country is always seeking inward investment  
เศรษฐกจิ - เศรษฐกจิของประเทศฟิลปิปินสด์ขีนึมากขนึการจา่ยภาษีมากขนึและทําใหอ้งคก์ร
ตา่งๆทมีสีว่นรว่มในเศรษฐกจิใหค้วามสนใจมากขนึ ซงึจะรวมถงึการปฏบิตังิานดา้นสงิแวดลอ้ม
และ OHS ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เป็นประเทศทกํีาลังมองหาการลงทนุภายในเสมอ 

 Natural surroundings – many operating sites are very poorly controlled with the 
public having access, and building waste scattered everywhere during the 
development, this provides additional risks and opportunities to be managed 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ– มกีารควบคมุสถานปฏบิตังิานหลายไดไ้มด่นัีกในการเขา้ถงึของ
ประชาชนทัวไปและการสรา้งของเสยีทกีระจายอยูท่กุทใีนระหวา่งการพัฒนา ทําใหม้คีวามเสยีง
และโอกาสตา่งๆทตีอ้งบรหิาร 

 Market competition – is increasing; new organization’s starting up and expanding all 
the time to meet the demands of users. Prices are starting to be lowered, affecting 
worker numbers on sites and operating practices 
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4.1 

การแขง่ขนัในตลาด - กําลังเพมิสงูขนึ ธรุกจิทเีกดิขนึใหมข่ององคก์รแหง่ใหมแ่ละการขยาย
ตลอดเวลาเพอืตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช ้ราคาเรมิลดลงสง่ผลตอ่จํานวนคนทํางานใน
สถานปฏบิตังิานและการปฏบิตังิาน 

 Contractors – difficult to secure good contractors who are respectful of the OHS 
needs of themselves and to other workers. Also, contractors tend to work completely 
independently to the organization employing them with their own standards for OHS 
ผูรั้บเหมา - ยากทจีะรักษาผูรั้บเหมาทดีทีมีคีวามเคารพในความจําเป็นดา้น OHS ของตัวเองและ
คนทํางานอนื ๆ ไวไ้ด ้นอกจากน ีผูรั้บเหมายังมแีนวโนม้ทจีะทํางานอยา่งอสิระโดยสนิเชงิกบั
องคก์รทใีชม้าตรฐานเหลา่นดีว้ยมาตรฐานของตนเองสําหรบั OHS 

 New technologies – new cable splicing technologies for fibre cables, this increases 
costs and productivity but the competence required to operate the technology 
without adverse effect on OHS is also higher  
เทคโนโลยใีหม่ๆ  - เทคโนโลยกีารเชอืมตอ่สายเคเบลิใหมสํ่าหรับสายไฟเบอรทํ์าใหค้า่ใชจ้่าย
และผลผลติเพมิขนึ แตค่วามสามารถทจํีาเป็นในการใชง้านเทคโนโลยโีดยไมม่ผีลกระทบทไีม่
พงึประสงคต์อ่ OHS ก็สงูขนึดว้ย 

 New OHS laws – constantly changing and resources are stretched to identify/action 
them 
กฎหมายใหมเ่กยีวกบั OHS - การเปลยีนแปลงตลอดเวลาและมกีารขยายทรัพยากรออกไปเพอื
บง่ช/ีดําเนนิการ 

 Emergence of new occupations – contractors are becoming more multi-skilled and 
useful, but OHS awareness is poor  
การเกดิขนึใหมข่องอาชพีใหม ่- ผูรั้บเหมามทีักษะหลายดา้นและมปีระโยชนม์ากขนึ แตค่วาม
ตระหนักถงึ OHS กลับแย ่

 Key drivers and trends relevant to the industry or sector having an impact on the 
organization – the increasing demand for high speed internet services in a domestic 
setting which increases new OHS risks and opportunities  
ตัวขบัเคลอืนหลักและแนวโนม้เกยีวกบัอตุสาหกรรมหรอืภาคธรุกจิทมีผีลกระทบตอ่องคก์ร - 
ความตอ้งการทเีพมิขนึสําหรับบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในสภาพแวดลอ้มภายในประเทศซงึ
เพมิความเสยีงและโอกาสใหม ่ๆ ของ OHS 

 Relationships with, and perceptions and values of, its external interested parties – 
OHS is becoming more important in the areas we operate in, but traditionally has 
been very poor  
ความสมัพันธ ์และการรับรูแ้ละคณุคา่ตา่งๆ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกขององคก์ร - OHS มี
ความสําคัญมากขนึในพนืทตีา่งๆ ทเีราดําเนนิงาน แตโ่ดยปกตแิลว้ยังแยอ่ยูม่าก 
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4.1 

 
Annex – 2 ตวัอยา่ง ปจัจยัภายใน 
 

 Governance – we have no formal governance framework, especially relating to OHS 
การกํากบัดแูล – ไมม่กีรอบการทํางานดา้นการกํากบัดแูลทเีป็นทางการ โดยเฉพาะอยา่งยงิ 
เกยีวกบั OHS 

 Organizational structure – very flat, with most of the workers being either 
contractors, or the work outsourced. This introduces issues around OHS control  
โครงสรา้งองคก์ร – แบนราบมากโดยมคีนทํางานสว่นใหญ่เป็นผูรั้บเหมาหรอืการทํางานทจีา้ง
ภายนอกทํา เรอืงนทํีาใหเ้กดิปัญหาตา่งๆ เกยีวกบัการควบคมุ OHS 

 Roles and accountabilities – Are loosely defined due to the flat structure 
บทบาทและการรับผดิ – มกีารกําหนดไวอ้ยา่งหลวมๆ เนืองจากโครงสรา้งทแีบนราบ 

 Policies and objectives and the strategies that are in place to achieve them – policies 
and objectives are defined (from an OHS perspective) but no formal plans to realize 
them  
นโยบายและวตัถปุระสงค ์รวมถงึกลยทุธต์า่งๆ ทมีอียูเ่พอืทําใหบ้รรล ุ- มกีารกําหนดเป้าหมาย 
นโยบายและวตัถปุระสงค ์(จากมมุมองดา้น OHS) แตไ่มม่แีผนการทเีป็นทางการในการทําให ้
บรรล ุ

 Resource capabilities - knowledge and competence, relating to OHS, is still very poor 
with only superficial training provided, and only general competence in OHS within 
the organization to do so 
ความสามารถดา้นทรัพยากร - ความรูแ้ละความสามารถเกยีวกบั OHS ยังคงแยม่ากอยูโ่ดยมกีาร
ใหก้ารฝึกอบรมเพยีงอยา่งผวิเผนิเทา่นัน และความสามารถเฉพาะดา้น OHS ภายในองคก์ร
เทา่นันททํีาเชน่นัน 

 Information systems, information flows and decision-making processes – relating to 
OHS only paperwork (not in an electronic form). This poses challenges relating to 
OHS monitoring, analysis and evaluation  
ระบบสารสนเทศ กระแสขอ้มลูและกระบวนการในการตัดสนิใจ - เกยีวกบังานเอกสารดา้น OHS 
เทา่นัน (ไมใ่ชใ่นรปูแบบอเิล็คทรอนกิส)์ เรอืงนสีรา้งความทา้ทายเกยีวกบัการเฝ้าตดิตาม การ
วเิคราะหแ์ละการประเมนิดา้น OHS 

 Introduction of new products, services, new tools, new software, new premises and 
equipment - new premises being considered, OHS not currently a factor in its 
construction or operation/maintenance. New equipment for working at height 
available to purchase with budget allocated  
การแนะนําผลติภัณฑใ์หม ่บรกิารใหม ่เครอืงมอืใหม ่ซอฟตแ์วรใ์หม ่บรเิวณสถานทใีหมแ่ละ
อปุกรณ์ใหม ่- บรเิวณสถานทใีหมท่ไีดรั้บการพจิารณา ในขณะน ีOHS ไมไ่ดเ้ป็นปัจจัยในการ
กอ่สรา้งหรอืการดําเนนิงาน/การซอ่มรักษา อปุกรณ์ใหมสํ่าหรับการทํางานในทสีงูทสีามารถซอื
ไดด้ว้ยงบประมาณทถีกูจัดสรร 

 Relationships with, and perceptions and values of workers – Command and control, 
work comes first, OHS is the responsibility of the worker, worker perception is OHS 
becomes a luxury when time allows  
ความสมัพันธ ์การรับรูแ้ละคณุคา่ของคนทํางาน – การบญัชาการและการควบคมุ การทํางานมา
กอ่น OHS เป็นความรับผดิชอบของคนทํางาน การรับรูข้องคนทํางานคอื OHS กลายเป็นความ
หรหูราเมอืมเีวลา 

 The culture in the organization – results based, little focus still on OHS performance 
and worker consultation and participation  
วฒันธรรมในองคก์ร - การองิตามผลยังคงมุง่เนน้เพยีงเล็กนอ้ยทสีมรรถนะดา้น OHS และการให ้
คําปรกึษาและการมสีว่นรว่มของคนทํางาน 

 Standards, guidelines and models adopted by the organization – none relating to 
OHS 
มาตรฐาน คําแนะนําและรปูแบบทอีงคก์รนํามาใช ้- ไมม่อีะไรทเีกยีวขอ้งกบั OHS 

 The form and extent of contractual relationships, including for example outsourced 
activities – hourly rates, or package price based on a defined output. No contractual 
arrangements in place relating to OHS 
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4.1 

รปูแบบและขอบเขตของความสมัพันธต์ามสญัญา โดยรวมทงัตัวอยา่งกจิกรรมทจีา้งภายนอกทํา 
– อตัรารายชวัโมง หรอืราคาตามแพคเกจทอีงิตามผลลัพธท์กํีาหนดไว ้ไมม่กีารจัดเตรยีมสญัญา
เกยีวกบั OHS 

 Working time arrangements – generally work till the job is completed, or for as much 
time as you are willing to pay me for, this puts enormous stress on the workers, 
tiredness, and mistakes relating to OHS are common 
การจัดการเวลาทํางาน – โดยทวัไปจะทํางานจนกวา่งานจะเสร็จสมบรูณ์ หรอืตามแตเ่วลามาก
เทา่ทคีณุยนิดจีา่ยใหฉั้น ซงึทําใหเ้กดิความเครยีดอยา่งมากตอ่คนทํางาน ความเมอืยลา้และ
ความผดิพลาดเกยีวกบั OHS จงึเป็นเรอืงปกต ิ

 
หมายเหต:ุ ประเด็นภายในและภายนอกมคีวามเฉพาะเจาะจงกบัองคก์รและจะถกูกําหนดความเสยีงและ
โอกาสตา่งๆ เพอืการจดัการ 
 
 

-END- 
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4.2 

4.2 เขา้ใจความตอ้งการ และ ความคาดหวงัของ ผู ้
ทาํงาน(worker) และ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ   

 
 

4.2 เขา้ใจความตอ้งการ และ ความคาดหวงัของ ผูท้าํงาน(worker) และ ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอนื ๆ   
องคก์ร ตอ้งพจิารณา: 
a)  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ ,นอกเหนือจากผูทํ้างาน(worker), ทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิาร OH&S 
b)  ความตอ้งการและความคาดหวงัทเีกยีวขอ้ง (อาทเิชน่ ขอ้กําหนด) ของผูทํ้างาน(worker) และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ 
c)  ความตอ้งการและความคาดหวงัใดเป็นหรอืสามารถเป็น ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนด
อนืๆ 

 
ขอ้สงัเกต 
 
ระบบการบรหิารจัดการไมว่า่อะไรก็ตาม ก็ตอ้งตอบโจทยผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง ดังนันไมค่วรแปลกใจ
วา่กอ่นวางระบบทําไมความตอ้งการและความคาดหวงัตอ้งไดร้บัการพจิารณาเสยีกอ่น วา่แตล่ะฝ่าย
ตอ้งการอะไร หรอื คาดหวงัอะไรจากระบบการบรหิารทกํีาลังออกแบบหรอืกําลังดําเนนิการ 
 
มาตรฐานใหอ้งคก์รเป็นผูก้ําหนดพจิารณา แปลวา่ใหอ้งคก์รกําหนดเอง คําวา่พจิารณาเองแปลวา่เลอืกได ้
ไมไ่ดบ้ังคับใหทํ้าตามทกุความตอ้งการและความคาดหวังทรีะบ ุ  ดังนันกฏพนืฐานคอื หา้มทําตามทกุ
ความตอ้งการและความคาดหวงั  แตห่ากความตอ้งการหรอืความคาดหวงัใดไดรั้บการคัดเลอืก ก็ตอ้ง
นํามาใชใ้นการวางกระบวนการในระบบบรหิาร OHS ในฐานะขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
 
องคก์รควรใหเ้วลาในการศกึษาทําความเขา้ใจความตอ้งการและความหวังของบคุคลทสีนใจทเีกยีวขอ้ง, 
รวมถงึการทําการสรปุวา่เรอืงใดทเีกยีวขอ้งหรอืเรอืงใดไมเ่กยีวกบัระบบการจัดการ OH&Sของทา่น และ
สดุทา้ยอะไรตอ้งไดรั้บการจัดการในระบบการบรหิาร OH&S 
 
เรอืงนเีป็นเรอืงของผูบ้รหิาร ดังนันตอ้งใหผู้บ้รหิารเขา้รว่มในการกําหนดพจิารณา เพอืกําหนดเข็มมุง่ใน
การวางระบบบรหิารทชีดัเจนแตต่น้ มสิามารถใหพ้นักงานกําหนดกนัเองในระดับพนักงานปฏบิตักิารได ้
โดยเฉพาะหากผูนั้นเป็นเพยีงผูท้ดํีารงตําแหน่ง เจา้หนา้ทคีวามปลอดภัย 
 
บางความตอ้งการและความคาดหวังเป็นสงิทจํีาเป็น ทมีอิาจปฏเิสธ ตัวอยา่งเชน่การทําตามกฎหมายและ
กฏขอ้บังคับ  และองคก์รยังอาจตัดสนิใจทจีะยอมรับหรอืนําความตอ้งการอนืๆหรอืความคาดหวงัอนืๆ 
(เชน่ EICC , WRAP โดยสมัครใจ) มาปฏบิัตใิช ้
 
แคไ่หนเรยีกวา่เกยีวขอ้งกบัระบบระบบบรหิาร OH&S  
 
ไมเ่กยีวก็ไมต่อ้งสนใจ ใหส้นใจเฉพาะทเีกยีว  
 
ตามนยิาม ระบบบรหิาร OH&S คอื ‘ระบบบรหิาร(3.10) หรอื สว่นหนงึของระบบบรหิารทใีชเ้พอืบรรลุ
นโยบายดา้น OH&S(3.15).’   ดังนันกรอบในการกําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีของ ISO45001 จงึเกยีวขอ้งกบั
ถอ้ยแถลงทรีะบใุนนโยบายเป็นอยา่งยงิ   หรอืในทางกลับกนั นโยบายควรเขยีนหลังจากไดสํ้ารวจ 
สอบถาม ไตรต่รองถงึขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งรอบคอบเสยีกอ่น 
 
หากผูต้รวจประเมนิมาบอกใหเ้พมิงาน เพมิกจิกรรม เพมิระเบยีบปฏบิตั ิเพมินู่นเพมินตีามความคดิเห็น
สว่นตัวของทา่นผูต้รวจ  เรอืงนไีมใ่ชเ่รอืงตามแตใ่จหรอืความตอ้งการของผูต้รวจประเมนิ  ผูต้รวจประเมนิ
ตอ้งอธบิาย ตอ้งหาหลักฐาน ประกอบการนําเสนอใหไ้ดก้อ่นวา่ ทตีอ้งการใหเ้พมินเีพมิโน่น จะทําใหบ้รรลุ
นโยบายOHS ขอ้ไหน  ซงึเป็นไปไดท้ผีูต้รวจและผูถ้กูตรวจไมเ่ขา้ใจเจตนารมณ์ของขอ้กําหนดขอ้น ี
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4.2 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีมใีครบา้ง 
 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะองคก์รตา่งกนั จะมากจะนอ้ยก็แลว้แตค่วามมากความนอ้ยของประเด็น OHSทอีงคก์ร
ม ี ประเด็น OHS ของแตล่ะองคก์รมไีมเ่ทา่กนัและตอ้งการการจัดการทเีขม้งวดตา่งกนั จงึทําใหจํ้านวน
บคุคลหรอืองคก์รทสีามารถสง่ผลกระทบ  ไดรั้บผลกระทบ หรอืเขา้ใจวา่ไดรั้บผลกระทบจากการตัดสนิใจ
หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ในเรอืง OHS นันตา่งกนั 
 
แตเ่ดมิระบบการจัดการบรหิารและการดําเนนิธรุกจิ มักมขีอบเขตครอบคลมุเฉพาะในกระบวนการ
ดําเนนิงานของตัวเองกลา่วคอืมองเพยีงใน ระดับกระบวนการผลติและสง่มอบสนิคา้และบรกิารของธรุกจิ
เทา่นัน และมักวางระบบบรหิารโดยทําตามเฉพาะขอ้กําหนดของมาตรฐาน ISO   
ตอ่มามแีนวคดิวา่ระบบการบรหิารธรุกจิและการดําเนนิธรุกจิขององคก์รหนงึ ไมไ่ดเ้ป็นผลมาจากการ
บรหิารจัดการและการดําเนนิงานของตัวธรุกจิเองเทา่นัน แตม่สีว่นเกยีวขอ้งกบัธุรกจิตลอดหว่งโซอ่ปุทาน
ของตนเองดว้ยวา่มกีารบรหิารจัดการและการดําเนนิงานอยา่งไร รวมถงึมกีารสอดคลอ้งกบัสงิทผีูม้สีว่นได ้
เสยีของธรุกจิมองเห็นและคดิวา่ม ีความสําคญัหรอืไมอ่ยา่งไร   เป็นไปตามจดุยนื ตามแผนการตลาด ตาม
กรอบกลยทุธอ์งคก์รหรอืไม ่ จงึจําเป็นตอ้งทําความเขา้ใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของ ธรุกจิคอืใคร มี
ลักษณะเฉพาะอยา่งไร มคีวามเกยีวโยงกบัธรุกจิในประเด็นใดบา้ง ทังในมติดิา้น เศรษฐกจิ แนวโนม้
เศรษฐกจิไทยและเทศจะเปลยีนแปลงไปทศิทางใด รวมถงึมคีวามสอดคลอ้งกนัระหวา่งคณุคา่ของผูม้สีว่น
ไดเ้สยีกบัคณุคา่ของ ธรุกจิอยา่งไร 
 
แตล่ะธรุกจิยอ่มมคีวามแตกตา่งกนั ทังในประเด็นทมีุง่เนน้และในระดับความสําคัญของแตล่ะประเด็น หรอื
ประเภทของอตุสาหกรรมทธีรุกจินันดําเนนิงานอยู ่จงึตอ้งทําการระบแุละบรหิารจัดการในรปูแบบทอีาจ
แตกตา่งกนัในแตล่ะองคก์ร 
 
ดว้ยเหตผุลนีองคก์ร จงึตอ้งทราบความสมัพันธร์ะหวา่งธรุกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยี ในเชงิผลกระทบและ
ประเด็นทเีกยีวโยงระหวา่งกนัทงัดา้นบวกและลบ เพอืทําการจัดทํา นําไปใชแ้ละปรับปรงุ 
 
ระบบการจัดการ ธรุกจิ จําตอ้งมทีมีาของกรอบการดําเนนิงานธรุกจิ ซงึการทําใหไ้ดคํ้าตอบเหลา่นี ธรุกจิ
ตอ้งมกีารบรหิารจัดการทเีรยีกวา่ การเชอืมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นกระบวนการเพอืนําไปสูก่ารผล
ผลกระทบ เชงิลบและสรา้งผลกระทบเชงิบวกระหวา่งธรุกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยีอันจะนําไปสู ่ความรว่มมอื
และการสรา้งคณุคา่รว่มกนัระหวา่งธรุกจิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุุน้ทตีอ้งการการลงทนุ ลกูคา้ที
ตอ้งการพอใจในสนิคา้ทซีอื คูค่า้ยนิดรีว่มในการประกอบธรุกจิดว้ย พนักงานยนิดปิฏบิตังิานกบัองคก์ร การ
ไดรั้บการยอมรับจากสงัคมและชมุชนใหธ้รุกจิเขา้มาประกอบกจิการในพนืท ีโดยไมค่ัดคา้น 
 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีนันมคีวามสําคัญอยา่งยงิกบัตอ่การดําเนนิธรุกจิองคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจงึเป็นขอ้มลูสําคัญ ทใีชใ้นการกําหนดระบบการบรหิาร การกําหนดกลยทุธ ์ทศิทาง 
แผนการดําเนนิงาน และ แนวทางในการพัฒนาองคก์ร เพอืใหผ้ลการดําเนนิงานตามแนวทางการพัฒนา
ดังกลา่วมสีว่นรว่ม ซงึมใิชเ่พยีงการสรา้งผลกําไรเพยีงอยา่งเดยีว แตย่งัตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทังหมด 
 
การเชอืมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยี ชว่ยสรา้งความไดเ้ปรยีบของการแขง่ขันใหธ้รุกจิ และ การมคีวามเขา้ใจและ
ไดใ้หค้วามเชอืมันของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะเป็นภมู ิคุม้กนัทดีใีหแ้กอ่งคก์รเมอืเกดิปัญหา เพราะผูท้มีสีว่น
ไดเ้สยีจะมคีวามไวเ้นือเชอืใจวา่ธรุกจิจะสามารถจัดการ กบัปัญหา หรอืสถานการณ์นันได ้โดยคํานงึถงึผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 
 
องคก์ร จงึตอ้งทําการระบคุวามสําคัญและตอ้งใหค้วามสําคัญกบัการใชก้ลยทุธเ์พอืตอบสนอง ความ
ตอ้งการของกลุม่นันและการวเิคราะหอ์ทิธพิลของผูม้สีว่นเกยีวขอ้งจะทํา ใหส้ามารถระบขุันตอนของการ
สรา้งกลยทุธเ์พอืตอบสนองความตอ้งการได ้ซงึจะเรมิโดยระบผุูม้สีว่นไดเ้สยีสําคัญ และทําการระบคุวาม
สนใจ ความตอ้งการ ความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นเกยีวขอ้งทสํีาคัญนันตอ่ตอ่ องคก์ร การ
วเิคราะหด์ังกลา่วจะทําใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่น เกยีวขอ้งได ้
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4.2 

ความตอ้งการกบัความคาดหวงัตา่งกนัอยา่งไร ( needs vs 
expectations)  
 
ความตอ้งการและความคาดหวงัของแตล่ะผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามแตกตา่งกนัได ้ซงึอาจขัดแยง้กบัผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอนื ๆ หรอืสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามเวลา การรูค้วามจําเป็นและความคาดหวังและการทําให ้
สอดคลอ้ง นทํีาไดห้ลากหลายรปูแบบวธิ ี 
 
มาตรฐานใหร้ะบ ุทังความตอ้งการและความคาดหวังทเีกยีวขอ้ง ดงันันจงึไมค่วรกงัวลเพราะไมว่า่เป็น
ความตอ้งการหรอืความคาดหวงัก็ตอ้งไดร้บัการพจิารณาเชน่กนั   
 
ความตอ้งการตา่งจากความคาดหวงั ในมมุของการจัดลําดับความสําคัญ 
หากเป็นความตอ้งการ (ขอ้กําหนด กฏหมายสงัมา กฏนอียูใ่นสญัญาแลว้ 
เจส๊งัมา ตกลงกนัแลว้มันเหมาะ ) อยา่งนตีอ้งไดรั้บการนําไปวางระบบ
แน่ๆ  ซงึแน่นอนการทํามากกวา่ความตอ้งการไดก็้ด ีทําไดก็้แจว๋ จะมผีู ้
สว่นใดส้ว่นเสยีชอบ(สมกบัความคาดหวงั) 
 
หาก ประเด็นทมีผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทสํีาคญั ก็จะเป็นสงิทธีรุกจิ
ตอ้งใหค้วามสําคัญเป็นลําดับตน้ๆ เพอืป้องกนัความเสยีหายจาก
ผดิพลาดในการดําเนนิธรุกจิการ ซงึในการจัดลําดับความสําคัญควรมา
จากการตังสมมตุฐิานขององคก์รเอง หรอือาจมาจาก การสมัภาษณ์ การ
จัดประชมุกลุม่ การสานเสวนา การจัดทําแบบสํารวจเพอืตรวจสอบวา่ธรุกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งมมีมุมอง 
การรับรู ้และความเขา้ใจทเีกยีวกบัประเด็นตา่งๆทเีกดิขนึอยา่งไร มกีารมองประเด็นเรง่ดว่นตรงกนัหรอืไม ่
มกีารสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอยา่งไรบา้งเพอืใหส้ามารถบรหิารความคาดหวงัและ การดําเนนิการ
ตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเหมาะสม 
 
ตวัอยา่ง 
 
ภายนอก ตวัอยา่ง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
หน่วยงานดแูลกฎหมายและ
กฎระเบยีบ 

มกีารบง่ชขีอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บังคับทบีงัคับใชสํ้าหรักจิกรรมดา้น 
OH&S ภายใตก้ารควบคมุ / อํานาจบงัคับ 
มคีวามเขา้ใจขอ้กําหนดตา่ง ๆ  การประยกุตใ์ชภ้ายใน OHS  
มกีารปฏบิตัติามขอ้กําหนด การตอบสนองทันทตีอ่การสอบถามขอ้มลู  
การรายงานอบุัตกิารณ์ทปีระยกุตใ์ชโ้ดยทนัท ี

ลกูคา้ ปฏบิตัติามระบบ ISO 45001 ทมีหีลักฐานพสิจูนไ์ด ้ 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 
คุม้คา่เงนิ  
รับผดิชอบตอ่สงัคมและจรยิธรรม 

ผูม้าเยอืน ใหข้อ้มลูเกยีวกบัเหตฉุุกเฉนิตา่งๆ  
จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มทปีลอดภัยในการเยยีมชมโดยม ีPPE ทพีอเพยีงและการ
ควบคมุความปลอดภัยใหผู้ม้าเยอืน 

ประชาชนทัวไป การปฏบิัตติามกฎหมาย 
ไมม่อีบุตักิารณ์ดา้น OH&S 
ปฏบิตัติามความมุง่มนัทกํีาหนดไวใ้นนโยบาย 
รับผดิชอบตอ่สงัคมและจรยิธรรม 

บรษัิทประกนั รายงานอบุตักิารณ์ทเีกดิขนึ / การเปลยีนแปลงในสถานการณ์ตา่งๆ โดยทันท ี
ปฏบิตัติามระบบ ISO 45001 ทสีามารถพสิจูนไ์ด ้
หลักฐานการบรหิารความเสยีงทไีมใ่ชท่างการเงนิ (ต.ย. OH&S)  
อตัราการเกดิอบุตักิารณ์ทเีกยีวขอ้งกบัการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนตํา 

หน่วยบรกิารฉุกเฉนิ/  
แพทย/์พยาบาล 

แจง้ทนัเวลาและมขีอ้มลูเกยีวกบัปัญหาดา้น OH&S ของสถานทปีฏบิตังิาน
พรอ้ม 
จํานวน สนิคา้คงคลังทเีป็น HAZMAT มคีวามถกูตอ้งแมน่ยําและเชอืถอืได ้
การปฏบิตัติามกฎขอ้บังคับ 
มกีารฝึกซอ้มเหตฉุุกเฉนิ / การอพยพในสถานทปีฏบิตังิาน / การปฐมพยาบาล
เบอืงตน้ อยา่งเหมาะสม 

 
มาตรฐานใหร้ะบ ุทังความตอ้งการ
และความคาดหวงัทเีกยีวขอ้ง 
ดังนันจงึไมค่วรกงัวลเพราะไมว่า่
เป็นความตอ้งการหรอืความ
คาดหวงัก็ตอ้งไดรั้บการพจิารณา
เชน่กนั 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.2 

ภายนอก ตวัอยา่ง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
สอืมวลชน ใหข้อ้มลูทรีวดเร็วและถกูตอ้งเกยีวกบัผลกระทบ/อบุตักิารณ์ทเีกยีวขอ้งกบั 

OH&S ใหก้บัสอื 
การเปิดเผย/ความโปร่งใสตอ่ทกุคน  

ผูอ้ยูใ่นความอปุการะของ
พนักงาน 

ความรบัผดิชอบตอ่ชอืเสยีงและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และตามแนวทางปฏบิตัทิดีทีสีดุของ 
OH&S 
สภาพการทํางานทปีลอดภัยและสถานททํีางานน่าอยูน่่าทํางาน 
ผูทํ้างานไมไ่ดรั้บผลกระทบทไีมพ่งึประสงคด์า้นจติใจ/ร่างกายจากกจิกรรมการ
ทํางานตา่ง 

ธนาคาร ทําตามเงอืนไขการชําระคนื 
การปฏบิตัติามเงอืนไขการกูย้มื 
มกีารบรหิารความเสยีงทดี ี
การปฏบิตัติามกฎหมาย 
การไมม่อีบุตักิารณ/์คา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย/ความรับผดิชอบตอ่สาธารณะใน
ดา้น OH&S  

ชมุชนทอ้งถนิ/ เพอืนบา้น การลดอบุตักิารณ์ดา้น OH&S 
เป็นนายจา้งทดีทีมีหีนา้ทรีบัผดิชอบดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน 
เป็นนายจา้งทรัีบผดิชอบกจิกรรมการทํางานทมีผีลตอ่ผูทํ้างานและผูม้าเยอืน  

กลุม่กดดัน/NGOs การยดึมันแนวทางปฏบิตัทิดีแีละขอ้ตกลงตามสญัญา 
ผูรั้บเหมา/ผูส้ง่มอบ การประกาศทชีดัเจนเกยีวกบัขอ้กําหนดของ OH&S ในการประกวดราคา/

สญัญา 
วธิกีารทสีอดคลอ้งกบัรปูแบบสญัญาตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตั ิOH&S 
การยดึมันตามขอ้ตกลงต่างๆ  
ทําใหท้กุคนมโีอกาสเทา่ๆ กนั ตามขอ้กําหนด OH&S 
กําหนดขอ้กําหนดดา้น OH&S ในทางปฏบิตัทิสีมเหตสุมผล 

คูค่า้ทางธรุกจิ การยดึมันตามขอ้ตกลงตา่งๆ 
การบรหิารความเสยีงดา้น OH&S ทดี ี

ผูทํ้างาน (แรงงาน) / ตัวแทน  ขอ้กําหนดและเงอืนไขสําหรับผูทํ้างาน – เกยีวกบั OH&S 
การใหคํ้าปรกึษา/การมสีว่นรว่มของพนักงานดา้น OH&S เกยีวกบัการ
เปลยีนแปลงดา้นการทํางาน 

ภายใน ตวัอยา่ง ความต้องการ/ความคาดหวงั 
ผูทํ้างาน โดยครอบคลมุถงึ
ผูบ้รหิาร 

ภาพลักษณ์ดา้นชอืเสยีงทดีเีกยีวกบั OH&S 
การมุง่เนน้ทกีวา้งกวา่ผลกําไรเพยีงอยา่งเดยีว 
การฝึกอบรมทเีป็นทยีอมรับอยา่งเป็นทางการจากภายนอกสําหรับผูทํ้างาน
ทังหมด 
สภาพแวดลอ้มในการทํางานทมีอีาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
ความตอ่เนืองของการจา้งงาน 
โอกาสในการสนทนา / ปรับปรงุ / เปลยีนแปลง 
การจัดใหม้กีารใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ผูทํ้างานยังเป็นเจา้ของ OH&S ของตนเองรวมทังคนอนื ๆ ทสีามารถไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏบิตักิารของผูทํ้างาน 
ผูทํ้างานทรีอ้งขอเกยีวกบั OH&S อยา่งสมเหตสุมผลและสงิทพีวกเขาสามารถ/
ไมส่ามารถทําได ้
ผูทํ้างานทรีายงานขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ในการจัดเตรยีม OH&S และเสนอการ
ปรับปรงุอยา่งแข็งขนั 

ผูทํ้างาน (แรงงาน) ตัวแทน 
(ภายใน) 

มขีอ้กําหนดและเงอืนไขสําหรับผูทํ้างาน – เกยีวกบั OH&S ทเีหมาะสม 
การไดร้ว่มใหคํ้าปรกึษา/การมสีว่นรว่มของพนักงานดา้น OH&S เกยีวกบัการ
เปลยีนแปลงดา้นการทํางาน 
ไดรั้บการอบรมทเีหมาะสมและเพยีงพอสําหรับบทบาทของผูทํ้างานและผูทํ้า
งานอนื ๆ ทพีวกเขาเป็นตวัแทน  

เจา้ของ ผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบรหิาร บรษัิทแม ่

ผลตอบเทนทางการเงนิทเีหมาะสม 
การปฏบิตัติามกฎหมาย/การไมเ่สยีคา่ปรับโดยไมจํ่าเป็น 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.2 

ภายนอก ตวัอยา่ง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
มชีอืเสยีง  
มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) การกํากบัดแูลกจิการ (CG) ทดีขีนึ 

 
 
TIP 
การระบ ุความตอ้งการและความคาดหวังน ีจะใสม่ากใสน่อ้ย ไมใ่ชเ่รอืงใหญ ่ เพราะองคก์รเป็นผูพ้จิารณา
เองไดว้า่ จะทําอะไรหรอืไมทํ่าอะไร จะทําอะไรกอ่น อะไรหลัง   
ดังนัน เป็นการระบ ุเพอืเลอืก เป็นเรอืงของการแพค้ัดออก   
 
 
นยิาม  
 
3.2 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (interested party (preferred term)) 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholder (admitted term)) 
บคุคลหรอืองคก์ร (3.1) ทสีามารถสง่ผลกระทบ  ไดร้ับผลกระทบ หรอืเขา้ใจวา่ไดรั้บผลกระทบจากการ
ตัดสนิใจหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ    
  
หมายเหต ุ1 : ไดม้าจากคําศพัทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL รวมถงึ ISO/IEC 
Directives สว่นท ี1 
 
 
3.11 
ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ระบบการบรหิาร OH&S  
ระบบบรหิาร(3.10) หรอื สว่นหนงึของระบบบรหิารทใีชเ้พอืบรรลนุโยบายดา้น OH&S(3.15). 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู-ผลลพัธท์ตีงัใจ (intended outcomes) ของระบบบรหิาร OH&S คอืการป้องกนัการบาดเจ็บและ/
หรอื ภาวะทกุขภาพ(3.18) แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) รวมถงึใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและสถานททํีางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy Work place) (3.6). 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู-คําวา่ “อาชวีอนามยัและความปลอดภยั” (OH&S) และ “ความปลอดภัยและสขุภาพทางอาชพี” 
(OSH) มคีวามหมายเดยีวกนั 
 
3.15 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
นโยบาย OH&S  
นโยบาย (3.14) ทปีกป้องการไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทกุขภาพ (ill health)(3.18) ใหผู้ทํ้า
งาน(worker) (3.3) และใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6) 
 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.3

4.3 การพจิารณาขอบเขตของระบบบรหิาร OH&S  
 

 
4.3 การพจิารณาขอบเขตของระบบบรหิาร OH&S 
  
องคก์รตอ้งพจิารณาเขตแดน(boundaries) และการประยกุตใ์ชข้องระบบบรหิาร OH&S เพอืจัดตัง
ขอบเขต(scope) 
  
เมอืมกีารพจิารณาขอบเขตน ีองคก์รตอ้ง   
a)  คํานงึถงึ( consider)ประเด็นภายนอก และภายในทอีา้งองิไวใ้นขอ้ 4.1 
b)  ไตรต่รองถงึ (take into account)ขอ้กําหนดทอีา้งองิไวใ้นขอ้ 4.2 
c)  ไตรต่รองถงึ (take into account)แผนงาน หรอื กจิกรรมทดํีาเนนิการเกยีวขอ้งกบังาน 
  
ระบบบรหิาร OH&S ตอ้งรวมกจิกรรม ผลติภัณฑ ์และบรกิารตา่ง ๆ ภายในการควบคมุหรอืการมอีทิธพิล
ขององคก์รทสีามารถสง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะดา้น OH&S 
   
ขอบเขตตอ้งมพีรอ้มเป็นเอกสารสารสนเทศ 

 
 
 
คาํอธบิาย 
 
เมอืองคก์รไดพ้จิารณากําหนดประเด็นภายนอกและภายใน (ด ู4.1) และเขา้ใจความตอ้งการของบคุคลที
สนใจทเีกยีวขอ้ง (ด ู4.2) แลว้เสร็จ ก็ควรไดเ้วลากําหนดวา่ สงิทรีะบบการจัดการ OH&S ไปครอบคลมุ
ควรไปถงึไหนบา้ง เชน่ ทกุสาขา บางสาขา ทกุหน่วยงาน บางหน่วยงาน  
 
ขอบเขตของระบบการจัดการควรรวมกจิกรรมทงัหมดทอียูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (หรอืมอีทิธพิล) 
ทอีาจสง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะของ OH & S 

 
เมอืกําหนดขอบเขตแลว้  คําวา่ "องคก์ร" ใน ISO 45001 จะจํากดัเฉพาะสงิทขีอบเขตนันครอบคลมุ เชน่
ถา้ขอบเขตของระบบการจัดการ OH&S ถกูจํากดัเฉพาะทมี สว่นงานหรอืแผนกใด สว่นทเีหลอืขององคก์ร
จะถอืเป็น “ผูใ้หบ้รกิารภายนอก” หรอื “บคุคลอนืทสีนใจ” (external provider or other interested 
party) 
 
ขอบเขตควรจะเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูทเีป็นเอกสารในรปูแบบทเีหมาะสมกบัองคก์ร เชน่ เอกสารอเิล็กทรอนกิส์
หรอืกระดาษ การบนัทกึเสยีงหรอืวดิโีอ หรอืแสดงโดยภาพ 
 

ตัวอยา่ง 
ควบคมุ Control  
หากรา้นคา้ใชร้ะบบการจดัการ OH & S ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบไดค้รอบคลมุ การ
จัดสง่และการดําเนนิงานในคลังสนิคา้เชน่เดยีวกบักจิกรรมในพนืทผีลติ 
 
อทิธพิล Influence  
กอ่นทจีะสง่คนทํางานไปยังไซตง์านภายนอก องคก์รควรมสีว่นรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารทไีซต์
ภายนอกเพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูรว่มกนัเพอื: 
a) ความเสยีงดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทเีกยีวขอ้งกบัไซตนั์นซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่
ผูป้ฏบิตังิานขององคก์ร 
b) ทําใหแ้น่ใจวา่การทํางานสามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งปลอดภัยและไมม่คีวามเสยีงตอ่
สขุภาพ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.3

มาตรฐาน ระบวุา่ “องคก์รตอ้งพจิารณาเขตแดน(boundaries) และ การประยกุตใ์ชข้องระบบบรหิาร 
OH&S เพอืจัดตังขอบเขต(scope)”  
 
ความน่าเชอืถอืของระบบการจัดการ OH & S ขององคก์ร จะขนึอยูก่บัการเลอืกของเขตแดน 
(boundaries)   คําวา่เขตแดน (boundaries) ในทนีีหมายถงึ  พนืทสีว่นงาน ทซีงึระบบบรหิาร OH&S จะ
ครอบคลมุถงึ โดยเฉพาะอยา่งยงิสําหรับองคก์รขนาดใหญท่ซีงึทําระบบเพยีงบางสว่น เชน่ ครอบคลมุ
อาคารไหน สาขาไหน พนืทเีชา่หรอืพนืทตีนเอง ซงึการกําหนดเขตแดนนจีะทําใหต้อ้งมกีารกําหนด
ประเด็นดา้นOH&S ทอียูภ่ายใตค้วบคมุและมอีทิธพิลถงึภายใตค้วามรับผดิรบัชอบ สําหรับกรณีพนืทเีชา่ 
องคก์รมหีนา้ทใีนการประสานงานหรอืจัดการทจํีาเป็นเพอืทําใหมั้นใจวา่ พนักงานมคีวามปลอดภัยจาก
ประเด็นดา้นOH&S 
 
คําวา่ ขอบเขต (scope)  ขอบเขตคอืสงิทอีงคก์รไดทํ้าการสง่มอบ ไมว่า่เป็น กจิกรรม ผลติภัณฑห์รอื 
บรกิาร ตัวอยา่งเชน่ การผลติชนิสว่นพลาสตกิดว้ยการฉีด  ขอบเขตไมถ่กูใชเ้พอืยกเวน้กจิกรรม 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทมีหีรอือาจมผีลกระทบตอ่สมรรถนะOH&S ขององคก์ร หรอืเพอืหลบเลยีง
ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ   
 
ขอบเขตเป็นขอ้เท็จจรงิและเป็นถอ้ยแถลงของการดําเนนิกจิการขององคก์รทรีวมอยูภ่ายในขอบเขตระบบ
การจัดการOH&S ดังนันการระบขุอบเขตไมค่วรใหเ้กดิการบดิเบอืนตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 
การกําหนดขอบเขตตอ้งระบไุวใ้นระบบการจัดการ แตก่ารกําหนดเขตแดน(boundaries)นัน ตอ้งการ
ขอ้มลูทมีากกวา่   และ องคก์รมอีสิระและมคีวามยดืหยุน่ในการกําหนดเขตแดนและการประยกุตใ์ชร้ะบบ
การจัดการ OH &S 
 
 
TIP 
 
NA 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.4

4.4 ระบบบรหิาร OH&S   
 

 
4.4 ระบบบรหิาร OH&S 
 
 องคก์รตอ้งจัดตัง, นําไปปฏบิตั,ิ ธํารงรักษา และปรับปรงุอยา่งต่อเนือง สําหรบัระบบบรหิารดา้น 
OH&S, โดยรวมกระบวนการทจํีาเป็นและปฏสิมัพันธต์อ่กนั ,ตามขอ้กําหนดของเอกสารนี 

 
ขอ้สงัเกต 
 
คําวา่ [องคก์รตอ้งจดัตงั, นําไปปฏบิตั,ิ ธํารงรักษา และปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง สําหรบัระบบบรหิารดา้น 
OH&S ] หมายความวา่ องคก์รตอ้ง P-D-C-A ระบบบรหิารOH&S ซงึไมย่ากตอ่การทําความเขา้ใจแต่
อยา่งใด  
 
คําวา่จดัตงั ( establish) แปลวา่ สถาปนา กอ่ตัง จัดตัง ซงึมคีวามหมายงา่ยๆคอืไมใ่ชเ่รอืงชวัคราว 
ไมใ่ชโ่ครงการ  หากทา่นไมไ่ดทํ้าจรงิทําจัง ทําระบบการบรหิารเฉพาะใหเ้ป็นกระดาษ เฉพาะเพอืโชว ์
ยอ่มไมใ่ชเ่ป็นการจัดตงั ( established)   ทา่นจงึจําตอ้งทําการการควบรวม ผสาน ระบบการบรหิารกบั
การดําเนนิธรุกจิประจําวันของทา่น  คําวา่เป็นไปตาม ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานสากลฉบับน ีหมายถงึ 
องคก์รตอ้งทําใหร้ะบบการบรหิารขององคก์รมอีงคป์ระกอบทคีรอบคลมุกบัขอ้กําหนดของมาตรฐานISO 
45001 อยา่งไมข่าดตกบกพรอ่ง 
 
คําวา่ [โดยรวมกระบวนการทจีําเป็นและปฏสิมัพันธต์อ่กนั ,ตามขอ้กําหนดของเอกสารน]ี 
 
คําวา่กระบวนการทจีําเป็น  คอื กระบวนการทสีรา้งมลูคา่เพมิใหก้บัองคก์รตามจดุประสงคอ์งคก์รที
ตอ้งการ ซงึรวมถงึ ผลลัพธท์ตีอ้งการจากระบบ การบรรลจุดุประสงคอ์งคก์ร การสอดคลอ้งตอ่ความ
ตอ้งการความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี สามารถป้องกนัและควบคมุความเสยีงได ้ ในกรอบของระบบอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 
เจตนาของขอ้กําหนดน ีคอื เพอืใหม้นัใจวา่องคก์รกําหนดกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับระบบบรหิารของ
องคก์รตาม ISO45001 สงินีจะรวมถงึไมเ่พยีงกระบวนการสําหรับการควบคมุความปลอดภยัในการทําการ
ผลติ การใหบ้รกิาร แตร่วมกระบวนการทจํีาเป็นสําหรับการนําระบบไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลดว้ย อาท ิ
การตรวจประเมนิภายใน การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร และอนืๆ  
 
ระดับของกระบวนการทซีงึกําหนดและระบรุายละเอยีดสามารถผันแปรตามบรบิทขององคก์ร และการ
ประยกุตใ์ชค้วามคดิเชงิความเสยีง 
 
กระบวนการทจํีาเป็นทมีาตรฐาน ISO 45001 กําหนดไว ้ยอ่มเป็นสว่นหนงึของกระบวนการทจํีาเป็น  
 
ตัวอยา่งกระบวนการทจํีาเป็น ทกํีาหนดโดยมาตรฐาน ISO 45001 ดังน ี 
 
ขอ้กําหนด รายละเอยีด 
5.4 องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการตา่งๆสําหรับการมสีว่นรว่ม 

(participation)และการปรกึษา 
6.1  กระบวนการ และ กจิกรรมทจํีาเป็นเพอืพจิารณาและจัดการกบัความเสยีงและโอกาส(ดู

ท ี6.1.2 ถงึ 6.1.4), ในขอบเขตทจํีาเป็นเพอืมคีวามมันใจวา่ไดม้กีารกระทําตามแผน 
6.1.2.1. องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการ เพอืการระบอัุนตรายทมี ี
6.1.2.2 องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตัแิละธํารงรักษากระบวนการ เพอื ประเมนิความเสยีงดา้น

OH&S 
6.1.2.3 องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตัแิละธํารงรักษากระบวนการ ในการประเมนิโอกาสในการ

ยกระดับสมรรถนะดา้นOH&S 
6.1.3    องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัตแิละธํารงรักษา กระบวนการ เพอื พจิารณาและเขา้ถงึ

ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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4.4

7.4.1 องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตั ิและ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นสําหรับการสอื
ภายในและภายนอกทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิารOH&S 

8.1.1 องคก์รตอ้งวางแผน, นําไปปฏบิตั,ิ ควบคมุ และ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นในการ
บรรลขุอ้กําหนดของระบบบรหิาร OH&S, และดําเนนิการปฏบิตัทิกํีาหนดในขอ้ 6 

8.1.2    องคก์รตอ้ง จดัทํา นําไปปฏบิัต ิและ การธํารงรักษากระบวนการ สําหรับการกําจัด
อนัตรายและลดความเสยีง OH&S 

8.1.3 องคก์รตอ้งจดัทํา กระบวนการสําหรับการนําไปปฏบิตั ิและการควบคมุการเปลยีนแปลง
ไมว่า่ชวัคราวหรอืถาวร ทกีระทบตอ่สมรรถนะดา้น OH&S 

8.1.4.1 องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษากระบวนการ เพอืควบคมุ การจัดซอืจัด
จา้ง ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

8.1.4.2 องคก์รตอ้งประสานงานกระบวนการจัดซอืจัดจา้ง กบัผูร้บัเหมา 
8.1.4.3 องคก์รตอ้งทําใหมั้นใจวา่ กระบวนการและฟังชนังานจากแหลง่ภายนอกไดรั้บการ

ควบคมุ. 
8.2 องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็น เพอืเตรยีมการ

และตอบสนอง สําหรับ สถานการณ์ฉุกเฉนิทมีนัียยะ 
9.1.1    องคก์รตอ้ง จดัทํา นําไปปฏบิัตแิละธํารงรักษา กระบวนการในการเฝ้าระวงัตดิตาม การ

วดัผล การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ
9.1.2 องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตั ิและธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นเพอืประเมนิการ

บรรลผุลตามขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
10.2   องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการ ,รวมถงึ การรายงาน การ

สอบสวน และดําเนนิการ, เพอืพจิารณาและจัดการกบัอบุตักิารณ์และความไม่
สอดคลอ้ง  
 

 
หมายเหต ุ 
รวมกระบวนการทตีอ้งมเีพอืการจดัการความเสยีงตาม 6.1 
รวมกระบวนการทตีอ้งมเีพอื บรรลขุอ้กําหนดของระบบบรหิาร OH&S ตาม 8.1.1 
 
 
แคไ่หนถงึ เรยีกกระบวนการ 
 
กระบวนการตา่งจากระเบยีบปฏบิตั ิ(documented procedure, 
SOP, rule, WI ) ความสําคัญจงึไมใ่ชเ่อกสาร แตเ่ป็นเรอืงของ
จัดการกบักจิกรรม ตา่งๆในองคก์รอยา่งเป็นระบบ    
 
กระบวนการ(process) ตา่งจากขันตอน(procedure)  จากนยิามจะเห็นไดว้า่มคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจน  

 นยิาม procedure  : แนวทางเฉพาะในการดําเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการ  
 นยิาม process     :  กลุม่กจิกรรมทมีคีวามสมัพันธต์อ่กนัและกนัหรอืทมีผีลกระทบตอ่กนัซงึ

แปลงปัจจัยนําเขา้ใหเ้ป็นผลลัพธ ์
 
ตามนยิาม คําวา่กระบวนการคอื กลุม่ของกจิกรรมทสีมัพันธห์รอืทมีปีฏสิมัพันธต์อ่กนัเพอืเปลยีนปัจจัย
นําเขา้ไปสูผ่ลลัพธท์ตีอ้งการ กลา่วคอื กระบวนการเนน้ผลลพัธ ์  และ ผลลพัธข์องกระบวนการนี
เป็นสงิทอีงคก์รเป็นผูก้ําหนด 
 
ดว้ยพนืฐานของการจัดการเชงิกระบวนการ จงึจําตอ้งมกีารกําหนด เป้าประสงคข์องกระบวนการ 
ผูรั้บผดิชอบ เกณ ์วธิกีาร ทรัพยากรโดยคํานงึถงึการเชอืมโยงกบักระบวนการตา่งๆทตีอ่เนือง และจัดการ
กบัปัจจัยเหลา่นเีพอืใหบ้รรลผุลลัพธ ์ ซงึไมเ่กยีวกบัการวาดเป็นรปูทเีรยีกวา่ flowchart หรอื ผังเตา่แต่
อยา่งใด 
 
เมอืเป็นกระบวนการ   ทา่นจงึควรตอ้งพจิารณาสงิตา่งๆดังนใีนแตล่ะกระบวนการ  

 กําหนดปัจจัยนําเขา้ทตีอ้งการและผลทคีาดหวงัจากกระบวนการนี 
 กําหนดกจิกรรมยอ่ยของกระบวนการนี รวมถงึ กําหนด เกณฑ ์และวธิกีาร ( รวมถงึการตดิตาม 

การวัด และตัวบง่ชสีมรรถนะทเีกยีวขอ้ง) ทจํีาเป็นเพอืใหมั้นใจประสทิธผิลของการดําเนนิการ, 
และควบคมุกระบวนการนี 

 มกีารกําหนดความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ท ีสําหรับกระบวนการ   

กระบวนการเนน้ผลลัพธ ์  และ 
ผลลัพธน์เีป็นสงิทอีงคก์รเป็นผู ้
กําหนด 
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4.4

 มกีารประเมนิระบวนการ และ นําการเปลยีนแปลงไปปฏบิตั ิเพอืทําใหมั้นใจวา่กระบวนการเหลา่นี
สง่ผลลัพธต์ามทตีังใจ รวมถงึ การปรับปรงุกระบวนการ 

 
 
TIP 
 
NA   
 
นยิาม  
 
3.10 
ระบบบรหิาร 
ชดุของสว่นประกอบทเีกยีวขอ้งกนัและกนัหรอืมผีลกระทบตอ่กนัขององคก์ร (3.1) เพอืกําหนดนโยบาย  
(3.14)  และวตัถปุระสงค ์(3.15) และ กระบวนการ (3.25) เพอืบรรลวุตัถปุระสงคเ์หลา่นี 
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู:ระบบบรหิารสามารถกลา่วถงึ discipline เดยีว หรอื หลาย disciplines ได ้
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู:สว่นประกอบของระบบตอ้งรวมถงึโครงสรา้งองคก์ร บทบาทและความรับผดิชอบ การ
วางแผนและการดําเนนิการขององคก์ร การประเมนิและการปรบัปรงุสมรรถนะการทํางาน 
หมายเหต ุ3 ขอ้มลู  ขอบเขตของระบบบรหิารอาจรวมถงึองคก์รทังหมด หนา้ทเีฉพาะทกํีาหนดของ
องคก์ร   ฝ่ายแผนกเฉพาะทกํีาหนดขององคก์ร   หรอืหนา้ทหีนงึหรอืมากกวา่นันทัวทังกลุม่องคก์ร   
หมายเหต ุ4 : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1 ในหมายเหตทุ ี2 ไดม้กีารดัดแปลงเพอืใหเ้หมาะสมตอ่องคป์ระกอบ
ของระบบบรหิาร 
 
3.11 
ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
ระบบการบรหิาร OH&S  
ระบบบรหิาร(3.10) หรอื สว่นหนงึของระบบบรหิารทใีชเ้พอืบรรลนุโยบายดา้น OH&S(3.15). 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู-ผลลพัธท์ตีงัใจ (intended outcomes) ของระบบบรหิาร OH&S คอืการป้องกนัการบาดเจ็บและ/
หรอื ภาวะทกุขภาพ(3.18) แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) รวมถงึใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและสถานททํีางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy Work place) (3.6). 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู-คําวา่ “อาชวีอนามยัและความปลอดภยั” (OH&S) และ “ความปลอดภัยและสขุภาพทางอาชพี” 
(OSH) มคีวามหมายเดยีวกนั 
 
3.15 
นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
นโยบาย OH&S  
นโยบาย (3.14) ทปีกป้องการไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทกุขภาพ (ill health)(3.18) ใหผู้ทํ้า
งาน(worker) (3.3) และใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6) 
 
3.25  
กระบวนการ process  
กลุม่กจิกรรมทมีคีวามสมัพันธต์อ่กนัและกนัหรอืทมีผีลกระทบตอ่กนัซงึแปลงปัจจัยนําเขา้ใหเ้ป็นผลลัพธ ์
 
หมายเหต ุ1 : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1 
 
3.26  
ขนัตอน  procedure 
แนวทางเฉพาะในการดําเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการ (3.25) 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 4 of  4                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   10 สงิหาคม 2563  

4.4

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ขนัตอนอาจเป็นเอกสารหรอืไมก็่ได ้
 [แหลง่: ISO 9000:2015, 3.4.5, ปรับปรงุ — Note 1 to entry has been modified.] 
 
 
 

-END- 
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5.1

5.1 ความเป็นผูน้าํ และ ความมุง่มนั  
 
 

 
5.1 ความเป็นผูนํ้า และ ความมุง่มนั 
 
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งแสดงความเป็นผูนํ้าและความมุง่มันตอ่ระบบบรหิาร OH&S โดย: 
a) รับผดิชอบและภาระรับผดิรับชอบโดยรวม ในการปอง้กนัการบาดเจ็บในงานและภาวะทขุภาพ เชน่
เดยีวกบั การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและสถานทน่ีาอยูน่่าทํางาน(Healthy workplace) และ
กจิกรรม 
b) ทําใหแ้น่ใจวา่ นโยบายดา้น OH&Sและ วตัถปุระสงคด์า้น OH&Sทเีกยีวขอ้ง มกีารจัดทําและเขา้ได ้
กบัทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 
c) ทําใหแ้น่ใจในการบรูณากระบวนการและ ขอ้กําหนดของระบบบรหิาร OH&Sเขา้สูก่ระบวนการทาง
ธรุกจิขององคก์ร 
d) ทําใหแ้น่ใจวา่มทีรัพยากรทจํีาเป็นพรอ้ม สําหรับ การจัดตัง,นําไปปฏบิตั ิธํารงรักษา และปรับปรงุ
ระบบบรหิาร OH&S  
e) สอืสารความสําคัญของการบรหิารOH&Sทมีปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของระบบ
บรหิาร OH&S  
f) ทําใหแ้น่ใจวา่ระบบบรหิาร OH&S บรรลผุลลัพธท์ตีงัใจไว ้
g) ชนํีาและสนับสนุนให ้บคุลากรมสีว่นร่วมในการทําใหร้ะบบบรหิารOH&S มปีระสทิธผิล 
h) ทําใหมั้นใจและสง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง  
i) สนับสนุน ผูม้บีทบาทบรหิารทเีกยีวขอ้งอนืๆ แสดงความเป็นผูนํ้าในสว่นทรัีบผดิชอบ 
j) พัฒนา ชนํีา และสนับสนุนวฒันธรรมในองคก์รทสีนับสนุน ผลลัพธท์ตีอ้งการของระบบบรหิาร OH&S 
k) ปกป้องผูทํ้างาน(worker)จากถกูปฏบิตัติอบโต(้กลันแกลง้) เมอื รายงานอบุัตกิารณ์, อนัตราย, 
ความเสยีงและโอกาส 
l) ทําใหมั้นใจวา่ องคก์รไดจั้ดทําและปฏบิตัติามกระบวนการใหผู้ทํ้างาน(worker)มสีว่นรว่มหรอืให ้
คําปรกึษา ( ด ู5.4) 
m) สนับสนุนในการจดัทําและดําเนนิงานของ คณะกรรมการความปลอดภัยและสขุอนามัย ด ู5.4 e 
1)]. 
 
หมายเหต ุการอา้งองิ “ธรุกจิ” ในเอกสารมาตรฐานฉบับน ีสามารถตคีวามอยา่งกวา้งใหห้มายถงึกจิกรรมตา่ง ๆ 
เหลา่นันทเีป็นแกน่หลกัตามจดุประสงคก์ารคงอยู่ขององคก์ร 

 
ขอ้สงัเกต 
 
เจตนาของขอ้กําหนดน ีคอื เพอืใหม้นัใจวา่ผูบ้รหิารระดับสงูไดแ้สดงใหเ้ห็นความเป็นผูนํ้าและความมุง่มัน
ในการมสีว่นรว่ม สง่เสรมิและทําใหมั้นใจ สอืสารและเฝ้าตรวจสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบOH&S   
 
องคก์รสามารถประยกุตใ์ชข้อ้กําหนดนอียา่งหลากหลาย โดยยดึปัจจัยท ีอาท ิประเภท ขนาด โครงสรา้ง
และความซบัซอ้นขององคก์ร รวมถงึรปูแบบการบรหิารและวัฒนธรรมองคก์ร  
 
สําหรับองคก์ร  “ผูบ้รหิารระดับสงู” อาจหมายถงึ ประธานบรหิาร กรรมการผูจั้ดการ ผูจั้ดการทัวไป 
คณะกรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร หุน้สว่นผูจั้ดการ(ตา่งๆ) เจา้ของ หุน้สว่น(ทังหลาย) และผูบ้รหิาร/
ผูจ้ดัการอาวโุส   
ผูบ้รหิารระดับสงูมอํีานาจทจีะมอบอํานาจหนา้ทใีหผู้อ้นืกระทํางานแทนได ้และใหท้รัพยากรตา่งๆ ภายใน
องคก์ร  และหากขอบเขตของระบบการบรหิารครอบคลมุเพยีงบางสว่นขององคก์ร ผูบ้รหิารระดบัสงูคอืผูท้ี
สงูสดุในหน่วยงานนันททํีาหนา้ทสีงัการและควบคมุสว่นงานดังกลา่ว 
 
แตล่ะองคก์รมคีวามจําเป็นตา่งกนัและเฉพาะเจาะจงขององคก์รเอง ซงึผูบ้รหิารระดับสงูเป็นผูต้ัดสนิใจ จงึ
เป็นสงิสําคัญทผีูบ้รหิารระดับสงูจะทําใหมั้นใจวา่กระบวนการของระบบ OH&Sขององคก์รจะบรูณาการกบั
กระบวนการธรุกจิขององคก์รได ้
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5.1

 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุจะเป็นผูกํ้าหนดพันธกจิ วสิยัทศันแ์ละคา่นยิมขององคก์ร โดยทําการพจิารณาบรบิท 
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและวตัถปุระสงคท์างธรุกจิขององคก์ร ทซีงึ
สะทอ้นอยูใ่นแผนเชงิกลยทุธ ์คํามันสญัญา ภาระความรับผดิชอบ เสมอมา   
ดว้ยเหตผุลนคีวามเป็นผูนํ้าของฝ่ายบรหิารสงูสดุ จงึเป็นสงิสําคัญยงิสําหรับการดําเนนิระบบบรหิารOH&S 
ใหป้ระสบความสําเร็จ ซงึหมายถงึตอ้งทําใหร้ะบบสามารถบรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวร้วมอยูด่ว้ย ฝ่ายบรหิาร
สงูสดุจงึมภีาระความรับผดิชอบเพอืใหร้ะบบบรหิารOH&Sขององคก์รมมปีระสทิธผิลและทําใหมั้นใจวา่จะ
บรรลผุลลัพธท์ตีังใจไว ้ 
 
การเป็นผูนํ้า  ความมุง่มัน และการสนับสนุน จากผูบ้รหิารระดับสงูเป็นสงิสําคัญอยา่งยงิ สําหรับการทําให ้
ระบบการจัดการ OH&Sประสบความสําเร็จ และบรรลผุลทตีงัใจไว ้ ถา้ผูป้ฏบิัตงิานเห็นวา่ผูบ้รหิารระดับสงู
สนใจสมรรถนะดา้นOH&S อยา่งจรงิจัง  สงินีจะสง่สญัญานผา่นลําดับชนัขององคก์ร และชว่ยสรา้ง
วฒันธรรม OH&S ในเชงิบวก 
 
การเป็นผูนํ้ายังหมายถงึ การสอืสารขอ้กําหนดของ "สงิ " ทตีอ้งกระทํา และ "เหตผุล" ทตีอ้งทํา   
 
คํามนัสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุจะหมายถงึการมอบทรัพยากรทางกายภาพและทางการเงนิรวมถงึ
ทศิทางโดยมสีว่นรว่มเชงิรกุทสีง่เสรมิระบบบรหิารOH&SและสอืสารความสําคัญของการบรหิารOH&Sทมีี
ประสทิธผิล 
 
คํามนัสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุควรทําใหมั้นใจวา่ระบบบรหิารOH&S: 
— มไิดม้กีารจัดการโดยลําพังหรอืแยกจากกลยทุธแ์กนหลักทางธรุกจิ 
— มกีารพจิารณาเมอืทําการตดัสนิใจดา้นธรุกจิเชงิกลยทุธ ์
— เป็นแนวรว่มกบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ 
— ไดป้ระโยชนจ์ากระดับทรัพยากรทเีหมาะสม (ดทูขีอ้ 7.1) ซงึไดรั้บในลักษณะททีนัเวลาและมี

ประสทิธผิล 
— มอบมลูคา่ทแีทจ้รงิใหก้บัองคก์ร 
— ปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองและยังคงประสบความสําเร็จในระยะยาว  
 
นโยบายOH&Sและวตัถปุระสงคด์า้นOH&S มกีารตังเป้าหมายใหบ้รรจบกบัองคป์ระกอบทางOH&Sของ
แผนกลยทุธข์ององคก์รและกอ่รากฐานของระบบบรหิารOH&S   
ฝ่ายบรหิารสงูสดุตอ้งตระหนักถงึถงึประสทิธผิล ประสทิธภิาพการทํางานดา้นOH&S ของกจิกรรม 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  เมอืมกีารวางแผนธรุกจิ และทบทวนกลยทุธข์ององคก์ร ตัวอยา่งเชน่ โอกาสเพอื
การปรับปรงุประสทิธผิลการทํางานดา้นOH&Sของอาคาร หรอืผลติภัณฑจ์ะมากขนึหากมกีารพจิารณา
เกณฑO์H&Sในขันตอนการออกแบบมากกวา่รังรอไปจนถงึขนัตอนการกอ่สรา้งหรอืผลติ 
 
ในทางกลับกนั ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรสง่เสรมิบคุคลอนื ๆ ในองคก์รทมีบีทบาทบรหิารทเีกยีวขอ้งเพอืให ้
สามารถประยกุตใ์ชค้วามเป็นผูนํ้ากบัพนืทรัีบผดิชอบของตนเองทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิารOH&Sโดย
สามารถทําใหค้ณุคา่ความเป็นผูนํ้าและคํามันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุสามารถกระจายลงสูอ่งคก์ร ทังน ี
ดว้ยการแสดงความเป็นผูนํ้าและคํามันสญัญา ฝ่ายบรหิารสงูสดุสามารถเป็นผูนํ้าและสง่เสรมิพนักงานของ
องคก์รและบคุลากรอนื ๆ ททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รเพอืบรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวใ้นระบบ
บรหิารOH&Sขององคก์ร 
 
องคก์รทมีภีาพทดีใีนการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นOH&S และบง่ชโีอกาสสําหรับการปรับปรงุเมอืฝ่ายบรหิาร
สงูสดุ จะสรา้งวฒันธรรมทกีระตุน้บคุลากรทกุระดับชนั ใหเ้ขา้รว่มในระบบบรหิารOH&Sอยา่งแข็งขนั 
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรพัฒนา ชนํีา และสนับสนุนวฒันธรรมในองคก์รทสีง่เสรมิระบบบรหิารอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยและทกีระตุน้คนทํางานและตัวแทนของคนทํางาน ในการมสีว่นรว่มเชงิรกุในระบบ
บรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง  ซงึเป็น
ปัจจัยสําคญัในการจัดตังและ ดําเนนิระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอย่างมปีระสทิธผิล 
  
โดยทัวไป ฝ่ายบรหิารสงูสดุจะกําหนดวฒันธรรมดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขององคก์ร และ
สง่ผา่นไปยังคา่นยิมสว่นบคุคลและคา่นยิมกลุม่ ทัศนคต ิการรับรู ้ความชํานาญ และรปูแบบของกจิกรรม  
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5.1

วฒันธรรมดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทสีง่เสรมิระบบบรหิาร
อาชวีอนามัยและความปลอดภยัขององคก์รตอ้งสรา้งระบบการ
สอืสารทมีคีวามไวเ้นือเชอืใจกนัและกนั ดว้ยการแบง่ปันการรับรู ้
ความสําคัญของระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภัย และ
ดว้ยความเชอืมันในประสทิธผิลของมาตรการป้องกนัซงึแสดงใหเ้ห็น
ไดว้า่เป็นองคก์รแหง่ “การเรยีนรู”้   
 
 
TIP 
การบูรณาการระบบบริหารOH&Sเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ 
 
ความเป็นผูนํ้าและคํามันสญัญาของฝ่ายบรหิารสงูสดุเป็นสงิจําเป็นตอ่การบรูณาการของระบบบรหิาร
OH&Sเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิโดยขนึอยูก่บัองคก์รในการตัดสนิระดับรายละเอยีดและบรบิททจีะบรูณา
การขอ้กําหนดของระบบบรหิารOH&Sเขา้สูห่นา้ททีางธรุกจิทหีลากหลาย การบรูณาการเป็นกระบวนการ
ตอ่เนืองและสามารถเพมิประโยชนต์ามเวลาทสีอดคลอ้งกบัการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 
 
การบรูณาการของระบบบรหิารOH&Sเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร จะสามารถยกระดับ
ความสามารถขององคก์รในการ: 

• การดําเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขนึ ผา่นการแบง่ปันกระบวนการและ
ทรัพยากรตา่ง ๆ  

• การสง่มอบมลูคา่ทเีพมิขนึดว้ยการเกยีวขอ้งอยา่งใกลช้ดิมากขนึกบักระบวนการทอีงคก์ร
ดําเนนิการ 

• องคก์รสามารถพจิารณาโอกาสสําหรับการบรูณาการกจิกรรมบรหิารOH&Sเขา้สูก่ระบวนการ
ทางธรุกจิของตนเองดว้ยการควบรวมของ 

• ผลลัพธท์ตีังใจไวห้รอืวัตถปุระสงคด์า้นOH&SของระบบบรหิารOH&Sในวสิยัทศันห์รอืกล
ยทุธข์ององคก์ร (โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย) ตวัอยา่งเชน่ ทเีกยีวกบันวตักรรมและ
ความสามารถในการแขง่ขนั 

• คํามันสญัญาดานนโยบายOH&Sในการกํากบัดแูลองคก์ร 
• ความรบัผดิชอบในระบบบรหิารOH&Sตามรายละเอยีดงาน 
• ตัวชบีง่สมรรถนะดา้นOH&Sดา้นOH&Sในระบบประสทิธภิาพการทํางานดา้นธรุกจิซงึรวมการ

ประเมนิแผนกหรอืพนักงาน อาทเิชน่ KPIs 
• ประสทิธผิลการทํางานดา้นOH&Sจากรายงานภายนอก ตัวอยา่งเชน่ รายงานทางการเงนิ

หรอืการพัฒนาอยา่งยังยนื 
• กระบวนการในการกําหนดแงม่มุดา้นOH&Sทสํีาคัญรวมถงึความเสยีงและโอกาสทกีระทบตอ่

ระบบบรหิารOH&Sเขา้สูก่ระบวนการบรหิารความเสยีงทางธรุกจิทเีป็นมาตรฐาน  
• เกณฑO์H&Sในการวางแผนกระบวนการทางธรุกจิ การออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

รวมถงึกระบวนการจดัซอืจัดจา้ง 
• การสอืสารดา้นOH&Sเขา้สูก่ารสอืสารทางธรุกจิ ชอ่งทางและกระบวนการเขา้รว่ม อาทเิชน่ 

ประชาสมัพันธ ์
 
 
นยิาม  
 
 
NA 
 
 

-END- 

ในบรบิทของอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย  การรว่มมอืระหวา่งผูจั้ดการ  
คนทํางาน   และ ตัวแทนของ
คนทํางาน เป็นสว่นประกอบสําคัญใน
การทําใหร้ะบบ OH&S มปีระสทิธผิล 
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5.2

5.2 นโยบายOH&S 
 

 
5.2 นโยบายOH&S 
  
ผูบ้รหิารสงูตอ้ง จัดทํา นําไปปฏบิตั ิและธํารงรักษา นโยบายOH&S ซงึ: 
  
a) รวมความมุง่มันในการใหส้ภาพการทํางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน เพอืป้องกนัการไดรั้บ
บาดเจ็บและภาวะเจ็บป่วยเกยีวกบัการทํางาน และมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ขนาด และ บรบิทของ
องคก์ร และลักษณะเฉพาะของความเสยีงOH&S และ โอกาสOH&S 
b) ใหก้รอบการทํางานสําหรับการตังวตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
c) รวมถงึความมุง่มนัในการบรรลขุอ้กําหนดทางกฎหมายทบีังคับใช ้และ ขอ้กําหนดอนื ๆ 
d) รวมความมุง่มันในการกําจดัและลดความเสยีงดา้นOH&S (ด ู8.1.2) 
e) รวมความมุง่มนัในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองสําหรับระบบบรหิาร OH&S  
f)  รวมความมุง่มนัในการใหคํ้าปรกึษาและมสีว่นรว่มของผูทํ้างาน(worker), และ หากม,ีตัวแทนผูทํ้างาน
(worker) 
 
นโยบายดา้น OH&S ตอ้ง 
—  มพีรอ้มอยู ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
—  ไดรั้บการสอืสารภายในองคก์ร 
—  มพีรอ้มใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ,ตามความเหมาะสม 
—  เกยีวขอ้ง และเหมาะสม 

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
หนงึในการแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มันในสว่นความเป็นผูนํ้า คอืสงิทผีูบ้รหิารระดับสงูไดกํ้าหนดเนือหา
นโยบาย  เพราะนโยบายเป็นหนงึในทศิทางทอีงคก์รตอ้งการผลักดันสําหรบัOH&S ทงันเีพราะนโยบาย
ขององคก์รเป็นพนืฐานหลักของการออกแบบและจัดทําระบบการจัดการ  
 
นโยบายควรสะทอ้นวสิยัทศัน ์เจตนารมณ์ ปรัชญา คา่นยิม และศรทัธา ขององคก์รในสว่นทเีกยีวกบัเรอืง
OH&Sทตีอ้งการอยา่งจรงิจัง  ผูบ้รหิารระดับสงูควรใชค้วามคดิและวสิยัทศันเ์พอืกําหนดนโยบาย เพราะ
นโยบายจะกลายเป็นบทบญัญตัทิอีงคก์รจะยดึถอืตอ่ไป 
 
 
สงิทอีงคก์รควรคํานงึถงึเพอืการจดัทํานโยบาย 

 พันธกจิ วสิยัทัศน ์คา่นยิม และความเชอื 
 การประสานกบันโยบายอนื ๆ (บรษัิทแม ่หรอื กลุม่บรษัิท) 
 ความตอ้งการของบคุคลททํีางานภายใตก้ารควบคมุของ

องคก์ร 
 อนัตราย OH&S ขององคก์ร 
 สมรรถนะ OH&S ในอดตีและปัจจบุนัขององคก์ร 
 โอกาสและความจําเป็นสําหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง

และการป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 
 มมุมองของบคุคลทสีนใจ (interested parties) 
 สงิทจํีาเป็นเพอืใชใ้นการจัดทําวตัถปุระสงค ์ทเีป็นจรงิและสามารถทําได ้

 
นโยบายควรกลา่วถงึความมุง่มันทจีะปกป้องความปลอดภัยและสขุภาพของบคุคลในททํีางานและบคุคล
อนืๆ ทอีาจไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมการทํางาน โดย: 
 

 ความมุง่มนัสว่นตัวของผูบ้รหิารระดับสงู ทจีะแถลง เจตนารมณ์และนโยบายในการปกป้องผูค้นที
เกยีวขอ้งกบั OH&S 

หนงึในการแสดงใหเ้ห็นถงึความ
มุง่มันในสว่นความเป็นผูนํ้า คอืสงิที
ผูบ้รหิารระดับสงูกําหนดเนือหา
นโยบาย  เพราะนโยบายเป็นหนงึใน
ทศิทางทอีงคก์รตอ้งการผลักดัน
สําหรับ OH&S ขององคก์ร 
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5.2

 ตระหนักทราบและการนําระบบ OH&S ใหเ้ป็นสว่นหนงึของการปรับปรงุสมรรถนะทางธรุกจิ 
 บรรลสุมรรถนะ OH&S ในระดับสงูสดุ  และ มุง่มันทจีะปรับปรงุสมรรถนะอยา่งตอ่เนืองโดยมี

ความคุม้ตอ่คา่ใชจ้า่ย 
 ควบคมุความเสยีงและการป้องกนัการบาดเจ็บ, เจ็บป่วย, โรครา้ย และอบุตักิารณ์ใด ๆ 
 ยอมรบัวา่คนเป็นทรัพยากรหลักและสง่เสรมิสขุภาพและความปลอดภัยทวัไปของคนงาน 
 ใหท้รัพยากรทเีพยีงพอและเหมาะสม และการกํากบัดแูลในการดําเนนิการตามนโยบายรวมถงึ

การเขา้ถงึคําแนะนําผูเ้ชยีวชาญในกรณีทจํีาเป็น 
 เผยแพร่วตัถปุระสงคO์H&S โดยการแจง้ภายในเป็นอยา่งนอ้ย 
 ใหก้ารบรหิารจัดการOH&S เป็นความรับผดิชอบทสํีาคญัของผูจั้ดการตามสายงานและหัวหนา้

งานทังหมด 
 การมสีว่นรว่มอยา่งเห็นไดช้ดัจากผูบ้รหิารระดับสงูและผูจั้ดการตามสายงานเพอืใหม้นัใจวา่ไดม้ี

การปฏบิตังิานทดีใีนการดําเนนิกจิการประจําวนั 
 มันใจในความเขา้ใจ การดําเนนิงาน และธํารงรักษาทกุระดับในองคก์ร 
 มันใจการมสีว่นรว่ม และการใหคํ้าปรกึษา เพอืสรา้งความมุง่มันในการปฏบิตัติามนโยบาย 
 มันใจวา่คนงานทกุระดับจะไดรั้บการฝึกอบรมทเีหมาะสมและมคีวามสามารถในการปฏบิตัหินา้ที

และความรับผดิชอบของตน 
 ทบทวน นโยบาย ระบบการบรหิารจัดการ และการตรวจสอบการปฏบิตัสิอดคลอ้งตามนโยบาย

เป็นระยะๆ เพอืผลักดันสูก่ารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 
 พจิารณาการจัดลําดับเปรยีบเทยีบสมรรถนะไมว่า่ภายในองคก์รหรอืภายนอก 
 รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S เป็นระยะ ตอ่ภายในและตอ่บคุคลภายนอกที

เกยีวขอ้ง 
 
นโยบาย OH&S ขององคก์รควรไดร้บัการกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอในถอ้ยแถลงนโยบายโดยสนใจ
คนอา่น  มกีารระบปุระเด็นสําคัญทกํีาหนดไวใ้นรายการขา้งตน้  นโยบายควรไดรั้บการลงนามและลงวนัที
โดยผูบ้รหิารระดับสงูทมีคีวามรับผดิชอบดา้นOH&S  ซงึแลว้แตป่ระเภทขององคก์รและความเสยีงที
เกยีวขอ้งกบัการดําเนนิกจิการขององคก์ร ถอ้ยแถลงนโยบายอาจจําเป็นตอ้งมกีารเพมิเตมิหรอืมี
รายละเอยีดเพมิเตมิในนโยบายยอ่ยของหน่วยงานยอ่มได ้
 
นโยบาย OH&S ควรสอดคลอ้งกบันโยบายระบบการจัดการอนืๆขององคก์ร เชน่ คณุภาพหรอืสงิแวดลอ้ม 
 
นโยบาย OH&S ควรไดรั้บการทบทวน และ ทวนสอบการใชไ้ด ้และทจํีาเป็น ทําการปรับเปลยีนโดย
ผูบ้รหิารระดับสงูไดบ้อ่ยเทา่ทจํีาเป็นเพอืใหแ้น่ใจวา่ยังคงมคีวามเกยีวขอ้งและเหมาะสมกบัองคก์ร  
 
การนําขอ้กําหนดนมีาใชใ้หไ้ดผ้ล จะตอ้งมกีารกําหนดหนา้ทรัีบผดิชอบในการพัฒนานโยบาย รวมถงึการ
ใหค้วามเห็นชอบอนุมัต ิการสอืสาร การเผยแพร ่การนําไปปฏบิตั ิการรักษานโยบาย และการทบทวน
นโยบายเมอืจําเป็น  
 
นโยบายเป็นสว่นทมีากอ่นสว่นอนืในระบบการจดัการ แตเ่พอืความรอบคอบ องคก์รอาจรอไวก้อ่นจนกวา่
จะกําหนดประเด็นOH&S จากการดําเนนิงานและการวางแผน ตลอดจนการเตรยีมการเบอืงตน้สําหรับ
ระบบการจัดการ แลว้จงึคอ่ยเลอืกถอ้ยคํา เลอืกสงิทจีะเขยีนในสาระของตัวนโยบายใหเ้หมาะสมตรงกบั
จดุประสงคข์ององคก์ร 
 
นโยบายควรไดร้ับการสอืสารและทําใหส้ามารถเขา้ถงึโดยทกุ
คน แพรห่ลายเทา่ทจํีาเป็นในสถานทขีองการทํางาน และมี
ความพรอ้มตอ่การเผยแพรต่อ่ ผูท้สีนใจ(interested 
parties) ซงึอาจผา่นทางเว็ปไซด ์หนังสอืประจําปี หรอืมใีห ้
เป็นเอกสารเมอืรอ้งขอ  และหากมกีารเปลยีนแปลงนโยบาย
ใด ๆ ควรสอืสารการเปลยีนแปลงทนัททีเีป็นไปได ้
 
การสอืสารนโยบายทดี ีควรอยูใ่นรปูแบบทซีงึ สามารถ 

 แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มันของผูบ้รหิารระดับสงูและองคก์รในการบรหิารจัดการOH&S 
 เพมิการรับรูข้องความมุง่มันทกํีาหนดในนโยบาย 
 เป็นการอธบิายวา่ทําไมระบบOH&S จงึไดถ้กูจัดทําและธํารงรักษา 
 ใหแ้นวทางแตล่ะคนในการทําความเขา้ใจความรับผดิชอบและการรับผดิรับชอบดา้นOH&S 

 

นโยบายสามารถสอืสารในรปูแบบ
ทวัไปโดยไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้ัวเอกสาร
นโยบายแตอ่ยา่งใด  เชน่ ผา่นการใช ้
กฎ ประกาศคําสงั และขนัตอน
ปฏบิตักิาร, โปสเตอร ์คําขวญั ฯลฯ   
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5.2

นโยบายสามารถสอืสารในรปูแบบทัวไปโดยไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้ัวเอกสารนโยบายแตอ่ยา่งใด  เชน่ ผา่นการ
ใชก้ฎ ประกาศคําสงั และขนัตอนปฏบิตักิาร, โปสเตอร ์คําขวญั ฯลฯ   
 
การสอืสารนโยบาย, ควรจะนํามาซงึประเด็นความหลากหลายในสถานททํีางาน, ระดับการรูห้นังสอื, 
ทกัษะทางภาษา เป็นตน้ 
 
 
TIP 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 

-END- 
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5.3

5.3 บทบาท ความรบัผดิชอบ และอาํนาจหนา้ท ีขององคก์ร 
 

 
5.3 บทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนา้ท ีขององคก์ร 
  
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งทําใหมั้นใจวา่ความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ท ีสําหรับบทบาททเีกยีวขอ้งภายใน
ระบบบรหิารOH&S ไดรั้บการมอบหมายและสอืสารทกุระดับชนัภายในองคก์ร และธํารงรักษาเป็นเอกสาร
สารสนเทศ    ผูทํ้างาน(worker)ในแตล่ะระดับชนัขององคก์รตอ้งถอืวา่มคีวามรับผดิชอบในประเด็นที
เกยีวขอ้งกบัระบบบรหิาร OH&S ทตีนควบคมุ 
 
หมายเหต ุเมอืความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ทสีามารถมอบหมาย, ทสีดุแลว้, ผูบ้รหิารระดับสงู ยังคงมี
ภาระรบัผดิชอบสําหรับ การดําเนนิการของระบบบรหิาร OH&S 
 
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบและอํานาจเพอื 
a) ทําใหมั้นใจวา่ระบบบรหิารOH&S สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของเอกสารนี 
b) รายงานสมรรถนะของระบบบรหิารOH&Sตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู. 

 
 
 
โครงสรา้งองคก์รและหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
 
โครงสรา้งขององคก์รเป็นการอธบิายโดยสังเขปถงึลําดับชันของการปกครองและความสัมพันธข์องการ
รายงานผลระหว่างหนา้ทแีละระดับตา่งๆในองคก์ร หนา้ทใีนแต่ละระดับความรับผดิชอบของแต่ละแผนก
อาจสรปุใหเ้ห็นรายละเอยีดมากขนึในแผนภมูอิงคก์ร 
 
ความสําเร็จในการประยกุตร์ะบบการจดัการOH&Sนันขนึอยูก่บัความมุง่มันของพนักงานทกุคนในองคก์ร 
บทบาทและความรับผดิชอบทางดา้นOH&Sของพนักงานอาจมกีารระบไุวน้อ้ยมาก แตอ่าจระบแุทรกอยูใ่น
หนา้ทหีรอืกจิกรรมอนืๆ ในองคก์รก็ได ้ 
ความมุง่มันของการจดัการOH&Sจะตอ้งเรมิจากผูบ้รหิารระดับสงูสดุ ซงึผูบ้รหิารจะตอ้งจัดทํานโยบาย
OH&Sขององคก์รและตอ้งแน่ใจวา่ระบบการจัดการOH&Sไดถ้กูนําไปใชอ้ยา่งถกูตอ้ง  
สว่นหนงึของความมุง่มันนกีารแตง่ตังผูแ้ทนฝ่ายบรหิารดา้นการจัดการOH&Sจะตอ้งถกูจัดทําขนึซงึมกีาร
ระบหุนา้ทคีวามรับผดิชอบ อํานาจการสงัการในการประยกุตใ์ชร้ะบบการจัดการOH&S ในองคก์รขนาด
ใหญ่และทมีคีวามซบัซอ้นอาจมกีารแตง่ตังผูแ้ทนฝ่ายบรหิารดา้นการจัดการOH&Sมากกวา่ 1 คนกไ็ด ้  
สําหรับองคก์รขนาดกลางและเล็กก็อาจมผีูรั้บผดิชอบคนเดยีวก็ได ้ 
ผูบ้รหิารสงูสดุจะตอ้งแน่ใจวา่ทรัพยากรทจํีาเป็นในการขบัเคลอืนและรักษาระบบการจดัการOH&Sนัน
จะตอ้งเพยีงพอและเหมาะสม ดังนันสงิสําคัญในการจัดการOH&Sนันคอืบทบาทและความรับผดิชอบได ้
ถกูระบไุวอ้ยา่งชดัเจนและสอืสารใหก้บัพนักงานทกุระดับหรอืผูท้เีป็นตัวแทนขององคก์รไดรั้บทราบ 
 
นยิาม 
 
บทบาท คือ ตําแหน่งทีบุคคลครองอยู่และมีความสัมพันธ์กับตําแหน่งอืนๆในองค์กร ตัวอย่างเช่น : 
ประธาน หวัหนา้แผนก ตัวแทนดา้นการจัดการOH&S ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซอื หวัหนา้ควบคมุคนงานซอ่มบํารงุ 
 
หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ คอื หนา้ททีไีดร้ับมอบหมายและหนา้ทโีดยตําแหน่ง ตัวอย่างเชน่ : การตรวจ
ประเมนิดา้นOH&Sตามกําหนดการ การรายงานผลการตรวจสอบการดําเนนิงานตามขอ้กําหนดกฎหมาย
ใหก้บัรัฐบาล ใหคํ้าชแีนะกบัทมีงานแกปั้ญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ การดแูลรักษาอปุกรณ์เครอืงมอือย่าง
สมําเสมอ 
 
อํานาจ คอื อํานาจและอทิธพิลของบคุคลทเีกดิจากตําแหน่งหนา้ทรีวมทังเกดิจากบคุลกิลักษณะนสิยัสว่น
บุคคล ตัวอย่างเชน่ : อํานาจในการขอรายงานการดําเนินงานดา้นOH&S อํานาจในการสังการใหบุ้คคล
เก็บตัวอยา่งหรอืทําการวเิคราะห ์และการลงโทษทางวนัิยลกูจา้งทมีพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
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5.3

มาตรฐานระบวุา่ ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งทาํใหม้นัใจวา่ความรบัผดิชอบและอํานาจหนา้ท ีสาํหรบั
บทบาททเีกยีวขอ้งภายในระบบบรหิารOH&S ไดร้บัการมอบหมายและสอืสารทกุระดบัชนัภายใน
องคก์ร และธํารงรกัษาเป็นเอกสารสารสนเทศ     
 
ความหมายของคํากลา่วนคีอือะไร 
 
กําหนดบทบาท คือ องคก์รไดร้ะบุตําแหน่งและอธบิายหนา้ทคีวามรับผดิชอบทจํีาเป็นต่อการกําหนด
แผนการนําไปปฏบิตัแิละคงไวซ้งึทกุๆสว่นของระบบการจัดการOH&Sอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
การจดัทําเป็นเอกสาร คอื การกําหนดรายละเอยีดของบทบาท อํานาจหนา้ทเีป็นลายลักษณ์อักษร จัดทํา
เป็นแผนภมูอิงคก์ร ขนัตอนการปฏบิตักิาร บนัทกึเตอืนความจํา  
 
การสอืสาร คือ การทําใหทุ้กคนทีเกียวขอ้งและคนทีจําเป็นตอ้งรูห้นา้ทีของระบบการจัดการOH&Sซงึ
ไดแ้กท่กุคนในองคก์รนันไดรั้บทราบถงึบทบาท และอํานาจหนา้ทคีวามรับผดิชอบ 
 
  
ทมีคีวามสําคัญเนืองจากระบบการจัดการOH&Sเกยีวขอ้งกบัคนและบทบาทหนา้ทคีวามรับผดิชอบของแตล่ะ
คนซงึทํางานเป็นสว่นหนงึของทมีทจีะทําใหร้ะบบ การจัดการOH&Sทํางานไดผ้ล ทกุๆคนจะทํางานไดด้ี
ทสีดุเมอืพวกเขาม:ี  

 เป้าหมายและหนา้ทคีวามรับผดิชอบทรีะบไุวอ้ยา่งชดัเจน 
 ชอ่งทางการรายงานและการสอืสารทชีดัเจนทังในแนวตังและแนวนอนของแผนผังองคก์ร 
 การจัดสรรทรัพยากรต่างๆทีเหมาะสมและการสนับสนุนดา้นเวลา เครืองมือ งบประมาณและ

ผูร้ว่มงาน 
 
ความรบัผดิชอบของการจดัการ 
ผูบ้รหิารระดับสงูมคีวามรับผดิชอบตอ่ :  

 กําหนดนโยบายOH&Sขององคก์ร 
 เป็นผูนํ้าโดยการปฏบิัตเิป็นตัวอย่างในขอ้ตกลงเรอืงการปรับปรุงอย่างต่อเนือง การป้องกันอันตราย

และการปฏบิตัติามขอ้กําหนดกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
 จัดสรรทรัพยากรอยา่งพอเพยีงเพอืการนําระบบการจัดการOH&Sไปปฏบิตัแิละคงไว ้
 ใหร้างวัลสําหรับผลการดําเนนิงานระบบการจัดการOH&Sทดี ี
 เป็นผูนํ้าในการจัดการทบทวนระบบการจัดการOH&Sอยา่งสมําเสมอ 
 รวมหลักการจัดการOH&Sและวธิปีฏบิตัใิหเ้ขา้กนักบัวัฒนธรรมขององคก์ร 

 
ทรพัยากร 
 
ถอ้ยคําทดีแีละความตังใจทดีนัีนยังไมเ่พยีงพอตอ่การประสบความสําเร็จในระบบ  การจดัการOH&S การ
จัดการตอ้งใหอํ้านาจและทําใหมั้นใจวา่สามารถจัดหาทรัพยากรไดอ้ยา่งพอเพยีงเพอืทําใหก้ารปฏบิตังิาน
ของบคุคลเป็นไปตามหนา้ทแีละตามขนัตอนการปฏบิัตงิานทจํีาเป็น 
 
ทรัพยากรประกอบไปดว้ย :  

 บคุคลทไีดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งด ีมปีระสบการณ์ ทกัษะและความสามารถในการปฏบิตังิาน
และปฏบิตัติามหนา้ทคีวามรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 

 เวลาในการวางแผนงาน การนําไปปฏบิตัแิละการปฏบิตัติามระบบการจดัการOH&S รวมถงึเวลา
สําหรับการปฏบิตัติามหนา้ทคีวามรับผดิชอบตามปกตดิว้ยถา้จําเป็น 

 การสนับสนุนดา้นการเงนิอยา่งพอเพยีง (การจัดสรรงบประมาณ) เพอืใหโ้ครงการดําเนนิไปได ้การ
ปรับปรงุขนัตอนการทํางาน การฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามแผนทกํีาหนดไว ้

 เครอืงมอื ไดแ้ก ่อปุกรณ์ เครอืงมอืและสงิอํานวยความสะดวกตา่งๆทจีะทําใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายและคงไวซ้งึระบบการจัดการOH&S 

 
ความรบัผดิชอบของตวัแทนระบบ 
แต่ละองคก์รทปีฏบิัตติามขอ้กําหนดของระบบการจัดการOH&S ตอ้งแต่งตังตัวแทนฝ่ายระบบการจัดการ
OH&Sหนงึคนหรอืมากกวา่ซงึมหีนา้ท:ี  

 ใหคํ้าชแีนะและแนวทางในการบรหิารงานบรษัิทตามแผนงาน การนําไปปฏบิตั ิการคงไวแ้ละการ
ปรับปรงุระบบการจัดการOH&S 

 ตดิตามตรวจสอบการดําเนนิงานและความกา้วหนา้ของระบบการจดัการOH&S 
 ระบปัุญหาของระบบการจัดการOH&Sและกําหนดวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัถา้จําเป็น 
 รายงานความกา้วหนา้และปัญหาของระบบการจัดการOH&Sตอ่ผูบ้รหิารระดับสงูอยา่งสมําเสมอ 
 ใหคํ้าแนะนําในการเปลยีนแปลงระบบการจัดการOH&Sตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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5.3

 
ความสามารถ ทกัษะ และบคุลกิลกัษณะของตวัแทนฝ่ายบรหิารการจดัการOH&S 
ตัวแทนฝ่ายจัดการOH&Sทมีปีระสทิธผิลควรมคีณุสมบตัทิผีสมผสานระหวา่งความถนัด ความรูใ้นเทคโนโลยี
และบคุลกิภาพ บคุคลทไีดรั้บการคัดเลอืกจะตอ้ง :  

 มคีวามรูเ้กยีวกบัประเด็นปัญหาOH&Sโดยทวัไปและประเด็นปัญหาOH&Sเฉพาะภายในองคก์ร 
 มคีวามมุง่มันในการปรับปรงุOH&S 
 เป็นผูท้ไีดรั้บความน่าเชอืถอืและไดรั้บความไวว้างใจทังจากภายในและภายนอกองคก์ร 
 มวีสิยัทัศน ์ความสามารถในเชงิการทตู ไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค อดทน มอํีานาจ มคีวามสามารถในการจัด

องคก์ร และการกระตุน้จติใจทังของตนเองและผูอ้นื 
 
สรปุประเด็นสําคญั 

 ทุกคนในองคก์รมบีทบาททสํีาคัญต่อการปฏบิัตงิานและความรับผดิชอบเพอืทําใหก้ารวางแผน
งาน การนําไปปฏบิตั ิการคงไวแ้ละการปรับปรงุระบบการจัดการOH&Sประสบความสําเร็จ 

 ตอ้งมกีารกําหนดนิยามการสอืสารและการทําความเขา้ใจอย่างชัดเจนเกยีวกับบทบาท ความ
รับผดิชอบ อํานาจ และรปูแบบการรายงานผล 

 การบรหิารตอ้งนําโดยการทําเป็นตัวอย่างและจัดหาทรัพยากรมาใหพ้อเพยีงทังคนทมีคีุณภาพ 
เวลา เงนิและเครอืงมอื 

 ตัวแทนฝ่ายจัดการOH&Sมีความสําคัญมาก ตอ้งมีอํานาจ ประสบการณ์ ความรู ้  น่าเคารพ
น่าเชอืถอื มทีักษะการบรหิารงานและเวลา มคีวามสามารถในการสอืสารและมบีุคลกิความเป็น
ผูนํ้า ชแีนะและจงูใจผูอ้นืในองคก์ร 

 ตัวแทนฝ่ายจัดการOH&Sเป็นตัวแทนดา้นการจัดการระดับสงูในการดําเนนิงานระบบการจัดการ
OH&Sวันต่อวันและเป็นตัวแทนของผูจั้ดการฝ่ายปฏบิัตกิารทุกฝ่าย หัวหนา้งานและพนักงานทุก
คนจนถงึผูบ้รหิารระดับสงู 

 
 
กรอบ   แสดงตวัอยา่งของบทบาทและความรบัผดิชอบในระบบบรหิารOH&S 
 

ความรบัผดิชอบในระบบบรหิารOH&S ผูร้บัผดิชอบโดยรวม 
กําหนดทศิทางโดยรวม (ผลลัพธท์ตีังใจไว)้ ประธาน ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร (CEO) 

คณะกรรมการ 
พัฒนานโยบายOH&S ประธาน ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร (CEO) และอนื 

ๆ ตามความเหมาะสม 
พัฒนาวตัถปุระสงคแ์ละกระบวนการดา้นOH&S ผูจั้ดการทเีกยีวขอ้งและอนื ๆ ตามความเหมาะสม 
พจิารณาแงม่มุดา้นOH&Sระหวา่งกระบวนการ
ออกแบบ 

นักออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร สถาปนกิและ
วศิวกร 

สงัเกตการณ์ประสทิธภิาพการทงานของระบบ
บรหิารOH&Sโดยรวม 

ผูจั้ดการดา้นOH&S 

รับประกนัการบรรลขุอ้กําหนดความสอดคลอ้ง ผูจั้ดการทกุคน 
สง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง ผูจั้ดการทกุคน 
บง่ชขีอ้กําหนดสําหรบัผูจั้ดหา ( ซพัพลายเออร์(
และเกณฑใ์นการจัดซอืจัดจา้ง  

ผูจั้ดซอื ผูซ้อื 

ทําใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของระบบบรหิาร
OH&S 

บคุลากรทังหมดททํีางานภายใตก้ารควบคมุของ
องคก์ร 

ทบทวนการดําเนนิระบบบรหิารOH&S ฝ่ายบรหิารสงูสดุ 
หมายเหต ุบรษัิทและสถาบันตา่ง ๆ มโีครงสรา้งองคก์รทแีตกตา่งกนัและตอ้งนยิามความรับผดิชอบ
ดา้นบรหิารOH&Sบนพนืฐานของกระบวนการทํางานของตนเอง ในกรณีองคก์รขนาดเล็กและขนาด
กลาง ตวัอยา่งเชน่ เจา้ของสามารถเป็นผูท้รัีบผดิชอบในกจิกรรมเหลา่นีทังหมด 
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5.3

OHSAS กําหนดให ้ความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ทขีองบคุคลทงัหมดทปีฏบิตัหินา้ทขีองระบบการ
จัดการของ OH&S ตอ้งมกีารจัดทําเอกสาร  ซงึสามารถอธบิายและรวมอยูใ่น: 

 ขนัตอนปฏบิตัใินระบบการจัดการ OH & S 
 ขนัตอนการดําเนนิงาน คูม่อืการทํางาน 
 โครงการและคําอธบิายงาน 
 คําพรรณาลักษณะงาน 
 แพคเกจการอบรมปฐมนเิทศ 
 

อยา่งไรก็ตาม องคก์รมทีางเลอืกทจีะเลอืกรปูแบบใดๆทเีหมาะสม ตามความตอ้งการ 
 
เอกสารดังกลา่วสามารถเป็นสงิจําเป็นสําหรับบคุคลตอ่ไปนี 

 ผูบ้รหิารระดับสงู 
 ตัวแทนฝ่ายบรหิาร 
 ผูจั้ดการทกุระดับในองคก์ร 
 คณะกรรมการความปลอดภัยและทมีความปลอดภัย 
 ผูป้ฏบิตักิารในกระบวนการและคนงานทัวไป, 
 ผูรั้บเหมาจา้งชว่ง 
 ผูใ้หก้ารอบรม OH&S  
 ผูรั้บผดิชอบอปุกรณห์ลักในระบบ OH&S, 
 ผูด้แูลอปุกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับพนืททํีางาน 
 ผูเ้ชยีวชาญดา้น OH&S ในองคก์ร 
 ตัวแทนพนักงานดา้น OH&S  

 
ผูจ้ดัการทังหมดควรใหแ้สดงใหเ้ห็นได ้ถงึความมุง่มันในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองของประสทิธผิลOH&S 
 
วธิกีารแสดงใหเ้ห็นรวมถงึการเขา้เยยีมชมและตรวจสอบสถานท ีมสีว่นรว่มในการตรวจสวนเหตกุารณ์และ
การใหท้รัพยากรเพอืการดําเนนิการกจิกรรมการแกไ้ข  การเขา้งานและการมสีว่นเกยีวขอ้งในการเขา้รว่ม
ประชมุ OH&S  การสอืสารเกยีวกบัสถานะของกจิกรรมความปลอดภัย การรับรูแ้ละยอมรับและสมรรถนะ 
OH&S ทดี ี
 
องคก์รควรสอืสารและสง่เสรมิวา่OH&S เป็นความรับผดิชอบของทกุคนในองคก์ร ไมใ่ชแ่คค่วาม
รับผดิชอบของผูท้มีหีนา้ทใีนการบรหิารจัดการOH&S ทกํีาหนดไว ้ ซงึไมเ่พยีงเฉพาะในความรบัผดิชอบ
ความปลอดภัยของตน แตร่วมถงึความปลอดภัยของบคุคลอนื 
 
 
TIP 
 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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5.4

5.4 การมสีว่นรว่ม และ การปรกึษา  
 

 
5.4 การมสีว่นรว่ม และ การปรกึษา 
  
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการตา่งๆสําหรับการมสีว่นรว่ม 
(participation)และการปรกึษา ของคนในทกุระดับชนัและหนา้ท ีทเีกยีวขอ้ง, และหากม ี,ตัวแทนผู ้
ทํางาน(worker) ในการพัฒนา ,การวางแผน นําไปปฏบิตั ิการประเมนิสมรรถนะ และกจิกรรมเพอืการ
ปรับปรงุระบบการบรหิารOH&S 
 
องคก์รตอ้ง 
a) ใหก้ลไก เวลา การอบรม และ ทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรับการมสีว่นรว่ม (participation)และการ
ใหคํ้าปรกึษา 
หมายเหต1ุ ตวัแทนผูทํ้างาน(worker) สามารถเป็นกลไกในการมสีว่นร่วม (participation)และการใหคํ้าปรกึษา 
b) ใหก้ารเขา้ถงึสารสนเทศทเีกยีวขอ้งอยา่งทันเวลาเพอืความชดัเจน, เขา้ใจได ้และสารสนเทศที
เกยีวกบั ระบบบรหิาร OH&S  
 c)  พจิารณาและขจัดอปุสรรคหรอืสงิกดีขวาง ในการมสีว่นรว่ม (participation)และการลดอปุสรรคทไีม่
สามารถขจดัได ้
หมายเหต ุ2   อปุสรรคและ สงิกดีขวาง สามารถรวมถงึความลม้เหลวในการตอบสนองปัจจัยนําเขา้ของผูทํ้างาน
(worker) ,คําแนะนํา, ภาษาหรอือปุสรรคทางภาษา, การตอบโตห้รอืการคกุคาม และ นโยบายหรอืแนวทางปฏบิตั ิ
ททีําใหถ้ดถอย หรอื ลงโทษการมสีว่นรว่ม ของผูท้ํางาน  
 
d)  ใหค้วามสําคัญตอ่การใหคํ้าปรกึษาของผูทํ้างาน(worker)-ทไีมใ่ชง่านบรหิาร, ดังน ี 

1) การพจิารณาความจําเป็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (ด ู4.2) 
2) การจัดทํานโยบาย OH&S (ด ู5.2)  
3) การมอบหมายบทบาท,ความรบัผดิชอบ,และอํานาจหนา้ท ีทนํีาไปใชไ้ด(้ด ู5.3) 
4) การพจิารณาวธิกีารบรรลขุอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ (ด ู6.1.3) 
5) การจัดทําวตัถปุระสงคด์า้นOH&Sและแผนในการบรรล(ุด ู6.2) 
6) การกําหนดมาตรการควบคมุทนํีาไปใชไ้ด ้สําหรับผูส้ง่มอบภายนอก,การจัดซอืจัดจา้ง และ
ผูรั้บเหมา (ด ู8.1.4)  
7) การกําหนดสงิทจํีาเป็นตอ้งเฝ้าระวังตดิตาม,การวดั,และประเมนิ (ดทู ี9.1) 
8) การวางแผน, การจัดทํา, การนําไปปฏบิตั ิและ ธํารงรักษาโปรแกรมการตรวจตดิตาม (ด ู
9.2.2) 
9) มันใจการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง (ดทูขีอ้ 10.3). 

 
e)  ใหค้วามสําคัญตอ่การมสีว่นรว่ม (participation)ของผูทํ้างาน-ทไีมใ่ชง่านบรหิาร, ดังนี 

1)  การพจิารณากลไกสําหรับการมสีว่นรว่ม (participation)และการใหคํ้าปรกึษา 
(consultation) 
2)  การบง่ชอีนัตรายและการประเมนิความเสยีงและโอกาส(ด ู6.1.1, และ 6.1.2) 
3)  พจิารณากจิกรรมในการกําจัดอนัตรายและลด ความเสยีงOH&S(ดทู ี6.1.4) 
4)  พจิารณาขอ้กําหนดความความสามารถ การอบรมทจํีาเป็น การอบรม และ การประเมนิผล
การอบรม (ดทู ี7.2) 
5)  การพจิารณาวา่อะไรทตีอ้งมกีารสอืสารและวธิทีสีอืสาร (ดทู ี7.4) 
6)  การพจิารณามาตรควบคมุและการนําไปปฏบิตัใิชอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและการใช(้ดทู ี8.1, 
8.1.3, และ 8.2) 
7)  การสอบสวนอบุตักิารณ์และสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด และการกําหนดการปฏบิตักิาร
แกไ้ข (ดทู ี10.2) 

  
หมายเหต ุ3  การใหค้วามสําคญัตอ่การมสีว่นรว่ม (participation)และการปรกึษาของผูทํ้างาน ทไีมใ่ชง่านผูบ้รหิาร
มเีจตนาประยกุตใ์ชก้บั ผูซ้งึทํากจิกรรมงานนันๆ, แตไ่มเ่จตนาในการกนัออก , ตัวอยา่ง, ผูจั้ดการทไีดรั้บผลกระทบ
จากกจิกรรมการทํางาน หรอื ปัจจัยอนืในองคก์ร 
 
หมายเหต ุ4 เป็นททีราบวา่ การใหก้ารอบรมโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใหก้บัคนทํางาน และ การใหก้ารอบรมระหวา่ง
ชวัโมงทํางาน,เมอืเป็นไปได,้ สามารถกําจัดอปุสรรคทสีําคญัในการมสีว่นรว่ม (participation)ของคนทํางาน 
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การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน 
 
1.ทวัไป 
 
ขอ้กําหนด ตอ้งการใหม้กีระบวนการการมสีว่นรว่มและการปรกึษาหารอื เป็นทชีดัเจนวา่การมสีว่นรว่มของ
พนักงานใน เรอืงอาชวีอนามัยและความปลอดภัยมผีลในเชงิบวกตอ่ สมรรถนะดา้น สขุภาพและความ
ปลอดภัย  การมสีว่นรว่มของพนักงานทําใหมั้นใจไดว้า่พนักงานทกุทังหมดทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมการ
ทํางาน มสีว่นรว่มในการจัดการความเสยีงนัน ๆ 
 
 “ การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน” เป็นคําทใีชร้วมๆ สําหรับหลายหลายวธิกีารททํีาใหผู้ทํ้างานมสีว่นรว่ม
ในการตัดสนิใจเกยีวกบัการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในททํีางาน   
 
ตอ้งไมล่มืวา่การมสีว่นรว่มหมายถงึความสมัพันธร์ะหวา่งแรงงานและนายจา้ง โดยอาศัยความรว่มมอืและ
ความไวว้างใจ, และธรรมชาตขิองการบรหิารจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 
การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานสามารถมสีว่นสําคัญทมีผีลตอ่:  
• การพัฒนาสขุภาพเชงิบวกและวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั 
• ลดอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้ง 
• การประเมนิความเสยีงและการจัดทําแผนปฏบิตักิาร 
• เพมิความมุง่มันของทมีงานตอ่สขุภาพและความปลอดภัย 
• รักษาความพงึพอใจทดีแีละการไมอ่อกจากงานของผูป้ฏบิตังิาน 
• ปรับปรงุการสอืสารกบัพนักงาน 
• ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และรักษาความน่าเชอืถอื และ 
• ปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมาย 
 
 
เมอืมกีารพัฒนาและมปีระสทิธผิลมากทสีดุ, การมสีว่นรว่มของพนักงาน
นอกเหนือไปจากการใหข้อ้มลูหรอืใหคํ้าปรกึษาเกยีวกบัขอ้เสนอการ
จัดการ แตจ่ะการสรา้งความเป็นหุน้สว่นทแีทจ้รงิระหวา่งผูจั้ดการและ
พนักงาน (ไมว่า่โดยตรงหรอืผา่นตัวแทนของเขา) สําหรับ การจัดการ
ความเสยีงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 
การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานทมีปีระสทิธผิลและยังยนื ตอ้งไดรั้บการวางแผนอยา่งรอบคอบและ
ดําเนนิการ  ทกุองคก์รมคีวามแตกตา่งกนัดังนันจงึไมม่รีปูแบบใดทสีามารถนําไปใชไ้ดใ้นทกุสถานการณ์  
 
ไมม่รีปูแบบหนงึแบบทเีหมาะสมกบัทังหมด  สําหรบัการมสีว่นรว่มของพนักงาน และการมสีว่นรว่มจะตอ้ง
มคีวามยดืหยุน่กบัความตอ้งการและวฒันธรรมขององคก์รนันๆ 
 
มันเป็นสงิสําคัญทจีะสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในแตล่ะขนัตอนของ แผนการสขุภาพและความปลอดภัย และ
รวมถงึการตรวจสอบ เฝ้าระวงั และทบทวนความคบืหนา้ 
 
ความเป็นผูนํ้าและการจัดการทมีุง่มัน ตอ่การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานและความคดิรเิรมิทเีกยีวขอ้งเป็น
สงิจําเป็นในการสรา้งความมันใจวา่องคก์รมวีฒันธรรมเชงิบวก ในดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
 
2. สามขนัตอนของการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน 
 
2.1 การใหข้อ้มลู 

 แบง่ปันขอ้มลูกบัพนักงานโดยการใหแ้ละแลกเปลยีนของขอ้มลูและคําแนะนําทชีว่ยใหอ้งคก์ร
สามารถดําเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 มันใจวา่พนักงานจะไดร้บัแจง้อยา่งถกูตอ้งเกยีวกบัการจดัทํา การพัฒนา และจัดใหม้กีาร
ฝึกอบรมเพอืใหเ้ขา้ใจขอ้มลูสารสนเทศ และคําแนะนําตา่งๆ 

 
2.2 การใหค้าํปรกึษาหารอื (Consultation) 
 

การมสีว่นรว่มของพนักงาน มสีงิที
ตอ้งทํามากไปกวา่การใหข้อ้มลูและ
ถามความเห็นในเรอืงการจัดการตา่งๆ  
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การใหคํ้าปรกึษาจากผูป้ฏบิตังิานเป็นวธิ ีทซีงึสว่นการจัดการและพนักงานหรอืตัวแทนเขา้รว่มกนัพจิารณา
และหารอืเกยีวกบัประเด็นทเีกยีวขอ้งกบัความกงัวลซงึกนัและกนั ทซีงึเกยีวขอ้งกบัการคน้หาวธิแีกไ้ข
ปัญหาทยีอมรับไดผ้า่นการแลกเปลยีนมมุมองและขอ้มลู 
 
การปรกึษาหารอืไมไ่ดเ้ป็นการทอนสทิธ ิหรอืลดความรับผดิของ
ผูจ้ดัการในการจัดการ  - ผูจั้ดการยังสามารถตัดสนิใจขนัสดุทา้ย – 
และไมต่อ้งใหผู้จั้ดการและพนักงาน รว่มเห็นดว้ย. อยา่งไรก็ตาม
ผูจ้ดัการมภีาระหนา้ทใีนการแสวงหาและรับฟัง มมุมองของพนักงาน
กอ่นทจีะตัดสนิใจ 
 
 
2.3 การมสีว่นรว่มและการมสีว่นรว่ม ในการแกไ้ขปญัหารว่มกนั (Involvement and 
participation in joint problem solving) 
 
การใหคํ้าปรกึษาทมีปีระสทิธผิลอยา่งสมบรูณ์มักจะนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหารว่มกนัซงึใหน้ายจา้งและ
พนักงานมสีว่นรว่มในระดับทมีากกวา่เดมิและมศีักยภาพสงูสดุสําหรับการปรับปรงุดา้นสขุอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 
2.4 การพฒันาการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน (Developing worker involvement) 
 
เพอืสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานทมีปีระสทิธผิล  องคก์รจําเป็นเพอืใหแ้น่ใจวา่นโยบายดา้นอชี
วอนามัยและความปลอดภัยระบอุยา่งชดัเจนวา่ ทกุคนมสีว่นรว่มในการทําใหร้ะบบมปีระสทิธผิล 
 
ใหค้วามชดัเจนสําหรับความมุง่มันโดยผูบ้รหิารระดับสงูเพอืใหค้นทํางานมสีว่นรว่ม รวมถงึ พนักงานพารท์
ไทมแ์ละตัวแทนคนงาน ซงึเป็นสว่นหนงึของการจดัทํา วัฒนธรรมความปลอดภัยและสขุอนามัย 
 
ตัวอยา่งวธิกีาร เพอืการพัฒนาการใหพ้นักงานมสีว่นรว่มรวมถงึ: 
 ใหพ้นักงาน / ผูบ้รหิาร เป็นผูจั้ดทําค่านยิมความปลอดภัยหลักและกระทําตนเป็นตัวอยา่ง 
 ใชท้มีงานพัฒนาจดุมุง่หมายและความมุง่มันรว่มกนั; 
 สรา้งความมันใจวา่ผูจั้ดการอาวโุส เป็นตัวอยา่งในการสนับสนุนการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิัตงิาน 
 สรา้งความมันใจวา่การมสีว่นรว่มของตัวแทนแรงงานและตัวแทนผูป้ฏบิตังิานมปีระสทิธผิล 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่องคก์รเปลยีนแปลงเพอืใหก้ารสนับสนุน การมสีว่นรว่มของคนงาน; 
 สรา้งความมันใจ อปุสรรคในการปฏบิตังิานและขนัตอนการปฏบิตังิานของบคุลากรไดรั้บการกําจดั 
 สรา้งความมันใจวา่การมสีว่นรว่มในเชงิบวก ไดรั้บการรับรู ้เชดิช ูและไดรั้บรางวลั จากองคก์ร 
 สง่เสรมิความรว่มมอืในททํีางาน; 
 สรา้งความมันใจวา่ผูป้ฏบิตังิานมสีว่นรว่มในการทบทวนการจัดการของ OH&S และวา่สงิทคีน้พบนัน

ถกูป้อนกลับและทบทวนโดยพนักงาน 
 การใหค้วามชว่ยเหลอืและการฝึกอบรมเพอืสนับสนุนบทบาทการเป็นตัวแทนของคนงานและสรา้ง

ความมันใจวา่มกีารทําความเขา้ใจในสายงานและบทบาทการรายงานรวมถงึเวลาและทรัพยากร
สําหรับพนักงาน และ 

 สนับสนุนใหพ้นักงานแบง่ปันความรู ้ 
 การมสีว่นรว่มในการฝึกอบรมการปฐมนเิทศสําหรับผูเ้รมิงานใหม่หรอืใหคํ้าแนะนําเกยีวกบัวธิทีดีทีสีดุ

ในการฝึกอบรมพนักงานในการบรหิารความเสยีงในบางพนืทเีฉพาะ  สรา้งความเชอืมัน  สรา้งความ
มันใจวา่การเรยีนรูค้งไวแ้ละสง่เสรมิการทํางานเป็นทมี 

 
2.5 ระบบในการทาํใหค้นงานมสีว่นรว่ม (Systems for involving workers)   
 
ใหใ้ชร้ะบบทหีลากหลายชว่ยเพมิความสําเร็จในการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิัตงิาน ตัวอยา่งรวมถงึ: 
a)     คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย Health and safety committees    
สถานททํีางานหลายแหง่ใชค้ณะกรรมการสขุอนามัยและความปลอดภัยเพอืประชมุและทําขอ้เสนอตา่งๆ
เพอืสขุอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการสขุอนามัยและความปลอดภัย เป็นการเปิด
โอกาสใหอ้งคก์รแสดงความมุง่มันในการมสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนักบัคนงาน โดยรวม ตัวแทนผูป้ฏบิตังิาน 
ผูแ้ทนความปลอดภัยของสหภาพแรงงานความปลอดภยั ผูเ้ชยีวชาญ และสว่นการจัดการและโดยการ
สอืสารอยา่งมปีระสทิธผิล 
ผลของการประชมุทมีปีระสทิธผิล ของคณะกรรมการ สขุอนามัยและความปลอดภัยคณะกรรมการ สามารถ
ใชเ้พอืการปรับปรงุ  

การใหคํ้าปรกึษาหารอื ไมใ่ชก่าร
เจรจาตอ่รอง และไมเ่พยีงแตใ่ห ้
ขอ้มลูหรอืใหพ้นักงานในสงิทนีายจา้ง
ตัดสนิใจแลว้ 
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b) คณะทํางาน / อาชวีอนามัยและความปลอดภัย / ทมีปรับปรงุ (work groups/health and safety 
teams/improvement teams) 
การจัดตังกลุม่งานขนาดเล็ก เพอืจัดการกบัสขุภาพและความปลอดภยัทเีฉพาะเจาะจงปัญหา อาจเป็นวธิทีี
มปีระสทิธผิลในการสรา้งการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน กลุม่ทํางานควรรวมถงึพนักงานทเีกยีวขอ้ง
โดยตรงปัญหาทพีบ และควรไดรั้บการระบวุตัถปุระสงคแ์ละระดับทชีดัเจน ของความเป็นอสิระใน
การศกึษา จัดทําและนําผลสรปุการไปใช ้
 
c) การสํารวจทัศนคตขิองคนงาน (Worker attitude surveys)    
ใชแ้บบสํารวจทศันคตเิพอืเนน้และตดิตามประเด็นสขุภาพและปัญหาดา้นความปลอดภัย  
 
d) รปูแบบการรายงาน (Reporting schemes)   
การจัดทํากระบวนการเฉพาะสําหรับพนักงานเพอืรายงานอบุตักิารณ ์ความเสยีง หรอื ใหข้อ้มลูป้อนกลับ 
ดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัยโดยทัวไป  วธินีเีป็นวธิทีมีปีระสทิธผิลมากในการสนับสนุนใหพ้นักงานมี
สว่นรว่ม แผนการดังกลา่วเนน้ถงึความมุง่มันของการจัดการ รับฟังพนักงาน และ ใหว้ธิทีงีา่ยและทําอยา่ง
มโีครงสรา้งสําหรับทกุคนเพอืใหคํ้าแนะนํา ซงึ การใหแ้จง้รายงานน ีไมว่า่จะเป็นระบบระบชุอื หรอื ไมร่ะบุ
ตัวตนก็ได ้ และ ควรมรีะบบการใหส้งิจูงใจและใหเ้กยีรตเิป็นบคุคลตัวอยา่ง 
 
e) การประเมนิความเสยีง / ทํามาตรการควบคมุเพอืความปลอดภัยในการทํางาน  คนงานทปีฏบิตังิานที
ไดรั้บการประเมนิ ควรมสีว่นรว่มในกระบวนการประเมนิความเสยีงนัน ๆ 
พนักงานรูว้ธิกีารทํางานจรงิและทํางานทางลัดทเีป็นอนัตราย  เมอืมสีว่นรว่มในการประเมนิความเสยีง
คนงานมแีนวโนม้ทจีะมุง่มนัในกระบวนการทผีสมผสานมาตรการควบคมุดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย 
เพราะพวกเขามสีว่นรว่มในการสรา้งจงึรูว้า่ทําไมจงึมกีารควบคมุนัน ๆ 
 
f) การตรวจสอบความปลอดภัย / การตรวจสอบ / การตรวจประเมนิ (Safety checks/ inspections 
/audits)         
พนักงานทมีแีนวโนม้ทจีะรูว้ธิกีารทํางานจรงิ อยูใ่นตําแหน่งทจีะสามารถตรวจสอบวา่มกีารควบคมุ OH&S 
อยูใ่นภายในสถานท ีและใหข้อ้มลูทเีป็นประโยชนใ์นการปรับปรงุสมรรถนะทางดา้นความปลอดภัย 
 
g) การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety (BBS)) 
พนักงานมสีว่นรว่มในการสงัเกตพฤตกิรรมความปลอดภัย กบัความคดิเห็นตอ่ทมีงาน เพอืพัฒนากลยทุธ์
การแทรกแซงเพอืขจัดอปุสรรคในการปฏบิตังิานใหป้ลอดภัย โดยทัวไป จะเหมาะสําหรับองคก์รทมีี
พนืฐานทดีดีา้นระบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอยูแ่ลว้ กระบวนการสงัเกตการณน์ ี
เป็นสว่นทยีอมรับไดข้องวัฒนธรรมความปลอดภัย 
 
h) การพดูหนา้แถว (Toolbox talks) 
การพดูสนัๆ ทมีุง่เนน้ไปทปีระเด็นปัญหาสขุอนามัยและความปลอดภัยเฉพาะ , เชน่การยกของหนัก การ
เดนิทาง การบาดเจ็บจากยานพาหนะททํีางาน และ ความเครยีดทเีกยีวกบังาน,  เป็นการทําให ้
ผูป้ฏบิตังิาน, ผูเ้ชยีวชาญดา้นความปลอดภัยและผูจั้ดการ และวธิกีารในการจดัการรว่มกนั 
การพดูหนา้แถว ชว่ยอธบิายเกยีวกบัสขุอนามัยและความปลอดภัย และเพอืแสดงความเกยีวขอ้งของ
หวัขอ้เฉพาะกับงานนันๆ  
 
i) วนัหยดุและกจิกรรมทางสงัคม (Away days and social events) 
ใชก้จิกรรมการสรา้งทมี เชน่วันหยดุ วันกจิกรรมตา่งๆ เป็น วธิทีดีใีนการทําใหค้นงานมสีว่นรว่มใน
สขุอนามัยและความปลอดภัย ซงึหา่งจาก สภาพแวดลอ้มการทํางานปกตแิละเพอืสรา้งความรว่มมอื
ระหวา่งกนัพนักงานและแผนก ฝ่ายงาน 
 
 
3 การนําการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานไปปฏบิตั ิImplementing 
worker involvement 
 
อาชวีอนามัยและความปลอดภยัเป็นเพยีงสว่นหนงึของการมสีว่นรว่มของพนักงาน ในกระบวนการตัดสนิใจ
ขององคก์ หากการมสีว่นรว่มของพนักงานเป็นสงิปกตทิมีอียูแ่ลว้ ก็สามารถขยายเพอืรวมถงึสขุอนามัย
และความปลอดภัย 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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ผูจ้ดัการควรดแูลสนับสนุนพนักงานและตัวแทนของพวกเขาโดย  
จัดทํากลุม่งานและการประชมุอนื ๆ ตามเวลาและสถานททีี
เหมาะสม สําหรับทกุสว่น (เชน่พนักงานชวัคราว ตัวแทนและ
พนักงานกะ) และ เพมิการมสีว่นรว่มอยา่งเทา่ทเีป็นไปไดเ้พอืให ้
สะทอ้นถงึความหลากหลายของคนงาน 
 
ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัพนักงานทพีกิาร(หากม)ี หรอื
พนักงานทขีาดความสามารถ และเสมอภาค และการมสีว่นรว่มดว้ย ตัวอยา่งเชน่คนงานตา่งดา้วทไีมใ่ช ้
ภาษาไทย ควรระบกุลุม่คนงานทเีขา้ถงึไดย้ากและมชีอ่งโหว ่ ทุม่ความพยายามในการสง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของพวกเขา ในกรณีทมีปัีญหาดา้นภาษาหรอืการรูห้นังสอื ควรหลกีเลยีง การใชร้ะบบการจัดการที
ตอ้งใชก้ารอา่นและการเขยีน และหันไปใชส้ญัลักษณ์และรปูภาพ 
 
การมสีว่นรว่มของคนงานในเรอืงสขุอนามัยและความปลอดภัยมแีนวโนม้ทจีะดทีสีดุ หากผูท้ทํีางาน
โดยตรงกบัความเสยีงถกูขอใหม้สีว่นรว่ม  ตัวแทนความปลอดภัยของสหภาพแรงงาน และตัวแทนทไีดรั้บ
การเลอืกตัง สามารถชว่ยใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทกีวา้งขนึ 
 
พนักงานจะมสีว่นรว่มและมุง่มันมากขนึ เมอืพวกเขาเห็นผลลัพธข์องการมสีว่นรว่ม และความกระตอืรอืรน้
ของผูจั้ดการและเพอืนรว่มงาน  ดังนันองคก์รควร 

 รักษาความเกยีวโยงและทําดว้ยแงบ่วก  
 ใหแ้น่ใจการตอบสนองและดําเนนิกจิกรรมตามกําหนดเวลา 
 ใชว้ธิกีารสอืสารทหีลากหลายและทําใหเ้หมาะสม 
 ขอบคณุ และแสดงชดัเจนวา่องคก์รตระหนักและเล็งเห็นขอ้มลูจากพนักงาน 
 ทําใหม้คีวามเป็นไปไดว้า่ทกุคนมสีว่นรว่ม 
 ทําใหมั้นใจวา่พนักงานทกุคนมโีอกาสไดเ้ขา้รว่ม 

 
สําหรับ คนงานทมีสีว่นร่วมในการเชอืมโยงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัจากนอกองคก์ร  การ
แบง่ปันประสบการณ์กบัผูค้นภายนอกองคก์รสามารถชว่ยใหพ้นักงานไดร้บัความมันใจและความเชยีวชาญ
ทมีากขนึ  สามารถปรับปรงุประสทิธผิลในการทํางานและโดยการใชท้ักษะทพัีฒนาขนึใหมใ่น
สภาพแวดลอ้มอนืและในการเป็นหุน้สว่นดว้ยสถานททํีางานทคีลา้ยกนั  
 
4 การทบทวนการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน  Reviewing worker 
involvement  
ควรทบทวนการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน ใหเ้ป็นสว่นหนงึของการตรวจประเมนิ โดยใชต้ัวชวัีดเชน่: 

 ฝ่ายจัดการมกีารสง่เสรมิสนับสนุนการมสีว่นรว่มหรอืไม ่
 ไดม้กีารใหเ้วลาพนักงานและมคีวามพยายามใหม้สีว่นรว่มหรอืไม ่
 การจัดการขององคก์รชว่ยใหพ้นักงานมสีว่นรว่ม 
 การประเมนิผลการทํางาน และประเมนิความตอ้งการฝึกอบรมรายบคุคล 
 การตดิตามปัญหา, รวบรวมขอ้มลู และ แนวคดิเพอืการปรับปรงุ ถกูนํามาใช;้ 
 แรงจงูใจ ผลประโยชนท์อีงคก์รใหก้บัคนงาน ในการมสีว่นรว่ม  

 
ตัวอยา่งคําถามประเมนิตนเอง Example self-assessment questions 

a) พนักงานมสีว่นรว่มในการกําหนดนโยบายความปลอดภัย? 
b) องคก์รมตีัวแทนพนักงานดา้นความปลอดภัยหรอืไม?่ 
c) องคก์รมคีณะกรรมการอาชวีอนามัยหรอืไม?่ 
d) คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไดม้สีว่นร่วมกบักลยทุธอ์งคก์รหรอืไม?่ 
e) คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เป็นภาระกจิวตัรประจําวนัในการจัดการกบั
ปัญหาหรอืไม?่ 
f) คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทกุคนมคีวามเทา่เทยีมกนั มกีารกระจาย และมี
บทบาทหนา้ททีเีหมาะสมหรอืไม?่ 
g) ตัวแทนดา้นความปลอดภัยของผูป้ฏบิตังิานหวัหนา้งานและพนักงานอนื ๆ ไดรั้บการฝึกอบรม
เพอืใหพ้วกเขามบีทบาทเทา่เทยีมกนักบัคณะกรรมการอาชวีอนามัยหรอืไม?่ 
h) พนักงานสามารถเสนอหัวขอ้ วาระ ประเด็นดา้น สขุภาพและความปลอดภัยระหวา่งการประชมุ
ไดห้รอืไม?่ 

การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานขนึอยู่
กบั การรว่มทเีป็นมติรทแีทจ้รงิทัวทัง
องคก์ร  ในกรณีทผีูจั้ดการไมไ่ดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่มคีวามมุง่มนั,  การมสีว่น
รว่มของคนงานมแีนวโนม้ทจีะ
ลม้เหลว

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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i) มรีะบบสําหรับพนักงาน เพอืใหข้อ้มลูในเชงิบวกเพอืปรับปรงุสมรรถนะการดําเนนิงานดา้น
สขุภาพและความปลอดภัยหรอืไม?่ 
j) มคีวามคดิรเิรมิ ดา้นสขุภาพและความปลอดภัยมาจากพนักงานหรอืไม?่ 
k) พนักงานมสีว่นร่วมในการรเิรมิโครงการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในระยะยาวหรอืไม?่ 
l) องคก์รใหก้ารสนับสนุนครอบคลมุแกพ่นักงานเพอืเขา้ประชมุ หรอือบรมดา้นสขุอนามัย ความ
ปลอดภัย 
m) พนักงานทปีฏบิตังิานเฉพาะทมีอีนัตราย ไดม้สีว่นเกยีวขอ้งกบัการประเมนิความเสยีงของงาน
เหลา่นันหรอืไม?่ 
n) พนักงานมสีว่นรว่มในการเขยีนขนัตอนการทํางานทปีลอดภัยหรอืไม?่ 
o) เมอืมกีารวางแผนการเปลยีนแปลง ผูทํ้างานมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทหีรอืไม ่
p) เมอืมกีารสอบสวนอบุตัเิหต ุมตีัวแทนของพนักงานเขา้รว่มอยา่งเต็มทหีรอืไม ่ 
q) มกีารตรวจประเมนิดา้นสขุอนามยัและความปลอดภัย ทปีระกอบดว้ยตัวแทนสขุอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูป้ฏบิตังิาน? 

 
 
TIP 
 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 1 of  3                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   20 สงิหาคม 2563  

6.1

6.1 การกระทาํเพอืจดัการ ความเสยีงและโอกาส 
 

 
6.1 การกระทําเพอืจดัการ ความเสยีงและโอกาส 
 
6.1.1   ทวัไป 
  
เมอืมกีารวางแผนสําหรับระบบบรหิารOH&S องคก์รตอ้งคํานงึถงึ(consider) ประเด็นทอีา้งองิอยูใ่นขอ้ 
4.1 (บรบิท) ขอ้กําหนดทอีา้งองิในขอ้ 4.2 (ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี) และขอ้ 4.3 (ขอบเขตระบบบรหิาร 
OH&S) และพจิารณาความเสยีงและโอกาสทตีอ้งจัดการเพอื:  
a) ใหก้ารรับประกนัวา่ ระบบบรหิาร OH&Sสามารถบรรลผุลลัพธท์ตัีงใจไว ้
b) ป้องกนั, หรอืลด, ผลกระทบทไีมพ่งึประสงค ์
c) บรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง. 
  
เมอืพจิารณา “ความเสยีงและโอกาส” ตอ่ระบบการบรหิาร OH&S และการบรรลผุลลัพธท์ตีังใจ ที
จําเป็นตอ้งจดัการ ,องคก์รตอ้งไตรต่รองถงึ(take into account) : 
- อนัตราย (ด ู6.1.2.1) 
- ความเสยีง OH&S และ ความเสยีงอนืๆ (ด ู6.1.2.2) 
- โอกาสดา้น OH&S และ โอกาสอนืๆ (ด ู6.1.2.3) 
- ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ (ดทู ี6.1.3) 
   
องคก์ร, ในกระบวนการวางแผน,ตอ้งพจิารณาและจัดการความเสยีงและพจิารณาโอกาสทเีกยีวขอ้งกบั
ผลลัพธท์ตีังใจไวข้องระบบบรหิารOH&S รว่มกบัการเปลยีนแปลงในองคก์ร,กระบวนการ หรอืระบบ
บรหิารOH&S .   ในกรณีมกีารเปลยีนแปลงตามแผน,ถาวรหรอืชวัคราว,การประเมนินตีอ้งดําเนนิการกอ่น
ดําเนนิการเปลยีนแปลง (ดทู ี8.1.3) 
  
องคก์รตอ้งเก็บธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ :   
• ความเสยีงและโอกาส  
• กระบวนการ และ กจิกรรมทจํีาเป็นเพอืพจิารณาและจัดการกบัความเสยีงและโอกาส (ดทู ี6.1.2 
ถงึ 6.1.4), ในขอบเขตทจํีาเป็นเพอืมคีวามมันใจวา่ไดม้กีารกระทําตามแผน 

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
การออกแบบระบบการจดัการ หากทําไมด่ก็ีมคีวามเสยีง เสยีงตอ่การไมไ่ดผ้ลลัพธต์ามตอ้งการจากระบบ    
 
สงัเกตไุดว้า่สําหรับระบบการจัดการแบบISO เป็นระบบการจัดการทมีเีป้าหมาย ตอ้งกําหนดเป้าหมายของ
ระบบวา่ทําเพอืสงิใด สงิใดทตีอ้งการจากระบบ คอ่ยออกแบบคอ่ยวางระบบวา่ควรออกมาในรปูแบบใด 
เนน้เรอืงใดไมเ่นน้เรอืงใด มอีะไรทตีอ้งลกึลบัซบัซอ้น ตอ้งรัดกมุ อะไรทพีอปลอ่ยวางได ้
 
การวางแผนระบบการจัดการOH&S คอื การกําหนดแผนงาน (คูม่อืการทํางาน วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
เป้าหมาย โครงสรา้ง งบประมาณ….)   
 
วตัถปุระสงคโ์ดยรวมของการวางแผนสําหรบัระบบการจัดการ OH&S เพอื: 

a) พจิารณา ความเสยีงทกีระทบตอ่สมรรถนะOH&S และระบบการจดัการOH&S 
b) จัดการความเสยีง 
c) พจิารณาวา่มโีอกาสใดในการปรับปรงุสมรรถนะOH&S และระบบการจัดการOH&S 
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6.1

แผนงาน(คูม่อืการทํางาน วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิเป้าหมาย 
โครงสรา้ง งบประมาณ….) จงึควรมสีดัมสีว่นตามระดับความ
เสยีงททีราบและตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร โดยคํานงึถงึ
บรบิทขององคก์รในปัจจบุนัรวมทงัความตอ้งการและการ
คาดหวังของบคุคลทสีนใจ (ดขูอ้4) ดว้ยเหตผุลนแีตล่ะองคก์ร
จะมรีะบบการจัดการทยีดึโยงตามสภาพแวดลอ้มในการทําธรุกจิ
ของตน  
 
เมอืเรมิตน้ องคก์รควรพจิารณาความเสยีงทังหมดทเีป็นไปไดท้ี
มตีอ่สมรรถนะOH&S, องคก์รไมจํ่าเป็นทจีะเก็บขอ้มลู
รายละเอยีดเอกสารทังหมด แตค่วรสนใจในขอ้มลูททํีาใหรู้ว้า่อนัตรายใดทมัีกเกดิขนึและ/หรอืมผีลกระทบ
มากทสีดุ และนําไปสูค่วามเสยีงทสํีาคญั  
 
สําหรับโอกาส, ควรเนน้ไปทสีงิทอีงคก์รสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ, ตามลําดับความสําคัญ ตามลําดับความ
เป็นไปได ้คา่ใชจ้า่ย กรอบเวลา ทหีากปรบัปรงุไดจ้ะมผีลตอ่สมรรถนะมากทสีดุ. 
 
การวางแผนไมไ่ดเ้ป็นเหตกุารณท์เีกดิขนึครังเดยีวแลว้จบ แตเ่ป็นกระบวนการทตีอ่เนือง เพอืการ
เปลยีนแปลงสถานการณ์และทําการพจิารณาความเสยีงและโอกาสอยา่งตอ่เนอืง  ไมว่า่เป็นความเสยีง
สําหรับคนงาน หรอืสําหรับระบบการจดัการ OH&S ! 
  
การลดผลกระทบทไีมพ่งึประสงค ์สามารถรวมถงึการบาดเจ็บทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานและสขุอนามยั การ
ไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมาย และขอ้กําหนดอนืๆ หรอืความเสยีหายทอีาจสง่ผลตอ่ชอืเสยีง
องคก์ร 
 
การวางแผนพจิารณาถงึความสมัพันธแ์ละปฏสิมัพันธร์ะหวา่งกจิกรรมและขอ้กําหนดสําหรับระบบการ
จัดการโดยรวม  โอกาสOH&S ในการจัดการอนัตรายทรีะบ ุวธิกีารสอืสาร และการวเิคราะห ์และการลด
อนัตรายททีราบ  รวมถงึโอกาสอนืๆเพอืจัดการกบั กลยทุธใ์นการจดัการ ระบบการบรหิาร เป็นตน้ 
(system improvement strategies) 
 
ตัวอยา่งการไดม้าทซีงึเรอืงทมีโีอกาสในการปรับปรงุสมรรถนะOH&S: 

 การตรวจสอบและการตรวจประเมนิ; 
 การประเมนิอันตราย และ การประเมนิความเสยีง 
 ระบบการอนุญาตใหทํ้างาน และมาตรการควบคมุอนืๆ 
 อบุตักิารณ์ หรอื การสบืสวนอบุตักิารณ ์และกจิกรรมการ

ดําเนนิการแกไ้ข 
 การประเมนิการยศาสตร ์และ ผลทเีกยีวขอ้งกบัการประเมนิป้องกนัการบาดเจ็บ 

 
ตัวอยา่งของโอกาสอนืๆในการปรับปรงุสมรรถนะการทํางานของ OH&S: 

 โอกาสหรอืจังหวะเหมาะในการบรูณาการความตอ้งการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยใน
ขนัตอนแรกของการวางแผนสําหรับการยา้ยสงิอํานวยความสะดวกกระบวนการใหมอ่อกแบบหรอื
เปลยีนเครอืงจักรและการวางผังโรงงาน 

 โอกาสในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพอืปรับปรงุสมรรถนะการทํางานของ OH&S 
 โอกาสในการปรบัปรงุวฒันธรรมอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เชน่การขยายขดีความสามารถ

ทเีกยีวขอ้งกบัอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทเีหนือกวา่ขอ้กําหนด หรอืการสง่เสรมิให ้
พนักงานรายงานอบุตักิารณ์ในเวลาทเีหมาะสม 

 โอกาสในการทําใหเ้ห็นไดช้ดัถงึการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดับสงูสําหรับระบบการจดัการของ 
OH&S 

 โอกาสในการเสรมิสรา้ง ปรับปรงุ กระบวนการสอบสวนอบุตักิารณ์; 
 โอกาสในการปรบัปรงุ กระบวนการสําหรบัการใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน 
 โอกาสทจีะทําการเปรยีบเทยีบ รวมทังการพจิารณาผลการดําเนนิงานทผีา่นมาขององคก์ร และ

เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอนื 
 โอกาสในการทํางานรว่มกนัในคณะทํางานทมีุง่เนน้ไปทหัีวขอ้ทเีกยีวขอ้งกบัอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัยทคีดัเลอืก 
 
 

การประเมนิโอกาส, ควรประเมนิสงิที
สามารถทํางานไดจ้รงิตามลําดับ
ความสําคัญ, ,มคีวามน่าสนใจ, ทหีาก
ปรับปรงุแลว้จะมผีลตอ่สมรรถนะ 

เมอืเรมิตน้ องคก์รควรพจิารณาความ
เสยีงทังหมดทเีป็นไปไดท้มีตีอ่
สมรรถนะOH&S, องคก์รไมจํ่าเป็นที
จะเก็บขอ้มลูรายละเอยีดเอกสาร
ทงัหมด แตค่วรสนใจในขอ้มลูททํีาให ้
รูว้า่อันตรายใดทมัีกเกดิขนึและ/หรอืมี
ผลกระทบมากทสีดุ และนําไปสูค่วาม
เสยีงทสํีาคัญ 
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6.1

TIP 
NA 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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6.1.2.1

6.1.2 การบง่ชอีนัตราย และ การประเมนิความเสยีงและ
โอกาส 

 
 

6.1.2  การบง่ชอีนัตราย และ การประเมนิความเสยีงและโอกาส 
 
6.1.2.1. การระบอุนัตราย  
 
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการ เพอืการระบอัุนตรายทมี ีอยา่งตอ่เนืองและ
เชงิรกุ กระบวนการจะตอ้งไตรตรองถงึ, แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ เพอื: 
  
a) วธิกีารทํางาน, ปัจจัยทางสงัคม(รวมถงึภาระงาน,ชวัโมงทํางาน, การเป็นเหยอื
(victimization),การขม่ขู(่harassment), การขม่เหงรังแก(bullying), ความเป็นผูนํ้าและวฒันธรรมใน
องคก์ร. 
b)  กจิกรรมและสถานการณ์แบบประจําและไมป่ระจํา, รวมถงึอนัตรายจาก: 

1)โครงสรา้งพนืฐาน อปุกรณ์, วสัด,ุ สาร และเงอืนไขทางกายภาพของสถานททํีางาน 
2) การออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร, การวจัิย, การพัฒนา, การทดสอบ, การผลติ, การ
ประกอบ, การกอ่สรา้ง, การใหบ้รกิาร, การบํารงุรักษา หรอื การกําจัดทงิ 
3)ปัจจัยดา้นบคุคล 
4)วธิกีารทํางานทไีดทํ้า 

c)   อบุตักิารณ์ในอดตี, ภายนอกหรอืภายในองคก์ร, รวมถงึกรณีฉุกเฉนิ และสาเหต ุ
d)   สถานการณ์ฉุกเฉนิทมีนัียยะ 
e)   บคุลากร, รวมการคํานงึถงึ 

 1)   ผูท้เีขา้ถงึสถานททํีางานและกจิกรรม, รวมผูทํ้างาน(worker), ผูรั้บเหมา, ผูม้าเยอืนและ
บคุคลอนื ๆ    
2)   ผูท้อียูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงสถานททํีางานทสีามารถไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมของ
องคก์ร  
3)   ผูทํ้างาน(worker) ณ สถานทตัีงทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยตรงขององคก์ร 

f)   ประเด็นอนืๆ โดยรวมการคํานงึถงึ(consideration)ดา้น  
1) การออกแบบพนืททํีางาน กระบวนการ การตดิตัง เครอืงจักร/เครอืงมอืกระบวนการ
ปฏบิตังิาน และการจัดการทํางาน, โดยรวมถงึการปรับใชต้ามความจําเป็นและกําลัง
ความสามารถของบคุคลทเีกยีวขอ้ง  
2) สถานการณ์ทเีกดิขนึในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานททํีางานซงึเกดิจากกจิกรรมทเีกยีวขอ้ง
กบัการทํางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร  
3) สถานการณ์ทไีมไ่ดค้วบคมุโดยองคก์รและเกดิขนึในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานททํีางานที
สามารถกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บและ/หรอืภาวะทขุภาพตอ่บคุลากรในสถานททํีางาน  

 g)  การเปลยีนแปลงจรงิหรอืทนํีาเสนอการเปลยีนแปลงในองคก์ร, การปฏบิตังิาน  กระบวนการ, 
กจิกรรม และ ระบบบรหิารOH&S (ดทูขีอ้ 8.1.3) 
h)   การเปลยีนแปลงความรู,้ และสารสนเทศเกยีวกบั, อนัตราย 
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6.1.2.1

1. การระบอุนัตรายการประเมนิความเสยีงและการควบคมุ 
 
องคก์รจะตอ้งใชก้ระบวนการการระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีง เพอืพจิารณาการควบคมุทจํีาเป็น
เพอืลดความเสยีงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วย  
 
วตัถปุระสงคโ์ดยรวมของกระบวนการประเมนิความเสยีงคอืการเขา้ใจถงึอันตราย ทอีาจเกดิระหวา่งดําเนนิ
กจิกรรมขององคก์ร และทําใหมั้นใจวา่มกีารประเมนิความเสยีงสูบ่คุลากรทเีกดิจากอันตรายเหลา่น,ี ไดรั้บ
การจัดลําดับความสําคญั และควบคมุใหอ้ยูใ่นระดบัทยีอมรับได ้
 
การทําใหบ้รรลวุตัถปุระสงคน์ ีจะสําเร็จไดโ้ดย: 

1. จัดทําวธิกีารในการระบอุนัตรายและการประเมนิ ความเสยีง  
2. ระบอุนัตราย  
3. ประเมนิระดับความเสยีงทเีกยีวขอ้งโดยคํานงึถงึความเพยีงพอของการควบคมุทมีอียู ่

(อาจจําเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลูเพมิเตมิและทําการวเิคราะหเ์พมิเตมิ เพอืใหก้ารประมาณ
ความเสยีงมเีหตมุผีล สมเหตสุมผล)  

4. กําหนดวา่ความเสยีงเหลา่นี ยอมรับไดห้รอืไม ่
5. กําหนดการควบคมุความเสยีงทเีหมาะสม เมอืจําเป็น  
6. บนัทกึและจัดทําเอกสารผลลัพธข์องการประเมนิความเสยีง; และ 
7. การทบทวนการระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีงอยา่งตอ่เนือง  

 
ผลลัพธข์องการประเมนิความเสยีงชว่ยใหอ้งคก์รสามารถเปรยีบเทยีบตัวเลอืกการลดความเสยีงและ
จัดลําดับความสําคัญของทรัพยากรเพอืการจัดการความเสยีงทมีปีระสทิธผิล 
 
ผลลัพธจ์ากการระบอุนัตราย การประเมนิความเสยีง และการพจิารณามาตรการควบคมุ ควรถกูใชใ้นการ
ออกแบบและนําระบบการบรหิาร OH&S ไปปฏบิตั ิเชน่ การฝึกอบรม การควบคมุการปฏบิตังิาน และการ
วดั และการเฝ้าตดิตาม  
 
ภาพรวมของกระบวนการประเมนิความเสยีง 
 
การระบอุนัตรายทเีป็นทางการและเป็นเอกสารและกระบวนการประเมนิความเสยีงโดยทัวไป จะมกีารคดิ 
วเิคราะห ์วางแผนไวก้อ่น และยดึตามนันโดยไมเ่ปลยีนแปลง ซงึมรีปูแบบอนืเชน่กนั  
 
หากองคก์รมลีักษณะงานทเีปลยีนแปลงบอ่ย หรอืคาดการลว่งหนา้ไดย้าก เชน่งานกอ่สรา้ง งานซอ่มแซม
นอกสถานท ี จะเป็นการประเมนิความเสยีงแบบไดนามคิ  ผูจั้ดการ และพนักงานทไีดรั้บการฝึกฝนให ้
ตัดสนิใจกอ่นเรมิงานหรอืเพอืตอบสนองตอ่สถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไป วา่มกีารควบคมุความเสยีงที
เหมาะสมหรอืไม ่เพอืเสรมิการประเมนิความเสยีงแบบ "ทัวไป" อยา่งเป็นทางการ  เพอืประเมนิ
สถานการณ์เฉพาะ ณ เวลานัน และเพอืปรับการควบคมุหรอืหลกีเลยีงกจิกรรมตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในกรณีทมีคีวามแปรปรวนอยา่งมากในสถานการณ์ทอีาจเกดิขนึระหวา่งกจิกรรมเนืองจาก
ตัวอยา่งเชน่: 

• ปัจจัยทอียูน่อกการควบคมุขององคก์ร เชน่ในกรณีทกีจิกรรมเกดิขนึในสถานททํีางานทจัีดการ
โดยองคก์รอนื 
• กจิกรรมเป็นหนงึในการตอบสนองฉุกเฉนิซงึสถานการณ์ทอีาจเกดิขนึได ้ไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
•มคีวามเสยีงทอีาจเกดิขนึจากพฤตกิรรมของมนุษยท์คีาดเดาไมไ่ดเ้ชน่ การคกุคามจากความ
รนุแรง 

 
หลักการของการประเมนิความเสยีงแบบไดนามกิ เป็นเชน่เดยีวกบัการประเมนิเอกสารอยา่งเป็นทางการ
ตามวัตถปุระสงคพ์นืฐานทเีหมอืนกนั ในกรณีทสีถานการณด์ังกลา่วขา้งตน้ทําใหอ้งคก์รตอ้งพงึพาการ
ประเมนิแบบไดนามกิ ซงึเป็นองคป์ระกอบสําคัญของกระบวนการประเมนิความเสยีงโดยรวม ควรมกีลไก
การป้อนกลับ ซงึองคก์รสามารถตรวจสอบประสทิธผิลขององคก์รได ้  
 
ในทํานองเดยีวกนัเมอืจําเป็นตอ้งมกีารประเมนิความเสยีงแบบไดนามกิ องคก์รควรทําใหมั้นใจวา่ผูท้ี
ดําเนนิการประเมนิ มคีวามสามารถในการทําการประเมนิความเสยีงแบบไดนามกิ ไมไ่ดใ้ชแ้ทนการประเมนิ
ความเสยีงอยา่งเป็นทางการ และการประเมนิความเสยีงและควรใชค้วบคูไ่ปกบัการประเมนิความเสยีง
เสมอ 
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2 การพฒันาวธิกีารและขนัตอนการระบอุนัตรายและการประเมนิ
ความเสยีง 
 
2.1 การวางแผนกระบวนการโดยรวม 
การระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีงจะตอ้งมกีารวางแผนและจัดลําดับความสําคญัเพอืใหม้ี
ประสทิธผิล  องคก์รทไีมม่กีารวางแผนจะเสยีเวลาและความพยายามทไีมไ่ดผ้ลหรอืลงในรายละเอยีดทไีม่
จําเป็น การระบคุวามเป็นอนัตรายและการประเมนิความเสยีงควรเป็นพนืฐานในทางปฏบิตัสํิาหรับการ
ตัดสนิใจ (การควบคมุ) เพอืลดหรอืควบคุมความเสยีง  
 
การพจิารณาเบอืงตน้ สําหรับความเสยีงทมี ีโดยทวัไปสําหรับอตุสาหกรรมนันๆจถกูนํามาใชใ้นการวาง
แผนการประเมนิความเสยีง  การจัดลําดับความสําคัญมปีระโยชนใ์นทางปฏบิตัอิยา่งมาก และควรประเมนิ
ความเสยีงทสํีาคัญทสีดุกอ่น  ผลลัพธจ์ากการตรวจสอบสถานะเรมิตน้ สามารถชว่ยในการระบอุนัตราย
และความเสยีงทสีาํคัญอนื ๆ 
 
ระดับรายละเอยีดในการประเมนิความเสยีงควรสมัพันธก์บัขนาดของความเสยีง โดยเฉพาะอยา่งยงิองคก์ร
ขนาดเล็กทมีคีวามเสยีงตําควรเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิความเสยีงทเีรยีบงา่ยมากกวา่โรงกลันนํามันทมีคีวาม
เสยีงสงู  
 
หากไมม่กีารเปลยีนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ทเีกดิขนึ ก็ไมจํ่าเป็นททํีาการประเมนิความเสยีงใหม ่เมอืการ
ประเมนิกอ่นหนา้นแีสดงใหเ้ห็นวา่การควบคมุไดม้กีารดําเนนิการตามแผนทวีางไว ้และไดผ้ล เชน่   

 ปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืมาตรฐานทางกฎหมายทไีดรั้บการยอมรับอยา่งด ี
 เหมาะสมกบังาน 
 เขา้ใจและใชโ้ดยทกุคนทเีกยีวขอ้ง และ 
 มปีระสทิธผิล (เชน่ทําใหเ้กดิความเสยีงทยีอมรับได)้ 

 
ในกรณีดังกลา่วไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการใด ๆ นอกจากบนัทกึหลักฐาน วา่การประเมนิไดรั้บการทบทวน
และยังคงมผีลบงัคับใช ้ 
 
 
2.2 การเลอืกทมี 
การระบคุวามเป็นอนัตรายและการประเมนิความเสยีง ควรดําเนนิการโดยผูท้มีคีวามสามารถในการระบุ
ความเป็นอนัตรายและวธิกีารประเมนิความเสยีงทเีกยีวขอ้ง  ดว้ยเทคนคิและความรูท้เีหมาะสมของ
กจิกรรมการทํางานโดยใชว้ธิกีารเปิด   
วธิกีารทดี ีคอืการฝึกอบรมใหท้มีงานเล็กๆเป็นการเฉพาะ  เพอืประสานงานการประเมนิ เพอืรวมปัจจัยการ
ผลติของผูท้ทํีางานในพนืททีไีดรั้บผลกระทบ กบัมมุมองของเพอืนรว่มงานจากสว่นอนืขององคก์รทอีาจมี
ความเป็นกลางมากขนึ และบางกรณีอาจจําเป็นตอ้งมคํีาแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญ 
 
การประเมนิความเสยีงแบบใหม้กีารมสีว่นรว่ม เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิาร ตัวแทนดา้นความปลอดภัย และ
ผูป้ฏบิตังิาน จะทําใหม้กีารยอมรับกระบวนการ OH&S ขององคก์รวา่: 

 ขนึอยูก่บัการรับรูถ้งึอนัตรายและความเสยีง รว่มกนั 
 มคีวามจําเป็นและสามารถใชก้ารได ้และ 
 จะประสบความสําเร็จในการป้องกนัอันตราย 
 สงินีสามารถชว่ยสง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภัยในเชงิบวก  

 
แนวความคดิ ทกุคนควรมสีว่นรว่มในการประเมนิอันตรายและความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัเขา ตัวอยา่งเชน่
พวกเขาควรไดรั้บการสนับสนุนใหบ้อกทมีประเมนิวา่ พวกเขาคดิอยา่งไรเกยีวกบัความจําเป็นและนําไป
ปฏบิตัจิรงิของมาตรการควบคมุความเสยีงเฉพาะ 
 
 
2.3 เลอืกวธิกีารระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีง 
 
ไมม่วีธิกีารระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีงทเีหมาะสมกบัทกุองคก์ร  การระบคุวามเป็นอนัตราย
และวธิกีารประเมนิความเสยีงมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมากในอตุสาหกรรมตา่งๆ  ตังแตก่ารประเมนิอยา่ง
งา่ยไปจนถงึการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทซีบัซอ้น พรอ้มเอกสารสนับสนุนอกีมากมาย  อนัตรายแตล่ะรายการ
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อาจตอ้งใชว้ธิกีารทแีตกตา่งกนัเชน่ การประเมนิการไดรั้บสารเคมใีนระยะยาวอาจตอ้งใชว้ธิกีารทแีตกตา่ง
จากความปลอดภัยของอปุกรณ์หรอืการประเมนิในสํานักงาน  
 
แตล่ะองคก์รควรเลอืกวธิกีารทเีหมาะสมกบัขอบเขตลักษณะและขนาดและตอบสนองความตอ้งการในแง่
ของรายละเอยีดความซบัซอ้น เวลา คา่ใชจ้า่ยและความพรอ้มของขอ้มลูทเีชอืถอืได ้เมอืนํามารวมกนั
แนวทางทเีลอืกควรสง่ผลใหม้วีธิกีารทคีรอบคลมุสําหรับการประเมนิความเสยีงขององคก์ร เพอืใหม้ี
ขนัตอนขององคก์รในการระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีงมปีระสทิธผิล ควรคํานงึถงึสงิตอ่ไปน:ี 

 อนัตราย 
 ความเสยีง 
 มาตรการควบคมุ 
 การจัดการการเปลยีนแปลง 
 เอกสาร และ 
 ความถใีนการทบทวน 

เพอืใหมั้นใจถงึความสอดคลอ้งอยา่งสมําเสมอ แนะนําใหจ้ดัทําขนัตอนนีใหเ้ป็นเอกสาร 
 
วธิกีารประเมนิความเสยีงควรคํานงึถงึขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนื ๆ ในหลายประเทศมี
กฎหมายเฉพาะสําหรบักจิการทมีอีันตรายทสํีาคัญ ระบวุธิกีารประเมนิทซีบัซอ้น คําแนะนําของหน่วยงาน
กํากบัดแูล ควรนํามาพจิารณาในการกําหนดวธิกีารประเมนิ  ความทา้ทายเฉพาะสําหรับองคก์รทดํีาเนนิ
กจิกรรมอนัตรายทสํีาคัญคอื การบรรลคุวามสมดลุระหวา่งการจัดการความเสยีงกรณีการบาดเจ็บเล็กนอ้ย
ทเีห็นไดช้ดัหรอืเคยเกดิ  กบั กรณีโอกาสเกดิตําแตห่ากเกดิแลว้จะมผีลสงูตอ่กลุม่คน  เหตกุารณ์ทมีี
ผลกระทบกบับคุคลอนืสงูหรอืจํานวนมาก นันควรใชว้ธิกีารป้องกนัไวล้ว่งหนา้เนืองจากโดยทัวไป
เกยีวขอ้งกบัความเสยีงทางสงัคมและธรุกจิ 
 
ในขณะทจํีาเป็นตอ้งใชว้ธิกีารเชงิตัวเลขทซีบัซอ้นสําหรับการประเมนิกจิกรรมอนัตรายทสีําคัญ ในบาง
กรณีในหลาย ๆ สถานการณ์ความเสยีงของ OH&S สามารถทําไดโ้ดยใชว้ธิทีงีา่ย ซงึมทีังเชงิคณุภาพหรอื
กงึปรมิาณ  วธิกีารเหลา่นมัีกเกยีวขอ้งกบัการตัดสนิระดับสงู เนืองจากใชข้อ้มลูตัวเลขทเีชอืถอืไดน้อ้ยลง 
ในบางกรณีวธิกีารดังกลา่วจะทําหนา้ทเีป็นเครอืงมอืคัดกรองเบอืงตน้เทา่นัน เพอืระบตํุาแหน่งทตีอ้งการ
การประเมนิอยา่งละเอยีดมากขนึหรอืในกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชก้ารวดั ตัวอยา่งเชน่การประเมนิความเสยีง
เพอืประเมนิอนัตรายจากการสมัผัสกบัฝุ่ นพษิอยา่งตอ่เนือง อาจตอ้งมกีารสุม่ตวัอยา่งความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ดว้ยเครอืงมอืทเีหมาะสมและการเปรยีบเทยีบความเขม้ขน้เหลา่นีกบัขดี จํากดั หรอืมาตรฐานทกีําหนด 
 
 
2.4 การวางแผนความครอบคลมุของการระบอุนัตรายและการประเมนิ
ความเสยีง 
 
สงิสําคัญคอืการตัดสนิใจขอบเขตและความครอบคลมุของการประเมนิแตล่ะครังทจีะดําเนนิการ การ
ประเมนิอาจเนน้กจิกรรมการทํางานเป็นรายบคุคล แตอ่าจมปัีจจัยทเีกยีวขอ้งกบัสถานททํีางานบางอยา่ง 
ซงึถอืไดว้า่เป็นเรอืงทัวไป นอกเหนือจากกจิกรรมในชวีติประจําวนั เรอืงสําคัญทจีะตอ้งรวมถงึ 
ตัวอยา่งเชน่งานบํารงุรักษาทไีมป่ระจํา และเหตฉุุกเฉนิทคีาดการณ์ ไดเ้ชน่เดยีวกบังานการผลติประจําวนั 
ขอ้มลูจะถกูรวบรวมเกยีวกบัความเสยีงจากกจิกรรมเหลา่นี 
 
วธิกีารจัดประเภทการประเมนิทเีป็นไปได ้ซงึสามารถใชแ้ยกกนัหรอืรวมกนัได ้รวมถงึ: 

 พนืททีางภมูศิาสตรภ์ายใน / ภายนอกสถานทขีององคก์ร 
 ขนัตอนกระบวนการผลติหรอืในการใหบ้รกิาร 
 งานทตีอ้งทําตามแผน 
 งานทกํีาหนดไว ้(เชน่การขบัรถ); 
 ขนัตอนในวงจรชวีติของอปุกรณทํ์างาน: การออกแบบการตดิตังการทํางานปกตกิารบํารงุรักษา

ซอ่มแซมการรอืถอน และการกําจัด 
 สถานะการปฏบิตังิานทแีตกตา่งกนัของอาคารและอปุกรณต์า่ง ๆ เพอือนุญาตชวัคราว เชน่การ

เรมิตน้และปิดเครอืงซงึ การควบคมุอาจแตกตา่งจากการใชง้านปกต ิ
 ความเสยีงทเีกดิจากรปูแบบเฉพาะของอปุกรณ์หรอือาคาร (หรอืการเปลยีนแปลงรปูแบบ) ที

เกยีวขอ้งกบัปัญหา เชน่เสน้ทางหลบหนแีละการจัดวางอปุกรณ์อนัตรายเชน่ เตาเผา และรา้น
ขายสารเคม ี

 งานทดํีาเนนิการโดยผูรั้บเหมา และ 
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6.1.2.1

 ความเสยีงทเีกดิขนึจากโรงงานในพนืททีใีหบ้รกิารหรอืดแูลโดยผูอ้นืเชน่ การจัดเก็บของผู ้
จําหน่ายกา๊ซ 

 
สําหรับกจิกรรมบางอยา่ง ขนึอยูก่บัความเสยีงทเีกยีวขอ้งและความสามารถในเรอืงดังกลา่ว องคก์รอาจ
พงึพา การประเมนิความเสยีงทดํีาเนนิการโดยผูอ้นื เชน่ ขอใหผู้รั้บเหมากอ่สรา้งดําเนนิการประเมนิความ
เสยีงสําหรับกจิกรรมการกอ่สรา้งในสถานท ี
 
ขอ้มลูทจํีาเป็นสําหรับการประเมนิผลควรรวมถงึ แตไ่ม ่จํากัด เฉพาะรายการจากรายการตอ่ไปน:ี 

 งานทกํีาลังดําเนนิการระยะเวลาและความถ ี
 สถานททํีางานทดํีาเนนิการ 
 ความใกลช้ดิและขอบเขตของการมปีฏสิมัพันธท์เีป็นอนัตรายกบักจิกรรมอนื ๆ ในททํีางาน 
 ผูท้ปีฏบิตังิานตามปกต ิ/ เป็นครังคราว; 
 คนอนื ๆ ทอีาจไดรั้บผลกระทบจากงาน (เชน่ผูทํ้าความสะอาดผูเ้ขา้ชมผูรั้บเหมาและประชาชน) 
 การฝึกอบรมทบีคุลากรไดรั้บเกยีวกบังาน 
 ระบบงานทเีป็นลายลักษณ์อกัษรใด ๆ ทมีอียูแ่ละ / หรอืขนัตอนการอนุญาตใหทํ้างานทเีตรยีมไว ้

สําหรับงาน 
 คําแนะนําของผูผ้ลติ หรอื ซพัพลายเออร ์สําหรับการดําเนนิงานและการบํารงุรักษาโรงงาน 
 เครอืงจักรและเครอืงมอืชา่งทใีชแ้ลว้ 
 ขนาด รปูรา่ง ลักษณะพนืผวิ และนําหนักของวสัดทุอีาจจัดการ 
 ระยะทางและความสงูทตีอ้งเคลอืนยา้ยวัสดดุว้ยมอื 
 บรกิารทใีช ้(เชน่อากาศอดั); 
 สารทใีชห้รอืพบระหวา่งการทํางานรวมถงึรปูแบบทางกายภาพ (ไอ, แกส๊, ไอ, ของเหลว, ฝุ่ น / 

ผงและของแข็ง) 
 เนือหาและคําแนะนําของเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยทเีกยีวขอ้งกบัสารทใีชห้รอืพบมายเหตใุน

บางประเทศ เหลา่นเีรยีกวา่ "เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของวัสด"ุ (MSDS) 
 กฎหมายและมาตรฐานทเีกยีวขอ้งทใีชก้บังานททํีาเสร็จโรงงานและเครอืงจักรทใีชแ้ละสารทใีช ้

หรอืพบ 
 การควบคมุทเีชอืวา่มอียูใ่นสถานท;ี 
 การเขา้ถงึและความเพยีงพอ / เงอืนไขของอปุกรณ์ฉุกเฉนิเสน้ทางหลบหนฉุีกเฉนิสงิอํานวย

ความสะดวกการสอืสารฉุกเฉนิและการสนับสนุนฉุกเฉนิภายนอก ฯลฯ 
 ขอ้มลูการตรวจสอบปฏกิริยิา: ประสบการณ์เหตกุารณ์อบุตัเิหตแุละสขุภาพทไีมด่เีกยีวกบัการ

ทํางานอปุกรณ์และสารทใีชแ้ละไดม้าซงึเป็นผลมาจากขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร 
และ 

 การคน้พบการประเมนิทมีอียูใ่ด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมการทํางาน 
 
เป็นสงิสําคัญทขีอบเขตของการประเมนิความเสยีงของแตล่ะบคุคล มกีารสอืสารอยา่งชดัเจนระหวา่งทมี
ประเมนิและบนัทกึ เพอืใหมั้นใจวา่ขอบเขตและความครอบคลมุถกูตอ้ง ตัวอยา่งเชน่ ควรมคีวามชดัเจนวา่
การประเมนิความเสยีงของพนืทโีรงงานนันรวมถงึการทําความสะอาดเครอืงจักรและกจิกรรมการ
บํารงุรักษา หรอืตอ้งมกีารประเมนิความเสยีงแยกออกตา่งหาก 
 
3 การระบอุนัตราย 
การระบคุวามเป็นอนัตรายเกยีวขอ้งกบัการระบแุหลง่ทมีาสถานการณ์หรอืการกระทําทมีโีอกาสเป็น
อนัตรายในแงข่องการบาดเจ็บของมนุษยห์รอืการเจบ๊ป่วย หรอืการรวมกนั 
 
มคํีาถามสามขอ้ทตีอ้งถามระหวา่งการชบีง่อันตราย 

 แหลง่ทมีาของอนัตราย? 
 ใคร (หรอือะไร) อาจไดร้ับอนัตราย 
 จะเกดิอนัตรายไดอ้ยา่งไร? 

 
อนัตรายทมีศีกัยภาพทอีาจเกดิอนัตรายไดอ้ยา่งชดัเจน ไมจํ่าเป็นตอ้งจัดทําเป็นเอกสารหรอืไดรั้บการ
พจิารณาเพมิเตมิ 
การระบคุวามเป็นอนัตรายควรพจิารณาความเป็นอนัตรายประเภทตา่งๆ รวมถงึ ทางกายภาพ เคม ีชวีภาพ
และจติวทิยาทางสงัคม  
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6.1.2.1

องคก์รควรจัดทําเครอืงมอืและเทคนคิการระบคุวามเป็นอนัตรายเฉพาะทเีกยีวขอ้งกบัขอบเขตของระบบ
การจัดการของ OH& S 
 
แหลง่ขอ้มลูหรอืปัจจัยการผลติตอ่ไปน ีควรไดรั้บการพจิารณาในระหวา่งกระบวนการระบอุนัตราย: 
• ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ของOH&S  เชน่ กําหนดวา่ควรระบอุนัตรายอยา่งไร; 
• นโยบาย OH&S; 
• บนัทกึเหตกุารณ์ (รวมถงึ การเจ๊บป่วยและอบุตัเิหต)ุ 
• รายงานจากการตรวจสอบครังกอ่นการประเมนิหรอืการตรวจสอบ; 
• ขอ้มลูจากคนงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื 
• ขอ้มลูจากระบบการจัดการอนื ๆ (เชน่การจัดการคณุภาพหรอืการจัดการสงิแวดลอ้ม) 
• ขอ้มลูจากคําปรกึษาของผูป้ฏบิตังิาน OH&S; 
• การทบทวนกระบวนการและกจิกรรมการปรับปรงุในสถานททํีางาน; 
• ขอ้มลูเกยีวกบัอนัตรายทัวไปในองคก์รทคีลา้ยกนั 
• รายงานเหตกุารณ์และอบุตัเิหตทุเีกดิขนึในองคก์รทคีลา้ยกนั และ 
• ขอ้มลูเกยีวกบัสงิอํานวยความสะดวกกระบวนการและกจิกรรมขององคก์รรวมถงึสงิตอ่ไปน:ี 

• การออกแบบสถานททํีางาน เสน้ทางการเดนิ และแผนผังโรงงาน 
• ผังกระบวนการ, คูม่อืการปฏบิตังิาน ; 
• สนิคา้คงเหลอืของวสัดอุนัตราย (วตัถดุบิ, สารเคม,ี ของเสยี, ผลติภณัฑ ์ชนิสว่น); 
• สเปคอปุกรณ์ 
• สเปคผลติภัณฑ,์ MSDS ,ขอ้มลูพษิวทิยา และขอ้มลูอนื ๆ ของ OH&S; 
• ขอ้มลูการตรวจตดิตาม ; และ 
• การประเมนิสขุภาพ สขุอนามัย 

 
ควรใชก้ระบวนการชบีง่อนัตรายทังกบักจิวตัรประจําวนัและไมป่ระจํา (เชน่กจิกรรมเป็นครังคราวหรอื
ฉุกเฉนิ) และสถานการณ์ ตัวอยา่งประเภทของกจิกรรมและสถานการณท์ไีมไ่ดทํ้าเป็นกจิวตัรทคีวร
พจิารณาในระหวา่งกระบวนการระบอุนัตราย ไดแ้ก ่: 

 การทําความสะอาดพนืท ี
 ซอ่มบํารงุ; 
 การเรมิตน้ / ปิดเครอืง; 
 การเยยีมชมนอกสถานทแีละทัศนศกึษา 
 การตกแตง่ ปรับปรงุโรงงาน; 
 สภาพอากาศ ทเีลวรา้ย 
 การเตรยีมการชวัคราว และ 
 สถานการณ์ฉุกเฉนิ 

 
การระบคุวามเป็นอนัตรายควรพจิารณาทกุคนทสีามารถเขา้ถงึสถานททํีางาน (เชน่ลกูคา้ผูเ้ขา้ชมผูร้บัเหมา
บรกิารบคุลากรสง่มอบและคนงาน) โดยเฉพาะอยา่งยงิ: 

 อนัตรายและความเสยีงทเีกดิขนึจากกจิกรรมของเขา; 
 อนัตรายทเีกดิจากการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารทจัีดหาใหก้บัองคก์รโดยพวกเขา; 
 การขาดความคุน้เคยกบัสถานททํีางาน และ 
 พฤตกิรรมทแีตกตา่งของพวกเขา 

 
ปัจจัยมนุษยเ์กยีวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละความเขา้ใจเพอืใหส้ถานททํีางานสอดคลอ้งกบั
ความสามารถของมนุษย ์ในการพจิารณาปัจจัยมนุษยก์ระบวนการระบอุนัตรายขององคก์รควรครอบคลมุ
สงิตอ่ไปนีและการมปีฏสิมัพันธ:์ 

 ลักษณะของงาน (แผนผังสถานททํีางานและขอ้มลูการปฏบิัตงิาน); 
 สภาพแวดลอ้ม (ความรอ้น แสง และเสยีง); 
 พฤตกิรรมมนุษย ์(การขาดงาน ออ่นเพลยี และบาดเจ็บ) 
 ความสามารถทางจติวทิยา (ความรู ้ความเขา้ใจ และความสนใจ); และ 
 ความสามารถทางสรรีะวทิยา (ความหลากหลายทางชวีภาพ และทางกายภาพของผูค้น) 

 
สําหรับอนัตรายทเีกดิขนึนอกสถานททํีางานมขีอ้จํากดั ในทางปฏบิตัเิกยีวกบัความสามารถขององคก์รใน
การพจิารณาปัญหาดังกลา่วในการระบอุนัตราย แมก้ระนันใหมั้นใจวา่มอัีนตรายเนืองจากกจิกรรมทเีกดิขนึ
ในบรเิวณใกลเ้คยีงททํีางานขององคก์ร  ดังนันจงึควรไดร้บัการแกไ้ข บอ่ยครังทกีจิกรรมเหลา่นีไมไ่ด ้
วางแผนและตอ้งการการประเมนิแบบทันท ี
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องคก์รอาจตอ้งพจิารณาถงึอนัตรายทเีกดิขนึนอกเหนือขอบเขตของสถานททํีางานโดยเฉพาะอยา่งยงิใน
กรณีทมีภีาระหนา้ททีางกฎหมายหรอืหนา้ทใีนการดแูลเกยีวกบัอนัตรายดังกลา่ว ในบางเขตอํานาจตาม
กฎหมายอนัตรายดังกลา่วจะไดร้ับการแกไ้ขผา่นระบบการจัดการสงิแวดลอ้มขององคก์ร เพอืใหก้ารชบีง่
อนัตรายมปีระสทิธภิาพองคก์รควรใชว้ธิกีารทคีรอบคลมุซงึรวมถงึขอ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ โดยเฉพาะขอ้มลู
จากผูท้มีคีวามรูเ้กยีวกบักระบวนการงานหรอืระบบของตน 
 
เทคนคิการระบอุนัตรายอาจรวมถงึสงิตอ่ไปน:ี 

 เปรยีบเทยีบ 
 เดนิสํารวจ 
 สมัภาษณ์ 
 การตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
 การทบทวนเหตกุารณ์ทเีกดิในอดตี และการวเิคราะหท์ตีามมา 
 ผลการตรวจตดิตามและการประเมนิความเสยีงทเีป็นอนัตราย (สารเคมแีละทางกายภาพ) และ 
 กระบวนการทํางานและการวเิคราะหก์ระบวนการ รวมถงึศักยภาพในการสรา้งพฤตกิรรมทไีม่

ปลอดภัย 
รายการตรวจสอบสามารถใชเ้ป็นเครอืงเตอืนความจําถงึประเภทของอนัตรายทตีอ้งพจิารณาและบนัทกึ 
การระบอุนัตรายเบอืงตน้ 
 
ตัวอยา่งรายการตรวจสอบมใีหใ้นตาราง สงินไีมจํ่าเป็นตอ้งละเอยีดถถีว้น รายการตรวจสอบยังรวมถงึ
ตัวอยา่งของผลทตีามมาและปัจจัยทมีผีลตอ่ขนาดของอนัตราย ตัวอยา่งเชน่ความเป็นอันตรายของกรด
แตกตา่งกนัไปตามปัจจัยเชน่ปรมิาณและความเขม้ขน้ของกรด เมอืใชร้ายการตรวจสอบ ผูป้ระเมนิจะตอ้ง
เป็นคนชา่งสงัเกตและใชว้ธิกีารซกัถามเพอืชว่ยใหต้ระหนักถงึอันตรายทไีมไ่ดอ้ยูใ่นรายการ รายการ
ตรวจสอบควรเฉพาะกบัพนืททํีางานกระบวนการหรอือปุกรณ์ทกํีาลังไดรั้บการประเมนิ 
 
ตวัอยา่งแหลง่อนัตราย 
 
a. อนัตรายทางกายภาพ: 

 พนืลนืหรอืพนืไมเ่รยีบซงึนําไปสูก่ารลนื / ลม้ 
 ทํางานทสีงูนําไปสูก่ารรว่งตก (เชอืมโยงกบัปัจจยัตา่งๆเชน่ระยะของการตก) 
 วตัถเุชน่เครอืงมอืหรอืวสัดรุว่งหลน่จากความสงูไปสูผู่ค้น 
 มพีนืทไีมเ่พยีงพอในการทํางานเชน่พนืทวีา่งตําทําใหเ้กดิผลกระทบทศีรีษะ 
 การยศาสตรท์ไีมด่ ี(เชน่การออกแบบสถานททํีางานโดยไมคํ่านงึถงึปัจจัยมนุษย)์ นําไปสู่

ผลกระทบตอ่สขุภาพเฉียบพลันหรอืเรอืรัง 
 การยก / ขนยา้ยวสัดดุว้ยมอืโดยมโีอกาสบาดเจ็บทหีลังมอืและเทา้ (เชอืมโยงกบัปัจจัยตา่ง ๆ 

เชน่ลักษณะของการบรรทกุ) 
 อปุกรณ์ประกอบสงิกดีขวางไฟไหมแ้ละอันตรายอนื ๆ ทเีกดิจากอปุกรณ์ 
 อนัตรายจากการขนสง่ไมว่า่จะเป็นบนถนนหรอืในสถานท ี/ขณะเดนิทางหรอืในฐานะคนเดนิเทา้ 

(เชอืมโยงกบัความเร็วและคณุสมบัตภิายนอกของยานพาหนะและสภาพแวดลอ้มของถนน); 
 ไฟและการระเบดิ (เชอืมโยงกบัปรมิาณและธรรมชาตขิองวสัดไุวไฟ); 
 แหลง่พลังงานทเีป็นอนัตรายเชน่ไฟฟ้าและรังส ี(เชอืมโยงกบัปรมิาณพลังงานทเีกยีวขอ้ง) 
 เสยีงรบกวนหรอืการสนัสะเทอืน 
 พลังงานทเีก็บไวซ้งึสามารถปลอ่ยออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่รา่งกาย 

(เชอืมโยงกบัปรมิาณพลังงาน) 
 งานททํีาซําบอ่ยซงึอาจนําไปสูค่วามผดิปกตขิองแขนขา (เชอืมโยงกบัระยะเวลาของงาน); 
 สภาพแวดลอ้มทางความรอ้นไมเ่หมาะสมซงึอาจนําไปสูภ่าวะอณุหภมูหิรอืความเครยีดจากความ

รอ้น 
 ความรนุแรงตอ่พนักงานนําไปสูก่ารทํารา้ยรา่งกาย 
 รังสไีอออไนซ ์(จากเครอืงเอกซเ์รย ์หรอืแกมมา่เรย ์หรอืสารกมัมันตภาพรังส)ี และ 
 รังสทีไีมทํ่าใหเ้กดิไอออน (เชน่แสง, แมเ่หล็ก, คลนืวทิย)ุ 

 
b) อนัตรายจากสารเคม:ี 

 การสดูดมไอระเหยกา๊ซหรอือนุภาค [เชน่ คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO): อันตรายจะเชอืมโยงกบั
ปรมิาณของ CO]; 

 การสมัผัสหรอืการดดูซมึผา่นรา่งกาย เชน่กรด: อนัตรายจะเชอืมโยงกบัความเขม้และปรมิาณ
ของกรด 
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 การกลนืกนิ (เชน่เขา้สูร่า่งกายทางปาก) เชน่ สตีะกวั 
 วสัดทุจัีดเก็บซงึยอ่ยสลายตามกาลเวลา (เชน่ oxidizers) และ 
 ขาดออกซเิจน 

 
c) อนัตรายทางชวีภาพ: 

 ตัวแทนทางชวีภาพสารกอ่ภมูแิพห้รอืเชอืโรค (เชน่แบคทเีรยีหรอืไวรัส) ทอีาจเป็น: 
i) สดูดม; 
ii) สง่ผา่นการสมัผัสกบัของเหลวในรา่งกาย (รวมถงึการบาดเจ็บทเีข็ม): อันตรายจะเชอืมโยงกบั
ธรรมชาตขิองเชอืโรค; และ 
iii) การกลนืกนิ (เชน่ ผา่นผลติภัณฑอ์าหารทปีนเปือน) 

 
d) อนัตรายทางจติวทิยา: 

 ขาดการสอืสารหรอืการควบคมุการจัดการ 
 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานททํีางานนําไปสูค่วามเครยีด (เชอืมโยงกบัขนาดและ

ระยะเวลาของความเครยีด) 
 ภัยคกุคามจากความรนุแรงทางกายภาพ (threat of physical violence) 
 การกลันแกลง้หรอืการขม่ขูภ่ายในททํีางานซงึนําไปสูค่วามเครยีด และ 

 
หมายเหต ุอนัตรายทางจติอาจเกดิขนึจากปัญหาภายนอก สูส่ถานททํีางาน 
 
 
 
TIP 
NA 
 
นยิาม  
NA 
 
 

TIS 18004 
 
 
การประเมนิความเสยีง 
1) หลกัการ 
อนัตรายทังหมดควรถกูชบีง่และไดรั้บการประเมนิเพอืตัดสนิระดับความเสยีง และความเสยีงนันควรถกู
ควบคมุอยา่งเหมาะสม ซงึขันตอนนคีวรทําซาํเมอืมกีารปรับปรงุหรอืมกีารเปลยีนแปลงกระบวนการผลติ
หรอืกระบวนการทํางาน สถานททํีางาน สารเคม ีเครอืงจักร วธิกีารควบคมุ รวมทังความรูเ้กยีวกบัอนัตราย
ใหม ่และกฎหมายทมีกีารเปลยีนแปลง 
 
วตัถปุระสงคห์ลักของการประเมนิความเสยีงก็เพอืตัดสนิใจวา่แผนงานหรอืการควบคมุทมีอียูเ่พยีงพอ
หรอืไม ่โดยมเีจตนารมณ์ใหค้วามเสยีงตอ้งถกูควบคมุกอ่นทอีนัตรายจะเกดิขนึ ทงันีกฎหมายไดกํ้าหนดให ้
องคก์รบางประเภทตอ้งประเมนิความเสยีงดา้นอชป.ดว้ยองคก์รควรตระหนักวา่ การประเมนิความเสยีงเป็น
รากฐานทสํีาคัญของการจดัการอชป.เชงิรกุ ซงึเป็นสงิจําเป็นทจีะนําไปสูค่วามสําเร็จ การประเมนิความ
เสยีงมพีนืฐานอยูท่กีารเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตัติกลงรว่มกนัถงึขนัตอนการดําเนนิงานอชป. ใน
หลักการตอ่ไปน ี

• มพีนืฐานในการรับรูเ้กยีวกบัอนัตรายและความเสยีงขององคก์รรว่มกนั 
• มคีวามจําเป็นและสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
• จะเกดิผลสําเร็จในการป้องกนัอันตรายได ้

 
การประเมนิความเสยีงประกอบดว้ย 3 ขนัตอนพนืฐาน คอื 

• ชบีง่อนัตรายตา่งๆ 
• ประมาณระดับความเสยีงของอนัตรายแต ่
• ตัดสนิวา่ ความเสยีงนันยอมรับไดห้รอืไม ่
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2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การประเมนิความเสยีง 
เพอืใหก้ารประเมนิความเสยีงมผีลในทางปฏบิตั ิองคก์รควรดําเนนิการดังตอ่ไปน ี

• แตง่ตังคณะทํางานเพอืดําเนนิการประเมนิความเสยีง 
• ปรกึษาและพจิารณารว่มกบัทกุฝ่ายทเีกยีวขอ้งเพอืทําการวางแผน พรอ้มกบัขอความคดิเห็น
และใหก้ารยอมรับทจีะปฏบิตั ิ
• กําหนดความตอ้งการของการฝึกอบรมการประเมนิความเสยีงใหก้บับคุคลหรอืกลุม่บคุคลทเีป็น
ผูป้ระเมนิ แลว้จัดใหม้โีครงการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
• ทบทวนความเพยีงพอของการประเมนิ โดยใหแ้น่ใจวา่การประเมนิความเสยีงนันมรีายละเอยีด
มากพอ ถกูตอ้งรดักมุและเหมาะสม 
• จัดทําเอกสารแจกแจงรายละเอยีดเกยีวกบัวธิกีารจัดการ และเนือหาสาระสําคัญทพีบและไดรั้บ
จากการประเมนิ 

 
โดยทัวไปวธิกีารประเมนิอยา่งงา่ยๆ มคีวามเหมาะสมเพยีงพอแลว้ โดยไมม่คีวามจําเป็นตอ้งคํานวณความ
เสยีงในกจิกรรมออกมาเป็นคา่ตัวเลขทเีจาะจง แตถ่า้องคก์รทกีอ่อบุตัภิัยรา้ยแรงหรอืเป็นองคก์รทมีี
อนัตรายทอีาจจะกอ่ใหเ้กดิผลระดับรา้ยแรง องคก์รควรใชก้ารประเมนิความเสยีงเชงิปรมิาณการประเมนิ
ความเสยีงในเรอืงผลกระทบตอ่สขุภาพทเีกยีวขอ้งกบัการใชส้ารเคมแีละวัตถอุนัตรายหรอืพลังงานทมีี
อนัตรายตา่ง ๆ ควรจัดใหม้กีารตรวจวัดคา่ดว้ย ตัวอยา่งเชน่ การวดัคา่ความเขม้ขน้ของฝุ่ นในบรรยากาศใน
การทํางาน ระดับความดังของเสยีงทลีกูจา้งไดรั้บหรอืความเขม้ขน้ของกมัมันตภาพรังส ีเป็นตน้ 
 
การชบีง่อนัตราย 
1) หลักการ 
การชบีง่อนัตรายเป็นกระบวนการของการคน้หาสงิหรอืสถานการณท์อีาจกอ่ใหเ้กดิการ 
บาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยจากการทํางาน ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ความเสยีหายตอ่สภาพ 
แวดลอ้มในการทํางานหรอืตอ่สาธารณชน หรอืสงิตา่ง ๆ เหลา่นรีวมกนัโดยพจิารณาให ้
ครอบคลมุทกุกจิกรรมและทกุพนืท ีดังนี 
• ประเภทของการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทอีาจเกดิขนึได ้
• สงิหรอืสถานการณท์อีาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยจากการทํางาน ความ 
เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานหรอืตอ่สาธารณชน หรอื 
สงิตา่ง ๆ เหลา่นรีวมกนั 
• วธิกีารทํางานทอีงคก์รจัดทําขนึ 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การชบีง่อนัตราย 
เครอืงมอืทใีชเ้พอืชว่ยในการชบีง่อนัตราย 
• การขอคําปรกึษา 
บคุคลทมีปีระสบการณ์ในงานซงึสามารถชบีง่ประเด็นปัญหาทเีชอืวา่มอัีนตรายและม ี
สภาวะทอีาจกอ่ใหเ้กดิอบุตักิารณไ์ด ้
• ปการตรวจตรา 
• การศกึษาขอ้มลูจากบนัทกึ 
บนัทกึตา่งๆ และรายงานการสอบสวนอบุตักิารณท์เีกยีวขอ้งกบัการเกดิการบาดเจ็บหรอื 
เจ็บป่วย 
• การใชข้อ้มลู/คําแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญ 
การชบีง่อนัตรายบางอยา่งจําเป็นตอ้งไดรั้บคําแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญ การทําการวจัิยและ 
ขอ้มลูทชีดัเจนเชน่ ขอ้มลูเคมภัีณฑเ์พอืความปลอดภยั (Material Safety Data Sheet) 
และรายละเอยีดขอ้แนะนําหรอืขอ้หา้มในคูม่อือปุกรณ์ของผูผ้ลติ 
• การวเิคราะหง์าน 
โดยการจําแนกงานออกเป็นแตล่ะขันตอนเพอืชบีง่อนัตรายทเีกยีวขอ้งกบังานได ้
- การวเิคราะหอ์นัตรายในภาวะปกต ิ
- การวเิคราะหอ์นัตรายในภาวะทไีมป่กต ิ

-END- 
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6.1.2.2

6.1.2.2 การประเมนิความเสยีงดา้นOH&S และความเสยีง
อนื ๆ ตอ่ระบบบรหิาร OH&S 

  
 

 
6.1.2.2 การประเมนิความเสยีงดา้นOH&S และความเสยีงอนื ๆ ตอ่ระบบบรหิาร OH&S 
  
องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตัแิละธํารงรักษากระบวนการ เพอื :  
a)  ประเมนิความเสยีงดา้นOH&S จากอนัตรายทมีกีารบง่ช,ี โดยไตรต่รอง (take into account) 
ประสทิธผิลของมาตรการควบคมุทมีอียู ่ 
b)  พจิารณาและประเมนิความเสยีงอนืเกยีวเพอื จัดทํา, นําไปปฏบิตั,ิ การดําเนนิงาน และธํารงรักษา
ระบบบรหิารOH&S  
 
วธิกีารตา่งๆและเกณฑใ์นการประเมนิความเสยีงดา้นOH&Sขององคก์รตอ้งไดรั้บการกําหนดทเีกยีวขอ้ง
กบัขอบเขต,ธรรมชาต ิและชว่งเวลา, เพอืทําใหมั้นใจวา่เป็นเชงิรกุมากกวา่เชงิรับ, และใชใ้นแนวทางที
เป็นระบบ  เอกสารสารสนเทศตอ้งไดรั้บการธํารงรักษาและจัดเก็บ สําหรับวธิกีารตา่งๆและเกณฑ ์

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 

 ตอ้งมกีระบวนการ 
 ตอ้งเชงิรกุ ไม ่เชงิรับ 
 ตอ้งทําอยา่งเป็นระบบ 
 ตอ้งม ีวธิกีารและเกณฑ ์รวมถงึเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการประเมนิ 

 
 
การประเมนิความเสยีงดา้นOH&S 
 
1 ทวัไป 
 
ความเสยีงคอืการรวมกนัของโอกาสเกดิเหตกุารณ์หรอืการสมัผัสทเีป็นอนัตรายและความรนุแรงของการ
บาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย ทอีาจเกดิขนึจากสถานการณ์ใดๆ 
 
การประเมนิความเสยีง คอืกระบวนเพอืการประเมนิ ความเสยีง ทเีกดิจากอนัตราย โดยคํานงึถงึความ
เพยีงพอของการควบคมุทมีอียู ่และการตัดสนิใจวา่ระดับความเสยีงนันเป็นทยีอมรบัหรอืไม ่ 
 
ความเสยีงทยีอมรบัไดค้อืความเสยีงทถีกูลดระดับใหอ้ยูใ่นระดับทอีงคก์รรับได ้โดยคํานงึถงึภาระผูกพัน
ทางกฎหมายและบรบิทองคก์ร  
 
หมายเหต ุ เอกสารอา้งองิบางฉบบัใชคํ้าวา่ "การประเมนิความเสยีง" เพอืรวมกระบวนการทงัหมดของการ
ระบคุวามเป็นอันตรายการกําหนดความเสยีงและการเลอืกการลดความเสยีง หรอืการควบคุมความเสยีงที
เหมาะสมการประเมนิความเสยีงและการควบคมุความเสยีง 
 
 
2 ขอ้มลูนําเขา้สําหรบัการประเมนิความเสยีง 
 
ขอ้มลูนําเขา้สูก่ระบวนการประเมนิความเสยีงอาจรวมถงึ แตไ่ม ่จํากดัเพยีงขอ้มลูหรอืขอ้มลูตอ่ไปน:ี 
 

 รายละเอยีดของทตีังททํีางาน 
 ขอบเขตทเีป็นอนัตรายระหวา่งกจิกรรมในททํีางาน 
 การเตรยีมการดา้นการรักษาความปลอดภัย 
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6.1.2.2

 ความสามารถของมนุษย,์ พฤตกิรรม, ความสามารถ, การฝึกอบรมและประสบการณ์ของผูท้ปีกติ
และ / หรอืดําเนนิงานททํีาใหพ้วกเขามคีวามเสยีง; 

 ขอ้มลูทางพษิวทิยาขอ้มลูทางระบาดวทิยาและขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัสขุภาพอนื ๆ 
 การเกยีวขอ้งของบคุลากรอนื ๆ (เชน่ผูทํ้าความสะอาด ผูเ้ขา้ชม ผูรั้บเหมา และสาธารณชน) ที

อาจเสยีงตอ่การเกดิกจิกรรมการทํางาน 
 รายละเอยีดของระบบงานทเีป็นลายลักษณ์อกัษรใด ๆ ทมีอียูแ่ละ / หรอืขันตอนการอนุญาตให ้

ทํางานทเีตรยีมไวสํ้าหรบังานททํีาใหค้นงานตกอยูใ่นความเสยีง 
 คําแนะนําของผูผ้ลติหรอืซพัพลายเออร ์สําหรับการทํางานและการบํารงุรักษาอปุกรณ์และสงิ

อํานวยความสะดวก 
 ความพรอ้มใชง้านและการควบคมุ (เชน่การระบายอากาศการป้องกนัและอปุกรณป้์องกนัสว่น

บคุคล) 
 เงอืนไขทผีดิปกตเิชน่ การหยดุชะงักของบรกิารสาธารณูปโภคเชน่ไฟฟ้าและนําหรอืกระบวนการ

อนื ๆ ลม้เหลว 
 สภาพแวดลอ้มทงัภายนอกและภายในททํีางาน 
 โอกาสทจีะเกดิความลม้เหลวของสว่นประกอบของเครอืงจักรและโรงงานและอปุกรณ์ความ

ปลอดภัยหรอืการเสอืมสภาพจากการสมัผสักบัองคป์ระกอบหรอืวสัดกุระบวนการ 
 รายละเอยีดของการเขา้ถงึและความเพยีงพอ / เงอืนไขของขนัตอนฉุกเฉนิ, แผนหนฉุีกเฉนิ, 

อปุกรณ์ฉุกเฉนิ, เสน้ทางหลบหนฉุีกเฉนิ (รวมถงึป้าย), สงิอํานวยความสะดวกการสอืสารฉุกเฉนิ
และการสนับสนุนฉุกเฉนิภายนอก ฯลฯ ; 

 ขอ้มลูการวดัเฝ้าระวงั ทเีกยีวขอ้งกบัเหตกุารณ์อบุตัเิหตแุละประสบการณ์สขุภาพทเีกยีวขอ้งกบั
กจิกรรมการทํางานเฉพาะ 

 การคน้พบกจิกรรมการทํางานซงึอาจทําใหค้นงานตกอยูใ่นความเสยีง 
 รายละเอยีดของการกระทําทไีมป่ลอดภัยกอ่นหนา้นีไมว่า่จะโดยบคุคลททํีากจิกรรมหรอืโดย

บคุคลอนื (เชน่บคุลากรทอียูต่ดิกนัผูเ้ขา้ชม ผูรั้บจา้ง ฯลฯ ) 
 โอกาสทจีะเกดิความลม้เหลว จากระบบการควบคมุ 
 ระยะเวลาและความถใีนการปฏบิตังิาน 
 ความถกูตอ้งและความน่าเชอืถอืของขอ้มลูทมีสํีาหรบัการประเมนิความเสยีง และ 
 ขอ้กําหนดทางกฎหมายและอนื ๆ ซงึกําหนดวธิกีารประเมนิความเสยีงทตีอ้งดําเนนิการหรอืสงิที

กอ่ใหเ้กดิความเสยีงทยีอมรับไดเ้ชน่ วธิกีารสุม่ตัวอยา่งเพอืกําหนดระดับความเสยีงใชว้ธิกีาร
ประเมนิความเสยีงเฉพาะหรอืระดับความเสยีงทอีนุญาต 

 
การประเมนิความเสยีงควรดําเนนิการโดยบคุคลทมีคีวามสามารถในวธิกีารประเมนิความเสยีงและเทคนคิท ี
และความรูใ้นกจิกรรมการทํางาน 
 
 
3 วธิกีารประเมนิความเสยีง 
 
องคก์รสามารถใชว้ธิกีารประเมนิความเสยีงทแีตกตา่งกนั สําหรับพนืทหีรอืกจิกรรมตา่ง ๆ  
เมอืกําหนดความน่าจะเป็นทจีะเกดิอันตราย ควรคํานงึถงึความเพยีงพอของการควบคมุทมีอียู ่การประเมนิ
ความเสยีงควรมรีายละเอยีดเพยีงพอทจีะกําหนดการควบคมุทเีหมาะสม 
 
วธิกีารประเมนิความเสยีงมคีวามซบัซอ้นและเหมาะสมกบักจิกรรมพเิศษ ตัวอยา่งเชน่การประเมนิความ
เสยีงของโรงงานกระบวนการทางเคมอีาจตอ้งใชก้ารคํานวณทซีบัซอ้นของความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ที
อาจนําไปสูก่ารปลอ่ยอันตราย ทอีาจสง่ผลกระทบตอ่บคุคลในททํีางานหรอืสาธารณะ 
 
ในหลาย ๆ กรณีความเสยีงของ OH&S สามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชว้ธิทีงีา่ยกวา่และมคีณุภาพ วธิกีารเหลา่นี
มักเกยีวขอ้งกบัการตดัสนิระดับสงูเนืองจากมกีารพงึพาขอ้มลูเชงิปรมิาณนอ้ยกวา่ ในบางกรณีวธิกีาร
เหลา่นีจะใชเ้ป็นเครอืงมอืคัดกรองเบอืงตน้เพอืพจิารณาวา่จําเป็นตอ้งมกีารประเมนิรายละเอยีดเพมิเตมิที
ใด 
 
องคก์รควรพจิารณาขอ้ จํากดั ในดา้นคณุภาพและความถกูตอ้งของขอ้มลูทใีชใ้นการประเมนิความเสยีง
และผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบัการกําหนดความเสยีง ยงิระดับความไมแ่น่นอนในขอ้มลูสงูขนึเทา่ใดความ
ตอ้งการในการพจิารณาความเสยีงก็ตอ้งระมดัระวังมากขนึเทา่นัน 
 
หมายเหต ุตาราง 1 สําหรับการเปรยีบเทยีบเครอืงมอืและวธิกีารประเมนิความเสยีง 
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6.1.2.2

 
เครอืงมอื  จดุแข็ง จดุออ่น 
รายการตรวจสอบ / 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
เมทรกิซค์วามเสยีง 
 
 
 
 
 
ตารางอันดับ / โหวต 
 
 
 
 
 
 
 
 
โหมดความลม้เหลวและการ
วเิคราะหผ์ลกระทบ (FMEA); 
การศกึษาอันตรายและการใช ้
งาน (haZOP) 
 
 
 
 
 
กลยทุธก์ารประเมนิการเปิดเผย 
 
 
 
 
การสรา้งแบบจําลอง
คอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 
การวเิคราะหพ์าเรโต 
 

• งา่ยตอ่การใช ้
•การใชง้านสามารถป้องกนั "สงิ
ทขีาดหายไป" ในการประเมนิ
เบอืงตน้ 
 
 
•ใชง้านงา่ย 
•แสดงภาพ 
•ไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้ัวเลข 
 
 
 
•ใชง้านงา่ย 
•ดสํีาหรับการรวบรวมความ
คดิเห็นของผูเ้ชยีวชาญ 
•อนุญาตใหพ้จิารณาปัจจัยเสยีง
หลายอยา่ง (เชน่ความรนุแรง, 
ความน่าจะเป็น, ความสามารถ
ในการตรวจจับและความไม่
แน่นอนของขอ้มลู) 
 
•ดสํีาหรับการวเิคราะห์
รายละเอยีดของกระบวนการ 
•อนุญาตใหป้้อนขอ้มลูทาง
เทคนคิ 
 
 
 
 
 
•เหมาะสําหรับการวเิคราะห์
ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัวสัดทุเีป็น
อนัตรายและสภาพแวดลอ้ม 
 
 
•หากมขีอ้มลูทเีกยีวขอ้งและ
เพยีงพอการสรา้งแบบจําลอง
คอมพวิเตอรส์ามารถใหคํ้าตอบ
ทดี ี
•โดยทัวไปใชอ้นิพตุเป็นตวัเลข
และมอีตันัยนอ้ย 
 
•เทคนคิงา่ยๆทสีามารถชว่ยใน
การพจิารณาการเปลยีนแปลงที
สําคัญทสีดุทจีะทํา 
ขอ้มลู 

•มักจะ จํากดั อยูท่คํีาตอบใช ่/ 
ไมใ่ช ่
•ใชง้านไดด้เีทา่กบัรายการ
ตรวจสอบทใีช ้- อาจไมนํ่ามา
พจิารณาสถานการณ์ทไีมซ่ํา 
 
• 2 มติเิทา่นัน - ไมส่ามารถ
พจิารณาปัจจัยหลายอยา่งทมีี
ผลตอ่ความเสยีง 
•คําตอบทกํีาหนดไวล้ว่งหนา้
อาจไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
•ตอ้งใชตั้วเลข 
•หากคณุภาพของขอ้มลูไมด่ี
ผลลัพธจ์ะไมด่ ี
•สามารถสง่ผลใหม้กีาร
เปรยีบเทยีบความเสยีงทเีปรยีบ
มไิด ้
 
 
 
•ตอ้งการความเชยีวชาญในการ
ใช ้
•ตอ้งการขอ้มลูตัวเลขเพอื
ป้อนเขา้สูก่ารวเิคราะห ์
•ใชท้รัพยากร (เวลาและเงนิ) 
•ดกีวา่สําหรับความเสยีงที
เกยีวขอ้งกบัอปุกรณ์มากกวา่ที
เกยีวขอ้งกบัปัจจัยมนุษย ์
 
•ตอ้งการความเชยีวชาญในการ
ใช ้
•ตอ้งการขอ้มลูตัวเลขในการ
ป้อนขอ้มลู 
•เวลาและเงนิจํานวนมากที
จําเป็นในการพัฒนาและ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
•มศีักยภาพในการพงึพา
ผลลัพธม์ากเกนิไปโดยไมต่อ้ง
สงสยัความถกูตอ้ง 
 
•มปีระโยชนสํ์าหรับการ
เปรยีบเทยีบรายการทคีลา้ยกนั
เทา่นันคอืมติเิดยีว 
 

 
4 ขอ้ควรพจิารณาอนื ๆ สาํหรบัการประเมนิความเสยีง 
 
บางองคก์รพัฒนาการแบบประเมนิความเสยีงทัวไปสําหรับกจิกรรมทสีามารถเกดิขนึได ้ในหลายๆพนืท ี 
แบบประเมนินเีหมาะสมสําหรับการประเมนิเบอืงตน้ซงึสามารถปรับเพมิใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงมากขนึ
โดยปรับแตง่ใหเ้หมาะสมกบัหนา้งาน 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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วธินีีสามารถเพมิความรวดเร็วและเพมิประสทิธผิลกระบวนการประเมนิความเสยีง และปรับปรงุความ
สอดคลอ้งของการประเมนิความเสยีงสําหรับงานทคีลา้ยกนัได ้
 
เมอืวธิกีารประเมนิความเสยีงขององคก์รใชห้มวดหมูท่เีป็นคําอธบิายสําหรับการประเมนิความรนุแรงหรอื
โอกาสทจีะเกดิอนัตราย ก็ควรมกีารกําหนดเชน่ คําจํากดัความทชีดัเจนของคําเชน่ "น่าจะเป็น" และ “ ไม่
น่าเป็นไปได”้ เป็นสงิจําเป็นเพอืใหแ้น่ใจวา่แตล่ะคนตคีวามเหมอืนๆกนั  
 
องคก์รควรพจิารณาถงึความเสยีงตอ่ประชากรทมีคีวามออ่นไหว (เชน่หญงิตังครรภ)์ และกลุม่เสยีง (เชน่
พนักงานใหมท่ไีมม่ปีระสบการณ์) รวมถงึความออ่นแอของบคุคลทเีกยีวขอ้งในการปฏบิตังิานโดยเฉพาะ 
(เชน่ ความสามารถในการอา่นคําแนะนําของแตล่ะบคุคล ผูท้มีปัีญหาเรอืงตาบอดส)ี 
 
วธิทีเีหมาะสมทสีดุในการพจิารณาเรอืงน ีคอืการประเมนิความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบับคุคลสมมตุหิรอืตัวแทน
อยา่งนอ้ยหนงึรายเชน่ คนทสีมัผัสกบัมันมากทสีดุหรอืคนทอีาศัยอยู ่ณ จดุคงทหีรอืมรีปูแบบการงานที
สนันษิฐาน ยกตัวอยา่งเชน่การไดรั้บสารพษิทเีป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยพจิารณาจากการสมัผัสกบั
อนัตรายของบคุคลสมมตุทิมีสีขุภาพด ีและทํางานตามโหลดงานปกต ิเมอืมกีารใชก้ารควบคมุทกํีาหนด
โดยการประเมนิความเสยีงในทางปฏบิตัคิวรพจิารณาถงึความออ่นแอโดยเฉพาะของผูท้เีกยีวขอ้งเพอื
พจิารณาวา่จําเป็นตอ้งปรับการควบคมุหรอืไม ่
 
การประเมนิความเสยีงควรคํานงึถงึจํานวนคนทสีมัผัสกบัอนัตราย อันตรายจะอยูใ่นระดับรา้ยแรงยงิขนึหาก
มผีลกระทบตอ่ผูค้นจํานวนมาก ในกรณีทเีหตกุารณ์อนัตรายเพยีงครังเดยีวอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่
บคุคลมากกวา่หนงึคนหรอืหลายคนดําเนนิกจิกรรม (เชน่ ในเวลาทตีา่งกนัหรอืในสถานทตีา่งกนัภายใน
สถานททํีางาน)  
 
ในการตัดสนิวา่จะตอ้งมมีาตรการควบคมุความเสยีงเพมิเตมิ หรอืสามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผลหรอืไม ่ควรคํานงึถงึความจรงิทวีา่จํานวนบคุคลทมีผีลตอ่ความเสยีงนันจะไดร้ับประโยชนท์ี
ไดรั้บจากการควบคมุนันยงิมากขนึ ยงิมปีระโยชนม์ากเทา่ใดก็ยงิสง่ผลคุม้ค่าตอ่การลงทนุในการควบคมุ  
 
ในกรณีทกีจิกรรมอนัตรายอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายอยา่งรนุแรงตอ่ผูค้นจํานวนมากในเหตกุารณเ์ดยีวเชน่ มี
ผูเ้สยีชวีติหลายรายรวมถงึพจิารณาความเสยีงสว่นบคุคลมปัีจจัยเพมิเตมิทตีอ้งพจิารณา การตอ่ตา้นตอ่
สาธารณชนตอ่เหตกุารณ์ดังกลา่ว ปัจจยัเสยีงทางสงัคมนยีังมผีลตอ่จํานวนเงนิทคีวรใชใ้นการควบคมุ  
 
การประเมนิความเสยีงเพอืประเมนิอันตรายจากการสมัผัสสารเคมชีวีภาพและกายภาพอาจตอ้งใชก้ารวัด
ความเขม้ขน้ของการสมัผัสดว้ยเครอืงมอืทเีหมาะสมและวธิกีารสุม่ตัวอยา่ง ควรเปรยีบเทยีบระดับความ
เขม้ขน้เหลา่นีกบัขดีจํากดั หรอืมาตรฐานการไดรั้บสมัผัสในการทํางาน องคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
การประเมนิความเสยีงพจิารณาทังผลกระทบระยะสนัและระยะยาวของการไดรั้บสมัผัสและผลกระทบ
เพมิเตมิหรอืเสรมิฤทธกินัของตวัแทนและสมัผัสหลายอยา่ง 
 
ในบางกรณีมกีารประเมนิความเสยีงโดยใชก้ารสุม่ตัวอยา่งเพอืครอบคลมุสถานการณ์และสถานทตีา่ง ๆ 
ควรใชค้วามระมัดระวงั เพอืใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูตัวอยา่งทใีชม้เีพยีงพอและเพยีงพอตอ่สถานการณ์และ
สถานททีไีดรั้บการประเมนิอยา่งเพยีงพอ 
 
5 ความรนุแรงของอนัตราย 
เมอืตอ้งการระบคุวามรนุแรงทอีาจเกดิอันตรายควรพจิารณาสงิตอ่ไปนี 

 บคุคลนันมแีนวโนม้ทจีะไดรั้บผลกระทบอยา่งไร? 
 สง่ผลเมอืเกดิอนัตรายอยา่งไร 

 
ควรระมัดระวงั ใหแ้น่ใจวา่คําจํากดัความประเภทอนัตรายสะทอ้นถงึผลกระทบดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภัยทังในระยะสนัและระยะยาว และผลกระทบตอ่สขุภาพเชน่ สญูเสยีการไดย้นิ  ขนัตอนและ/หรอื
การฝึกอบรมอาจมคีวามจําเป็นเพอืใหผู้ทํ้าการประเมนิความรนุแรง ในสงิทตีอง้พจิารณา 2 ประเด็นขา้งตน้
เนืองจากมแีนวโนม้ทจีะมุง่เนน้เฉพาะความเสยีงระยะสนั 
 
การจําแนกประเภททเีป็นไปไดข้องความรนุแรงของระดับอนัตรายขนึอยูก่บัการจัดหมวดหมู ่พนืฐานแสดง
ในตาราง 2 
 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 5 of  16                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   25 สงิหาคม 2563  

6.1.2.2

ตารางท ี2 ตัวอยา่งของประเภทอนัตราย 
ประเภทของอนัตราย 
 

อนัตรายเล็กนอ้ย 
 

อนัตรายปานกลาง 
 

อนัตรายรา้ยแรง 
 

สขุภาพ 
 
 
 
 
 
ความปลอดภัย 
 

ความรําคาญและการ
ระคายเคอืง (เชน่ปวด
หวั) สขุภาพไมด่ี
ชวัคราวทนํีาไปสู่
ความรูส้กึไมส่บาย 
(เชน่ทอ้งรว่ง)  
 
 
 
การบาดเจ็บทชีนัผวิ; 
บาดแผลเล็กนอ้ยและ
รอยฟกชํา; การระคาย
เคอืงดวงตาจากฝุ่ น 

สญูเสยีการไดย้นิ
บางสว่น; โรคผวิหนัง 
โรคหอบหดื; ความ
ผดิปกตขิองแขน
สว่นบนทเีกยีวกบังาน 
สขุภาพไมด่นํีาไปสู่
ความพกิารเล็กนอ้ย
อยา่งถาวร 
 
แผล; การเผาไหม;้ 
การสนัสะเทอืน; เคล็ด
ขดัยอกอยา่งรนุแรง 
กระดกูหกัเล็กนอ้ย 

โรครา้ยแรงถงึตาย โรค
ชวีติสนัลงอยา่งรนุแรง; 
ทพุพลภาพถาวร 
 
 
 
 
 
 
บาดเจ็บสาหัส เนือ
ตาย; การบาดเจ็บ
หลายครัง; แตกหักที
สําคัญ 

 
องคก์รควรปรับหมวดหมูด่ังกลา่วเพอืใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ตัวอย่างทแีสดงในตาราง 2 สามารถ
ขยายเป็นสกีลุม่โดยแยกหมวดหมู ่"อนัตรายรา้ยแรง" ออกเป็นสองหมวดหมูเ่ชน่ "อนัตรายรา้ยแรง" (เชน่
กระดกูหกัทสํีาคัญ) และ“ อนัตรายรา้ยแรงวกิฤต”ิ (เชน่อนัตรายถงึชวีติ)  
 
6 โอกาสทจีะเกดิอนัตราย 
 
เมอืตอ้งการระบโุอกาสทจีะเกดิอนัตรายควรคํานงึถงึความเพยีงพอของการควบคมุทมีอียู่ เมอืดําเนนิการ
ประเมนิความเสยีงสําหรับกจิกรรมใหม ่การประเมนิเบอืงตน้ควรอยูบ่นพนืฐานของการควบคมุทตีงัใจไว ้ใน
ทงัสองกรณี   
มาตรการเหลา่นคีวรมกีารบนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน เพอืใหพ้นืฐานของการประเมนิมคีวามชดัเจนเมอืมกีาร
ทบทวนการประเมนิในภายหลัง ขอ้กําหนดทางกฎหมาย และแนวทางปฏบิตัทิเีผยแพรโ่ดยหน่วยงาน
กํากบัดแูล อาจมกีารระบถุงึการควบคมุทเีหมาะสมสําหรับอนัตรายทเีฉพาะเจาะจง  
โดยทัวไปปัญหาตอ่ไปนีควรไดรั้บการพจิารณาเพมิเตมิจากขอ้มลูกจิกรรมการทํางานทกํีาหนดใน: 
 
a) ความถแีละระยะเวลาในการสมัผัสกบัอนัตรายของบคุคล 
b) ความออ่นแอของบคุคลหรอืกลุม่ (เชน่บคุลากรทอีายนุอ้ยหรอืไมม่ปีระสบการณทํ์างาน มารดาที
ตังครรภ ์และผูท้ทํีางานโดดเดยีว working alone ) 
c) ความลม้เหลวของบรกิารทอีาจเกดิขนึเชน่ ไฟฟ้าและนํา 
d) ความลม้เหลวทอีาจเกดิขนึของสว่นประกอบโรงงานและเครอืงจักรและอปุกรณ์ความปลอดภัย 
e) การสมัผัสกบัสารประกอบ; 
f) การป้องกนัทไีดรั้บจากอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) และการสวมใสอ่ยา่งถกูตอ้งเมอืจําเป็น 
g) การกระทําทไีมป่ลอดภัย (ขอ้ผดิพลาดทไีมต่ังใจหรอืการละเมดิขนัตอนโดยเจตนา) ไมว่า่จะโดยบคุคล
ททํีากจิกรรมหรอืโดยบคุคลอนื (เชน่บคุลากรทอียูใ่กลเ้คยีงผูเ้ขา้ชมและผูรั้บเหมา) ท:ี 

 อาจไมรู่ว้า่อนัตรายคอือะไร; 
 อาจไมม่คีวามรูค้วามสามารถ ทางกายภาพ ทรัพยากร ทักษะ หรอืแรงจงูใจในการทํางาน

อยา่งปลอดภัย 
 ประเมนิความเสยีงตําไป 
 ประมาทในการปฏบิตัจิรงิ และ/หรอืไมป่ฏบิตัติามวธิกีารทํางานทปีลอดภัย 
 อาจไดรั้บอทิธพิลจากพฤตกิรรมองคก์รตามวัฒนธรรมองคก์ร (เชน่การรับรูว้า่องคก์ร

ยอมรบัความเสยีง เมอืมผีลประโยชนข์องผลผลติ)  
 การพจิารณาพฤตกิรรมของผูค้นในสถานการณท์ผีดิปกตแิละฉุกเฉนิรวมถงึในระหวา่งงาน

ประจํา 
h) โอกาสในการลม้เหลวทเีกดิจากสาเหตทุวัไป ทเีพมิโอกาสในการเกดิอนัตรายเชน่ การปิดระบบควบคุม
โดยตังใจหรอืไมต่งัใจ  
 
ในการประเมนิความเป็นไปไดข้องอนัตราย องคก์รไมค่วรเชอืถอืขอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ตเ่พยีงอยา่ง
เดยีว เนืองจากขอ้มลูอาจไมส่ะทอ้นถงึสถานทแีละอปุกรณ์ในปัจจบุนั หรอืวธิกีารทํางานในปัจจบุนั ซงึ
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ไดรั้บการยอมรับหลังจากชว่งเวลาทคีรอบคลมุโดยขอ้มลู อยา่งไรก็ตามในกรณีของขอ้มลูสขุภาพทไีมด่ี
การวเิคราะหส์ามารถใหข้อ้มลูทเีป็นประโยชนเ์กยีวกบัรปูแบบของการขาดซงึสามารถแจง้ลําดบัความเสยีง 
 
ความเป็นไปไดข้องการสถานการณ์ในการเกดิอนัตราย นันอาจเทยีบเทา่กบัความเป็นไปไดท้โีอกาสการ
เกดิเหตกุารณ์นัน เทา่กบัโอกาสเกดิอันตราย  
 
 
การจําแนกประเภททเีป็นไปได ้ของอนัตรายแสดงไวใ้นตาราง 3 
องคก์รควรใชห้มวดหมูสํ่าหรับความเป็นไปไดท้เีหมาะสมกบัสถานการณ์ขององคก์รเพอืใหมั้นใจวา่ มี
ความเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ความปลอดภัยทเีกดิขนึครังเดยีว และผลกระทบตอ่สขุภาพทอีาจปรากฏตัว
หลังจากสมัผัสกบัอนัตรายเป็นระยะเวลานาน หรอืในบางครัง ในทํานองเดยีวกนัองคก์รสามารถใชคํ้า
จํากดัความทแีตกตา่งกนัสําหรับประเภทของโอกาส 
 
บางองคก์รอาจตอ้งการแบง่ยอ่ยหมวดหมู ่แตร่ะบบทมีรีายละเอยีดแยกยอ่ยแตกตา่งกนัมากเกนิไป อาจ
ทําใหค้วามแมน่ยําไดลํ้าบาก ตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นถงึความตอ้งการขององคก์รในการกําหนดเงอืนไขเชน่
“ บอ่ย” และ“ ไมน่่าเป็นไปได”้ เพอืใหส้ามารถทําการประเมนิไดอ้ยา่งสมําเสมอและทําซําไดโ้ดยผู ้
ประเมนิทแีตกตา่งกนั 
 
 
ตาราง. 3 ตัวอยา่งของหมวดหมูสํ่าหรบัโอกาสทจีะเกดิอนัตราย 
หมวดหมู่
สําหรบัโอกาสที
จะเกดิอนัตราย  
 

มแีนวโนม้มาก  
 

แนว โนม้ 
  

นา่จะมแีนวโนม้ 
 

แนวโนม้ไมน่า่
มาก 
 

การเกดิขนึ
โดยทัวไป  
 

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์อยา่ง
นอ้ยหนงึครังทกุ
หกเดอืนโดย
บคุคล  
 

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์หนงึ
ครังทกุหา้ปีโดย
บคุคล  
 

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์ครัง
เดยีวในชว่งอายุ
การทํางานของแต่
ละบคุคล 
 

นอ้ยกวา่ 1% ของ
โอกาสทจีะไดรั้บ
ประสบการณ์โดย
บคุคลในชว่งอายุ
การทํางาน  

 
ควรใชค้วามระมัดระวงัเพอืใหแ้น่ใจวา่ เกณฑน์อีอกแบบมาเพอืตอบคําถามผูป้ฏบิตังิานและผูจ้ดัการที
สามารถคาดหวังคําตอบไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ตัวอยา่งเชน่ คนสว่นใหญ่พบวา่การตัดสนิความถ ี
โดยทัวไปของเหตกุารณ์อนัตราย (เชน่ปีละครังหรอืสองครัง) งา่ยกวา่การตัดสนิความน่าจะเป็น ที
เหตกุารณ์จะเกดิขนึในระหวา่งการดําเนนิการเฉพาะ (เชน่ระหวา่งหนงึในรอ้ยกบัหนงึในพัน).  
 
ผูป้ระเมนิจําเป็นตอ้งตระหนักถงึขอ้จํากดั ในดา้นคณุภาพและความถกูตอ้งของขอ้มลูทใีชใ้นการประเมนิ
ความเสยีงและผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบัระดับความเสยีงทแีทจ้รงิ มหีลายกรณีทจํีาเป็นตอ้งมกีารประเมนิ
ความออ่นไหวเพอืประเมนิวา่ขอ้สรปุโดยรวมของการประเมนิความเสยีงมคีวามแข็งแกรง่ในแงข่องความ
ไมแ่น่นอนของขอ้มลูหรอืไม ่ยงิความไมแ่น่นอนมากขนึความตอ้งการความปลอดภัยทเีพยีงพอ 
 
สําหรับสถานการณ์ทซีบัซอ้น เทคนคิการสรา้งแบบจําลองเชน่การวเิคราะหต์น้ไมผ้ดิพลาดหรอืการ
วเิคราะหต์น้ไมเ้หตกุารณ์สามารถชว่ยในการสรา้งภาพของการรวมกนัของเหตกุารณ์ หรอืความลม้เหลวใน
การควบคมุทจีะตอ้งเป็นอนัตรายทจีะเกดิขนึ สงิเหลา่นีสามารถบอกปรมิาณหรอืใชเ้ป็นเครอืงมอืเชงิ
คณุภาพได ้อยา่งไรก็ตามจําเป็นตอ้งใชค้วามเชยีวชาญบางอยา่งในการใชเ้ทคนคิเหลา่นอียา่งถกูตอ้งโดย
ไมเ่กดิขอ้ผดิพลาดทอีาจทําใหเ้ขา้ใจผดิ 
 
7 การประเมนิความเสยีง  
7.1 ทวัไป 
ตาราง 4 แสดงวธิกีารงา่ย ๆ สําหรับการประเมนิความเสยีง ประเมนิความเสยีงตามความน่าจะเป็นและ
ความรนุแรงของอนัตรายทอีาจเกดิขนึโดยรวมความรนุแรงและประเภทความเป็นไปไดท้ ี
 
บางองคก์รอาจตอ้งการพัฒนาวธิกีารทซีบัซอ้นมากขนึ ตัวอย่างเชน่ องคก์รทมีคีวามเสยีงสงูอาจใช ้
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ตัวอยา่งเชน่ เมทรกิซท์มีหีมวดหมู ่"ความน่าจะเป็น" หรอื "อันตราย" ทมีขีนาดใหญข่นึหรอืเล็กลงเพอื
แยกแยะระหวา่งผลลัพธท์เีป็นอันตรายและอันตรายมาก สําหรับองคก์รทมีคีวามเสยีงตําเมทรกิซ ์ขนาด
เล็กอาจเพยีงพอ ตลอดการประเมนิความเสยีงควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 
 

 
 
 
8 ตดัสนิใจเกยีวกบัระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้
 
ในการประเมนิความเสยีงเชงิปรมิาณ เป็นไปไดท้จีะใชใ้นการตัดสนิใจระดับความเสยีงทยีอมรับได ้
อยา่งไรก็ตามดว้ยวธิกีารกงึปรมิาณ เชน่เมทรกิซ ์ความเสยีงการยอมรับหรอืความเสยีงอนื ๆ ไดรั้บการ
พจิารณาเป็นสว่นหนงึของกระบวนการในการตัดสนิใจวา่ควรยอมรับความเสยีงหรอืไม ่และควรมกีาร
ปรกึษากบัคนงาน  
 
ในการทําเชน่นีองคก์รควรกําหนดเกณฑก์ารยอมรับใหเ้ป็นพนืฐานสําหรับความสอดคลอ้งในการประเมนิ
ความเสยีงทังหมด สงินีควรเกยีวขอ้งกบัการปรกึษาหารอืกบัตัวแทนของผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอนื ๆ และควรคํานงึถงึกฎหมายและแนวทางของหน่วยงานกํากบัดแูลในกรณีทเีกยีวขอ้ง 
 
การประเมนิการยอมรับความเสยีงอยา่งงา่ย ๆ แสดงในตาราง5  
 

 
 
 
ในการตัดสนิใจยอมรับความเสยีงจากอนัตรายทเีฉพาะเจาะจง ควรถกูพจิารณาจากความเสยีงโดยรวมของ
แตล่ะบคุคลเพอืใหท้ราบวา่ พวกเขาสามารถอาจเผชญิกบัความเสยีงทเีกยีวขอ้งจํานวนมากหรอืในความ
เสยีงทแีตกตา่งของความเป็นอันตราย  
ควรพจิารณาถงึความเสยีงสว่นบคุคลของสมาชกิกลุม่พเิศษ เชน่กลุม่ทมีคีวามเสยีงเชน่พนักงานใหม ่หรอื
ผูไ้มม่ปีระสบการณ์ในงาน หรอืผูท้เีกยีวขอ้งโดยตรง (กลุม่คนงานทไีดรั้บความเสยีงโดยตรง) 
 
 
9 การกําหนดการควบคมุทเีหมาะสม 
 
9.1 ตดัสนิใจดาํเนนิการเพอืควบคมุหรอืลดความเสยีง 
หลังจากเสร็จสนิการประเมนิความเสยีงและพจิารณาบญัชกีารควบคมุทมีอียูแ่ลว้ องคก์รควรจะสามารถ
กําหนดไดว้า่การควบคมุทมีอียูนั่นเพยีงพอหรอืจําเป็นตอ้งปรับปรงุหรอืไม ่หรอืตอ้งการการควบคมุใหม ่
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย มาตรฐานและหลักปฏบิัตสิามารถใชใ้นการระบกุารควบคมุทเีหมาะสมสําหรับ
อนัตรายทเีฉพาะเจาะจง  
 
ตารางท ี6 แสดงตัวอยา่งเกณฑท์อีาจจัดตังขนึเพอืควบคมุความเสยีงในประเภทตา่ง ๆ   
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ระดับความเสยีง การยอมรับได:้ คําแนะนําเกยีวกบัการดําเนนิการและเวลาทจํีาเป็น 
ตํามาก 
 
 
ตํา 
 
 
 
 
กลาง 
 
 
 
 
สงู 
 
 
 
 
 
 
 
สงูมาก 
 

ความเสยีงเหลา่นถีอืวา่ยอมรับได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการใด ๆ นอกเหนือไปจาก
เพอืใหม้นัใจวา่มาตรการควบคมุนันไดรั้บการธํารงรักษา 
 
ไมม่กีารควบคมุเพมิเตมิทจํีาเป็นเวน้แตว่า่จะสามารถดําเนนิการไดใ้นตน้ทนุทตํีา 
(ในแงข่องเวลา เงนิ และความพยายาม) การดําเนนิการเพอืลดความเสยีงเหลา่นี
จะถกูกําหนดลําดบัความสําคัญตํา ควรมกีารเตรยีมการเพอืใหมั้นใจวา่การควบคมุ
นันไดรั้บการธํารงรักษา 
 
ควรมกีารพจิารณาวา่สามารถลดความเสยีงไดห้รอืไม ่แตค่วรคํานงึถงึตน้ทนุของ
มาตรการลดความเสยีงทเีพมิเตมิดว้ย มาตรการลดความเสยีงควรดําเนนิการภายใน
ระยะเวลาทกํีาหนด ควรมกีารเตรยีมการเพอืใหม้นัใจวา่มกีารควบคมุอยา่งตอ่เนือง
โดยเฉพาะอยา่งยงิหากระดับความเสยีงเกยีวขอ้งกบัผลกระทบทเีป็นอนัตราย 
 
ควรพยายามอยา่งมากเพอืลดความเสยีง ควรดําเนนิมาตรการลดความเสยีงอยา่ง
เรง่ดว่นภายในระยะเวลาทกํีาหนดและอาจจําเป็นตอ้งพจิารณาระงับหรอื จํากดั 
กจิกรรมหรอืใชก้ารควบคมุความเสยีงชวัคราวจนกวา่จะเสร็จสนิ อาจตอ้งจัดสรร
ทรัพยากรทมีปีระโยชนเ์พอืการควบคมุเพมิเตมิ ควรมกีารเตรยีมการเพอืใหม้ันใจวา่
มกีารควบคมุอยา่งตอ่เนืองโดยเฉพาะอยา่งยงิหากระดบัความเสยีงมคีวามสมัพันธ์
กบัผลกระทบทเีป็นอันตรายอยา่งยงิ 
 
ความเสยีงเหลา่นไีมส่ามารถยอมรับได ้จําเป็นตอ้งปรบัปรงุการควบคมุความเสยีง
อยา่งมนัียสําคัญเพอืลดความเสยีงใหอ้ยูใ่นระดับทยีอมรับได ้ควรหยดุกจิกรรมการ
ทํางานจนกวา่จะมกีารควบคมุความเสยีงซงึจะชว่ยลดความเสยีงเพอืไมใ่หส้งูอกี
ตอ่ไป หากไมส่ามารถลดความเสยีงไดค้วรหลกีเลยีงงานนี 

 
 
 
 
9.2 จดัทําแผนปฏบิตักิารควบคมุความเสยีง 
 
ระดับความเสยีงดังทแีสดงในตาราง 4 เป็นพนืฐานสําหรับการตัดสนิใจวา่จําเป็นตอ้งมกีารควบคมุที
ปรับปรงุหรอืไมแ่ละ ระยะเวลาสําหรับการดําเนนิการ ตารางท ี6 ระบวุา่ความพยายามในการควบคมุและ
ความเรง่ดว่นควรเป็นสดัสว่นกบัความเสยีง อาจจะมคีวามเหมาะสมทจีะคํานงึถงึจํานวนของบคุคลทเีสยีง
ตอ่ความเสยีงเมอืกําหนดลําดับความสําคัญและระยะเวลา  
 
9.3 การควบคมุความเสยีง 
9.3.1 การควบคมุ 
 
ในขณะทกีารระบอุนัตรายและความเสยีงเป็นองคป์ระกอบสําคัญของกระบวนการประเมนิความเสยีง การ
ประยกุตใ์ชก้ารควบคมุทเีหมาะสมจะชว่ยลดความเสยีงได ้  
 
การประเมนิความเสยีงควรมรีายละเอยีดเพยีงพอทจีะระบอุนัตรายและการควบคมุทจํีาเป็นเพอืลดความ
เสยีงของอนัตรายรวมถงึสงิทวีางแผนไวห้รอืในสถานท ีตวัอยา่งเชน่ในสภาพแวดลอ้มทมีกีารใชส้ารเคมี
อนัตรายหลายชนดิทตีอ้งการการใช ้PPE หลายประเภทการกําหนดอนัตรายในวงกวา้งวา่“ การสมัผัส
สารเคม”ี และ การควบคมุทสีอดคลอ้งกนัวา่“ PPE” และ“ การฝึกอบรม” ไมม่ปีระโยชน ์  
ดังนันมาตรการควบคมุควรสะทอ้นจากการศกึษาอนัตราย ประเมนิความเสยีง เชน่ 

• ระบเุสน้ทางการสมัผัสสารเคมทีเีกยีวขอ้งกบักลุม่งานในททํีางาน เชน่ การสดูดมกบัการดดูซมึ
ผา่นผวิหนัง; 

 อธบิายประเภทของอันตราย (คําอธบิายทัวไปอาจเพยีงพอ) 
 เกยีวขอ้งกบั PPE ประเภทเฉพาะทจํีาเป็นสําหรับงานเหลา่นี และ 
 ระบวุา่หลักสตูรฝึกอบรมใดทจํีาเป็น (บังคับหรอืแนะนํา) หรอืการควบคมุอนื ๆ ทเีหมาะสมสําหรับ

บคุลากรทปีฏบิัตงิานเหลา่นี 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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เกยีวขอ้งกบัความเพยีงพอของการควบคมุตอ่อนัตรายทเีกดิขนึเฉพาะบคุคล กระบวนการประเมนิความ
เสยีงควรเป็นพนืฐานในการระบสุถานการณ์และสถานการณ์ทตีอ้งมแีผนฉุกเฉนิและแผนการอพยพและ
อปุกรณ์หรอืความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิทจํีาเป็น   
 
ประสบการณ์แสดงใหเ้ห็นคณุคา่ของการตรวจสอบจรงิของการนํามาตรการควบคมุไปปฏบิตั ิซงึเป็นสว่น
หนงึของกระบวนการประเมนิความเสยีงแทนทจีะใชห้ลักการตังสมมตฐิานแตเ่พยีงอยา่งเดยีว   
 
 
9.3.2 ระบบควบคมุความเสยีง 
 
เชน่เดยีวกบัการระบกุารควบคมุทจํีาเป็น สําหรับความเสยีงเฉพาะกระบวนการประเมนิความเสยีงควร
พจิารณาขอ้ตกลงเพอืใหมั้นใจวา่การควบคมุเหลา่นีจะถกูนําไปใชแ้ละอยูใ่นสถานท ีหรอืแกไ้ข 
ตามความจําเป็น.  
การจัดการดังกลา่วเรยีกวา่ระบบควบคมุความเสยีง จัดใหม้วีธิกีารควบคมุการจัดการ สําหรบัการควบคมุ
สว่นบคุคลหรอืประเภทของการควบคมุ การใชร้ะบบอนุญาตใหทํ้างาน เป็นตัวอยา่งซงึจะรวมถงึการ
กําหนดดา้นตา่งๆเชน่: 

• ความรบัผดิชอบในการออกแบบระบบ และความรับผดิชอบของผูท้เีกยีวขอ้งในการดําเนนิงาน 
• การฝึกอบรมและความสามารถของผูท้อีอกแบบหรอืใชง้านระบบ  
• การสอืสารและการใหคํ้าปรกึษาทจํีาเป็นในการออกแบบและการทํางานของระบบ 
• การเตรยีมการสําหรับการตรวจสอบและการตรวจสอบระบบและการนําไปปฏบิตั ิและ 
• การเตรยีมการเพอืตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ และพจิารณาวา่จําเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุ

หรอืไม ่
• หากจําเป็นตอ้งมกีารควบคมุใหมห่รอืทปีรับปรงุแลว้การเลอืกของพวกเขาควรจะเป็น 

 
โดยหลักการของลําดับชนัของการควบคมุคอืการกําจัดอนัตรายทสีามารถทําได ้ตามมาดว้ยการลดความ
เสยีง (โดยการลดโอกาสทจีะเกดิขนึหรอืความรนุแรงทอีาจเกดิการบาดเจ็บหรอือันตราย) โดยการใช ้PPE 
เป็นทางเลอืกสดุทา้ย 
 
ตอ่ไปนีแสดงตัวอยา่งของการใชลํ้าดับชนัของการควบคมุ: 

• การกําจดั: แกไ้ขการออกแบบเพอืกําจัดอนัตรายเชน่ ยานยนตแ์ทนบรรจภัุณฑแ์บบแมนนวล; 
• การทดแทน: ทดแทนวสัดทุเีป็นอันตรายนอ้ยลงหรอืลดพลังงานของระบบ (เชน่ลดแรงแอมแปร์

แรงดันและอณุหภมู)ิ 
• การควบคมุทางวศิวกรรม: ตดิตังระบบระบายอากาศ, การป้องกนัเครอืง, ลกูโซ ่ฯลฯ ; 
• สญัญาณ, คําเตอืน, และ / หรอืการควบคมุการบรหิาร: สญัญาณความปลอดภัย, การทํา

เครอืงหมายในพนืทอีนัตราย, สญัญาณภาพเรอืงแสง, เครอืงหมายสําหรับทางเดนิเทา้, ไซเรน
เตอืน / ไฟ, สญัญาณเตอืน, ขนัตอนเพอืความปลอดภัย, การตรวจสอบอปุกรณ์ 

• อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล (PPE): แวน่ตานริภัย, อปุกรณ์ป้องกนัเสยีง, แผน่ป้องกนัใบหนา้, 
สายรดันริภัย, หนา้กากชว่ยหายใจ และถงุมอื 

 
ในการใชก้ารพจิารณาลําดับชนันีควร พจิารณาควบคูร่ะหวา่งตน้ทนุกบัประโยชนก์ารลดความเสยีงและ
ความน่าเชอืถอืของตัวเลอืกทมี ี 
องคก์รควรคํานงึถงึ: 

• การรวมกนัของวศิวกรรมและการควบคมุการบรหิาร (การรวมองคป์ระกอบจากลําดับชนัของการ
ควบคมุ); 

• สรา้งแนวปฏบิัตทิดีใีนการควบคมุอนัตรายโดยเฉพาะภายใตก้ารพจิารณา ไมค่วรใชก้ารประเมนิ
ความเสยีงในการพยายามปรับใชก้ารควบคมุทอีอ่นกวา่หรอืยอมรบัความเสยีงในระดับทสีงูกวา่ที
ทําไดโ้ดยการปฏบิตัทิดี ี

• ปรับงานใหเ้หมาะกบัแตล่ะบคุคล (เชน่เพอืพจิารณาความสามารถทางรา่งกายและจติใจของแต่
ละบคุคล) 

• ใชป้ระโยชนจ์ากความกา้วหนา้ทางเทคนคิเพอืปรับปรงุการควบคมุ 
• ใชม้าตรการทปีกป้องทกุคน [เชน่ โดยการเลอืกการควบคมุทางวศิวกรรมทปีกป้องทกุคนใน

บรเิวณใกลเ้คยีงของอนัตรายโดยเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
• พฤตกิรรมของมนุษยแ์ละการยอมรับวา่มาตรการควบคมุเฉพาะจะไดรั้บการยอมรับและสามารถ

นําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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• ประเภทพนืฐานของความลม้เหลวของมนุษยท์วัไป (เชน่ความลม้เหลวอยา่งงา่ย ๆ ของการ
กระทําซํา ๆ บอ่ยครังความจําหรอืความสนใจไมเ่พยีงพอขาดความเขา้ใจหรอืความผดิพลาดของ
การตัดสนิและการละเมดิกฎหรอืขนัตอน) และวธิกีารป้องกนั 

• ความจําเป็นในการแนะนําการบํารงุรักษาตามแผนตัวอยา่งเชน่การป้องกนัเครอืงจักร 
• ความตอ้งการทเีป็นไปไดสํ้าหรับการควบคมุหลายอยา่ง 
• ความตอ้งการทเีป็นไปไดสํ้าหรับการจัดการเหตฉุุกเฉนิ / ฉุกเฉนิทกีารควบคมุความเสยีงลม้เหลว 

และ 
การขาดความคุน้เคยกบัสถานททํีางานและการควบคมุทมีอียูข่องผูท้ไีมไ่ดอ้ยูใ่นการจา้งงานโดยตรงของ
องคก์รเชน่ ผูเ้ยยีมชมและบคุลากรผูร้ับเหมา 
 
เมอืกําหนดตัวควบคมุแลว้องคก์รสามารถจัดลําดับความสําคัญการดําเนนิการเพอืนําไปใช ้ในการจัดลําดับ
ความสําคัญของการดําเนนิการ องคก์รควรคํานงึถงึศักยภาพในการลดความเสยีงของการควบคมุที
วางแผนไว ้เป็นทนียิมมากกวา่วา่การดําเนนิการกบักจิกรรมทมีคีวามเสยีงสงู หรอืเสนอการลดความเสยีง
อยา่งมนัียสําคัญจะตอ้งใหค้วามสําคัญเหนือการกระทําทมีเีพยีงผลประโยชนก์ารลดความเสยีงทจํีากดั 
 
ในบางกรณี จําเป็นตอ้งปรับเปลยีนกจิกรรมการทํางาน จนกวา่จะมกีารควบคมุความเสยีงหรอืใชก้าร
ควบคมุความเสยีงชวัคราวจนกวา่การดําเนนิการทมีปีระสทิธภิาพจะเสร็จสนิ ตัวอยา่งเชน่การใชก้ารป้องกนั
การไดย้นิเป็นมาตรการชวัคราว จนกวา่จะสามารถขจัดแหลง่กําเนดิของเสยีงหรอืกจิกรรมการทํางานแยก
เพอืลดการสมัผัสเสยีง การควบคมุชวัคราวไมค่วรถอืวา่เป็นการทดแทนในระยะยาวเพอืการควบคมุความ
เสยีงทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ 
 
การจัดลําดับความสําคญัการดําเนนิการตอ้งใชว้ธิกีารในทางปฏบิตั ิตัวอยา่งเชน่ อาจมทีังการกระทําทมีี
ลําดับความสําคัญสงูไปจนตํา ซงึจําเป็นตอ้งดําเนนิการรว่มกนัเพอืผลประโยชนข์องประสทิธภิาพ ควร
พจิารณาถงึโซลชูนัทมีตีน้ทนุตําซงึเปิดใชง้านการดําเนนิการอยา่งรวดเร็วเพอืระบคุวามเสยีงบางสว่น 
วธิกีารดังกลา่วจะมปีระสทิธภิาพในการแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มันของผูบ้รหิารในการประเมนิความเสยีง
และกระบวนการควบคมุ อยา่งไรก็ตามมาตรการชวัคราวไมค่วรถกูมองวา่เป็นการทดแทนในระยะยาวเพอื
การควบคมุความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ 
 
ตาราง 6 ใหต้ัวอยา่งของวธิกีารควบคมุและความเรง่ดว่นทอีาจจัดลําดับความสําคัญเกยีวกบัความเสยีง
โดยพจิารณาตามหมวดหมูค่วามเสยีงและการยอมรับตามทกํีาหนดไวใ้นตาราง 5 
 
 
10 การบนัทกึและจดัทําเอกสารผลลพัธ ์
 
บนัทกึการประเมนิความเสยีงเพอืแสดงใหเ้ห็นวา่มกีารระบอุนัตรายทสํีาคัญทงัหมดอยา่งเป็นระบบประเมนิ
ความเสยีงทเีกยีวขอ้งและกําหนดความเพยีงพอของการควบคมุ 
 
ควรบนัทกึขอ้มลูประเภทตอ่ไปน:ี 

• กจิกรรม / พนืททํีางานภายใตก้ารประเมนิ; 
• การระบอุนัตราย 
• การพจิารณาความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัอนัตรายทรีะบรุวมถงึ: 
• พนักงานทมีคีวามเสยีง 
• โอกาสทจีะเกดิอนัตราย และ 
• ความรนุแรงของอนัตราย 
• การบง่ชรีะดบัของความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัแตล่ะอนัตราย 
• คําอธบิายของหรอือา้งองิถงึมาตรการทตีอ้งดําเนนิการเพอืควบคมุความเสยีง 
• การกําหนดขอ้กําหนดดา้นสมรรถนะสําหรบัการใชก้ารควบคุม  
• การดําเนนิการทจีะดําเนนิการหลังจากการประเมนิหรอืเพอืเรมิตน้การรวบรวมขอ้มลูเพมิเตมิ (เชน่

การสุม่ตัวอยา่งอากาศ) รวมถงึเจา้ของการกระทําวันทเีป้าหมายสําหรับการดําเนนิการใหเ้สร็จสนิ
และ / หรอืหมวดหมูก่ารจดัลําดบัความสําคัญสําหรบัการดําเนนิการ 

• ระดับความเสยีงทเีกดิจากการกระทําทเีกยีวขอ้งกบัการเปลยีนแปลงการควบคมุความเสยีงและ
การยอมรับความเสยีงทเีกดิขนึ 

• สมมตฐิานทสํีาคัญใด ๆ ทเีกดิขนึในการประเมนิ และ 
• รายละเอยีดการบรหิารเชน่ ชอืของผูป้ระเมนิคนอนื ๆ ทไีดรั้บการปรกึษาหารอืระหวา่งการประเมนิ

ผู ้
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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ตรวจสอบการรับรองโดยผูจั้ดการทรีบัผดิชอบ วนัทขีองการประเมนิ และวนัททีกีารทบทวนซํา  
 
เมอืมกีารใชก้ารควบคมุทมีอียู ่มาตรการเหลา่นคีวรมกีารจัดทํา และ บนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน เพอืใหพ้นืฐาน
ของการประเมนิมคีวามชดัเจนเมอืมกีารทบทวนในภายหลัง 
 
ในกรณีทกีารประเมนิความเสยีง กําหนดใหม้กีารปรับปรงุโปรแกรมการดําเนนิการ มาตรการควบคมุ ควร
แสดงใหเ้ห็นถงึวา่มกีารตดิตามการดําเนนิการเหลา่น ีเสร็จสมบรูณ์ 
 
11 การทบทวนอยา่งตอ่เนอืง 
 
การระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีงควรไดรั้บการทบทวนเป็นระยะ สงินตีอ้งการใหอ้งคก์รพจิารณา
เวลาและความถขีองการตรวจสอบดังกล่าวซงึไดรั้บผลกระทบจากปัญหาประเภทตอ่ไปน:ี 

 ความจําเป็นในการพจิารณาวา่การควบคมุความเสยีงทมีอียูนั่นมปีระสทิธผิลและเพยีงพอ
หรอืไม ่

 ความตอ้งการทจีะตอบสนองตอ่การเกดิขนึของอนัตรายใหม;่ 
 ความจําเป็นในการตอบสนองตอ่การเปลยีนแปลงทอีงคก์รทํา  
 ความตอ้งการทจีะตอบสนองตอ่ขอ้เสนอแนะจากกจิกรรมการตดิตามตรวจสอบเหตุการณ์  

สถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืผลลัพธข์องการทดสอบขนัตอนฉุกเฉนิ  
 การเปลยีนแปลงในกฎหมาย; 
 ปัจจัยภายนอกเชน่ ปัญหาสขุภาพทเีกดิขนึใหม ่ 
 ความกา้วหนา้ในเทคโนโลยกีารควบคมุ  
 การเปลยีนแปลงความหลากหลายในแรงงาน รวมถงึผูรั้บเหมา; และ 
 การเปลยีนแปลงทเีสนอโดยการดําเนนิการแกไ้ขและป้องกนั  

 
การทบทวนเป็นระยะสามารถชว่ยใหมั้นใจวา่การประเมนิความเสยีงมคีวามสอดคลอ้งกนัในแตล่ะชว่งเวลา 
ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงเงอืนไขและ / หรอืใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการความเสยีงทดีขีนึควรทําการ
ปรับปรงุตามความจําเป็น ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการประเมนิความเสยีงใหมเ่มอืการตรวจสอบแสดงใหเ้ห็นวา่
การควบคมุทมีอียูห่รอืการควบคมุทวีางแผนไวยั้งคงใชไ้ด ้
 
การตรวจประเมนิภายใน สามารถใหโ้อกาสในการตรวจสอบวา่ มกีารระบคุวามเป็นอันตราย การประเมนิ
ความเสยีง และการควบคมุอยู ่ในสถานทแีละเป็นปัจจบุนัหรอืไม ่  
การตรวจประเมนิภายในอาจเป็นโอกาสทเีป็นประโยชนใ์นการประเมนิวา่มกีารสะทอ้นสภาพการทํางานและ
การปฏบิตัจิรงิหรอืไม ่

- ประเมนิความเสยีงมอียูสํ่าหรับงานเฉพาะหรอืไม ่
- มกีารแกไ้ขครังลา่สดุเมอืไหร ่
- อนัตรายและ / หรอืความเสยีงทชีดัเจน จากการสังเกตหรอืจากการพดูคยุกบับคุลากรที

ปฏบิตังิาน 
- การควบคมุทเีกยีวขอ้งทอีา้งถงึในการประเมนิความเสยีงมหีลักฐานหรอืไม ่(รวมถงึเจา้หนา้ที

เครอืงมอื PPE ฯลฯ ) 
- บคุลากรทปีฏบิัตงิานนันคุน้เคยกบัความเสยีงและการควบคมุหรอืไม ่(รวมถงึวา่พวกเขาไดร้ับการ

ฝึกอบรมตามทรีะบหุรอืไม)่ และ 
- กจิกรรมทเีกดิจากการประเมนิความเสยีง ไดเ้สร็จสมบรูณ์หรอืกําลังดําเนนิอยู ่

 
การสอบสวนอบุตักิารณ ์ใหโ้อกาสทสํีาคัญในการตรวจสอบประสทิธผิลของ: 
a) กระบวนการประเมนิความเสยีงโดยรวม และ 
b) ความถกูตอ้งของการประเมนิความเสยีงสําหรับกจิกรรมเฉพาะท ีไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์
อนัตราย เนืองจากการประเมนิความเสยีงมจีดุประสงคเ์พอืลดการเกดิอบุตัเิหตทุเีป็นอนัตรายเหตกุารณ์
ดังกลา่วอาจบง่บอกถงึจดุออ่นในการประเมนิความเสยีงหรอืวธิกีารควบคมุทไีดร้บัการออกแบบนําไปใช ้
หรอืตดิตาม 
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TIS 18004 
 
 
1 การประเมนิความเสยีง 
 
1) หลกัการ 
 
อนัตรายทังหมดควรถกูชบีง่และไดรั้บการประเมนิเพอืตัดสนิระดับความเสยีง และความเสยีงนันควรถกู
ควบคมุอยา่งเหมาะสม ซงึขันตอนนคีวรทําซาํเมอืมกีารปรับปรงุหรอืมกีารเปลยีนแปลงกระบวนการผลติ
หรอืกระบวนการทํางาน สถานททํีางาน สารเคม ีเครอืงจักร วธิกีารควบคมุ รวมทังความรูเ้กยีวกบัอนัตราย
ใหม ่และกฎหมายทมีกีารเปลยีนแปลง 
 
วตัถปุระสงคห์ลักของการประเมนิความเสยีงก็เพอืตัดสนิใจวา่แผนงานหรอืการควบคมุทมีอียูเ่พยีงพอ
หรอืไม ่โดยมเีจตนารมณ์ใหค้วามเสยีงตอ้งถกูควบคมุกอ่นทอีนัตรายจะเกดิขนึ ทงันีกฎหมายไดกํ้าหนดให ้
องคก์รบางประเภทตอ้งประเมนิความเสยีงดา้นOH&Sดว้ย 
 
องคก์รควรตระหนักวา่ การประเมนิความเสยีงเป็นรากฐานทสํีาคัญของการจัดการOH&Sเชงิรกุ ซงึเป็น 
สงิจําเป็นทจีะนําไปสูค่วามสําเร็จ การประเมนิความเสยีงมพีนืฐานอยูท่กีารเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารและ ผู ้
ปฏบิตัติกลงรว่มกนัถงึขนัตอนการดําเนนิงานOH&S ในหลักการตอ่ไปน ี

• มพีนืฐานในการรับรูเ้กยีวกบัอนัตรายและความเสยีงขององคก์รรว่มกนั 
• มคีวามจําเป็นและสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
• จะเกดิผลสําเร็จในการป้องกนัอันตรายได ้

การประเมนิความเสยีงประกอบดว้ย 3 ขนัตอนพนืฐาน คอื 
• ชบีง่อนัตรายตา่งๆ 
• ประมาณระดับความเสยีงของอนัตรายแตล่ะอยา่ง 
• ตัดสนิวา่ความเสยีงนันยอมรับไดห้รอืไม ่

 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การประเมนิความเสยีง 
เพอืใหก้ารประเมนิความเสยีงมผีลในทางปฏบิตั ิองคก์รควรดําเนนิการดังตอ่ไปน ี

• แตง่ตังคณะทํางานเพอืดําเนนิการประเมนิความเสยีง 
• ปรกึษาและพจิารณารว่มกบัทกุฝ่ายทเีกยีวขอ้งเพอืทําการวางแผน พรอ้มกบัขอความคดิเห็นและ

ใหก้ารยอมรับทจีะปฏบิตั ิ
• กําหนดความตอ้งการของการฝึกอบรมการประเมนิความเสยีงใหก้บับคุคลหรอืกลุม่บคุคลทเีป็นผู ้

ประเมนิ แลว้จัดใหม้โีครงการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
• ทบทวนความเพยีงพอของการประเมนิ โดยใหแ้น่ใจวา่การประเมนิความเสยีงนันมรีายละเอยีด

มากพอ ถกูตอ้งรดักมุและเหมาะสม 
• จัดทําเอกสารแจกแจงรายละเอยีดเกยีวกบัวธิกีารจดัการ และเนอืหาสาระสําคัญทพีบและไดรั้บ

จากการประเมนิ 
 
โดยทัวไปวธิกีารประเมนิอยา่งงา่ยๆ มคีวามเหมาะสมเพยีงพอแลว้ โดยไมม่คีวามจําเป็นตอ้งคํานวณความ
เสยีงในกจิกรรมออกมาเป็นคา่ตัวเลขทเีจาะจง แตถ่า้องคก์รทกีอ่อบุตัภิัยรา้ยแรงหรอืเป็นองคก์รทมีี
อนัตรายทอีาจจะกอ่ใหเ้กดิผลระดับรา้ยแรง องคก์รควรใชก้ารประเมนิความเสยีงเชงิปรมิาณการประเมนิ
ความเสยีงในเรอืงผลกระทบตอ่สขุภาพทเีกยีวขอ้งกบัการใชส้ารเคมแีละวัตถอุนัตรายหรอืพลังงานทมีี
อนัตรายตา่ง ๆ ควรจัดใหม้กีารตรวจวัดคา่ดว้ย ตัวอยา่งเชน่ การวดัคา่ความเขม้ขน้ของฝุ่ นในบรรยากาศใน
การทํางาน ระดับความดังของเสยีงทลีกูจา้งไดรั้บหรอืความเขม้ขน้ของ 
กมัมันตภาพรังส ีเป็นตน้ 
 
 2 การชบีง่อนัตราย 
 
1) หลกัการ 
 
การชบีง่อนัตรายเป็นกระบวนการของการคน้หาสงิหรอืสถานการณท์อีาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความ
เจ็บป่วยจากการทํางาน ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานหรอืตอ่
สาธารณชน หรอืสงิตา่ง ๆ เหลา่นรีวมกนัโดยพจิารณาใหค้รอบคลมุทกุกจิกรรมและทกุพนืท ีดังนี 

• ประเภทของการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทอีาจเกดิขนึได ้
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• สงิหรอืสถานการณท์อีาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยจากการทํางาน ความเสยีหาย
ตอ่ทรัพยส์นิ ความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานหรอืตอ่สาธารณชน หรอืสงิตา่ง ๆ 
เหลา่นีรวมกนั 

• วธิกีารทํางานทอีงคก์รจัดทําขนึ 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การชบีง่อนัตราย 
 
เครอืงมอืทใีชเ้พอืชว่ยในการชบีง่อนัตราย 
• การขอคําปรกึษา 
บคุคลทมีปีระสบการณ์ในงานซงึสามารถชบีง่ประเด็นปัญหาทเีชอืวา่มอัีนตรายและมสีภาวะทอีาจ
กอ่ใหเ้กดิอบุตักิารณไ์ด ้
•การตรวจตรา 
• การศกึษาขอ้มลูจากบนัทกึ 
บนัทกึตา่งๆ และรายงานการสอบสวนอบุตักิารณท์เีกยีวขอ้งกบัการเกดิการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 
• การใชข้อ้มลู/คําแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญ 
การชบีง่อนัตรายบางอยา่งจําเป็นตอ้งไดรั้บคําแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญ การทําการวจัิยและขอ้มลูทชีดัเจน
เชน่ ขอ้มลูเคมภีัณฑเ์พอืความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)และรายละเอยีดขอ้แนะนําหรอื
ขอ้หา้มในคูม่อือปุกรณ์ของผูผ้ลติ 
• การวเิคราะหง์าน 
โดยการจําแนกงานออกเป็นแตล่ะขันตอนเพอืชบีง่อนัตรายทเีกยีวขอ้งกบังานได ้

- การวเิคราะหอ์นัตรายในภาวะปกต ิ
- การวเิคราะหอ์นัตรายในภาวะทไีมป่กต ิ

 
3 การประมาณระดบัความเสยีง 
1) หลกัการ 
ความเสยีงทจีะเกดิอนัตรายควรพจิารณาจากการประมาณคา่ความรนุแรงของผลทตีามมาจากอนัตรายและ
โอกาสของอันตรายทอีาจจะเกดิขนึ 
 
องคก์รควรเป็นผูก้าํหนดและจัดทําเกณฑท์ใีชใ้นการประเมนิคา่ความรนุแรงของผลทตีามมาของการ
บาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย หรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ หรอืตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานหรอืตอ่
สาธารณะ หรอืสงิตา่งๆเหลา่นีรวมกนั และในการพจิารณาโอกาสของอนัตรายทอีาจจะเกดิขนึ องคก์รควร
ทําการคน้หาโอกาสทจีะเกดิอนัตรายโดยพจิารณาความเหมาะสมของมาตรการควบคมุทใีชป้ฏบิตัอิยู ่
ขอ้กําหนดตามกฎหมายและขอ้ปฏบิตัเิพอืความปลอดภัย 
 
การประมาณความเสยีงควรจะคํานงึถงึทกุคนทมีโีอกาสทจีะไดร้ับอนัตราย ดังนันอันตรายใดๆจะทวคีวาม
รนุแรงขนึถา้เกดิกบักลุม่คนจํานวนมาก แตอ่ยา่งไรก็ตามความเสยีงสงูหรอืความเสยีงทยีอมรับไมไ่ด ้
บางอยา่งอาจจะเกยีวขอ้งกบังานทลีกูจา้งปฏบิตัเิพยีงคนเดยีวหรอืมกีารปฏบิัตนิาน ๆ ครัง 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การประมาณระดบัความเสยีง 
 
องคก์รอาจดําเนนิการประมาณระดับความเสยีงโดยพจิารณาจากการประมาณคา่ความรนุแรงและโอกาส
ของอันตรายทอีาจจะเกดิขนึจากแนวทางดังตอ่ไปนี 
 
ก. การประมาณคา่ความรนุแรง 
ขอ้มลูตา่งๆ ทไีดรั้บจากกจิกรรมการทํางานเป็นสงิทจํีาเป็นทสีดุทคีวรนําไปใชใ้นการประเมนิความเสยีง 
เมอืตอ้งการประเมนิคา่ความรนุแรงของผลทตีามมาของการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย โดยพจิารณาจาก
สงิตา่งๆ  

• สว่นของรา่งกายทไีดร้บัผลกระทบ 
• ลักษณะของการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย โดยเรยีงลําดับจากนอ้ยไปหามาก 
- การบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยขนัปฐมพยาบาล 
- การบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยแตไ่มส่ญูเสยีอวยัวะหรอืพกิารหรอืทพุพลภาพ 
- การบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยรา้ยแรงหรอืมกีารสญูเสยีอวยัวะหรอืพกิารหรอืทพุพลภาพหรอื
เสยีชวีติ 
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ในการพจิารณาระดับความสญูเสยีทตีามมาของความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืตอ่สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานหรอืตอ่สาธารณะ ควรคํานงึถงึความเสยีหายทังทางตรงและทางออ้มรวมกนั ในการประเมนิคา่
ความรนุแรงดังกลา่ว ควรพจิารณาสงิตา่งๆ ดังตัวอยา่งเชน่ 

• จํานวนเงนิและคา่สวัสดกิารตา่งๆ ทจีา่ยใหก้บัผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ
• เวลาในการทํางาน 
• คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารสถานท ีเครอืงมอืเครอืงจักร และอปุกรณ์ ทไีดร้ับความ 
• เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ยทัวไปทตีอ้งเสยีแมจ้ะหยดุทํางานในกรณีเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง 
• วตัถดุบิหรอืผลผลติทไีดรั้บความเสยีหาย และความเสยีหายในการผลติเนืองจากกระบวน 
• การผลติขัดขอ้งหรอืตอ้งหยดุชะงัก 
• ชอืเสยีง ภาพลักษณ์ และผลประโยชนท์างการคา้ 
• ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มและชมุชน 

ข. การประมาณโอกาสของอนัตรายทอีาจจะเกดิขนึ 
ประเด็นทใีชใ้นการพจิารณาโอกาสของอันตรายทอีาจจะเกดิขนึ 

• จํานวนบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
• ความถแีละชว่งระยะเวลาทสัีมผัสอนัตราย 
• ความลม้เหลวของสว่นประกอบของอาคารสถานท ีสว่นประกอบของเครอืงจักรและอปุกรณค์วาม

ปลอดภัยอนื ๆ 
• การสมัผัสกบัสงิทมีอีนัตราย 
• การจัดใหม้อีปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคลตามลักษณะงาน และอัตราการใชอ้ปุกรณ์

เหลา่นัน 
• การกระทําทไีมป่ลอดภัยหรอืการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานที

กําหนดซงึเกดิจากความไมต่งัใจ หรอืการฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ คําสงัหรอืมาตรการ
ความปลอดภัย เชน่ 
- ไมท่ราบวา่อะไรเป็นสงิทมีอีันตราย 
- ขาดความรู ้ทักษะในการทํางาน 
- ลักษณะของรา่งกายไมเ่หมาะสมกบังาน 
- ประมาณคา่ความเสยีงตํากวา่ความเป็นจรงิ 
- ประมาณความสําคญัและประโยชนข์องมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานทกํีาหนดไวตํ้า
เกนิไป 

 
ผลทตีามมาของเหตกุารณ์ดังกลา่วทไีมไ่ดม้กีารวางแผนมคีวามสําคัญอยา่งยงิซงึจะตอ้งมกีารนํามา
พจิารณา 
 
หลังจากมกีารพจิารณาการประมาณโอกาสและคา่ความรนุแรงของความเสยีหายแลว้นําผลของการ
ประมาณโอกาสและคา่ความรนุแรงมากาํหนดคา่ความเสยีงวา่อยูใ่นระดับใด ซงึอาจแบง่ไดเ้ป็น 5 ระดับ 
ไดแ้ก ่ระดับความเสยีงเล็กนอ้ย ระดับความเสยีงทยีอมรับได ้ระดับความเสยีงปานกลาง ระดบัความเสยีง
สงู และระดับความเสยีงทยีอมรบัไมไ่ด ้และดําเนนิการควบคมุความเสยีงใหเ้หมาะสมกบัระดับของความ
เสยีงนัน ในกรณีทคีา่ความเสยีงอยูใ่นระดับเล็กนอ้ย องคก์รอาจไมต่อ้งดําเนนิการใดเพมิเตมิจากทมีอียู ่ 
 
4 การควบคมุความเสยีง 
1) หลกัการ 
องคก์รควรวางแผนการจัดการและควบคมุกจิกรรม ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทกีอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีงตอ่สขุภาพและความปลอดภัยของลกูจา้ง 
 
การวางแผนนีสามารถบรรลผุลไดโ้ดยการจัดทําเอกสาร การนํานโยบายและมาตรฐานสําหรับการออกแบบ
สถานททํีางานและวสัดไุปปฏบิตั ิซงึรวมทังขันตอนการดําเนนิงานและวธิกีารปฏบิตังิานเพอืจัดการและ
ควบคมุแตล่ะกจิกรรม ผลติภัณฑ ์และบรกิาร เพอืใหแ้น่ใจวา่การควบคมุมปีระสทิธผิล องคก์รควรนําระบบ
การตดิตามตรวจสอบและการตรวจสอบทเีหมาะสมมาปฏบิัตติามความจําเป็น องคก์รอาจนําวธิกีารเหลา่นี
มาใชร้ว่มกบัการปฏบิตังิาน เชน่ 
 
ก. การตรวจสอบดว้ยตนเอง 
ผูป้ฏบิตังิานควรตรวจสอบจดุทพีบวา่มคีวามเสยีงในกระบวนการทํางานเพอืใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ทจีะ
นํามาใชง้านอยูใ่นสภาพทพีรอ้มใชง้าน และพนืทกีารทํางานมกีารจัดวางทเีรยีบรอ้ย เหมาะสมกบัการ
ทํางาน 
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ข. การตรวจตราและการตรวจสอบ 
หวัหนา้งานของผูป้ฏบิตังิานหรอืหัวหนา้ทมีควรแน่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามนโยบายOH&Sขององคก์ร 
ขนัตอนการดําเนนิงาน วธิกีารดําเนนิงาน และแน่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการทํางานของผูป้ฏบิตังิานมคีวาม
ปลอดภัยและถกูสขุลักษณะตามนโยบายOH&S ขององคก์ร รวมทังควรมกีารทวนสอบการปฏบิตังิานให ้
เป็นไปตามขอ้กําหนดตามกฎหมาย 
 
ค. การตรวจตราจากหน่วยงานอสิระ 
กระบวนการตรวจตรานคีวรทําอยา่งเป็นทางการโดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติาม
นโยบายOH&S ขนัตอนการดําเนนิงาน และวธิกีารดําเนนิงานขององคก์รรวมทังมกีารจัดสรรทรัพยากร
อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการทํางานของทกุพนืท ีเพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ดา้นOH&S และควรมกีารตรวจตรากระบวนการผลติ/ทํางานทมีอียูเ่พอืชบีง่และควบคมุความเสยีงใหมท่ี
อาจจะเกดิขนึกอ่นลกูจา้งขององคก์รจะเรมิทํางาน 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การควบคมุความเสยีง 
การควบคมุความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพมากทสีดุคอื การควบคมุอันตรายทแีหลง่กําเนดิ ซงึควรดําเนนิการ
เป็นลําดับแรก แตห่ากไมส่ามารถปฏบิตัไิดห้รอืยังมคีวามเสยีงอยูค่วรพจิารณากําหนดมาตรการควบคมุที
ทางผา่นระหวา่งแหลง่กําเนดิอนัตรายกบัผูป้ฏบิตังิาน แลว้จงึพจิารณามาตรการควบคมุทผีูป้ฏบิตังิาน 
ในการกําหนดมาตรการควบคมุ ควรพจิารณาเลอืกประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปนีอยา่งถถีว้น 

• ขจัดอันตรายหลายประเภทไปพรอ้มๆ กนั หรอืขจัดอนัตรายทแีหลง่กําเนดิ เชน่ การใชส้ารเคมทีี
ปลอดภัยแทนสารเคมอีนัตรายทใีชอ้ยู ่หรอืการควบคมุเสยีงทเีครอืงจักร 

• ลดความเสยีงลง เชน่ การใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าทมีแีรงดันไฟฟ้าตํา หรอืเปลยีนการใชส้ารเคมทีมีี
ประสทิธผิลพอๆ กนัแต่อนัตรายนอ้ยกวา่ เป็นตน้ 

• ถา้เป็นไปไดใ้หป้รบังานใหเ้หมาะสมกบัคน โดยคํานงึถงึความสามารถทางรา่งกายและจติใจของ
ผูป้ฏบิตังิานแตล่ะคน 

• พจิารณาเลอืกเทคนคิวชิาการทกีา้วหนา้มาใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่การปรับปรงุการควบคมุ
อนัตราย 

• พจิารณาเลอืกมาตรการป้องกนัทสีามารถคุม้ครองไดท้กุๆ คน 
• กําหนดแผนการบํารงุรักษา เชน่ การบํารงุรักษาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายของเครอืงจักร 
• ถา้ไมส่ามารถควบคมุทแีหลง่กําเนดิหรอืทางผา่นของอันตรายได ้ก็ใหเ้ลอืกใชอ้ปุกรณค์ุม้ครอง

ความปลอดภัยสว่นบคุคล 
• กําหนดมาตรการการเตรยีมความพรอ้มสําหรับภาวะฉุกเฉนิในกรณีตา่งๆ  
• กําหนดตัวชวีดัเชงิรกุเพอืตดิตามตรวจสอบวา่ มกีารปฏบิัตติามมาตรการควบคมุทกํีาหนดไว ้ 

 
 

 
นยิาม  
 
 
3.18 
การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health) 
ผลดา้นลบตอ่ สภาพรา่งกาย จติใจ หรอืความคดิของบคุคล  
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ผลดา้นลบนอีาจรวมถงึโรคภัยทางอาชพี การเจ็บป่วย และการเสยีชวีติ 
หมายเหต ุ2 คําวา่ “การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health)” หมายถงึ การเกดิการบาดเจ็บหรอืภาวะทขุภาพ 
ไมว่า่รวมหรอืแยก 
 
3.20  
ความเสยีง 
ผลกระทบของความไมแ่น่นอน 
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ผลกระทบคอืความคลาดเคลอืนจากทคีาดหวงัไว ้— เชงิบวกหรอืเชงิลบ 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ความไมแ่น่นอนคอืสถานการณ์ ,บางสว่น,ของขอ้มลูทบีกพรอ่งเกยีวกบัความเขา้ใจหรอื
ความรู,้ ในผลทตีามมาของเหตกุารณ์หรอืโอกาสการเกดิ 
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หมายเหต ุ3 ขอ้มลู: ความเสยีงมักตอ้งเป็นลกัษณะทเีป็นการอา้งองิสําหรับ "เหตกุารณ์" ทเีป็นไปได ้(ตามที
กําหนดไวใ้นคูม่อื ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) และ "ผลทตีามมา" (ตามทกีําหนดไวใ้นคูม่อื 73:2009, 
3.6.1.3) หรอืการผสมผสานกนั 
หมายเหต ุ4 ขอ้มลู: ความเสยีงมักตอ้งมกีารแสดงออกมาในรปูแบบการผสมผสานของผลทตีามมาของเหตกุารณ์ 
(โดยรวมถงึสถานการณ์เปลยีนแปลง) และ "ความคลา้ยคลงึกัน" ทเีกยีวขอ้ง (ตามทกีําหนดไวใ้นคูม่อื ISO Guide 
73:2009, 3.6.1.1) ของการเกดิขนึ 
หมายเหต ุ5 : ในเอกสารน ีคําวา่ “ความเสยีงและโอกาส” ใชร้ว่มกนัซงึหมายความวา่ ความเสยีง OH&S (3.21), 
โอกาส OH&S(3.22) และ ความเสยีงและโอกาสอนืๆ ตอ่การบรหิารจัดการ 
หมายเหต ุ6 : ไดม้าจากคําศพัทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL รวมถงึ 
ISO/IEC Directives สว่นท ี1 ในหมายเหตทุ ี5 ไดม้กีารเพมิเพอือธบิายคําวา่ “ความเสยีงและโอกาส” เพอืใชใ้น
เอกสารฉบบัน ี
 
3.21 
ความเสยีงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย   
ความเสยีงOH&S  
สว่นผสมระหวา่ง โอกาสการเกดิสถานการณท์เีป็นอนัตราย  (hazardous event)หรอืการเกดิเหต ุ
(exposure) และ ความรนุแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health) (3.18)ซงึเกดิจาก
สถานการณ์หรอืการเกดิเหต ุ
 
3.22 
โอกาสดา้น อาชวีอนามัยและความปลอดภยั  
โอกาส OH&S 
สถานการณ์หรอืชดุของสถานการณท์สีามารถนําไปสูก่ารปรับปรงุของสมรรถนะดา้น OH&S (3.28) 

 
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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6.1.2.3 

6.1.2.3 การประเมนิโอกาสดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั และ โอกาสอนื ๆ  

 
 

 
6.1.2.3 การประเมนิโอกาสดา้น OH&S และ อนื ๆ  
องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตัแิละธํารงรักษากระบวนการ ในการประเมนิ:  
a)โอกาสในการยกระดับสมรรถนะดา้นOH&S, โดยไตรต่รองถงึ (take into account) การวางแผนการ
ปรับเปลยีนขององคก์ร,นโยบาย,กระบวนการ,หรอืกจิกรรม และ: 

1)  โอกาสในการเปลยีนแปลงงาน, องคป์ระกอบงาน และ สภาพแวดลอ้มในการทํางานตอ่ผู ้
ทํางาน(worker)  
 2)   โอกาสในการขจดัอันตราย และลดความเสยีงOH&S 
 3)   การวางแผนปรับเปลยีนตอ่องคก์ร,นโยบาย,กระบวนการ หรอื กจิกรรม  

b) โอกาสในการปรับปรงุระบบบรหิารOH&S อนืๆ. 
 
หมายเหต ุความเสยีงและโอกาสดา้นOH&S สามารถสง่ผลตอ่ความเสยีงและโอกาสขององคก์ร 

 
ขอ้สงัเกต 
 
 มาตรฐานตอ้งการใหม้กีระบวนการ 
 กระบวนการนีมไีวเ้พอืประเมนิ (ระบ ุวเิคราะห ์และ ตัดสนิ) กบัโอกาสดา้น 

OH&Sและอนืๆ  วา่ม ี“สถานการณ์หรอืชดุของสถานการณ์ใดทสีามารถ
นําไปสูก่ารปรับปรงุของสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย” 
หรอืไมอ่ยา่งไร มาตรฐานตอ้งการใหม้กีารแสวงหาโอกาส 

 มาตรฐานมไิดใ้หท้า่นกําหนดเกณฑก์ารประเมนิเพอืประเมนิโอกาส
ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและโอกาสอนื ๆ แตอ่ยา่งใด   

 โอกาสทตีอ้งการใหป้ระเมนิมเีพยีง 2 เรอืง  
1. โอกาสในการยกระดบัสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย OH&S performance 
หมายถงึ มอีะไรทน่ีาทํา หากทําแลว้จะเกดิการยกระดับ ประสทิธผิลของมาตรการป้องกนั 
มาตรการควบคมุ ทใีชใ้นการป้องกนัการบาดเจ็บและภาวะทขุภาพแกผู่ทํ้างาน(worker) และ 
การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน   
2. โอกาสในการปรบัปรงุระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยั หมายถงึ จะ
เปลยีนแปลง ปรบัเปลยีน ปรบัปรงุ กระบวนการ วธิกีาร และองคป์ระกอบอนืของระบบ OH&S MS 
ใหด้ขีนึกวา่นไีดห้รอืไม ่

 
อะไรคอื โอกาสดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและโอกาสอนืๆ   
 
1.โอกาสดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S opportunity) คอื สถานการณ์หรอืชดุของ
สถานการณ์ทสีามารถนําไปสูก่ารปรับปรงุของสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 
ดังนัน สงิททีา่นตอ้งระบ ุคอื สถานการณ์หรอืชุดของสถานการณ์ทนีา่สนใจเพอืนําไปสูก่ารปรับปรงุ
ประสทิธผิลในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ แกผู่ทํ้างาน(worker) และการใหส้ถานที
ทํางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน ( มไีด ้ลา้นแปด ) 
 
2.โอกาสอนืๆคอื โอกาสในการทําใหบ้รรลคุวามตอ้งการผูม้สีว่นไดเ้สยี และ หรอื พันธสญัญาใดๆ ได ้
มากกวา่น ี 
 
ตวัอยา่งสถานการณ์หรอืชุดของสถานการณ์ ทนีา่สนใจเพอืนําไปสูก่ารปรบัปรงุ ดา้นอา
ชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 
ทา่นจะรู ้โอกาสดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตอ่เมอื ทา่นไดม้กีารระบแุละศกึษาอันตราย แลว้ 

โอกาสไมไ่ดม้า
จากความบงัเอญิ 
แตม่าจากการ
แสวงหา 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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6.1.2.3 

โอกาสดา้น OH&S คอืวธิทีทีา่นใชจั้ดการกบั โอกาสการเกดิและความรนุแรง ของอันตรายททีราบ ซงึ
หมายถงึ หากมกีารฉกฉวยโอกาสน ีอาจมกีารปรบัปรงุเปลยีนแปลงวธิกีาร มกีารเปลยีนแปลงสถานท ีจงึ
มักมกีารทําเป็นโครงการ มกีารตังเป็นวตัถปุระสงค ์เป็นตน้ 
 
การประเมนิโอกาสน ีจะอยูใ่น กระบวนการ สําหรับการกําจัดอนัตรายและลดความเสยีง OH&S โดยใช ้
ลําดับชนัในการควบคมุ วา่ประเมนิแลว้มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม ่ทอีงคก์รจะฉกฉวยโอกาสในการปรบัปรงุ
เหลา่นัน  ตามขอ้กําหนดท ี8.1.2    
 
a) กําจัดอนัตราย 
b) ทดแทนดว้ยวัสด ุกระบวนการ การปฏบิตังิานหรอืเครอืงมอืทมีอีนัตรายนอ้ยกวา่  
c) ใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรม และ/หรอื การจัดงานใหม ่
d) ใชก้ารควบคมุเชงิการจดัการ, รวมถงึการอบรม 
e) ใชเ้ครอืงมอืป้องกนัสว่นบคุคลทเีพยีงพอ 
 
การเปลยีนเครอืงจักรใหม ่ การลดการเคลอืนท ี
การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติใหม ่ การปรับวธิกีารยกขน 
การเปลยีนวธิกีารทํางาน  การเปลยีนวตัถดุบิ 
การออกแบบการไหลของงานใหม ่ การใชร้ะบบอตัโนมัตแิทนในบางงาน 
การใช ้เครอืงมอืชว่ยในการทํางาน การปรับเปลยีนเวลาในการทํางาน 
การปรับวธิใีนการผลติ การเปลยีนตัวทําละลายจาก …… เป็น …… 
การลดงานซําซาก การยา้ยเครอืงจักรใหม ่ 

 
 
ตวัอยา่งสถานการณ์หรอืชุดของสถานการณ์ ทนีา่สนใจเพอืนําไปสูก่ารปรบัปรงุ โอกาสอนืๆ 
 
ทา่นจะรู ้โอกาสอนืๆทนีอกเหนอืจากดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตอ่เมอื ทา่นไดม้กีารระบ ุและ 
ศกึษา ขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี บรบิทองคก์ร กลยทุธ ์สงิทตีอ้งการจากระบบ OH&S  
 
การปรับปรงุโอกาสอนืๆ เป็น โอกาสทนีอกเหนือจาก OH&S opportunity  จะเป็นอะไรก็ได ้ทอียากฉก
ฉวยโอกาสเพอืการปรบัปรงุองคป์ระกอบของระบบ กระบวนการของระบบ  ระบบการจัดการ เพอืใหบ้รรลุ
ขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี มากขนึ แขง่ขนัไดด้ขีนึ บรรลตุามวสิยัทศัน ์พันธกจิมากขนึ etc  
 

 การพัฒนาวฒันธรรมอาชวีอนามยัและความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือง เชน่ ขยายขดีความสามารถ 
capacity ขององคก์รประกอบทเีกยีวขอ้งกบัระบบอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ใหม้ากกวา่
ขอ้กําหนดISO หรอืการสง่เสรมิใหพ้นักงานรายงานอบุตักิารณอ์ยา่งทนัทว่งท ี

 การปรับปรงุใหเ้ห็นการแสดงการสนับสนุนจากสว่นบรหิารอยา่งชดัเจนตอ่ระบบการจัดการ 
OH&S 

 ปรับปรงุกระบวนการสอบสวนอบุตักิารณ์ 
 พจิารณาดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ตังแตเ่รมิการออกแบบโรงงาน เครอืงจักร 

กระบวนการ  
 ปรับปรงุกระบวนการมสีว่นรว่มหรอืใหคํ้าปรกึษาของผูทํ้างาน 
 การทําการเปรยีบเทยีบสมรรถนะกบัองคก์รอนืหรอืองคก์รตัวเองในอดตี   

 
 
ทา่นสามารถ บง่ช ีสถานการณ์หรอืชุดของสถานการณ ์ทนีา่สนใจเพอืนําไปสูก่าร
ปรบัปรงุ กนัอยา่งไร 
 

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทีําการการศกึษาอนัตราย ประเมนิความเสยีง  

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทํีา tool box talk 

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทํีาการตรวจตราประจําเดอืน 

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทํีาการประชุมประจําเดอืนของฝ่ายบรหิาร 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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6.1.2.3 

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทํีาการประชุมหวัหนา้งานประจําสปัดาห ์

 ทา่นอาจถกเถยีง อภปิราย  มาตรการป้องกนั มาตรการควบคมุ และโอกาสในการทําใหด้ขีนึ เมอื
มทํีาการเดนิตรวจพนืทโีดยผูบ้รหิาร 

 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ ระหวา่ง การสอบสวนอบุตักิารณ์ 
 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ  ระหวา่ง อา่นขอ้เสนอแนะทสีง่มาจากพนกังาน 
 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ  ระหวา่ง นงักนิกาแฟ 
 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ  ระหวา่ง เดนิแกวง่ไปแกวง่มา 
 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ  หลังจากไป ดงูาน หรอื เยยีมชมผูส้ง่มอบมา 
 ทา่นอาจได ้idea ดีๆ  หลังจากเจา้นายเรยีกไปดา่ 

 
การชบีง่ สถานการณ์หรอืชดุของสถานการณ ์ทน่ีาสนใจเพอืนําไปสูก่ารปรับปรงุ นันสามารถกระทําได ้
ทวัไป กระทําไดง้า่ยถา้มใีจพอ และ สามารถชบีง่ไดท้เีอกสารหลากหลาย  แตท่น่ีาสนใจคอืการชง
เรอืงราว ชงidea สูก่ระบวนการตัดสนิใจต่างหาก 
 
กระบวนการททีา่นจัดทํา ควรทําการ ระบ ุขนัตอน กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ ในการะบโุอกาส และ การหยบิ
ยกเรอืงราวจากแหลง่ตา่งๆ เขา้สูฝ่่ายบรหิารเพอืตดัสนิใจ และทาํใหค้นทเีกยีวขอ้งรูว้า่ตอ้งสอด
สา่ยสายตาหาทางทําใหอ้งคก์รดขีนึ 
 
 
Trick 
 

 การประเมนิทดีทีสีดุวา่จะฉกฉวยโอกาสใดมาทํา  คอื ใชผ้ลสรปุการประชมุในแตล่ะลําดับชนัของ
องคก์ร  รองลงมาอาจจา้งใหท้ปีรกึษามอือาชพี อาจารย ์ดา้นวศิวกรรม อาขวีอนามัย มาชว่ย
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรงุสถานประกอบการ และใหนํ้าเสนอโครงการพรอ้มคา่ใชจ่า่ย   
โดยสว่นตัว ผมหวันวา่ความเห็นสดุทา้ยจากเจา้หนา้ทคีวามปลอดภัยทัวไป อาจมพิอเพยีง    

 หากผูต้รวจประเมนิภายนอกระบหุรอืเล็งเห็นโอกาสในการยกสมรรถนะหรอืปรับปรงุระบบได ้
ในขณะททีา่นไมเ่ห็น อาจหมายถงึกระบวนการบง่ชโีอกาสในการปรับปรงุของทา่นไมค่อ่ยจะมี
ประสทิธผิล 

 หากทา่นกําหนด ลําดับชนัในการควบคมุ ตามขอ้กําหนดท ี8.1.2  ไมเ่หมาะสม จากทะเบยีน
ความเสยีง หากผูต้รวจประเมนิภายนอก พบวา่องคท์า่นม ีcapacity ในการใชก้ารควบคมุทดีกีวา่
นันได ้ผสานกบัรบิทองคก์รและขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี  ทา่นอาจไดพ้ดูคยุเหตผุลในการไมฉ่ก
ฉวยในการใชต้ัวควบคมุทดีกีวา่กบัผูต้รวจประเมนิภายนอกคนนัน !!  (หากทําบญุมาเยอะ ทา่นจะ
ไดพ้บเจอกบัผูต้รวจประเมนิทดี ีทเีล็งเห็นอันตรายและมมีาตรการควบคมุทเีหมาะสมทางธรุกจิ 
ในจังหวะทเีหมาะสมกบัสภาพธรุกจิมาให ้ ไมอ่ยา่งนัน ไดเ้ถยีงกบัผูต้รวจเด็กแตอ่โีกส้งู กรรม
แน่ๆ) 

 ใหใ้ชก้ารประชมุเป็นเครอืงมอืหลัก ในการระบโุอกาสเทา่ทเีป็นไปได ้ตามมาดว้ยกจิกรรม
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน 

 หากทา่นมคีวามตอ้งการมเีกณฑใ์นการประเมนิโอกาส เป็นการสว่นตวั (กลา่วไดว้า่อยากทํา  
พอใจทํา  อยากเทหแ์มว้า่มาตรฐานไมไ่ดใ้หท้า่นตอ้งทํา ก็อยากทําเกณฑ ์มอีะไรป่ะ)  
ใหใ้ชเ้กณฑใ์นการฉกฉวยโอกาส  ดงัน ี 

แตห่ากทา่นตอ้งการใชเ้กณฑเ์หมอืนประเมนิความเสยีง ทา่นจะเป็นคนทเีพยีนเวอรม์าก 
 
หมายเหต ุจะใหเ้ต็ม 5 หรอื 100 หรอื ลา้น ในแตล่ะ factor ก็ได ้หรอื ชอบคณูก็คณูได ้ เพราะ
ใสส่ตูรคํานวณ เพอืเอาคะแนนมาเพอืจบัเรยีงก็เทา่นัน  โดยสว่นตัวใชเ้กณฑค์วามเห็นจากที
ประชมุก็เพยีงพอเหมาะสมในสว่นผูทํ้างานและผูบ้รหิาร ไมว่า่บรษัิทเล็กหรอืบรษัิทใหญ่  

 
 
นยิาม  
 
 
3.3  

ความน่าทํา  =  ทํางา่ย +ทําเร็ว+ใชเ้งนินอ้ย +ไดผ้ลเยอะ + มคีนเห็นดว้ย + เจา้นาย
เห็นดว้ย + มผีลตอ่การยกระดับสมรรถนะOH&S และ ปรับปรงุระบบ     
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6.1.2.3 

ผูท้าํงาน(worker) 
บคุคลททํีางานหรอืทํากจิกรรมทเีกยีวกบังานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู -  บคุคลททํีางานหรอืทํากจิกรรมทเีกยีวกบังานภายใตก้ารจัดการทหีลากหลาย ไดรั้บคา่จา้ง
หรอืไมไ่ดรั้บ อาทเิชน่ ประจําหรอืชวัคราว  เป็นชว่งหรอืตามฤดกูาล ชวัคราวหรอืพารท์ไทม ์
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ผูทํ้างาน(worker)รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู (3.12) บคุคลททีําดา้นบรหิารและไมไ่ดท้ําดา้นบรหิาร  
หมายเหต ุ3 ขอ้มลู – งานหรอืกจิกรรมเกยีวกบังานทดํีาเนนิการภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร อาจดําเนนิการโดยผู ้
ทํางาน(worker) ทจีา้งโดย องคก์ร , ผูทํ้างานภายนอกจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก (external providers) ผูรั้บเหมา
(contractor) รายบคุคล(individual) และผูทํ้างานของเอเยนซ ีและ โดยบคุคลอนืๆตามขอบเขตขององคก์รทมีกีาร
ควบคมุรว่มกบังานหรอืกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบังาน ตามบรบิทองคก์ร 
 

3.6  
สถานททีาํงาน 
สถานทภีายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) ทบีคุคลตอ้งเป็นหรอืตอ้งไปเพอืการทํางาน 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- ความรับผดิชอบขององคก์รภายใตร้ะบบบรหิาร OH&S(3.11) สําหรับสถานททํีางานตอ้งขนึอยู่
กบัระดับความสามารถในการควบคมุสถานททํีางาน 
 
3.22 
โอกาสดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
OH&S opportunity 
สถานการณ์หรอืชดุของสถานการณท์สีามารถนําไปสูก่ารปรับปรงุของสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย (3.28) 
 
3.27  
สมรรถนะการทํางาน 
ผลลัพธท์สีามารถวดัผลได ้
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู:  สมรรถนะการทํางานสามารถเกยีวกบัผลสบืคน้เชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพ 
ผลลัพธส์ามารถตัดสนิและประเมนิไดด้ว้ยวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู:  สมรรถนะการทํางานสามารถเกยีวกบัการบรหิารกจิกรรมตา่ง ๆ กระบวนการ
ตา่ง ๆ (3.25) ผลติภณัฑ ์(รวมถงึบรกิาร) ระบบหรอืองคก์ร (3.1). 
  
 
3.28 
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
 

-END- 
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6.1.3 

6.1.3   การพจิารณาขอ้กาํหนดทางกฎหมายทบีงัคบัใช ้
และ ขอ้กาํหนดอนื ๆ  

 
 

6.1.3   การพจิารณาขอ้กาํหนดทางกฎหมายทบีงัคบัใช ้และ ขอ้กําหนดอนื ๆ  
  
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัตแิละธํารงรักษา กระบวนการ เพอื : 
  
a)  พจิารณาและเขา้ถงึขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆทเีป็นปัจจบุนั ทซีงึประยกุตใ์ชก้บั 
อนัตราย ,ความเสยีงดา้นOH&S และระบบบรหิารOH&S 
 
 b)  กําหนดวธิปีระยกุตใ์ชข้อ้กําหนดทางกฎหมายเหลา่นีและขอ้กําหนดอนืๆทปีระยกุตใ์ชก้บัองคก์ร 
และสงิทจํีาเป็นตอ้งมกีารสอืสาร  
 
 c)  ไตรต่รองถงึ (take into account) ขอ้กําหนดทางกฎหมายเหลา่นแีละขอ้กําหนดอนืๆ เมอืมกีาร
จัดทํา นําไปปฏบิตั ิและปรับปรงุระบบบรหิาร OH&S อยา่งตอ่เนือง 
  
 
องคก์รตอ้งธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศเกยีวกบัขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนื 
ๆ และ ตอ้งทําใหมั้นใจวา่มกีารอพัเดตเพอืสะทอ้นกบัการเปลยีนแปลงตา่ง ๆ  
  
หมายเหต ุขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนื ๆ สามารถสง่ผลตอ่ความเสยีงและโอกาสของ
องคก์ร 

 
ขอ้สงัเกต 
 
องคก์รควรสรา้งดําเนนิการและรักษาขนัตอนสําหรับการระบแุละการเขา้ถงึ กฏหมายและขอ้กําหนดใน
ปัจจบุนัและทเีกดิขนึจรงิและความตอ้งการ และรวมถงึคําแนะนําทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมและบรกิารของ
องคก์ร 
 
องคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้กําหนดทางกฎหมายทเีกยีวขอ้งเหลา่นแีละขอ้กําหนดอนืๆทอีงคก์ร
ตดิตามจะนํามาพจิารณาในการสรา้งการดําเนนิการและการรักษาระบบการจัดการ OH&S 
 
องคก์รควรสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งตามกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆแกบ่คุคลททํีางานภายใตก้ารควบคมุ
ของตนและบคุคลทสีนใจอนืๆทเีกยีวขอ้ง ผูป้ฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งภายในองคก์รควรทราบและทําความ
เขา้ใจขอ้กําหนดเหลา่นซีงึแตกตา่งกนัไปตามทอ้งถนิ/ประเทศไปยังทอ้งถนิ/ประเทศ 
 
เนืองจากตอ้งมกีารระบวุา่ กฏหมายหรอืขอ้กําหนดอนืๆใดทเีกยีวขอ้ง กระบวนการขององคก์รจําเป็นตอ้ง
ระบเุกยีวกบัวธิกีารทจีะสามารถเขา้ถงึขอ้กําหนดทางกฎหมายและความตอ้งการอนืๆ  ไมม่ขีอ้กําหนดใน
การเก็บรักษาเอกสารกฏหมายหรอืขอ้กําหนดอนืๆ เป็นการเพยีงพอ หากองคก์รสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
เมอืจําเป็น 
 
ขนัตอนขององคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สามารถระบกุารเปลยีนแปลงใดๆทมีผีลตอ่การบงัคับใช ้
กฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆทเีกยีวขอ้งกบัอนัตราย OH&S 
 
ขนัตอนขององคก์รตอ้งระบวุา่ใครควรไดรั้บขอ้มลูเกยีวกบักฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆและใหแ้น่ใจวา่มี
การสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัพวกเขา  
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6.1.3 

อะไรคอืขอ้กําหนดอนืๆ 
ขนึอยูก่บัสถานการณ์และความตอ้งการขององคก์ร อาจสมัครใจตามความตอ้งการ ขอ้กําหนดอนืๆคอื
ขอ้กําหนดทไีมใ่ชข่อ้กําหนดทางกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัอนัตราย OH&S  
 
ขอ้กําหนดอนืๆของ OH&S อาจรวมถงึ: 
——เงอืนไขตามสญัญา 
——ขอ้ตกลงกบัผูป้ฏบิตังิาน 
——ขอ้ตกลงกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
——ขอ้ตกลงกบัหน่วยงานดา้นสขุภาพ health authorities 
——แนวทางทไีมใ่ชก่ฎหมาย 
——แนวปฏบิตัทิดีทีสีดุหรอืหลักจรรยาบรรณ 
——การมุง่มันทแีสดงตอ่สาธารณะขององคก์รหรอืบรษัิทในเครอื และ 
——ความตอ้งการของกลุม่บรษัิทหรอืบรษัิท 
 
การเขา้ถงึกฏหมาย และ ขอ้กําหนดอนืๆ  
การเขา้ถงึกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอนืๆ ซงึอาจทําไดโ้ดยการใชค้วามรูภ้ายในองคก์รและ/หรอืผา่นการใช ้
แหลง่ขอ้มลูภายนอกเชน่ 
—— อนิเทอรเ์น็ต 
—— หอ้งสมดุ 
—— สมาคมการคา้ 
—— หน่วยงานรัฐ 
—— หน่วยงานบรกิารดา้นกฎหมาย 
—— สถาบนัดา้น OH&S 
—— องคก์รทปีรกึษา OH&S 
—— ผูผ้ลติเครอืงจักร; 
—— ผูส้ง่มอบวตัถดุบิ 
—— ผูรั้บเหมา 
—— ลกูคา้ 
 

TIS 18004  
 

1) หลกัการ 
 
องคก์รควรกําหนดหน่วยงานทมีหีนา้ทคีวามรับผดิชอบในการรวบรวมและตดิตามการเปลยีนแปลง
กฎหมาย และขอ้กําหนดอนืๆ ใหท้นัสมัย เพอืเป็นแหลง่ขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์รรวมทัง
ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานราชการในดา้นกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัดา้นOH&S บาง
องคก์รอาจกําหนดใหเ้จา้หนา้ทคีวามปลอดภัยในการทํางานรับผดิชอบในการดําเนนิการดังกลา่ว โดย 

• ตดิตามการแกไ้ขเพมิเตมิ การกําหนดขนึมาใหม ่และการยกเลกิกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอนืๆ
ทเีกยีวของ้ โดยอาจกําหนดเป็น ชวง่เวลาในการตดิตามการเปลยีนแปลง 

• ชแีจงและถา่ยทอดกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอนืๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงไปจากเดมิใหแ้ก่
หน่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์รทเีกยีวขอ้งไดท้ราบ 

• ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์ร ในการนํากฎหมายหรอืขอ้กําหนดไป
ดําเนนิการ 

 
2) แนวทางการปฏบิตั:ิ กฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
 
องคก์รควรกําหนดขนัตอนการดําเนนิงานสําหรับการชบีง่ การไดรั้บ รวมถงึการเขา้ใจกฎหมายและ
ขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมตา่งๆ ขององคก์ร ซงึควรครอบคลมุประเด็นตา่งๆ เชน่ 

• ขอ้กําหนดเกยีวกบักจิกรรม 
• ขอ้กําหนดเกยีวกบัผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารขององคก์ร 
• ขอ้กําหนดเกยีวกบัการประกอบอตุสาหกรรมขององคก์ร 
• กฎหมายดา้นOH&Sทวัๆ ไป 
• ขอกํ้าหนดหรอืเงอืนไขทเีกยีวกบัการออกใบรับรอง หรอืใบอนุญาต 
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6.1.3 

• การอนุญาตดําเนนิงานในกจิกรรมทมีคีวามเสยีงทกํีาหนดขนึภายในองคก์ร และโดยระเบยีบ
ปฏบิตัทิกํีาหนดจากสว่นราชการ 

องคก์รควรกําหนดขนัตอนในการสอืสารขอ้มลูตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบัขอ้กําหนดตามกฎหมายและ 
ขอ้กําหนดอนืๆ ซงึควรครอบคลมุถงึ กําหนดผูม้หีนา้ทคีวามรบัผดิชอบในการรวบรวมและตดิตามกฎหมาย
และขอ้กําหนดอนืๆ โดย 

• พจิารณากฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งดา้นOH&Sขององคก์ร และพจิารณาวา่
หน่วยงานใดบา้งทเีกยีวขอ้งกบักฎหมายนันๆ 

• ประสานงานกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งและผูบ้รหิารในการกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน
เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดตามกฎหมาย เพอืใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปโดยราบรนื รวมถงึการ
ทจีะไดรั้บการจัดสรรทรัพยากรทจํีาเป็น 

• กําหนดวธิกีารสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัขอ้กําหนดตามกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
รวมทังกฎหมายหรอืขอ้กําหนดใหม ่หรอืทมีกีารเปลยีนแปลงไปยังผูท้เีกยีวขอ้ง 

• จัดฝึกอบรมกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ทังในกรณีทเีป็นขอ้กําหนดใหมห่รอืทมีกีาร
เปลยีนแปลงเพอืทําความเขา้ใจในสาระสําคัญ ซงึอาจประสานงานรว่มกบัฝ่ายฝึกอบรม 

• จัดใหม้กีารใหคํ้าปรกึษาจากผูเ้ชยีวชาญ รวมทงัจัดหาแหลง่ขอ้มลูทจีะใหคํ้าปรกึษาดา้น
กฎหมายตามความจําเป็น เชน่ จดัทําขอ้มลูของหน่วยงานทสีามารถใหคํ้าปรกึษาแนะนําได ้
ใหแ้กห่น่วยงานทเีกยีวขอ้ง หรอืรับผดิชอบในการตดิตอ่กบัหน่วยงานทสีามารถใหคํ้าปรกึษา
แนะนําได ้เป็นตน้ 

 
แหลง่ขอ้มลูทใีชใ้นการชบีง่และตดิตามกฎหมาย ไดแ้ก ่

• หน่วยงานราชการตา่งๆ 
• สมาคม หรอืสถาบนัทเีกยีวขอ้งกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรอืนายจา้ง 
• สหภาพ หรอืองคก์รทเีกยีวขอ้งกบัลกูจา้ง 
• บรกิารจากผูเ้ชยีวชาญ 

 
เพอืใหง้า่ยตอ่การตดิตามกฎหมาย องคก์รควรจดัทําและคงไวซ้งึรายชอืของกฎหมายและระเบยีบในเรอืง
กจิกรรม ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิาร 
 
 
 
Trick 
 
 
นยิาม  
 
 
 
 

-END- 
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6.2 วตัถปุระสงคด์า้นOH&S และการวางแผนเพอืทาํให้
บรรล ุ

 
 

6.2.1   วตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
 องคก์รตอ้งจัดทําวตัถปุระสงคด์า้น OH&Sสําหรับฟังกช์นัและระดับทเีกยีวขอ้ง ในการธํารงรักษาและ
ปรับปรงุระบบบรหิาร OH&S และเพอืบรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองในสมรรถนะดา้น OH&S (ด ู10.3) 
  
วตัถปุระสงคด์า้น OH&Sตอ้ง:  
a)มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายดา้น OH&S 
b)สามารถวดัผลได ้(หากปฏบิตัไิด)้ หรอื กําลังความสามารถในการประเมนิสมรรถนะ 
c)ไตรต่รองถงึ (take into account) 

1) ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง 
2) ผลจากการประเมนิความเสยีงและโอกาส ( 6.1.2.2 และ 6.1.2.3) 
3) ผลของการใหคํ้าปรกึษากบัคนทํางาน (ด ู5.4) ,และ ,หากม,ี ตัวแทนผูทํ้างาน (workers’ 
representatives) 

d) มกีารเฝ้าระวงัตดิตาม 
e) มกีารสอืสาร 
f) มกีารอัพเดตอยา่งเหมาะสม 
 
 
6.2.2   การวางแผนเพอืบรรลวุตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
เมอืมกีารวางแผนวธิใีนการบรรลวัุตถปุระสงคด์า้น OH&S ,องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a)สงิทตีอ้งทํา 
b)ทรัพยากรอะไรทตีอ้งการ 
c)ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
d)ตอ้งเสร็จสนิเมอืไหร ่ 
e)วธิทีจีะประเมนิผล, รวมถงึดัชนวีดัสําหรับการเฝ้าระวังตดิตาม 
f)วธิจัีดการเพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์า้น OH&S จะบรูณาการเขา้สูก่ระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร  
  
องคก์รตอ้งธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศดา้นวตัถปุระสงคด์า้น OH&S และวางแผนเพอืทําให ้
บรรล ุ

 
 
วตัถปุระสงคด์า้น OH&S  
 
การกําหนดใหม้วัีตถปุระสงค ์เป็นเรอืงการทําใหก้ารจัดการเดน่ชดั วา่จะอะไรคอืสงิทอีงคต์อ้งการทํา อะไร
คอืสงิทตีอ้งการทําใหบ้รรล ุซงึการทจีะทําใหรู้ว้า่บรรลหุรอืไมค่อืทําสงินันใหเ้ป็นตัวเลข หรอื สงิทวัีดได ้
เพอืใหส้ามารถวดัไดแ้ละทําการเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะได ้
 
การวดัเพอืการประเมนิสมรรถนะ เป็นการตอบขอ้สงสยั 2ขอ้: 

1. ระบบการจัดการ (และกระบวนการ) ทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่ เป็นไปตามนโยบาย
หรอืไม?่ 

2. มาตรการควบคมุทใีชใ้นการป้องกนับาดเจ็บและเจ็บป่วยมอียูอ่ยา่งเหมาะสมหรอืไม?่ 
 
ความเสยีงขององคก์รจะเป็นตัวบง่บอกวา่ อะไรควรตอ้งวดั อะไรทตีอ้งตดิตาม  
 
มสีงิมากมายทสีามารถวดัไดใ้นระบบการบรหิาร  มสีงิทสํีาคัญทคีวรพจิารณาในการจัดทําระบบมาตรวดั
สมรรถนะ เชน่ สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมาย  สอดคลอ้งขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ แสดงใหเ้ห็น
สมรรถนะดา้น OH&S ทสีนใจดขีนึหรอืแยล่ง วตัถปุระสงคO์H&S บรรลหุรอืไม ่ 
 
องคก์รตอ้งมันใจวา่ มาตรการควบคมุทใีชใ้นการป้องกนับาดเจ็บและเจ็บป่วยไดร้ับการเฝ้าตดิตามและมี
ประสทิธผิล โดยจัดลําดับความสําคัญตามความเสยีงของOH&Sทสํีาคัญ  
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วตัถปุระสงคห์ลักของการวดัผลการดําเนนิงาน อาจใชเ้พอื: 
• ใชใ้นการพจิารณาวา่มกีารดําเนนิการแผน 

OH&S หรอืไม ่และประสบความสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค ์

• ตรวจสอบวา่มกีารดําเนนิการมาตรการ
ควบคมุความเสยีงเป็นอยา่งดหีรอืไม ่

• เพอืเรยีนรูจ้ากความลม้เหลวของระบบการ
จัดการ OH&S  รวมถงึ ไมส่อดคลอ้งกบัการ
ควบคมุความเสยีง เหตกุารณ์ทเีป็นอันตราย 
และกรณีเกดิ การป่วย; 

• เพอืสง่เสรมิการดําเนนิงานของแผน และการมาตรการควบคมุความเสยีง โดยการให ้
ฟีดแบ็คกบัทกุฝ่าย; 

• เพอืใหข้อ้มลูทสีามารถนํามาใชเ้พอืทบทวนและ ทจํีาเป็น ปรับปรงุ OH&S 
management system 

• เพอืแสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธผิลของ OH&S ขององคก์ร ผูเ้กยีวขอ้ง และ 
• เพอืประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

 
การจดัทาํดชันวีดัสมรรถนะ  
 
ตัวเลขทแีสดงดัชนนี ีเป็นขอ้มลูสารสนเทศประเภทหนงึ ซงึความตอ้งการขอ้มลูจะแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ระดับและในสว่นตา่งๆขององคก์ร   
 
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งการ ดัชนวัีด เพอืพจิารณาวา่ระบบ OH&S ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลหรอืไม ่ ใน
ระดับปฏบิตักิาร อาจจําตอ้งมตีัวบง่ชปีระสทิธผิลการทํางานทหีลายระดับชนัขององคก์ร เพอืเฝ้าตดิตามวา่ 
ไดม้กีารควบคมุความเสยีงและความมปีระสทิธผิลของมาตรการ
ควบคมุตา่งๆหรอืไม ่
 
องคก์รขนาดใหญ ่การจัดการ รวบรวมขอ้มลู OH&S เป็นสงิสําคัญ 
และควรตอ้งมวีธิกีารในการเลอืก ดัชนีวดัและความถใีนการสรปุที
เหมาะสม   และตอ้งใหเ้หมาะสมกบัภาคอตุสาหกรรมขององคก์ร 
 
การเลอืกดัชนีวดัมคีวามสําคัญ: นอ้ยเกนิไปอาจสง่ผลใหไ้มเ่ห็นภาพรวมของระบบ หากมมีากเกนิไปทําให ้
ผูบ้รหิารไดรั้บขอ้มลูทไีม่จําเป็นมากไป   มากไปกวา่นีขอ้มลูดัชนวีดัอาจถกูทําใหผ้ดิเพยีนโดยตังใจ เชน่ 
ผูจ้ดัการหรอืพนักงานเอง อาจลังเลทจีะรายงานการเกดิอบุัตเิหตใุนพนืทรัีบผดิชอบ หากอตัราการเกดิ
อบุตัเิหตเุป็น KPI ทใีช ้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเขา 
 
ตัวอยา่งวธิกีารทสีามารถใชว้ดัสมรรถนะ OH&S: 

• ทวนสอบเอกสาร เชน่ นโยบาย แผนความเสยีง  ใบอนุญาตใหทํ้างาน  
• การตรวจสอบบันทกึตัวอยา่งเชน่ การประเมนิความเสยีงทเีสร็จสมบรูณแ์ลว้  
• การตรวจสอบสถานททํีางานอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
• การตรวจสอบสถานททํีางานทเีป็นระบบโดยใชร้ายการตรวจสอบ 
• การตรวจสอบกจิกรรมการทํางาน 
• ทวัรค์วามปลอดภัยเชน่การเดนิผา่น safety tours 
• การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มททํีางานและการวดัคา่แสง ของสารหรอืพลังงานและการ

เปรยีบเทยีบกบั มาตรฐาน 
• การตรวจสอบเครอืงจักรและโรงงานเฉพาะ สว่นทเีกยีวขอ้งกบัความปลอดภัยมกีาร

ตดิตังและสภาพด ี
• การสุม่ตัวอยา่งพฤตกิรรมการประเมนิพฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิานเพอืระบ ุปฏบิตังิานทไีม่

ปลอดภัยซงึอาจตอ้งมกีารแกไ้ขโดย ตัวอยา่งเชน่การปรับปรงุการออกแบบการทํางาน
หรอืผา่นการฝึกอบรม 

• การสํารวจทศันคตขิองบคุลากรทกุระดับ; และ 
• k) เปรยีบเทยีบกบัแนวทางปฏบิตัทิดี ีOH&S ในองคก์รอนืๆ 

 
ตัวอยา่ง ดัชนีวดัเชงิชนํีา (Leading performance indicator) 

• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  นโยบายในการทํางานทไีดจั้ดทํา  

ความเสยีงขององคก์รจะเป็นตัวบง่
บอกวา่ อะไรควรตอ้งวดั อะไรทตีอ้ง
ตดิตาม 
 
สงิทอีงคก์รสนใจ จะเป็นตัวบง่บอกวา่ 
อะไรควรตอ้งวดั อะไรทตีอ้งตดิตาม
เชน่กนั 

ผูจั้ดการหรอืพนักงานอาจลังเลทจีะ
รายงานการเกดิอบุตัเิหตใุนพนืที
รับผดิชอบ หากอตัราการเกดิอบุตัเิหตุ
เป็น KPI ทใีช ้ในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของเขา 
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• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  นโยบายในการทํางานทไีดรั้บการสอืสาร 
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  ของผูเ้ชยีวชาญพเิศษดา้น OH&S ทไีดม้กีารมอบหมาย 
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต ของแผนทไีดม้กีารนําไปปฏบิตั ิ
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต การมสีว่นรว่มของผูทํ้างาน 
• จํานวนชวัโมงทผีูบ้รหิารระดับสงูทําการตรวจตรา OH&S inspection tours 
• ความถแีละประสทิธผิลของ การประชมุคณะกรรมการความปลอดภัย 
• ความถแีละประสทิธผิลของการประชมุ tool box talk 
• จํานวนขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานสําหรับการปรับปรงุ  OH &S  
• ระยะเวลากอ่นดําเนนิการตามขอ้เสนอแนะ 
• จํานวนของบคุลากรทไีดรั้บการฝึกอบรม OH &S 
• ความเขา้ใจของผูทํ้างานในเรอืงความเสยีงและมาตรการป้องกนัหรอืควบคมุความเสยีง 
• จํานวนการประเมนิความเสยีงทเีสร็จสมบรูณ์เทยีบเป็นสดัสว่นจากทจํีาเป็น 
• จํานวน ขอบเขตของการปฏบิัตติามสอดคลอ้งของการควบคมุความเสยีง  
• จํานวน ของการสอดคลอ้งต่อขอ้กําหนดกฏหมาย 
• ทศันคตขิองผูทํ้างานตอ่ ความเสยีงและมาตรการควบคมุ 
• การกระทําไดต้ามมาตรฐาน house-keeping 
• ระดับการสมัผัสในสถานททํีางาน เสยีง ฝุ่ น ควนั สารเคม ี
• ระดับการสมัผัสสว่นบคุคล ตอ่  เสยีง ฝุ่ น ควนั สารเคม ี

 
ตัวอยา่งดัชนีวดัเชงิรับ 

• รายงานการเฝ้าระวังสขุภาพ 
• การขาดงานของพนักงานเนืองจากการเจ็บป่วย (การทเีกยีวขอ้งหรอื ไมใ่ชก่ารที

เกยีวขอ้ง); 
• ในกรณีทมีโีรคหรอืเงอืนไขทางอาชพีเชน่ โรคผวิหนัง, หหูนวก, ความผดิปกตขิองแขน

ขาบนทเีกยีวขอ้งกบัการทํางาน ความเครยีด,มะเร็ง; 
• จํานวนnear-misses; 
• จํานวนการเกดิอบุตัเิหตทุเีสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  
• รายงานการเกดิเหตสุถานการณท์อัีนตราย 
• lost-time accidents,  
• การบาดเจ็บ 
• รายงานการหยดุงานทเีกยีวขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
• reportable major injuries; 
• fatal accidents. 

 
ตัวอยา่งทอีาจไดท้งัรับและรกุ 

• ขอ้รอ้งเรยีนโดยผูป้ฏบิตังิาน 
• การบรรลวุตัถปุระสงค ์OH&S 
• การไดรั้บการรอ้งเรยีนจากเจา้หนา้ทกํีากบัดแูล 
 

 
การวางแผนเพอืบรรลวุตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
 
เมอืพบคําวา่แผน การวางแผน ใหท้า่นนึกถงึคําวา่ โครงการ เพราะมักเป็นสงิเดยีวกัน  การทําใหอ้งคก์ร
บรรลวัุตถปุระสงคเ์ป็นเรอืงกําหนดสงิทตีอ้งการบรรลใุนอนาคต จงึเป็นเรอืงของการเปลยีนแปลง เป็นเรอืง
ของการทําสงิใหม ่จงึเป็นเรอืงทตีอ้งมกีารจัดการและกําหนดกรอบเวลา 
 
ดังนันแผนปฏบิัตกิารทจีะทําใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย จะ
บอกเรอืงทเีกยีวขอ้งกบั: 

 วธิกีารทใีชเ้พอืบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย วา่จะทําอะไร ทําอยา่งไร 
 ใครคอืผูรั้บผดิชอบทจีะทําใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย (ใครจะปฏบิัตงิาน) 
 ใครคอืผูม้อํีานาจในการจัดการและชแีนะการปฏบิัตงิาน และใครคอืผูร้ับผดิชอบต่อการทําใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
 ใชท้รัพยากรอะไรบา้ง (เชน่ เงนิ เวลา บคุลากร เครอืงมอื) ทบีคุคลเหลา่นตีอ้งการ 
 จะวดัความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร (โดยใชด้ัชนชีวัีดผลการดําเนนิงาน) 
 งานตา่งๆจะเสร็จเมอืใด (ตารางกําหนดวนั เวลา) 
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อะไรบา้งทคีวรมแีผนเพอืบรรลวุตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
การกําหนดแผนการจัดการ(หรือแผนปฏบิัตกิาร) เพือใหบ้รรลุ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ไดม้าจากการพจิารณาถงึประเด็น
ปัญหาทสํีาคัญ กฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ และทัศนะจากฝ่าย
ต่างๆทสีนใจ รวมทังปัจจัยอนืๆ (เชน่ เทคโนโลย ีธุรกจิ การเงนิ
และการปฏิบัตกิาร)นัน  ทังหมดนีเป็นสงิทีองค์กรตอ้งมุ่งเนน้
เพือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามขอ้ผูกพันทีไดกํ้าหนดไวใ้น
นโยบาย 
 
การนําแผนการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัไปปฏบิตั ิ
 
การประยกุตโ์ครงการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยทมีจํีานวน
มาก จะเป็นเรอืงสําคญัททํีาใหอ้งคก์รประสบความสําเร็จในระบบ
การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั   
 
โครงการแตล่ะโครงการจะตอ้งระบถุงึวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ทอีงคก์รจะไดรั้บ ซงึมกีรอบระยะเวลาทรีะบไุว ้ทรัพยากรที
จําเป็น ความรับผดิชอบของบคุลากรสําหรับการประยกุต์
โครงการดังกล่าว โครงการเหลา่นีสามารถแบง่ยอ่ยไปสูแ่ตล่ะ
เรอืงของการปฏบิตักิารในองคก์รได ้
 
ในการดําเนนิโครงการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธผิลและเหมาะสม
จะตอ้งพจิารณารวมไปถงึเรอืง การวางแผน การออกแบบ การ
ผลติ การตลาด การกําจัดอนัตราย ซงึตอ้งครอบคลมุทังในเรอืง
ทเีกดิขนึในปัจจบุนัและกจิกรรมใหม่ๆ   ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
สําหรับผลติภณัฑค์รอบคลมุในเรอืง การออกแบบ วัตถดุบิ กระบวนการผลติ การใช ้และการกําจดั สําหรับ
เรอืงการตดิตังหรอืการขยาย ปรับปรงุกระบวนการผลติซงึอาจครอบคลมุเรอืง การวางแผน การออกแบบ 
การกอ่สรา้ง การทดสอบ การปฏบิตักิาร ในระยะเวลาทกํีาหนดไวต้ามองคก์ร 
 
แผนการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เป็นรายการและแผนผังของงานทตีอ้งปฏบิัตเิป็นเป็น
ประจําวันประจําสัปดาห์ ประจําเดือน ประจําไตรมาส และบางครังแสดงรายละเอียดของงานทีตอ้ง
ดําเนนิการใหบ้รรลุวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเป็นรายปี กล่าวคอื ใครจะเป็นผูดํ้าเนนิการระบบการจัดการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย จะดําเนนิการอยา่งไร มอีะไรบา้ง ทไีหนและเมอืใด แผนการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยควรยังมรีะบบการตดิตาม รายการเพอืวดัความกา้วหนา้ของงานอกีดว้ย 
 
องค์กรควรใหผู้ท้ีจะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารนี ไดช้่วยพัฒนารายละเอียดของ
แผนปฏบิตักิารซงึจะทําใหอ้งคก์รไดร้ับประโยชน์จากผูเ้ชยีวชาญทมีอียูท่กุระดับ และเกดิขอ้ผูกพันในการ
ปฏบิตังิานจากผูท้ตีอ้งปฏบิตังิานนันเอง 
 
เพือใหเ้กดิประโยชน์ แผนการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยควรมีความยืดหยุ่น ตอ้งมีการ
ทบทวนและทําใหทั้นสมัยอยู่เสมอ เพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงในเรืองบุคลากร ความสําคัญของ
ประเด็นปัญหา กําหนดการ งบประมาณ รวมทังเมอืจําเป็นตอ้งเปลยีนแปลงวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การ
ปรับเปลยีนแผนการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยัอาจจะจําเป็นเมอืเปลยีนวัตถดุบิ หรอืกระบวนการ
ผลติ หรอืกระบวนการบําบัดกากของเสยี หรอืมกีารดัดแปลงอุปกรณ์เครอืงมอื หรอืเมอืใดก็ตามทมีกีาร
เปลียนแปลงทีความเกยีวขอ้งกับประเด็นปัญหาดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยเกดิขนึ การตดิตาม
ตรวจสอบแผนการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอย่างสมําเสมอเป็นสงิจําเป็นทจีะทําใหมั้นใจไดว้่า
แผนปฏบิตักิารนยัีงคงดําเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนือง 
 
 
 
TIP 

TIS18004 

ตวัอยา่งแผนงาน ( โครงการ) 
 ปรับปรงุโครงสรา้งคณะทํางาน 
 โครงการสง่เสรมิพฤตกิรรมความ

ปลอดภัย 
 โครงการจัดทํากจิกรรม safety 

patrol / safety work place audit  
 โครงการเพมิความยดืหยุน่ในการ

ทํางาน 
 เวลาการทํางานแบบยดืหยุน่ 

(Flexible working hours) 
 สถานททีํางานแบบยดืหยุน่ 
 โครงการทดลองปฏบิตังิาน

รปูแบบ Smart Office 
 โครงการสงิอํานวยความสะดวกและ

การดแูลเด็ก (Childcare facilities 
or contributions) 

 โครงการการปรับการยศาสตรก์บัการ
ทํางาน (Ergonomic workplace) 

 โครงการจัดการภาวะเครยีดและการ
มสีขุภาพด ี
 มมุสงิอํานวยความสะดวกเพอื

การออกกําลังกาย 
 กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 

“โครงการ FIT & FIRM TO 
SLIM” 
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การวางแผน 
1) หลักการ 
กระบวนการในการวางแผนเป็นขันตอนทสีําคัญในระบบการจัดการอชป.โดยทวัไปขนัตอนการวางแผนจะ
ครอบคลมุตังแตก่ารนําผลการทบทวนสถานะเรมิตน้ นโยบายดา้นอชป. และกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
ทเีกยีวขอ้งมาพจิารณาชบีง่อันตราย การประเมนิความเสยีง และการเตรยีมการการจัดการอชป.โดย
ครอบคลมุการกําหนดแผนงานและวตัถปุระสงคด์า้นอชป. การวางแผนปฏบิตักิารควบคมุความเสยีง 
แผนปฏบิตักิารสําหรับการควบคมุการปฏบิตั ิแผนปฏบิตักิารตดิตามตรวจสอบและการวดัผลการปฏบิัต ิการ
ตรวจประเมนิและการทบทวนการจดัการ 
 
2) แนวทางการปฏบิตั:ิ การวางแผน 
องคก์รควรตังคณะทํางานทปีระกอบดว้ยบคุลากรทมีปีระสบการณ์จากหลายๆ ดา้นในการวางแผนงานและ
นําแผนงานทไีดไ้ปใชใ้นการปรับปรงุระบบอชป. 
องคก์รควรใชข้ันตอนการดําเนนิงานอยา่งเป็นระบบในการวางแผนและนําไปใช ้ในกรณีตา่งๆ ดังนี 
• การเปลยีนแปลงทจํีาเป็นจากผลการทบทวนสถานะเรมิตน้และการทบทวนการจัดการ 
• การจัดทําแผนการควบคมุความเสยีง 
• การเตรยีมความพรอ้มสําหรับภาวะฉุกเฉนิ 
 
การจัดทําขนัตอนการวางแผนมวีธิกีารดังตอ่ไปนี 
• กําหนดวตัถปุระสงคท์งัหมดและเลอืกวตัถปุระสงคห์ลัก (ทมีอีนัดับความสําคญัมากทสีดุ) 
• กําหนดวตัถปุระสงคห์ลักในเชงิปรมิาณและกําหนดตัวชวีดั ซงึสามารถวดัความสําเร็จของวตัถปุระสงค์
หลักและประสทิธผิลของแผนงาน 
• จัดทําแผนงานเพอืใหบ้รรลวัุตถปุระสงคห์ลักนัน มกีารกําหนดเป้าหมายของแผน เป้าหมายนีจะใชเ้พอื
ตรวจวา่แผนงานนันมกีารนําไปใชค้รบถว้นหรอืไม ่
• นําแผนงานไปใช ้
• วดัผลและทําการทบทวนความครบถว้นสมบรณูของแผนงานและประสทิธผิลของแผนงานนัน 
 
ในการดําเนนิการตามขนัตอนตา่งๆ ขา้งตน้ ควรพจิารณาทบทวนหลายๆ ครังกอ่นตัดสนิเลอืกวตัถปุระสงค์
หลักหรอืแผนงานตอ่ไป 
การวางแผนอชป.ควรจดัทําใหค้รอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ใหค้รบถว้น โดยเนน้ทกีารป้องกนั บางองคก์รอาจ
ประสบปัญหาในการวางแผนระบบอชป. ขนัตอนการดําเนนิงานตา่งๆ ในหวัขอ้นีสามารถชว่ยในการ
แกปั้ญหาตา่งๆ ดังกลา่ว 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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7.1

7.1 ทรพัยากร 
 

 
7.1 ทรพัยากร 
 
องคก์รตอ้งพจิารณาและใหท้รัพยากรทจํีาเป็นสําหรับการจัดทํา, การนําไปปฏบิตั,ิ ธํารงรักษา และ
ปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองซงึระบบการบรหิารOH&S 

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
 ขอ้กําหนดนคีรอบคลมุจักรวาล กําหนดใหอ้งคก์รตอ้งทุม่เททรัพยากรสําหรับระบบOH&S อยา่งเต็มที

จะถอืเป็นขอ้อา้งไมไ่ด ้
   
 องคก์รควรกําหนดทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรบัการกําหนด การดําเนนิการ การรักษาและการปรับปรงุ

ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เมอืมกีารกําหนดทรัพยากรทตีอ้งการ องคก์รควร
พจิารณาถงึ 

—  โครงสรา้งพนืฐาน 
—  ทรัพยากรทไีดจ้ากภายนอก 
—  ระบบขอ้มลู 
—  ความสามารถ 
—  เทคโนโลย ี
— ทรัพยากรทางการเงนิ บคุคลและอนื ๆ ทเีฉพาะ
สําหรับกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ทังน ี
ควรมกีารใหท้รัพยากรในลักษณะททัีนเวลาและมี
ประสทิธภิาพ 

 
การจัดสรรทรัพยากรควรพจิารณาความตอ้งการในปัจจบุนัและในอนาคตขององคก์ร ในการการจัดสรร
ทรัพยากร องคก์รสามารถตรวจสอบยอ้นกลับประโยชนแ์ละเงนิทนุรวมถงึตน้ทนุการดําเนนิงานของ
กจิกรรมดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยหรอืทเีกยีวขอ้งกบัปัญหาตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตน้ทนุเครอืงมอื
ควบคมุมลภาวะ (คา่ใชจ้า่ยเงนิทนุ) และสามารถรวมเรอืงระยะเวลาทใีหบ้คุคลากรทํางานภายใตก้าร
ควบคมุขององคก์รไดม้เีวลาในการทําใหร้ะบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (คา่ใชจ้า่ยการ
ดําเนนิงาน) ดว้ย  
 
ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรควรมกีารทบทวนเป็นระยะ ๆ โดยเชอืมตอ่กบัการทบทวนของฝ่าย
บรหิารเพอืทําใหมั้นใจในความเพยีงพอ  ทังนีในการประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร ควรมกีาร
พจิารณาการเปลยีนแปลงทวีางแผนไวแ้ละ/หรอืโครงการหรอืการดําเนนิงานใหม ่ 
 
พนืฐานทรัพยากรและโครงสรา้งองคก์รขององคก์รทมีขีนาดเล็กจะมขีอ้จํากดับางประการในการดําเนนิ
ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยโดยปกต ิเพอืใหส้ามารถชนะขอ้จํากดัเหลา่น ีองคก์รสามารถ
พจิารณากลยทุธค์วามรว่มมอืตา่ง ๆ โดยสามารถเลอืกจะมคีวามรว่มมอืกบั 

• องคก์รลกูคา้หรอืผูจั้ดหา(ซพัพลายเออร)์ทมีขีนาดใหญก่วา่เพอืแบง่ปันเทคโนโลยแีละความรู ้
• องคก์รอนื ๆ ในหว่งโซอ่ปุทานหรอืหน่วยงานทอ้งถนิในการกําหนดและระบปัุญหาทัวไป การ

แบง่ปันประสบการณ์ การอํานวยความสะดวกใหเ้กดิการพัฒนาดา้นเทคนคิ การใชส้งิอํานวย
ความสะดวกรว่มกนั และการมสีว่นร่วมในทรัพยากรจากภายนอก  

• องคก์รการจัดมาตรฐานตา่งๆ สมาคม หรอืหอการคา้ สําหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและความรู ้
• มหาวทิยาลัยและศนูยว์จัิยอนื ๆ ทสีง่เสรมิการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางาน  

 
ความรูเ้ป็นทรพัยากรสําคญัสําหรับการจดัตังและปรับปรงุระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
เมอืกลา่วถงึความทา้ทายในอนาคต องคก์รควรคํานงึถงึฐานความรูใ้นปัจจบุันและกําหนดวธิใีนการให ้
ไดม้าและเขา้ถงึความรูเ้พมิเตมิทจํีาเป็น เพมิเตมิ 
 
 

ความรูเ้ป็นทรัพยากรสําคัญสําหรับ
การจัดตังและปรับปรงุระบบบรหิารอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัย เมอื
กลา่วถงึความทา้ทายในอนาคต 
องคก์รควรคํานงึถงึฐานความรูใ้น
ปัจจบุนัและกําหนดวธิใีนการใหไ้ดม้า
และเขา้ถงึความรูเ้พมิเตมิทจํีาเป็น 
เพมิเตมิ 
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7.1

 
 
TIP 
 
NA 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 1 of  5                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   26 สงิหาคม 2563  

7.2

7.2 ความสามารถ 
 

 
7.2 ความสามารถ 
องคก์รตอ้ง 
a) พจิารณาความสามารถทจํีาเป็นสําหรับผูทํ้างานทซีงึรับผลกระทบหรอืสรา้งผลกระทบตอ่สมรรถนะ
ดา้นOH&S 
b) ทําใหมั้นใจวา่ผูทํ้างานมคีวามสามารถ(รวมถงึความสามารถในการระบอุันตราย) บนพนืฐาน การศกึษา
,การฝึกอบรมหรอื ประสบการณ์ ทเีหมาะสม  
c) เมอืสามารถประยกุตใ์ชไ้ด,้ ดําเนนิกจิกรรมเพอืใหไ้ดม้าซงึความสามารถทจํีาเป็น, และประเมนิ
ประสทิธผิลของกจิกรรมทไีดก้ระทํา 
d) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทเีหมาะสมเพอืเป็นหลักฐานของความสามารถ 
 
หมายเหต ุการดําเนนิการทสีามารถประยกุตใ์ชต้ัวอยา่งเชน่,การใหฝึ้กอบรม,การเป็นพเีลยีง, หรอื การ
มอบหมายงานกบัพนักงานปัจจบุนั;หรอืการวา่จา้ง หรอืทําสญัญากบัผูท้มีคีวามสามารถ 
    

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
ความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะหรอืความสามารถทําใหบ้คุคล มคีวามสามารถทจํีาเป็นในดา้นประสทิธผิลการ
ทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย บคุลากรทงัหมดททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รที
สง่ผลหรอืสามารถสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัโดยมคีวามชํานาญ 
 
ในการบรรลพัุนธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งควรมคีวามรอบรูบ้นพนืฐานการฝึกอบรม การศกึษา 
ประสบการณ์หรอืการผสมผสานของสงิเหลา่นีตามทอีงคก์รกําหนด บคุคลเหลา่นีจะรวมถงึพนักงานของ
องคก์รและททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร อาทเิชน่ ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก 
  
ขอ้กําหนดดา้นความชํานาญสําหรบับคุคลากรเหลา่นีจะไมจํ่ากดัแคบ่คุคลากรททํีางานในงานทมีหีรอื
สามารถมผีลกระทบสําคัญตอ่อาชวีอนามัยและความปลอดภัยแตย่งัรวมบคุคลากรทบีรหิารหนา้ทหีรอื
แสดงบทบาททสีําคญัในการบรรลผุลลพัธท์ตีงัใจไวข้องระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 
หลาย ๆ องคก์รไมส่ามารถเขา้ถงึความชํานาญทังหมดเหลา่นีและอาจจัดจา้งผูใ้หบ้รกิารทมีคีวามสามารถ
เพอืทําใหมั้นใจในประสทิธผิลการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการบรรลผุลลัพธท์ี
ตังใจไวใ้นระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้
 
 
ตวัอยา่งความตอ้งการดา้นความชํานาญ 

สาขาความ
ชํานาญทมีี
ศกัยภาพ 

บทบาทของ
องคก์รโดยรวม 

ตวัอยา่งความชํานาญ/
ความสามารถทตีอ้งการ 

ตวัอยา่งวธิกีารกําหนด
ความชํานาญ 

 
 
เทคโนโลยี
ดา้นอาชวีอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

 
ชา่งเทคนคิดา้น
อาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

—  ความชาํนาญในการเลอืกตัวอยา่ง
ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
—  ความสามารถในการดําเนนิการใช ้
เครอืงมอืสงัเกตการณ์ 

—  การอบรมและการ
ประเมนิกลุม่ขอ้กําหนด
และแนวทางปฏบิตั ิ
—  การไดรั้บการรับรอง
หรอื ใบอนุญาตสําหรับ
การใชเ้ครอืงมอื 

ผูจั้ดการ
โปรแกรมดา้นอา
ชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

—  ความชาํนาญในกฎระเบยีบดา้นอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัยทบีงัคับ
ใช ้

— วฒุกิารศกึษาในสาขา
อาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 
—  การอบรมดา้น
กฎระเบยีบทบีังคับใช ้

 
 

บคุคลทมีี
กจิกรรมการ

—  การตระหนักถงึงานของตนเอง
สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานดา้น

—  การอบรมดา้น
ผลกระทบดา้นอาชวีอนา
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7.2

การ
ดาํเนนิการ
ดา้นอาชวีอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

ทํางานเกยีวขอ้ง
กบัประเด็นอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัยที
มนัียสําคัญ 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
อยา่งไร 
—  ความรูด้า้นเกณฑก์ารดําเนนิงานที
ตอ้งทําใหไ้ดเ้พอืลดผลกระทบ
ยอ้นกลับดา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 

มัยและความปลอดภยัที
เกยีวขอ้งกบังานของ
ตนเอง 
—  การอบรมดา้นเกณฑ์
การดําเนนิงานเพอืทําให ้
มันใจในการควบคมุ
กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบรหิาร
อาชวีอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

ผูจั้ดการดา้นอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย 

—  ความสามารถในการจัดตัง 
ดําเนนิการและปรบัปรงุระบบบรหิารอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัย 
—  ความสามารถในการกําหนดความ
เสยีงและโอกาสทตีอ้งมกีารกลา่วถงึ
เพอืทําใหมั้นใจในระบบบรหิารอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัยจะสามารถ
บรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวแ้ละเพอื
วางแผนปฏบิัตกิารทเีหมาะสม 
—  ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละ
ปฏบิตักิารผลการทํางานดา้นอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัยและ
พันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
ขององคก์ร 

— ประสบการณ์ในการ
ดําเนนิระบบบรหิารอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย 
—  การอบรมดา้น
ขอ้กําหนดของระบบ
บรหิารอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ผูจั้ดการตรวจ
ตดิตาม 

— ความสามารถในการพัฒนาและ
บรหิารโปรแกรมตรวจตดิตามเพอื
ตัดสนิประสทิธผิลของระบบบรหิารอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัยของ
องคก์ร 

—  การอบรมการบรหิาร
โปรแกรม 
—  ประสบการณ์ในการ
ดําเนนิโปรแกรม 

ฝ่ายบรหิารสงูสดุ —  ความรูแ้ละความเขา้ใจถงึนัยยะ
ของการตังและดําเนนิการนโยบายอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัย 
—  ความรูแ้ละความเขา้ใจความมี
ทรัพยากรพรอ้มใชแ้ละการประยกุตใ์ช ้
กบัระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยรวมการมอบหมายความ
รับผดิชอบและอํานาจหนา้ท ี

—  การอบรมดา้นระบบ
บรหิารอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัยและการตงั
นโยบายอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 
—  ประสบการณ์ในการ
บรหิารธรุกจิ 

 
 
 
ความสามารถ 
 
ในการพจิารณากจิกรรมหรอืงานทอีาจสง่ผลกระทบตอ่ OH & S องคก์รควรพจิารณากลุม่คนผูซ้งึ: 

 ประเมนิความเสยีง   
 กอ่ใหเ้กดิความเสยีง 
 ควบคมุความเสยีง  
 มคีวามเกยีวพันเฉพาะในการนําระบบไปปฏบิัต ิ

 
ฝ่ายจัดการควรพจิารณากําหนด ขอ้กําหนดดา้นความสามารถสําหรบัแตล่ะงาน องคก์รสามารถแสวงหา
คําแนะนําภายนอกในการกําหนดความตอ้งการนีได ้
 
ความสามารถเป็นเรอืงเฉพาะบคุคล เมอืพจิารณากําหนดความสามารถทตีอ้งการสําหรับแตล่ะงาน จงึมี
ปัจจัยทคีวรคํานงึถงึดังนี 

 บทบาท และ ความรับผดิชอบ ในสถานททํีางาน (รวมถงึธรรมชาตใินงานทไีดรั้บมอบหมาย 
และ ความเสยีงOH&S ทเีกยีวขอ้ง) 

 ความซบัซอ้นและขอ้กําหนดของขันตอนปฏบิตัหิรอืขอ้แนะนําในงาน 
 ผลจากการสอบสวนอบุตักิารณ ์
 ขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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7.2

 กําลังความสามารถแตล่ะบคุคล ไมว่า่ ภาษา การอา่นออกเขยีนได ้ 
 
องคก์รควรใหก้ารพจิารณาเฉพาะเจาะจงเป็นพเิศษสําหรับ ขอ้กําหนดความสามารถสําหรับบคุคล
ดังตอ่ไปน:ี 

 ตัวแทนฝ่ายบรหิาร 
 ผูทํ้าการประเมนิความเสยีง 
 ผูทํ้าการตรวจประเมนิ 
 ผูทํ้าการสงัเกตการณค์วามปลอดภัย (behavioral 

observations) 
 ผูทํ้าการสอบสวนอบุตักิารณ์ 
 ผูท้ทํีางานเกยีวขอ้งกบังานทมีคีวามเสยีงตามทรีะบุ

โดยการประเมนิความเสยีงทอีาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย 
 
องคก์รควรทําใหมั้นใจวา่บคุลากร รวมถงึผูบ้รหิารระดับสงู มคีวามสามารถ กอ่นเรมิดําเนนิงานทสีง่ผล
กระทบตอ่ OH&S 
 
ความสามารถเป็นเรอืงเฉพาะบคุคล องคก์รจงึควรพจิารณากําหนดและประเมนิ ขดีความสามารถทจํีาเป็น
ในการดําเนนิกจิกรรมทแีตกตา่งและสงิทแีต่ละบคุคลทจํีาเป็นตอ้งดําเนนิกจิกรรม ซงึความแตกตา่งเหลา่นี
ควรไดรั้บการแกไ้ขผา่นการฝึกอบรมหรอืการกระทําอนืๆ เชน่การศกึษาเพมิเตมิและการพัฒนาทักษะที
จําเป็น ฯลฯ โดยคํานงึถงึความสามารถทมีอียูข่องแตล่ะบคุคล 
 
ขอ้กําหนดดา้นความสามารถของ OH&S ควรไดรั้บการพจิารณากอ่นทจีะสรรหาบคุลากรใหมแ่ละ/หรอืการ
มอบหมายงานใหม ่สําหรับผูท้ทํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร 
 
 
การอบรม 
 
องคก์รควรพจิารณา บทบาท ความรับผดิชอบและอํานาจตามหนา้ท ีทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารความ
เสยีงOH&S ของตน และระบบการจัดการOH&S ในการพจิารณาการฝึกอบรมหรอืการดําเนนิการอนืๆที
จําเป็นสําหรับบคุคลททํีางานภายใตก้ารควบคมุของตน (รวมถงึ ผูรั้บเหมา, พนักงานชวัคราว เป็นตน้) 
 
การฝึกอบรมหรอืการกระทําอนืๆควรมุง่เนน้ ทังขอ้กําหนดดา้นความสามารถทจํีาเป็น และความจําเป็นใน
สว่นเพมิความตระหนัก 
 
หลักสตูรการสอนและขนัตอนการฝึกอบรม ควรคํานงึถงึ ความรับผดิชอบ  ความเสยีงของ OH&S  กําลัง
ความสามารถของแตล่ะบคุคล และความสามารถทางภาษา เชน่การอา่นออกเขยีนได ้และทกัษะดา้น
ภาษา ตัวอยา่งเชน่ อาจใชร้ปูภาพและไดอะแกรมหรอืสญัลักษณ์ทสีามารถเขา้ใจไดง้า่ย องคก์รควร
ตรวจสอบวา่จําเป็นตอ้งใชเ้อกสารการฝึกอบรมในหลายภาษาหรอืไม ่
 
องคก์รควรประเมนิประสทิธผิลของการฝึกอบรมหรอืการดําเนนิกจิกรรม ซงึสามารถทําไดห้ลายวธิเีชน่ 
โดยการทดสอบแบบขอ้เขยีนหรอืสอบปากเปลา่ การสาธติ การปฏบิตั ิการสงัเกต การเปลยีนแปลง
พฤตกิรรมเมอืเวลาผา่นไป หรอื วธิอีนืๆทแีสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถและการรับรู ้
 
 
เมอืมกีารพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม มอีงคป์ระกอบทคีวรพจิารณาดังตอ่ไปน:ี 
 

 ระบบอบรมปฐมนเิทศ และ การอบรมประจําปีอยา่งตอ่เนืองสําหรบัคนงานและผูท้โียกยา้ย
ระหวา่งแผนก, ไซต,์ แผนก, พนืท,ี งานหรอืกลับเขา้ทํางานหลงัจากทไีมไ่ดทํ้างานงานนันเป็น
เวลานาน การฝึกอบรมควรประกอบดว้ย มาตรการจดัการOH&S อนัตราย ความเสยีง ขอ้ควรระวงั 
และขันตอนทตีอ้งทํากอ่นเรมิตน้งาน 

 
 

 การฝึกอบรมสําหรับบคุคล ผูซ้งึจัดการ พนักงาน ผูรั้บเหมาและอนืๆ เชน่ คนงานชวัคราว ทซีงึ
อาจรวมถงึการฝึกอบรมในการประเมนิความเสยีงและเทคนคิการควบคมุ สําหรับ นักออกแบบ, 
บคุลากรสว่นการบํารงุรักษา และผูท้รัีบผดิชอบในการพัฒนากระบวนการ หรอืวธิกีารทํางาน; 

ซงึความแตกตา่งเหลา่นคีวรไดรั้บการ
แกไ้ขผา่นการฝึกอบรมหรอืการกระทํา
อนืๆ เชน่การศกึษาเพมิเตมิและการ
พัฒนาทักษะทจํีาเป็น ฯลฯ โดย
คํานงึถงึความสามารถทมีอียูข่องแต่
ละบคุคล 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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7.2

 
 การฝึกอบรมสําหรับกรรมการและผูจั้ดการระดับสงู ทเีกยีวขอ้งกบั บทบาทและความรับผดิชอบ

เพอืใหมั้นใจวา่ระบบการจัดการของ OH&S ไดดํ้าเนนิการตามความจําเป็นเพอืควบคมุการเสยีง
และลดการป่วยและบาดเจ็บ  

 
 กําลังความสามารถของแตล่ะบคุคล เชน่ การรูจํ้า การอา่นออกเขยีนได ้และทกัษะทางภาษา 

เชน่ การใชร้ปูภาพและไดอะแกรมหรอืสญัลักษณ์ทสีามารถเขา้ใจไดง้า่ย ในบางกรณีอาจ
จําเป็นตอ้งใชเ้อกสารการฝึกอบรมในหลายๆภาษา 

 
 ผูรั้บจา้งเหมาชว่ง คนงานชวัคราว และผูเ้ขา้เยยีมชม ควรจะรวมอยูใ่นโปรแกรมการฝึกอบรม ตาม

ระดับความเสยีงทพีวกเขาอาจไดรั้บหรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงนันๆ 
 
องคก์รควรประเมนิประสทิธผิลการฝึกอบรม เชน่ การตรวจสอบขอ้เขยีน หรอืสมัภาษณ์ปากเปลา่ การ
แสดงใหเ้ห็น หรอืการสงัเกตการปฏบิตั ิ
 
 
 
TIP 
 
-- 
 
นยิาม  
 
3.18 
การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health) 
ผลดา้นลบตอ่ สภาพรา่งกาย จติใจ หรอืความคดิของบคุคล  
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ผลดา้นลบนอีาจรวมถงึโรคภัยทางอาชพี การเจ็บป่วย และการเสยีชวีติ 
 หมายเหต ุ2 คําวา่ “การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health)” หมายถงึ การเกดิการบาดเจ็บหรอื
ภาวะทขุภาพ ไมว่า่รวมหรอืแยก  
 
 
3.19  
อนัตราย 
แหลง่ทมีนัียะตอ่การเกดิการบาดเจ็บหรอืภาวะทกุขภาพ (ill health) (3.18) 
 
หมายเหต ุ1 : อันตรายอาจรวมถงึแหลง่ทมีศัีกยภาพทจีะทําใหเ้กดิอันตราย, สถานการณ์อันตราย และ
สถานการณ์ทมีศีกัยภาพในการกอ่เกดิการบาดเจ็บหรอืภาวะทกุขภาพ (ill health)  
 
3.21 
ความเสยีงดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   
ความเสยีงOH&S  
สว่นผสมระหวา่ง โอกาสการเกดิสถานการณ์ทเีป็นอนัตราย  (hazardous event)หรอืการเกดิเหต ุ
(exposure) และ ความรนุแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health) (3.18)ซงึเกดิจาก
สถานการณ์หรอืการเกดิเหต ุ
 
3.23  
ความสามารถ 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะเพอืบรรลผุลลพัธท์ตีังใจไว ้ 
 
หมายเหต ุ1 : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1  
 
3.28 
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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7.2

สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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7.3

7.3  การตระหนกัถงึ 
 

 
7.3 การตระหนกัถงึ 
  
ผูทํ้างาน(worker)ตอ้งถกูทําใหต้ระหนักถงึ 
a) นโยบายดา้น OH&Sและวัตถปุระสงคด์า้น OH&S 
b) การสนับสนุนตอ่ประสทิธผิลของระบบบรหิาร OH&S, รวมถงึประโยชนข์องสมรรถนะดา้น OH&Sทไีด ้
มกีารปรับปรงุ 
c) ผลกระทบและสงิทตีามมาทมีนัียยะ ของการไมส่อดคลอ้งตอ่ขอ้กําหนดระบบบรหิาร OH&S  
d) อบุตักิารณ์ และ ผลลัพธข์องการสอบสวนอบุตักิารณ ์ทเีกยีวขอ้งกบัเขาเหลา่นัน 
e) อนัตราย, ความเสยีงดา้น OH&Sและกจิกรรม ทไีดรั้บการพจิารณา ทเีกยีวขอ้งกบัเขาเหลา่นัน 
f) ความสามารถทผีูทํ้างาน(worker)สามารถนําตัวเองออกจากสถานการณ์การทํางานทเีชอืวา่อาจ 
กอ่ใหเ้กดิอันตรายทรีนุแรงตอ่ชวีติหรอืสขุภาพ ,และเชน่เดยีวกบัการเตรยีมการสําหรับป้องกนัตนจากผล
ทตีามมาหากทําเชน่นัน 

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
การทําใหอ้งคก์รบรรลวัุตถปุระสงค ์จะสําเร็จไดต้อ่เมอืคนงานเขา้ใจ 
มคีวามรับผดิชอบ และมอํีานาจของตนเองอยา่งเต็มท ีในการกระทํา
การและวธิกีารใดๆ  ทพีวกเขามสีว่นรว่มกบัความสําเร็จของ
วตัถปุระสงค ์OH&S และประสทิธผิลของระบบการจัดการของ 
OH&S. 
 
การเปลยีนจากการตอ่ตา้นเป็นพลังเสรมิ องคก์รตอ้งทําให ้ผูทํ้างาน
ทกุคนตระหนักถงึระบบการจดัการOH&S, อะไรทอีงคก์รพยายามทจีะ
บรรล,ุผลกระทบตอ่พวกเขา และวธิกีารทพีวกเขาสามารถสง่ผลกระทบตอ่สงืทอีงคก์รตอ้งการทําใหบ้รรล.ุ  
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุมหีนา้ทรัีบผดิชอบสําคัญในการสรา้งการตระหนักถงึในองคก์รเกยีวกบัระบบบรหิารอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั  เพอืยกระดับ
ความรูแ้ละสง่เสรมิการปฏบิัตงิานทสีนับสนุนคํามันสญัญาดา้นนโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
ขององคก์รโดยรวมถงึการทําใหพ้นักงานและบคุลากรอนื ๆ ททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รมคีวาม
ตระหนักถงึคา่นยิมดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขององคก์ร และคา่นยิมเหลา่นีสามารถสนับสนุน
กลยทุธท์างธรุกจิขององคก์รอยา่งไร (ดทูขีอ้ 5.1). 
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรทําใหมั้นใจวา่บคุลากรททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร ไดรั้บการกระตุน้ให ้ 
 ยกระดับสมรรถนะการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย; 
 สนับสนุนการบรรลผุลลัพธท์ตีังใจไวใ้นระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั; 
 ยอมรบัความสําคัญในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทดีแูลหรอื

รับผดิชอบ 
 
ฝ่ายบรหิารสงูสดุควรทําใหมั้นใจอกีดว้ยวา่ไดทํ้าใหบ้คุลากรทงัหมดททํีางานภายใตก้ารควบคมุของ
องคก์รตระหนักถงึ 
 นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขององคก์รและคํามันสญัญาดา้นนโยบายอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 ความสําคัญของการสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดในระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 การสนับสนุนของบคุลากรตอ่ประสทิธผิลของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 ประโยชนข์องประสทิธผิลการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทปีรับปรงุแลว้ 
 การดแูลและความรบัผดิชอบของบคุลากรในระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย; 
 ประเด็นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสําคัญทเีกดิขนึจรงิหรอืทอีาจเกดิขนึรวมถงึผลกระทบดา้นอา

ชวีอนามัยและความปลอดภัยทเีกยีวขอ้งในกจิกรรมการทํางานของบคุลากร 

Awareness ไมใ่ช ่knowledge  
 
คําวา่ awareness แปลวา่ การรับรู ้
รูตั้ว ซงึตา่งจากคําวา่ knowledge ซงึ
แปลวา่ ความรู ้
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7.3

 ความเสยีงและโอกาสซงึกําหนดไวท้ตีอ้งคน้หาโดยเกยีวขอ้งกบักจิกรรมการทํางานของบคุลากรหาก
มกีารบังคับใช ้

 ผลทตีามมาในการออกจากระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ขอ้กําหนด รวมถงึพันธกรณี
ทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งทบีังคับใชข้ององคก์ร 

 
ตัวอยา่งวธิกีารในการเพมิการตระหนักถงึจะรวมถงึการสอืสารภายใน ป้ายและแบนเนอรภ์าพ แคมเปญ การ
ฝึกอบรมหรอืการศกึษา และการใหคํ้าปรกึษา 
 
การสอืสารทมีปีระสทิธผิล (7.4) จะเป็นหวัใจในการบรรลรุะดับความตระหนักทจํีาเป็น 
 
ความตระหนกัทนีา่สนใจ 
 
ผูบ้รหิารระดับสงูและตัวแทน ควรหาวธิกีารเพอืทําใหพ้นักงานทเีกยีวขอ้งมกีารรับรู ้รูต้ัว ในสงิเหลา่น:ี   

 ขนัตอนการปฏบิตัเิมอืเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 ผลกระทบดา้น OH&S ทตีามมา ทังทมีอียูห่รอืทมีนัียยะตอ่งานของเขาเองและพฤตกิรรมที

เกยีวขอ้งกบัความเสยีง 
 ประโยชนข์องการปรับปรงุสมรรถนะดา้นOH&S 
 ผลกระทบดา้นลบทอีาจเกดิขนึหากไมป่ฏบิตัติามกฏความปลอดภัย 
 ความจําเป็นทตีอ้งสอดคลอ้งตอ่นโยบายและขนัตอน กฏกตกิาร 
 สงิทพีนักงานสามารถมสีว่นรว่มในการทําใหร้ะบบOH&Sมปีระสทิธผิล มแีรงจงูใจการกระทํางาน

ในลักษณะทปีลอดภัย   
 
 
TIP 
 
-- 
 
นยิาม  
 
3.15 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
นโยบาย OH&S  
นโยบาย (3.14) ทปีกป้องการไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทกุขภาพ (ill health)(3.18) ใหผู้ทํ้า
งาน(worker) (3.3) และใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6) 
 
3.16  
วตัถปุระสงค ์
ผลลัพธท์ตีอ้งบรรล ุ
 
3.17 
วตัถปุระสงคด์า้น อาชวีอนามยัและความปลอดภยั   
วตัถปุระสงค ์OH&S  
วตัถปุระสงค ์(3.16) ทอีงคก์รตัง (3.1) เพอืบรรลผุลลัพธเ์ฉพาะทสีอดคลอ้งกบันโยบายดา้น 
OH&S(3.15) 
 
 
3.21 
ความเสยีงดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   
ความเสยีงOH&S  
สว่นผสมระหวา่ง โอกาสการเกดิสถานการณ์ทเีป็นอนัตราย  (hazardous event)หรอืการเกดิเหต ุ
(exposure) และ ความรนุแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทกุขภาพ (ill health) (3.18)ซงึเกดิจาก
สถานการณ์หรอืการเกดิเหต ุ
 
 
3.28 
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7.3

สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
 
NA 
 
 

-END- 
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7.4

7.4 การสอืสาร  
 

 
7.4 การสอืสาร 
7.4.1 ทวัไป 
 
องคก์รตอ้งจดัทํา, นําไปปฏบิตั ิและ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นสําหรับการสอืภายในและภายนอก
ทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิารOH&S, รวมถงึ 
a)อะไรทจีะสอืสาร 
b)สอืสารเมอืไหร ่
c)สอืสารกบัใคร 

1)ระหวา่งระดับชนัตา่ง ๆและหนา้ทตีา่ง ๆ ภายในองคก์ร 
2)กบัผูรั้บเหมา และ ผูม้าเยอืนสถานททํีางาน 
3)กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ 

d)สอืสารอยา่งไร 
e) องคก์รตอ้งไตรต่รองถงึ (take into account) แงม่มุความหลากหลาย (ตัวอยา่งเชน่ ภาษา วฒันธรรม 
ขอ้ความการเขยีน ความพกิาร) ทมีเีมอืคํานงึถงึการสอืสารทจํีาเป็น 
 
องคก์รตอ้งทําใหมั้นใจวา่มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกไดรั้บการคํานงึถงึเมอืจัดทํากระบวนการ
สอืสาร  
 
เมอืจัดทํากระบวนการสอืสาร , องคก์รตอ้ง: 
— คํานงึถงึขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
— ใหมั้นใจวา่สารสนเทศดา้นOH&Sทสีอืสารมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากระบบการจัดการ
OH&S และเชอืถอืได ้
องคก์รตอ้งตอบสนองตอ่การสอืสารทเีกยีวขอ้งในระบบการบรหิารOH&S 
  
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของการสอืสาร,ตามความเหมาะสม 
 
7.4.2 การสอืสารภายใน 
 
องคก์รตอ้ง 
a) ทําการสอืสารภายในทเีกยีวขอ้งกบัระบบการบรหิารOH&Sตามระดับและหนา้ทตีา่งๆขององคก์ร, 
รวมถงึการเปลยีนแปลงระบบการบรหิารOH&S, ตามความเหมาะสม; 
b) ใหม้นัใจวา่กระบวนการสอืสารทําใหผู้ทํ้างานมสีว่นสว่นรว่มในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 
 
7.4.3 การสอืสารภายนอก 
องคก์รตอ้งสอืสารสารสนเทศทเีกยีวขอ้งตามระบบการบรหิารOH&Sกบัภายนอก, ตามกระบวนการสอืสาร
ขององคก์รทไีดจั้ดทําขนึ และ ไตรต่รองถงึ ขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
 

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
องคก์รตอ้งมกีระบวนการในการสอืสารเกยีวกบัระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยโดยคํานงึถงึ
คํานงึถงึขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ  รวมถงึการทําใหมั้นใจวา่สารสนเทศดา้นOH&Sทสีอืสารมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากระบบการจัดการOH&   ในกระบวนการสอืสารนคีวรกําหนดแผนงานหรอืวธิสีอืสาร
วา่ 
 
—  ขอ้มลูอะไรทจํีาเป็นในการสอืสาร 
—  เมอืใดและภายใตส้ถานการณ์อะไรทจํีาเป็นตอ้งสอืสาร 
—  จําเป็นตอ้งสอืสารถงึใคร 
—  วธิทีจีะสอืสาร 
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7.4

 
องคก์รสามารถพจิารณาถงึตน้ทนุทเีป็นไปไดแ้ละประโยชนข์องวธิกีารทแีตกตา่งในการพัฒนากระบวนการ
สอืสารทเีหมาะสมสําหรบัสถานการณ์ 
 
การสอืสารขอ้มลูอาชวีอนามัยและความปลอดภัยควรอยูบ่นพนืฐานและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทเีกดิภายใน
ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยโดยรวมการประเมนิภายในดา้นประสทิธภิาพการทํางานดา้น
อาชวีอนามัยและความปลอดภยัขององคก์ร (ดทูขีอ้ 9.1) 
 
ในการกําหนดวธิทีจีะสอืสาร องคก์รควรพจิารณาวธิกีารสอืสารที
แตกตา่งกนัซงึสามารถกระตุน้ความเขา้ใจและการยอมรับในความ
พยายามดา้นการบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของ
องคก์รและสง่เสรมิการสอิสารสองทางกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
 
องคก์รควรพจิารณาและตอบคําถามทเีกยีวขอ้ง ความกงัวลหรอื
ปัจจัยนําเขา้ทมีกีารสอืสารแบบอนื ๆ ในระบบบรหิารอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยโดยเป็นประโยชนต์อ่การกําหนดกระบวนการ
สําหรับการรับและตอบการสอืสารภายในและภายนอกดังกลา่ว 
 
องคก์รตา่ง ๆ ควรรักษาเอกสารขอ้มลูทเีป็นหลักฐานการสอืสาร
ขององคก์รตามความเหมาะสมเพอื 
—  เรยีกกลับประวตักิารสอืสารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เฉพาะเจาะจง การสอบถามหรอืความกงัวล  
—  เขา้ใจธรรมชาตขิองการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่ง ๆ ตามกาลเวลา 
— ปรับปรงุประสทิธภิาพขององคก์รในการพัฒนาการสอืสารในอนาคตและการตดิตามรวมถงึการกลา่วถงึ
ความกงัวลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเฉพาะตามจําเป็น  
 
การสอืสารบางอยา่งไมต่อ้งทาํเป็นเอกสารหากไมม่ปีระโยชนต์อ่ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ตัวอยา่งเชน่ การสอืสารแบบไมเ่ป็นทางการ องคก์รควรคํานงึถงึหลักธรรมชาตแิละขนาดของ
องคก์ร ประเด็นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทมีนัียสําคญั รวมถงึหลักธรรมชาตแิละความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเมอืมกีารกําหนดกระบวนการในการสอืสาร 
 
องคก์รควรพจิารณาขนัตอนในกระบวนการตอ่ไปนี 
 การเกบ็ขอ้มลูหรอืทําการสอบถามโดยรวมถงึขอ้มลูทไีดจ้ากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง (ดทูขีอ้ 

4.2) 
 การกําหนดกลุม่ผูรั้บสารเป้าหมายและความตอ้งการขอ้มลูหรอืการสนทนาของกลุม่ 
 การเลอืกขอ้มลูเกยีวกบัความสนใจของผูรั้บสาร 
 การตัดสนิใจดา้นขอ้มลู จะสอืสารถงึกลุม่ผูรั้บสารเป้าหมาย 
 การกําหนดวธิกีารและรปูแบบใดทเีหมาะสมในการสอืสาร 
 การประเมนิและการบง่ชปีระสทิธภิาพของกระบวนการสอืสารเป็นระยะ ๆ  
 
 
 
การสอืสารภายใน 
 
การสอืสารระหวา่งและตามระดับและหนา้ทภีายในองคก์รเป็นสงิสําคัญตอ่สมรรถนะของระบบบรหิารอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ตัวอยา่งเชน่ การสอืสารสําคัญในการแกปั้ญหา การประสานงานกจิกรรมตา่ง 
ๆ การตดิตามแผนปฏบิตักิารและการพัฒนาระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตอ่ไป การให ้
ขอ้มลูทเีหมาะสมกบัผูท้ทํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์รจะชว่ยในการจงูใจบคุคลเหลา่นันและกระตุน้
การยอมรับในความพยายามขององคก์รทจีะปรับปรงุสมรรถนะการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยจะชว่ยใหพ้นักงานและผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกททํีางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร
สามารถบรรลคุวามรับผดิชอบของตนเองและชว่ยองคก์รในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย  
องคก์รควรมกีระบวนการทเีปิดใหม้กีารสอืสารจากทกุระดับชนัขององคก์รโดยอนุญาตใหส้ง่ความคดิเห็น
และคําแนะนําในการปรับปรงุระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและประสทิธภิาพการทํางานดา้น
อาชวีอนามัยและความปลอดภยัขององคก์ร ผลจากการสงัเกตการณ์ ตรวจตดิตามและและการทบทวน

วธิกีารสอืสารจะม ี(อาทเิชน่) การ
สนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ วันเปิดรับ
ฟังขององคก์ร การจัดประชมุกลุม่ยอ่ย 
การสนทนาในชมุชน กจิกรรม
ขอ้เสนอแนะ การมสีว่นรว่มใน
เหตกุารณ์ของชมุชน เว็บไซตแ์ละ
อเีมล ์การออกสอื การแจกเอกสาร 
การจัดบอรด์ การจัดกจิกรรม การ
โฆษณาและจดหมายขา่วเป็นระยะ ๆ  
รายงานประจําปีหรอืตามระยะเวลาอนื 
ๆ รวมถงึสายดว่นทางโทรศัพท ์
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ของฝ่ายบรหิารดา้นระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยัควรมกีารสอืสารถงึบคุลากรทเีหมาะสม
ภายในองคก์ร 
 
ขนึอยูก่บัองคก์รทจีะตัดสนิใจวา่จะสอืสารขอ้มลูเกยีวกบัระบบการจัดการ OH&S ใหก้บัคนงาน การสอืสาร
ควรเหมาะสมกับผูช้มโดยคํานงึถงึความหลากหลายเชน่ เพศ อาย ุภาษา วัฒนธรรม การรูห้นังสอืและ
ความพกิารทเีกยีวขอ้งกบัการรับสาร 
 
การสอืสารทจํีาเป็นสําหรับ ผูป้ฏบิตังิานของกะ, คนงานนอกสถานทแีละคนงานชวัคราวควรจะเป็นไป
ตามทเีหมาะสมและตอ้งไดร้ับการเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ 
 
นอกจากนียังเป็นสงิสําคัญทจีะตอ้งพจิารณาความซบัซอ้นขององคก์รเพอืใหแ้น่ใจวา่สารทมีกีารสอื จะ
ไดรั้บการสอือยา่งไดผ้ล ในระดบัทแีตกตา่งกนัและฟังกช์นังานตา่งๆ ในองคก์ร เชน่ ในขณะท ีบาง
สถานการณ์หนา้บนอนิทราเน็ตหรอื e-mail อาจเหมาะ  บางเรอืง การพดูคยุหนงึตอ่หนงึหรอืทมี การ
ประชมุ โปสเตอร ์วดิโีอ อาจมปีระโยชนห์รอืไดผ้ลกวา่ 
 
การสอืสารในองคก์ร ควรรวมถงึสารสนเทศทเีกยีวขอ้งกบั 
 ความมุง่มันของผูบ้รหิารระดับสงูทเีกยีวขอ้งกบัระบบการจัดการ OH&S (เชน่ โครงการทกํีาลงั

ดําเนนิการ และทรัพยากรทมีุง่มันจะใหใ้นการปรบัปรงุสมรรถนะของ OH&S) 
 วธิกีารทคีนงานสามารถเกยีวขอ้งและ/หรอืใหคํ้าเสนอแนะ; 
 นโยบาย OH&S รวมถงึสงิทมีคีวามหมาย ในแตล่ะระดับปฏบิตัสํิาหรับคนงาน 
 อนัตรายทรีะบแุละความเสยีงทเีกยีวขอ้ง (เชน่ ขอ้มลูเกยีวกบัขนัตอนของกระบวนการ, วสัดุทใีช,้ 

ขอ้กําหนดของอปุกรณ์ และการควบคมุดแูล) และโอกาสใดๆ ทอีงคก์รทตีังใจจะกระทํา; 
 วตัถปุระสงคแ์ละการดําเนนิการทกํีาลังดําเนนิการเพอืปรับปรงุสมรรถนะการทํางาน 
 ความคบืหนา้ในการขจัดอนัตราย OH&S และความเสยีง (เชน่ รายงานสถานะทแีสดงความคบืหนา้

ของโครงการทเีสร็จสมบรูณ์หรอืกําลังดําเนนิการอยู)่ 
 การเปลยีนแปลงทอีาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบการจัดการของ OH&S  
 ผลของการตรวจสอบอบุตักิารณ์ (เชน่ ประเภทของเหตกุารณท์เีกดิขนึ, ปัจจัยทสีามารถนําไปสู่

เหตุการณ์, ผลของการสบืสวน และการกระทําทไีดทํ้า) 
 
 
สอืสารเพอืการมสีว่นรว่มของคนทาํงาน 
 
ขนัตอนขององคก์รควรกําหนดความตอ้งการการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานเชงิรกุในการพัฒนาและการ
ทบทวนการปฏบิตัขิอง OH&S และการปรับปรงุพัฒนาระบบการจัดการของ OH&S ตามความเหมาะสม 
การจัดเตรยีมในการเขา้รว่มควรคํานงึถงึความตอ้งการทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
 
คนงานควรไดรั้บการสอืสารเกยีวกบัการจัดการททํีาเพอืการมสีว่นรว่มของคนทํางาน และบคุคลทเีป็น
ตัวแทน OH&S  

 การใหคํ้าปรกึษาในการเลอืกมาตรการควบคมุทเีหมาะสม รวมถงึการอภปิรายผลประโยชนห์รอื
ผลลัพธท์ไีมพ่งึประสงคข์องตัวเลอืกทางเลอืกในการควบคมุอนัตรายทเีฉพาะเจาะจงหรอืการ
ป้องกนัพฤตกิรรมทไีมป่ลอดภยั 

 การมสีว่นรว่มในการแนะนําการปรับปรงุสมรรถนะการทํางานของ OH&S 
 ใหคํ้าปรกึษาเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทมีผีลตอ่ OH&S โดยเฉพาะอยา่งยงิกอ่นทจีะนําอันตราย

ใหมห่รอืไมคุ่น้เคยเชน่: 
•การนําเขา้อปุกรณ์ใหมห่รอืปรับปรงุ 
•การกอ่สรา้ง การปรับเปลยีนหรอืการ เปลยีนแปลงการใชง้านของอาคารและสงิอํานวย
ความสะดวก 
•การใชส้ารเคมหีรอืวสัดใุหม ่
•ปรับปรงุโครงสรา้ง กระบวนการใหม ่ขันตอนการทํางานหรอืรปูแบบการทํางาน 
 

ในการพัฒนากระบวนการ (s) สําหรับการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานองคก์รควรพจิารณาสงิจงูใจทเีป็นไป
ไดแ้ละอปุสรรคในการเขา้รว่ม (เชน่ปัญหาภาษาและการรูห้นังสอืความกลัวของ reprisal) ความลบัและ
ปัญหาความเป็นสว่นตัว 
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การสอืสารภายนอก 
 
การสอืสารกบับคุคลภายนอกองคก์รอาจแตกตา่งจากการสอืสารภายใน ขอบเขตของการสอืสารควร
เกยีวขอ้งกบัความเสยีงของOH&S ทบีคุคลทสีนใจภายนอกใหค้วามสนใจ  เชน่ผูรั้บเหมา และผูเ้ขา้ชม
อนืๆรวมทังชมุชนทอ้งถนิ และบรกิารฉุกเฉนิ และคํานงึถงึขอ้กําหนดทางกฎหมายทเีกยีวขอ้งใดๆและ 
ความตอ้งการอนืๆเชน่ การรายงานอบุตักิารณ์ตามกฎหมาย 
 
เป็นสงิสําคัญทจีะจัดทําและรักษาการประสานงานการสอืสารกบัผูรั้บเหมาและผูเ้ยยีมชมอนืๆทเีขา้มาใน
สถานททํีางาน ซงึสามารถทําไดใ้นรปูแบบตา่งๆขนึอยูก่บั สงิทตีอ้งมกีารสอืและ ผูท้ตีอ้งไดรั้บสาร 
 
สญัญามักจะใชเ้พอืการสอืสารขอ้กําหนดดา้นสมรรถนะของ OH&S ใหก้บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก เชน่
รับเหมา แตอ่งคก์รควรใชว้ธิกีารตา่งๆเชน่ การอบรมกอ่นเรมิงาน ในสถานทเีพอืสรา้งการรับรูใ้หก้บัคนงาน
ตระหนักรู ้อนัตรายและความเสยีงทเีกยีวขอ้ง กฎระเบยีบและขอ้ควรระวงัเฉพาะ หรอืสงิทตีอ้งทําในกรณี
ฉุกเฉนิ 
 
นอกเหนือจากการสอืสาร ขอ้กําหนดสมรรถนะ  องคก์รควรสอืสารผลทเีกยีวขอ้งกบัความไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดของ OH&S เชน่ ผลกระทบของอบุตัเิหตหุรอือบุตักิารณ์หรอื ความเป็นไปไดใ้นการยกเลกิ
สญัญาเนืองจาก สมรรถนะการทํางาน OH&S ทไีมไ่ดต้ามตอ้งการ 
 
หากมกีารเปลยีนแปลงใดๆทเีกยีวขอ้งกบั OH&S ตลอดชว่งเวลาของการทํางาน ควรจะ 
การสอืสารกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกทเีกยีวของ้โดยเร็วทสีดุ 
 
นอกเหนือจากการสอืสารเกยีวกบัขอ้กําหนด OH&S ทเีฉพาะเจาะจงสําหรับกจิกรรมทกํีาลังดําเนนิการ
ตอ่ไปนคีวรจะนํามาพจิารณาเมอืมกีารสอืสารกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก: 

 ความจําเป็นทตีอ้งทําใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั ระหวา่งขอ้กําหนดของบคุคลทสีนใจภายนอก 
กบั นโยบายและกระบวนการทมีขีององคก์ร และผูรั้บเหมาอนืๆในพนืททํีางาน 

 สมรรถนะ OH&S กอ่นหนา้ แนวโนม้ และอบุตักิารณ์ทเีกดิขนึ 
 การม ีผูรั้บเหมาหลายรายทพีนืททํีางาน 
 การจัดเตรยีมการตอบสนองต่อฉุกเฉนิ 
 ความจําเป็นในการใหคํ้าปรกึษาเพมิเตมิ และ/หรอืขอ้บังคับสําหรบังานทมีคีวามเสยีงสงู 
 กระบวนการสอบสวนอบุตักิารณ์ การรายงานปัญหา และการดําเนนิการแกไ้ข; และ 
 การจัดการสําหรับการสอืสารประจําวนั 

 
เครอืงมอื เชน่ ป้ายเตอืน สญัญาณเตอืน โปสเตอร ์วดิโีอ หรอืขอ้ความเสยีง สามารถเป็นวธิกีารทมีี
ประสทิธผิลในการสอืสารกบัผูเ้ขา้ชมทเีป็นครังคราว และไมบ่อ่ยนักในสถานททํีางาน เชน่ผูจ้ดัสง่วัตถดุบิ  
ลกูคา้  
 
เมอืตัดสนิใจวา่ควรสอืสารอะไรกบัผูเ้ขา้เยยีม, องคก์รควรพจิารณาประเด็นตา่งๆเชน่: 

1 กระบวนการ OH&S ทเีฉพาะเจาะจง และการปฏบิตัทิเีกยีวขอ้งกบัการเยยีมชมของพวกเขา 
เชน่การสวมหมวกเซพต ีในพนืท ีสถานทกีอ่สรา้ง หรอืการป้องกนัการไดย้นิในสภาพแวดลอ้มที
มเีสยีงดัง 
2)การเตรยีมการอพยพฉุกเฉนิ และถา้มกีารวางแผนการฝึกซอ้มในชว่งเวลาของการเยยีมชม; 
3)ควบคมุการจราจร;   
4) การเขา้ถงึ และ การขอความชว่ยเหลอื  

 
องคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารประสานงานทมี ีในการรับ การบนัทกึ และตอบสนองตอ่การ
สอืสารทเีกยีวขอ้งจากบคุคลทสีนใจภายนอก และ เพอืใหข้อ้มลูทเีกยีวขอ้งในทางทเีหมาะสมและ
สามารถเขา้ถงึไดท้นัเวลา การกําหนด มอบหมาย หรอืการระบบุคุคลทรีับผดิชอบในการสอืสารเฉพาะ  วธิี
นจีะชว่ยใหส้ามารถสอืสารขอ้มลูทเีหมาะสมและอยา่งสมําเสมอ ซงึอาจมคีวามสําคัญอยา่งยงิใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิทมีกีารรอ้งขอการอปัเดตเป็นประจําและ/หรอืคําถามทหีลากหลายจําเป็นตอ้งไดรั้บการ
ตอบ 
 
การแตง่ตงับคุคลทรัีบผดิชอบ จะทําใหมั้นใจในกระบวนการสอืสารวา่จะกระทําสมําเสมอและสอดคลอ้ง  
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7.4

ฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์รทอีาจมกีารสอืสารกบัองคก์รนันรวมถงึ :  
 บคุคลทวัไป 
 ชมุชนรอบขา้ง 
 หน่วยงานรัฐทงัในระดับทอ้งถนิ ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับประเทศ และเจา้หนา้ทชีมุชน 
 ชาวประมง เกษตรกร คนตัดไม ้พนักงานรักษาป่า 
 ลกูคา้ขององคก์ร 
 ผูข้ายเครอืงมอื วัสดแุละบรกิารใหก้บัองคก์ร 
 กลุม่สาธารณชนทสีนใจ  
 สมาคมธรุกจิ 
 องคก์รพัฒนาเอกชนดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและดา้นอนืๆ 
 นักเรยีนและครอูาจารยข์องมหาวทิยาลัย วทิยาลัย โรงเรยีน 
 สมาคมของชมุชน 
 ตัวแทนสอืขา่วสารทังโทรทศัน ์หนังสอืพมิพ ์วทิย ุ

 
การสอืสารกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์รเป็นสงิททีา้ทายมากกวา่การสอืสารภายในองคก์รแตผ่ลจากความ
พยายามก็ใหคุ้ณค่าในแง่ของความเชอืมันของสาธารณชน ภาพลักษณ์และชอืเสยีงขององคก์ร วธิกีาร
สอืสารกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกองคก์รมดีงัเชน่ :  

 รายงานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัประจําปีขององคก์ร 
 รายงานเรอืงผลการดําเนนิงานตา่งๆทตีอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทสีง่ใหห้น่วยงานรัฐ 
 จดหมายขา่วของบรษัิท 
 วารสารสมาคมอตุสาหกรรม 
 บทความในสอืตา่งๆและบทสมัภาษณ์ของบคุลากรในบรษัิท 
 การโฆษณา 
 การประชมุรว่มกบัชมุชน 
 การเปิดใหเ้ขา้ชมโรงงาน 
 หมายเลขโทรศัพทส์ายดว่นสําหรับขอ้รอ้งเรยีน 
 เว็บไซตอ์นิเตอรเ์น็ตขององคก์ร 

 
 
TIP 
 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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7.5

7.5 เอกสารสารสนเทศ 
 

 
7.5 เอกสารสารสนเทศ 
7.5.1 ทวัไป 
 
ระบบการบรหิารOH&Sขององคก์รตอ้งรวมถงึ 
a) เอกสารสารสนเทศทกํีาหนดโดยเอกสารนี 
b) เอกสารสารสนเทศ ทพีจิารณาโดยองคก์รวา่จําเป็นสําหรับระบบการบรหิารOH&Sทมีปีระสทิธผิล 
 
หมายเหต ุขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบการบรหิารOH&Sอาจแตกตา่งระหวา่งองคก์ร 
เนืองจาก 
— ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม กระบวนการ สนิคา้ผลติภัณฑ ์และบรกิาร 
— ความจําเป็นในการแสดงการสอดคลอ้งกบัขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
— ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏสิมัพันธ ์
— ความสามารถของผูทํ้างาน 
 
7.5.2 การจดัทาํและทาํใหท้นัสมยั 
 
เมอืทําการจัดทําและทําการปรับปรงุขอ้มลูเอกสาร, องคก์รตอ้งมันใจถงึความเหมาะสม 
a) การชบีง่ และคําอธบิาย (เชน่ชอืเอกสาร วนัท ีผูกํ้าหนด หรอืหมายเลขอา้งองิ) 
b) รปูแบบ (เชน่ภาษา รุน่ซอฟทแ์วร ์กราฟิก) และสอื (เชน่กระดาษ อเิล็กทรอนกิส)์ 
c) ทบทวนและอนุมัต ิตามความเหมาะสมและเพยีงพอ 
 
7.5.3 การควบคมุเอกสารสารสนเทศ 
 
เอกสารสารสนเทศทจํีาเป็นโดยระบบการบรหิารOH&S และโดย เอกสารน ีตอ้งไดรั้บการควบคมุเพอืให ้
มันใจวา่ 
a) มพีรอ้ม และเหมาะสําหรับการใชง้าน, ทไีหนและเมอืไหร ่เมอืจําเป็น   
b) ไดรั้บการป้องกนัอย่างพอเพยีง  (เชน่ การสญูเสยีความลับ,นําไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม  หรอืขาดความ
สมบรูณ์) 
 
สําหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ,องคก์รตอ้งดําเนนิการกบักจิกรรมตอ่ไปน,ี ทปีฏบิตัไิด ้
— การแจกจา่ย ,การเขา้ถงึ,การเรยีกหา และ การใช ้
— การจัดเก็บและการเก็บรักษา, รวมถงึการเก็บรักษาใหอ้า่นออกไดช้ดัเจน 
— ควบคมุการเปลยีนแปลง (เชน่ควบคมุเวอรช์นั) 
— ระยะเวลาจัดเก็บ และการกําจัด 
 
เอกสารสารสนเทศจากภายนอกทกํีาหนดโดยองคก์รวา่จําเป็นสําหรับการวางแผนและการดําเนนิงานของ
ระบบการบรหิารOH&S ตอ้งไดรั้บการชบีง่,ตามความเหมาะสม,และควบคมุ    
 
หมายเหต1ุ  การเขา้ถงึ หมายถงึโดยนัย การตัดสนิใจเกยีวกบัสทิธใินการอา่นเอกสารสารสนเทศเทา่นัน, 
หรอือนุญาตและใหอํ้านาจในการอา่นและปรับเปลยีนเอกสารขอ้มลูขา่วสาร 
 
หมายเหต2ุ  การเขา้ถงึเอกสารสารสนเทศทเีกยีวขอ้ง รวมถงึการเขา้ถงึเอกสารโดยผูทํ้างาน, และ 
ตัวแทนผูทํ้างาน ,หากม ี

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
1 ทวัไป 
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7.5

องคก์รควรพัฒนาและเก็บรักษาเอกสารขอ้มลูทเีพยีงพอเพอืทําใหม้นัใจวา่ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัยมกีารดําเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิล ไดร้บัความเขา้ใจจากบคุลากรททํีางานภายใตก้าร
ควบคมุขององคก์รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง และวา่มกีารดําเนนิกระบวนการทเีกยีวขอ้งกบั
ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตามแผน เอกสารขอ้มลูควรมกีารเก็บและรักษาในทางที
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมและความตอ้งการขององคก์ร 
 
เอกสารขอ้มลูในรปูแบบกระบวนการ แผนการและโปรแกรม (ตัวอยา่งเชน่) ควรมกีารเก็บรักษาอยา่ง
เหมาะสมเพอืทําใหม้นัใจในความสอดคลอ้ง การทนัเวลาและการเกดิผลลัพธซํ์า 
 
เอกสารขอ้มลูในรปูแบบบนัทกึจะมกีารเก็บรักษาเป็นหลักฐานของผลลพัธท์บีรรลหุรอืกจิกรรมทดํีาเนนิการ
แลว้เพอืเป็นตัวอย่างการดําเนนิการตามขอ้กําหนดในระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ขอ้มลู
ทเีป็นบันทกึผลลัพธท์บีรรลหุรอืหลักฐานกจิกรรมทดํีาเนนิการแลว้ เป็นสว่นหนงึของเอกสารขอ้มลูของ
องคก์ร แตอ่าจมกีารควบคมุดว้ยกระบวนการบรหิารทแีตกตา่งกนั  
 
สําหรับการบรหิารกจิกรรมสําคัญอยา่งมปีระสทิธผิล (ตัวอยา่งเชน่ ทเีกยีวขอ้งกบัความเสยีงและโอกาสที
ตอ้งคน้หาซงึกําหนดไว)้ องคก์รสามารถบง่ชวีธิใีนการดําเนนิกจิกรรมดว้ยการตังกระบวนการทสีามารถทํา
เป็นเอกสารและสามารถอธบิายในรายละเอยีดทเีหมาะสมถงึวธิใีนการบรหิารกจิกรรมตา่ง ๆ หากองคก์ร
ตัดสนิใจทจีะไมทํ่ากระบวนการเป็นเอกสาร บคุลากรทไีดรั้บผลกระทบซงึทํางานภายใตก้ารควบคมุของ
องคก์รควรไดรั้บการแจง้เกยีวกบัขอ้กําหนดทตีอ้งบรรลอุย่างเหมาะสมดว้ยการสอืสารหรอืการอบรม 
 
องคก์รสามารถเลอืกทจีะทําเอกสารใหร้ะบบบรหิารในรปูแบบคูม่อืทปีระกอบดว้ยภาพรวมหรอืผลสรปุของ
ระบบพรอ้มรายละเอยีดของสว่นประกอบหลักและสามารถใหท้ศิทางแกเ่อกสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง 
โครงสรา้งของคูม่อืระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยใด ๆ ดังกลา่ว ไมจํ่าเป็นตอ้งทําตาม
โครงสรา้ง เรยีงตามหวัขอ้ตา่ง ๆ ของ ISO 45001 หรอืมาตรฐานอนืใด 
 
ขอบเขตของเอกสารขอ้มลูสามารถแตกตา่งกนัในแตล่ะองคก์ร การทําเอกสารขอ้มลูทไีมจํ่าเป็นหรอื
ซบัซอ้นจะลดทอนประสทิธผิลของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เมอืพจิารณาถงึขอบเขต
ของเอกสารขอ้มลูทจัีดทําขนึ องคก์รสามารถพจิารณาประโยชนข์องเอกสารขอ้มลูในดา้นประสทิธภิาพ 
ความตอ่เนืองและการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนืองของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย. 
 
เอกสารสามารถอยูใ่นสอืใด ๆ กไ็ด ้(กระดาษ อเิล็กทรอนคิส ์รปูถา่ยและโปสเตอร)์ ตราบใดทมีปีระโยชน ์
ถกูตอ้งตามกฎหมาย เขา้ใจงา่ยและสามารถเขา้ถงึผูท้ตีอ้งการขอ้มลูทบีรรจอุยูภ่ายใน 
 
หากกระบวนการของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอยูแ่นวเดยีวกบักระบวนการของระบบ
บรหิารอนื ๆ องคก์รสามารถทําการรวมขอ้มลูเอกสารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทเีกยีวขอ้งกบั
เอกสารขอ้มลูของระบบบรหิารอนื ๆ เหล่านไีด ้ 
 
เอกสารขอ้มลูหลักเกยีวกบัระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ซงึเป็นขอ้มลูแกน่หลักขนัตําที
ควรทําเป็นเอกสาร และ องคก์รสามารถทําไดม้ากกวา่นไีดต้ามจําเป็นเพอืประสทิธภิาพของระบบบรหิาร
อาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
 
เอกสารขอ้มลู 
 
องคก์รควรเก็บรักษาเรอืงตอ่ไปนเีป็นเอกสารขอ้มลู  
—  ขอบเขตของระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ดทูขีอ้ 4.3); 
—  นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ดทูขีอ้ 5.2); 
—  ความเสยีงและโอกาสทตีอ้งคน้หาซงึกําหนดไว ้(ดทูขีอ้ 6.1); 
— กระบวนการทจํีาเป็นในขอ้ 6.1 ในดา้นขอบเขตทจํีาเป็นเพอืใหเ้กดิความมนัใจวา่มกีารดําเนนิการ
กระบวนการเหลา่นตีามแผน  (ดทูขีอ้ 6.1) 
— ประเด็นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและผลกระทบดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทเีกยีวขอ้ง 
เกณฑท์ใีชใ้นการกําหนดประเด็นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทสํีาคัญ รวมถงึประเด็นอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัยทมีนัียสําคัญ (ดทูขีอ้ 6.1) 
—  พันธกรณีทตีอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง(ดทูขีอ้ 6.1) 
—  ขอ้มลูดา้นวตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ดทูขีอ้ 6.2) 
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— ขอ้มลูเกยีวกบักระบวนการควบคมุการดําเนนิงานทตีอ้งบรรลขุอ้กําหนดของระบบบรหิารอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยในขอบเขตทจํีาเป็นเพอืมคีวามมันใจวา่จะมกีารดําเนนิกระบวนการตา่ง ๆ ตามแผน (ดู
ทขีอ้ 8.1) 
— กระบวนการทจํีาเป็นตอ้งจัดเตรยีมและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉนิทเีป็นไปไดด้ังระบใุนขอ้ 6.1.1 ใน
ขอบเขตทจํีาเป็นเพอืมคีวามมันใจวา่จะการดําเนนิกระบวนการตา่ง ๆ ตามแผน (ดทูขีอ้ 8.2) 
 
องคก์รควรรักษาเอกสารขอ้มลูเป็นหลักฐาน (บนัทกึ) ของเรอืงดังตอ่ไปนี 
—  ความสามารถตามความเหมาะสม (ดทูขีอ้ 7.2); 
—  การสอืสารตามความเหมาะสม (ดทูขีอ้ 7.4); 
—  การสงัเกตการณ ์การวัดผล การวเิคราะหแ์ละผลการประเมนิตามความเหมาะสม (ดทูขีอ้ 9.1); 
—  ผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (ดทูขีอ้ 9.1); 
—  การดําเนนิการโปรแกรมตรวจตดิตามและผลการตรวจตดิตาม (ดทูขีอ้ 9.2); 
—  ผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ดทูขีอ้ 9.3); 
— หลักธรรมชาตขิองขอ้บกพรอ่งทพีบและการปฏบิตักิารถดัไปรวมถงึผลการปฏบิตักิารแกไ้ข (ดทูขีอ้ 
10.2). 
 
ตัวอยา่งขอ้มลูเอกสารอนื ๆ จะรวมถงึรายละเอยีดของโปรแกรมและความรบัผดิชอบ กระบวนการ ขอ้มลู
กระบวนการ ผังองคก์ร มาตรฐานภายในและภายนอก รวมถงึแผนฉุกเฉนิของสถานประกอบการ 
 
2 การสรา้งและการอพัเดต 
 
เมอืมกีารสรา้งและอพัเดตเอกสารขอ้มลูเกยีวกบัระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย องคก์รควร
ทําใหมั้นใจวา่มคีวามเหมาะสมในดา้น 
—  การบง่ชแีละรายละเอยีด (ตัวอยา่งเชน่ ชอื วนัท ีผูเ้ขยีนหรอืหมายเลขอา้งองิ) 
—  รปูแบบ (ตวัอยา่งเชน่ ภาษา เวอรช์นัซอฟทแ์วร ์กราฟฟิค) และสอื (ตัวอยา่งเชน่ กระดาษ 
อเิล็กทรอนกิส)์ 
—  การทบทวนภายในและการอนุมัตใินดา้นความเหมาะสมและความเพยีงพอ  
 
3 การควบคมุเอกสารขอ้มลู 
 
การควบคมุเอกสารขอ้มลูของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยเป็นเรอืงสําคัญทจีะตอ้งทําให ้
มันใจวา่ 
— สามารถบง่ชขีอ้มลูดว้ยองคก์ร ฝ่าย หนา้ท ีกจิกรรม หรอืผูต้ดิตามอยา่งเหมาะสม 
— ขอ้มลูทอีงคก์รเก็บรักษามกีารทบทวนเป็นประจํา แกไ้ขตามจําเป็นและไดร้บัอนุมัตจิากผูม้อํีานาจกอ่น
ดําเนนิการ 
— เวอรช์นัปัจจบุนัของขอ้มลูเอกสารทเีกยีวขอ้งมพีรอ้มใชใ้นสถานทตีงัทังหมดทมีกีารดําเนนิงานใน
หนา้ทใีนระบบทสํีาคัญอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยรวมถงึหนา้ททีจํีาเป็นในการทําใหมั้นใจวา่มกีารบรรลุ
ขอ้กําหนด  
 
หมายเหต:ุเมอืไมส่ามารถทําใหข้อ้มลูเอกสารมพีรอ้มใช ้จะตอ้งมกีารพจิารณาปฏบิตักิารทสีอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏบิตัทิกํีาหนดไวอ้ยา่งพอเพยีง. 
 
— ขอ้มลูทลีา้สมัยจะมกีารยา้ยออกจากจดุของปัญหาโดยทันทแีละจากสถานทแีละในสถานการณ์ทตีอ้ง
ใช ้(ในบางสถานการณ์ ตัวอยา่งเชน่ สําหรับจดุประสงคใ์นการดํารงไวซ้งึกฎหมายและ/หรอืความรู ้
เอกสารขอ้มลูทลีา้สมยัสามารถเก็บไวเ้ป็นหลักฐานในเรอืงผลลัพธท์บีรรลแุลว้ได)้ 
 
สามารถควบคมุเอกสารขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลโดย 
— การพัฒนารปูแบบทเีหมาะสมซงึจะตอ้งมหีวัขอ้ทเีป็นเอกลักษณ์ หมายเลข วันท ีการแกไ้ข ประวตักิาร
แกไ้ขและผูม้อํีานาจ  
— การมอบหมายการทบทวนและการอนุมัตเิอกสารขอ้มลูทอีงคก์รเก็บรักษาตามรายบคุคลทมีี
ความสามารถทางเทคนคิทเีพยีงพอและผูม้อํีานาจของ องคก์ร 
—  การรักษาระบบการกระจายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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เรอืงของเอกสาร 
 
นยิามการจดัทาํเอกสาร 
ระดับความละเอยีดของเอกสารตอ้งเพยีงพอทจีะอธบิายถงึระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยและความเชอืมโยงของงานตา่งๆ ในระบบฯ เอกสารตอ้งระบถุงึชอ่งทางของเอกสารเพอืทจีะ
ไดรั้บรายละเอยีดของขอ้มลูขา่วสารมากขนึในเรอืงการปฏบิตักิารในสว่นพเิศษของระบบฯ ระบบเอกสารนี
สามารถรวมกบัระบบการจัดการอนืๆ ในองคก์รได ้และไมจํ่าเป็นตอ้งมรีปูแบบเหมอืนกบัคูม่อื 
 
เอกสารในระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยัของแตล่ะองคก์รจะมคีวามแตกตา่งกนัไป
ขนึอยูก่บัปัจจัยตามทรีะบนุี 
a) ขนาดและประเภทขององคก์ร และกจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
b) ความซบัซอ้นของกระบวนการและความสมัพันธเ์ชอืมโยงในกจิกรรมตา่งๆ 
c) ความรูค้วามสามารถของพนักงานในองคก์ร 
  
ยกตัวอยา่งเอกสาร ซงึรวมถงึ 
a) นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภัย วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 
b) ขอ้มลูทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทมีนัียสําคัญ 
c) ระเบยีบปฏบิตั ิ
d) ขอ้มลูกระบวนการ 
e) โครงสรา้งหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
f) แผนฉุกเฉนิขององคก์ร 
g) บนัทกึทตีอ้งการ 
 
การตัดสนิใจในเรอืงเอกสารใดๆ ระเบยีบปฏบิตัจิะตอ้งขนึอยูบ่นพนืฐานของเรอืงตา่งๆ ดังนี 
a)ความตอ้งการในแสดงออกถงึความสามารถในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง 
b)ความตอ้งการทแีน่ใจวา่องคก์รสามารถปฏบิตัติามระบบฯ ไดอ้ยา่งสมําเสมอ 
c)ประโยชนข์องการปฏบิตัติามระบบฯ ซงึรวมถงึ 

-ความสะดวกในการปฏบิตัติามระบบฯ ผา่นทางการสอืสารและการฝึกอบรม 
-ความสะดวกในการรักษาระบบฯ และการทบทวน 
-ลดความเสยีงของการลดความสอดคลอ้งในขอ้บกพรอ่ง 
-ความสามารในการปฏบิตัติามและผลทเีป็นไปได ้

 
การสรา้งเอกสารตน้ฉบบัเพอืวัตถปุระสงคอ์นืๆ นอกเหนือจากระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยสามารถใชเ้ป็นสว่นหนงึของระบบฯ นไีด ้สามารถใชอ้า้งองิไดใ้นระบบนเีชน่กนั 
 
ขอ้กําหนด เพอืใหแ้น่ใจวา่องคก์รสามารถรักษาเอกสารทเีพอืเพยีงพอทจีะแสดงถงึประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัติามระบบการจดัการน ีอยา่งไรก็ตามความมุง่มันทสํีาคัญขององคก์รคอืการนําระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพซงึแสดงออกดว้ยผลการดําเนนิงาน ไมใ่ชก่ารแสดง
ถงึความซบัซอ้นของระบบการควบคมุเอกสาร 
 
ISO 45001 ใชคํ้าวา่ “การจัดทําเป็นเอกสาร” ซงึหมายถงึสถานการณ์ใดก็ตามในระบบการจัดการอาชวีอ
นามยัและความปลอดภัยทตีอ้งจดบนัทกึบางสงิบางอยา่งลงไป ในทางปฏบิตั ิเอกสารรวมถงึนโยบาย 
ขนัตอนการปฏบิตังิาน คูม่อื แผนงาน แผนภาพ ลําดับแผนภาพ บนัทกึเตอืนความจําและอนืๆทเีกยีวขอ้ง
กบัระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั การจดบันทกึก็จัดเป็นเอกสารอยา่งหนงึแต ่ISO 
45001 ไดแ้ยกออกไปตา่งหากเพราะวา่:  
 เอกสารเป็นตัวกําหนดวา่ตอ้งทําอะไรและอะไรควรเกดิขนึ 
 บนัทกึเป็นขอ้มลูทบีอกวา่อะไรไดเ้กดิขนึแลว้ 
 
ขอ้กําหนด ISO 45001 ทตีอ้งจัดทําเป็นเอกสาร แตอ่ยา่งไรก็ตามคณุภาพของระบบการจัดการหมายถงึ 
การทําบางสงิอยา่งสมําเสมอ และขันตอนการปฏบิตังิานทจัีดทําเป็นเอกสารก็ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการ
ปฏบิตัอิยา่งสมําเสมอ ดังนันในระบบการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยจงึมกีารจัดทําเป็นเอกสาร
มากกวา่ทกํีาหนดไวใ้นมาตรฐานเสมอมา  
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 5 of  5                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   12 ธนัวาคม 2562  

7.5

เชน่เดยีวกนักบัการดําเนนิชวีติโดยทางสายกลาง จงึไมจํ่าเป็นตอ้งจัดทําเอกสารในทกุๆเรอืงในระบบการ
จัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ความรอบคอบเป็นสงิจําเป็นเมอืตอ้งทําการตัดสนิใจวา่เรอืงใด ที
จะไดป้ระโยชนจ์ากการเขยีนเพอืหลกีเลยีงการสรา้งกองภเูขากระดาษหรอืสอือเิล็กทรอนกิส ์นอกจากนี
ปัจจัยทสํีาคัญก็คอืเป็นการทําใหมั้นใจวา่เอกสารอยูภ่ายใตก้ารควบคมุเพอืหลกีเลยีงความสบัสนในระบบ  
ขอ้กําหนดของการควบคมุเอกสาร 
 
ISO 45001 ไดร้ะบขุอ้กําหนดการควบคมุเอกสารไวว้า่ เอกสารตอ้ง:  
• จัดหามาไดใ้นสถานททีกํีาหนดไวแ้ละในเวลาทตีอ้งการโดยผูท้รัีบผดิชอบตอ่การปฏบิตังิานใน

ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
• ชดัเจน ทนัสมัย ระบไุด ้(ทําเครอืงหมายทชีดัเจน) ระบวุันท ีจัดเก็บอยา่งเป็นระเบยีบเป็น

หมวดหมู ่และเก็บไวใ้นระยะเวลาทกํีาหนด 
• ไดรั้บการจดัทํา ทบทวน ปรับปรุงและอนุมตัโิดยบคุคลทไีดรั้บมอบหมายอํานาจเทา่นัน 
• เลกิใชเ้มอืเอกสารลา้สมัย 
• จัดเก็บไวใ้นหอ้งเก็บเอกสารและทําเครอืงหมาย หรอืทําลาย 
 
  
แนวทางปฏบิตักิารควบคมุเอกสาร 
 
ISO 45001 มไิดกํ้าหนดเงอืนไขวา่จะตอ้งควบคมุเอกสารอยา่งไร แตจ่ะกําหนดผลลพัธท์ตีอ้งการมากกวา่ 
ในบทนีจะไมก่ลา่วถงึรายละเอยีดวธิกีารควบคมุเอกสาร แตจ่ะแนะนําดังน:ี  
• เอกสาร(ขนัตอนการปฏบิตังิาน)ควรมรีปูแบบทเีป็นมาตรฐานเพอืจะไดเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนัและมคีวาม
สมบรูณ์ เอกสารขนัตอนการปฏบิตังิานควรประกอบดว้ย :  

- หวัขอ้เรอืง และผูจั้ดทํา 
- องคก์ร แผนกหรอืหนา้ท ี
- จดุประสงค ์ขอบเขต นยิามของคําทใีชใ้นขนัตอนการปฏบิตังิาน 
- คําอธบิายขันตอนการปฏบิตังิานซงึรวมถงึบคุคลทรัีบผดิชอบตอ่การมอบหมายอํานาจ 

การชแีนะ การดําเนนิงานและการอนุมัตผิลการดําเนนิงานตามขนัตอน 
- บนัทกึ แบบฟอรม์ เอกสารทเีกยีวขอ้งและการอา้งองิทมีา 
- ลายเซ็นอนุมัตขิองผูท้ไีดรั้บมอบหมายอํานาจ 
- วนัทไีดรั้บการอนุมัต ิวนัทขีองการทบทวน และวนัททํีาการปรับปรงุ 

• สําเนาของเอกสารระดับท ี2 และระดับท ี3 ควรทําเครอืงหมาย “ไมค่วบคมุ” และมขีอ้ความวา่สําเนา
เอกสารฉบบันีอาจไมใ่ชฉ่บบัลา่สดุ ควรอา้งองิจากตน้ฉบบัหรอืจากสอือเิล็กทรอนกิส ์
• เอกสารฉบบัควบคมุควรจดัเก็บลงในสอือเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งดทีสีดุ ถา้เป็นไปไดค้วรจัดเก็บขอ้มลูทาง
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละจํากดัการเขา้ถงึเฉพาะผูท้ไีดรั้บอํานาจเทา่นันและตอ้งเป็นฉบับทอีา่นไดอ้ยา่ง
เดยีวแกไ้ขไมไ่ด ้
• การเปลยีนแปลงเอกสารตอ้งทําโดยผูม้อํีานาจเทา่นัน 
• ตอ้งมกีารทบทวนเอกสารอยา่งสมําเสมอเพอืความถกูตอ้ง ความเกยีวเนืองสมัพันธก์นั และปรบัให ้
ทนัสมัยเสมอ 
• เมอืมกีารเปลยีนแปลงเอกสารตอ้งแจง้ใหผู้ท้ไีดร้บัผลกระทบทราบ 
• เมอืมกีารแจกจา่ยสําเนาเอกสาร (เชน่ คูม่อืการแกปั้ญหากรณีเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ) จะตอ้งจัดเก็บรายชอื
เอกสารทแีจกจ่ายเพอืใหแ้น่ใจวา่สําเนาเอกสารทกุฉบบัไดร้บัการปรับปรงุใหท้นัสมัย และขอ้มลูทยีกเลกิ
แลว้ใหทํ้าลายทนัทหีรอืเก็บไวใ้นทเีกบ็เอกสาร 
• ในการฝึกอบรมผูท้ไีดรั้บการคัดเลอืกในเรอืงวธิกีารเตรยีมเอกสาร และฝึกอบรม ผูจั้ดการและพนักงาน
ทกุคนในเรอืงวธิกีารคน้หาและการใชเ้อกสารนับเป็นเรอืงสําคัญทตีอ้งดําเนนิการ 
 
 
TIP 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 

-END- 
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8.1.1 & 8.1.2

8.1 การวางแผน และ การควบคมุการปฏบิตังิาน 
 

 
8.1 การวางแผน และ การควบคมุการปฏบิตังิาน 
8.1.1   ทวัไป 
  
องคก์รตอ้งวางแผน, นําไปปฏบิตั,ิ ควบคมุ และ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นในการบรรลขุอ้กําหนด
ของระบบบรหิาร OH&S, และดําเนนิการปฏบิัตทิกํีาหนดในขอ้ 6 โดย 
  
a) การจัดทําเกณฑสํ์าหรับกระบวนการ 
b) การดําเนนิการควบคมุกระบวนการตามเกณฑ ์
c) ธํารงรักษา และ จัดเก็บเอกสารสารสนเทศตามจําเป็นเพอืใหม้คีวามมันใจวา่มกีารดําเนนิ

กระบวนการตามแผน  
d) การดัดแปลงงานใหผู้ทํ้างาน(worker)  
 
ในสถานททํีางานทมีนีายจา้งหลายคน,  องคก์รตอ้งประสานงานกบัสว่นทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิาร 
OH&Sกบัองคก์รอนื ๆ 
 
8.1.2   การกาํจดัอนัตรายและการลดความเสยีง OH&S 
 
องคก์รตอ้ง จัดทํา นําไปปฏบิัต ิและ การธํารงรักษากระบวนการ สําหรับการกําจดัอนัตรายและลดความ
เสยีง OH&S โดยใชลํ้าดับชนัในการควบคมุ ดังนี 
 

a) กําจัดอนัตราย 
b) ทดแทนดว้ยวัสด ุกระบวนการ การปฏบิตังิานหรอืเครอืงมอืทมีอีนัตรายนอ้ยกวา่  
c) ใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรม และ/หรอื การจัดงานใหม ่
d) ใชก้ารควบคมุเชงิการจัดการ , รวมถงึการอบรม 
e) ใชเ้ครอืงมอืป้องกนัสว่นบคุคลทเีพยีงพอ 

 
หมายเหต ุในหลายประเทศ ตามขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ รวมถงึขอ้กําหนดใหอ้ปุกรณป้์องกนั
สว่นบคุคล(PPE)เป็นสงิทตีอ้งจัดหาใหโ้ดยไมค่ดิเงนิกบัคนทํางาน 
 

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
ขอ้กําหนดน ีกําหนดใหอ้งคก์รตอ้งมกีระบวนการเพอืการบรรลขุอ้กําหนดของระบบบรหิาร OH&S, และ
ดําเนนิการปฏบิัตทิกํีาหนดในขอ้ 6  แปลวา่มกีารโยงกนั สบืเนอืงกนั 
 
เนืองจาก ระบบการจัดการ OH&S ตอ้งจัดทําเพอืใหบ้รรลผุลลพัธท์ตีอ้งการ  ดังนันจงึตอ้งกําหนด
ผลลัพธท์ตีอ้งการแลว้จงึสามารถทํากฏระบบระเบยีบ ซงึจะมากจะนอ้ย จะซบัซอ้น จะเขม้งวด จะจัดหนัก
จัดเบา จะละเอยีดหยมุหยมิขนาดไหน ระดับไหน ก็ตอ้งแลว้แตผ่ลลัพธท์ตีอ้งการ และตอ้งไมล่มืวา่ระบบนี
ตอ้งมไีวเ้พอื จัดการกบัประเด็นตา่งๆตามนัยยะทมี ีตามขอ้ 6 แปลวา่ตอ้งมกีารยดึโยง มทีมีาทไีปได ้  
 
ตัวอยา่งชอืกระบวนการทจํีาเป็นในทนีีอาจเป็น : 

 การใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มของคนงาน 
 การระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีง 
 การพจิารณาและการปฏบิตัสิอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
 การสอืสาร 
 การจัดการการเปลยีนแปลง 
 การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 
 การเฝ้าระวังตดิตาม การวดั  การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ 
 การตรวจตราประจําเดอืน 
 การตรวจตดิตามภายใน  
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8.1.1 & 8.1.2

 การทบทวนฝ่ายบรหิาร 
 การสํารวจความปลอดภยั 
 อนืๆ (อกีมากมาย) 

 
องคก์รตอ้งจดัทาํ เกณฑส์ําหรบักระบวนการ  
 
ตัวอยา่ง เกณฑเ์พอืดําเนนิการควบคมุกระบวนการ อาจหมายถงึ (เกณฑ ์อาจหมายถงึ อะไรตอ้งทํา อะไร
หา้ม เทา่ไหร ่เวลาไหน วธิกีารอยา่งไร แคไ่หนพอ) 

1) การจัดทําเอกสารและรายละเอยีดในระบบการทํางาน  
2) สเปคสําหรับการจัดซอืจัดจา้ง  
3) กจิกรรมทําใหมั้นใจการสอดคลอ้งขอกํ้าหนดกฎหมาย 
4) การเพมิความสามารถของคนทํางาน  
5) โปรแกรมซอ่มบํารงุรักษาและการตรวจสอบ  
6) การตรวจสอบสขุภาพตามระยะ ระบบการอนุมัตทํิางาน (work permits) 
7) การปรับงานใหเ้หมาะกับคนทํางาน 

 
เมอืวางแผนและจัดทํามาตรการควบคมุ, ตอ้งใหค้วามสําคัญกบัมาตรการควบคมุทมีคีวามน่าเชอืถอืสงู 
หรอืเชอืถอืไดใ้นการป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วย.  ดว้ยเหตผุลนีเมอืความเสยีงไดรั้บการระบแุละ
จัดลําดับ องคก์รตอ้งทําการจัดการความเสยีง โดยจัดตาม “ลําดับชนัของการควบคมุ" โดยเรยีงจากลําดับ
ความน่าเชอืถอืของมาตรการควบคมุ มาก สู ่นอ้ย  
 
ลําดับชนัของการควบคมุ เป็นไปตามลําดับดังน:ี 

ก) กําจดั (ขจัดอนัตรายออก  โดยสนิเชงิ); 
b) ทดแทน (ใชส้งิทอีนัตรายนอ้ยกวา่เชน่ ใชนั้งรา้นแทนบันได); 
c) ควบคมุทางวศิวกรรม (การเปลยีนแปลงการปฏบิตั ิเพอืลดความเสยีงเชน่ เครอืงป้องกนัหรอื
การจัดระเบยีบใหมว่ธิกีารทํางาน) 
d) การควบคมุดแูล (เพมิการรับรูแ้ละความรู ้เชน่ ป้าย สญัญาณ กําหนดวธิทํีางาน การฝึกอบรม) 
และ  
e) อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (สวมใสเ่พอืป้องกนัตามขดีจํากดัทรัีบได ้เชน่ หนา้กากป้องกนั, ที
ปกป้องห)ู 

 
การควบคมุทเีหมาะสมทสีดุสําหรับความเสยีงขององคก์รอาจมกีารเปลยีนแปลง เมอืเวลาผา่นไป เชน่ เมอื
มวีสัดหุรอืเทคโนโลยใีหม ่  
 
การกําหนดมาตรการควบคมุทพีจิารณา ตอ้งคํานงึถงึมาตรการทมีอียูใ่นปัจจบุนั และมาตรการใหมท่ี
นํามาใชเ้พอืใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
 
 
ใชห้ลกัการอะไร เพอืพจิารณาวา่อะไรเป็นงานทตีอ้งควบคมุ 
 
เมอืองคก์รมคีวามเขา้ใจถงึอนัตรายOH&Sแลว้ องคก์รควรทําการควบคมุงานเทา่ทจํีาเป็น  เพอืจดัการ
ความเสยีงทเีกยีวขอ้ง และเพอืปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวกบั OH&S  
 
วตัถปุระสงคโ์ดยรวมของ OH&S คอื การควบคมุการทํางานเพอืจัดการความเสยีงOH&S ใหเ้ป็นไปตาม
บรบิทองคก์ร  ขอ้มลูทตีอ้งนํามาพจิารณา จัดทําและนําไปใชก้ารควบคมุการทํางาน ควรรวมถงึ 

 นโยบาย และวัตถปุระสงคเ์ป้าหมาย ของ OH&S; 
 ผลของการชบีง่อนัตราย, การประเมนิความเสยีง, การประเมนิผลของระบบควบคมุทมีอียู ่และการ

กําหนดวธิกีารควบคมุใหม;่ 
 ขอ้กําหนดเฉพาะเจาะจงภายใน (เชน่ สําหรับวสัด,ุ อปุกรณ์เครอืงมอื, ผังของสงิอํานวยความ

สะดวก); 
 ขอ้มลูเกยีวกบัขนัตอนการดําเนนิการทมีอียู;่ 
 กฏหมาย และขอ้กําหนดอนืๆ ทมีผีลบังคับใชก้บัองคก์ร  
 การควบคมุตลอดทังหว่งโซข่องผลติภัณฑ ์ทมีคีวามสมัพันธก์บั สนิคา้ทซีอืมา, อปุกรณ์ และการ

ใหบ้รกิาร; 
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8.1.1 & 8.1.2

 ขอ้มลูสะทอ้นกลับทมีาจากการมสีว่นรว่มและการใหคํ้าปรกึษา  
 ลักษณะ และขอบเขตทคีลอบคลมุถงึสงิทจีะตอ้งดําเนนิการ โดยผูรั้บเหมาและบคุลากรภายนอกอนืๆ 

และ 
 การเขา้ถงึสถานทปีฏบิัตงิาน โดยแขกผูม้าเยอืน, คนทมีาสง่ของ, ผูรั้บเหมาทมีาใหบ้รกิาร ฯลฯ 

ในระหวา่งการกําหนดการควบคมุการทํางาน, ลําดับความสําคัญสงูตอ้งไดรั้บการพจิารณามาตรการ
ควบคมุอยา่งถถีว้น 
 
ทางเลอืกทมีคีวามน่าเชอืถอืทสีงูกวา่ในการป้องกนัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย ตอ้งไดรั้บการเลอืกให ้
สอดคลอ้งกบัลําดบัชนัการควบคมุเสมอ เชน่ ควรเรมิตน้ดว้ย การออกแบบอปุกรณ์หรอืกระบวนการใหม ่
เพอืกําจัดหรอืลดอนัตราย การปรบัปรงุป้ายเตอืน/คําเตอืนสําหรับการหลกีเลยีงอนัตราย การปรับปรงุ
ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทดีขีนึ และการฝึกอบรม เพอืลดความถ ีและลดระยะเวลาของการสมัผัสอนัตรายของ
การควบคมุทไีมเ่พยีงพอ และสดุทา้ยคอ่ยเป็นเรอืงการใชง้านอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคล (PPE) 
เพอืลดความรนุแรงของการบาดเจ็บหรอืการสมัผสั  
 
การควบคมุการทํางาน (มาตรการควบคมุ) ตอ้งไดรั้บการนําไปใช,้ ไดรั้บการประเมนิอยา่งตอ่เนือง เพอื
ตรวจสอบประสทิธผิล และบรูณาการเขา้กบัระบบการจดัการโดยรวมของ OH&S 
 
การจดัทาํและการนําไปใช ้มาตรการควบคมุการปฏบิตังิาน  
 
การควบคมุการปฏบิตังิานตอ้งมกีารจัดทําและนําไปปฏบิตั ิตามความจําเป็น เพอืจดัการความเสยีงให้
อยูใ่นระดบัทยีอมรบัได ้สําหรับพนืทปีฏบิัตกิารและกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่  งานจัดซอื การวจัิยและพัฒนา 
การขาย การบรกิาร สํานักงาน การทํางานนอกสถานท ีการทํางานทบีา้น การผลติ การขนสง่ และการ
บํารงุรักษา  
 
การควบคมุระบบปฏบิตังิาน ทําไดห้ลายทางและหลายวธิ ีเชน่ การใชอ้ปุกรณ์ทางกายภาพ (เชน่  เครอืง
กนั, ควบคมุการเขา้ถงึ), การใชร้ะเบยีบปฏบิตั,ิ คูม่อืการทํางาน, รปู สญัลักษณ, สญัญาณเตอืนภัย และ
ป้าย 
 
องคก์รควรจัดทําการควบคมุการทํางาน เพอืกําจัด หรอืลด และควบคมุ ความเสยีงดา้น OHS ทมีโีอกาส
จากการเขา้ถงึพนืททํีางาน โดยพนักงาน, ผูรั้บเหมา, บคุคลภายนอกอนืๆ, กลุม่คนภายนอก และ/หรอื ผู ้
มาเยยีมชม  
 
การควบคมุการทํางานยังรวมถงึตอ้งไตรต่รองถงึสถานการณ์ทคีวามเสยีง OH&S ทขียายไปสูพ่นืที
สาธารณะหรอืพนืทกีารควบคุมทดํีาเนนิการโดยบคุคลอนื (เชน่ เมอืพนักงานขององคก์รทํางานในไซต์
งานของลกูคา้)  และบางครังมคีวามจําเป็นตอ้งปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานภายนอกในสถานการณแ์บบนี 
 
ตัวอยา่งของพนืทคีวามเสยีง OH&S และตัวอยา่งของมาตรการควบคมุทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก ่: 
a) มาตรการควบคมุโดยทัวไป 

- การบํารงุรักษา และซอ่มแซมสงิอํานวยความสะดวก เครอืงจักร และ อปุกรณ์อยา่งสมําเสมอ 
เพอืป้องกนัสภาพทไีมป่ลอดภยัทมีาจากการพัฒนา 
- การทําความสะอาด และจัดการทางเดนิใหโ้ลง่ 
- การจดัการจราจร (เชน่ การจัดการการแยกทางสําหรับยานพาหนะ และทางเดนิเทา้) 
- การเตรยีมและรักษาพนืททํีางาน 
- การรักษาระบบจัดการสภาพแวดลอ้ม (อณุหภมู,ิ คณุภาพอากาศ) 
- การรักษา ระบบระบายอากาศ และ ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
- นโยบายทเีกยีวขอ้งกบัการเดนิทาง การกลันแกลง้ การลว่งละเมดิทางเพศ ยาเสพตดิ และ การ
ละเมดิทมีผีลมาจากแอลกอฮอล ์ฯลฯ 
- โปรแกรมสขุภาพ (โปรแกรมเฝ้าระวังทางการแพทย)์ 
- การอบรม และ โปรแกรมสรา้งความตระหนัก ทเีกยีวขอ้งกบัการใชง้านการควบคมุ (เชน่ ระบบ
อนุญาตใหทํ้างาน) 
- การเขา้ถงึการควบคมุ 

 
b) มาตรการควบคมุงานทเีป็นอันตราย 

- การใชร้ะเบยีบปฏบิตังิาน วธิกีารทํางาน หรอืวธิกีารทํางานทไีดรั้บอนุมัต ิ
- การใชอ้ปุกรณ์ทเีหมาะสม 
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- การคัดเลอืกลว่งหนา้และ / หรอืการฝึกอบรม บคุลากร หรอืผูรั้บจา้งสําหรับงานอันตราย 
- การใชร้ะบบใบอนุญาตการทํางาน การอนุมัตลิว่งหนา้ หรอืการอนุญาต 
- ขนัตอนการปฏบิตังิานการควบคมุการผา่นเขา้และออกของบคุลากร ไปยังไซตง์านอันตราย 
- การควบคมุเพอืป้องกนัการการเจ็บป่วย; 

 
c) การใชว้ตัถอุนัตราย 

- กําหนดระดบัปรมิาณสนิคา้คงคลัง สถานทเีก็บสนิคา้ และสภาพการเก็บรักษา 
- เงอืนไขของการใชง้านวตัถอุันตราย 
- ขอ้จํากดั ของพนืททีสีามารถใชว้ตัถอัุนตราย 
- การรักษาความปลอดภัย และ การจัดสรรพนืทเีก็บอยา่งปลอดภยั และ การควบคมุการเขา้ถงึ 
- การใชง้านวธิปีฏบิตั ิแนวทางสําหรับการทํางาน หรอืวธิกีารทํางาน 
- การจดัหาและการเขา้ถงึขอ้มลูความปลอดภัย และขอ้มลูอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 
- การป้องกนัการแผรั่งสจีากแหลง่กําเนดิรังส ี
- การแยกของสารปนเปือนทางชวีภาพ 
- ความรูใ้น การใช ้และความพรอ้มของอปุกรณ์ฉุกเฉนิ ; 

 
d) สงิอํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

- บํารงุรักษาและซอ่มแซมสงิอํานวยความสะดวก, เครอืงจักร และอปุกรณ์อยา่งสมําเสมอ เพอื
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิสภาวะทไีมป่ลอดภัยจากการพัฒนา 
- บรกิารทําความสะอาดและบํารงุรักษาทางเดนิทใีหส้ะอาด และ การจดัการจราจร 
- การจดัหา, การควบคมุ และบํารงุรักษาอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
- การตรวจสอบและทดสอบอปุกรณ์เกยีวกบั OH&S เชน่ การด์, ระบบป้องกนัการกนัตกจากทสีงู, 
ระบบปิด, ระบบอปุกรณ์ชว่ยเหลอืสําหรับพนืทอีบัอากาศ, ระบบล็อค, อปุกรณ์ตรวจจับและ
ดับเพลงิ, อปุกรณ์เฝ้าระวงัการสมัผัสสารเคม,ี ระบบระบายอากาศ และระบบความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า 
- การตรวจสอบและทดสอบอปุกรณ์ขนถา่ยวัสด ุ(เครน, รถยก, รอก และอปุกรณย์กอนืๆ); 

 
e) การซอืสนิคา้ อปุกรณ ์และบรกิาร (เพมิเตมิท ีISO45001 8.1.4) 

- จัดทําขอ้กําหนดของ OH&S สําหรับสนิคา้, อปุกรณ์ และบรกิารทจีะซอื, 
- การสอืสารเกยีวกบัขอ้กําหนด OH&S ขององคก์รใหก้บัผูส้ง่มอบ, 
- อนุมัตขิอ้กําหนดลว่งหนา้ สําหรับการซอื หรอืการขนสง่ / การถา่ยโอนสารเคมอีนัตราย วัสด ุ
และสาร, 
- อนุมัตขิอ้กําหนดลว่งหนา้ และขอ้มลูจําเพาะ สําหรับการซอืเครอืงจักรและอปุกรณ์ใหม,่ 
- อนุมัตริะเบยีบวธิปีฏบิัตงิานลว่งหนา้ สําหรับการทํางานทปีลอดภัยของเครอืงจักร อปุกรณ์ และ 
/ หรอื การจดัการวสัดอุยา่งปลอดภยักอ่นการใชง้าน, 
- การคัดเลอืกและการเฝ้าตดิตามผูส้ง่มอบ 
- การตรวจสอบสนิคา้, อปุกรณ์ และบรกิารทไีดรั้บ และการทวนสอบสมรรถนะดา้น OH&S (เป็น
ระยะ) 
- การอนุมัตกิารออกแบบขอ้กําหนด OH&S สําหรับโรงงานใหม ่

 
f) ผูรั้บเหมา(เพมิเตมิท ีISO 45001 8.1.4) 

- กําหนดเกณฑก์ารคัดเลอืกผูรั้บเหมา 
- การสอืสารขอ้กําหนด OH&S ขององคก์รใหก้บัผูร้บัเหมา, 
- การประเมนิผล, การเฝ้าระวัง และ ประเมนิซําเป็นระยะเกยีวกบัสมรรถนะดา้น OH&S ของ
ผูรั้บเหมา; 

 
g) บคุลากรภายนอก หรอื ผูเ้ยยีมชมในททํีางาน 
เนืองจากความรูแ้ละความสามารถของผูม้าเยอืนหรอืบคุลากรภายนอกอนืๆ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมาก 
ดังนันจงึควรพจิารณาเมอืมกีารพัฒนาการควบคมุ  ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่: 

- การควบคมุการเขา้ถงึ; 
- สรา้งความรูแ้ละความสามารถกอ่นทจีะอนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์; 
- ใหคํ้าแนะนําและฝึกอบรมตามความจําเป็น; 
- ป้ายเตอืน / การบรหิารเชงิการจัดการ; 
- วธิกีารในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของผูเ้ยยีมชมและดแูลกจิกรรมของพวกเขา 
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การกําหนดเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 
 
องคก์รควรกําหนดเกณฑป์ฏบิัตทิจํีาเป็นสําหรับการป้องกนัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย เกณฑก์ารปฏบิตังิาน
ควรมคีวามเฉพาะเจาะจงกบัองคก์ร การดําเนนิงาน และกจิกรรมตา่งๆ และเกยีวขอ้งกบัความเสยีง 
OH&S ของตนเอง ซงึการขาดสงิเหลา่นีอาจนําไปสูก่ารเบยีงเบนไปจากนโยบาย และวตัถปุระสงคด์า้น 
OHS 
 
ตัวอยา่งของเกณฑก์ารปฏบิตักิาร อาจรวมถงึ: 
 
a) สําหรับงานอนัตราย: 

- ขอ้กําหนดการใชอ้ปุกรณท์เีฉพาะเจาะจง และระเบยีบปฏบิัตงิาน / วธิกีารทํางานสําหรับการใช ้
งาน 
- ขอ้กําหนดดา้นความสามารถ, 
- การใชก้ระบวนการควบคมุการเขา้ถงึทเีฉพาะเจาะจง และการใชอ้ปุกรณ์, 
- อํานาจหนา้ท ี/ แนวทาง / คําแนะนํา / ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานสําหรับการประเมนิความเสยีง
สําหรับแตล่ะบคุคล กอ่นทจีะเรมิทํางานโดยทนัท ี
 

b) สําหรับสารเคมอีันตราย: 
- รายการสารเคมทีไีดรั้บอนุมัต ิ
- ขดีจํากดัการสมัผัส 
- ขอ้จํากดัเฉพาะสําหรับสนิคา้คงคลัง 
- กําหนดเงอืนไขและสถานทเีกบ็ 
 

C) สําหรับงานทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ถงึพนืทอัีนตราย: 
- คณุลกัษณะของขอ้กําหนดอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 
- กําหนดเงอืนไขสําหรบัการเขา้มา, 
- เงอืนไขดา้นสขุภาพและการสมรรถภาพทางกาย 

 
d) สําหรับงานทดํีาเนนิงานโดยผูรั้บเหมา 

- คณุสมบัตเิฉพาะของเกณฑช์บีง่สมรรถนะดา้น OH&S 
- ขอ้กําหนดของความสามารถและ / หรอืขอ้กําหนดการฝึกอบรมสําหรับผูรั้บเหมา 
- ขอ้กําหนด / การตรวจสอบอปุกรณ์ทผีูรั้บเหมาจัดหามา 

 
e) สําหรับอนัตราย OH&S ตอ่ผูม้าเยอืน 

 - การควบคมุประตทูางเขา้ (เซน็เขา้/เซน็ออก, จํากดัการเขา้ถงึ) 
 - ขอ้กําหนดของอปุกรณ์การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 
 - ขอ้ควรปฏบิตัดิา้นปลอดภัยของโรงงานโดยยอ่ 
 - -ขอ้กําหนดฉุกเฉนิ 

 
การธํารงรกัษาไวซ้งึการควบคมุการดําเนนิการ 
 
การควบคมุการดําเนนิการควรไดรั้บการทบทวนเป็นระยะๆ เพอื
ประเมนิความเหมาะสมและประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือง ไมว่า่
ผา่นการตรวจตราประจําเดอืน การทบทวนเอกสาร การ
วเิคราะหต์ัวเลขสมรรถนะ ขอ้เสนอแนะ การเกดิอบุตักิารณ ์การ
ประชมุ   
นอกจากน,ี ระเบยีบปฏบิตังิานควรจะมอียู ่เพอืพจิารณา
สถานการณ์ใดๆ ทอีาจตอ้งจัดทําการควบคมุใหม ่และ/หรอื การปรับปรงุของการควบคมุทมีอียูเ่ดมิ ทจํีาเป็
ฯ 

การเปลยีนแปลงตอ่การควบคมุการทํางานทมีอียูเ่ดมิ ควรไดร้บัการประเมนิเพอืชบีง่อันตรายและประเมนิ
ความเสยีง OH&S กอ่นทําการเปลยีนแปลงใดๆ   เมอืมกีารเปลยีนแปลงตอ่การควบคมุการทํางาน, 
องคก์รควรพจิารณาวา่ความจําเป็นในการฝึกอบรมเรอืงวธิกีารใหม ่หรอืตอ้งปรับปรงุใดๆหรอืไม ่ 

  

 เมอืมกีารเปลยีนแปลงตอ่การควบคมุ
การทํางาน, องคก์รควรพจิารณาวา่
ความจําเป็นในการฝึกอบรมเรอืง
วธิกีารใหม ่หรอืตอ้งปรับปรงุใดๆ
หรอืไม ่
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8.1.1 & 8.1.2

เพมิเตมิสําหรบั ประเด็นของอาชวีอนามยั (Occupational Health) 
 
บทนํา 
อาชวีอนามัยเป็นสว่นหนงึของระบบการจดัการ, แตบ่อ่ยครังทมัีกจะถกูมองขา้มหรอืไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ
มากดังทคีวรจะเป็น  ภาพรวมของอาชวีอนามัย คอื การสง่เสรมิ และคงรกัษาไวซ้งึระดบัของคณุภาพ
ชวีติพนกังานทางดา้นกายภาพ, จติใจ และสงัคมอยา่งสงูสดุในทกุตําแหน่งงาน กลา่วอกีอยา่งหนงึ
ก็คอื เป็นการป้องกนัการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
 
องคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้มีาตรการควบคมุไดนํ้าไปใชใ้นการจดัการความเสยีงดา้นสขุภาพ
ทไีมพ่งึประสงค ์ รวมถงึ ตอ้งมกีารดําเนนิการทเีหมาะสมเพอืใหแ้น่ใจวา่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิานไดรั้บ
การป้องกนัในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงทสีําคัญในองคก์รหรอืกจิกรรมเชน่: 

a) ในชว่งเวลาทไีมม่พีนักงานเพยีงพอ 
b) ชว่งความทมี ีออเดอรท์เีพมิขนึสําหรบัผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
c) เขา้ทํางานในสถานททํีางานใหม ่

 
 
ประเภทของอนัตรายดา้นอาชวีอนามยั 
การเจ็บป่วยจากการทํางานเป็นสาเหตจุากการสมัผัสกบัอนัตราย สารเคม,ี กายภาพ, ชวีภาพ, จติสงัคม 
และการยศาสตร ์

a) อนัตรายทางเคม ีรวมถงึ สารทําละลายอนิทรยี,์ ฟมูจากการเชอืม, โลหะหนัก, ไอโซไซยาเนต, 
แรใ่ยหนิ, ซลิกิา, ฝุ่ น และสารอนืๆ  

b) อนัตรายทางกาย รวมถงึ เสยีง, แรงสนัสะเทอืน, อณุหภมูสิงูมาก, ความดันสงูมาก, รังสกีอ่
ไอออน และรังสไีมก่อ่ไอออน 

c) อนัตรายทางชวีภาพ รวมถงึ แบคทเีรยี, ไวรัส, สปอรร์า, เอนไซม,์ โปรตนีสตัว ์และสาร
พันธกุรรม 

d) อนัตรายจากการยศาสตร ์รวมถงึ การจัดการการดําเนนิงาน (ตัวอยา่งเชน่ การยก, การลด, การ
ดงึ และการผลัก), ทา่ทางการทํางานและการทํางานทา่เดมิซําๆ 

e) อนัตรายทางจติสงัคม รวมถงึ ปฏกิริยิาของปัจเจกบคุคล, ปัจจัยดา้นสงัคม และการทํางาน, 
ตัวอยา่งเชน่ ตอ้งการงานมากเกนิความสามารถของบคุคลทจีะทํา 

ในสถานททํีางานใดๆ อันตรายดา้นอาชวีอนามยัทังหมดควรไดรั้บการชบีง่และมกีารประเมนิความเสยีง
อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ, และมาตรการควบคมุทเีหมาะสมควรนําไปดําเนนิการ  
 
การสนบัสนุนดา้นอาชวีอนามยั 
การสนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยและการจดัหามคีวามเกยีวขอ้งกบับคุลากรทหีลากหลาย, รวมถงึ ผูจั้ดการ, 
หวัหนา้งาน และผูท้มีคีณุสมบัตทิเีฉพาะเจาะจง สําหรับองคก์รขนาดเล็กทมีคีวามเสยีงนอ้ย การจัดหาการ
สนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยอยา่งเป็นทางการอาจไมน่่าเป็นไปไดห้รอือาจไมจํ่าเป็น ในสถานการณ์เชน่นี
องคก์รสามารถพัฒนาความรูด้า้นอาชวีอนามัยของผูจั้ดการและหวัหนา้งานของพวกเขาเพอืใหพ้วกเขา
สามารถรับผดิชอบในการป้องกนัการเจ็บป่วยจากการทํางาน ฝ่ายบรหิารสามารถระบไุดว้า่มคีวาม
จําเป็นตอ้งขอการสนับสนุนเพมิเตมิหรอืขอ้กําหนดอยา่งเป็นทางการ สําหรับองคก์รทมีขีนาดใหญข่นึ
สามารถจัดการความเสยีงไดจ้ากการสนับสนุนภายในหรอืภายนอกจากบคุลากรทมีคีวามชํานาญดา้นอาชี
วอนามัย 
 
บคุลากรดา้นอาชวีอนามยั 
การสนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยมวีธิกีารสหสาขาวชิาชพีเพอืป้องกนัไมใ่หค้นป่วยเพราะงานของพวกเขา มี
สาขาวชิาทหีลากหลายทเีกยีวขอ้งรวมถงึ แพทยอ์าชวีเวชศาสตร,์พยาบาลสขุภาพอาชวีอนามัย,นักอาชี
วอนามัย นักพษิวทิยา, นักจติวทิยา, นักระบาดวทิยา, นักการยศาสตร,์ ผูเ้ชยีวชาญดา้นการป้องกันรังส,ี 
นักกายภาพบําบัด, วศิวกรและผูป้ฏบิัตงิานดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ ผูเ้ชยีวชาญแตล่ะคนมบีทบาท
ทชีัดเจนในดา้นอาชวีอนามัยและสามารถมสี่วนร่วมอย่างเป็นประโยชน์ในการระบุอันตราย, การประเมนิ
ความเสยีงและกระบวนการควบคมุความเสยีง นอกเหนือจากผูป้ฏบิัตงิานดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
พบบอ่ยทสีดุเป็นแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามัย 
 
บทบาทของแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามยั 
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การเฝ้าระวงัทางสขุภาพ 
แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามยัควรมคีณุสมบตัดิา้นอาชวีอนามัยทเีหมาะสม บทบาท
ของพวกเขาคอืเพอืใหแ้น่ใจวา่สภาวะสขุภาพของคนงานนันเหมาะสมและสามารถทํางานในลักษณะที
ปลอดภัย, มสีขุภาพด ีและมปีระสทิธภิาพ เพอืทจีะใหบ้รรลคุวามตอ้งการระบบการเฝ้าระวังสขุภาพสามชนั 
ควรถกูจัดทําขนึมา 
 

1. การตรวจคดักรองทางการแพทยก์อ่นการจา้งงาน 
ชนัแรกคอืการคัดกรองทางการแพทยก์อ่นการจา้งงานซงึโดยทัวไปจะดําเนนิการโดยแพทยอ์า
ชวีเวชศาสตร ์ซงึมักจะเกยีวขอ้งกบัแบบสอบถามสขุภาพกอ่นการจา้งงานและการตรวจสขุภาพ;
ขนึอยูก่บัอันตรายจากการทํางานทตีอ้งสมัผัสกบัการเฝ้าระวงัทางการแพทยท์เีฉพาะเจาะจง 
และ/หรอืการเฝ้าระวงัทางชวีภาพ เพอืใหแ้น่ใจวา่คนงานมคีวามสามารถในการทํางานทพีวกเขา
คาดหวังวา่จะไดป้ฏบิตัแิละงานนันจะไมทํ่าใหร้นุแรงขนึจากสภาวะสขุภาพทเีป็นอยูห่รอืในอดตีที
ผา่นมา 
 
2. การเฝ้าระวงัทางสขุภาพ 
ชนัทสีองคอืการเฝ้าระวงัสขุภาพประจํา รวมถงึการเฝ้าระวงัทางการแพทยท์เีกยีวขอ้ง 
วตัถปุระสงคข์องการเฝ้าระวงัสขุภาพ คอื การระบผุลกระทบดา้นลบตอ่สขุภาพทเีกยีวขอ้งกบั
กจิกรรมการทํางานของคนงานในระยะแรก นอกจากนยีังเป็นการตรวจสอบวา่แรงงานยังคง
เหมาะสมทจีะทํางานตอ่หรอืไมใ่นงานทไีดรั้บมอบหมาย หรอืไมว่า่จะเป็นการหยดุงานชวัคราว
หรอืถาวรจากงานทตีอ้งเผชญิกบัอนัตรายโดยเฉพาะ ความถแีละลักษณะของการตรวจสอบ
ดังกลา่วควรพจิารณาจากอันตราย / ความเสยีงทอีาจเกดิขนึกบัคนงานทสีมัผัส การเฝ้าระวัง
สขุภาพเป็นระยะๆ สามารถรวมถงึ: 

 การเก็บบนัทกึการสมัผัสกบัสารอันตราย 
 การตรวจสอบตนเองหรอืการตรวจสอบโดยบคุคลทผีา่นการฝึกอบรม เชน่ การตรวจ

ผวิหนัง 
 ตรวจสขุภาพโดยแพทยอ์าชวีเวชศาสตรห์รอืพยาบาลอาชวีอนามัย ตัวอยา่งเชน่ การ

ทดสอบสายตา, การประเมนิของการไดย้นิ (audiometry)และการประเมนิการทํางาน
ของระบบทางเดนิหายใจ (การทดสอบการทํางานของปอด lung function test); และ 

 การตดิตามผลกระทบทางชวีภาพ/ชวีภาพ ผา่นทางเลอืดหรอืปัสสาวะตัวอยา่ง เพอื
กําหนดพจิารณาการดดูซบัหรอืการบรโิภคของสารอนัตราย 

การทดสอบหรอืการตรวจสอบประเภทอนืๆ สามารถดําเนนิการกบัคนงานทสีมัผัสกบัความเสยีง
เฉพาะ การเฝ้าระวงัสขุภาพเป็นวธิกีารตดิตามประสทิธผิลของมาตรการควบคมุทมีอียูแ่ละความ
เพยีงพอของการประเมนิความเสยีงอยา่งตอ่เนือง 
 
3. การตรวจสขุภาพหลงัการจา้งงาน 
ชนัทสีามรวมถงึการตรวจสขุภาพนอกรอบและการตรวจคัดกรองสขุภาพหลังการจา้งงาน 
วตัถปุระสงคห์ลักคอืการพจิารณาสภาวะสขุภาพของคนงานเมอืเกษียณหรอืยา้ยไปทํางานใหม ่
ดังนัน โดยทัวไปการตรวจสอบจะระบวุา่คนงานไดรั้บความเดอืดรอ้นจากการเจ็บป่วยทเีกดิจาก
การทํางานอนัเป็นผลมาจากกจิกรรมการจา้งงานในปัจจบุนัและขอบเขตของการเจ็บป่วยใดๆ ใน
บางกรณีการตรวจรา่งกายเป็นระยะๆ สามารถเสนอใหก้บัอดตีคนงานไดอ้ยา่งตอ่เนือง หากพวก
เขาไดรั้บการสมัผัสกบัปัจจัยเสยีงทอีาจทําใหเ้กดิการเจ็บป่วย ซงึมรีะยะเวลาแฝงทยีาวนานกอ่น
อาการของโรคหรอืตรวจพบโรค 

 
4. อนืๆ 
การสนบัสนนุคนงาน 
เป็นผลมาจากระบบสามระดบัของการเฝ้าระวงัสขุภาพหรอืเป็นสว่นหนงึของบทบาททกีวา้งขนึ 
เพอืใหแ้น่ใจวา่สขุภาพของคนงาน, แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามัย เป็นผูม้ี
สว่นรว่ม ในการใหก้ารสนับสนุนแกค่นงานททีกุขท์รมานจากการเจ็บป่วยจากการทํางานโดย
กลับไปทํางานและพักฟืน, คําแนะนํา และการใหคํ้าปรกึษา, การเฝ้าระวงัการขาดงานและการ
สง่เสรมิสขุภาพ 
 
ควรสง่เสรมิใหค้นงานไดป้รกึษาเรอืงอาชวีอนามัยกบัแพทยแ์ละพยาบาล หากพวกเขามขีอ้กงัวล
ใด ๆ เกยีวกบัสขุภาพของพวกเขาหรอืไมก่งัวลเหลา่นีจะเกยีวขอ้งกบัการประกอบอาชพี แพทย์
และพยาบาลสามารถพดูคยุปัญหาโดยเก็บรักษาความลับเพอืใหคํ้าแนะนําและความมันใจแก่
พนักงาน และหากจําเป็นใหส้ง่ตอ่ผูเ้ชยีวชาญเหลา่นันไปยังผูเ้ชยีวชาญอนืๆ ในบางกรณีแพทย์

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 8 of 9                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

8.1.1 & 8.1.2

และพยาบาลมกีารฝึกอบรมพเิศษในการใหคํ้าปรกึษาและอาจสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในทาง
ปฏบิตัไิดท้นัท ีการใหคํ้าปรกึษาผูป้ฏบิตังิานเป็นวธิกีารทมีคีณุคา่ในการระบปัุญหาดา้นอาชวีอนา
มัยในสถานททํีางานในระยะแรกและอนุญาตใหดํ้าเนนิการแกไ้ขโดยไมช่กัชา้ 

 
การเฝ้าตดิตามการขาดงาน 
การตดิตามหลังจากขาดงานเป็นเวลานาน เนืองจากการเจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บ สภาวะ
สขุภาพของคนงานควรไดรั้บการทบทวน เพอืใหแ้น่ใจวา่พวกเขามคีวามสามารถในการทํางานที
พวกเขาคาดวา่จะปฏบิตัเิมอืพวกเขากลับไปทํางานและงานนันจะไมทํ่าใหส้ภาวะสขุภาพทมีอียู่
หรอืทผีา่นมารนุแรงขนึ ในชว่งทกีลับมาทํางานดว้ยชวัโมงการทํางานทจํีากดั อาจจําเป็นในการ
ฟืนฟพูนักงานและเพอืใหพ้วกเขาคอ่ยๆ คุน้เคยกบัความตอ้งการของกจิกรรมการทํางาน การขาด
งานจากความเจ็บป่วยเป็นปัญหาสําคัญสําหรับนายจา้ง ผูจั้ดการตอ้งเก็บรักษาบนัทกึทถีกูตอ้ง
เกยีวกบัการขาดงานจากการเจ็บป่วยและดําเนนิการวเิคราะหอ์ยา่งสมําเสมอเพอืระบแุนวโนม้ 
และปัญหาพนืฐานทอีาจทําใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ผลการดําเนนิงานของ บรษัิท 
หรอืเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหตหุรอืการเจ็บป่วยระยะยาว แพทยอ์าชวีเวชศาสตรแ์ละพยาบาลอาชวีอ
นามัยสามารถชว่ยผูจ้ดัการในการวเิคราะหบ์นัทกึการขาดงานทเีกยีวขอ้งกบัปัญหาสขุภาพเพอืให ้
ไดรั้บการรักษาพยาบาลทเีหมาะสม ทเีหมาะสม, สามารถเยยีมบา้นเพอืรวบรวมขอ้มลูเพมิเตมิ
เกยีวกบัสภาวะสขุภาพของคนงานและสาเหตขุองการขาดงาน 
 
คนงานทคีาดวา่จะไมอ่ยูใ่นททํีางานเป็นเวลานาน เนืองจากการเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บทรีนุแรง 
นอกจากนียังสามารถนําเสนอการฟืนฟสูมรรถภาพ ในรปูแบบของการแทรกแซงทางการแพทย์
ในชว่งตน้ หรอืการรักษาโดยผูเ้ชยีวชาญอนื ๆ  เพอืใหพ้วกเขาสามารถทําการฟืนฟใูนเบอืงตน้
และกลับไปทํางานไดโ้ดยเร็วทสีดุ 
 
การสง่เสรมิสขุภาพ 
องคก์รควรกําหนดนโยบายเพอืสง่เสรมิความเป็นอยูท่ดีใีนการทํางาน ผูจั้ดการ, แพทยอ์าชวีเวช
ศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามัยควรมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิสขุภาพดว้ย บทบาทหลักคอืการ
ใหคํ้าแนะนําเกยีวกบัรปูแบบการดําเนนิชวีติทดีตีอ่สขุภาพและการออกกําลังกายทัวไป ซงึรวมถงึ
การสง่เสรมิอาหารเพอืสขุภาพและการออกกําลังกายเป็นประจําชว่ยใหค้นงานหยดุสบูบหุรแีละ
ใหข้อ้มลูเกยีวกบัยาเสพตดิและแอลกอฮอล ์แพทยอ์าชวีเวชศาสตรแ์ละพยาบาลอาชวีอนามัย
หลายคนมสีว่นรว่มในการรณรงคส์ขุภาพแหง่ชาตทิมีกีารประสานงานผา่นกรมอนามัย นอกจากน ี
แคมเปญภายในบรษัิทมักจะจัดขนึ ซงึมุง่เนน้ไปทอีนัตรายจากการทํางานทพีบในบางพนืที
เฉพาะและรวมถงึหวัขอ้ตา่งๆ เชน่โรคหอบหดืจากการทํางาน, โรคผวิหนัง, เสยีง, ความผดิปกติ
ของระบบกลา้มเนือและระบบกระดกูโครงรา่ง, รวมถงึความผดิปกตขิองแขนสว่นบนทเีกยีวขอ้ง
กบัการทํางาน, โรคนวิมอืซดีขาวจากการสนัสะเทอืน, และความเครยีดทเีกยีวขอ้งกบัการทํางาน  
 
การจัดทํามาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยทดี ีรวมถงึการสง่เสรมิสขุภาพนันเป็นประโยชนต์อ่ทัง
นายจา้งและลกูจา้ง การตรวจสขุภาพในชว่งแรกของการเจ็บป่วยจากการทํางานเป็นสงิจําเป็น
เพอืใหส้ามารถใหก้ารรักษาพยาบาลทมีปีระสทิธภิาพแกพ่นักงาน และระบกุจิกรรมทอีาจเป็น
อนัตรายกอ่นทผีลทตีามมาดา้นสขุภาพจะรุนแรงเกนิไป 
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8.1.1 & 8.1.2

TIS 18004 
 
การควบคมุการปฏบิตั ิ
1) หลกัการ 
องคก์รควรกําหนดขนัตอนการปฏบิตัเิพอืใหแ้น่ใจวา่กจิกรรมทมีคีวามเสยีงไดดํ้าเนนิการภายใตก้าร
ควบคมุดแูล เพอืใหเ้กดิความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายและการเตรยีมการจัดการดา้นOH&S 
 
การควบคมุการปฏบิตัใินแตล่ะกจิกรรม ควรพจิารณาถงึขอ้มลูทไีดจ้ากผลการประเมนิความเสยีงเพอืนํามา
กําหนดขนัตอนการปฏบิตัเิพอืทสีามารถลดระดับความเสยีงใหอ้ยูใ่นระดับทยีอมรับได ้รวมทงัการปฏบิตัทิี
เกยีวขอ้งกบัการใชว้สัด ุอปุกรณ ์และเครอืงมอื การจัดสภาพแวดลอ้มในการทํางาน การบํารงุรักษา
เครอืงมอื เครอืงจักรและอปุกรณ์ การเคลอืนยา้ย การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการสง่มอบเป็นตน้ 
 
2) แนวทางการปฏบิตั:ิ การควบคมุการปฏบิตั ิ
องคก์รควรพจิารณาผลการประเมนิความเสยีง นโยบายและการเตรยีมการดา้นOH&S เพอืมากําหนด 
แนวทางการควบคมุการปฏบิตั ิโดยเฉพาะกจิกรรมทมีคีวามเสยีง เชน่ 

• การวางแผนการตดิตังและการควบคมุการปฏบิตัใินขณะตดิตงั 
• การหยดุเครอืงจักร (shutdown) 
• กจิกรรมในบรเิวณพนืทขีองเครอืงจักรทมีอัีนตราย 
• กจิกรรมทมีโีอกาสสมัผัสกบัสารเคม ีความรอ้น แสงหรอืเสยีง 
• กจิกรรมการบํารงุรักษาตามชว่งระยะเวลาทกํีาหนด 
• กจิกรรมทอีาจสมัผัสสารเคมทีเีป็นสารกอ่มะเร็ง 
• การทํางานในทสีงู 
• การเขา้ไปทํางานในสถานทอีบัอากาศ 

 
กจิกรรมและการดําเนนิงานทมีคีวามเสยีงสามารถควบคมุได ้โดย 

• การใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ เชน่ การเลอืกใชส้ารเคมทีเีกดิอนัตรายนอ้ยกวา่ การปิดลอ้มพนืทอีนัตราย 
• การจัดการ เชน่ การอนุญาตการทํางาน การฝึกอบรม การเฝ้าระวัง (surveillance) 
• มาตรการสว่นบคุคล เชน่ การใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

 
การพจิารณามาตรการในการควบคมุในกจิกรรมตา่งๆ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

• การป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิขนึจากกจิกรรมในการดําเนนิการโครงการใหม ่การเปลยีนแปลง
กระบวนการผลติ และการผลติผลติภณัฑใ์หม ่

• กจิกรรมการควบคมุการจัดการปกตเิพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทังภายในและภายนอกขององคก์ร 

• กจิกรรมการจัดการดา้นกลยทุธในการคาดการณ์และสนองตอบการเปลยีนแปลงขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัย 

 
ในการควบคมุการปฏบิตั ิองคก์รควรกําหนดแผนการควบคมุ ซงึประกอบรายละเอยีด ดังนี 

• งาน/กจิกรรมทคีวบคมุทังหมด 
• หวัขอ้ทคีวบคมุ 
• เป้าหมาย หรอืความตอ้งการทจีะควบคมุในหัวขอ้ดังกลา่ว 
• ผูรั้บผดิชอบ 
• ระบคุวามถใีนการควบคมุ 

 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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8.1.3

8.1.3 การบรหิารการเปลยีนแปลง 
 

 
8.1.3 การบรหิารการเปลยีนแปลง 
  
องคก์รตอ้งจดัทํา กระบวนการสําหรับการนําไปปฏบิตั ิและการควบคมุการเปลยีนแปลงไมว่า่ชวัคราว
หรอืถาวร ทกีระทบตอ่สมรรถนะดา้น OH&S อาทเิชน่: 
  
a) ผลติภณัฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร ใหมห่รอืทเีปลยีนแปลง รวมถงึ 
ทตีงัสถานททํีางาน หรอื โดยรอบ 

 การจัดวางงาน 
 สภาพการทํางาน 
 เครอืงจักร 
 แรงงาน 

b) การเปลยีนแปลงในขอ้กําหนดทางกฎหมายทบีังคับใช ้และ ขอ้กําหนดอนื ๆ  
c ) การเปลยีนแปลงในความรูห้รอืสารสนเทศทเีกยีวกบัอนัตรายและความเสยีงดา้น OH&S  
d ) การพัฒนาความรู ้และเทคโนโลย ี
 
องคก์ร ตอ้ง ทบทวน ผลทตีามมาของการเปลยีนแปลงโดยไมต่ังใจ, ดําเนนิกจิกรรมเพอืบรรเทาผล
ดา้นลบ, ตามจําเป็น  
 
หมายเหต ุการเปลยีนแปลงสามารถสง่ผลตอ่ ความเสยีงและโอกาส 

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 

 ตอ้งการใหม้กีระบวนการสําหรับการบรหิารการเปลยีนแปลง ในสว่นทกีระทบสมรรถนะตอ่ 
OH&S 

 ตอ้งม ี การพจิารณา ตระเตรยีมการ สําหรับการเปลยีนแปลงใดๆในองคก์ร และทําใหแ้น่ใจวา่มี
ทรัพยากรเพยีงพอทจีะใหแ้น่ใจวา่การเปลยีนแปลง  ไมไ่ดนํ้าอนัตรายใหมแ่ละทไีมค่าดฝนั 
และหรอืเพมิความเสยีง OH&S  

 การเปลยีนแปลงทไีดรั้บวางแผนไวเ้พอืเปลยีน เป็นการฉกฉวยโอกาสทมี ีเพอืทําการปรบัปรงุ
เพอืใหส้มรรถนะOH&S ขององคก์รดขีนึ 

 
 
การจดัการการเปลยีนแปลง 
 
การจัดการกบัการเปลยีนแปลงองคก์ร, การเปลยีนแปลงระบบการจัดการของ OH&S หรอืการ
เปลยีนแปลงกจิกรรมขององคก์ร รวมถงึการเปลยีนแปลงใดๆทมีาจากปัจจัยภายนอก  ทังหมดนตีอ้งไดร้ับ
การประเมนิกอ่นการนําไปปฏบิตักิารโดยตอ้งผ่านการระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีง  
 
องคก์รควรพจิารณาถงึอันตรายและความเสยีงทอีาจเกดิขนึ ในขนัตอนการออกแบบซงึเกยีวขอ้งกบั
กระบวนการหรอืการดําเนนิงานใหม ่ และเฉกเชน่กนักับการเปลยีนแปลงในองคก์รใดๆ  การเปลยีนแปลง
กระบวนการทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืซพัพลายเออร ์ 
 
ตัวอยา่งของเงอืนไขทคีวรเป็นจดุเรมิตน้ ของกระบวนการจัดการเปลยีนแปลง: 

 เทคโนโลยใีหมห่รอืมกีารปรับปรงุ (รวมถงึซอฟตแ์วร)์  
 อปุกรณ์ สงิอํานวยความสะดวกใหม ่หรอืสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหม ่
 ขนัตอนใหมห่รอืทแีกไ้ขการปฏบิตังิานขอ้กําหนดการออกแบบหรอืมาตรฐาน 
 ประเภทหรอืเกรดของวัตถดุบิทเีปลยีน 
 การเปลยีนแปลงทสํีาคัญในโครงสรา้งองคก์ร และการจัดวางบคุลากรของสถานททํีางานรวมถงึ

การใชผู้ร้บัเหมา 
 การดัดแปลงอปุกรณ์และอปุกรณ์ หรอืการควบคมุดา้นสขุภาพและความปลอดภัย และ 
 กจิกรรมทเีกดิขนึในบรเิวณใกลเ้คยีงททํีางานขององคก์ร 
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8.1.3

 
การจัดการกระบวนการเปลยีนแปลง เป็นการพจิารณาประเด็นตอ่ไปน ีเพอืใหม้นัใจวา่มคีวามเสยีงใหมห่รอื
การเปลยีนแปลงนันเป็นทยีอมรับไดห้รอืไม ่

 มอีนัตรายใหมห่รอืไม?่ 
 มคีวามเสยีงอะไรกบัอนัตรายใหม ่
 มกีารเปลยีนแปลงความเสยีงจากอนัตรายอนืๆทเีกยีวขอ้งหรอืไม?่ 
 การเปลยีนแปลงน ีจะสง่ผลดา้นลบตอ่การควบคมุความเสยีงทมีอียูห่รอืไม?่ 
 มกีารเลอืกมาตรการควบคมุทเีหมาะสมทสีดุ โดยคํานงึถงึการยอมรับได ้ทังระยะสนัและในระยะ

ยาว โดยพจิารณาถงึตน้ทนุ? 
 
 
TIP 
NA 
 
นยิาม  
NA 
 
 

-END- 
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8.1.4 การจดัซอืจดัจา้ง Procurement  
 
 

 
8.1.4 การจดัซอืจดัจา้ง Procurement 
 
8.1.4.1 ทวัไป 

องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษากระบวนการ เพอืควบคมุ การจัดซอืจัดจา้ง ผลติภัณฑ์
และบรกิาร เพอืทําใหม้นัใจการสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดระบบบรหิาร OH&S 

 
กระบวนการจดัซอืจดัจา้งควรใชเ้พอืควบคมุอนัตรายทอีาจเกดิขนึ และลดความเสยีง OH&S ท ีที
จะถกูนําเขา้สูส่ถานททํีางาน เชน่ ผลติภัณฑ ์วตัถดุบิ สาร อปุกรณ์ใหม ่บรกิารใหม ่ฯลฯ 
 
กอ่นการนําผลติภัณฑ ์วตัถดุบิ สาร อปุกรณ์ใหม ่บรกิาร ไปใช ้องคก์รควรตรวจสอบวา่ สงิทจัีดซอืจัดหา
เหมาะสม และอนัตรายหรอืความเสยีง OH&S อยูใ่นระดบัทยีอมรับไดห้รอืไม ่
 
ขอ้กําหนดนีมใีนมาตรฐานฉบับเดมิ ทหีวัขอ้ “การควบคมุปฏบิตักิาร” ของมาตราฐาน OHSAS 
18001:2007 ขอ้ 4.4.6  ขณะท ีมาตรฐาน ISO45001:2018 ใชคํ้าวา่ การจัดซอืจัดจา้ง procurement 
แทน  
 
ขอ้กําหนดขอ้ 8.1.3 ของ ISO45001 มขีอ้กําหนดในสว่นการบรหิารการเปลยีนแปลง ดังนันในสว่นการ
จัดซอืเครอืงจักร หรอื จัดจา้งแรงงาน ใหมใ่ดๆ  ไมว่า่อยา่งไรก็ตอ้งมกีารพจิารณาประเด็นดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยั 
 
   

  
 
การจัดซอืจัดจา้ง เป็นกระบวนการหนงึขององคก์ร ทจีะทําให(้หรอืไมบ่รรล)ุบรรลผุลลัพธต์ามนโยบาย 
วสิยัทศัน ์พันธกจิ ขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึ ผลลพัธท์คีาดหวงัจาก ระบบ OH&S  ดว้ยเหตผุล
น ีการควบคมุงานจดัซอืจัดจา้งจงึมคีวามสําคัญ  
 
กระบวนการ สําหรบัการจัดซอืและจัดจา้ง มเีพอืใหเ้กดิความแน่ใจวา่ผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ เครอืงมอื
เครอืงจักร และบรกิารเป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ร และมกีารคํานงึถงึคณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ เครอืงมอืเครอืงจักร และบรกิาร  
 
การทอีงคก์รมรีะบบการจัดซอืจัดจา้งทดี ีจะชว่ยลดปัญหาทจีะเกดิขนึกบักระบวนการตา่งๆ ในองคก์รซงึ
เป็นการลดความเสยีงและป้องกนัอนัตรายจากอบุตัเิหตทุอีาจเกดิขนึได ้ไมว่า่กบัคนทํางานใดๆในขอบขา่ย 
 
ขนัตอนการดําเนนิงานควรครอบคลมุถงึการคัดเลอืกและการประเมนิผูส้ง่มอบและผูร้บัเหมา การทบทวน
ขอ้มลูในการจัดซอืและจดัจา้ง การชบีง่ การประเมนิผลและการควบคมุผลกระทบจากผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ 
เครอืงมอืเครอืงจักร และบรกิาร ทเีขา้มาสูอ่งคก์ร ตามประเภทของการจัดซอืจัดจา้ง 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 2 of  7                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

8.1.4

 
Trick 
 
ขอ้กําหนดนีไมใ่ชข่อ้กําหนดใหม ่เป็นขอ้กําหนดทมีใีน  OHSAS 18001:2007 อยูแ่ลว้ (ทงัในสว่นการ
ควบคมุการปฏบิตักิารและการระบอุนัตราย) แตไ่มว่า่อยา่งไรมักมกีารนําขอ้กําหนดนเีฉพาะในการจัดซอื
ผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เป็นหลัก และมักไมค่รอบคลมุงานจัดจา้งในหว่งโซอ่ปุทาน หรอื Supply Chain ของ
ตนในดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ซงึการบรหิารหว่งโซอ่ปุทานถอืเป็นกญุแจและยทุธศาสตร์
สําคัญทจีะสง่ผลสําเร็จทางธรุกจิอยา่งยังยนื   
 
ตัวอยา่งมาตรการควบคมุ  สําหรับการจัดซอืการจัดซอืจัดจา้ง ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร อาจหมายถงึ
กระบวนการ หรอื กจิกรรมใดๆ เพอืใชใ้นการตรวจสอบวา่   

 เครอืงจักร อปุกรณ์มกีารสง่ตรงตามสเปค และไดรั้บทดสอบเพอืใหแ้น่ใจวา่ มันทํางานตามที
ตังใจไว ้

 ไดรั้บการตดิตงัเพอืใชง้านตามสเปค 
 มกีารจัดสง่วสัดตุามสเปค 
 ขอ้กําหนดการใช ้ขอ้ควรระวัง หรอืมาตรการป้องกนัอนื ๆมพีรอ้มอยู ่และไดทํ้าการสอืสารกบั

ผูทํ้างานและอนืๆทอีาจไดรั้บผลกระทบ 
 

 
 
 
8.1.4.2 ผูร้ับเหมา(Contractors) 
 
องคก์รตอ้งประสานงานกระบวนการจัดซอืจัดจา้งกบัผูรั้บเหมา, สําหรับการบง่ชอีันตราย และเพอื
ประเมนิและควบคมุ ความเสยีงดา้น OH&S ,ซงึเกดิขนึจาก 

a) กจิกรรมและการปฏบิตังิานของผูรั้บเหมาทกีระทบตอ่องคก์ร 
b)กจิกรรมและการปฏบิตังิานขององคก์รทกีระทบตอ่ผูทํ้างาน(worker)ของผูรั้บเหมา 
c)กจิกรรมและการปฏบิตังิานของผูร้บัเหมาทกีระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนืในสถานที
ทํางาน  

องคก์รตอ้ง มันใจวา่ ขอ้กําหนดของระบบการบรหิารจัดการ OH&Sของตนไดบ้รรลโุดย ผูรั้บเหมาและผู ้
ทํางาน(worker)ของผูรั้บเหมา  กระบวนการจัดซอืจัดจา้งขององคก์ร ตอ้งกําหนดและใชเ้กณฑด์า้นอา
ชวีอนามัยและความปลอดภัย สําหรับการคัดเลอืกผูรั้บเหมา 

หมายเหต ุจะเป็นประโยชนใ์นการควบรวม เกณฑด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการคดัเลอืกผูรั้บเหมา ใน
เอกสารสญัญา 

 
 
เป็นขอ้กําหนดเดมิ OHSAS 18001:2007 ก็มขีอ้กําหนดนเีชน่กนั ไมแ่ตกตา่ง แตอ่ยา่งใด ในสว่นนี 
 
ตามขอ้กําหนด หากเป็นผูรั้บเหมา ตอ้งไดรั้บการ บง่ชอัีนตราย และเพอืประเมนิและควบคมุ ความเสยีง
ดา้น OH&S  แตห่ากเป็นการจัดซอืหรอืจัดจา้งจากแหลง่ภายนอก(outsource) มาตรฐานไมบ่ังคับใหต้อ้ง
ทําดังกลา่ว   
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เพราะวา่ตอ้งมกีาร บง่ชอีนัตราย และเพอืประเมนิและควบคมุ ความเสยีงดา้น OH&S ตอ่ผูทํ้างานในสว่น
ตา่งๆ  งานประเภท”ผูรั้บเหมา”จงึตอ้งเป็นงานททํีา ใกลไ้ม ้ใกลม้อื เห็นได ้คมุได ้ดแูลตดิตาม สงัการได ้
แทรกแทรงได ้จัดหนักบังคับไดอ้ยา่งเต็มท ีผูร้บัเหมาจงึมกัเป็นเรอืงของผูท้าํงานทไีดท้าํงานใน
สถานทขีองเรา  
 
มาตรฐานนบีังคับใหม้กีารกําหนดและใชเ้กณฑด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย สําหรับการคัดเลอืก
ผูรั้บเหมา แตห่ากเป็นการจดัซอืหรอืจดัจา้งจากแหลง่ภายนอก(outsource) มาตรฐานกลบัไม่
บงัคบัใหต้อ้งดาํเนนิกจิกรรมดงักลา่ว 
 
การควบคมุผูร้บัเหมาน ีจรงิๆเป็นเรอืงของการควบคมุผูท้าํงานทไีมใ่ชค่นขององคก์รทา่น โดย
กระบวนการจดัซอืจดัจา้ง  คนงานทเีป็นคนงานชวัคราวทรัีบเงนิจากองคก์รมักถกูควบคมุดว้ยระบบการ
วา่จา้งซงึมักเป็นสว่นงานบคุคลดแูล (แตไ่มว่า่อยา่งไร ก็เป็นการจัดจา้ง) คนของลกูคา้ทเีขา้มาชวัคราว 
(visitor) (ซงึเป็นการควบคมุดว้ยระบบธรุการ ทไีมใ่ชจั่ดจา้ง) คนของผูรั้บเหมาทเีขา้มาในสถานทเีราซงึ
มักชวัคราว ตา่งหากทตีอ้งควบคมุดว้ยระบบควบคมุผูรั้บเหมา  
 
มาตรการควบคมุคนทไีมใ่ชค่นขององคก์ร ทเีขา้มาในสถานททํีางานน ี มักเป็น การใหเ้ซ็นตช์อืเขา้
สถานท ีการบังคับใช ้PPE  การบังคับอบรมในระดับเดยีวกบัผูทํ้างานเรา(หากตอ้งทํางานเดยีวกนั ( 
ISO45001 ; ขอ้ 7.2))  ซงึก็เป็นสงิททีา่นทําเป็นพนืฐานอยูแ่ลว้ ก็ไมแ่ปลกอะไร  
 
ผูท้าํงานทไีมใ่ชค่นขององคก์ร ทอีาจเขา้สูส่ถานททํีางานทา่น 
 
ประเภท ประเภทของงาน กลุม่ตามผูรั้บผดิชอบ 
ผูเ้ยยีมชม เยยีมชมสถานท ีเขา้รว่มประชมุ ตรวจสอบชนิงาน   Admin Control 
คนงานชวัคราว  ทํางานทดแทนคนงานขององคก์ร HR Control 
ผูร้บัเหมา  ซอ่มบํารงุ ทาํส ีกอ่สรา้ง ทาํความสะอาด หรอื 

ใหบ้รกิารอนืใด  ณ สถานททํีางาน 
Contractor Control 

ผูข้ายหรอื ผูส้ง่
มอบ 

สง่มอบสนิคา้ บรกิาร  ณ สถานท ี Outsource Control 

 
เมอืองคก์รไดม้กีารวา่จา้ง ผูรั้บเหมา(a person working under its control) ทํางาน ณ สถานท ีตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยขององคก์รทา่น ซงึสว่นมาก งานททํีาโดย
ผูรั้บเหมาอาจมคีวามเสยีงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทสีงูกวา่กจิกรรมโดยปกตขิององคก์รเอง 
ดังนันมาตรการควบคมุจงึแตกตา่งตามลักษณะงานและ OH&S Risk  จงึตอ้งบรหิารจัดการตามความเสยีง
ของอันตรายนันๆ  เพราะเหตผุลนมีาตรฐานจงึบงัคับใหม้ ีการบง่ชอีนัตราย และเพอืประเมนิและควบคมุ 
ความเสยีงดา้น OH&S สําหรับผูรั้บเหมาแตล่ะงาน  

เมอืมกีารพจิารณา จดัการกบัผูร้บัเหมา มปีระเด็นหลกัๆทตีอ้งคาํนงึถงึ 
a) แจง้ สอืสาร อนัตรายระหวา่งองคก์รกบัผูรั้บเหมา 
b) ควบคมุการปฏบิตังิานเขา้ถงึพนืทอัีนตรายและกจิกรรม 
c) รายงานการบาดเจ็บของผูรั้บเหมาหรอืเจ็บป่วย 
d) กระบวนทตีอ้งปฏบิตัเิมอืเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 
กระบวนการ (ระบบ) ในการบรหิารจดัการผูร้บัเหมาโดยทวัไป ควรประกอบดว้ย 

 สรา้งเกณฑใ์นการคัดเลอืกผูรั้บเหมา และ ใชเ้ป็นสว่นหนงึของเงอืนไขสญัญาวา่จา้ง 
 สอืสารของความตอ้งการขององคก์ร ดา้น OH&S ขององคก์รสูผู๋รั้บเหมา 
 ประเมนิ เฝ้าตดิตามตรวจสอบ และประเมนิซํา ในสว่นสมรรถนะดา้นOH&Sของผูรั้บเหมา 

 
ตัวอยา่งมาตรการควบคมุ ในการบรหิารจัดการผูรั้บเหมาในกรณีมคีนงานของผูรั้บเหมา ( เชน่เดยีวกบั 
คนงานของ outsource) เขา้มาทํางานในพนืท ีเนืองจากความรูแ้ละกําลังความสามารถของแตล่ะบคุลากร
ทมีาจากภายนอกมคีวามแตกตา่งกนัเป็นอยา่งมาก งานททํีามักมคีวามแตกตา่งดา้นอันตรายและความ
เสยีงสงู  ดังนันควรมกีารพจิารณากอ่นจดัทํามาตรการควบคมุในแตล่ะประเภทแตล่ะราย    
ตัวอยา่งมาตรการควบคมุทมัีกใชก้นัเชน่ : 

o การควบคมุการเขา้ถงึพนืท;ี 
o การใช ้PPE , การขอการอนุญาตกิอ่นเรมิงาน  
o การใชอ้ปุกรณ ์Lockout/tag out 
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o การทํางานในทสีงู 
o สรา้งความรูแ้ละกําลังความสามารถ กอ่นทจีะอนุญาตใิหใ้ชอ้ปุกรณ์ 
o ใหคํ้าแนะนําและการฝึกอบรมตามความจําเป็น 
o การแจง้ใหท้ราบหรอือบรมหรอืฝึกในสว่นของ การอพยพเมอืเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
o ควบคมุดว้ยป้ายเตอืน หรอื ใชก้ารควบคมุเชงิการจดัการ  
o วธิใีนการตดิตามพฤตกิรรม และกํากบัดแูลกจิกรรมของพวกเขา 

 
 
Trick 
หลักฐาน เอกสาร อะไรบา้งทสีามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคัดเลอืกผูรั้บเหมา อาจไดม้าจาก 

 ประสบการณ์ทํางานในงานชนดิเดยีวกนั 
 การอา้งองิผลงาน สมรรถนะจากลกูคา้กอ่นทตีรวจสอบได ้ 
 สถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุการเจ็บป่วย 
 หลักฐานแสดงคณุวฒุ ิคณุสมบตั ิ
 หลักฐานทักษะและการฝึกอบรมของผูท้จีะเขา้มาทํางาน 
 หลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยและสขุภาพ 
 หลักฐานการประเมนิความเสยีงและขนัตอนวธิกีารทํางาน 
 หลักฐานอนืๆตามเกณฑสํ์าหรับการเลอืกผูรั้บเหมา 

 
8.1.4.3 เอาตซ์อรส์ (แหลง่ภายนอก Outsourcing) 
 

องคก์รตอ้งทําใหมั้นใจวา่ กระบวนการและฟังชนังานจากแหลง่ภายนอกไดรั้บการควบคมุ.  

องคก์รตอ้งมันใจวา่ การประสานงานกบัแหลง่ภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฏหมายและขอ้กําหนด
อนืๆ และ บรรล ุผลลัพธท์ตีอ้งการของระบบการบรหิาร OH&S.   ประเภทและระดับการควบคมุที
ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชนัเหลา่นีตอ้งมกีารกําหนดภายในระบบบรหิาร OH&S 

 หมายเหต ุการประสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก สามารถชว่ยใหอ้งคก์รจัดการกับผลกระทบจากแหลง่ภายนอก
ตอ่สมรรถนะ OH&S 

 
 
เป็นขอ้กาํหนดใหม ่ซงึ OHSAS 18001:2007 ไมม่ ี
 
ไมบ่งัคบั ใหต้อ้งม ีเกณฑ ์ มคีะแนน มวีธิกีาร ในการเลอืก ประเมนิ ตดิตาม เหมอืน ISO9001 
แตอ่ยา่งไร 
 
มาตรฐานไมบ่ังคับตรงๆ ใหม้กีารกําหนดและใชเ้กณฑด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั สําหรบั
การคดัเลอืก outsource แตอ่ย่างใด ซงึสงินีมคีวามแตกตา่งจากระบบจัดการ ผูรั้บเหมา (Contractors) 
 
มาตรฐานไมบ่ังคับตรงๆ ใหม้กีารบง่ชอีนัตราย และเพอืประเมนิและควบคมุ ความเสยีงดา้น OH&S 
สําหรับ outsource แตอ่ยา่งใด ซงึสงินีมคีวามแตกตา่งอยา่งยงิจากระบบจัดการ ผูร้ับเหมา (Contractors) 
 
เป็นเรอืงของการยกระดบัความปลอดภยัของซพัพลายเออรข์ององคก์รตามกรอบ ตามบรบิท 
ตามนโยบาย และตามผลลพัธท์ตีอ้งการจากระบบ 
 
การทํามากทํานอ้ย ขนาดไหน หรอืไมทํ่า ก็อยูท่ ีผลกระทบของ outsource นนัๆ ตอ่ สมรรถนะ 
OH&S ทอีงคก์รทา่นตอ้งการ !  
 
Outsource คอื องคก์รใดๆในหว่งโซอ่ปุทานของทา่น เป็นองคก์รภายนอกทมีอีสิระในการบรหิารกจิการ
ของตน ในการทจีะสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิารใดๆ ใหอ้งคก์รทา่น ซงึทําใหต้อ้งไดรั้บการควบคมุแบบ 
outsource control (แมว้า่ สถานทตีงัจะอยูน่อกขอบเขตการรบัรองก็ตาม)  
 
การ outsource งานออกไปทํานอกองคก์ร (เชน่ งานตัด งานเชอืม งานผลติ งานชบุ การทําส ีการ
ประกอบ งานขนสง่ งานจัดเก็บ งานทวงหน ีงานกําจัดขยะ งานสํารวจตลาด งานตรวจสอบ งานตรวจ

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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ตดิตามภายใน งานออกแบบ งานตดิตัง เป็นตน้)  การ outsourceงานใหอ้งคก์รภายนอกไมอ่าจใช้
เป็นเหตผุลในการปฏเิสธความรบัผดิชอบสําหรบัความเสยีงOH&S ได ้ดังนันองคก์รจงึตอ้งมี
มาตรการควบคมุทเีหมาะสมในระบบการบรหิารOH&S  
 
การเอาตซ์อรส์ กจิกรรมหรอืกระบวนการ ไมไ่ดห้มายถงึจะโอนถา่ยความรับผดิชอบสําหรับการบรรลตุาม
กฎหมาย หรอืขอ้กําหนดขององคก์รได ้องคก์รจงึควรมมีาตรการควบคมุ เพอืใหแ้น่ใจวา่ ผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกเขา้ใจและไดทํ้าในสงิทจํีาเป็นและยอมรับได ้ซงึมาตรการควบคมุอาจรวมถงึ การกําหนดไวใ้น
เงอืนไขสญัญา การอบรม การตรวจสอบ การประเมนิความเสยีง 
 
งาน outsource ทอียูใ่นขอ้กําหนดน ีรวมถงึกระบวนการใดๆ หรอืฟังชนังานใดๆ ทซีงึเป็นฟังชนัหนงึของ
องคก์ร หรอื อยูใ่นขอบเขตการรบัรอง หรอื กระบวนการทซีงึรับรูโ้ดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวา่กระทําโดย
องคก์ร  
 
ทา่นตอ้งเขา้ใจวา่ การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน เป็นกญุแจและยทุธศาสตรสํ์าคัญทจีะสง่ผลสําเร็จทางธรุกจิ
อยา่งยงัยนื ในปัจจบุนั ดังนันระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสามารถใชเ้ป็นสว่นหนงึในการ
บรหิารหว่งโซอ่ปุทานไดเ้ชน่กนั 
 
เป็นความทา้ทายในการทําใหไ้ดม้าในเรอืงOS&Hสําหรับหว่งโซอ่ปุทาน เพราะตอ้งอาศัยการกระทําเกนิ
ขอบเขตของบรษัิทใดบรษัิทหนงึ ทงันีเนอืงจากการทําธรุกจิจะมหีลายบรษัิทททํีางานรว่มกนัในหว่งโซ่
อปุทาน   องคก์รและซพัพลายเออร ์(ซพัพลายเชน) มลีักษณะการทํางานเป็นเครอืขา่ย โดยมพีนืหลัก
จากการไหลของสนิคา้และวสัด ุรวมถงึการยดึโยงเกยีวกนัในสว่นขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้วสัด ุและ
เงนิทนุ ทเีกยีวเชอืมโยงกนัในการผลติ การกระจายสนิคา้และขายสนิคา้ ซงึองคก์รทปีระยกุตใ์ชร้ะบบ ISO 
45001 นมีภีาระในการใชอ้ทิธพิลเทา่ทมีกีบัเครอืขา่ยซพัพลายเชนของตนในการประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิดีี
ดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย เพอืความยังยนื ผา่น เงอืนไขทางแรงกดดันดา้นเศรษฐกจิ หรอืการ
สรา้ง แรงจงูใจ หรอืนโยบายในการจัดการกบัซพัพลายเออร ์  เป็นเรอืงของสรา้งแรงกดดนั และ 
แรงจงูใจ ผา่นอํานาจการตอ่รองในหว่งโซอ่ปุทาน เพอืปรับปรงุสมรรถนะดา้นอาขวีอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคก์รทา่น ( Promoting occupational safety and health through the supply chain) 
 
ประเภทและระดับการควบคมุทปีระยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชนัเหลา่นจีะทํามากทํานอ้ย จะคมุเขม้
หรอืแบบจางๆ ก็แลว้แตอ่งคก์รเอง องคก์รเลอืกไดว้า่จะทํามากทํานอ้ย ทําหนักหรอืทําเบา ทําบางราย
หรอืทําทกุราย  ซงึทา่นสามารถใชห้ลักเกณฑพ์จิารณา จาก ขอ้กําหนดกฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
รวมถงึผลลัพธท์ตีอ้งการของระบบการบรหิาร OH&S ขององคก์รเอง (ซงึแปลวา่เลอืกได ้ทํามาก ทํานอ้ย 
เพยีงใหเ้หมาะกบับรบิทองคก์ร ณ ขณะนัน ขอ้กําหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน เป็นตน้ )   
 
 
หากกรณีทมีกีจิกรรมของ outsource ในสถานททํีางานหรอืใกลส้ถานททํีางานทซีงึสามารถสง่ผลกระทบ
ตอ่ OH&S Risk ตอ่คนขององคก์รทา่น หรอืกระทบคนงานของoutsource เอง องคก์รตอ้งพจิารณา 
ประเภทและระดับการควบคมุทปีระยกุตใ์ชอ้ยา่งเขม้งวด (เทยีบเทา่กบังานของผูรั้บเหมา อะไรททํีาได ้
เพอืใหเ้กดิความปลอดภัยกบัคนทํางานทกุภาคสว่น ก็ตอ้งทํา) 
 
ประเภทและระดับการควบคมุทปีระยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชนัเหลา่น ีหากทํานอ้ยเชงิรับ ก็ทําผ่าน
กระบวนการกําหนดสเปค และตรวจรับสนิคา้ ในมมุความปลอดภัย  
 
กระบวนการ(ระบบ)ในการควบคมุการจดัซอื จดัจา้ง  
 
ขอบเขตและรายละเอยีดของการจัดทําเอกสารการจัดซอืขนึอยูก่บัระดับของความเสยีงทไีดจ้ากการ
ประเมนิซงึเกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เครอืงมอืเครอืงจักร และบรกิาร นันๆ  

 จัดทําขอ้กําหนด เสปค สนิคา้ อปุกรณ์ และ บรกิารทจีะซอื 
• สารเคมอีนัตราย ควรตอ้งมเีอกสารแสดงขอ้มลูเคมภีัณฑเ์พอืความปลอดภัย 
(Material Safety Data Sheet) 
• อปุกรณ์ เครอืงมอืเครอืงจักร ควรตอ้งไดรั้บการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดดา้นความ
ปลอดภัย เชน่ ขอ้มลูรายละเอยีด ของเครอืงจักร อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทตีดิมากบั
เครอืงจักร (guard) และควรมเีอกสารคูม่อื การใชง้าน และการบํารงุรักษา 
• อปุกรณ์ทใีชใ้นการตรวจวัด ควรตอ้งมเีอกสารคูม่อืการใชง้าน การบํารงุรักษา และการ
สอบเทยีบ (calibration) 

 สอืสารขอ้กําหนด OH&S ขององคก์ร ใหก้บั ซพัพลายเออร ์ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 6 of  7                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

8.1.4

 มขีอ้กําหนด ทตีอ้งใหม้กีารขออนุมัตลิว่งหนา้สําหรับการซอื หรอื ขนสง่/ขนถา่ยสารเคมอีนัตราย 
วสัดอุนัตรายใดๆ   

 มขีอ้กําหนดในการอนุมัตลิว่งหนา้และกําหนดเสปคสําหรับการซอืเครอืงจักรใหมแ่ละอปุกรณ์ 
 มขีอ้กําหนดในการขออนุมัตลิว่งหนา้จากขนัตอนการดําเนนิงานเพอืความปลอดภัยของ

เครอืงจักร อปุกรณ์ และ/หรอืการขนถา่ย ยกขนอยา่งปลอดภยัของวสัด ุชนิสว่น อปุกรณ์  กอ่น
การนําไปใช ้

 คดัเลอืกและเฝ้าตดิตามซพัพลายเออร ์ในมมุสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

 ใหซ้พัลายเออรป์ระเมนิตนเอง (self-assessment by the suppliers) 
 ตงัเป้าให ้ซพัพลายเออรบ์างรายไดก้ารรบัรองมาตรฐาน ISO45001 
 ทาํการตรวจสอบ ตรวจประเมนิ ซพัพลายเออรใ์นมมุความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ใน

ประเด็นหลกัๆ 
 การทําตรวจสอบสนิคา้ อปุกรณ์เครอืงจักร และ การทวนสอบสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัยของซพัพลายเออร ์ณ สถานท ี
 ใหผู้ส้ง่มอบเสนอสง่ โครงการในเรอืงการปรับปรงุดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภย้ เพอืรว่ม

ประกวด 
 ใหค้วามรู ้ใหง้บประมาณ รว่มกนัปรับปรงุสถานประกอบการของซพัพลายเออรใ์หม้คีวาม

ปลอดภัยหรอืสง่ผลดตีอ่ อาชวีอนามัยของคนงานซพัพลายเออร ์
 กําหนดใหซ้พัพลายเออร ์สง่รายงานสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 อนุมัตกิารออกแบบสงิอํานวยความสะดวกใหมใ่หก้บัซพัพลายเออรใ์นมมุความปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 
 
 
Trick 
 
การโปรโมท OH&S ในซพัพลายเชน เป็นเรอืงขององคก์ร เป็นกลยทุธข์ององคก์รในการจัดการธรุกจิของ
ตน ไมส่ามารถกระทําโดยเจา้หนา้ทคีวามปลอดภยัโดยผูเ้ดยีว ทา่นตอ้งหยบิยกเรอืงนีสูผู่บ้รหิาร 
 
การโปรโมท OH&S ในซพัพลายเชน เป็นสว่นหนงึของคา่วา่จัดการธรุกจิอยา่งยังยนื (CSR) ดังนันทา่น
ตอ้งเขา้ใจวา่ การจัดการซพัพลายเชน เป็นเรอืง Market-based / private initiatives( เชน่ EICC, 
SEDEX, BSCI…) ซงึมักไดรั้บแรงผลักดันจาก  ความตอ้งการของกฎหมายใหม่ๆ  , ความตอ้งการของ
ลกูคา้ , ตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี , การไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในการแขง่ขัน , แรงกดดันจากสงัคม และ 
การสญูเสยีชอืเสยีง 
 
การจัดการซพัพลายเชน เป็นเรอืงการจัดการธรุกจิ  มจัีงหวะ มเีวลา มขีนัมตีอน มคีวามเหมาะสมตอ่แตล่ะ
องคก์รและแตล่ะซพัพลายเออรท์แีตกตา่งกนั   ตังแต ่เพยีงกําหนดความคาดหวงั ทําการประเมนิ จนถงึ
การรว่มมอืกนั เพอืใหอ้งคก์รสามารถมอบสภาพการทํางานทปีลอดภัยและสถานททํีางานน่าอยูน่่าทํางาน 
(healthy workplaces) ผา่นการป้องกนัการบาดเจ็บจากการทํางานและ/หรอื ภาวะทกุขภาพ (ill health) 
รวมถงึปรับปรงุเชงิรกุในสมรรถนะดา้น OH&S 
  
การจัดการซพัพลายเชนเป็นเรอืงของการสรา้งแรงกดดันและสรา้งแรงจงูใจ ตัวอยา่งการจัดการทกีระทํา
ไดเ้ชน่ 

 ลดจํานวนของการตรวจสอบ(audit)  
 จัดทําโปรแกรมซพัพลายเออรด์เีดน่ 
 ใหธุ้รกจิ ใหง้านเพมิขนึ 
 ใหร้างวัลและประกาศการรับรู ้
 อนุญาตใหม้สีว่นรว่มในการวางแผนหรอืร่วมการประชมุเชงิกลยทุธ ์(strategic buyer/supplier 

planning meetings) , แผนธรุกจิระยะยาว 
 แบง่ปันตน้ทนุสําหรับปรับปรุงความยังยนืใดๆ 
 ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรับการสรา้งขดีความสามารถใดๆ 

 
หากองคก์รทา่นมคีวามตอ้งการหรอืจําเป็นตอ้งจัดการกบัซพัพลายเชน สงิทอีงคก์รสามารถกระทําได ้หรอื
ควรกระทํา คอื  

 แบง่ปันขอ้มลูทางธรุกจิทเีกยีวขอ้งกบัซพัพลายเออร ์
 สรา้งความสมัพันธร์ะยะยาว 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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8.1.4

 สรา้งแรงจงูใจเพอืความยังยนื 
 กําหนดความคาดหวังในการการปรับปรงุระบบการจัดการเพอืใหเ้กดิความยังยนื 
 สง่เสรมิ และใหร้างวลัดว้ยความโปรง่ใส 
 ใหค้วามสําคัญกบัวธิกีารดําเนนิธรุกจิของตนเองทอีาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของซพั

พลายเออรเ์พอืตอบสนองความยังยนืทคีาดหวงั 
 
 
 
นยิาม  
 
3.3  
ผูท้าํงาน(worker) 
บคุคลททํีางานหรอืทํากจิกรรมทเีกยีวกบังานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู -  บคุคลททํีางานหรอืทํากจิกรรมทเีกยีวกบังานภายใตก้ารจัดการทหีลากหลาย ไดรั้บคา่จา้ง
หรอืไมไ่ดรั้บ อาทเิชน่ ประจําหรอืชวัคราว  เป็นชว่งหรอืตามฤดกูาล ชวัคราวหรอืพารท์ไทม ์
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ผูทํ้างาน(worker)รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู (3.12) บคุคลททีําดา้นบรหิารและไมไ่ดท้ําดา้นบรหิาร  
หมายเหต ุ3 ขอ้มลู – งานหรอืกจิกรรมเกยีวกบังานทดํีาเนนิการภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร อาจดําเนนิการโดยผู ้
ทํางาน(worker) ทจีา้งโดย องคก์ร , ผูทํ้างานภายนอกจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก (external providers) ผูรั้บเหมา
(contractor) รายบคุคล(individual) และผูทํ้างานของเอเยนซ ีและ โดยบคุคลอนืๆตามขอบเขตขององคก์รทมีกีาร
ควบคมุรว่มกบังานหรอืกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบังาน ตามบรบิทองคก์ร 
 

3.6  
สถานททีาํงาน 
สถานทภีายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) ทบีคุคลตอ้งเป็นหรอืตอ้งไปเพอืการทํางาน 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- ความรับผดิชอบขององคก์รภายใตร้ะบบบรหิาร OH&S(3.11) สําหรับสถานททํีางานตอ้งขนึอยู่
กบัระดับความสามารถในการควบคมุสถานททํีางาน 
 
 
3.7  
ผูร้บัเหมา 
องคก์รภายนอก (3.1) ทใีหบ้รกิารแกอ่งคก์รตามสเปคและเงอืนไขตามตกลงกนั 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- การบรกิารอาจรวมถงึกจิกรรมการกอ่สรา้ง 
 
 
3.28 
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
3.29 
เอาตซ์อรส์ (แหลง่ภายนอก)  
การทําการประสานงาน ใหอ้งคก์รภายนอก(3.1) ทําหนา้ทสีว่นใดสว่นหนงึ ของฟังกช์นัหรอืกระบวนการ
ขององคก์ร (3.25) 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: องคก์รภายนอกอยูน่อกขอบเขตระบบบรหิาร (3.10) แมว้า่หนา้ทหีรอืกระบวนการทจีา้งแหลง่
ภายนอกอยูภ่ายในขอบเขต 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ไดม้าจากคําศพัทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL รวมถงึ 
ISO/IEC Directives สว่นท ี1   

 
-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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8.2

8.2การเตรยีมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 
 

 
8.2การเตรยีมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 
   
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและ ธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็น เพอืเตรยีมการและตอบสนอง 
สําหรับ สถานการณ์ฉุกเฉนิทมีนัียยะ ตามทรีะบใุน 6.1.2.1 รวมถงึ : 
   
a) การจัดทํา แผนตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ,รวมการปฐมพยาบาลเบอืงตน้ 
b) ใหก้ารอบรมสําหรับแผนตอบสนอง 
c) ทดสอบและฝึกซอ้ม กําลังความสามารถของแผนการตอบสนอง เป็นระยะ 
d) การประเมนิสมรรถนะ และ, ตามจําเป็น, แกไ้ขแผนตอบสนอง,  รวมถงึหลังการทดสอบ และ
โดยเฉพาะหลังการเกดิสถานการณฉุ์กเฉนิ  
e) สอืสารและใหข้อ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัผูทํ้างาน(worker)ทกุคน ทมีหีนา้ทแีละรับผดิชอบ 
f) สอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งใหก้บัผูรั้บเหมา, ผูม้าเยอืน, การใหบ้รกิารตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ, หน่วย
ราชการ และ, ตามความเหมาะสม ,ชมุชนทอ้งถนิตาม  
 g) ไตรต่รองถงึ (take into account)ความจําเป็นและความสามารถของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง
ทงัหมดและ ทําใหมั้นใจในการมสีว่นรว่ม , ตามความเหมาะสม, ในการจัดทําแผนตอบสนอง 
  
องคก์รตอ้งธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศเกยีวกบักระบวนการ และเกยีวกบัแผนการ
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิทเีป็นไปได ้

 
 
การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
 
1 ทวัไป 
 
1.1 ทมีา  
เหตฉุุกเฉนิเป็นเหตกุารณ์ทจํีาเป็นตอ้งมกีารตอบสนองทรีวดเร็วและประสานงานเพอืลดอนัตรายทอีาจ
เกดิขนึตอ่ความปลอดภัยและสขุภาพของทกุคนภายในองคก์รและ/หรอื ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานที
ทํางานทสีามารถควบคมุโดยองคก์ร 
 
ทกุองคก์รตอ้งเผชญิกบัความเสยีงจากเหตฉุุกเฉนิ ไมว่า่ใหญห่รอืเล็ก งา่ยหรอืซบัซอ้น อนัตรายตําหรอื
อนัตรายสงูทคีวามเสยีง  ความแตกตา่งอยูใ่นความถทีอีาจเกดิ และผลกระทบทตีามมา 
 
เนืองจากธรุกจิมกีารปรบัเปลยีนเป็นปกต ิทกุองคก์รควรจัดทํา 
นําไปปฏบิตั ิและธํารงรักษา ขนัตอนปฏบิตัทิซีงึ: 
a) เพอืระบโุอกาสสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉนิทมีนัียยะ และ 
b) เพอืตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังกลา่ว 
 
การตอบสนองควรเหมาะสมความเสยีงและความซบัซอ้น ของ
องคก์ร 
 
องคก์รควรตอบสนองตอ่สถานการณฉุ์กเฉนิทเีกดิขนึจรงิและป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบทไีมพ่งึ
ประสงคจ์าก OH&S ทเีกยีวขอ้ง 
 
ในการวางแผนการตอบสนองฉุกเฉนิองคก์รควรคํานงึถงึความจําเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งเชน่ ผู ้
ใหบ้รกิารฉุกเฉนิ สถานประกอบการขา้งเคยีง และ ชมุชนทอีาจอยูใ่นจดุเกดิเหต ุ
 
องคก์รควรทดสอบขนัตอนเพอืตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งตามความ
เหมาะสม 
 

ฉุกเฉิน หมายถึง 
 ทเีป็นไปโดยปัจจบุนัทนัดว่นและ

จะตอ้งรบีแกไ้ขโดยฉับพลัน 
 เรง่ดว่น,รบีดว่น,เรง่รบี,ฉับพลัน 
 ปัจจบุนัทนัดว่น, ชลุมนุ วุน่วาย 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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8.2

องคก์รควรทบทวนเป็นระยะ และในกรณีทจํีาเป็นใหแ้กไ้ขขันตอน
การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองฉุกเฉนิโดยเฉพาะอยา่งยงิ
หลังจากการทดสอบเป็นระยะ และหลังจากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉนิ  
 
การจัดการเหตฉุุกเฉนิแตกตา่งจากการจดัการอบุตักิารณ์โดยทัวไป 
การจัดการเหตฉุุกเฉนิจะจัดการกบัผลทตีามมาของเหตกุารณ ์ซงึ
มักแตกตา่งจากขนัตอนจัดการกบัอบุตักิารณ์พนืฐานขององคก์ร  
ตัวอยา่งของผลทตีามมา ไดแ้ก ่การบาดเจ็บซําซอ้น หรอืเกดิไฟไหมข้นาดใหญ ่ 
 
เหตฉุุกเฉนิสว่นใหญเ่กดิขนึจากกจิกรรมขององคก์ร จงึตอ้งมุง่ความสนใจในสว่นนเีป็นหลัก. 
 
อยา่งไรก็ตาม บางอยา่งเกดิขนึจากเหตกุารณ์ทเีกดิขนึในสถานประกอบการใกลเ้คยีง เชน่ไฟไหมห้รอืเกดิ
การระเบดิหรอืจากเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเชน่นําทว่มหรอืลมพาย ุ
 
ตัวอยา่งของเหตฉุุกเฉนิรวมถงึ: 

• เหตกุารณ์ทนํีาไปสูก่ารบาดเจ็บสาหสัหรอืเจ็บป่วย 
• ไฟและการระเบดิ 
• การปลอ่ยสาร/กา๊ซ ทเีป็นอนัตราย 
• ภัยธรรมชาต ิหรอืจากสภาพอากาศไมด่ ี
• การสญูเสยีของสาธารณูปโภค (เชน่การสญูเสยีพลังงานไฟฟ้า) 
• เกดิโรคระบาด / การระบาดของโรคตดิตอ่ 
• เกดิการประทว้งในพนืท ีการกอ่การรา้ย การกอ่วนิาศกรรม การเกดิความรนุแรงในสถานที
ทํางาน 
• ความลม้เหลวของอปุกรณ์สําคัญ 
• อบุตัเิหตจุราจร 

 
 
1.2 การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
 
การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิถกูกําหนดไวใ้นขณะทํากจิกรรม การระบคุวามเป็น
อนัตรายการประเมนิและควบคมุความเสยีง ตามทรีะบใุน 6.1.2.1 
 
มาตรการควบคมุ อบุตักิารณ์OH&S มวีตัถปุระสงคเ์พอืลดความถขีองการเกดิและความรนุแรงของ
เหตกุารณ์โดยใชห้ลักกจิกรรมการป้องกนัทเีหมาะสม และ หนงึในกจิกรรมทสํีาคัญหลังเกดิอบุตักิารณ์คอื
การปรับปรงุการควบคมุความเสยีงทมีอียูใ่นปัจจบุนั 
 
ในทางตรงกนัขา้ม การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนินันเกยีวขอ้งกบัการลดความรนุแรงของ
ผลกระทบ 
 
จากมมุมองของการเตรยีมพรอ้มฉุกเฉนิและการตอบสนอง มตีงัแตร่ะดับอนัตรายตํา เชน่องคก์รขนาดเล็ก
ทํางานเอกสารมสํีานักงานอยูใ่นอาคารชนัเดยีว ไปสูอ่งคก์รทมีคีวามเสยีงสงู เชน่ โรงปิโตรเคม ี 
 
ในอดตีการจัดการการเกดิเหตฉุุกเฉนิ การเตรยีมพรอ้มและการตอบโต ้อาจไมม่ากไปกวา่ขนัตอนการปฐม
พยาบาลและการป้องกนัอคัคภีัย แตใ่นปัจจบุนัจะมคีวามซบัซอ้น แตย่ังคงรวมการปฐมพยาบาลและ
ขนัตอนการป้องกนัอคัคภียัไวเ้ชน่เดมิ 
 
องคก์รอาจมพีนืททีังอนัตรายตําและสงู ซงึตอ้งการทังการตอบสนองทงีา่ย และการตอบสนองทซีบัซอ้น 
มากขนึตามกระบวนการหรอืกจิกรรม 
 
จงึจําเป็นอยา่งยงิทอีงคก์รตอ้งระบกุารเกดิของสถานการณ์ฉุกเฉนิทมีนัียยะ, ทําแผนและขนัตอน และระบุ
ทรัพยากรทจํีาเป็น เพอืลดผลกระทบจากเหตฉุุกเฉนิใหน้อ้ยทสีดุทอีาจเกดิ และเพอืชว่ยในการกูค้นื
ภายหลังเกดิเหต ุ
 
แผนและขนัตอนเหลา่นีจะตอ้งมกีารทดสอบตามระยะ และหากจําเป็นควรรวมเขา้กบัการตอบสนองที
เกยีวขอ้งของบรกิารฉุกเฉนิ และการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิในพนืทแีละระดับชาตทิเีกยีวขอ้ง 

เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที
จําเป็นตอ้งมีการตอบสนองทีรวดเร็ว
และมกีารประสานงานเพอืลดอันตราย
ทีอาจเกดิขนึต่อความปลอดภัยและ
สขุภาพ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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แผนและขนัตอนการตระเตรยีมและตอบสนองฉุกเฉนิควรไดรั้บ
การทบทวนโดยผูบ้รหิารอยา่งสมําเสมอ และหากจําเป็นให ้
ปรับปรงุเพอืลดจดุออ่นของแผน 
 
แผนและขนัตอน อาจรวมหรอืควรรวมเขา้กบัแผนความตอ่เนอืง
ทางธรุกจิ ยอ่มได ้
 
เหตฉุุกเฉนิทแีตกตา่งกนัในลักษณะธรรมชาตแิละขอบเขตของการเกดิเหต ุดังนันควรเตรยีมพรอ้มและการ
ตอบสนองในสถานะการณ์ฉุกเฉนิ สงิเหลา่นีมตีังแตก่ฎงา่ยๆ และทรัพยากรขนัตําไปจนถงึซบัซอ้น 
โดยทัวไปไมจํ่าเป็นตอ้งทําแผนอยา่งละเอยีดแตต่อ้งชดัเจนตอ่การปฏบิตัเิมอืเกดิเหต,ุ หลกัการคอื ตอ้งมี
ระเบยีบ ขนัตอน แนวทางปฏบิตัแิละทรัพยากรทอีอกแบบมาเพอืรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิทสํีาคัญและในระยะ
ยาว 
 
ไมว่า่จะเรยีบงา่ยหรอืซบัซอ้นตอ้งมกีารระบแุผนและขนัตอนอยา่งชดัเจนและเขา้ใจโดยทกุคนทเีกยีวขอ้ง
และตอ้งมกีารบันทกึไว ้ในทกุกรณีองคก์ร ควรคํานงึถงึ: 

 ผลจากการระบอุนัตรายและการประเมนิความเสยีง 
 ระหวา่งทําการวางแผนเพอืกําหนด มาตรการควบคมุOH&S  
 ขอ้กําหนดทางกฎหมาย; 
 อบุตักิารณ์ทเีคยเกดิกอ่นหนา้ขององคก์ร (รวมถงึอบุตัเิหต)ุ และ เหตฉุุกเฉนิ 
 สถานการณ์ฉุกเฉนิทเีกดิขนึทอีงคก์รทคีลา้ยกนั 
 ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัอบุตัเิหตแุละ / หรอืการสบืสวนเหตกุารณ์ทเีผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงานกํากบัดแูลหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ 
 
 
2 การจดัทาํและการใชข้นัตอนการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ 
2.1 ทวัไป  
 
การจัดทําและดําเนนิการตามขนัตอนการตอบสนองฉุกเฉนิเป็นสว่นสําคัญสว่นหนงึของการจดัการความ
เสยีงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 
ดังนันควรคํานงึถงึขอ้กําหนด ในสว่นประกอบอนืๆของระบบการจัดการเชน่ การอบรม การควบคมุการ
ปฏบิตักิาร การตังวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย การปรบัปรงุอาคารสถานท ีขอ้กําหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นตน้  
 
ระเบยีบปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิควรชดัและรัดกมุเพอืสะดวกตอ่การนําไปใชง้านในสถานการณฉุ์กเฉนิ และ 
ตอ้งมพีรอ้ม เพอืใช ้โดยหน่วยงานอนืทใีหบ้รกิารฉุกเฉนิชว่ยเหลอืใหก้บัสถานประกอบการ 
 
ระเบยีบปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิทเีก็บไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอืวธิอีเิล็กทรอนกิสอ์นื ๆ อาจไมพ่รอ้มใชง้านใน
กรณีทไีฟฟ้าขัดขอ้ง ดังนันสําเนาทเีป็นกระดาษของขนัตอนฉุกเฉนิควรไดรั้บการธํารงรักษาไวใ้นสถานท ี
ทเีขา้ถงึไดง้า่ย 
 
ขนัตอนแรก คอืการระบเุหตฉุุกเฉนิทมีนัียยะ  ซงึเหมอืนกบัการ
ระบอุนัตราย ของกระบวนการประเมนิความเสยีงทใีชป้กต ิ
 
ขนัตอ่ไปคอืการประเมนิความเสยีงทเีกดิของเหตฉุุกเฉนิตอ่องคก์ร
โดยคํานงึถงึมาตรการควบคมุทมีอียู ่ ซงึตอ้งตระหนักวา่ กรณีน ี
เป็นเรอืงการพจิารณาการเตรยีมความพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิ การ
พจิารณาความเพยีงพอของมาตรการควบคมุทมีอียูจ่งึตา่งจากการลดโอกาสการเกดิสําหรับการควบคมุ
ความเสยีง OH&Sโดยทวัไป  แตเ่ป็นเรอืงการลดผลกระทบหรอืเยยีวยาผลกระทบ จากการเกดิเหตกุารณ์
ความเสยีงนันๆ และรวมถงึแนวทางในการฟืนฟ ู เมอืมาตรการควบคมุไดร้บัการพจิารณาวา่เพยีงพอแลว้ ก็
ไมจํ่าเป็นตอ้งมมีาตรการเพมิเตมิ แตห่ากไมเ่พยีงพอก็จําเป็นตอ้งมมีาตรการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิเพมิเตมิ
ตอ่ไป 
 
องคก์รควรถูกพจิารณาโดยรวมและไมใ่ชแ่คใ่นแงข่องพนักงานและกจิกรรม ดว้ยเหตนุผีูท้รัีบผดิชอบใน
การพจิารณาสําหรบัภาพใหญข่ององคก์รควรไดรั้บการระบใุหช้ดัเจน 

การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินเกียวขอ้งกับการลดความ
รนุแรงของผลกระทบ 

การพจิารณาความเพยีงพอของ
มาตรการควบคมุทมีอียูจ่งึตา่งจากการ
ลดโอกาสการเกดิสําหรับการควบคมุ
ความเสยีง OH&Sโดยทวัไป   

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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ผลกระทบของเหตฉุุกเฉนิทมีตีอ่ทกุคนภายในและ / หรอืในบรเิวณใกลเ้คยีงของสถานททํีางานทคีวบคมุ
ไดโ้ดยองคก์รควรนํามาพจิารณา  ซงึควรรวมถงึพนักงานพนักงานชวัคราว พนักงานตามสญัญา ผูเ้ยยีมชม 
เพอืนบา้น หรอื ผูท้อียูใ่นทสีาธารณะ และควรคํานงึถงึผูท้มีคีวามตอ้งการพเิศษเชน่ ผูท้มีขีอ้จํากดั ดา้น
การเคลอืนไหว, การมองเห็น และ การไดย้นิ 
 
ผลกระทบทมีนัียยะทอีาจเกดิขนึตอ่ผูใ้หบ้รกิารฉุกเฉนิ ระบบขนสง่สาธารณะ และบรกิารอนื ๆ ควรไดร้ับ
การพจิารณาเชน่กนั  
 
ในทกุกรณี ระเบยีบขนัตอนการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
 
2.2 การระบสุถานการณ์ฉุกเฉนิทอีาจเกดิขนึ 
 
จดุเรมิตน้สําหรับการระบสุถานการณฉุ์กเฉนิทอีาจเกดิขนึ คอืกระบวนการระบอุนัตรายและกระบวนการ
ประเมนิความเสยีงซงึดําเนนิการโดยเป็นสว่นหนงึของการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย พรอ้ม
ดว้ย แหลง่ขอ้มลูทเีกยีวกบัอบุัตเิหตแุละบนัทกึเหตกุารณท์เีคยเกดิ หรอืขององคก์รอนืๆทเีคยเกดิเหตุ
ฉุกเฉนิในองคก์รทคีลา้ยกนัและตามขอ้กําหนดกฎหมาย 
 
ในการระบสุถานการณ์ฉุกเฉนิทอีาจเกดิขนึ ควรพจิารณาถงึเหตฉุุกเฉนิทอีาจเกดิขนึระหวา่งการดําเนนิงาน
ปกตแิละสภาวะผดิปกต ิเชน่การเรมิตน้การปิดเครอืงและสงิทอีาจเกดิขนึระหวา่งการดัดแปลงการกอ่สรา้ง
และการรอืถอน 
 
ผลกระทบตอ่การจัดการขององคก์รตอ่เหตฉุุกเฉนิทเีกดิขนึในสถานทใีกลเ้คยีงควรไดรั้บการพจิารณาเชน่
ไฟไหมใ้นโรงงานทอียูต่ดิกนั  
 
องคก์รควรเขยีนรายการสถานการณฉุ์กเฉนิทอีาจเกดิขนึกอ่นดําเนนิการ  รายการนคีวรไดร้บัการทบทวน
อยา่งสมําเสมอ และแกไ้ขเมอืจําเป็นแกไ้ข การทบทวนนคีวรคํานงึถงึผลกระทบของการเปลยีนแปลง
ของ: 

• องคก์รและบคุลากร 
• อปุกรณ์ 
• วธิกีารทํางาน และ 
• การวางผังโรงงาน ผังสถานท ี

 
2.3 การประเมนิความเสยีงและการตอบสนองฉุกเฉนิ 
 
ใชร้ายการสถานการณ์ฉุกเฉนิทรีะบ ุรายการความเสยีงตอ่ผูค้นและกจิกรรม ทําการประเมนิสถานการณ์แต่
ละสถานการณ์  
 
การตัดสนิจะพจิารณาจากความเสยีงทยีอมรับไดข้องแตล่ะความเสยีง ทกุความเสยีงทยีอมรับไดค้วรไดรั้บ
การพจิารณากําหนดมาตรการลดความเสยีง และ ทําการเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองฉุกเฉนิ ทซีงึ
ใหค้วามสนใจมุง่เนน้ไปทกีารบรรเทาผลกระทบของอนัตรายและชว่ยในการฟืนฟทูงัผูไ้ดรั้บผลกระทบและ
ขององคก์ร 
 
2.4 ขนัตอนการตอบสนองฉุกเฉนิ 
 
 ขนัตอนการตอบสนองฉุกเฉนิจําเป็นสําหรับแตล่ะสถานการณ์ฉุกเฉนิทรีะบ ุ ขันตอนควรระบสุงิทตีอ้งทํา
ใหสํ้าเร็จและวธิกีาร 
 
ควรมกีารพจิารณาถงึการมอียู ่และ/หรอืกําลังความสามารถของรายการขา้งลา่งนี เพอืพัฒนาจัดทํา
ขนัตอนการตอบสนองฉุกเฉนิ (s): 

— รายการ และ ปรมิาณสนิคา้คงคลังและทตีงัของการจดัเก็บวสัดอุนัตราย; 
— จํานวนและพนืททีมีผีูค้น 
— การใหก้ารฝึกอบรมทเีกยีวขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิ 
— มาตรการตรวจจบัและควบคมุเหตฉุุกเฉนิ 
— อปุกรณ์การแพทย ์ชดุปฐมพยาบาล ฯลฯ  
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— ระบบควบคมุหลักและรอง  
— ระบบตดิตามสําหรับวตัถอุนัตราย 
— ระบบตรวจจบัและดับเพลงิ 
— แหลง่พลังงานฉุกเฉนิ 
— ความพรอ้มของบรกิารฉุกเฉนิในพนืท ีและการจัดการเหตฉุุกเฉนิทมีใีนสถานประกอบการ 
— ขอ้กําหนดทางกฎหมายและอนื ๆ  
— ประสบการณ์การเผชญิเหตฉุุกเฉนิกอ่นหนา้ 

 
สงิทสํีาคัญสําหรับความสําเร็จในการปฏบิตัติามขนัตอนเหตฉุุกเฉนิคอืทมีงานททํีาหนา้ทปีระสานกนั 
ดังนันระเบยีบปฏบิตัคิวรมคํีาอธบิายของบทบาทความรับผดิชอบและอํานาจของผูท้มีหีนา้ทรีะบอุยา่ง
ชดัเจน และบคุคลเหลา่ควรไดรั้บการระบโุดยใชตํ้าแหน่ง หรอื บทบาทงานปัจจบุนั เพอืหลกีเลยีงการ
แกไ้ขระเบยีบปฏบิตักิารตอบสนองฉุกเฉนิทกุครังทมีกีารเปลยีนแปลงบคุลากร 
 
ควรมกีารพจิารณาถงึความจําเป็นทจีะตอ้งมบีคุคลอนืทําแทน ในกรณีทคีนหลักไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้
 
ระเบยีบปฏบิตัคิวรมชีอืทอียูแ่ละรายละเอยีดการตดิตอ่ของผูท้มี ีหนา้ททีรีะบแุละ รายละเอยีดการตดิตอ่
สํารอง และตอ้งตระหนักระหวา่งการออกแบบขนัตอนการตอบสนองวา่ มาตรการควบคมุหรอืระบบตา่ง ๆ
ในยามฉุกเฉนิอาจจะไมส่ามารถใชง้านได ้จงึไมอ่าจเชอืถอื ยดึถอืได ้
 
กลา่วไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ  ม ี5 บทบาทสําคัญ เพอืจัดการเหตฉุุกเฉนิ: 

1) หวัหนา้ทมีรับผดิชอบและตัดสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยรวม 
2) บคุคลทจีะนําทรัพยากรทางกายภาพ (เครอืงมอื อปุกรณ์) ทจํีาเป็นไปใช ้
3) สมาชกิผูเ้ป็นผูเ้ชยีวชาญ เชน่ทปีรกึษาดา้นสขุภาพและความปลอดภัย เจา้หนา้ทกีารแพทย ์
และเจา้หนา้ทฝ่ีายบคุคล 
4) เจา้หนา้ทสีอืสารรับผดิชอบการสอืสารทังหมดทังในและนอกสถานท ีและ 
5) เจา้หนา้ทบีรหิารเพอืเก็บบันทกึการตัดสนิใจทังหมดทไีดดํ้าเนนิการ 

 
เป็นททีราบกนัด ีองคก์รขนาดเล็กทมีคีวามเสยีงสงู และ อยูท่หีา่งไกล หรอืสถานททํีางานอาจหา่งไกล
จากสํานักงานใหญ ่และอาจทําใหไ้มส่ามารถจัดหาทรัพยากรดังกลา่วในสถานททํีางานนันๆไดค้รบ   
ภายใตส้ถานการณเ์ชน่นคีวรมกีารฝึกอบรมคนงานจํานวนหนงึ เพอืรับบทบาทของผูค้วบคมุเหตฉุุกเฉนิ 
โดยมวีตัถปุระสงคว์า่ ในกรณีทมีเีหตฉุุกเฉนิคนงานคนหนงึไดรั้บบทบาทหวัหนา้ทมีทไีดรั้บการสนับสนุน
จากคนงานทผีา่นการฝึกอบรม 
 
ขนัตอน ควรมกีารพจิารณาวา่ ใครตอ้งทําอะไรในระยะเรง่ดว่นของเหตฉุุกเฉนิ  ขนัตอนจงึตอ้งระบสุงิ
ตอ่ไปนีอยา่งชดัเจน: 
a) สงิทถีอืวา่เป็นเหตฉุุกเฉนิ 
b) ใครจะเป็นผูต้ัดสนิใจ และ 
c) วธิกีารตัดสนิใจจะสอืสารไปยัง: 

• บคุลากรฉุกเฉนิในพนืท ี
• การจัดการ; 
• คนงานและผูอ้นืทอีาจไดรั้บผลกระทบ และ 
• บรกิารฉุกเฉนิ 

 
การสอืสารทมีปีระสทิธผิลเป็นสงิจําเป็นในกรณีฉุกเฉนิซงึครอบคลมุถงึการสอืสารและประสานงานกบัผูใ้ห ้
บรกิารฉุกเฉนิภายนอก  คนสว่นอนื ๆ เชน่ เพอืน ญาตพินีอ้งทวีติกกงัวล สอื ชมุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื 
ๆ  ตอ้งการขอ้มลูทถีกูตอ้งและเป็นความจรงิ หากองคก์รไมไ่ดส้อืสาร เขาจะรับจากแหลง่อนื ๆ ทมีอียู ่ซงึ
อาจไมใ่ชข่อ้มลูทเีป็นจรงิหรอืถกูตอ้ง 
 
เหตฉุุกเฉนิบางอยา่งตอ้งการความชว่ยเหลอืจากผูรั้บเหมาทมีคีวามเชยีวชาญ เชน่ซพัพลายเออรข์อง
อปุกรณ์ยกของหนัก และผูกํ้าจัดสารหกปนเปือน ขนัตอนการตอบสนอง จงึควรมรีายชอืและรายละเอยีด
การตดิตอ่ของหน่วยงานภายนอก และหากจําเป็น ใหทํ้าสญัญากบัผูรั้บเหมาผูเ้ชยีวชาญทเีหมาะสม
ลว่งหนา้ 
 
ขนัตอนควรประกอบดว้ย สงิทคีวรทําในกรณีฉุกเฉนิโดยผูท้ไีดรั้บผลกระทบทงัหมดเชน่คนงานผูรั้บจา้ง
และผูม้าเยอืนซงึควรรวมถงึขันตอนการอพยพและทตีังของสถานทปีลอดภัย 
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ขนัตอนควรมขีอ้มลูเกยีวกบัตําแหน่งของอปุกรณ์ตอบสนองฉุกเฉนิ การระบตํุาแหน่งและปรมิาณของสาร
อนัตรายและตําแหน่ง (และการทํางาน) ของจดุแยกยทูลิติ ี(isolation points) ควรจะแผนผังของสถานที
และสงิอํานวยความสะดวกตา่งๆทอีพัเดททหียบิใชไ้ดง้า่ย 
 
ในองคก์รทมีคีวามเสยีงสงูจําเป็นตอ้งมแีผนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิสองขันตอน โดยหนงึขนัตอน
เกยีวขอ้งภายในสถานทขีองเหตฉุุกเฉนิและอกีขนัตอนสําหรับการจัดการกบัปัจจัยภายนอกสถานท ีใน
องคก์รเชน่นีจะเป็นประโยชนใ์นการจัดโครงสรา้งทมีตอบโตใ้นสามระดบั ระดับสงูสดุทเีกยีวขอ้งกบัการ
ควบคมุเชงิกลยทุธ ์ลําดับทสีองจัดการกบัการควบคมุยทุธวธิ ีและ ลําดับทสีามกบัเรอืงการควบคมุใน
สถานทเีกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 
องคก์รขนาดเล็กทมีคีวามเสยีงสงูอาจจําเป็นตอ้งรวมการควบคมุทางยทุธวธิเีขา้กบัการควบคมุตาม
ตําแหน่ง และผูบ้รหิารระดับสงูจําเป็นตอ้งสรา้งการควบคมุเชงิกลยทุธท์ังในและนอกสถานทตีามความ
เหมาะสม 
 
นอกจากนียังจะมกีารประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบับรกิารฉุกเฉนิและหน่วยงานทอ้งถนิ ในกรณีทเีกดิเหตุ
ฉุกเฉนิทสํีาคัญเชน่ไฟไหมร้า้ยแรง การระเบดิหรอืการปลอ่ยสารอนัตราย ควรพจิารณาถงึจดุจัดตังศนูย์
ควบคมุในสถานท(ีControl center)  ซงึไมร่ับผลกระทบจากเหตฉุุกเฉนิ 
 
2.5 อปุกรณ์ตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 
 
อปุกรณ์ตอบสนองฉุกเฉนิรวมถงึรายการตา่ง ๆ เชน่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล กลอ่งปฐมพยาบาลและ
เครอืงดับเพลงิแบบพกพา อปุกรณช์ว่ยหายใจทมีถีังบรรจใุนตัว อปุกรณ์ทําความสะอาดสารเคมรัีวไหล 
อปุกรณ์ตรวจสอบสารเคม ี/ ชวีภาพ / รังสแีละอปุกรณ์สอืสารเป็นตัวอยา่งเพมิเตมิของ อปุกรณ์ตอบสนอง
ตอ่เหตฉุุกเฉนิ  
 
นํารายการสถานการณฉุ์กเฉนิทไีดร้ะบ ุเพอืกําหนดรายการของอปุกรณต์อบสนองฉุกเฉนิและอปุกรณ์ที
จําเป็นในการบรรเทาผลกระทบของเหตกุารณ์และกําหนดปรมิาณทจํีาเป็น 
 
อปุกรณ์และวัสดสุนิเปลอืงควรอยูใ่นททีสีามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งงา่ยดายและปลอดภัยจากการเกดิความ
เสยีหาย  
 
สถานทแีละปรมิาณของอปุกรณ์และวสัดสุนิเปลอืงควรอธบิายไวใ้นเอกสารระเบยีบปฏบิตัขินัตอนการ
ตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 
 
อปุกรณ์ควรไดรั้บการทดสอบตามระยะ เพอืใหแ้น่ใจวา่สามารถใชง้านไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
 
ผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ปุกรณ์ฉุกเฉนิควรมคีวามสามารถและ หากจําเป็นควรมกีารฝึกอบรมทบทวน
อยา่งสมําเสมอ 
 
 
2.6 การฝึกอบรมการตอบสนองฉุกเฉนิ 
 
ทกุคนทมีบีทบาทและความรับผดิชอบเฉพาะสําหรับการตอบสนองฉุกเฉนิ ควรมคีวามสามารถเพอื
ตอบสนองความตอ้งการไดต้ลอดเวลา  คนงานทกุคนควรรูแ้ละเขา้ใจขันตอนทสีง่ผลกระทบโดยตรงตอ่
พวกเขา สงินจีงึจําเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมและในกรณีทจํีาเป็น 
 
บนพนืฐานของขนัตอนการตอบสนองฉุกเฉนิ ความสามารถทจํีาเป็นของทกุคนทไีดรั้บการระบ ุบทบาท
และความรับผดิชอบ  เมอืจําเป็น,ตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมเพอืใหส้ามารถทํางานตามหนา้ทแีละความ
รับผดิชอบนัน 
 
2.7 การทดสอบขนัตอนการปฏบิตัฉุิกเฉนิเป็นระยะ 
 
ทา่นไมส่ามารถ สรา้งเหตฉุุกเฉนิ เพอืทดสอบประสทิธผิล หรอืความใชไ้ด ้ของขนัตอนฉุกเฉนิได ้

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 7 of 11                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

8.2

ดังนันระเบยีบปฏบิตัทิเีกยีวขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิสามารถทดสอบไดโ้ดยการจําลองสถานการณ์และ / หรอื 
ฝึกหดั เทา่นัน  แตห่ากเป็นไปไดห้รอืมคีวามสมเหตสุมผล  การทดสอบควรทําภายใตส้ถานการณฉุ์กเฉนิ
ทจํีาลองขนึ 
 
การทดสอบตามระเบยีบปฏบิตัทิเีกยีวขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิเป็นระยะ ๆ เป็นสงิจําเป็นเพอืใหมั้นใจวา่องคก์ร
พนักงานและหากจําเป็นผูใ้หบ้รกิารฉุกเฉนิสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
จําเป็นอยา่งยงิทผีูท้มีหีนา้ทแีละความรบัผดิชอบเฉพาะจะมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทใีนการทดสอบตามระเบยีบ
ปฏบิตั ิ 
 
สําหรับการทดสอบบางอยา่งเชน่การซอ้มดับเพลงิจําเป็นตอ้งใหบ้คุลากรทกุคนมสีว่นรว่มในการทดสอบ
ตามระยะ 
 
ผลลัพธข์องการทดสอบขนัตอนฉุกเฉนิไมเ่พยีงแตจ่ะใหก้ารฝึกหดัสําหรับผูท้มีหีนา้ทแีละความรับผดิชอบ
เฉพาะ แตย่ังระบแุละแกไ้ขจดุออ่นใดๆ ในระเบยีบปฏบิตัดิว้ย  ในกรณีทรีะเบยีบปฏบิตัทิเีกยีวขอ้งกบัผูใ้ห ้
บรกิารฉุกเฉนิ ควรใหม้สีว่นรว่มในการทดสอบตามระเบยีบปฏบิตัดิว้ย 
 
ควรเก็บบนัทกึของการทดสอบตามความถทีวีางไวเ้ป็นประจํา ตามระเบยีบปฏบิตักิารตอบสนองตอ่เหตุ
ฉุกเฉนิและการดําเนนิการเพอืแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทเีกดิขนึ 
 
ขอ้มลูทคีวรบนัทกึรวมถงึคําอธบิายของสถานการณ์และขอบเขตของการฝึกซอ้ม กรอบเวลาของ
เหตกุารณ์และการกระทําและการสงัเกตของความสําเร็จหรอืปัญหาทสํีาคัญ 
 
ขอ้มลูนคีวรไดรั้บการทวนสอบกบัผูว้างแผนการฝึกซอ้มและผูเ้ขา้รว่มเพอืแบง่ปันขอ้เสนอแนะและ
คําแนะนําเพอืการปรับปรงุ 
 
2.8 การทบทวนและทบทวนขนัตอนฉุกเฉนิ 
 
ควรมกีารทบทวนขนัตอนการเตรยีมความพรอ้มต่อเหตฉุุกเฉนิและขนัตอนการเผชญิเหตเุป็นระยะและ
ดําเนนิการปรับปรงุทจํีาเป็น 
การทบทวนควรเป็นสว่นหนงึของระบบการทบทวนการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ตาม
ความถทีอีงคก์รกําหนด 
นอกจากนคีวรมกีารทบทวนดังนี 

• การเปลยีนแปลงองคก์รและ / หรอืบคุลากร 
• กรณีฉุกเฉนิหรอืการทดสอบขนัตอนฉุกเฉนิ 
• การเปลยีนแปลงของผูใ้หบ้รกิารฉุกเฉนิ และ 
• การเปลยีนแปลงขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

 
ผลของการทบทวนควรจัดทําเป็นเอกสารและสอืสารกบับคุลากรทเีกยีวขอ้งทกุคนตามความจําเป็น 
 
2.9 เอกสาร 
 
เป็นวธิปีฏบิตัทิดีใีนการจัดทําเอกสารทกุปัจจัยของการเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองฉุกเฉนิ การมี
แผนเดยีว วธิกีารเดยีว สําหรับการเตรยีมการตอบสนองตอ่ทกุเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ ควรเป็นสงิสดุทา้ยทคีวร
กระทํา  
 
เหตฉุุกเฉนิแตล่ะประเภทควรมวีธิปีฏบิัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะ  แมว้า่ลักษณะของกระบวนการที
กําหนดอาจจะคลา้ยกนัหรอืในบางกรณีก็เหมอืนกบักระบวนการอนื แตจ่ะมปีระสทิธผิลมากกวา่สําหรับการ
ดําเนนิการตามขนัตอนยอ่ย ทสีามารถกระทําตามได ้มากกวา่ตอ้งไปหาศกึษาภายในจากแผนใหญ่  
อยา่งไรก็ตาม อาจมขีอ้ดจีากมมุมองขององคก์ร สําหรับขนัตอนฉุกเฉนิทังหมดทเีขยีนไวใ้นเอกสารเดยีว 
 
แมว้า่มันจะเป็นประโยชนท์จีะมบีนัทกึเป็นอเิล็กทรอนกิส ์แตบ่นัทกึทเีป็นอเิล็กทรอนกิสอ์าจไมส่ามารถ
กระทําไดใ้นกรณีทไีฟฟ้าดับ 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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เอกสารไมค่วรใสร่ายละเอยีด ขอ้บังคับ หรอืเขยีนใหม้ขีอ้จํากดัมากเกนิไป เพราะอาจมสีถานการณ์ทคีาด
ไมถ่งึระหวา่งเกดิเหตกุารณ์ขนึจรงิ จงึตอ้งใหอํ้านาจกบัผูท้ไีดรั้บมอบหมายใหส้ามารถทําการตัดสนิใจ
อยา่งพอเหมาะพอควร  และ เอกสารนไีมค่วรถกูมองวา่เป็นสงิทดแทนสําหรับการฝึกอบรมสําหรับการ
ตอบสนองฉุกเฉนิ 
 
ทกุคนทไีดร้ะบบุทบาทและความรับผดิชอบควรมสํีาเนาขนัตอนการปฏบิตัติอ่เหตฉุุกเฉนิทตีนเองมสีว่น
เกยีวขอ้ง โดยทัวไปขนัตอนการปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิควรมไีวสํ้าหรับบคุลากรทกุคน 
 
ระเบยีบปฏบิตักิารตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิทตีอ้งมกีารอพยพ เชน่ไฟไหมค้วรจัดไวเ้พอืใหเ้ขา้ถงึไดท้กุคน
ทงัหมดทเีกยีวขอ้งและไมใ่ชแ่คพ่นักงาน 
 
ระเบยีบปฏบิตักิารตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ ทเีกยีวกบัการไดรั้บการปฐมพยาบาลตอ้งเป็นททีราบกนัโดย
คนงานทังหมด 
 
  

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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TIS18004 
การเตรยีมความพรอ้มสําหรบัภาวะฉุกเฉนิ 
1 แผนฉุกเฉนิ 
1) หลกัการ 
การเตรยีมความพรอ้มสําหรับภาวะฉุกเฉนิเป็นแนวทางในการลดความรนุแรงและความเสยีหายของ
อบุตัเิหตทุเีกดิขนึ การวางแผนฉุกเฉนิและเทคนคิวธิกีารตา่งๆ จะชว่ยในการจัดการตอ่ภาวะฉุกเฉนิได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
วตัถปุระสงคใ์นการเตรยีมความพรอ้มสําหรับภาวะฉุกเฉนิ 

• เพอืลดความรนุแรงของอบุตัเิหต ุและความเสยีหายทจีะเกดิตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิและสงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดินอ้ยทสีดุ 
• เพอืใหเ้กดิความรว่มมอืกนัทกุระดับในองคก์รอยา่งเหมาะสม โดยกําหนดหนา้ทแีละความ
รับผดิชอบของผูท้เีกยีวขอ้ง พรอ้มทังแนวทางการประสานความรว่มมอื 
• เพอืเตรยีมความพรอ้มตอบโตสํ้าหรบัภาวะฉุกเฉนิ 
• เพอืใหท้กุคนรูห้นา้ทขีองตนเองโดยการฝึกซอ้มการปฏบิตักิารตามแผนฉุกเฉนิและทําใหเ้กดิ
ความคุน้เคย 
• เพอืใหเ้กดิการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกในการชว่ยเหลอื
และกูภั้ย 

 
องคก์รควรมกีารจัดทําและฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิ รวมทังขนัตอนการดําเนนิงานตามแผนและการบํารงุรักษา
อปุกรณ์รวมทังเครอืงมอืสําหรับการปฐมพยาบาลทใีชใ้นแผนฉุกเฉนิอยา่งสมําเสมอ 
 
สําหรับองคก์รทมีขีนาดใหญ่หรอืเป็นองคก์รทกีอ่อบุตัภิัยรา้ยแรงหรอืเป็นองคก์รทมีอัีนตรายทอีาจจะ
กอ่ใหเ้กดิผลระดับรา้ยแรง แผนฉุกเฉนิควรมกีารประสานงานระหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานของรัฐ หรอืแผน
เตรยีมการรับเหตวุนิาศกรรม แผนเตรยีมการสําหรับภยัธรรมชาตแิละแผนเตรยีมการสําหรับควบคมุฝงูชน
ดว้ย 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: แผนฉุกเฉนิ 
องคก์รควรกําหนดแผนฉุกเฉนิ ซงึครอบคลมุถงึ 
ก. โครงสรา้งและหนา้ทคีวามรับผดิชอบของผูเ้กยีวขอ้งตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
ควรกําหนดสายการบงัคับบญัชาทชีดัเจน และระบบุทบาทหนา้ทคีวามรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลที
เกยีวขอ้ง 
ผูท้มีหีนา้ทรัีบผดิชอบควรประกอบดว้ย 

• ผูบ้รหิารระดับสงูและรองลงมา 
• คณะกรรมการฉุกเฉนิตามแผนฉุกเฉนิ ประกอบดว้ย 

- ผูบ้รหิารระดับกลางขนึไปเป็นประธาน 
- ตัวแทนแตล่ะหน่วยงาน 
- หน่วยปฐมพยาบาล 
- หน่วยกูภ้ัย 
- หน่วยฟืนฟ ู

ข. รายชอืของบคุคลหรอืชอืตําแหน่งทรีะบไุวใ้นแผน 
ควรระบชุอืหรอืชอืตําแหน่งของผูท้จีะเขา้ไปปฏบิัตหินา้ทตีามทกํีาหนดไวใ้นแผนฉุกเฉนิทังนเีพอืใหม้ี
ความชดัเจนเมอืนําแผนไปปฏบิตั ิเชน่ กําหนดใหผู้อํ้านวยการโรงงาน เป็นผูอํ้านวยการดับเพลงิ กําหนด
ชอืบคุคลทผีา่นการอบรมดับเพลงิขนัตน้(รอ้ยละ 40) เป็นผูด้ับเพลงิขนัตน้ เป็นตน้ 
 
ค. ขอ้มลูของสว่นบรกิารทเีกยีวขอ้ง 
ขอ้มลูของสว่นบรกิารมไีวเ้พอือํานวยความสะดวกในการตดิตอ่สอืสารระหวา่งกนัไดท้นัทดีังนันควรรวบรวม
และจัดทําใหอ้า่นงา่ยพรอ้มใชง้านไดท้นัท ีโดยทวัไปขอ้มลูประกอบดว้ยชอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ทอียู ่
เบอรโ์ทรศัพท ์ผูท้จีะตดิตอ่เพอืขอความชว่ยเหลอื 
ง. ขอ้มลูแผนการสอืสารทังภายในและภายนอก รวมทังสญัญาณเตอืนภัย 
ควรกําหนดในเรอืงการรายงานหรอืแจง้ภาวะฉุกเฉนิ และสอืสารขอ้มลูทสํีาคัญตามขันตอนอยา่งรวดเร็ว 
เพอืใหผู้เ้กยีวขอ้งไดท้ราบสถานการณ์ทเีกดิขนึในทนัท ีขอ้มลูจากแหลง่ทเีป็นตน้เหตอุาจไดม้าจาก
ลกูจา้งทปีฏบิตังิานในขณะเกดิเหต ุนอกจากนีอาจมกีารสอืสารกบัแหลง่สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
องคก์รในการใหค้วามชว่ยเหลอืหากองคก์รรอ้งขอ 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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จ. รายละเอยีดการดําเนนิการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิในสถานการณ์ตา่งกนั 
การปฏบิตักิารแกไ้ขภาวะฉุกเฉนิขนึอยูก่บัสถานการณ์ทเีกดิขนึและระดับความรนุแรงของสถานการณ์ ซงึ
ผูอํ้านวยการตามแผนมหีนา้ทตีัดสนิใจสงัการตามขอ้มลูทไีดรั้บ เพอืตัดสนิวา่ควรดําเนนิการอยา่งไรกบั
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนันแผนฉุกเฉนิจงึตอ้งวาง 
 
แนวทางการปฏบิตัใิหช้ดัเจนในแตล่ะสถานการณแ์ละระดับความรนุแรง โดยกําหนดแผนงานบนพนืฐาน
ของขอ้เท็จจรงิทคีาดวา่จะเกดิขนึ พรอ้มวธิปีฏบิตัใินการตอบโตส้ถานการณ์ของผูท้มีหีนา้ทรีบัผดิชอบตาม
โครงสรา้งอํานาจหนา้ทแีละการประสานงานระหวา่งกนั 
 
ฉ. แผนการฝึกอบรมและการฝึกซอ้ม 
หลักสตูรการฝึกอบรมสําหรับภาวะฉุกเฉนิ ควรมลีักษณะ 

• สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภาวะฉุกเฉนิทมีโีอกาสเกดิขนึจรงิ 
• จําลองสถานการณ์จรงิทอีาจเกดิขนึ 
• สามารถดําเนนิการตอ่ภาวะฉุกเฉนิไดจ้รงิ 

หลังจากทมีกีารฝึกอบรม ลกูจา้งควรไดรั้บการฝึกซอ้มดว้ยเพอืประเมนิผลความเขา้ใจจากการฝึกอบรม 
และประเมนิหลักสตูรทสีอน เพอืใหแ้น่ใจวา่ลูกจา้งสามารถดําเนนิการตอ่ภาวะฉุกเฉนิไดเ้มอืมเีหตกุารณ์
เกดิขนึจรงิ และเพอืนําไปสูก่ารปรับปรงุแผนฉุกเฉนิและวธิกีารอบรมใหด้ยีงิขนึ 
 
องคก์รควรจัดทําและเก็บบนัทกึการฝึกซอ้มเพอืนําขอ้มลูตา่งๆมาใชใ้นการทบทวนแผนฉุกเฉนิตามความ
เหมาะสม เพอืใหแ้ผนทกํีาหนดขนึมปีระสทิธผิล 
 
ช. ขอ้มลูทจํีาเป็นอนืๆ 
ควรเตรยีมสงิอํานวยความสะดวกทจํีาเป็น เพอืใหผู้บ้รหิารตามแผนฉุกเฉนิสามารถนําขอ้มลูมาใชไ้ด ้
ในทนัท ี
• แผนทขีององคก์ร ทแีสดงถงึ 

- บรเิวณทเีป็นอนัตราย 
- บรเิวณอาคารตา่งๆ เชน่ คลังสนิคา้ อาคารสํานักงาน เป็นตน้ 
- เสน้ทางออก 
- บรเิวณทสีามารถเขา้ถงึสถานทเีกดิเหตไุด ้เชน่ ทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน 
- สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รทมีคีวามเสยีง เชน่ สถานทขีา้งเคยีง ภมูปิระเทศ 
- บรเิวณทตีดิตงั หรอืจัดเกบ็อปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆทจํีาเป็น เชน่ อปุกรณ์ดับเพลงิ 
สญัญาณเตอืนภัย โทรศัพท ์อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคล 

• ขอ้มลูสารเคมแีละวตัถอุันตราย พจิารณาจาก 
- ใบแสดงขอ้มลูเคมภีัณฑเ์พอืความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
- ป้ายแสดงรายละเอยีดของสารเคมบีนภาชนะบรรจ ุ
- ขอ้มลูการระงับอบุตัภัิยจากสารเคมตีา่งๆ 

 
2 แผนการฟืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณ์ 
 
1) หลกัการ 
องคก์รควรกําหนดแผนการฟืนฟวูกิฤตของอบุัตกิารณ์เขา้เป็นสว่นหนงึของแผนฉุกเฉนิเพอืชว่ยในการฟืนฟู
ลกูจา้ง อาคาร เครอืงจักร และอปุกรณ์ เร็วทสีดุเทา่ทจีะเร็วไดห้ลังจากเหตกุารณ์ยตุลิง ลกูจา้งทชีว่ยใน
แผนการฟืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณค์วรเป็นผูท้มีปีระสบการณ์ใชเ้วลาไมน่าน 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: แผนการฟืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณ์ 
แผนการฟืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณ ์ควรครอบคลมุ 

• หนา้ทคีวามรับผดิชอบ รวมถงึการประสานงานระหวา่งองคก์ร 
• การสอบถามเกยีวกบัการบาดเจ็บ และการสอบสวนอบุตัเิหต ุ
• การสอบถามเพอืฟืนฟสูภาพจติใจของลกูจา้งและบคุคลอนืทไีดรั้บผลกระทบจากการ 
เกดิอบุตักิารณ์ 
• การใหคํ้าแนะนําปรกึษา 
• ขอ้กําหนดทางกฎหมายและบรษัิทประกนัภัย 

 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 11 of 11                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

8.2

นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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9.1

9. 1 การเฝ้าระวงัตดิตาม, การวดัผล ,การวเิคราะห ์และการ
ประเมนิสมรรถนะ  

9.1.1   ทวัไป 
 

9 การประเมนิสมรรถนะ 
9. 1 การเฝ้าระวังตดิตาม, การวดัผล ,การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ 
 9.1.1   ทัวไป 
 
องคก์รตอ้งพจิารณากําหนด: 
 
a)สงิทตีอ้งเฝ้าระวงัตดิตามและวดัผล รวมถงึ:  

1) ขอบเขตของขอ้กําหนดทางกฎหมายทบีังคับใช ้และ ขอ้กําหนดอนื ๆ ทบีรรล ุ 
2) กจิกรรมและการปฏบิตังิานเกยีวกบัอนัตรายทรีะบ,ุ ความเสยีงและโอกาส  
3) ความคบืหนา้ในการบรรล ุวตัถปุระสงคด์า้น OH&Sขององคก์ร 
4) ประสทิธผิลของการควบคมุการปฏบิตัแิละมาตรการควบคมุอนืๆ 

b) วธิกีารเฝ้าระวังตดิตาม, การวัดผล, การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ , ตามทปีระยกุตใ์ช ้,เพอืทํา
ใหมั้นใจผลถกูตอ้งใชไ้ด ้ 
 c) เกณฑท์อีงคก์รใชป้ระเมนิสมรรถนะดา้น OH&S    
 d) เมอืใดทตีอ้งมกีารเฝ้าระวงัตดิตาม และ วดัผล 
 e) เมอืใดทผีลจากการเฝ้าระวังตดิตามและการวัด ตอ้งไดร้ับการวเิคราะห,์ และประเมนิ และ สอืสาร 
 
องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะดา้น OH&S ,และพจิารณาประสทิธผิลของระบบบรหิาร OH&S 
 
องคก์รตอ้งทําใหมั้นใจวา่อปุกรณก์ารเฝ้าระวงัตดิตามและการวดัผลไดรั้บการสอบเทยีบ หรอืทวนสอบการ
ใชไ้ด ้ตามการประยกุตใ์ช ้,และการใชง้านและบํารงุรักษาอยา่งเหมาะสม 
 
หมายเหต ุ สามารถมขีอ้กฎหมายหรอืขอ้กําหนดอนื ๆ  (ตัวอยา่งเชน่  มาตรฐานระดับชาตหิรอืสากล) เกยีวกบัการ
สอบเทยีบหรอืการทวนสอบการใชไ้ด ้ของเครอืงมอืเฝ้าระวังตดิตามและวดัผล 
  
องคก์รตอ้งเก็บเอกสารสารสนเทศอยา่งเพยีงพอ  
— เป็นหลักฐาน ของ ผลการเฝ้าระวงัตดิตาม การวดั การวเิคราะห ์และ การประเมนิสมรรถนะ 
— การบํารงุรักษา การสอบเทยีบ หรอื ทวนสอบการใชไ้ด ้ของ อปุกรณ์การวดั 
 
 
จดุประสงคข์องการวดัผลและการประเมนิสมรรถนะ 
การวดัผลเป็นสว่นสําคัญของระบบการจดัการ OH&S  วตัถปุระสงคห์ลักโดยทวัไปเพอื: 

• ใชใ้นการพจิารณาวา่มกีารดําเนนิการแผน OH&S หรอืไม ่และประสบความสําเร็จตาม
วตัถปุระสงคห์รอืไม ่

• ตรวจสอบวา่มกีารดําเนนิการตามมาตรการควบคมุความเสยีง 
• เรยีนรูค้วามลม้เหลวของระบบการจัดการ OH&S  รวมถงึการไมส่อดคลอ้งตอ่การ

ควบคมุความเสยีง เหตกุารณ์ทเีป็นอันตราย และกรณีเกดิ การป่วย; 
• สง่เสรมิการดําเนนิงาน ตามแผนและการมาตรการควบคมุความเสยีง โดยการใหผ้ล

ป้อนกลับกบัทกุฝ่าย; 
• ใหข้อ้มลูทสีามารถนํามาใชเ้พอืทบทวนและ ปรับปรงุระบบการจัดการOH&S  
• แสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธผิลของ OH&S ขององคก์ร ผูเ้กยีวขอ้ง และ 
• ประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

 
   
การประเมนิสมรรถนะเป็นการตอบคําถามหลักๆสองขอ้: 
ก) ระบบการจดัการ (และกระบวนการ) ทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม?่ 
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9.1

ข) มาตรการควบคมุทใีชใ้นการป้องกนับาดเจ็บและเจ็บป่วยมอียูอ่ยา่งเหมาะสมหรอืไม?่ 
 
อะไรบา้งทคีวรเฝ้าระวงัตดิตาม  
 
องคก์รไมจํ่าเป็นตอ้งเฝ้าระวังตดิตามหรอืตรวจวดัทกุอยา่ง   
แตค่วรมกีระบวนการในเรอืงน ีอยา่งเหมาะสมกบัสงิทคีวรไดรั้บการตดิตามตามความเสยีง ซงึหมายความ
วา่ ความเสยีงจะเป็นตัวบง่บอกวา่ อะไรควรตอ้งวดั อะไรทคีวรตอ้งตดิตาม ตดิตามทคีวามถเีทา่ไหรแ่ละใช ้
วธิกีารใด 
 
มสีงิมากมายทวีดัไดใ้นระบบการบรหิาร สงิทสํีาคัญทคีวรพจิารณาประกอบวา่อะไรทคีวรทําการวัด เชน่ 
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมายหรอืไม ่ ขอ้กําหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆไดบ้รรลหุรอืไม ่สมรรถนะดา้น 
OH&Sดขีนึหรอืแยล่ง วตัถปุระสงคO์H&S บรรลหุรอืไม ่ 
 
องคก์รตอ้งมันใจไดว้า่ มาตรการควบคมุทใีชใ้นการป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ไดรั้บการเฝ้าตดิตาม
และมปีระสทิธผิล โดยจัดลําดบัความสําคัญตามความเสยีงของOH&Sทสํีาคัญ  
 
 
ตวัอยา่งสงิทวีดัและตดิตามผล 
  
a ตัวอยา่งสงิทตีอ้งเฝ้าตดิตามและวัดสมรรถนะ   

1) ความคบืหนา้ในการบรรลคํุามันสญัญาทกํีาหนดในนโยบาย วดัการบรรลวัุตถปุระสงค ์และ การ
ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 

2) ขอ้รอ้งเรยีนทางอาชวีอนามัย ผลการตรวจสขุภาพของคนทํางานและผลการเฝ้าตดิตาม
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน    

3) จํานวนอบุตักิารณ์เกยีวกบังาน การบาดเจ็บ และสขุภาพเจ็บป่วย รวมถงึแนวโนม้ขอ้รอ้งเรยีน 
4) ประสทิธผิลของการควบคมุการปฏบิตังิานและการฝึกกรณีฉุกเฉนิ   
5) ผลของการปฏบิตักิารเชงิรกุ และเชงิรับทสีง่ผลตอ่ประสทิธผิลดา้นอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยขององคก์ร  
6) ประสทิธผิลของกระบวนการในระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
7) ความรู ้ทักษะทเีพมิขนึ 

 
b   ตัวอยา่งเพอืประเมนิการบรรลขุอ้กําหนดทางกฎหมาย  

1)  การสอดคลอ้งตอ่ขอ้กําหนดทางกฎหมาย   
2)  การลดชอ่งวา่งในความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมาย 

 
C ตัวอยา่งเพอืประเมนิการบรรลขุอ้กําหนดอนื ๆ  

1)   ขอ้ตกลงของคณะกรรมการความปลอดภัยกบันายจา้ง 
2)   มาตรฐานทางอาชวีอนามัยในอตุสาหกรรมทเีกยีวขอ้ง  
3)   นโยบายองคก์ร และ กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบขององคก์ร อนืๆ 

  
 d  การจัดลําดับเปรยีบเทยีบกบัอดตี หรอืกบัหน่วยงานอนืทคีลา้ยกนั  
 
 
ตวัชวีดัสมรรถนะมคีวามสมัพนัธก์บัประเภทของการเฝ้าระวงัตดิตาม  
 

การเฝ้าระวังเชงิรกุ proactive monitoring;    ตัวบง่ชสีมรรถนะเชงิรกุ leading performance 
indicator 

การเฝ้าระวังเชงิรับ reactive monitoring;       ตัวบง่ชสีมรรถนะเชงิรับ lagging performance 
indicator 

 
 
การเฝ้าระวงัตดิตาม 
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9.1

การเฝ้าระวัง ไมว่า่เชงิรกุหรอืรับ เป็นหนทางในการทําใหไ้ดม้าทซีงึสารสนเทศของสมรรถนะ OH&S 
proactive monitoring   
 
ตัวบง่ชสีมรรถนะเชงิรับ lagging performance indicator เป็นการวดัการสอดคลอ้ง ผลกระทบทไีมพ่งึ
ประสงค ์(เชน่ อบุตัเิหตเุป็นตน้) จากการท ีระบบOH&S มคีวามไมเ่พยีงพอ  
 
การเฝ้าระวังเชงิรกุ proactive monitoring  เป็นการตรวจสอบซําๆ ตามรอบเวลาทวีางไวเ้พอืเชค็วา่  

a) วา่แผน OH&S ไดม้กีารนําไปปฏบิตัใิช ้
b) พจิารณาระดับการสอดคลอ้งกบั ระบบOH&S  
c) แสดงหลักฐานของอนัตรายใดๆ ทไีมไ่ดรั้บความสนใจขององคก์ร ผา่นการเฝ้าระวงัเชงิรับ 

การเฝ้าระวังเชงิรับ reactive monitoring เป็นโครงสรา้งในการตอบสนองตอ่ระบบการจดัการ OH&S เมอื
ลม้เหลวรวมถงึ การเกดิเหตกุารณ์ทเีป็นอันตราย และกรณีเจ็บป่วย 
 
ระบบการจัดการ OH&S ทมีปีระสทิธผิล, การตรวจสอบเชงิรกุจะเป็นการรับรองวา่ระบบไดทํ้างานตามที
ตังใจไว ้ตวัอยา่งเชน่การยนืยันวา่ผูป้ฏบิตังิานไดรั้บการฝึกอบรมทเีกยีวขอ้ง และระบบทปีลอดภัยทํางาน  
ในเวลาทนีอ้ยกวา่ การตรวจสอบเชงิรกุใหห้ลักฐานททีนัทว่งทขีองปัญหาทจํีาเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
ตัวอยา่งเชน่ไดม้กีารทํางานโดยไมม่กีารประเมนิความเสยีง หรอืไมใ่ชท่กุอบุตัเิหตทุงัหมดไดถ้กูรายงาน  
ตัวชวีดัเชงิรกุมักเป็นลางบอกเหตใุนอนาคตได ้เชน่ จํานวนพนักงานทไีมไ่ดรั้บการอบรม การhouse 
keeping ทไีมด่ ีอาจสง่ผลตอ่การบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยในอนาคตได ้
 
การเฝ้าระวังเชงิรับเป็นเรอืงเฉพาะทเีกยีวขอ้งกบัการตอบสนองอยา่งเป็นระบบต่อสงิทไีมเ่ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของระบบ OH&S และการสบืสวนสอบสวน เหตกุารณท์เีป็นอนัตราย และสาเหตขุองเจ็บป่วย 
ปัญหาเหล่านีอาจถกูนําไปสูค่วามสนใจตอ่องคก์ร เชน่ จากการตรวจสอบตามกฎหมายหรอืการรอ้งเรยีน
จากคนงานหรอืสมาชกิ ของประชาชนหรอืในกรณีทเีกดิเหตกุารณ์อนัตรายหรอืสขุภาพทไีมพ่งึประสงค ์
ผลกระทบโดยผูค้นทมีปีระสบการณห์รอืเป็นพยานใกลเ้คยีง หรอืเป็นอนัตราย 
 
สรปุ ความแตกตา่งทสํีาคัญระหวา่งสองวธิกีารตรวจสอบ  คอืวธิใีนการพบ สงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
conformities ตรวจพบโดยองคก์ร หากชา้นานกวา่จะรูค้อื re-active หากเป็น pro-active จะรูผ้ลเร็ว  
 
 
กระบวนการ วธิ ีการเฝ้าระวังตดิตาม หลักฐาน 
การควบคมุการปฏบิตักิาร การตรวจตดิตามภายใน 

การตรวจตราประจําเดอืน 
ผลการตรวจตดิตามภายใน 
ผลการตรวจตรา 

วตัถปุระสงค ์OH&S  การทบทวนฝ่ายบรหิาร บนัทกึการทบทวน 
การสอดคลอ้งขอ้กําหนด 
กฏหมาย 

การทบทวนการสอดคลอ้ง รายงานการสอดคลอ้ง 

 
 
 
สงิทตีอ้งคดิ เมอืจะเลอืกดชันวีดัสมรรถนะ  
 
ความตอ้งการของขอ้มลูจะแตกตา่งกนัในแตล่ะระดับและในสว่นตา่งๆขององคก์ร  
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งการ kpi เพอืพจิารณาวา่ระบบ OH&S ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลหรอืไม ่ ในระดับ
ปฏบิตักิาร อาจตอ้งมตีัวบง่ชปีระสทิธผิลการทํางานทหีลายระดับเพอืเฝ้าตดิตามวา่ ไดม้กีารควบคมุความ
เสยีงและความมปีระสทิธผิลของมาตรการควบคมุตา่งๆ 
 
องคก์รขนาดใหญค่วรทําการรวบรวมขอ้มลู OH&S เพอืสรา้งพนืฐานเลอืกสําหรับ kpi ทเีหมาะสม  และให ้
เหมาะสมกบัภาคอตุสาหกรรมขององคก์ร 
 
การเลอืก kpi มคีวามสําคัญ: นอ้ยเกนิไปอาจสง่ผลใหเ้ห็นภาพรวมทไีมส่มบรูณข์องระบบ  มากเกนิไปทํา
ใหผู้บ้รหิารไดรั้บขอ้มลูทไีมจํ่าเป็นมากไป  
มากกวา่นขีอ้มลู KPI อาจถกูทําใหผ้ดิเพยีนโดยตังใจ เชน่ อาจมกีารลังเลจากหน่วยงานทจีะรายงานการ 
เกดิอบุตัเิหตใุนพนืทรัีบผดิชอบ หากอัตราการเกดิอบุตัเิหตเุป็น KPI ทใีช ้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพวกเขา เป็นตน้ 
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ทาํอยา่งไรใหไ้ดข้อ้มลู 
 

จะไดข้อ้มลูก็ตอ้งเก็บขอ้มลู  องคก์รควรตัดสนิใจวา่การเฝ้าระวงัตดิตามตรวจสอบนีจะทําบอ่ยเพยีงใด ซงึ
ความถใึนการเก็บรวบรวมขอ้มลูน ีตอ้งเป็นไปตามระดับความเสยีงและความไวในการการเปลยีนแปลง
แนวโนม้ ขององคก์ร 
 

ตอ่ไปนเีป็นตัวอยา่งของวธิกีารทสีามารถใชใ้นการวัดสมรรถนะ OH&S: 
• ทวนสอบเอกสาร เชน่ นโยบาย แผนความเสยีง  ใบอนุญาตใหทํ้างาน  
• การตรวจสอบบันทกึเชน่ การประเมนิความเสยีงทเีสร็จสมบรูณ์แลว้  
• การตรวจตราความปลอดภัยของสถานททํีางานอยา่งเป็นระบบโดยการใชแ้บบ

ตรวจสอบความปลอดภัย 
• การเดนิสํารวจดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
• การตรวจตราความปลอดภัยเครอืงจักรและอาคารสถานท ี
• การสุม่ตัวอยา่งดา้นความปลอดภัย 
• การเก็บและวเิคราะหต์ัวอยา่งดา้นสงิแวดลอ้มในการทํางาน แลว้เปรยีบเทยีบกบั

มาตรฐานทเีป็นทยีอมรับ 
• การสุม่ตัวอยา่งเพอืประเมนิพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัของลกูจา้ง 
• การสํารวจทศันคตขิองบคุลากรทกุระดับ 
• การวเิคราะหด์า้นเอกสารและการบันทกึขอ้มลู 
• การเปรยีบเทยีบกบัวธิปีฏบิตัทิดีขีององคก์รอนื 

 
 
ตวัอย่าง ดชันีวดัเชิงรุก (Leading per formance indicator ) 

• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  นโยบายในการทํางานทไีดจั้ดทํา  
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  นโยบายในการทํางานทไีดรั้บการสอืสาร 
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต  ของผูเ้ชยีวชาญพเิศษดา้น OH&S ทไีดม้กีารมอบหมาย 
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต ของแผนทไีดม้กีารนําไปปฏบิตั ิ
• จํานวน อตัราสว่น ขอบเขต การมสีว่นรว่มของผูทํ้างาน 
• จํานวนชวัโมงทผีูบ้รหิารระดับสงูทําการตรวจตรา OH&S inspection tours 
• ความถแีละประสทิธผิลของ การประชมุคณะกรรมการความปลอดภัย 
• ความถแีละประสทิธผิลของการประชมุ tool box talk 
• จํานวนขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานสําหรับการปรับปรงุ  OH &S  
• ระยะเวลากอ่นดําเนนิการตามขอ้เสนอแนะ 
• จํานวนของบคุลากรทไีดรั้บการฝึกอบรม OH &S 
• ความเขา้ใจของผูทํ้างานในเรอืงความเสยีงและมาตรการป้องกนัหรอืควบคมุความเสยีง 
• จํานวนการประเมนิความเสยีงทเีสร็จสมบรูณ์เทยีบเป็นสดัสว่นจากทจํีาเป็น 
• จํานวน ขอบเขตของการปฏบิัตติามสอดคลอ้งของการควบคมุความเสยีง  
• จํานวน ของการสอดคลอ้งตอ่ขอ้กําหนดกฏหมาย 
• ทศันคตขิองผูทํ้างานตอ่ ความเสยีงและมาตรการควบคมุ 
• การกระทําไดต้ามมาตรฐาน house-keeping 
• ระดับการสมัผัสในสถานททํีางาน เสยีง ฝุ่ น ควนั สารเคม ี
• ระดับการสมัผัสสว่นบคุคล ตอ่  เสยีง ฝุ่ น ควนั สารเคม ี

 
ตวัอยา่ง ดชันวีดัเชงิรบั (Laging  performance indicator) 

• รายงานการเฝ้าระวังสขุภาพ 
• การขาดงานของพนักงานเนืองจากการเจ็บป่วย (การทเีกยีวขอ้งหรอื ไมใ่ชก่ารที

เกยีวขอ้ง); 
• ในกรณีทมีโีรคหรอืเงอืนไขทางอาชพีเชน่ โรคผวิหนัง, หหูนวก, ความผดิปกตขิองแขน

ขาบนทเีกยีวขอ้งกบัการทํางาน ความเครยีด,มะเร็ง; 
• จํานวนnear-misses; 
• จํานวนการเกดิอบุตัเิหตทุเีสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  
• รายงานการเกดิเหตสุถานการณท์อัีนตราย 
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• lost-time accidents,  
• จํานวนและประเภทการบาดเจ็บ 
• รายงานการหยดุงานทเีกยีวขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
• reportable major injuries / fatal accidents. 

 
 
Trick 
NA 
 
 
 

9.1.2 การประเมนิการสอดคลอ้ง 
 
9 การประเมนิสมรรถนะ 
9. 1 การเฝ้าระวังตดิตาม, การวดัผล ,การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ 
9.1.2 การประเมนิการสอดคลอ้ง 
 
องคก์รตอ้งจัดทํา, นําไปปฏบิตั ิและธํารงรักษา กระบวนการทจํีาเป็นเพอืประเมนิการบรรลผุลตามขอ้
กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ( ด ู6.1.3)  
 
องคก์รตอ้ง:  
a) พจิารณาความถแีละวธิกีารสําหรับการประเมนิการสอดคลอ้ง 
b) ประเมนิการสอดคลอ้งและดําเนนิกจิกรรม หากจําเป็น ( ด ู10.2) 
c) ธํารงรักษาความรูแ้ละความเขา้ใจในสถานะการสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฏหมายและขอ้กําหนด
อนืๆ 
d) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศของผลการประเมนิความสอดคลอ้ง 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
เพอืการสอดคลอ้งตอ่ความมุง่มันในการกระทําใหส้อดคลอ้งตอ่พันธสญัญา กฎหมาย กฏระเบยีบ , องคก์ร
ควรมกีระบวนการเพอืการประเมนิการปฏบิตัติามทมีพัีนธะสญัญาตา่งๆ  
 
ขนัตอนนจีะควบรวมหรอืจะทําแยกตา่งหากจากการวัดสมรรถนะทวัไปก็ได ้เพอืใหเ้หมาะตอ่ขนาด 
ประเภท และ ความซบัซอ้น 
 
การประเมนิการสอดคลอ้ง สามารถครอบคลมุขอ้กําหนดทางกฎหมายหลายฉบบัหรอืฉบบัเดยีว องคก์ร
สามารถเลอืกทจีะประเมนิในเวลาทแีตกตา่งกนัหรอืทคีวามถทีแีตกตา่งกนั ความถอีาจจะขนึอยูก่บักรอบ
เวลาทกํีาหนดไวใ้นกฎหมายหรอืความเสยีงและสถานการณ์ทเีปลยีนแปลง 
 
มาตรฐานตอ้งการใหเ้ป็นกระบวนการ แปลวา่ตอ้งทําอยา่งมวีธิกีาร มผีูรั้บผดิรับชอบ และมกีารบรหิาร
จัดการ 
 
การปฏบิตัสิอดคลอ้งกบักฎหมายเป็นมาตรฐานขนัตําในการพจิารณาประสทิธผิลของ ระบบการบรหิาร
จัดการOH&S 
 
ความถแีละจังหวะเวลาของการประเมนิการสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบอาจแตกตา่งกนัไปขนึอยูก่บั
ความสําคัญของขอ้กําหนดกฏหมาย  ความแตกตา่งของสภาพการปฏบิตักิาร  การเปลยีนแปลงของ
ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ และ รวมถงึประสบการณ์ทผีา่นมาจากการผดิพลาดหรอืเกดิ
ปัญหาในอดตี หรอื ความถนีีอาจไดม้กีารกําหนดโดยกฎหมาย องคก์รสามารถทําการประเมนิความ
สอดคลอ้งในกฎหมายแตล่ะฉบับหรอืรวมๆกนัก็ได ้
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การประเมนิความสอดคลอ้ง เป็นสงิทดีทีจีะใชร้ะบบการทบทวนทเีป็นอสิระ โดยการใหม้กีาร cross check 
กนัไดใ้นองคก์ร  องคก์รสามารถใชว้ธิกีารตา่งๆทหีลากหลายเพอืรักษาความรูแ้ละความเขา้ใจใน
สถานะการปฏบิตัติามกฎหมายกฏระเบยีบและขอ้กําหนดอนืๆ 
 
 
วธิกีารทเีราสามารถใชใ้นการประเมนิความสอดคลอ้ง เชน่ 

1. การตรวจประเมนิ audits, 
2. ผลจากการตรวจตราประจําเดอืน 
3. การวเิคราะหข์อ้กําหนดกฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
4. การทบทวนเอกสาร บันทัก, 
5. บนัทกึการเกดิอบุัตกิารณ์ และ การประเมนิความเสยีง 
6. การสมัภาษณ์  
7. วเิคราะหผ์ลจากการวดั ตดิตาม 
8. การทบทวนงาน โครงการ , 
9. การสุม่ทดสอบ/การวเิคราะห ์ตา่งๆ 
10.  การเขา้สํารวจสถานประกอบการ เครอืงจักร อปุกรณ ์หรอืสงัเกตโดยตรง  

 
แผนงานการประเมนิความสอดคลอ้งน ีสามารถควบรวมกบัการกจิกรรมการประเมนิอนืๆ ขององคก์รซงึ
รวมถงึการตรวจประเมนิภายในระบบการจดัการสงิแวดลอ้ม หรอื การตรวจสอบความปลอดภัยทัวไป
ตามปกตกิไ็ด ้ไมจํ่าเป็นตอ้งทําซําซอ้นหรอืแยกบนัทกึแตอ่ยา่งใด เชน่เดยีวกนักบัขอ้กําหนดอนื ๆทไีมใ่ช่
กฎหมายซงึองคก์รเกยีวขอ้ง ในประเด็นนีองคก์รอาจจะแยกกระบวนการตา่งหาก หรอืทําไปพรอ้ม ๆกนักบั
การประเมนิความสอดคลอ้งกฎหมาย  
 
 

 
นิยาม  
 
3.9 
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย และ ขอ้กําหนดอนื ๆ  
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ทซีงึองคก์ร (3.1) ตอ้งปฏบิตัติาม และขอ้กําหนดอนื ๆ (3.8)ทอีงคก์รเลอืกททํีา
ใหส้อดคลอ้ง 
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู – สําหรับจดุประสงคข์องมาตรฐานสากลน ี,ขอ้กําหนดทางกฎหมาย และ ขอ้กําหนดอนื ๆ เป็น
ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิาร OH&S(3.11). 
  
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู - ขอ้กําหนดทางกฎหมาย และ ขอ้กาํหนดอนื ๆอาจรวมถงึขอ้บญัญัตใินขอ้ตกลงรว่ม  
  
หมายเหต ุ3 ขอ้กําหนดทางกฎหมายและ ขอ้กําหนดอนื ๆ รวมถงึการพจิารณาโดยบคุคลทเีป็นตวัแทนผูทํ้างาน (3.3) 
ตามกฎหมาย, กฏระเบยีบ, ขอ้ตกลงรว่ม และ แนวทางปฏบิตั ิ
 
 
3.16  
วตัถปุระสงค ์
ผลลัพธท์ตีอ้งบรรล ุ
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: วัตถปุระสงคส์ามารถเป็นเชงิกลยทุธ ์เชงิยทุธวธิ ีหรอืเชงิปฏบิตักิาร  
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู:   วตัถปุระสงคส์ามารถเกยีวขอ้งกบั disciplines ตา่ง ๆ (อาทเิชน่ เป้าหมายทาง
การเงนิ ,สขุอนามัยและความปลอดภัย , และทางสงิแวดลอ้ม) และสามารถประยกุตใ์ชใ้นระดับตา่ง ๆ  
(อาทเิชน่ กลยทุธท์วัทังองคก์ร โครงการ ผลติภัณฑ ์ และกระบวนการ (3.25)).  
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หมายเหต ุ3 ขอ้มลู:   วตัถปุระสงคส์ามารถแสดงไดใ้นหลาย ทาง อาทเิชน่ ตามผลลัพธท์ตีงัใจ
ไว,้จดุประสงค ์,เกณฑก์ารปฏบิตังิาน ,วตัถปุระสงค ์OH&S (3.17) ,หรอื ใชคํ้าอนื ๆ ทมีคีวามหมาย
คลา้ยคลงึกนั (ตัวอยา่งเชน่ จดุประสงค ์เป้าหมาย หรอื เป้าประสงค)์. 
  
หมายเหต ุ4 : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO Annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1 หมายเหต ุ4 ตังแตต่น้ไดถ้กูนําออกเนืองจาก คําวา่ occupational 
health and safety objective ไดม้กีารแยกขอ้เป็น 3.17 
 
3.17 
วตัถปุระสงคด์า้น อาชวีอนามยัและความปลอดภยั   
วตัถปุระสงค ์OH&S  
วตัถปุระสงค ์(3.16) ทอีงคก์รตัง (3.1) เพอืบรรลผุลลัพธเ์ฉพาะทสีอดคลอ้งกบันโยบายดา้น 
OH&S(3.15) 
 
3.27  
สมรรถนะ 
ผลลพัธท์วีดัผลได ้
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: สมรรถนะสามารถเกยีวกบัผลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพ ผลลัพธส์ามารถใช ้
พจิารณาและประเมนิไดด้ว้ยวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: สมรรถนะสามารถเกยีวกบัการบรหิารกจิกรรมตา่ง ๆ, กระบวนการตา่ง ๆ (3.25), 
ผลติภณัฑ ์(รวมถงึบรกิาร) ระบบหรอืองคก์ร (3.1). 
 
หมายเหต ุ3 : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1  หมายเหต1ุ ไดม้กีารปรับเพอืขยาย ชนดิของวธิทีซีงึใชใ้นการ
พจิารณาและประเมนิผล 
 
3.28 
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
3.30  
การเฝ้าระวงัตดิตาม 
การพจิารณากําหนดสถานะของระบบ, กระบวนการ (3.25) หรอืกจิกรรม 
 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ในการพจิารณาสถานะ, อาจจําเป็นตอ้งทําการตรวจสอบ, ควบคมุดแูล หรอื การระวงั
สงัเกตกุารณ์ทสํีาคัญ 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1   
 
3.31  
การวดัผล 
กระบวนการ (3.25) ในการตัดสนิคา่ 
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL 
รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1   
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                                             Page 1 of 10                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   27 สงิหาคม 2563  

9.2

9.2 การตรวจตดิตามภายใน 
 

 
9.2 การตรวจตดิตามภายใน 
9.2.1   ทวัไป  
  
องคก์รตอ้งดําเนนิการตรวจตดิตามภายในตามชว่งเวลาตามแผนเพอืใหส้ารสนเทศวา่ระบบบรหิาร 
OH&S: 
a)  สอดคลอ้งตอ่  
1)  ขอ้กําหนดสําหรับระบบบรหิารดา้น OH&Sขององคก์ร, โดยรวมนโยบายดา้น OH&Sและ 
วตัถปุระสงคด์า้น OH&S  
2)  ขอ้กําหนดของเอกสารนี 
b) มกีารนําไปปฏบิตัแิละธํารงรักษาอยา่งมปีระสทิธผิล 
 
9.2.2   โปรแกรมการการตรวจตดิตามภายใน  
องคก์ร ตอ้ง: 
a) วางแผน, จัดทํา, นําไปปฏบิตั ิและธํารงรักษา โปรแกรมการตรวจตดิตาม รวมถงึขอ้กําหนด 
ความถ ีวธิ ีความรับผดิชอบ การใหคํ้าปรกึษา การวางแผน และ การรายงาน, ทมีกีารคํานงึถงึดา้น
ความสําคัญของกระบวนการทเีกยีวขอ้ง และผลการตรวจตดิตามครังกอ่นรวมถงึ  
b) กําหนดเกณฑใ์นการตรวจตดิตามและขอบเขตของการตรวจตดิตามแตล่ะครัง 
c) คัดเลอืกผูต้รวจตดิตามและ ดําเนนิการตรวจตดิตามเพอื ทําใหมั้นใจในความเป็นรปูธรรมและ
ความเป็นกลางของกระบวนการการตรวจตดิตาม 
d) ทําใหมั้นใจวา่มกีารรายงานผลการตรวจตดิตามตอ่ฝ่ายบรหิารทเีกยีวขอ้ง; ทําใหมั้นใจวา่มกีาร
รายงานการตรวจตดิตามทเีกยีวขอ้งตอ่ผูทํ้างาน(worker)และ หากม ี,ตัวแทนผูทํ้างาน(worker) ,และผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง 
e) ดําเนนิการเพอืจัดการความไมส่อดคลอ้งและปรับปรงุสมรรถนะ OH&Sอยา่งตอ่เนือง (ดขูอ้ 10) 
f) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานในการดําเนนิโปรแกรมการตรวจตดิตาม และผลการ
ตรวจตดิตาม  
  
หมายเหต:ุสําหรบัสารสนเทศเพมิเตมิในการตรวจตดิตาม ใหอ้า้งองิท ีISO 19011 
 

 
 
การตรวจประเมนิภายใน 
 
 
การตรวจประเมนิภายในของระบบการจดัการ OH&S ควรครอบคลมุทงัระบบ และกระบวนการทงัหมดทอียู่
ในระบบการจัดการ OH&S  
 
การตรวจประเมนิควรมุง่เนน้ไปทพีนืทขีองความเสยีงสงู เชน่ในองคก์รทมีกีจิกรรมสํานักงานทมีคีวาม
เสยีงตํากวา่กจิกรรมการผลติหรอืพนืททีมีคีวามเสยีงสงู ซงึทัวไปแลว้กจิกรรมการผลติในโรงงานควรมี
ความสําคัญมากกวา่กจิกรรมในสํานักงาน 
 
ในเรอืงเกยีวกบัความเสยีงและโอกาสของ OH&S การตรวจประเมนิภายในควรใชเ้พอืทดสอบวา่: 

ก) การประเมนิความเสยีงทอีงคก์รไดก้ระทําอยูบ่นขอ้มลูลา่สดุ และไดรั้บการทบทวนเป็นระยะ 
b) ผูป้ฏบิตังิานในพนืทเีขา้ใจวา่มคีวามเสยีงอะไร ระบบการประเมนิความเสยีงขององคก์รเป็น
อยา่งไร และ มกีารใชม้าตรการควบคมุทถีกูตอ้งหรอืไม;่ 
c) ผูป้ฏบิัตงิานมคีวามสามารถทจํีาเป็น  
d) มกีารประเมนิความเสยีงและโอกาสทจีะกําจัดอนัตรายและลดความเสยีง ไดรั้บการระบุ
ครบถว้นถกูตอ้ง และไดรั้บการดําเนนิการ 

 
เป็นสงิสําคัญทผีูบ้รหิารระดับสงูจะประเมนิประสทิธผิลโดยรวมของระบบการจัดการ OH & S แทนทจีะ
มุง่เนน้เฉพาะสว่น   
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9.2

การตรวจประเมนิ เป็นสว่นหนงึของ กจิกรรมการวดัและการตรวจสอบตา่งๆ ซงึจะชว่ยตัดสนิวา่: 
1) องคก์รเขา้ใจถงึความเสยีงของ OH&S และมมีาตรการควบคมุทเีหมาะสมหรอืไม ่
2) ผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจถงึความเสยีงทอีาจสง่ผลกระทบตอ่พวกเขา และใชก้ารควบคมุทตีกลงกนั
ไว ้หรอืไม ่
3) มกีารควบคมุความเสยีงใดๆทจํีาเป็นตอ้งเปลยีน (หรอืมี
โอกาส) เพอืกําจัดอนัตรายหรอืลดความเสยีงไดม้ากขนึ หรอืไม ่
4) องคก์รปฏบิัตติามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนื 
ๆ ในการจัดการ OH&S อยูห่รอืไม ่

 
กระบวนการตรวจประเมนิภายใน 
 
1 ทวัไป 
การตรวจประเมนิภายในเป็นเครอืงมอืการจดัการเชงิรกุ , เพอืทวนสอบและประเมนิสมรรถนะและ
ประสทิธผิลของระบบการจัดการ OH&Sขององคก์รเป็นระยะ   นอกจากนียังระบจุดุทสีามารถทําการ
ปรับปรงุได ้การตรวจประเมนิภายในของระบบการจัดการ OH&S ควรดําเนนิการตามชว่งเวลาทวีางแผนไว ้
และเป็นไปตามลักษณะของอนัตรายและความเสยีงขององคก์ร 
 
ในเวลาตา่งกนั และดว้ยเหตผุลทแีตกตา่งกนั  การตรวจประเมนิจําเป็นตอ้งพจิารณา: 

a) องคก์รเขา้ใจและดําเนนิการตามระบบการจัดการ OH&S ทจีัดตังขนึหรอืไม;่ 
b) ระบบการจัดการ OH&Sโดยรวมมกํีาลังความสามารถ เพอืการบรรลสุมรรถนะของ OH&S ที
ตอ้งการหรอืไม ่
c) องคก์รดําเนนิการโดยสมบรูณต์ามขอ้ผกูพันทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบั OH&S หรอืไม;่ 
d) จดุแข็งและจดุออ่นของระบบการจัดการของ OH&S; 
e) องคก์รกําลังทําและบรรลสุงิทอีา้งไวห้รอืไม ่

 
2 การวางแผน 
การตรวจประเมนิควรเป็นกจิกรรมทมีโีครงสรา้งและตอ้งมกีารวางแผนอยา่งรอบคอบ ควรตอ้งไดรั้บการ
ยอมรบัจากคนงานวา่เป็นกจิกรรมเชงิบวก สําหรับการธํารงรักษาและปรับปรงุ ระบบOH&Sในสถานที
ทํางาน  การตรวจประเมนิไมค่วรถกูมองวา่เป็นกระบวนการในการระบคุวามผดิพลาดและการจับผดิ เพอืให ้
แน่ใจวา่กระบวนการตรวจประเมนิมสีมรรถนะผูบ้รหิารสงูสดุควร: 

1) แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน; 
2) ใหอํ้านาจสําหรับโปรแกรมตรวจประเมนิภายใน 
3) ใหแ้น่ใจวา่มทีรัพยากรเพยีงพอ 
4) สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุคนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการตรวจประเมนิภายใน 
5) ยอมรับผลการตรวจประเมนิในลักษณะเชงิบวก (ทงัการตรวจพบดา้นผลบวกและลบ); 
6) ทวนสอบผลลัพธท์กีารทบทวนฝ่ายบรหิาร 
 
  

3. วตัถปุระสงค ์ 
หลักการและวธิกีารทัวไปทอีธบิายไวใ้น ISO 19011 กําหนดใหต้อ้งกําหนดวตัถปุระสงคก์ารตรวจประเมนิ
ภายใน  องคก์รควรกําหนดวตัถปุระสงคสํ์าหรับโปรแกรมตรวจประเมนิ 
เพอืควบคมุการวางแผนและดําเนนิการตรวจประเมนิ 
 
การจัดทํา วตัถปุระสงค ์มสีงิทอีาจนํามาพจิารณาเชน่: 

a) ลําดับความสําคัญทกํีาหนดโดยฝ่ายบรหิาร; 
b) เพอืวตัถปุระสงคท์างการคา้ ( เชน่ คัดเลอืกซพัพลายเออร)์ 
c) ขอ้กําหนดของ ระบบการจัดการทกํีาหนดขนึ 
d) ขอ้กําหนดทางกฎหมายขอ้บังคับและสญัญา; 
e) ความจําเป็นในการประเมนิ 
f) ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื และ 
g) ความเสยีงตอ่องคก์ร 

 
 

เป็นสงิสําคญัทผีูบ้รหิารระดับสงูจะ
ประเมนิประสทิธผิลโดยรวมของระบบ
การจัดการ OH & S แทนทจีะมุง่เนน้
เฉพาะสว่น   

การตรวจประเมนิภายในเป็นเครอืงมอื
การจัดการเชงิรกุ 
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9.2

4 ขอบเขตของการตรวจประเมนิ 
ในการวางแผนการตรวจประเมนิควรพจิารณาประเด็นตอ่ไปนี 

a) การตรวจประเมนิจะครอบคลมุทังหมด หรอืเพยีงบางสว่นขององคก์ร หรอืเนน้กจิกรรมเฉพาะ
สถานทหีรอืปัญหา 
b) การตรวจประเมนิจะพจิารณาระบบการจัดการของ OH&Sเพยีงอยา่งเดยีว หรอืเกยีวขอ้งกบั
เรอืงทางเทคนคิเกยีวกบัโรงงานอปุกรณ์และกระบวนการตา่งๆหรอืไม?่ 
c) การตรวจประเมนิมวีตัถปุระสงคเ์พอืเพมิประสทิธผิลหรอืระบบการจัดการของ OH&S(การตรวจ
ประเมนิความถกูตอ้ง) หรอืเพอืตรวจประเมนิวา่องคก์รปฏบิัตติามมาตรฐานและขนัตอนของ
ตนเอง (การตรวจประเมนิการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ) หรอืทังสองอยา่ง? 
d) การตรวจประเมนิจะประเมนิเฉพาะบางองคป์ระกอบของระบบการจัดการหรอืไม ่
e) การตรวจประเมนิตามทเีสนอจะตอ้งใชท้ักษะพเิศษของผูต้รวจหรอืไม ่
 f) การตรวจประเมนิควรดําเนนิการโดยผูต้รวจประเมนิภายในหรอืภายนอกหรอืการรวมกนัของทัง
สอง? (ผูบ้รหิารระดับสงูอาจตอ้งการใหม้บีคุคลทเีป็นอสิระอยูด่ว้ยเพอืรับรองความเป็นกลางของ
การตรวจประเมนิ) 
g) การตรวจประเมนิจะดําเนนิการเมอืใดและในกรอบเวลาใด? 
h) ความถใีนการตรวจประเมนิ 
 i) สงิทผีูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการ หรอื ความหวัง 
j) ผลลัพธข์องการตรวจประเมนิครังกอ่น 
k) พนืททีมีกีารเปลยีนแปลงทสํีาคญัในองคก์รหรอืการดําเนนิงาน 

 
ขอ้มลูน ีเพอืใหมั้นใจไดว้า่การตรวจประเมนิจะมกีารมุง่เนน้ และเตรยีมโปรแกรมการตรวจประเมนิอย่าง
รอบคอบ 
 
 
5 การจดัทําโปรแกรมตรวจประเมนิ 
5.1 ทวัไป 
โปรแกรมการตรวจประเมนิสําหรับองคก์รจําเป็นตอ้งพจิารณาตามความถ,ี เกณฑ ์(ขอ้กําหนดนโยบายของ 
OH&S, ISO45001, ขอ้กําหนดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี, ฯลฯ ) และความลกึของการตรวจประเมนิ การ
ตรวจประเมนิเป็นการมองใหเ้ห็นภาพขององคป์ระกอบการปฏบิตัใินเวลาใดเวลาหนงึ  
 
บางพนืทอีาจมคีวามเสยีงทสํีาคัญซงึผูบ้รหิารระดับสงูจําเป็นตอ้งมคีวามมันใจอยูเ่สมอวา่ทกุอยา่งอยู่
ภายใตก้ารควบคมุ 
 
ผูท้รัีบผดิชอบในการจดัทําโปรแกรมการตรวจประเมนิ ควรเป็นผูม้คีวามเขา้ใจหลักการทัวไปของการตรวจ
ประเมนิ ความสามารถของผูต้รวจประเมนิและการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการตรวจประเมนิ  ทซีงึควรมทีักษะ
การจัดการ รวมถงึความเขา้ใจดา้นเทคนคิ และธรุกจิทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรมทจีะตรวจประเมนิ” 
 
เมอืกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของโปรแกรมตรวจประเมนิแลว้ผูรั้บผดิชอบในการจัดการโปรแกรม
ตรวจประเมนิ ควร: 

 จัดทําขนัตอน; 
 ดแูลทรัพยากรทตีอ้งการ และการนําโปรแกรมตรวจประเมนิไปปฏบิตั ิ
 มันใจวา่โปรแกรมไดรั้บการธํารงรักษา ตดิตาม  ทบทวน และปรับปรงุ 

 
 
5.2 ทรพัยากรโปรแกรมตรวจประเมนิ 
การนําโปรแกรมการตรวจประเมนิไปปฏบิตั ิตอ้งมทีรัพยากรอยา่งเพยีงพอ เชน่ผูต้รวจประเมนิมี
ความสามารถและกรอบเวลาทเีพยีงพอในการดําเนนิการตรวจประเมนิ  การจดัการและเวลาของ
ผูป้ฏบิตังิานทจีะไดรั้บการตรวจประเมนิและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทเีกดิขนึในการฝึกอบรมผูต้รวจประเมนิ หรอื 
การใชผู้ต้รวจภายนอกเพอืชว่ยในการกําหนดทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรบัโปรแกรมทมีปีระสทิธผิล 
 
5.3 ขนัตอนโปรแกรมการตรวจประเมนิ 
ขนัตอนควรมกีารจัดทําสําหรับโปรแกรมการตรวจ โดยคํานงึถงึ: 
a) กําหนดการ ตารางเวลา; 
b) ความสามารถของผูต้รวจประเมนิ 
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c) ความพรอ้มของทมีตรวจประเมนิ 
d) ดําเนนิการตรวจประเมนิและตดิตามในกรณีทจํีาเป็น 
e) บนัทกึและรายงาน ผล และ 
f) การตดิตามสมรรถนะของโปรแกรม 
 
ขนัตอนนตีอ้งคํานงึถงึความเทยีงธรรมและความสามารถของผูต้รวจประเมนิสําหรับพนืท/ีการปฏบิตังิานที
ตอ้งตรวจประเมนิ   ในบางกรณีอาจมคีวามจําเป็นเพอืใหแ้น่ใจวา่ผูต้รวจประเมนิเป็นทยีอมรับของผูร้บัการ
ตรวจประเมนิและ / หรอืผูจ้ดัการทรัีบการตรวจประเมนิ เนืองจากอาจมคีวามออ่นไหวเป็นพเิศษทตีอ้ง
สงัเกตกุารณ์ 
 
5.4 การนําโปรแกรมตรวจประเมนิไปใชง้าน 
การดําเนนิการตามโปรแกรมการตรวจประเมนิภายใน ควรดําเนนิการดังนี 

ก) สอืสารโปรแกรมการตรวจประเมนิกบัผูท้เีกยีวขอ้ง 
b) จัดทําและธํารงรักษากระบวนการในการคัดเลอืกผูต้รวจประเมนิและทมีตรวจประเมนิ 
c) จัดหาทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรบัโปรแกรมตรวจประเมนิ 
d) วางแผนการประสานงานและกําหนดการตรวจประเมนิ 
e) ตรวจประเมนิใหแ้น่ใจวา่มกีารกําหนดขนัตอนการตรวจประเมนิดําเนนิการและบํารงุรักษา 
f) ใหม้กีารควบคมุบนัทกึกจิกรรมการตรวจประเมนิ 
g) ใหม้กีารรายงานผลการตรวจประเมนิและการตดิตามผล 

 
โปรแกรมการตรวจประเมนิควรขนึอยูก่บัผลลัพธข์องการประเมนิความเสยีงของกจิกรรมขององคก์รและ
ผลลัพธข์องการตรวจประเมนิครังกอ่น  ผลลพัธข์องการประเมนิความเสยีง ควรใชเ้พอืกําหนดความถขีอง
การตรวจประเมนิกจิกรรมกจิกรรมหรอืหนา้ทเีฉพาะอยา่งและสว่นใดของระบบการจัดการทคีวรไดรั้บความ
สนใจ  
สําหรับ การตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&S ควรครอบคลมุทกุพนืทแีละกจิกรรมภายในขอบเขต
ของระบบการจัดการของ OH&S ความถแีละความครอบคลมุของการตรวจประเมนิระบบการจัดการของ 
OH&S ควรเกยีวขอ้งกบัความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัความลม้เหลวขององคป์ระกอบตา่ง ๆ ของระบบการ
จัดการของ OH&S , ขอ้มลูทมีอียูเ่กยีวกบัสมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S , ผลลัพธจ์ากการทบทวน
การจัดการ หรอืกจิกรรมขององคก์รทอีาจมกีารเปลยีนแปลง 
 

5.5 บนัทกึการตรวจประเมนิ 
จําเป็นตอ้งมกีารเตรยีมการสําหรับการบนัทกึ ตามองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของโปรแกรมการตรวจประเมนิ เพอื
แสดงความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดการตรวจประเมนิ จําเป็นตอ้งบันทกึแผน กําหนดกรอบเวลา ทมีตรวจ
ประเมนิและผลลัพธข์องการตรวจประเมนิแตล่ะรายการ  รายงานความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและสงิที
ไดดํ้าเนนิการ 
 
6 กจิกรรมการตรวจประเมนิ 
6.1 กจิกรรมการตรวจประเมนิภายใน 
การตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&S ควรดําเนนิการตามโปรแกรมการตรวจประเมนิ ดว้ยเหตผุล
หลายประการการตรวจประเมนิอนื ๆ อาจจําเป็น: 

 เมอืมกีารเปลยีนแปลงเกดิขนึในอนัตราย หรอืการประเมนิความเสยีง 
 เมอืผลลัพธข์องการตรวจประเมนิครังกอ่นระบวุา่จําเป็นตอ้งเพมิความถใีนการตรวจประเมนิ 
 เมอืสถานการณ์บง่ชวีา่จําเป็น 
 การเปลยีนแปลงองคก์รเกดิขนึ 
 มกีารแนะนําการดําเนนิงานใหมห่รอืกระบวนการใหม ่
 มเีหตกุารณ์หรอืเหตกุารณเ์พมิขนึในพนืทเีฉพาะและอาจจําเป็นตอ้งตรวจประเมนิกจิกรรมทไีดรั้บ

ผลกระทบหรอืพนืททํีางานทันทเีพอืยนืยันวา่ทําไมระบบลม้เหลวหรอืตอ้งการการปรับปรงุ 
 
บอ่ยครังทมีวีธิกีารของทมีในการตรวจประเมนิและหวัหนา้ทมี (ปกตเิรยีกวา่หัวหนา้ผูต้รวจประเมนิ ) 
จะตอ้งไดรั้บมอบหมายเพอืเตรยีมความพรอ้มสําหรับการตรวจประเมนิ 
หวัหนา้ผูต้รวจประเมนิตอ้งพจิารณาสงิตอ่ไปน ี

 ขอ้มลูทจํีาเป็นสําหรับการตรวจประเมนิเพอืเป็นเกณฑใ์นการตรวจประเมนิ (สเปค ขอ้กําหนด
กฏหมาย กฎระเบยีบ ฯลฯ ) และ เอกสารภายในทจํีาเป็นใด ๆ 

 ขอ้ตกลงกบัผูจั้ดการทเีกยีวขอ้ง กบัเวลาและขอ้ตกลง 
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 องคป์ระกอบของระบบการจัดการทจีะประเมนิ หากขอบเขตถกูจํากดั  
 ทกัษะความสามารถใดทจํีาเป็นสําหรับทมีตรวจประเมนิ 
 จําเป็นตอ้งมกีารบรรยายสรปุใหก้บัคนงานหรอืไม ่
 ตอ้งมขีอ้ควรระวงัเป็นพเิศษหรอืไม ่และตอ้งม ีPPE หรอืไม ่
 พจิารณาวา่อะไรคอืตัวแทนของการสุม่ ในกจิกรรมทตีอ้งรวบรวมขอ้มลู 
 ความจําเป็นของ รายการตรวจประเมนิ บนัทกึชว่ยจํา แผนการสุม่ เป็นตน้ 

 

ขนัตอนท ี1 การเรมิตน้ 
การวางแผนการตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&Sควรไดรั้บการดําเนนิการ โดยบคุลากรจาก
ภายในองคก์รและ / หรอืโดยบคุลากรภายนอกทเีลอืกโดยองคก์รเพอืสรา้งวา่ระบบการจัดการของ OH&S
นันไดถ้กูนําไปใชแ้ละบํารงุรักษาอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่
 
บคุคลทไีดรั้บเลอืกใหดํ้าเนนิการตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&Sควรมคีวามสามารถและไดรั้บ
การคัดเลอืกในลักษณะทรัีบรองความเป็นกลางและเป็นกลางในกระบวนการตรวจประเมนิ 
กจิกรรมตอ่ไปนมีักจะทําเพอืเรมิตน้การตรวจประเมนิ: 

•กําหนดวตัถปุระสงค ์ขอบเขตและเกณฑก์ารตรวจประเมนิ สําหรับการตรวจประเมนิ 
•การคัดเลอืกผูต้รวจประเมนิทเีหมาะสมและสมาชกิในทมีตรวจประเมนิสําหรับการตรวจประเมนิ
โดยคํานงึถงึความตอ้งการความเป็นกลางและความเป็นกลาง 
•การกําหนดวธิกีารตรวจประเมนิ; และ 
•ยนืยันการประสานงานการตรวจประเมนิกบัผูรั้บการตรวจประเมนิ และบคุคลอนืทจีะมสีว่นรว่มใน
การตรวจประเมนิ  

การกําหนดสถานททํีางานใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกฎ OH&Sเป็นสว่นสําคัญของกระบวนการนี ในบางกรณีผูต้รวจ
ประเมนิอาจตอ้งการการฝึกอบรมเพมิเตมิและ / หรอืตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดเพมิเตมิ (เชน่การสวมใส่
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลแบบพเิศษ) 
 
 

ขนัตอนท ี2 ดาํเนนิการตรวจประเมนิเอกสารและเตรยีมความพรอ้ม
สําหรบัการตรวจประเมนิ 
ผูต้รวจประเมนิควรรวบรวมหลักฐานจากการสมัภาษณ์ เอกสาร และการเยยีมชมสถานททํีางาน และ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งตอ้งกนั  
 
กอ่นทจีะทําการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิควรตรวจประเมนิเอกสารและบนัทกึระบบการจัดการของ 
OH&S ทเีกยีวขอ้งและผลลัพธข์องการตรวจประเมนิกอ่นหนา้นี องคก์รควรใชข้อ้มลูนเีพอืจัดทําแผนการ
ตรวจประเมนิ  
 
เอกสารทสีามารถทบทวนไดร้วมถงึ: 

 ขอ้มลูเกยีวกบับทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนา้ท ี(เชน่แผนผังองคก์ร) 
 ถอ้ยแถลงนโยบาย OH&S; 
 วตัถปุระสงคแ์ละโปรแกรม OH&S; 
 ขนัตอนการตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&S; 
 ขนัตอนการดําเนนิการและ คูม่อืการทํางาน; 
 เอกสารระบอัุนตรายการประเมนิความเสยีง และผลการควบคมุความเสยีง 
 ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง และ 
 รายงานเหตกุารณ์ทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและการดําเนนิการแกไ้ข 

 
จํานวนเอกสารทจีะตรวจประเมนิ และรายละเอยีดทรีะบไุวใ้นแผนสําหรบัการตรวจประเมนิควรสะทอ้นถงึ
ขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจประเมนิ  แผนสําหรับการตรวจประเมนิควรครอบคลมุสงิตอ่ไปน:ี 

 วตัถปุระสงคก์ารตรวจประเมนิ 
 เกณฑก์ารตรวจประเมนิ 
 วธิกีารตรวจประเมนิ; 
 ขอบเขตการตรวจประเมนิและ / หรอืทตีัง; 
 กําหนดการตรวจประเมนิ และ 
 บทบาทและความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจประเมนิตา่งๆ 
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ขอ้มลูการวางแผนการตรวจประเมนิ สามารถมอียูใ่นเอกสารมากกวา่หนงึฉบับ ควรมุง่เนน้ทกีารใหข้อ้มลูที
เพยีงพอเพอืดําเนนิการตรวจประเมนิ  
หากบคุคลอนืจําเป็นตอ้งรวมอยูใ่นกระบวนการตรวจประเมนิ (เชน่ตัวแทนคนงาน) สงินคีวรรวมอยูใ่นแผน
สําหรับการตรวจประเมนิ  
วธิกีารทวัไปในการตรวจประเมนิคอืการกําหนดประเด็นขอ้คําถามเฉพาะทสีามารถใชต้รวจประเมนิการ
ปฏบิตัติามระบบการจดัการของ OH&S หรอืเพอืทดสอบระบบการจดัการของOH&Sกบัมาตรฐานหรอืแนว
ปฏบิตัทิดี ีการเปรยีบเทยีบสมรรถนะ  
อกีวธิหีนงึคอืเรมิดว้ยคําถามทเีปิดกวา้งซงึอาจทําใหผู้ต้รวจสามารถระบปุระเด็นทคีวรทําการตรวจประเมนิ
เพมิเตมิ คําถามควรกระตุน้ใหผู้ท้ถีกูถามใหอ้ธบิายดว้ยคําพดูของตัวเองวา่ ความเขา้ใจของพวกเขาคอื
อะไร พวกเขากําลังทําอะไร และขอ้กงัวลใด ๆ ทพีวกเขามเีกยีวกบัปัจจบุนั 
 

ขนัตอนท ี3 การดําเนนิการตรวจประเมนิ 
หวัหนา้ผูต้รวจประเมนิควรอธบิายต่อผูถ้กูตรวจประเมนิ (ผูจ้ัดการของแผนกหรอืหน่วยงานทตีรวจประเมนิ) 
วา่วตัถปุระสงคข์องการตรวจประเมนิคอือะไร และยนืยันแผน และขอ้ตกลงใดๆทเีกยีวขอ้ง ควร
แนะนําผูถ้กูตรวจประเมนิ วา่การตรวจพบจะถกูรายงานกลับ เมอืเสร็จสนิการตรวจประเมนิ 
 
ในกรณีทมีทีมีงาน  ผูต้รวจประเมนิรายบคุคลควรไดรั้บมอบหมายงานและหวัหนา้ผูต้รวจประเมนิควร
ประสานงานกจิกรรมโดยรวม หวัหนา้ผูต้รวจประเมนิควรตรวจประเมนิสงิทคีน้พบกบัทมีตรวจประเมนิกอ่น
รายงานกลับไปยังผูถ้กูตรวจประเมนิ 
กจิกรรมตอ่ไปนมีักเป็นสว่นหนงึของการตรวจประเมนิ: 

 การสอืสารระหวา่งการตรวจประเมนิ; 
 การรวบรวมและการทวนสอบขอ้มลู และ 
 สรปุสงิทพีบระหวา่งการตรวจประเมนิและผลสรปุการตรวจ 

 
ขนึอยูก่บัขอบเขตและความซบัซอ้นของการตรวจประเมนิ อาจจําเป็นตอ้งทําการเตรยีมการอยา่งเป็น
ทางการสําหรับการสอืสารระหวา่งการตรวจประเมนิ ทมีตรวจประเมนิควรสอืสารสงิตอ่ไปนีกบัผูต้รวจ
ประเมนิภายในเวลาทกํีาหนด: 

 แผนสําหรับการตรวจประเมนิ; 
 สถานะของกจิกรรมการตรวจประเมนิ; 
 ขอ้กงัวลใด ๆ ทเีกดิขนึระหวา่งการตรวจประเมนิ; และ 
 ขอ้สรปุการตรวจประเมนิ 

 
การสอืสารของแผนสําหรับการตรวจประเมนิสามารถทําไดผ้า่นการใชก้ารประชมุเปิด ผลการตรวจประเมนิ
และขอ้สรปุควรรายงานในระหวา่งการประชมุปิด หลักฐานทรีวบรวมไดใ้นระหวา่งการตรวจประเมนิซงึ
แสดงถงึความเสยีงทใีกลจ้ะเกดิขนึซงึตอ้งมกีารดําเนนิการในทนัทคีวรไดรั้บการรายงานโดยไมช่กัชา้ 
 
ในระหวา่งการตรวจประเมนิขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ขอบเขตและเกณฑก์ารตรวจ
ประเมนิ ควรถกูรวบรวมโดยวธิกีารทเีหมาะสม วธิกีารจะขนึอยูก่บัลักษณะของการตรวจประเมนิระบบ
การจัดการของ OH&S 
 
การตรวจประเมนิควรทําใหแ้น่ใจวา่การสุม่ตัวอยา่งทเีป็นตัวแทนของกจิกรรมทสํีาคัญ ไดรั้บการตรวจ
ประเมนิและมกีารสมัภาษณ์บคุลากรทเีกยีวขอ้งเชน่ พนักงานรายบคุคล ตวัแทนผูป้ฏบิตังิานและบคุลากร
ภายนอกทเีกยีวขอ้ง เชน่ผูรั้บเหมา  
 
ควรมกีารตรวจประเมนิเอกสาร บันทกึและผลลพัธท์เีกยีวขอ้ง  
 
หากเป็นไปได ้ควรทําการตรวจประเมนิในกระบวนการตรวจประเมนิระบบการจัดการของOH&S เพอืชว่ย
หลกีเลยีงการตคีวามทผีดิพลาดหรอืการใชข้อ้มลูทเีก็บรวบรวมขอ้มลูหรอืบนัทกึอนื ๆ 
 
ควรมกีารประเมนิหลักฐานการตรวจเทยีบกบัเกณฑก์ารตรวจประเมนิเพอืสรา้งผลการตรวจประเมนิและ
ขอ้สรปุ  
 
หลักฐานการตรวจประเมนิควรตรวจทวนสอบไดแ้ละควรไดรั้บการบนัทกึ 
 
การตรวจประเมนิ ควรมไีวเ้พอืพจิารณาวา่: 

 มรีะบบการจัดการทดี ีและครอบคลมุ 
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 พนักงานและผูท้ทํีางานในนามขององคก์ร ตระหนักถงึความตอ้งการ และหนา้ทขีองตนอยา่ง
เต็มทเีกยีวกบั OH&S; 

 ระบบเอกสารสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการปฏบิตั;ิ 
 ขนัตอน คูม่อืการทํางาน ฯลฯ ไดรั้บการปฏบิตัติาม และสนองตอ่สงิทพีนักงานควรจะไดรั้บการ

ปกป้อง 
 มปีระเด็นทขีาดหาย และมสีงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด; และ 
 มสีงิทสีามารถทําการปรับปรงุไดท้ไีหนบา้ง 

 
ตัวอยา่งของประเด็นทอีาจพบไดร้ะหวา่งการตรวจประเมนิ 

 นโยบายนีเป็นไปตามขอ้กําหนดขององคก์รหรอืไมแ่ละสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดขนัตําทรีะบไุวใ้น 
ISO45001 

 มกีารกําหนดขันตอนทเีหมาะสมเพอืระบอุนัตรายและขนาดความเสยีงหรอืไม ่ 
 มาตรการควบคมุทเีหมาะสมและเพยีงพอเพอืลดอนัตรายตอ่พนักงานและผูท้ไีดร้บัผลกระทบจาก

กจิกรรมขององคก์รหรอืไม ่ 
 มกีารกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละแผนงาน และไดรั้บการสอืสารไปยังสว่นทไีดรั้บผลกระทบของ

องคก์รหรอืไม ่ 
 ผูบ้รหิารระดับสงูจะมภีาวะผูนํ้าและมกีารจัดสรรบทบาทหนา้ทแีละความรบัผดิชอบหรอืไม ่

 

ขนัตอนท ี4 การเตรยีมและการสอืสารรายงานการตรวจประเมนิ 
ผลการตรวจประเมนิจากกจิกรรมการตรวจประเมนิทังหมดควรไดร้บัการทบทวนรว่มกนัโดยทมีตรวจ
ประเมนิ ในกรณีทมีหีลักฐานทมีวีตัถปุระสงคว์า่มคีวามไมส่อดคลอ้งในระบบการจัดการของ OH&S 
หลักฐานประกอบควรระบอุยา่งชดัเจน สอบกลับได ้
 
ผลลัพธข์องการตรวจประเมนิระบบการจดัการของ OH&Sควรถกูบนัทกึและรายงานตอ่ฝ่ายจัดการในเวลา
ทเีหมาะสม  เนือหาของรายงานการตรวจประเมนิระบบการจัดการขันสดุทา้ยของ OH&S ควรมคีวาม
ชดัเจน ถกูตอ้งละครบถว้น ควรลงวันทแีละลงนามโดยผูต้รวจประเมนิ 
 
รายงานควรมอีงคป์ระกอบตอ่ไปน:ี 

 วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการตรวจประเมนิ 
 ขอ้มลูเกยีวกบัแผนของการตรวจประเมนิ (การระบสุมาชกิของทมีตรวจประเมนิและผูแ้ทนทไีดรั้บ

การตรวจประเมนิวนัทตีรวจประเมนิและการระบพุนืททีอีาจมกีารตรวจประเมนิ); 
 การระบเุอกสารอา้งองิทใีชใ้นการดําเนนิการตรวจประเมนิ (เชน่ขนัตอน ,ISO45001 ) 
 รายละเอยีดของความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทรีะบไุว;้ 
 ขอ้สงัเกตใด ๆ ทเีกยีวขอ้งในขอบเขตทรีะบบการจัดการของ OH&S: 

• เป็นไปตามขอ้ตกลงทวีางแผนไว ้
• มกีารใชง้านและบํารงุรักษาอยา่งเหมาะสม 
• บรรลนุโยบายและวตัถปุระสงคข์อง OH&Sทรีะบไุว;้ 

 รายชอืผูรั้บสําหรบัรายงานการตรวจประเมนิ 
 
ผลลัพธข์องการตรวจประเมนิระบบการจดัการของ OH&Sควรไดรั้บการสอืสารไปยังทกุฝ่ายทเีกยีวขอ้ง
โดยเร็วทสีดุเพอืใหส้ามารถดําเนนิการแกไ้ขได ้ความลบัควรไดร้บัการพจิารณาเมอืสอืสารขอ้มลูทมี ี
อยูใ่นรายงานการตรวจประเมนิระบบการจดัการของ OH&S 
 
ควรจัดประเภทสงิทไีมเ่ป็นไปตามลําดับความสําคัญ 

 สําคญั ในกรณีทคีวรดําเนนิการในทนัทเีนอืงจากเป็นอันตรายตอ่บคุลากรทกํีาลังจะเกดิขนึหรอื
ในกรณีทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน ในกรณีทมีขีอ้บกพรอ่งเดมิกจิกรรมอาจตอ้ง
หยดุจนกวา่จะมกีารควบคมุทน่ีาพอใจ 

 เล็กนอ้ย  เมอืสว่นหนงึของขอ้กําหนด ของขอ้กําหนดระบบการจดัการ ไมส่มบรูณ์เป็นทพีอใจ 
มาตรการและระยะเวลาทตีอ้งดําเนนิการแกไ้ข จะขนึอยูก่บัความเสยีง 

 นา่สนใจ มขีอ้มลูไมเ่พยีงพอหรอืหลักฐานทจีะกําหนด "ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด" ทซีงึ สว่น
งานหรอืองคก์รควรทําการขยายผล เพอืทวนสอบเองตอ่วา่ขอ้กงัวลทน่ีาสนใจนคีวรดําเนนิการ
แกไ้ขหรอืไม ่
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ขนัตอนท ี5 การตรวจประเมนิใหเ้สร็จสนิและดาํเนนิการตดิตามตรวจ
ประเมนิ 
ควรมกีารทบทวนผลและดําเนนิการแกไ้ขอยา่งมปีระสทิธผิล  หากจําเป็น 
 
การตดิตามผลการตรวจประเมนิควรดําเนนิการเพอืใหมั้นใจวา่สงิไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทรีะบไุวไ้ดรั้บ
การจัดการ 
ผูบ้รหิารระดับสงูควรพจิารณาผลการตรวจประเมนิและคําแนะนําระบบการจัดการของ OH&S และ
ดําเนนิการตามความเหมาะสม 
 
ในกรณีทมีกีารระบขุอ้บกพรอ่ง ทมีตรวจประเมนิควรมขีอ้ตกลงรว่มกบัผูถ้กูตรวจประเมนิ ถงึการดําเนนิการ
แกไ้ขและกรอบระยะเวลาในการแก ้และรวมถงึการประเมนิประสทิธผิลของการแกไ้ข  
แลว้แตแ่นวโนม้ของความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด การประเมนิใหมค่วรดําเนนิการภายในระยะเวลาที
สอดคลอ้งกบัความเสยีง 
 

7 ขอ้ควรพจิารณาอนื ๆ 
 7.1 การคดัเลอืกผูต้รวจประเมนิ 
การตรวจประเมนิระบบการจัดการของ OH&S สามารถทําแบบทมีหรอืรายบคุคลได ้ การทํางานเป็นทมีมี
ความสําคัญเพราะตอ้งเกยีวขอ้งกบัผูจั้ดการ คนงานทหีลากหลาย  หากทํางานเป็นทมี ชว่ยใหส้ามารถใช ้
ทกัษะความเชยีวชาญทหีลากหลาย และใหผู้ต้รวจประเมนิทมีคีวามสามารถเฉพาะตรวจในพนืทเีฉพาะ  
 
ผูต้รวจประเมนิจําเป็นตอ้งเขา้ใจภารกจิของตนและมคีวามสามารถในการดําเนนิการ ผูต้รวจประเมนิควร
คุน้เคยกบัความเสยีงและความเสยีงของพนืททีตีรวจประเมนิ และขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืขอ้กําหนด
อนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง พวกเขาจําเป็นตอ้งมปีระสบการณแ์ละความรูเ้กยีวกบัเกณฑก์ารตรวจประเมนิ และ
กจิกรรมทเีกยีวขอ้งทพีวกเขากาํลังตรวจประเมนิเพอืใหพ้วกเขาประเมนิผลการปฏบิตังิาน และกําหนด
ขอ้บกพรอ่ง 
 
เพอืรักษาความเป็นอสิระ ความเทยีงธรรม และความเป็นกลาง ผูต้รวจประเมนิไมค่วรตรวจประเมนิงานของ
ตนเอง หากเป็นไปไดค้วรเป็นอสิระจากสว่นหนงึขององคก์ร หรอืกจิกรรมทจีะตรวจประเมนิ ลกัษณะและ
ขอบเขตของการตรวจประเมนิจะกําหนดวา่ จะดําเนนิการโดยพนักงานจากสว่นอนืขององคก์รหรอืโดย
ผูต้รวจประเมนิภายนอก ปัจจัยอนืทตีอ้งนํามาพจิารณา ไดแ้ก ่: 

ก) ความพรอ้มของผูต้รวจประเมนิ ; 
b) ความพรอ้มของผูต้รวจประเมนิทมีคีวามสามารถทจํีาเป็น; 
c) ระดับประสบการณ์การตรวจประเมนิทจํีาเป็น 
d) ขอ้กําหนดสําหรับความรูเ้ฉพาะทางหรอืความเชยีวชาญดา้นเทคนคิ; 
e) ขอ้กําหนดสําหรับการฝึกอบรมใด ๆ 
f) อนัตรายของผูต้รวจประเมนิภายในมคีวามคุน้เคย คุน้ชนิ ยอมรับ กบัสงิทอีงคก์รเป็นอยู ่ซงึทํา
ใหข้าดมมุมองทแีตกตา่ง และการตังประเด็นสงสยั เมอืเทยีบกบัผูต้รวจประเมนิภายนอก และ 
g) อนัตรายจากความไมคุ่น้เคยหรอืขาดความเขา้ใจโดยเฉพาะอยา่งยงิเมอืมปัีญหาหรอื
กระบวนการทางเทคนคิทซีบัซอ้นเขา้มาเกยีวขอ้ง 

 
7.2 องคป์ระกอบของทมีตรวจประเมนิ 
ในกรณีทมีกีารตรวจแบบทมี องคป์ระกอบของทมีขนึอยูก่บัลกัษณะและขอบเขตของการตรวจประเมนิ 
รวมถงึ: 
a) ใชผู้ต้รวจประเมนิจากภายใน หรอืภายนอก หรอืทังสองอย่างรวมกนั; 
b) ความรู ้ประสบการณ ์ทักษะหรอืความเชยีวชาญดา้นเทคนคิ; เฉพาะ 
c) ขอ้ตกลงรว่ม เกยีวกบัการมสีว่นรว่มของตัวแทนผูป้ฏบิตังิาน 
 
ผูต้รวจประเมนิตอ้งมปีระสบการณ์และความรูเ้กยีวกบัมาตรฐานและระบบทเีกยีวขอ้ง ซงึกําลังทําการตรวจ
ประเมนิเพอืใหส้ามารถประเมนิสมรรถนะและระบขุอ้บกพรอ่ง ผูต้รวจประเมนิควรคุน้เคยกบัความเสยีงและ
ความเสยีงของพนืททีตีรวจประเมนิและขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 
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9.2

TIS18004  
1) หลกัการ 
ผูบ้รหิารระดับสงูควรใหค้วามสําคัญในการตรวจประเมนิOH&S เพอืตรวจสอบวา่ระบบOH&Sทจัีดทําขนึมี
การนําไปปฏบิตัใิหบ้รรลตุอ่นโยบายOH&S และวตัถปุระสงค ์โดยกําหนดใหม้แีผนการตรวจประเมนิตาม
ระยะเวลาทเีหมาะสม และมกีารดําเนนิการตรวจประเมนิตามแผนทกํีาหนดไว ้
 
การตรวจประเมนิOH&Sอาจดําเนนิการโดยบคุลากรภายในองคก์รและ/หรอืบคุลากรจากภายนอกอยา่งไรก็
ตามบคุลากรททํีาหนา้ทเีป็นผูต้รวจประเมนิควรไดร้ับการฝึกอบรม มคีณุสมบตัเิหมาะสม และมคีวามเป็น
กลาง 
 
ความถใีนการตรวจประเมนิควรพจิารณาจากความเสยีงในการปฏบิตังิานในกจิกรรมตา่งๆ รวมทงัผล 
ของการตรวจประเมนิในครังทผีา่นมา 
 
ผลการตรวจประเมนิควรมกีารรายงานใหห้น่วยงานทรัีบผดิชอบไดรั้บทราบ เพอืดําเนนิการแกไ้ขและ 
ป้องกนั 
 
กําหนดใหม้กีารตรวจตดิตามผล เพอืประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการแกไ้ขและป้องกนั 
ตามระยะเวลาทกํีาหนด 
 
องคก์รควรนําผลการตรวจประเมนิไปพจิารณาในการทบทวนของฝ่ายบรหิาร  
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การตรวจประเมนิ 
 
องคก์รควรกําหนดขนัตอนการดําเนนิงานการตรวจประเมนิ โดยผูบ้รหิารระดับสงูเป็นผูกํ้าหนดวตัถปุระสงค์
ของการตรวจประเมนิ เพอืใหแ้น่ใจวา่ระบบการจัดการOH&Sมกีารนําไปปฏบิตั ิสามารถบรรลนุโยบายและ
วตัถปุระสงคด์า้นOH&S ขนัตอนการดําเนนิงานการตรวจประเมนิควรครอบคลมุถงึ 
 
ก. การเตรยีมการตรวจประเมนิ 
องคก์รควรจัดทําแผนการตรวจประเมนิ โดยกําหนดความถแีละระยะเวลาทเีหมาะสม ซงึจะ 
พจิารณาจาก 

• ลักษณะของอันตราย 
• ระดับความเสยีง 
• บนัทกึผลการตรวจประเมนิทพีบวา่มปัีญหา หรอืบนัทกึของอบุตักิารณ์ตา่ง ๆ 
• ขอ้กําหนดตามกฎหมาย 
• ประสบการณ์ทผีา่นมา หรอืการสุม่ตัวอยา่งทเีพยีงพอในสว่นทมีคีวามเสยีงเล็กนอ้ย 

 
แผนการตรวจประเมนิควรมคีวามยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ทอีาจเปลยีนแปลงไป 
 
บคุคลทไีดรั้บเลอืกใหเ้ป็นผูต้รวจประเมนิควรเป็นบคุคลทมีคีวามรูค้วามสามารถ และมอีสิระจากหน่วยงาน
ทถีกูตรวจประเมนิ ลักษณะและขอบเขตของการตรวจประเมนิเป็นปัจจัยสําคญัในการตัดสนิใจวา่ ควรจะให ้
มกีารดําเนนิการโดยบคุลากรจากหน่วยงานสว่นอนืขององคก์รหรอืผูต้รวจประเมนิจากภายนอกองคก์ร 
 
องคก์รอาจดําเนนิการตรวจประเมนิโดยบคุคลหลายๆ คน ในกรณีทกํีาหนดเป็นคณะผูต้รวจประเมนิ ควรมี
ผูแ้ทนจากฝ่ายบรหิาร ฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายลกูจา้ง เขา้มาเพอืชว่ยใหเ้กดิความรว่มมอืทดีขีนึ 
 
องคป์ระกอบของคณะผูต้รวจประเมนิจะขนึอยูก่บัขอบเขตของการตรวจประเมนิ รวมทัง 

• การใชบ้คุลากรภายใน หรอืภายนอกหรอืผสมผสานทังสองแบบ 
• ความรูพ้เิศษเฉพาะสาขา ประสบการณ์ ทักษะหรอืความเชยีวชาญทางเทคนคิทตีอ้งการ 
• ผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้งหากมขีอ้ตกลงวา่ตอ้งเขา้มาตรวจประเมนิดว้ย 

 
ข. การดําเนนิการตรวจประเมนิ 
 
องคก์รควรพจิารณาเลอืกใชเ้ทคนคิและสงิอํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอ้มลูทตีอ้งการจากลักษณะ
ของการตรวจประเมนิและองคก์รทถีกูตรวจประเมนิโดยมจีดุมุง่หมายเพอืรวบรวมหลักฐาน ซงึองคก์รควร
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แน่ใจวา่มกีารสุม่ตวัอยา่งทเีป็นตัวแทนของกจิกรรมตา่งๆ อยา่งพอเพยีง กอ่นนํามาสรปุสมรรถนะการ
จัดการดา้นOH&S เทคนคิทใีชใ้นการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิควร 

• มคีวามมุง่มันและดําเนนิการตามวัตถปุระสงคแ์ละขอบขา่ยของการตรวจประเมนิทไีดร้ับ 
• มอบหมาย โดยใชเ้วลาและทรัพยากรทมีใีหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพมากทสีดุ 
• มกีารรวบรวมขอ้มลูและหลักฐานอยา่งเพยีงพอ โดยครอบคลมุการดําเนนิการ ผูใ้ห ้

ขอ้มลู และสงิทคีน้พบเพอืใหแ้น่ใจวา่ขอ้สงสยัใดๆ ทเีกดิขนึและเกยีวขอ้งกบัการตรวจ
ประเมนิหรอื จากสงิทคีน้พบสามารถหาคําตอบได ้วธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูอาจมา
จากการสมัภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร บนัทกึผลการทํางาน การสงัเกตการทํางาน 
และการตรวจสอบสถานททํีางาน 

• มกีารปรกึษาระหวา่งคณะผูต้รวจประเมนิ เพอืรว่มพจิารณาตัดสนิใจในสถานการณห์รอื
ปัญหาตา่งๆ 

 
เอกสารและบนัทกึดา้นOH&S ทคีวรตรวจสอบ ไดแ้กก่าร 

• ประกาศนโยบายOH&S 
• การประเมนิความเสยีง 
• การเตรยีมการควบคมุความเสยีง 
• บนัทกึผลการตรวจประเมนิครังกอ่น 
• คูม่อืOH&Sและแผนฉุกเฉนิ 
• รายงานการประชมุคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การทํางาน 
• ผังอาคาร สถานท ีเครอืงจักร อปุกรณ์ทจีดัทําไวค้รังลา่สดุ 
• รายงานและสถติเิกยีวกบัการตรวจความปลอดภยั อบุัตเิหต ุเหตกุารณ์เกอืบเกดิ

อบุตัเิหต ุและความเจ็บป่วย 
• บนัทกึการตรวจทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม เชน่ บันทกึการสมัผัสสารเคมขีอง

ผูป้ฏบิตังิาน 
• การไดรั้บเสยีงดังของผูป้ฏบิตังิาน 
• รายงานจากหน่วยงานราชการ 
• ใบอนุญาตและเอกสารทางราชการทเีกยีวขอ้งกบังานดา้นOH&S 
• ขอ้เสนอแนะดา้นOH&S 

ค. การรายงาน 
 
คณะผูต้รวจประเมนิควรสรปุผลการตรวจประเมนิ และรายงานผลใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานทถีกูตรวจ
ประเมนิ เพอืใหไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจ รายงานผลการตรวจประเมนิควรครอบคลมุวตัถุประสงค ์และ
ขอบขา่ยทไีดรั้บมอบหมายใหต้รวจประเมนิ รวมถงึการระบขุอ้บกพรอ่งทพีบจากการตรวจประเมนิ และ
ขอ้เสนอแนะ รายงานควรมคีวามกระชบั เขยีนเป็นภาษาทเีขา้ใจงา่ยและมคีวามชดัเจน เพอืใหผู้บ้รหิาร
ของผูรั้บการตรวจประเมนิพจิารณาดําเนนิการปรับปรงุและแกไ้ข 
 
ผูรั้บการตรวจประเมนิควรกําหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่ง ผูรั้บผดิชอบ และ 
วนัทแีลว้เสร็จ 
 
ง. การตรวจตดิตาม 
แผนการตรวจตดิตามควรพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัชว่งระยะเวลาทผีูร้บัการตรวจประเมนิได ้
กําหนดไว ้มกีารกําหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจตดิตาม และใหม้กีารปฏบิตัติามแผนการ 
ตรวจตดิตาม การตรวจ 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 1 of  4                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   7 ธนัวาคม 2562  

9.3

9.3 การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 

 
9.3 การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
  
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งทบทวนระบบบรหิาร OH&Sขององคก์ร, ในชว่งเวลาตามแผน เพอืทําใหมั้นใจใน
ความเหมาะสม ความเพยีงพอ และประสทิธผิล อยา่งตอ่เนือง 
  
การทบทวนของฝ่ายบรหิารตอ้งรวมถงึ การคํานงึถงึ: 
  
a) สถานะของปฏบิตักิารจากการทบทวนของฝ่ายบรหิารครังกอ่น 
b) การเปลยีนแปลงประเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัระบบบรหิารดา้น OH&S โดยรวมถงึ 

1) ความจําเป็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
2) ขอ้กําหนดทางกฎหมายทบีงัคบัใช ้และ ขอ้กําหนดอนื ๆ  
3) ความเสยีงและโอกาส 

c) ขอบเขตทซีงึบรรลนุโยบายดา้น OH&Sและ วตัถปุระสงคด์า้น OH&S 
d) ขอ้มลูเกยีวกบัสมรรถนะดา้น OH&S โดยรวมแนวโนม้ของ  

1) อบุตักิารณ์, ความไมส่อดคลอ้ง, การปฏบิตักิารแกไ้ข และ การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 
2) ผลการเฝ้าระวงัตดิตาม และการวดัผล 
3) ผลการประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
4) ผลการตรวจตดิตาม 
5) การมสีว่นรว่ม (participation) และ การปรกึษาของผูทํ้างาน(worker) 
6) ความเสยีงและโอกาส  

e) ความเพยีงพอของทรัพยากรเพอืการธํารงรักษาประสทิธผิลของระบบบรหิาร OH&S 
f) การสอืสารทเีกยีวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
g) โอกาสในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือง 
 
ผลลัพธข์องการทบทวนของฝ่ายบรหิารตอ้งรวมการตดัสนิใจเกยีวกบั 

 ความเหมาะสม ความเพยีงพอ และประสทิธผิล อยา่งตอ่เนือง ของระบบบรหิาร OH&S ในการ
บรรลผุลลพัธท์ตีอ้งการ 

 โอกาสการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง และ 
 ความตอ้งการเปลยีนแปลงระบบบรหิาร OH&S  
 ทรัพยากรทจํีาเป็น 
 กจิกรรมทจํีาเป็น 
 โอกาสในการปรบัปรงุ การบรูณาการ ระบบบรหิาร OH&S เขา้กบักระบวนการธรุกจิอนืๆ 
 การสอืความโดยนัยสําหรบั ทศิทางกลยทุธ ์ขององคก์ร 

 
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งสอืสารผลของการทบทวนของฝ่ายบรหิารทเีกยีวขอ้งแกผู่ทํ้างาน(worker) ,และ 
หากม,ี ตัวแทนของผูทํ้างาน(worker) (ดทูขีอ้ 7.4.)  
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 

 
 
 
อะไร ทาํไม อยา่งไร 
 
การทบทวนฝ่ายบรหิารควรมุง่เนน้ไปทสีมรรถนะโดยรวมของระบบการจัดการ OH&S ทเีกยีวขอ้งกบั: 
 

—— ความเหมาะสม (เหมาะสมต่อขนาด ลกัษณะธรุกจิ ธรรมชาตขิองความเสยีง?), 
—— ความเพยีงพอ (ระบบ ไดใ้ชเ้พอืการจัดการใหไ้ดต้าม นโยบาย วัตถปุระสงค ์OH&S ที
ระบ?ุ),  
—— ประสทิธผิล (ไดผ้ลตามวตัถปุระสงค ์ตามเป้าประสงคท์กํีาหนด ตอ้งการ คาดหวงัไว?้). 

 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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การทบทวนฝ่ายบรหิารควรทําโดยผูบ้รหิารระดบัสงู ตามการจัดการบรหิารประจํา (เชน่ รายไตรมาส ครงึปี 
หรอืเป็นประจําทกุปี) และสามารถดําเนนิการโดยการประชมุ หรอืการสอืสารอนืๆ  และในสว่นการทบทวน
สมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S สามารถทําไดบ้อ่ยกวา่ ตามความเหมาะสม โดยทําการทบทวนแยก
ในแตล่ะประเด็น แตล่ะเรอืง ซงึสามารถกระทําได ้เพอืการทบทวนการจัดการโดยองคร์วม  
 
ตัวแทนฝ่ายบรหิาร มหีนา้ทใีนการรายงานผลการดําเนนิงานของระบบโดยรวม เพอืนําเสนอใหก้บัผูบ้รหิาร
ระดับสงูทบทวน 
 
ในการวางแผนสําหรับการทบทวน ควรพจิารณาสงิตอ่ไปน:ี 

 หวัขอ้ ประเด็น สงิ ทคีวรตอ้งไดรั้บการนําเสนอ เพอืการจัดการ 
 ใครควรมสีว่นเกยีวขอ้งในการทําใหก้ารทบทวนมปีระสทิธผิลการทบทวน เชน่ ผูบ้รหิารระดับสงู 

ผูเ้ชยีวชาญดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย บคุคลอนืๆ  
 ผูรั้บผดิชอบเฉพาะแตล่ะเรอืง ในสงิททํีาการทบทวน  
 ขอ้มลู ทนํีาเขา้สูก่ารทบทวน 
 จะทําการบนัทกึการทบทวนอยา่งไร 

 
การทบทวนนตีอ้งสะทอ้นตอ่สมรรถนะ OH&S ขององคก์ร และเป็นการแสดงหลักฐานของความกา้วหนา้
เกยีวกบัภาระผกูพัน ในการป้องกนัการบาดเจ็บและไมม่สีขุภาพ   ปัจจัยตอ่ไปน ีควรไดรั้บการพจิจารณา
นําเขา้เพอืการทบทวน: 

 รายงานเหตฉุุกเฉนิ (เกดิจรงิ หรอื ซกัซอ้ม), 
 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน 
 สถติกิารเกดิอบุตักิารณ์ 
 ผลการตรวจสอบ ตรวจตรา ตามกฎระเบยีบ 
 ผลและ/หรอืขอ้นําเสนอจากการวดั และ

ตรวจสอบตา่งๆ 
 ประสทิธผิล OH&S ของผูรั้บเหมา 
 ประสทิธผิล OH&S ของกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
 ขอ้มลูเกยีวกบัการเปลยีนแปลงในความตอ้งการทางกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 

 
นอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะขา้งตน้ ตัวอยา่งปัจจัยนําเขา้ ทคีวรไดรั้บการพจิารณา อาจมดีังตอ่ไปน:ี  

 รายงานจากผูจ้ัดการตามสายงานแตล่ะคน ในมมุประสทิธผิลเฉพาะของกระบวนการทเีกยีวขอ้ง 
 ความคบืหนา้ของการระบอุนัตราย การประเมนิความเสยีง และการควบคมุความเสยีง 
 ความกา้วหนา้ในความสําเร็จของแผนการฝึกอบรม OH&S 

 
นอกเหนือจากผลทตีอ้งการจากการทบทวนตามขอ้กําหนดขา้งตน้  หวัขอ้ขา้งลา่งนคีวรไดรั้บการพจิารณา 

 ความเหมาะสม, ความเพยีงพอ และประสทิธผิลของการระบอัุนตรายในปัจจบุนั,รวมถงึ การ
ประเมนิความเสยีงและกระบวนการควบคมุความเสยีง 

 ระดับความเสยีงปัจจบุนัและประสทิธผิลของมาตรการควบคมุทมีอียู ่
 เพยีงพอของทรัพยากร (ทางการเงนิบคุลากร วสัด ุอปุกรณ์) 
 สถานะของการเตรยีมพรอ้มสําหรับกรณีฉุกเฉนิ 
 การประเมนิผลกระทบของการเปลยีนแปลงทคีาดการณ์ไดใ้นกฎหมายหรอืเทคโนโลย ี

 
ขนึอยูก่บัการตัดสนิใจและการดําเนนิการทตีกลง องคก์รตอ้งพจิารณาวธิกีารการสอืสารผลการทบทวน วา่
สอืหาใคร โดยใชว้ธิใีด โดยเฉพาะทเีกยีวขอ้งตอ่การใหคํ้าปรกึษาตอ่ผูท้เีกยีวขอ้ง   
 
ผลจากการทบทวน สามารถควบรวมอยูใ่นรายงานสมรรถนะทวัไปของบรษัิท (เชน่รายงานประจําปี 
รายงานการกํากบัดแูลกจิการและความรับผดิชอบตอ่สงัคม) เพอืการสอืสารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 
 
 
 
การทบทวนสมรรถนะ 
 

การทบทวนฝ่ายบรหิาร จะนําไปสูก่าร
กําหนด แผนดําเนนิการในอนาคต 
รวมถงึ วตัถปุระสงค ์ขนัตอ่ไปเพอื
ผลักดันการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 3 of  4                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   7 ธนัวาคม 2562  

9.3

องคก์รอาจทําการทบทวนสมรรถนะอยา่งเป็นทางการเป็นระยะๆ เพมิเตมินอกเหนือจากการทบทวนฝ่าย
บรหิารขา้งตน้  ความถแีละวธิจีะแลว้แตล่ักษณะองคก์ร และกรอบเวลาในการแกไ้ข ปรับปรงุ จากผลการ
ตรวจวัดสมรรถนะ ซงึขอ้มลูสมรรถนะน ีอาจไดม้าจากขอ้มลูการวัดทังเชงิรับและเชงิรกุ 
 
โดยทัวไป การทบทวนสถานะของสมรรถนะเป็นระยะๆ จะเป็นไปตามวธิกีารทคีลา้ยกบัการตรวจสอบ
สถานะเรมิตน้ ซงึควรทบทวนสถานะดังน ี 

a) ภาพรวมสมรรถนะของ ระบบบรหิารOH&S 
b) สมรรถนะรายกระบวนการ รายองคป์ระกอบของระบบ 
c) การตรวจพบทไีดจ้ากการสบืสวนอบุัตเิหต ุการตรวจตราและ การตรวจประเมนิ 
d) ปัจจัยภายนอก ภายใน เชน่ การเปลยีนโครงสรา้งองคก์ร การเปลยีนรปูแบบการผลติ ปรับผัง
โรงงาน กฏหมาย และ เทคโนโลยใีหม่ๆ   

 
ขอ้มลูการทบทวนสมรรถนะขององคก์ร เทยีบกบันโยบายและวตัถปุระสงค ์จะใหแ้นวทาง ในเรอืง 

a) การควบคมุความเสยีง; 
b) การปรับปรงุสมรรถนะทางธรุกจิ; 
c) การเปรยีบเทยีบระหวา่งองคก์ร หรอื ภายในองคก์ร  

 
การวดัสมรรถนะควรเป็นกระบวนการตอ่เนอืง และสนองตอ่สงิทเีกดิจากการดําเนนิการในระดับตา่งๆ
ภายในองคก์รเชน่: 

• ตอบสนองจากผูจั้ดการตามสายงาน เมอืเกดิความลม้เหลวในการควบคมุความเสยีง ในงาน
ประจํา 
• ตอบสนองตอ่การแกปั้ญหาเฉพาะ จากการทํางานทไีรม้าตรฐานทพีบจากการเฝ้าระวงัตดิตาม
เชงิรกุและรบั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

TIS18004 
 
4.7 การทบทวนการจัดการ 
4.7.1 การทบทวนการจัดการ 
 
1) หลักการ 
ผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์รควรดําเนนิการทบทวนระบบการจัดการดา้นอชป. ตามชว่งระยะเวลาทกีําหนด 
เพอืใหแ้น่ใจวา่ระบบการจัดการดา้นอชป. มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถปุระสงคด์า้น
อชป. อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
การทบทวนการจัดการอชป.ควรครอบคลมุทกุกจิกรรม สนิคา้และบรกิารขององคก์ร รวมทังผลกระทบ 
ทมีผีลตอ่การปฏบิตังิานขององคก์ร 
 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การทบทวนการจัดการ 
การทบทวนการจัดการควรครอบคลมุถงึ 

• ความเหมาะสมของนโยบายดา้นอชป. 
• การทบทวนวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย และตวัชวีดัการปฏบิตังิานดา้นอชป. 
• ผลจากการตรวจประเมนิ 
• การประเมนิประสทิธผิลของระบบการจัดการอชป. และความจําเป็นของการเปลยีนแปลงในแง่
ของ 

- การเปลยีนแปลงกฎหมาย 
- การเปลยีนแปลงความคาดหวงัและขอ้กําหนดของผูเ้กยีวขอ้ง 
- การเปลยีนแปลงผลติภัณฑ ์หรอืกจิกรรมขององคก์ร 
- ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- บทเรยีนจากอบุตักิารณ์ 
- ความตอ้งการของตลาด 
- การรายงานและการสอืสาร 
- ผลสะทอ้นจากผูท้เีกยีวขอ้ง (โดยเฉพาะอยา่งยงิลกูจา้ง) 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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9.3

บนัทกึการทบทวนการจัดการควรมกีารจัดทําและเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
TIP 
 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 
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10.2

10.2 อบุตักิารณ์ ความไมส่อดคลอ้งและ ปฏบิตักิารแกไ้ข 
 
 

10.2  อบุตักิารณ์ ความไมส่อดคลอ้งและ ปฏบิตักิารแกไ้ข 
  
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิัต ิและธํารงรักษา กระบวนการ ,รวมถงึ การรายงาน การสอบสวน และ
ดําเนนิการ, เพอืพจิารณาและจัดการกบัอบุตักิารณ์และความไมส่อดคลอ้ง  
  
เมอืมอีบุตักิารณ์หรอืความไมส่อดคลอ้งเกดิขนึ องคก์ร ตอ้ง 
  
a)  ตอบสนองในลักษณะททีนัเวลาตอ่อบุตักิารณ์หรอื ความไมส่อดคลอ้ง, และ, ตามการประยกุตใ์ช;้  

1)ลงมอืปฏบิตัเิพอืควบคมุและแกไ้ข 
2)จัดการกบัผลทตีามมา  

 b)  ประเมนิ, ดว้ยการมสีว่นรว่ม (participation)ของผูทํ้างาน(worker) (ด ู5.4)  และการมสีว่นรว่ม ของ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง ,ความจําเป็นสําหรับปฏบิตักิารแกไ้ขเพอืขจัดรากเหตขุองอบุตักิารณ์ 
หรอื ความไมส่อดคลอ้ง, เพอืไมใ่หเ้กดิซําหรอืเกดิขนึทอีนืโดย 

 1)การสอบสวน อบุัตกิารณ์ หรอื ทบทวนความไมส่อดคลอ้ง 
2)การพจิารณาสาเหตขุองอบุัตกิารณ ์หรอื ความไมส่อดคลอ้ง 
3)การพจิารณาหากความอบุตักิารณ์ทคีลา้ยคลงึกนัเกดิขนึ, ความไมส่อดคลอ้งทยีังคงอยู,่หรอื
อาจมนัียยะทเีกดิขนึได ้

 
c) ทบทวนการประเมนิความเสยีงดา้น OH&S และ ความเสยีงอนืๆ ,ตามความเหมาะสม (ด ู6.1) 
d)  พจิารณา และ นําการปฏบิตักิารใด ๆ ทจํีาเป็นไปปฏบิตั,ิ รวมการปฏบิตักิารแกไ้ข, ตามลําดับขนัของ
การควบคมุ (ด ู8.1.2) และการบรหิารการเปลยีนแปลง (ดทูขีอ้ 8.1.3) 
e) ประเมนิความเสยีงOH&S กอ่นดําเนนิการลงมอืปฏบิตัใิดๆทอีาจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายใหมห่รอืการ
เปลยีนแปลงอนัตราย 
 f)ทบทวนประสทิธผิลของการลงมอืปฏบิตัใิด , รวมถงึปฏบิตักิารแกไ้ขใด ๆ ทดํีาเนนิการ 
 g) ทําการเปลยีนแปลงระบบบรหิาร OH&S ,หากจําเป็น 
  
การปฏบิตักิารแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัผลกระทบ หรอืผลกระทบทเีป็นไปไดข้องอบุตักิารณ์  หรอืความไม่
สอดคลอ้งทเีผชญิ 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของ: 
—  ธรรมชาตขิอง อบุตักิารณ์ หรอื ความไมส่อดคลอ้ง และ การลงมอืกระทําทตีามมา 
—  ผลการแกไ้ข และปฏบิตักิารแกไ้ขใดๆ ,รวมประสทิธผิล 
 
องคก์รตอ้งสอืสารเอกสารสารสนเทศนแีกผู่ทํ้างาน(worker)ทเีกยีวขอ้งและ หากม,ี ตัวแทนของผู ้
ทํางาน(worker) รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทเีกยีวขอ้ง 
  
หมายเหต ุการรายงานและการสอบสวน อบุตักิารณ์โดยไมล่า่ชา้ สามารถชว่ยในการขจัดอนัตรายออก
และลดความเสยีงดา้น OH&Sทเีกยีวขอ้งไดโ้ดยเร็ว 

 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
กระบวนการสําหรับการสอบสวนอบุตักิารณ์และการทบทวนสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด สามารถแยก 
หรอื อาจรวมกันเป็นกระบวนการเดยีวก็ได ้ซงึขนึอยูก่บัความตอ้งการขององคก์ร 
 
องคก์รควรมกีระบวนการสําหรับการรายงานและการสอบสวนอบุตักิารณ์ และสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
อนืๆ และสําหรับการดําเนนิการแกไ้ขและจดัการกบัผลกระทบทมี ี
 
เหตกุารณ์จะรวมถงึ near misses ซงึควรไดรั้บการสอบสวน เพอืใหส้งิทไีมไ่ดร้ายงาน มกีารเกดิซําหรอื
ป้องกนัการเลอืนระดับไปสูเ่หตกุารณร์า้ยแรงมากขนึ  
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10.2

เมอืมกีารแจง้ปัญหาOH&S โดยผูป้ฏบิตังิานหรอืไดรั้บมอบหมาย โดยการตรวจสอบแนวโนม้การขาดงาน
หรอืรายงานทางการแพทย ์สถานการณ์นคีวรกําหนดใหเ้ป็นเหตกุารณท์เีกดิขนึและทําการสอบสวน
ตามลําดับ 
 
ตัวอยา่งของเหตกุารณ์และ สงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ: 
 
a) เหตกุารณ์: เหตกุารณ์ทเีกยีวกบัการทํางานท ีnear-miss  ,การ
บาดเจ็บและเจ็บป่วยในงาน, การสมัผัสกบัอันตรายตอ่สขุภาพ, 
ทรัพยส์นิและอปุกรณ์ความเสยีหาย ทสีามารถนําไปสู ่OH&S risks 
ได ้
 
b) สงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด : อปุกรณ์ป้องกนัไมทํ่างานอยา่ง
ถกูตอ้ง, ลม้เหลวในการทําใหส้อดคลอ้งขอ้กําหนดทางกฎหมาย, ขนัตอนทกํีาหนดไวม้ไิดรั้บการปฏบิตั ิ
 
จดุมุง่หมายของการสอบสวนเหตกุารณ์คอืพจิารณาสงิทเีกดิขนึ, ทําไมถงึเกดิขนึ ,สงิทสีามารถทําไดเ้พอื
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิขนึอกีครัง. ซงึหมายความวา่ไมเ่พยีงแตพ่จิารณาสาเหตเุบอืงตน้แตย่ังเป็นสาเหตหุลัก
หรอืรากเหต ุและการดําเนนิการแกไ้ขเพอืแกไ้ขสาเหตเุหลา่น ี ทสํีาคัญองคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
การวเิคราะหม์ุง่เนน้ไปทกีารป้องกนัและไมก่ลา่วโทษหรอืการลงโทษ 
 
เหตกุารณ์เกอืบทงัหมดมาจากหลายสาเหต ุสามารถเกยีวขอ้งกบัปัจจัย, พฤตกิรรมของมนุษย,์ ประเภท
ของงานและกระบวนการ, อปุกรณ์, ความสามารถหรอืการจัดการขององคก์ร ประกอบรวมกนั. 
 
การสอบสวนควรระบสุงิทังหมดทจํีาเป็นตอ้งปรับปรงุ ซงึรวมถงึการปรบัปรงุระบบการจัดการ OH&S และ
นําเสนอการแกไ้ขเพอืไมใ่หเ้กดิซาํ อยา่งเหมาะสม 
 
ตัวอยา่งของการดําเนนิกจิกรรมการแกไ้ข รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 

a) การยา้ยลําดับชนัของตัวควบคมุ (ด ู8.1.2); 
b) การออกแบบใหม,่ การปรับเปลยีนของการเปลยีนอปุกรณ์หรอืเครอืงมอื; 
c) การปรับปรงุกระบวนการหรอืการปฏบิตัติามขนัตอนเฉพาะ 
d) การปรับปรงุความสามารถของแรงงานและ/หรอืวธิกีารทํางาน 
e) การเปลยีนแปลงและการใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

 
ระดับของการสอบสวนควรเป็นสดัสว่น ตามผลกระทบตอ่สขุภาพและความปลอดภัยทอีาจเกดิขนึของ
เหตกุารณ์. ควรมรีะบบการรายงานและบนัทกึเหตกุารณ์ภายใน  และรายงานภายนอกหน่วยงานที
เกยีวขอ้ง ตามความเหมาะสม 
 
เป็นสงิดสํีาหรับเหตกุารณ์เล็กนอ้ย ทจีะรายงานภายในและตรวจสอบเพอืป้องกนัการเกดิขนึใหมห่รอื
เหตกุารณ์ทคีลา้ยกนักลายเป็นทรีนุแรงมากขนึ.  การตรวจสอบและการกระทําดังกลา่วในวธิทีทีนัตอ่เวลา
และโปรง่ใส จะชว่ยสรา้งวัฒนธรรมของความไวว้างใจและความรว่มมอืระหวา่งคนงานในระดับทแีตกตา่ง
กนั 
 
หากเป็นไปได ้การสอบสวนควรทําโดยบคุคลทไีมไ่ดม้สีว่นเกยีวขอ้งกบัอบุตักิารณ์ และควรรวมตัวแทน
ของผูป้ฏบิตังิานหรอืพนักงานในการสอบสวนเสมอ 
 
คําแนะนําจากการศกึษาเหตกุารณห์รอืสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ควรสอืสารกบัทกุคนทอีาจไดรั้บ
ประโยชนจ์ากบทเรยีนทเีกดิขนึ เป็นสงิทดีทีจีะใชส้งิทไีดเ้รยีนรูเ้พอืการปฏบิตัใิหเ้ร็วทสีดุเทา่ทเีป็นไปได ้
เพราะจะเป็นสญัญาณทสีามารถมองเห็นวา่สว่นการจัดการมคีวามกงัวลเกยีวกบั OH&S   
 
ผูบ้รหิารระดับสงูควรตรวจสอบรายงานการสอบสวนของเหตกุารณ์ทสํีาคัญและสงิทไีมเ่ป็นไปตาม
ขอ้กําหนด สมําเสมอ 
 
 
 

ซงึหมายความวา่ไมเ่พยีงแตพ่จิารณา
สาเหตเุบอืงตน้แตยั่งเป็นสาเหตหุลัก
หรอืรากเหต ุและการดําเนนิการแกไ้ข
เพอืแกไ้ขสาเหตเุหลา่นี   
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10.2

 
เรอืงของการสอบสวนอบุตักิารณ์ 
 
 
1 เหตผุลในการสอบสวนอบุตักิารณ์ 
การสอบสวนอบุตักิารณ ์เป็นการเปิดโอกาสสําหรับการศกึษา“เชงิลกึ” ตอ่ระบบการจัดการของ OH&S 
ขององคก์ร วา่ระบบทไีดอ้อกแบบมคีวามเหมาะสม 
 
แลว้แตส่งิทคีน้พบจากการสอบสวน ควรจัดการกบัสาเหตขุองเหตุการณ์ทันท ีไมว่า่รากเกตขุอ้บกพรอ่ง 
จะเกดิมาจากสว่นใด  ไมว่า่จากการประเมนิความเสยีง หรอื ขนัตอนการควบคมุทเีกยีวขอ้ง หรอื ความ
จําเป็นในการใชม้าตรการป้องกนัและการปรับปรงุทจํีาเป็นในการบรหิารจัดการของ OH&S 
 
การสอบสวนนี บางกรณีอาจเป็นเหตผุลทางกฎหมาย ศลีธรรม สงัคม และธรุกจิในการดําเนนิการสอบสวน 
จงึตอ้งทําอยา่งใสใ่จ เอาจรงิเอาจัง 
 
2 จดัทาํสาเหต ุ
แมว้า่เป็นเรอืงธรรมดาทจีะอา้งถงึสาเหตขุองอบุตักิารณ์ แตเ่กอืบทกุอบุัตกิารณ์มักมาจากหลากหลาย
สาเหต ุเนืองจากปัจจัยตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบังานการจัดการและปัจจัยสว่นบคุคล ซงึรวมถงึ: 

a) ปัจจัยดา้นการจดัการและองคก์รเชน่ การขาดนโยบาย 
OH&S ทรัพยากร และการจัดการขององคก์รสง่ผลใหก้าร
จัดการความเสยีงไมไ่ดผ้ล 
b) ปัจจัยของงานเชน่ สภาพแวดลอ้มการทํางานทไีม่
เหมาะสม อาคาร อปุกรณ์ สารเคม ีขอ้ควรระวังขนัตอนและ
ระบบการทํางาน 
c) ปัจจัยสว่นบคุคลเชน่ ขาดการตัดสนิใจทเีหมาะสม 
พฤตกิรรม ทักษะ ความรู ้ประสบการณ์และความสามารถใน
การปฏบิตัหินา้ทอียา่งปลอดภัย 

 
ในกรณีทปัีจจัยสว่นบคุคลมคีวามสําคัญอยา่งมนัียยะ เชน่ การทําผดิพลาดและการฝ่าฝืน จงึเป็นสงิสําคัญ
ในการศกึษางานเชงิลกึและปัจจัยการจัดการทอีาจนําไปสูก่ารทําผดิพลาดและฝ่าฝืนนัน ๆ  
 
3 การเตรยีมการสอบสวนลว่งหนา้ 
อบุตักิารณ์ทเีกดิขนึอาจมคีวามรนุแรง ตังแตอั่นตรายเล็กนอ้ย จนถงึผลขนัรนุแรง  ระดับของการสอบสวน 
ในแงข่องการจัดสรรทรัพยากร และแนวทางโดยรวมควรเป็นสดัสว่นกบัความสําคัญดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภัยของเหตกุารณ ์และเสรมิสรา้งการเรยีนรูข้ององคก์ร   
 
แนะนําใหม้แีผนในการจัดการกบัประเภทของอบุตักิารณ์ทแีตกตา่งกนั เพอืใหส้ามารถกําหนดผูส้อบสวน
หรอืทมีงานทกํีาหนดไวล้ว่งหนา้ได ้นอกเหนือจากการสรา้งความมันใจวา่พนักงานทไีดรั้บการฝึกอบรม
อยา่งเพยีงพอในการสอบสวนและ / หรอืวา่องคก์รสามารถเขา้ถงึความเชยีวชาญดังกลา่วได ้ควรมอีปุกรณ์
การสอบสวนทเีหมาะสมเชน่ กลอ้ง / วดิโีอ, เครอืงบนัทกึเทปแบบพกพา, เครอืงวดัเทป, เครอืงเขยีน, 
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล, ซองเก็บตัวอยา่งปิดผนกึ, อปุกรณ์ตรวจจับแบบพกพาและไฟฉาย ซงึองคก์ร
สามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืและคอมพวิเตอรเ์พอืเป็นประโยชนใ์นการสอบสวน 
 
 
4 การดําเนนิการสอบสวนลว่งหนา้ 
4.1 เหตผุลในการสอบสวนอบุตักิารณ์เป็นอนัตราย 
อุบติัการณ์ควรไดรั้บการรายงาน สู่บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะในองคก์รท่ีซ่ึง: 

a) ประเมนิความเสยีง  
b) ทําใหป้ลอดภัย; 
c) รักษาความปลอดภัย ; 
d) รายงาน 

 

ในกรณีทปัีจจัยสว่นบคุคลมี
ความสําคัญอยา่งมนัียยะ เชน่ การทํา
ผดิพลาดและการฝ่าฝืน จงึเป็นสงิ
สําคัญในการศกึษางานเชงิลกึและ
ปัจจัยการจัดการทอีาจนําไปสูก่ารทํา
ผดิพลาดและฝ่าฝืนนัน ๆ 
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4.2 ประเมนิความเสยีง 
 
ในกรณีทเีกดิอบุตักิารณ์ขนึในสถานททํีางาน ควรทําการการประเมนิความเสยีงเบอืงตน้โดยผูม้ี
ความสามารถ และมาตรการควบคมุความเสยีงใดๆทจํีาเป็น  
การระบ ุประเมนิ และควบคมุอนัตรายทอีาจเกดิขนึอันเป็นผลมาจากหรอืเกดิจากการมสีว่นรว่มใน
เหตกุารณ์ เพอืระวังการเกดิอนัตรายซําซอ้น  
ผูท้มีสีว่นรว่มในการศกึษาทบทวนความเสยีงนี อาจรวมถงึ ผูส้อบสวนภายใน ผูด้แูลสงิอํานวยความสะดวก 
วศิวกร ผูป้ฐมพยาบาล ฯลฯ และหน่วยงานภายนอกเชน่ ตํารวจ เจา้หนา้ทรัีฐ  ผูใ้หบ้รกิารฉุกเฉนิ 
ผูเ้ชยีวชาญดา้นนติเิวชและผูเ้ชยีวชาญอนื ๆ ซงึอาจรวมถงึผูรั้บเหมา 
 

4.3 ทาํใหป้ลอดภยั  
 
กรณีเป็นเหตกุารณ์ทเีป็นอนัตรายควร, เทา่ททํีาได,้ ทําใหป้ลอดภัย, และปราศจากการบาดเจ็บและการ
เสยีชวีติ.  สงินีอาจเกยีวขอ้งกบัการใชข้นัตอนฉุกเฉนิขององคก์ร หรอืแผนการกูค้นืความเสยีหายขนึอยูก่บั
ความรนุแรงของสถานการณ์และการประกอบทมีการกูค้นืทเีกดิภัยพบิตั ิ
 
การทําใหป้ลอดภัยตอ้งมกีารควบคมุสถานการณ์ทเีป็นอนัตรายเชน่โดยการแยกแหลง่พลังงาน ป้องกนั
การรัวซมึหรอืการหก  การแยกสารทเีป็นอันตรายการดับเพลงิหรอืการลา้งควนัหรอืกา๊ซพษิ  
 
การควบคมุสถานการณ์นีควรตอ้งไดรั้บการดแูล, อยา่งไรก็ตาม, เพอืใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทางนติวิทิยาศาสตร์
ทสํีาคัญ ไมไ่ดถ้กูทําใหส้ญูหายหรอืเสยีหายโดยไมจํ่าเป็น 
 
เป็นสงิจําเป็น สําหรับเหตผุลดา้นความปลอดภัย ทจีะกําจัด เคลอืนยา้ยหรอืเปลยีนสถานท,ี แตตํ่าแหน่ง
ของมันควรถกูบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งทสีดุเทา่ทเีป็นไปได,้ เชน่การถา่ยภาพ, วดิโีอ, ภาพรา่ง, คําอธบิายที
เขยีนหรอืทําเครอืงหมายตําแหน่งในแหลง่กําเนดิ, กอ่นทจีะเคลอืนยา้ย 
 
4.4 รกัษาความปลอดภยั  
 
ในกรณีทเีกดิอบุตักิารณ์ในสถานททํีางาน, สงิแรก (ตําแหน่งทเีกดิขนึจรงิของเหตกุารณ์ทเีป็นอนัตราย) 
ควรไดรั้บการรักษาความปลอดภัย กกักนั ใหเ้ร็วทสีดุหลังจากเกดิเหตกุารณ์,  เพอืรักษาขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง. 
สงินีอาจรวมถงึการปิดกนัพนืท ี; สรา้งอปุสรรคขวาง; หรอืล็อค/ประตไูปยังพนืท;ี และการทําเครอืงหมาย
เตอืนทเีหมาะสม นอกจากนยีังแนะนําใหเ้ก็บบันทกึของผูเ้ขา้ชมทังหมด รวมทังชอื เหตผุลสําหรับการ
เยยีมชมและรายละเอยีดการตดิตอ่ 
 
ขนัตอ่มา จากเหตกุารณท์อีาจตอ้งมตีอ้งใชข้อ้มลู ขอ้มลูนตีอ้งมกีารระบ ุและ รักษาความปลอดภัยของ
ขอ้มลู หรอื ไดรั้บขอ้มลูนัน 
 
กรณีทเีกดิเหตกุารณข์นึทอีนืเชน่บนทอ้งถนน หรอืในสถานทนีอกการควบคมุ การรักษาความปลอดภัย
ของพนืท ีและการรวบรวมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิ ณ สถานทอีาจมจํีากดัมากขนึ 
 
อยา่งไรก็ตามขอ้มลูทเีกยีวขอ้งทไีมเ่กยีวขอ้งจากพนืทเีกดิเหต ุเชน่
นโยบายความเสยีง การฝึกอบรมและบนัทกึการบํารงุรักษา และการ
ประเมนิความเสยีง อาจเป็นสงิสําคัญในการชว่ยกําหนดรากเหตทุี
เป็นไปได ้
 
 
4.5 รายงาน 
 
การเกดิอบุตักิารณ์ทเีป็นอันตราย ควรไดร้บัการรายงาน และบนัทกึภายใน และอาจตอ้งรายงานสูภ่ายนอก
ทเีกยีวขอ้งกบัการหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืตามวธิกีารทกํีาหนดไวต้ามความเหมาะสม 
 
หน่วยงานทบีังคับใชก้ฎหมาย มแีนวโนม้ทจีะตรวจสอบเหตกุารณท์เีป็นอนัตรายทสํีาคญัและใน
สถานการณ์เหลา่น,ี อาจตอ้งใหค้วามรว่มมอืเมอืรอ้งขอ. 
 

เป็นการงา่ยในการเรยีนรูจ้ากเหตกุารณ์ที
เกดิขนึทไีมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ ลม้ตาย 
หรอื เกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ย  
เหตผุลทงีา่ยเพราะมอีปุสรรคขดัขวาง
นอ้ย ไมว่า่เรอืงการดําเนนิคด ีความผดิ
ทางกฎหมาย คา่เสยีหาย การฟ้องรอ้ง
ทางกฎหมาย การตามหาผูก้ระทําผดิ 
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เป็นสงิดสํีาหรับเหตกุารณ์ทเีป็นอนัตรายเล็กนอ้ย ทจีะรายงานภายใน แมว้า่อยา่งไมเ่ป็นทางการ เพอื
ป้องกนัการเกดิซําและชว่ยสรา้งวัฒนธรรมของความไวว้างใจ และความรว่มมอืเมอืจัดการกบัเหตกุารณท์ี
รา้ยแรงมากขนึ  เป็นการงา่ยในการเรยีนรูจ้ากเหตกุารณ์ทเีกดิขนึทไีมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ ลม้ตาย หรอื 
เกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ย เหตผุลทงีา่ยเพราะมอีปุสรรคขดัขวางนอ้ย ไมว่า่เรอืงการดําเนนิคด ีความผดิ
ทางกฎหมาย คา่เสยีหาย การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย การตามหาผูก้ระทําผดิ  
 
 

5 การสบืสวน 
5.1 แนวทางใชท้มีงาน 
 
การใหคํ้าปรกึษาเป็นสงิจําเป็นระหวา่งผูจ้ดัการและตัวแทนปฏบิตังิาน เพอืยอมรับระดับของการสอบสวนที
จําเป็นและเงอืนไขทกีลา่วอา้ง   
ดังนันเมอืใดก็ตามทเีป็นไปไดใ้หใ้ชท้มีงาน เนืองจากจะชว่ยใหท้มีงานสอบสวนมคีวามสามารถทเีกยีวขอ้ง
ทงัหมดทจํีาเป็น รวมถงึเป็นการสนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กยีวกบัสขุภาพและการจดัการความปลอดภัย  
ทําใหม้กีารทํางานรว่มกนั  และ เพมิจํานวนผูม้คีวามสามารถในการสบืสวนสอบสวนในอนาคต 
 
ทมีสบืสวนควรไดรั้บการนําโดยผูจั้ดการสายงานหรอืหวัหนา้งาน และ อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 
ผูเ้ชยีวชาญดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย และตัวแทนของผูป้ฏบิตังิาน ทงันขีนึอยูก่บัเหตกุารณ์ ที
สมาชกิในทมีอาจตอ้งมเีพมิเตมิ ซงึอาจรวมถงึผูรั้บผดิชอบกระบวนการผลติ ผูดํ้าเนนิการผลติ หรอื วศิวกร
บํารงุรักษา 
 
ตามอดุมคต ิสําหรับเหตกุารณ์ทรีา้ยแรงและมศีักยภาพสงู  ผูนํ้าทมีควรจะเป็นผูจั้ดการอาวโุสจากพนืทอีนื
ขององคก์ร และสมาชกิในทมีไมค่วรเกยีวขอ้งใดๆ กบัการวางแผนงานหรอืจัดการงานทเีกยีวขอ้งกบั
เหตกุารณ์ทเีกดิขนึ 
 
ผูส้อบสวน ตอ้งมคีวามสามารถเพยีงพอในเทคนคิการสอบสวนอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  และ
กจิกรรมขององคก์รทเีกยีวขอ้ง เพอืดําเนนิการในระดับความลกึของการสอบสวนตามความจําเป็น 
 
เป็นสงิสําคัญสําหรับผูส้อบสวน ทตีอ้งเปิดใจกวา้ง และมคีวามเป็นรปูธรรม และเพอืหลกีเลยีง การไม่
ยอมรบัผลหรอืการกลา่วโทษทไีมเ่ป็นธรรม  
 
 

5.2  ระดบัและขอบเขต  
 
เมอืมขีอ้ตกลง ขอบเขตของการสอบสวน, การประกอบทมีเพอืทําการสอบสวนเป็นสงิสําคัญทตีอ้งทํา
อยา่งรวดเร็วทสีดุ. 
 
งานแรก ผูท้สีอบสวนจะดําเนนิการตรวจสอบเบอืงตน้ เพอืยนืยนัระดับและขอบเขตของการสอบสวนที
จําเป็น (และเพอืกําหนดกรอบการศกึษาใหม,่ ถา้จําเป็น), และกําหนดองคป์ระกอบของทมี, บทบาทและ
ความรับผดิชอบ, และวธิกีารทํางาน 
 
5.3 การรวบรวมขอ้มลู 
 
เป็นสงิสําคัญทขีอ้มลูจะถกูรวบรวมและบนัทกึโดยเร็วทสีดุเทา่ทจีะทําได ้และอยา่งปลอดภัย หลังจาก
อบุตักิารณ์ทเีกดิขนึ สามารถรวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตการตรวจสอบเอกสาร และการสมัภาษณ์พยาน 
การสอบสวนควรอยูใ่กลก้บัทเีกดิเหต ุและควรมหีอ้งหรอืพนืททีเีตรยีมเฉพาะเทา่ทคีวร เพอืลดการรบกวน 
 
 
5.4 การสงัเกตการณ์ 
 
การตรวจสอบพนืทชีว่ยใหผู้ต้รวจสอบสามารถทําและบนัทกึการสงัเกตเบอืงตน้ เกยีวกบัสภาพรา่งกายและ
สถานททีงัหมดของอาคารโรงงาน / อปุกรณ์สารประกอบตา่งๆ สภาพอากาศ อณุหภมู ิความชนื แสง 
เสยีงและกลนิ รวมถงึการสุม่ตัวอยา่งและการทดสอบ  
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การสงัเกตทังหมดควรทําและบนัทกึโดยใชอ้ปุกรณ์สบืสวนทเีหมาะสมและเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยั แมแ้ต่
พนืททีไีมน่่าจะถกูรบกวน ขอแนะนําใหทํ้าบนัทกึวดิโีอ / ภาพถา่ยเพอืการอา้งองิและรวมไวใ้นรายงาน 
 
5.5 เอกสาร  
 
ขอ้มลูทจํีาเป็นยังสามารถหาไดจ้ากเอกสารเชน่นโยบาย ขันตอนและวธิกีารทํางาน  การประเมนิความ
เสยีง การสบืสวนเหตกุารณ์การตรวจสอบการสํารวจ หรอืรายงานการตรวจสอบ; ใบรับรองการทดสอบและ
ใบอนุญาต คําอธบิายการบํารงุรักษา; บนัทกึการฝึกอบรม, ใบอนุญาตทํางาน, แผนผังสถานประกอบการ 
และแบบแปลนอปุกรณ์ เอกสารทเีกยีวขอ้งทังหมดควรไดรั้บการเก็บรักษาหรอืคัดลอกอา้งองิและเก็บไว ้
อยา่งปลอดภัยพรอ้มกบับนัทกึการตรวจสอบเอกสารทังหมด 
 
5.6 พยานและการสมัภาษณ์ 
 
วตัถปุระสงคห์ลักของการสอบสวนคอืการหาสาเหต ุจงึควรมกีารระบแุละสมัภาษณ์พยานตังแตเ่นนิ ๆ 
เทา่ทจีะทําไดเ้พราะความทรงจําของพวกเขาเกยีวกบัเหตกุารณ์จะทําใหเ้สอืมลงตามกาลเวลา 
หรอืเปลยีนไปโดยไมเ่จตนา ควรใหค้วามสําคัญกบัการสมัภาษณพ์ยานสําคัญกอ่น กลา่วคอืผูท้เีกยีวขอ้ง
หรอืนําเสนอในเวลาทเีกดิเหตกุารณ ์(แมว้า่จะตอ้งลา่ชา้ออกไปจนกวา่ผูค้นจะฟืนตัวอยา่งเพยีงพอ หาก
พวกเขาไดรั้บบาดเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บทางจติใจ) รวมถงึพยานอนื ๆ รวมถงึผูท้อียูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงที
อาจเคยเห็นไดย้นิรูส้กึหรอืขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง ผูท้มีคีวามรูเ้กยีวกบัเหตกุารณ์หรอืสภาพแวดลอ้ม; และผูท้ี
สามารถยนืยนัการกระทําของผูอ้นืและ / หรอืความถกูตอ้งของขอ้มลูทรีวบรวม  
 
ควรอธบิายใหพ้ยานทราบกอ่นเรมิการสมัภาษณ์ วา่วตัถปุระสงคค์อืเพอืหาสาเหตขุองเหตกุารณ์
และกาํหนดวธิหีลกีเลยีงเหตกุารณ์ในอนาคตและไมค่วรมกีารตาํหนใิดๆ การสมัภาษณ์ควรใช ้
คําถามเปิดในหวัขอ้ตา่งๆ เชน่ใหข้อ้มลูสว่นตัวประวตัคิวามเป็นมาประสบการณแ์ละการฝึกอบรม และ
กจิกรรมปกตคิรา่วๆ การจัดการองคก์รและระบบการทํางาน ควรขอใหพ้ยานอธบิายวา่เกดิอะไรขนึ และสงิ
ทพีวกเขาเห็น ไดย้นิ รูส้กึหรอืมขีอ้มลูจรงิ ผูส้มัภาษณ์ควรจดบนัทกึยอ่ในขณะทพียานกําลังพดูอยู ่แมว้า่
จะเป็นสงิสําคัญทจีะตอ้งแน่ใจวา่การสมัภาษณ์พยานนันผอ่นคลาย และเปิดกวา้งทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได ้ 
 
แตก่็มักจะเป็นประโยชนห์ากมผีูส้มัภาษณ์สองคน ทจีะ
บนัทกึ ในทํานองเดยีวกนัพยานอาจตอ้งการมใีครสกัคน 
เพอืใหก้ารสนับสนุนทางศลีธรรม การสัมภาษณ์ควร
ดําเนนิการในพนืทสีว่นตัว หรอืในหอ้งทปีราศจากสงิรบกวน 
หากจําเป็นควรนําพยานไปท ี พนืทขีองเหตกุารณ์ทําใหง้า่ย
ขนึสําหรับพวกเขา ทจีะชใีหเ้ห็นสงิทเีกดิขนึและอาจสรปุไดใ้นหอ้งทเีงยีบซงึสามารถเตรยีมคําใหก้ารของ
พยานได ้
 
5.7 ไฟลเ์หตกุารณ์อนัตราย 
 
ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งทังหมดควรจดัทําและเกบ็รักษาหรอือา้งองิในขอ้มลู สงินีจะชว่ยใหผู้ต้รวจสอบดว้ย
แหลง่ขอ้มลูทคีรอบคลมุเกยีวกบัเหตกุารณ์ทกีารวเิคราะหส์าเหตทุเีป็นไปได ้ ควรเก็บแฟ้มงานให ้
ปลอดภัยแตเ่ขา้ถงึไดง้า่ยสําหรับผูทํ้าหนา้ทสีอบสวนและจัดทํารายงานขนัสดุทา้ย  
 
 
5.8 วธิกีารเชงิระบบ 
 
ประโยชนใ์นการสอบสวนอยา่งเป็นระบบ เทคนคิทแีนะนําสําหรับชว่ยในการจัดโครงสรา้งการสอบสวน คอื
การวเิคราะหเ์หตกุารณ์และปัจจัยเชงิสาเหต ุ(ECFa  - Events and Causal Factors analysis ) 
กระบวนการนตีอ้งใชเ้หตผุลเชงิอนุมานเพอืกําหนดวา่เหตกุารณ์ใดและ / หรอืเงอืนไขใด (ปัจจัยเชงิ
สาเหต)ุ ททํีาใหเ้กดิเหตกุารณ์ทเีป็นอนัตรายและเกยีวขอ้งกบัการสรา้งแผนภาพลําดับ ซงึแสดงถงึปัจจัย
สนับสนุน ควรเรมิตน้แผนภมูเิหตกุารณ์และปัจจัยเชงิสาเหต ุ(ECF) ทนัททีขีอ้เท็จจรงิปรากฏขนึเกยีวกบั
ปัจจัยทเีป็นไปได ้ 
 

วตัถปุระสงคห์ลักของการสอบสวนคอื
การหาสาเหต ุ

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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สงิเหลา่นถีกูระบแุละจัดเป็นเหตกุารณ์หลักเหตกุารณ์หรอืเงอืนไขรอง เชน่การวางโพสอติ  ลําดับเวลาบน
ผนัง กระดานไวทบ์อรด์ หรอื ฟลปิชารต์เพอืสรา้งลําดับเหตกุารณ์หรอืโซท่เีป็นอนัตรายโดยใชร้ะเบยีบ
ตอ่ไปน:ี 

a) เหตกุารณ ์(สนับสนุนโดยหลักฐาน) อธบิายไวใ้นรปูสเีหลยีมผนืผา้; 
b) เหตกุารณ์สนันษิฐาน (ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากหลักฐาน) มกีารอธบิายไวใ้นสเีหลยีมผนืผา้
เสน้แบง่; 
c) เงอืนไข (ไดรั้บการสนับสนุนจากหลักฐาน) ไดรั้บการอธบิายในรปูวงร ี
d) เงอืนไขทสีนันษิฐาน (ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากหลักฐาน) มกีารอธบิายไวใ้นวงรแีบบเสน้
แตก 
e) ทงัเหตกุารณ์และเงอืนไขเชอืมโยงกนัดว้ยลกูศร 
f) แตล่ะเหตกุารณ์หรอืเงอืนไขควรมกีารอธบิาย และกําหนดปรมิาณอยา่งแมน่ยําหากเป็นไปได ้
เชน่ “ หลังคาตกลงมา 10 เมตรจากหลังคา” แทนทจีะเป็น“ หลังคาตกลงมาจากหลังคา” และ
สามารถรวมวนัทแีละเวลาไดด้ว้ย 
g) เหตกุารณ์และเงอืนไขตา่งกนัอยา่งชดัเจน กจิกรรมเป็นเหตกุารณ์ทไีมต่อ่เนืองเชน่ “ กระจก
หนา้รถแตก” แทนทจีะ“ กระจกหนา้จอแตก”; 
h) ประโยคสนั ๆ ใชก้บัหนงึวชิาและหนงึกรยิาทใีชง้านเชน่ “ หลังคาตกลงมา 10 เมตรจาก
หลังคา” แทนทจีะ“ หลังคาลงมาบนตะไครนํ่าและตกลงจากหลังคา 10 เมตร”; 
i) แตล่ะเหตกุารณ์ควรทําตามเหตผุลอยา่งมเีหตผุลจากเหตกุารณ์กอ่น; หากไมม่ขีนัตอนตอ่เนือง
ตงัแตห่นงึขันขนึไปอาจหายไป 
j) เหตกุารณ์หรอืเงอืนไขรองควรอยูเ่หนือหรอืใตลํ้าดับหลัก 
k) เหตกุารณ์ควรแสดงตามลําดับเหตกุารณจ์ากซา้ยไปขวา 

 
แมว้า่จะไมส่มบรูณ์ แผนภมู ิECF เรมิตน้ชว่ยในการระบชุอ่งวา่ง ในเหตกุารณ์เงอืนไขและขอ้มลูที
เกยีวขอ้งและสามารถเป็นแนวทางในการตรวจสอบในทศิทางทแีน่นอนเชน่เพอืหาขอ้มลูเพมิเตมิ แผนภมูิ
จะพัฒนาในแงข่องขอ้มลูใหมแ่ละไดรั้บคําสงัใหมต่ามความเหมาะสมชว่ยในการ: 

1) ยนืยนัลําดบัของเหตกุารณ์ 
2) สรา้งปัจจัยสนับสนุน; 
3) โครงสรา้งรายงานการสอบสวน; และ 
4) แสดงลําดับเหตกุารณ์ตังแตต่น้จนจบใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการสอืสารทมีปีระโยชนท์ังใน
ระหวา่งและหลังการสอบสวน 

 
เป็นสงิสําคัญทผีูต้รวจสอบจะพจิารณาแตล่ะเหตกุารณ์ในลําดับและตัดสนิวา่หากไมไ่ดเ้ขา้รว่มเหตกุารณ์ที
เป็นอนัตรายจะยังคงเกดิขนึ สงินีจะชว่ยใหผู้ต้รวจสอบสามารถระบเุหตกุารณ์และเงอืนไขทสํีาคัญในลําดับ 
 
 
5.9 การวเิคราะห ์ 
 
การสรา้งขอ้เท็จจรงิและสาเหตทุเีป็นไปไดนั้น เป็นสงิจําเป็น เพอืสรา้งและทดสอบทฤษฎเีพอืชว่ยในการ
ระบ ุไมเ่พยีงแตส่งิทเีกดิขนึ แตย่งัเป็นสาเหตทุไีมส่ามารถป้องกนัเหตกุารณ์และเงอืนไขทสํีาคัญที
กอ่ใหเ้กดิเหตกุารณ์ ในการพจิารณาสาเหตทุแีทจ้รงิรายการตรวจสอบแบบงา่ย สามารถใชเ้พอืกระตุน้
ความคดิและการตรวจสอบพนืททีไีมไ่ดรั้บการตรวจสอบกอ่นหนา้นีและจัดประเภทประเภทของความ
ลม้เหลวชว่ยในการระบแุนวโนม้  
 
ตัวอยา่งรายการตรวจสอบของพนืททีเีป็นไปไดท้จีะตอ้งพจิารณามดีังน:ี 

ก) การควบคมุความเสยีงทเีลอืกไวบ้นพนืฐานของการประเมนิความเสยีงทไีมเ่หมาะสมหรอืไม่
เพยีงพอ 
b) การบังคับใช ้การควบคมุทไีมด่ ี
c) ความลม้เหลวของการตรวจสอบเชงิรกุเพอืตรวจสอบการใชง้านตัวควบคมุทไีมด่ ี
d) การควบคมุทนํีามาใชแ้ต่ไมม่ปีระสทิธผิล 
e) ความลม้เหลวของการตรวจสอบปฏกิริยิาเพอืตรวจจับความผดิพลาด 
f) การควบคมุทไีมไ่ดต้รวจสอบหรอืปรับปรงุในแงข่องขอ้มลูเชงิรกุ และ / หรอืการตรวจสอบ
ปฏกิริยิา; และ 
g) ไมส่ามารถจัดการการเปลยีนแปลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 
ควรพจิารณาถงึสาเหตทุสีามารถเชอืมโยงกบัปัจจัยตอ่ไปนไีด ้

1) การออกแบบเชน่ ความลม้เหลวในการใชห้ลักการตามหลักกายรศาสตรส์รา้งปัญหาใหก้บัผูใ้ช ้

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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2) เครอืงมอืและอปุกรณเ์ชน่ คณุภาพ / สภาพไมด่หีรอืไมเ่หมาะสมสําหรับวตัถปุระสงค ์
3) การบํารงุรักษาเชน่ ไมเ่พยีงพอ 
4) แมบ่า้นทําความสะอาดเชน่ ขาดหรอืไมเ่พยีงพอทําใหเ้กดิอนัตรายจากการเดนิทาง 
5) ขอ้ผดิพลาดในการบังคับใช ้เชน่ แรงกดดันดา้นสงิแวดลอ้มหรอือนื ๆ 
6) ขันตอน เชน่ ไมเ่พยีงพอไมพ่รอ้มใชง้านหรอืไมไ่ดต้ดิตาม 
7) การฝึกอบรม เชน่ ขาดหรอืไมเ่พยีงพอสําหรับการเพมิความสามารถ  
8) การสอืสาร เชน่ ขาดหรอืไมเ่พยีงพอทอีงคก์ร กลุม่หรอืระดับบคุคล  
9) เป้าหมายทเีขา้กนัไมไ่ด ้เชน่ อตัราการผลติมคีวามสําคัญมากกวา่ สขุภาพและความ
ปลอดภัย. 
10) องคก์ร เชน่นโยบาย การจัดโครงสรา้ง และขอ้บกพรอ่งในทรัพยากร และการจัดการ  
11) การป้องกนัเชน่ ขาดสญัญาณเตอืนภัยทเีพยีงพอ เซ็นเซอรอ์ปุสรรคเครอืงฉีดนําอปุกรณ์
ป้องกนั 

สําหรับการตรวจสอบทเีจาะลกึ อาจเหมาะสมทจีะใชเ้ทคนคิทซีบัซอ้นมากขนึ ทเีกยีวขอ้งกบัการใช ้ผัง
ความเสยีงเชน่ การจดัการ หรอื ผังวเิคราะหผ์ดิพลาด (FTA) ซงึตอ้งมกีารฝึกอบรมและประสบการณ์เพอื
การใชง้านทมีปีระสทิธผิล 
 

5.10 ขอ้สรปุและคําแนะนํา 
 
ทมีสบืสวนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สงิทคีน้พบ ขอ้สรปุ และขอ้เสนอแนะนันสะทอ้นถงึหลักฐานและการ
ตัดสนิอยา่งมอือาชพีในระหวา่งการสอบสวน  
 
การวเิคราะหเ์หตกุารณค์วรระบสุาเหตเุฉพาะหนา้ และสาเหตทุงัหมด เพอืใหคํ้าแนะนําและเพอืแกไ้ข
สาเหตขุองรากเหต ุจะมปีระสทิธผิลมากทสีดุในระยะยาว  
 
เพอืปรับปรงุเรอืงตา่งๆ  คําแนะนําทังหมดควรมคีวามเฉพาะเจาะจง เหมาะสมไดส้ดัสว่น จัดลําดับ
ความสําคัญและลดเวลา แมไ้มไ่ดเ้ป็นสว่นหนงึของบทบาทของทมีสบืสวน ททํีาหนา้ทรีะบคุา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิการตามคําแนะนํา แตก่ารบง่ชคีา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งบางอยา่ง อาจเป็นประโยชนต์อ่สว่นการ
จัดการตอ่ไป 
 
 
5.11 รายงานการสอบสวน 
 
รายงานการสอบสวนจะถกูสง่ไปยังผูจั้ดการทเีรมิการสอบสวน เป็นความรับผดิชอบ ในการปฏบิตัติาม
คําแนะนําตรวจสอบและทบทวน ผูจั้ดการอาจยอมรบัแกไ้ขหรอืปฏเิสธขอ้เสนอแนะ; อาจเปลยีนแปลง
ระยะเวลา แตผู่จั้ดการควรอธบิายถงึสาเหตขุองการเปลยีนแปลงทเีกดิขนึกบัทมีสอบสวน ในรายงาน
รปูแบบอสิระผูต้รวจสอบสามารถใชแ้ผนภมูลํิาดับ เพอืชว่ยจัดระเบยีบขอ้มลู  
 
นอกเหนือจากขอ้มลูพนืฐานทรีะบไุวก้อ่นหนา้รายงาน อาจมบีทสรปุผูบ้รหิารและอาจมภีาคผนวกทมีสํีาเนา
ของเอกสารสําคัญรวมถงึแผนภมูลํิาดับภาพร่าง; รายละเอยีดของตน้ทนุ รายงานทางนติเิวช; คําใหก้าร
ของพยาน และหลักฐานอนื ๆ ของความลม้เหลวเชน่ การประเมนิความเสยีงขนัตอนและบนัทกึการ
บํารงุรักษาทไีมเ่พยีงพอ หากรายงานอา้งองิหรอือา้งองิขอ้สรปุเหตกุารณ์ทสีนันษิฐาน หรอืเงอืนไข (เชน่
สงิทไีมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากหลักฐาน) ผูต้รวจสอบควรแสดงเหตผุลในการรวมและการใชส้งิเหลา่นี 
 
เป็นสงิดใีนการกระทําตามคําแนะนําโดยเร็วทสีดุ สงินีสําคัญเพราะการปฏบิตัติามคําแนะนํานันเป็น
สญัญาณทชีดัเจนและชดัเจนวา่ผูบ้รหิารมคีวามกงัวลเกยีวกบัอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เพอืใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลพนักงานและตัวแทนสมควรไดร้บัเชญิในการใหคํ้าปรกึษา ผูจั้ดการ
ระดับสงูควรตรวจสอบรายงานการสอบสวนเสมอ ควรดําเนนิการเพอืนําคําแนะนําไปใชร้วมถงึการปรับปรงุ
ระบบการจัดการของ OH&S 
 
6 การประเมนิความเสยีงหลงัการสอบสวน 
6.1 การประเมนิความเสยีง 
 
การประเมนิความเสยีงสําหรับพนืทหีรอืกจิกรรมควรดําเนนิการตามผลการตรวจสอบเพอืใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ควบคมุความเสยีงอยา่งเพยีงพอ ในสถานทกีอ่นจบงานการสอบสวน 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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10.2

 
6.2 การสง่ตอ่เหตกุารณ์ 
 
เมอืรวบรวมขอ้มลูทเีกยีวขอ้งทงัหมดแลว้และปลอดภัยในการดําเนนิงานตามปกต ิควรมกีารสง่งานตอ่
อยา่งเป็นทางการของเหตกุารณ์จากผูส้อบสวนไปยังผูจั้ดการสายงาน 
 

6.3 การนําคาํแนะนําไปปฏบิตั ิ
 
เป็นหนา้ทขีองผูจั้ดการสายงานของพนืทหีรอืกจิกรรมทไีดรั้บผลกระทบ ทจีะวางแผนและดําเนนิการแกไ้ข
ทตีกลงกนัภายในกรอบเวลาทกํีาหนด 
 
การดําเนนิการเหลา่นคีวรไดร้บัการตรวจสอบและตดิตามเพอืใหแ้น่ใจวา่การปิดประเด็นและมปีระสทิธผิลที
เหมาะสม คนงานและตัวแทนควรมสีว่นรว่มในการใหคํ้าปรกึษา และมสีว่นรว่มในความมุง่มันและความ
รว่มมอื  เหตผุลสําหรับการเปลยีนแปลงใดๆ ควรทําการอธบิายใหก้บัผูท้จีะไดรั้บผลกระทบและผูท้อีาจ
จําเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมฯลฯ 
 
การดําเนนิการเปลยีนแปลงทเีกดิขนึจากการสบืสวน ควรจะรวมอยูใ่นการตรวจสอบและทบทวนใน
ภายหลัง 
 
6.4 บทเรยีนการเรยีนรู ้
 
เพอืใหบ้ทเรยีนฝังตัวในองคก์ร จงึควรรวมเขา้กบันโยบาย ระบบ ขนัตอนและการฝึกอบรม  
เป็นสงิสําคัญทบีทเรยีนทไีดเ้รยีนรูจ้ากเหตกุารณ์ทเีป็นอนัตรายใด ๆ รวมถงึองคป์ระกอบทเีป็นไปดว้ยดนัีน
มกีารแบง่ปันกนัอยา่งกวา้งขวางทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได ้ทวัทังองคก์รทเีกยีวขอ้ง  
 
และหากองคก์รเป็นสมาชกิของสมาคมการคา้หรอืองคก์รอนื ๆ อาจทําการแบง่ปันบทเรยีน (โดยไมร่ะบชุอื
หากจําเป็น) กับผูท้อียูใ่นชมุชนทกีวา้งซงึอาจมอีนัตรายทคีลา้ยกนั 
 
สงิสําคัญคอืในขณะทกีารรักษาความลับของแตล่ะบคุคล การคน้พบทสํีาคัญและคําแนะนําจากรายงาน จะ
ถกูสอืสารอยา่งกวา้งขวางกบัทกุคนทอีาจไดรั้บประโยชนจ์ากบทเรยีน เชน่โดยใชก้ารบรรยายสรปุ / การ
พดูคยุในกลอ่งเครอืงมอืและอนิทราเน็ตขององคก์ร การสอืสารควรรวมถงึผูท้เีกยีวขอ้งโดยตรงหรอืโดย
ออ้มในเหตกุารณแ์ละผูท้มีสีว่นรว่มในกจิกรรมทมีอีนัตรายทคีลา้ยคลงึกนั 
 

6.5 การสอบสวนกรณีการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
 
ทนัททีปัีญหาดา้นอาชวีอนามัยเกดิขนึ ไมว่า่โดยไดรั้บการแจง้จากคนงานหรอืตัวแทนของเขา หรอื พบ
เองจากการวเิคราะห ์รายงานสภาพแวดลอ้ม หรอืรายงานการเฝ้าระวงัสขุภาพ แนวโนม้การขาดงาน หรอื
บนัทกึของแพทยท์เีกยีวขอ้ง  ทมีสอบสวน ควรตรวจสอบสถานการณ์รว่มหรอืปรกึษากบัผูเ้ชยีวชาญดา้น
อาชวีอนามัยและ/หรอืผูเ้ชยีวชาญอนื ๆ เชน่ แพทยพ์ยาบาลสขุอนามัย ตามความเหมาะสม  
 
ผูส้อบสวนควรกําหนดวา่เงอืนไขทสีงสยัวา่อะไรทําใหส้ขุภาพไมด่ ียังคงมอียูห่รอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน
ไมว่า่บคุคลนันหรอืผูอ้นืจะไดรั้บผลกระทบหรอืไม ่ หากเป็นกรณีนีกระบวนการอาจตอ้งหยดุจนกวา่จะ
ปลอดภัย ขอ้มลูเอกสารเชน่ เวชระเบยีนสว่นตัวอาจไมส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูส้อบสวนโดยไมไ่ดรั้บความ
ยนิยอมเนืองจากการรักษาความลับของผูป่้วย อยา่งไรก็ตามควรมบีนัทกึการเฝ้าระวงัสขุภาพอนื ๆ  ผลการ
สุม่ตัวอยา่งอากาศ บนัทกึการบํารงุรักษาสําหรับการระบายอากาศ 
 
หมายเหต ุโรคจากการทํางานบางประเภททมีเีวลาแฝงนานเชน่ การสญูเสยีการไดย้นิจากเสยีงรบกวน, 
โรคมะเร็งจากการทํางานและ แอสเบสตอส อาจเป็นเรอืงยากทจีะตรวจสอบเนอืงจากการสมัผัสอาจ
เกดิขนึเมอืหลายปีกอ่นทจีะเรมิมอีาการของโรค  นอกจากนเีนอืงจากกระบวนการทเีกยีวขอ้งอาจหยดุ
ดําเนนิการไปกอ่นหนา้แลว้  
ในทางกลับกนัหากมผีลกระทบตอ่สขุภาพทไีมด่เีกดิขนึอยา่งรวดเร็วเชน่ ความผดิปกตขิองแขนสว่นบนที
เกยีวขอ้งกบัการทํางาน โรคหอบหดื และผวิหนังอกัเสบ  
 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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10.2

TIS 18004 
 
การแกไ้ขและการป้องกนั 
1) หลกัการ 
การปฏบิตักิารแกไ้ขและป้องกนัอาจพจิารณาจากผลของการตรวจประเมนิ การทบทวนการจัดการดา้น
OH&S รายงานอบุตักิารณ์และ/หรอือบุตัเิหต ุขอ้เสนอแนะการปฏบิตักิารแกไ้ขเป็นการปฏบิตัหิลังจากเกดิ
เหตกุารณ์เพอืแกไ้ขปัญหาและใหเ้กดิความแน่ใจวา่จะไมเ่กดิซํา 
 
การปฏบิตักิารป้องกนัเป็นการปฏบิตัเิชงิรุก และเป็นการปฏบิัตกิอ่นปัญหาจะเกดิขนึ การจัดการควรจะแน่ใจ
ไดว้า่การปฏบิตักิารแกไ้ขและป้องกนัไดม้กีารนําไปใช ้และมกีารตดิตามตรวจสอบอยา่งเป็นระบบเพอืใหม้ี
ประสทิธผิล 
 
องคก์รควรกําหนดขนัตอนการดําเนนิการสําหรับการสอบสวนเหตอุนัตรายและการดําเนนิการแกไ้ขสงิทไีม่
เป็นไปตามขอ้กําหนด ซงึประกอบดว้ยการชบีง่สาเหตขุองสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดกําหนดวธิปีฏบิตัทิี
จําเป็นสําหรับการแกไ้ข การปรับปรงุ และการปฏบิตัติามวธิกีารควบคมุทจํีาเป็นเพอืหลกีเลยีงการเกดิขนึ
ซําของสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ขนัตอนการดําเนนิงานควรไดรั้บการทบทวนและแกไ้ข 
 
การสอบสวนเหตอุนัตราย ควรคํานงึถงึ 

• ชนดิของเหตกุารณ์ททํีาการสอบสวน เชน่ อบุตักิารณ์ทอีาจนําไปสูค่วามเสยีหายรา้ยแรง 
• การดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัแผนฉุกเฉนิและขนัตอนการปฏบิตัติามแผนฉุกเฉนิตามความ

เหมาะสม 
• วตัถปุระสงคข์องการสอบสวน 
• ระดับของการใหค้วามสําคัญในการสอบสวนขนึอยูก่บัความรนุแรงของความเสยีหายทอีาจจะ

เกดิขนึหรอืทเีกดิขนึจรงิ 
 ผูทํ้าการสอบสวน ซงึตอ้งระบอํุานาจหนา้ท ีความรูค้วามสามารถทตีอ้งการและการฝึกอบรมที

จําเป็น(รวมถงึสายงานการบรหิาร) 
• การเตรยีมการและสถานทสํีาหรับการสอบถามพยานผูเ้ห็นเหตกุารณ์ 
• วธิกีารทใีชใ้นทางปฏบิตั ิเชน่ การบนัทกึภาพ การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
• การเตรยีมรายงานการสอบสวน รวมถงึขนัตอนการรายงานตามระเบยีบขององคก์รและกฎหมาย 

 
2) แนวทางการปฏบิตั ิ: การสอบสวนเหตอุนัตราย 
องคก์รควรพจิารณาจากขอ้มลูตา่งๆ เชน่ 

• ขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบเชงิรับ 
• ผลของการประเมนิความเสยีงและทางเลอืกในการควบคมุ 
• การนําการควบคมุไปใชโ้ดยพจิารณาจากขอ้มลูของการตดิตามตรวจสอบเชงิรกุ 

 
ผูทํ้าการสอบสวนควรพจิารณาวา่เหตอุนัตรายเกยีวขอ้งกบัสงิใดสงิหนงึหรอืหลายสงิ ดังตอ่ไปน ี

• การเลอืกวธิกีารควบคมุความเสยีงทไีดม้าจากการประเมนิความเสยีงทไีมเ่หมาะสมหรอืไม่
เพยีงพอ 

• ความบกพรอ่งของการนําการควบคมุไปใช ้
• ความลม้เหลวของการตดิตามตรวจสอบเชงิรกุในการทจีะคน้หาความบกพรอ่งของการนําการ

ควบคมุไปใช ้
• ความไมม่ปีระสทิธผิลของการนําการควบคมุไปใช ้
• ความลม้เหลวของการตดิตามตรวจสอบเชงิรับ ในการทจีะคน้หาเหตกุารณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหตซุงึ

แสดงใหเ้ห็นวา่การควบคมุนันไมม่ปีระสทิธผิล 
• ไมม่กีารนําผลจากการตดิตามตรวจสอบเชงิรกุและ/หรอืเชงิรับ มาทําการทบทวนหรอืปรับปรงุ

การควบคมุ 
• ความลม้เหลวในการจดัการกบัความเปลยีนแปลง 
• การศกึษาผลของการสอบสวนและการสอืสาร 

 
สงิทอีงคก์รไดจ้ากการสอบสวนเหตอุนัตราย ควรนํามา 

• ชบีง่ตน้ตอของสาเหตกุารเกดิปัญหาการจัดการOH&S รวมทังการจดัการทวัไปขององคก์ร 
• เผยแพร่สงิทคีน้พบไปยังทกุฝ่ายทเีกยีวขอ้ง 
• รวบรวมสงิทคีน้พบจากผลการสอบสวนเขา้ไวใ้นกระบวนการทบทวนระบบการจัดการOH&S 

 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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10.2

องคก์รควรมกีารตดิตามตรวจสอบวา่มกีารดําเนนิการแกไ้ข และควบคมุปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธผิล 
ภายในระยะเวลาทเีหมาะสม 
 
 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 
 
 
 
  

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 12 of 20                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   7 ธนัวาคม 2562  

10.2

 
ANNEX-1 

 
เพอืเป็นแนวทาง เป็นไอเดยีเพอืการสบืสวน  ผูอ้า่นสามารถใชต้ัวอยา่งรากเหตเุหลา่น ีเพอืเป็นแนวทางใน
การสอบสวนได ้
 
รากเหตแุยกตามประเด็น 
 
1 Design Issue(ประเด็นการออกแบบ) 
 
Design Input Issue(ประเด็นขอ้มลูทใีชใ้นการการออกแบบ) 

 Design Scope Issue (ประเด็นขอบเขตขอ้มลูการออกแบบ) 
 Design Input Data Issue (ประเด็นขอ้มลูทใีสเ่ขา้ไปในการออกแบบ) 

 
Design Output Issue (ประเด็นแบบงาน) 

 Design Output Incorrect (การออกแบบมาไมถ่กูตอ้ง) 
 Design Output unclear or Inconsistent (แบบทอีอกมาไมช่ดัเจนและไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั) 

 
Design Review/ Verification Issue (ประเด็นการทบทวนประเด็นแบบ/ ทวนสอบ) 

 No Review/Verification (ไมม่กีารทบทวน/ทวนสอบ) 
 Review/Verification Issue(ประเด็นการทบทวน/ทวนสอบ) 

 
2 Equipment Reliability Program Issue (ประเด็นความนา่เชอืถอืของเครอืงมอื) 
 
Equipment Reliability Program Design Issue (ประเด็นแบบรายการความนา่เชอืถอืในการ
ตดิตงัเครอืงมอื) 

 Critical Equipment Not Identified (ไมไ่ดร้ะบอุปุกรณ์ทมีสํีาคัญ) 
 No or Inappropriate Maintenance Selected (ไมม่กีารบํารงุรักษาหรอืบํารงุรักษาทไีม่

เหมาะสม) 
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยีงทไีมเ่หมาะสม) 

Periodic Maintenance Issue (ประเด็นระยะเวลาการบํารงุรกัษา) 
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต) 
 Frequency Specification Issue (ประเด็นสเป็คความถ)ี 
 Implementation Issue (ประเด็นการนําแผนไปดําเนนิการ) 

Event-based Maintenance Issue (ประเด็นการบํารงุรกัษาตามเหตกุารณ)์ 
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต) 
 Event Specification Issue (ประเด็นสเป็คของเหตกุารณ์) 
 Monitoring Issue (ประเด็นการตดิตาม) 
 Implementation Issue(ประเด็นการนําแผนไปดําเนนิการ) 

Condition-based Maintenance Issue (ประเด็นการบํารงุรกัษาตามสภาวการณ์) 
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต) 
 Detection Method Issue (ประเด็นวธิตีรวจจับ) 
 Monitoring Issue (ประเด็นการตรวจตดิตาม) 
 Data Interpretation Issue (ประเด็นการตคีวามขอ้มลู) 

Fault-finding Maintenance and Inspection Issue (ประเด็นการบํารงุรกัษาตามความ
ผดิพลาดทพีบ) 

 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต) 
 Scheduling/Frequency Issue (ประเด็นกําหนดตารางเวลา/ความถ)ี 
 Implementation Issue (ประเด็นแผนการดําเนนิการ) 

Corrective Maintenance Issue (ประเด็นการแกไ้ขปญัหาการบํารงุรกัษา) 
 Troubleshooting/Corrective Action Issue (ประเด็นการแกไ้ขปัญหา/การดําเนนิการแกไ้ข

ปัญหา) 
 Repair Implementation Issue (ประเด็นการซอ่มแซมแผนการดําเนนิการ) 

Routine Inspection and Servicing Issue (ประเด็นการตรวจสอบประจําและการบรกิาร) 
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต) 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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 Scheduling/Frequency Issue (ประเด็นกําหนดตารางเวลา/ความถ)ี 
 Troubleshooting/Corrective Action Issue (ประเด็นการแกไ้ขปัญหา/การดําเนนิการแกไ้ข

ปัญหา) 
 
3 Documentation and Records Issue (ประเด็นเอกสารและบนัทกึ) 
 
Equipment Records and Manuals Issue (ประเด็นบนัทกึอปุกรณ์และคูม่อื) 

 Documentation Content Inaccurate or Incomplete(เนือหาเอกสารไมถู่กตอ้งหรอืไม่
สมบรูณ์) 

 Documents Not Available or Missing (เอกสารไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืขาดหายไป) 
 Out-of-date Documents Used (ใชเ้อกสารลา้สมัย) 

Operational and Maintenance History Issue (ประเด็นประวตักิารปฏบิตังิานและการ
บาํรงุรกัษา) 

 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไมถ่กูตอ้งหรอืไม่
สมบรูณ์) 

 Documents Not Available or Missing (เอกสารไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืขาดหายไป) 
 Out-of-date Documents Used (เอกสารลา้สมัย) 

Risk Assessment Records Issue (ประเด็นบนัทกึการประเมนิความเสยีง) 
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไมถ่กูตอ้งหรอืไม่

สมบรูณ์) 
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืขาดหายไป) 
 Out-of-date Documents Used (เอกสารลา้สมัย) 

Personnel Records Issue (ประเด็นบนัทกึของพนกังาน) 
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไมถ่กูตอ้งหรอืไม่

สมบรูณ์) 
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืขาดหายไป) 
 Out-of-date Documents Used (เอกสารลา้สมัย) 

Other Document and Records Issue (ประเด็นเอกสารอนืๆและบนัทกึ) 
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไมถ่กูตอ้งหรอืไม่

สมบรูณ์) 
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืขาดหายไป) 
 Out-of-date Documents Used (เอกสารลา้สมัย) 

 
4 Material/Parts and Product Issue (ประเด็นวสัด/ุชนิสว่นและผลติภณัฑ)์ 
 
Material/Parts Issue(ประเด็นวสัด/ุชนิสว่น) 

 Purchasing Specification Issue (ประเด็นรายละเอยีดการจัดซอื) 
 Packaging Transportation Issue (ประเด็นการขนสง่บรรจภุัณฑ)์ 
 Acceptance Criteria Issue (ประเด็นเกณฑก์ารตรวจรับ) 
 Acceptance Testing Implementation Issue(ประเด็นการดําเนนิการการยอมรับผลการ

ทดสอบ) 
 Handling and Storage Issue (ประเด็นการขนถา่ยและการเก็บรักษา) 
 Inventory Level Issue (ประเด็นระดับของสนิคา้คงคลัง) 

Product Control and Acceptance Issue (ประเด็นการควบคมุผลติภณัฑแ์ละการยอมรบั) 
 Product Specification Issue (ประเด็นสเป็คของผลติภณัฑ)์ 
 Product Acceptance Criteria Issue (ประเด็นเกณฑก์ารยอมรับของผลติภัณฑ)์ 
 Inspection Issue (ประเด็นการตรวจสอบ) 
 Packaging, Handling, Transportation Issue (ประเด็นบรรจภุัณฑ,์ การควบคมุ, การขนสง่) 
 Storage Issue (ประเด็นการเก็บรักษา) 
 Inventory Level Issue (ประเด็นระดับของสนิคา้คงคลัง) 

 
5 Hazard/Defect Identification and Analysis Issue (จดัใหม้กีารวนิจิฉยัอนัตราย/
ขอ้บกพรอ่ง และวเิคราะห)์ 
 
Readiness Review Issue (ประเด็นการตรวจสอบความพรอ้ม) 

 Review Not Performed (ไมไ่ดท้บทวน) 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 14 of 20                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   7 ธนัวาคม 2562  

10.2

 Implementation Issue (ประเด็นไมไ่ดนํ้าไปปฏบิตั)ิ 
Change Control Issue (ประเด็นการเปลยีนแปลงมาตรการควบคมุ) 

 Change Identification Issue (ประเด็นการชบีง่ประเด็นการเปลยีนแปลง) 
 No Change Assessment Performed (ไมทํ่าการประเมนิการเปลยีนแปลง) 
 Change Assessment Issue (ประเด็นการประเมนิเปลยีนแปลง) 
 Change Assessment Timing Issue (ประเด็นหว้งเวลาททํีาการประเมนิผลของการ

เปลยีนแปลง) 
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นเกณฑก์ารยอมรบัความเสยีง)  

Proactive Risk/Safety/Reliability/Quality/Security/Analysis Issue (จดัใหม้คีวาม
เสยีงเชงิรกุ/ความปลอดภยั/ความนา่เชอืถอื/คณุภาพ/การรกัษาความปลอดภยั/วเิคราะห)์ 

 Analysis Not Performed (ไมไ่ดดํ้าเนนิการวเิคราะห)์ 
 Analysis Issue (ประเด็นการวเิคราะห)์ 
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวนิจิฉัยขอ้เสนอแนะ) 
 Recommendation Implementation Issue (ประเด็นการดําเนนิการตามขอ้เสนอแนะ) 
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยีง) 

 
Reactive Risk/Safety/Reliability/Quality/Security/Analysis Issue (จดัใหม้กีาร
โตต้อบความเสยีง/ความปลอดภยั/ความนา่เชอืถอื/คณุภาพ/การรกัษาความปลอดภยั/
วเิคราะห)์ 

 Problem/Incident Reporting/Identification Issue (ประเด็นการรายงานปัญหา/เหตกุารณ์/
การวนิจิฉัย)  

 Investigation Issue (ประเด็นการสบืสวน) 
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวนิจิฉัยขอ้เสนอแนะ) 
 Recommendation Implementation Issue (ประเด็นการดําเนนิการตามขอ้เสนอแนะ) 
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยีง) 

Inspection/Audit/Measurement Issue (จดัใหม้กีารตรวจสอบ/ตรวจสอบ/เกณฑก์ารวดั) 
 Requirements Not Identified (ขอ้กําหนดไมไ่ดรั้บการวนิจิฉัย) 
 Implementation Issue (ประเด็นแผนการดําเนนิการ) 
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวนิจิฉัยขอ้เสนอแนะ) 
 Issue tracking/Implementation Issue (ประเด็นการตดิตาม/การดําเนนิการ) 
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยีง) 

 
6 Procedure Issue (ประเด็นระเบยีบขอ้ปฏบิตั)ิ 
 
Correct Procedure Not Used (ขอ้ปฏบิตัทิถีกูตอ้งไมถ่กูนําไปใช)้ 

 No Procedure for Task/Operation  (ไมม่ขีอ้ปฏบิตัสํิาหรบังาน/การทํางาน) 
 Procedure Difficult to Obtain (ขอ้ปฏบิตัยิากทจีะทําใหบ้รรล)ุ 
 Procedure Use Discouraged (ขอ้ปฏบิตัไิดถ้กูบังคับใชโ้ดยจํายอม) 
 Procedure Difficult to Use (ขอ้ปฏบิตัยิากตอ่การใช)้ 
 Language Issue (ประเด็นภาษา) 
 Procedure Difficult to Identify (ขอ้ปฏบิตัยิากตอ่การระบ)ุ 
 Wrong Revision Used (ใชเ้อกสารลา้สมัย) 

Correct Procedure Used Incorrectly (ขอ้ปฏบิตัทิถีกูตอ้งแตใ่ชไ้มถ่กูตอ้ง) 
 Format Inappropriate (รปูแบบไมเ่หมาะสม) 
 Confusing/Complex/Difficult to Use (สบัสน/ซบัซอ้น/ยากตอ่การใช)้ 
 More than One Action Per Step(มมีากกวา่หนงึการกระทําตอ่ขนัตอน) 
 Inadequate Checklist (รายการตรวจสอบไมเ่พยีงพอ) 
 Graphics/Drawing Issue (ประเด็นรปูภาพ กราฟฟิก/การวาด) 
 Language/Wording Issue (ประเด็นภาษา/การใชถ้อ้ยคํา) 
 Insufficient or Excessive References (การอา้งองิไมเ่พยีงพอหรอืมากเกนิไป) 
 Too Much/Too Little Detail (รายละเอยีดมากเกนิไป/นอ้ยเกนิไป) 

Appropriate Procedure Incorrect/Incomplete (ขอ้ปฏบิตัทิเีหมาะสม ไมถ่กูตอ้ง/ไม่
สมบรูณ์) 

 Wrong Action Sequence/Ordering (ลําดับการทํางานไมถ่กูตอ้ง) 
 Facts Wrong, Requirements Incorrect, or Content Not Updated (ขอ้เท็จจรงิไมถ่กูตอ้ง, 

ขอ้กําหนดไมถ่กูตอ้งหรอืเนือหาไมไ่ดรั้บการปรับปรงุ) 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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 Inconsistent Procedural Requirement (ขอ้กําหนดขอ้ปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกนั) 
 Missing steps/Content/situation Not Covered (การหายไปของขนัตอน/เนือหา/สถานการณ์

ทไีมค่รอบคลมุ) 
 Overlap or Gaps Between Procedures (ทับซอ้นหรอืมชีอ่งวา่งระหวา่งขนัตอนปฏบิตั)ิ 

 
7 Human Factors Issue (ประเด็นปจัจยัทมีคีวามเกยีวกบับคุคล) 
 
Tools/Equipment Issue (ประเด็นเครอืงมอื/อปุกรณ์) 

 Appropriate Tools/Equipment Not Used (เครอืงมอื/อปุกรณ์ทเีหมาะสมไมไ่ดถ้กูใช)้ 
 Tools/Equipment Not Functioning Properly (เครอืงมอื/อปุกรณไ์มทํ่างานอยา่งถกูตอ้ง) 

Workplace Layout Issue (ประเด็นผงัสถานททํีางาน) 
 Individual Control/Display/Alarm Issue (ประเด็นการควบคมุสว่นบคุคล/แสดงผล/การเตอืน) 
 Control/Display/Alarm Integration/Arrangement Issue (ประเด็นการควบคมุ/แสดงผล/การ

เตอืนแบบบรูณาการ/การจดัเรยีง) 
 Awkward/Inconvenient/Inaccessible Location of Control/Display/Alarm (อดึอดัใจ/ไม่

สะดวก/ไมส่ามารถเขา้ถงึสถานทขีองการควบคมุ/แสดงผล/การเตอืน 
 Awkward/Inconvenient/Inaccessible Equipment Location (อดึอัดใจ/ไมส่ะดวก/ไม่สามารถ

เขา้ถงึสถานทตีังเครอืงจักร) 
 Poor/Illegible Labeling of Control/Display/Alarm or Equipment (ป้าย/ประกาศ ทใีชใ้นการ

ควบคมุ /แสดงผล/เตอืน ไมช่ดัเจน) 
Work Environment Issue (ประเด็นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน) 

 House Keeping Issue (การทําใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย) 
 Ambient Conditions Issue (ประเด็นสภาวะแวดลอ้มในสภาพทํางาน) 
 Protective Clothing/Equipment Issue (ประเด็นชดุป้องกนั/อปุกรณ์) 

Physical Workload Issue (ประเด็นการปฏบิตังิานทางกายภาพ) 
 Sustained High Workload/Fatigue (การปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนืองไมห่ยดุ/ความเมอืยลา้) 
 High transient Workload (การปฏบิตังิานดว้ยความรวดเร็ว) 

Mental Workload Issue (ประเด็นการปฏบิตังิานทเีกยีวกบัทางดา้นจติใจ) 
 Knowledge-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏบิตัติามฐานความรู)้ 
 Rule-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ) 
 Skill-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏบิตัติามทักษะ) 
 Error Mitigation Issue (ประเด็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด) 
 Errors Not Detectable (ขอ้ผดิพลาดไมไ่ดรั้บการตรวจพบ) 
 Errors Could Not Be Corrected/Mitigated (ขอ้ผดิพลาดไมไ่ดรั้บการแกไ้ข/คลคีลาย) 

 
8 Training/Personnel Qualification Issue (ประเด็นการฝึกอบรม /คณุสมบตัขิอง
พนกังาน) 
 
No Training (ไมม่กีารฝึกอบรม) 

 Decision Not to Train (การตัดสนิใจไมฝึ่กอบรม) 
 Training Need Not Identified (การอบรมทจํีาเป็นไมถ่กูกําหนด) 
 Training Requirement Not Completed (ขอ้กําหนดการฝึกอบรมไมค่รบสมบรูณ์) 

Training Implementation Issue (ประเด็นการดําเนนิงานการฝึกอบรม) 
 Training Program Design/Development Issue (ประเด็นการออกแบบโครงการฝึกอบรม/

พัฒนา) 
 Classroom Training Issue (ประเด็นหอ้งเรยีนการฝึกอบรม) 
 Laboratory/Practical Training Issue (ประเด็นหอ้งปฏบิตักิาร/การปฏบิตั ิการฝึกอบรม) 
 On-the-job Training Issue (ประเด็นการฝึกอบรมหนา้งาน) 
 Self Study and Computer-based Training Issue (ประเด็นการศกึษาดว้ยตนเองและฐการ

ฝึกอบรมดว้ย PC) 
 Continuing training Issue (ประเด็นการฝึกอบรมตอ่เนือง) 
 Training Resources Issue (ประเด็นทรัพยากรทใีชใ้นการอบรม) 
 Qualification Issue (ประเด็นคณุสมบตั)ิ 

 
9 Supervision Issue (ประเด็นการควบคมุดแูล) 
 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 16 of 20                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   7 ธนัวาคม 2562  

10.2

Preparation Issue (ประเด็นการจดัเตรยีม) 
 Job Plan/Instructions to Workers Issue (ประเด็นแผนการทํางาน/คําแนะนําในการ

ปฏบิตังิาน) 
 Ineffective Walkthrough (จัดเตรยีมแบบไมม่ปีระสทิธผิล) 
  Job Scheduling Issue (ประเด็นการกําหนดตารางเวลางาน) 
 Personnel Selection/Assignment/Scheduling Issue (ประเด็นการคัดเลอืกพนักงาน/การ

มอบหมาย/กําหนดตารางเวลา) 
 Responsibility/Authority Issue (ประเด็นความรบัผดิชอบ/อํานาจหนา้ท)ี 

Supervision during Work Issue (ประเด็นการควบคมุดแูลในระหวา่งการทาํงาน) 
 Improper Performance Not Corrected (การปฏบิตังิานทไีมเ่หมาะสมไมถ่กูตอ้ง) 
 Teamwork/Coordination Issue (ประเด็นการทํางานเป็นทมี/การประสานงาน) 
 Too Much/Too Little Supervision (การควบคมุดแูลทมีากเกนิไป/นอ้ยเกนิไป) 

 
10 Verbal and Informal Written Communication Issue (ประเด็นการสอืสารทางวาจา
และการเขยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ) 
 
No Communication or Not Timely (ไมไ่ดม้กีารสอืสารหรอืไมท่นัเวลา) 

 Method Unavailable or Inadequate (ไมม่วีธิกีารหรอืไมเ่พยีงพอ) 
 Communication Not Timely/Not Performed (การสอืสารไมท่นัเวลา/ไมไ่ดดํ้าเนนิการ) 

Communication Misunderstood/Incorrect (การตดิตอ่สอืสารไมเ่ป็นทไีมเ่ขา้ใจ/ไมถ่กูตอ้ง) 
 Standard Terminology Not Used (ไมไ่ดใ้ชคํ้าศัพทท์เีป็นมาตรฐาน) 
 Language Translation Issue (ประเด็นการแปลภาษา) 
 Verification/Repeat-back Not Used (ไมไ่ดใ้ชก้ารตรวจสอบ/ทําซํา) 
 Long Message (ขอ้ความยาว) 
 Other Misunderstood Communications (การตดิตอ่สอืสารทไีมเ่ขา้ใจอนืๆ) 

 
11 Personnel Performance Issue (ประเด็นสมรรถนะในการทาํงานของบคุลากร) 
 
Company Issue (ประเด็นระดบัองคก์ร) 

 Personnel Hiring Issue (ประเด็นการจา้งงานของบคุลากร) 
 Resource/Staffing Issue (ประเด็นการใชท้รัพยากร/พนักงาน) 
 Rewards/Incentives Issue (ประเด็นรางวัล/แรงจงูใจ) 
 Detection of Individual Performance Problem Issue (ประเด็นการตรวจจับสมรรถนะในการ

ทํางานรายบคุคล) 
Individual Issue (รายบคุคล) 

 Sensory/Perceptual Abilities Issue (ประเด็นประสาทสมัผัส/ความสามารถในการรับรู)้ 
 Mental Capabilities Issue (ประเด็นความสามารถทางจติใจ) 
 Physical Capabilities Issue (ประเด็นความสามารถทางกายภาพ) 
 Personal Problem (ปัญหาสว่นบคุคล) 
 Prescribed Drug Interaction Issue (ประเด็นปฏกิริยิากบัยาทกํีาหนด) 
 Horseplay (หยาบคาย) 
 Off-the-job Rest/Sleep(Fatigue) Issue (ประเด็นสว่นทพัีกนอกงาน/การนอน(ความเมอืยลา้)) 
 Disregard for Company Procedures/Policies (ไมส่นใจในขอ้ปฏบิตัขิองบรษัิท/กฎระเบยีบ) 
 Drug/Alcohol Abuse (ยาเสพตดิ/แอลกอฮอลใ์หโ้ทษ) 
 Internal Sabotage or Criminal Activity (การกอ่วนิาศกรรมภายในหรอืการกระทําความผดิทาง

อาญา) 
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ANNEX-2  รากเหตแุยกตามปจัจยั (Unsafe Act vs Unsafe Con) 
 
1 ปจัจยัจากคน มรีายระเอยีดยอ่ยหลายสาเหตดุังตอ่ไปนี 
1.1 ความสามารถทางรา่งกาย/สรรีวทิยาไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่พยีงพอ เชน่  

1) ความสงูไมเ่หมาะสม นําหนักไมเ่หมาะสม ขนาดไมเ่หมาะสม ไมแ่ข็งแรง ระยะทจัีบไมเ่หมาะสม 
เป็นตน้ 

2) รา่งกายถกูจํากดัความเคลอืนไหว 
3) ความสามารถในการรับนําหนักของรา่งกายมจํีากดั 
4) ไวตอ่สมัผัสหรอืโรคภมูแิพ ้
5) ไวตอ่ความรูส้กึอยา่งมาก (อณุหภมู ิเสยีง เป็นตน้) 
6) สายตาไมด่ ี
7) ความสามารถในการไดย้นิไมด่ ี
8) ขาดความรูส้กึอนืๆ (การสมัผัส ลมิรส ไดก้ลนิ ความสมดลุ) 
9) ระบบหายใจไมด่ ี
10) ทพุพลภาพกรอืพกิารอยา่งถาวร 
11) ทพุพลภาพชวัคราว 

1.2 สภาพจติใจ อารมณ์ไมเ่หมาะสม/ไมเ่พยีงพอ เชน่ 
1) ความกลัว 
2) รูส้กึสบัสนวุน่วาย 
3) มอีาการป่วยทางจติ 
4) ระดับไหวพรบิไมเ่หมาะสม 
5) ไมส่ามารถทจีะเรยีนรู/้ทําความเขา้ใจ 
6) การตัดสนิใจไมด่ ี
7) การประสานงานไมด่ ี
8) ปฏกิริยิาโตต้อบชา้ 
9) ความสามารถในการใชเ้ครอืงจักร เครอืงมอืตํา 
10) คามสามารถในการเรยีนรูตํ้า 
11) ความจําไมด่ ี(ขลีมื) 

1.3 รา่งกายไดรั้บความกดดัน/ความเครยีด เชน่ 
1) บาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 
2) เกดิความลา้จากการทํางานหนัก หรอืระยะเวลาในการทํางานนาน 
3) เกดิความลา้จากการพักผอ่นไมเ่พยีงพอ 
4) เกดิความลา้จากการใชป้ระสาทสมัผัสมากเกนิไป 
5) การสมัผัสสงิทเีป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
6) การสมัผัสอณุหภมูริอ้นหรอืเย็นจัด 
7) ขาดหรอืไดรั้บออกซเิจนไมเ่พยีงพอ 
8) การเปลยีนแปลงความดันบรรยากาศ 
9) ถกูจํากดัการเคลอืนไหว 
10) นําตาลในเลอืดไมเ่พยีงพอ 
11) ฤทธขิองยา 

1.4 มคีวามเครยีดทางจติใจ เชน่ 
1) ใชอ้ารมณ์มากเกนิไป 
2) เกดิความลา้จากการตังใจทํางานหนักหรอืเรง่ทํางาน 
3) ปรมิาณงานทจีะตอ้งตัดสนิใจมากเกนิไป 
4) งานประจํา การทํางานซําๆ ทตีอ้งคอยเฝ้าระวงัอยา่งรอบคอบ 
5) งานทตีอ้งการความเอาใจใสแ่ละความเขา้ใจเป็นอยา่งด ี
6) กจิกรรมททํีาใหเ้สยีเวลา 
7) สบัสนกบัการสงัการหรอืความตอ้งการ 
8) ขดัแยง้การสงัการหรอืความตอ้งการ 
9) เกดิความกงัวลกบัปัญหา 
10) ผดิหวงั 
11) มอีาการป่วยทางจติ 
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1.5 ขาดความรู ้เชน่ 
1) ขาดประสบการณ์ 
2) การปฐมนเิทศไมเ่พยีงพอ 
3) การฝึกอบรมเบอืงตน้ไมเ่พยีงพอ 
4) การอบรมทบทวนไมท่นัการณ์ 
5) ไดรั้บการแนะนําอยา่งไมถ่กูตอ้ง 

1.6 ขาดทักษะ/ความชํานาญ เชน่ 
1) ขอ้แนะนําเบอืงตน้ไมเ่พยีงพอ 
2) การฝึกหัดไมเ่พยีงพอ 
3) นานๆ จะปฏบิัตสิกัครัง 
4) ขาดผูฝึ้กสอน/ชแีนะ 
5) การทบทวนไมเ่พยีงพอ 

1.7 ขาดแรงจงูใจ หรอืแรงจงูใจไมเ่หมาะสม เชน่ 
1) วธิกีารใหร้างวลัไมเ่หมาะสม 
2) ทําโทษในสงิทไีมส่มควรลงโทษ 
3) ขาดแรงจูงใจ 
4) มคีวามคับแคน้ใจมากเกนิไป 
5) มคีวามกา้วรา้วทไีมเ่หมาะสม 
6) ใชม้าตรการทไีมส่มควรในการประหยดัเวลาและแรงงาน 
7) ใชว้ธิกีารไมเ่หมาะสมเพอืหลกีเลยีงความไมส่ะดวก 
8) การด฿งดดูความสนใจดว้ยการกระทําทไีมส่มควร 
9) ขาดการลงโทษทางวนัิย 
10) ความกดดัน 
11) ตัวอยา่งการปฏบิตังิานของหวัหนา้งานไมเ่หมาะสม 
12) การรับแจง้ขอ้มลูจากพนักงานไมเ่พยีงพอ 
13) การชกัจงูใหป้ฏบิตัใินสงิทคีวรปฏบิตัไิมเ่พยีงพอ 
14) แรงจงูใจในการผลติไมเ่หมาะสม 

 
2 ปจัจยัจากงาน มรีายละเอยีดยอ่ยหลายสาเหตดุังตอ่ไปน ี
2.1 ภาวะผูนํ้าหรอืการควบคมุดแูลไมเ่พยีงพอ เชน่ 

1) การรายงานผูเ้กยีวขอ้งไมช่ดัเจนหรอืเกดิความขัดแยง้กนั 
2) การมอบหมายความรับผดิชอบไมช่ดัเจน หรอืเกดิการขัดแยง้กนั 
3) การมอบอํานาจไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม 
4) ใหน้โยบาย ขันตนิ วธิปีฏบิัต ิหรอืคําแนะนําไมเ่พยีงพอ 
5) ใหว้ตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรอืมาตรฐานทขีดัแยง้กนั 
6) การวางแผนหรอืระบบการปฏบิตังิานไม่เพยีงพอ 
7) ขอ้แนะนํา การปฐมนเิทศ และ/หรอืการอบรมไมเ่พยีงพอ 
8) การจัดหาเอกสารอา้งองิไมเ่พยีงพอ 
9) การระบแุละการประเมนิความสญูเสยีทเีกดิขนึไมเ่พยีงพอ 
10) ขาดความรูก้ารบรหิารงาน 
11) คณุวฒุไิมต่รงกบังานทไีดร้ับ 
12) การวัดการประเมนิผลการปฏบิัตไิมเ่พยีงพอ 
13) การรายงานผลการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอหรอืไมถ่กูตอ้ง 

2.2 การควบคมุทางดา้นวศิวกรรมไมเ่พยีงพอ เชน่ 
1) การประเมนิคา่ความสญูเสยีไมเ่พยีงพอ 
2) การพจิารณาปรับสภาพการทํางานทถีกูวธิแีละสขุลักษณะไมเ่พยีงพอ 
3) มาตรฐาน คณุลักษณะเฉพาะและ/หรอืการออกแบบไมเ่พยีงพอ 
4) การตดิตามความกา้วหนา้การกอ่สรา้งไมเ่พยีงพอ 
5) การประเมนิผลความสําเร็จของการดําเนนิงานไมเ่พยีงพอ 
6) การควบคมุไมเ่พยีงพอหรอืไมถ่กูตอ้ง 
7) การตดิตามการปฏบิตังิานตังแตเ่รมิแรกไมเ่พยีงพอ 
8) การประเมนิความเปลยีนแปลงไมเ่พยีงพอ 
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2.3 การจัดหา จัดซอืไมเ่พยีงพอ เชน่ 
1) ขาดรายละเอยีดทจํีาเป็น 
2) การวจิัยวัสด/ุอปุกรณ์ไมเ่พยีงพอ 
3) การกําหนดรายละเอยีดใหผู้ข้ายไมเ่พยีงพอ 
4) วธิกีารหรอืเสน้ทางการขนสง่ไมม่ปีระสทิธภิาพ 
5) ขาดการตรวจรับทมีปีระสทิธภิาพ 
6) การสอืสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัยและสขุอนามัยไมเ่พยีงพอ 
7) การใชว้สัดุ/อปุกรณ์ไมเ่หมาะสม 
8) การจัดเก็บวัสด/ุอปุกรณ์ไมถ่กูตอ้ง 
9) การขนสง่วัสด/ุอปุกรณ์ไมถ่กูตอ้ง 
10) การระบสุงิทเีป็นอนัตรายยังไมเ่พยีงพอ 
11) การจัดเก็บและ/หรอืการกําจัดของเสยีไมถ่กูตอ้ง 
12) การคัดเลอืกผูรั้บเหมาไมเ่หมาะสมเพยีงพอ 

2.4 การบํารงุรักษาไมเ่พยีงพอ เชน่ 
1) การป้องกนัไมเ่พยีงพอ 

‐ การประเมนิความจําเป็น 
‐ การหลอ่ลนืและการบรกิาร 
‐ การปรับแตง่/การประกอบชนิสว่น 
‐ การทําความสะอาดและปรบัปรงุผวิหนา้ใหม ่

2) การซอ่มไมเ่พยีงพอ 
‐ การสอืสาร 
‐ การกําหนดการทํางาน 
‐ การตรวจสอบสว่นตา่งๆ 
‐ การเปลยีนชนิสว่นตา่งๆ 

2.5 เครอืงมอืและอปุกรณ์ไมเ่พยีงพอ เชน่ 

1) การประเมนิความตอ้งการและความเสยีงไมเ่พยีงพอ 
2) การพจิารณาปัจจัยทางการยศาสตรเ์กยีงกบัมนุษยไ์มเ่พยีงพอ 
3) มาตรฐาน หรอืรายละเอยีดไมเ่พยีงพอ 
4) ไมเ่พยีงพอตอ่การใชง้าน 
5) การปรับแตง่/การซอ่มแซม/การบํารงุรักษาไมเ่พยีงพอ 
6) การชดเชยการซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดไ้มเ่พยีงพอ 
7) การยา้ยการเปลยีนชนิสว่นไมเ่หมาะสมเพยีงพอ 

2.6 มาตรฐานการทํางานไมเ่พยีงพอ เชน่ 

1) การพัฒนามาตรฐานไมเ่พยีงพอสําหรับ 
‐ ทําบญัชรีายการและประเมนิการสมัผัสความเสยีงและความตอ้งการใชพั้สด ุ
‐ การประสานงานกบัการออกแบบดา้นกระบวนการผลติ 
‐ การมสีว่นรว่มของพนักงาน 
‐ ขนัตอน/วธิปีฏบิัต/ิกฎระเบยีบ 

2) การสอืสารมาตรฐานไมเ่พยีงพอสําหรับ 
‐ ประกาศ 
‐ การแจกจา่ย 
‐ การสอืความหมายเป็นภาษาทเีหมาะสม 
‐ การฝึกอบรม 
‐ การเสรมิดว้ยสญัลักษณ์เตอืน สญัลักษณ์สแีละอนืๆ 

3) การบํารงุรักษามาตรฐานไมเ่พยีงพอสําหรับ 
‐ แนวทางปฏบิตัติามขันตอนการทํางาน 
‐ ปรับปรงุใหท้นัสมัย 
‐ การตดิตามกระบวนการ/วธิปีฏบิตั/ิกฎระเบยีบ 

4) ขาดการตดิตามผลการใชบ้ังคับ 

2.7 การชํารดุและสกึหรอมากเกนิไป เชน่ 
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1) การวางแผนการนําไปใชง้านไมเ่พยีงพอ 
2) ระยะเวลาการใหบ้รกิารไมถ่กูตอ้ง 
3) การตรวจสอบและ/หรอืการตดิตามผลไมด่เีพยีงพอ 
4) การใชง้านหนักหรอืใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง 
5) การบํารงุรักษาไมเ่พยีงพอ 
6) ใชโ้ดยไมไ่ดท้ดสอบหรอือบรมพนักงาน 
7) ใชผ้ดิวัตถปุระสงค ์

2.8 มาตรการตอ่การปฏบิตัหิรอืการใชไ้มถ่กูตอ้ง เชน่ 

1) ยอมปฏบิตัอิยา่งไมถ่กูตอ้ง 
‐ โดยความตังใจ 
‐ โดยไมต่ังใจ 

2) ไมย่อมปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 
‐ โดยความตังใจ 
‐ โดยไมต่ังใจ 

 
 

-END- 
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10.3 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนอืง 
 

 
10.3 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนอืง 
 
องคก์รตอ้งปรับปรงุ ความเหมาะสม ความเพยีงพอ และประสทิธผิลของระบบบรหิาร OH&Sอยา่ง
ตอ่เนือง โดย: 
a) ยกระดับสมรรถนะดา้น OH&S 
b) สง่เสรมิวฒันธรรมเพอืสนับสนุน ระบบบรหิาร OH&S 
c) สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม (participation)ของคนทํางาน ในการนํากจิกรรมเพอืการปรับปรงุระบบบรหิาร 
OH&S 
d) สอืสาร ผลการปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองสูผู่ทํ้างาน(worker),และ หากม,ี ตัวแทนผูทํ้างาน(worker) 
e) ธํารงรักษาและรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือง 

 
 
 
ขอ้สงัเกต ุ
 
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองในเรอืง ความเหมาะสม ความเพยีงพอ และประสทิธผิลของระบบการจัดการ OH 
&S ตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้และการปรับปรงุดังกลา่วควรจะมุง่เนน้การเสรมิสรา้งสมรรถนะ OH&S 
และวฒันธรรมทสีนับสนุนระบบการจัดการ OH&S. 
 
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองสามารถทําไดโ้ดยวธิกีารคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพอืปรับปรงุระบบการจัดการ OH&S 
และ สมรรถนะ OH&S ดว้ยวธิทีเีหมาะสม 
 
ตัวอยา่งรวมถงึ: 
 การนําและการดําเนนิการของการปฏบิตัทิดีทียีอมรับ และการเปรยีบเทยีบเพอืปรับปรงุกระบวนการ

และลดความเสยีง; 
 การปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะและคําแนะนําจากคนงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อนืๆ และ 
 การใชเ้ทคโนโลยใีหม ่วสัด ุและอนืๆ 
 ความรูใ้หม ่ความเขา้ใจในประเด็นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยใหม ่
 การเพมิความรูแ้ละกําลังความสามารถของผูทํ้างาน 
 บรรลกุารปรับปรงุสมรรถนะโดยใชท้รัพยากรทคีุม้คา่มากขนึ  
 
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองเป็นคณุลักษณะสําคัญของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทมีี
ประสทิธผิลเพอืยกระดบัสมรรถนะการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัโดยสามารถทําใหบ้รรลุ
ไดด้ว้ยการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการยกระดบัระบบบรหิารอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัทังหมดหรอืสว่นประกอบใด ๆ  องคก์รสามารถกระตุน้พนักงานทกุคนใหส้นับสนุน
ความคดิในการปรับปรงุ 
 
องคก์รควรประเมนิสมรรถนะการทํางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานของ
กระบวนการระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอยา่งต่อเนืองเพอืหาโอกาสในการปรับปรงุ 
ผูบ้รหิารสงูสดุควรเขา้ไปมสีว่นรว่มโดยตรงในการประเมนินีผา่นกระบวนการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 
การบง่ชขีอ้บกพรอ่งของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยัยังใหโ้อกาสสําคัญสําหรับการ
ปรับปรงุ เพอืตระหนักถงึการปรบัปรงุดังกลา่ว องคก์รควรรูส้งิบกพรอ่งอะไรทยีังคงอยูแ่ละเขา้ใจสาเหตทุี
ยงัคงอยูโ่ดยสามารถทําใหบ้รรลไุดด้ว้ยการวเิคราะหส์าเหตทุแีทจ้รงิของขอ้บกพรอ่งในระบบบรหิารอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย  
 
แหลง่ขอ้มลูทมีปีระโยชนสํ์าหรบัการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนอืงจะรวม 
 
การปรับปรงุ เรมิตน้จากอะไรทคีวรปรับ อะไรทคีวรปรงุ เพอืใหร้ะบบและสมรรถนะ OH&S ดขีนึ  
ดังนันแหลง่ทมีาของความคดิ ไอเดยีเพอืการปรับปรงุมคีวามสําคัญยงิ  
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องคก์รควรทําการศกึษาคน้หา สงิทคีวรนํามาปรับปรงุสําหรับองคก์รทา่น  ซงึทา่นสามารถหาไดจ้าก  
 
 ประสบการณ์ทไีดรั้บจากขอ้บกพรอ่งและปฏบิตักิารแกไ้ขทเีกยีวขอ้ง 
 การเปรยีบเทยีบภายนอกในดา้นการปฏบิตัทิดี ี
 สมาคมการคา้ 
 กฎหมายใหมห่รอืการเปลยีนแปลงทนํีาเสนอสําหรับขอ้บังคับทมีอียู ่
 ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและผลการตรวจตดิตามอนืๆ  
 การประเมนิและการวเิคราะหผ์ลจากการสงัเกตการณ์และการวดัผล 
 บทความดา้นความทนัสมัยของเทคโนโลย ี
 มมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวมพนักงาน ลกูคา้และผูจ้ัดหา (ซพัพลายเออร)์  
 
การดําเนนิการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนอืง 
 
เมอืพบโอกาสในการปรบัปรงุ ควรมกีระบวนการประเมนิเพอืตัดสนิวา่ อะไรทคีวรดําเนนิการปรับปรงุ 
รวมถงึ อะไรควรดําเนนิการเปลยีนแปลง ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
 
การปรับปรงุตา่ง ๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการในทกุพนืทพีรอ้มกนั  
 
การปรับปรงุอยา่งตอ่เนืองของระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภัย สามารถกลายเป็นความยาก
ตอ่การทําใหบ้รรล ุหากกําหนดใหต้อ้งปรับปรงุทกุพนืท ีทซีงึจะยากมากหรอืไมคุ่ม้คา้ใชจ้า่ยเมอืสมรรถนะ
ใกลเ้คยีงขดีสดุหรอืเกนิความจําเป็น  
 
 
TIP 
NA 
 
นยิาม  
 
 
3.15 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
นโยบาย OH&S  
นโยบาย (3.14) ทปีกป้องการไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทกุขภาพ (ill health)(3.18) ใหผู้ทํ้า
งาน(worker) (3.3) และใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6) 
 
 
3.17 
วตัถปุระสงคด์า้น อาชวีอนามยัและความปลอดภยั   
วตัถปุระสงค ์OH&S  
วตัถปุระสงค ์(3.16) ทอีงคก์รตัง (3.1) เพอืบรรลผุลลัพธเ์ฉพาะทสีอดคลอ้งกบันโยบายดา้น 
OH&S(3.15) 
 
3.27  
สมรรถนะ 
ผลลัพธท์วัีดผลได ้
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: สมรรถนะสามารถเกยีวกบัผลเชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพ ผลลัพธส์ามารถใชพ้จิารณาและ
ประเมนิไดด้ว้ยวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: สมรรถนะสามารถเกยีวกบัการบรหิารกจิกรรมตา่ง ๆ, กระบวนการตา่ง ๆ (3.25), ผลติภณัฑ ์
(รวมถงึบรกิาร) ระบบหรอืองคก์ร (3.1). 
หมายเหต ุ3 : ไดม้าจากคําศพัทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL รวมถงึ ISO/IEC 
Directives สว่นท ี1  หมายเหต1ุ ไดมี้การปรับเพ่ือขยาย ชนิดของวธีิท่ีซ่ึงใชใ้นการพิจารณาและประเมินผล 

 
 
3.28 
สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

สถาบนัมาตรฐานองักฤษ
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สมรรถนะOH&S  
สมรรถนะ (3.27) เกยีวกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 
แกผู่ทํ้างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานททํีางานทปีลอดภัยและน่าอยูน่่าทํางาน (3.6) 
 
3.37 
การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนอืง 
การเกดิกจิกรรมซาํเพอืยกระดับสมรรถนะการทํางาน (3.27) 
  
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู:    การยกระดบัสมรรถนะการทํางานตอ้งเกยีวขอ้งกบัการใชร้ะบบบรหิาร 
OH&S(3.11) เพอืบรรลกุารปรับปรงุสมรรถนะดา้น OH&Sโดยรวม (3.28)  ทสีอดคลอ้งกบันโยบายดา้น 
OH&S (3.15)  และวตัถปุระสงคด์า้น OH&S (3.17). 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ตอ่เนืองมไิดห้มายถงึไมห่ยดุ ดังนันกจิกรรมการปรับปรงุอยา่งต่อเนืองไมจํ่าเป็นตอ้ง
ทําใหเ้กดิขนึในทกุพนืทเีทา่กนั 
 
หมายเหต ุ3 ขอ้มลู : ไดม้าจากคําศัพทแ์ละคําจํากดัพนืฐานสําหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex 
SL รวมถงึ ISO/IEC Directives สว่นท ี1   . นยิาม 1 และ 2 เพอืเพมิ หมายเหต ุ1 เพอืขยายความ
ความหมายของคําวา่”สมรรถนะ” ในบรบิทของ ระบบการบรหิาร OH&S และหมายเหต2ุ สําหรับขยาย
ความคําวา่ “ตอ่เนือง” 
 
 
 

-END- 
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