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4.1

4.1

การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

องค์กรต ้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในทีเกียวข ้องกับจุดประสงค์(purpose) และทีส่งผลต่อ
ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ในระบบบริหารOH&S

ั
ข้อสงเกต
ทําไมข้อกําหนดแรก บรรท ัดแรก จึงเป็นเรืองของ การเข้าใจองค์กร



คุณว่าแปลกไหม ทีมาตรฐาน ISO เริมต ้นด ้วยคําว่า “การเข ้าใจองค์กรและบริบท” ?
คุณสังเกตุใหมว่า ข ้อกําหนดนีเป็ นข ้อกําหนดแรก ?

ข ้อกําหนดนีบอกคนอ่านทุกคน ไม่วา่ คุณในฐานะผู ้บริหาร คุณในฐานะทีปรึกษา คุณในฐานะผู ้ตรวจ
ประเมินว่า ระบบอย่างไรทีเรียกว่าดี ระบบนั นต ้องส่งเสริมต ้องเหมาะสม ในการทําให ้องค์กรบรรลุ
จุดประสงค์ขององค์กรทีต ้องการ ไม่ใช่ทISO
ี
ต ้องการหรือตามทีผู ้ตรวจประเมินต ้องการ
มาตรฐาน ไม่ได ้บอกอะไรมากกว่านี และเรืองนีเป็ นเรืองสาํ คัญสุด
้
และสรุปได ้ว่า ระบบการจัดการเป็ นเพียงเครืองมือหนึงทีผู ้บริหารองค์กรนันใชในการบริ
หารองค์กร
ระบบจึงต ้องต ้องได ้ประโยชน์จากการมีระบบการจัดการทีตอบโจทย์

ทําไมต้องกําหนดประเด็นก่อนวางระบบ
ตอบง่ายๆว่า จะได ้ไม่วางระบบกันมัวๆ ลอกกันไปลอกกันมา
หรือได ้ระบบทีไม่ได ้เรือง ไม่เหมาะ ไม่ตอบโจทย์ ไม่รู ้ทําไป
ทําไมเป็ นต ้น
เมือองค์กรมีหลัก มีทมาที
ี
ไป มีเหตุมผ
ี ลในการวางระบบ คน
ทังองค์กรจะเอาด ้วยกับระบบการจัดการทีออกแบบ ไม่วา่
คนงานหรือผู ้บริหารระดับสูง

มีทมาที
ี
ไปในการวางระบบ มีเหตุม ี
ผลในการออกแบบระบบ ให ้เหมาะให ้
สมกับองค์กร และเป็ นระบบทีคนทัง
องค์กรเอาด ้วย ไม่วา่ คนงานหรือ
ผู ้บริหารระดับสูง

การทําระบบOH&S ทีไม่น่าเบือ ทําแล ้วได ้ผล องค์กรจึงต ้องเริมด ้วยจากการพิจารณาประเด็นภายใน
ประเด็นภายนอกของตน เพือเป็ นโจทย์ในการวางระบบ ตามชือข ้อกําหนดนี

ประเด็นนอก ประเด็นใน ต่างก ันอย่างไร
่ กฎหมายทีจะ
ประเด็นภายนอกเป็ นปั จจัยจากภายนอกจะไปควบคุมมากไม่ได ้ ทําอะไรมากนั กไม่ได ้ เชน
ึ างจากประเด็นภายใน
ออกมาใหม่ หรือ คูแ
่ ข่ง จึงทําได ้เพียงรับรู ้และหาทางอยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อม ซงต่
ประเด็นภายในเป็ นปั จจัยจากภายใน องค์กรสามารถจัดหนั ก ควบคุมได ้อย่างเต็มที แก ้ไขได ้ ทําการ
เปลียนแปลงได ้อย่างเต็มทีตามต ้องการ
ไม่วา่ อย่างไร ท่านไม่ต ้องกังวล ไม่ต ้องคิดมากว่าสิงไหนเป็ นประเด็นภายนอกหรือภายใน เพราะตราบใด
ทีเป็ นประเด็น ไม่วา่ นอกว่าใน ท่านก็ต ้องพิจารณาอยูด
่ ี หนีไม่ได ้ เพราะมาตรฐานเขียนไว ้คูก
่ น
ั ตลอด
ดังนันช่างเถอะ ว่าจะนอกว่าจะใน ขอให ้เป็ นประเด็น ทีเราควรต ้องสนใจก็หาทางนํ ามาใช ้ในการวางระบบ
การบริหารจัดการก็แล ้วกัน
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4.1

ประเด็นภายในทีน่าสน ต่อ การจัดการ OHS อาจรวมถึง
 ประเภทของกิจกรรมทีดําเนินการ (เช่น การสัมผัสกับ
อีกนัยหนึง หมายถึง ก่อนวางระบบ
สารเคมีทเป็
ี นอันตราย ทางกายภาพ หรือสารชวี ภาพ )
ใดๆ ก็ต ้อง “เข ้าใจสิงนัน “ เสียก่อน
่ ลักษณะการ
 วิธก
ี ารทํางาน และ วิธก
ี ารว่าจ ้าง (เชน
ั แต่ทํา สักแต่วางระบบตามๆ
ไม่ใช่สก
ั ญา , การยศาสตร์);
เปลียนแปลงขององค์กรเงือนไขสญ
กันไป
่ จํานวน ประสบการณ์ อายุของ
 ลักษณะแรงงาน (เชน
แรงงาน ความหลากหลาย) และ
่ สถานทีทีดําเนินกิจกรรมขึน ปั จจัยด ้านสภาพแวดล ้อมต่างๆเชน
่ อุณหภูม ิ
 ตําแหน่งทีตัง (เชน
หรือการระบายอากาศ)
 ทรัพยากรทีมี ความรู ้ ความสามารถ ความพร ้อม ขององค์กร
 ระดับการสอดคล ้อง กฏหมาย ในปั จจุบน
ั
 สภาพเครืองจักรทีมีอยู่
 สภาพทางการเงินในกระเป๋ า
 การขยายกิจการ การมี โมเดลการผลิตใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล ้
ประเด็นภายนอกทีน่าสน อาจรวมถึง
 ข ้อกําหนดกฎหมายและกฏระเบียบข ้อบังคับต่าง ๆใน
ปั จจุบน
ั
 ข ้อกําหนดด ้านอุตสาหกรรมทีเกียวข ้อง
ึ
ิ หรือ
 ข ้อกําหนดอืน ๆ ทีซงองค์
กรเป็ นสมาชก
ิ
ต ้องการเป็ นสมาชก
 การมีเทคโนโลยีใหม่ หรือ วัสดุใหม่ ในปั จจุบัน
 คูแ
่ ข่ง ความสามารถในการแข่งขัน ความต ้องการ
ลูกค ้าทีสังมาหรือกําลังมา
 ปั จจัยทางสังคม ชุมชน ทีรุมเร ้า

เจตนารมณ์ของข ้อกําหนด เพือให ้
องค์กร เข ้าใจปั ญหาต่าง ๆ ทังเชิง
บวกและเชิงลบทีองค์กรต ้องพิจารณา
สําหรับการจัดทําหรือปรับปรุงระบบ
บริหารอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององค์กร เพือรับประกัน
ว่าระบบบริหาร OH&S จะสง่ ผลสาํ เร็จ
ตามทีองค์กรต ้องการ

ประเด็นจากบริบทนีจะแตกต่างกันตามขนาดและ/หรือความซับซ ้อนขององค์กร เช่น องค์กรขนาดใหญ่
อาจมี พืนทีทํางาน มีแผนกและกิจกรรมทีแตกต่างกัน และรวมถึงกระบวนการผลิต บริการ ทีซับซ ้อน ทํา
ให ้มีประเด็นทีต่างจากบริษัททีมีพนักงานจํานวนน ้อย กระบวนการน ้อย ส่งผลให ้ระบบการจัดการแตกต่าง
กันไป
่ กัน ทีสง่ ผลต่อการวางระบบบริหาร เชน
่ ผู ้ผลิตสารเคมีทมี
ลักษณะขององค์กร ก็เฉกเชน
ี พนักงาน ห ้าคน
ั ซอนและใช
้
้
สามารถมีประเด็ฯปั ญหาทีซบ
กระบวนการหลายอย่
าง ในขณะทีโรงงานขนาดใหญ่ผลิต
ผลิตภัณฑ์เดียวอาจทําการวางระบบบริหาร อาชวี อนามัยและความปลอดภัย OH&S ได ้ง่ายกว่า

แค่ไหนเรียก พิจารณาประเด็นได้ครบ
มาตรฐานISO45001 กําหนดว่า [องค์กรต ้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในทีเกียวข ้องกับ

จุดประสงค์(purpose)]

หมายความว่า ประเด็นภายนอก ภายใน จะมาก จะน ้อย ไม่ขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั มาตรฐาน ISO45001 หรือผู ้ตรวจ
ประเมิน แต่ขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั องค์กรเอง!
การระบุประเด็นครบไม่ครบจึงแล ้วแต่จด
ุ ประสงค์องค์กร ดังนั นก่อนพิจารณาประเด็นภายนอกภายใน ต ้อง
มีการระบุ จุดประสงค์องค์กรเสียก่อน
ั
จุดประสงค์ (Purpose) คือ สิงทีองค์กรคาดหวังและต ้องการในการดําเนินธุรกิจ ดําเนินงานทังในปั จจุบน
และอนาคต
ิ องค์กรมุง่ หมาย เป็ นสงที
ิ องค์กรต ้องการในอนาคต ซงมั
ึ กถูกเรียกขือ
จุดประสงค์ (Purpose) หมายถึงสงที
อย่างเป็ นทางการว่า
ั ทัศน์ (Vision)
 วิสย
หลังจากทีได ้ จุดประสงค์(Purpose)
 พันธกิจ (Mission)
แล ้ว จึงจะสามารถคิดถึงประเด็นหรือ
 เป้ าหมายหรือเป้ าประสงค์ทางธุรกิจ (Goals)
ปั จจัยในการทําให ้สําเร็จให ้ได ้ตาม
จุดประสงค์
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4.1

แผนสามปี แผนห ้าปี หรือ วัตถุประสงค์ขององค์กร (Objective)
สิงทีเจ ้านายใหญ่สงั (เอาจริง)

หลังจากทีได ้ จุดประสงค์(Purpose) แล ้ว จึงจะสามารถเริมพิจารณาประเด็นหรือปั จจัยในการทําให ้สําเร็จ
ตามจุดประสงค์ได ้
ทีน่าสนใจ คือ มาตรฐาน 45001 ไม่ได้ตอ
้ งการกระบวนการอย่างเป็นทางการ หรือข ้อมูลทีเป็ น
เอกสารเฉพาะแต่อย่างใด (เช่น เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรหรือ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของสิงทีได ้ทําหรือ
บันทึกข ้อสรุป)
แต่จะดีกว่ามากถ ้าเตรียมไว ้ เพือแสดงให ้เห็นว่าท่านได ้พิจารณาประเด็นทีเกียวข ้องแล ้ว ระบุแล ้ว เพือง่าย
ต่อการอธิบายต่อพนั กงานในบริษัท และสามารถติดตามได ้ เอกสารนีอาจเป็ นบันทึกการประชุม หรือ PPT
ย่อมได ้เช่นกัน
เจตนารมณ์ของข ้อกําหนดนีคือเพือให ้องค์กร เข ้าใจปั ญหาต่าง ๆ ทังเชงิ บวกและเชงิ ลบทีองค์กรต ้อง
พิจารณาเพือการจัดทําหรือปรับปรุงระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และสุดท ้าย
เพือรับประกันว่าระบบบริหาร OH&S จะตอบโจทย์ สง่ ผลสําเร็จตามทีองค์กรต ้องการ
้ อจัดตัง ดําเนินการ รักษา และปรับปรุงต่อเนืองในระบบบริหารอาช ี
ความเข ้าใจองค์กรและบริบท จึงใชเพื
วอนามัยและความปลอดภัย(ดูทข
ี ้อ 4.4) โดยเฉพาะอย่างยิงเพือการตังนโยบายด ้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย(ดูทข
ี ้อ 5.2) และการตังวัตถุประสงค์ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ดูทข
ี ้อ 6.2.1)
ประเด็นภายในและภายนอกทีกําหนดในข ้อ 4.1 ส่งผลในด ้านความเสียงและโอกาสต่อองค์กร หรือต่อ
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ดูทข
ี ้อ 6.1.1 ถึง 6.1.3) เพือให ้องค์กรกําหนดสิงทีต ้อง
จัดการ (ดูทข
ี ้อ 6.1.4, 6.2 มาตรา 7 มาตรา 8 และ 9.1)

มาตรฐานISO45001 กําหนดว่า [องค์กรต ้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในทีส่งผลต่อ

ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลล ัพธ์ทต
ี งใจไว้
ั
ในระบบบริหารOH&S]

ิ
ผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ระบบ OHS ต่างจากจุดประสงค์องค์กร สงนี
เป็ นการตังคําถามง่ายๆของคนออกแบบระบบ ว่าอยากได ้
อะไรจากระบบในวันเวลานันๆ
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4.1

แต่ไม่วา่ อย่างไร ผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ มักคล ้ายๆกัน เช่น การป้ องกันการ เสียชีวต
ิ การบาดเจ็บ จากการ
ทํางาน และการเจ็บป่ วยให ้คนทํางาน การปรับปรุงและให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและมีและสถานที
ทํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน สําหรับคนทํางานและบุคลากรอืน ๆ ภายใต ้การควบคุมขององค์กร
การกําหนดผลลัพธ์ทตั
ี งใจเป็ นเรืองของแต่ละองค์กร ทีกําหนดในแต่ละชว่ งเวลา ว่าองค์กรเองต ้องการ
ึ
อะไรจากระบบบริหาร OHS ของตนในห ้วงเวลาดังกล่าว ซงสามารถแปรผั
นได ้ตามกาลเวลาและตามความ
เหมาะสมกับองค์กรนันๆ
กิจกรรมต่างๆขององค์กร ก่อให ้เกิดความเสียง ต่อการเสียชีวต
ิ การบาดเจ็บจากการทํางานและการ
เจ็บป่ วยต่างกัน ดังนันจึงเป็ นเรืองสําคัญสําหรับองค์กรในการขจัดหรือลดความเสียงต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยด ้วยการใช ้มาตรการป้ องกันและปกป้ องทีมีประสิทธิผลอย่างจัดลําดับสําคัญ เมือองค์กร
้
้
ประยุกต์ใชมาตรการเหล่
านีผ่านระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย (ทีสนับสนุนด ้วย การใชการ
ั
กร) มาตรการเหล่านีจะชว่ ยปรับปรุง
ควบคุม วิธแ
ี ละเครืองมือทีเหมาะสมสําหรับทุกระดับชนขององค์
สมรรถนะด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย ให ้เป็ นไปตามทีต ้องการเฉพาะ
ความต ้องการ สมรรถนะด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี แรกกับปี ถัดๆไปอาจต่างกัน เพราะความ
พร ้อมของระบบ ระบบจะเริมเสริมสร ้างประสิทธิผลมากขึนใน จากการลงมือวางระบบแรกเริม และจะดีขน
ึ
เมือต่อมาเริมค ้นหาโอกาสทีเป็ นไปได ้สําหรับการปรับปรุงสมรรถนะภาพด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย.
ั ทัศน์ ความพร ้อม
เมือเวลาผ่านไป ความจําเป็ นทางธุรกิจ ความพร ้อมทางธุรกิจ ความมุง่ มัน นโยบาย วิสย
ึ
ของแต่ละองค์กรต่างกันตามความจําเป็ นทางธุรกิจ ซงจะทํ
าให ้ระบบการบริหารได ้รับการปรับปรุงในระดับ
ต่างกันเพือให ้เหมาะสมกับความจําเป็ นทางธุรกิจนันๆ
ิ ใจกําหนดความต ้องการขององค์กร ในเรือง “ผลลัพธ์ท ี
ในการทําการกําหนดบริบท ท่านจึงต ้องตัดสน
ตังใจไว ้ในระบบบริหารOH&S” ไว ้ให ้รู ้กันทัวไปกันในองค์กรท่านก่อน ตัวอย่างเช่น
 ปรับปรุงสมรรถนะด ้านOHS ในด ้าน xxxxxx
 พัฒนาผู ้ส่งมอบให ้สามารถ xxxxx
 สอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฎหมายขัน xxxx
 ให ้พนั กงานมีความตระหนักถึงอันตรายและความเสียงด ้าน OHS โดยเฉพาะ xxxx
 ปรับปรุงสถานประกอบการให ้มีความปลอดภัยมากขึนทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง xxxx
 การสร ้างและการพัฒนาขีดความสามารถทีจําเป็ นในด ้าน OHS ทีเกียวข ้องกับ xxxxxx
 ลดความเสียงและขจัดความเสียงระดับปานกลางให ้เหลือศูนย์
 ต ้องไม่มก
ี ารบาดเจ็บจากกรณีxxxxxxx
 ให ้มีการพัฒนา SOP ทีครอบคลุมอันตรายและความเสียงทังหมด
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4.1

ถ ้อยแถลงทีอาจเป็ น intended outcome ของระบบการบริหาร อาจมาจากกลุม
่ ความประสงค์ประมาณนี:

เพือไม่มก
ี ารบาดเจ็บถึงขันสูญเสียอวัยวะของพนักงานและผู ้รับเหมา

เพือให ้ได ้รับรางวัลต ้นแบบด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล ้อมในการงานจากxxxxx

เพือให ้บุคลากรต ้องได ้รับการคุ ้มครองดูแลด ้านอาชีวอนามัยเทียบเท่าxxx ภายใน xxx
ี ั ญหาด ้านOH&S เกิดขึนซําในส่วน xxxxx

เพือให ้ไม่มป

เพือส่วนหนึงของการสร ้างรอยยิมให ้เกิดขึนกับพนักงานผู ้ซึงเปรียบเสมือนครอบครัว คือการทีองค์กรมีผลดําเนินการด ้าน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทีดี บริษัทจึงให ้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ และจัดให ้มีสภาพแวดล ้อมในการ
ทํางานทีดี เพือส่งเสริมความเป็ นอยูท
่ ดี
ี ของพนักงาน มุง่ หวังความปลอดภัยของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน ลูกค ้ารวมถึงผู ้เกียวข ้อง
ิ
กับกิจกรรมหรือพืนทีดําเนินการของบริษัท เนืองจากไม่มส
ี งใดที
มีคา่ จะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสียทีไม่พงึ
ประสงค์เหล่านีได ้
ั อ
ิ ย่างเท่าเทียมสําหรับผ ้เกียวข ้องทุก

เพือให ้บริษัทยึดมันการดําเนินการตามกฎหมายเป็ นพืนฐาน พร ้อมทังมีแนวปฏิบต
ฝ่ าย อาทิ ลูกค ้า คูค
่ ้า ผู ้รับเหมา ผู ้รับจ ้างช่วง และชุมชน เป็ นต ้น พร ้อมทังมุง่ มันต่อยอดด ้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช ้
มาตรฐานสากลทีเกียวข ้อง

เพือให ้เกิดประสิทธิผลทางด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การสร ้างเสริมคุณภาพชีวต
ิ ปลูกฝั งทัศนคติ มุมมอง ความ
ตระหนักด ้านความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล ้อมในการทํางานทีดีอย่างต่อเนือง
ั เิ หตุยานยนต์ร ้ายแรงถึงเสียชีวต
ิ ในงานของบุคลากรเป็ น

เพือตอบสนองเป้ าหมายหลัก คือ จํานวนกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุและอุบต
ศูนย์

เพือบูรณาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจ

เพือกําหนดเป้ าหมายและแนวทางการดําเนินงานด ้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เข ้าเป็ นส่วนหนึงของแนวทาง ทํา
ธุรกิจตามประเภทการดําเนินงานในกลุม
่ บริษัททังหมด

เพือการควบคุมกระบวนการทํางานและดูแลสภาพแวดล ้อมในการทํางานของแต่ละพืนทีให ้สอดคล ้องตามทีกฎหมาย
กําหนด เช่น ความเข ้มข ้นของสารเคมีอันตราย ฝุ่ นละออง และความเข ้มข ้นแสงสว่างในพืนทีทํางาน เป็ นต ้น

เพือให ้มีโครงการ “ วัฒนธรรมความปลอดภัย” กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงคูค
่ ้าและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอย่างเป็ นระบบ
มุง่ เน ้นที การลดพฤติกรรมความเสียงทีจะทําให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุ โดยการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสียง ดูแลตนเอง และ
ห่วงใย ใส่ใจดูแลเพือนร่วมงานด ้วยความปลอดภัย

ึ ษา หาประเด็น อย่างไร
จะศก

การพิจารณาประเด็น เป็ นการศึกษาเรียนรู ้เพือให ้ได ้มาทีซึง ข ้อมูลว่ามีประเด็นเพือใช ้ในการวางระบบ
บริหาร
เทคนิคทีใช ้ได ้ดี คือ การทําทบทวนสถานะเริมต ้น มี 2 กิจกรรมทีคุณต ้องทําเพือเรียนรู ้ เสาะหาประเด็น

1. ทบทวนเบื้องต้ น
ข ้อมูลทีจําเป็ น
1. พบปะเพือประชุมหารือกับผู ้บริหาร รวมถึงพนักงาน เกียวกับ องค์กร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ใน
ปั จจุบน
ั และอนาคต
2. รายละเอียด กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ
3. ข ้อมูลเกียวข ้องกับลูกค ้าและผู ้ส่งมอบ
4. ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับผู ้มีสว่ นได ้เสีย
5. ข ้อมูลเกียวข ้องกับประเด็นด ้าน OHS`
6. ข ้อมูลเกียวข ้องกับการสอดคล ้องข ้อกําหนดกฏหมาย
ใชข้ ้อมูลทีได ้มาเพือ
ี มีใครบ ้าง และ มุมมองของแต่ละฝ่ าย
 กําหนดว่าผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี จากข ้อมูลทีได ้มา
 ระบุความต ้องการและความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
 ทําการทบทวนประเด็นภายนอก ภายในทีได ้มา
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4.1

2. การทบทวนสถานะเริ่มต้ น / หา baseline เพื่อวางระบบ
1.ทบทวนข ้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข ้องกับOHS
ึ ษา
การพิจารณาประเด็น เป็ นการศก
 รวบรวมข ้อกําหนดตามกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆด ้านOHS
เรียนรู ้แบบหนึง
ทีองค์กรต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
 ตรวจสอบว่าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดตามกฎหมายและ
ข ้อกําหนดอืนๆด ้านOHSที องค์กรต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างครบถ ้วนและถูกต ้อง
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรทีมีอยู่ ซึงจะนํ าไปใช ้ในการจัดการOHS
้ ้เกิดผลอย่างเต็มที หรือไม่ อย่างไร
• มีทรัพยากรอย่างเพียงพอและสามารถใชให
• บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการดําเนินระบบการจัดการOHS เพือให ้บรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายทีวางไว ้ หรือไม่อย่างไร
• มีการกําหนดแผนงานประจําปี และสามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์ในแผนงานนั นหรือไม่อย่างไร
3. แนวทางการดําเนินงานด ้านOHSทีมีอยูใ่ นองค์กร
• ตรวจสอบมาตรการต่างๆ ด ้านOHSทีมีอยู่ เช่น การใช ้สารเคมีทมี
ี อน
ั ตรายน ้อยแทนสารเคมี ทีมี
อันตรายมาก การเตรียมความพร ้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน นโยบายด ้านOHS เป็ นต ้น
• ตรวจสอบว่ามาตรการต่างๆ มีการจัดทําเป็ นเอกสาร ซึงรวมถึงเอกสารขันตอนการ ดําเนินงาน
เอกสารการปฏิบต
ั งิ านหรือคูม
่ อ
ื การใช ้เครืองมืออุปกรณ์ เป็ นต ้น
• ตรวจสอบว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการต่างๆ ด ้านOHSทีมีอยูใ่ นองค์กร
ึ
4. ข ้อปฏิบต
ั แ
ิ ละการดําเนินงานทีดีกว่าซงองค์
กรหรือหน่วยงานอืนได ้จัดทําเอาไว ้ (best practice)
ึ
• หาข ้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีเป็ นข ้อปฏิบต
ั แ
ิ ละดําเนินการด ้านOHSทีดีกว่าซงองค์
กรหรือ
่ ข ้อมูลจากสถานประกอบการทีได ้รับรางวัล สถาน
หน่วยงานอืนได ้จัดทําไว ้ (best practice) เชน
ประกอบการดีเด่นด ้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางานเป็ นต ้น
้ ้เหมาะสมกับขนาดและกิจกรรมขององค์กรได ้หรือไม่
• นํ าข ้อมูลทีได ้มาพิจารณาและปรับใชให
แหล่งสนับสนุนและแหล่งข ้อมูลต่างๆ เช่น
• หน่วยงานราชการทีเกียวข ้องกับกฎหมายและการ
ให ้การอนุญาต
• ห ้องสมุด
• สถาบันหรือหน่วยงานทีเกียวข ้องกับอุตสาหกรรม
นายจ ้าง และลูกจ ้าง
• องค์กรอืนสําหรับการแลกเปลียนข่าวสาร

วางระบบการจัดการเพือป้ องกันการเกิดของ
ปั ญหาง่ายกว่าการแก ้ปั ญหาเมือไม่ได ้ตาม
ผลตามต ้องการ (ผลลัพธ์ทคาดหวั
ี
ง)
ท่านจะพบว่า ประเด็น (issue) ไม่ตา่ งจาก
คําแก ้ตัวเมือระบบไม่ได ้ผลตามต ้องการ

ทําการทบทวนเบื้องต้ นอย่ างไร
่ เดินสํารวจ หรือ การสํารวจโดย
• การสํารวจ เชน
วิธก
ี ารสัมภาษณ์
• การตรวจตรา เช่น ตรวจตราโดยใช ้แบบตรวจ
(checklist)ดได ้กก
• การประเมิน เช่น ประเมินข ้อมูลทีได ้ทังจากภายใน
และภายนอก
• การทบทวน เช่น ทบทวนบันทึกหรือรายงานการ
ปฏิบต
ั งิ าน
่ เปรียบเทียบการดําเนินงาน
• การเปรียบเทียบ เชน
ด ้านOHSกับองค์กรประเภทเดียวกัน

แนะนํ า ให ้ท่านคิดถึงคําแก ้ตัวไว ้ก่อน ว่า
หากระบบไม่ได ้ผล ไม่ได ้ตามจุดประสงค์
(propose)และไม่ได ้ผลลัพธ์ตามทีตังใจ
ของระบบบริหารOHS ท่านจะแก ้ตัวอย่างไร
กับเจ ้านายท่าน เพือนร่วมงานท่าน
และนํ าคําแก ้ตัวทีได ้นี มาพิจารณาความ
เป็ นไปได ้เพือวางระบบการบริหารเพือให้
บรรลุผล ไม่ต ้องมาทําการแก ้ตัวดังกล่าว

TIP
NA

นิยาม
NA
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4.1

Annex – 1 ต ัวอย่าง ปัจจ ัยภายนอก
แนวทางในการพิจารณาปั จจัยคือ เป็ นความเข ้าใจระดับสูงปั ญหาต่างๆขององค์กรทีสง่ ผลบวกและลบต่อ
แนวทางขององค์กรเพือการบริหารความรับผิดชอบด ้าน OHS เพือบรรลุผลทีตังใจไว ้ของระบบบริหาร

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)
ี
วัฒนธรรม – การรับความเสยงอาจพิ
จารณาว่าเป็ นสว่ นหนึงของวัฒนธรรมและมองว่าเป็ น
่ ระเทศจีนจะต ้องทําการวิจัยเกียวกับ
แนวทางปฏิบต
ั ต
ิ ามปกติในประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส ์ การขยายสูป
วัฒนธรรมทีสง่ ผลต่อ OHS (พืนทีหัวข ้อด ้านล่างนีทังหมดสามารถประยุกต์ใชกั้ บการขยายไปยัง
ประเทศจีนของเรา)
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
สังคม-ประเพณีทางสังคมสําหรับคนทํางานในการจัดหา PPE ของตนเองและต ้องรับผิดชอบต่อ
OHS ของตนเองเท่านัน ไม่ใช่องค์กรทีใช ้ของเหล่านัน (รวมทังปั ญหาภายในด ้วย) นอกจากนี
ความเต็มใจทีจะมีสว่ นร่วมในการให ้คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วมในการกําหนดการทํางาน
ตามปกติแย่มาก
Political – permits to operate businesses are now being affected by past OHS
performance, especially those incidents which are in the public domain
การเมือง – ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ กําลังได ้รับผลกระทบจากสมรรถนะด ้าน OHS
ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิง อุบต
ั ก
ิ ารณ์ตา่ งๆเหล่านันทีเกิดขึนในสาธารณสมบัต ิ
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 – บางครังกฎหมายต่างๆ ไม่มค
ี วามชัดเจนและไม่ได ้บังคับใช ้และมีการติดสินบน การ
่ ระเทศจีนจะต ้องทําการวิจย
ขยายสูป
ั เกียวกับกรอบการทํางานด ้านกฎหมายสําหรับ 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
ี ชวี ต
การเงิน – มีคา่ ปรับคงทีสําหรับการเสย
ิ ทีเกียวข ้องกับอุบต
ั ก
ิ ารณ์ในทีทํางาน ถึงแม ้ว่าในขณะ
นีค่าปรับต่างๆ จะยังไม่สงู ก็ตาม แต่มม
ุ มองทัวไปก็คอ
ื ค่าปรับต่างๆ จะเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
ในช่วงหลายปี ทีจะถึงนี อีกทัง การอ ้างสิทธิโดยประมาทก็มแ
ี นวโน ้มทีจะเพิมขึนในอนาคต
Technological – new safe systems of work through technology are emerging
เทคโนโลยี - ระบบการทํางานใหม่ทปลอดภั
ี
ยผ่านเทคโนโลยีทกํ
ี าลังเกิดขึนใหม่
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
์ ข
เศรษฐกิจ - เศรษฐกิจของประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นสด
ี นมากขึ
ึ
นการจ่ายภาษี มากขึนและทําให ้องค์กร
ึ
ิ
ต่างๆทีมีสว่ นร่วมในเศรษฐกิจให ้ความสนใจมากขึน ซงจะรวมถึ
งการปฏิบต
ั งิ านด ้านสงแวดล
้อม
และ OHS ให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล เป็ นประเทศทีกําลังมองหาการลงทุนภายในเสมอ
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
สภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติ – มีการควบคุมสถานปฏิบต
ั งิ านหลายได ้ไม่ดน
ี ักในการเข ้าถึงของ
ประชาชนทัวไปและการสร ้างของเสียทีกระจายอยูท
่ ก
ุ ทีในระหว่างการพัฒนา ทําให ้มีความเสียง
และโอกาสต่างๆทีต ้องบริหาร
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

การแข่งขันในตลาด - กําลังเพิมสูงขึน ธุรกิจทีเกิดขึนใหม่ขององค์กรแห่งใหม่และการขยาย
ตลอดเวลาเพือตอบสนองต่อความต ้องการของผู ้ใช ้ ราคาเริมลดลงสง่ ผลต่อจํานวนคนทํางานใน
สถานปฏิบต
ั งิ านและการปฏิบต
ั งิ าน
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
ผู ้รับเหมา - ยากทีจะรักษาผู ้รับเหมาทีดีทมี
ี ความเคารพในความจําเป็ นด ้าน OHS ของตัวเองและ
คนทํางานอืน ๆ ไว ้ได ้ นอกจากนี ผู ้รับเหมายังมีแนวโน ้มทีจะทํางานอย่างอิสระโดยสินเชิงกับ
องค์กรทีใช ้มาตรฐานเหล่านีด ้วยมาตรฐานของตนเองสําหรับ 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
ื
เทคโนโลยีใหม่ๆ - เทคโนโลยีการเชอมต่
อสายเคเบิลใหม่สําหรับสายไฟเบอร์ทําให ้ค่าใชจ่้ าย
้
และผลผลิตเพิมขึน แต่ความสามารถทีจําเป็ นในการใชงานเทคโนโลยี
โดยไม่มผ
ี ลกระทบทีไม่
พึงประสงค์ตอ
่ OHS ก็สงู ขึนด ้วย
New OHS laws – constantly changing and resources are stretched to identify/action
them
กฎหมายใหม่เกียวกับ OHS - การเปลียนแปลงตลอดเวลาและมีการขยายทรัพยากรออกไปเพือ
บ่งชี/ดําเนินการ
Emergence of new occupations – contractors are becoming more multi-skilled and
useful, but OHS awareness is poor
การเกิดขึนใหม่ของอาชีพใหม่ - ผู ้รับเหมามีทักษะหลายด ้านและมีประโยชน์มากขึน แต่ความ
ตระหนักถึง OHS กลับแย่
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
ตัวขับเคลือนหลักและแนวโน ้มเกียวกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจทีมีผลกระทบต่อองค์กร ความต ้องการทีเพิมขึนสําหรับบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงในสภาพแวดล ้อมภายในประเทศซึง
เพิมความเสียงและโอกาสใหม่ 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
ความสัมพันธ์ และการรับรู ้และคุณค่าต่างๆ ของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียภายนอกขององค์กร - OHS มี
ความสําคัญมากขึนในพืนทีต่างๆ ทีเราดําเนินงาน แต่โดยปกติแล ้วยังแย่อยูม
่ าก
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Annex – 2 ต ัวอย่าง ปัจจ ัยภายใน



















Governance – we have no formal governance framework, especially relating to OHS
การกํากับดูแล – ไม่มก
ี รอบการทํางานด ้านการกํากับดูแลทีเป็ นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง
เกียวกับ OHS
Organizational structure – very flat, with most of the workers being either
contractors, or the work outsourced. This introduces issues around OHS control
โครงสร ้างองค์กร – แบนราบมากโดยมีคนทํางานสว่ นใหญ่เป็ นผู ้รับเหมาหรือการทํางานทีจ ้าง
ภายนอกทํา เรืองนีทําให ้เกิดปั ญหาต่างๆ เกียวกับการควบคุม OHS
Roles and accountabilities – Are loosely defined due to the flat structure
บทบาทและการรับผิด – มีการกําหนดไว ้อย่างหลวมๆ เนืองจากโครงสร ้างทีแบนราบ
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
นโยบายและวัตถุประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีมีอยูเ่ พือทําให ้บรรลุ - มีการกําหนดเป้ าหมาย
นโยบายและวัตถุประสงค์ (จากมุมมองด ้าน OHS) แต่ไม่มแ
ี ผนการทีเป็ นทางการในการทําให ้
บรรลุ
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
ความสามารถด ้านทรัพยากร - ความรู ้และความสามารถเกียวกับ OHS ยังคงแย่มากอยูโ่ ดยมีการ
ให ้การฝึ กอบรมเพียงอย่างผิวเผินเท่านัน และความสามารถเฉพาะด ้าน OHS ภายในองค์กร
่ นัน
เท่านันทีทําเชน
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 กระแสข ้อมูลและกระบวนการในการตัดสินใจ - เกียวกับงานเอกสารด ้าน OHS
เท่านัน (ไม่ใช่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์) เรืองนีสร ้างความท ้าทายเกียวกับการเฝ้ าติดตาม การ
วิเคราะห์และการประเมินด ้าน 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
การแนะนํ าผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ เครืองมือใหม่ ซอฟต์แวร์ใหม่ บริเวณสถานทีใหม่และ
อุปกรณ์ใหม่ - บริเวณสถานทีใหม่ทได
ี ้รับการพิจารณา ในขณะนี OHS ไม่ได ้เป็ นปั จจัยในการ
ก่อสร ้างหรือการดําเนินงาน/การซ่อมรักษา อุปกรณ์ใหม่สําหรับการทํางานในทีสูงทีสามารถซือ
ได ้ด ้วยงบประมาณทีถูกจัดสรร
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
ความสัมพันธ์ การรับรู ้และคุณค่าของคนทํางาน – การบัญชาการและการควบคุม การทํางานมา
ก่อน OHS เป็ นความรับผิดชอบของคนทํางาน การรับรู ้ของคนทํางานคือ OHS กลายเป็ นความ
หรูหราเมือมีเวลา
The culture in the organization – results based, little focus still on OHS performance
and worker consultation and participation
วัฒนธรรมในองค์กร - การอิงตามผลยังคงมุง่ เน ้นเพียงเล็กน ้อยทีสมรรถนะด ้าน OHS และการให ้
คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วมของคนทํางาน
Standards, guidelines and models adopted by the organization – none relating to
OHS
มาตรฐาน คําแนะนํ าและรูปแบบทีองค์กรนํ ามาใช ้ - ไม่มอ
ี ะไรทีเกียวข ้องกับ 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

รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์ตามสัญญา โดยรวมทังตัวอย่างกิจกรรมทีจ ้างภายนอกทํา
ั
ั ญา
– อัตรารายชวโมง
หรือราคาตามแพคเกจทีอิงตามผลลัพธ์ทกํ
ี าหนดไว ้ ไม่มก
ี ารจัดเตรียมสญ
เกียวกับ 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 – โดยทัวไปจะทํางานจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ หรือตามแต่เวลามาก
เท่าทีคุณยินดีจา่ ยให ้ฉัน ซึงทําให ้เกิดความเครียดอย่างมากต่อคนทํางาน ความเมือยล ้าและ
ความผิดพลาดเกียวกับ OHS จึงเป็ นเรืองปกติ

หมายเหตุ: ประเด็นภายในและภายนอกมีความเฉพาะเจาะจงกับองค์กรและจะถูกกําหนดความเสียงและ
โอกาสต่างๆ เพือการจัดการ
-END-
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4.2

เข้าใจความต้องการ และ ความคาดหว ังของ ผู ้
ี อืน ๆ
ทํางาน(worker) และ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย

่ นได้สว่ น
4.2
เข้าใจความต้องการ และ ความคาดหว ังของ ผูท
้ า
ํ งาน(worker) และ ผูม
้ ส
ี ว
เสียอืน ๆ
องค์กร ต ้องพิจารณา:
a) ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอืน ๆ ,นอกเหนือจากผู ้ทํางาน(worker), ทีเกียวข ้องกับระบบบริหาร OH&S
b) ความต ้องการและความคาดหวังทีเกียวข ้อง (อาทิเช่น ข ้อกําหนด) ของผู ้ทํางาน(worker) และผู ้มี
ส่วนได ้ส่วนเสียอืน ๆ
c) ความต ้องการและความคาดหวังใดเป็ นหรือสามารถเป็ น ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนด
อืนๆ

ั
ข้อสงเกต
ระบบการบริหารจัดการไม่วา่ อะไรก็ตาม ก็ต ้องตอบโจทย์ผู ้มีสว่ นได ้เสียทีเกียวข ้อง ดังนันไม่ควรแปลกใจ
ว่าก่อนวางระบบทําไมความต ้องการและความคาดหวังต ้องได ้รับการพิจารณาเสียก่อน ว่าแต่ละฝ่ าย
ต ้องการอะไร หรือ คาดหวังอะไรจากระบบการบริหารทีกําลังออกแบบหรือกําลังดําเนินการ
มาตรฐานให ้องค์กรเป็ นผู ้กําหนดพิจารณา แปลว่าให ้องค์กรกําหนดเอง คําว่าพิจารณาเองแปลว่าเลือกได ้
ไม่ได ้บังคับให ้ทําตามทุกความต ้องการและความคาดหวังทีระบุ ดังนันกฏพืนฐานคือ ห ้ามทําตามทุก
ความต ้องการและความคาดหวัง แต่หากความต ้องการหรือความคาดหวังใดได ้รับการคัดเลือก ก็ต ้อง
้
นํ ามาใชในการวางกระบวนการในระบบบริ
หาร OHS ในฐานะข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ึ ษาทําความเข ้าใจความต ้องการและความหวังของบุคคลทีสนใจทีเกียวข ้อง,
องค์กรควรให ้เวลาในการศก
รวมถึงการทําการสรุปว่าเรืองใดทีเกียวข ้องหรือเรืองใดไม่เกียวกับระบบการจัดการ OH&Sของท่าน และ
สุดท ้ายอะไรต ้องได ้รับการจัดการในระบบการบริหาร OH&S
เรืองนีเป็ นเรืองของผู ้บริหาร ดังนันต ้องให ้ผู ้บริหารเข ้าร่วมในการกําหนดพิจารณา เพือกําหนดเข็มมุง่ ใน
การวางระบบบริหารทีชัดเจนแต่ต ้น มิสามารถให ้พนักงานกําหนดกันเองในระดับพนักงานปฏิบต
ั ก
ิ ารได ้
โดยเฉพาะหากผู ้นันเป็ นเพียงผู ้ทีดํารงตําแหน่ง เจ ้าหน ้าทีความปลอดภัย
ิ จําเป็ น ทีมิอาจปฏิเสธ ตัวอย่างเชน
่ การทําตามกฎหมายและ
บางความต ้องการและความคาดหวังเป็ นสงที
ิ ใจทีจะยอมรับหรือนํ าความต ้องการอืนๆหรือความคาดหวังอืนๆ
กฏข ้อบังคับ และองค์กรยังอาจตัดสน
่ EICC , WRAP โดยสมัครใจ) มาปฏิบัตใิ ช ้
(เชน

แค่ไหนเรียกว่าเกียวข้องก ับระบบระบบบริหาร OH&S
ไม่เกียวก็ไม่ต ้องสนใจ ให ้สนใจเฉพาะทีเกียว
ตามนิยาม ระบบบริหาร OH&S คือ ‘ระบบบริหาร(3.10) หรือ ส่วนหนึงของระบบบริหารทีใช ้เพือบรรลุ
นโยบายด ้าน OH&S(3.15).’ ดังนันกรอบในการกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสียของ ISO45001 จึงเกียวข ้องกับ

ถ ้อยแถลงทีระบุในนโยบายเป็ นอย่างยิง หรือในทางกลับกัน นโยบายควรเขียนหลังจากได ้สํารวจ
ี อย่างรอบคอบเสย
ี ก่อน
สอบถาม ไตร่ตรองถึงข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสย

หากผู ้ตรวจประเมินมาบอกให ้เพิมงาน เพิมกิจกรรม เพิมระเบียบปฏิบต
ั ิ เพิมนู่นเพิมนีตามความคิดเห็น
สว่ นตัวของท่านผู ้ตรวจ เรืองนีไม่ใชเ่ รืองตามแต่ใจหรือความต ้องการของผู ้ตรวจประเมิน ผู ้ตรวจประเมิน
ต ้องอธิบาย ต ้องหาหลักฐาน ประกอบการนํ าเสนอให ้ได ้ก่อนว่า ทีต ้องการให ้เพิมนีเพิมโน่น จะทําให ้บรรลุ
นโยบายOHS ข ้อไหน ซึงเป็ นไปได ้ทีผู ้ตรวจและผู ้ถูกตรวจไม่เข ้าใจเจตนารมณ์ของข ้อกําหนดข ้อนี

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 1 of 5

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 10 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

4.2

ี มีใครบ้าง
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
ี แต่ละองค์กรต่างกัน จะมากจะน ้อยก็แล ้วแต่ความมากความน ้อยของประเด็น OHSทีองค์กร
ผู ้มีสว่ นได ้เสย
มี ประเด็น OHS ของแต่ละองค์กรมีไม่เท่ากันและต ้องการการจัดการทีเข ้มงวดต่างกัน จึงทําให ้จํานวน
ิ ใจ
บุคคลหรือองค์กรทีสามารถสง่ ผลกระทบ ได ้รับผลกระทบ หรือเข ้าใจว่าได ้รับผลกระทบจากการตัดสน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในเรือง OHS นันต่างกัน
แต่เดิมระบบการจัดการบริหารและการดําเนินธุรกิจ มักมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะในกระบวนการ
ดําเนินงานของตัวเองกล่าวคือมองเพียงใน ระดับกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค ้าและบริการของธุรกิจ
เท่านัน และมักวางระบบบริหารโดยทําตามเฉพาะข ้อกําหนดของมาตรฐาน ISO
ต่อมามีแนวคิดว่าระบบการบริหารธุรกิจและการดําเนินธุรกิจขององค์กรหนึง ไม่ได ้เป็ นผลมาจากการ
่ ป
บริหารจัดการและการดําเนินงานของตัวธุรกิจเองเท่านัน แต่มส
ี ว่ นเกียวข ้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซอ
ุ ทาน
ิ ผู ้มีสว่ นได ้
ของตนเองด ้วยว่ามีการบริหารจัดการและการดําเนินงานอย่างไร รวมถึงมีการสอดคล ้องกับสงที
ี ของธุรกิจมองเห็นและคิดว่ามี ความสาํ คัญหรือไม่อย่างไร เป็ นไปตามจุดยืน ตามแผนการตลาด ตาม
เสย
ี ของ ธุรกิจคือใคร มี
กรอบกลยุทธ์องค์กรหรือไม่ จึงจําเป็ นต ้องทําความเข ้าใจว่าผู ้มีสว่ นได ้เสย
ลักษณะเฉพาะอย่างไร มีความเกียวโยงกับธุรกิจในประเด็นใดบ ้าง ทังในมิตด
ิ ้าน เศรษฐกิจ แนวโน ้ม
เศรษฐกิจไทยและเทศจะเปลียนแปลงไปทิศทางใด รวมถึงมีความสอดคล ้องกันระหว่างคุณค่าของผู ้มีสว่ น
ได ้เสียกับคุณค่าของ ธุรกิจอย่างไร
แต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกัน ทังในประเด็นทีมุง่ เน ้นและในระดับความสําคัญของแต่ละประเด็น หรือ
ประเภทของอุตสาหกรรมทีธุรกิจนันดําเนินงานอยู่ จึงต ้องทําการระบุและบริหารจัดการในรูปแบบทีอาจ
แตกต่างกันในแต่ละองค์กร
ั พันธ์ระหว่างธุรกิจและผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี ในเชงิ ผลกระทบและ
ด ้วยเหตุผลนีองค์กร จึงต ้องทราบความสม
้
ประเด็นทีเกียวโยงระหว่างกันทังด ้านบวกและลบ เพือทําการจัดทํา นํ าไปใชและปรั
บปรุง
ระบบการจัดการ ธุรกิจ จําต ้องมีทมาของกรอบการดํ
ี
าเนินงานธุรกิจ ซึงการทําให ้ได ้คําตอบเหล่านี ธุรกิจ
่ ารผล
ต ้องมีการบริหารจัดการทีเรียกว่า การเชือมโยงผู ้มีสว่ นได ้เสียอย่างเป็ นกระบวนการเพือนํ าไปสูก
ผลกระทบ เชิงลบและสร ้างผลกระทบเชิงบวกระหว่างธุรกิจและผู ้มีสว่ นได ้เสียอันจะนํ าไปสู่ ความร่วมมือ
และการสร ้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจกับผู ้มีสว่ นได ้เสีย เช่น ผู ้ถือห
ุ ุ ้นทีต ้องการการลงทุน ลูกค ้าที
ต ้องการพอใจในสินค ้าทีซือ คูค
่ ้ายินดีรว่ มในการประกอบธุรกิจด ้วย พนั กงานยินดิปฏิบต
ั งิ านกับองค์กร การ
ได ้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนให ้ธุรกิจเข ้ามาประกอบกิจการในพืนที โดยไม่คัดค ้าน
ผู ้มีสว่ นได ้เสียนันมีความสําคัญอย่างยิงกับต่อการดําเนินธุรกิจองค์กร ความต ้องการและความคาดหวังของ
ี จึงเป็ นข ้อมูลสําคัญ ทีใชในการกํ
้
ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
าหนดระบบการบริหาร การกําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง
แผนการดําเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพือให ้ผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ึ ใชเ่ พียงการสร ้างผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ตอบสนองความต ้องการและความ
ดังกล่าวมีสว่ นร่วม ซงมิ
ี ทังหมด
คาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
การเชือมโยงผู ้มีสว่ นได ้เสีย ช่วยสร ้างความได ้เปรียบของการแข่งขันให ้ธุรกิจ และ การมีความเข ้าใจและ
ได ้ให ้ความเชือมันของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียจะเป็ นภูม ิ คุ ้มกันทีดีให ้แก่องค์กรเมือเกิดปั ญหา เพราะผู ้ทีมีสว่ น
ได ้เสียจะมีความไว ้เนือเชือใจว่าธุรกิจจะสามารถจัดการ กับปั ญหา หรือสถานการณ์นันได ้ โดยคํานึงถึงผู ้มี
ส่วนได ้เสีย
้
องค์กร จึงต ้องทําการระบุความสําคัญและต ้องให ้ความสําคัญกับการใชกลยุ
ทธ์เพือตอบสนอง ความ
ต ้องการของกลุม
่ นันและการวิเคราะห์อท
ิ ธิพลของผู ้มีสว่ นเกียวข ้องจะทํา ให ้สามารถระบุขนตอนของการ
ั
ึ
ี สําคัญ และทําการระบุความ
สร ้างกลยุทธ์เพือตอบสนองความต ้องการได ้ ซงจะเริ
มโดยระบุผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี ของผู ้มีสว่ นเกียวข ้องทีสาํ คัญนันต่อต่อ องค์กร การ
สนใจ ความต ้องการ ความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
วิเคราะห์ดังกล่าวจะทําให ้องค์กรสามารถตอบสนองความต ้องการของผู ้มีสว่ น เกียวข ้องได ้
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4.2

ความต้องการก ับความคาดหว ังต่างก ันอย่างไร ( needs vs
expectations)
ความต ้องการและความคาดหวังของแต่ละผู ้มีสว่ นได ้เสียมีความแตกต่างกันได ้ ซึงอาจขัดแย ้งกับผู ้มีสว่ น
ได ้เสียอืน ๆ หรือสามารถเปลียนแปลงได ้ตามเวลา การรู ้ความจําเป็ นและความคาดหวังและการทําให ้
สอดคล ้อง นีทําได ้หลากหลายรูปแบบวิธ ี
มาตรฐานให ้ระบุ ทังความต ้องการและความคาดหวังทีเกียวข ้อง ดังนันจึงไม่ควรกังวลเพราะไม่วา่ เป็ น
่ กัน
ความต ้องการหรือความคาดหวังก็ต ้องได ้รับการพิจารณาเชน
ความต ้องการต่างจากความคาดหวัง ในมุมของการจัดลําดับความสําคัญ
หากเป็ นความต ้องการ (ข ้อกําหนด กฏหมายสังมา กฏนีอยูใ่ นสัญญาแล ้ว
ั
เจ๊สงมา
ตกลงกันแล ้วมันเหมาะ ) อย่างนีต ้องได ้รับการนํ าไปวางระบบ
แน่ๆ ซึงแน่นอนการทํามากกว่าความต ้องการได ้ก็ด ี ทําได ้ก็แจ๋ว จะมีผู ้
ส่วนใด ้ส่วนเสียชอบ(สมกับความคาดหวัง)

มาตรฐานให ้ระบุ ทังความต ้องการ
และความคาดหวังทีเกียวข ้อง
ดังนันจึงไม่ควรกังวลเพราะไม่วา่
เป็ นความต ้องการหรือความ
คาดหวังก็ต ้องได ้รับการพิจารณา
่ กัน
เชน

ี ทีสาํ คัญ ก็จะเป็ นสงที
ิ ธุรกิจ
หาก ประเด็นทีมีผลกระทบต่อผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี หายจาก
ต ้องให ้ความสําคัญเป็ นลําดับต ้นๆ เพือป้ องกันความเสย
ึ
ผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจการ ซงในการจั
ดลําดับความสําคัญควรมา
ั ภาษณ์ การ
จากการตังสมมุตฐ
ิ านขององค์กรเอง หรืออาจมาจาก การสม
ี ต่างมีมม
จัดประชุมกลุม
่ การสานเสวนา การจัดทําแบบสํารวจเพือตรวจสอบว่าธุรกิจและผู ้มีสว่ นได ้เสย
ุ มอง
การรับรู ้ และความเข ้าใจทีเกียวกับประเด็นต่างๆทีเกิดขึนอย่างไร มีการมองประเด็นเร่งด่วนตรงกันหรือไม่
มีการสอดคล ้องหรือขัดแย ้งกันอย่างไรบ ้างเพือให ้สามารถบริหารความคาดหวังและ การดําเนินการ
ตอบสนองต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียอย่างเหมาะสม

ต ัวอย่าง
ภายนอก
หน่วยงานดูแลกฎหมายและ
กฎระเบียบ

ลูกค ้า

ผู ้มาเยือน
ประชาชนทัวไป

บริษัทประกัน

หน่วยบริการฉุกเฉิน/
แพทย์/พยาบาล

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ต ัวอย่าง ความต้องการ/ความคาดหว ัง
ี ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อบังคับทีบังคับใชส้ ําหรักจิ กรรมด ้าน
มีการบ่งชข
OH&S ภายใต ้การควบคุม / อํานาจบังคับ
้
มีความเข ้าใจข ้อกําหนดต่าง ๆ การประยุกต์ใชภายใน
OHS
มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนด การตอบสนองทันทีตอ
่ การสอบถามข ้อมูล
การรายงานอุบัตก
ิ ารณ์ทประยุ
ี
กต์ใช ้โดยทันที
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบ ISO 45001 ทีมีหลักฐานพิสจ
ู น์ได ้
การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
คุ ้มค่าเงิน
รับผิดชอบต่อสงั คมและจริยธรรม
ให ้ข ้อมูลเกียวกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ
จัดให ้มีสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยในการเยียมชมโดยมี PPE ทีพอเพียงและการ
ควบคุมความปลอดภัยให ้ผู ้มาเยือน
การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ไม่มอ
ี บ
ุ ต
ั ก
ิ ารณ์ด ้าน OH&S
ปฏิบต
ั ต
ิ ามความมุง่ มันทีกําหนดไว ้ในนโยบาย
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
รายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกิ
ี ดขึน / การเปลียนแปลงในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยทันที
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบ ISO 45001 ทีสามารถพิสจ
ู น์ได ้
หลักฐานการบริหารความเสียงทีไม่ใช่ทางการเงิน (ต.ย. OH&S)
อัตราการเกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกี
ี ยวข ้องกับการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนตํา
แจ ้งทันเวลาและมีข ้อมูลเกียวกับปั ญหาด ้าน OH&S ของสถานทีปฏิบต
ั งิ าน
พร ้อม
จํานวน สินค ้าคงคลังทีเป็ น HAZMAT มีความถูกต ้องแม่นยําและเชือถือได ้
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎข ้อบังคับ
มีการฝึ กซ ้อมเหตุฉุกเฉิน / การอพยพในสถานทีปฏิบต
ั งิ าน / การปฐมพยาบาล
เบืองต ้น อย่างเหมาะสม
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย
ภายนอก
ื
สอมวลชน
ผู ้อยูใ่ นความอุปการะของ
พนั กงาน

ธนาคาร

ชุมชนท ้องถิน/ เพือนบ ้าน

กลุม
่ กดดัน/NGOs
ผู ้รับเหมา/ผู ้ส่งมอบ

คูค
่ ้าทางธุรกิจ
ผู ้ทํางาน (แรงงาน) / ตัวแทน

ภายใน
ผู ้ทํางาน โดยครอบคลุมถึง
ผู ้บริหาร

ผู ้ทํางาน (แรงงาน) ตัวแทน
(ภายใน)

เจ ้าของ ผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการบริหาร บริษัทแม่

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

4.2

ต ัวอย่าง ความต้องการ/ความคาดหว ัง
ให ้ข ้อมูลทีรวดเร็วและถูกต ้องเกียวกับผลกระทบ/อุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกี
ี ยวข ้องกับ
ื
OH&S ให ้กับสอ
การเปิ ดเผย/ความโปร่งใสต่อทุกคน
ความรับผิดชอบต่อชือเสียงและความรับผิดชอบต่อสังคม
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับ และตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ทสุ
ี ดของ
OH&S
สภาพการทํางานทีปลอดภัยและสถานทีทํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน
ผู ้ทํางานไม่ได ้รับผลกระทบทีไม่พงึ ประสงค์ด ้านจิตใจ/ร่างกายจากกิจกรรมการ
ทํางานต่าง
ทําตามเงือนไขการชําระคืน
การปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขการกู ้ยืม
ี
มีการบริหารความเสยงที
ดี
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
การไม่มอ
ี บ
ุ ต
ั ก
ิ ารณ์/ค่าใชจ่้ ายทางกฎหมาย/ความรับผิดชอบต่อสาธารณะใน
ด ้าน OH&S
การลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ด ้าน OH&S
เป็ นนายจ ้างทีดีทมี
ี หน ้าทีรับผิดชอบด ้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนั กงาน
เป็ นนายจ ้างทีรับผิดชอบกิจกรรมการทํางานทีมีผลต่อผู ้ทํางานและผู ้มาเยือน
การยึดมันแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี และข ้อตกลงตามสัญญา
การประกาศทีชัดเจนเกียวกับข ้อกําหนดของ OH&S ในการประกวดราคา/
สัญญา
วิธก
ี ารทีสอดคล ้องกับรูปแบบสัญญาต่างๆ ทีเกียวข ้องกับการปฏิบต
ั ิ OH&S
การยึดมันตามข ้อตกลงต่างๆ
ทําให ้ทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กัน ตามข ้อกําหนด OH&S
กําหนดข ้อกําหนดด ้าน OH&S ในทางปฏิบต
ั ท
ิ สมเหตุ
ี
สมผล
การยึดมันตามข ้อตกลงต่างๆ
การบริหารความเสียงด ้าน OH&S ทีดี
ข ้อกําหนดและเงือนไขสําหรับผู ้ทํางาน – เกียวกับ OH&S
การให ้คําปรึกษา/การมีสว่ นร่วมของพนักงานด ้าน OH&S เกียวกับการ
เปลียนแปลงด ้านการทํางาน

ตัว อย่าง ความต้อ งการ/ความคาดหวัง

ภาพลักษณ์ด ้านชือเสียงทีดีเกียวกับ OH&S
การมุง่ เน ้นทีกว ้างกว่าผลกําไรเพียงอย่างเดียว
การฝึ กอบรมทีเป็ นทียอมรับอย่างเป็ นทางการจากภายนอกสําหรับผู ้ทํางาน
ทังหมด
สภาพแวดล ้อมในการทํางานทีมีอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
ความต่อเนืองของการจ ้างงาน
โอกาสในการสนทนา / ปรับปรุง / เปลียนแปลง
ิ ธิภาพ
การจัดให ้มีการให ้คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วมอย่างมีประสท
ผู ้ทํางานยังเป็ นเจ ้าของ OH&S ของตนเองรวมทังคนอืน ๆ ทีสามารถได ้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบต
ั ก
ิ ารของผู ้ทํางาน
ผู ้ทํางานทีร ้องขอเกียวกับ OH&S อย่างสมเหตุสมผลและสิงทีพวกเขาสามารถ/
ไม่สามารถทําได ้
ผู ้ทํางานทีรายงานข ้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดเตรียม OH&S และเสนอการ
ปรับปรุงอย่างแข็งขัน
มีข ้อกําหนดและเงือนไขสําหรับผู ้ทํางาน – เกียวกับ OH&S ทีเหมาะสม
การได ้ร่วมให ้คําปรึกษา/การมีสว่ นร่วมของพนักงานด ้าน OH&S เกียวกับการ
เปลียนแปลงด ้านการทํางาน
ได ้รับการอบรมทีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับบทบาทของผู ้ทํางานและผู ้ทํา
งานอืน ๆ ทีพวกเขาเป็ นตัวแทน
ผลตอบเทนทางการเงินทีเหมาะสม
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย/การไม่เสียค่าปรับโดยไม่จําเป็ น
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย
ภายนอก

4.2

ต ัวอย่าง ความต้องการ/ความคาดหว ัง
ื ย
ี ง
มีชอเส
มีความรับผิดชอบต่อสงั คม (CSR) การกํากับดูแลกิจการ (CG) ทีดีขน
ึ

TIP
่ ากใสน
่ ้อย ไม่ใชเ่ รืองใหญ่ เพราะองค์กรเป็ นผู ้พิจารณา
การระบุ ความต ้องการและความคาดหวังนี จะใสม
เองได ้ว่า จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไร จะทําอะไรก่อน อะไรหลัง
ดังนัน เป็ นการระบุ เพือเลือก เป็ นเรืองของการแพ ้คัดออก

นิยาม
3.2
่ นเสย
ี (interested party (preferred term))
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว
ี (stakeholder (admitted term))
ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
บุคคลหรือองค์กร (3.1) ทีสามารถส่งผลกระทบ ได ้รับผลกระทบ หรือเข ้าใจว่าได ้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ
หมายเหตุ 1 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง ISO/IEC
Directives ส่วนที 1

3.11
ระบบบริหารอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ระบบการบริหาร OH&S
ระบบบริหาร(3.10) หรือ ส่วนหนึงของระบบบริหารทีใช ้เพือบรรลุนโยบายด ้าน OH&S(3.15).
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล-ผลลัพธ์ทตั
ี งใจ (intended outcomes) ของระบบบริหาร OH&S คือการป้ องกันการบาดเจ็บและ/
หรือ ภาวะทุกขภาพ(3.18) แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) รวมถึงให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและสถานทีทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy Work place) (3.6).
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล-คําว่า “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (OH&S) และ “ความปลอดภัยและสุขภาพทางอาชีพ”
(OSH) มีความหมายเดียวกัน

3.15
นโยบายอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย
นโยบาย OH&S
นโยบาย (3.14) ทีปกป้ องการได ้รับบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทุกขภาพ (ill health)(3.18) ให ้ผู ้ทํา
งาน(worker) (3.3) และให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6)

-END-

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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4.3

4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหาร OH&S
4.3

การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหาร OH&S

องค์กรต ้องพิจารณาเขตแดน(boundaries) และการประยุกต์ใช ้ของระบบบริหาร OH&S เพือจัดตัง
ขอบเขต(scope)
เมือมีการพิจารณาขอบเขตนี องค์กรต ้อง
a) คํานึงถึง( consider)ประเด็นภายนอก และภายในทีอ ้างอิงไว ้ในข ้อ 4.1
b) ไตร่ตรองถึง (take into account)ข ้อกําหนดทีอ ้างอิงไว ้ในข ้อ 4.2
c) ไตร่ตรองถึง (take into account)แผนงาน หรือ กิจกรรมทีดําเนินการเกียวข ้องกับงาน
ระบบบริหาร OH&S ต ้องรวมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ภายในการควบคุมหรือการมีอท
ิ ธิพล
ขององค์กรทีสามารถส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด ้าน OH&S
ขอบเขตต ้องมีพร ้อมเป็ นเอกสารสารสนเทศ

คําอธิบาย
เมือองค์กรได ้พิจารณากําหนดประเด็นภายนอกและภายใน (ดู 4.1) และเข ้าใจความต ้องการของบุคคลที
สนใจทีเกียวข ้อง (ดู 4.2) แล ้วเสร็จ ก็ควรได ้เวลากําหนดว่า สิงทีระบบการจัดการ OH&S ไปครอบคลุม
ควรไปถึงไหนบ ้าง เช่น ทุกสาขา บางสาขา ทุกหน่วยงาน บางหน่วยงาน
ขอบเขตของระบบการจัดการควรรวมกิจกรรมทังหมดทีอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมขององค์กร (หรือมีอท
ิ ธิพล)
ทีอาจสง่ ผลกระทบต่อสมรรถนะของ OH & S
ตัวอย่าง
ควบคุม Control
หากร ้านค ้าใช ้ระบบการจัดการ OH & S ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าระบบได ้ครอบคลุม การ
จัดส่งและการดําเนินงานในคลังสินค ้าเช่นเดียวกับกิจกรรมในพืนทีผลิต
อิทธิพล Influence
ก่อนทีจะสง่ คนทํางานไปยังไซต์งานภายนอก องค์กรควรมีสว่ นร่วมกับผู ้ให ้บริการทีไซต์
ภายนอกเพือให ้แน่ใจว่ามีการใชข้ ้อมูลร่วมกันเพือ:
a) ความเสียงด ้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเกียวข ้องกับไซต์นันซึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านขององค์กร
b) ทําให ้แน่ใจว่าการทํางานสามารถดําเนินการได ้อย่างปลอดภัยและไม่มค
ี วามเสียงต่อ
สุขภาพ
เมือกําหนดขอบเขตแล ้ว คําว่า "องค์กร" ใน ISO 45001 จะจํากัดเฉพาะสิงทีขอบเขตนันครอบคลุม เช่น
ถ ้าขอบเขตของระบบการจัดการ OH&S ถูกจํากัดเฉพาะทีม ส่วนงานหรือแผนกใด ส่วนทีเหลือขององค์กร
จะถือเป็ น “ผู ้ให ้บริการภายนอก” หรือ “บุคคลอืนทีสนใจ” (external provider or other interested
party)
่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
ขอบเขตควรจะเก็บไว ้เป็ นข ้อมูลทีเป็ นเอกสารในรูปแบบทีเหมาะสมกับองค์กร เชน
ี งหรือวิดโี อ หรือแสดงโดยภาพ
หรือกระดาษ การบันทึกเสย
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4.3

มาตรฐาน ระบุวา่ “องค์กรต ้องพิจารณาเขตแดน(boundaries) และ การประยุกต์ใช ้ของระบบบริหาร
OH&S เพือจัดตังขอบเขต(scope)”
ื อของระบบการจัดการ OH & S ขององค์กร จะขึนอยูก
ความน่าเชอถื
่ บ
ั การเลือกของเขตแดน
ึ
(boundaries) คําว่าเขตแดน (boundaries) ในทีนีหมายถึง พืนทีสว่ นงาน ทีซงระบบบริ
หาร OH&S จะ
ึ าระบบเพียงบางสว่ น เชน
่ ครอบคลุม
ครอบคลุมถึง โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ทซ
ี งทํ
อาคารไหน สาขาไหน พืนทีเช่าหรือพืนทีตนเอง ซึงการกําหนดเขตแดนนีจะทําให ้ต ้องมีการกําหนด
ประเด็นด ้านOH&S ทีอยูภ
่ ายใต ้ควบคุมและมีอท
ิ ธิพลถึงภายใต ้ความรับผิดรับชอบ สําหรับกรณีพนที
ื เช่า
องค์กรมีหน ้าทีในการประสานงานหรือจัดการทีจําเป็ นเพือทําให ้มันใจว่า พนักงานมีความปลอดภัยจาก
ประเด็นด ้านOH&S
คําว่า ขอบเขต (scope) ขอบเขตคือสิงทีองค์กรได ้ทําการส่งมอบ ไม่วา่ เป็ น กิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือ
่ การผลิตชนส
ิ ว่ นพลาสติกด ้วยการฉีด ขอบเขตไม่ถก
้ อยกเว ้นกิจกรรม
บริการ ตัวอย่างเชน
ู ใชเพื
ผลิตภัณฑ์และบริการทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะOH&S ขององค์กร หรือเพือหลบเลียง
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ขอบเขตเป็ นข ้อเท็จจริงและเป็ นถ ้อยแถลงของการดําเนินกิจการขององค์กรทีรวมอยูภ
่ ายในขอบเขตระบบ
การจัดการOH&S ดังนันการระบุขอบเขตไม่ควรให ้เกิดการบิดเบือนต่อผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
การกําหนดขอบเขตต ้องระบุไว ้ในระบบการจัดการ แต่การกําหนดเขตแดน(boundaries)นัน ต ้องการ
ข ้อมูลทีมากกว่า และ องค์กรมีอส
ิ ระและมีความยืดหยุน
่ ในการกําหนดเขตแดนและการประยุกต์ใช ้ระบบ
การจัดการ OH &S
TIP
NA

นิยาม
NA
-END-
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4.4
4.4

4.4

ระบบบริหาร OH&S

ระบบบริหาร OH&S

องค์กรต ้องจัดตัง, นํ าไปปฏิบต
ั ,ิ ธํารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนือง สําหรับระบบบริหารด ้าน
ั พันธ์ตอ
OH&S, โดยรวมกระบวนการทีจําเป็ นและปฏิสม
่ กัน ,ตามข ้อกําหนดของเอกสารนี

ั
ข้อสงเกต
คําว่า [องค์กรต ้องจ ัดตง,
ั นํ าไปปฏิบต
ั ,ิ ธํารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนือง สําหรับระบบบริหารด ้าน
OH&S ] หมายความว่า องค์กรต ้อง P-D-C-A ระบบบริหารOH&S ซึงไม่ยากต่อการทําความเข ้าใจแต่
อย่างใด
คําว่าจ ัดตงั ( establish) แปลว่า สถาปนา ก่อตัง จัดตัง ซึงมีความหมายง่ายๆคือไม่ใช่เรืองชัวคราว
ไม่ใช่โครงการ หากท่านไม่ได ้ทําจริงทําจัง ทําระบบการบริหารเฉพาะให ้เป็ นกระดาษ เฉพาะเพือโชว์
ย่อมไม่ใชเ่ ป็ นการจัดตัง ( established) ท่านจึงจําต ้องทําการการควบรวม ผสาน ระบบการบริหารกับ
การดําเนินธุรกิจประจําวันของท่าน คําว่าเป็ นไปตาม ตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี หมายถึง
องค์กรต ้องทําให ้ระบบการบริหารขององค์กรมีองค์ประกอบทีครอบคลุมกับข ้อกําหนดของมาตรฐานISO
45001 อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ั พันธ์ตอ
คําว่า [โดยรวมกระบวนการทีจําเป็นและปฏิสม
่ กัน ,ตามข ้อกําหนดของเอกสารนี]
คําว่ากระบวนการทีจําเป็น คือ กระบวนการทีสร้างมูลค่าเพิมให้ก ับองค์กรตามจุดประสงค์องค์กรที
ต ้องการ ซึงรวมถึง ผลลัพธ์ทต
ี ้องการจากระบบ การบรรลุจด
ุ ประสงค์องค์กร การสอดคล ้องต่อความ
ต ้องการความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสีย สามารถป้ องกันและควบคุมความเสียงได ้ ในกรอบของระบบอา
ชวี อนามัยและความปลอดภัย
เจตนาของข ้อกําหนดนี คือ เพือให ้มันใจว่าองค์กรกําหนดกระบวนการทีจําเป็ นสาํ หรับระบบบริหารของ
ิ จะรวมถึงไม่เพียงกระบวนการสําหรับการควบคุมความปลอดภัยในการทําการ
องค์กรตาม ISO45001 สงนี
ิ ธิผลด ้วย อาทิ
ผลิต การให ้บริการ แต่รวมกระบวนการทีจําเป็ นสําหรับการนํ าระบบไปปฏิบต
ั อ
ิ ย่างมีประสท
การตรวจประเมินภายใน การทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร และอืนๆ
ระดับของกระบวนการทีซึงกําหนดและระบุรายละเอียดสามารถผันแปรตามบริบทขององค์กร และการ
ประยุกต์ใช ้ความคิดเชิงความเสียง
กระบวนการทีจําเป็ นทีมาตรฐาน ISO 45001 กําหนดไว ้ ย่อมเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการทีจําเป็ น
ตัวอย่างกระบวนการทีจําเป็ น ทีกําหนดโดยมาตรฐาน ISO 45001 ดังนี
ข ้อกําหนด
5.4
6.1
6.1.2.1.
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3

รายละเอียด
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการต่างๆสําหรับการมีสว่ นร่วม
(participation)และการปรึกษา
ี
กระบวนการ และ กิจกรรมทีจําเป็ นเพือพิจารณาและจัดการกับความเสยงและโอกาส(ดู
ที 6.1.2 ถึง 6.1.4), ในขอบเขตทีจําเป็ นเพือมีความมันใจว่าได ้มีการกระทําตามแผน
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการ เพือการระบุอันตรายทีมี
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธํารงรักษากระบวนการ เพือ ประเมินความเสียงด ้าน
OH&S
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธํารงรักษากระบวนการ ในการประเมินโอกาสในการ
ยกระดับสมรรถนะด ้านOH&S
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัตแ
ิ ละธํารงรักษา กระบวนการ เพือ พิจารณาและเข ้าถึง
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
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7.4.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2
10.2

4.4

ื
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ิ และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นสําหรับการสอ
ภายในและภายนอกทีเกียวข ้องกับระบบบริหารOH&S
องค์กรต ้องวางแผน, นํ าไปปฏิบต
ั ,ิ ควบคุม และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นในการ
บรรลุข ้อกําหนดของระบบบริหาร OH&S, และดําเนินการปฏิบต
ั ท
ิ กํ
ี าหนดในข ้อ 6
องค์กรต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และ การธํารงรักษากระบวนการ สําหรับการกําจัด
อันตรายและลดความเสียง OH&S
องค์กรต ้องจัดทํา กระบวนการสําหรับการนํ าไปปฏิบต
ั ิ และการควบคุมการเปลียนแปลง
ไม่วา่ ชัวคราวหรือถาวร ทีกระทบต่อสมรรถนะด ้าน OH&S
ื ด
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษากระบวนการ เพือควบคุม การจัดซอจั
จ ้าง ผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์กรต ้องประสานงานกระบวนการจัดซือจัดจ ้าง กับผู ้รับเหมา
องค์กรต ้องทําให ้มันใจว่า กระบวนการและฟั งชันงานจากแหล่งภายนอกได ้รับการ
ควบคุม.
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ น เพือเตรียมการ
และตอบสนอง สําหรับ สถานการณ์ฉุกเฉินทีมีนัยยะ
องค์กรต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบัตแ
ิ ละธํารงรักษา กระบวนการในการเฝ้ าระวังติดตาม การ
วัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ิ และธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นเพือประเมินการ
บรรลุผลตามข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการ ,รวมถึง การรายงาน การ
สอบสวน และดําเนินการ, เพือพิจารณาและจัดการกับอุบต
ั ก
ิ ารณ์และความไม่
สอดคล ้อง

หมายเหตุ
ี
รวมกระบวนการทีต ้องมีเพือการจัดการความเสยงตาม
6.1
รวมกระบวนการทีต ้องมีเพือ บรรลุข ้อกําหนดของระบบบริหาร OH&S ตาม 8.1.1

แค่ไหนถึง เรียกกระบวนการ
กระบวนการต่างจากระเบียบปฏิบต
ั ิ (documented procedure,
SOP, rule, WI ) ความสําคัญจึงไม่ใช่เอกสาร แต่เป็ นเรืองของ
จัดการกับกิจกรรม ต่างๆในองค์กรอย่างเป็ นระบบ

กระบวนการเน ้นผลลัพธ์ และ
ิ องค์กรเป็ นผู ้
ผลลัพธ์นเป็
ี นสงที
กําหนด

ั เจน
กระบวนการ(process) ต่างจากขันตอน(procedure) จากนิยามจะเห็นได ้ว่ามีความแตกต่างอย่างชด
 นิยาม procedure : แนวทางเฉพาะในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
ั พันธ์ตอ
 นิยาม process
: กลุม
่ กิจกรรมทีมีความสม
่ กันและกันหรือทีมีผลกระทบต่อกันซงึ
แปลงปั จจัยนํ าเข ้าให ้เป็ นผลลัพธ์
ั พันธ์หรือทีมีปฏิสม
ั พันธ์ตอ
ตามนิยาม คําว่ากระบวนการคือ กลุม
่ ของกิจกรรมทีสม
่ กันเพือเปลียนปั จจัย
่ ลลัพธ์ทต
นํ าเข ้าไปสูผ
ี ้องการ กล่าวคือ กระบวนการเน้นผลล ัพธ์ และ ผลล ัพธ์ของกระบวนการนี
เป็นสิงทีองค์กรเป็นผูก
้ ําหนด
ด ้วยพืนฐานของการจัดการเชิงกระบวนการ จึงจําต ้องมีการกําหนด เป้ าประสงค์ของกระบวนการ
ผู ้รับผิดชอบ เกณ์ วิธก
ี าร ทรัพยากรโดยคํานึงถึงการเชือมโยงกับกระบวนการต่างๆทีต่อเนือง และจัดการ
กับปั จจัยเหล่านีเพือให ้บรรลุผลลัพธ์ ซึงไม่เกียวกับการวาดเป็ นรูปทีเรียกว่า flowchart หรือ ผังเต่าแต่
อย่างใด
ิ างๆดังนีในแต่ละกระบวนการ
เมือเป็ นกระบวนการ ท่านจึงควรต ้องพิจารณาสงต่
 กําหนดปั จจัยนํ าเข ้าทีต ้องการและผลทีคาดหวังจากกระบวนการนี
 กําหนดกิจกรรมย่อยของกระบวนการนี รวมถึง กําหนด เกณฑ์ และวิธก
ี าร ( รวมถึงการติดตาม
การวัด และตัวบ่งชีสมรรถนะทีเกียวข ้อง) ทีจําเป็ นเพือให ้มันใจประสิทธิผลของการดําเนินการ,
และควบคุมกระบวนการนี
 มีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าที สําหรับกระบวนการ

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 2 of 4

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 10 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย


4.4

มีการประเมินระบวนการ และ นํ าการเปลียนแปลงไปปฏิบต
ั ิ เพือทําให ้มันใจว่ากระบวนการเหล่านี
ส่งผลลัพธ์ตามทีตังใจ รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการ

TIP
NA

นิยาม
3.10
ระบบบริหาร
ชุดของสว่ นประกอบทีเกียวข ้องกันและกันหรือมีผลกระทบต่อกันขององค์กร (3.1) เพือกําหนดนโยบาย
(3.14) และวัตถุประสงค์ (3.15) และ กระบวนการ (3.25) เพือบรรลุวต
ั ถุประสงค์เหล่านี
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล:ระบบบริหารสามารถกล่าวถึง discipline เดียว หรือ หลาย disciplines ได ้
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล:ส่วนประกอบของระบบต ้องรวมถึงโครงสร ้างองค์กร บทบาทและความรับผิดชอบ การ
วางแผนและการดําเนินการขององค์กร การประเมินและการปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
หมายเหตุ 3 ข ้อมูล ขอบเขตของระบบบริหารอาจรวมถึงองค์กรทังหมด หน ้าทีเฉพาะทีกําหนดของ
องค์กร ฝ่ ายแผนกเฉพาะทีกําหนดขององค์กร หรือหน ้าทีหนึงหรือมากกว่านันทัวทังกลุม
่ องค์กร
หมายเหตุ 4 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives สว่ นที 1 ในหมายเหตุท ี 2 ได ้มีการดัดแปลงเพือให ้เหมาะสมต่อองค์ประกอบ
ของระบบบริหาร
3.11
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบการบริหาร OH&S
ระบบบริหาร(3.10) หรือ ส่วนหนึงของระบบบริหารทีใช ้เพือบรรลุนโยบายด ้าน OH&S(3.15).
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล-ผลลัพธ์ทตั
ี งใจ (intended outcomes) ของระบบบริหาร OH&S คือการป้ องกันการบาดเจ็บและ/
หรือ ภาวะทุกขภาพ(3.18) แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) รวมถึงให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและสถานทีทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy Work place) (3.6).
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล-คําว่า “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (OH&S) และ “ความปลอดภัยและสุขภาพทางอาชีพ”
(OSH) มีความหมายเดียวกัน

3.15
นโยบายอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
นโยบาย OH&S
นโยบาย (3.14) ทีปกป้ องการได ้รับบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทุกขภาพ (ill health)(3.18) ให ้ผู ้ทํา
งาน(worker) (3.3) และให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6)
3.25
กระบวนการ process
ั พันธ์ตอ
ึ
กลุม
่ กิจกรรมทีมีความสม
่ กันและกันหรือทีมีผลกระทบต่อกันซงแปลงปั
จจัยนํ าเข ้าให ้เป็ นผลลัพธ์
หมายเหตุ 1 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที 1
3.26
ขันตอน procedure
แนวทางเฉพาะในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ (3.25)
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4.4

หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ขันตอนอาจเป็ นเอกสารหรือไม่ก็ได ้
[แหล่ง: ISO 9000:2015, 3.4.5, ปรับปรุง — Note 1 to entry has been modified.]

-END-
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5.1

5.1

5.1

ความเป็นผูน
้ า
ํ และ ความมุง
่ มน
ั

ความเป็นผูน
้ ํา และ ความมุง
่ มน
ั

ผู ้บริหารระดับสูงต้องแสดงความเป็ นผู ้นํ าและความมุง่ มันต่อระบบบริหาร OH&S โดย:
a) รับผิดชอบและภาระรับผิดรับชอบโดยรวม ในการปอ ้งกันการบาดเจ็บในงานและภาวะทุขภาพ เช่น
เดียวกับ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและสถานทีน่าอยูน
่ ่าทํางาน(Healthy workplace) และ
กิจกรรม
b) ทําให ้แน่ใจว่า นโยบายด ้าน OH&Sและ วัตถุประสงค์ด ้าน OH&Sทีเกียวข ้อง มีการจัดทําและเข ้าได ้
กับทิศทางเชงิ กลยุทธ์ขององค์กร
่ ระบวนการทาง
c) ทําให ้แน่ใจในการบูรณากระบวนการและ ข ้อกําหนดของระบบบริหาร OH&Sเข ้าสูก
ธุรกิจขององค์กร
d) ทําให ้แน่ใจว่ามีทรัพยากรทีจําเป็ นพร ้อม สําหรับ การจัดตัง,นํ าไปปฏิบต
ั ิ ธํารงรักษา และปรับปรุง
ระบบบริหาร OH&S
ื
ําคัญของการบริหารOH&Sทีมีประสท
ิ ธิผล และสอดคล ้องกับข ้อกําหนดของระบบ
e) สอสารความส
บริหาร OH&S
f) ทําให ้แน่ใจว่าระบบบริหาร OH&S บรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้
g) ชีนํ าและสนั บสนุนให ้ บุคลากรมีสว่ นร่วมในการทําให ้ระบบบริหารOH&S มีประสิทธิผล
h) ทําให ้มันใจและส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
i) สนับสนุน ผู ้มีบทบาทบริหารทีเกียวข ้องอืนๆ แสดงความเป็ นผู ้นํ าในส่วนทีรับผิดชอบ
ี า และสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กรทีสนับสนุน ผลลัพธ์ทต
j) พัฒนา ชนํ
ี ้องการของระบบบริหาร OH&S
k) ปกป้ องผู ้ทํางาน(worker)จากถูกปฏิบต
ั ต
ิ อบโต ้(กลันแกล ้ง) เมือ รายงานอุบัตก
ิ ารณ์, อันตราย,
ี
ความเสยงและโอกาส
l) ทําให ้มันใจว่า องค์กรได ้จัดทําและปฏิบต
ั ต
ิ ามกระบวนการให ้ผู ้ทํางาน(worker)มีสว่ นร่วมหรือให ้
คําปรึกษา ( ดู 5.4)
m) สนับสนุนในการจัดทําและดําเนินงานของ คณะกรรมการความปลอดภัยและสุขอนามัย ดู 5.4 e
1)].
หมายเหตุ การอ ้างอิง “ธุรกิจ” ในเอกสารมาตรฐานฉบับนี สามารถตีความอย่างกว ้างให ้หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านันทีเป็ นแก่นหลักตามจุดประสงค์การคงอยู่ขององค์กร

ั
ข้อสงเกต
เจตนาของข ้อกําหนดนี คือ เพือให ้มันใจว่าผู ้บริหารระดับสูงได ้แสดงให ้เห็นความเป็ นผู ้นํ าและความมุง่ มัน
ในการมีสว่ นร่วม ส่งเสริมและทําให ้มันใจ สือสารและเฝ้ าตรวจสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบOH&S
องค์กรสามารถประยุกต์ใชข้ ้อกําหนดนีอย่างหลากหลาย โดยยึดปั จจัยที อาทิ ประเภท ขนาด โครงสร ้าง
ั ซอนขององค์
้
และความซบ
กร รวมถึงรูปแบบการบริหารและวัฒนธรรมองค์กร
สําหรับองค์กร “ผู ้บริหารระดับสูง” อาจหมายถึง ประธานบริหาร กรรมการผู ้จัดการ ผู ้จัดการทัวไป
คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร หุ ้นส่วนผู ้จัดการ(ต่างๆ) เจ ้าของ หุ ้นส่วน(ทังหลาย) และผู ้บริหาร/
ผู ้จัดการอาวุโส
ผู ้บริหารระดับสูงมีอํานาจทีจะมอบอํานาจหน ้าทีให ้ผู ้อืนกระทํางานแทนได ้ และให ้ทรัพยากรต่างๆ ภายใน
องค์กร และหากขอบเขตของระบบการบริหารครอบคลุมเพียงบางส่วนขององค์กร ผู ้บริหารระดับสูงคือผู ้ที
สูงสุดในหน่วยงานนันทีทําหน ้าทีสังการและควบคุมส่วนงานดังกล่าว
ึ ้บริหารระดับสูงเป็ นผู ้ตัดสน
ิ ใจ จึง
แต่ละองค์กรมีความจําเป็ นต่างกันและเฉพาะเจาะจงขององค์กรเอง ซงผู
ิ ําคัญทีผู ้บริหารระดับสูงจะทําให ้มันใจว่ากระบวนการของระบบ OH&Sขององค์กรจะบูรณาการกับ
เป็ นสงส
กระบวนการธุรกิจขององค์กรได ้
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5.1

ั ทัศน์และค่านิยมขององค์กร โดยทําการพิจารณาบริบท
ฝ่ ายบริหารสูงสุดจะเป็ นผู ้กําหนดพันธกิจ วิสย
ี และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร ทีซงึ
ความต ้องการและความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ั ญา ภาระความรับผิดชอบ เสมอมา
สะท ้อนอยูใ่ นแผนเชงิ กลยุทธ์ คํามันสญ
ิ ําคัญยิงสําหรับการดําเนินระบบบริหารOH&S
ด ้วยเหตุผลนีความเป็ นผู ้นํ าของฝ่ ายบริหารสูงสุด จึงเป็ นสงส
ึ
ให ้ประสบความสําเร็จ ซงหมายถึ
งต ้องทําให ้ระบบสามารถบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้รวมอยูด
่ ้วย ฝ่ ายบริหาร
สูงสุดจึงมีภาระความรับผิดชอบเพือให ้ระบบบริหารOH&Sขององค์กรมมีประสิทธิผลและทําให ้มันใจว่าจะ
บรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้
การเป็ นผู ้นํ า ความมุง่ มัน และการสนับสนุน จากผู ้บริหารระดับสูงเป็ นสิงสําคัญอย่างยิง สําหรับการทําให ้
ระบบการจัดการ OH&Sประสบความสําเร็จ และบรรลุผลทีตังใจไว ้ ถ ้าผู ้ปฏิบัตงิ านเห็นว่าผู ้บริหารระดับสูง
สนใจสมรรถนะด ้านOH&S อย่างจริงจัง สิงนีจะส่งสัญญานผ่านลําดับชันขององค์กร และช่วยสร ้าง
วัฒนธรรม OH&S ในเชงิ บวก
ื
การเป็ นผู ้นํ ายังหมายถึง การสอสารข
้อกําหนดของ "สงิ " ทีต ้องกระทํา และ "เหตุผล" ทีต ้องทํา
คํามันสัญญาของฝ่ ายบริหารสูงสุดจะหมายถึงการมอบทรัพยากรทางกายภาพและทางการเงินรวมถึง
ทิศทางโดยมีสว่ นร่วมเชิงรุกทีส่งเสริมระบบบริหารOH&SและสือสารความสําคัญของการบริหารOH&Sทีมี
ประสิทธิผล
คํามันสัญญาของฝ่ ายบริหารสูงสุดควรทําให ้มันใจว่าระบบบริหารOH&S:
— มิได ้มีการจัดการโดยลําพังหรือแยกจากกลยุทธ์แกนหลักทางธุรกิจ
ิ ใจด ้านธุรกิจเชงิ กลยุทธ์
— มีการพิจารณาเมือทําการตัดสน
— เป็ นแนวร่วมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ึ
— ได ้ประโยชน์จากระดับทรัพยากรทีเหมาะสม (ดูทข
ี ้อ 7.1) ซงได
้รับในลักษณะทีทันเวลาและมี
ิ ธิผล
ประสท
— มอบมูลค่าทีแท ้จริงให ้กับองค์กร
— ปรับปรุงอย่างต่อเนืองและยังคงประสบความสําเร็จในระยะยาว
นโยบายOH&Sและวัตถุประสงค์ด ้านOH&S มีการตังเป้ าหมายให ้บรรจบกับองค์ประกอบทางOH&Sของ
แผนกลยุทธ์ขององค์กรและก่อรากฐานของระบบบริหารOH&S
ฝ่ ายบริหารสูงสุดต ้องตระหนักถึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพการทํางานด ้านOH&S ของกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ เมือมีการวางแผนธุรกิจ และทบทวนกลยุทธ์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น โอกาสเพือ
ิ ธิผลการทํางานด ้านOH&Sของอาคาร หรือผลิตภัณฑ์จะมากขึนหากมีการพิจารณา
การปรับปรุงประสท
เกณฑ์OH&Sในขันตอนการออกแบบมากกว่ารังรอไปจนถึงขันตอนการก่อสร ้างหรือผลิต
ในทางกลับกัน ฝ่ ายบริหารสูงสุดควรสง่ เสริมบุคคลอืน ๆ ในองค์กรทีมีบทบาทบริหารทีเกียวข ้องเพือให ้
สามารถประยุกต์ใช ้ความเป็ นผู ้นํ ากับพืนทีรับผิดชอบของตนเองทีเกียวข ้องกับระบบบริหารOH&Sโดย
่ งค์กร ทังนี
สามารถทําให ้คุณค่าความเป็ นผู ้นํ าและคํามันสัญญาของฝ่ ายบริหารสูงสุดสามารถกระจายลงสูอ
ด ้วยการแสดงความเป็ นผู ้นํ าและคํามันสัญญา ฝ่ ายบริหารสูงสุดสามารถเป็ นผู ้นํ าและส่งเสริมพนักงานของ
องค์กรและบุคลากรอืน ๆ ทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กรเพือบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ในระบบ
บริหารOH&Sขององค์กร
ี
ําหรับการปรับปรุงเมือฝ่ ายบริหาร
องค์กรทีมีภาพทีดีในการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้านOH&S และบ่งชโอกาสส
ั ให ้เข ้าร่วมในระบบบริหารOH&Sอย่างแข็งขัน
สูงสุด จะสร ้างวัฒนธรรมทีกระตุ ้นบุคลากรทุกระดับชน
ี า และสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กรทีสง่ เสริมระบบบริหารอาชวี อนามัย
ฝ่ ายบริหารสูงสุดควรพัฒนา ชนํ
และความปลอดภัยและทีกระตุ ้นคนทํางานและตัวแทนของคนทํางาน ในการมีสว่ นร่วมเชิงรุกในระบบ
บริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้อง ซึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการจัดตังและ ดําเนินระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล
โดยทัวไป ฝ่ ายบริหารสูงสุดจะกําหนดวัฒนธรรมด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และ
ส่งผ่านไปยังค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมกลุม
่ ทัศนคติ การรับรู ้ ความชํานาญ และรูปแบบของกิจกรรม
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วัฒนธรรมด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีส่งเสริมระบบบริหาร
อาชวี อนามัยและความปลอดภัยขององค์กรต ้องสร ้างระบบการ
ื
ื
สอสารที
มีความไว ้เนือเชอใจกั
นและกัน ด ้วยการแบ่งปั นการรับรู ้
ความสําคัญของระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย และ
ื นในประสท
ิ ธิผลของมาตรการป้ องกันซงแสดงให
ึ
ด ้วยความเชอมั
้เห็น
ได ้ว่าเป็ นองค์กรแห่ง “การเรียนรู ้”

5.1

ในบริบทของอาชวี อนามัยและความ
ปลอดภัย การร่วมมือระหว่างผู ้จัดการ
คนทํางาน และ ตัวแทนของ
คนทํางาน เป็ นสว่ นประกอบสําคัญใน
การทําให ้ระบบ OH&S มีประสิทธิผล

TIP
การบูรณาการระบบบริหารOH&Sเข้ าสู่ กระบวนการทางธุรกิจ
ั ญาของฝ่ ายบริหารสูงสุดเป็ นสงจํ
ิ าเป็ นต่อการบูรณาการของระบบบริหาร
ความเป็ นผู ้นํ าและคํามันสญ
่ ระบวนการทางธุรกิจโดยขึนอยูก
ิ ระดับรายละเอียดและบริบททีจะบูรณา
OH&Sเข ้าสูก
่ บ
ั องค์กรในการตัดสน
่
การข ้อกําหนดของระบบบริหารOH&Sเข ้าสูหน ้าทีทางธุรกิจทีหลากหลาย การบูรณาการเป็ นกระบวนการ
ต่อเนืองและสามารถเพิมประโยชน์ตามเวลาทีสอดคล ้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
่ ระบวนการทางธุรกิจขององค์กร จะสามารถยกระดับ
การบูรณาการของระบบบริหารOH&Sเข ้าสูก
ความสามารถขององค์กรในการ:
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลมากขึน ผ่านการแบ่งปั นกระบวนการและ
•
การดําเนินการอย่างมีประสท
ทรัพยากรต่าง ๆ
•
การส่งมอบมูลค่าทีเพิมขึนด ้วยการเกียวข ้องอย่างใกล ้ชิดมากขึนกับกระบวนการทีองค์กร
ดําเนินการ
่ ระบวนการ
•
องค์กรสามารถพิจารณาโอกาสสําหรับการบูรณาการกิจกรรมบริหารOH&Sเข ้าสูก
ทางธุรกิจของตนเองด ้วยการควบรวมของ
ั ทัศน์หรือกล
•
ผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้หรือวัตถุประสงค์ด ้านOH&SของระบบบริหารOH&Sในวิสย
ยุทธ์ขององค์กร (โดยชัดแจ ้งหรือโดยปริยาย) ตัวอย่างเช่น ทีเกียวกับนวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ั ญาดานนโยบายOH&Sในการกํากับดูแลองค์กร
•
คํามันสญ
•
ความรับผิดชอบในระบบบริหารOH&Sตามรายละเอียดงาน
•
ตัวชีบ่งสมรรถนะด ้านOH&Sด ้านOH&Sในระบบประสิทธิภาพการทํางานด ้านธุรกิจซึงรวมการ
ประเมินแผนกหรือพนักงาน อาทิเช่น KPIs
ิ ธิผลการทํางานด ้านOH&Sจากรายงานภายนอก ตัวอย่างเชน
่ รายงานทางการเงิน
•
ประสท
หรือการพัฒนาอย่างยังยืน
•
กระบวนการในการกําหนดแง่มม
ุ ด ้านOH&Sทีสําคัญรวมถึงความเสียงและโอกาสทีกระทบต่อ
่ ระบวนการบริหารความเสยงทางธุ
ี
ระบบบริหารOH&Sเข ้าสูก
รกิจทีเป็ นมาตรฐาน
•
เกณฑ์OH&Sในการวางแผนกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงกระบวนการจัดซือจัดจ ้าง
ื
่ ารสอสารทางธุ
ื
่ งทางและกระบวนการเข ้าร่วม อาทิเชน
่
•
การสอสารด
้านOH&Sเข ้าสูก
รกิจ ชอ
ประชาสัมพันธ์

นิยาม
NA
-END-
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5.2

5.2 นโยบายOH&S
5.2

นโยบายOH&S

ผู ้บริหารสูงต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบต
ั ิ และธํารงรักษา นโยบายOH&S ซึง:
a) รวมความมุง่ มันในการให ้สภาพการทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน เพือป้ องกันการได ้รับ
บาดเจ็บและภาวะเจ็บป่ วยเกียวกับการทํางาน และมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ ขนาด และ บริบทของ
ี
องค์กร และลักษณะเฉพาะของความเสยงOH&S
และ โอกาสOH&S
b) ให ้กรอบการทํางานสําหรับการตังวัตถุประสงค์ด ้าน OH&S
c) รวมถึงความมุง่ มันในการบรรลุข ้อกําหนดทางกฎหมายทีบังคับใช ้ และ ข ้อกําหนดอืน ๆ
ี
d) รวมความมุง่ มันในการกําจัดและลดความเสยงด
้านOH&S (ดู 8.1.2)
e) รวมความมุง่ มันในการปรับปรุงอย่างต่อเนืองสําหรับระบบบริหาร OH&S
f) รวมความมุง่ มันในการให ้คําปรึกษาและมีสว่ นร่วมของผู ้ทํางาน(worker), และ หากมี,ตัวแทนผู ้ทํางาน
(worker)
นโยบายด ้าน OH&S ต ้อง
— มีพร ้อมอยู่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
— ได ้รับการสือสารภายในองค์กร
ี ,ตามความเหมาะสม
— มีพร ้อมให ้ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
— เกียวข ้อง และเหมาะสม

ั
ข้อสงเกตุ
หนึงในการแสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มันในส่วนความเป็ นผู ้นํ า คือสิงทีผู ้บริหารระดับสูงได ้กําหนดเนือหา
นโยบาย เพราะนโยบายเป็ นหนึงในทิศทางทีองค์กรต ้องการผลักดันสําหรับOH&S ทังนีเพราะนโยบาย
ขององค์กรเป็ นพืนฐานหลักของการออกแบบและจัดทําระบบการจัดการ
ั ทัศน์ เจตนารมณ์ ปรัชญา ค่านิยม และศรัทธา ขององค์กรในสว่ นทีเกียวกับเรือง
นโยบายควรสะท ้อนวิสย
้
ั ทัศน์เพือกําหนดนโยบาย เพราะ
OH&Sทีต ้องการอย่างจริงจัง ผู ้บริหารระดับสูงควรใชความคิ
ดและวิสย
นโยบายจะกลายเป็ นบทบัญญัตท
ิ องค์
ี
กรจะยึดถือต่อไป
สิงทีองค์กรควรคํานึงถึงเพือการจัดทํานโยบาย
ั ทัศน์ ค่านิยม และความเชือ
 พันธกิจ วิสย
หนึงในการแสดงให ้เห็นถึงความ
 การประสานกับนโยบายอืน ๆ (บริษัทแม่ หรือ กลุม
่ บริษัท)
ิ
มุง่ มันในสว่ นความเป็ นผู ้นํ า คือสงที
 ความต ้องการของบุคคลทีทํางานภายใต ้การควบคุมของ
ผู ้บริหารระดับสูงกําหนดเนือหา
องค์กร
นโยบาย เพราะนโยบายเป็ นหนึงใน
 อันตราย OH&S ขององค์กร
ทิศทางทีองค์กรต ้องการผลักดัน
 สมรรถนะ OH&S ในอดีตและปั จจุบน
ั ขององค์กร
สําหรับ OH&S ขององค์กร
 โอกาสและความจําเป็ นสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
และการป้ องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วย
 มุมมองของบุคคลทีสนใจ (interested parties)
ิ จําเป็ นเพือใชในการจั
้
 สงที
ดทําวัตถุประสงค์ ทีเป็ นจริงและสามารถทําได ้
นโยบายควรกล่าวถึงความมุง่ มันทีจะปกป้ องความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลในทีทํางานและบุคคล
อืนๆ ทีอาจได ้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทํางาน โดย:


ความมุง่ มันส่วนตัวของผู ้บริหารระดับสูง ทีจะแถลง เจตนารมณ์และนโยบายในการปกป้ องผู ้คนที
เกียวข ้องกับ OH&S
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5.2

ตระหนักทราบและการนํ าระบบ OH&S ให ้เป็ นส่วนหนึงของการปรับปรุงสมรรถนะทางธุรกิจ
บรรลุสมรรถนะ OH&S ในระดับสูงสุด และ มุง่ มันทีจะปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนืองโดยมี
ความคุ ้มต่อค่าใช ้จ่าย
ี
ควบคุมความเสยงและการป้
องกันการบาดเจ็บ, เจ็บป่ วย, โรคร ้าย และอุบต
ั ก
ิ ารณ์ใด ๆ
ยอมรับว่าคนเป็ นทรัพยากรหลักและสง่ เสริมสุขภาพและความปลอดภัยทัวไปของคนงาน
ให ้ทรัพยากรทีเพียงพอและเหมาะสม และการกํากับดูแลในการดําเนินการตามนโยบายรวมถึง
ี
การเข ้าถึงคําแนะนํ าผู ้เชยวชาญในกรณี
ทจํ
ี าเป็ น
เผยแพร่วต
ั ถุประสงค์OH&S โดยการแจ ้งภายในเป็ นอย่างน ้อย
ให ้การบริหารจัดการOH&S เป็ นความรับผิดชอบทีสําคัญของผู ้จัดการตามสายงานและหัวหน ้า
งานทังหมด
การมีสว่ นร่วมอย่างเห็นได ้ชัดจากผู ้บริหารระดับสูงและผู ้จัดการตามสายงานเพือให ้มันใจว่าได ้มี
การปฏิบต
ั งิ านทีดีในการดําเนินกิจการประจําวัน
มันใจในความเข ้าใจ การดําเนินงาน และธํารงรักษาทุกระดับในองค์กร
มันใจการมีสว่ นร่วม และการให ้คําปรึกษา เพือสร ้างความมุง่ มันในการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย
มันใจว่าคนงานทุกระดับจะได ้รับการฝึ กอบรมทีเหมาะสมและมีความสามารถในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที
และความรับผิดชอบของตน
ทบทวน นโยบาย ระบบการบริหารจัดการ และการตรวจสอบการปฏิบต
ั ส
ิ อดคล ้องตามนโยบาย
่ ารปรับปรุงอย่างต่อเนือง
เป็ นระยะๆ เพือผลักดันสูก
พิจารณาการจัดลําดับเปรียบเทียบสมรรถนะไม่วา่ ภายในองค์กรหรือภายนอก
รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S เป็ นระยะ ต่อภายในและต่อบุคคลภายนอกที
เกียวข ้อง

ั เจนเพียงพอในถ ้อยแถลงนโยบายโดยสนใจ
นโยบาย OH&S ขององค์กรควรได ้รับการกําหนดไว ้อย่างชด
คนอ่าน มีการระบุประเด็นสําคัญทีกําหนดไว ้ในรายการข ้างต ้น นโยบายควรได ้รับการลงนามและลงวันที
โดยผู ้บริหารระดับสูงทีมีความรับผิดชอบด ้านOH&S ซึงแล ้วแต่ประเภทขององค์กรและความเสียงที
เกียวข ้องกับการดําเนินกิจการขององค์กร ถ ้อยแถลงนโยบายอาจจําเป็ นต ้องมีการเพิมเติมหรือมี
รายละเอียดเพิมเติมในนโยบายย่อยของหน่วยงานย่อมได ้
นโยบาย OH&S ควรสอดคล ้องกับนโยบายระบบการจัดการอืนๆขององค์กร เช่น คุณภาพหรือสิงแวดล ้อม
้ ้ และทีจําเป็ น ทําการปรับเปลียนโดย
นโยบาย OH&S ควรได ้รับการทบทวน และ ทวนสอบการใชได
ผู ้บริหารระดับสูงได ้บ่อยเท่าทีจําเป็ นเพือให ้แน่ใจว่ายังคงมีความเกียวข ้องและเหมาะสมกับองค์กร
การนํ าข ้อกําหนดนีมาใช ้ให ้ได ้ผล จะต ้องมีการกําหนดหน ้าทีรับผิดชอบในการพัฒนานโยบาย รวมถึงการ
ให ้ความเห็นชอบอนุมต
ั ิ การสือสาร การเผยแพร่ การนํ าไปปฏิบต
ั ิ การรักษานโยบาย และการทบทวน
นโยบายเมือจําเป็ น
นโยบายเป็ นส่วนทีมาก่อนส่วนอืนในระบบการจัดการ แต่เพือความรอบคอบ องค์กรอาจรอไว ้ก่อนจนกว่า
จะกําหนดประเด็นOH&S จากการดําเนินงานและการวางแผน ตลอดจนการเตรียมการเบืองต ้นสําหรับ
ิ จะเขียนในสาระของตัวนโยบายให ้เหมาะสมตรงกับ
ระบบการจัดการ แล ้วจึงค่อยเลือกถ ้อยคํา เลือกสงที
จุดประสงค์ขององค์กร
ื
นโยบายควรได ้รับการสอสารและทํ
าให ้สามารถเข ้าถึงโดยทุก
คน แพร่หลายเท่าทีจําเป็ นในสถานทีของการทํางาน และมี
ความพร ้อมต่อการเผยแพร่ตอ
่ ผู ้ทีสนใจ(interested
parties) ซึงอาจผ่านทางเว็ปไซด์ หนั งสือประจําปี หรือมีให ้
เป็ นเอกสารเมือร ้องขอ และหากมีการเปลียนแปลงนโยบาย
ใด ๆ ควรสือสารการเปลียนแปลงทันทีทเป็
ี นไปได ้

นโยบายสามารถสือสารในรูปแบบ
ทัวไปโดยไม่จําเป็ นต ้องใช ้ตัวเอกสาร
่ ผ่านการใช ้
นโยบายแต่อย่างใด เชน
กฎ ประกาศคําสงั และขันตอน
ปฏิบต
ั ก
ิ าร, โปสเตอร์ คําขวัญ ฯลฯ

การสือสารนโยบายทีดี ควรอยูใ่ นรูปแบบทีซึง สามารถ
 แสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มันของผู ้บริหารระดับสูงและองค์กรในการบริหารจัดการOH&S
 เพิมการรับรู ้ของความมุง่ มันทีกําหนดในนโยบาย
 เป็ นการอธิบายว่าทําไมระบบOH&S จึงได ้ถูกจัดทําและธํารงรักษา
 ให ้แนวทางแต่ละคนในการทําความเข ้าใจความรับผิดชอบและการรับผิดรับชอบด ้านOH&S
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5.2

นโยบายสามารถสือสารในรูปแบบทัวไปโดยไม่จําเป็ นต ้องใช ้ตัวเอกสารนโยบายแต่อย่างใด เช่น ผ่านการ
้ ประกาศคําสงั และขันตอนปฏิบต
ใชกฎ
ั ก
ิ าร, โปสเตอร์ คําขวัญ ฯลฯ
ื
ึ
ื ,
การสอสารนโยบาย,
ควรจะนํ ามาซงประเด็
นความหลากหลายในสถานทีทํางาน, ระดับการรู ้หนังสอ
ทักษะทางภาษา เป็ นต ้น
TIP

นิยาม
NA
-END-
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5.3

5.3 บทบาท ความร ับผิดชอบ และอํานาจหน้าที ขององค์กร
5.3

บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน ้าที ขององค์กร

ผู ้บริหารระดับสูงต ้องทําให ้มันใจว่าความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าที สําหรับบทบาททีเกียวข ้องภายใน
ระบบบริหารOH&S ได ้รับการมอบหมายและสือสารทุกระดับชันภายในองค์กร และธํารงรักษาเป็ นเอกสาร
สารสนเทศ ผู ้ทํางาน(worker)ในแต่ละระดับชันขององค์กรต ้องถือว่ามีความรับผิดชอบในประเด็นที
เกียวข ้องกับระบบบริหาร OH&S ทีตนควบคุม
หมายเหตุ เมือความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีสามารถมอบหมาย, ทีสุดแล ้ว, ผู ้บริหารระดับสูง ยังคงมี
ภาระรับผิดชอบสําหรับ การดําเนินการของระบบบริหาร OH&S
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจเพือ
a) ทําให ้มันใจว่าระบบบริหารOH&S สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของเอกสารนี
b) รายงานสมรรถนะของระบบบริหารOH&Sต่อผู ้บริหารระดับสูง.

โครงสร้างองค์กรและหน้าทีความร ับผิดชอบ
โครงสร ้างขององค์กรเป็ นการอธิบายโดยสังเขปถึงลํ าดับชันของการปกครองและความสัมพันธ์ของการ
รายงานผลระหว่างหน ้าทีและระดับต่างๆในองค์กร หน ้าทีในแต่ละระดับความรับผิดชอบของแต่ละแผนก
อาจสรุปให ้เห็นรายละเอียดมากขึนในแผนภูมอ
ิ งค์กร
ความสําเร็จในการประยุกต์ระบบการจัดการOH&Sนันขึนอยูก
่ บ
ั ความมุง่ มันของพนักงานทุกคนในองค์กร
บทบาทและความรับผิดชอบทางด ้านOH&Sของพนั กงานอาจมีการระบุไว ้น ้อยมาก แต่อาจระบุแทรกอยูใ่ น
หน ้าทีหรือกิจกรรมอืนๆ ในองค์กรก็ได ้
ความมุง่ มันของการจัดการOH&Sจะต ้องเริมจากผู ้บริหารระดับสูงสุด ซึงผู ้บริหารจะต ้องจัดทํานโยบาย
้ างถูกต ้อง
OH&Sขององค์กรและต ้องแน่ใจว่าระบบการจัดการOH&Sได ้ถูกนํ าไปใชอย่
ึ การ
สว่ นหนึงของความมุง่ มันนีการแต่งตังผู ้แทนฝ่ ายบริหารด ้านการจัดการOH&Sจะต ้องถูกจัดทําขึนซงมี
ั
้
ระบุหน ้าทีความรับผิดชอบ อํานาจการสงการในการประยุ
กต์ใชระบบการจั
ดการOH&S ในองค์กรขนาด
ั ซอนอาจมี
้
ใหญ่และทีมีความซบ
การแต่งตังผู ้แทนฝ่ ายบริหารด ้านการจัดการOH&Sมากกว่า 1 คนก็ได ้
สําหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กก็อาจมีผู ้รับผิดชอบคนเดียวก็ได ้
ผู ้บริหารสูงสุดจะต ้องแน่ใจว่าทรัพยากรทีจําเป็ นในการขับเคลือนและรักษาระบบการจัดการOH&Sนัน
จะต ้องเพียงพอและเหมาะสม ดังนันสิงสําคัญในการจัดการOH&Sนันคือบทบาทและความรับผิดชอบได ้
ถูกระบุไว ้อย่างชัดเจนและสือสารให ้กับพนักงานทุกระดับหรือผู ้ทีเป็ นตัวแทนขององค์กรได ้รับทราบ
นิยาม
บทบาท คือ ตํ า แหน่ ง ทีบุค คลครองอยู่แ ละมีค วามสั ม พั น ธ์กั บ ตํ า แหน่ ง อืนๆในองค์ก ร ตั ว อย่า งเช่น :
ประธาน หัวหน ้าแผนก ตัวแทนด ้านการจัดการOH&S ผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ หัวหน ้าควบคุมคนงานซ่อมบํารุง
่ : การตรวจ
หน้าทีความร ับผิดชอบ คือ หน ้าทีทีได ้รับมอบหมายและหน ้าทีโดยตํ าแหน่ ง ตัวอย่างเชน
ประเมินด ้านOH&Sตามกําหนดการ การรายงานผลการตรวจสอบการดํ าเนินงานตามข ้อกําหนดกฎหมาย
ี
ให ้กับรัฐบาล ให ้คําชแนะกั
บทีมงานแก ้ปั ญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครืองมืออย่าง
สมําเสมอ
ั สว่ น
อํานาจ คือ อํานาจและอิทธิพลของบุคคลทีเกิดจากตําแหน่งหน ้าทีรวมทังเกิดจากบุคลิกลักษณะนิสย
่ : อํานาจในการขอรายงานการดํ าเนินงานด ้านOH&S อํานาจในการสังการให ้บุคคล
บุคคล ตัวอย่างเชน
เก็บตัวอย่างหรือทําการวิเคราะห์ และการลงโทษทางวินัยลูกจ ้างทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
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5.3

ํ หร ับ
มาตรฐานระบุวา
่ ผูบ
้ ริหารระด ับสูงต้องทําให้มนใจว่
ั
าความร ับผิดชอบและอํานาจหน้าที สา
ั
ื
บทบาททีเกียวข้องภายในระบบบริหารOH&S ได้ร ับการมอบหมายและสอสารทุ
กระด ับชนภายใน
องค์กร และธํารงร ักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ
ความหมายของคํากล่าวนีคืออะไร
กําหนดบทบาท คือ องค์กรได ้ระบุตํ าแหน่ งและอธิบ ายหน า้ ทีความรับผิด ชอบทีจํ าเป็ นต่อการกํ า หนด
แผนการนํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละคงไว ้ซึงทุกๆส่วนของระบบการจัดการOH&Sอย่างมีประสิทธิผล
การจ ัดทําเป็นเอกสาร คือ การกําหนดรายละเอียดของบทบาท อํานาจหน ้าทีเป็ นลายลักษณ์อักษร จัด ทํา
เป็ นแผนภูมอ
ิ งค์กร ขันตอนการปฏิบต
ั ก
ิ าร บันทึกเตือนความจํา
ื
การส อสาร
คือ การทํา ให ้ทุก คนทีเกียวข ้องและคนทีจํ า เป็ นต ้องรู ้หน ้าทีของระบบการจัด การ OH&Sซงึ
ได ้แก่ทก
ุ คนในองค์กรนันได ้รับทราบถึงบทบาท และอํานาจหน ้าทีความรับผิดชอบ
ทีมีความสําคัญเนืองจากระบบการจัดการOH&Sเกียวข ้องกับคนและบทบาทหน ้าทีความรับผิดชอบของแต่ละ
คนซึงทํางานเป็ นส่วนหนึงของทีมทีจะทําให ้ระบบ การจัดการOH&Sทํางานได ้ผล ทุกๆคนจะทํางานได ้ดี
ทีสุดเมือพวกเขามี:
ั เจน
 เป้ าหมายและหน ้าทีความรับผิดชอบทีระบุไว ้อย่างชด
่ งทางการรายงานและการสอสารที
ื
ั เจนทังในแนวตังและแนวนอนของแผนผังองค์กร
 ชอ
ชด
 การจั ด สรรทรั พ ยากรต่า งๆทีเหมาะสมและการสนั บ สนุ น ด ้านเวลา เครืองมือ งบประมาณและ
ผู ้ร่วมงาน
ความร ับผิดชอบของการจ ัดการ
ผู ้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อ :
 กําหนดนโยบายOH&Sขององค์กร
 เป็ นผู ้นํ าโดยการปฏิบัตเิ ป็ นตัวอย่างในข ้อตกลงเรืองการปรับปรุงอย่างต่อเนือง การป้ องกันอันตราย
และการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข ้อง
 จัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงเพือการนํ าระบบการจัดการOH&Sไปปฏิบต
ั แ
ิ ละคงไว ้
 ให ้รางวัลสําหรับผลการดําเนินงานระบบการจัดการOH&Sทีดี
 เป็ นผู ้นํ าในการจัดการทบทวนระบบการจัดการOH&Sอย่างสมําเสมอ
 รวมหลักการจัดการOH&Sและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ ห ้เข ้ากันกับวัฒนธรรมขององค์กร
ทร ัพยากร
ถ ้อยคําทีดีและความตังใจทีดีนันยังไม่เพียงพอต่อการประสบความสําเร็จในระบบ การจัดการOH&S การ
จัดการต ้องให ้อํานาจและทําให ้มันใจว่าสามารถจัดหาทรัพยากรได ้อย่างพอเพียงเพือทําให ้การปฏิบต
ั งิ าน
ของบุคคลเป็ นไปตามหน ้าทีและตามขันตอนการปฏิบัตงิ านทีจําเป็ น
ทรัพยากรประกอบไปด ้วย :
 บุคคลทีได ้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดี มีประสบการณ์ ทักษะและความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน
ิ ธิผลและมีประสท
ิ ธิภาพ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีความรับผิดชอบได ้อย่างมีประสท
 เวลาในการวางแผนงาน การนํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบการจัดการOH&S รวมถึงเวลา
สําหรับการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีความรับผิดชอบตามปกติด ้วยถ ้าจําเป็ น
 การสนับสนุนด ้านการเงินอย่างพอเพียง (การจัดสรรงบประมาณ) เพือให ้โครงการดําเนินไปได ้ การ
ปรับปรุงขันตอนการทํางาน การฝึ กอบรม ฯลฯ เป็ นไปตามแผนทีกําหนดไว ้
 เครืองมือ ได ้แก่ อุปกรณ์ เครืองมือและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆทีจะทําให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์
และเป้ าหมายและคงไว ้ซึงระบบการจัดการOH&S
ความร ับผิดชอบของต ัวแทนระบบ
แต่ละองค์กรทีปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของระบบการจัดการOH&S ต ้องแต่งตังตัวแทนฝ่ ายระบบการจัดการ
ึ หน ้าที:
OH&Sหนึงคนหรือมากกว่าซงมี
ี
 ให ้คําชแนะและแนวทางในการบริ
หารงานบริษัทตามแผนงาน การนํ าไปปฏิบต
ั ิ การคงไว ้และการ
ปรับปรุงระบบการจัดการOH&S
 ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและความก ้าวหน ้าของระบบการจัดการOH&S
 ระบุปัญหาของระบบการจัดการOH&Sและกําหนดวิธก
ี ารแก ้ไขและป้ องกันถ ้าจําเป็ น
 รายงานความก ้าวหน ้าและปั ญหาของระบบการจัดการOH&Sต่อผู ้บริหารระดับสูงอย่างสมําเสมอ
 ให ้คําแนะนํ าในการเปลียนแปลงระบบการจัดการOH&Sต่อผู ้บริหารระดับสูง
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5.3

ความสามารถ ท ักษะ และบุคลิกล ักษณะของต ัวแทนฝ่ายบริหารการจ ัดการOH&S
ตัวแทนฝ่ ายจัดการOH&Sทีมีประสิทธิผลควรมีคณ
ุ สมบัตท
ิ ผสมผสานระหว่
ี
างความถนัด ความรู ้ในเทคโนโลยี
และบุคลิกภาพ บุคคลทีได ้รับการคัดเลือกจะต ้อง :
 มีความรู ้เกียวกับประเด็นปั ญหาOH&Sโดยทัวไปและประเด็นปั ญหาOH&Sเฉพาะภายในองค์กร
 มีความมุง่ มันในการปรับปรุงOH&S
 เป็ นผู ้ทีได ้รับความน่าเชือถือและได ้รับความไว ้วางใจทังจากภายในและภายนอกองค์กร
ั ทัศน์ ความสามารถในเชิงการทูต ไม่ยอ
 มีวส
ิ ย
่ ท ้อต่ออุปสรรค อดทน มีอํานาจ มีความสามารถในการจัด
องค์กร และการกระตุ ้นจิตใจทังของตนเองและผู ้อืน
สรุปประเด็นสําค ัญ
 ทุกคนในองค์กรมีบทบาททีสําคัญต่อการปฏิบัตงิ านและความรับผิดชอบเพือทําให ้การวางแผน
งาน การนํ าไปปฏิบต
ั ิ การคงไว ้และการปรับปรุงระบบการจัดการOH&Sประสบความสําเร็จ
 ต ้องมีการกํา หนดนิยามการสือสารและการทํ าความเข ้าใจอย่า งชัด เจนเกียวกับ บทบาท ความ
รับผิดชอบ อํานาจ และรูปแบบการรายงานผล
 การบริหารต ้องนํ าโดยการทําเป็ นตัวอย่างและจัดหาทรัพยากรมาให ้พอเพียงทังคนทีมีคุณภาพ
เวลา เงินและเครืองมือ
 ตั ว แทนฝ่ ายจั ด การOH&Sมีค วามสํ า คั ญ มาก ต ้องมีอํ า นาจ ประสบการณ์ ความรู ้ น่ า เคารพ
ื อ มีทักษะการบริหารงานและเวลา มีความสามารถในการสอสารและมี
ื
น่ าเชอถื
บุคลิกความเป็ น
ผู ้นํ า ชีแนะและจูงใจผู ้อืนในองค์กร
 ตัวแทนฝ่ ายจัดการOH&Sเป็ นตัวแทนด ้านการจัดการระดับสูงในการดําเนินงานระบบการจัดการ
OH&Sวันต่อวันและเป็ นตัวแทนของผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบัตก
ิ ารทุกฝ่ าย หัวหน ้างานและพนั กงานทุก
คนจนถึงผู ้บริหารระดับสูง
กรอบ แสดงต ัวอย่างของบทบาทและความร ับผิดชอบในระบบบริหารOH&S
ความร ับผิดชอบในระบบบริหารOH&S
กําหนดทิศทางโดยรวม (ผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้)
พัฒนานโยบายOH&S

ผูร้ ับผิดชอบโดยรวม
ประธาน ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร (CEO)
คณะกรรมการ
ประธาน ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร (CEO) และอืน
ๆ ตามความเหมาะสม
ผู ้จัดการทีเกียวข ้องและอืน ๆ ตามความเหมาะสม
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู ้จัดการด ้านOH&S

พัฒนาวัตถุประสงค์และกระบวนการด ้านOH&S
พิจารณาแง่มม
ุ ด ้านOH&Sระหว่างกระบวนการ
ออกแบบ
สังเกตการณ์ประสิทธิภาพการทงานของระบบ
บริหารOH&Sโดยรวม
รับประกันการบรรลุข ้อกําหนดความสอดคล ้อง
ผู ้จัดการทุกคน
สง่ เสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
ผู ้จัดการทุกคน
บ่งชีข ้อกําหนดสําหรับผู ้จัดหา ((ซัพพลายเออร์
ผู ้จัดซือ ผู ้ซือ
และเกณฑ์ในการจัดซือจัดจ ้าง
ทําให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของระบบบริหาร
บุคลากรทังหมดทีทํางานภายใต ้การควบคุมของ
OH&S
องค์กร
ทบทวนการดําเนินระบบบริหารOH&S
ฝ่ ายบริหารสูงสุด
หมายเหตุ บริษัทและสถาบันต่าง ๆ มีโครงสร ้างองค์กรทีแตกต่างกันและต ้องนิยามความรับผิดชอบ
ด ้านบริหารOH&Sบนพืนฐานของกระบวนการทํางานของตนเอง ในกรณีองค์กรขนาดเล็กและขนาด
กลาง ตัวอย่างเช่น เจ ้าของสามารถเป็ นผู ้ทีรับผิดชอบในกิจกรรมเหล่านีทังหมด
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5.3

OHSAS กําหนดให ้ ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีของบุคคลทังหมดทีปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของระบบการ
ึ
จัดการของ OH&S ต ้องมีการจัดทําเอกสาร ซงสามารถอธิ
บายและรวมอยูใ่ น:
 ขันตอนปฏิบต
ั ใิ นระบบการจัดการ OH & S
 ขันตอนการดําเนินงาน คูม
่ อ
ื การทํางาน
 โครงการและคําอธิบายงาน
 คําพรรณาลักษณะงาน
 แพคเกจการอบรมปฐมนิเทศ
อย่างไรก็ตาม องค์กรมีทางเลือกทีจะเลือกรูปแบบใดๆทีเหมาะสม ตามความต ้องการ
เอกสารดังกล่าวสามารถเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับบุคคลต่อไปนี
 ผู ้บริหารระดับสูง
 ตัวแทนฝ่ ายบริหาร
 ผู ้จัดการทุกระดับในองค์กร
 คณะกรรมการความปลอดภัยและทีมความปลอดภัย
 ผู ้ปฏิบต
ั ก
ิ ารในกระบวนการและคนงานทัวไป,
 ผู ้รับเหมาจ ้างช่วง
 ผู ้ให ้การอบรม OH&S
 ผู ้รับผิดชอบอุปกรณ์หลักในระบบ OH&S,
 ผู ้ดูแลอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับพืนทีทํางาน
ี
 ผู ้เชยวชาญด
้าน OH&S ในองค์กร
 ตัวแทนพนั กงานด ้าน OH&S
ิ ธิผลOH&S
ผู ้จัดการทังหมดควรให ้แสดงให ้เห็นได ้ ถึงความมุง่ มันในการปรับปรุงอย่างต่อเนืองของประสท
วิธก
ี ารแสดงให ้เห็นรวมถึงการเข ้าเยียมชมและตรวจสอบสถานที มีสว่ นร่วมในการตรวจสวนเหตุการณ์และ
การให ้ทรัพยากรเพือการดําเนินการกิจกรรมการแก ้ไข การเข ้างานและการมีสว่ นเกียวข ้องในการเข ้าร่วม
ประชุม OH&S การสือสารเกียวกับสถานะของกิจกรรมความปลอดภัย การรับรู ้และยอมรับและสมรรถนะ
OH&S ทีดี
ื
่ ค่ความ
องค์กรควรสอสารและส
ง่ เสริมว่าOH&S เป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ไม่ใชแ
ึ
รับผิดชอบของผู ้ทีมีหน ้าทีในการบริหารจัดการOH&S ทีกําหนดไว ้ ซงไม่
เพียงเฉพาะในความรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของตน แต่รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลอืน
TIP

นิยาม
NA
-END-
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5.4

5.4 การมีสว่ นร่วม และ การปรึกษา
5.4

่ นร่วม และ การปรึกษา
การมีสว

องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการต่างๆสําหรับการมีสว่ นร่วม
(participation)และการปรึกษา ของคนในทุกระดับชันและหน ้าที ทีเกียวข ้อง, และหากมี ,ตัวแทนผู ้
ทํางาน(worker) ในการพัฒนา ,การวางแผน นํ าไปปฏิบต
ั ิ การประเมินสมรรถนะ และกิจกรรมเพือการ
ปรับปรุงระบบการบริหารOH&S
องค์กรต ้อง
a)
ให ้กลไก เวลา การอบรม และ ทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับการมีสว่ นร่วม (participation)และการ
ให ้คําปรึกษา
หมายเหตุ1 ตัวแทนผู ้ทํางาน(worker) สามารถเป็ นกลไกในการมีสว่ นร่วม (participation)และการให ้คําปรึกษา

b)
ให ้การเข ้าถึงสารสนเทศทีเกียวข ้องอย่างทันเวลาเพือความชัดเจน, เข ้าใจได ้ และสารสนเทศที
เกียวกับ ระบบบริหาร OH&S
c) พิจารณาและขจัดอุปสรรคหรือสิงกีดขวาง ในการมีสว่ นร่วม (participation)และการลดอุปสรรคทีไม่
สามารถขจัดได ้
หมายเหตุ 2 อุปสรรคและ สิงกีดขวาง สามารถรวมถึงความล ้มเหลวในการตอบสนองปั จจัยนํ าเข ้าของผู ้ทํางาน
(worker) ,คําแนะนํ า, ภาษาหรืออุปสรรคทางภาษา, การตอบโต ้หรือการคุกคาม และ นโยบายหรือแนวทางปฏิบต
ั ิ
ทีทําให ้ถดถอย หรือ ลงโทษการมีสว่ นร่วม ของผู ้ทํางาน

d) ให ้ความสําคัญต่อการให ้คําปรึกษาของผู ้ทํางาน(worker)-ทีไม่ใชง่ านบริหาร, ดังนี
ี (ดู 4.2)
1) การพิจารณาความจําเป็ นและความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
2) การจัดทํานโยบาย OH&S (ดู 5.2)
้ ้(ดู 5.3)
3) การมอบหมายบทบาท,ความรับผิดชอบ,และอํานาจหน ้าที ทีนํ าไปใชได
4) การพิจารณาวิธก
ี ารบรรลุข ้อกําหนดกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ (ดู 6.1.3)
5) การจัดทําวัตถุประสงค์ด ้านOH&Sและแผนในการบรรลุ(ดู 6.2)
6) การกําหนดมาตรการควบคุมทีนํ าไปใช ้ได ้ สําหรับผู ้ส่งมอบภายนอก,การจัดซือจัดจ ้าง และ
ผู ้รับเหมา (ดู 8.1.4)
7) การกําหนดสิงทีจําเป็ นต ้องเฝ้ าระวังติดตาม,การวัด,และประเมิน (ดูที 9.1)
8) การวางแผน, การจัดทํา, การนํ าไปปฏิบต
ั ิ และ ธํารงรักษาโปรแกรมการตรวจติดตาม (ดู
9.2.2)
9) มันใจการปรับปรุงอย่างต่อเนือง (ดูทข
ี ้อ 10.3).
e) ให ้ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วม (participation)ของผู ้ทํางาน-ทีไม่ใชง่ านบริหาร, ดังนี
1) การพิจารณากลไกสําหรับการมีสว่ นร่วม (participation)และการให ้คําปรึกษา
(consultation)
2) การบ่งชีอันตรายและการประเมินความเสียงและโอกาส(ดู 6.1.1, และ 6.1.2)
3) พิจารณากิจกรรมในการกําจัดอันตรายและลด ความเสียงOH&S(ดูท ี 6.1.4)
4) พิจารณาข ้อกําหนดความความสามารถ การอบรมทีจําเป็ น การอบรม และ การประเมินผล
การอบรม (ดูท ี 7.2)
ื
ื
5) การพิจารณาว่าอะไรทีต ้องมีการสอสารและวิ
ธท
ี ส
ี อสาร
(ดูท ี 7.4)
้ างมีประสท
ิ ธิผลและการใช(ดู
้ ที 8.1,
6) การพิจารณามาตรควบคุมและการนํ าไปปฏิบต
ั ใิ ชอย่
8.1.3, และ 8.2)
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด และการกําหนดการปฏิบต
7) การสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์และสงที
ั ก
ิ าร
แก ้ไข (ดูที 10.2)
หมายเหตุ 3 การให ้ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วม (participation)และการปรึกษาของผู ้ทํางาน ทีไม่ใช่งานผู ้บริหาร
มีเจตนาประยุกต์ใช ้กับ ผู ้ซึงทํากิจกรรมงานนันๆ, แต่ไม่เจตนาในการกันออก , ตัวอย่าง, ผู ้จัดการทีได ้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการทํางาน หรือ ปั จจัยอืนในองค์กร
หมายเหตุ 4 เป็ นทีทราบว่า การให ้การอบรมโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายให ้กับคนทํางาน และ การให ้การอบรมระหว่าง
ชัวโมงทํางาน,เมือเป็ นไปได ้, สามารถกําจัดอุปสรรคทีสําคัญในการมีสว่ นร่วม (participation)ของคนทํางาน
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5.4

การมีสว่ นร่วมของผูป
้ ฏิบ ัติงาน
1.ทวไป
ั
ข ้อกําหนด ต ้องการให ้มีกระบวนการการมีสว่ นร่วมและการปรึกษาหารือ เป็ นทีชัดเจนว่าการมีสว่ นร่วมของ
พนักงานใน เรืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีผลในเชิงบวกต่อ สมรรถนะด ้าน สุขภาพและความ
ปลอดภัย การมีสว่ นร่วมของพนั กงานทําให ้มันใจได ้ว่าพนั กงานทุกทังหมดทีเกียวข ้องกับกิจกรรมการ
ี
ทํางาน มีสว่ นร่วมในการจัดการความเสยงนั
นๆ
้
“ การมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน” เป็ นคําทีใชรวมๆ
สําหรับหลายหลายวิธก
ี ารทีทําให ้ผู ้ทํางานมีสว่ นร่วม
ิ ใจเกียวกับการจัดการอาชวี อนามัยและความปลอดภัยในทีทํางาน
ในการตัดสน
ต ้องไม่ลม
ื ว่าการมีสว่ นร่วมหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและนายจ ้าง โดยอาศัยความร่วมมือและ
ความไว ้วางใจ, และธรรมชาติของการบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านสามารถมีสว่ นสําคัญทีมีผลต่อ:
•
การพัฒนาสุขภาพเชิงบวกและวัฒนธรรมด ้านความปลอดภัย
•
ลดอุบต
ั เิ หตุและการเจ็บป่ วยรวมถึงค่าใชจ่้ ายทีเกียวข ้อง
ี
•
การประเมินความเสยงและการจั
ดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
•
เพิมความมุง่ มันของทีมงานต่อสุขภาพและความปลอดภัย
•
รักษาความพึงพอใจทีดีและการไม่ออกจากงานของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ื
•
ปรับปรุงการสอสารกั
บพนั กงาน
•
ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าและรักษาความน่าเชือถือ และ
•
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทางกฎหมาย
เมือมีการพัฒนาและมีประสิทธิผลมากทีสุด, การมีสว่ นร่วมของพนั กงาน
นอกเหนือไปจากการให ้ข ้อมูลหรือให ้คําปรึกษาเกียวกับข ้อเสนอการ
จัดการ แต่จะการสร ้างความเป็ นหุ ้นสว่ นทีแท ้จริงระหว่างผู ้จัดการและ
พนักงาน (ไม่วา่ โดยตรงหรือผ่านตัวแทนของเขา) สาํ หรับ การจัดการ
ี
ความเสยงด
้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย

ิ
การมีสว่ นร่วมของพนั กงาน มีสงที
ต ้องทํามากไปกว่าการให ้ข ้อมูลและ
ถามความเห็นในเรืองการจัดการต่างๆ

การมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีมีประสิทธิผลและยังยืน ต ้องได ้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและ
ดําเนินการ ทุกองค์กรมีความแตกต่างกันดังนันจึงไม่มรี ป
ู แบบใดทีสามารถนํ าไปใช ้ได ้ในทุกสถานการณ์
ไม่มรี ป
ู แบบหนึงแบบทีเหมาะสมกับทังหมด สําหรับการมีสว่ นร่วมของพนั กงาน และการมีสว่ นร่วมจะต ้อง
มีความยืดหยุน
่ กับความต ้องการและวัฒนธรรมขององค์กรนันๆ
ิ ําคัญทีจะสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมในแต่ละขันตอนของ แผนการสุขภาพและความปลอดภัย และ
มันเป็ นสงส
รวมถึงการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง และทบทวนความคืบหน ้า
ความเป็ นผู ้นํ าและการจัดการทีมุง่ มัน ต่อการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านและความคิดริเริมทีเกียวข ้องเป็ น
สิงจําเป็ นในการสร ้างความมันใจว่าองค์กรมีวฒ
ั นธรรมเชิงบวก ในด ้านสุขภาพและความปลอดภัย

่ นร่วมของผูป
2. สามขนตอนของการมี
ั
สว
้ ฏิบ ัติงาน
2.1 การให้ขอ
้ มูล
 แบ่งปั นข ้อมูลกับพนั กงานโดยการให ้และแลกเปลียนของข ้อมูลและคําแนะนํ าทีชว่ ยให ้องค์กร
ิ ธิภาพ
สามารถดําเนินการอย่างมีประสท
 มันใจว่าพนักงานจะได ้รับแจ ้งอย่างถูกต ้องเกียวกับการจัดทํา การพัฒนา และจัดให ้มีการ
ฝึ กอบรมเพือให ้เข ้าใจข ้อมูลสารสนเทศ และคําแนะนํ าต่างๆ
2.2 การให้คา
ํ ปรึกษาหารือ (Consultation)

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 2 of 6

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 11 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

5.4

การให ้คําปรึกษาจากผู ้ปฏิบต
ั งิ านเป็ นวิธ ี ทีซึงส่วนการจัดการและพนั กงานหรือตัวแทนเข ้าร่วมกันพิจารณา
ึ นและกัน ทีซงเกี
ึ ยวข ้องกับการค ้นหาวิธแ
และหารือเกียวกับประเด็นทีเกียวข ้องกับความกังวลซงกั
ี ก ้ไข
ปั ญหาทียอมรับได ้ผ่านการแลกเปลียนมุมมองและข ้อมูล
ิ ธิ หรือลดความรับผิดของ
การปรึกษาหารือไม่ได ้เป็ นการทอนสท
ิ ใจขันสุดท ้าย –
ผู ้จัดการในการจัดการ - ผู ้จัดการยังสามารถตัดสน
และไม่ต ้องให ้ผู ้จัดการและพนักงาน ร่วมเห็นด ้วย. อย่างไรก็ตาม
ผู ้จัดการมีภาระหน ้าทีในการแสวงหาและรับฟั ง มุมมองของพนั กงาน
ก่อนทีจะตัดสินใจ

การให ้คําปรึกษาหารือ ไม่ใช่การ
เจรจาต่อรอง และไม่เพียงแต่ให ้
ิ นายจ ้าง
ข ้อมูลหรือให ้พนักงานในสงที
ิ ใจแล ้ว
ตัดสน

่ นร่วมและการมีสว่ นร่วม ในการแก้ไขปัญหาร่วมก ัน (Involvement and
2.3 การมีสว
participation in joint problem solving)
ิ ธิผลอย่างสมบูรณ์มักจะนํ าไปสูก
่ ารแก ้ไขปั ญหาร่วมกันซงให
ึ
การให ้คําปรึกษาทีมีประสท
้นายจ ้างและ
พนักงานมีสว่ นร่วมในระดับทีมากกว่าเดิมและมีศักยภาพสูงสุดสําหรับการปรับปรุงด ้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย
2.4 การพ ัฒนาการมีสว่ นร่วมของผูป
้ ฏิบ ัติงาน (Developing worker involvement)
เพือส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีมีประสิทธิผล องค์กรจําเป็ นเพือให ้แน่ใจว่านโยบายด ้านอชี
วอนามัยและความปลอดภัยระบุอย่างชัดเจนว่า ทุกคนมีสว่ นร่วมในการทําให ้ระบบมีประสิทธิผล
ั เจนสําหรับความมุง่ มันโดยผู ้บริหารระดับสูงเพือให ้คนทํางานมีสว่ นร่วม รวมถึง พนั กงานพาร์ท
ให ้ความชด
ึ นสว่ นหนึงของการจัดทํา วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขอนามัย
ไทม์และตัวแทนคนงาน ซงเป็
ตัวอย่างวิธก
ี าร เพือการพัฒนาการให ้พนั กงานมีสว่ นร่วมรวมถึง:
 ให ้พนั กงาน / ผู ้บริหาร เป็ นผู ้จัดทําค่านิยมความปลอดภัยหลักและกระทําตนเป็ นตัวอย่าง
 ใช ้ทีมงานพัฒนาจุดมุง่ หมายและความมุง่ มันร่วมกัน;
 สร ้างความมันใจว่าผู ้จัดการอาวุโส เป็ นตัวอย่างในการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบัตงิ าน
 สร ้างความมันใจว่าการมีสว่ นร่วมของตัวแทนแรงงานและตัวแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านมีประสิทธิผล
 ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าองค์กรเปลียนแปลงเพือให ้การสนับสนุน การมีสว่ นร่วมของคนงาน;
 สร ้างความมันใจ อุปสรรคในการปฏิบต
ั งิ านและขันตอนการปฏิบต
ั งิ านของบุคลากรได ้รับการกําจัด
 สร ้างความมันใจว่าการมีสว่ นร่วมในเชิงบวก ได ้รับการรับรู ้ เชิดชู และได ้รับรางวัล จากองค์กร
 ส่งเสริมความร่วมมือในทีทํางาน;
 สร ้างความมันใจว่าผู ้ปฏิบต
ั งิ านมีสว่ นร่วมในการทบทวนการจัดการของ OH&S และว่าสิงทีค ้นพบนัน
ถูกป้ อนกลับและทบทวนโดยพนักงาน
 การให ้ความช่วยเหลือและการฝึ กอบรมเพือสนับสนุนบทบาทการเป็ นตัวแทนของคนงานและสร ้าง
ความมันใจว่ามีการทําความเข ้าใจในสายงานและบทบาทการรายงานรวมถึงเวลาและทรัพยากร
สําหรับพนั กงาน และ
 สนับสนุนให ้พนักงานแบ่งปั นความรู ้
 การมีสว่ นร่วมในการฝึ กอบรมการปฐมนิเทศสําหรับผู ้เริมงานใหม่หรือให ้คําแนะนํ าเกียวกับวิธท
ี ดี
ี ทสุ
ี ด
ี
ื น สร ้างความ
ในการฝึ กอบรมพนั กงานในการบริหารความเสยงในบางพื
นทีเฉพาะ สร ้างความเชอมั
มันใจว่าการเรียนรู ้คงไว ้และส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม
2.5 ระบบในการทําให้คนงานมีสว่ นร่วม (Systems for involving workers)
ให ้ใช ้ระบบทีหลากหลายช่วยเพิมความสําเร็จในการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบัตงิ าน ตัวอย่างรวมถึง:
a)
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Health and safety committees
้
สถานทีทํางานหลายแห่งใชคณะกรรมการสุ
ขอนามัยและความปลอดภัยเพือประชุมและทําข ้อเสนอต่างๆ
เพือสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็ นการเปิ ด
โอกาสให ้องค์กรแสดงความมุง่ มันในการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันกับคนงาน โดยรวม ตัวแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ี
ผู ้แทนความปลอดภัยของสหภาพแรงงานความปลอดภัย ผู ้เชยวชาญ
และสว่ นการจัดการและโดยการ
สือสารอย่างมีประสิทธิผล
ผลของการประชุมทีมีประสิทธิผล ของคณะกรรมการ สุขอนามัยและความปลอดภัยคณะกรรมการ สามารถ
ใช ้เพือการปรับปรุง

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 3 of 6

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 11 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

5.4

b) คณะทํางาน / อาชวี อนามัยและความปลอดภัย / ทีมปรับปรุง (work groups/health and safety
teams/improvement teams)
การจัดตังกลุม
่ งานขนาดเล็ก เพือจัดการกับสุขภาพและความปลอดภัยทีเฉพาะเจาะจงปั ญหา อาจเป็ นวิธท
ี ี
ิ ธิผลในการสร ้างการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
มีประสท
ั งิ าน กลุม
่ ทํางานควรรวมถึงพนั กงานทีเกียวข ้อง
ั เจน ของความเป็ นอิสระใน
โดยตรงปั ญหาทีพบ และควรได ้รับการระบุวต
ั ถุประสงค์และระดับทีชด
การศึกษา จัดทําและนํ าผลสรุปการไปใช ้
c) การสํารวจทัศนคติของคนงาน (Worker attitude surveys)
ใช ้แบบสํารวจทัศนคติเพือเน ้นและติดตามประเด็นสุขภาพและปั ญหาด ้านความปลอดภัย
d) รูปแบบการรายงาน (Reporting schemes)
ี หรือ ให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ
การจัดทํากระบวนการเฉพาะสําหรับพนั กงานเพือรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์ ความเสยง
ิ ธิผลมากในการสนับสนุนให ้พนั กงานมี
ด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยทัวไป วิธน
ี เป็
ี นวิธท
ี มี
ี ประสท
สว่ นร่วม แผนการดังกล่าวเน ้นถึงความมุง่ มันของการจัดการ รับฟั งพนักงาน และ ให ้วิธท
ี ง่ี ายและทําอย่าง
ื หรือ ไม่ระบุ
มีโครงสร ้างสําหรับทุกคนเพือให ้คําแนะนํ า ซงึ การให ้แจ ้งรายงานนี ไม่วา่ จะเป็ นระบบระบุชอ
ตัวตนก็ได ้ และ ควรมีระบบการให ้สิงจูงใจและให ้เกียรติเป็ นบุคคลตัวอย่าง
e) การประเมินความเสียง / ทํามาตรการควบคุมเพือความปลอดภัยในการทํางาน คนงานทีปฏิบต
ั งิ านที
ได ้รับการประเมิน ควรมีสว่ นร่วมในกระบวนการประเมินความเสียงนัน ๆ
พนักงานรู ้วิธก
ี ารทํางานจริงและทํางานทางลัดทีเป็ นอันตราย เมือมีสว่ นร่วมในการประเมินความเสียง
คนงานมีแนวโน ้มทีจะมุง่ มันในกระบวนการทีผสมผสานมาตรการควบคุมด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
เพราะพวกเขามีสว่ นร่วมในการสร ้างจึงรู ้ว่าทําไมจึงมีการควบคุมนัน ๆ
f) การตรวจสอบความปลอดภัย / การตรวจสอบ / การตรวจประเมิน (Safety checks/ inspections
/audits)
พนักงานทีมีแนวโน ้มทีจะรู ้วิธก
ี ารทํางานจริง อยูใ่ นตําแหน่งทีจะสามารถตรวจสอบว่ามีการควบคุม OH&S
อยูใ่ นภายในสถานที และให ้ข ้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงสมรรถนะทางด ้านความปลอดภัย
g) การสร ้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety (BBS))
พนักงานมีสว่ นร่วมในการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย กับความคิดเห็นต่อทีมงาน เพือพัฒนากลยุทธ์
การแทรกแซงเพือขจัดอุปสรรคในการปฏิบต
ั งิ านให ้ปลอดภัย โดยทัวไป จะเหมาะสําหรับองค์กรทีมี
พืนฐานทีดีด ้านระบบการจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูแ
่ ล ้ว กระบวนการสังเกตการณ์นี
เป็ นสว่ นทียอมรับได ้ของวัฒนธรรมความปลอดภัย
h) การพูดหน ้าแถว (Toolbox talks)
ั ทีมุง่ เน ้นไปทีประเด็นปั ญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยเฉพาะ , เชน
่ การยกของหนัก การ
การพูดสนๆ
เดินทาง การบาดเจ็บจากยานพาหนะทีทํางาน และ ความเครียดทีเกียวกับงาน, เป็ นการทําให ้
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน, ผู ้เชียวชาญด ้านความปลอดภัยและผู ้จัดการ และวิธก
ี ารในการจัดการร่วมกัน
การพูดหน ้าแถว ช่วยอธิบายเกียวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย และเพือแสดงความเกียวข ้องของ
หัวข ้อเฉพาะกับงานนันๆ
i) วันหยุดและกิจกรรมทางสงั คม (Away days and social events)
่ วันหยุด วันกิจกรรมต่างๆ เป็ น วิธท
ใชกิ้ จกรรมการสร ้างทีม เชน
ี ดี
ี ในการทําให ้คนงานมีสว่ นร่วมใน
ึ างจาก สภาพแวดล ้อมการทํางานปกติและเพือสร ้างความร่วมมือ
สุขอนามัยและความปลอดภัย ซงห่
ระหว่างกันพนั กงานและแผนก ฝ่ ายงาน

3 การนําการมีสว่ นร่วมของผูป
้ ฏิบ ัติงานไปปฏิบ ัติ Implementing
worker involvement
ิ ใจ
อาชวี อนามัยและความปลอดภัยเป็ นเพียงสว่ นหนึงของการมีสว่ นร่วมของพนั กงาน ในกระบวนการตัดสน
ิ
ขององค์ก หากการมีสว่ นร่วมของพนักงานเป็ นสงปกติ
ทมี
ี อยูแ
่ ล ้ว ก็สามารถขยายเพือรวมถึงสุขอนามัย
และความปลอดภัย
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ผู ้จัดการควรดูแลสนับสนุนพนักงานและตัวแทนของพวกเขาโดย
จัดทํากลุม
่ งานและการประชุมอืน ๆ ตามเวลาและสถานทีที
่ พนักงานชวคราว
ั
เหมาะสม สําหรับทุกสว่ น (เชน
ตัวแทนและ
พนักงานกะ) และ เพิมการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าทีเป็ นไปได ้เพือให ้
สะท ้อนถึงความหลากหลายของคนงาน

5.4

การมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านขึนอยู่
กับ การร่วมทีเป็ นมิตรทีแท ้จริงทัวทัง
องค์กร ในกรณีทผู
ี ้จัดการไม่ได ้แสดง
ให ้เห็นว่ามีความมุง่ มัน, การมีสว่ น
ร่วมของคนงานมีแนวโน ้มทีจะ
ล ้มเหลว

ควรให ้ความสนใจเป็ นพิเศษกับพนั กงานทีพิการ(หากมี) หรือ
พนักงานทีขาดความสามารถ และเสมอภาค และการมีสว่ นร่วมด ้วย ตัวอย่างเช่นคนงานต่างด ้าวทีไม่ใช ้
่ งโหว่ ทุม
ภาษาไทย ควรระบุกลุม
่ คนงานทีเข ้าถึงได ้ยากและมีชอ
่ ความพยายามในการส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของพวกเขา ในกรณีทมี
ี ปัญหาด ้านภาษาหรือการรู ้หนั งสือ ควรหลีกเลียง การใช ้ระบบการจัดการที
ต ้องใช ้การอ่านและการเขียน และหันไปใช ้สัญลักษณ์และรูปภาพ

การมีสว่ นร่วมของคนงานในเรืองสุขอนามัยและความปลอดภัยมีแนวโน ้มทีจะดีทสุ
ี ด หากผู ้ทีทํางาน
ี
โดยตรงกับความเสยงถู
กขอให ้มีสว่ นร่วม ตัวแทนความปลอดภัยของสหภาพแรงงาน และตัวแทนทีได ้รับ
การเลือกตัง สามารถชว่ ยให ้ได ้รับการสนับสนุนทีกว ้างขึน
พนักงานจะมีสว่ นร่วมและมุง่ มันมากขึน เมือพวกเขาเห็นผลลัพธ์ของการมีสว่ นร่วม และความกระตือรือร ้น
ของผู ้จัดการและเพือนร่วมงาน ดังนันองค์กรควร
 รักษาความเกียวโยงและทําด ้วยแง่บวก
 ให ้แน่ใจการตอบสนองและดําเนินกิจกรรมตามกําหนดเวลา
 ใช ้วิธก
ี ารสือสารทีหลากหลายและทําให ้เหมาะสม
 ขอบคุณ และแสดงชัดเจนว่าองค์กรตระหนั กและเล็งเห็นข ้อมูลจากพนั กงาน
 ทําให ้มีความเป็ นไปได ้ว่าทุกคนมีสว่ นร่วม
 ทําให ้มันใจว่าพนั กงานทุกคนมีโอกาสได ้เข ้าร่วม
ื
สําหรับ คนงานทีมีสว่ นร่วมในการเชอมโยงด
้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยจากนอกองค์กร การ
ี
แบ่งปั นประสบการณ์กบ
ั ผู ้คนภายนอกองค์กรสามารถชว่ ยให ้พนั กงานได ้รับความมันใจและความเชยวชาญ
ิ ธิผลในการทํางานและโดยการใชทั
้ กษะทีพัฒนาขึนใหม่ใน
ทีมากขึน สามารถปรับปรุงประสท
สภาพแวดล ้อมอืนและในการเป็ นหุ ้นสว่ นด ้วยสถานทีทํางานทีคล ้ายกัน

4 การทบทวนการมีสว่ นร่วมของผูป
้ ฏิบ ัติงาน Reviewing worker
involvement
่ :
ควรทบทวนการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน ให ้เป็ นสว่ นหนึงของการตรวจประเมิน โดยใชตั้ วชวัี ดเชน
 ฝ่ ายจัดการมีการสง่ เสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมหรือไม่
 ได ้มีการให ้เวลาพนั กงานและมีความพยายามให ้มีสว่ นร่วมหรือไม่
 การจัดการขององค์กรชว่ ยให ้พนั กงานมีสว่ นร่วม
 การประเมินผลการทํางาน และประเมินความต ้องการฝึ กอบรมรายบุคคล
 การติดตามปั ญหา, รวบรวมข ้อมูล และ แนวคิดเพือการปรับปรุง ถูกนํ ามาใช ้;
 แรงจูงใจ ผลประโยชน์ทองค์
ี
กรให ้กับคนงาน ในการมีสว่ นร่วม

ตัวอย่างคําถามประเมินตนเอง Example self-assessment questions
a) พนั กงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายความปลอดภัย?
b) องค์กรมีตัวแทนพนั กงานด ้านความปลอดภัยหรือไม่?
c) องค์กรมีคณะกรรมการอาชวี อนามัยหรือไม่?
d) คณะกรรมการอาชวี อนามัยและความปลอดภัยได ้มีสว่ นร่วมกับกลยุทธ์องค์กรหรือไม่?
e) คณะกรรมการอาชวี อนามัยและความปลอดภัย เป็ นภาระกิจวัตรประจําวันในการจัดการกับ
ปั ญหาหรือไม่?
f) คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีการกระจาย และมี
บทบาทหน ้าทีทีเหมาะสมหรือไม่?
g) ตัวแทนด ้านความปลอดภัยของผู ้ปฏิบต
ั งิ านหัวหน ้างานและพนักงานอืน ๆ ได ้รับการฝึ กอบรม
เพือให ้พวกเขามีบทบาทเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการอาชีวอนามัยหรือไม่?
h) พนักงานสามารถเสนอหัวข ้อ วาระ ประเด็นด ้าน สุขภาพและความปลอดภัยระหว่างการประชุม
ได ้หรือไม่?
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5.4

i) มีระบบสําหรับพนั กงาน เพือให ้ข ้อมูลในเชิงบวกเพือปรับปรุงสมรรถนะการดําเนินงานด ้าน
สุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?
j) มีความคิดริเริม ด ้านสุขภาพและความปลอดภัยมาจากพนักงานหรือไม่?
k) พนั กงานมีสว่ นร่วมในการริเริมโครงการด ้านสุขภาพและความปลอดภัยในระยะยาวหรือไม่?
l) องค์กรให ้การสนับสนุนครอบคลุมแก่พนักงานเพือเข ้าประชุม หรืออบรมด ้านสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย
m) พนั กงานทีปฏิบต
ั งิ านเฉพาะทีมีอน
ั ตราย ได ้มีสว่ นเกียวข ้องกับการประเมินความเสียงของงาน
เหล่านันหรือไม่?
n) พนักงานมีสว่ นร่วมในการเขียนขันตอนการทํางานทีปลอดภัยหรือไม่?
o) เมือมีการวางแผนการเปลียนแปลง ผู ้ทํางานมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีหรือไม่
p) เมือมีการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุ มีตัวแทนของพนักงานเข ้าร่วมอย่างเต็มทีหรือไม่
q) มีการตรวจประเมินด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ทีประกอบด ้วยตัวแทนสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน?

TIP

นิยาม
NA
-END-
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6.1

ี
6.1 การกระทําเพือจ ัดการ ความเสยงและโอกาส
6.1

ี
การกระทําเพือจ ัดการ ความเสยงและโอกาส

6.1.1 ทัวไป
เมือมีการวางแผนสําหรับระบบบริหารOH&S องค์กรต ้องคํานึงถึง(consider) ประเด็นทีอ ้างอิงอยูใ่ นข ้อ
4.1 (บริบท) ข ้อกําหนดทีอ ้างอิงในข ้อ 4.2 (ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย) และข ้อ 4.3 (ขอบเขตระบบบริหาร
ี
OH&S) และพิจารณาความเสยงและโอกาสที
ต ้องจัดการเพือ:
a)
ให ้การรับประกันว่า ระบบบริหาร OH&Sสามารถบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้
b)
ป้ องกัน, หรือลด, ผลกระทบทีไม่พงึ ประสงค์
c)
บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนือง.
เมือพิจารณา “ความเสียงและโอกาส” ต่อระบบการบริหาร OH&S และการบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจ ที
จําเป็ นต ้องจัดการ ,องค์กรต ้องไตร่ตรองถึง(take into account) :
อันตราย (ดู 6.1.2.1)
ความเสียง OH&S และ ความเสียงอืนๆ (ดู 6.1.2.2)
โอกาสด ้าน OH&S และ โอกาสอืนๆ (ดู 6.1.2.3)
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ (ดูที 6.1.3)
ี
องค์กร, ในกระบวนการวางแผน,ต ้องพิจารณาและจัดการความเสยงและพิ
จารณาโอกาสทีเกียวข ้องกับ
ผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ของระบบบริหารOH&S ร่วมกับการเปลียนแปลงในองค์กร,กระบวนการ หรือระบบ
ั
บริหารOH&S . ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงตามแผน,ถาวรหรือชวคราว,การประเมิ
นนีต ้องดําเนินการก่อน
ดําเนินการเปลียนแปลง (ดูท ี 8.1.3)
องค์กรต ้องเก็บธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ :
•
ความเสียงและโอกาส
•
กระบวนการ และ กิจกรรมทีจําเป็ นเพือพิจารณาและจัดการกับความเสียงและโอกาส (ดูท ี 6.1.2
ถึง 6.1.4), ในขอบเขตทีจําเป็ นเพือมีความมันใจว่าได ้มีการกระทําตามแผน

ั
ข้อสงเกตุ
ี เสยงต่
ี
การออกแบบระบบการจัดการ หากทําไม่ดก
ี ม
็ ค
ี วามเสยง
อการไม่ได ้ผลลัพธ์ตามต ้องการจากระบบ
สงั เกตุได ้ว่าสําหรับระบบการจัดการแบบISO เป็ นระบบการจัดการทีมีเป้ าหมาย ต ้องกําหนดเป้ าหมายของ
ระบบว่าทําเพือสิงใด สิงใดทีต ้องการจากระบบ ค่อยออกแบบค่อยวางระบบว่าควรออกมาในรูปแบบใด
เน ้นเรืองใดไม่เน ้นเรืองใด มีอะไรทีต ้องลึกลับซับซ ้อน ต ้องรัดกุม อะไรทีพอปล่อยวางได ้
การวางแผนระบบการจัดการOH&S คือ การกําหนดแผนงาน (คูม
่ อ
ื การทํางาน วิธก
ี าร ระเบียบปฏิบต
ั ิ
เป้ าหมาย โครงสร ้าง งบประมาณ….)
วัตถุประสงค์โดยรวมของการวางแผนสําหรับระบบการจัดการ OH&S เพือ:
ี
a) พิจารณา ความเสยงที
กระทบต่อสมรรถนะOH&S และระบบการจ ัดการOH&S
ี
b) จัดการความเสยง
c) พิจารณาว่ามีโอกาสใดในการปรับปรุงสมรรถนะOH&S และระบบการจัดการOH&S
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แผนงาน(คูม
่ อ
ื การทํางาน วิธก
ี าร ระเบียบปฏิบต
ั ิ เป้ าหมาย
ั มีสว่ นตามระดับความ
โครงสร ้าง งบประมาณ….) จึงควรมีสด
ี
เสยงที
ทราบและตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคํานึงถึง
บริบทขององค์กรในปั จจุบน
ั รวมทังความต ้องการและการ
คาดหวังของบุคคลทีสนใจ (ดูข ้อ4) ด ้วยเหตุผลนีแต่ละองค์กร
จะมีระบบการจัดการทียึดโยงตามสภาพแวดล ้อมในการทําธุรกิจ
ของตน

6.1

เมือเริมต ้น องค์กรควรพิจารณาความ
เสียงทังหมดทีเป็ นไปได ้ทีมีตอ
่
สมรรถนะOH&S, องค์กรไม่จําเป็ นที
จะเก็บข ้อมูลรายละเอียดเอกสาร
ทังหมด แต่ควรสนใจในข ้อมูลทีทําให ้
รู ้ว่าอันตรายใดทีมักเกิดขึนและ/หรือมี
่ วาม
ผลกระทบมากทีสุด และนํ าไปสูค
ี
เสยงที
สําคัญ

เมือเริมต ้น องค์กรควรพิจารณาความเสียงทังหมดทีเป็ นไปได ้ที
มีตอ
่ สมรรถนะOH&S, องค์กรไม่จําเป็ นทีจะเก็บข ้อมูล
รายละเอียดเอกสารทังหมด แต่ควรสนใจในข ้อมูลทีทําให ้รู ้ว่าอันตรายใดทีมักเกิดขึนและ/หรือมีผลกระทบ
่ วามเสียงทีสําคัญ
มากทีสุด และนํ าไปสูค
ิ องค์กรสามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง, ตามลําดับความสําคัญ ตามลําดับความ
สาํ หรับโอกาส, ควรเน ้นไปทีสงที
เป็ นไปได ้ ค่าใชจ่้ าย กรอบเวลา ทีหากปรับปรุงได ้จะมีผลต่อสมรรถนะมากทีสุด.
การวางแผนไม่ได ้เป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนครังเดียวแล ้วจบ แต่เป็ นกระบวนการทีต่อเนือง เพือการ
เปลียนแปลงสถานการณ์และทําการพิจารณาความเสียงและโอกาสอย่างต่อเนือง ไม่วา่ เป็ นความเสียง
สําหรับคนงาน หรือสําหรับระบบการจัดการ OH&S !
การลดผลกระทบทีไม่พงึ ประสงค์ สามารถรวมถึงการบาดเจ็บทีเกียวข ้องกับการทํางานและสุขอนามัย การ
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทางกฎหมาย และข ้อกําหนดอืนๆ หรือความเสียหายทีอาจส่งผลต่อชือเสียง
องค์กร
ั พันธ์และปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างกิจกรรมและข ้อกําหนดสําหรับระบบการ
การวางแผนพิจารณาถึงความสม
ื
จัดการโดยรวม โอกาสOH&S ในการจัดการอันตรายทีระบุ วิธก
ี ารสอสาร
และการวิเคราะห์ และการลด
อันตรายทีทราบ รวมถึงโอกาสอืนๆเพือจัดการกับ กลยุทธ์ในการจัดการ ระบบการบริหาร เป็ นต ้น
(system improvement strategies)

ตัวอย่างการได ้มาทีซึงเรืองทีมีโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะOH&S:
การประเมินโอกาส, ควรประเมินสิงที
 การตรวจสอบและการตรวจประเมิน;
สามารถทํางานได ้จริงตามลําดับ
 การประเมินอันตราย และ การประเมินความเสียง
ความสําคัญ, ,มีความน่าสนใจ, ทีหาก
 ระบบการอนุญาตให ้ทํางาน และมาตรการควบคุมอืนๆ
ปรับปรุงแล ้วจะมีผลต่อสมรรถนะ
 อุบต
ั ก
ิ ารณ์ หรือ การสืบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ และกิจกรรมการ
ดําเนินการแก ้ไข
 การประเมินการยศาสตร์ และ ผลทีเกียวข ้องกับการประเมินป้ องกันการบาดเจ็บ
ตัวอย่างของโอกาสอืนๆในการปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของ OH&S:
 โอกาสหรือจังหวะเหมาะในการบูรณาการความต ้องการด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยใน
ิ านวยความสะดวกกระบวนการใหม่ออกแบบหรือ
ขันตอนแรกของการวางแผนสําหรับการย ้ายสงอํ
เปลียนเครืองจักรและการวางผังโรงงาน
 โอกาสในการใช ้เทคโนโลยีใหม่ๆเพือปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของ OH&S
 โอกาสในการปรับปรุงวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นการขยายขีดความสามารถ
ทีเกียวข ้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเหนือกว่าข ้อกําหนด หรือการส่งเสริมให ้
พนั กงานรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์ในเวลาทีเหมาะสม
 โอกาสในการทําให ้เห็นได ้ชัดถึงการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับสูงสําหรับระบบการจัดการของ
OH&S
 โอกาสในการเสริมสร ้าง ปรับปรุง กระบวนการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์;
 โอกาสในการปรับปรุง กระบวนการสําหรับการให ้คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
 โอกาสทีจะทําการเปรียบเทียบ รวมทังการพิจารณาผลการดําเนินงานทีผ่านมาขององค์กร และ
เปรียบเทียบกับองค์กรอืน
 โอกาสในการทํางานร่วมกันในคณะทํางานทีมุง่ เน ้นไปทีหัวข ้อทีเกียวข ้องกับอาชวี อนามัยและ
ความปลอดภัยทีคัดเลือก
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6.1.2.1

ี ันตราย และ การประเมินความเสยงและ
ี
6.1.2 การบ่งชอ
โอกาส
6.1.2

ี ันตราย และ การประเมินความเสยงและโอกาส
ี
การบ่งชอ

6.1.2.1. การระบุอ ันตราย
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการ เพือการระบุอันตรายทีมี อย่างต่อเนืองและ
เชงิ รุก กระบวนการจะต ้องไตรตรองถึง, แต่ไม่จํากัดเฉพาะ เพือ:
a)
วิธก
ี ารทํางาน, ปั จจัยทางสังคม(รวมถึงภาระงาน,ชัวโมงทํางาน, การเป็ นเหยือ
(victimization),การข่มขู(่ harassment), การข่มเหงรังแก(bullying), ความเป็ นผู ้นํ าและวัฒนธรรมใน
องค์กร.
b) กิจกรรมและสถานการณ์แบบประจําและไม่ประจํา, รวมถึงอันตรายจาก:
1)โครงสร ้างพืนฐาน อุปกรณ์, วัสดุ, สาร และเงือนไขทางกายภาพของสถานทีทํางาน
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ, การวิจัย, การพัฒนา, การทดสอบ, การผลิต, การ
ประกอบ, การก่อสร ้าง, การให ้บริการ, การบํารุงรักษา หรือ การกําจัดทิง
3)ปั จจัยด ้านบุคคล
4)วิธก
ี ารทํางานทีได ้ทํา
c) อุบต
ั ก
ิ ารณ์ในอดีต, ภายนอกหรือภายในองค์กร, รวมถึงกรณีฉุกเฉิน และสาเหตุ
d) สถานการณ์ฉุกเฉินทีมีนัยยะ
e) บุคลากร, รวมการคํานึงถึง
1) ผู ้ทีเข ้าถึงสถานทีทํางานและกิจกรรม, รวมผู ้ทํางาน(worker), ผู ้รับเหมา, ผู ้มาเยือนและ
บุคคลอืน ๆ
2) ผู ้ทีอยูใ่ นบริเวณใกล ้เคียงสถานทีทํางานทีสามารถได ้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ
องค์กร
3) ผู ้ทํางาน(worker) ณ สถานทีตังทีไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้การควบคุมโดยตรงขององค์กร
f) ประเด็นอืนๆ โดยรวมการคํานึงถึง(consideration)ด ้าน
1) การออกแบบพืนทีทํางาน กระบวนการ การติดตัง เครืองจักร/เครืองมือกระบวนการ
้
ปฏิบต
ั งิ าน และการจัดการทํางาน, โดยรวมถึงการปรับใชตามความจํ
าเป็ นและกําลัง
ความสามารถของบุคคลทีเกียวข ้อง
2) สถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนในบริเวณใกล ้เคียงกับสถานทีทํางานซึงเกิดจากกิจกรรมทีเกียวข ้อง
กับการทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร
3) สถานการณ์ทไม่
ี ได ้ควบคุมโดยองค์กรและเกิดขึนในบริเวณใกล ้เคียงกับสถานทีทํางานที
สามารถก่อให ้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือภาวะทุขภาพต่อบุคลากรในสถานทีทํางาน
g) การเปลียนแปลงจริงหรือทีนํ าเสนอการเปลียนแปลงในองค์กร, การปฏิบต
ั งิ าน กระบวนการ,
กิจกรรม และ ระบบบริหารOH&S (ดูทข
ี ้อ 8.1.3)
h) การเปลียนแปลงความรู ้, และสารสนเทศเกียวกับ, อันตราย
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1.

6.1.2.1

ี
การระบุอ ันตรายการประเมินความเสยงและการควบคุ
ม

้
ี เพือพิจารณาการควบคุมทีจําเป็ น
องค์กรจะต ้องใชกระบวนการการระบุ
อน
ั ตรายและการประเมินความเสยง
ี
เพือลดความเสยงของการบาดเจ็
บและเจ็บป่ วย
วัตถุประสงค์โดยรวมของกระบวนการประเมินความเสียงคือการเข ้าใจถึงอันตราย ทีอาจเกิดระหว่างดําเนิน
่ ค
กิจกรรมขององค์กร และทําให ้มันใจว่ามีการประเมินความเสียงสูบ
ุ ลากรทีเกิดจากอันตรายเหล่านี, ได ้รับ
การจัดลําดับความสําคัญ และควบคุมให ้อยูใ่ นระดับทียอมรับได ้
การทําให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์นี จะสําเร็จได ้โดย:
ี
1. จัดทําวิธก
ี ารในการระบุอน
ั ตรายและการประเมิน ความเสยง
2. ระบุอน
ั ตราย
ี
3. ประเมินระดับความเสยงที
เกียวข ้องโดยคํานึงถึงความเพียงพอของการควบคุมทีมีอยู่
(อาจจําเป็ นต ้องได ้รับข ้อมูลเพิมเติมและทําการวิเคราะห์เพิมเติม เพือให ้การประมาณ
ความเสียงมีเหตุมผ
ี ล สมเหตุสมผล)
4. กําหนดว่าความเสียงเหล่านี ยอมรับได ้หรือไม่
5. กําหนดการควบคุมความเสียงทีเหมาะสม เมือจําเป็ น
6. บันทึกและจัดทําเอกสารผลลัพธ์ของการประเมินความเสียง; และ
7. การทบทวนการระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสียงอย่างต่อเนือง
ี
ี
ผลลัพธ์ของการประเมินความเสยงช
ว่ ยให ้องค์กรสามารถเปรียบเทียบตัวเลือกการลดความเสยงและ
ี
ิ ธิผล
จัดลําดับความสําคัญของทรัพยากรเพือการจัดการความเสยงที
มีประสท
ี และการพิจารณามาตรการควบคุม ควรถูกใชในการ
้
ผลลัพธ์จากการระบุอน
ั ตราย การประเมินความเสยง
ออกแบบและนํ าระบบการบริหาร OH&S ไปปฏิบต
ั ิ เช่น การฝึ กอบรม การควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน และการ
วัด และการเฝ้ าติดตาม

ี
ภาพรวมของกระบวนการประเมินความเสยง
ี
การระบุอน
ั ตรายทีเป็ นทางการและเป็ นเอกสารและกระบวนการประเมินความเสยงโดยทั
วไป จะมีการคิด
ึ รป
่ กัน
วิเคราะห์ วางแผนไว ้ก่อน และยึดตามนันโดยไม่เปลียนแปลง ซงมี
ู แบบอืนเชน
หากองค์กรมีลักษณะงานทีเปลียนแปลงบ่อย หรือคาดการล่วงหน ้าได ้ยาก เช่นงานก่อสร ้าง งานซ่อมแซม
นอกสถานที จะเป็ นการประเมินความเสียงแบบไดนามิค ผู ้จัดการ และพนั กงานทีได ้รับการฝึ กฝนให ้
ตัดสินใจก่อนเริมงานหรือเพือตอบสนองต่อสถานการณ์ทเปลี
ี
ยนแปลงไป ว่ามีการควบคุมความเสียงที
เหมาะสมหรือไม่ เพือเสริมการประเมินความเสียงแบบ "ทัวไป" อย่างเป็ นทางการ เพือประเมิน
สถานการณ์เฉพาะ ณ เวลานัน และเพือปรับการควบคุมหรือหลีกเลียงกิจกรรมตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะในกรณีทมี
ี ความแปรปรวนอย่างมากในสถานการณ์ทอาจเกิ
ี
ดขึนระหว่างกิจกรรมเนืองจาก
่ :
ตัวอย่างเชน
่ ในกรณีทกิ
• ปั จจัยทีอยูน
่ อกการควบคุมขององค์กร เชน
ี จกรรมเกิดขึนในสถานทีทํางานทีจัดการ
โดยองค์กรอืน
ึ
• กิจกรรมเป็ นหนึงในการตอบสนองฉุกเฉินซงสถานการณ์
ทอาจเกิ
ี
ดขึนได ้ ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน ้าได ้อย่างง่ายดาย
•มีความเสียงทีอาจเกิดขึนจากพฤติกรรมของมนุษย์ทคาดเดาไม่
ี
ได ้เช่น การคุกคามจากความ
รุนแรง
หลักการของการประเมินความเสียงแบบไดนามิก เป็ นเช่นเดียวกับการประเมินเอกสารอย่างเป็ นทางการ
ตามวัตถุประสงค์พนฐานที
ื
เหมือนกัน ในกรณีทสถานการณ์
ี
ดังกล่าวข ้างต ้นทําให ้องค์กรต ้องพึงพาการ
ึ นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการประเมินความเสยงโดยรวม
ี
ประเมินแบบไดนามิก ซงเป็
ควรมีกลไก
ึ
ิ ธิผลขององค์กรได ้
การป้ อนกลับ ซงองค์
กรสามารถตรวจสอบประสท
ี
ในทํานองเดียวกันเมือจําเป็ นต ้องมีการประเมินความเสยงแบบไดนามิ
ก องค์กรควรทําให ้มันใจว่าผู ้ที
ี
้
ดําเนินการประเมิน มีความสามารถในการทําการประเมินความเสยงแบบไดนามิ
ก ไม่ได ้ใชแทนการประเมิ
น
ความเสียงอย่างเป็ นทางการ และการประเมินความเสียงและควรใช ้ควบคูไ่ ปกับการประเมินความเสียง
เสมอ
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6.1.2.1

2 การพ ัฒนาวิธก
ี ารและขนตอนการระบุ
ั
อ ันตรายและการประเมิน

ี
ความเสยง

2.1 การวางแผนกระบวนการโดยรวม
ี
การระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสยงจะต
้องมีการวางแผนและจัดลําดับความสาํ คัญเพือให ้มี
ิ ธิผล องค์กรทีไม่มก
ี เวลาและความพยายามทีไม่ได ้ผลหรือลงในรายละเอียดทีไม่
ประสท
ี ารวางแผนจะเสย
ี
จําเป็ น การระบุความเป็ นอันตรายและการประเมินความเสยงควรเป็
นพืนฐานในทางปฏิบต
ั ส
ิ ําหรับการ
ิ ใจ (การควบคุม) เพือลดหรือควบคุมความเสยง
ี
ตัดสน
การพิจารณาเบืองต ้น สําหรับความเสียงทีมี โดยทัวไปสําหรับอุตสาหกรรมนันๆจถูกนํ ามาใช ้ในการวาง
แผนการประเมินความเสียง การจัดลําดับความสําคัญมีประโยชน์ในทางปฏิบต
ั อ
ิ ย่างมาก และควรประเมิน
ความเสียงทีสําคัญทีสุดก่อน ผลลัพธ์จากการตรวจสอบสถานะเริมต ้น สามารถช่วยในการระบุอน
ั ตราย
และความเสียงทีสําคัญอืน ๆ
ระดับรายละเอียดในการประเมินความเสียงควรสัมพันธ์กบ
ั ขนาดของความเสียง โดยเฉพาะอย่างยิงองค์กร
ี
ี
ขนาดเล็กทีมีความเสยงตํ
าควรเลือกใชวิ้ ธก
ี ารประเมินความเสยงที
เรียบง่ายมากกว่าโรงกลันนํ ามันทีมีความ
ี
เสยงสู
ง
ี
หากไม่มก
ี ารเปลียนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึน ก็ไม่จําเป็ นทีทําการประเมินความเสยงใหม่
เมือการ
ประเมินก่อนหน ้านีแสดงให ้เห็นว่าการควบคุมได ้มีการดําเนินการตามแผนทีวางไว ้ และได ้ผล เช่น
 ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดหรือมาตรฐานทางกฎหมายทีได ้รับการยอมรับอย่างดี
 เหมาะสมกับงาน
 เข ้าใจและใช ้โดยทุกคนทีเกียวข ้อง และ
 มีประสิทธิผล (เช่นทําให ้เกิดความเสียงทียอมรับได ้)
ในกรณีดังกล่าวไม่จําเป็ นต ้องดําเนินการใด ๆ นอกจากบันทึกหลักฐาน ว่าการประเมินได ้รับการทบทวน
และยังคงมีผลบังคับใช ้
2.2 การเลือกทีม
การระบุความเป็ นอันตรายและการประเมินความเสียง ควรดําเนินการโดยผู ้ทีมีความสามารถในการระบุ
ความเป็ นอันตรายและวิธก
ี ารประเมินความเสียงทีเกียวข ้อง ด ้วยเทคนิคและความรู ้ทีเหมาะสมของ
กิจกรรมการทํางานโดยใช ้วิธก
ี ารเปิ ด
วิธก
ี ารทีดี คือการฝึ กอบรมให ้ทีมงานเล็กๆเป็ นการเฉพาะ เพือประสานงานการประเมิน เพือรวมปั จจัยการ
ผลิตของผู ้ทีทํางานในพืนทีทีได ้รับผลกระทบ กับมุมมองของเพือนร่วมงานจากส่วนอืนขององค์กรทีอาจมี
ี
ความเป็ นกลางมากขึน และบางกรณีอาจจําเป็ นต ้องมีคําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญ
ี
การประเมินความเสยงแบบให
้มีการมีสว่ นร่วม เปิ ดโอกาสให ้ผู ้บริหาร ตัวแทนด ้านความปลอดภัย และ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน จะทําให ้มีการยอมรับกระบวนการ OH&S ขององค์กรว่า:
ี ร่วมกัน
 ขึนอยูก
่ บ
ั การรับรู ้ถึงอันตรายและความเสยง
 มีความจําเป็ นและสามารถใช ้การได ้ และ
 จะประสบความสําเร็จในการป้ องกันอันตราย
 สิงนีสามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงบวก
แนวความคิด ทุกคนควรมีสว่ นร่วมในการประเมินอันตรายและความเสียงทีเกียวข ้องกับเขา ตัวอย่างเช่น
พวกเขาควรได ้รับการสนับสนุนให ้บอกทีมประเมินว่า พวกเขาคิดอย่างไรเกียวกับความจําเป็ นและนํ าไป
ปฏิบต
ั จ
ิ ริงของมาตรการควบคุมความเสียงเฉพาะ

ี
2.3 เลือกวิธก
ี ารระบุอ ันตรายและการประเมินความเสยง
ไม่มวี ธิ ก
ี ารระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสียงทีเหมาะสมกับทุกองค์กร การระบุความเป็ นอันตราย
และวิธก
ี ารประเมินความเสียงมีความแตกต่างกันอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ตังแต่การประเมินอย่าง
ง่ายไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณทีซับซ ้อน พร ้อมเอกสารสนับสนุนอีกมากมาย อันตรายแต่ละรายการ
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6.1.2.1

อาจต ้องใช ้วิธก
ี ารทีแตกต่างกันเช่น การประเมินการได ้รับสารเคมีในระยะยาวอาจต ้องใช ้วิธก
ี ารทีแตกต่าง
จากความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือการประเมินในสํานักงาน
แต่ละองค์กรควรเลือกวิธก
ี ารทีเหมาะสมกับขอบเขตลักษณะและขนาดและตอบสนองความต ้องการในแง่
ั ซอน
้ เวลา ค่าใชจ่้ ายและความพร ้อมของข ้อมูลทีเชอถื
ื อได ้ เมือนํ ามารวมกัน
ของรายละเอียดความซบ
ี
แนวทางทีเลือกควรสง่ ผลให ้มีวธิ ก
ี ารทีครอบคลุมสําหรับการประเมินความเสยงขององค์
กร เพือให ้มี
ขันตอนขององค์กรในการระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสียงมีประสิทธิผล ควรคํานึงถึงสิงต่อไปนี:
 อันตราย
 ความเสียง
 มาตรการควบคุม
 การจัดการการเปลียนแปลง
 เอกสาร และ
 ความถีในการทบทวน
เพือให ้มันใจถึงความสอดคล ้องอย่างสมําเสมอ แนะนํ าให ้จัดทําขันตอนนีให ้เป็ นเอกสาร
ี
วิธก
ี ารประเมินความเสยงควรคํ
านึงถึงข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืน ๆ ในหลายประเทศมี
ั ซอน
้ คําแนะนํ าของหน่วยงาน
กฎหมายเฉพาะสําหรับกิจการทีมีอันตรายทีสําคัญ ระบุวธิ ก
ี ารประเมินทีซบ
กํากับดูแล ควรนํ ามาพิจารณาในการกําหนดวิธก
ี ารประเมิน ความท ้าทายเฉพาะสําหรับองค์กรทีดําเนิน
ี
กิจกรรมอันตรายทีสําคัญคือ การบรรลุความสมดุลระหว่างการจัดการความเสยงกรณี
การบาดเจ็บเล็กน ้อย
ทีเห็นได ้ชัดหรือเคยเกิด กับ กรณีโอกาสเกิดตําแต่หากเกิดแล ้วจะมีผลสูงต่อกลุม
่ คน เหตุการณ์ทมี
ี
ี ารป้ องกันไว ้ล่วงหน ้าเนืองจากโดยทัวไป
ผลกระทบกับบุคคลอืนสูงหรือจํานวนมาก นันควรใช ้วิธก
เกียวข ้องกับความเสียงทางสังคมและธุรกิจ
ในขณะทีจําเป็ นต ้องใช ้วิธก
ี ารเชิงตัวเลขทีซับซ ้อนสําหรับการประเมินกิจกรรมอันตรายทีสําคัญ ในบาง
กรณีในหลาย ๆ สถานการณ์ความเสียงของ OH&S สามารถทําได ้โดยใช ้วิธท
ี ง่ี าย ซึงมีทังเชิงคุณภาพหรือ
ิ ระดับสูง เนืองจากใชข้ ้อมูลตัวเลขทีเชอถื
ื อได ้น ้อยลง
กึงปริมาณ วิธก
ี ารเหล่านีมักเกียวข ้องกับการตัดสน
ในบางกรณีวธิ ก
ี ารดังกล่าวจะทําหน ้าทีเป็ นเครืองมือคัดกรองเบืองต ้นเท่านัน เพือระบุตําแหน่งทีต ้องการ
้
่ การประเมินความเสยง
ี
การประเมินอย่างละเอียดมากขึนหรือในกรณีทจํ
ี าเป็ นต ้องใชการวั
ด ตัวอย่างเชน
ั ผัสกับฝุ่ นพิษอย่างต่อเนือง อาจต ้องมีการสุม
่ ตัวอย่างความเข ้มข ้นของฝุ่ น
เพือประเมินอันตรายจากการสม
ด ้วยเครืองมือทีเหมาะสมและการเปรียบเทียบความเข ้มข ้นเหล่านีกับขีด จํากัด หรือมาตรฐานทีกําหนด
2.4 การวางแผนความครอบคลุมของการระบุอ ันตรายและการประเมิน

ี
ความเสยง

สิงสําคัญคือการตัดสินใจขอบเขตและความครอบคลุมของการประเมินแต่ละครังทีจะดําเนินการ การ
ประเมินอาจเน ้นกิจกรรมการทํางานเป็ นรายบุคคล แต่อาจมีปัจจัยทีเกียวข ้องกับสถานทีทํางานบางอย่าง
ซึงถือได ้ว่าเป็ นเรืองทัวไป นอกเหนือจากกิจกรรมในชีวต
ิ ประจําวัน เรืองสําคัญทีจะต ้องรวมถึง
ตัวอย่างเช่นงานบํารุงรักษาทีไม่ประจํา และเหตุฉุกเฉินทีคาดการณ์ ได ้เช่นเดียวกับงานการผลิตประจําวัน
ข ้อมูลจะถูกรวบรวมเกียวกับความเสียงจากกิจกรรมเหล่านี
ึ
้
วิธก
ี ารจัดประเภทการประเมินทีเป็ นไปได ้ ซงสามารถใช
แยกกั
นหรือรวมกันได ้ รวมถึง:
 พืนทีทางภูมศ
ิ าสตร์ภายใน / ภายนอกสถานทีขององค์กร
 ขันตอนกระบวนการผลิตหรือในการให ้บริการ
 งานทีต ้องทําตามแผน
่ การขับรถ);
 งานทีกําหนดไว ้ (เชน
 ขันตอนในวงจรชวี ต
ิ ของอุปกรณ์ทํางาน: การออกแบบการติดตังการทํางานปกติการบํารุงรักษา
่ มแซมการรือถอน และการกําจัด
ซอ
 สถานะการปฏิบต
ั งิ านทีแตกต่างกันของอาคารและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพืออนุญาตชัวคราว เช่นการ
เริมต ้นและปิ ดเครืองซึง การควบคุมอาจแตกต่างจากการใช ้งานปกติ
 ความเสียงทีเกิดจากรูปแบบเฉพาะของอุปกรณ์หรืออาคาร (หรือการเปลียนแปลงรูปแบบ) ที
เกียวข ้องกับปั ญหา เช่นเส ้นทางหลบหนีและการจัดวางอุปกรณ์อน
ั ตรายเช่น เตาเผา และร ้าน
ขายสารเคมี
 งานทีดําเนินการโดยผู ้รับเหมา และ
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6.1.2.1

ความเสียงทีเกิดขึนจากโรงงานในพืนทีทีให ้บริการหรือดูแลโดยผู ้อืนเช่น การจัดเก็บของผู ้
จําหน่ายก๊าซ

ี
สําหรับกิจกรรมบางอย่าง ขึนอยูก
่ บ
ั ความเสยงที
เกียวข ้องและความสามารถในเรืองดังกล่าว องค์กรอาจ
ี
่ ขอให ้ผู ้รับเหมาก่อสร ้างดําเนินการประเมินความ
พึงพา การประเมินความเสยงที
ดําเนินการโดยผู ้อืน เชน
ี
ําหรับกิจกรรมการก่อสร ้างในสถานที
เสยงส
ข ้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการประเมินผลควรรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะรายการจากรายการต่อไปนี:
 งานทีกําลังดําเนินการระยะเวลาและความถี
 สถานทีทํางานทีดําเนินการ
ั พันธ์ทเป็
 ความใกล ้ชิดและขอบเขตของการมีปฏิสม
ี นอันตรายกับกิจกรรมอืน ๆ ในทีทํางาน
 ผู ้ทีปฏิบต
ั งิ านตามปกติ / เป็ นครังคราว;
 คนอืน ๆ ทีอาจได ้รับผลกระทบจากงาน (เช่นผู ้ทําความสะอาดผู ้เข ้าชมผู ้รับเหมาและประชาชน)
 การฝึ กอบรมทีบุคลากรได ้รับเกียวกับงาน
 ระบบงานทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรใด ๆ ทีมีอยูแ
่ ละ / หรือขันตอนการอนุญาตให ้ทํางานทีเตรียมไว ้
สําหรับงาน
ั พลายเออร์ สําหรับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาโรงงาน
 คําแนะนํ าของผู ้ผลิต หรือ ซพ
้ ้ว
 เครืองจักรและเครืองมือชา่ งทีใชแล
 ขนาด รูปร่าง ลักษณะพืนผิว และนํ าหนักของวัสดุทอาจจั
ี
ดการ
 ระยะทางและความสูงทีต ้องเคลือนย ้ายวัสดุด ้วยมือ
่ อากาศอัด);
 บริการทีใช ้ (เชน
้ อพบระหว่างการทํางานรวมถึงรูปแบบทางกายภาพ (ไอ, แก๊ส, ไอ, ของเหลว, ฝุ่ น /
 สารทีใชหรื
ผงและของแข็ง)
้ อพบมายเหตุใน
 เนือหาและคําแนะนํ าของเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยทีเกียวข ้องกับสารทีใชหรื
บางประเทศ เหล่านีเรียกว่า "เอกสารข ้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ" (MSDS)
 กฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข ้องทีใช ้กับงานทีทําเสร็จโรงงานและเครืองจักรทีใช ้และสารทีใช ้
หรือพบ
 การควบคุมทีเชือว่ามีอยูใ่ นสถานที;
 การเข ้าถึงและความเพียงพอ / เงือนไขของอุปกรณ์ฉุกเฉินเส ้นทางหลบหนีฉุกเฉินสิงอํานวย
ความสะดวกการสือสารฉุกเฉินและการสนับสนุนฉุกเฉินภายนอก ฯลฯ
 ข ้อมูลการตรวจสอบปฏิกริ ย
ิ า: ประสบการณ์เหตุการณ์อบ
ุ ต
ั เิ หตุและสุขภาพทีไม่ดเี กียวกับการ
ทํางานอุปกรณ์และสารทีใช ้และได ้มาซึงเป็ นผลมาจากข ้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
และ
 การค ้นพบการประเมินทีมีอยูใ่ ด ๆ ทีเกียวข ้องกับกิจกรรมการทํางาน
ิ ําคัญทีขอบเขตของการประเมินความเสยงของแต่
ี
ื
ั เจนระหว่างทีม
เป็ นสงส
ละบุคคล มีการสอสารอย่
างชด
ประเมินและบันทึก เพือให ้มันใจว่าขอบเขตและความครอบคลุมถูกต ้อง ตัวอย่างเช่น ควรมีความชัดเจนว่า
การประเมินความเสียงของพืนทีโรงงานนันรวมถึงการทําความสะอาดเครืองจักรและกิจกรรมการ
บํารุงรักษา หรือต ้องมีการประเมินความเสียงแยกออกต่างหาก

3 การระบุอ ันตราย

การระบุความเป็ นอันตรายเกียวข ้องกับการระบุแหล่งทีมาสถานการณ์หรือการกระทําทีมีโอกาสเป็ น
อันตรายในแง่ของการบาดเจ็บของมนุษย์หรือการเจ๊บป่ วย หรือการรวมกัน
มีคําถามสามข ้อทีต ้องถามระหว่างการชีบ่งอันตราย
 แหล่งทีมาของอันตราย?
 ใคร (หรืออะไร) อาจได ้รับอันตราย
 จะเกิดอันตรายได ้อย่างไร?
ั ยภาพทีอาจเกิดอันตรายได ้อย่างชัดเจน ไม่จําเป็ นต ้องจัดทําเป็ นเอกสารหรือได ้รับการ
อันตรายทีมีศก
พิจารณาเพิมเติม
การระบุความเป็ นอันตรายควรพิจารณาความเป็ นอันตรายประเภทต่างๆ รวมถึง ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
และจิตวิทยาทางสงั คม

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 5 of 9

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 20 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

6.1.2.1

องค์กรควรจัดทําเครืองมือและเทคนิคการระบุความเป็ นอันตรายเฉพาะทีเกียวข ้องกับขอบเขตของระบบ
การจัดการของ OH& S
แหล่งข ้อมูลหรือปั จจัยการผลิตต่อไปนี ควรได ้รับการพิจารณาในระหว่างกระบวนการระบุอน
ั ตราย:
่ กําหนดว่าควรระบุอน
• ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ของOH&S เชน
ั ตรายอย่างไร;
• นโยบาย OH&S;
• บันทึกเหตุการณ์ (รวมถึง การเจ๊บป่ วยและอุบต
ั เิ หตุ)
• รายงานจากการตรวจสอบครังก่อนการประเมินหรือการตรวจสอบ;
• ข ้อมูลจากคนงานและผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
• ข ้อมูลจากระบบการจัดการอืน ๆ (เช่นการจัดการคุณภาพหรือการจัดการสิงแวดล ้อม)
• ข ้อมูลจากคําปรึกษาของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน OH&S;
• การทบทวนกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุงในสถานทีทํางาน;
• ข ้อมูลเกียวกับอันตรายทัวไปในองค์กรทีคล ้ายกัน
• รายงานเหตุการณ์และอุบต
ั เิ หตุทเกิ
ี ดขึนในองค์กรทีคล ้ายกัน และ
ิ านวยความสะดวกกระบวนการและกิจกรรมขององค์กรรวมถึงสงต่
ิ อไปนี:
• ข ้อมูลเกียวกับสงอํ
้
• การออกแบบสถานทีทํางาน เสนทางการเดิ
น และแผนผังโรงงาน
• ผังกระบวนการ, คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน ;
• สินค ้าคงเหลือของวัสดุอน
ั ตราย (วัตถุดบ
ิ , สารเคมี, ของเสีย, ผลิตภัณฑ์ ชินส่วน);
• สเปคอุปกรณ์
• สเปคผลิตภัณฑ์, MSDS ,ข ้อมูลพิษวิทยา และข ้อมูลอืน ๆ ของ OH&S;
• ข ้อมูลการตรวจติดตาม ; และ
• การประเมินสุขภาพ สุขอนามัย
้
ี งอันตรายทังกับกิจวัตรประจําวันและไม่ประจํา (เชน
่ กิจกรรมเป็ นครังคราวหรือ
ควรใชกระบวนการช
บ่
ฉุกเฉิน) และสถานการณ์ ตัวอย่างประเภทของกิจกรรมและสถานการณ์ทไม่
ี ได ้ทําเป็ นกิจวัตรทีควร
พิจารณาในระหว่างกระบวนการระบุอน
ั ตราย ได ้แก่ :
 การทําความสะอาดพืนที
 ซ่อมบํารุง;
 การเริมต ้น / ปิ ดเครือง;
 การเยียมชมนอกสถานทีและทัศนศึกษา
 การตกแต่ง ปรับปรุงโรงงาน;
 สภาพอากาศ ทีเลวร ้าย
 การเตรียมการชัวคราว และ
 สถานการณ์ฉุกเฉิน
การระบุความเป็ นอันตรายควรพิจารณาทุกคนทีสามารถเข ้าถึงสถานทีทํางาน (เช่นลูกค ้าผู ้เข ้าชมผู ้รับเหมา
บริการบุคลากรสง่ มอบและคนงาน) โดยเฉพาะอย่างยิง:
ี
 อันตรายและความเสยงที
เกิดขึนจากกิจกรรมของเขา;
้ ตภัณฑ์หรือบริการทีจัดหาให ้กับองค์กรโดยพวกเขา;
 อันตรายทีเกิดจากการใชผลิ
 การขาดความคุ ้นเคยกับสถานทีทํางาน และ
 พฤติกรรมทีแตกต่างของพวกเขา
้
ปั จจัยมนุษย์เกียวข ้องกับการใชเทคโนโลยี
และความเข ้าใจเพือให ้สถานทีทํางานสอดคล ้องกับ
ความสามารถของมนุษย์ ในการพิจารณาปั จจัยมนุษย์กระบวนการระบุอน
ั ตรายขององค์กรควรครอบคลุม
ั พันธ์:
สิงต่อไปนีและการมีปฏิสม
 ลักษณะของงาน (แผนผังสถานทีทํางานและข ้อมูลการปฏิบัตงิ าน);
 สภาพแวดล ้อม (ความร ้อน แสง และเสียง);
 พฤติกรรมมนุษย์ (การขาดงาน อ่อนเพลีย และบาดเจ็บ)
 ความสามารถทางจิตวิทยา (ความรู ้ ความเข ้าใจ และความสนใจ); และ
 ความสามารถทางสรีระวิทยา (ความหลากหลายทางชีวภาพ และทางกายภาพของผู ้คน)
สําหรับอันตรายทีเกิดขึนนอกสถานทีทํางานมีข ้อจํากัด ในทางปฏิบต
ั เิ กียวกับความสามารถขององค์กรใน
การพิจารณาปั ญหาดังกล่าวในการระบุอน
ั ตราย แม ้กระนันให ้มันใจว่ามีอน
ั ตรายเนืองจากกิจกรรมทีเกิดขึน
ในบริเวณใกล ้เคียงทีทํางานขององค์กร ดังนันจึงควรได ้รับการแก ้ไข บ่อยครังทีกิจกรรมเหล่านีไม่ได ้
วางแผนและต ้องการการประเมินแบบทันที
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6.1.2.1

องค์กรอาจต ้องพิจารณาถึงอันตรายทีเกิดขึนนอกเหนือขอบเขตของสถานทีทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงใน
กรณีทมี
ี ภาระหน ้าทีทางกฎหมายหรือหน ้าทีในการดูแลเกียวกับอันตรายดังกล่าว ในบางเขตอํานาจตาม
ิ
ี ง
กฎหมายอันตรายดังกล่าวจะได ้รับการแก ้ไขผ่านระบบการจัดการสงแวดล
้อมขององค์กร เพือให ้การชบ่
ิ ธิภาพองค์กรควรใชวิ้ ธก
ึ
อันตรายมีประสท
ี ารทีครอบคลุมซงรวมถึ
งข ้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะข ้อมูล
จากผู ้ทีมีความรู ้เกียวกับกระบวนการงานหรือระบบของตน
เทคนิคการระบุอน
ั ตรายอาจรวมถึงสิงต่อไปนี:
 เปรียบเทียบ
 เดินสํารวจ
 สัมภาษณ์
 การตรวจสอบอย่างละเอียด
 การทบทวนเหตุการณ์ทเกิ
ี ดในอดีต และการวิเคราะห์ทตามมา
ี
 ผลการตรวจติดตามและการประเมินความเสียงทีเป็ นอันตราย (สารเคมีและทางกายภาพ) และ
 กระบวนการทํางานและการวิเคราะห์กระบวนการ รวมถึงศักยภาพในการสร ้างพฤติกรรมทีไม่
ปลอดภัย
้ นเครืองเตือนความจําถึงประเภทของอันตรายทีต ้องพิจารณาและบันทึก
รายการตรวจสอบสามารถใชเป็
การระบุอน
ั ตรายเบืองต ้น
ิ ไม่จําเป็ นต ้องละเอียดถีถ ้วน รายการตรวจสอบยังรวมถึง
ตัวอย่างรายการตรวจสอบมีให ้ในตาราง สงนี
่ ความเป็ นอันตรายของกรด
ตัวอย่างของผลทีตามมาและปั จจัยทีมีผลต่อขนาดของอันตราย ตัวอย่างเชน
แตกต่างกันไปตามปั จจัยเช่นปริมาณและความเข ้มข ้นของกรด เมือใช ้รายการตรวจสอบ ผู ้ประเมินจะต ้อง
เป็ นคนช่างสังเกตและใช ้วิธก
ี ารซักถามเพือช่วยให ้ตระหนั กถึงอันตรายทีไม่ได ้อยูใ่ นรายการ รายการ
ี าลังได ้รับการประเมิน
ตรวจสอบควรเฉพาะกับพืนทีทํางานกระบวนการหรืออุปกรณ์ทกํ

ต ัวอย่างแหล่งอ ันตราย
a. อ ันตรายทางกายภาพ:
ึ าไปสูก
่ ารลืน / ล ้ม
 พืนลืนหรือพืนไม่เรียบซงนํ
่ ารร่วงตก (เชอมโยงกั
ื
่ ระยะของการตก)
 ทํางานทีสูงนํ าไปสูก
บปั จจัยต่างๆเชน
่ ู ้คน
 วัตถุเช่นเครืองมือหรือวัสดุรว่ งหล่นจากความสูงไปสูผ
 มีพนที
ื ไม่เพียงพอในการทํางานเช่นพืนทีว่างตําทําให ้เกิดผลกระทบทีศีรษะ
 การยศาสตร์ทไม่
ี ด ี (เช่นการออกแบบสถานทีทํางานโดยไม่คํานึงถึงปั จจัยมนุษย์) นํ าไปสู่
ผลกระทบต่อสุขภาพเฉียบพลันหรือเรือรัง
 การยก / ขนย ้ายวัสดุด ้วยมือโดยมีโอกาสบาดเจ็บทีหลังมือและเท ้า (เชือมโยงกับปั จจัยต่าง ๆ
เช่นลักษณะของการบรรทุก)
 อุปกรณ์ประกอบสิงกีดขวางไฟไหม ้และอันตรายอืน ๆ ทีเกิดจากอุปกรณ์
 อันตรายจากการขนส่งไม่วา่ จะเป็ นบนถนนหรือในสถานที /ขณะเดินทางหรือในฐานะคนเดินเท ้า
ื
(เชอมโยงกั
บความเร็วและคุณสมบัตภ
ิ ายนอกของยานพาหนะและสภาพแวดล ้อมของถนน);
ื
 ไฟและการระเบิด (เชอมโยงกั
บปริมาณและธรรมชาติของวัสดุไวไฟ);
่ ไฟฟ้ าและรังส ี (เชอมโยงกั
ื
 แหล่งพลังงานทีเป็ นอันตรายเชน
บปริมาณพลังงานทีเกียวข ้อง)
ี งรบกวนหรือการสนสะเทื
ั
 เสย
อน
ึ
 พลังงานทีเก็บไว ้ซงสามารถปล่
อยออกมาได ้อย่างรวดเร็วและก่อให ้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
ื
(เชอมโยงกั
บปริมาณพลังงาน)
ึ
่ วามผิดปกติของแขนขา (เชอมโยงกั
ื
 งานทีทําซําบ่อยซงอาจนํ
าไปสูค
บระยะเวลาของงาน);
ึ
่ าวะอุณหภูมห
 สภาพแวดล ้อมทางความร ้อนไม่เหมาะสมซงอาจนํ
าไปสูภ
ิ รือความเครียดจากความ
ร ้อน
่ ารทําร ้ายร่างกาย
 ความรุนแรงต่อพนั กงานนํ าไปสูก
 รังสีไอออไนซ์ (จากเครืองเอกซ์เรย์ หรือแกมม่าเรย์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี) และ
 รังสีทไม่
ี ทําให ้เกิดไอออน (เช่นแสง, แม่เหล็ก, คลืนวิทยุ)
b) อ ันตรายจากสารเคมี:
 การสูดดมไอระเหยก๊าซหรืออนุภาค [เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO): อันตรายจะเชือมโยงกับ
ปริมาณของ CO];
ั ผัสหรือการดูดซม
ึ ผ่านร่างกาย เชน
่ กรด: อันตรายจะเชอมโยงกั
ื
 การสม
บความเข ้มและปริมาณ
ของกรด
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6.1.2.1

การกลืนกิน (เช่นเข ้าสูร่ า่ งกายทางปาก) เช่น สีตะกัว
วัสดุทจั
ี ดเก็บซึงย่อยสลายตามกาลเวลา (เช่น oxidizers) และ
ขาดออกซิเจน

c) อันตรายทางชวี ภาพ:
ื
่ แบคทีเรียหรือไวรัส) ทีอาจเป็ น:
 ตัวแทนทางชวี ภาพสารก่อภูมแ
ิ พ ้หรือเชอโรค
(เชน
i) สูดดม;
ั ผัสกับของเหลวในร่างกาย (รวมถึงการบาดเจ็บทีเข็ม): อันตรายจะเชอมโยงกั
ื
ii) สง่ ผ่านการสม
บ
ธรรมชาติของเชือโรค; และ
iii) การกลืนกิน (เช่น ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารทีปนเปื อน)
d) อันตรายทางจิตวิทยา:
 ขาดการสือสารหรือการควบคุมการจัดการ
่ วามเครียด (เชือมโยงกับขนาดและ
 สภาพแวดล ้อมทางกายภาพของสถานทีทํางานนํ าไปสูค
ระยะเวลาของความเครียด)
 ภัยคุกคามจากความรุนแรงทางกายภาพ (threat of physical violence)
ึ าไปสูค
่ วามเครียด และ
 การกลันแกล ้งหรือการข่มขูภ
่ ายในทีทํางานซงนํ
่ ถานทีทํางาน
หมายเหตุ อันตรายทางจิตอาจเกิดขึนจากปั ญหาภายนอก สูส

TIP
NA

นิยาม
NA

TIS 18004

ี
การประเมินความเสยง
1) หล ักการ

ี งและได ้รับการประเมินเพือตัดสน
ิ ระดับความเสยง
ี และความเสยงนั
ี
อันตรายทังหมดควรถูกชบ่
นควรถูก
ึ นตอนนีควรทําซาเมื
ํ อมีการปรับปรุงหรือมีการเปลียนแปลงกระบวนการผลิต
ควบคุมอย่างเหมาะสม ซงขั
หรือกระบวนการทํางาน สถานทีทํางาน สารเคมี เครืองจักร วิธก
ี ารควบคุม รวมทังความรู ้เกียวกับอันตราย
ใหม่ และกฎหมายทีมีการเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสียงก็เพือตัดสินใจว่าแผนงานหรือการควบคุมทีมีอยูเ่ พียงพอ
หรือไม่ โดยมีเจตนารมณ์ให ้ความเสียงต ้องถูกควบคุมก่อนทีอันตรายจะเกิดขึน ทังนีกฎหมายได ้กําหนดให ้
องค์กรบางประเภทต ้องประเมินความเสียงด ้านอชป.ด ้วยองค์กรควรตระหนั กว่า การประเมินความเสียงเป็ น
ึ นสงจํ
ิ าเป็ นทีจะนํ าไปสูค
่ วามสําเร็จ การประเมินความ
รากฐานทีสําคัญของการจัดการอชป.เชงิ รุก ซงเป็
ี
เสยงมี
พนฐานอยู
ื
ท
่ การเปิ
ี
ดโอกาสให ้ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบต
ั ต
ิ กลงร่วมกันถึงขันตอนการดําเนินงานอชป. ใน
หลักการต่อไปนี
ี
• มีพนฐานในการรั
ื
บรู ้เกียวกับอันตรายและความเสยงขององค์
กรร่วมกัน
• มีความจําเป็ นและสามารถนํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้
• จะเกิดผลสําเร็จในการป้ องกันอันตรายได ้
การประเมินความเสียงประกอบด ้วย 3 ขันตอนพืนฐาน คือ
• ชีบ่งอันตรายต่างๆ
• ประมาณระดับความเสียงของอันตรายแต่
ิ ว่า ความเสยงนั
ี
• ตัดสน
นยอมรับได ้หรือไม่
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6.1.2.1

ี
2) แนวทางการปฏิบต
ั ิ : การประเมินความเสยง
ี
เพือให ้การประเมินความเสยงมี
ผลในทางปฏิบต
ั ิ องค์กรควรดําเนินการดังต่อไปนี
ี
• แต่งตังคณะทํางานเพือดําเนินการประเมินความเสยง
• ปรึกษาและพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ ายทีเกียวข ้องเพือทําการวางแผน พร ้อมกับขอความคิดเห็น
และให ้การยอมรับทีจะปฏิบต
ั ิ
• กําหนดความต ้องการของการฝึ กอบรมการประเมินความเสียงให ้กับบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลทีเป็ น
ผู ้ประเมิน แล ้วจัดให ้มีโครงการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม
• ทบทวนความเพียงพอของการประเมิน โดยให ้แน่ใจว่าการประเมินความเสียงนันมีรายละเอียด
มากพอ ถูกต ้องรัดกุมและเหมาะสม
• จัดทําเอกสารแจกแจงรายละเอียดเกียวกับวิธก
ี ารจัดการ และเนือหาสาระสําคัญทีพบและได ้รับ
จากการประเมิน
โดยทัวไปวิธก
ี ารประเมินอย่างง่ายๆ มีความเหมาะสมเพียงพอแล ้ว โดยไม่มค
ี วามจําเป็ นต ้องคํานวณความ
ี
เสยงในกิ
จกรรมออกมาเป็ นค่าตัวเลขทีเจาะจง แต่ถ ้าองค์กรทีก่ออุบต
ั ภ
ิ ัยร ้ายแรงหรือเป็ นองค์กรทีมี
้
ี
อันตรายทีอาจจะก่อให ้เกิดผลระดับร ้ายแรง องค์กรควรใชการประเมิ
นความเสยงเช
งิ ปริมาณการประเมิน
ความเสียงในเรืองผลกระทบต่อสุขภาพทีเกียวข ้องกับการใช ้สารเคมีและวัตถุอน
ั ตรายหรือพลังงานทีมี
อันตรายต่าง ๆ ควรจัดให ้มีการตรวจวัดค่าด ้วย ตัวอย่างเช่น การวัดค่าความเข ้มข ้นของฝุ่ นในบรรยากาศใน
การทํางาน ระดับความดังของเสียงทีลูกจ ้างได ้รับหรือความเข ้มข ้นของกัมมันตภาพรังสี เป็ นต ้น

ี งอ ันตราย
การชบ่

1) หลักการ
ี งอันตรายเป็ นกระบวนการของการค ้นหาสงหรื
ิ
การชบ่
อสถานการณ์ทอาจก่
ี
อให ้เกิดการ
ี หายต่อทรัพย์สน
ิ ความเสย
ี หายต่อสภาพ
บาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยจากการทํางาน ความเสย
แวดล ้อมในการทํางานหรือต่อสาธารณชน หรือสิงต่าง ๆ เหล่านีรวมกันโดยพิจารณาให ้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพืนที ดังนี
• ประเภทของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทีอาจเกิดขึนได ้
• สิงหรือสถานการณ์ทอาจก่
ี
อให ้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยจากการทํางาน ความ
ิ ความเสียหายต่อสภาพแวดล ้อมในการทํางานหรือต่อสาธารณชน หรือ
เสียหายต่อทรัพย์สน
สิงต่าง ๆ เหล่านีรวมกัน
• วิธก
ี ารทํางานทีองค์กรจัดทําขึน
ี งอันตราย
2) แนวทางการปฏิบต
ั ิ : การชบ่
้ อชว่ ยในการชบ่
ี งอันตราย
เครืองมือทีใชเพื
• การขอคําปรึกษา
บุคคลทีมีประสบการณ์ในงานซึงสามารถชีบ่งประเด็นปั ญหาทีเชือว่ามีอน
ั ตรายและมี
สภาวะทีอาจก่อให ้เกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ได ้
• ปการตรวจตรา
• การศึกษาข ้อมูลจากบันทึก
ี ยวข ้องกับการเกิดการบาดเจ็บหรือ
บันทึกต่างๆ และรายงานการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกี
เจ็บป่ วย
ี
• การใชข้ ้อมูล/คําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญ
ี งอันตรายบางอย่างจําเป็ นต ้องได ้รับคําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญ
ี
การชบ่
การทําการวิจัยและ
ั เจนเชน
่ ข ้อมูลเคมีภัณฑ์เพือความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
ข ้อมูลทีชด
และรายละเอียดข ้อแนะนํ าหรือข ้อห ้ามในคูม
่ อ
ื อุปกรณ์ของผู ้ผลิต
• การวิเคราะห์งาน
โดยการจําแนกงานออกเป็ นแต่ละขันตอนเพือชีบ่งอันตรายทีเกียวข ้องกับงานได ้
- การวิเคราะห์อน
ั ตรายในภาวะปกติ
- การวิเคราะห์อน
ั ตรายในภาวะทีไม่ปกติ
-END-
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6.1.2.2

ี
ี
6.1.2.2 การประเมินความเสยงด้
านOH&S และความเสยง
อืน ๆ ต่อระบบบริหาร OH&S

6.1.2.2 การประเมินความเสียงด้านOH&S และความเสียงอืน ๆ ต่อระบบบริหาร OH&S
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธํารงรักษากระบวนการ เพือ :
a) ประเมินความเสียงด ้านOH&S จากอันตรายทีมีการบ่งชี, โดยไตร่ตรอง (take into account)
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมทีมีอยู่
b) พิจารณาและประเมินความเสียงอืนเกียวเพือ จัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ,ิ การดําเนินงาน และธํารงรักษา
ระบบบริหารOH&S
ี
วิธก
ี ารต่างๆและเกณฑ์ในการประเมินความเสยงด
้านOH&Sขององค์กรต ้องได ้รับการกําหนดทีเกียวข ้อง
้
กับขอบเขต,ธรรมชาติ และชว่ งเวลา, เพือทําให ้มันใจว่าเป็ นเชงิ รุกมากกว่าเชงิ รับ, และใชในแนวทางที
เป็ นระบบ เอกสารสารสนเทศต ้องได ้รับการธํารงรักษาและจัดเก็บ สําหรับวิธก
ี ารต่างๆและเกณฑ์

ั
ข้อสงเกตุ





ต ้องมีกระบวนการ
ต ้องเชิงรุก ไม่ เชิงรับ
ต ้องทําอย่างเป็ นระบบ
ต ้องมี วิธก
ี ารและเกณฑ์ รวมถึงเอกสารทีเกียวข ้องกับการประเมิน

ี
การประเมินความเสยงด้
านOH&S
1 ทวไป
ั
ี
ั ผัสทีเป็ นอันตรายและความรุนแรงของการ
ความเสยงคื
อการรวมกันของโอกาสเกิดเหตุการณ์หรือการสม
บาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วย ทีอาจเกิดขึนจากสถานการณ์ใดๆ
การประเมินความเสียง คือกระบวนเพือการประเมิน ความเสียง ทีเกิดจากอันตราย โดยคํานึงถึงความ
เพียงพอของการควบคุมทีมีอยู่ และการตัดสินใจว่าระดับความเสียงนันเป็ นทียอมรับหรือไม่
ความเสียงทียอมรับได ้คือความเสียงทีถูกลดระดับให ้อยูใ่ นระดับทีองค์กรรับได ้ โดยคํานึงถึงภาระผูกพัน
ทางกฎหมายและบริบทองค์กร
ี
หมายเหตุ เอกสารอ ้างอิงบางฉบับใชคํ้ าว่า "การประเมินความเสยง"
เพือรวมกระบวนการทังหมดของการ
ี
ี หรือการควบคุมความเสยงที
ี
ระบุความเป็ นอันตรายการกําหนดความเสยงและการเลื
อกการลดความเสยง
ี
ี
เหมาะสมการประเมินความเสยงและการควบคุ
มความเสยง

ี
2 ข้อมูลนําเข้าสําหร ับการประเมินความเสยง
่ ระบวนการประเมินความเสยงอาจรวมถึ
ี
ข ้อมูลนํ าเข ้าสูก
ง แต่ไม่ จํากัดเพียงข ้อมูลหรือข ้อมูลต่อไปนี:




รายละเอียดของทีตังทีทํางาน
ขอบเขตทีเป็ นอันตรายระหว่างกิจกรรมในทีทํางาน
การเตรียมการด ้านการรักษาความปลอดภัย
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6.1.2.2

ความสามารถของมนุษย์, พฤติกรรม, ความสามารถ, การฝึ กอบรมและประสบการณ์ของผู ้ทีปกติ
และ / หรือดําเนินงานทีทําให ้พวกเขามีความเสียง;
ข ้อมูลทางพิษวิทยาข ้อมูลทางระบาดวิทยาและข ้อมูลทีเกียวข ้องกับสุขภาพอืน ๆ
่ ผู ้ทําความสะอาด ผู ้เข ้าชม ผู ้รับเหมา และสาธารณชน) ที
การเกียวข ้องของบุคลากรอืน ๆ (เชน
ี
อาจเสยงต่
อการเกิดกิจกรรมการทํางาน
รายละเอียดของระบบงานทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรใด ๆ ทีมีอยูแ
่ ละ / หรือขันตอนการอนุญาตให ้
ี
ทํางานทีเตรียมไว ้สําหรับงานทีทําให ้คนงานตกอยูใ่ นความเสยง
ั พลายเออร์ สาํ หรับการทํางานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์และสงิ
คําแนะนํ าของผู ้ผลิตหรือซพ
อํานวยความสะดวก
ความพร ้อมใช ้งานและการควบคุม (เช่นการระบายอากาศการป้ องกันและอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล)
เงือนไขทีผิดปกติเช่น การหยุดชะงักของบริการสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้ าและนํ าหรือกระบวนการ
อืน ๆ ล ้มเหลว
สภาพแวดล ้อมทังภายนอกและภายในทีทํางาน
โอกาสทีจะเกิดความล ้มเหลวของส่วนประกอบของเครืองจักรและโรงงานและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยหรือการเสือมสภาพจากการสัมผัสกับองค์ประกอบหรือวัสดุกระบวนการ
รายละเอียดของการเข ้าถึงและความเพียงพอ / เงือนไขของขันตอนฉุกเฉิน, แผนหนีฉุกเฉิน,
้
ิ านวยความสะดวกการสอสารฉุ
ื
อุปกรณ์ฉุกเฉิน, เสนทางหลบหนี
ฉุกเฉิน (รวมถึงป้ าย), สงอํ
กเฉิน
และการสนับสนุนฉุกเฉินภายนอก ฯลฯ ;
ข ้อมูลการวัดเฝ้ าระวัง ทีเกียวข ้องกับเหตุการณ์อบ
ุ ต
ั เิ หตุและประสบการณ์สข
ุ ภาพทีเกียวข ้องกับ
กิจกรรมการทํางานเฉพาะ
ึ
ี
การค ้นพบกิจกรรมการทํางานซงอาจทํ
าให ้คนงานตกอยูใ่ นความเสยง
รายละเอียดของการกระทําทีไม่ปลอดภัยก่อนหน ้านีไม่วา่ จะโดยบุคคลทีทํากิจกรรมหรือโดย
บุคคลอืน (เช่นบุคลากรทีอยูต
่ ด
ิ กันผู ้เข ้าชม ผู ้รับจ ้าง ฯลฯ )
โอกาสทีจะเกิดความล ้มเหลว จากระบบการควบคุม
ระยะเวลาและความถีในการปฏิบต
ั งิ าน
ความถูกต ้องและความน่าเชือถือของข ้อมูลทีมีสําหรับการประเมินความเสียง และ
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและอืน ๆ ซึงกําหนดวิธก
ี ารประเมินความเสียงทีต ้องดําเนินการหรือสิงที
่ ตัวอย่างเพือกําหนดระดับความเสียงใช ้วิธก
ก่อให ้เกิดความเสียงทียอมรับได ้เช่น วิธก
ี ารสุม
ี าร
ประเมินความเสียงเฉพาะหรือระดับความเสียงทีอนุญาต

ี
ี
การประเมินความเสยงควรดํ
าเนินการโดยบุคคลทีมีความสามารถในวิธก
ี ารประเมินความเสยงและเทคนิ
คที
และความรู ้ในกิจกรรมการทํางาน

ี
3 วิธก
ี ารประเมินความเสยง
องค์กรสามารถใช ้วิธก
ี ารประเมินความเสียงทีแตกต่างกัน สําหรับพืนทีหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เมือกําหนดความน่าจะเป็ นทีจะเกิดอันตราย ควรคํานึงถึงความเพียงพอของการควบคุมทีมีอยู่ การประเมิน
ี
ความเสยงควรมี
รายละเอียดเพียงพอทีจะกําหนดการควบคุมทีเหมาะสม
ี
ั ซอนและเหมาะสมกั
้
่ การประเมินความ
วิธก
ี ารประเมินความเสยงมี
ความซบ
บกิจกรรมพิเศษ ตัวอย่างเชน
ี
้
ั ซอนของความน่
้
เสยงของโรงงานกระบวนการทางเคมี
อาจต ้องใชการคํ
านวณทีซบ
าจะเป็ นของเหตุการณ์ท ี
่ ารปล่อยอันตราย ทีอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในทีทํางานหรือสาธารณะ
อาจนํ าไปสูก
ในหลาย ๆ กรณีความเสียงของ OH&S สามารถแก ้ไขได ้โดยใช ้วิธท
ี ง่ี ายกว่าและมีคณ
ุ ภาพ วิธก
ี ารเหล่านี
มักเกียวข ้องกับการตัดสินระดับสูงเนืองจากมีการพึงพาข ้อมูลเชิงปริมาณน ้อยกว่า ในบางกรณีวธิ ก
ี าร
เหล่านีจะใช ้เป็ นเครืองมือคัดกรองเบืองต ้นเพือพิจารณาว่าจําเป็ นต ้องมีการประเมินรายละเอียดเพิมเติมที
ใด
้
ี
องค์กรควรพิจารณาข ้อ จํากัด ในด ้านคุณภาพและความถูกต ้องของข ้อมูลทีใชในการประเมิ
นความเสยง
ี ยิงระดับความไม่แน่นอนในข ้อมูลสูงขึนเท่าใดความ
และผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับการกําหนดความเสยง
ี
ต ้องการในการพิจารณาความเสยงก็
ต ้องระมัดระวังมากขึนเท่านัน
หมายเหตุ ตาราง 1 สําหรับการเปรียบเทียบเครืองมือและวิธก
ี ารประเมินความเสียง
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6.1.2.2

เครืองมือ
รายการตรวจสอบ /
แบบสอบถาม

จุดแข็ง
• ง่ายต่อการใช ้
้
•การใชงานสามารถป้
องกัน "สงิ
ทีขาดหายไป" ในการประเมิน
เบืองต ้น

จุดอ่อน
•มักจะ จํากัด อยูท
่ คํ
ี าตอบใช่ /
ไม่ใช่
้
•ใชงานได
้ดีเท่ากับรายการ
ตรวจสอบทีใช ้ - อาจไม่นํามา
พิจารณาสถานการณ์ทไม่
ี ซํา

เมทริกซ์ความเสียง

•ใช ้งานง่าย
•แสดงภาพ
•ไม่จําเป็ นต ้องใช ้ตัวเลข

• 2 มิตเิ ท่านั น - ไม่สามารถ
พิจารณาปั จจัยหลายอย่างทีมี
ผลต่อความเสียง
•คําตอบทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้า
อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ตารางอันดับ / โหวต

้
•ใชงานง่
าย
•ดีสาํ หรับการรวบรวมความ
คิดเห็นของผู ้เชียวชาญ
•อนุญาตให ้พิจารณาปั จจัยเสียง
หลายอย่าง (เช่นความรุนแรง,
ความน่าจะเป็ น, ความสามารถ
ในการตรวจจับและความไม่
แน่นอนของข ้อมูล)

•ต ้องใชตั้ วเลข
•หากคุณภาพของข ้อมูลไม่ดี
ผลลัพธ์จะไม่ดี
•สามารถส่งผลให ้มีการ
เปรียบเทียบความเสียงทีเปรียบ
มิได ้

โหมดความล ้มเหลวและการ
วิเคราะห์ผลกระทบ (FMEA);
ึ ษาอันตรายและการใช ้
การศก
งาน (haZOP)

•ดีสาํ หรับการวิเคราะห์
รายละเอียดของกระบวนการ
•อนุญาตให ้ป้ อนข ้อมูลทาง
เทคนิค

ี
•ต ้องการความเชยวชาญในการ
ใช ้
•ต ้องการข ้อมูลตัวเลขเพือ
่ ารวิเคราะห์
ป้ อนเข ้าสูก
•ใช ้ทรัพยากร (เวลาและเงิน)
•ดีกว่าสําหรับความเสียงที
เกียวข ้องกับอุปกรณ์มากกว่าที
เกียวข ้องกับปั จจัยมนุษย์

กลยุทธ์การประเมินการเปิ ดเผย

•เหมาะสําหรับการวิเคราะห์
ี น
ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับวัสดุทเป็
อันตรายและสภาพแวดล ้อม

การสร ้างแบบจําลอง
คอมพิวเตอร์

•หากมีข ้อมูลทีเกียวข ้องและ
เพียงพอการสร ้างแบบจําลอง
คอมพิวเตอร์สามารถให ้คําตอบ
ทีดี
•โดยทัวไปใช ้อินพุตเป็ นตัวเลข
และมีอต
ั นัยน ้อย

ี
•ต ้องการความเชยวชาญในการ
ใช ้
•ต ้องการข ้อมูลตัวเลขในการ
ป้ อนข ้อมูล
•เวลาและเงินจํานวนมากที
จําเป็ นในการพัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกต ้อง
•มีศักยภาพในการพึงพา
ผลลัพธ์มากเกินไปโดยไม่ต ้อง
สงสัยความถูกต ้อง

การวิเคราะห์พาเรโต

•เทคนิคง่ายๆทีสามารถชว่ ยใน
การพิจารณาการเปลียนแปลงที
สําคัญทีสุดทีจะทํา
ข ้อมูล

•มีประโยชน์สําหรับการ
เปรียบเทียบรายการทีคล ้ายกัน
เท่านันคือมิตเิ ดียว

ํ หร ับการประเมินความเสยง
ี
4 ข้อควรพิจารณาอืน ๆ สา
บางองค์กรพัฒนาการแบบประเมินความเสียงทัวไปสําหรับกิจกรรมทีสามารถเกิดขึนได ้ ในหลายๆพืนที
แบบประเมินนีเหมาะสมสําหรับการประเมินเบืองต ้นซึงสามารถปรับเพิมให ้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน
โดยปรับแต่งให ้เหมาะสมกับหน ้างาน
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6.1.2.2

วิธน
ี ีสามารถเพิมความรวดเร็วและเพิมประสิทธิผลกระบวนการประเมินความเสียง และปรับปรุงความ
ี
ําหรับงานทีคล ้ายกันได ้
สอดคล ้องของการประเมินความเสยงส
ี
้
เมือวิธก
ี ารประเมินความเสยงขององค์
กรใชหมวดหมู
ท
่ เป็
ี นคําอธิบายสําหรับการประเมินความรุนแรงหรือ
่ คําจํากัดความทีชด
ั เจนของคําเชน
่ "น่าจะเป็ น" และ “ ไม่
โอกาสทีจะเกิดอันตราย ก็ควรมีการกําหนดเชน
ิ าเป็ นเพือให ้แน่ใจว่าแต่ละคนตีความเหมือนๆกัน
น่าเป็ นไปได ้” เป็ นสงจํ
องค์กรควรพิจารณาถึงความเสียงต่อประชากรทีมีความอ่อนไหว (เช่นหญิงตังครรภ์) และกลุม
่ เสียง (เช่น
พนักงานใหม่ทไม่
ี มป
ี ระสบการณ์) รวมถึงความอ่อนแอของบุคคลทีเกียวข ้องในการปฏิบต
ั งิ านโดยเฉพาะ
(เช่น ความสามารถในการอ่านคําแนะนํ าของแต่ละบุคคล ผู ้ทีมีปัญหาเรืองตาบอดสี)
วิธท
ี เหมาะสมที
ี
สุดในการพิจารณาเรืองนี คือการประเมินความเสียงทีเกียวข ้องกับบุคคลสมมุตห
ิ รือตัวแทน
่ คนทีสม
ั ผัสกับมันมากทีสุดหรือคนทีอาศัยอยู่ ณ จุดคงทีหรือมีรป
อย่างน ้อยหนึงรายเชน
ู แบบการงานที
ั นิษฐาน ยกตัวอย่างเชน
่ การได ้รับสารพิษทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ โดยพิจารณาจากการสม
ั ผัสกับ
สน
้
อันตรายของบุคคลสมมุตท
ิ มี
ี สข
ุ ภาพดี และทํางานตามโหลดงานปกติ เมือมีการใชการควบคุ
มทีกําหนด
ี
โดยการประเมินความเสยงในทางปฏิ
บต
ั ค
ิ วรพิจารณาถึงความอ่อนแอโดยเฉพาะของผู ้ทีเกียวข ้องเพือ
พิจารณาว่าจําเป็ นต ้องปรับการควบคุมหรือไม่
การประเมินความเสียงควรคํานึงถึงจํานวนคนทีสัมผัสกับอันตราย อันตรายจะอยูใ่ นระดับร ้ายแรงยิงขึนหาก
มีผลกระทบต่อผู ้คนจํานวนมาก ในกรณีทเหตุ
ี
การณ์อน
ั ตรายเพียงครังเดียวอาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อ
บุคคลมากกว่าหนึงคนหรือหลายคนดําเนินกิจกรรม (เช่น ในเวลาทีต่างกันหรือในสถานทีต่างกันภายใน
สถานทีทํางาน)
ิ ว่าจะต ้องมีมาตรการควบคุมความเสยงเพิ
ี
ในการตัดสน
มเติม หรือสามารถนํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่าง
ี
สมเหตุสมผลหรือไม่ ควรคํานึงถึงความจริงทีว่าจํานวนบุคคลทีมีผลต่อความเสยงนั
นจะได ้รับประโยชน์ท ี
ได ้รับจากการควบคุมนันยิงมากขึน ยิงมีประโยชน์มากเท่าใดก็ยงส
ิ ง่ ผลคุ ้มค่าต่อการลงทุนในการควบคุม
ในกรณีทกิ
ี จกรรมอันตรายอาจก่อให ้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อผู ้คนจํานวนมากในเหตุการณ์เดียวเช่น มี
ผู ้เสียชีวต
ิ หลายรายรวมถึงพิจารณาความเสียงส่วนบุคคลมีปัจจัยเพิมเติมทีต ้องพิจารณา การต่อต ้านต่อ
สาธารณชนต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ปั จจัยเสียงทางสังคมนียังมีผลต่อจํานวนเงินทีควรใช ้ในการควบคุม
การประเมินความเสียงเพือประเมินอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีชวี ภาพและกายภาพอาจต ้องใช ้การวัด
่ ตัวอย่าง ควรเปรียบเทียบระดับความ
ความเข ้มข ้นของการสัมผัสด ้วยเครืองมือทีเหมาะสมและวิธก
ี ารสุม
ั ผัสในการทํางาน องค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
เข ้มข ้นเหล่านีกับขีดจํากัด หรือมาตรฐานการได ้รับสม
ี
ั
ั ผัสและผลกระทบ
การประเมินความเสยงพิ
จารณาทังผลกระทบระยะสนและระยะยาวของการได
้รับสม
ั ผัสหลายอย่าง
เพิมเติมหรือเสริมฤทธิกันของตัวแทนและสม
่ ตัวอย่างเพือครอบคลุมสถานการณ์และสถานทีต่าง ๆ
ในบางกรณีมก
ี ารประเมินความเสียงโดยใช ้การสุม
ควรใช ้ความระมัดระวัง เพือให ้แน่ใจว่าข ้อมูลตัวอย่างทีใช ้มีเพียงพอและเพียงพอต่อสถานการณ์และ
สถานทีทีได ้รับการประเมินอย่างเพียงพอ

5 ความรุนแรงของอ ันตราย

ิ อไปนี
เมือต ้องการระบุความรุนแรงทีอาจเกิดอันตรายควรพิจารณาสงต่
 บุคคลนันมีแนวโน ้มทีจะได ้รับผลกระทบอย่างไร?
 สง่ ผลเมือเกิดอันตรายอย่างไร
ควรระมัดระวัง ให ้แน่ใจว่าคําจํากัดความประเภทอันตรายสะท ้อนถึงผลกระทบด ้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยทังในระยะสันและระยะยาว และผลกระทบต่อสุขภาพเช่น สูญเสียการได ้ยิน ขันตอนและ/หรือ
การฝึ กอบรมอาจมีความจําเป็ นเพือให ้ผู ้ทําการประเมินความรุนแรง ในสิงทีตอ ้งพิจารณา 2 ประเด็นข ้างต ้น
เนืองจากมีแนวโน ้มทีจะมุง่ เน ้นเฉพาะความเสียงระยะสัน
การจําแนกประเภททีเป็ นไปได ้ของความรุนแรงของระดับอันตรายขึนอยูก
่ บ
ั การจัดหมวดหมู่ พืนฐานแสดง
ในตาราง 2
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6.1.2.2

ตารางที 2 ตัวอย่างของประเภทอันตราย
ประเภทของอันตราย

อ ันตรายเล็ กน้อย

อ ันตรายปานกลาง

อ ันตรายร้ายแรง

สุขภาพ

ความรําคาญและการ
ระคายเคือง (เช่นปวด
หัว) สุขภาพไม่ด ี
ชัวคราวทีนํ าไปสู่
ความรู ้สึกไม่สบาย
(เช่นท ้องร่วง)

ี การได ้ยิน
สูญเสย
บางส่วน; โรคผิวหนั ง
โรคหอบหืด; ความ
ผิดปกติของแขน
ส่วนบนทีเกียวกับงาน
สุขภาพไม่ดน
ี ํ าไปสู่
ความพิการเล็กน ้อย
อย่างถาวร

โรคร ้ายแรงถึงตาย โรค
ชีวต
ิ สันลงอย่างรุนแรง;
ทุพพลภาพถาวร

ความปลอดภัย

ั ว;
การบาดเจ็บทีชนผิ
บาดแผลเล็กน ้อยและ
รอยฟกชํา; การระคาย
เคืองดวงตาจากฝุ่ น

แผล; การเผาไหม ้;
ั
การสนสะเทื
อน; เคล็ด
ขัดยอกอย่างรุนแรง
กระดูกหักเล็กน ้อย

บาดเจ็บสาหัส เนือ
ตาย; การบาดเจ็บ
หลายครัง; แตกหักที
สําคัญ

องค์กรควรปรับหมวดหมูด
่ ังกล่าวเพือให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ ตัวอย่างทีแสดงในตาราง 2 สามารถ
ี ม
่ "อันตรายร ้ายแรง" (เชน
่
ขยายเป็ นสกลุ
่ โดยแยกหมวดหมู่ "อันตรายร ้ายแรง" ออกเป็ นสองหมวดหมูเ่ ชน
่ อันตรายถึงชวี ต
กระดูกหักทีสําคัญ) และ“ อันตรายร ้ายแรงวิกฤติ” (เชน
ิ )

6 โอกาสทีจะเกิดอ ันตราย
เมือต ้องการระบุโอกาสทีจะเกิดอันตรายควรคํานึงถึงความเพียงพอของการควบคุมทีมีอยู่ เมือดําเนินการ
ี
ําหรับกิจกรรมใหม่ การประเมินเบืองต ้นควรอยูบ
ประเมินความเสยงส
่ นพืนฐานของการควบคุมทีตังใจไว ้ ใน
ทังสองกรณี
ั เจน เพือให ้พืนฐานของการประเมินมีความชด
ั เจนเมือมีการ
มาตรการเหล่านีควรมีการบันทึกไว ้อย่างชด
ทบทวนการประเมินในภายหลัง ข ้อกําหนดทางกฎหมาย และแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ เผยแพร่
ี
โดยหน่วยงาน
กํากับดูแล อาจมีการระบุถงึ การควบคุมทีเหมาะสมสําหรับอันตรายทีเฉพาะเจาะจง
โดยทัวไปปั ญหาต่อไปนีควรได ้รับการพิจารณาเพิมเติมจากข ้อมูลกิจกรรมการทํางานทีกําหนดใน:
a) ความถีและระยะเวลาในการสัมผัสกับอันตรายของบุคคล
ี ระสบการณ์ทํางาน มารดาที
b) ความอ่อนแอของบุคคลหรือกลุม
่ (เช่นบุคลากรทีอายุน ้อยหรือไม่มป
ตังครรภ์ และผู ้ทีทํางานโดดเดียว working alone )
่ ไฟฟ้ าและนํ า
c) ความล ้มเหลวของบริการทีอาจเกิดขึนเชน
d) ความล ้มเหลวทีอาจเกิดขึนของสว่ นประกอบโรงงานและเครืองจักรและอุปกรณ์ความปลอดภัย
ั ผัสกับสารประกอบ;
e) การสม
่ ย่างถูกต ้องเมือจําเป็ น
f) การป้ องกันทีได ้รับจากอุปกรณ์ป้องกันสว่ นบุคคล (PPE) และการสวมใสอ
g) การกระทําทีไม่ปลอดภัย (ข ้อผิดพลาดทีไม่ตังใจหรือการละเมิดขันตอนโดยเจตนา) ไม่วา่ จะโดยบุคคล
ทีทํากิจกรรมหรือโดยบุคคลอืน (เช่นบุคลากรทีอยูใ่ กล ้เคียงผู ้เข ้าชมและผู ้รับเหมา) ที:
 อาจไม่รู ้ว่าอันตรายคืออะไร;
 อาจไม่มค
ี วามรู ้ความสามารถ ทางกายภาพ ทรัพยากร ทักษะ หรือแรงจูงใจในการทํางาน
อย่างปลอดภัย
 ประเมินความเสียงตําไป
 ประมาทในการปฏิบต
ั จ
ิ ริง และ/หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธก
ี ารทํางานทีปลอดภัย
 อาจได ้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมองค์กรตามวัฒนธรรมองค์กร (เช่นการรับรู ้ว่าองค์กร
ี เมือมีผลประโยชน์ของผลผลิต)
ยอมรับความเสยง
 การพิจารณาพฤติกรรมของผู ้คนในสถานการณ์ทผิ
ี ดปกติและฉุกเฉินรวมถึงในระหว่างงาน
ประจํา
่ การปิ ดระบบควบคุม
h) โอกาสในการล ้มเหลวทีเกิดจากสาเหตุทวไป
ั
ทีเพิมโอกาสในการเกิดอันตรายเชน
โดยตังใจหรือไม่ตังใจ
ในการประเมินความเป็ นไปได ้ของอันตราย องค์กรไม่ควรเชือถือข ้อมูลทางประวัตศ
ิ าสตร์แต่เพียงอย่าง
ั หรือวิธก
ี ารทํางานในปั จจุบน
ั ซึง
เดียว เนืองจากข ้อมูลอาจไม่สะท ้อนถึงสถานทีและอุปกรณ์ในปั จจุบน
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6.1.2.2

ได ้รับการยอมรับหลังจากช่วงเวลาทีครอบคลุมโดยข ้อมูล อย่างไรก็ตามในกรณีของข ้อมูลสุขภาพทีไม่ดี
ึ
ี
การวิเคราะห์สามารถให ้ข ้อมูลทีเป็ นประโยชน์เกียวกับรูปแบบของการขาดซงสามารถแจ
้งลําดับความเสยง
ความเป็ นไปได ้ของการสถานการณ์ในการเกิดอันตราย นันอาจเทียบเท่ากับความเป็ นไปได ้ทีโอกาสการ
เกิดเหตุการณ์นัน เท่ากับโอกาสเกิดอันตราย
การจําแนกประเภททีเป็ นไปได ้ ของอันตรายแสดงไว ้ในตาราง 3
องค์กรควรใช ้หมวดหมูส
่ ําหรับความเป็ นไปได ้ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรเพือให ้มันใจว่า มี
ความเหมาะสมกับเหตุการณ์ความปลอดภัยทีเกิดขึนครังเดียว และผลกระทบต่อสุขภาพทีอาจปรากฏตัว
หลังจากสัมผัสกับอันตรายเป็ นระยะเวลานาน หรือในบางครัง ในทํานองเดียวกันองค์กรสามารถใช ้คํา
จํากัดความทีแตกต่างกันสําหรับประเภทของโอกาส
บางองค์กรอาจต ้องการแบ่งย่อยหมวดหมู่ แต่ระบบทีมีรายละเอียดแยกย่อยแตกต่างกันมากเกินไป อาจ
่
ทําให ้ความแม่นยําได ้ลําบาก ตาราง 3 แสดงให ้เห็นถึงความต ้องการขององค์กรในการกําหนดเงือนไขเชน
ํ
“ บ่อย” และ“ ไม่น่าเป็ นไปได ้” เพือให ้สามารถทําการประเมินได ้อย่างสมําเสมอและทําซาได
้โดยผู ้
ประเมินทีแตกต่างกัน
ตาราง. 3 ตัวอย่างของหมวดหมูส
่ ําหรับโอกาสทีจะเกิดอันตราย
หมวดหมู่
มีแนวโน้มมาก
แนว โน้ม
น่าจะมีแนวโน้ม
สําหร ับโอกาสที
จะเกิดอ ันตราย
การเกิดขึน
โดยทัวไป

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์อย่าง
น ้อยหนึงครังทุก
หกเดือนโดย
บุคคล

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์หนึง
ครังทุกห ้าปี โดย
บุคคล

โดยทัวไปมี
ประสบการณ์ครัง
เดียวในช่วงอายุ
การทํางานของแต่
ละบุคคล

แนวโน้มไม่นา
่
มาก
น ้อยกว่า 1% ของ
โอกาสทีจะได ้รับ
ประสบการณ์โดย
บุคคลในช่วงอายุ
การทํางาน

ควรใช ้ความระมัดระวังเพือให ้แน่ใจว่า เกณฑ์นออกแบบมาเพื
ี
อตอบคําถามผู ้ปฏิบต
ั งิ านและผู ้จัดการที
สามารถคาดหวังคําตอบได ้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่พบว่าการตัดสินความถี
โดยทัวไปของเหตุการณ์อน
ั ตราย (เช่นปี ละครังหรือสองครัง) ง่ายกว่าการตัดสินความน่าจะเป็ น ที
เหตุการณ์จะเกิดขึนในระหว่างการดําเนินการเฉพาะ (เช่นระหว่างหนึงในร ้อยกับหนึงในพัน).
้
ผู ้ประเมินจําเป็ นต ้องตระหนั กถึงข ้อจํากัด ในด ้านคุณภาพและความถูกต ้องของข ้อมูลทีใชในการประเมิ
น
ี
ี
ความเสยงและผลกระทบที
อาจเกิดขึนกับระดับความเสยงที
แท ้จริง มีหลายกรณีทจํ
ี าเป็ นต ้องมีการประเมิน
ี
ความอ่อนไหวเพือประเมินว่าข ้อสรุปโดยรวมของการประเมินความเสยงมี
ความแข็งแกร่งในแง่ของความ
ไม่แน่นอนของข ้อมูลหรือไม่ ยิงความไม่แน่นอนมากขึนความต ้องการความปลอดภัยทีเพียงพอ
สําหรับสถานการณ์ทซั
ี บซ ้อน เทคนิคการสร ้างแบบจําลองเช่นการวิเคราะห์ต ้นไม ้ผิดพลาดหรือการ
วิเคราะห์ต ้นไม ้เหตุการณ์สามารถช่วยในการสร ้างภาพของการรวมกันของเหตุการณ์ หรือความล ้มเหลวใน
การควบคุมทีจะต ้องเป็ นอันตรายทีจะเกิดขึน สิงเหล่านีสามารถบอกปริมาณหรือใช ้เป็ นเครืองมือเชิง
คุณภาพได ้ อย่างไรก็ตามจําเป็ นต ้องใช ้ความเชียวชาญบางอย่างในการใช ้เทคนิคเหล่านีอย่างถูกต ้องโดย
ไม่เกิดข ้อผิดพลาดทีอาจทําให ้เข ้าใจผิด

ี
7 การประเมินความเสยง
7.1 ทวไป
ั

ตาราง 4 แสดงวิธก
ี ารง่าย ๆ สําหรับการประเมินความเสียง ประเมินความเสียงตามความน่าจะเป็ นและ
ความรุนแรงของอันตรายทีอาจเกิดขึนโดยรวมความรุนแรงและประเภทความเป็ นไปได ้ที
ั ซอนมากขึ
้
่ องค์กรทีมีความเสยงสู
ี
บางองค์กรอาจต ้องการพัฒนาวิธก
ี ารทีซบ
น ตัวอย่างเชน
งอาจใช ้

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 6 of 16

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 25 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

6.1.2.2

ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์ทมี
ี หมวดหมู่ "ความน่าจะเป็ น" หรือ "อันตราย" ทีมีขนาดใหญ่ขนหรื
ึ
อเล็กลงเพือ
ี
แยกแยะระหว่างผลลัพธ์ทเป็
ี นอันตรายและอันตรายมาก สําหรับองค์กรทีมีความเสยงตํ
าเมทริกซ ์ ขนาด
ี
เล็กอาจเพียงพอ ตลอดการประเมินความเสยงควรให
้ความสนใจเป็ นพิเศษ

ิ ใจเกียวก ับระด ับความเสยงที
ี
8 ต ัดสน
ยอมร ับได้
ในการประเมินความเสียงเชิงปริมาณ เป็ นไปได ้ทีจะใช ้ในการตัดสินใจระดับความเสียงทียอมรับได ้
่ เมทริกซ ์ ความเสยงการยอมรั
ี
ี
อย่างไรก็ตามด ้วยวิธก
ี ารกึงปริมาณ เชน
บหรือความเสยงอื
น ๆ ได ้รับการ
ิ ใจว่าควรยอมรับความเสยงหรื
ี
พิจารณาเป็ นสว่ นหนึงของกระบวนการในการตัดสน
อไม่ และควรมีการ
ปรึกษากับคนงาน
ในการทําเช่นนีองค์กรควรกําหนดเกณฑ์การยอมรับให ้เป็ นพืนฐานสําหรับความสอดคล ้องในการประเมิน
ความเสียงทังหมด สิงนีควรเกียวข ้องกับการปรึกษาหารือกับตัวแทนของผู ้ปฏิบต
ั งิ านและผู ้มีสว่ นได ้ส่วน
เสียอืน ๆ และควรคํานึงถึงกฎหมายและแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลในกรณีทเกี
ี ยวข ้อง
การประเมินการยอมรับความเสียงอย่างง่าย ๆ แสดงในตาราง5

ิ ใจยอมรับความเสยงจากอั
ี
ี
นตรายทีเฉพาะเจาะจง ควรถูกพิจารณาจากความเสยงโดยรวมของ
ในการตัดสน
แต่ละบุคคลเพือให ้ทราบว่า พวกเขาสามารถอาจเผชิญกับความเสียงทีเกียวข ้องจํานวนมากหรือในความ
เสียงทีแตกต่างของความเป็ นอันตราย
ควรพิจารณาถึงความเสียงส่วนบุคคลของสมาชิกกลุม
่ พิเศษ เช่นกลุม
่ ทีมีความเสียงเช่นพนั กงานใหม่ หรือ
ผู ้ไม่มป
ี ระสบการณ์ในงาน หรือผู ้ทีเกียวข ้องโดยตรง (กลุม
่ คนงานทีได ้รับความเสียงโดยตรง)

9 การกําหนดการควบคุมทีเหมาะสม
ิ ใจดําเนินการเพือควบคุมหรือลดความเสยง
ี
9.1 ต ัดสน

หลังจากเสร็จสินการประเมินความเสียงและพิจารณาบัญชีการควบคุมทีมีอยูแ
่ ล ้ว องค์กรควรจะสามารถ
กําหนดได ้ว่าการควบคุมทีมีอยูน
่ ันเพียงพอหรือจําเป็ นต ้องปรับปรุงหรือไม่ หรือต ้องการการควบคุมใหม่
้
ข ้อกําหนดทางกฎหมาย มาตรฐานและหลักปฏิบัตส
ิ ามารถใชในการระบุ
การควบคุมทีเหมาะสมสําหรับ
อันตรายทีเฉพาะเจาะจง
ี
ตารางที 6 แสดงตัวอย่างเกณฑ์ทอาจจั
ี
ดตังขึนเพือควบคุมความเสยงในประเภทต่
าง ๆ
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ระดับความเสียง
ตํามาก

6.1.2.2

การยอมรับได ้: คําแนะนํ าเกียวกับการดําเนินการและเวลาทีจําเป็ น
ี
านีถือว่ายอมรับได ้ ไม่จําเป็ นต ้องดําเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจาก
ความเสยงเหล่
เพือให ้มันใจว่ามาตรการควบคุมนันได ้รับการธํารงรักษา

ตํา

ไม่มก
ี ารควบคุมเพิมเติมทีจําเป็ นเว ้นแต่วา่ จะสามารถดําเนินการได ้ในต ้นทุนทีตํา
(ในแง่ของเวลา เงิน และความพยายาม) การดําเนินการเพือลดความเสียงเหล่านี
จะถูกกําหนดลําดับความสําคัญตํา ควรมีการเตรียมการเพือให ้มันใจว่าการควบคุม
นันได ้รับการธํารงรักษา

กลาง

ควรมีการพิจารณาว่าสามารถลดความเสียงได ้หรือไม่ แต่ควรคํานึงถึงต ้นทุนของ
ี
ี
มาตรการลดความเสยงที
เพิมเติมด ้วย มาตรการลดความเสยงควรดํ
าเนินการภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด ควรมีการเตรียมการเพือให ้มันใจว่ามีการควบคุมอย่างต่อเนือง
ี
โดยเฉพาะอย่างยิงหากระดับความเสยงเกี
ยวข ้องกับผลกระทบทีเป็ นอันตราย

สูง

ี ควรดําเนินมาตรการลดความเสยงอย่
ี
ควรพยายามอย่างมากเพือลดความเสยง
าง
เร่งด่วนภายในระยะเวลาทีกําหนดและอาจจําเป็ นต ้องพิจารณาระงับหรือ จํากัด
กิจกรรมหรือใช ้การควบคุมความเสียงชัวคราวจนกว่าจะเสร็จสิน อาจต ้องจัดสรร
ทรัพยากรทีมีประโยชน์เพือการควบคุมเพิมเติม ควรมีการเตรียมการเพือให ้มันใจว่า
มีการควบคุมอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะอย่างยิงหากระดับความเสียงมีความสัมพันธ์
กับผลกระทบทีเป็ นอันตรายอย่างยิง

สูงมาก

ี
ี
ความเสยงเหล่
านีไม่สามารถยอมรับได ้ จําเป็ นต ้องปรับปรุงการควบคุมความเสยง
ี
้อยูใ่ นระดับทียอมรับได ้ ควรหยุดกิจกรรมการ
อย่างมีนัยสําคัญเพือลดความเสยงให
ี
ึ
ี
ทํางานจนกว่าจะมีการควบคุมความเสยงซ
งจะช
ว่ ยลดความเสยงเพื
อไม่ให ้สูงอีก
ี
ต่อไป หากไม่สามารถลดความเสยงได
้ควรหลีกเลียงงานนี

ี
9.2 จ ัดทําแผนปฏิบ ัติการควบคุมความเสยง
ระดับความเสียงดังทีแสดงในตาราง 4 เป็ นพืนฐานสําหรับการตัดสินใจว่าจําเป็ นต ้องมีการควบคุมที
ปรับปรุงหรือไม่และ ระยะเวลาสําหรับการดําเนินการ ตารางที 6 ระบุวา่ ความพยายามในการควบคุมและ
ั สว่ นกับความเสยง
ี อาจจะมีความเหมาะสมทีจะคํานึงถึงจํานวนของบุคคลทีเสยง
ี
ความเร่งด่วนควรเป็ นสด
ี
ต่อความเสยงเมื
อกําหนดลําดับความสําคัญและระยะเวลา

ี
9.3 การควบคุมความเสยง
9.3.1 การควบคุม
ี
ี การ
ในขณะทีการระบุอน
ั ตรายและความเสยงเป็
นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการประเมินความเสยง
้
ี
ประยุกต์ใชการควบคุ
มทีเหมาะสมจะชว่ ยลดความเสยงได
้
ี
การประเมินความเสยงควรมี
รายละเอียดเพียงพอทีจะระบุอน
ั ตรายและการควบคุมทีจําเป็ นเพือลดความ
เสียงของอันตรายรวมถึงสิงทีวางแผนไว ้หรือในสถานที ตัวอย่างเช่นในสภาพแวดล ้อมทีมีการใช ้สารเคมี
อันตรายหลายชนิดทีต ้องการการใช ้ PPE หลายประเภทการกําหนดอันตรายในวงกว ้างว่า“ การสัมผัส
สารเคมี” และ การควบคุมทีสอดคล ้องกันว่า“ PPE” และ“ การฝึ กอบรม” ไม่มป
ี ระโยชน์
ดังนันมาตรการควบคุมควรสะท ้อนจากการศึกษาอันตราย ประเมินความเสียง เช่น
• ระบุเส ้นทางการสัมผัสสารเคมีทเกี
ี ยวข ้องกับกลุม
่ งานในทีทํางาน เช่น การสูดดมกับการดูดซึม
ผ่านผิวหนัง;
 อธิบายประเภทของอันตราย (คําอธิบายทัวไปอาจเพียงพอ)
 เกียวข ้องกับ PPE ประเภทเฉพาะทีจําเป็ นสําหรับงานเหล่านี และ
 ระบุวา่ หลักสูตรฝึ กอบรมใดทีจําเป็ น (บังคับหรือแนะนํ า) หรือการควบคุมอืน ๆ ทีเหมาะสมสําหรับ
บุคลากรทีปฏิบัตงิ านเหล่านี
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6.1.2.2

เกียวข ้องกับความเพียงพอของการควบคุมต่ออันตรายทีเกิดขึนเฉพาะบุคคล กระบวนการประเมินความ
ี
เสยงควรเป็
นพืนฐานในการระบุสถานการณ์และสถานการณ์ทต
ี ้องมีแผนฉุกเฉินและแผนการอพยพและ
อุปกรณ์หรือความชว่ ยเหลือฉุกเฉินทีจําเป็ น
ึ นสว่ น
ประสบการณ์แสดงให ้เห็นคุณค่าของการตรวจสอบจริงของการนํ ามาตรการควบคุมไปปฏิบต
ั ิ ซงเป็
หนึงของกระบวนการประเมินความเสียงแทนทีจะใช ้หลักการตังสมมติฐานแต่เพียงอย่างเดียว

ี
9.3.2 ระบบควบคุมความเสยง
่ เดียวกับการระบุการควบคุมทีจําเป็ น สาํ หรับความเสยงเฉพาะกระบวนการประเมิ
ี
ี
เชน
นความเสยงควร
้
พิจารณาข ้อตกลงเพือให ้มันใจว่าการควบคุมเหล่านีจะถูกนํ าไปใชและอยู
ใ่ นสถานที หรือแก ้ไข
ตามความจําเป็ น.
การจัดการดังกล่าวเรียกว่าระบบควบคุมความเสียง จัดให ้มีวธิ ก
ี ารควบคุมการจัดการ สําหรับการควบคุม
ส่วนบุคคลหรือประเภทของการควบคุม การใช ้ระบบอนุญาตให ้ทํางาน เป็ นตัวอย่างซึงจะรวมถึงการ
กําหนดด ้านต่างๆเช่น:
• ความรับผิดชอบในการออกแบบระบบ และความรับผิดชอบของผู ้ทีเกียวข ้องในการดําเนินงาน
• การฝึ กอบรมและความสามารถของผู ้ทีออกแบบหรือใช ้งานระบบ
• การสือสารและการให ้คําปรึกษาทีจําเป็ นในการออกแบบและการทํางานของระบบ
• การเตรียมการสําหรับการตรวจสอบและการตรวจสอบระบบและการนํ าไปปฏิบต
ั ิ และ
ิ ธิภาพของระบบ และพิจารณาว่าจําเป็ นต ้องมีการปรับปรุง
• การเตรียมการเพือตรวจสอบประสท
หรือไม่
• หากจําเป็ นต ้องมีการควบคุมใหม่หรือทีปรับปรุงแล ้วการเลือกของพวกเขาควรจะเป็ น
โดยหลักการของลําดับชันของการควบคุมคือการกําจัดอันตรายทีสามารถทําได ้ ตามมาด ้วยการลดความ
เสียง (โดยการลดโอกาสทีจะเกิดขึนหรือความรุนแรงทีอาจเกิดการบาดเจ็บหรืออันตราย) โดยการใช ้ PPE
เป็ นทางเลือกสุดท ้าย
ต่อไปนีแสดงตัวอย่างของการใช ้ลําดับชันของการควบคุม:
่ ยานยนต์แทนบรรจุภัณฑ์แบบแมนนวล;
• การกําจัด: แก ้ไขการออกแบบเพือกําจัดอันตรายเชน
่ ลดแรงแอมแปร์
• การทดแทน: ทดแทนวัสดุทเป็
ี นอันตรายน ้อยลงหรือลดพลังงานของระบบ (เชน
แรงดันและอุณหภูม)ิ
• การควบคุมทางวิศวกรรม: ติดตังระบบระบายอากาศ, การป้ องกันเครือง, ลูกโซ่ ฯลฯ ;
• สัญญาณ, คําเตือน, และ / หรือการควบคุมการบริหาร: สัญญาณความปลอดภัย, การทํา
เครืองหมายในพืนทีอันตราย, สัญญาณภาพเรืองแสง, เครืองหมายสําหรับทางเดินเท ้า, ไซเรน
เตือน / ไฟ, สัญญาณเตือน, ขันตอนเพือความปลอดภัย, การตรวจสอบอุปกรณ์
• อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE): แว่นตานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันเสียง, แผ่นป้ องกันใบหน ้า,
สายรัดนิรภัย, หน ้ากากช่วยหายใจ และถุงมือ
้
ั ควร พิจารณาควบคูร่ ะหว่างต ้นทุนกับประโยชน์การลดความเสยงและ
ี
ในการใชการพิ
จารณาลําดับชนนี
ื อของตัวเลือกทีมี
ความน่าเชอถื
องค์กรควรคํานึงถึง:
ั
• การรวมกันของวิศวกรรมและการควบคุมการบริหาร (การรวมองค์ประกอบจากลําดับชนของการ
ควบคุม);
• สร ้างแนวปฏิบัตท
ิ ดี
ี ในการควบคุมอันตรายโดยเฉพาะภายใต ้การพิจารณา ไม่ควรใช ้การประเมิน
ความเสียงในการพยายามปรับใช ้การควบคุมทีอ่อนกว่าหรือยอมรับความเสียงในระดับทีสูงกว่าที
ทําได ้โดยการปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี
• ปรับงานให ้เหมาะกับแต่ละบุคคล (เช่นเพือพิจารณาความสามารถทางร่างกายและจิตใจของแต่
ละบุคคล)
้
• ใชประโยชน์
จากความก ้าวหน ้าทางเทคนิคเพือปรับปรุงการควบคุม
้
่ โดยการเลือกการควบคุมทางวิศวกรรมทีปกป้ องทุกคนใน
• ใชมาตรการที
ปกป้ องทุกคน [เชน
บริเวณใกล ้เคียงของอันตรายโดยเลือกอุปกรณ์ป้องกันสว่ นบุคคล (PPE)
• พฤติกรรมของมนุษย์และการยอมรับว่ามาตรการควบคุมเฉพาะจะได ้รับการยอมรับและสามารถ
ิ ธิผล
นํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างมีประสท

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 9 of 16

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 25 สิงหาคม 2563

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

6.1.2.2

•

ประเภทพืนฐานของความล ้มเหลวของมนุษย์ทวไป
ั
(เช่นความล ้มเหลวอย่างง่าย ๆ ของการ
กระทําซํา ๆ บ่อยครังความจําหรือความสนใจไม่เพียงพอขาดความเข ้าใจหรือความผิดพลาดของ
ิ และการละเมิดกฎหรือขันตอน) และวิธก
การตัดสน
ี ารป้ องกัน
่ การป้ องกันเครืองจักร
• ความจําเป็ นในการแนะนํ าการบํารุงรักษาตามแผนตัวอย่างเชน
• ความต ้องการทีเป็ นไปได ้สาํ หรับการควบคุมหลายอย่าง
ี
• ความต ้องการทีเป็ นไปได ้สาํ หรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน / ฉุกเฉินทีการควบคุมความเสยงล
้มเหลว
และ
การขาดความคุ ้นเคยกับสถานทีทํางานและการควบคุมทีมีอยูข
่ องผู ้ทีไม่ได ้อยูใ่ นการจ ้างงานโดยตรงของ
องค์กรเช่น ผู ้เยียมชมและบุคลากรผู ้รับเหมา
เมือกําหนดตัวควบคุมแล ้วองค์กรสามารถจัดลําดับความสําคัญการดําเนินการเพือนํ าไปใช ้ ในการจัดลําดับ
ความสําคัญของการดําเนินการ องค์กรควรคํานึงถึงศักยภาพในการลดความเสียงของการควบคุมที
ี
ี
วางแผนไว ้ เป็ นทีนิยมมากกว่าว่าการดําเนินการกับกิจกรรมทีมีความเสยงสู
ง หรือเสนอการลดความเสยง
ี
อย่างมีนัยสําคัญจะต ้องให ้ความสําคัญเหนือการกระทําทีมีเพียงผลประโยชน์การลดความเสยงที
จํากัด
ี
้
ในบางกรณี จําเป็ นต ้องปรับเปลียนกิจกรรมการทํางาน จนกว่าจะมีการควบคุมความเสยงหรื
อใชการ
ควบคุมความเสียงชัวคราวจนกว่าการดําเนินการทีมีประสิทธิภาพจะเสร็จสิน ตัวอย่างเช่นการใช ้การป้ องกัน
การได ้ยินเป็ นมาตรการชัวคราว จนกว่าจะสามารถขจัดแหล่งกําเนิดของเสียงหรือกิจกรรมการทํางานแยก
เพือลดการสัมผัสเสียง การควบคุมชัวคราวไม่ควรถือว่าเป็ นการทดแทนในระยะยาวเพือการควบคุมความ
เสียงทีมีประสิทธิภาพมากขึน
การจัดลําดับความสําคัญการดําเนินการต ้องใช ้วิธก
ี ารในทางปฏิบต
ั ิ ตัวอย่างเช่น อาจมีทังการกระทําทีมี
ึ าเป็ นต ้องดําเนินการร่วมกันเพือผลประโยชน์ของประสท
ิ ธิภาพ ควร
ลําดับความสําคัญสูงไปจนตํา ซงจํ
ั ทีมีต ้นทุนตําซงเปิ
ึ ดใชงานการดํ
้
ี
พิจารณาถึงโซลูชน
าเนินการอย่างรวดเร็วเพือระบุความเสยงบางส
ว่ น
ี
ิ ธิภาพในการแสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มันของผู ้บริหารในการประเมินความเสยง
วิธก
ี ารดังกล่าวจะมีประสท
ั
และกระบวนการควบคุม อย่างไรก็ตามมาตรการชวคราวไม่
ควรถูกมองว่าเป็ นการทดแทนในระยะยาวเพือ
การควบคุมความเสียงทีมีประสิทธิภาพมากขึน
ตาราง 6 ให ้ตัวอย่างของวิธก
ี ารควบคุมและความเร่งด่วนทีอาจจัดลําดับความสําคัญเกียวกับความเสียง
โดยพิจารณาตามหมวดหมูค
่ วามเสียงและการยอมรับตามทีกําหนดไว ้ในตาราง 5
10 การบ ันทึกและจ ัดทําเอกสารผลล ัพธ์
ี
บันทึกการประเมินความเสยงเพื
อแสดงให ้เห็นว่ามีการระบุอน
ั ตรายทีสําคัญทังหมดอย่างเป็ นระบบประเมิน
ี
ความเสยงที
เกียวข ้องและกําหนดความเพียงพอของการควบคุม
ควรบันทึกข ้อมูลประเภทต่อไปนี:
• กิจกรรม / พืนทีทํางานภายใต ้การประเมิน;
• การระบุอน
ั ตราย
• การพิจารณาความเสียงทีเกียวข ้องกับอันตรายทีระบุรวมถึง:
• พนั กงานทีมีความเสียง
• โอกาสทีจะเกิดอันตราย และ
• ความรุนแรงของอันตราย
ี บของความเสยงที
ี
• การบ่งชระดั
เกียวข ้องกับแต่ละอันตราย
ี
• คําอธิบายของหรืออ ้างอิงถึงมาตรการทีต ้องดําเนินการเพือควบคุมความเสยง
้
• การกําหนดข ้อกําหนดด ้านสมรรถนะสําหรับการใชการควบคุ
ม
• การดําเนินการทีจะดําเนินการหลังจากการประเมินหรือเพือเริมต ้นการรวบรวมข ้อมูลเพิมเติม (เช่น
่ ตัวอย่างอากาศ) รวมถึงเจ ้าของการกระทําวันทีเป้ าหมายสําหรับการดําเนินการให ้เสร็จสิน
การสุม
และ / หรือหมวดหมูก
่ ารจัดลําดับความสําคัญสําหรับการดําเนินการ
• ระดับความเสียงทีเกิดจากการกระทําทีเกียวข ้องกับการเปลียนแปลงการควบคุมความเสียงและ
การยอมรับความเสียงทีเกิดขึน
• สมมติฐานทีสําคัญใด ๆ ทีเกิดขึนในการประเมิน และ
่ ชอของผู
ื
• รายละเอียดการบริหารเชน
้ประเมินคนอืน ๆ ทีได ้รับการปรึกษาหารือระหว่างการประเมิน
ผู ้
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6.1.2.2

ตรวจสอบการรับรองโดยผู ้จัดการทีรับผิดชอบ วันทีของการประเมิน และวันทีทีการทบทวนซํา
้
ั เจน เพือให ้พืนฐาน
เมือมีการใชการควบคุ
มทีมีอยู่ มาตรการเหล่านีควรมีการจัดทํา และ บันทึกไว ้อย่างชด
ั เจนเมือมีการทบทวนในภายหลัง
ของการประเมินมีความชด
ี กําหนดให ้มีการปรับปรุงโปรแกรมการดําเนินการ มาตรการควบคุม ควร
ในกรณีทการประเมิ
ี
นความเสยง
แสดงให ้เห็นถึงว่ามีการติดตามการดําเนินการเหล่านี เสร็จสมบูรณ์

11 การทบทวนอย่างต่อเนือง
ี
ิ ต ้องการให ้องค์กรพิจารณา
การระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสยงควรได
้รับการทบทวนเป็ นระยะ สงนี
ึ
เวลาและความถีของการตรวจสอบดังกล่าวซงได
้รับผลกระทบจากปั ญหาประเภทต่อไปนี:
ี
ิ ธิผลและเพียงพอ
 ความจําเป็ นในการพิจารณาว่าการควบคุมความเสยงที
มีอยูน
่ ั นมีประสท
หรือไม่
 ความต ้องการทีจะตอบสนองต่อการเกิดขึนของอันตรายใหม่;
 ความจําเป็ นในการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีองค์กรทํา
 ความต ้องการทีจะตอบสนองต่อข ้อเสนอแนะจากกิจกรรมการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือผลลัพธ์ของการทดสอบขันตอนฉุกเฉิน
 การเปลียนแปลงในกฎหมาย;
 ปั จจัยภายนอกเช่น ปั ญหาสุขภาพทีเกิดขึนใหม่
 ความก ้าวหน ้าในเทคโนโลยีการควบคุม
 การเปลียนแปลงความหลากหลายในแรงงาน รวมถึงผู ้รับเหมา; และ
 การเปลียนแปลงทีเสนอโดยการดําเนินการแก ้ไขและป้ องกัน
ี
การทบทวนเป็ นระยะสามารถชว่ ยให ้มันใจว่าการประเมินความเสยงมี
ความสอดคล ้องกันในแต่ละชว่ งเวลา
้
ี
ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงเงือนไขและ / หรือใชเทคโนโลยี
การจัดการความเสยงที
ดีขนควรทํ
ึ
าการ
ี
ปรับปรุงตามความจําเป็ น ไม่จําเป็ นต ้องทําการประเมินความเสยงใหม่
เมือการตรวจสอบแสดงให ้เห็นว่า
้ ้
การควบคุมทีมีอยูห
่ รือการควบคุมทีวางแผนไว ้ยังคงใชได
การตรวจประเมินภายใน สามารถให ้โอกาสในการตรวจสอบว่า มีการระบุความเป็ นอันตราย การประเมิน
ความเสียง และการควบคุมอยู่ ในสถานทีและเป็ นปั จจุบน
ั หรือไม่
การตรวจประเมินภายในอาจเป็ นโอกาสทีเป็ นประโยชน์ในการประเมินว่ามีการสะท ้อนสภาพการทํางานและ
การปฏิบต
ั จ
ิ ริงหรือไม่
่ ําหรับงานเฉพาะหรือไม่
ประเมินความเสียงมีอยูส
มีการแก ้ไขครังล่าสุดเมือไหร่
ี
ั เจน จากการสงั เกตหรือจากการพูดคุยกับบุคลากรที
อันตรายและ / หรือความเสยงที
ชด
ปฏิบต
ั งิ าน
ี
การควบคุมทีเกียวข ้องทีอ ้างถึงในการประเมินความเสยงมี
หลักฐานหรือไม่ (รวมถึงเจ ้าหน ้าที
เครืองมือ PPE ฯลฯ )
บุคลากรทีปฏิบัตงิ านนันคุ ้นเคยกับความเสียงและการควบคุมหรือไม่ (รวมถึงว่าพวกเขาได ้รับการ
ฝึ กอบรมตามทีระบุหรือไม่) และ
กิจกรรมทีเกิดจากการประเมินความเสียง ได ้เสร็จสมบูรณ์หรือกําลังดําเนินอยู่
การสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ ให ้โอกาสทีสําคัญในการตรวจสอบประสิทธิผลของ:
ี
a) กระบวนการประเมินความเสยงโดยรวม
และ
ี
ําหรับกิจกรรมเฉพาะที ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
b) ความถูกต ้องของการประเมินความเสยงส
ี
อันตราย เนืองจากการประเมินความเสยงมี
จด
ุ ประสงค์เพือลดการเกิดอุบต
ั เิ หตุทเป็
ี นอันตรายเหตุการณ์
ี
ดังกล่าวอาจบ่งบอกถึงจุดอ่อนในการประเมินความเสยงหรื
อวิธก
ี ารควบคุมทีได ้รับการออกแบบนํ าไปใช ้
หรือติดตาม
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6.1.2.2
TIS 18004

ี
1 การประเมินความเสยง
1) หล ักการ
ี งและได ้รับการประเมินเพือตัดสน
ิ ระดับความเสยง
ี และความเสยงนั
ี
อันตรายทังหมดควรถูกชบ่
นควรถูก
ึ นตอนนีควรทําซาเมื
ํ อมีการปรับปรุงหรือมีการเปลียนแปลงกระบวนการผลิต
ควบคุมอย่างเหมาะสม ซงขั
หรือกระบวนการทํางาน สถานทีทํางาน สารเคมี เครืองจักร วิธก
ี ารควบคุม รวมทังความรู ้เกียวกับอันตราย
ใหม่ และกฎหมายทีมีการเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสียงก็เพือตัดสินใจว่าแผนงานหรือการควบคุมทีมีอยูเ่ พียงพอ
หรือไม่ โดยมีเจตนารมณ์ให ้ความเสียงต ้องถูกควบคุมก่อนทีอันตรายจะเกิดขึน ทังนีกฎหมายได ้กําหนดให ้
องค์กรบางประเภทต ้องประเมินความเสียงด ้านOH&Sด ้วย
องค์กรควรตระหนั กว่า การประเมินความเสียงเป็ นรากฐานทีสําคัญของการจัดการOH&Sเชิงรุก ซึงเป็ น
ิ าเป็ นทีจะนํ าไปสูค
่ วามสาํ เร็จ การประเมินความเสยงมี
ี
สงจํ
พนฐานอยู
ื
ท
่ การเปิ
ี
ดโอกาสให ้ผู ้บริหารและ ผู ้
ปฏิบต
ั ต
ิ กลงร่วมกันถึงขันตอนการดําเนินงานOH&S ในหลักการต่อไปนี
ี
• มีพนฐานในการรั
ื
บรู ้เกียวกับอันตรายและความเสยงขององค์
กรร่วมกัน
• มีความจําเป็ นและสามารถนํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้
• จะเกิดผลสําเร็จในการป้ องกันอันตรายได ้
การประเมินความเสียงประกอบด ้วย 3 ขันตอนพืนฐาน คือ
• ชีบ่งอันตรายต่างๆ
• ประมาณระดับความเสียงของอันตรายแต่ละอย่าง
• ตัดสินว่าความเสียงนันยอมรับได ้หรือไม่
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : การประเมินความเสียง
ี
เพือให ้การประเมินความเสยงมี
ผลในทางปฏิบต
ั ิ องค์กรควรดําเนินการดังต่อไปนี
ี
• แต่งตังคณะทํางานเพือดําเนินการประเมินความเสยง
• ปรึกษาและพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ ายทีเกียวข ้องเพือทําการวางแผน พร ้อมกับขอความคิดเห็นและ
ให ้การยอมรับทีจะปฏิบต
ั ิ
• กําหนดความต ้องการของการฝึ กอบรมการประเมินความเสียงให ้กับบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลทีเป็ นผู ้
ประเมิน แล ้วจัดให ้มีโครงการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม
• ทบทวนความเพียงพอของการประเมิน โดยให ้แน่ใจว่าการประเมินความเสียงนันมีรายละเอียด
มากพอ ถูกต ้องรัดกุมและเหมาะสม
• จัดทําเอกสารแจกแจงรายละเอียดเกียวกับวิธก
ี ารจัดการ และเนือหาสาระสําคัญทีพบและได ้รับ
จากการประเมิน
โดยทัวไปวิธก
ี ารประเมินอย่างง่ายๆ มีความเหมาะสมเพียงพอแล ้ว โดยไม่มค
ี วามจําเป็ นต ้องคํานวณความ
ี
เสยงในกิ
จกรรมออกมาเป็ นค่าตัวเลขทีเจาะจง แต่ถ ้าองค์กรทีก่ออุบต
ั ภ
ิ ัยร ้ายแรงหรือเป็ นองค์กรทีมี
้
ี
อันตรายทีอาจจะก่อให ้เกิดผลระดับร ้ายแรง องค์กรควรใชการประเมิ
นความเสยงเช
งิ ปริมาณการประเมิน
ความเสียงในเรืองผลกระทบต่อสุขภาพทีเกียวข ้องกับการใช ้สารเคมีและวัตถุอน
ั ตรายหรือพลังงานทีมี
อันตรายต่าง ๆ ควรจัดให ้มีการตรวจวัดค่าด ้วย ตัวอย่างเช่น การวัดค่าความเข ้มข ้นของฝุ่ นในบรรยากาศใน
การทํางาน ระดับความดังของเสียงทีลูกจ ้างได ้รับหรือความเข ้มข ้นของ
กัมมันตภาพรังสี เป็ นต ้น

ี งอ ันตราย
2 การชบ่
1) หล ักการ
การชีบ่งอันตรายเป็ นกระบวนการของการค ้นหาสิงหรือสถานการณ์ทอาจก่
ี
อให ้เกิดการบาดเจ็บหรือความ
ิ ความเสียหายต่อสภาพแวดล ้อมในการทํางานหรือต่อ
เจ็บป่ วยจากการทํางาน ความเสียหายต่อทรัพย์สน
สาธารณชน หรือสิงต่าง ๆ เหล่านีรวมกันโดยพิจารณาให ้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพืนที ดังนี
• ประเภทของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทีอาจเกิดขึนได ้
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•
•

6.1.2.2

สิงหรือสถานการณ์ทอาจก่
ี
อให ้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยจากการทํางาน ความเสียหาย
ิ ความเสย
ี หายต่อสภาพแวดล ้อมในการทํางานหรือต่อสาธารณชน หรือสงต่
ิ าง ๆ
ต่อทรัพย์สน
เหล่านีรวมกัน
วิธก
ี ารทํางานทีองค์กรจัดทําขึน

ี งอ ันตราย
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : การชบ่
เครืองมือทีใช ้เพือช่วยในการชีบ่งอันตราย
• การขอคําปรึกษา
บุคคลทีมีประสบการณ์ในงานซึงสามารถชีบ่งประเด็นปั ญหาทีเชือว่ามีอน
ั ตรายและมีสภาวะทีอาจ
ก่อให ้เกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ได ้
•การตรวจตรา
ึ ษาข ้อมูลจากบันทึก
• การศก
บันทึกต่างๆ และรายงานการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกี
ี ยวข ้องกับการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
ี
• การใชข้ ้อมูล/คําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญ
ี งอันตรายบางอย่างจําเป็ นต ้องได ้รับคําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญ
ี
ั เจน
การชบ่
การทําการวิจัยและข ้อมูลทีชด
เช่น ข ้อมูลเคมีภัณฑ์เพือความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)และรายละเอียดข ้อแนะนํ าหรือ
ข ้อห ้ามในคูม
่ อ
ื อุปกรณ์ของผู ้ผลิต
• การวิเคราะห์งาน
โดยการจําแนกงานออกเป็ นแต่ละขันตอนเพือชีบ่งอันตรายทีเกียวข ้องกับงานได ้
- การวิเคราะห์อน
ั ตรายในภาวะปกติ
- การวิเคราะห์อน
ั ตรายในภาวะทีไม่ปกติ

ี
3 การประมาณระด ับความเสยง

1) หล ักการ
ความเสียงทีจะเกิดอันตรายควรพิจารณาจากการประมาณค่าความรุนแรงของผลทีตามมาจากอันตรายและ
โอกาสของอันตรายทีอาจจะเกิดขึน
องค์กรควรเป็ นผู ้กําหนดและจัดทําเกณฑ์ทใช
ี ้ในการประเมินค่าความรุนแรงของผลทีตามมาของการ
ิ หรือต่อสภาพแวดล ้อมในการทํางานหรือต่อ
บาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สน
ิ างๆเหล่านีรวมกัน และในการพิจารณาโอกาสของอันตรายทีอาจจะเกิดขึน องค์กรควร
สาธารณะ หรือสงต่
้ บต
ทําการค ้นหาโอกาสทีจะเกิดอันตรายโดยพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการควบคุมทีใชปฏิ
ั อ
ิ ยู่
ข ้อกําหนดตามกฎหมายและข ้อปฏิบต
ั เิ พือความปลอดภัย
การประมาณความเสียงควรจะคํานึงถึงทุกคนทีมีโอกาสทีจะได ้รับอันตราย ดังนันอันตรายใดๆจะทวีความ
รุนแรงขึนถ ้าเกิดกับกลุม
่ คนจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามความเสียงสูงหรือความเสียงทียอมรับไม่ได ้
บางอย่างอาจจะเกียวข ้องกับงานทีลูกจ ้างปฏิบต
ั เิ พียงคนเดียวหรือมีการปฏิบัตน
ิ าน ๆ ครัง
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : การประมาณระด ับความเสียง
ี
องค์กรอาจดําเนินการประมาณระดับความเสยงโดยพิ
จารณาจากการประมาณค่าความรุนแรงและโอกาส
ของอันตรายทีอาจจะเกิดขึนจากแนวทางดังต่อไปนี
ก. การประมาณค่าความรุนแรง
ิ จําเป็ นทีสุดทีควรนํ าไปใชในการประเมิ
้
ี
ข ้อมูลต่างๆ ทีได ้รับจากกิจกรรมการทํางานเป็ นสงที
นความเสยง
เมือต ้องการประเมินค่าความรุนแรงของผลทีตามมาของการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วย โดยพิจารณาจาก
สิงต่างๆ
• ส่วนของร่างกายทีได ้รับผลกระทบ
• ลักษณะของการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วย โดยเรียงลําดับจากน ้อยไปหามาก
- การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยขันปฐมพยาบาล
ี อวัยวะหรือพิการหรือทุพพลภาพ
- การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยแต่ไม่สญ
ู เสย
ี อวัยวะหรือพิการหรือทุพพลภาพหรือ
- การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่ วยร ้ายแรงหรือมีการสูญเสย
ี ชวี ต
เสย
ิ
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6.1.2.2

ิ หรือต่อสภาพแวดล ้อมในการ
ในการพิจารณาระดับความสูญเสียทีตามมาของความเสียหายต่อทรัพย์สน
ี หายทังทางตรงและทางอ ้อมรวมกัน ในการประเมินค่า
ทํางานหรือต่อสาธารณะ ควรคํานึงถึงความเสย
ิ างๆ ดังตัวอย่างเชน
่
ความรุนแรงดังกล่าว ควรพิจารณาสงต่
• จํานวนเงินและค่าสวัสดิการต่างๆ ทีจ่ายให ้กับผู ้ได ้รับบาดเจ็บจากอุบต
ั เิ หตุ
• เวลาในการทํางาน
่ มแซมอาคารสถานที เครืองมือเครืองจักร และอุปกรณ์ ทีได ้รับความ
• ค่าใชจ่้ ายในการซอ
• เสียหาย และค่าใช ้จ่ายทัวไปทีต ้องเสียแม ้จะหยุดทํางานในกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุร ้ายแรง
• วัตถุดบ
ิ หรือผลผลิตทีได ้รับความเสียหาย และความเสียหายในการผลิตเนืองจากกระบวน
• การผลิตขัดข ้องหรือต ้องหยุดชะงัก
• ชือเสียง ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ทางการค ้า
• ผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมและชุมชน
ข. การประมาณโอกาสของอันตรายทีอาจจะเกิดขึน
้
ประเด็นทีใชในการพิ
จารณาโอกาสของอันตรายทีอาจจะเกิดขึน
• จํานวนบุคคลทีเกียวข ้อง
ั ผัสอันตราย
• ความถีและชว่ งระยะเวลาทีสม
• ความล ้มเหลวของสว่ นประกอบของอาคารสถานที สว่ นประกอบของเครืองจักรและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยอืน ๆ
• การสัมผัสกับสิงทีมีอน
ั ตราย
• การจัดให ้มีอป
ุ กรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และอัตราการใช ้อุปกรณ์
เหล่านัน
• การกระทําทีไม่ปลอดภัยหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานที
กําหนดซึงเกิดจากความไม่ตงใจ
ั
หรือการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ คําสังหรือมาตรการ
่
ความปลอดภัย เชน
ิ มีอันตราย
- ไม่ทราบว่าอะไรเป็ นสงที
- ขาดความรู ้ ทักษะในการทํางาน
- ลักษณะของร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน
- ประมาณค่าความเสียงตํากว่าความเป็ นจริง
- ประมาณความสําคัญและประโยชน์ของมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานทีกําหนดไว ้ตํา
เกินไป
ผลทีตามมาของเหตุการณ์ดังกล่าวทีไม่ได ้มีการวางแผนมีความสําคัญอย่างยิงซึงจะต ้องมีการนํ ามา
พิจารณา
ี หายแล ้วนํ าผลของการ
หลังจากมีการพิจารณาการประมาณโอกาสและค่าความรุนแรงของความเสย
ี
ึ
ประมาณโอกาสและค่าความรุนแรงมากําหนดค่าความเสยงว่
าอยูใ่ นระดับใด ซงอาจแบ่
งได ้เป็ น 5 ระดับ
ี
ี
ี
ี
ได ้แก่ ระดับความเสยงเล็
กน ้อย ระดับความเสยงที
ยอมรับได ้ ระดับความเสยงปานกลาง
ระดับความเสยง
ี
ี
สูง และระดับความเสยงที
ยอมรับไม่ได ้ และดําเนินการควบคุมความเสยงให
้เหมาะสมกับระดับของความ
เสียงนัน ในกรณีทค่
ี าความเสียงอยูใ่ นระดับเล็กน ้อย องค์กรอาจไม่ต ้องดําเนินการใดเพิมเติมจากทีมีอยู่

ี
4 การควบคุมความเสยง
1) หล ักการ
องค์กรควรวางแผนการจัดการและควบคุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความ
ี
เสยงต่
อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ ้าง
การวางแผนนีสามารถบรรลุผลได ้โดยการจัดทําเอกสาร การนํ านโยบายและมาตรฐานสาํ หรับการออกแบบ
สถานทีทํางานและวัสดุไปปฏิบต
ั ิ ซึงรวมทังขันตอนการดําเนินงานและวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านเพือจัดการและ
ควบคุมแต่ละกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพือให ้แน่ใจว่าการควบคุมมีประสิทธิผล องค์กรควรนํ าระบบ
การติดตามตรวจสอบและการตรวจสอบทีเหมาะสมมาปฏิบัตต
ิ ามความจําเป็ น องค์กรอาจนํ าวิธก
ี ารเหล่านี
มาใช ้ร่วมกับการปฏิบต
ั งิ าน เช่น
ก. การตรวจสอบด ้วยตนเอง
ี
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านควรตรวจสอบจุดทีพบว่ามีความเสยงในกระบวนการทํ
างานเพือให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทจะ
ี
้
้
นํ ามาใชงานอยู
ใ่ นสภาพทีพร ้อมใชงาน
และพืนทีการทํางานมีการจัดวางทีเรียบร ้อย เหมาะสมกับการ
ทํางาน
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ข. การตรวจตราและการตรวจสอบ
หัวหน ้างานของผู ้ปฏิบต
ั งิ านหรือหัวหน ้าทีมควรแน่ใจว่าผู ้ปฏิบต
ั งิ านปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายOH&Sขององค์กร
ขันตอนการดําเนินงาน วิธก
ี ารดําเนินงาน และแน่ใจว่าสภาพแวดล ้อมในการทํางานของผู ้ปฏิบต
ั งิ านมีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามนโยบายOH&S ขององค์กร รวมทังควรมีการทวนสอบการปฏิบต
ั งิ านให ้
เป็ นไปตามข ้อกําหนดตามกฎหมาย
ค. การตรวจตราจากหน่วยงานอิสระ
กระบวนการตรวจตรานีควรทําอย่างเป็ นทางการโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือให ้แน่ใจว่าได ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ าม
นโยบายOH&S ขันตอนการดําเนินงาน และวิธก
ี ารดําเนินงานขององค์กรรวมทังมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมในการทํางานของทุกพืนที เพือให ้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ด ้านOH&S และควรมีการตรวจตรากระบวนการผลิต/ทํางานทีมีอยูเ่ พือชีบ่งและควบคุมความเสียงใหม่ท ี
อาจจะเกิดขึนก่อนลูกจ ้างขององค์กรจะเริมทํางาน
ี
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : การควบคุมความเสยง
ี
ิ ธิภาพมากทีสุดคือ การควบคุมอันตรายทีแหล่งกําเนิด ซงควรดํ
ึ
การควบคุมความเสยงที
มีประสท
าเนินการ
ี
เป็ นลําดับแรก แต่หากไม่สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้หรือยังมีความเสยงอยู
ค
่ วรพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมที
ทางผ่านระหว่างแหล่งกําเนิดอันตรายกับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน แล ้วจึงพิจารณามาตรการควบคุมทีผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ในการกําหนดมาตรการควบคุม ควรพิจารณาเลือกประเด็นต่างๆ ต่อไปนีอย่างถีถ ้วน
• ขจัดอันตรายหลายประเภทไปพร ้อมๆ กัน หรือขจัดอันตรายทีแหล่งกําเนิด เช่น การใช ้สารเคมีท ี
ปลอดภัยแทนสารเคมีอน
ั ตรายทีใช ้อยู่ หรือการควบคุมเสียงทีเครืองจักร
• ลดความเสียงลง เช่น การใช ้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าตํา หรือเปลียนการใช ้สารเคมีทมี
ี
ประสิทธิผลพอๆ กันแต่อน
ั ตรายน ้อยกว่า เป็ นต ้น
• ถ ้าเป็ นไปได ้ให ้ปรับงานให ้เหมาะสมกับคน โดยคํานึงถึงความสามารถทางร่างกายและจิตใจของ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านแต่ละคน
้ ้เกิดประโยชน์ตอ
• พิจารณาเลือกเทคนิควิชาการทีก ้าวหน ้ามาใชให
่ การปรับปรุงการควบคุม
อันตราย
• พิจารณาเลือกมาตรการป้ องกันทีสามารถคุ ้มครองได ้ทุกๆ คน
• กําหนดแผนการบํารุงรักษา เช่น การบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครืองจักร
• ถ ้าไม่สามารถควบคุมทีแหล่งกําเนิดหรือทางผ่านของอันตรายได ้ ก็ให ้เลือกใช ้อุปกรณ์คุ ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
• กําหนดมาตรการการเตรียมความพร ้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินในกรณีตา่ งๆ
• กําหนดตัวชีวัดเชิงรุกเพือติดตามตรวจสอบว่า มีการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการควบคุมทีกําหนดไว ้

นิยาม
3.18
การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health)
ผลด ้านลบต่อ สภาพร่างกาย จิตใจ หรือความคิดของบุคคล
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ผลด ้านลบนีอาจรวมถึงโรคภัยทางอาชีพ การเจ็บป่ วย และการเสียชีวต
ิ
หมายเหตุ 2 คําว่า “การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health)” หมายถึง การเกิดการบาดเจ็บหรือภาวะทุขภาพ
ไม่วา่ รวมหรือแยก

3.20
ี
ความเสยง
ผลกระทบของความไม่แน่นอน
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ผลกระทบคือความคลาดเคลือนจากทีคาดหวังไว ้ — เชิงบวกหรือเชิงลบ
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ความไม่แน่นอนคือสถานการณ์ ,บางส่วน,ของข ้อมูลทีบกพร่องเกียวกับความเข ้าใจหรือ
ความรู ้, ในผลทีตามมาของเหตุการณ์หรือโอกาสการเกิด
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6.1.2.2

หมายเหตุ 3 ข ้อมูล: ความเสียงมักต ้องเป็ นลักษณะทีเป็ นการอ ้างอิงสําหรับ "เหตุการณ์" ทีเป็ นไปได ้ (ตามที
กําหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) และ "ผลทีตามมา" (ตามทีกําหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื 73:2009,
3.6.1.3) หรือการผสมผสานกัน
หมายเหตุ 4 ข ้อมูล: ความเสียงมักต ้องมีการแสดงออกมาในรูปแบบการผสมผสานของผลทีตามมาของเหตุการณ์
(โดยรวมถึงสถานการณ์เปลียนแปลง) และ "ความคล ้ายคลึงกัน" ทีเกียวข ้อง (ตามทีกําหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื ISO Guide
73:2009, 3.6.1.1) ของการเกิดขึน
หมายเหตุ 5 : ในเอกสารนี คําว่า “ความเสียงและโอกาส” ใช ้ร่วมกันซึงหมายความว่า ความเสียง OH&S (3.21),
โอกาส OH&S(3.22) และ ความเสียงและโอกาสอืนๆ ต่อการบริหารจัดการ
หมายเหตุ 6 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง
ISO/IEC Directives ส่วนที 1 ในหมายเหตุท ี 5 ได ้มีการเพิมเพืออธิบายคําว่า “ความเสียงและโอกาส” เพือใช ้ใน
เอกสารฉบับนี

3.21
ี
ความเสยงด
้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
ี
ความเสยงOH&S
สว่ นผสมระหว่าง โอกาสการเกิดสถานการณ์ทเป็
ี นอันตราย (hazardous event)หรือการเกิดเหตุ
(exposure) และ ความรุนแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health) (3.18)ซึงเกิดจาก
สถานการณ์หรือการเกิดเหตุ
3.22
โอกาสด ้าน อาชวี อนามัยและความปลอดภัย
โอกาส OH&S
่ ารปรับปรุงของสมรรถนะด ้าน OH&S (3.28)
สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ทสามารถนํ
ี
าไปสูก
NA
-END-
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6.1.2.3

6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้านอาชวี อนาม ัยและความ
ปลอดภ ัย และ โอกาสอืน ๆ

6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S และ อืน ๆ
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธํารงรักษากระบวนการ ในการประเมิน:
a)โอกาสในการยกระดับสมรรถนะด ้านOH&S, โดยไตร่ตรองถึง (take into account) การวางแผนการ
ปรับเปลียนขององค์กร,นโยบาย,กระบวนการ,หรือกิจกรรม และ:
1) โอกาสในการเปลียนแปลงงาน, องค์ประกอบงาน และ สภาพแวดล ้อมในการทํางานต่อผู ้
ทํางาน(worker)
ี
2) โอกาสในการขจัดอันตราย และลดความเสยงOH&S
3) การวางแผนปรับเปลียนต่อองค์กร,นโยบาย,กระบวนการ หรือ กิจกรรม
b) โอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารOH&S อืนๆ.
หมายเหตุ ความเสียงและโอกาสด ้านOH&S สามารถส่งผลต่อความเสียงและโอกาสขององค์กร

ั
ข้อสงเกต






มาตรฐานต ้องการให ้มีกระบวนการ
โอกาสไม่ได ้มา
กระบวนการนีมีไว ้เพือประเมิน (ระบุ วิเคราะห์ และ ตัดสิน) กับโอกาสด ้าน
จากความบังเอิญ
OH&Sและอืนๆ ว่ามี “สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ใดทีสามารถ
แต่มาจากการ
่ ารปรับปรุงของสมรรถนะด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย”
นํ าไปสูก
แสวงหา
หรือไม่อย่างไร มาตรฐานต ้องการให ้มีการแสวงหาโอกาส
มาตรฐานมิได้ให ้ท่านกําหนดเกณฑ์การประเมินเพือประเมินโอกาส
ด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยและโอกาสอืน ๆ แต่อย่างใด
โอกาสทีต ้องการให ้ประเมินมีเพียง 2 เรือง
1. โอกาสในการยกระด ับสมรรถนะด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&S performance
หมายถึง มีอะไรทีน่าทํา หากทําแล ้วจะเกิดการยกระดับ ประสิทธิผลของมาตรการป้ องกัน
มาตรการควบคุม ทีใช ้ในการป้ องกันการบาดเจ็บและภาวะทุขภาพแก่ผู ้ทํางาน(worker) และ
การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน
2. โอกาสในการปร ับปรุงระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง จะ
เปลียนแปลง ปรับเปลียน ปรับปรุง กระบวนการ วิธก
ี าร และองค์ประกอบอืนของระบบ OH&S MS
ให ้ดีขนกว่
ึ
านีได ้หรือไม่

อะไรคือ โอกาสด้านอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัยและโอกาสอืนๆ
1.โอกาสด้านอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย (OH&S opportunity) คือ สถานการณ์หรือชุดของ
่ ารปรับปรุงของสมรรถนะด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
สถานการณ์ทสามารถนํ
ี
าไปสูก
่ ารปรับปรุง
ดังนัน สิงทีท่านต ้องระบุ คือ สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ทน่
ี าสนใจเพือนําไปสูก
ประสิทธิผลในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ แก่ผู ้ทํางาน(worker) และการให ้สถานที
ทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน ( มีได ้ ล ้านแปด )
2.โอกาสอืนๆคือ โอกาสในการทําให ้บรรลุความต ้องการผู ้มีสว่ นได ้เสีย และ หรือ พันธสัญญาใดๆ ได ้
มากกว่านี

่ ารปร ับปรุง ด้านอา
างสถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ ทีน่าสนใจเพือนําไปสูก
ตวอย่
ั
ชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

ท่านจะรู ้ โอกาสด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อเมือ ท่านได ้มีการระบุและศึกษาอันตราย แล ้ว
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6.1.2.3

โอกาสด ้าน OH&S คือวิธท
ี ท่
ี านใช ้จัดการกับ โอกาสการเกิดและความรุนแรง ของอันตรายทีทราบ ซึง
หมายถึง หากมีการฉกฉวยโอกาสนี อาจมีการปรับปรุงเปลียนแปลงวิธก
ี าร มีการเปลียนแปลงสถานที จึง
มักมีการทําเป็ นโครงการ มีการตังเป็ นวัตถุประสงค์ เป็ นต ้น
ี OH&S โดยใช ้
การประเมินโอกาสนี จะอยูใ่ น กระบวนการ สาํ หรับการกําจัดอันตรายและลดความเสยง
ั
ลําดับชนในการควบคุ
ม ว่าประเมินแล ้วมีความเป็ นไปได ้หรือไม่ ทีองค์กรจะฉกฉวยโอกาสในการปรับปรุง
เหล่านัน ตามข ้อกําหนดที 8.1.2
a)
b)
c)
d)
e)

กําจัดอันตราย
ทดแทนด ้วยวัสดุ กระบวนการ การปฏิบต
ั งิ านหรือเครืองมือทีมีอน
ั ตรายน ้อยกว่า
ใช ้การควบคุมทางวิศวกรรม และ/หรือ การจัดงานใหม่
ใช ้การควบคุมเชิงการจัดการ, รวมถึงการอบรม
้ องมือป้ องกันสว่ นบุคคลทีเพียงพอ
ใชเครื

การเปลียนเครืองจักรใหม่
้
การใชเทคโนโลยี
ในการผลิตใหม่
การเปลียนวิธก
ี ารทํางาน
การออกแบบการไหลของงานใหม่
การใช ้ เครืองมือช่วยในการทํางาน
การปรับวิธใี นการผลิต
ํ
การลดงานซาซาก

การลดการเคลือนที
การปรับวิธก
ี ารยกขน
การเปลียนวัตถุดบ
ิ
้
การใชระบบอั
ตโนมัตแ
ิ ทนในบางงาน
การปรับเปลียนเวลาในการทํางาน
การเปลียนตัวทําละลายจาก …… เป็ น ……
การย ้ายเครืองจักรใหม่

่ ารปร ับปรุง โอกาสอืนๆ
ต ัวอย่างสถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ ทีน่าสนใจเพือนําไปสูก
ท่านจะรู ้ โอกาสอืนๆทีนอกเหนือจากด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยต่อเมือ ท่านได ้มีการระบุ และ
ึ ษา ข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี บริบทองค์กร กลยุทธ์ สงที
ิ ต ้องการจากระบบ OH&S
ศก
การปรับปรุงโอกาสอืนๆ เป็ น โอกาสทีนอกเหนือจาก OH&S opportunity จะเป็ นอะไรก็ได ้ ทีอยากฉก
ฉวยโอกาสเพือการปรับปรุงองค์ประกอบของระบบ กระบวนการของระบบ ระบบการจัดการ เพือให ้บรรลุ
ั ทัศน์ พันธกิจมากขึน etc
ข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสีย มากขึน แข่งขันได ้ดีขน
ึ บรรลุตามวิสย







การพัฒนาวัฒนธรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนือง เช่น ขยายขีดความสามารถ
capacity ขององค์กรประกอบทีเกียวข ้องกับระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให ้มากกว่า
ข ้อกําหนดISO หรือการสง่ เสริมให ้พนั กงานรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์อย่างทันท่วงที
ั เจนต่อระบบการจัดการ
การปรับปรุงให ้เห็นการแสดงการสนับสนุนจากสว่ นบริหารอย่างชด
OH&S
ปรับปรุงกระบวนการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์
พิจารณาด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย ตังแต่เริมการออกแบบโรงงาน เครืองจักร
กระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการมีสว่ นร่วมหรือให ้คําปรึกษาของผู ้ทํางาน
การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะกับองค์กรอืนหรือองค์กรตัวเองในอดีต

่ าร
ท่านสามารถ บ่งช ี สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ ทีน่าสนใจเพือนําไปสูก
ปร ับปรุง ก ันอย่างไร





ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม
มีทําการการศึกษาอ ันตราย ประเมินความเสียง
ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม
มีทํา tool box talk
ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม
มีทําการตรวจตราประจําเดือน
ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม
มีทําการประชุมประจําเดือนของฝ่ายบริหาร
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6.1.2.3

ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม และโอกาสในการทําให ้ดีขน
ึ เมือ
ั
มีทําการประชุมห ัวหน้างานประจําสปดาห์
ท่านอาจถกเถียง อภิปราย มาตรการป้ องกัน มาตรการควบคุม และโอกาสในการทําให ้ดีขน
ึ เมือ
มีทําการเดินตรวจพืนทีโดยผูบ
้ ริหาร
ท่านอาจได ้ idea ดีๆระหว่าง การสอบสวนอุบ ัติการณ์
่ มาจากพน ักงาน
ท่านอาจได ้ idea ดีๆ ระหว่าง อ่านข้อเสนอแนะทีสง
ท่านอาจได ้ idea ดีๆ ระหว่าง นงกิ
ั นกาแฟ
ท่านอาจได ้ idea ดีๆ ระหว่าง เดินแกว่งไปแกว่งมา
่ มอบมา
ท่านอาจได ้ idea ดีๆ หลังจากไป ดูงาน หรือ เยียมชมผูส
้ ง
ท่านอาจได ้ idea ดีๆ หลังจากเจ้านายเรียกไปด่า

่ ารปรับปรุง นันสามารถกระทําได ้
การชีบ่ง สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ ทีน่าสนใจเพือนํ าไปสูก
ทัวไป กระทําได ้ง่ายถ ้ามีใจพอ และ สามารถชีบ่งได ้ทีเอกสารหลากหลาย แต่ทน่
ี าสนใจคือการชง
่ ระบวนการตัดสินใจต่างหาก
เรืองราว ชงidea สูก
กระบวนการทีท่านจัดทํา ควรทําการ ระบุ ขันตอน กิจกรรม ผู ้รับผิดชอบ ในการะบุโอกาส และ การหยิบ
่ ่ ายบริหารเพือต ัดสน
ิ ใจ และทําให้คนทีเกียวข้องรูว้ า่ ต ้องสอด
ยกเรืองราวจากแหล่งต่างๆ เข้าสูฝ
สา่ ยสายตาหาทางทําให ้องค์กรดีขน
ึ
Trick








การประเมินทีดท
ี สุ
ี ดว่าจะฉกฉวยโอกาสใดมาทํา คือ ใช ้ผลสรุปการประชุมในแต่ละลําดับชันของ
องค์กร รองลงมาอาจจ ้างให ้ทีปรึกษามืออาชีพ อาจารย์ ด ้านวิศวกรรม อาขีวอนามัย มาช่วย
ศึกษาความเป็ นไปได ้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ และให ้นํ าเสนอโครงการพร ้อมค่าใช่จา่ ย
โดยส่วนตัว ผมหวันว่าความเห็นสุดท ้ายจากเจ ้าหน ้าทีความปลอดภัยทัวไป อาจมิพอเพียง
หากผู ้ตรวจประเมินภายนอกระบุหรือเล็งเห็นโอกาสในการยกสมรรถนะหรือปรับปรุงระบบได ้
ี
ในขณะทีท่านไม่เห็น อาจหมายถึงกระบวนการบ่งชโอกาสในการปรั
บปรุงของท่านไม่คอ
่ ยจะมี
ิ ธิผล
ประสท
ั
หากท่านกําหนด ลําดับชนในการควบคุ
ม ตามข ้อกําหนดที 8.1.2 ไม่เหมาะสม จากทะเบียน
ี หากผู ้ตรวจประเมินภายนอก พบว่าองค์ทา่ นมี capacity ในการใชการควบคุ
้
ความเสยง
มทีดีกว่า
ี ท่านอาจได ้พูดคุยเหตุผลในการไม่ฉก
นันได ้ ผสานกับริบทองค์กรและข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสย
ฉวยในการใช ้ตัวควบคุมทีดีกว่ากับผู ้ตรวจประเมินภายนอกคนนัน !! (หากทําบุญมาเยอะ ท่านจะ
ได ้พบเจอกับผู ้ตรวจประเมินทีดี ทีเล็งเห็นอันตรายและมีมาตรการควบคุมทีเหมาะสมทางธุรกิจ
ในจังหวะทีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมาให ้ ไม่อย่างนัน ได ้เถียงกับผู ้ตรวจเด็กแต่อโี ก ้สูง กรรม
แน่ๆ)
ให ้ใช ้การประชุมเป็ นเครืองมือหลัก ในการระบุโอกาสเท่าทีเป็ นไปได ้ ตามมาด ้วยกิจกรรม
ข ้อเสนอแนะจากพนักงาน
หากท่านมีความต ้องการมีเกณฑ์ในการประเมินโอกาส เป็นการส่วนต ัว (กล่าวได้วา่ อยากทํา
พอใจทํา อยากเทห์แม้วา่ มาตรฐานไม่ได้ให้ทา่ นต้องทํา ก็อยากทําเกณฑ์ มีอะไรป่ะ)
้
ให ้ใชเกณฑ์
ในการฉกฉวยโอกาส ดังนี
้ นน ้อย +ได ้ผลเยอะ + มีคนเห็นด ้วย + เจ ้านาย
ความน่าทํา = ทําง่าย +ทําเร็ว+ใชเงิ
เห็นด ้วย + มีผลต่อการยกระดับสมรรถนะOH&S และ ปรับปรุงระบบ
้
ี ท่านจะเป็ นคนทีเพียนเวอร์มาก
แต่หากท่านต้องการใชเกณฑ์
เหมือนประเมินความเสยง
หมายเหตุ จะให ้เต็ม 5 หรือ 100 หรือ ล ้าน ในแต่ละ factor ก็ได ้ หรือ ชอบคูณก็คณ
ู ได ้ เพราะ
่ ต
้
ใสส
ู รคํานวณ เพือเอาคะแนนมาเพือจ ับเรียงก็เท่านัน โดยสว่ นตัวใชเกณฑ์
ความเห็นจากที
ประชุมก็เพียงพอเหมาะสมในส่วนผู ้ทํางานและผู ้บริหาร ไม่วา่ บริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่

นิยาม
3.3
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6.1.2.3

ผูท
้ า
ํ งาน(worker)
บุคคลทีทํางานหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับงานภายใต ้การควบคุมขององค์กร (3.1)
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล - บุคคลทีทํางานหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับงานภายใต ้การจัดการทีหลากหลาย ได ้รับค่าจ ้าง
หรือไม่ได ้รับ อาทิเช่น ประจําหรือชัวคราว เป็ นช่วงหรือตามฤดูกาล ชัวคราวหรือพาร์ทไทม์
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ผู ้ทํางาน(worker)รวมถึงผู ้บริหารระดับสูง (3.12) บุคคลทีทําด ้านบริหารและไม่ได ้ทําด ้านบริหาร
หมายเหตุ 3 ข ้อมูล – งานหรือกิจกรรมเกียวกับงานทีดําเนินการภายใต ้การควบคุมขององค์กร อาจดําเนินการโดยผู ้
ทํางาน(worker) ทีจ ้างโดย องค์กร , ผู ้ทํางานภายนอกจากผู ้ให ้บริการภายนอก (external providers) ผู ้รับเหมา
(contractor) รายบุคคล(individual) และผู ้ทํางานของเอเยนซี และ โดยบุคคลอืนๆตามขอบเขตขององค์กรทีมีการ
ควบคุมร่วมกับงานหรือกิจกรรมทีเกียวข ้องกับงาน ตามบริบทองค์กร

3.6
สถานทีทํางาน
สถานทีภายใต ้การควบคุมขององค์กร (3.1) ทีบุคคลต ้องเป็ นหรือต ้องไปเพือการทํางาน

หมายเหตุ 1 ข ้อมูล- ความรับผิดชอบขององค์กรภายใต ้ระบบบริหาร OH&S(3.11) สําหรับสถานทีทํางานต ้องขึนอยู่
กับระดับความสามารถในการควบคุมสถานทีทํางาน

3.22
โอกาสด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
OH&S opportunity
่ ารปรับปรุงของสมรรถนะด ้านอาชวี อนามัยและความ
สถานการณ์หรือชุดของสถานการณ์ทสามารถนํ
ี
าไปสูก
ปลอดภัย (3.28)
3.27
สมรรถนะการทํางาน
ผลลัพธ์ทสามารถวั
ี
ดผลได ้
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล:
สมรรถนะการทํางานสามารถเกียวกับผลสืบค ้นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
ิ และประเมินได ้ด ้วยวิธเี ชงิ ปริมาณและเชงิ คุณภาพ
ผลลัพธ์สามารถตัดสน
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล:
สมรรถนะการทํางานสามารถเกียวกับการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการ
ต่าง ๆ (3.25) ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบริการ) ระบบหรือองค์กร (3.1).
3.28
สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
-END-
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6.1.3

6.1.3 การพิจารณาข้อกําหนดทางกฎหมายทีบ ังค ับใช ้
และ ข้อกําหนดอืน ๆ
6.1.3 การพิจารณาข้อกําหนดทางกฎหมายทีบ ังค ับใช ้ และ ข้อกําหนดอืน ๆ
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัตแ
ิ ละธํารงรักษา กระบวนการ เพือ :
a) พิจารณาและเข ้าถึงข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆทีเป็ นปั จจุบน
ั ทีซึงประยุกต์ใช ้กับ
ี
อันตราย ,ความเสยงด
้านOH&S และระบบบริหารOH&S
b) กําหนดวิธป
ี ระยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านีและข ้อกําหนดอืนๆทีประยุกต์ใช ้กับองค์กร
และสิงทีจําเป็ นต ้องมีการสือสาร
c) ไตร่ตรองถึง (take into account) ข ้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านีและข ้อกําหนดอืนๆ เมือมีการ
จัดทํา นํ าไปปฏิบต
ั ิ และปรับปรุงระบบบริหาร OH&S อย่างต่อเนือง
องค์กรต ้องธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศเกียวกับข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืน
ๆ และ ต ้องทําให ้มันใจว่ามีการอัพเดตเพือสะท ้อนกับการเปลียนแปลงต่าง ๆ
หมายเหตุ ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืน ๆ สามารถส่งผลต่อความเสียงและโอกาสของ
องค์กร

ั
ข้อสงเกต
องค์กรควรสร ้างดําเนินการและรักษาขันตอนสําหรับการระบุและการเข ้าถึง กฏหมายและข ้อกําหนดใน
ปั จจุบน
ั และทีเกิดขึนจริงและความต ้องการ และรวมถึงคําแนะนํ าทีเกียวข ้องกับกิจกรรมและบริการของ
องค์กร
องค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าข ้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข ้องเหล่านีและข ้อกําหนดอืนๆทีองค์กร
ติดตามจะนํ ามาพิจารณาในการสร ้างการดําเนินการและการรักษาระบบการจัดการ OH&S
ื
องค์กรควรสอสารข
้อมูลทีเกียวข ้องตามกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆแก่บค
ุ คลทีทํางานภายใต ้การควบคุม
ของตนและบุคคลทีสนใจอืนๆทีเกียวข ้อง ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีเกียวข ้องภายในองค์กรควรทราบและทําความ
ึ
เข ้าใจข ้อกําหนดเหล่านีซงแตกต่
างกันไปตามท ้องถิน/ประเทศไปยังท ้องถิน/ประเทศ
เนืองจากต ้องมีการระบุวา่ กฏหมายหรือข ้อกําหนดอืนๆใดทีเกียวข ้อง กระบวนการขององค์กรจําเป็ นต ้อง
ระบุเกียวกับวิธก
ี ารทีจะสามารถเข ้าถึงข ้อกําหนดทางกฎหมายและความต ้องการอืนๆ ไม่มข
ี ้อกําหนดใน
การเก็บรักษาเอกสารกฏหมายหรือข ้อกําหนดอืนๆ เป็ นการเพียงพอ หากองค์กรสามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้
เมือจําเป็ น
ขันตอนขององค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสามารถระบุการเปลียนแปลงใดๆทีมีผลต่อการบังคับใช ้
กฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆทีเกียวข ้องกับอันตราย OH&S
ขันตอนขององค์กรต ้องระบุวา่ ใครควรได ้รับข ้อมูลเกียวกับกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆและให ้แน่ใจว่ามี
ื
การสอสารข
้อมูลทีเกียวข ้องกับพวกเขา
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อะไรคือข้อกําหนดอืนๆ

ขึนอยูก
่ บ
ั สถานการณ์และความต ้องการขององค์กร อาจสมัครใจตามความต ้องการ ข ้อกําหนดอืนๆคือ
่ ้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข ้องกับอันตราย OH&S
ข ้อกําหนดทีไม่ใชข
ข ้อกําหนดอืนๆของ OH&S อาจรวมถึง:
——เงือนไขตามสัญญา
——ข ้อตกลงกับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
——ข ้อตกลงกับผู ้มีสว่ นได ้เสีย
——ข ้อตกลงกับหน่วยงานด ้านสุขภาพ health authorities
่ ฎหมาย
——แนวทางทีไม่ใชก
——แนวปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ทสุ
ี ดหรือหลักจรรยาบรรณ
——การมุง่ มันทีแสดงต่อสาธารณะขององค์กรหรือบริษัทในเครือ และ
——ความต ้องการของกลุม
่ บริษัทหรือบริษัท

การเข้าถึงกฏหมาย และ ข้อกําหนดอืนๆ

การเข ้าถึงกฎหมายหรือข ้อกําหนดอืนๆ ซึงอาจทําได ้โดยการใช ้ความรู ้ภายในองค์กรและ/หรือผ่านการใช ้
แหล่งข ้อมูลภายนอกเช่น
—— อินเทอร์เน็ ต
—— ห ้องสมุด
—— สมาคมการค ้า
—— หน่วยงานรัฐ
—— หน่วยงานบริการด ้านกฎหมาย
—— สถาบันด ้าน OH&S
—— องค์กรทีปรึกษา OH&S
—— ผู ้ผลิตเครืองจักร;
—— ผู ้ส่งมอบวัตถุดบ
ิ
—— ผู ้รับเหมา
—— ลูกค ้า

TIS 18004
1) หล ักการ
องค์กรควรกําหนดหน่วยงานทีมีหน ้าทีความรับผิดชอบในการรวบรวมและติดตามการเปลียนแปลง
กฎหมาย และข ้อกําหนดอืนๆ ให ้ทันสมัย เพือเป็ นแหล่งข ้อมูลให ้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรรวมทัง
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในด ้านกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข ้องกับด ้านOH&S บาง
องค์กรอาจกําหนดให ้เจ ้าหน ้าทีความปลอดภัยในการทํางานรับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว โดย
• ติดตามการแก ้ไขเพิมเติม การกําหนดขึนมาใหม่ และการยกเลิกกฎหมายหรือข ้อกําหนดอืนๆ
ทีเกียวขอ ้ง โดยอาจกําหนดเป็ น ชว่งเวลาในการติดตามการเปลียนแปลง
ี
• ชแจงและถ่
ายทอดกฎหมายหรือข ้อกําหนดอืนๆ ทีมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมให ้แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรทีเกียวข ้องได ้ทราบ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในการนํ ากฎหมายหรือข ้อกําหนดไป
ดําเนินการ

2) แนวทางการปฏิบ ัติ: กฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ
ี ง การได ้รับ รวมถึงการเข ้าใจกฎหมายและ
องค์กรควรกําหนดขันตอนการดําเนินงานสําหรับการชบ่
ึ
่
ข ้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข ้องกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซงควรครอบคลุ
มประเด็นต่างๆ เชน
• ข ้อกําหนดเกียวกับกิจกรรม
• ข ้อกําหนดเกียวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร
• ข ้อกําหนดเกียวกับการประกอบอุตสาหกรรมขององค์กร
• กฎหมายด ้านOH&Sทัวๆ ไป
• ขอ ้กําหนดหรือเงือนไขทีเกียวกับการออกใบรับรอง หรือใบอนุญาต
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•

การอนุญาตดําเนินงานในกิจกรรมทีมีความเสียงทีกําหนดขึนภายในองค์กร และโดยระเบียบ
ปฏิบต
ั ท
ิ กํ
ี าหนดจากสว่ นราชการ
ื
องค์กรควรกําหนดขันตอนในการสอสารข
้อมูลต่างๆ ทีเกียวข ้องกับข ้อกําหนดตามกฎหมายและ
ึ
ข ้อกําหนดอืนๆ ซงควรครอบคลุ
มถึง กําหนดผู ้มีหน ้าทีความรับผิดชอบในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย
และข ้อกําหนดอืนๆ โดย
• พิจารณากฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข ้องด ้านOH&Sขององค์กร และพิจารณาว่า
หน่วยงานใดบ ้างทีเกียวข ้องกับกฎหมายนันๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข ้องและผู ้บริหารในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพือให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดตามกฎหมาย เพือให ้การปฏิบต
ั เิ ป็ นไปโดยราบรืน รวมถึงการ
ทีจะได ้รับการจัดสรรทรัพยากรทีจําเป็ น
• กําหนดวิธก
ี ารสือสารข ้อมูลทีเกียวข ้องกับข ้อกําหนดตามกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
รวมทังกฎหมายหรือข ้อกําหนดใหม่ หรือทีมีการเปลียนแปลงไปยังผู ้ทีเกียวข ้อง
• จัดฝึ กอบรมกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ทังในกรณีทเป็
ี นข ้อกําหนดใหม่หรือทีมีการ
ึ
เปลียนแปลงเพือทําความเข ้าใจในสาระสําคัญ ซงอาจประสานงานร่
วมกับฝ่ ายฝึ กอบรม
ี
• จัดให ้มีการให ้คําปรึกษาจากผู ้เชยวชาญ
รวมทังจัดหาแหล่งข ้อมูลทีจะให ้คําปรึกษาด ้าน
่ จัดทําข ้อมูลของหน่วยงานทีสามารถให ้คําปรึกษาแนะนํ าได ้
กฎหมายตามความจําเป็ น เชน
ให ้แก่หน่วยงานทีเกียวข ้อง หรือรับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานทีสามารถให ้คําปรึกษา
แนะนํ าได ้ เป็ นต ้น
แหล่งข ้อมูลทีใช ้ในการชีบ่งและติดตามกฎหมาย ได ้แก่
• หน่วยงานราชการต่างๆ
• สมาคม หรือสถาบันทีเกียวข ้องกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือนายจ ้าง
• สหภาพ หรือองค์กรทีเกียวข ้องกับลูกจ ้าง
ี
• บริการจากผู ้เชยวชาญ
ึ
ื
เพือให ้ง่ายต่อการติดตามกฎหมาย องค์กรควรจัดทําและคงไว ้ซงรายช
อของกฎหมายและระเบี
ยบในเรือง
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

Trick

นิยาม

-END-
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6.2

6.2 ว ัตถุประสงค์ดา้ นOH&S และการวางแผนเพือทําให้
บรรลุ
6.2.1 ว ัตถุประสงค์ดา้ น OH&S
ั และระดับทีเกียวข ้อง ในการธํารงรักษาและ
องค์กรต ้องจัดทําวัตถุประสงค์ด ้าน OH&Sสําหรับฟั งก์ชน
ปรับปรุงระบบบริหาร OH&S และเพือบรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนืองในสมรรถนะด ้าน OH&S (ดู 10.3)
วัตถุประสงค์ด ้าน OH&Sต ้อง:
a)มีความสอดคล ้องกับนโยบายด ้าน OH&S
b)สามารถวัดผลได ้ (หากปฏิบต
ั ไิ ด ้) หรือ กําลังความสามารถในการประเมินสมรรถนะ
c)ไตร่ตรองถึง (take into account)
1) ข ้อกําหนดทีเกียวข ้อง
ี
2) ผลจากการประเมินความเสยงและโอกาส
( 6.1.2.2 และ 6.1.2.3)
3) ผลของการให ้คําปรึกษากับคนทํางาน (ดู 5.4) ,และ ,หากมี, ตัวแทนผู ้ทํางาน (workers’
representatives)
d) มีการเฝ้ าระวังติดตาม
e) มีการสือสาร
f) มีการอัพเดตอย่างเหมาะสม
6.2.2 การวางแผนเพือบรรลุว ัตถุประสงค์ดา้ น OH&S
เมือมีการวางแผนวิธใี นการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้าน OH&S ,องค์กรต ้องพิจารณา:
ิ ต ้องทํา
a)สงที
b)ทรัพยากรอะไรทีต ้องการ
c)ใครเป็ นผู ้รับผิดชอบ
d)ต ้องเสร็จสินเมือไหร่
e)วิธท
ี จะประเมิ
ี
นผล, รวมถึงดัชนีวด
ั สําหรับการเฝ้ าระวังติดตาม
่ ระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
f)วิธจ
ี ด
ั การเพือให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้าน OH&S จะบูรณาการเข ้าสูก
องค์กรต ้องธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศด ้านวัตถุประสงค์ด ้าน OH&S และวางแผนเพือทําให ้
บรรลุ

ว ัตถุประสงค์ดา้ น OH&S
ั ว่าจะอะไรคือสงที
ิ องค์ต ้องการทํา อะไร
การกําหนดให ้มีวต
ั ถุประสงค์ เป็ นเรืองการทําให ้การจัดการเด่นชด
ิ ต ้องการทําให ้บรรลุ ซงการที
ึ
ิ นให ้เป็ นตัวเลข หรือ สงที
ิ วัดได ้
คือสงที
จะทําให ้รู ้ว่าบรรลุหรือไม่คอ
ื ทําสงนั
เพือให ้สามารถวัดได ้และทําการเปรียบเทียบเชงิ สมรรถนะได ้
การวัดเพือการประเมินสมรรถนะ เป็ นการตอบข ้อสงสัย 2ข ้อ:
1. ระบบการจัดการ (และกระบวนการ) ทํางานอย่างถูกต ้องหรือไม่ เป็ นไปตามนโยบาย
หรือไม่?
2. มาตรการควบคุมทีใช ้ในการป้ องกันบาดเจ็บและเจ็บป่ วยมีอยูอ
่ ย่างเหมาะสมหรือไม่?
ี
ความเสยงขององค์
กรจะเป็ นตัวบ่งบอกว่า อะไรควรต ้องวัด อะไรทีต ้องติดตาม
ิ
ิ สาํ คัญทีควรพิจารณาในการจัดทําระบบมาตรวัด
มีสงมากมายที
สามารถวัดได ้ในระบบการบริหาร มีสงที
่ สอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฎหมาย สอดคล ้องข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี อืนๆ แสดงให ้เห็น
สมรรถนะ เชน
สมรรถนะด ้าน OH&S ทีสนใจดีขนหรื
ึ
อแย่ลง วัตถุประสงค์OH&S บรรลุหรือไม่
องค์กรต ้องมันใจว่า มาตรการควบคุมทีใช ้ในการป้ องกันบาดเจ็บและเจ็บป่ วยได ้รับการเฝ้ าติดตามและมี
ประสิทธิผล โดยจัดลําดับความสําคัญตามความเสียงของOH&Sทีสําคัญ
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6.2

วัตถุประสงค์หลักของการวัดผลการดําเนินงาน อาจใช ้เพือ:
้
•
ใชในการพิ
จารณาว่ามีการดําเนินการแผน
ความเสียงขององค์กรจะเป็ นตัวบ่ง
OH&S หรือไม่ และประสบความสําเร็จตาม
บอกว่า อะไรควรต ้องวัด อะไรทีต ้อง
วัตถุประสงค์
ติดตาม
•
ตรวจสอบว่ามีการดําเนินการมาตรการ
ี
ควบคุมความเสยงเป็
นอย่างดีหรือไม่
ิ องค์กรสนใจ จะเป็ นตัวบ่งบอกว่า
สงที
•
เพือเรียนรู ้จากความล ้มเหลวของระบบการ
อะไรควรต ้องวัด อะไรทีต ้องติดตาม
จัดการ OH&S รวมถึง ไม่สอดคล ้องกับการ
่ กัน
เชน
ควบคุมความเสียง เหตุการณ์ทเป็
ี นอันตราย
และกรณีเกิด การป่ วย;
•
เพือส่งเสริมการดําเนินงานของแผน และการมาตรการควบคุมความเสียง โดยการให ้
ฟี ดแบ็คกับทุกฝ่ าย;
้ อทบทวนและ ทีจําเป็ น ปรับปรุง OH&S
•
เพือให ้ข ้อมูลทีสามารถนํ ามาใชเพื
management system
ิ ธิผลของ OH&S ขององค์กร ผู ้เกียวข ้อง และ
•
เพือแสดงให ้เห็นถึงประสท
•
เพือประเมินความสอดคล ้องกับกฎหมาย

การจ ัดทําด ัชนีว ัดสมรรถนะ
ตัวเลขทีแสดงดัชนีนี เป็ นข ้อมูลสารสนเทศประเภทหนึง ซึงความต ้องการข ้อมูลจะแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับและในสว่ นต่างๆขององค์กร
ิ ธิผลหรือไม่ ใน
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องการ ดัชนีวด
ั เพือพิจารณาว่าระบบ OH&S ทํางานได ้อย่างมีประสท
ั
ี
ิ ธิผลการทํางานทีหลายระดับชนขององค์
กร เพือเฝ้ าติดตามว่า
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร อาจจําต ้องมีตัวบ่งชประส
ท
ได ้มีการควบคุมความเสียงและความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ผู ้จัดการหรือพนักงานอาจลังเลทีจะ
ควบคุมต่างๆหรือไม่
รายงานการเกิดอุบต
ั เิ หตุในพืนที
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
หากอั
ต
ราการเกิดอุบต
ั เิ หตุ
องค์กรขนาดใหญ่ การจัดการ รวบรวมข ้อมูล OH&S เป็ นสิงสําคัญ
้
เป็
น
KPI
ที
ใช
ในการประเมิ
น
ผลการ
และควรต ้องมีวธิ ก
ี ารในการเลือก ดัชนีวด
ั และความถีในการสรุปที
ปฏิบต
ั งิ านของเขา
เหมาะสม และต ้องให ้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมขององค์กร
การเลือกดัชนีวด
ั มีความสําคัญ: น ้อยเกินไปอาจสง่ ผลให ้ไม่เห็นภาพรวมของระบบ หากมีมากเกินไปทําให ้
่
ผู ้บริหารได ้รับข ้อมูลทีไม่จําเป็ นมากไป มากไปกว่านีข ้อมูลดัชนีวด
ั อาจถูกทําให ้ผิดเพียนโดยตังใจ เชน
ผู ้จัดการหรือพนักงานเอง อาจลังเลทีจะรายงานการเกิดอุบัตเิ หตุในพืนทีรับผิดชอบ หากอัตราการเกิด
อุบต
ั เิ หตุเป็ น KPI ทีใช ้ ในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของเขา
ตัวอย่างวิธก
ี ารทีสามารถใช ้วัดสมรรถนะ OH&S:
•
ทวนสอบเอกสาร เช่น นโยบาย แผนความเสียง ใบอนุญาตให ้ทํางาน
•
การตรวจสอบบันทึกตัวอย่างเช่น การประเมินความเสียงทีเสร็จสมบูรณ์แล ้ว
•
การตรวจสอบสถานทีทํางานอย่างไม่เป็ นทางการ
้
•
การตรวจสอบสถานทีทํางานทีเป็ นระบบโดยใชรายการตรวจสอบ
•
การตรวจสอบกิจกรรมการทํางาน
่ การเดินผ่าน safety tours
•
ทัวร์ความปลอดภัยเชน
•
การตรวจสอบสภาพแวดล ้อมทีทํางานและการวัดค่าแสง ของสารหรือพลังงานและการ
เปรียบเทียบกับ มาตรฐาน
•
การตรวจสอบเครืองจักรและโรงงานเฉพาะ ส่วนทีเกียวข ้องกับความปลอดภัยมีการ
ติดตังและสภาพดี
่ ตัวอย่างพฤติกรรมการประเมินพฤติกรรมของผู ้ปฏิบต
•
การสุม
ั งิ านเพือระบุ ปฏิบต
ั งิ านทีไม่
ปลอดภัยซึงอาจต ้องมีการแก ้ไขโดย ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงการออกแบบการทํางาน
หรือผ่านการฝึ กอบรม
•
การสํารวจทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ; และ
•
k) เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี OH&S ในองค์กรอืนๆ
ี า (Leading performance indicator)
ตัวอย่าง ดัชนีวด
ั เชงิ ชนํ
•
จํานวน อัตราสว่ น ขอบเขต นโยบายในการทํางานทีได ้จัดทํา
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6.2

จํานวน อัตราส่วน ขอบเขต นโยบายในการทํางานทีได ้รับการสือสาร
ี
จํานวน อัตราสว่ น ขอบเขต ของผู ้เชยวชาญพิ
เศษด ้าน OH&S ทีได ้มีการมอบหมาย
จํานวน อัตราสว่ น ขอบเขต ของแผนทีได ้มีการนํ าไปปฏิบต
ั ิ
จํานวน อัตราสว่ น ขอบเขต การมีสว่ นร่วมของผู ้ทํางาน
ั
จํานวนชวโมงที
ผู ้บริหารระดับสูงทําการตรวจตรา OH&S inspection tours
ิ ธิผลของ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
ความถีและประสท
ความถีและประสิทธิผลของการประชุม tool box talk
จํานวนข ้อเสนอแนะของผู ้ปฏิบต
ั งิ านสําหรับการปรับปรุง OH &S
ระยะเวลาก่อนดําเนินการตามข ้อเสนอแนะ
จํานวนของบุคลากรทีได ้รับการฝึ กอบรม OH &S
ความเข ้าใจของผู ้ทํางานในเรืองความเสียงและมาตรการป้ องกันหรือควบคุมความเสียง
จํานวนการประเมินความเสียงทีเสร็จสมบูรณ์เทียบเป็ นสัดส่วนจากทีจําเป็ น
ี
จํานวน ขอบเขตของการปฏิบัตต
ิ ามสอดคล ้องของการควบคุมความเสยง
จํานวน ของการสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดกฏหมาย
ี
ทัศนคติของผู ้ทํางานต่อ ความเสยงและมาตรการควบคุ
ม
การกระทําได ้ตามมาตรฐาน house-keeping
ระดับการสัมผัสในสถานทีทํางาน เสียง ฝุ่ น ควัน สารเคมี
ระดับการสัมผัสส่วนบุคคล ต่อ เสียง ฝุ่ น ควัน สารเคมี

ตัวอย่างดัชนีวด
ั เชิงรับ
•
รายงานการเฝ้ าระวังสุขภาพ
•
การขาดงานของพนั กงานเนืองจากการเจ็บป่ วย (การทีเกียวข ้องหรือ ไม่ใช่การที
เกียวข ้อง);
ี เชน
่ โรคผิวหนั ง, หูหนวก, ความผิดปกติของแขน
•
ในกรณีทมี
ี โรคหรือเงือนไขทางอาชพ
ขาบนทีเกียวข ้องกับการทํางาน ความเครียด,มะเร็ง;
•
จํานวนnear-misses;
ิ
•
จํานวนการเกิดอุบต
ั เิ หตุทเี สียหายต่อทรัพย์สน
•
รายงานการเกิดเหตุสถานการณ์ทอั
ี นตราย
•
lost-time accidents,
•
การบาดเจ็บ
•
รายงานการหยุดงานทีเกียวข ้องกับอุบต
ั เิ หตุ
•
reportable major injuries;
•
fatal accidents.
ตัวอย่างทีอาจได ้ทังรับและรุก
•
ข ้อร ้องเรียนโดยผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
•
การบรรลุวต
ั ถุประสงค์ OH&S
•
การได ้รับการร ้องเรียนจากเจ ้าหน ้าทีกํากับดูแล

การวางแผนเพือบรรลุว ัตถุประสงค์ดา้ น OH&S
ิ ยวกัน การทําให ้องค์กร
เมือพบคํ าว่าแผน การวางแผน ให ้ท่านนึกถึงคําว่า โครงการ เพราะมักเป็ นสงเดี
ิ ต ้องการบรรลุในอนาคต จึงเป็ นเรืองของการเปลียนแปลง เป็ นเรือง
บรรลุวต
ั ถุประสงค์เป็ นเรืองกําหนดสงที
ิ
ของการทําสงใหม่
จึงเป็ นเรืองทีต ้องมีการจัดการและกําหนดกรอบเวลา
ดังนั นแผนปฏิบัตก
ิ ารทีจะทํ าให ้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะ
บอกเรืองทีเกียวข ้องกับ:
 วิธก
ี ารทีใช ้เพือบรรลุวต
ั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร
 ใครคือผู ้รับผิดชอบทีจะทําให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์และเป้ าหมาย (ใครจะปฏิบัตงิ าน)
 ใครคือผู ้มีอํานาจในการจัดการและชีแนะการปฏิบัตงิ าน และใครคือผู ้รับผิดชอบต่อการทํ าให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 ใช ้ทรัพยากรอะไรบ ้าง (เช่น เงิน เวลา บุคลากร เครืองมือ) ทีบุคคลเหล่านีต ้องการ
 จะวัดความก ้าวหน ้าได ้อย่างไร (โดยใชดั้ ชนีชวัี ดผลการดําเนินงาน)
 งานต่างๆจะเสร็จเมือใด (ตารางกําหนดวัน เวลา)

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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6.2

อะไรบ้างทีควรมีแผนเพือบรรลุว ัตถุประสงค์ดา้ น OH&S

การกํ าหนดแผนการจั ด การ(หรือ แผนปฏิบัต ก
ิ าร) เพือให ้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ได ้มาจากการพิจารณาถึงประเด็น
ปั ญหาทีสําคัญ กฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ และทัศนะจากฝ่ าย
ต่างๆทีสนใจ รวมทังปั จจัยอืนๆ (เช่น เทคโนโลยี ธุรกิจ การเงิน
้
และการปฏิบั ต ก
ิ าร)นั น ทั งหมดนี เป็ นสิงทีองค์ก รต ้องมุ่ ง เน น
เพือให ้การปฏิบั ต ิง านเป็ นไปตามข ้อผู ก พั น ทีได ้กํ า หนดไว ้ใน
นโยบาย

การนําแผนการจ ัดการอาชวี อนาม ัยและ
ความปลอดภ ัยไปปฏิบ ัติ
การประยุกต์โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีมีจํานวน
มาก จะเป็ นเรืองสําคัญทีทําให ้องค์กรประสบความสําเร็จในระบบ
การจัดการอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
โครงการแต่ละโครงการจะต ้องระบุถงึ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ึ กรอบระยะเวลาทีระบุไว ้ ทรัพยากรที
ทีองค์กรจะได ้รับ ซงมี
จําเป็ น ความรับผิดชอบของบุคลากรสําหรับการประยุกต์
่ ต่ละ
โครงการดังกล่าว โครงการเหล่านีสามารถแบ่งย่อยไปสูแ
เรืองของการปฏิบต
ั ก
ิ ารในองค์กรได ้

ต ัวอย่างแผนงาน ( โครงการ)

ปรับปรุงโครงสร ้างคณะทํางาน

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัย

โครงการจัดทํากิจกรรม safety
patrol / safety work place audit

โครงการเพิมความยืดหยุน
่ ในการ
ทํางาน
 เวลาการทํางานแบบยืดหยุน
่
(Flexible working hours)
 สถานทีทํางานแบบยืดหยุน
่
 โครงการทดลองปฏิบต
ั งิ าน
รูปแบบ Smart Office

โครงการสิงอํานวยความสะดวกและ
การดูแลเด็ก (Childcare facilities
or contributions)

โครงการการปรับการยศาสตร์กบ
ั การ
ทํางาน (Ergonomic workplace)

โครงการจัดการภาวะเครียดและการ
มีสข
ุ ภาพดี
 มุมสิงอํานวยความสะดวกเพือ
การออกกําลังกาย
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
“โครงการ FIT & FIRM TO
SLIM”

ในการดําเนินโครงการต่างๆ ให ้มีประสิทธิผลและเหมาะสม
จะต ้องพิจารณารวมไปถึงเรือง การวางแผน การออกแบบ การ
ึ ้องครอบคลุมทังในเรือง
ผลิต การตลาด การกําจัดอันตราย ซงต
ทีเกิดขึนในปั จจุบน
ั และกิจกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการ
สําหรับผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในเรือง การออกแบบ วัตถุดบ
ิ กระบวนการผลิต การใช ้ และการกําจัด สําหรับ
ึ
เรืองการติดตังหรือการขยาย ปรับปรุงกระบวนการผลิตซงอาจครอบคลุ
มเรือง การวางแผน การออกแบบ
การก่อสร ้าง การทดสอบ การปฏิบต
ั ก
ิ าร ในระยะเวลาทีกําหนดไว ้ตามองค์กร

แผนการจั ด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย เป็ นรายการและแผนผั งของงานทีต ้องปฏิบัต เิ ป็ นเป็ น
ประจํ า วั น ประจํ า สัป ดาห์ ประจํ า เดือ น ประจํ า ไตรมาส และบางครั งแสดงรายละเอีย ดของงานทีต ้อง
ดําเนินการให ้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายเป็ นรายปี กล่าวคือ ใครจะเป็ นผู ้ดําเนินการระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะดําเนินการอย่างไร มีอะไรบ ้าง ทีไหนและเมือใด แผนการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยควรยังมีระบบการติดตาม รายการเพือวัดความก ้าวหน ้าของงานอีกด ้วย
องค์ก รควรให ้ผู ้ทีจะมีส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิน งานตามแผนปฏิบั ต ก
ิ ารนี ได ้ช่ว ยพั ฒ นารายละเอีย ดของ
ึ
ี
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารซงจะทํ
าให ้องค์กรได ้รับประโยชน์จากผู ้เชยวชาญที
มีอยูท
่ ก
ุ ระดับ และเกิดข ้อผูกพันในการ
ปฏิบต
ั งิ านจากผู ้ทีต ้องปฏิบต
ั งิ านนันเอง
เพือให ้เกิด ประโยชน์ แผนการจั ด การอาชีว อนามั ย และความปลอดภั ย ควรมีค วามยืด หยุ่ น ต ้องมีก าร
ทบทวนและทํ าให ้ทันสมัยอยู่เสมอ เพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงในเรืองบุคลากร ความสําคั ญของ
ประเด็ นปั ญหา กําหนดการ งบประมาณ รวมทังเมือจําเป็ นต ้องเปลียนแปลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย การ
ปรับเปลียนแผนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาจจะจําเป็ นเมือเปลียนวัตถุดบ
ิ หรือกระบวนการ
ี หรือมีการดัดแปลงอุปกรณ์เครืองมือ หรือเมือใดก็ตามทีมีการ
ผลิต หรือกระบวนการบํ าบัดกากของเสย
เปลียนแปลงทีความเกียวข ้องกั บ ประเด็ นปั ญหาด ้านอาช วี อนามั ยและความปลอดภั ยเกิดขึน การติดตาม
ิ าเป็ นทีจะทําให ้มันใจได ้ว่า
ตรวจสอบแผนการจัดการอาชวี อนามัยและความปลอดภัยอย่างสมํ าเสมอเป็ นสงจํ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารนียังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง

TIP
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6.2

การวางแผน
1) หลักการ
กระบวนการในการวางแผนเป็ นขันตอนทีสําคัญในระบบการจัดการอชป.โดยทัวไปขันตอนการวางแผนจะ
ครอบคลุมตังแต่การนํ าผลการทบทวนสถานะเริมต ้น นโยบายด ้านอชป. และกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ี งอันตราย การประเมินความเสยง
ี และการเตรียมการการจัดการอชป.โดย
ทีเกียวข ้องมาพิจารณาชบ่
ี
ครอบคลุมการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ด ้านอชป. การวางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมความเสยง
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสําหรับการควบคุมการปฏิบต
ั ิ แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัต ิ การ
ตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ
2) แนวทางการปฏิบต
ั :ิ การวางแผน
องค์กรควรตังคณะทํางานทีประกอบด ้วยบุคลากรทีมีประสบการณ์จากหลายๆ ด ้านในการวางแผนงานและ
นํ าแผนงานทีได ้ไปใช ้ในการปรับปรุงระบบอชป.
องค์กรควรใชขั้ นตอนการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบในการวางแผนและนํ าไปใช ้ ในกรณีตา่ งๆ ดังนี
• การเปลียนแปลงทีจําเป็ นจากผลการทบทวนสถานะเริมต ้นและการทบทวนการจัดการ
ี
• การจัดทําแผนการควบคุมความเสยง
• การเตรียมความพร ้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
การจัดทําขันตอนการวางแผนมีวธิ ก
ี ารดังต่อไปนี
• กําหนดวัตถุประสงค์ทงหมดและเลื
ั
อกวัตถุประสงค์หลัก (ทีมีอน
ั ดับความสําคัญมากทีสุด)
• กําหนดวัตถุประสงค์หลักในเชิงปริมาณและกําหนดตัวชีวัด ซึงสามารถวัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์
หลักและประสิทธิผลของแผนงาน
• จัดทําแผนงานเพือให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์หลักนัน มีการกําหนดเป้ าหมายของแผน เป้ าหมายนีจะใช ้เพือ
้
ตรวจว่าแผนงานนันมีการนํ าไปใชครบถ
้วนหรือไม่
• นํ าแผนงานไปใช ้
ิ ธิผลของแผนงานนัน
• วัดผลและทําการทบทวนความครบถ ้วนสมบรูณของแผนงานและประสท
ในการดําเนินการตามขันตอนต่างๆ ข ้างต ้น ควรพิจารณาทบทวนหลายๆ ครังก่อนตัดสินเลือกวัตถุประสงค์
หลักหรือแผนงานต่อไป
การวางแผนอชป.ควรจัดทําให ้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ให ้ครบถ ้วน โดยเน ้นทีการป้ องกัน บางองค์กรอาจ
ประสบปั ญหาในการวางแผนระบบอชป. ขันตอนการดําเนินงานต่างๆ ในหัวข ้อนีสามารถช่วยในการ
แก ้ปั ญหาต่างๆ ดังกล่าว

นิยาม
NA
-END-
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7.1
7.1 ทร ัพยากร

7.1 ทร ัพยากร
องค์กรต ้องพิจารณาและให ้ทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับการจัดทํา, การนํ าไปปฏิบต
ั ,ิ ธํารงรักษา และ
ึ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืองซงระบบการบริ
หารOH&S

ั
ข้อสงเกตุ


ข ้อกําหนดนีครอบคลุมจักรวาล กําหนดให ้องค์กรต ้องทุม
่ เททรัพยากรสําหรับระบบOH&S อย่างเต็มที
จะถือเป็ นข ้ออ ้างไม่ได ้



องค์กรควรกําหนดทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับการกําหนด การดําเนินการ การรักษาและการปรับปรุง
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมือมีการกําหนดทรัพยากรทีต ้องการ องค์กรควร
พิจารณาถึง
— โครงสร ้างพืนฐาน
ความรู ้เป็ นทรัพยากรสําคัญสําหรับ
— ทรัพยากรทีได ้จากภายนอก
การจัดตังและปรับปรุงระบบบริหารอา
— ระบบข ้อมูล
ชีวอนามัยและความปลอดภัย เมือ
— ความสามารถ
กล่าวถึงความท ้าทายในอนาคต
— เทคโนโลยี
องค์กรควรคํานึงถึงฐานความรู ้ใน
— ทรัพยากรทางการเงิน บุคคลและอืน ๆ ทีเฉพาะ
ปั จจุบน
ั และกําหนดวิธใี นการให ้ได ้มา
สําหรับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ทังนี
และเข ้าถึงความรู ้เพิมเติมทีจําเป็ น
ควรมีการให ้ทรัพยากรในลักษณะทีทันเวลาและมี
เพิมเติม
ประสิทธิภาพ

การจัดสรรทรัพยากรควรพิจารณาความต ้องการในปั จจุบน
ั และในอนาคตขององค์กร ในการการจัดสรร
ทรัพยากร องค์กรสามารถตรวจสอบย ้อนกลับประโยชน์และเงินทุนรวมถึงต ้นทุนการดําเนินงานของ
กิจกรรมด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือทีเกียวข ้องกับปั ญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ต ้นทุนเครืองมือ
ควบคุมมลภาวะ (ค่าใชจ่้ ายเงินทุน) และสามารถรวมเรืองระยะเวลาทีให ้บุคคลากรทํางานภายใต ้การ
ควบคุมขององค์กรได ้มีเวลาในการทําให ้ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย (ค่าใชจ่้ ายการ
ดําเนินงาน) ด ้วย
ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรควรมีการทบทวนเป็ นระยะ ๆ โดยเชือมต่อกับการทบทวนของฝ่ าย
บริหารเพือทําให ้มันใจในความเพียงพอ ทังนีในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ควรมีการ
พิจารณาการเปลียนแปลงทีวางแผนไว ้และ/หรือโครงการหรือการดําเนินงานใหม่
พืนฐานทรัพยากรและโครงสร ้างองค์กรขององค์กรทีมีขนาดเล็กจะมีข ้อจํากัดบางประการในการดําเนิน
ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยโดยปกติ เพือให ้สามารถชนะข ้อจํากัดเหล่านี องค์กรสามารถ
พิจารณากลยุทธ์ความร่วมมือต่าง ๆ โดยสามารถเลือกจะมีความร่วมมือกับ
ั พลายเออร์)ทีมีขนาดใหญ่กว่าเพือแบ่งปั นเทคโนโลยีและความรู ้
• องค์กรลูกค ้าหรือผู ้จัดหา(ซพ
่ ป
• องค์กรอืน ๆ ในห่วงโซอ
ุ ทานหรือหน่วยงานท ้องถินในการกําหนดและระบุปัญหาทัวไป การ
ิ านวย
แบ่งปั นประสบการณ์ การอํานวยความสะดวกให ้เกิดการพัฒนาด ้านเทคนิค การใชส้ งอํ
ความสะดวกร่วมกัน และการมีสว่ นร่วมในทรัพยากรจากภายนอก
• องค์กรการจัดมาตรฐานต่างๆ สมาคม หรือหอการค ้า สําหรับโปรแกรมการฝึ กอบรมและความรู ้
• มหาวิทยาลัยและศูนย์วจิ ัยอืน ๆ ทีส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ํ ค ัญสําหรับการจัดตังและปรับปรุงระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรูเ้ ป็นทร ัพยากรสา
เมือกล่าวถึงความท ้าทายในอนาคต องค์กรควรคํานึงถึงฐานความรู ้ในปั จจุบันและกําหนดวิธใี นการให ้
ได ้มาและเข ้าถึงความรู ้เพิมเติมทีจําเป็ น เพิมเติม
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7.2

7.2 ความสามารถ
7.2 ความสามารถ
องค์กรต ้อง
a) พิจารณาความสามารถทีจําเป็ นสําหรับผู ้ทํางานทีซึงรับผลกระทบหรือสร ้างผลกระทบต่อสมรรถนะ
ด ้านOH&S
b) ทําให ้มันใจว่าผู ้ทํางานมีความสามารถ(รวมถึงความสามารถในการระบุอันตราย) บนพืนฐาน การศึกษา
,การฝึ กอบรมหรือ ประสบการณ์ ทีเหมาะสม
้ ้, ดําเนินกิจกรรมเพือให ้ได ้มาซงความสามารถที
ึ
จําเป็ น, และประเมิน
c) เมือสามารถประยุกต์ใชได
ิ ธิผลของกิจกรรมทีได ้กระทํา
ประสท
d) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเหมาะสมเพือเป็ นหลักฐานของความสามารถ
่ ,การให ้ฝึ กอบรม,การเป็ นพีเลียง, หรือ การ
หมายเหตุ การดําเนินการทีสามารถประยุกต์ใชตั้ วอย่างเชน
มอบหมายงานกับพนั กงานปั จจุบน
ั ;หรือการว่าจ ้าง หรือทําสัญญากับผู ้ทีมีความสามารถ

ั
ข้อสงเกตุ
ความรู ้ ความเข ้าใจ ทักษะหรือความสามารถทําให ้บุคคล มีความสามารถทีจําเป็ นในด ้านประสิทธิผลการ
ทํางานด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บุคลากรทังหมดทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กรที
ิ ธิผลการทํางานด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยโดยมีความชํานาญ
สง่ ผลหรือสามารถสง่ ผลต่อประสท
ึ ษา
ในการบรรลุพันธกรณีทต
ี ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้องควรมีความรอบรู ้บนพืนฐานการฝึ กอบรม การศก
ิ
ประสบการณ์หรือการผสมผสานของสงเหล่
านีตามทีองค์กรกําหนด บุคคลเหล่านีจะรวมถึงพนั กงานของ
่ ผู ้ให ้บริการจากภายนอก
องค์กรและทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร อาทิเชน
ข ้อกําหนดด ้านความชํานาญสําหรับบุคคลากรเหล่านีจะไม่จํากัดแค่บค
ุ คลากรทีทํางานในงานทีมีหรือ
สามารถมีผลกระทบสําคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยแต่ย ังรวมบุคคลากรทีบริหารหน้าทีหรือ
แสดงบทบาททีสําค ัญในการบรรลุผลล ัพธ์ทต
ี งใจไว้
ั
ของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลาย ๆ องค์กรไม่สามารถเข ้าถึงความชํานาญทังหมดเหล่านีและอาจจัดจ ้างผู ้ให ้บริการทีมีความสามารถ
ิ ธิผลการทํางานด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย และการบรรลุผลลัพธ์ที
เพือทําให ้มันใจในประสท
ตังใจไว ้ในระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยได ้
ต ัวอย่างความต้องการด้านความชํานาญ
สาขาความ
บทบาทของ
ต ัวอย่างความชํานาญ/
ชํานาญทีมี
องค์กรโดยรวม
ความสามารถทีต้องการ
ั
ศกยภาพ
— ความชาํ นาญในการเลือกตัวอย่าง
ช่างเทคนิคด ้าน
ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยี
อาชีวอนามัยและ — ความสามารถในการดําเนินการใช ้
ด ้านอาชีวอนา
ความปลอดภัย
เครืองมือสังเกตการณ์
มัยและความ
ปลอดภัย
ผู ้จัดการ
— ความชํานาญในกฎระเบียบด ้านอา
โปรแกรมด ้านอา ชีวอนามัยและความปลอดภัยทีบังคับ
ชีวอนามัยและ
ใช ้
ความปลอดภัย
บุคคลทีมี
กิจกรรมการ
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ต ัวอย่างวิธก
ี ารกําหนด
ความชํานาญ
— การอบรมและการ
ประเมินกลุม
่ ข ้อกําหนด
และแนวทางปฏิบต
ั ิ
— การได ้รับการรับรอง
หรือ ใบอนุญาตสําหรับ
การใช ้เครืองมือ
— วุฒก
ิ ารศึกษาในสาขา
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
— การอบรมด ้าน
กฎระเบียบทีบังคับใช ้
— การอบรมด ้าน
ผลกระทบด ้านอาชีวอนา
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การ
ดําเนินการ
ด ้านอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย

ทํางานเกียวข ้อง
กับประเด็นอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัยที
มีนัยสําคัญ

อาชวี อนามัยและความปลอดภัย
อย่างไร
— ความรู ้ด ้านเกณฑ์การดําเนินงานที
ต ้องทําให ้ได ้เพือลดผลกระทบ
ย ้อนกลับด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ผู ้จัดการด ้านอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย

— ความสามารถในการจัดตัง
ดําเนินการและปรับปรุงระบบบริหารอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
— ความสามารถในการกําหนดความ
เสียงและโอกาสทีต ้องมีการกล่าวถึง
เพือทําให ้มันใจในระบบบริหารอาชวี อ
นามัยและความปลอดภัยจะสามารถ
บรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้และเพือ
วางแผนปฏิบัตก
ิ ารทีเหมาะสม
— ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารผลการทํางานด ้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยและ
พันธกรณีทต
ี ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้อง
ขององค์กร
— ความสามารถในการพัฒนาและ
บริหารโปรแกรมตรวจติดตามเพือ
ตัดสินประสิทธิผลของระบบบริหารอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์กร
— ความรู ้และความเข ้าใจถึงนัยยะ
ของการตังและดําเนินการนโยบายอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
— ความรู ้และความเข ้าใจความมี
ทรัพยากรพร ้อมใช ้และการประยุกต์ใช ้
กับระบบบริหารอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยรวมการมอบหมายความ
รับผิดชอบและอํานาจหน ้าที

ระบบบริหาร
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
ผู ้จัดการตรวจ
ติดตาม

ฝ่ ายบริหารสูงสุด

7.2
มัยและความปลอดภัยที
เกียวข ้องกับงานของ
ตนเอง
— การอบรมด ้านเกณฑ์
การดําเนินงานเพือทําให ้
มันใจในการควบคุม
กระบวนการ
— ประสบการณ์ในการ
ดําเนินระบบบริหารอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
— การอบรมด ้าน
ข ้อกําหนดของระบบ
บริหารอาชวี อนามัยและ
ความปลอดภัย

— การอบรมการบริหาร
โปรแกรม
— ประสบการณ์ในการ
ดําเนินโปรแกรม
— การอบรมด ้านระบบ
บริหารอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและการตัง
นโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
— ประสบการณ์ในการ
บริหารธุรกิจ

ความสามารถ
ในการพิจารณากิจกรรมหรืองานทีอาจส่งผลกระทบต่อ OH & S องค์กรควรพิจารณากลุม
่ คนผู ้ซึง:
 ประเมินความเสียง
 ก่อให ้เกิดความเสียง
 ควบคุมความเสียง
 มีความเกียวพันเฉพาะในการนํ าระบบไปปฏิบัต ิ
ฝ่ ายจัดการควรพิจารณากําหนด ข ้อกําหนดด ้านความสามารถสําหร ับแต่ละงาน องค์กรสามารถแสวงหา
คําแนะนํ าภายนอกในการกําหนดความต ้องการนีได ้
ความสามารถเป็ นเรืองเฉพาะบุคคล เมือพิจารณากําหนดความสามารถทีต ้องการสําหรับแต่ละงาน จึงมี
ปั จจัยทีควรคํานึงถึงดังนี

บทบาท และ ความรับผิดชอบ ในสถานทีทํางาน (รวมถึงธรรมชาติในงานทีได ้รับมอบหมาย
ี
และ ความเสยงOH&S
ทีเกียวข ้อง)

ความซับซ ้อนและข ้อกําหนดของขันตอนปฏิบต
ั ห
ิ รือข ้อแนะนํ าในงาน

ผลจากการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์

ข ้อกําหนดกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
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7.2

กําลังความสามารถแต่ละบุคคล ไม่วา่ ภาษา การอ่านออกเขียนได ้

องค์กรควรให ้การพิจารณาเฉพาะเจาะจงเป็ นพิเศษสําหรับ ข ้อกําหนดความสามารถสําหรับบุคคล
ดังต่อไปนี:

ตัวแทนฝ่ ายบริหาร
ี

ผู ้ทําการประเมินความเสยง
ึ
ซงความแตกต่
างเหล่านีควรได ้รับการ

ผู ้ทําการตรวจประเมิน
แก ้ไขผ่านการฝึ กอบรมหรือการกระทํา

ผู ้ทําการสงั เกตการณ์ความปลอดภัย (behavioral
่ การศก
ึ ษาเพิมเติมและการ
อืนๆ เชน
observations)
พัฒนาทักษะทีจําเป็ น ฯลฯ โดย

ผู ้ทําการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์
คํานึงถึงความสามารถทีมีอยูข
่ องแต่

ผู ้ทีทํางานเกียวข ้องกับงานทีมีความเสียงตามทีระบุ
ละบุคคล
โดยการประเมินความเสียงทีอาจก่อให ้เกิดอันตราย
องค์กรควรทําให ้มันใจว่าบุคลากร รวมถึงผู ้บริหารระดับสูง มีความสามารถ ก่อนเริมดําเนินงานทีส่งผล
กระทบต่อ OH&S
ความสามารถเป็ นเรืองเฉพาะบุคคล องค์กรจึงควรพิจารณากําหนดและประเมิน ขีดความสามารถทีจําเป็ น
ิ แต่ละบุคคลทีจําเป็ นต ้องดําเนินกิจกรรม ซงความแตกต่
ึ
ในการดําเนินกิจกรรมทีแตกต่างและสงที
างเหล่านี
่ การศก
ึ ษาเพิมเติมและการพัฒนาทักษะที
ควรได ้รับการแก ้ไขผ่านการฝึ กอบรมหรือการกระทําอืนๆ เชน
จําเป็ น ฯลฯ โดยคํานึงถึงความสามารถทีมีอยูข
่ องแต่ละบุคคล
ข ้อกําหนดด ้านความสามารถของ OH&S ควรได ้รับการพิจารณาก่อนทีจะสรรหาบุคลากรใหม่และ/หรือการ
มอบหมายงานใหม่ สําหรับผู ้ทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร

การอบรม
องค์กรควรพิจารณา บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจตามหน ้าที ทีเกียวข ้องกับระบบการบริหารความ
เสียงOH&S ของตน และระบบการจัดการOH&S ในการพิจารณาการฝึ กอบรมหรือการดําเนินการอืนๆที
จําเป็ นสําหรับบุคคลทีทํางานภายใต ้การควบคุมของตน (รวมถึง ผู ้รับเหมา, พนั กงานชัวคราว เป็ นต ้น)
การฝึ กอบรมหรือการกระทําอืนๆควรมุง่ เน ้น ทังข ้อกําหนดด ้านความสามารถทีจําเป็ น และความจําเป็ นใน
ส่วนเพิมความตระหนัก
ี
หลักสูตรการสอนและขันตอนการฝึ กอบรม ควรคํานึงถึง ความรับผิดชอบ ความเสยงของ
OH&S กําลัง
่ การอ่านออกเขียนได ้ และทักษะด ้าน
ความสามารถของแต่ละบุคคล และความสามารถทางภาษา เชน
่ อาจใชรู้ ปภาพและไดอะแกรมหรือสญ
ั ลักษณ์ทสามารถเข
ภาษา ตัวอย่างเชน
ี
้าใจได ้ง่าย องค์กรควร
้
ตรวจสอบว่าจําเป็ นต ้องใชเอกสารการฝึ
กอบรมในหลายภาษาหรือไม่
องค์กรควรประเมินประสิทธิผลของการฝึ กอบรมหรือการดําเนินกิจกรรม ซึงสามารถทําได ้หลายวิธเี ช่น
โดยการทดสอบแบบข ้อเขียนหรือสอบปากเปล่า การสาธิต การปฏิบต
ั ิ การสังเกต การเปลียนแปลง
พฤติกรรมเมือเวลาผ่านไป หรือ วิธอ
ี นๆที
ื
แสดงให ้เห็นถึงความสามารถและการรับรู ้
เมือมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรม มีองค์ประกอบทีควรพิจารณาดังต่อไปนี:


ระบบอบรมปฐมนิเทศ และ การอบรมประจําปี อย่างต่อเนืองสําหรับคนงานและผู ้ทีโยกย ้าย
ระหว่างแผนก, ไซต์, แผนก, พืนที, งานหรือกลับเข ้าทํางานหลังจากทีไม่ได ้ทํางานงานนั นเป็ น
เวลานาน การฝึ กอบรมควรประกอบด ้วย มาตรการจัดการOH&S อันตราย ความเสียง ข ้อควรระวัง
และขันตอนทีต ้องทําก่อนเริมต ้นงาน



การฝึ กอบรมสําหรับบุคคล ผู ้ซึงจัดการ พนั กงาน ผู ้รับเหมาและอืนๆ เช่น คนงานชัวคราว ทีซึง
อาจรวมถึงการฝึ กอบรมในการประเมินความเสียงและเทคนิคการควบคุม สําหรับ นักออกแบบ,
บุคลากรส่วนการบํารุงรักษา และผู ้ทีรับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการ หรือวิธก
ี ารทํางาน;
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7.2



การฝึ กอบรมสําหรับกรรมการและผู ้จัดการระดับสูง ทีเกียวข ้องกับ บทบาทและความรับผิดชอบ
ี
เพือให ้มันใจว่าระบบการจัดการของ OH&S ได ้ดําเนินการตามความจําเป็ นเพือควบคุมการเสยง
และลดการป่ วยและบาดเจ็บ



่ การรู ้จํา การอ่านออกเขียนได ้ และทักษะทางภาษา
กําลังความสามารถของแต่ละบุคคล เชน
่ การใชรู้ ปภาพและไดอะแกรมหรือสญ
ั ลักษณ์ทสามารถเข
เชน
ี
้าใจได ้ง่าย ในบางกรณีอาจ
จําเป็ นต ้องใช ้เอกสารการฝึ กอบรมในหลายๆภาษา



ผู ้รับจ ้างเหมาช่วง คนงานชัวคราว และผู ้เข ้าเยียมชม ควรจะรวมอยูใ่ นโปรแกรมการฝึ กอบรม ตาม
ระดับความเสียงทีพวกเขาอาจได ้รับหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียงนันๆ

องค์กรควรประเมินประสิทธิผลการฝึ กอบรม เช่น การตรวจสอบข ้อเขียน หรือสัมภาษณ์ปากเปล่า การ
แสดงให ้เห็น หรือการสงั เกตการปฏิบต
ั ิ

TIP
--

นิยาม
3.18
การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health)
ผลด ้านลบต่อ สภาพร่างกาย จิตใจ หรือความคิดของบุคคล
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ผลด ้านลบนีอาจรวมถึงโรคภัยทางอาชีพ การเจ็บป่ วย และการเสียชีวต
ิ
หมายเหตุ 2 คําว่า “การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health)” หมายถึง การเกิดการบาดเจ็บหรือ
ภาวะทุขภาพ ไม่วา่ รวมหรือแยก
3.19
อ ันตราย
แหล่งทีมีนัยะต่อการเกิดการบาดเจ็บหรือภาวะทุกขภาพ (ill health) (3.18)
ั ยภาพทีจะทําให ้เกิดอันตราย, สถานการณ์อันตราย และ
หมายเหตุ 1 : อันตรายอาจรวมถึงแหล่งทีมีศก
ั ยภาพในการก่อเกิดการบาดเจ็บหรือภาวะทุกขภาพ (ill health)
สถานการณ์ทมี
ี ศก
3.21
ความเสียงด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ี
ความเสยงOH&S
สว่ นผสมระหว่าง โอกาสการเกิดสถานการณ์ทเป็
ี นอันตราย (hazardous event)หรือการเกิดเหตุ
ึ ดจาก
(exposure) และ ความรุนแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health) (3.18)ซงเกิ
สถานการณ์หรือการเกิดเหตุ
3.23
ความสามารถ
สามารถประยุกต์ใช ้ความรู ้และทักษะเพือบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้
หมายเหตุ 1 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives สว่ นที 1
3.28
สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
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7.2

สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
NA
-END-
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7.3

7.3 การตระหน ักถึง
7.3

การตระหน ักถึง

ผู ้ทํางาน(worker)ต ้องถูกทําให ้ตระหนั กถึง
a) นโยบายด ้าน OH&Sและวัตถุประสงค์ด ้าน OH&S
b) การสนับสนุนต่อประสิทธิผลของระบบบริหาร OH&S, รวมถึงประโยชน์ของสมรรถนะด ้าน OH&Sทีได ้
มีการปรับปรุง
ิ ตามมาทีมีนัยยะ ของการไม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดระบบบริหาร OH&S
c) ผลกระทบและสงที
d) อุบต
ั ก
ิ ารณ์ และ ผลลัพธ์ของการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ ทีเกียวข ้องกับเขาเหล่านัน
ี
e) อันตราย, ความเสยงด
้าน OH&Sและกิจกรรม ทีได ้รับการพิจารณา ทีเกียวข ้องกับเขาเหล่านัน
ื าอาจ
f) ความสามารถทีผู ้ทํางาน(worker)สามารถนํ าตัวเองออกจากสถานการณ์การทํางานทีเชอว่
่ เดียวกับการเตรียมการสําหรับป้ องกันตนจากผล
ก่อให ้เกิดอันตรายทีรุนแรงต่อชวี ต
ิ หรือสุขภาพ ,และเชน
ทีตามมาหากทําเช่นนัน

ั
ข้อสงเกตุ
การทําให ้องค์กรบรรลุวต
ั ถุประสงค์ จะสําเร็จได ้ต่อเมือคนงานเข ้าใจ
มีความรับผิดชอบ และมีอํานาจของตนเองอย่างเต็มที ในการกระทํา
การและวิธก
ี ารใดๆ ทีพวกเขามีสว่ นร่วมกับความสําเร็จของ
ิ ธิผลของระบบการจัดการของ
วัตถุประสงค์ OH&S และประสท
OH&S.

Awareness ไม่ใช่ knowledge
คําว่า awareness แปลว่า การรับรู ้
รู ้ตัว ซึงต่างจากคําว่า knowledge ซึง
แปลว่า ความรู ้

การเปลียนจากการต่อต ้านเป็ นพลังเสริม องค์กรต ้องทําให ้ ผู ้ทํางาน
ทุกคนตระหนั กถึงระบบการจัดการOH&S, อะไรทีองค์กรพยายามทีจะ
บรรลุ,ผลกระทบต่อพวกเขา และวิธก
ี ารทีพวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อสืงทีองค์กรต ้องการทําให ้บรรลุ.
ฝ่ ายบริหารสูงสุดมีหน ้าทีรับผิดชอบสําคัญในการสร ้างการตระหนั กถึงในองค์กรเกียวกับระบบบริหารอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพือยกระดับ
ความรู ้และส่งเสริมการปฏิบัตงิ านทีสนับสนุนคํามันสัญญาด ้านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององค์กรโดยรวมถึงการทําให ้พนั กงานและบุคลากรอืน ๆ ทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กรมีความ
ตระหนั กถึงค่านิยมด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และค่านิยมเหล่านีสามารถสนับสนุน
กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างไร (ดูทข
ี ้อ 5.1).
ฝ่ ายบริหารสูงสุดควรทําให ้มันใจว่าบุคลากรทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร ได ้รับการกระตุ ้นให ้
 ยกระดับสมรรถนะการทํางานด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย;
 สนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์ทตั
ี งใจไว ้ในระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย;
 ยอมรับความสําคัญในการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีดูแลหรือ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริหารสูงสุดควรทําให ้มันใจอีกด ้วยว่าได ้ทําให ้บุคลากรทังหมดทีทํางานภายใต ้การควบคุมของ
องค์กรตระหนั กถึง
ั ญาด ้านนโยบายอาชวี อนามัยและ
 นโยบายอาชวี อนามัยและความปลอดภัยขององค์กรและคํามันสญ
ความปลอดภัย
 ความสําคัญของการสอดคล ้องกับข ้อกําหนดในระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
ิ ธิผลของระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
 การสนับสนุนของบุคลากรต่อประสท
ิ ธิผลการทํางานด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยทีปรับปรุงแล ้ว
 ประโยชน์ของประสท
 การดูแลและความรับผิดชอบของบุคลากรในระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย;
 ประเด็นอาชวี อนามัยและความปลอดภัยสําคัญทีเกิดขึนจริงหรือทีอาจเกิดขึนรวมถึงผลกระทบด ้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเกียวข ้องในกิจกรรมการทํางานของบุคลากร
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7.3

ความเสียงและโอกาสซึงกําหนดไว ้ทีต ้องค ้นหาโดยเกียวข ้องกับกิจกรรมการทํางานของบุคลากรหาก
มีการบังคับใช ้
ผลทีตามมาในการออกจากระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข ้อกําหนด รวมถึงพันธกรณี
้
ทีต ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้องทีบังคับใชขององค์
กร




ื
ตัวอย่างวิธก
ี ารในการเพิมการตระหนั กถึงจะรวมถึงการสอสารภายใน
ป้ ายและแบนเนอร์ภาพ แคมเปญ การ
ึ ษา และการให ้คําปรึกษา
ฝึ กอบรมหรือการศก
การสือสารทีมป
ี ระสิทธิผล (7.4) จะเป็ นหัวใจในการบรรลุระดับความตระหนักทีจําเป็ น

ความตระหน ักทีน่าสนใจ
ิ
ผู ้บริหารระดับสูงและตัวแทน ควรหาวิธก
ี ารเพือทําให ้พนั กงานทีเกียวข ้องมีการรับรู ้ รู ้ตัว ในสงเหล่
านี:
 ขันตอนการปฏิบต
ั เิ มือเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ผลกระทบด ้าน OH&S ทีตามมา ทังทีมีอยูห
่ รือทีมีนัยยะต่องานของเขาเองและพฤติกรรมที
ี
เกียวข ้องกับความเสยง
 ประโยชน์ของการปรับปรุงสมรรถนะด ้านOH&S
 ผลกระทบด ้านลบทีอาจเกิดขึนหากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏความปลอดภัย
 ความจําเป็ นทีต ้องสอดคล ้องต่อนโยบายและขันตอน กฏกติการ
 สิงทีพนั กงานสามารถมีสว่ นร่วมในการทําให ้ระบบOH&Sมีประสิทธิผล มีแรงจูงใจการกระทํางาน
ในลักษณะทีปลอดภัย
TIP
--

นิยาม
3.15
นโยบายอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
นโยบาย OH&S
นโยบาย (3.14) ทีปกป้ องการได ้รับบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทุกขภาพ (ill health)(3.18) ให ้ผู ้ทํา
งาน(worker) (3.3) และให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6)
3.16
ว ัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ทต
ี ้องบรรลุ
3.17
ว ัตถุประสงค์ดา้ น อาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย
ว ัตถุประสงค์ OH&S
วัตถุประสงค์ (3.16) ทีองค์กรตัง (3.1) เพือบรรลุผลลัพธ์เฉพาะทีสอดคล ้องกับนโยบายด ้าน
OH&S(3.15)
3.21
ความเสียงด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ความเสียงOH&S
ส่วนผสมระหว่าง โอกาสการเกิดสถานการณ์ทเป็
ี นอันตราย (hazardous event)หรือการเกิดเหตุ
(exposure) และ ความรุนแรงของ การบาดเจ็บ และ ภาวะทุกขภาพ (ill health) (3.18)ซึงเกิดจาก
สถานการณ์หรือการเกิดเหตุ
3.28
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7.3

สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
NA
-END-
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7.4
ื
7.4 การสอสาร

ื
7.4 การสอสาร
7.4.1 ทวไป
ั
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ิ และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นสําหรับการสือภายในและภายนอก
ทีเกียวข ้องกับระบบบริหารOH&S, รวมถึง
a)อะไรทีจะสือสาร
ื
b)สอสารเมื
อไหร่
ื
c)สอสารกั
บใคร
ั าง ๆและหน ้าทีต่าง ๆ ภายในองค์กร
1)ระหว่างระดับชนต่
2)กับผู ้รับเหมา และ ผู ้มาเยือนสถานทีทํางาน
ี อืน ๆ
3)กับผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
d)สือสารอย่างไร
e) องค์กรต ้องไตร่ตรองถึง (take into account) แง่มม
ุ ความหลากหลาย (ตัวอย่างเช่น ภาษา วัฒนธรรม
ข ้อความการเขียน ความพิการ) ทีมีเมือคํานึงถึงการสือสารทีจําเป็ น
องค์กรต ้องทําให ้มันใจว่ามุมมองของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียภายนอกได ้รับการคํานึงถึงเมือจัดทํากระบวนการ
สือสาร
ื
เมือจัดทํากระบวนการสอสาร
, องค์กรต ้อง:
—
คํานึงถึงข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ื
—
ให ้มันใจว่าสารสนเทศด ้านOH&Sทีสอสารมี
ความสอดคล ้องกับข ้อมูลจากระบบการจัดการ
OH&S และเชือถือได ้
องค์กรต ้องตอบสนองต่อการสือสารทีเกียวข ้องในระบบการบริหารOH&S
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานของการสือสาร,ตามความเหมาะสม
7.4.2 การสือสารภายใน
องค์กรต ้อง
ื
a) ทําการสอสารภายในที
เกียวข ้องกับระบบการบริหารOH&Sตามระดับและหน ้าทีต่างๆขององค์กร,
รวมถึงการเปลียนแปลงระบบการบริหารOH&S, ตามความเหมาะสม;
ื
b) ให ้มันใจว่ากระบวนการสอสารทํ
าให ้ผู ้ทํางานมีสว่ นสว่ นร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
7.4.3 การสือสารภายนอก
องค์กรต ้องสือสารสารสนเทศทีเกียวข ้องตามระบบการบริหารOH&Sกับภายนอก, ตามกระบวนการสือสาร
ขององค์กรทีได ้จัดทําขึน และ ไตร่ตรองถึง ข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ

ั
ข้อสงเกตุ
ื
องค์กรต ้องมีกระบวนการในการสอสารเกี
ยวกับระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยโดยคํานึงถึง
ื
คํานึงถึงข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ รวมถึงการทําให ้มันใจว่าสารสนเทศด ้านOH&Sทีสอสารมี
ความ
ื
ื สาร
สอดคล ้องกับข ้อมูลจากระบบการจัดการOH& ในกระบวนการสอสารนี
ควรกําหนดแผนงานหรือวิธส
ี อ
ว่า
—
—
—
—

ข ้อมูลอะไรทีจําเป็ นในการสือสาร
เมือใดและภายใต ้สถานการณ์อะไรทีจําเป็ นต ้องสือสาร
จําเป็ นต ้องสือสารถึงใคร
ื
วิธท
ี จะส
ี
อสาร
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7.4

องค์กรสามารถพิจารณาถึงต ้นทุนทีเป็ นไปได ้และประโยชน์ของวิธก
ี ารทีแตกต่างในการพัฒนากระบวนการ
ื
สอสารที
เหมาะสมสําหรับสถานการณ์
ื
การสอสารข
้อมูลอาชวี อนามัยและความปลอดภัยควรอยูบ
่ นพืนฐานและสอดคล ้องกับข ้อมูลทีเกิดภายใน
ิ ธิภาพการทํางานด ้าน
ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยโดยรวมการประเมินภายในด ้านประสท
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร (ดูทข
ี ้อ 9.1)
ในการกําหนดวิธท
ี จะสื
ี
อสาร องค์กรควรพิจารณาวิธก
ี ารสือสารที
แตกต่างกันซึงสามารถกระตุ ้นความเข ้าใจและการยอมรับในความ
พยายามด ้านการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์กรและส่งเสริมการสิอสารสองทางกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
องค์กรควรพิจารณาและตอบคําถามทีเกียวข ้อง ความกังวลหรือ
ื
ปั จจัยนํ าเข ้าทีมีการสอสารแบบอื
น ๆ ในระบบบริหารอาชวี อนามัย
และความปลอดภัยโดยเป็ นประโยชน์ตอ
่ การกําหนดกระบวนการ
สําหรับการรับและตอบการสือสารภายในและภายนอกดังกล่าว

ื
่ ) การ
วิธก
ี ารสอสารจะมี
(อาทิเชน
สนทนาแบบไม่เป็ นทางการ วันเปิ ดรับ
ฟั งขององค์กร การจัดประชุมกลุม
่ ย่อย
การสนทนาในชุมชน กิจกรรม
ข ้อเสนอแนะ การมีสว่ นร่วมใน
เหตุการณ์ของชุมชน เว็บไซต์และ
อีเมล์ การออกสือ การแจกเอกสาร
การจัดบอร์ด การจัดกิจกรรม การ
โฆษณาและจดหมายข่าวเป็ นระยะ ๆ
รายงานประจําปี หรือตามระยะเวลาอืน
ๆ รวมถึงสายด่วนทางโทรศัพท์

องค์กรต่าง ๆ ควรรักษาเอกสารข ้อมูลทีเป็ นหลักฐานการสือสาร
ขององค์กรตามความเหมาะสมเพือ
— เรียกกลับประวัตก
ิ ารสือสารกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
เฉพาะเจาะจง การสอบถามหรือความกังวล
ี ต่าง ๆ ตามกาลเวลา
— เข ้าใจธรรมชาติของการมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ิ ธิภาพขององค์กรในการพัฒนาการสอสารในอนาคตและการติ
ื
— ปรับปรุงประสท
ดตามรวมถึงการกล่าวถึง
ี เฉพาะตามจําเป็ น
ความกังวลของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย

การสือสารบางอย่างไม่ตอ
้ งทําเป็นเอกสารหากไม่มป
ี ระโยชน์ตอ
่ ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การสือสารแบบไม่เป็ นทางการ องค์กรควรคํานึงถึงหลักธรรมชาติและขนาดของ
องค์กร ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีมีนัยสําคัญ รวมถึงหลักธรรมชาติและความต ้องการและ
ความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียเมือมีการกําหนดกระบวนการในการสือสาร
องค์กรควรพิจารณาขันตอนในกระบวนการต่อไปนี
 การเก็บข ้อมูลหรือทําการสอบถามโดยรวมถึงข ้อมูลทีได ้จากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้อง (ดูทข
ี ้อ
4.2)
 การกําหนดกลุม
่ ผู ้รับสารเป้ าหมายและความต ้องการข ้อมูลหรือการสนทนาของกลุม
่
 การเลือกข ้อมูลเกียวกับความสนใจของผู ้รับสาร
ิ ใจด ้านข ้อมูล จะสอสารถึ
ื
 การตัดสน
งกลุม
่ ผู ้รับสารเป้ าหมาย
ื
 การกําหนดวิธก
ี ารและรูปแบบใดทีเหมาะสมในการสอสาร
ี
ิ ธิภาพของกระบวนการสอสารเป็
ื
 การประเมินและการบ่งชประส
ท
นระยะ ๆ

ื
การสอสารภายใน
ื
ิ ําคัญต่อสมรรถนะของระบบบริหารอาช ี
การสอสารระหว่
างและตามระดับและหน ้าทีภายในองค์กรเป็ นสงส
่ การสอสารส
ื
ําคัญในการแก ้ปั ญหา การประสานงานกิจกรรมต่าง
วอนามัยและความปลอดภัย ตัวอย่างเชน
ๆ การติดตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและการพัฒนาระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยต่อไป การให ้
ข ้อมูลทีเหมาะสมกับผู ้ทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กรจะช่วยในการจูงใจบุคคลเหล่านันและกระตุ ้น
การยอมรับในความพยายามขององค์กรทีจะปรับปรุงสมรรถนะการทํางานด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยจะช่วยให ้พนั กงานและผู ้ให ้บริการจากภายนอกทีทํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร
สามารถบรรลุความรับผิดชอบของตนเองและช่วยองค์กรในการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
องค์กรควรมีกระบวนการทีเปิ ดให ้มีการสือสารจากทุกระดับชันขององค์กรโดยอนุญาตให ้ส่งความคิดเห็น
ิ ธิภาพการทํางานด ้าน
และคําแนะนํ าในการปรับปรุงระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยและประสท
อาชวี อนามัยและความปลอดภัยขององค์กร ผลจากการสงั เกตการณ์ ตรวจติดตามและและการทบทวน
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7.4

ของฝ่ ายบริหารด ้านระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรมีการสือสารถึงบุคลากรทีเหมาะสม
ภายในองค์กร
ิ ใจว่าจะสอสารข
ื
ื
ขึนอยูก
่ บ
ั องค์กรทีจะตัดสน
้อมูลเกียวกับระบบการจัดการ OH&S ให ้กับคนงาน การสอสาร
่ เพศ อายุ ภาษา วัฒนธรรม การรู ้หนังสอ
ื และ
ควรเหมาะสมกับผู ้ชมโดยคํานึงถึงความหลากหลายเชน
ความพิการทีเกียวข ้องกับการรับสาร
การสือสารทีจําเป็ นสําหรับ ผู ้ปฏิบต
ั งิ านของกะ, คนงานนอกสถานทีและคนงานชัวคราวควรจะเป็ นไป
ตามทีเหมาะสมและต ้องได ้รับการเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
นอกจากนียังเป็ นสิงสําคัญทีจะต ้องพิจารณาความซับซ ้อนขององค์กรเพือให ้แน่ใจว่าสารทีมีการสือ จะ
ั
ได ้รับการสืออย่างได ้ผล ในระดับทีแตกต่างกันและฟั งก์ชนงานต่
างๆ ในองค์กร เช่น ในขณะที บาง
สถานการณ์หน ้าบนอินทราเน็ ตหรือ e-mail อาจเหมาะ บางเรือง การพูดคุยหนึงต่อหนึงหรือทีม การ
ประชุม โปสเตอร์ วิดโี อ อาจมีประโยชน์หรือได ้ผลกว่า
ื
การสอสารในองค์
กร ควรรวมถึงสารสนเทศทีเกียวข ้องกับ
่ โครงการทีกําลัง
 ความมุง่ มันของผู ้บริหารระดับสูงทีเกียวข ้องกับระบบการจัดการ OH&S (เชน
ดําเนินการ และทรัพยากรทีมุง่ มันจะให ้ในการปรับปรุงสมรรถนะของ OH&S)
 วิธก
ี ารทีคนงานสามารถเกียวข ้องและ/หรือให ้คําเสนอแนะ;
 นโยบาย OH&S รวมถึงสิงทีมีความหมาย ในแต่ละระดับปฏิบต
ั ส
ิ ําหรับคนงาน
 อันตรายทีระบุและความเสียงทีเกียวข ้อง (เช่น ข ้อมูลเกียวกับขันตอนของกระบวนการ, วัสดุทใช
ี ้,
ข ้อกําหนดของอุปกรณ์ และการควบคุมดูแล) และโอกาสใดๆ ทีองค์กรทีตังใจจะกระทํา;
 วัตถุประสงค์และการดําเนินการทีกําลังดําเนินการเพือปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
 ความคืบหน ้าในการขจัดอันตราย OH&S และความเสียง (เช่น รายงานสถานะทีแสดงความคืบหน ้า
ของโครงการทีเสร็จสมบูรณ์หรือกําลังดําเนินการอยู)่
 การเปลียนแปลงทีอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการของ OH&S
่ ประเภทของเหตุการณ์ทเกิ
 ผลของการตรวจสอบอุบต
ั ก
ิ ารณ์ (เชน
ี ดขึน, ปั จจัยทีสามารถนํ าไปสู่
ื สวน และการกระทําทีได ้ทํา)
เหตุการณ์, ผลของการสบ

ื
สอสารเพื
อการมีสว่ นร่วมของคนทํางาน
ขันตอนขององค์กรควรกําหนดความต ้องการการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านเชิงรุกในการพัฒนาและการ
ทบทวนการปฏิบต
ั ข
ิ อง OH&S และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการของ OH&S ตามความเหมาะสม
การจัดเตรียมในการเข ้าร่วมควรคํานึงถึงความต ้องการทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ื
คนงานควรได ้รับการสอสารเกี
ยวกับการจัดการทีทําเพือการมีสว่ นร่วมของคนทํางาน และบุคคลทีเป็ น
ตัวแทน OH&S
 การให ้คําปรึกษาในการเลือกมาตรการควบคุมทีเหมาะสม รวมถึงการอภิปรายผลประโยชน์หรือ
ผลลัพธ์ทไม่
ี พงึ ประสงค์ของตัวเลือกทางเลือกในการควบคุมอันตรายทีเฉพาะเจาะจงหรือการ
ป้ องกันพฤติกรรมทีไม่ปลอดภัย
 การมีสว่ นร่วมในการแนะนํ าการปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของ OH&S
 ให ้คําปรึกษาเกียวกับการเปลียนแปลงทีมีผลต่อ OH&S โดยเฉพาะอย่างยิงก่อนทีจะนํ าอันตราย
ใหม่หรือไม่คุ ้นเคยเช่น:
•การนํ าเข ้าอุปกรณ์ใหม่หรือปรับปรุง
•การก่อสร ้าง การปรับเปลียนหรือการ เปลียนแปลงการใช ้งานของอาคารและสิงอํานวย
ความสะดวก
้
•การใชสารเคมี
หรือวัสดุใหม่
•ปรับปรุงโครงสร ้าง กระบวนการใหม่ ขันตอนการทํางานหรือรูปแบบการทํางาน
ในการพัฒนากระบวนการ (s) สําหรับการมีสว่ นร่วมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านองค์กรควรพิจารณาสิงจูงใจทีเป็ นไป
ได ้และอุปสรรคในการเข ้าร่วม (เช่นปั ญหาภาษาและการรู ้หนั งสือความกลัวของ reprisal) ความลับและ
ปั ญหาความเป็ นส่วนตัว
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7.4

ื
การสอสารภายนอก
ื
ื
ื
การสอสารกั
บบุคคลภายนอกองค์กรอาจแตกต่างจากการสอสารภายใน
ขอบเขตของการสอสารควร
ี
่ ผู ้รับเหมา และผู ้เข ้าชม
เกียวข ้องกับความเสยงของOH&S
ทีบุคคลทีสนใจภายนอกให ้ความสนใจ เชน
อืนๆรวมทังชุมชนท ้องถิน และบริการฉุกเฉิน และคํานึงถึงข ้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข ้องใดๆและ
ความต ้องการอืนๆเช่น การรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์ตามกฎหมาย
เป็ นสิงสําคัญทีจะจัดทําและรักษาการประสานงานการสือสารกับผู ้รับเหมาและผู ้เยียมชมอืนๆทีเข ้ามาใน
สถานทีทํางาน ซึงสามารถทําได ้ในรูปแบบต่างๆขึนอยูก
่ บ
ั สิงทีต ้องมีการสือและ ผู ้ทีต ้องได ้รับสาร
ั ญามักจะใชเพื
้ อการสอสารข
ื
่
สญ
้อกําหนดด ้านสมรรถนะของ OH&S ให ้กับผู ้ให ้บริการภายนอก เชน
่ การอบรมก่อนเริมงาน ในสถานทีเพือสร ้างการรับรู ้ให ้กับคนงาน
รับเหมา แต่องค์กรควรใชวิ้ ธก
ี ารต่างๆเชน
ี
ิ ต ้องทําในกรณี
ตระหนั กรู ้ อันตรายและความเสยงที
เกียวข ้อง กฎระเบียบและข ้อควรระวังเฉพาะ หรือสงที
ฉุกเฉิน
นอกเหนือจากการสือสาร ข ้อกําหนดสมรรถนะ องค์กรควรสือสารผลทีเกียวข ้องกับความไม่สอดคล ้องกับ
ข ้อกําหนดของ OH&S เช่น ผลกระทบของอุบต
ั เิ หตุหรืออุบต
ั ก
ิ ารณ์หรือ ความเป็ นไปได ้ในการยกเลิก
สัญญาเนืองจาก สมรรถนะการทํางาน OH&S ทีไม่ได ้ตามต ้องการ
หากมีการเปลียนแปลงใดๆทีเกียวข ้องกับ OH&S ตลอดช่วงเวลาของการทํางาน ควรจะ
ื
การสอสารกั
บผู ้ให ้บริการภายนอกทีเกียวขอ ้งโดยเร็วทีสุด
ื
นอกเหนือจากการสอสารเกี
ยวกับข ้อกําหนด OH&S ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับกิจกรรมทีกําลังดําเนินการ
ื
ต่อไปนีควรจะนํ ามาพิจารณาเมือมีการสอสารกั
บผู ้ให ้บริการภายนอก:
 ความจําเป็ นทีต ้องทําให ้สอดคล ้องต ้องกัน ระหว่างข ้อกําหนดของบุคคลทีสนใจภายนอก
กับ นโยบายและกระบวนการทีมีขององค์กร และผู ้รับเหมาอืนๆในพืนทีทํางาน
ั ก
ิ ารณ์ทเกิ
ี ดขึน
 สมรรถนะ OH&S ก่อนหน ้า แนวโน ้ม และอุบต
 การมี ผู ้รับเหมาหลายรายทีพืนทีทํางาน
 การจัดเตรียมการตอบสนองต่อฉุกเฉิน
 ความจําเป็ นในการให ้คําปรึกษาเพิมเติม และ/หรือข ้อบังคับสําหรับงานทีมีความเสียงสูง
 กระบวนการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ การรายงานปั ญหา และการดําเนินการแก ้ไข; และ
 การจัดการสําหรับการสือสารประจําวัน
่ ป้ ายเตือน สญ
ั ญาณเตือน โปสเตอร์ วิดโี อ หรือข ้อความเสย
ี ง สามารถเป็ นวิธก
เครืองมือ เชน
ี ารทีมี
ิ ธิผลในการสอสารกั
ื
่ ผู ้จัดสง่ วัตถุดบ
ประสท
บผู ้เข ้าชมทีเป็ นครังคราว และไม่บอ
่ ยนักในสถานทีทํางาน เชน
ิ
ลูกค ้า
ิ ใจว่าควรสอสารอะไรกั
ื
่ :
เมือตัดสน
บผู ้เข ้าเยียม, องค์กรควรพิจารณาประเด็นต่างๆเชน
1 กระบวนการ OH&S ทีเฉพาะเจาะจง และการปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี ยวข ้องกับการเยียมชมของพวกเขา
เช่นการสวมหมวกเซพตี ในพืนที สถานทีก่อสร ้าง หรือการป้ องกันการได ้ยินในสภาพแวดล ้อมที
มีเสียงดัง
2)การเตรียมการอพยพฉุกเฉิน และถ ้ามีการวางแผนการฝึ กซ ้อมในช่วงเวลาของการเยียมชม;
3)ควบคุมการจราจร;
4) การเข ้าถึง และ การขอความช่วยเหลือ
องค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้มีการประสานงานทีมี ในการรับ การบันทึก และตอบสนองต่อการ
ื
สอสารที
เกียวข ้องจากบุคคลทีสนใจภายนอก และ เพือให ้ข ้อมูลทีเกียวข ้องในทางทีเหมาะสมและ
ื
สามารถเข ้าถึงได ้ทันเวลา การกําหนด มอบหมาย หรือการระบุบค
ุ คลทีรับผิดชอบในการสอสารเฉพาะ
วิธี
นีจะช่วยให ้สามารถสือสารข ้อมูลทีเหมาะสมและอย่างสมําเสมอ ซึงอาจมีความสําคัญอย่างยิงใน
สถานการณ์ฉุกเฉินทีมีการร ้องขอการอัปเดตเป็ นประจําและ/หรือคําถามทีหลากหลายจําเป็ นต ้องได ้รับการ
ตอบ
การแต่งตังบุคคลทีรับผิดชอบ จะทําให ้มันใจในกระบวนการสือสารว่าจะกระทําสมําเสมอและสอดคล ้อง
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7.4

ฝ่ ายต่างๆภายนอกองค์กรทีอาจมีการสือสารกับองค์กรนันรวมถึง :
 บุคคลทัวไป
 ชุมชนรอบข ้าง
 หน่วยงานรัฐทังในระดับท ้องถิน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และเจ ้าหน ้าทีชุมชน
 ชาวประมง เกษตรกร คนตัดไม ้ พนักงานรักษาป่ า
 ลูกค ้าขององค์กร
 ผู ้ขายเครืองมือ วัสดุและบริการให ้กับองค์กร
 กลุม
่ สาธารณชนทีสนใจ
 สมาคมธุรกิจ
 องค์กรพัฒนาเอกชนด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยและด ้านอืนๆ
 นักเรียนและครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน
 สมาคมของชุมชน
 ตัวแทนสือข่าวสารทังโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
การสือสารกับฝ่ ายต่างๆภายนอกองค์กรเป็ นสิงทีท ้าทายมากกว่าการสือสารภายในองค์กรแต่ผลจากความ
พยายามก็ให ้คุณค่าในแง่ของความเชือมันของสาธารณชน ภาพลักษณ์และชือเสียงขององค์กร วิธก
ี าร
สือสารกับฝ่ ายต่างๆภายนอกองค์กรมีดงั เช่น :
 รายงานด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปี ขององค์กร
 รายงานเรืองผลการดําเนินงานต่างๆทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีส่งให ้หน่วยงานรัฐ
 จดหมายข่าวของบริษัท
 วารสารสมาคมอุตสาหกรรม
ื างๆและบทสม
ั ภาษณ์ของบุคลากรในบริษัท
 บทความในสอต่
 การโฆษณา
 การประชุมร่วมกับชุมชน
 การเปิ ดให ้เข ้าชมโรงงาน
 หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสําหรับข ้อร ้องเรียน
 เว็บไซต์อน
ิ เตอร์เน็ ตขององค์กร
TIP

นิยาม
NA
-END-
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7.5

7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 ทวไป
ั
ระบบการบริหารOH&Sขององค์กรต ้องรวมถึง
a) เอกสารสารสนเทศทีกําหนดโดยเอกสารนี
b) เอกสารสารสนเทศ ทีพิจารณาโดยองค์กรว่าจําเป็ นสําหรับระบบการบริหารOH&Sทีมีประสิทธิผล
หมายเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบการบริหารOH&Sอาจแตกต่างระหว่างองค์กร
เนืองจาก
ิ ค ้าผลิตภัณฑ์ และบริการ
—
ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สน
—
ความจําเป็ นในการแสดงการสอดคล ้องกับข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ั พันธ์
—
ความซับซ ้อนของกระบวนการ และปฏิสม
—
ความสามารถของผู ้ทํางาน
7.5.2 การจ ัดทําและทําให้ท ันสม ัย
เมือทําการจัดทําและทําการปรับปรุงข ้อมูลเอกสาร, องค์กรต ้องมันใจถึงความเหมาะสม
ี ง และคําอธิบาย (เชน
่ ชอเอกสาร
ื
a) การชบ่
วันที ผู ้กําหนด หรือหมายเลขอ ้างอิง)
่ ภาษา รุน
ื (เชน
่ กระดาษ อิเล็กทรอนิกส)์
b) รูปแบบ (เชน
่ ซอฟท์แวร์ กราฟิ ก) และสอ
c) ทบทวนและอนุมต
ั ิ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ
7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
เอกสารสารสนเทศทีจําเป็ นโดยระบบการบริหารOH&S และโดย เอกสารนี ต ้องได ้รับการควบคุมเพือให ้
มันใจว่า
a) มีพร ้อม และเหมาะสําหรับการใช ้งาน, ทีไหนและเมือไหร่ เมือจําเป็ น
b) ได ้รับการป้ องกันอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ,นํ าไปใช ้อย่างไม่เหมาะสม หรือขาดความ
สมบูรณ์)
สาํ หรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ,องค์กรต ้องดําเนินการกับกิจกรรมต่อไปนี, ทีปฏิบต
ั ไิ ด ้
—
การแจกจ่าย ,การเข ้าถึง,การเรียกหา และ การใช ้
ั เจน
—
การจัดเก็บและการเก็บรักษา, รวมถึงการเก็บรักษาให ้อ่านออกได ้ชด
ั )
—
ควบคุมการเปลียนแปลง (เช่นควบคุมเวอร์ชน
—
ระยะเวลาจัดเก็บ และการกําจัด
เอกสารสารสนเทศจากภายนอกทีกําหนดโดยองค์กรว่าจําเป็ นสําหรับการวางแผนและการดําเนินงานของ
ระบบการบริหารOH&S ต ้องได ้รับการชีบ่ง,ตามความเหมาะสม,และควบคุม
ิ ใจเกียวกับสท
ิ ธิในการอ่านเอกสารสารสนเทศเท่านัน,
หมายเหตุ1 การเข ้าถึง หมายถึงโดยนัย การตัดสน
หรืออนุญาตและให ้อํานาจในการอ่านและปรับเปลียนเอกสารข ้อมูลข่าวสาร
หมายเหตุ2 การเข ้าถึงเอกสารสารสนเทศทีเกียวข ้อง รวมถึงการเข ้าถึงเอกสารโดยผู ้ทํางาน, และ
ตัวแทนผู ้ทํางาน ,หากมี

ั
ข้อสงเกตุ
1

ทวไป
ั
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7.5

องค์กรควรพัฒนาและเก็บรักษาเอกสารข ้อมูลทีเพียงพอเพือทําให ้มันใจว่าระบบบริหารอาชีวอนามัยและ
ิ ธิผล ได ้รับความเข ้าใจจากบุคลากรทีทํางานภายใต ้การ
ความปลอดภัยมีการดําเนินการอย่างมีประสท
ี อืน ๆ ทีเกียวข ้อง และว่ามีการดําเนินกระบวนการทีเกียวข ้องกับ
ควบคุมขององค์กรและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยตามแผน เอกสารข ้อมูลควรมีการเก็บและรักษาในทางที
สะท ้อนให ้เห็นถึงวัฒนธรรมและความต ้องการขององค์กร
เอกสารข ้อมูลในรูปแบบกระบวนการ แผนการและโปรแกรม (ตัวอย่างเช่น) ควรมีการเก็บรักษาอย่าง
เหมาะสมเพือทําให ้มันใจในความสอดคล ้อง การทันเวลาและการเกิดผลลัพธ์ซํา
เอกสารข ้อมูลในรูปแบบบันทึกจะมีการเก็บรักษาเป็ นหลักฐานของผลลัพธ์ทบรรลุ
ี
หรือกิจกรรมทีดําเนินการ
แล ้วเพือเป็ นตัวอย่างการดําเนินการตามข ้อกําหนดในระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข ้อมูล
ทีเป็ นบันทึกผลลัพธ์ทบรรลุ
ี
หรือหลักฐานกิจกรรมทีดําเนินการแล ้ว เป็ นส่วนหนึงของเอกสารข ้อมูลของ
องค์กร แต่อาจมีการควบคุมด ้วยกระบวนการบริหารทีแตกต่างกัน
ิ ธิผล (ตัวอย่างเชน
่ ทีเกียวข ้องกับความเสยงและโอกาสที
ี
สําหรับการบริหารกิจกรรมสําคัญอย่างมีประสท
ึ าหนดไว ้) องค์กรสามารถบ่งชวิี ธใี นการดําเนินกิจกรรมด ้วยการตังกระบวนการทีสามารถทํา
ต ้องค ้นหาซงกํ
เป็ นเอกสารและสามารถอธิบายในรายละเอียดทีเหมาะสมถึงวิธใี นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ หากองค์กร
ตัดสินใจทีจะไม่ทํากระบวนการเป็ นเอกสาร บุคลากรทีได ้รับผลกระทบซึงทํางานภายใต ้การควบคุมของ
องค์กรควรได ้รับการแจ ้งเกียวกับข ้อกําหนดทีต ้องบรรลุอย่างเหมาะสมด ้วยการสือสารหรือการอบรม
องค์กรสามารถเลือกทีจะทําเอกสารให ้ระบบบริหารในรูปแบบคูม
่ อ
ื ทีประกอบด ้วยภาพรวมหรือผลสรุปของ
ระบบพร ้อมรายละเอียดของส่วนประกอบหลักและสามารถให ้ทิศทางแก่เอกสารข ้อมูลทีเกียวข ้อง
โครงสร ้างของคูม
่ อ
ื ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยใด ๆ ดังกล่าว ไม่จําเป็ นต ้องทําตาม
โครงสร ้าง เรียงตามหัวข ้อต่าง ๆ ของ ISO 45001 หรือมาตรฐานอืนใด
ขอบเขตของเอกสารข ้อมูลสามารถแตกต่างกันในแต่ละองค์กร การทําเอกสารข ้อมูลทีไม่จําเป็ นหรือ
ซับซ ้อนจะลดทอนประสิทธิผลของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมือพิจารณาถึงขอบเขต
ของเอกสารข ้อมูลทีจัดทําขึน องค์กรสามารถพิจารณาประโยชน์ของเอกสารข ้อมูลในด ้านประสิทธิภาพ
ความต่อเนืองและการปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
เอกสารสามารถอยูใ่ นสือใด ๆ ก็ได ้ (กระดาษ อิเล็กทรอนิคส์ รูปถ่ายและโปสเตอร์) ตราบใดทีมีประโยชน์
ถูกต ้องตามกฎหมาย เข ้าใจง่ายและสามารถเข ้าถึงผู ้ทีต ้องการข ้อมูลทีบรรจุอยูภ
่ ายใน
หากกระบวนการของระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยอยูแ
่ นวเดียวกับกระบวนการของระบบ
บริหารอืน ๆ องค์กรสามารถทําการรวมข ้อมูลเอกสารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยทีเกียวข ้องกับ
เอกสารข ้อมูลของระบบบริหารอืน ๆ เหล่านีได ้
เอกสารข ้อมูลหลักเกียวกับระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึงเป็ นข ้อมูลแก่นหลักขันตําที
ควรทําเป็ นเอกสาร และ องค์กรสามารถทําได ้มากกว่านีได ้ตามจําเป็ นเพือประสิทธิภาพของระบบบริหาร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารข ้อมูล
องค์กรควรเก็บรักษาเรืองต่อไปนีเป็ นเอกสารข ้อมูล
— ขอบเขตของระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย (ดูทข
ี ้อ 4.3);
— นโยบายอาชวี อนามัยและความปลอดภัย (ดูทข
ี ้อ 5.2);
ี
ึ าหนดไว ้ (ดูทข
— ความเสยงและโอกาสที
ต ้องค ้นหาซงกํ
ี ้อ 6.1);
— กระบวนการทีจําเป็ นในข ้อ 6.1 ในด ้านขอบเขตทีจําเป็ นเพือให ้เกิดความมันใจว่ามีการดําเนินการ
กระบวนการเหล่านีตามแผน (ดูทข
ี ้อ 6.1)
— ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผลกระทบด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเกียวข ้อง
เกณฑ์ทใช
ี ้ในการกําหนดประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีสําคัญ รวมถึงประเด็นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทีมีนัยสําคัญ (ดูทข
ี ้อ 6.1)
— พันธกรณีทต
ี ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้อง(ดูทข
ี ้อ 6.1)
— ข ้อมูลด ้านวัตถุประสงค์ด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย (ดูทข
ี ้อ 6.2)
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7.5

— ข ้อมูลเกียวกับกระบวนการควบคุมการดําเนินงานทีต ้องบรรลุข ้อกําหนดของระบบบริหารอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในขอบเขตทีจําเป็ นเพือมีความมันใจว่าจะมีการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามแผน (ดู
ทีข ้อ 8.1)
— กระบวนการทีจําเป็ นต ้องจัดเตรียมและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทีเป็ นไปได ้ดังระบุในข ้อ 6.1.1 ใน
ขอบเขตทีจําเป็ นเพือมีความมันใจว่าจะการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามแผน (ดูทข
ี ้อ 8.2)
องค์กรควรรักษาเอกสารข ้อมูลเป็ นหลักฐาน (บันทึก) ของเรืองดังต่อไปนี
— ความสามารถตามความเหมาะสม (ดูทข
ี ้อ 7.2);
— การสือสารตามความเหมาะสม (ดูทข
ี ้อ 7.4);
— การสังเกตการณ์ การวัดผล การวิเคราะห์และผลการประเมินตามความเหมาะสม (ดูทข
ี ้อ 9.1);
— ผลการประเมินความสอดคล ้อง (ดูทข
ี ้อ 9.1);
— การดําเนินการโปรแกรมตรวจติดตามและผลการตรวจติดตาม (ดูทข
ี ้อ 9.2);
— ผลการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดูทข
ี ้อ 9.3);
— หลักธรรมชาติของข ้อบกพร่องทีพบและการปฏิบต
ั ก
ิ ารถัดไปรวมถึงผลการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข (ดูทข
ี ้อ
10.2).
ตัวอย่างข ้อมูลเอกสารอืน ๆ จะรวมถึงรายละเอียดของโปรแกรมและความรับผิดชอบ กระบวนการ ข ้อมูล
กระบวนการ ผังองค์กร มาตรฐานภายในและภายนอก รวมถึงแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ
2

การสร้างและการอ ัพเดต

เมือมีการสร ้างและอัพเดตเอกสารข ้อมูลเกียวกับระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย องค์กรควร
ทําให ้มันใจว่ามีความเหมาะสมในด ้าน
ี
่ ชอ
ื วันที ผู ้เขียนหรือหมายเลขอ ้างอิง)
— การบ่งชและรายละเอี
ยด (ตัวอย่างเชน
ั
— รูปแบบ (ตัวอย่างเช่น ภาษา เวอร์ชนซอฟท์
แวร์ กราฟฟิ ค) และสือ (ตัวอย่างเช่น กระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์)
— การทบทวนภายในและการอนุมัตใิ นด ้านความเหมาะสมและความเพียงพอ
3

การควบคุมเอกสารข้อมูล

การควบคุมเอกสารข ้อมูลของระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยเป็ นเรืองสําคัญทีจะต ้องทําให ้
มันใจว่า
— สามารถบ่งชีข ้อมูลด ้วยองค์กร ฝ่ าย หน ้าที กิจกรรม หรือผู ้ติดตามอย่างเหมาะสม
— ข ้อมูลทีองค์กรเก็บรักษามีการทบทวนเป็ นประจํา แก ้ไขตามจําเป็ นและได ้รับอนุมต
ั จิ ากผู ้มีอํานาจก่อน
ดําเนินการ
ั จจุบน
— เวอร์ชนปั
ั ของข ้อมูลเอกสารทีเกียวข ้องมีพร ้อมใช ้ในสถานทีตังทังหมดทีมีการดําเนินงานใน
หน ้าทีในระบบทีสําคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงหน ้าทีทีจําเป็ นในการทําให ้มันใจว่ามีการบรรลุ
ข ้อกําหนด
หมายเหตุ:เมือไม่สามารถทําให ้ข ้อมูลเอกสารมีพร ้อมใช ้ จะต ้องมีการพิจารณาปฏิบต
ั ก
ิ ารทีสอดคล ้องกับ
แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ กํ
ี าหนดไว ้อย่างพอเพียง.
— ข ้อมูลทีล ้าสมัยจะมีการย ้ายออกจากจุดของปั ญหาโดยทันทีและจากสถานทีและในสถานการณ์ทต
ี ้อง
ใช ้ (ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สําหรับจุดประสงค์ในการดํารงไว ้ซึงกฎหมายและ/หรือความรู ้
เอกสารข ้อมูลทีล ้าสมัยสามารถเก็บไว ้เป็ นหลักฐานในเรืองผลลัพธ์ทบรรลุ
ี
แล ้วได ้)
สามารถควบคุมเอกสารข ้อมูลได ้อย่างมีประสิทธิผลโดย
— การพัฒนารูปแบบทีเหมาะสมซึงจะต ้องมีหวั ข ้อทีเป็ นเอกลักษณ์ หมายเลข วันที การแก ้ไข ประวัตก
ิ าร
แก ้ไขและผู ้มีอํานาจ
— การมอบหมายการทบทวนและการอนุมต
ั เิ อกสารข ้อมูลทีองค์กรเก็บรักษาตามรายบุคคลทีมี
ความสามารถทางเทคนิคทีเพียงพอและผู ้มีอํานาจของ องค์กร
ิ ธิภาพ
— การรักษาระบบการกระจายอย่างมีประสท
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7.5

เรืองของเอกสาร
นิยามการจ ัดทําเอกสาร
ระดับความละเอียดของเอกสารต ้องเพียงพอทีจะอธิบายถึงระบบการจัดการอาชวี อนามัยและความ
ปลอดภัยและความเชือมโยงของงานต่างๆ ในระบบฯ เอกสารต ้องระบุถงึ ช่องทางของเอกสารเพือทีจะ
ได ้รับรายละเอียดของข ้อมูลข่าวสารมากขึนในเรืองการปฏิบต
ั ก
ิ ารในส่วนพิเศษของระบบฯ ระบบเอกสารนี
สามารถรวมกับระบบการจัดการอืนๆ ในองค์กรได ้ และไม่จําเป็ นต ้องมีรป
ู แบบเหมือนกับคูม
่ อ
ื
เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันไป
ขึนอยูก
่ บ
ั ปั จจัยตามทีระบุนี
a)
ขนาดและประเภทขององค์กร และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ
ั ซอนของกระบวนการและความส
้
ั พันธ์เชอมโยงในกิ
ื
b)
ความซบ
ม
จกรรมต่างๆ
c)
ความรู ้ความสามารถของพนักงานในองค์กร
ยกตัวอย่างเอกสาร ซึงรวมถึง
a) นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
b) ข ้อมูลทางด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีมีนัยสําคัญ
c) ระเบียบปฏิบต
ั ิ
d) ข ้อมูลกระบวนการ
e) โครงสร ้างหน ้าทีความรับผิดชอบ
f) แผนฉุกเฉินขององค์กร
g) บันทึกทีต ้องการ
การตัดสินใจในเรืองเอกสารใดๆ ระเบียบปฏิบต
ั จ
ิ ะต ้องขึนอยูบ
่ นพืนฐานของเรืองต่างๆ ดังนี
a)ความต ้องการในแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อกําหนดทีเกียวข ้อง
b)ความต ้องการทีแน่ใจว่าองค์กรสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบฯ ได ้อย่างสมําเสมอ
c)ประโยชน์ของการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบฯ ซึงรวมถึง
-ความสะดวกในการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบฯ ผ่านทางการสือสารและการฝึ กอบรม
-ความสะดวกในการรักษาระบบฯ และการทบทวน
ี
-ลดความเสยงของการลดความสอดคล
้องในข ้อบกพร่อง
-ความสามารในการปฏิบต
ั ต
ิ ามและผลทีเป็ นไปได ้
การสร ้างเอกสารต ้นฉบับเพือวัตถุประสงค์อนๆ
ื นอกเหนือจากระบบการจัดการอาชวี อนามัยและความ
ปลอดภัยสามารถใช ้เป็ นส่วนหนึงของระบบฯ นีได ้ สามารถใช ้อ ้างอิงได ้ในระบบนีเช่นกัน
ข ้อกําหนด เพือให ้แน่ใจว่าองค์กรสามารถรักษาเอกสารทีเพือเพียงพอทีจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบการจัดการนี อย่างไรก็ตามความมุง่ มันทีสําคัญขององค์กรคือการนํ าระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยไปใช ้อย่างมีประสิทธิภาพซึงแสดงออกด ้วยผลการดําเนินงาน ไม่ใช่การแสดง
ถึงความซับซ ้อนของระบบการควบคุมเอกสาร
ึ
ISO 45001 ใชคํ้ าว่า “การจัดทําเป็ นเอกสาร” ซงหมายถึ
งสถานการณ์ใดก็ตามในระบบการจัดการอาชวี อ
ิ
นามัยและความปลอดภัยทีต ้องจดบันทึกบางสงบางอย่
างลงไป ในทางปฏิบต
ั ิ เอกสารรวมถึงนโยบาย
ขันตอนการปฏิบต
ั งิ าน คูม
่ อ
ื แผนงาน แผนภาพ ลําดับแผนภาพ บันทึกเตือนความจําและอืนๆทีเกียวข ้อง
กับระบบการจัดการอาชวี อนามัยและความปลอดภัย การจดบันทึกก็จด
ั เป็ นเอกสารอย่างหนึงแต่ ISO
45001 ได ้แยกออกไปต่างหากเพราะว่า:

เอกสารเป็ นตัวกําหนดว่าต ้องทําอะไรและอะไรควรเกิดขึน

บันทึกเป็ นข ้อมูลทีบอกว่าอะไรได ้เกิดขึนแล ้ว
ข ้อกําหนด ISO 45001 ทีต ้องจัดทําเป็ นเอกสาร แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของระบบการจัดการหมายถึง
การทําบางสิงอย่างสมําเสมอ และขันตอนการปฏิบต
ั งิ านทีจัดทําเป็ นเอกสารก็ชว่ ยส่งเสริมให ้เกิดการ
ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างสมําเสมอ ดังนันในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงมีการจัดทําเป็ นเอกสาร
มากกว่าทีกําหนดไว ้ในมาตรฐานเสมอมา
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7.5

เช่นเดียวกันกับการดําเนินชีวต
ิ โดยทางสายกลาง จึงไม่จําเป็ นต ้องจัดทําเอกสารในทุกๆเรืองในระบบการ
ิ าเป็ นเมือต ้องทําการตัดสน
ิ ใจว่าเรืองใด ที
จัดการอาชวี อนามัยและความปลอดภัย ความรอบคอบเป็ นสงจํ
ื เล็กทรอนิกส ์ นอกจากนี
จะได ้ประโยชน์จากการเขียนเพือหลีกเลียงการสร ้างกองภูเขากระดาษหรือสออิ
ั สนในระบบ
ปั จจัยทีสําคัญก็คอ
ื เป็ นการทําให ้มันใจว่าเอกสารอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมเพือหลีกเลียงความสบ
ข ้อกําหนดของการควบคุมเอกสาร
ISO 45001 ได ้ระบุข ้อกําหนดการควบคุมเอกสารไว ้ว่า เอกสารต ้อง:
•
จัดหามาได ้ในสถานทีทีกําหนดไว ้และในเวลาทีต ้องการโดยผู ้ทีรับผิดชอบต่อการปฏิบต
ั งิ านใน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•
ชัดเจน ทันสมัย ระบุได ้ (ทําเครืองหมายทีชัดเจน) ระบุวันที จัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบเป็ น
หมวดหมู่ และเก็บไว ้ในระยะเวลาทีกําหนด
•
ได ้รับการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงและอนุมต
ั โิ ดยบุคคลทีได ้รับมอบหมายอํานาจเท่านัน
้ อเอกสารล ้าสมัย
•
เลิกใชเมื
•
จัดเก็บไว ้ในห ้องเก็บเอกสารและทําเครืองหมาย หรือทําลาย

แนวทางปฏิบ ัติการควบคุมเอกสาร
ISO 45001 มิได ้กําหนดเงือนไขว่าจะต ้องควบคุมเอกสารอย่างไร แต่จะกําหนดผลลัพธ์ทต
ี ้องการมากกว่า
ในบทนีจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดวิธก
ี ารควบคุมเอกสาร แต่จะแนะนํ าดังนี:
• เอกสาร(ขันตอนการปฏิบต
ั งิ าน)ควรมีรป
ู แบบทีเป็ นมาตรฐานเพือจะได ้เป็ นรูปแบบเดียวกันและมีความ
สมบูรณ์ เอกสารขันตอนการปฏิบต
ั งิ านควรประกอบด ้วย :
หัวข ้อเรือง และผู ้จัดทํา
องค์กร แผนกหรือหน ้าที
จุดประสงค์ ขอบเขต นิยามของคําทีใช ้ในขันตอนการปฏิบต
ั งิ าน
คําอธิบายขันตอนการปฏิบต
ั งิ านซึงรวมถึงบุคคลทีรับผิดชอบต่อการมอบหมายอํานาจ
การชีแนะ การดําเนินงานและการอนุมต
ั ผ
ิ ลการดําเนินงานตามขันตอน
บันทึก แบบฟอร์ม เอกสารทีเกียวข ้องและการอ ้างอิงทีมา
ลายเซ็นอนุมต
ั ข
ิ องผู ้ทีได ้รับมอบหมายอํานาจ
วันทีได ้รับการอนุมต
ั ิ วันทีของการทบทวน และวันทีทําการปรับปรุง
• สําเนาของเอกสารระดับที 2 และระดับที 3 ควรทําเครืองหมาย “ไม่ควบคุม” และมีข ้อความว่าสาํ เนา
่ บับล่าสุด ควรอ ้างอิงจากต ้นฉบับหรือจากสออิ
ื เล็กทรอนิกส ์
เอกสารฉบับนีอาจไม่ใชฉ
ื เล็กทรอนิกสอ
์ ย่างดีทสุ
• เอกสารฉบับควบคุมควรจัดเก็บลงในสออิ
ี ด ถ ้าเป็ นไปได ้ควรจัดเก็บข ้อมูลทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และจํากัดการเข ้าถึงเฉพาะผู ้ทีได ้รับอํานาจเท่านันและต ้องเป็ นฉบับทีอ่านได ้อย่าง
เดียวแก ้ไขไม่ได ้
• การเปลียนแปลงเอกสารต ้องทําโดยผู ้มีอํานาจเท่านัน
• ต ้องมีการทบทวนเอกสารอย่างสมําเสมอเพือความถูกต ้อง ความเกียวเนืองสัมพันธ์กน
ั และปรับให ้
ทันสมัยเสมอ
• เมือมีการเปลียนแปลงเอกสารต ้องแจ ้งให ้ผู ้ทีได ้รับผลกระทบทราบ
• เมือมีการแจกจ่ายสําเนาเอกสาร (เช่น คูม
่ อ
ื การแก ้ปั ญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน) จะต ้องจัดเก็บรายชือ
เอกสารทีแจกจ่ายเพือให ้แน่ใจว่าสําเนาเอกสารทุกฉบับได ้รับการปรับปรุงให ้ทันสมัย และข ้อมูลทียกเลิก
แล ้วให ้ทําลายทันทีหรือเก็บไว ้ในทีเก็บเอกสาร
• ในการฝึ กอบรมผู ้ทีได ้รับการคัดเลือกในเรืองวิธก
ี ารเตรียมเอกสาร และฝึ กอบรม ผู ้จัดการและพนั กงาน
้
ทุกคนในเรืองวิธก
ี ารค ้นหาและการใชเอกสารนั
บเป็ นเรืองสําคัญทีต ้องดําเนินการ
TIP

นิยาม
NA
-END-
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
8.1 การวางแผน และ การควบคุมการปฏิบ ัติงาน
8.1 การวางแผน และ การควบคุมการปฏิบ ัติงาน
8.1.1 ทวไป
ั
องค์กรต ้องวางแผน, นํ าไปปฏิบต
ั ,ิ ควบคุม และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นในการบรรลุข ้อกําหนด
ของระบบบริหาร OH&S, และดําเนินการปฏิบัตท
ิ กํ
ี าหนดในข ้อ 6 โดย
a) การจัดทําเกณฑ์สําหรับกระบวนการ
b) การดําเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์
c) ธํารงรักษา และ จัดเก็บเอกสารสารสนเทศตามจําเป็ นเพือให ้มีความมันใจว่ามีการดําเนิน
กระบวนการตามแผน
d) การดัดแปลงงานให ้ผู ้ทํางาน(worker)
ในสถานทีทํางานทีมีนายจ ้างหลายคน, องค์กรต ้องประสานงานกับส่วนทีเกียวข ้องกับระบบบริหาร
OH&Sกับองค์กรอืน ๆ

ี OH&S
8.1.2 การกําจ ัดอ ันตรายและการลดความเสยง
องค์กรต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และ การธํารงรักษากระบวนการ สําหรับการกําจัดอันตรายและลดความ
ี OH&S โดยใชลํ้ าดับชนในการควบคุ
ั
เสยง
ม ดังนี
a)
b)
c)
d)
e)

กําจัดอันตราย
ทดแทนด ้วยวัสดุ กระบวนการ การปฏิบต
ั งิ านหรือเครืองมือทีมีอน
ั ตรายน ้อยกว่า
้
ใชการควบคุ
มทางวิศวกรรม และ/หรือ การจัดงานใหม่
ใช ้การควบคุมเชิงการจัดการ , รวมถึงการอบรม
ใช ้เครืองมือป้ องกันส่วนบุคคลทีเพียงพอ

หมายเหตุ ในหลายประเทศ ตามข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ รวมถึงข ้อกําหนดให ้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล(PPE)เป็ นสิงทีต ้องจัดหาให ้โดยไม่คด
ิ เงินกับคนทํางาน

ั
ข้อสงเกตุ
ข ้อกําหนดนี กําหนดให ้องค์กรต ้องมีกระบวนการเพือการบรรลุข ้อกําหนดของระบบบริหาร OH&S, และ
ื เนืองกัน
ดําเนินการปฏิบัตท
ิ กํ
ี าหนดในข ้อ 6 แปลว่ามีการโยงกัน สบ
เนืองจาก ระบบการจัดการ OH&S ต ้องจัดทําเพือให ้บรรลุผลล ัพธ์ทต้
ี องการ ดังนันจึงต ้องกําหนด
ผลลัพธ์ทต
ี ้องการแล ้วจึงสามารถทํากฏระบบระเบียบ ซึงจะมากจะน ้อย จะซับซ ้อน จะเข ้มงวด จะจัดหนั ก
จัดเบา จะละเอียดหยุมหยิมขนาดไหน ระดับไหน ก็ต ้องแล ้วแต่ผลลัพธ์ทต
ี ้องการ และต ้องไม่ลม
ื ว่าระบบนี
ต ้องมีไว ้เพือ จัดการกับประเด็นต่างๆตามนัยยะทีมี ตามข ้อ 6 แปลว่าต ้องมีการยึดโยง มีทมาที
ี
ไปได ้
ื
ตัวอย่างชอกระบวนการที
จําเป็ นในทีนีอาจเป็ น :
 การให ้คําปรึกษาและการมีสว่ นร่วมของคนงาน
ี
 การระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสยง
 การพิจารณาและการปฏิบต
ั ส
ิ อดคล ้องตามข ้อกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
ื
 การสอสาร
 การจัดการการเปลียนแปลง
 การเตรียมพร ้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
 การเฝ้ าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
 การตรวจตราประจําเดือน
 การตรวจติดตามภายใน
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2




การทบทวนฝ่ ายบริหาร
การสํารวจความปลอดภัย
อืนๆ (อีกมากมาย)

องค์กรต้องจ ัดทํา เกณฑ์สําหร ับกระบวนการ
ตัวอย่าง เกณฑ์เพือดําเนินการควบคุมกระบวนการ อาจหมายถึง (เกณฑ์ อาจหมายถึง อะไรต ้องทํา อะไร
ห ้าม เท่าไหร่ เวลาไหน วิธก
ี ารอย่างไร แค่ไหนพอ)
1) การจัดทําเอกสารและรายละเอียดในระบบการทํางาน
2) สเปคสําหรับการจัดซือจัดจ ้าง
3) กิจกรรมทําให ้มันใจการสอดคล ้องขอ ้กําหนดกฎหมาย
4) การเพิมความสามารถของคนทํางาน
5) โปรแกรมซ่อมบํารุงรักษาและการตรวจสอบ
6) การตรวจสอบสุขภาพตามระยะ ระบบการอนุมต
ั ท
ิ ํางาน (work permits)
7) การปรับงานให ้เหมาะกับคนทํางาน
ื อสูง
เมือวางแผนและจัดทํามาตรการควบคุม, ต ้องให ้ความสําคัญกับมาตรการควบคุมทีมีความน่าเชอถื
ื อได ้ในการป้ องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย. ด ้วยเหตุผลนีเมือความเสยงได
ี
้รับการระบุและ
หรือเชอถื
จัดลําดับ องค์กรต ้องทําการจัดการความเสียง โดยจัดตาม “ลําดับชันของการควบคุม" โดยเรียงจากลําดับ
ความน่าเชือถือของมาตรการควบคุม มาก สู่ น ้อย
ลําดับชันของการควบคุม เป็ นไปตามลําดับดังนี:
ก) กําจัด (ขจัดอันตรายออก โดยสินเชิง);
ิ อันตรายน ้อยกว่าเชน
่ ใชนั้ งร ้านแทนบันได);
b) ทดแทน (ใชส้ งที
ี
่ เครืองป้ องกันหรือ
c) ควบคุมทางวิศวกรรม (การเปลียนแปลงการปฏิบต
ั ิ เพือลดความเสยงเช
น
การจัดระเบียบใหม่วธิ ก
ี ารทํางาน)
่ ป้ าย สญ
ั ญาณ กําหนดวิธท
d) การควบคุมดูแล (เพิมการรับรู ้และความรู ้ เชน
ี ํางาน การฝึ กอบรม)
และ
e) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (สวมใส่เพือป้ องกันตามขีดจํากัดทีรับได ้ เช่น หน ้ากากป้ องกัน, ที
ปกป้ องหู)
การควบคุมทีเหมาะสมทีสุดสําหรับความเสียงขององค์กรอาจมีการเปลียนแปลง เมือเวลาผ่านไป เช่น เมือ
มีวส
ั ดุหรือเทคโนโลยีใหม่
การกําหนดมาตรการควบคุมทีพิจารณา ต ้องคํานึงถึงมาตรการทีมีอยูใ่ นปั จจุบน
ั และมาตรการใหม่ที
้ อให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
นํ ามาใชเพื

้ ล ักการอะไร เพือพิจารณาว่าอะไรเป็นงานทีต้องควบคุม
ใชห
เมือองค์กรมีความเข ้าใจถึงอันตรายOH&Sแล ้ว องค์กรควรทําการควบคุมงานเท่าทีจําเป็ น เพือจัดการ
ความเสียงทีเกียวข ้อง และเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวกับ OH&S
ี
วัตถุประสงค์โดยรวมของ OH&S คือ การควบคุมการทํางานเพือจัดการความเสยงOH&S
ให ้เป็ นไปตาม
้
มการทํางาน ควรรวมถึง
บริบทองค์กร ข ้อมูลทีต ้องนํ ามาพิจารณา จัดทําและนํ าไปใชการควบคุ







นโยบาย และวัตถุประสงค์เป้ าหมาย ของ OH&S;
ผลของการชีบ่งอันตราย, การประเมินความเสียง, การประเมินผลของระบบควบคุมทีมีอยู่ และการ
กําหนดวิธก
ี ารควบคุมใหม่;
ข ้อกําหนดเฉพาะเจาะจงภายใน (เช่น สําหรับวัสดุ, อุปกรณ์เครืองมือ, ผังของสิงอํานวยความ
สะดวก);
ข ้อมูลเกียวกับขันตอนการดําเนินการทีมีอยู;่
กฏหมาย และข ้อกําหนดอืนๆ ทีมีผลบังคับใช ้กับองค์กร
การควบคุมตลอดทังห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ทีมีความสัมพันธ์กบ
ั สินค ้าทีซือมา, อุปกรณ์ และการ
ให ้บริการ;
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
ข ้อมูลสะท ้อนกลับทีมาจากการมีสว่ นร่วมและการให ้คําปรึกษา
ลักษณะ และขอบเขตทีคลอบคลุมถึงสิงทีจะต ้องดําเนินการ โดยผู ้รับเหมาและบุคลากรภายนอกอืนๆ
และ
 การเข ้าถึงสถานทีปฏิบัตงิ าน โดยแขกผู ้มาเยือน, คนทีมาสง่ ของ, ผู ้รับเหมาทีมาให ้บริการ ฯลฯ
ในระหว่างการกําหนดการควบคุมการทํางาน, ลําดับความสําคัญสูงต ้องได ้รับการพิจารณามาตรการ
ควบคุมอย่างถีถ ้วน




ื อทีสูงกว่าในการป้ องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย ต ้องได ้รับการเลือกให ้
ทางเลือกทีมีความน่าเชอถื
สอดคล ้องกับลําดับชันการควบคุมเสมอ เช่น ควรเริมต ้นด ้วย การออกแบบอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่
เพือกําจัดหรือลดอันตราย การปรับปรุงป้ ายเตือน/คําเตือนสําหรับการหลีกเลียงอันตราย การปรับปรุง
ระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านทีดีขน
ึ และการฝึ กอบรม เพือลดความถี และลดระยะเวลาของการสัมผัสอันตรายของ
การควบคุมทีไม่เพียงพอ และสุดท้ายค่อยเป็นเรืองการใชง้ านอุปกรณ์ป้องก ันภ ัยส่วนบุคคล (PPE)
ั ัส
เพือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการสมผ
การควบคุมการทํางาน (มาตรการควบคุม) ต ้องได ้รับการนํ าไปใช,้ ได ้รับการประเมินอย่างต่อเนือง เพือ
ิ ธิผล และบูรณาการเข ้ากับระบบการจัดการโดยรวมของ OH&S
ตรวจสอบประสท

การจ ัดทําและการนําไปใช ้ มาตรการควบคุมการปฏิบ ัติงาน
การควบคุมการปฏิบต
ั งิ านต ้องมีการจัดทําและนํ าไปปฏิบต
ั ิ ตามความจําเป็น เพือจ ัดการความเสียงให้
อยูใ่ นระด ับทียอมร ับได้ สําหรับพืนทีปฏิบัตก
ิ ารและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานจัดซือ การวิจย
ั และพัฒนา
การขาย การบริการ สํานั กงาน การทํางานนอกสถานที การทํางานทีบ ้าน การผลิต การขนสง่ และการ
บํารุงรักษา
่ การใชอุ้ ปกรณ์ทางกายภาพ (เชน
่ เครือง
การควบคุมระบบปฏิบต
ั งิ าน ทําได ้หลายทางและหลายวิธี เชน
กัน, ควบคุมการเข ้าถึง), การใช ้ระเบียบปฏิบต
ั ,ิ คูม
่ อ
ื การทํางาน, รูป สัญลักษณ, สัญญาณเตือนภัย และ
ป้ าย
องค์กรควรจัดทําการควบคุมการทํางาน เพือกําจัด หรือลด และควบคุม ความเสียงด ้าน OHS ทีมีโอกาส
จากการเข ้าถึงพืนทีทํางาน โดยพนักงาน, ผู ้รับเหมา, บุคคลภายนอกอืนๆ, กลุม
่ คนภายนอก และ/หรือ ผู ้
มาเยียมชม
ี OH&S ทีขยายไปสูพ
่ นที
การควบคุมการทํางานยังรวมถึงต ้องไตร่ตรองถึงสถานการณ์ทความเส
ี
ยง
ื
่ เมือพนั กงานขององค์กรทํางานในไซต์
สาธารณะหรือพืนทีการควบคุมทีดําเนินการโดยบุคคลอืน (เชน
งานของลูกค ้า) และบางครังมีความจําเป็ นต ้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์แบบนี
ตัวอย่างของพืนทีความเสียง OH&S และตัวอย่างของมาตรการควบคุมทีเกียวข ้อง ได ้แก่ :
a) มาตรการควบคุมโดยทัวไป
- การบํารุงรักษา และซ่อมแซมสิงอํานวยความสะดวก เครืองจักร และ อุปกรณ์อย่างสมําเสมอ
เพือป้ องกันสภาพทีไม่ปลอดภัยทีมาจากการพัฒนา
- การทําความสะอาด และจัดการทางเดินให ้โล่ง
- การจัดการจราจร (เช่น การจัดการการแยกทางสําหรับยานพาหนะ และทางเดินเท ้า)
- การเตรียมและรักษาพืนทีทํางาน
- การรักษาระบบจัดการสภาพแวดล ้อม (อุณหภูม,ิ คุณภาพอากาศ)
- การรักษา ระบบระบายอากาศ และ ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้ า
- นโยบายทีเกียวข ้องกับการเดินทาง การกลันแกล ้ง การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด และ การ
ละเมิดทีมีผลมาจากแอลกอฮอล์ ฯลฯ
- โปรแกรมสุขภาพ (โปรแกรมเฝ้ าระวังทางการแพทย์)
- การอบรม และ โปรแกรมสร ้างความตระหนั ก ทีเกียวข ้องกับการใช ้งานการควบคุม (เช่น ระบบ
อนุญาตให ้ทํางาน)
- การเข ้าถึงการควบคุม
b) มาตรการควบคุมงานทีเป็ นอันตราย
้
- การใชระเบี
ยบปฏิบต
ั งิ าน วิธก
ี ารทํางาน หรือวิธก
ี ารทํางานทีได ้รับอนุมต
ั ิ
- การใชอุ้ ปกรณ์ทเหมาะสม
ี
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
-

การคัดเลือกล่วงหน ้าและ / หรือการฝึ กอบรม บุคลากร หรือผู ้รับจ ้างสําหรับงานอันตราย
้
การใชระบบใบอนุ
ญาตการทํางาน การอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้า หรือการอนุญาต
ขันตอนการปฏิบต
ั งิ านการควบคุมการผ่านเข ้าและออกของบุคลากร ไปยังไซต์งานอันตราย
การควบคุมเพือป้ องกันการการเจ็บป่ วย;

c) การใชวั้ ตถุอน
ั ตราย
- กําหนดระดับปริมาณสินค ้าคงคลัง สถานทีเก็บสินค ้า และสภาพการเก็บรักษา
- เงือนไขของการใช ้งานวัตถุอันตราย
- ข ้อจํากัด ของพืนทีทีสามารถใช ้วัตถุอันตราย
- การรักษาความปลอดภัย และ การจัดสรรพืนทีเก็บอย่างปลอดภัย และ การควบคุมการเข ้าถึง
- การใช ้งานวิธป
ี ฏิบต
ั ิ แนวทางสําหรับการทํางาน หรือวิธก
ี ารทํางาน
- การจัดหาและการเข ้าถึงข ้อมูลความปลอดภัย และข ้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข ้อง
ี ากแหล่งกําเนิดรังส ี
- การป้ องกันการแผ่รังสจ
- การแยกของสารปนเปื อนทางชวี ภาพ
- ความรู ้ใน การใช ้ และความพร ้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉิน ;
d) สิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์
- บํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงอํานวยความสะดวก, เครืองจักร และอุปกรณ์อย่างสมําเสมอ เพือ
ป้ องกันไม่ให ้เกิดสภาวะทีไม่ปลอดภัยจากการพัฒนา
- บริการทําความสะอาดและบํารุงรักษาทางเดินทีให ้สะอาด และ การจัดการจราจร
- การจัดหา, การควบคุม และบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
- การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์เกียวกับ OH&S เช่น การ์ด, ระบบป้ องกันการกันตกจากทีสูง,
ระบบปิ ด, ระบบอุปกรณ์ชว่ ยเหลือสําหรับพืนทีอับอากาศ, ระบบล็อค, อุปกรณ์ตรวจจับและ
ั ผัสสารเคมี, ระบบระบายอากาศ และระบบความปลอดภัยทาง
ดับเพลิง, อุปกรณ์เฝ้ าระวังการสม
ไฟฟ้ า
- การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (เครน, รถยก, รอก และอุปกรณ์ยกอืนๆ);
e) การซือสินค ้า อุปกรณ์ และบริการ (เพิมเติมที ISO45001 8.1.4)
- จัดทําข ้อกําหนดของ OH&S สําหรับสินค ้า, อุปกรณ์ และบริการทีจะซือ,
- การสือสารเกียวกับข ้อกําหนด OH&S ขององค์กรให ้กับผู ้ส่งมอบ,
ั ตราย วัสดุ
- อนุมต
ั ข
ิ ้อกําหนดล่วงหน ้า สําหรับการซือ หรือการขนส่ง / การถ่ายโอนสารเคมีอน
และสาร,
- อนุมต
ั ข
ิ ้อกําหนดล่วงหน ้า และข ้อมูลจําเพาะ สําหรับการซือเครืองจักรและอุปกรณ์ใหม่,
- อนุมต
ั ริ ะเบียบวิธป
ี ฏิบัตงิ านล่วงหน ้า สําหรับการทํางานทีปลอดภัยของเครืองจักร อุปกรณ์ และ
้
/ หรือ การจัดการวัสดุอย่างปลอดภัยก่อนการใชงาน,
- การคัดเลือกและการเฝ้ าติดตามผู ้สง่ มอบ
ิ ค ้า, อุปกรณ์ และบริการทีได ้รับ และการทวนสอบสมรรถนะด ้าน OH&S (เป็ น
- การตรวจสอบสน
ระยะ)
- การอนุมต
ั ก
ิ ารออกแบบข ้อกําหนด OH&S สําหรับโรงงานใหม่
f) ผู ้รับเหมา(เพิมเติมที ISO 45001 8.1.4)
- กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู ้รับเหมา
ื
- การสอสารข
้อกําหนด OH&S ขององค์กรให ้กับผู ้รับเหมา,
- การประเมินผล, การเฝ้ าระวัง และ ประเมินซําเป็ นระยะเกียวกับสมรรถนะด ้าน OH&S ของ
ผู ้รับเหมา;
g) บุคลากรภายนอก หรือ ผู ้เยียมชมในทีทํางาน
เนืองจากความรู ้และความสามารถของผู ้มาเยือนหรือบุคลากรภายนอกอืนๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก
ดังนันจึงควรพิจารณาเมือมีการพัฒนาการควบคุม ตัวอย่าง ได ้แก่ :
- การควบคุมการเข ้าถึง;
- สร ้างความรู ้และความสามารถก่อนทีจะอนุญาตให ้ใช ้อุปกรณ์;
- ให ้คําแนะนํ าและฝึ กอบรมตามความจําเป็ น;
- ป้ ายเตือน / การบริหารเชิงการจัดการ;
- วิธก
ี ารในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมของผู ้เยียมชมและดูแลกิจกรรมของพวกเขา
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
การกําหนดเกณฑ์การปฏิบ ัติงาน
องค์กรควรกําหนดเกณฑ์ปฏิบัตท
ิ จํ
ี าเป็ นสําหรับการป้ องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย เกณฑ์การปฏิบต
ั งิ าน
ี
ควรมีความเฉพาะเจาะจงกับองค์กร การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ และเกียวข ้องกับความเสยง
่ ารเบียงเบนไปจากนโยบาย และวัตถุประสงค์ด ้าน
OH&S ของตนเอง ซึงการขาดสิงเหล่านีอาจนํ าไปสูก
OHS
ตัวอย่างของเกณฑ์การปฏิบต
ั ก
ิ าร อาจรวมถึง:
a) สาํ หรับงานอันตราย:
- ข ้อกําหนดการใชอุ้ ปกรณ์ทเฉพาะเจาะจง
ี
และระเบียบปฏิบัตงิ าน / วิธก
ี ารทํางานสําหรับการใช ้
งาน
- ข ้อกําหนดด ้านความสามารถ,
้
- การใชกระบวนการควบคุ
มการเข ้าถึงทีเฉพาะเจาะจง และการใชอุ้ ปกรณ์,
- อํานาจหน ้าที / แนวทาง / คําแนะนํ า / ระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านสําหรับการประเมินความเสียง
สําหรับแต่ละบุคคล ก่อนทีจะเริมทํางานโดยทันที
b) สําหรับสารเคมีอันตราย:
- รายการสารเคมีทได
ี ้รับอนุมัต ิ
- ขีดจํากัดการสัมผัส
ิ ค ้าคงคลัง
- ข ้อจํากัดเฉพาะสําหรับสน
- กําหนดเงือนไขและสถานทีเก็บ
C) สําหรับงานทีเกียวข ้องกับการเข ้าถึงพืนทีอันตราย:
- คุณลักษณะของข ้อกําหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
- กําหนดเงือนไขสําหรับการเข ้ามา,
- เงือนไขด ้านสุขภาพและการสมรรถภาพทางกาย
d) สําหรับงานทีดําเนินงานโดยผู ้รับเหมา
ี งสมรรถนะด ้าน OH&S
- คุณสมบัตเิ ฉพาะของเกณฑ์ชบ่
- ข ้อกําหนดของความสามารถและ / หรือข ้อกําหนดการฝึ กอบรมสําหรับผู ้รับเหมา
- ข ้อกําหนด / การตรวจสอบอุปกรณ์ทผู
ี ้รับเหมาจัดหามา
e) สําหรับอันตราย OH&S ต่อผู ้มาเยือน
- การควบคุมประตูทางเข ้า (เซ็นเข ้า/เซ็นออก, จํากัดการเข ้าถึง)
- ข ้อกําหนดของอุปกรณ์การป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
- ข ้อควรปฏิบต
ั ด
ิ ้านปลอดภัยของโรงงานโดยย่อ
- -ข ้อกําหนดฉุกเฉิน

ึ
การธํารงร ักษาไว้ซงการควบคุ
มการดําเนินการ
การควบคุมการดําเนินการควรได ้รับการทบทวนเป็ นระยะๆ เพือ
ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลอย่างต่อเนือง ไม่วา่
ผ่านการตรวจตราประจําเดือน การทบทวนเอกสาร การ
วิเคราะห์ตัวเลขสมรรถนะ ข ้อเสนอแนะ การเกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ การ
ประชุม

เมือมีการเปลียนแปลงต่อการควบคุม
การทํางาน, องค์กรควรพิจารณาว่า
ความจําเป็ นในการฝึ กอบรมเรือง
วิธก
ี ารใหม่ หรือต ้องปรับปรุงใดๆ
หรือไม่

นอกจากนี, ระเบียบปฏิบต
ั งิ านควรจะมีอยู่ เพือพิจารณา
สถานการณ์ใดๆ ทีอาจต ้องจัดทําการควบคุมใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงของการควบคุมทีมีอยูเ่ ดิม ทีจําเป็
ฯ
ี งอันตรายและประเมิน
การเปลียนแปลงต่อการควบคุมการทํางานทีมีอยูเ่ ดิม ควรได ้รับการประเมินเพือชบ่
ความเสียง OH&S ก่อนทําการเปลียนแปลงใดๆ เมือมีการเปลียนแปลงต่อการควบคุมการทํางาน,
องค์กรควรพิจารณาว่าความจําเป็ นในการฝึ กอบรมเรืองวิธก
ี ารใหม่ หรือต ้องปรับปรุงใดๆหรือไม่

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
เพิมเติมสําหร ับ ประเด็นของอาชวี อนาม ัย (Occupational Health)
บทนํา

อาชีวอนามัยเป็ นส่วนหนึงของระบบการจัดการ, แต่บอ
่ ยครังทีมักจะถูกมองข ้ามหรือไม่ได ้ให ้ความสนใจ
ึ
มากดังทีควรจะเป็ น ภาพรวมของอาชีวอนามัย คือ การส่งเสริม และคงร ักษาไว้ซงระด
ับของคุณภาพ
ั
ชีวต
ิ พน ักงานทางด้านกายภาพ, จิตใจ และสงคมอย่
างสูงสุดในทุกตําแหน่งงาน กล่าวอีกอย่างหนึง
ก็คอ
ื เป็ นการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากการทํางาน
้
ี
องค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้มีมาตรการควบคุมได ้นํ าไปใชในการจ
ัดการความเสยงด้
านสุขภาพ
ทีไม่พงึ ประสงค์ รวมถึง ต ้องมีการดําเนินการทีเหมาะสมเพือให ้แน่ใจว่าสุขภาพของผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้รับ
่ :
การป้ องกันในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงทีสําคัญในองค์กรหรือกิจกรรมเชน
a) ในช่วงเวลาทีไม่มพ
ี นั กงานเพียงพอ
b) ช่วงความทีมี ออเดอร์ทเพิ
ี มขึนสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
c) เข ้าทํางานในสถานทีทํางานใหม่

ประเภทของอ ันตรายด้านอาชวี อนาม ัย

ั ผัสกับอันตราย สารเคมี, กายภาพ, ชวี ภาพ, จิตสงั คม
การเจ็บป่ วยจากการทํางานเป็ นสาเหตุจากการสม
และการยศาสตร์
a) อันตรายทางเคมี รวมถึง สารทําละลายอินทรีย,์ ฟูมจากการเชือม, โลหะหนัก, ไอโซไซยาเนต,
แร่ใยหิน, ซิลก
ิ า, ฝุ่ น และสารอืนๆ
b) อันตรายทางกาย รวมถึง เสียง, แรงสันสะเทือน, อุณหภูมส
ิ งู มาก, ความดันสูงมาก, รังสีกอ
่
ไอออน และรังสีไม่กอ
่ ไอออน
c) อันตรายทางชีวภาพ รวมถึง แบคทีเรีย, ไวรัส, สปอร์รา, เอนไซม์, โปรตีนสัตว์ และสาร
พันธุกรรม
่ การยก, การลด, การ
d) อันตรายจากการยศาสตร์ รวมถึง การจัดการการดําเนินงาน (ตัวอย่างเชน
ดึง และการผลัก), ท่าทางการทํางานและการทํางานท่าเดิมซําๆ
e) อันตรายทางจิตสงั คม รวมถึง ปฏิกริ ยิ าของปั จเจกบุคคล, ปั จจัยด ้านสงั คม และการทํางาน,
่ ต ้องการงานมากเกินความสามารถของบุคคลทีจะทํา
ตัวอย่างเชน
ในสถานทีทํางานใดๆ อันตรายด ้านอาชีวอนามัยทังหมดควรได ้รับการชีบ่งและมีการประเมินความเสียง
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ, และมาตรการควบคุมทีเหมาะสมควรนํ าไปดําเนินการ

การสน ับสนุนด้านอาชวี อนาม ัย

การสนับสนุนด ้านอาชวี อนามัยและการจัดหามีความเกียวข ้องกับบุคลากรทีหลากหลาย, รวมถึง ผู ้จัดการ,
ี
หัวหน ้างาน และผู ้ทีมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เฉพาะเจาะจง
ี
สําหรับองค์กรขนาดเล็กทีมีความเสยงน
้อย การจัดหาการ
่ นี
สนับสนุนด ้านอาชวี อนามัยอย่างเป็ นทางการอาจไม่น่าเป็ นไปได ้หรืออาจไม่จําเป็ น ในสถานการณ์เชน
องค์กรสามารถพัฒนาความรู ้ด ้านอาชีวอนามัยของผู ้จัดการและหัวหน ้างานของพวกเขาเพือให ้พวกเขา
สามารถรับผิดชอบในการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ฝ่ ายบริหารสามารถระบุได ้ว่ามีความ
จําเป็ นต ้องขอการสนับสนุนเพิมเติมหรือข ้อกําหนดอย่างเป็ นทางการ สําหรับองค์กรทีมีขนาดใหญ่ขน
ึ
สามารถจัดการความเสียงได ้จากการสนั บสนุนภายในหรือภายนอกจากบุคลากรทีมีความชํานาญด ้านอาชี
วอนามัย

บุคลากรด้านอาชวี อนาม ัย

ี เพือป้ องกันไม่ให ้คนป่ วยเพราะงานของพวกเขา มี
การสนับสนุนด ้านอาชวี อนามัยมีวธิ ก
ี ารสหสาขาวิชาชพ
สาขาวิชาทีหลากหลายทีเกียวข ้องรวมถึง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์,พยาบาลสุขภาพอาชีวอนามัย,นั กอาชี
วอนามัย นั กพิษวิทยา, นั กจิตวิทยา, นั กระบาดวิทยา, นั กการยศาสตร์, ผู ้เชียวชาญด ้านการป้ องกันรังสี,
นั กกายภาพบําบัด, วิศวกรและผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านความปลอดภัยและสุขภาพ ผู ้เชียวชาญแต่ละคนมีบทบาท
ทีชัดเจนในด ้านอาชีวอนามัยและสามารถมีส่วนร่วมอย่างเป็ นประโยชน์ในการระบุอันตราย, การประเมิน
ความเสียงและกระบวนการควบคุมความเสียง นอกเหนือจากผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านสุขภาพและความปลอดภัย
พบบ่อยทีสุดเป็ นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลอาชีวอนามัย

บทบาทของแพทย์อาชวี เวชศาสตร์ และพยาบาลอาชวี อนาม ัย
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
การเฝ้าระว ังทางสุขภาพ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลอาชีวอนามัยควรมีคณ
ุ สมบัตด
ิ ้านอาชีวอนามัยทีเหมาะสม บทบาท
ของพวกเขาคือเพือให ้แน่ใจว่าสภาวะสุขภาพของคนงานนันเหมาะสมและสามารถทํางานในลักษณะที
ปลอดภัย, มีสข
ุ ภาพดี และมีประสิทธิภาพ เพือทีจะให ้บรรลุความต ้องการระบบการเฝ้ าระวังสุขภาพสามชัน
ควรถูกจัดทําขึนมา

1. การตรวจค ัดกรองทางการแพทย์กอ
่ นการจ้างงาน

ชันแรกคือการคัดกรองทางการแพทย์กอ
่ นการจ ้างงานซึงโดยทัวไปจะดําเนินการโดยแพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์ ซึงมักจะเกียวข ้องกับแบบสอบถามสุขภาพก่อนการจ ้างงานและการตรวจสุขภาพ;
ั ผัสกับการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ทเฉพาะเจาะจง
ขึนอยูก
่ บ
ั อันตรายจากการทํางานทีต ้องสม
ี
และ/หรือการเฝ้ าระวังทางชวี ภาพ เพือให ้แน่ใจว่าคนงานมีความสามารถในการทํางานทีพวกเขา
คาดหวังว่าจะได ้ปฏิบต
ั แ
ิ ละงานนันจะไม่ทําให ้รุนแรงขึนจากสภาวะสุขภาพทีเป็ นอยูห
่ รือในอดีตที
ผ่านมา

2. การเฝ้าระว ังทางสุขภาพ

ั สองคือการเฝ้ าระวังสุขภาพประจํา รวมถึงการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ทเกี
ชนที
ี ยวข ้อง
วัตถุประสงค์ของการเฝ้ าระวังสุขภาพ คือ การระบุผลกระทบด ้านลบต่อสุขภาพทีเกียวข ้องกับ
กิจกรรมการทํางานของคนงานในระยะแรก นอกจากนียังเป็ นการตรวจสอบว่าแรงงานยังคง
เหมาะสมทีจะทํางานต่อหรือไม่ในงานทีได ้รับมอบหมาย หรือไม่วา่ จะเป็ นการหยุดงานชัวคราว
หรือถาวรจากงานทีต ้องเผชิญกับอันตรายโดยเฉพาะ ความถีและลักษณะของการตรวจสอบ
ดังกล่าวควรพิจารณาจากอันตราย / ความเสียงทีอาจเกิดขึนกับคนงานทีสัมผัส การเฝ้ าระวัง
สุขภาพเป็ นระยะๆ สามารถรวมถึง:
 การเก็บบันทึกการสัมผัสกับสารอันตราย
 การตรวจสอบตนเองหรือการตรวจสอบโดยบุคคลทีผ่านการฝึ กอบรม เช่น การตรวจ
ผิวหนั ง
่ การ
 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชวี เวชศาสตร์หรือพยาบาลอาชวี อนามัย ตัวอย่างเชน
ทดสอบสายตา, การประเมินของการได ้ยิน (audiometry)และการประเมินการทํางาน
ของระบบทางเดินหายใจ (การทดสอบการทํางานของปอด lung function test); และ
 การติดตามผลกระทบทางชวี ภาพ/ชวี ภาพ ผ่านทางเลือดหรือปั สสาวะตัวอย่าง เพือ
ั หรือการบริโภคของสารอันตราย
กําหนดพิจารณาการดูดซบ
การทดสอบหรือการตรวจสอบประเภทอืนๆ สามารถดําเนินการกับคนงานทีสัมผัสกับความเสียง
เฉพาะ การเฝ้ าระวังสุขภาพเป็ นวิธก
ี ารติดตามประสิทธิผลของมาตรการควบคุมทีมีอยูแ
่ ละความ
เพียงพอของการประเมินความเสียงอย่างต่อเนือง

3. การตรวจสุขภาพหล ังการจ้างงาน

ชันทีสามรวมถึงการตรวจสุขภาพนอกรอบและการตรวจคัดกรองสุขภาพหลังการจ ้างงาน
วัตถุประสงค์หลักคือการพิจารณาสภาวะสุขภาพของคนงานเมือเกษี ยณหรือย ้ายไปทํางานใหม่
ดังนัน โดยทัวไปการตรวจสอบจะระบุวา่ คนงานได ้รับความเดือดร ้อนจากการเจ็บป่ วยทีเกิดจาก
การทํางานอันเป็ นผลมาจากกิจกรรมการจ ้างงานในปั จจุบน
ั และขอบเขตของการเจ็บป่ วยใดๆ ใน
บางกรณีการตรวจร่างกายเป็ นระยะๆ สามารถเสนอให ้กับอดีตคนงานได ้อย่างต่อเนือง หากพวก
ั ผัสกับปั จจัยเสยงที
ี
ึ ระยะเวลาแฝงทียาวนานก่อน
เขาได ้รับการสม
อาจทําให ้เกิดการเจ็บป่ วย ซงมี
อาการของโรคหรือตรวจพบโรค

4. อืนๆ
การสน ับสนุนคนงาน
เป็ นผลมาจากระบบสามระดับของการเฝ้ าระวังสุขภาพหรือเป็ นสว่ นหนึงของบทบาททีกว ้างขึน
เพือให ้แน่ใจว่าสุขภาพของคนงาน, แพทย์อาชวี เวชศาสตร์ และพยาบาลอาชวี อนามัย เป็ นผู ้มี
สว่ นร่วม ในการให ้การสนับสนุนแก่คนงานทีทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วยจากการทํางานโดย
กลับไปทํางานและพักฟื น, คําแนะนํ า และการให ้คําปรึกษา, การเฝ้ าระวังการขาดงานและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ควรส่งเสริมให ้คนงานได ้ปรึกษาเรืองอาชีวอนามัยกับแพทย์และพยาบาล หากพวกเขามีข ้อกังวล
ใด ๆ เกียวกับสุขภาพของพวกเขาหรือไม่กงั วลเหล่านีจะเกียวข ้องกับการประกอบอาชีพ แพทย์
และพยาบาลสามารถพูดคุยปั ญหาโดยเก็บรักษาความลับเพือให ้คําแนะนํ าและความมันใจแก่
ี
ี
พนั กงาน และหากจําเป็ นให ้สง่ ต่อผู ้เชยวชาญเหล่
านันไปยังผู ้เชยวชาญอื
นๆ ในบางกรณีแพทย์
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
และพยาบาลมีการฝึ กอบรมพิเศษในการให ้คําปรึกษาและอาจสามารถให ้ความช่วยเหลือในทาง
ปฏิบต
ั ไิ ด ้ทันที การให ้คําปรึกษาผู ้ปฏิบต
ั งิ านเป็ นวิธก
ี ารทีมีคณ
ุ ค่าในการระบุปัญหาด ้านอาชวี อนา
ั ชา้
มัยในสถานทีทํางานในระยะแรกและอนุญาตให ้ดําเนินการแก ้ไขโดยไม่ชก
การเฝ้าติดตามการขาดงาน
การติดตามหลังจากขาดงานเป็ นเวลานาน เนืองจากการเจ็บป่ วยหรือได ้รับบาดเจ็บ สภาวะ
สุขภาพของคนงานควรได ้รับการทบทวน เพือให ้แน่ใจว่าพวกเขามีความสามารถในการทํางานที
พวกเขาคาดว่าจะปฏิบต
ั เิ มือพวกเขากลับไปทํางานและงานนันจะไม่ทําให ้สภาวะสุขภาพทีมีอยู่
หรือทีผ่านมารุนแรงขึน ในช่วงทีกลับมาทํางานด ้วยชัวโมงการทํางานทีจํากัด อาจจําเป็ นในการ
ฟื นฟูพนั กงานและเพือให ้พวกเขาค่อยๆ คุ ้นเคยกับความต ้องการของกิจกรรมการทํางาน การขาด
งานจากความเจ็บป่ วยเป็ นปั ญหาสําคัญสําหรับนายจ ้าง ผู ้จัดการต ้องเก็บรักษาบันทึกทีถูกต ้อง
เกียวกับการขาดงานจากการเจ็บป่ วยและดําเนินการวิเคราะห์อย่างสมําเสมอเพือระบุแนวโน ้ม
ี หายอย่างร ้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของ บริษัท
และปั ญหาพืนฐานทีอาจทําให ้เกิดความเสย
หรือเป็ นผลให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุหรือการเจ็บป่ วยระยะยาว แพทย์อาชวี เวชศาสตร์และพยาบาลอาชวี อ
นามัยสามารถชว่ ยผู ้จัดการในการวิเคราะห์บน
ั ทึกการขาดงานทีเกียวข ้องกับปั ญหาสุขภาพเพือให ้
ได ้รับการรักษาพยาบาลทีเหมาะสม ทีเหมาะสม, สามารถเยียมบ ้านเพือรวบรวมข ้อมูลเพิมเติม
เกียวกับสภาวะสุขภาพของคนงานและสาเหตุของการขาดงาน
คนงานทีคาดว่าจะไม่อยูใ่ นทีทํางานเป็ นเวลานาน เนืองจากการเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บทีรุนแรง
นอกจากนียังสามารถนํ าเสนอการฟื นฟูสมรรถภาพ ในรูปแบบของการแทรกแซงทางการแพทย์
ในช่วงต ้น หรือการรักษาโดยผู ้เชียวชาญอืน ๆ เพือให ้พวกเขาสามารถทําการฟื นฟูในเบืองต ้น
และกลับไปทํางานได ้โดยเร็วทีสุด
่ เสริมสุขภาพ
การสง
องค์กรควรกําหนดนโยบายเพือสง่ เสริมความเป็ นอยูท
่ ดี
ี ในการทํางาน ผู ้จัดการ, แพทย์อาชวี เวช
ศาสตร์ และพยาบาลอาชวี อนามัยควรมีสว่ นร่วมในการสง่ เสริมสุขภาพด ้วย บทบาทหลักคือการ
ให ้คําแนะนํ าเกียวกับรูปแบบการดําเนินชีวต
ิ ทีดีตอ
่ สุขภาพและการออกกําลังกายทัวไป ซึงรวมถึง
การส่งเสริมอาหารเพือสุขภาพและการออกกําลังกายเป็ นประจําช่วยให ้คนงานหยุดสูบบุหรีและ
ให ้ข ้อมูลเกียวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย
หลายคนมีสว่ นร่วมในการรณรงค์สข
ุ ภาพแห่งชาติทมี
ี การประสานงานผ่านกรมอนามัย นอกจากนี
แคมเปญภายในบริษัทมักจะจัดขึน ซึงมุง่ เน ้นไปทีอันตรายจากการทํางานทีพบในบางพืนที
เฉพาะและรวมถึงหัวข ้อต่างๆ เช่นโรคหอบหืดจากการทํางาน, โรคผิวหนั ง, เสียง, ความผิดปกติ
ของระบบกล ้ามเนือและระบบกระดูกโครงร่าง, รวมถึงความผิดปกติของแขนส่วนบนทีเกียวข ้อง
ี ขาวจากการสนสะเทื
ั
กับการทํางาน, โรคนิวมือซด
อน, และความเครียดทีเกียวข ้องกับการทํางาน
การจัดทํามาตรฐานด ้านอาชวี อนามัยทีดี รวมถึงการสง่ เสริมสุขภาพนันเป็ นประโยชน์ตอ
่ ทัง
ิ าเป็ น
นายจ ้างและลูกจ ้าง การตรวจสุขภาพในชว่ งแรกของการเจ็บป่ วยจากการทํางานเป็ นสงจํ
เพือให ้สามารถให ้การรักษาพยาบาลทีมีประสิทธิภาพแก่พนักงาน และระบุกจิ กรรมทีอาจเป็ น
อันตรายก่อนทีผลทีตามมาด ้านสุขภาพจะรุนแรงเกินไป
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย 8.1.1 & 8.1.2
TIS 18004
การควบคุมการปฏิบ ัติ
1) หล ักการ
ี
องค์กรควรกําหนดขันตอนการปฏิบต
ั เิ พือให ้แน่ใจว่ากิจกรรมทีมีความเสยงได
้ดําเนินการภายใต ้การ
ควบคุมดูแล เพือให ้เกิดความปลอดภัย เป็ นไปตามนโยบายและการเตรียมการจัดการด ้านOH&S
การควบคุมการปฏิบต
ั ใิ นแต่ละกิจกรรม ควรพิจารณาถึงข ้อมูลทีได ้จากผลการประเมินความเสียงเพือนํ ามา
กําหนดขันตอนการปฏิบต
ั เิ พือทีสามารถลดระดับความเสียงให ้อยูใ่ นระดับทียอมรับได ้ รวมทังการปฏิบต
ั ท
ิ ี
เกียวข ้องกับการใช ้วัสดุ อุปกรณ์ และเครืองมือ การจัดสภาพแวดล ้อมในการทํางาน การบํารุงรักษา
เครืองมือ เครืองจักรและอุปกรณ์ การเคลือนย ้าย การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการส่งมอบเป็ นต ้น
2) แนวทางการปฏิบ ัติ: การควบคุมการปฏิบ ัติ
ี นโยบายและการเตรียมการด ้านOH&S เพือมากําหนด
องค์กรควรพิจารณาผลการประเมินความเสยง
ี เชน
่
แนวทางการควบคุมการปฏิบต
ั ิ โดยเฉพาะกิจกรรมทีมีความเสยง
• การวางแผนการติดตังและการควบคุมการปฏิบต
ั ใิ นขณะติดตัง
• การหยุดเครืองจักร (shutdown)
• กิจกรรมในบริเวณพืนทีของเครืองจักรทีมีอน
ั ตราย
• กิจกรรมทีมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี ความร ้อน แสงหรือเสียง
• กิจกรรมการบํารุงรักษาตามช่วงระยะเวลาทีกําหนด
• กิจกรรมทีอาจสัมผัสสารเคมีทเป็
ี นสารก่อมะเร็ง
• การทํางานในทีสูง
• การเข ้าไปทํางานในสถานทีอับอากาศ
ี
กิจกรรมและการดําเนินงานทีมีความเสยงสามารถควบคุ
มได ้ โดย
• การใช ้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การเลือกใช ้สารเคมีทเกิ
ี ดอันตรายน ้อยกว่า การปิ ดล ้อมพืนทีอันตราย
• การจัดการ เช่น การอนุญาตการทํางาน การฝึ กอบรม การเฝ้ าระวัง (surveillance)
• มาตรการส่วนบุคคล เช่น การใช ้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การพิจารณามาตรการในการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ สามารถแบ่งได ้เป็ น 3 ประเภท คือ
• การป้ องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนจากกิจกรรมในการดําเนินการโครงการใหม่ การเปลียนแปลง
กระบวนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ิ ธิภาพและ
• กิจกรรมการควบคุมการจัดการปกติเพือให ้แน่ใจว่ามีการดําเนินงานอย่างมีประสท
ิ ธิผล สอดคล ้องกับข ้อกําหนดทังภายในและภายนอกขององค์กร
ประสท
• กิจกรรมการจัดการด ้านกลยุทธในการคาดการณ์และสนองตอบการเปลียนแปลงข ้อกําหนดด ้าน
ความปลอดภัย
ในการควบคุมการปฏิบต
ั ิ องค์กรควรกําหนดแผนการควบคุม ซึงประกอบรายละเอียด ดังนี
• งาน/กิจกรรมทีควบคุมทังหมด
• หัวข ้อทีควบคุม
• เป้ าหมาย หรือความต ้องการทีจะควบคุมในหัวข ้อดังกล่าว
• ผู ้รับผิดชอบ
• ระบุความถีในการควบคุม

นิยาม
NA
-END-
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ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

8.1.3

8.1.3 การบริหารการเปลียนแปลง
8.1.3

การบริหารการเปลียนแปลง

องค์กรต ้องจัดทํา กระบวนการสําหรับการนํ าไปปฏิบต
ั ิ และการควบคุมการเปลียนแปลงไม่วา่ ชัวคราว
หรือถาวร ทีกระทบต่อสมรรถนะด ้าน OH&S อาทิเช่น:
a) ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ใหม่หรือทีเปลียนแปลง รวมถึง
ทีตังสถานทีทํางาน หรือ โดยรอบ
 การจัดวางงาน
 สภาพการทํางาน
 เครืองจักร
 แรงงาน
b) การเปลียนแปลงในข ้อกําหนดทางกฎหมายทีบังคับใช ้ และ ข ้อกําหนดอืน ๆ
ี
c ) การเปลียนแปลงในความรู ้หรือสารสนเทศทีเกียวกับอันตรายและความเสยงด
้าน OH&S
d ) การพัฒนาความรู ้ และเทคโนโลยี
องค์กร ต ้อง ทบทวน ผลทีตามมาของการเปลียนแปลงโดยไม่ตังใจ, ดําเนินกิจกรรมเพือบรรเทาผล
ด ้านลบ, ตามจําเป็ น
หมายเหตุ การเปลียนแปลงสามารถส่งผลต่อ ความเสียงและโอกาส

ั
ข้อสงเกตุ




ต ้องการให ้มีกระบวนการสําหรับการบริหารการเปลียนแปลง ในสว่ นทีกระทบสมรรถนะต่อ
OH&S
ต ้องมี การพิจารณา ตระเตรียมการ สําหรับการเปลียนแปลงใดๆในองค์กร และทําให ้แน่ใจว่ามี
ทรัพยากรเพียงพอทีจะให ้แน่ใจว่าการเปลียนแปลง ไม่ได้นําอ ันตรายใหม่และทีไม่คาดฝัน
และหรือเพิมความเสียง OH&S
การเปลียนแปลงทีได ้รับวางแผนไว ้เพือเปลียน เป็ นการฉกฉวยโอกาสทีมี เพือทําการปร ับปรุง
เพือให้สมรรถนะOH&S ขององค์กรดีขน
ึ

การจ ัดการการเปลียนแปลง
การจัดการกับการเปลียนแปลงองค์กร, การเปลียนแปลงระบบการจัดการของ OH&S หรือการ
เปลียนแปลงกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการเปลียนแปลงใดๆทีมาจากปั จจัยภายนอก ทังหมดนีต ้องได ้รับ
การประเมินก่อนการนํ าไปปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยต ้องผ่านการระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสียง
องค์กรควรพิจารณาถึงอันตรายและความเสียงทีอาจเกิดขึน ในขันตอนการออกแบบซึงเกียวข ้องกับ
กระบวนการหรือการดําเนินงานใหม่ และเฉกเช่นกันกับการเปลียนแปลงในองค์กรใดๆ การเปลียนแปลง
กระบวนการทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซัพพลายเออร์
ตัวอย่างของเงือนไขทีควรเป็ นจุดเริมต ้น ของกระบวนการจัดการเปลียนแปลง:
 เทคโนโลยีใหม่หรือมีการปรับปรุง (รวมถึงซอฟต์แวร์)
ิ านวยความสะดวกใหม่ หรือสภาพแวดล ้อมในการทํางานใหม่
 อุปกรณ์ สงอํ
 ขันตอนใหม่หรือทีแก ้ไขการปฏิบต
ั งิ านข ้อกําหนดการออกแบบหรือมาตรฐาน
 ประเภทหรือเกรดของวัตถุดบ
ิ ทีเปลียน
 การเปลียนแปลงทีสําคัญในโครงสร ้างองค์กร และการจัดวางบุคลากรของสถานทีทํางานรวมถึง
การใช ้ผู ้รับเหมา
 การดัดแปลงอุปกรณ์และอุปกรณ์ หรือการควบคุมด ้านสุขภาพและความปลอดภัย และ
 กิจกรรมทีเกิดขึนในบริเวณใกล ้เคียงทีทํางานขององค์กร
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8.1.3

ี
การจัดการกระบวนการเปลียนแปลง เป็ นการพิจารณาประเด็นต่อไปนี เพือให ้มันใจว่ามีความเสยงใหม่
หรือ
การเปลียนแปลงนันเป็ นทียอมรับได ้หรือไม่
 มีอน
ั ตรายใหม่หรือไม่?
ี
 มีความเสยงอะไรกั
บอันตรายใหม่
ี
 มีการเปลียนแปลงความเสยงจากอั
นตรายอืนๆทีเกียวข ้องหรือไม่?
ี
 การเปลียนแปลงนี จะสง่ ผลด ้านลบต่อการควบคุมความเสยงที
มีอยูห
่ รือไม่?
ั
 มีการเลือกมาตรการควบคุมทีเหมาะสมทีสุด โดยคํานึงถึงการยอมรับได ้ ทังระยะสนและในระยะ
ยาว โดยพิจารณาถึงต ้นทุน?
TIP
NA

นิยาม
NA

-END-
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8.1.4

ื ัดจ้าง Procurement
8.1.4 การจ ัดซอจ

8.1.4

การจ ัดซือจ ัดจ้าง Procurement

8.1.4.1 ทัวไป
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษากระบวนการ เพือควบคุม การจัดซือจัดจ ้าง ผลิตภัณฑ์
และบริการ เพือทําให ้มันใจการสอดคล ้องกับข ้อกําหนดระบบบริหาร OH&S
ื ัดจ้างควรใชเ้ พือควบคุมอ ันตรายทีอาจเกิดขึน และลดความเสยง
ี OH&S ที ที
กระบวนการจ ัดซอจ
่ ถานทีทํางาน เชน
่ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดบ
จะถูกนํ าเข ้าสูส
ิ สาร อุปกรณ์ใหม่ บริการใหม่ ฯลฯ
ิ จัดซอจั
ื ดหา
ก่อนการนํ าผลิตภัณฑ์ วัตถุดบ
ิ สาร อุปกรณ์ใหม่ บริการ ไปใช ้ องค์กรควรตรวจสอบว่า สงที
ี OH&S อยูใ่ นระดับทียอมรับได ้หรือไม่
เหมาะสม และอันตรายหรือความเสยง
ข ้อกําหนดนีมีในมาตรฐานฉบับเดิม ทีหัวข ้อ “การควบคุมปฏิบต
ั ก
ิ าร” ของมาตราฐาน OHSAS
18001:2007 ข ้อ 4.4.6 ขณะที มาตรฐาน ISO45001:2018 ใช ้คําว่า การจัดซือจัดจ ้าง procurement
แทน
ข ้อกําหนดข ้อ 8.1.3 ของ ISO45001 มีข ้อกําหนดในส่วนการบริหารการเปลียนแปลง ดังนันในส่วนการ
ื
จัดซอเครื
องจักร หรือ จัดจ ้างแรงงาน ใหม่ใดๆ ไม่วา่ อย่างไรก็ต ้องมีการพิจารณาประเด็นด ้านอาชวี อนา
มัยและความปลอดภัย

การจัดซือจัดจ ้าง เป็ นกระบวนการหนึงขององค์กร ทีจะทําให ้(หรือไม่บรรลุ)บรรลุผลลัพธ์ตามนโยบาย
ั ทัศน์ พันธกิจ ข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี รวมถึง ผลลัพธ์ทคาดหวั
วิสย
ี
งจาก ระบบ OH&S ด ้วยเหตุผล
ื ดจ ้างจึงมีความสําคัญ
นี การควบคุมงานจัดซอจั
ื
กระบวนการ สําหรับการจัดซอและจั
ดจ ้าง มีเพือให ้เกิดความแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครืองมือ
เครืองจักร และบริการเป็ นไปตามความต ้องการขององค์กร และมีการคํานึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภ ัยของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองจักร และบริการ
การทีองค์กรมีระบบการจัดซือจัดจ ้างทีดี จะช่วยลดปั ญหาทีจะเกิดขึนกับกระบวนการต่างๆ ในองค์กรซึง
เป็ นการลดความเสียงและป้ องกันอันตรายจากอุบต
ั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ดขึนได ้ ไม่วา่ กับคนทํางานใดๆในขอบข่าย
่ มอบและผูร้ ับเหมา การทบทวน
้ ง
ขันตอนการดําเนินงานควรครอบคลุมถึงการคัดเลือกและการประเมินผูส
ข ้อมูลในการจัดซือและจัดจ ้าง การชีบ่ง การประเมินผลและการควบคุมผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
่ งค์กร ตามประเภทของการจัดซอจั
ื ดจ ้าง
เครืองมือเครืองจักร และบริการ ทีเข ้ามาสูอ
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8.1.4

Trick
ข ้อกําหนดนีไม่ใช่ข ้อกําหนดใหม่ เป็ นข ้อกําหนดทีมีใน OHSAS 18001:2007 อยูแ
่ ล ้ว (ทังในส่วนการ
ควบคุมการปฏิบต
ั ก
ิ ารและการระบุอน
ั ตราย) แต่ไม่วา่ อย่างไรมักมีการนํ าข ้อกําหนดนีเฉพาะในการจัดซือ
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เป็ นหลัก และมักไม่ครอบคลุมงานจัดจ ้างในห่วงโซ่อป
ุ ทาน หรือ Supply Chain ของ
ตนในด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึงการบริหารห่วงโซ่อป
ุ ทานถือเป็ นกุญแจและยุทธศาสตร์
สําคัญทีจะส่งผลสําเร็จทางธุรกิจอย่างยังยืน
ื
ื ดจ ้าง ผลิตภัณฑ์และบริการ อาจหมายถึง
ตัวอย่างมาตรการควบคุม สาํ หรับการจัดซอการจั
ดซอจั
้
กระบวนการ หรือ กิจกรรมใดๆ เพือใชในการตรวจสอบว่
า
 เครืองจักร อุปกรณ์มก
ี ารสง่ ตรงตามสเปค และได ้รับทดสอบเพือให ้แน่ใจว่า มันทํางานตามที
ตังใจไว ้
้
 ได ้รับการติดตังเพือใชงานตามสเปค
 มีการจัดสง่ วัสดุตามสเปค
 ข ้อกําหนดการใช ้ ข ้อควรระวัง หรือมาตรการป้ องกันอืน ๆมีพร ้อมอยู่ และได ้ทําการสือสารกับ
ผู ้ทํางานและอืนๆทีอาจได ้รับผลกระทบ

8.1.4.2

ผู ้รับเหมา(Contractors)

ื ดจ ้างกับผู ้รับเหมา, สาํ หรับการบ่งชอั
ี นตราย และเพือ
องค์กรต ้องประสานงานกระบวนการจัดซอจั
ประเมินและควบคุม ความเสียงด ้าน OH&S ,ซึงเกิดขึนจาก
a) กิจกรรมและการปฏิบต
ั งิ านของผู ้รับเหมาทีกระทบต่อองค์กร
b)กิจกรรมและการปฏิบต
ั งิ านขององค์กรทีกระทบต่อผู ้ทํางาน(worker)ของผู ้รับเหมา
c)กิจกรรมและการปฏิบต
ั งิ านของผู ้รับเหมาทีกระทบต่อผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอืนในสถานที
ทํางาน
องค์กรต ้อง มันใจว่า ข ้อกําหนดของระบบการบริหารจัดการ OH&Sของตนได ้บรรลุโดย ผู ้รับเหมาและผู ้
ทํางาน(worker)ของผู ้รับเหมา กระบวนการจัดซือจัดจ ้างขององค์กร ต ้องกําหนดและใช ้เกณฑ์ด ้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับการคัดเลือกผู ้รับเหมา
หมายเหตุ จะเป็ นประโยชน์ในการควบรวม เกณฑ์ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการคัดเลือกผู ้รับเหมา ใน
เอกสารสัญญา

่ กัน ไม่แตกต่าง แต่อย่างใด ในสว่ นนี
เป็ นข ้อกําหนดเดิม OHSAS 18001:2007 ก็มข
ี ้อกําหนดนีเชน
ตามข ้อกําหนด หากเป็ นผู ้รับเหมา ต ้องได ้รับการ บ่งชีอันตราย และเพือประเมินและควบคุม ความเสียง
ด ้าน OH&S แต่หากเป็ นการจัดซือหรือจัดจ ้างจากแหล่งภายนอก(outsource) มาตรฐานไม่บังคับให ้ต ้อง
ทําดังกล่าว
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8.1.4

เพราะว่าต ้องมีการ บ่งชีอันตราย และเพือประเมินและควบคุม ความเสียงด ้าน OH&S ต่อผู ้ทํางานในส่วน
ต่างๆ งานประเภท”ผู ้รับเหมา”จึงต ้องเป็ นงานทีทํา ใกล ้ไม ้ ใกล ้มือ เห็นได ้ คุมได ้ ดูแลติดตาม สงั การได ้
แทรกแทรงได ้ จัดหนั กบังคับได ้อย่างเต็มที ผูร้ ับเหมาจึงม ักเป็นเรืองของผูท
้ า
ํ งานทีได้ทา
ํ งานใน
สถานทีของเรา
้
มาตรฐานนีบังคับให ้มีการกําหนดและใชเกณฑ์
ด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย สาํ หรับการคัดเลือก
ผู ้รับเหมา แต่หากเป็นการจ ัดซือหรือจ ัดจ้างจากแหล่งภายนอก(outsource) มาตรฐานกล ับไม่
บ ังค ับให้ตอ
้ งดําเนินกิจกรรมด ังกล่าว
การควบคุมผูร้ ับเหมานี จริงๆเป็นเรืองของการควบคุมผูท
้ า
ํ งานทีไม่ใช่คนขององค์กรท่าน โดย
กระบวนการจ ัดซือจ ัดจ้าง คนงานทีเป็ นคนงานชัวคราวทีรับเงินจากองค์กรมักถูกควบคุมด ้วยระบบการ
ว่าจ ้างซึงมักเป็ นส่วนงานบุคคลดูแล (แต่ไม่วา่ อย่างไร ก็เป็ นการจัดจ ้าง) คนของลูกค ้าทีเข ้ามาชัวคราว
ึ นการควบคุมด ้วยระบบธุรการ ทีไม่ใชจ
่ ัดจ ้าง) คนของผู ้รับเหมาทีเข ้ามาในสถานทีเราซงึ
(visitor) (ซงเป็
ั
มักชวคราว
ต่างหากทีต ้องควบคุมด ้วยระบบควบคุมผู ้รับเหมา
่ นขององค์กร ทีเข ้ามาในสถานทีทํางานนี มักเป็ น การให ้เซน
็ ต์ชอเข
ื
มาตรการควบคุมคนทีไม่ใชค
้า
สถานที การบังคับใช ้ PPE การบังคับอบรมในระดับเดียวกับผู ้ทํางานเรา(หากต ้องทํางานเดียวกัน (
ISO45001 ; ข ้อ 7.2)) ซึงก็เป็ นสิงทีท่านทําเป็ นพืนฐานอยูแ
่ ล ้ว ก็ไม่แปลกอะไร
่ ถานทีทํางานท่าน
ผูท
้ า
ํ งานทีไม่ใช่คนขององค์กร ทีอาจเข้าสูส
ประเภท
ผู ้เยียมชม
คนงานชัวคราว
ผูร้ ับเหมา
ผู ้ขายหรือ ผู ้ส่ง
มอบ

ประเภทของงาน
ิ
เยียมชมสถานที เข ้าร่วมประชุม ตรวจสอบชนงาน
ทํางานทดแทนคนงานขององค์กร
่ มบํารุง ทําส ี ก่อสร้าง ทําความสะอาด หรือ
ซอ
ให้บริการอืนใด ณ สถานทีทา
ํ งาน
ส่งมอบสินค ้า บริการ ณ สถานที

กลุม
่ ตามผู ้รับผิดชอบ
Admin Control
HR Control
Contractor Control
Outsource Control

เมือองค์กรได ้มีการว่าจ ้าง ผู ้รับเหมา(a person working under its control) ทํางาน ณ สถานที ต ้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรท่าน ซึงส่วนมาก งานทีทําโดย
ี
ผู ้รับเหมาอาจมีความเสยงด
้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยทีสูงกว่ากิจกรรมโดยปกติขององค์กรเอง
ี
ดังนันมาตรการควบคุมจึงแตกต่างตามลักษณะงานและ OH&S Risk จึงต ้องบริหารจัดการตามความเสยง
ี นตราย และเพือประเมินและควบคุม
ของอันตรายนั นๆ เพราะเหตุผลนีมาตรฐานจึงบังคับให ้มี การบ่งชอั
ความเสียงด ้าน OH&S สําหรับผู ้รับเหมาแต่ละงาน
เมือมีการพิจารณา จ ัดการก ับผูร้ ับเหมา มีประเด็นหล ักๆทีต้องคํานึงถึง
a) แจ ้ง สือสาร อันตรายระหว่างองค์กรกับผู ้รับเหมา
b) ควบคุมการปฏิบต
ั งิ านเข ้าถึงพืนทีอันตรายและกิจกรรม
c) รายงานการบาดเจ็บของผู ้รับเหมาหรือเจ็บป่ วย
d) กระบวนทีต ้องปฏิบต
ั เิ มือเกิดกรณีฉุกเฉิน
กระบวนการ (ระบบ) ในการบริหารจ ัดการผูร้ ับเหมาโดยทวไป
ั
ควรประกอบด้วย
้ นสว่ นหนึงของเงือนไขสญ
ั ญาว่าจ ้าง
 สร ้างเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้รับเหมา และ ใชเป็
๋ ู ้รับเหมา
 สือสารของความต ้องการขององค์กร ด ้าน OH&S ขององค์กรสูผ
 ประเมิน เฝ้ าติดตามตรวจสอบ และประเมินซํา ในส่วนสมรรถนะด ้านOH&Sของผู ้รับเหมา
่ เดียวกับ
ตัวอย่างมาตรการควบคุม ในการบริหารจัดการผู ้รับเหมาในกรณีมค
ี นงานของผู ้รับเหมา ( เชน
คนงานของ outsource) เข ้ามาทํางานในพืนที เนืองจากความรู ้และกําลังความสามารถของแต่ละบุคลากร
ทีมาจากภายนอกมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก งานทีทํามักมีความแตกต่างด ้านอันตรายและความ
เสียงสูง ดังนันควรมีการพิจารณาก่อนจัดทํามาตรการควบคุมในแต่ละประเภทแต่ละราย
ตัวอย่างมาตรการควบคุมทีมักใช ้กันเช่น :
o การควบคุมการเข ้าถึงพืนที;
o การใช ้ PPE , การขอการอนุญาติกอ
่ นเริมงาน
o การใชอุ้ ปกรณ์ Lockout/tag out
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o
o
o
o
o

o

8.1.4

การทํางานในทีสูง
สร ้างความรู ้และกําลังความสามารถ ก่อนทีจะอนุญาติให ้ใชอุ้ ปกรณ์
ให ้คําแนะนํ าและการฝึ กอบรมตามความจําเป็ น
การแจ ้งให ้ทราบหรืออบรมหรือฝึ กในสว่ นของ การอพยพเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
้
ควบคุมด ้วยป้ ายเตือน หรือ ใชการควบคุ
มเชงิ การจัดการ
วิธใี นการติดตามพฤติกรรม และกํากับดูแลกิจกรรมของพวกเขา

Trick
้ นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้รับเหมา อาจได ้มาจาก
หลักฐาน เอกสาร อะไรบ ้างทีสามารถใชเป็
 ประสบการณ์ทํางานในงานชนิดเดียวกัน
 การอ ้างอิงผลงาน สมรรถนะจากลูกค ้าก่อนทีตรวจสอบได ้
 สถิตก
ิ ารเกิดอุบต
ั เิ หตุ การเจ็บป่ วย
 หลักฐานแสดงคุณวุฒ ิ คุณสมบัต ิ
 หลักฐานทักษะและการฝึ กอบรมของผู ้ทีจะเข ้ามาทํางาน
 หลักฐานการฝึ กอบรมความปลอดภัยและสุขภาพ
 หลักฐานการประเมินความเสียงและขันตอนวิธก
ี ารทํางาน
 หลักฐานอืนๆตามเกณฑ์สําหรับการเลือกผู ้รับเหมา

8.1.4.3 เอาต์ซอร์ส (แหล่งภายนอก Outsourcing)
ั
องค์กรต ้องทําให ้มันใจว่า กระบวนการและฟั งชนงานจากแหล่
งภายนอกได ้รับการควบคุม.
องค์กรต ้องมันใจว่า การประสานงานกับแหล่งภายนอกสอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฏหมายและข ้อกําหนด
อืนๆ และ บรรลุ ผลลัพธ์ทต
ี ้องการของระบบการบริหาร OH&S. ประเภทและระดับการควบคุมที
ประยุกต์ใช ้กับกระบวนการและฟั งชันเหล่านีต ้องมีการกําหนดภายในระบบบริหาร OH&S
หมายเหตุ การประสานงานกับผู ้ให ้บริการภายนอก สามารถช่วยให ้องค์กรจัดการกับผลกระทบจากแหล่งภายนอก
ต่อสมรรถนะ OH&S

ึ OHSAS 18001:2007 ไม่ม ี
เป็นข้อกําหนดใหม่ ซง
ไม่บ ังค ับ ให้ตอ
้ งมี เกณฑ์ มีคะแนน มีวธ
ิ ก
ี าร ในการเลือก ประเมิน ติดตาม เหมือน ISO9001
แต่อย่างไร
ํ หร ับ
มาตรฐานไม่บังคับตรงๆ ให ้มีการกําหนดและใชเ้ กณฑ์ดา้ นอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย สา
ึ งนี
ิ มีความแตกต่างจากระบบจัดการ ผู ้รับเหมา (Contractors)
การค ัดเลือก outsource แต่อย่างใด ซงส
ี ันตราย และเพือประเมินและควบคุม ความเสยงด้
ี
มาตรฐานไม่บังคับตรงๆ ให ้มีการบ่งชอ
าน OH&S
สําหรับ outsource แต่อย่างใด ซึงสิงนีมีความแตกต่างอย่างยิงจากระบบจัดการ ผู ้รับเหมา (Contractors)
ั
เป็นเรืองของการยกระด ับความปลอดภ ัยของซพพลายเออร์
ขององค์กรตามกรอบ ตามบริบท
ตามนโยบาย และตามผลล ัพธ์ทต้
ี องการจากระบบ
การทํามากทําน ้อย ขนาดไหน หรือไม่ทํา ก็อยูท
่ ี ผลกระทบของ outsource นนๆ
ั ต่อ สมรรถนะ
OH&S ทีองค์กรท่านต้องการ !
่ ป
Outsource คือ องค์กรใดๆในห่วงโซอ
ุ ทานของท่าน เป็ นองค์กรภายนอกทีมีอส
ิ ระในการบริหารกิจการ
ึ าให ้ต ้องได ้รับการควบคุมแบบ
ของตน ในการทีจะสง่ มอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให ้องค์กรท่าน ซงทํ
outsource control (แม ้ว่า สถานทีตังจะอยูน
่ อกขอบเขตการรับรองก็ตาม)
การ outsource งานออกไปทํานอกองค์กร (เช่น งานตัด งานเชือม งานผลิต งานชุบ การทําสี การ
ประกอบ งานขนส่ง งานจัดเก็บ งานทวงหนี งานกําจัดขยะ งานสํารวจตลาด งานตรวจสอบ งานตรวจ
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ติดตามภายใน งานออกแบบ งานติดตัง เป็ นต ้น) การ outsourceงานให้องค์กรภายนอกไม่อาจใช ้
ี
เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความร ับผิดชอบสําหร ับความเสยงOH&S
ได ้ ดังนันองค์กรจึงต ้องมี
มาตรการควบคุมทีเหมาะสมในระบบการบริหารOH&S
การเอาต์ซอร์ส กิจกรรมหรือกระบวนการ ไม่ได ้หมายถึงจะโอนถ่ายความรับผิดชอบสาํ หรับการบรรลุตาม
กฎหมาย หรือข ้อกําหนดขององค์กรได ้ องค์กรจึงควรมีมาตรการควบคุม เพือให ้แน่ใจว่า ผู ้ให ้บริการ
ภายนอกเข ้าใจและได ้ทําในสิงทีจําเป็ นและยอมรับได ้ ซึงมาตรการควบคุมอาจรวมถึง การกําหนดไว ้ใน
เงือนไขสัญญา การอบรม การตรวจสอบ การประเมินความเสียง
งาน outsource ทีอยูใ่ นข ้อกําหนดนี รวมถึงกระบวนการใดๆ หรือฟั งชันงานใดๆ ทีซึงเป็ นฟั งชันหนึงของ
ึ บรู ้โดยผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียว่ากระทําโดย
องค์กร หรือ อยูใ่ นขอบเขตการรับรอง หรือ กระบวนการทีซงรั
องค์กร
่ ป
ท่านต ้องเข ้าใจว่า การบริหารห่วงโซอ
ุ ทาน เป็ นกุญแจและยุทธศาสตร์สาํ คัญทีจะสง่ ผลสาํ เร็จทางธุรกิจ
้ นสว่ นหนึงในการ
อย่างยังยืน ในปั จจุบน
ั ดังนันระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยสามารถใชเป็
่ ป
่ กัน
บริหารห่วงโซอ
ุ ทานได ้เชน
เป็ นความท ้าทายในการทําให ้ได ้มาในเรืองOS&Hสําหรับห่วงโซ่อป
ุ ทาน เพราะต ้องอาศัยการกระทําเกิน
ขอบเขตของบริษัทใดบริษัทหนึง ทังนีเนืองจากการทําธุรกิจจะมีหลายบริษัททีทํางานร่วมกันในห่วงโซ่
อุปทาน องค์กรและซัพพลายเออร์ (ซัพพลายเชน) มีลักษณะการทํางานเป็ นเครือข่าย โดยมีพนหลั
ื
ก
จากการไหลของสินค ้าและวัสดุ รวมถึงการยึดโยงเกียวกันในส่วนข ้อมูล สารสนเทศ ความรู ้ วัสดุ และ
เงินทุน ทีเกียวเชือมโยงกันในการผลิต การกระจายสินค ้าและขายสินค ้า ซึงองค์กรทีประยุกต์ใช ้ระบบ ISO
ั พลายเชนของตนในการประยุกต์ใชแนวปฏิ
้
45001 นีมีภาระในการใชอิ้ ทธิพลเท่าทีมีกบ
ั เครือข่ายซพ
บต
ั ท
ิ ดี
ี
ด ้านความปลอดภัยและอาชวี อนามัย เพือความยังยืน ผ่าน เงือนไขทางแรงกดดันด ้านเศรษฐกิจ หรือการ
ั พลายเออร์ เป็นเรืองของสร้างแรงกดด ัน และ
สร ้าง แรงจูงใจ หรือนโยบายในการจัดการกับซพ
่ ป
แรงจูงใจ ผ่านอํานาจการต่อรองในห่วงโซอ
ุ ทาน เพือปรับปรุงสมรรถนะด ้านอาขีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององค์กรท่าน ( Promoting occupational safety and health through the supply chain)
ประเภทและระดับการควบคุมทีประยุกต์ใช ้กับกระบวนการและฟั งชันเหล่านีจะทํามากทําน ้อย จะคุมเข ้ม
หรือแบบจางๆ ก็แล้วแต่องค์กรเอง องค์กรเลือกได ้ว่าจะทํามากทําน ้อย ทําหนักหรือทําเบา ทําบางราย
หรือทําทุกราย ซึงท่านสามารถใช ้หลักเกณฑ์พจ
ิ ารณา จาก ข ้อกําหนดกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
รวมถึงผลลัพธ์ทต
ี ้องการของระบบการบริหาร OH&S ขององค์กรเอง (ซึงแปลว่าเลือกได ้ ทํามาก ทําน ้อย
เพียงให ้เหมาะกับบริบทองค์กร ณ ขณะนัน ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นได ้เสียนั น เป็ นต ้น )
ึ
หากกรณีทมี
ี กจิ กรรมของ outsource ในสถานทีทํางานหรือใกล ้สถานทีทํางานทีซงสามารถส
ง่ ผลกระทบ
ต่อ OH&S Risk ต่อคนขององค์กรท่าน หรือกระทบคนงานของoutsource เอง องค์กรต ้องพิจารณา
ประเภทและระดับการควบคุมทีประยุกต์ใช ้อย่างเข ้มงวด (เทียบเท่ากับงานของผู ้รับเหมา อะไรทีทําได ้
เพือให ้เกิดความปลอดภัยกับคนทํางานทุกภาคส่วน ก็ต ้องทํา)
ประเภทและระดับการควบคุมทีประยุกต์ใช ้กับกระบวนการและฟั งชันเหล่านี หากทําน ้อยเชิงรับ ก็ทําผ่าน
กระบวนการกําหนดสเปค และตรวจรับสินค ้า ในมุมความปลอดภัย

ื จ ัดจ้าง
กระบวนการ(ระบบ)ในการควบคุมการจ ัดซอ
ขอบเขตและรายละเอียดของการจัดทําเอกสารการจัดซือขึนอยูก
่ บ
ั ระดับของความเสียงทีได ้จากการ
ึ ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองจักร และบริการ นันๆ
ประเมินซงเกี
ิ ค ้า อุปกรณ์ และ บริการทีจะซอ
ื
 จัดทําข ้อกําหนด เสปค สน
• สารเคมีอน
ั ตราย ควรต ้องมีเอกสารแสดงข ้อมูลเคมีภัณฑ์เพือความปลอดภัย
(Material Safety Data Sheet)
• อุปกรณ์ เครืองมือเครืองจักร ควรต ้องได ้รับการพิจารณาข ้อมูลรายละเอียดด ้านความ
่ ข ้อมูลรายละเอียด ของเครืองจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีติดมากับ
ปลอดภัย เชน
เครืองจักร (guard) และควรมีเอกสารคูม
่ อ
ื การใช ้งาน และการบํารุงรักษา
• อุปกรณ์ทใช
ี ้ในการตรวจวัด ควรต ้องมีเอกสารคูม
่ อ
ื การใช ้งาน การบํารุงรักษา และการ
สอบเทียบ (calibration)
 สือสารข ้อกําหนด OH&S ขององค์กร ให ้กับ ซัพพลายเออร์
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8.1.4

มีข ้อกําหนด ทีต ้องให ้มีการขออนุมต
ั ล
ิ ว่ งหน ้าสําหรับการซือ หรือ ขนส่ง/ขนถ่ายสารเคมีอน
ั ตราย
วัสดุอน
ั ตรายใดๆ
มีข ้อกําหนดในการอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้าและกําหนดเสปคสําหรับการซือเครืองจักรใหม่และอุปกรณ์
มีข ้อกําหนดในการขออนุมต
ั ล
ิ ว่ งหน ้าจากขันตอนการดําเนินงานเพือความปลอดภัยของ
ิ ว่ น อุปกรณ์ ก่อน
เครืองจักร อุปกรณ์ และ/หรือการขนถ่าย ยกขนอย่างปลอดภัยของวัสดุ ชนส
การนํ าไปใช ้
ั
ค ัดเลือกและเฝ้าติดตามซพพลายเออร์
ในมุมสมรรถนะด้านอาชวี อนาม ัยและความ
ปลอดภ ัย
ั
ให้ซพลายเออร์
ประเมินตนเอง (self-assessment by the suppliers)
ั
ตงเป
ั ้ าให้ ซพพลายเออร์
บางรายได้การร ับรองมาตรฐาน ISO45001
ั
ทําการตรวจสอบ ตรวจประเมิน ซพพลายเออร์
ในมุมความปลอดภ ัยและอาชีวอนาม ัย ใน
ประเด็นหล ักๆ
การทําตรวจสอบสินค ้า อุปกรณ์เครืองจักร และ การทวนสอบสมรรถนะด ้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของซัพพลายเออร์ ณ สถานที
ให ้ผู ้ส่งมอบเสนอส่ง โครงการในเรืองการปรับปรุงด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภ ้ย เพือร่วม
ประกวด
ให ้ความรู ้ ให ้งบประมาณ ร่วมกันปรับปรุงสถานประกอบการของซัพพลายเออร์ให ้มีความ
ั พลายเออร์
ปลอดภัยหรือสง่ ผลดีตอ
่ อาชวี อนามัยของคนงานซพ
ั พลายเออร์ สง่ รายงานสมรรถนะด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
กําหนดให ้ซพ
ิ านวยความสะดวกใหม่ให ้กับซพ
ั พลายเออร์ในมุมความปลอดภัยและอาช ี
อนุมต
ั ก
ิ ารออกแบบสงอํ
วอนามัย

Trick
การโปรโมท OH&S ในซัพพลายเชน เป็ นเรืองขององค์กร เป็ นกลยุทธ์ขององค์กรในการจัดการธุรกิจของ
่ ู ้บริหาร
ตน ไม่สามารถกระทําโดยเจ ้าหน ้าทีความปลอดภัยโดยผู ้เดียว ท่านต ้องหยิบยกเรืองนีสูผ
ั พลายเชน เป็ นสว่ นหนึงของค่าว่าจัดการธุรกิจอย่างยังยืน (CSR) ดังนันท่าน
การโปรโมท OH&S ในซพ
ั พลายเชน เป็ นเรือง Market-based / private initiatives( เชน
่ EICC,
ต ้องเข ้าใจว่า การจัดการซพ
SEDEX, BSCI…) ซึงมักได ้รับแรงผลักดันจาก ความต ้องการของกฎหมายใหม่ๆ , ความต ้องการของ
ลูกค ้า , ตอบสนองต่อผู ้มีสว่ นได ้เสีย , การได ้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน , แรงกดดันจากสังคม และ
การสูญเสียชือเสียง
การจัดการซัพพลายเชน เป็ นเรืองการจัดการธุรกิจ มีจังหวะ มีเวลา มีขนมี
ั ตอน มีความเหมาะสมต่อแต่ละ
ี
างกัน ตังแต่ เพียงกําหนดความคาดหวัง ทําการประเมิน จนถึง
องค์กรและแต่ละซัพพลายเออร์ทแตกต่
การร่วมมือกัน เพือให ้องค์กรสามารถมอบสภาพการทํางานทีปลอดภัยและสถานทีทํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน
(healthy workplaces) ผ่านการป้ องกันการบาดเจ็บจากการทํางานและ/หรือ ภาวะทุกขภาพ (ill health)
รวมถึงปรับปรุงเชงิ รุกในสมรรถนะด ้าน OH&S
การจัดการซัพพลายเชนเป็ นเรืองของการสร ้างแรงกดดันและสร ้างแรงจูงใจ ตัวอย่างการจัดการทีกระทํา
ได ้เช่น
 ลดจํานวนของการตรวจสอบ(audit)
 จัดทําโปรแกรมซัพพลายเออร์ดเี ด่น
 ให ้ธุรกิจ ให ้งานเพิมขึน
 ให ้รางวัลและประกาศการรับรู ้
 อนุญาตให ้มีสว่ นร่วมในการวางแผนหรือร่วมการประชุมเชิงกลยุทธ์ (strategic buyer/supplier



planning meetings) , แผนธุรกิจระยะยาว
แบ่งปั นต ้นทุนสําหรับปรับปรุงความยังยืนใดๆ
ให ้ความชว่ ยเหลือสําหรับการสร ้างขีดความสามารถใดๆ

หากองค์กรท่านมีความต ้องการหรือจําเป็ นต ้องจัดการกับซัพพลายเชน สิงทีองค์กรสามารถกระทําได ้ หรือ
ควรกระทํา คือ
 แบ่งปั นข ้อมูลทางธุรกิจทีเกียวข ้องกับซัพพลายเออร์
 สร ้างความสัมพันธ์ระยะยาว
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8.1.4

สร ้างแรงจูงใจเพือความยังยืน
กําหนดความคาดหวังในการการปรับปรุงระบบการจัดการเพือให ้เกิดความยังยืน
ส่งเสริม และให ้รางวัลด ้วยความโปร่งใส
ให ้ความสําคัญกับวิธก
ี ารดําเนินธุรกิจของตนเองทีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของซัพ
พลายเออร์เพือตอบสนองความยังยืนทีคาดหวัง

นิยาม
3.3
ผูท
้ า
ํ งาน(worker)
บุคคลทีทํางานหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับงานภายใต ้การควบคุมขององค์กร (3.1)
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล - บุคคลทีทํางานหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับงานภายใต ้การจัดการทีหลากหลาย ได ้รับค่าจ ้าง
หรือไม่ได ้รับ อาทิเช่น ประจําหรือชัวคราว เป็ นช่วงหรือตามฤดูกาล ชัวคราวหรือพาร์ทไทม์
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ผู ้ทํางาน(worker)รวมถึงผู ้บริหารระดับสูง (3.12) บุคคลทีทําด ้านบริหารและไม่ได ้ทําด ้านบริหาร
หมายเหตุ 3 ข ้อมูล – งานหรือกิจกรรมเกียวกับงานทีดําเนินการภายใต ้การควบคุมขององค์กร อาจดําเนินการโดยผู ้
ทํางาน(worker) ทีจ ้างโดย องค์กร , ผู ้ทํางานภายนอกจากผู ้ให ้บริการภายนอก (external providers) ผู ้รับเหมา
(contractor) รายบุคคล(individual) และผู ้ทํางานของเอเยนซี และ โดยบุคคลอืนๆตามขอบเขตขององค์กรทีมีการ
ควบคุมร่วมกับงานหรือกิจกรรมทีเกียวข ้องกับงาน ตามบริบทองค์กร

3.6
สถานทีทํางาน
สถานทีภายใต ้การควบคุมขององค์กร (3.1) ทีบุคคลต ้องเป็ นหรือต ้องไปเพือการทํางาน

หมายเหตุ 1 ข ้อมูล- ความรับผิดชอบขององค์กรภายใต ้ระบบบริหาร OH&S(3.11) สําหรับสถานทีทํางานต ้องขึนอยู่
กับระดับความสามารถในการควบคุมสถานทีทํางาน

3.7
ผูร้ ับเหมา
องค์กรภายนอก (3.1) ทีให ้บริการแก่องค์กรตามสเปคและเงือนไขตามตกลงกัน
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล- การบริการอาจรวมถึงกิจกรรมการก่อสร ้าง

3.28
สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
3.29
เอาต์ซอร์ส (แหล่งภายนอก)
ั
การทําการประสานงาน ให ้องค์กรภายนอก(3.1) ทําหน ้าทีส่วนใดส่วนหนึง ของฟั งก์ชนหรื
อกระบวนการ
ขององค์กร (3.25)
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: องค์กรภายนอกอยูน
่ อกขอบเขตระบบบริหาร (3.10) แม ้ว่าหน ้าทีหรือกระบวนการทีจ ้างแหล่ง
ภายนอกอยูภ
่ ายในขอบเขต
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง
ISO/IEC Directives ส่วนที 1

-END-
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8.2

8.2การเตรียมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
8.2การเตรียมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ น เพือเตรียมการและตอบสนอง
สําหรับ สถานการณ์ฉุกเฉินทีมีนัยยะ ตามทีระบุใน 6.1.2.1 รวมถึง :
a) การจัดทํา แผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน,รวมการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
b) ให ้การอบรมสําหรับแผนตอบสนอง
้ กําลังความสามารถของแผนการตอบสนอง เป็ นระยะ
c) ทดสอบและฝึ กซอม
d) การประเมินสมรรถนะ และ, ตามจําเป็ น, แก ้ไขแผนตอบสนอง, รวมถึงหลังการทดสอบ และ
โดยเฉพาะหลังการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ื
e) สอสารและให
้ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับผู ้ทํางาน(worker)ทุกคน ทีมีหน ้าทีและรับผิดชอบ
f) สือสารข ้อมูลทีเกียวข ้องให ้กับผู ้รับเหมา, ผู ้มาเยือน, การให ้บริการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน, หน่วย
ราชการ และ, ตามความเหมาะสม ,ชุมชนท ้องถินตาม
g) ไตร่ตรองถึง (take into account)ความจําเป็ นและความสามารถของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้อง
ทังหมดและ ทําให ้มันใจในการมีสว่ นร่วม , ตามความเหมาะสม, ในการจัดทําแผนตอบสนอง
องค์กรต ้องธํารงรักษาและจัดเก็บเอกสารสารสนเทศเกียวกับกระบวนการ และเกียวกับแผนการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทีเป็ นไปได ้

การเตรียมพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1

ทวไป
ั

1.1 ทีมา
เหตุฉุกเฉินเป็ นเหตุการณ์ทจํ
ี าเป็ นต ้องมีการตอบสนองทีรวดเร็วและประสานงานเพือลดอันตรายทีอาจ
เกิดขึนต่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนภายในองค์กรและ/หรือ ในบริเวณใกล ้เคียงกับสถานที
ทํางานทีสามารถควบคุมโดยองค์กร
ทุกองค์กรต ้องเผชิญกับความเสียงจากเหตุฉุกเฉิน ไม่วา่ ใหญ่หรือเล็ก ง่ายหรือซับซ ้อน อันตรายตําหรือ
อันตรายสูงทีความเสียง ความแตกต่างอยูใ่ นความถีทีอาจเกิด และผลกระทบทีตามมา
เนืองจากธุรกิจมีการปรับเปลียนเป็ นปกติ ทุกองค์กรควรจัดทํา
ึ
นํ าไปปฏิบต
ั ิ และธํารงรักษา ขันตอนปฏิบต
ั ท
ิ ซ
ี ง:
a) เพือระบุโอกาสสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีนัยยะ และ
b) เพือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าว
การตอบสนองควรเหมาะสมความเสียงและความซับซ ้อน ของ
องค์กร

ฉุกเฉิน หมายถึง




ทีเป็ นไปโดยปั จจุบน
ั ทันด่วนและ
จะต ้องรีบแก ้ไขโดยฉั บพลัน
เร่งด่วน,รีบด่วน,เร่งรีบ,ฉั บพลัน
ปั จจุบน
ั ทันด่วน, ชุลมุน วุน
่ วาย

องค์กรควรตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทีเกิดขึนจริงและป้ องกันหรือบรรเทาผลกระทบทีไม่พงึ
ประสงค์จาก OH&S ทีเกียวข ้อง
ี ทีเกียวข ้องเชน
่ ผู ้
ในการวางแผนการตอบสนองฉุกเฉินองค์กรควรคํานึงถึงความจําเป็ นของผู ้มีสว่ นได ้เสย
ให ้บริการฉุกเฉิน สถานประกอบการข ้างเคียง และ ชุมชนทีอาจอยูใ่ นจุดเกิดเหตุ
องค์กรควรทดสอบขันตอนเพือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกับผู ้มีสว่ นได ้เสียทีเกียวข ้องตามความ
เหมาะสม
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องค์กรควรทบทวนเป็ นระยะ และในกรณีทจํ
ี าเป็ นให ้แก ้ไขขันตอน
การเตรียมความพร ้อมและการตอบสนองฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิง
หลังจากการทดสอบเป็ นระยะ และหลังจากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

8.2

เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที
จํ าเป็ นต ้องมีก ารตอบสนองทีรวดเร็ ว
และมีการประสานงานเพือลดอันตราย
ทีอาจเกิด ขึนต่ อ ความปลอดภั ย และ
สุขภาพ

การจัดการเหตุฉุกเฉินแตกต่างจากการจัดการอุบต
ั ก
ิ ารณ์โดยทัวไป
การจัดการเหตุฉุกเฉินจะจัดการกับผลทีตามมาของเหตุการณ์ ซงึ
มักแตกต่างจากขันตอนจัดการกับอุบต
ั ก
ิ ารณ์พนฐานขององค์
ื
กร
ตัวอย่างของผลทีตามมา ได ้แก่ การบาดเจ็บซําซ ้อน หรือเกิดไฟไหม ้ขนาดใหญ่

เหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่เกิดขึนจากกิจกรรมขององค์กร จึงต ้องมุง่ ความสนใจในส่วนนีเป็ นหลัก.
อย่างไรก็ตาม บางอย่างเกิดขึนจากเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนในสถานประกอบการใกล ้เคียง เช่นไฟไหม ้หรือเกิด
่ นํ าท่วมหรือลมพายุ
การระเบิดหรือจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เชน
ตัวอย่างของเหตุฉุกเฉินรวมถึง:
่ ารบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่ วย
• เหตุการณ์ทนํ
ี าไปสูก
• ไฟและการระเบิด
• การปล่อยสาร/ก๊าซ ทีเป็ นอันตราย
• ภัยธรรมชาติ หรือจากสภาพอากาศไม่ดี
• การสูญเสียของสาธารณูปโภค (เช่นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ า)
• เกิดโรคระบาด / การระบาดของโรคติดต่อ
• เกิดการประท ้วงในพืนที การก่อการร ้าย การก่อวินาศกรรม การเกิดความรุนแรงในสถานที
ทํางาน
• ความล ้มเหลวของอุปกรณ์สําคัญ
• อุบต
ั เิ หตุจราจร

1.2 การเตรียมพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพร ้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินถูกกําหนดไว ้ในขณะทํากิจกรรม การระบุความเป็ น
ี ตามทีระบุใน 6.1.2.1
อันตรายการประเมินและควบคุมความเสยง
มาตรการควบคุม อุบต
ั ก
ิ ารณ์OH&S มีวต
ั ถุประสงค์เพือลดความถีของการเกิดและความรุนแรงของ
้ กกิจกรรมการป้ องกันทีเหมาะสม และ หนึงในกิจกรรมทีสาํ คัญหลังเกิดอุบต
เหตุการณ์โดยใชหลั
ั ก
ิ ารณ์คอ
ื
ั
การปรับปรุงการควบคุมความเสียงทีมีอยูใ่ นปั จจุบน
ในทางตรงกันข ้าม การเตรียมพร ้อมและการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินนันเกียวข ้องกับการลดความรุนแรงของ
ผลกระทบ
จากมุมมองของการเตรียมพร ้อมฉุกเฉินและการตอบสนอง มีตังแต่ระดับอันตรายตํา เช่นองค์กรขนาดเล็ก
ี
่ โรงปิ โตรเคมี
ั
่ งค์กรทีมีความเสยงสู
ง เชน
ทํางานเอกสารมีสํานั กงานอยูใ่ นอาคารชนเดี
ยว ไปสูอ
ในอดีตการจัดการการเกิดเหตุฉุกเฉิน การเตรียมพร ้อมและการตอบโต ้ อาจไม่มากไปกว่าขันตอนการปฐม
ั ซอน
้ แต่ยังคงรวมการปฐมพยาบาลและ
พยาบาลและการป้ องกันอัคคีภัย แต่ในปั จจุบน
ั จะมีความซบ
่ เดิม
ขันตอนการป้ องกันอัคคีภย
ั ไว ้เชน
องค์กรอาจมีพนที
ื ทังอันตรายตําและสูง ซึงต ้องการทังการตอบสนองทีง่าย และการตอบสนองทีซับซ ้อน
มากขึนตามกระบวนการหรือกิจกรรม
จึงจําเป็ นอย่างยิงทีองค์กรต ้องระบุการเกิดของสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีนัยยะ, ทําแผนและขันตอน และระบุ
ทรัพยากรทีจําเป็ น เพือลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินให ้น ้อยทีสุดทีอาจเกิด และเพือชว่ ยในการกู ้คืน
ภายหลังเกิดเหตุ
แผนและขันตอนเหล่านีจะต ้องมีการทดสอบตามระยะ และหากจําเป็ นควรรวมเข ้ากับการตอบสนองที
เกียวข ้องของบริการฉุกเฉิน และการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในพืนทีและระดับชาติทเกี
ี ยวข ้อง
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แผนและขันตอนการตระเตรียมและตอบสนองฉุกเฉินควรได ้รับ
การทบทวนโดยผู ้บริหารอย่างสมําเสมอ และหากจําเป็ นให ้
ปรับปรุงเพือลดจุดอ่อนของแผน

8.2

การเตรียมพร ้อมและการตอบโต ้ภาวะ
ฉุ ก เฉิ น เกี ยวข อ
้ งกั บ การลดความ
รุนแรงของผลกระทบ

แผนและขันตอน อาจรวมหรือควรรวมเข ้ากับแผนความต่อเนือง
ทางธุรกิจ ย่อมได ้
เหตุฉุกเฉินทีแตกต่างกันในลักษณะธรรมชาติและขอบเขตของการเกิดเหตุ ดังนันควรเตรียมพร ้อมและการ
ตอบสนองในสถานะการณ์ฉุกเฉิน สิงเหล่านีมีตังแต่กฎง่ายๆ และทรัพยากรขันตําไปจนถึงซับซ ้อน
โดยทัวไปไม่จําเป็ นต ้องทําแผนอย่างละเอียดแต่ต ้องชัดเจนต่อการปฏิบต
ั เิ มือเกิดเหตุ, หลักการคือ ต ้องมี
ระเบียบ ขันตอน แนวทางปฏิบต
ั แ
ิ ละทรัพยากรทีออกแบบมาเพือรับมือกับเหตุฉุกเฉินทีสําคัญและในระยะ
ยาว
ั ซอนต
้
ั เจนและเข ้าใจโดยทุกคนทีเกียวข ้อง
้องมีการระบุแผนและขันตอนอย่างชด
ไม่วา่ จะเรียบง่ายหรือซบ
และต ้องมีการบันทึกไว ้ ในทุกกรณีองค์กร ควรคํานึงถึง:
ี
 ผลจากการระบุอน
ั ตรายและการประเมินความเสยง
 ระหว่างทําการวางแผนเพือกําหนด มาตรการควบคุมOH&S
 ข ้อกําหนดทางกฎหมาย;
 อุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเคยเกิ
ี
ดก่อนหน ้าขององค์กร (รวมถึงอุบต
ั เิ หตุ) และ เหตุฉุกเฉิน
 สถานการณ์ฉุกเฉินทีเกิดขึนทีองค์กรทีคล ้ายกัน
 ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับอุบต
ั เิ หตุและ / หรือการสืบสวนเหตุการณ์ทเผยแพร่
ี
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานกํากับดูแลหรือหน่วยงานทีเกียวข ้องตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

้ นตอนการตอบสนองเหตุ
2 การจ ัดทําและการใชข
ั
ฉุกเฉิน

2.1 ทวไป
ั

การจัดทําและดําเนินการตามขันตอนการตอบสนองฉุกเฉินเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงของการจัดการความ
เสียงด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
่ การอบรม การควบคุมการ
ดังนันควรคํานึงถึงข ้อกําหนด ในสว่ นประกอบอืนๆของระบบการจัดการเชน
ี เป็ นต ้น
ปฏิบต
ั ก
ิ าร การตังวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย การปรับปรุงอาคารสถานที ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นได ้เสย
ั และรัดกุมเพือสะดวกต่อการนํ าไปใชงานในสถานการณ์
้
ระเบียบปฏิบต
ั ใิ นกรณีฉุกเฉินควรชด
ฉุกเฉิน และ
ต ้องมีพร ้อม เพือใช ้ โดยหน่วยงานอืนทีให ้บริการฉุกเฉินช่วยเหลือให ้กับสถานประกอบการ
ื ๆ อาจไม่พร ้อมใช ้งานใน
ระเบียบปฏิบต
ั ใิ นกรณีฉุกเฉินทีเก็บไว ้ในคอมพิวเตอร์หรือวิธอ
ี เิ ล็กทรอนิกส์อน
กรณีทไฟฟ้
ี
าขัดข ้อง ดังนันสําเนาทีเป็ นกระดาษของขันตอนฉุกเฉินควรได ้รับการธํารงรักษาไว ้ในสถานที
ทีเข ้าถึงได ้ง่าย
ึ
ขันตอนแรก คือการระบุเหตุฉุกเฉินทีมีนัยยะ ซงเหมื
อนกับการ
ี
้
ระบุอน
ั ตราย ของกระบวนการประเมินความเสยงที
ใชปกติ

การพิจารณาความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมทีมีอยูจ
่ งึ ต่างจากการ
ลดโอกาสการเกิดสําหรับการควบคุม
ความเสียง OH&Sโดยทัวไป

ี
ขันต่อไปคือการประเมินความเสยงที
เกิดของเหตุฉุกเฉินต่อองค์กร
โดยคํานึงถึงมาตรการควบคุมทีมีอยู่ ซึงต ้องตระหนั กว่า กรณีนี
เป็ นเรืองการพิจารณาการเตรียมความพร ้อมในกรณีฉุกเฉิน การ
พิจารณาความเพียงพอของมาตรการควบคุมทีมีอยูจ
่ งึ ต่างจากการลดโอกาสการเกิดสําหรับการควบคุม
ความเสียง OH&Sโดยทัวไป แต่เป็ นเรืองการลดผลกระทบหรือเยียวยาผลกระทบ จากการเกิดเหตุการณ์
ความเสียงนันๆ และรวมถึงแนวทางในการฟื นฟู เมือมาตรการควบคุมได ้รับการพิจารณาว่าเพียงพอแล ้ว ก็
ไม่จําเป็ นต ้องมีมาตรการเพิมเติม แต่หากไม่เพียงพอก็จําเป็ นต ้องมีมาตรการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินเพิมเติม
ต่อไป
่ ค่ในแง่ของพนั กงานและกิจกรรม ด ้วยเหตุนผู
องค์กรควรถูกพิจารณาโดยรวมและไม่ใชแ
ี ้ทีรับผิดชอบใน
ั เจน
การพิจารณาสําหรับภาพใหญ่ขององค์กรควรได ้รับการระบุให ้ชด
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8.2

ผลกระทบของเหตุฉุกเฉินทีมีตอ
่ ทุกคนภายในและ / หรือในบริเวณใกล ้เคียงของสถานทีทํางานทีควบคุม
ึ
ั
ั ญา ผู ้เยียมชม
ได ้โดยองค์กรควรนํ ามาพิจารณา ซงควรรวมถึ
งพนั กงานพนักงานชวคราว
พนักงานตามสญ
่ ผู ้ทีมีข ้อจํากัด ด ้าน
เพือนบ ้าน หรือ ผู ้ทีอยูใ่ นทีสาธารณะ และควรคํานึงถึงผู ้ทีมีความต ้องการพิเศษเชน
การเคลือนไหว, การมองเห็น และ การได ้ยิน
ผลกระทบทีมีนัยยะทีอาจเกิดขึนต่อผู ้ให ้บริการฉุกเฉิน ระบบขนส่งสาธารณะ และบริการอืน ๆ ควรได ้รับ
การพิจารณาเช่นกัน
ในทุกกรณี ระเบียบขันตอนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินต ้องเป็ นไปตามข ้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข ้อง

2.2 การระบุสถานการณ์ฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน
จุดเริมต ้นสําหรับการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน คือกระบวนการระบุอน
ั ตรายและกระบวนการ
ประเมินความเสียงซึงดําเนินการโดยเป็ นส่วนหนึงของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร ้อม
ด ้วย แหล่งข ้อมูลทีเกียวกับอุบัตเิ หตุและบันทึกเหตุการณ์ทเคยเกิ
ี
ด หรือขององค์กรอืนๆทีเคยเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในองค์กรทีคล ้ายกันและตามข ้อกําหนดกฎหมาย
ในการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน ควรพิจารณาถึงเหตุฉุกเฉินทีอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินงาน
ปกติและสภาวะผิดปกติ เช่นการเริมต ้นการปิ ดเครืองและสิงทีอาจเกิดขึนระหว่างการดัดแปลงการก่อสร ้าง
และการรือถอน
่
ผลกระทบต่อการจัดการขององค์กรต่อเหตุฉุกเฉินทีเกิดขึนในสถานทีใกล ้เคียงควรได ้รับการพิจารณาเชน
ไฟไหม ้ในโรงงานทีอยูต
่ ด
ิ กัน
องค์กรควรเขียนรายการสถานการณ์ฉุกเฉินทีอาจเกิดขึนก่อนดําเนินการ รายการนีควรได ้รับการทบทวน
อย่างสมําเสมอ และแก ้ไขเมือจําเป็ นแก ้ไข การทบทวนนีควรคํานึงถึงผลกระทบของการเปลียนแปลง
ของ:
• องค์กรและบุคลากร
• อุปกรณ์
• วิธก
ี ารทํางาน และ
• การวางผังโรงงาน ผังสถานที

ี
2.3 การประเมินความเสยงและการตอบสนองฉุ
กเฉิน
ใช ้รายการสถานการณ์ฉุกเฉินทีระบุ รายการความเสียงต่อผู ้คนและกิจกรรม ทําการประเมินสถานการณ์แต่
ละสถานการณ์
ิ จะพิจารณาจากความเสยงที
ี
ี ทุกความเสยงที
ี
การตัดสน
ยอมรับได ้ของแต่ละความเสยง
ยอมรับได ้ควรได ้รับ
ี และ ทําการเตรียมความพร ้อมและการตอบสนองฉุกเฉิน ทีซงึ
การพิจารณากําหนดมาตรการลดความเสยง
ั ้ได ้รับผลกระทบและ
ให ้ความสนใจมุง่ เน ้นไปทีการบรรเทาผลกระทบของอันตรายและชว่ ยในการฟื นฟูทงผู
ขององค์กร

2.4 ขนตอนการตอบสนองฉุ
ั
กเฉิน
ิ ต ้องทํา
ขันตอนการตอบสนองฉุกเฉินจําเป็ นสําหรับแต่ละสถานการณ์ฉุกเฉินทีระบุ ขันตอนควรระบุสงที
ให ้สําเร็จและวิธก
ี าร
ควรมีการพิจารณาถึงการมีอยู่ และ/หรือกําลังความสามารถของรายการข ้างล่างนี เพือพัฒนาจัดทํา
ขันตอนการตอบสนองฉุกเฉิน (s):
ั ตราย;
— รายการ และ ปริมาณสินค ้าคงคลังและทีตังของการจัดเก็บวัสดุอน
— จํานวนและพืนทีทีมีผู ้คน
— การให ้การฝึ กอบรมทีเกียวข ้องกับเหตุฉุกเฉิน
— มาตรการตรวจจับและควบคุมเหตุฉุกเฉิน
— อุปกรณ์การแพทย์ ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ
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8.2

ระบบควบคุมหลักและรอง
ระบบติดตามสําหรับวัตถุอน
ั ตราย
ระบบตรวจจับและดับเพลิง
แหล่งพลังงานฉุกเฉิน
ความพร ้อมของบริการฉุกเฉินในพืนที และการจัดการเหตุฉุกเฉินทีมีในสถานประกอบการ
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและอืน ๆ
ประสบการณ์การเผชิญเหตุฉุกเฉินก่อนหน ้า

สิงทีสําคัญสําหรับความสําเร็จในการปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนเหตุฉุกเฉินคือทีมงานทีทําหน ้าทีประสานกัน
ดังนันระเบียบปฏิบต
ั ค
ิ วรมีคําอธิบายของบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจของผู ้ทีมีหน ้าทีระบุอย่าง
ชัดเจน และบุคคลเหล่าควรได ้รับการระบุโดยใช ้ตําแหน่ง หรือ บทบาทงานปั จจุบน
ั เพือหลีกเลียงการ
แก ้ไขระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบสนองฉุกเฉินทุกครังทีมีการเปลียนแปลงบุคลากร
ควรมีการพิจารณาถึงความจําเป็ นทีจะต ้องมีบค
ุ คลอืนทําแทน ในกรณีทคนหลั
ี
กไม่สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้
ื อยูแ
ระเบียบปฏิบต
ั ค
ิ วรมีชอที
่ ละรายละเอียดการติดต่อของผู ้ทีมี หน ้าทีทีระบุและ รายละเอียดการติดต่อ
สํารอง และต ้องตระหนั กระหว่างการออกแบบขันตอนการตอบสนองว่า มาตรการควบคุมหรือระบบต่าง ๆ
ในยามฉุกเฉินอาจจะไม่สามารถใช ้งานได ้ จึงไม่อาจเชือถือ ยึดถือได ้
กล่าวได ้อย่างกว ้าง ๆ มี 5 บทบาทสําคัญ เพือจัดการเหตุฉุกเฉิน:
1) หัวหน ้าทีมรับผิดชอบและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยรวม
2) บุคคลทีจะนํ าทรัพยากรทางกายภาพ (เครืองมือ อุปกรณ์) ทีจําเป็ นไปใช ้
ิ ผู ้เป็ นผู ้เชยวชาญ
ี
่ ทีปรึกษาด ้านสุขภาพและความปลอดภัย เจ ้าหน ้าทีการแพทย์
3) สมาชก
เชน
และเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบุคคล
ื
ื
4) เจ ้าหน ้าทีสอสารรั
บผิดชอบการสอสารทั
งหมดทังในและนอกสถานที และ
ิ ใจทังหมดทีได ้ดําเนินการ
5) เจ ้าหน ้าทีบริหารเพือเก็บบันทึกการตัดสน
เป็ นทีทราบกันดี องค์กรขนาดเล็กทีมีความเสียงสูง และ อยูท
่ ห่
ี างไกล หรือสถานทีทํางานอาจห่างไกล
จากสํานักงานใหญ่ และอาจทําให ้ไม่สามารถจัดหาทรัพยากรดังกล่าวในสถานทีทํางานนันๆได ้ครบ
ภายใต ้สถานการณ์เช่นนีควรมีการฝึ กอบรมคนงานจํานวนหนึง เพือรับบทบาทของผู ้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
โดยมีวต
ั ถุประสงค์วา่ ในกรณีทมี
ี เหตุฉุกเฉินคนงานคนหนึงได ้รับบทบาทหัวหน ้าทีมทีได ้รับการสนับสนุน
จากคนงานทีผ่านการฝึ กอบรม
ขันตอน ควรมีการพิจารณาว่า ใครต ้องทําอะไรในระยะเร่งด่วนของเหตุฉุกเฉิน ขันตอนจึงต ้องระบุสงิ
ั เจน:
ต่อไปนีอย่างชด
ิ ถือว่าเป็ นเหตุฉุกเฉิน
a) สงที
ิ ใจ และ
b) ใครจะเป็ นผู ้ตัดสน
c) วิธก
ี ารตัดสินใจจะสือสารไปยัง:
• บุคลากรฉุกเฉินในพืนที
• การจัดการ;
• คนงานและผู ้อืนทีอาจได ้รับผลกระทบ และ
• บริการฉุกเฉิน
ื
ิ ธิผลเป็ นสงจํ
ิ าเป็ นในกรณีฉุกเฉินซงครอบคลุ
ึ
ื
การสอสารที
มีประสท
มถึงการสอสารและประสานงานกั
บผู ้ให ้
่ เพือน ญาติพน
ื ชุมชน และผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี อืน
บริการฉุกเฉินภายนอก คนสว่ นอืน ๆ เชน
ี ้องทีวิตกกังวล สอ
ื
ๆ ต ้องการข ้อมูลทีถูกต ้องและเป็ นความจริง หากองค์กรไม่ได ้สอสาร
เขาจะรับจากแหล่งอืน ๆ ทีมีอยู่ ซงึ
่ ้อมูลทีเป็ นจริงหรือถูกต ้อง
อาจไม่ใชข
เหตุฉุกเฉินบางอย่างต ้องการความช่วยเหลือจากผู ้รับเหมาทีมีความเชียวชาญ เช่นซัพพลายเออร์ของ
อุปกรณ์ยกของหนัก และผู ้กําจัดสารหกปนเปื อน ขันตอนการตอบสนอง จึงควรมีรายชือและรายละเอียด
การติดต่อของหน่วยงานภายนอก และหากจําเป็ น ให ้ทําสัญญากับผู ้รับเหมาผู ้เชียวชาญทีเหมาะสม
ล่วงหน ้า
ิ ควรทําในกรณีฉุกเฉินโดยผู ้ทีได ้รับผลกระทบทังหมดเชน
่ คนงานผู ้รับจ ้าง
ขันตอนควรประกอบด ้วย สงที
ึ
และผู ้มาเยือนซงควรรวมถึ
งขันตอนการอพยพและทีตังของสถานทีปลอดภัย
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8.2

ขันตอนควรมีข ้อมูลเกียวกับตําแหน่งของอุปกรณ์ตอบสนองฉุกเฉิน การระบุตําแหน่งและปริมาณของสาร
อันตรายและตําแหน่ง (และการทํางาน) ของจุดแยกยูทล
ิ ต
ิ ี (isolation points) ควรจะแผนผังของสถานที
ิ านวยความสะดวกต่างๆทีอัพเดททีหยิบใชได
้ ้ง่าย
และสงอํ
ี
ในองค์กรทีมีความเสยงสู
งจําเป็ นต ้องมีแผนการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินสองขันตอน โดยหนึงขันตอน
เกียวข ้องภายในสถานทีของเหตุฉุกเฉินและอีกขันตอนสําหรับการจัดการกับปั จจัยภายนอกสถานที ใน
องค์กรเช่นนีจะเป็ นประโยชน์ในการจัดโครงสร ้างทีมตอบโต ้ในสามระดับ ระดับสูงสุดทีเกียวข ้องกับการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ ลําดับทีสองจัดการกับการควบคุมยุทธวิธี และ ลําดับทีสามกับเรืองการควบคุมใน
สถานทีเกิดเหตุฉุกเฉิน
องค์กรขนาดเล็กทีมีความเสียงสูงอาจจําเป็ นต ้องรวมการควบคุมทางยุทธวิธเี ข ้ากับการควบคุมตาม
ตําแหน่ง และผู ้บริหารระดับสูงจําเป็ นต ้องสร ้างการควบคุมเชิงกลยุทธ์ทังในและนอกสถานทีตามความ
เหมาะสม
ิ กับบริการฉุกเฉินและหน่วยงานท ้องถิน ในกรณีทเกิ
นอกจากนียังจะมีการประสานงานอย่างใกล ้ชด
ี ดเหตุ
่ ไฟไหม ้ร ้ายแรง การระเบิดหรือการปล่อยสารอันตราย ควรพิจารณาถึงจุดจัดตังศูนย์
ฉุกเฉินทีสําคัญเชน
ควบคุมในสถานที(Control center) ซึงไม่รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน

2.5 อุปกรณ์ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
่ อุปกรณ์ป้องกันสว่ นบุคคล กล่องปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ตอบสนองฉุกเฉินรวมถึงรายการต่าง ๆ เชน
เครืองดับเพลิงแบบพกพา อุปกรณ์ชว่ ยหายใจทีมีถังบรรจุในตัว อุปกรณ์ทําความสะอาดสารเคมีรัวไหล
ี ละอุปกรณ์สอสารเป็
ื
อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี / ชวี ภาพ / รังสแ
นตัวอย่างเพิมเติมของ อุปกรณ์ตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน
นํ ารายการสถานการณ์ฉุกเฉินทีได ้ระบุ เพือกําหนดรายการของอุปกรณ์ตอบสนองฉุกเฉินและอุปกรณ์ที
จําเป็ นในการบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์และกําหนดปริมาณทีจําเป็ น
ิ
อุปกรณ์และวัสดุสนเปลื
องควรอยูใ่ นทีทีสามารถเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายและปลอดภัยจากการเกิดความ
เสียหาย
ิ
ั ข
ิ นตอนการ
ั
สถานทีและปริมาณของอุปกรณ์และวัสดุสนเปลื
องควรอธิบายไว ้ในเอกสารระเบียบปฏิบต
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ควรได ้รับการทดสอบตามระยะ เพือให ้แน่ใจว่าสามารถใช ้งานได ้ในกรณีฉุกเฉิน
ผู ้ทีได ้รับมอบหมายให ้ใช ้อุปกรณ์ฉุกเฉินควรมีความสามารถและ หากจําเป็ นควรมีการฝึ กอบรมทบทวน
อย่างสมําเสมอ

2.6 การฝึ กอบรมการตอบสนองฉุกเฉิน
ทุกคนทีมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะสําหรับการตอบสนองฉุกเฉิน ควรมีความสามารถเพือ
ตอบสนองความต ้องการได ้ตลอดเวลา คนงานทุกคนควรรู ้และเข ้าใจขันตอนทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
พวกเขา สิงนีจึงจําเป็ นต ้องมีการฝึ กอบรมและในกรณีทจํ
ี าเป็ น
บนพืนฐานของขันตอนการตอบสนองฉุกเฉิน ความสามารถทีจําเป็ นของทุกคนทีได ้รับการระบุ บทบาท
และความรับผิดชอบ เมือจําเป็ น,ต ้องจัดให ้มีการฝึ กอบรมเพือให ้สามารถทํางานตามหน ้าทีและความ
รับผิดชอบนัน

2.7 การทดสอบขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติฉุกเฉินเป็นระยะ
ิ ธิผล หรือความใชได
้ ้ ของขันตอนฉุกเฉินได ้
ท่านไม่สามารถ สร ้างเหตุฉุกเฉิน เพือทดสอบประสท
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8.2

ดังนันระเบียบปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี ยวข ้องกับเหตุฉุกเฉินสามารถทดสอบได ้โดยการจําลองสถานการณ์และ / หรือ
ฝึ กหัด เท่านัน แต่หากเป็ นไปได ้หรือมีความสมเหตุสมผล การทดสอบควรทําภายใต ้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทีจําลองขึน
ิ าเป็ นเพือให ้มันใจว่าองค์กร
การทดสอบตามระเบียบปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี ยวข ้องกับเหตุฉุกเฉินเป็ นระยะ ๆ เป็ นสงจํ
พนักงานและหากจําเป็ นผู ้ให ้บริการฉุ กเฉินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได ้อย่างเหมาะสม
จําเป็ นอย่างยิงทีผู ้ทีมีหน ้าทีและความรับผิดชอบเฉพาะจะมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีในการทดสอบตามระเบียบ
ปฏิบต
ั ิ
สําหรับการทดสอบบางอย่างเช่นการซ ้อมดับเพลิงจําเป็ นต ้องให ้บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการทดสอบ
ตามระยะ
ผลลัพธ์ของการทดสอบขันตอนฉุกเฉินไม่เพียงแต่จะให ้การฝึ กหัดสําหรับผู ้ทีมีหน ้าทีและความรับผิดชอบ
เฉพาะ แต่ยังระบุและแก ้ไขจุดอ่อนใดๆ ในระเบียบปฏิบต
ั ด
ิ ้วย ในกรณีทระเบี
ี
ยบปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี ยวข ้องกับผู ้ให ้
บริการฉุกเฉิน ควรให ้มีสว่ นร่วมในการทดสอบตามระเบียบปฏิบต
ั ด
ิ ้วย
ควรเก็บบันทึกของการทดสอบตามความถีทีวางไว ้เป็ นประจํา ตามระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินและการดําเนินการเพือแก ้ไขข ้อบกพร่องทีเกิดขึน
ข ้อมูลทีควรบันทึกรวมถึงคําอธิบายของสถานการณ์และขอบเขตของการฝึ กซ ้อม กรอบเวลาของ
เหตุการณ์และการกระทําและการสังเกตของความสําเร็จหรือปั ญหาทีสําคัญ
้
ข ้อมูลนีควรได ้รับการทวนสอบกับผู ้วางแผนการฝึ กซอมและผู
้เข ้าร่วมเพือแบ่งปั นข ้อเสนอแนะและ
คําแนะนํ าเพือการปรับปรุง

2.8 การทบทวนและทบทวนขนตอนฉุ
ั
กเฉิน
ควรมีการทบทวนขันตอนการเตรียมความพร ้อมต่อเหตุฉุกเฉินและขันตอนการเผชิญเหตุเป็ นระยะและ
ดําเนินการปรับปรุงทีจําเป็ น
การทบทวนควรเป็ นสว่ นหนึงของระบบการทบทวนการจัดการด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัย ตาม
ความถีทีองค์กรกําหนด
นอกจากนีควรมีการทบทวนดังนี
• การเปลียนแปลงองค์กรและ / หรือบุคลากร
• กรณีฉุกเฉินหรือการทดสอบขันตอนฉุกเฉิน
• การเปลียนแปลงของผู ้ให ้บริการฉุกเฉิน และ
• การเปลียนแปลงข ้อกําหนดทางกฎหมาย
ผลของการทบทวนควรจัดทําเป็ นเอกสารและสือสารกับบุคลากรทีเกียวข ้องทุกคนตามความจําเป็ น

2.9 เอกสาร
เป็ นวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ในการจัดทําเอกสารทุกปั จจัยของการเตรียมความพร ้อมและการตอบสนองฉุกเฉิน การมี
แผนเดียว วิธก
ี ารเดียว สําหรับการเตรียมการตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรเป็ นสิงสุดท ้ายทีควร
กระทํา
เหตุฉุกเฉินแต่ละประเภทควรมีวธิ ป
ี ฏิบัตเิ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเฉพาะ แม ้ว่าลักษณะของกระบวนการที
กําหนดอาจจะคล ้ายกันหรือในบางกรณีก็เหมือนกับกระบวนการอืน แต่จะมีประสิทธิผลมากกว่าสําหรับการ
ึ ษาภายในจากแผนใหญ่
ดําเนินการตามขันตอนย่อย ทีสามารถกระทําตามได ้ มากกว่าต ้องไปหาศก
อย่างไรก็ตาม อาจมีข ้อดีจากมุมมองขององค์กร สําหรับขันตอนฉุกเฉินทังหมดทีเขียนไว ้ในเอกสารเดียว
์ าจไม่สามารถ
แม ้ว่ามันจะเป็ นประโยชน์ทจะมี
ี
บน
ั ทึกเป็ นอิเล็กทรอนิกส ์ แต่บน
ั ทึกทีเป็ นอิเล็กทรอนิกสอ
กระทําได ้ในกรณีทไฟฟ้
ี
าดับ
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8.2

เอกสารไม่ควรใส่รายละเอียด ข ้อบังคับ หรือเขียนให ้มีข ้อจํากัดมากเกินไป เพราะอาจมีสถานการณ์ทคาด
ี
ิ ใจ
ไม่ถงึ ระหว่างเกิดเหตุการณ์ขนจริ
ึ
ง จึงต ้องให ้อํานาจกับผู ้ทีได ้รับมอบหมายให ้สามารถทําการตัดสน
ิ
ําหรับการฝึ กอบรมสําหรับการ
อย่างพอเหมาะพอควร และ เอกสารนีไม่ควรถูกมองว่าเป็ นสงทดแทนส
ตอบสนองฉุกเฉิน
ทุกคนทีได ้ระบุบทบาทและความรับผิดชอบควรมีสําเนาขันตอนการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เหตุฉุกเฉินทีตนเองมีสว่ น
เกียวข ้อง โดยทัวไปขันตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีฉุกเฉินควรมีไว ้สําหรับบุคลากรทุกคน
ระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทีต ้องมีการอพยพ เช่นไฟไหม ้ควรจัดไว ้เพือให ้เข ้าถึงได ้ทุกคน
ทังหมดทีเกียวข ้องและไม่ใช่แค่พนั กงาน
ระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ทีเกียวกับการได ้รับการปฐมพยาบาลต ้องเป็ นทีทราบกันโดย
คนงานทังหมด
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การเตรียมความพร้อมสําหร ับภาวะฉุกเฉิน
1 แผนฉุกเฉิน
1) หล ักการ

8.2
TIS18004

การเตรียมความพร ้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินเป็ นแนวทางในการลดความรุนแรงและความเสียหายของ
อุบต
ั เิ หตุทเกิ
ี ดขึน การวางแผนฉุกเฉินและเทคนิควิธก
ี ารต่างๆ จะช่วยในการจัดการต่อภาวะฉุกเฉินได ้
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
อย่างมีประสท
วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร ้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
ิ และสงแวดล
ิ
ี หายทีจะเกิดต่อชวี ต
ิ ทรัพย์สน
้อม
• เพือลดความรุนแรงของอุบต
ั เิ หตุ และความเสย
ให ้เกิดน ้อยทีสุด
• เพือให ้เกิดความร่วมมือกันทุกระดับในองค์กรอย่างเหมาะสม โดยกําหนดหน ้าทีและความ
รับผิดชอบของผู ้ทีเกียวข ้อง พร ้อมทังแนวทางการประสานความร่วมมือ
• เพือเตรียมความพร ้อมตอบโต ้สําหรับภาวะฉุกเฉิน
• เพือให ้ทุกคนรู ้หน ้าทีของตนเองโดยการฝึ กซ ้อมการปฏิบต
ั ก
ิ ารตามแผนฉุกเฉินและทําให ้เกิด
ความคุ ้นเคย
• เพือให ้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกในการชว่ ยเหลือ
และกู ้ภัย

้
องค์กรควรมีการจัดทําและฝึ กซอมแผนฉุ
กเฉิน รวมทังขันตอนการดําเนินงานตามแผนและการบํารุงรักษา
้
อุปกรณ์รวมทังเครืองมือสําหรับการปฐมพยาบาลทีใชในแผนฉุ
กเฉินอย่างสมําเสมอ
สําหรับองค์กรทีมีขนาดใหญ่หรือเป็ นองค์กรทีก่ออุบต
ั ภ
ิ ัยร ้ายแรงหรือเป็ นองค์กรทีมีอันตรายทีอาจจะ
ก่อให ้เกิดผลระดับร ้ายแรง แผนฉุกเฉินควรมีการประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ หรือแผน
เตรียมการรับเหตุวน
ิ าศกรรม แผนเตรียมการสําหรับภัยธรรมชาติและแผนเตรียมการสําหรับควบคุมฝูงชน
ด ้วย
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : แผนฉุกเฉิน
องค์กรควรกําหนดแผนฉุกเฉิน ซึงครอบคลุมถึง
ก. โครงสร ้างและหน ้าทีความรับผิดชอบของผู ้เกียวข ้องต่อภาวะฉุกเฉิน
ควรกําหนดสายการบังคับบัญชาทีชัดเจน และระบุบทบาทหน ้าทีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที
เกียวข ้อง
ผู ้ทีมีหน ้าทีรับผิดชอบควรประกอบด ้วย
• ผู ้บริหารระดับสูงและรองลงมา
• คณะกรรมการฉุกเฉินตามแผนฉุกเฉิน ประกอบด ้วย
- ผู ้บริหารระดับกลางขึนไปเป็ นประธาน
- ตัวแทนแต่ละหน่วยงาน
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกู ้ภัย
- หน่วยฟื นฟู
ข. รายชือของบุคคลหรือชือตําแหน่งทีระบุไว ้ในแผน
ื
ควรระบุชอหรื
อชือตําแหน่งของผู ้ทีจะเข ้าไปปฏิบัตห
ิ น ้าทีตามทีกําหนดไว ้ในแผนฉุกเฉินทังนีเพือให ้มี
ความชัดเจนเมือนํ าแผนไปปฏิบต
ั ิ เช่น กําหนดให ้ผู ้อํานวยการโรงงาน เป็ นผู ้อํานวยการดับเพลิง กําหนด
ชือบุคคลทีผ่านการอบรมดับเพลิงขันต ้น(ร ้อยละ 40) เป็ นผู ้ดับเพลิงขันต ้น เป็ นต ้น
ค. ข ้อมูลของสว่ นบริการทีเกียวข ้อง
ื
างกันได ้ทันทีดังนันควรรวบรวม
ข ้อมูลของสว่ นบริการมีไว ้เพืออํานวยความสะดวกในการติดต่อสอสารระหว่
้
ื
และจัดทําให ้อ่านง่ายพร ้อมใชงานได
้ทันที โดยทัวไปข ้อมูลประกอบด ้วยชอหน่
วยงานทีเกียวข ้อง ทีอยู่
เบอร์โทรศัพท์ ผู ้ทีจะติดต่อเพือขอความชว่ ยเหลือ
ง. ข ้อมูลแผนการสือสารทังภายในและภายนอก รวมทังสัญญาณเตือนภัย
ควรกําหนดในเรืองการรายงานหรือแจ ้งภาวะฉุกเฉิน และสือสารข ้อมูลทีสําคัญตามขันตอนอย่างรวดเร็ว
เพือให ้ผู ้เกียวข ้องได ้ทราบสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนในทันที ข ้อมูลจากแหล่งทีเป็ นต ้นเหตุอาจได ้มาจาก
ลูกจ ้างทีปฏิบต
ั งิ านในขณะเกิดเหตุ นอกจากนีอาจมีการสือสารกับแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
องค์กรในการให ้ความช่วยเหลือหากองค์กรร ้องขอ
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8.2

จ. รายละเอียดการดําเนินการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ตา่ งกัน
การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขภาวะฉุกเฉินขึนอยูก
่ บ
ั สถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนและระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ซงึ
ิ ใจสงการตามข
ั
ิ ว่าควรดําเนินการอย่างไรกับ
ผู ้อํานวยการตามแผนมีหน ้าทีตัดสน
้อมูลทีได ้รับ เพือตัดสน
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนันแผนฉุกเฉินจึงต ้องวาง
แนวทางการปฏิบต
ั ใิ ห ้ชัดเจนในแต่ละสถานการณ์และระดับความรุนแรง โดยกําหนดแผนงานบนพืนฐาน
ของข ้อเท็จจริงทีคาดว่าจะเกิดขึน พร ้อมวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการตอบโต ้สถานการณ์ของผู ้ทีมีหน ้าทีรับผิดชอบตาม
โครงสร ้างอํานาจหน ้าทีและการประสานงานระหว่างกัน
ฉ. แผนการฝึ กอบรมและการฝึ กซ ้อม
หลักสูตรการฝึ กอบรมสําหรับภาวะฉุกเฉิน ควรมีลักษณะ
• สอดคล ้องกับสถานการณ์ของภาวะฉุกเฉินทีมีโอกาสเกิดขึนจริง
• จําลองสถานการณ์จริงทีอาจเกิดขึน
• สามารถดําเนินการต่อภาวะฉุกเฉินได ้จริง
้
หลังจากทีมีการฝึ กอบรม ลูกจ ้างควรได ้รับการฝึ กซอมด
้วยเพือประเมินผลความเข ้าใจจากการฝึ กอบรม
และประเมินหลักสูตรทีสอน เพือให ้แน่ใจว่าลูกจ ้างสามารถดําเนินการต่อภาวะฉุกเฉินได ้เมือมีเหตุการณ์
่ ารปรับปรุงแผนฉุกเฉินและวิธก
เกิดขึนจริง และเพือนํ าไปสูก
ี ารอบรมให ้ดียงขึ
ิ น
องค์กรควรจัดทําและเก็บบันทึกการฝึ กซ ้อมเพือนํ าข ้อมูลต่างๆมาใช ้ในการทบทวนแผนฉุกเฉินตามความ
เหมาะสม เพือให ้แผนทีกําหนดขึนมีประสิทธิผล
ช. ข ้อมูลทีจําเป็ นอืนๆ
ิ านวยความสะดวกทีจําเป็ น เพือให ้ผู ้บริหารตามแผนฉุกเฉินสามารถนํ าข ้อมูลมาใชได
้ ้
ควรเตรียมสงอํ
ในทันที
• แผนทีขององค์กร ทีแสดงถึง
- บริเวณทีเป็ นอันตราย
- บริเวณอาคารต่างๆ เช่น คลังสินค ้า อาคารสํานักงาน เป็ นต ้น
- เส ้นทางออก
- บริเวณทีสามารถเข ้าถึงสถานทีเกิดเหตุได ้ เช่น ทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน
- สภาพแวดล ้อมภายนอกองค์กรทีมีความเสียง เช่น สถานทีข ้างเคียง ภูมป
ิ ระเทศ
- บริเวณทีติดตัง หรือจัดเก็บอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆทีจําเป็ น เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง
สัญญาณเตือนภัย โทรศัพท์ อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
• ข ้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย พิจารณาจาก
- ใบแสดงข ้อมูลเคมีภัณฑ์เพือความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
- ป้ ายแสดงรายละเอียดของสารเคมีบนภาชนะบรรจุ
- ข ้อมูลการระงับอุบต
ั ภ
ิ ัยจากสารเคมีตา่ งๆ
2

แผนการฟื นฟูวก
ิ ฤตของอุบ ัติการณ์

1) หล ักการ
องค์กรควรกําหนดแผนการฟื นฟูวก
ิ ฤตของอุบัตก
ิ ารณ์เข ้าเป็ นสว่ นหนึงของแผนฉุกเฉินเพือชว่ ยในการฟื นฟู
ลูกจ ้าง อาคาร เครืองจักร และอุปกรณ์ เร็วทีสุดเท่าทีจะเร็วได ้หลังจากเหตุการณ์ยต
ุ ล
ิ ง ลูกจ ้างทีช่วยใน
แผนการฟื นฟูวก
ิ ฤตของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ควรเป็ นผู ้ทีมีประสบการณ์ใช ้เวลาไม่นาน
2) แนวทางการปฏิบ ัติ : แผนการฟื นฟูวก
ิ ฤตของอุบ ัติการณ์
แผนการฟื นฟูวก
ิ ฤตของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ ควรครอบคลุม
• หน ้าทีความรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานระหว่างองค์กร
• การสอบถามเกียวกับการบาดเจ็บ และการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุ
• การสอบถามเพือฟื นฟูสภาพจิตใจของลูกจ ้างและบุคคลอืนทีได ้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์
• การให ้คําแนะนํ าปรึกษา
• ข ้อกําหนดทางกฎหมายและบริษัทประกันภัย

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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8.2

นิยาม
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9.1

9. 1 การเฝ้าระว ังติดตาม, การว ัดผล ,การวิเคราะห์ และการ
ประเมินสมรรถนะ
9.1.1 ทวไป
ั
9 การประเมินสมรรถนะ
9. 1 การเฝ้ าระวังติดตาม, การวัดผล ,การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
9.1.1 ทัวไป
องค์กรต ้องพิจารณากําหนด:
a)สิงทีต ้องเฝ้ าระวังติดตามและวัดผล รวมถึง:
1)
ขอบเขตของข ้อกําหนดทางกฎหมายทีบังคับใช ้ และ ข ้อกําหนดอืน ๆ ทีบรรลุ
2)
กิจกรรมและการปฏิบต
ั งิ านเกียวกับอันตรายทีระบุ, ความเสียงและโอกาส
3)
ความคืบหน ้าในการบรรลุ วัตถุประสงค์ด ้าน OH&Sขององค์กร
ิ ธิผลของการควบคุมการปฏิบต
4)
ประสท
ั แ
ิ ละมาตรการควบคุมอืนๆ
b) วิธก
ี ารเฝ้ าระวังติดตาม, การวัดผล, การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ , ตามทีประยุกต์ใช ้ ,เพือทํา
ให ้มันใจผลถูกต ้องใช ้ได ้
c) เกณฑ์ทองค์
ี
กรใช ้ประเมินสมรรถนะด ้าน OH&S
d) เมือใดทีต ้องมีการเฝ้ าระวังติดตาม และ วัดผล
e) เมือใดทีผลจากการเฝ้ าระวังติดตามและการวัด ต ้องได ้รับการวิเคราะห์, และประเมิน และ สือสาร
ิ ธิผลของระบบบริหาร OH&S
องค์กรต ้องประเมินสมรรถนะด ้าน OH&S ,และพิจารณาประสท
องค์กรต ้องทําให ้มันใจว่าอุปกรณ์การเฝ้ าระวังติดตามและการวัดผลได ้รับการสอบเทียบ หรือทวนสอบการ
ใช ้ได ้ ตามการประยุกต์ใช ้ ,และการใช ้งานและบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
หมายเหตุ สามารถมีข ้อกฎหมายหรือข ้อกําหนดอืน ๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานระดับชาติหรือสากล) เกียวกับการ
สอบเทียบหรือการทวนสอบการใช ้ได ้ ของเครืองมือเฝ้ าระวังติดตามและวัดผล

องค์กรต ้องเก็บเอกสารสารสนเทศอย่างเพียงพอ
—
เป็ นหลักฐาน ของ ผลการเฝ้ าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมินสมรรถนะ
—
การบํารุงรักษา การสอบเทียบ หรือ ทวนสอบการใช ้ได ้ ของ อุปกรณ์การวัด

จุดประสงค์ของการว ัดผลและการประเมินสมรรถนะ

การวัดผลเป็ นส่วนสําคัญของระบบการจัดการ OH&S วัตถุประสงค์หลักโดยทัวไปเพือ:
•
ใช ้ในการพิจารณาว่ามีการดําเนินการแผน OH&S หรือไม่ และประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่
ี
•
ตรวจสอบว่ามีการดําเนินการตามมาตรการควบคุมความเสยง
•
เรียนรู ้ความล ้มเหลวของระบบการจัดการ OH&S รวมถึงการไม่สอดคล ้องต่อการ
ี เหตุการณ์ทเป็
ควบคุมความเสยง
ี นอันตราย และกรณีเกิด การป่ วย;
•
ส่งเสริมการดําเนินงาน ตามแผนและการมาตรการควบคุมความเสียง โดยการให ้ผล
ป้ อนกลับกับทุกฝ่ าย;
•
ให ้ข ้อมูลทีสามารถนํ ามาใช ้เพือทบทวนและ ปรับปรุงระบบการจัดการOH&S
•
แสดงให ้เห็นถึงประสิทธิผลของ OH&S ขององค์กร ผู ้เกียวข ้อง และ
•
ประเมินความสอดคล ้องกับกฎหมาย
การประเมินสมรรถนะเป็ นการตอบคําถามหลักๆสองข ้อ:
ก) ระบบการจัดการ (และกระบวนการ) ทํางานอย่างถูกต ้องหรือไม่?

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.1

ข) มาตรการควบคุมทีใช ้ในการป้ องกันบาดเจ็บและเจ็บป่ วยมีอยูอ
่ ย่างเหมาะสมหรือไม่?

อะไรบ้างทีควรเฝ้าระว ังติดตาม
องค์กรไม่จําเป็ นต ้องเฝ้ าระวังติดตามหรือตรวจวัดทุกอย่าง
ิ ควรได ้รับการติดตามตามความเสยง
ี ซงหมายความ
ึ
แต่ควรมีกระบวนการในเรืองนี อย่างเหมาะสมกับสงที
ว่า ความเสียงจะเป็ นตัวบ่งบอกว่า อะไรควรต ้องวัด อะไรทีควรต ้องติดตาม ติดตามทีความถีเท่าไหร่และใช ้
วิธก
ี ารใด
ิ
มีสงมากมายที
วัดได ้ในระบบการบริหาร สิงทีสําคัญทีควรพิจารณาประกอบว่าอะไรทีควรทําการวัด เช่น
สอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฎหมายหรือไม่ ข ้อกําหนดผู ้มีสว่ นได ้เสียอืนๆได ้บรรลุหรือไม่ สมรรถนะด ้าน
OH&Sดีขนหรื
ึ
อแย่ลง วัตถุประสงค์OH&S บรรลุหรือไม่
้
องค์กรต ้องมันใจได ้ว่า มาตรการควบคุมทีใชในการป้
องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย ได ้รับการเฝ้ าติดตาม
ิ ธิผล โดยจัดลําดับความสําคัญตามความเสยงของOH&Sที
ี
และมีประสท
สําคัญ

ิ ว ัดและติดตามผล
ต ัวอย่างสงที
ิ ต ้องเฝ้ าติดตามและวัดสมรรถนะ
a ตัวอย่างสงที
ั ญาทีกําหนดในนโยบาย วัดการบรรลุวต
1) ความคืบหน ้าในการบรรลุคํามันสญ
ั ถุประสงค์ และ การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนือง
2) ข ้อร ้องเรียนทางอาชวี อนามัย ผลการตรวจสุขภาพของคนทํางานและผลการเฝ้ าติดตาม
สภาพแวดล ้อมในการทํางาน
3) จํานวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์เกียวกับงาน การบาดเจ็บ และสุขภาพเจ็บป่ วย รวมถึงแนวโน ้มข ้อร ้องเรียน
4) ประสิทธิผลของการควบคุมการปฏิบต
ั งิ านและการฝึ กกรณีฉุกเฉิน
5) ผลของการปฏิบต
ั ก
ิ ารเชิงรุก และเชิงรับทีส่งผลต่อประสิทธิผลด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององค์กร
6) ประสิทธิผลของกระบวนการในระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7) ความรู ้ ทักษะทีเพิมขึน
b ตัวอย่างเพือประเมินการบรรลุข ้อกําหนดทางกฎหมาย
1) การสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดทางกฎหมาย
่ งว่างในความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฎหมาย
2) การลดชอ
C ตัวอย่างเพือประเมินการบรรลุข ้อกําหนดอืน ๆ
1) ข ้อตกลงของคณะกรรมการความปลอดภัยกับนายจ ้าง
2) มาตรฐานทางอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมทีเกียวข ้อง
3) นโยบายองค์กร และ กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบขององค์กร อืนๆ
d การจัดลําดับเปรียบเทียบกับอดีต หรือกับหน่วยงานอืนทีคล ้ายกัน

ั ันธ์ก ับประเภทของการเฝ้าระว ังติดตาม
ต ัวชวี ัดสมรรถนะมีความสมพ
การเฝ้ าระวังเชิงรุก proactive monitoring; 
การเฝ้ าระวังเชงิ รับ reactive monitoring;



ตัวบ่งชีสมรรถนะเชิงรุก leading performance
indicator
ี
ตัวบ่งชสมรรถนะเช
งิ รับ lagging performance
indicator

การเฝ้าระว ังติดตาม
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.1

การเฝ้ าระวัง ไม่วา่ เชิงรุกหรือรับ เป็ นหนทางในการทําให ้ได ้มาทีซึงสารสนเทศของสมรรถนะ OH&S
proactive monitoring
ี
ตัวบ่งชสมรรถนะเช
งิ รับ lagging performance indicator เป็ นการวัดการสอดคล ้อง ผลกระทบทีไม่พงึ
่ อุบต
ประสงค์ (เชน
ั เิ หตุเป็ นต ้น) จากการที ระบบOH&S มีความไม่เพียงพอ
การเฝ้ าระวังเชิงรุก proactive monitoring เป็ นการตรวจสอบซําๆ ตามรอบเวลาทีวางไว ้เพือเช็คว่า
a) ว่าแผน OH&S ได ้มีการนํ าไปปฏิบต
ั ใิ ช ้
b) พิจารณาระดับการสอดคล ้องกับ ระบบOH&S
c) แสดงหลักฐานของอันตรายใดๆ ทีไม่ได ้รับความสนใจขององค์กร ผ่านการเฝ้ าระวังเชิงรับ
การเฝ้ าระวังเชงิ รับ reactive monitoring เป็ นโครงสร ้างในการตอบสนองต่อระบบการจัดการ OH&S เมือ
ล ้มเหลวรวมถึง การเกิดเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตราย และกรณีเจ็บป่ วย
ิ ธิผล, การตรวจสอบเชงิ รุกจะเป็ นการรับรองว่าระบบได ้ทํางานตามที
ระบบการจัดการ OH&S ทีมีประสท
่ การยืนยันว่าผู ้ปฏิบต
ตังใจไว ้ ตัวอย่างเชน
ั งิ านได ้รับการฝึ กอบรมทีเกียวข ้อง และระบบทีปลอดภัยทํางาน
ในเวลาทีน ้อยกว่า การตรวจสอบเชงิ รุกให ้หลักฐานทีทันท่วงทีของปั ญหาทีจําเป็ นต ้องได ้รับการแก ้ไข
ี ารประเมินความเสียง หรือไม่ใช่ทก
ุ อุบต
ั เิ หตุทงหมดได
ั
้ถูกรายงาน
ตัวอย่างเช่นได ้มีการทํางานโดยไม่มก
ตัวชีวัดเชิงรุกมักเป็ นลางบอกเหตุในอนาคตได ้ เช่น จํานวนพนั กงานทีไม่ได ้รับการอบรม การhouse
keeping ทีไม่ด ี อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยในอนาคตได ้
การเฝ้ าระวังเชิงรับเป็ นเรืองเฉพาะทีเกียวข ้องกับการตอบสนองอย่างเป็ นระบบต่อสิงทีไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดของระบบ OH&S และการสืบสวนสอบสวน เหตุการณ์ทเป็
ี นอันตราย และสาเหตุของเจ็บป่ วย
่ วามสนใจต่อองค์กร เชน
่ จากการตรวจสอบตามกฎหมายหรือการร ้องเรียน
ปั ญหาเหล่านีอาจถูกนํ าไปสูค
ิ ของประชาชนหรือในกรณีทเกิ
จากคนงานหรือสมาชก
ี ดเหตุการณ์อน
ั ตรายหรือสุขภาพทีไม่พงึ ประสงค์
ผลกระทบโดยผู ้คนทีมีประสบการณ์หรือเป็ นพยานใกล ้เคียง หรือเป็ นอันตราย
สรุป ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างสองวิธก
ี ารตรวจสอบ คือวิธใี นการพบ สิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
conformities ตรวจพบโดยองค์กร หากช ้านานกว่าจะรู ้คือ re-active หากเป็ น pro-active จะรู ้ผลเร็ว
กระบวนการ
การควบคุมการปฏิบต
ั ก
ิ าร
วัตถุประสงค์ OH&S
การสอดคล ้องข ้อกําหนด
กฏหมาย

วิธ ี การเฝ้ าระวังติดตาม
การตรวจติดตามภายใน
การตรวจตราประจําเดือน
การทบทวนฝ่ ายบริหาร
การทบทวนการสอดคล ้อง

หลักฐาน
ผลการตรวจติดตามภายใน
ผลการตรวจตรา
บันทึกการทบทวน
รายงานการสอดคล ้อง

ิ ต้องคิด เมือจะเลือกด ัชนีว ัดสมรรถนะ
สงที
ความต ้องการของข ้อมูลจะแตกต่างกันในแต่ละระดับและในส่วนต่างๆขององค์กร
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องการ kpi เพือพิจารณาว่าระบบ OH&S ทํางานได ้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ในระดับ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร อาจต ้องมีตัวบ่งชีประสิทธิผลการทํางานทีหลายระดับเพือเฝ้ าติดตามว่า ได ้มีการควบคุมความ
ี
ิ ธิผลของมาตรการควบคุมต่างๆ
เสยงและความมี
ประสท
องค์กรขนาดใหญ่ควรทําการรวบรวมข ้อมูล OH&S เพือสร ้างพืนฐานเลือกสําหรับ kpi ทีเหมาะสม และให ้
เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมขององค์กร
การเลือก kpi มีความสําคัญ: น ้อยเกินไปอาจส่งผลให ้เห็นภาพรวมทีไม่สมบูรณ์ของระบบ มากเกินไปทํา
ให ้ผู ้บริหารได ้รับข ้อมูลทีไม่จําเป็ นมากไป
มากกว่านีข ้อมูล KPI อาจถูกทําให ้ผิดเพียนโดยตังใจ เช่น อาจมีการลังเลจากหน่วยงานทีจะรายงานการ
เกิดอุบต
ั เิ หตุในพืนทีรับผิดชอบ หากอัตราการเกิดอุบต
ั เิ หตุเป็ น KPI ทีใช ้ ในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ของพวกเขา เป็ นต ้น

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.1

ทําอย่างไรให้ได้ขอ
้ มูล
จะได ้ข ้อมูลก็ต ้องเก็บข ้อมูล องค์กรควรตัดสินใจว่าการเฝ้ าระวังติดตามตรวจสอบนีจะทําบ่อยเพียงใด ซึง
ความถึในการเก็บรวบรวมข ้อมูลนี ต ้องเป็ นไปตามระดับความเสียงและความไวในการการเปลียนแปลง
แนวโน ้ม ขององค์กร
้
ต่อไปนีเป็ นตัวอย่างของวิธก
ี ารทีสามารถใชในการวั
ดสมรรถนะ OH&S:
•
ทวนสอบเอกสาร เช่น นโยบาย แผนความเสียง ใบอนุญาตให ้ทํางาน
•
การตรวจสอบบันทึกเช่น การประเมินความเสียงทีเสร็จสมบูรณ์แล ้ว
•
การตรวจตราความปลอดภัยของสถานทีทํางานอย่างเป็ นระบบโดยการใช ้แบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย
•
การเดินสาํ รวจด ้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางาน
•
การตรวจตราความปลอดภัยเครืองจักรและอาคารสถานที
่ ตัวอย่างด ้านความปลอดภัย
•
การสุม
•
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด ้านสิงแวดล ้อมในการทํางาน แล ้วเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานทีเป็ นทียอมรับ
่ ตัวอย่างเพือประเมินพฤติกรรมด ้านความปลอดภัยของลูกจ ้าง
•
การสุม
•
การสํารวจทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ
•
การวิเคราะห์ด ้านเอกสารและการบันทึกข ้อมูล
•
การเปรียบเทียบกับวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ขององค์กรอืน

ตัวอย่าง ดัชนีวดั เชิงรุก (Leading performance indicator)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จํานวน อัตราสว่ น ขอบเขต นโยบายในการทํางานทีได ้จัดทํา
จํานวน อัตราส่วน ขอบเขต นโยบายในการทํางานทีได ้รับการสือสาร
จํานวน อัตราส่วน ขอบเขต ของผู ้เชียวชาญพิเศษด ้าน OH&S ทีได ้มีการมอบหมาย
จํานวน อัตราส่วน ขอบเขต ของแผนทีได ้มีการนํ าไปปฏิบต
ั ิ
จํานวน อัตราส่วน ขอบเขต การมีสว่ นร่วมของผู ้ทํางาน
จํานวนชัวโมงทีผู ้บริหารระดับสูงทําการตรวจตรา OH&S inspection tours
ความถีและประสิทธิผลของ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
ิ ธิผลของการประชุม tool box talk
ความถีและประสท
จํานวนข ้อเสนอแนะของผู ้ปฏิบต
ั งิ านสําหรับการปรับปรุง OH &S
ระยะเวลาก่อนดําเนินการตามข ้อเสนอแนะ
จํานวนของบุคลากรทีได ้รับการฝึ กอบรม OH &S
ความเข ้าใจของผู ้ทํางานในเรืองความเสียงและมาตรการป้ องกันหรือควบคุมความเสียง
จํานวนการประเมินความเสียงทีเสร็จสมบูรณ์เทียบเป็ นสัดส่วนจากทีจําเป็ น
จํานวน ขอบเขตของการปฏิบัตต
ิ ามสอดคล ้องของการควบคุมความเสียง
จํานวน ของการสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดกฏหมาย
ทัศนคติของผู ้ทํางานต่อ ความเสียงและมาตรการควบคุม
การกระทําได ้ตามมาตรฐาน house-keeping
ั ผัสในสถานทีทํางาน เสย
ี ง ฝุ่ น ควัน สารเคมี
ระดับการสม
ั ผัสสว่ นบุคคล ต่อ เสย
ี ง ฝุ่ น ควัน สารเคมี
ระดับการสม

ต ัวอย่าง ด ัชนีว ัดเชงิ ร ับ (Laging performance indicator)
•
รายงานการเฝ้ าระวังสุขภาพ
•
การขาดงานของพนั กงานเนืองจากการเจ็บป่ วย (การทีเกียวข ้องหรือ ไม่ใช่การที
เกียวข ้อง);
•
ในกรณีทมี
ี โรคหรือเงือนไขทางอาชีพเช่น โรคผิวหนั ง, หูหนวก, ความผิดปกติของแขน
ขาบนทีเกียวข ้องกับการทํางาน ความเครียด,มะเร็ง;
•
จํานวนnear-misses;
ี หายต่อทรัพย์สน
ิ
•
จํานวนการเกิดอุบต
ั เิ หตุทเี สย
•
รายงานการเกิดเหตุสถานการณ์ทอั
ี นตราย

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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•
•
•
•

9.1

lost-time accidents,
จํานวนและประเภทการบาดเจ็บ
รายงานการหยุดงานทีเกียวข ้องกับอุบต
ั เิ หตุ
reportable major injuries / fatal accidents.

Trick
NA

9.1.2 การประเมินการสอดคล้อง
9 การประเมินสมรรถนะ
9. 1 การเฝ้ าระวังติดตาม, การวัดผล ,การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
9.1.2 การประเมินการสอดคล ้อง
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ิ และธํารงรักษา กระบวนการทีจําเป็ นเพือประเมินการบรรลุผลตามข ้อ
กฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ ( ดู 6.1.3)
องค์กรต ้อง:
a)
พิจารณาความถีและวิธก
ี ารสําหรับการประเมินการสอดคล ้อง
b)
ประเมินการสอดคล ้องและดําเนินกิจกรรม หากจําเป็ น ( ดู 10.2)
c)
ธํารงรักษาความรู ้และความเข ้าใจในสถานะการสอดคล ้องกับข ้อกําหนดกฏหมายและข ้อกําหนด
อืนๆ
d)
เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศของผลการประเมินความสอดคล ้อง

ั
ข้อสงเกตุ
ั ญา กฎหมาย กฏระเบียบ , องค์กร
เพือการสอดคล ้องต่อความมุง่ มันในการกระทําให ้สอดคล ้องต่อพันธสญ
ควรมีกระบวนการเพือการประเมินการปฏิบต
ั ต
ิ ามทีมีพันธะสัญญาต่างๆ
ขันตอนนีจะควบรวมหรือจะทําแยกต่างหากจากการวัดสมรรถนะทัวไปก็ได ้ เพือให ้เหมาะต่อขนาด
ประเภท และ ความซับซ ้อน
การประเมินการสอดคล ้อง สามารถครอบคลุมข ้อกําหนดทางกฎหมายหลายฉบับหรือฉบับเดียว องค์กร
สามารถเลือกทีจะประเมินในเวลาทีแตกต่างกันหรือทีความถีทีแตกต่างกัน ความถีอาจจะขึนอยูก
่ บ
ั กรอบ
ี
เวลาทีกําหนดไว ้ในกฎหมายหรือความเสยงและสถานการณ์
ทเปลี
ี
ยนแปลง
มาตรฐานต ้องการให ้เป็ นกระบวนการ แปลว่าต ้องทําอย่างมีวธิ ก
ี าร มีผู ้รับผิดรับชอบ และมีการบริหาร
จัดการ
การปฏิบต
ั ส
ิ อดคล ้องกับกฎหมายเป็ นมาตรฐานขันตําในการพิจารณาประสิทธิผลของ ระบบการบริหาร
จัดการOH&S
ความถีและจังหวะเวลาของการประเมินการสอดคล ้องตามกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไปขึนอยูก
่ บ
ั
ความสาํ คัญของข ้อกําหนดกฏหมาย ความแตกต่างของสภาพการปฏิบต
ั ก
ิ าร การเปลียนแปลงของ
ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ และ รวมถึงประสบการณ์ทผ่
ี านมาจากการผิดพลาดหรือเกิด
ปั ญหาในอดีต หรือ ความถีนีอาจได ้มีการกําหนดโดยกฎหมาย องค์กรสามารถทําการประเมินความ
สอดคล ้องในกฎหมายแต่ละฉบับหรือรวมๆกันก็ได ้

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.1

้ระบบการทบทวนทีเป็ นอิสระ โดยการให ้มีการ cross check
การประเมินความสอดคล ้อง เป็ นสิงทีดีทจะใช
ี
กันได ้ในองค์กร องค์กรสามารถใชวิ้ ธก
ี ารต่างๆทีหลากหลายเพือรักษาความรู ้และความเข ้าใจใน
สถานะการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายกฏระเบียบและข ้อกําหนดอืนๆ

่
วิธก
ี ารทีเราสามารถใชใ้ นการประเมินความสอดคล้อง เชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การตรวจประเมิน audits,
ผลจากการตรวจตราประจําเดือน
การวิเคราะห์ข ้อกําหนดกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
การทบทวนเอกสาร บันทัก,
ี
บันทึกการเกิดอุบัตก
ิ ารณ์ และ การประเมินความเสยง
ั ภาษณ์
การสม
วิเคราะห์ผลจากการวัด ติดตาม
การทบทวนงาน โครงการ ,
่ ทดสอบ/การวิเคราะห์ ต่างๆ
การสุม
การเข ้าสํารวจสถานประกอบการ เครืองจักร อุปกรณ์ หรือสังเกตโดยตรง

แผนงานการประเมินความสอดคล ้องนี สามารถควบรวมกับการกิจกรรมการประเมินอืนๆ ขององค์กรซึง
รวมถึงการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิงแวดล ้อม หรือ การตรวจสอบความปลอดภัยทัวไป
ตามปกติกไ
็ ด ้ ไม่จําเป็ นต ้องทําซําซ ้อนหรือแยกบันทึกแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับข ้อกําหนดอืน ๆทีไม่ใช่
ึ
กฎหมายซงองค์
กรเกียวข ้อง ในประเด็นนีองค์กรอาจจะแยกกระบวนการต่างหาก หรือทําไปพร ้อม ๆกันกับ
การประเมินความสอดคล ้องกฎหมาย

นิยาม
3.9
ข้อกําหนดทางกฎหมาย และ ข้อกําหนดอืน ๆ
ึ
ข ้อกําหนดทางกฎหมาย ทีซงองค์
กร (3.1) ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม และข ้อกําหนดอืน ๆ (3.8)ทีองค์กรเลือกทีทํา
ให ้สอดคล ้อง
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล – สําหรับจุดประสงค์ของมาตรฐานสากลนี ,ข ้อกําหนดทางกฎหมาย และ ข ้อกําหนดอืน ๆ เป็ น
ข ้อกําหนดทีเกียวข ้องกับระบบบริหาร OH&S(3.11).
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล - ข ้อกําหนดทางกฎหมาย และ ข ้อกําหนดอืน ๆอาจรวมถึงข ้อบัญญัตใิ นข ้อตกลงร่วม
หมายเหตุ 3 ข ้อกําหนดทางกฎหมายและ ข ้อกําหนดอืน ๆ รวมถึงการพิจารณาโดยบุคคลทีเป็ นตัวแทนผู ้ทํางาน (3.3)
ั ิ
ตามกฎหมาย, กฏระเบียบ, ข ้อตกลงร่วม และ แนวทางปฏิบต

3.16
ว ัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ทต
ี ้องบรรลุ
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: วัตถุประสงค์สามารถเป็ นเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธ ี หรือเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ เป้ าหมายทาง
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: วัตถุประสงค์สามารถเกียวข ้องกับ disciplines ต่าง ๆ (อาทิเชน
ิ
้
การเงิน ,สุขอนามัยและความปลอดภัย , และทางสงแวดล
้อม) และสามารถประยุกต์ใชในระดั
บต่าง ๆ
่ กลยุทธ์ทวทั
(อาทิเชน
ั งองค์กร โครงการ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ (3.25)).

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.1

หมายเหตุ 3 ข ้อมูล: วัตถุประสงค์สามารถแสดงได ้ในหลาย ทาง อาทิเช่น ตามผลลัพธ์ทตั
ี งใจ
ไว ้,จุดประสงค์ ,เกณฑ์การปฏิบต
ั งิ าน ,วัตถุประสงค์ OH&S (3.17) ,หรือ ใชคํ้ าอืน ๆ ทีมีความหมาย
่ จุดประสงค์ เป้ าหมาย หรือ เป้ าประสงค์).
คล ้ายคลึงกัน (ตัวอย่างเชน
หมายเหตุ 4 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO Annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives สว่ นที 1 หมายเหตุ 4 ตังแต่ต ้นได ้ถูกนํ าออกเนืองจาก คําว่า occupational
health and safety objective ได ้มีการแยกข ้อเป็ น 3.17
3.17
ว ัตถุประสงค์ดา้ น อาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ว ัตถุประสงค์ OH&S
วัตถุประสงค์ (3.16) ทีองค์กรตัง (3.1) เพือบรรลุผลลัพธ์เฉพาะทีสอดคล ้องกับนโยบายด ้าน
OH&S(3.15)
3.27
สมรรถนะ
ผลล ัพธ์ทวี ัดผลได้
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: สมรรถนะสามารถเกียวกับผลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์สามารถใช ้
พิจารณาและประเมินได ้ด ้วยวิธเี ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: สมรรถนะสามารถเกียวกับการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ, กระบวนการต่าง ๆ (3.25),
ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบริการ) ระบบหรือองค์กร (3.1).
หมายเหตุ 3 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
ึ ในการ
้
รวมถึง ISO/IEC Directives สว่ นที 1 หมายเหตุ1 ได ้มีการปรับเพือขยาย ชนิดของวิธท
ี ซ
ี งใช
พิจารณาและประเมินผล
3.28
สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
3.30
การเฝ้าระว ังติดตาม
การพิจารณากําหนดสถานะของระบบ, กระบวนการ (3.25) หรือกิจกรรม
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ในการพิจารณาสถานะ, อาจจําเป็ นต ้องทําการตรวจสอบ, ควบคุมดูแล หรือ การระวัง
สงั เกตุการณ์ทส
ี ําคัญ
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives สว่ นที 1
3.31
การว ัดผล
กระบวนการ (3.25) ในการตัดสินค่า
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL
รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที 1
-END-
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9.2

9.2 การตรวจติดตามภายใน
9.2
การตรวจติดตามภายใน
9.2.1 ทวไป
ั
องค์กรต ้องดําเนินการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาตามแผนเพือให ้สารสนเทศว่าระบบบริหาร
OH&S:
a) สอดคล ้องต่อ
1) ข ้อกําหนดสําหรับระบบบริหารด ้าน OH&Sขององค์กร, โดยรวมนโยบายด ้าน OH&Sและ
วัตถุประสงค์ด ้าน OH&S
2) ข ้อกําหนดของเอกสารนี
ิ ธิผล
b) มีการนํ าไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธํารงรักษาอย่างมีประสท
9.2.2 โปรแกรมการการตรวจติดตามภายใน
องค์กร ต ้อง:
a)
วางแผน, จัดทํา, นํ าไปปฏิบต
ั ิ และธํารงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตาม รวมถึงข ้อกําหนด
ความถี วิธี ความรับผิดชอบ การให ้คําปรึกษา การวางแผน และ การรายงาน, ทีมีการคํานึงถึงด ้าน
ความสําคัญของกระบวนการทีเกียวข ้อง และผลการตรวจติดตามครังก่อนรวมถึง
b)
กําหนดเกณฑ์ในการตรวจติดตามและขอบเขตของการตรวจติดตามแต่ละครัง
c)
คัดเลือกผู ้ตรวจติดตามและ ดําเนินการตรวจติดตามเพือ ทําให ้มันใจในความเป็ นรูปธรรมและ
ความเป็ นกลางของกระบวนการการตรวจติดตาม
d)
ทําให ้มันใจว่ามีการรายงานผลการตรวจติดตามต่อฝ่ ายบริหารทีเกียวข ้อง; ทําให ้มันใจว่ามีการ
รายงานการตรวจติดตามทีเกียวข ้องต่อผู ้ทํางาน(worker)และ หากมี ,ตัวแทนผู ้ทํางาน(worker) ,และผู ้
มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้อง
e)
ดําเนินการเพือจัดการความไม่สอดคล ้องและปรับปรุงสมรรถนะ OH&Sอย่างต่อเนือง (ดูข ้อ 10)
f)
เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานในการดําเนินโปรแกรมการตรวจติดตาม และผลการ
ตรวจติดตาม
หมายเหตุ:สําหรับสารสนเทศเพิมเติมในการตรวจติดตาม ให ้อ ้างอิงที ISO 19011

การตรวจประเมินภายใน
การตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการ OH&S ควรครอบคลุมทังระบบ และกระบวนการทังหมดทีอยู่
ในระบบการจัดการ OH&S
การตรวจประเมินควรมุง่ เน ้นไปทีพืนทีของความเสียงสูง เช่นในองค์กรทีมีกจิ กรรมสํานั กงานทีมีความ
เสียงตํากว่ากิจกรรมการผลิตหรือพืนทีทีมีความเสียงสูง ซึงทัวไปแล ้วกิจกรรมการผลิตในโรงงานควรมี
ความสําคัญมากกว่ากิจกรรมในสํานั กงาน
ี
้ อทดสอบว่า:
ในเรืองเกียวกับความเสยงและโอกาสของ
OH&S การตรวจประเมินภายในควรใชเพื
ี
ก) การประเมินความเสยงที
องค์กรได ้กระทําอยูบ
่ นข ้อมูลล่าสุด และได ้รับการทบทวนเป็ นระยะ
ี
ี
b) ผู ้ปฏิบต
ั งิ านในพืนทีเข ้าใจว่ามีความเสยงอะไร
ระบบการประเมินความเสยงขององค์
กรเป็ น
้
อย่างไร และ มีการใชมาตรการควบคุ
มทีถูกต ้องหรือไม่;
c) ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความสามารถทีจําเป็ น
d) มีการประเมินความเสียงและโอกาสทีจะกําจัดอันตรายและลดความเสียง ได ้รับการระบุ
ครบถ ้วนถูกต ้อง และได ้รับการดําเนินการ
เป็ นสิงสําคัญทีผู ้บริหารระดับสูงจะประเมินประสิทธิผลโดยรวมของระบบการจัดการ OH & S แทนทีจะ
มุง่ เน ้นเฉพาะส่วน

สถาบั
นมาตรฐานอั
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9.2

การตรวจประเมิน เป็ นส่วนหนึงของ กิจกรรมการวัดและการตรวจสอบต่างๆ ซึงจะช่วยตัดสินว่า:
ี
1) องค์กรเข ้าใจถึงความเสยงของ
OH&S และมีมาตรการควบคุมทีเหมาะสมหรือไม่
ี
้
2) ผู ้ปฏิบต
ั งิ านเข ้าใจถึงความเสยงที
อาจสง่ ผลกระทบต่อพวกเขา และใชการควบคุ
มทีตกลงกัน
ไว ้ หรือไม่
ิ ําคัญทีผู ้บริหารระดับสูงจะ
ี
เป็ นสงส
3) มีการควบคุมความเสยงใดๆที
จําเป็ นต ้องเปลียน (หรือมี
ี
ประเมินประสิทธิผลโดยรวมของระบบ
โอกาส) เพือกําจัดอันตรายหรือลดความเสยงได
้มากขึน หรือไม่
การจัดการ OH & S แทนทีจะมุง่ เน ้น
4) องค์กรปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืน
เฉพาะส่วน
ๆ ในการจัดการ OH&S อยูห
่ รือไม่

กระบวนการตรวจประเมินภายใน
1 ทวไป
ั

การตรวจประเมินภายในเป็ นเครืองมือการจัดการเชงิ รุก , เพือทวนสอบและประเมินสมรรถนะและ
ิ ธิผลของระบบการจัดการ OH&Sขององค์กรเป็ นระยะ นอกจากนียังระบุจด
ประสท
ุ ทีสามารถทําการ
ปรับปรุงได ้ การตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการ OH&S ควรดําเนินการตามชว่ งเวลาทีวางแผนไว ้
ี
และเป็ นไปตามลักษณะของอันตรายและความเสยงขององค์
กร
ในเวลาต่างกัน และด ้วยเหตุผลทีแตกต่างกัน การตรวจประเมินจําเป็ นต ้องพิจารณา:
a) องค์กรเข ้าใจและดําเนินการตามระบบการจัดการ OH&S ทีจัดตังขึนหรือไม่;
b) ระบบการจัดการ OH&Sโดยรวมมีกําลังความสามารถ เพือการบรรลุสมรรถนะของ OH&S ที
ต ้องการหรือไม่
c) องค์กรดําเนินการโดยสมบูรณ์ตามข ้อผูกพันทังหมดทีเกียวข ้องกับ OH&S หรือไม่;
d) จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการของ OH&S;
ิ อ ้างไว ้หรือไม่
e) องค์กรกําลังทําและบรรลุสงที

2 การวางแผน

การตรวจประเมินควรเป็ นกิจกรรมทีมีโครงสร ้างและต ้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ควรต ้องได ้รับการ
ยอมรับจากคนงานว่าเป็ นกิจกรรมเชิงบวก สําหรับการธํารงรักษาและปรับปรุง ระบบOH&Sในสถานที
ทํางาน การตรวจประเมินไม่ควรถูกมองว่าเป็ นกระบวนการในการระบุความผิดพลาดและการจับผิด เพือให ้
แน่ใจว่ากระบวนการตรวจประเมินมีสมรรถนะผู ้บริหารสูงสุดควร:
1) แสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มัน;
2) ให ้อํานาจสําหรับโปรแกรมตรวจประเมินภายใน
3) ให ้แน่ใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอ
4) สง่ เสริมให ้บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน
5) ยอมรับผลการตรวจประเมินในลักษณะเชิงบวก (ทังการตรวจพบด ้านผลบวกและลบ);
6) ทวนสอบผลลัพธ์ทการทบทวนฝ่
ี
ายบริหาร
3. ว ัตถุประสงค์
หลักการและวิธก
ี ารทัวไปทีอธิบายไว ้ใน ISO 19011 กําหนดให ้ต ้องกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
ภายใน องค์กรควรกําหนดวัตถุประสงค์สําหรับโปรแกรมตรวจประเมิน
เพือควบคุมการวางแผนและดําเนินการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินภายในเป็ นเครืองมือ
การจัดการเชงิ รุก
ิ อาจนํ ามาพิจารณาเช่น:
การจัดทํา วัตถุประสงค์ มีสงที
a) ลําดับความสําคัญทีกําหนดโดยฝ่ ายบริหาร;
b) เพือวัตถุประสงค์ทางการค ้า ( เช่น คัดเลือกซัพพลายเออร์)
c) ข ้อกําหนดของ ระบบการจัดการทีกําหนดขึน
d) ข ้อกําหนดทางกฎหมายข ้อบังคับและสัญญา;
e) ความจําเป็ นในการประเมิน
ี อืน และ
f) ความต ้องการของผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี
g) ความเสยงต่
อองค์กร
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4 ขอบเขตของการตรวจประเมิน

ในการวางแผนการตรวจประเมินควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี
a) การตรวจประเมินจะครอบคลุมทังหมด หรือเพียงบางสว่ นขององค์กร หรือเน ้นกิจกรรมเฉพาะ
สถานทีหรือปั ญหา
b) การตรวจประเมินจะพิจารณาระบบการจัดการของ OH&Sเพียงอย่างเดียว หรือเกียวข ้องกับ
เรืองทางเทคนิคเกียวกับโรงงานอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆหรือไม่?
c) การตรวจประเมินมีวต
ั ถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิผลหรือระบบการจัดการของ OH&S(การตรวจ
ิ ามมาตรฐานและขันตอนของ
ประเมินความถูกต ้อง) หรือเพือตรวจประเมินว่าองค์กรปฏิบัตต
ตนเอง (การตรวจประเมินการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ) หรือทังสองอย่าง?
d) การตรวจประเมินจะประเมินเฉพาะบางองค์ประกอบของระบบการจัดการหรือไม่
้ กษะพิเศษของผู ้ตรวจหรือไม่
e) การตรวจประเมินตามทีเสนอจะต ้องใชทั
f) การตรวจประเมินควรดําเนินการโดยผู ้ตรวจประเมินภายในหรือภายนอกหรือการรวมกันของทัง
สอง? (ผู ้บริหารระดับสูงอาจต ้องการให ้มีบค
ุ คลทีเป็ นอิสระอยูด
่ ้วยเพือรับรองความเป็ นกลางของ
การตรวจประเมิน)
g) การตรวจประเมินจะดําเนินการเมือใดและในกรอบเวลาใด?
h) ความถีในการตรวจประเมิน
i) สิงทีผู ้มีสว่ นได ้เสียต ้องการ หรือ ความหวัง
j) ผลลัพธ์ของการตรวจประเมินครังก่อน
k) พืนทีทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญในองค์กรหรือการดําเนินงาน
ข ้อมูลนี เพือให ้มันใจได ้ว่าการตรวจประเมินจะมีการมุง่ เน ้น และเตรียมโปรแกรมการตรวจประเมินอย่าง
รอบคอบ

5 การจ ัดทําโปรแกรมตรวจประเมิน
5.1 ทวไป
ั

โปรแกรมการตรวจประเมินสําหรับองค์กรจําเป็ นต ้องพิจารณาตามความถี, เกณฑ์ (ข ้อกําหนดนโยบายของ
ี , ฯลฯ ) และความลึกของการตรวจประเมิน การ
OH&S, ISO45001, ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ตรวจประเมินเป็ นการมองให ้เห็นภาพขององค์ประกอบการปฏิบต
ั ใิ นเวลาใดเวลาหนึง
บางพืนทีอาจมีความเสียงทีสําคัญซึงผู ้บริหารระดับสูงจําเป็ นต ้องมีความมันใจอยูเ่ สมอว่าทุกอย่างอยู่
ภายใต ้การควบคุม

ผู ้ทีรับผิดชอบในการจัดทําโปรแกรมการตรวจประเมิน ควรเป็ นผู ้มีความเข ้าใจหลักการทัวไปของการตรวจ
ประเมิน ความสามารถของผู ้ตรวจประเมินและการประยุกต์ใช ้เทคนิคการตรวจประเมิน ทีซึงควรมีทักษะ
การจัดการ รวมถึงความเข ้าใจด ้านเทคนิค และธุรกิจทีเกียวข ้องกับกิจกรรมทีจะตรวจประเมิน”
เมือกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโปรแกรมตรวจประเมินแล ้วผู ้รับผิดชอบในการจัดการโปรแกรม
ตรวจประเมิน ควร:
 จัดทําขันตอน;
 ดูแลทรัพยากรทีต ้องการ และการนํ าโปรแกรมตรวจประเมินไปปฏิบต
ั ิ
 มันใจว่าโปรแกรมได ้รับการธํารงรักษา ติดตาม ทบทวน และปรับปรุง

5.2 ทร ัพยากรโปรแกรมตรวจประเมิน

การนํ าโปรแกรมการตรวจประเมินไปปฏิบต
ั ิ ต ้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ เช่นผู ้ตรวจประเมินมี
ความสามารถและกรอบเวลาทีเพียงพอในการดําเนินการตรวจประเมิน การจัดการและเวลาของ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีจะได ้รับการตรวจประเมินและค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึนในการฝึ กอบรมผู ้ตรวจประเมิน หรือ
การใช ้ผู ้ตรวจภายนอกเพือช่วยในการกําหนดทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับโปรแกรมทีมีประสิทธิผล

5.3 ขนตอนโปรแกรมการตรวจประเมิ
ั
น

ขันตอนควรมีการจัดทําสําหรับโปรแกรมการตรวจ โดยคํานึงถึง:
a) กําหนดการ ตารางเวลา;
b) ความสามารถของผู ้ตรวจประเมิน
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c) ความพร ้อมของทีมตรวจประเมิน
d) ดําเนินการตรวจประเมินและติดตามในกรณีทจํ
ี าเป็ น
e) บันทึกและรายงาน ผล และ
f) การติดตามสมรรถนะของโปรแกรม
ขันตอนนีต ้องคํานึงถึงความเทียงธรรมและความสามารถของผู ้ตรวจประเมินสําหรับพืนที/การปฏิบต
ั งิ านที
ต ้องตรวจประเมิน ในบางกรณีอาจมีความจําเป็ นเพือให ้แน่ใจว่าผู ้ตรวจประเมินเป็ นทียอมรับของผู ้รับการ
ตรวจประเมินและ / หรือผู ้จัดการทีรับการตรวจประเมิน เนืองจากอาจมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษทีต ้อง
สังเกตุการณ์

5.4 การนําโปรแกรมตรวจประเมินไปใชง้ าน

การดําเนินการตามโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน ควรดําเนินการดังนี
ื
ก) สอสารโปรแกรมการตรวจประเมิ
นกับผู ้ทีเกียวข ้อง
b) จัดทําและธํารงรักษากระบวนการในการคัดเลือกผู ้ตรวจประเมินและทีมตรวจประเมิน
c) จัดหาทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับโปรแกรมตรวจประเมิน
d) วางแผนการประสานงานและกําหนดการตรวจประเมิน
e) ตรวจประเมินให ้แน่ใจว่ามีการกําหนดขันตอนการตรวจประเมินดําเนินการและบํารุงรักษา
f) ให ้มีการควบคุมบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน
g) ให ้มีการรายงานผลการตรวจประเมินและการติดตามผล
ี
โปรแกรมการตรวจประเมินควรขึนอยูก
่ บ
ั ผลลัพธ์ของการประเมินความเสยงของกิ
จกรรมขององค์กรและ
ี ควรใชเพื
้ อกําหนดความถีของ
ผลลัพธ์ของการตรวจประเมินครังก่อน ผลลัพธ์ของการประเมินความเสยง
การตรวจประเมินกิจกรรมกิจกรรมหรือหน ้าทีเฉพาะอย่างและสว่ นใดของระบบการจัดการทีควรได ้รับความ
สนใจ
สําหรับ การตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&S ควรครอบคลุมทุกพืนทีและกิจกรรมภายในขอบเขต
ของระบบการจัดการของ OH&S ความถีและความครอบคลุมของการตรวจประเมินระบบการจัดการของ
OH&S ควรเกียวข ้องกับความเสียงทีเกียวข ้องกับความล ้มเหลวขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการ
จัดการของ OH&S , ข ้อมูลทีมีอยูเ่ กียวกับสมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S , ผลลัพธ์จากการทบทวน
การจัดการ หรือกิจกรรมขององค์กรทีอาจมีการเปลียนแปลง

5.5 บ ันทึกการตรวจประเมิน

จําเป็ นต ้องมีการเตรียมการสําหรับการบันทึก ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมการตรวจประเมิน เพือ
แสดงความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดการตรวจประเมิน จําเป็ นต ้องบันทึกแผน กําหนดกรอบเวลา ทีมตรวจ
ิ
ประเมินและผลลัพธ์ของการตรวจประเมินแต่ละรายการ รายงานความไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดและสงที
ได ้ดําเนินการ

6 กิจกรรมการตรวจประเมิน
6.1 กิจกรรมการตรวจประเมินภายใน

การตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&S ควรดําเนินการตามโปรแกรมการตรวจประเมิน ด ้วยเหตุผล
หลายประการการตรวจประเมินอืน ๆ อาจจําเป็ น:
ี
 เมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึนในอันตราย หรือการประเมินความเสยง
 เมือผลลัพธ์ของการตรวจประเมินครังก่อนระบุวา่ จําเป็ นต ้องเพิมความถีในการตรวจประเมิน
 เมือสถานการณ์บง่ ชว่ี าจําเป็ น
 การเปลียนแปลงองค์กรเกิดขึน
 มีการแนะนํ าการดําเนินงานใหม่หรือกระบวนการใหม่
 มีเหตุการณ์หรือเหตุการณ์เพิมขึนในพืนทีเฉพาะและอาจจําเป็ นต ้องตรวจประเมินกิจกรรมทีได ้รับ
ผลกระทบหรือพืนทีทํางานทันทีเพือยืนยันว่าทําไมระบบล ้มเหลวหรือต ้องการการปรับปรุง
บ่อยครังทีมีวธิ ก
ี ารของทีมในการตรวจประเมินและหัวหน ้าทีม (ปกติเรียกว่าหัวหน ้าผู ้ตรวจประเมิน )
จะต ้องได ้รับมอบหมายเพือเตรียมความพร ้อมสําหรับการตรวจประเมิน
ิ อไปนี
หัวหน ้าผู ้ตรวจประเมินต ้องพิจารณาสงต่
 ข ้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการตรวจประเมินเพือเป็ นเกณฑ์ในการตรวจประเมิน (สเปค ข ้อกําหนด
กฏหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ ) และ เอกสารภายในทีจําเป็ นใด ๆ
 ข ้อตกลงกับผู ้จัดการทีเกียวข ้อง กับเวลาและข ้อตกลง
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9.2

องค์ประกอบของระบบการจัดการทีจะประเมิน หากขอบเขตถูกจํากัด
ทักษะความสามารถใดทีจําเป็ นสําหรับทีมตรวจประเมิน
จําเป็ นต ้องมีการบรรยายสรุปให ้กับคนงานหรือไม่
ต ้องมีข ้อควรระวังเป็ นพิเศษหรือไม่ และต ้องมี PPE หรือไม่
่ ในกิจกรรมทีต ้องรวบรวมข ้อมูล
พิจารณาว่าอะไรคือตัวแทนของการสุม
่ เป็ นต ้น
ความจําเป็ นของ รายการตรวจประเมิน บันทึกชว่ ยจํา แผนการสุม

ขนตอนที
ั
1 การเริมต้น

การวางแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&Sควรได ้รับการดําเนินการ โดยบุคลากรจาก
ภายในองค์กรและ / หรือโดยบุคลากรภายนอกทีเลือกโดยองค์กรเพือสร ้างว่าระบบการจัดการของ OH&S
นันได ้ถูกนํ าไปใช ้และบํารุงรักษาอย่างเหมาะสมหรือไม่
บุคคลทีได ้รับเลือกให ้ดําเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&Sควรมีความสามารถและได ้รับ
การคัดเลือกในลักษณะทีรับรองความเป็ นกลางและเป็ นกลางในกระบวนการตรวจประเมิน
กิจกรรมต่อไปนีมักจะทําเพือเริมต ้นการตรวจประเมิน:
•กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและเกณฑ์การตรวจประเมิน สําหรับการตรวจประเมิน
ิ ในทีมตรวจประเมินสําหรับการตรวจประเมิน
•การคัดเลือกผู ้ตรวจประเมินทีเหมาะสมและสมาชก
โดยคํานึงถึงความต ้องการความเป็ นกลางและความเป็ นกลาง
•การกําหนดวิธก
ี ารตรวจประเมิน; และ
•ยืนยันการประสานงานการตรวจประเมินกับผู ้รับการตรวจประเมิน และบุคคลอืนทีจะมีสว่ นร่วมใน
การตรวจประเมิน
การกําหนดสถานทีทํางานใด ๆ ทีเกียวข ้องกฎ OH&Sเป็ นส่วนสําคัญของกระบวนการนี ในบางกรณีผู ้ตรวจ
ประเมินอาจต ้องการการฝึ กอบรมเพิมเติมและ / หรือต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดเพิมเติม (เช่นการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบพิเศษ)

ขนตอนที
ั
2 ดําเนินการตรวจประเมินเอกสารและเตรียมความพร้อม
ํ
สาหร ับการตรวจประเมิน

ผู ้ตรวจประเมินควรรวบรวมหลักฐานจากการสัมภาษณ์ เอกสาร และการเยียมชมสถานทีทํางาน และ
ตรวจสอบความสอดคล ้องต ้องกัน

ก่อนทีจะทําการตรวจประเมิน ผู ้ตรวจประเมินควรตรวจประเมินเอกสารและบันทึกระบบการจัดการของ
OH&S ทีเกียวข ้องและผลลัพธ์ของการตรวจประเมินก่อนหน ้านี องค์กรควรใช ้ข ้อมูลนีเพือจัดทําแผนการ
ตรวจประเมิน
เอกสารทีสามารถทบทวนได ้รวมถึง:
่ แผนผังองค์กร)
 ข ้อมูลเกียวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน ้าที (เชน
 ถ ้อยแถลงนโยบาย OH&S;
 วัตถุประสงค์และโปรแกรม OH&S;
 ขันตอนการตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&S;
 ขันตอนการดําเนินการและ คูม
่ อ
ื การทํางาน;
 เอกสารระบุอน
ั ตรายการประเมินความเสียง และผลการควบคุมความเสียง
 ข ้อกําหนดทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข ้อง และ
 รายงานเหตุการณ์ทไม่
ี เป็ นไปตามข ้อกําหนดและการดําเนินการแก ้ไข
จํานวนเอกสารทีจะตรวจประเมิน และรายละเอียดทีระบุไว ้ในแผนสําหรับการตรวจประเมินควรสะท ้อนถึง
ขอบเขตและความซับซ ้อนของการตรวจประเมิน แผนสําหรับการตรวจประเมินควรครอบคลุมสิงต่อไปนี:
 วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
 เกณฑ์การตรวจประเมิน
 วิธก
ี ารตรวจประเมิน;
 ขอบเขตการตรวจประเมินและ / หรือทีตัง;
 กําหนดการตรวจประเมิน และ
 บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจประเมินต่างๆ
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ข ้อมูลการวางแผนการตรวจประเมิน สามารถมีอยูใ่ นเอกสารมากกว่าหนึงฉบับ ควรมุง่ เน ้นทีการให ้ข ้อมูลที
เพียงพอเพือดําเนินการตรวจประเมิน
่ ตัวแทนคนงาน) สงนี
ิ ควรรวมอยูใ่ นแผน
หากบุคคลอืนจําเป็ นต ้องรวมอยูใ่ นกระบวนการตรวจประเมิน (เชน
สําหรับการตรวจประเมิน
้
วิธก
ี ารทัวไปในการตรวจประเมินคือการกําหนดประเด็นข ้อคําถามเฉพาะทีสามารถใชตรวจประเมิ
นการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบการจัดการของ OH&S หรือเพือทดสอบระบบการจัดการของOH&Sกับมาตรฐานหรือแนว
ปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี การเปรียบเทียบสมรรถนะ
อีกวิธห
ี นึงคือเริมด ้วยคําถามทีเปิ ดกว ้างซึงอาจทําให ้ผู ้ตรวจสามารถระบุประเด็นทีควรทําการตรวจประเมิน
เพิมเติม คําถามควรกระตุ ้นให ้ผู ้ทีถูกถามให ้อธิบายด ้วยคําพูดของตัวเองว่า ความเข ้าใจของพวกเขาคือ
อะไร พวกเขากําลังทําอะไร และข ้อกังวลใด ๆ ทีพวกเขามีเกียวกับปั จจุบน
ั

ขนตอนที
ั
3 การดําเนินการตรวจประเมิน

หัวหน ้าผู ้ตรวจประเมินควรอธิบายต่อผู ้ถูกตรวจประเมิน (ผู ้จัดการของแผนกหรือหน่วยงานทีตรวจประเมิน)
ว่าว ัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคืออะไร และยืนยันแผน และข ้อตกลงใดๆทีเกียวข ้อง ควร
ิ
แนะนํ าผู ้ถูกตรวจประเมิน ว่าการตรวจพบจะถูกรายงานกลับ เมือเสร็จสนการตรวจประเมิ
น
ในกรณีทมี
ี ทม
ี งาน ผู ้ตรวจประเมินรายบุคคลควรได ้รับมอบหมายงานและหัวหน ้าผู ้ตรวจประเมินควร
ประสานงานกิจกรรมโดยรวม หัวหน ้าผู ้ตรวจประเมินควรตรวจประเมินสิงทีค ้นพบกับทีมตรวจประเมินก่อน
รายงานกลับไปยังผู ้ถูกตรวจประเมิน
กิจกรรมต่อไปนีมักเป็ นส่วนหนึงของการตรวจประเมิน:
 การสือสารระหว่างการตรวจประเมิน;
 การรวบรวมและการทวนสอบข ้อมูล และ
 สรุปสิงทีพบระหว่างการตรวจประเมินและผลสรุปการตรวจ
ั ซอนของการตรวจประเมิ
้
ขึนอยูก
่ บ
ั ขอบเขตและความซบ
น อาจจําเป็ นต ้องทําการเตรียมการอย่างเป็ น
ื
ื
ิ อไปนีกับผู ้ตรวจ
ทางการสําหรับการสอสารระหว่
างการตรวจประเมิน ทีมตรวจประเมินควรสอสารส
งต่
ประเมินภายในเวลาทีกําหนด:
 แผนสําหรับการตรวจประเมิน;
 สถานะของกิจกรรมการตรวจประเมิน;
 ข ้อกังวลใด ๆ ทีเกิดขึนระหว่างการตรวจประเมิน; และ
 ข ้อสรุปการตรวจประเมิน
การสือสารของแผนสําหรับการตรวจประเมินสามารถทําได ้ผ่านการใช ้การประชุมเปิ ด ผลการตรวจประเมิน
และข ้อสรุปควรรายงานในระหว่างการประชุมปิ ด หลักฐานทีรวบรวมได ้ในระหว่างการตรวจประเมินซึง
ั ช ้า
แสดงถึงความเสียงทีใกล้จะเกิดขึนซึงต ้องมีการดําเนินการในทันทีควรได ้รับการรายงานโดยไม่ชก
ในระหว่างการตรวจประเมินข้อมูลทีเกียวข้องก ับว ัตถุประสงค์ ขอบเขตและเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน ควรถูกรวบรวมโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสม วิธก
ี ารจะขึนอยูก
่ บ
ั ลักษณะของการตรวจประเมินระบบ
การจัดการของ OH&S
่ ตัวอย่างทีเป็ นตัวแทนของกิจกรรมทีสําคัญ ได ้รับการตรวจ
การตรวจประเมินควรทําให ้แน่ใจว่าการสุม
ประเมินและมีการสัมภาษณ์บค
ุ ลากรทีเกียวข ้องเช่น พนักงานรายบุคคล ตัวแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านและบุคลากร
ภายนอกทีเกียวข ้อง เช่นผู ้รับเหมา
ควรมีการตรวจประเมินเอกสาร บันทึกและผลลัพธ์ทเกี
ี ยวข ้อง
หากเป็ นไปได ้ ควรทําการตรวจประเมินในกระบวนการตรวจประเมินระบบการจัดการของOH&S เพือชว่ ย
หลีกเลียงการตีความทีผิดพลาดหรือการใชข้ ้อมูลทีเก็บรวบรวมข ้อมูลหรือบันทึกอืน ๆ
ควรมีการประเมินหลักฐานการตรวจเทียบกับเกณฑ์การตรวจประเมินเพือสร ้างผลการตรวจประเมินและ
ข ้อสรุป
หลักฐานการตรวจประเมินควรตรวจทวนสอบได ้และควรได ้รับการบันทึก
การตรวจประเมิน ควรมีไว ้เพือพิจารณาว่า:
 มีระบบการจัดการทีดี และครอบคลุม
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9.2

พนั กงานและผู ้ทีทํางานในนามขององค์กร ตระหนั กถึงความต ้องการ และหน ้าทีของตนอย่าง
เต็มทีเกียวกับ OH&S;
ระบบเอกสารสะท ้อนให ้เห็นถึงการปฏิบต
ั ;ิ
ิ พนั กงานควรจะได ้รับการ
ขันตอน คูม
่ อ
ื การทํางาน ฯลฯ ได ้รับการปฏิบต
ั ต
ิ าม และสนองต่อสงที
ปกป้ อง
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด; และ
มีประเด็นทีขาดหาย และมีสงที
ิ สามารถทําการปรับปรุงได ้ทีไหนบ ้าง
มีสงที

ตัวอย่างของประเด็นทีอาจพบได ้ระหว่างการตรวจประเมิน
 นโยบายนีเป็ นไปตามข ้อกําหนดขององค์กรหรือไม่และสอดคล ้องกับข ้อกําหนดขันตําทีระบุไว ้ใน
ISO45001
 มีการกําหนดขันตอนทีเหมาะสมเพือระบุอน
ั ตรายและขนาดความเสียงหรือไม่
 มาตรการควบคุมทีเหมาะสมและเพียงพอเพือลดอันตรายต่อพนั กงานและผู ้ทีได ้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมขององค์กรหรือไม่
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และแผนงาน และได ้รับการสือสารไปยังส่วนทีได ้รับผลกระทบของ
องค์กรหรือไม่
 ผู ้บริหารระดับสูงจะมีภาวะผู ้นํ าและมีการจัดสรรบทบาทหน ้าทีและความรับผิดชอบหรือไม่

ื
ขนตอนที
ั
4 การเตรียมและการสอสารรายงานการตรวจประเมิ
น

ผลการตรวจประเมินจากกิจกรรมการตรวจประเมินทังหมดควรได ้รับการทบทวนร่วมกันโดยทีมตรวจ
ประเมิน ในกรณีทมี
ี หลักฐานทีมีวต
ั ถุประสงค์วา่ มีความไม่สอดคล ้องในระบบการจัดการของ OH&S
หลักฐานประกอบควรระบุอย่างชัดเจน สอบกลับได ้
ผลลัพธ์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&Sควรถูกบันทึกและรายงานต่อฝ่ ายจัดการในเวลา
ทีเหมาะสม เนือหาของรายงานการตรวจประเมินระบบการจัดการขันสุดท ้ายของ OH&S ควรมีความ
ชัดเจน ถูกต ้องละครบถ ้วน ควรลงวันทีและลงนามโดยผู ้ตรวจประเมิน
รายงานควรมีองค์ประกอบต่อไปนี:
 วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจประเมิน
ิ ของทีมตรวจประเมินและผู ้แทนทีได ้รับ
 ข ้อมูลเกียวกับแผนของการตรวจประเมิน (การระบุสมาชก
การตรวจประเมินวันทีตรวจประเมินและการระบุพนที
ื ทีอาจมีการตรวจประเมิน);
้
่ ขันตอน ,ISO45001 )
 การระบุเอกสารอ ้างอิงทีใชในการดํ
าเนินการตรวจประเมิน (เชน
 รายละเอียดของความไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดทีระบุไว ้;
 ข ้อสงั เกตใด ๆ ทีเกียวข ้องในขอบเขตทีระบบการจัดการของ OH&S:
• เป็ นไปตามข ้อตกลงทีวางแผนไว ้
• มีการใช ้งานและบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
• บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ของ OH&Sทีระบุไว ้;
 รายชือผู ้รับสําหรับรายงานการตรวจประเมิน
ผลลัพธ์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&Sควรได ้รับการสือสารไปยังทุกฝ่ ายทีเกียวข ้อง
ื
โดยเร็วทีสุดเพือให ้สามารถดําเนินการแก ้ไขได ้ ความล ับควรได้ร ับการพิจารณาเมือสอสารข้
อมูลทีมี
อยูใ่ นรายงานการตรวจประเมินระบบการจ ัดการของ OH&S
ิ ไม่เป็ นไปตามลําดับความสําคัญ
ควรจัดประเภทสงที
 สําค ัญ ในกรณีทควรดํ
ี
าเนินการในทันทีเนืองจากเป็ นอันตรายต่อบุคลากรทีกําลังจะเกิดขึนหรือ
ในกรณีทไม่
ี เป็ นไปตามข ้อกําหนดของมาตรฐาน ในกรณีทมี
ี ข ้อบกพร่องเดิมกิจกรรมอาจต ้อง
หยุดจนกว่าจะมีการควบคุมทีน่าพอใจ
 เล็กน้อย เมือส่วนหนึงของข ้อกําหนด ของข ้อกําหนดระบบการจัดการ ไม่สมบูรณ์เป็ นทีพอใจ
มาตรการและระยะเวลาทีต ้องดําเนินการแก ้ไข จะขึนอยูก
่ บ
ั ความเสียง
 น่าสนใจ มีข ้อมูลไม่เพียงพอหรือหลักฐานทีจะกําหนด "ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด" ทีซึง ส่วน
งานหรือองค์กรควรทําการขยายผล เพือทวนสอบเองต่อว่าข ้อกังวลทีน่าสนใจนีควรดําเนินการ
แก ้ไขหรือไม่

สถาบั
นมาตรฐานอั
สถาบั
นมาตรฐานอั
งกฤษ งกฤษ
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9.2

ิ
ขนตอนที
ั
5 การตรวจประเมินให้เสร็จสนและดํ
าเนินการติดตามตรวจ
ประเมิน
ควรมีการทบทวนผลและดําเนินการแก ้ไขอย่างมีประสิทธิผล หากจําเป็ น

การติดตามผลการตรวจประเมินควรดําเนินการเพือให ้มันใจว่าสิงไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดทีระบุไว ้ได ้รับ
การจัดการ
ผู ้บริหารระดับสูงควรพิจารณาผลการตรวจประเมินและคําแนะนํ าระบบการจัดการของ OH&S และ
ดําเนินการตามความเหมาะสม
ในกรณีทมี
ี การระบุข ้อบกพร่อง ทีมตรวจประเมินควรมีข ้อตกลงร่วมกับผู ้ถูกตรวจประเมิน ถึงการดําเนินการ
ิ ธิผลของการแก ้ไข
แก ้ไขและกรอบระยะเวลาในการแก ้ และรวมถึงการประเมินประสท
แล ้วแต่แนวโน ้มของความไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด การประเมินใหม่ควรดําเนินการภายในระยะเวลาที
สอดคล ้องกับความเสียง

7 ข้อควรพิจารณาอืน ๆ
7.1 การค ัดเลือกผูต
้ รวจประเมิน

การตรวจประเมินระบบการจัดการของ OH&S สามารถทําแบบทีมหรือรายบุคคลได ้ การทํางานเป็ นทีมมี
ความสําคัญเพราะต ้องเกียวข ้องกับผู ้จัดการ คนงานทีหลากหลาย หากทํางานเป็ นทีม ชว่ ยให ้สามารถใช ้
ี
ทักษะความเชยวชาญที
หลากหลาย และให ้ผู ้ตรวจประเมินทีมีความสามารถเฉพาะตรวจในพืนทีเฉพาะ
ผู ้ตรวจประเมินจําเป็ นต ้องเข ้าใจภารกิจของตนและมีความสามารถในการดําเนินการ ผู ้ตรวจประเมินควร
คุ ้นเคยกับความเสียงและความเสียงของพืนทีทีตรวจประเมิน และข ้อกําหนดทางกฎหมายหรือข ้อกําหนด
อืน ๆ ทีเกียวข ้อง พวกเขาจําเป็ นต ้องมีประสบการณ์และความรู ้เกียวกับเกณฑ์การตรวจประเมิน และ
กิจกรรมทีเกียวข ้องทีพวกเขากําลังตรวจประเมินเพือให ้พวกเขาประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน และกําหนด
ข ้อบกพร่อง
เพือรักษาความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความเป็ นกลาง ผู ้ตรวจประเมินไม่ควรตรวจประเมินงานของ
ตนเอง หากเป็ นไปได ้ควรเป็ นอิสระจากสว่ นหนึงขององค์กร หรือกิจกรรมทีจะตรวจประเมิน ลักษณะและ
ขอบเขตของการตรวจประเมินจะกําหนดว่า จะดําเนินการโดยพนั กงานจากสว่ นอืนขององค์กรหรือโดย
ผู ้ตรวจประเมินภายนอก ปั จจัยอืนทีต ้องนํ ามาพิจารณา ได ้แก่ :
ก) ความพร ้อมของผู ้ตรวจประเมิน ;
b) ความพร ้อมของผู ้ตรวจประเมินทีมีความสามารถทีจําเป็ น;
c) ระดับประสบการณ์การตรวจประเมินทีจําเป็ น
d) ข ้อกําหนดสําหรับความรู ้เฉพาะทางหรือความเชียวชาญด ้านเทคนิค;
e) ข ้อกําหนดสําหรับการฝึ กอบรมใด ๆ
f) อันตรายของผู ้ตรวจประเมินภายในมีความคุ ้นเคย คุ ้นชิน ยอมรับ กับสิงทีองค์กรเป็ นอยู่ ซึงทํา
ให ้ขาดมุมมองทีแตกต่าง และการตังประเด็นสงสัย เมือเทียบกับผู ้ตรวจประเมินภายนอก และ
g) อันตรายจากความไม่คุ ้นเคยหรือขาดความเข ้าใจโดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีปัญหาหรือ
ั ซอนเข
้
กระบวนการทางเทคนิคทีซบ
้ามาเกียวข ้อง

7.2 องค์ประกอบของทีมตรวจประเมิน

ในกรณีทมี
ี การตรวจแบบทีม องค์ประกอบของทีมขึนอยูก
่ บ
ั ลักษณะและขอบเขตของการตรวจประเมิน
รวมถึง:
a) ใช ้ผู ้ตรวจประเมินจากภายใน หรือภายนอก หรือทังสองอย่างรวมกัน;
b) ความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะหรือความเชียวชาญด ้านเทคนิค; เฉพาะ
c) ข ้อตกลงร่วม เกียวกับการมีสว่ นร่วมของตัวแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ึ าลังทําการตรวจ
ผู ้ตรวจประเมินต ้องมีประสบการณ์และความรู ้เกียวกับมาตรฐานและระบบทีเกียวข ้อง ซงกํ
ี
ประเมินเพือให ้สามารถประเมินสมรรถนะและระบุข ้อบกพร่อง ผู ้ตรวจประเมินควรคุ ้นเคยกับความเสยงและ
ความเสียงของพืนทีทีตรวจประเมินและข ้อกําหนดทางกฎหมายหรือข ้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข ้อง

สถาบั
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9.2
TIS18004

1) หล ักการ
ผู ้บริหารระดับสูงควรให ้ความสําคัญในการตรวจประเมินOH&S เพือตรวจสอบว่าระบบOH&Sทีจัดทําขึนมี
การนํ าไปปฏิบต
ั ใิ ห ้บรรลุตอ
่ นโยบายOH&S และวัตถุประสงค์ โดยกําหนดให ้มีแผนการตรวจประเมินตาม
ระยะเวลาทีเหมาะสม และมีการดําเนินการตรวจประเมินตามแผนทีกําหนดไว ้
การตรวจประเมินOH&Sอาจดําเนินการโดยบุคลากรภายในองค์กรและ/หรือบุคลากรจากภายนอกอย่างไรก็
ุ สมบัตเิ หมาะสม และมีความเป็ น
ตามบุคลากรทีทําหน ้าทีเป็ นผู ้ตรวจประเมินควรได ้รับการฝึ กอบรม มีคณ
กลาง
ความถีในการตรวจประเมินควรพิจารณาจากความเสียงในการปฏิบต
ั งิ านในกิจกรรมต่างๆ รวมทังผล
ของการตรวจประเมินในครังทีผ่านมา
ผลการตรวจประเมินควรมีการรายงานให ้หน่วยงานทีรับผิดชอบได ้รับทราบ เพือดําเนินการแก ้ไขและ
ป้ องกัน
กําหนดให ้มีการตรวจติดตามผล เพือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการแก ้ไขและป้ องกัน
ตามระยะเวลาทีกําหนด
องค์กรควรนํ าผลการตรวจประเมินไปพิจารณาในการทบทวนของฝ่ ายบริหาร
2) แนวทางการปฏิบ ัติ :

การตรวจประเมิน

องค์กรควรกําหนดขันตอนการดําเนินงานการตรวจประเมิน โดยผู ้บริหารระดับสูงเป็ นผู ้กําหนดวัตถุประสงค์
ของการตรวจประเมิน เพือให ้แน่ใจว่าระบบการจัดการOH&Sมีการนํ าไปปฏิบต
ั ิ สามารถบรรลุนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด ้านOH&S ขันตอนการดําเนินงานการตรวจประเมินควรครอบคลุมถึง
ก. การเตรียมการตรวจประเมิน
องค์กรควรจัดทําแผนการตรวจประเมิน โดยกําหนดความถีและระยะเวลาทีเหมาะสม ซึงจะ
พิจารณาจาก
• ลักษณะของอันตราย
ี
• ระดับความเสยง
• บันทึกผลการตรวจประเมินทีพบว่ามีปัญหา หรือบันทึกของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ตา่ ง ๆ
• ข ้อกําหนดตามกฎหมาย
่ ตัวอย่างทีเพียงพอในส่วนทีมีความเสียงเล็กน ้อย
• ประสบการณ์ทผ่
ี านมา หรือการสุม
ยนแปลงไป
แผนการตรวจประเมินควรมีความยืดหยุน
่ ได ้ตามสถานการณ์ทอาจเปลี
ี
บุคคลทีได ้รับเลือกให ้เป็ นผู ้ตรวจประเมินควรเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ และมีอส
ิ ระจากหน่วยงาน
ิ ใจว่า ควรจะให ้
ทีถูกตรวจประเมิน ลักษณะและขอบเขตของการตรวจประเมินเป็ นปั จจัยสาํ คัญในการตัดสน
มีการดําเนินการโดยบุคลากรจากหน่วยงานสว่ นอืนขององค์กรหรือผู ้ตรวจประเมินจากภายนอกองค์กร
องค์กรอาจดําเนินการตรวจประเมินโดยบุคคลหลายๆ คน ในกรณีทกํ
ี าหนดเป็ นคณะผู ้ตรวจประเมิน ควรมี
ผู ้แทนจากฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายความปลอดภัยและฝ่ ายลูกจ ้าง เข ้ามาเพือชว่ ยให ้เกิดความร่วมมือทีดีขน
ึ
องค์ประกอบของคณะผู ้ตรวจประเมินจะขึนอยูก
่ บ
ั ขอบเขตของการตรวจประเมิน รวมทัง
• การใช ้บุคลากรภายใน หรือภายนอกหรือผสมผสานทังสองแบบ
• ความรู ้พิเศษเฉพาะสาขา ประสบการณ์ ทักษะหรือความเชียวชาญทางเทคนิคทีต ้องการ
• ผู ้แทนฝ่ ายลูกจ ้างหากมีข ้อตกลงว่าต ้องเข ้ามาตรวจประเมินด ้วย
ข. การดําเนินการตรวจประเมิน
้
ิ านวยความสะดวกในการรวบรวมข ้อมูลทีต ้องการจากลักษณะ
องค์กรควรพิจารณาเลือกใชเทคนิ
คและสงอํ
ึ
ของการตรวจประเมินและองค์กรทีถูกตรวจประเมินโดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือรวบรวมหลักฐาน ซงองค์
กรควร

สถาบั
นมาตรฐานอั
สถาบั
นมาตรฐานอั
งกฤษ งกฤษ
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9.2

่ ตัวอย่างทีเป็ นตัวแทนของกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียง ก่อนนํ ามาสรุปสมรรถนะการ
แน่ใจว่ามีการสุม
้
จัดการด ้านOH&S เทคนิคทีใชในการตรวจประเมิ
น ผู ้ตรวจประเมินควร
• มีความมุง่ มันและดําเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจประเมินทีได ้รับ
้
ิ ธิผลและประสท
ิ ธิภาพมากทีสุด
• มอบหมาย โดยใชเวลาและทรั
พยากรทีมีให ้เกิดประสท
• มีการรวบรวมข ้อมูลและหลักฐานอย่างเพียงพอ โดยครอบคลุมการดําเนินการ ผู ้ให ้
ิ ค ้นพบเพือให ้แน่ใจว่าข ้อสงสย
ั ใดๆ ทีเกิดขึนและเกียวข ้องกับการตรวจ
ข ้อมูล และสงที
ประเมินหรือ จากสิงทีค ้นพบสามารถหาคําตอบได ้ วิธก
ี ารในการรวบรวมข ้อมูลอาจมา
จากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร บันทึกผลการทํางาน การสังเกตการทํางาน
และการตรวจสอบสถานทีทํางาน
• มีการปรึกษาระหว่างคณะผู ้ตรวจประเมิน เพือร่วมพิจารณาตัดสินใจในสถานการณ์หรือ
ปั ญหาต่างๆ
เอกสารและบันทึกด ้านOH&S ทีควรตรวจสอบ ได ้แก่การ
• ประกาศนโยบายOH&S
ี
• การประเมินความเสยง
ี
• การเตรียมการควบคุมความเสยง
• บันทึกผลการตรวจประเมินครังก่อน
• คูม
่ อ
ื OH&Sและแผนฉุกเฉิน
• รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมใน
การทํางาน
• ผังอาคาร สถานที เครืองจักร อุปกรณ์ทจั
ี ดทําไว ้ครังล่าสุด
• รายงานและสถิตเิ กียวกับการตรวจความปลอดภัย อุบัตเิ หตุ เหตุการณ์เกือบเกิด
อุบต
ั เิ หตุ และความเจ็บป่ วย
่ บันทึกการสม
ั ผัสสารเคมีของ
• บันทึกการตรวจทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เชน
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ี งดังของผู ้ปฏิบต
• การได ้รับเสย
ั งิ าน
• รายงานจากหน่วยงานราชการ
• ใบอนุญาตและเอกสารทางราชการทีเกียวข ้องกับงานด ้านOH&S
• ข ้อเสนอแนะด ้านOH&S
ค. การรายงาน
คณะผู ้ตรวจประเมินควรสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานผลให ้ผู ้บริหารของหน่วยงานทีถูกตรวจ
ประเมิน เพือให ้ได ้รับทราบและเข ้าใจ รายงานผลการตรวจประเมินควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ
ขอบข่ายทีได ้รับมอบหมายให ้ตรวจประเมิน รวมถึงการระบุข ้อบกพร่องทีพบจากการตรวจประเมิน และ
ั เขียนเป็ นภาษาทีเข ้าใจง่ายและมีความชด
ั เจน เพือให ้ผู ้บริหาร
ข ้อเสนอแนะ รายงานควรมีความกระชบ
ของผู ้รับการตรวจประเมินพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและแก ้ไข
ผู ้รับการตรวจประเมินควรกําหนดแนวทางการแก ้ไขและป้ องกันข ้อบกพร่อง ผู ้รับผิดชอบ และ
วันทีแล ้วเสร็จ
ง. การตรวจติดตาม
แผนการตรวจติดตามควรพิจารณาให ้สอดคล ้องกับช่วงระยะเวลาทีผู ้รับการตรวจประเมินได ้
กําหนดไว ้ มีการกําหนดผู ้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม และให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนการ
ตรวจติดตาม การตรวจ

นิยาม
NA
-END-

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
2563

Page 10 of 10

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 27 สิงหาคม

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

9.3

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
9.3

การทบทวนของฝ่ายบริหาร

ผู ้บริหารระดับสูงต ้องทบทวนระบบบริหาร OH&Sขององค์กร, ในช่วงเวลาตามแผน เพือทําให ้มันใจใน
ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผล อย่างต่อเนือง
การทบทวนของฝ่ ายบริหารต ้องรวมถึง การคํานึงถึง:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

สถานะของปฏิบต
ั ก
ิ ารจากการทบทวนของฝ่ ายบริหารครังก่อน
การเปลียนแปลงประเด็นภายนอกและภายในทีเกียวข ้องกับระบบบริหารด ้าน OH&S โดยรวมถึง
ี
1)
ความจําเป็ นและความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
2)
ข ้อกําหนดทางกฎหมายทีบังคับใช ้ และ ข ้อกําหนดอืน ๆ
3)
ความเสียงและโอกาส
ขอบเขตทีซึงบรรลุนโยบายด ้าน OH&Sและ วัตถุประสงค์ด ้าน OH&S
ข ้อมูลเกียวกับสมรรถนะด ้าน OH&S โดยรวมแนวโน ้มของ
1)
อุบต
ั ก
ิ ารณ์, ความไม่สอดคล ้อง, การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข และ การปรับปรุงอย่างต่อเนือง
2)
ผลการเฝ้ าระวังติดตาม และการวัดผล
ผลการประเมินความสอดคล ้องกับข ้อกฏหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
3)
4)
ผลการตรวจติดตาม
5)
การมีสว่ นร่วม (participation) และ การปรึกษาของผู ้ทํางาน(worker)
ี
6)
ความเสยงและโอกาส
ิ ธิผลของระบบบริหาร OH&S
ความเพียงพอของทรัพยากรเพือการธํารงรักษาประสท
การสือสารทีเกียวข ้องกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
โอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนือง

ผลลัพธ์ของการทบทวนของฝ่ ายบริหารต ้องรวมการตัดสินใจเกียวกับ
 ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผล อย่างต่อเนือง ของระบบบริหาร OH&S ในการ
บรรลุผลล ัพธ์ทต้
ี องการ
 โอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนือง และ
 ความต ้องการเปลียนแปลงระบบบริหาร OH&S
 ทรัพยากรทีจําเป็ น
 กิจกรรมทีจําเป็ น
 โอกาสในการปรับปรุง การบูรณาการ ระบบบริหาร OH&S เข ้ากับกระบวนการธุรกิจอืนๆ
ื
 การสอความโดยนั
ยสําหรับ ทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กร
ื
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องสอสารผลของการทบทวนของฝ่
ายบริหารทีเกียวข ้องแก่ผู ้ทํางาน(worker) ,และ
หากมี, ตัวแทนของผู ้ทํางาน(worker) (ดูทข
ี ้อ 7.4.)
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานของผลการทบทวนของฝ่ ายบริหาร

อะไร ทําไม อย่างไร
การทบทวนฝ่ ายบริหารควรมุง่ เน ้นไปทีสมรรถนะโดยรวมของระบบการจัดการ OH&S ทีเกียวข ้องกับ:
ี
—— ความเหมาะสม (เหมาะสมต่อขนาด ลักษณะธุรกิจ ธรรมชาติของความเสยง?),
้ อการจัดการให ้ได ้ตาม นโยบาย วัตถุประสงค์ OH&S ที
—— ความเพียงพอ (ระบบ ได ้ใชเพื
ระบุ?),
—— ประสิทธิผล (ได ้ผลตามวัตถุประสงค์ ตามเป้ าประสงค์ทกํ
ี าหนด ต ้องการ คาดหวังไว ้?).

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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9.3

่ รายไตรมาส ครึงปี
การทบทวนฝ่ ายบริหารควรทําโดยผู ้บริหารระดับสูง ตามการจัดการบริหารประจํา (เชน
ื
หรือเป็ นประจําทุกปี ) และสามารถดําเนินการโดยการประชุม หรือการสอสารอื
นๆ และในสว่ นการทบทวน
สมรรถนะของระบบการจัดการ OH&S สามารถทําได ้บ่อยกว่า ตามความเหมาะสม โดยทําการทบทวนแยก
ึ
ในแต่ละประเด็น แต่ละเรือง ซงสามารถกระทํ
าได ้ เพือการทบทวนการจัดการโดยองค์รวม
ตัวแทนฝ่ ายบริหาร มีหน ้าทีในการรายงานผลการดําเนินงานของระบบโดยรวม เพือนํ าเสนอให ้กับผู ้บริหาร
ระดับสูงทบทวน
ในการวางแผนสําหรับการทบทวน ควรพิจารณาสิงต่อไปนี:
 หัวข ้อ ประเด็น สิง ทีควรต ้องได ้รับการนํ าเสนอ เพือการจัดการ
 ใครควรมีสว่ นเกียวข ้องในการทําให ้การทบทวนมีประสิทธิผลการทบทวน เช่น ผู ้บริหารระดับสูง
ผู ้เชียวชาญด ้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย บุคคลอืนๆ
ิ ทําการทบทวน
 ผู ้รับผิดชอบเฉพาะแต่ละเรือง ในสงที
่ ารทบทวน
 ข ้อมูล ทีนํ าเข ้าสูก
 จะทําการบันทึกการทบทวนอย่างไร
การทบทวนนีต ้องสะท ้อนต่อสมรรถนะ OH&S ขององค์กร และเป็ นการแสดงหลักฐานของความก ้าวหน ้า
เกียวกับภาระผูกพัน ในการป้ องกันการบาดเจ็บและไม่มส
ี ข
ุ ภาพ ปั จจัยต่อไปนี ควรได ้รับการพิจจารณา
นํ าเข ้าเพือการทบทวน:
 รายงานเหตุฉุกเฉิน (เกิดจริง หรือ ซักซ ้อม),
่ าร
การทบทวนฝ่ ายบริหาร จะนํ าไปสูก
 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
กําหนด แผนดําเนินการในอนาคต
 สถิตก
ิ ารเกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์
รวมถึง วัตถุประสงค์ ขันต่อไปเพือ
 ผลการตรวจสอบ ตรวจตรา ตามกฎระเบียบ
ผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
 ผลและ/หรือข ้อนํ าเสนอจากการวัด และ
ตรวจสอบต่างๆ
 ประสิทธิผล OH&S ของผู ้รับเหมา
 ประสิทธิผล OH&S ของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ
 ข ้อมูลเกียวกับการเปลียนแปลงในความต ้องการทางกฎหมายและข ้อกําหนดอืนๆ
นอกเหนือจากปั จจัยเฉพาะข ้างต ้น ตัวอย่างปั จจัยนํ าเข ้า ทีควรได ้รับการพิจารณา อาจมีดังต่อไปนี:
ิ ธิผลเฉพาะของกระบวนการทีเกียวข ้อง
 รายงานจากผู ้จัดการตามสายงานแต่ละคน ในมุมประสท
ี และการควบคุมความเสยง
ี
 ความคืบหน ้าของการระบุอน
ั ตราย การประเมินความเสยง
 ความก ้าวหน ้าในความสําเร็จของแผนการฝึ กอบรม OH&S
นอกเหนือจากผลทีต ้องการจากการทบทวนตามข ้อกําหนดข ้างต ้น หัวข ้อข ้างล่างนีควรได ้รับการพิจารณา
 ความเหมาะสม, ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการระบุอน
ั ตรายในปั จจุบน
ั ,รวมถึง การ
ประเมินความเสียงและกระบวนการควบคุมความเสียง
 ระดับความเสียงปั จจุบน
ั และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมทีมีอยู่
 เพียงพอของทรัพยากร (ทางการเงินบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์)
 สถานะของการเตรียมพร ้อมสําหรับกรณีฉุกเฉิน
 การประเมินผลกระทบของการเปลียนแปลงทีคาดการณ์ได ้ในกฎหมายหรือเทคโนโลยี
ิ ใจและการดําเนินการทีตกลง องค์กรต ้องพิจารณาวิธก
ื
ขึนอยูก
่ บ
ั การตัดสน
ี ารการสอสารผลการทบทวน
ว่า
ื
สอหาใคร
โดยใชวิ้ ธใี ด โดยเฉพาะทีเกียวข ้องต่อการให ้คําปรึกษาต่อผู ้ทีเกียวข ้อง
่ รายงานประจําปี
ผลจากการทบทวน สามารถควบรวมอยูใ่ นรายงานสมรรถนะทัวไปของบริษัท (เชน
รายงานการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม) เพือการสือสารกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียต่างๆ

การทบทวนสมรรถนะ
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9.3

องค์กรอาจทําการทบทวนสมรรถนะอย่างเป็ นทางการเป็ นระยะๆ เพิมเติมนอกเหนือจากการทบทวนฝ่ าย
บริหารข ้างต ้น ความถีและวิธจ
ี ะแล ้วแต่ลักษณะองค์กร และกรอบเวลาในการแก ้ไข ปรับปรุง จากผลการ
ึ ้อมูลสมรรถนะนี อาจได ้มาจากข ้อมูลการวัดทังเชงิ รับและเชงิ รุก
ตรวจวัดสมรรถนะ ซงข
โดยทัวไป การทบทวนสถานะของสมรรถนะเป็ นระยะๆ จะเป็ นไปตามวิธก
ี ารทีคล ้ายกับการตรวจสอบ
ึ
สถานะเริมต ้น ซงควรทบทวนสถานะดั
งนี
a) ภาพรวมสมรรถนะของ ระบบบริหารOH&S
b) สมรรถนะรายกระบวนการ รายองค์ประกอบของระบบ
c) การตรวจพบทีได ้จากการสืบสวนอุบัตเิ หตุ การตรวจตราและ การตรวจประเมิน
d) ปั จจัยภายนอก ภายใน เช่น การเปลียนโครงสร ้างองค์กร การเปลียนรูปแบบการผลิต ปรับผัง
โรงงาน กฏหมาย และ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ข ้อมูลการทบทวนสมรรถนะขององค์กร เทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์ จะให ้แนวทาง ในเรือง
ี
a) การควบคุมความเสยง;
b) การปรับปรุงสมรรถนะทางธุรกิจ;
c) การเปรียบเทียบระหว่างองค์กร หรือ ภายในองค์กร
การวัดสมรรถนะควรเป็ นกระบวนการต่อเนือง และสนองต่อสิงทีเกิดจากการดําเนินการในระดับต่างๆ
ภายในองค์กรเช่น:
• ตอบสนองจากผู ้จัดการตามสายงาน เมือเกิดความล ้มเหลวในการควบคุมความเสียง ในงาน
ประจํา
• ตอบสนองต่อการแก ้ปั ญหาเฉพาะ จากการทํางานทีไร ้มาตรฐานทีพบจากการเฝ้ าระวังติดตาม
เชงิ รุกและรับ เป็ นต ้น

TIS18004
4.7 การทบทวนการจัดการ
4.7.1 การทบทวนการจัดการ
1) หลักการ
ผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรควรดําเนินการทบทวนระบบการจัดการด ้านอชป. ตามชว่ งระยะเวลาทีกําหนด
เพือให ้แน่ใจว่าระบบการจัดการด ้านอชป. มีความเหมาะสม สอดคล ้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ด ้าน
ิ ธิภาพและมีประสท
ิ ธิผล
อชป. อย่างมีประสท
ิ ค ้าและบริการขององค์กร รวมทังผลกระทบ
การทบทวนการจัดการอชป.ควรครอบคลุมทุกกิจกรรม สน
ทีมีผลต่อการปฏิบต
ั งิ านขององค์กร
2) แนวทางการปฏิบต
ั ิ : การทบทวนการจัดการ
การทบทวนการจัดการควรครอบคลุมถึง
• ความเหมาะสมของนโยบายด ้านอชป.
• การทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชีวัดการปฏิบต
ั งิ านด ้านอชป.
• ผลจากการตรวจประเมิน
ิ ธิผลของระบบการจัดการอชป. และความจําเป็ นของการเปลียนแปลงในแง่
• การประเมินประสท
ของ
- การเปลียนแปลงกฎหมาย
- การเปลียนแปลงความคาดหวังและข ้อกําหนดของผู ้เกียวข ้อง
- การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมขององค์กร
- ความก ้าวหน ้าทางด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บทเรียนจากอุบต
ั ก
ิ ารณ์
- ความต ้องการของตลาด
- การรายงานและการสือสาร
- ผลสะท ้อนจากผู ้ทีเกียวข ้อง (โดยเฉพาะอย่างยิงลูกจ ้าง)
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9.3

บันทึกการทบทวนการจัดการควรมีการจัดทําและเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน

TIP

นิยาม
NA
-END-
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10.2

10.2 อุบ ัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและ ปฏิบ ัติการแก้ไข
10.2 อุบ ัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและ ปฏิบ ัติการแก้ไข
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการ ,รวมถึง การรายงาน การสอบสวน และ
ดําเนินการ, เพือพิจารณาและจัดการกับอุบต
ั ก
ิ ารณ์และความไม่สอดคล ้อง
เมือมีอบ
ุ ต
ั ก
ิ ารณ์หรือความไม่สอดคล ้องเกิดขึน องค์กร ต ้อง
a) ตอบสนองในลักษณะทีทันเวลาต่ออุบต
ั ก
ิ ารณ์หรือ ความไม่สอดคล ้อง, และ, ตามการประยุกต์ใช;้
1)ลงมือปฏิบต
ั เิ พือควบคุมและแก ้ไข
2)จัดการกับผลทีตามมา
b) ประเมิน, ด ้วยการมีสว่ นร่วม (participation)ของผู ้ทํางาน(worker) (ดู 5.4) และการมีสว่ นร่วม ของ
ั ก
ิ ารณ์
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอืน ๆ ทีเกียวข ้อง ,ความจําเป็ นสําหรับปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเพือขจัดรากเหตุของอุบต
หรือ ความไม่สอดคล ้อง, เพือไม่ให ้เกิดซําหรือเกิดขึนทีอืนโดย
1)การสอบสวน อุบัตก
ิ ารณ์ หรือ ทบทวนความไม่สอดคล ้อง
2)การพิจารณาสาเหตุของอุบัตก
ิ ารณ์ หรือ ความไม่สอดคล ้อง
3)การพิจารณาหากความอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทคล
ี ้ายคลึงกันเกิดขึน, ความไม่สอดคล ้องทียังคงอยู,่ หรือ
อาจมีนัยยะทีเกิดขึนได ้
ี
ี
c) ทบทวนการประเมินความเสยงด
้าน OH&S และ ความเสยงอื
นๆ ,ตามความเหมาะสม (ดู 6.1)
d) พิจารณา และ นํ าการปฏิบต
ั ก
ิ ารใด ๆ ทีจําเป็ นไปปฏิบต
ั ,ิ รวมการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข, ตามลําดับขันของ
การควบคุม (ดู 8.1.2) และการบริหารการเปลียนแปลง (ดูทข
ี ้อ 8.1.3)
e) ประเมินความเสียงOH&S ก่อนดําเนินการลงมือปฏิบต
ั ใิ ดๆทีอาจส่งผลให ้เกิดอันตรายใหม่หรือการ
เปลียนแปลงอันตราย
f)ทบทวนประสิทธิผลของการลงมือปฏิบต
ั ใิ ด , รวมถึงปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขใด ๆ ทีดําเนินการ
g) ทําการเปลียนแปลงระบบบริหาร OH&S ,หากจําเป็ น
การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขต ้องเหมาะสมกับผลกระทบ หรือผลกระทบทีเป็ นไปได ้ของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ หรือความไม่
ิ
สอดคล ้องทีเผชญ
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานของ:
— ธรรมชาติของ อุบต
ั ก
ิ ารณ์ หรือ ความไม่สอดคล ้อง และ การลงมือกระทําทีตามมา
— ผลการแก ้ไข และปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขใดๆ ,รวมประสิทธิผล
องค์กรต ้องสือสารเอกสารสารสนเทศนีแก่ผู ้ทํางาน(worker)ทีเกียวข ้องและ หากมี, ตัวแทนของผู ้
ทํางาน(worker) รวมถึงผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้อง
หมายเหตุ การรายงานและการสอบสวน อุบต
ั ก
ิ ารณ์โดยไม่ลา่ ชา้ สามารถชว่ ยในการขจัดอันตรายออก
ี
และลดความเสยงด
้าน OH&Sทีเกียวข ้องได ้โดยเร็ว

ั
ข้อสงเกตุ
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด สามารถแยก
กระบวนการสําหรับการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์และการทบทวนสงที
หรือ อาจรวมกันเป็ นกระบวนการเดียวก็ได ้ ซึงขึนอยูก
่ บ
ั ความต ้องการขององค์กร
องค์กรควรมีกระบวนการสําหรับการรายงานและการสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ และสิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
อืนๆ และสําหรับการดําเนินการแก ้ไขและจัดการกับผลกระทบทีมี
เหตุการณ์จะรวมถึง near misses ซึงควรได ้รับการสอบสวน เพือให ้สิงทีไม่ได ้รายงาน มีการเกิดซําหรือ
ป้ องกันการเลือนระดับไปสูเ่ หตุการณ์ร ้ายแรงมากขึน
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10.2

เมือมีการแจ ้งปั ญหาOH&S โดยผู ้ปฏิบต
ั งิ านหรือได ้รับมอบหมาย โดยการตรวจสอบแนวโน ้มการขาดงาน
หรือรายงานทางการแพทย์ สถานการณ์นควรกํ
ี
าหนดให ้เป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนและทําการสอบสวน
ตามลําดับ
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ:
ตัวอย่างของเหตุการณ์และ สงที
a) เหตุการณ์: เหตุการณ์ทเกี
ี ยวกับการทํางานที near-miss ,การ
บาดเจ็บและเจ็บป่ วยในงาน, การสัมผัสกับอันตรายต่อสุขภาพ,
ิ และอุปกรณ์ความเสียหาย ทีสามารถนํ าไปสู่ OH&S risks
ทรัพย์สน
ได ้

ึ
ซงหมายความว่
าไม่เพียงแต่พจ
ิ ารณา
สาเหตุเบืองต ้นแต่ยังเป็ นสาเหตุหลัก
หรือรากเหตุ และการดําเนินการแก ้ไข
เพือแก ้ไขสาเหตุเหล่านี

b) สิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด : อุปกรณ์ป้องกันไม่ทํางานอย่าง
ถูกต ้อง, ล ้มเหลวในการทําให ้สอดคล ้องข ้อกําหนดทางกฎหมาย, ขันตอนทีกําหนดไว ้มิได ้รับการปฏิบต
ั ิ

ิ เกิดขึน, ทําไมถึงเกิดขึน ,สงที
ิ สามารถทําได ้เพือ
จุดมุง่ หมายของการสอบสวนเหตุการณ์คอ
ื พิจารณาสงที
ึ
ป้ องกันไม่ให ้เกิดขึนอีกครัง. ซงหมายความว่
าไม่เพียงแต่พจ
ิ ารณาสาเหตุเบืองต ้นแต่ยังเป็ นสาเหตุหลัก
หรือรากเหตุ และการดําเนินการแก ้ไขเพือแก ้ไขสาเหตุเหล่านี ทีสําคัญองค์กรควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
การวิเคราะห์มงุ่ เน ้นไปทีการป้ องกันและไม่กล่าวโทษหรือการลงโทษ
เหตุการณ์เกือบทังหมดมาจากหลายสาเหตุ สามารถเกียวข ้องกับปั จจัย, พฤติกรรมของมนุษย์, ประเภท
ของงานและกระบวนการ, อุปกรณ์, ความสามารถหรือการจัดการขององค์กร ประกอบรวมกัน.
ิ งหมดทีจําเป็ นต ้องปรับปรุง ซงรวมถึ
ึ
การสอบสวนควรระบุสงทั
งการปรับปรุงระบบการจัดการ OH&S และ
นํ าเสนอการแก ้ไขเพือไม่ให ้เกิดซาํ อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างของการดําเนินกิจกรรมการแก ้ไข รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
a) การย ้ายลําดับชันของตัวควบคุม (ดู 8.1.2);
b) การออกแบบใหม่, การปรับเปลียนของการเปลียนอุปกรณ์หรือเครืองมือ;
c) การปรับปรุงกระบวนการหรือการปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนเฉพาะ
d) การปรับปรุงความสามารถของแรงงานและ/หรือวิธก
ี ารทํางาน
e) การเปลียนแปลงและการใช ้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ระดับของการสอบสวนควรเป็ นสัดส่วน ตามผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยทีอาจเกิดขึนของ
เหตุการณ์. ควรมีระบบการรายงานและบันทึกเหตุการณ์ภายใน และรายงานภายนอกหน่วยงานที
เกียวข ้อง ตามความเหมาะสม
ิ สําหรับเหตุการณ์เล็กน ้อย ทีจะรายงานภายในและตรวจสอบเพือป้ องกันการเกิดขึนใหม่หรือ
เป็ นสงดี
เหตุการณ์ทคล
ี ้ายกันกลายเป็ นทีรุนแรงมากขึน. การตรวจสอบและการกระทําดังกล่าวในวิธท
ี ทั
ี นต่อเวลา
และโปร่งใส จะช่วยสร ้างวัฒนธรรมของความไว ้วางใจและความร่วมมือระหว่างคนงานในระดับทีแตกต่าง
กัน
หากเป็ นไปได ้ การสอบสวนควรทําโดยบุคคลทีไม่ได ้มีสว่ นเกียวข ้องกับอุบต
ั ก
ิ ารณ์ และควรรวมตัวแทน
ของผู ้ปฏิบต
ั งิ านหรือพนักงานในการสอบสวนเสมอ
ึ ษาเหตุการณ์หรือสงที
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด ควรสอสารกั
ื
คําแนะนํ าจากการศก
บทุกคนทีอาจได ้รับ
ิ ดีทจะใช
ิ ได ้เรียนรู ้เพือการปฏิบต
ประโยชน์จากบทเรียนทีเกิดขึน เป็ นสงที
ี
ส้ งที
ั ใิ ห ้เร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้
ั ญาณทีสามารถมองเห็นว่าสว่ นการจัดการมีความกังวลเกียวกับ OH&S
เพราะจะเป็ นสญ
ผู ้บริหารระดับสูงควรตรวจสอบรายงานการสอบสวนของเหตุการณ์ทสํ
ี าคัญและสิงทีไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนด สมําเสมอ
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10.2

เรืองของการสอบสวนอุบ ัติการณ์
1 เหตุผลในการสอบสวนอุบ ัติการณ์

ึ ษา“เชงิ ลึก” ต่อระบบการจัดการของ OH&S
การสอบสวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์ เป็ นการเปิ ดโอกาสสําหรับการศก
ขององค์กร ว่าระบบทีได ้ออกแบบมีความเหมาะสม
ิ ค ้นพบจากการสอบสวน ควรจัดการกับสาเหตุของเหตุการณ์ทน
แล ้วแต่สงที
ั ที ไม่วา่ รากเกตุข ้อบกพร่อง
จะเกิดมาจากส่วนใด ไม่วา่ จากการประเมินความเสียง หรือ ขันตอนการควบคุมทีเกียวข ้อง หรือ ความ
จําเป็ นในการใช ้มาตรการป้ องกันและการปรับปรุงทีจําเป็ นในการบริหารจัดการของ OH&S
การสอบสวนนี บางกรณีอาจเป็ นเหตุผลทางกฎหมาย ศีลธรรม สังคม และธุรกิจในการดําเนินการสอบสวน
จึงต ้องทําอย่างใส่ใจ เอาจริงเอาจัง

2 จ ัดทําสาเหตุ

แม ้ว่าเป็ นเรืองธรรมดาทีจะอ ้างถึงสาเหตุของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ แต่เกือบทุกอุบัตก
ิ ารณ์มักมาจากหลากหลาย
สาเหตุ เนืองจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับงานการจัดการและปั จจัยส่วนบุคคล ซึงรวมถึง:
a) ปั จจัยด ้านการจัดการและองค์กรเช่น การขาดนโยบาย
OH&S ทรัพยากร และการจัดการขององค์กรส่งผลให ้การ
ในกรณีทปั
ี จจัยสว่ นบุคคลมี
จัดการความเสียงไม่ได ้ผล
ําคัญอย่างมีนัยยะ เชน
่ การทํา
ความส
b) ปั จจัยของงานเช่น สภาพแวดล ้อมการทํางานทีไม่
ผิ
ด
พลาดและการฝ่
าฝื
น
จึ
ง
เป็
นสิง
เหมาะสม อาคาร อุปกรณ์ สารเคมี ข ้อควรระวังขันตอนและ
สํ
า
คั
ญ
ในการศึ
ก
ษางานเชิ
ง
ลึ
ก
และ
ระบบการทํางาน
่
ปั
จ
จั
ย
การจั
ด
การที
อาจนํ
า
ไปสู
ก
ารทํา
่ ขาดการตัดสน
ิ ใจทีเหมาะสม
c) ปั จจัยสว่ นบุคคลเชน
ผิ
ด
พลาดและฝ่
าฝื
นนั
น
ๆ
พฤติกรรม ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถใน
การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอย่างปลอดภัย
ในกรณีทปั
ี จจัยส่วนบุคคลมีความสําคัญอย่างมีนัยยะ เช่น การทําผิดพลาดและการฝ่ าฝื น จึงเป็ นสิงสําคัญ
่ ารทําผิดพลาดและฝ่ าฝื นนัน ๆ
ในการศึกษางานเชิงลึกและปั จจัยการจัดการทีอาจนํ าไปสูก

3 การเตรียมการสอบสวนล่วงหน้า

อุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกิ
ี ดขึนอาจมีความรุนแรง ตังแต่อน
ั ตรายเล็กน ้อย จนถึงผลขันรุนแรง ระดับของการสอบสวน
ั สว่ นกับความสําคัญด ้านสุขภาพและความ
ในแง่ของการจัดสรรทรัพยากร และแนวทางโดยรวมควรเป็ นสด
ปลอดภัยของเหตุการณ์ และเสริมสร ้างการเรียนรู ้ขององค์กร
แนะนํ าให ้มีแผนในการจัดการกับประเภทของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทแตกต่
ี
างกัน เพือให ้สามารถกําหนดผู ้สอบสวน
หรือทีมงานทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้าได ้ นอกเหนือจากการสร ้างความมันใจว่าพนักงานทีได ้รับการฝึ กอบรม
อย่างเพียงพอในการสอบสวนและ / หรือว่าองค์กรสามารถเข ้าถึงความเชียวชาญดังกล่าวได ้ ควรมีอป
ุ กรณ์
การสอบสวนทีเหมาะสมเช่น กล ้อง / วิดโี อ, เครืองบันทึกเทปแบบพกพา, เครืองวัดเทป, เครืองเขียน,
ึ
อุปกรณ์ป้องกันสว่ นบุคคล, ซองเก็บตัวอย่างปิ ดผนึก, อุปกรณ์ตรวจจับแบบพกพาและไฟฉาย ซงองค์
กร
้
ัพท์มอ
สามารถใชโทรศ
ื ถือและคอมพิวเตอร์เพือเป็ นประโยชน์ในการสอบสวน

4 การดําเนินการสอบสวนล่วงหน้า
4.1 เหตุผลในการสอบสวนอุบ ัติการณ์เป็นอ ันตราย
อุบตั ิการณ์ควรได้รับการรายงาน สู่ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเฉพาะในองค์กรที่ซ่ ึ ง:
ี
a) ประเมินความเสยง
b) ทําให ้ปลอดภัย;
c) รักษาความปลอดภัย ;
d) รายงาน
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10.2

ี
4.2 ประเมินความเสยง
ี
ในกรณีทเกิ
ี ดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ขนในสถานที
ึ
ทํางาน ควรทําการการประเมินความเสยงเบื
องต ้นโดยผู ้มี
ี
ความสามารถ และมาตรการควบคุมความเสยงใดๆที
จําเป็ น
การระบุ ประเมิน และควบคุมอันตรายทีอาจเกิดขึนอันเป็ นผลมาจากหรือเกิดจากการมีสว่ นร่วมใน
เหตุการณ์ เพือระวังการเกิดอันตรายซําซ ้อน
ผู ้ทีมีสว่ นร่วมในการศึกษาทบทวนความเสียงนี อาจรวมถึง ผู ้สอบสวนภายใน ผู ้ดูแลสิงอํานวยความสะดวก
วิศวกร ผู ้ปฐมพยาบาล ฯลฯ และหน่วยงานภายนอกเช่น ตํารวจ เจ ้าหน ้าทีรัฐ ผู ้ให ้บริการฉุกเฉิน
ผู ้เชียวชาญด ้านนิตเิ วชและผู ้เชียวชาญอืน ๆ ซึงอาจรวมถึงผู ้รับเหมา

4.3 ทําให้ปลอดภ ัย
กรณีเป็ นเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตรายควร, เท่าทีทําได ้, ทําให ้ปลอดภัย, และปราศจากการบาดเจ็บและการ
ี ชวี ต
ิ อาจเกียวข ้องกับการใชขั้ นตอนฉุกเฉินขององค์กร หรือแผนการกู ้คืนความเสย
ี หายขึนอยูก
เสย
ิ . สงนี
่ บ
ั
ความรุนแรงของสถานการณ์และการประกอบทีมการกู ้คืนทีเกิดภัยพิบต
ั ิ
การทําให ้ปลอดภัยต ้องมีการควบคุมสถานการณ์ทเป็
ี นอันตรายเช่นโดยการแยกแหล่งพลังงาน ป้ องกัน
การรัวซึมหรือการหก การแยกสารทีเป็ นอันตรายการดับเพลิงหรือการล ้างควันหรือก๊าซพิษ
การควบคุมสถานการณ์นควรต
ี
้องได ้รับการดูแล, อย่างไรก็ตาม, เพือให ้แน่ใจว่าข ้อมูลทางนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์
ทีสําคัญ ไม่ได ้ถูกทําให ้สูญหายหรือเสียหายโดยไม่จําเป็ น
ิ าเป็ น สําหรับเหตุผลด ้านความปลอดภัย ทีจะกําจัด เคลือนย ้ายหรือเปลียนสถานที, แต่ตําแหน่ง
เป็ นสงจํ
่ การถ่ายภาพ, วิดโี อ, ภาพร่าง, คําอธิบายที
ของมันควรถูกบันทึกไว ้อย่างถูกต ้องทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้, เชน
เขียนหรือทําเครืองหมายตําแหน่งในแหล่งกําเนิด, ก่อนทีจะเคลือนย ้าย

4.4 ร ักษาความปลอดภ ัย
ิ
ในกรณีทเกิ
ี ดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ในสถานทีทํางาน, สงแรก
(ตําแหน่งทีเกิดขึนจริงของเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตราย)
ควรได ้รับการรักษาความปลอดภัย กักกัน ให ้เร็วทีสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์, เพือรักษาข ้อมูลทีเกียวข ้อง.
ิ อาจรวมถึงการปิ ดกันพืนที ; สร ้างอุปสรรคขวาง; หรือล็อค/ประตูไปยังพืนที; และการทําเครืองหมาย
สงนี
เตือนทีเหมาะสม นอกจากนียังแนะนํ าให ้เก็บบันทึกของผู ้เข ้าชมทังหมด รวมทังชือ เหตุผลสําหรับการ
เยียมชมและรายละเอียดการติดต่อ
ขันต่อมา จากเหตุการณ์ทอาจต
ี
้องมีต ้องใช ้ข ้อมูล ข ้อมูลนีต ้องมีการระบุ และ รักษาความปลอดภัยของ
ข ้อมูล หรือ ได ้รับข ้อมูลนัน
่ บนท ้องถนน หรือในสถานทีนอกการควบคุม การรักษาความปลอดภัย
กรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ขนที
ึ อืนเชน
ของพืนที และการรวบรวมข ้อมูลข ้อเท็จจริง ณ สถานทีอาจมีจํากัดมากขึน
่
อย่างไรก็ตามข ้อมูลทีเกียวข ้องทีไม่เกียวข ้องจากพืนทีเกิดเหตุ เชน
นโยบายความเสียง การฝึ กอบรมและบันทึกการบํารุงรักษา และการ
ประเมินความเสียง อาจเป็ นสิงสําคัญในการช่วยกําหนดรากเหตุท ี
เป็ นไปได ้

4.5 รายงาน

เป็ นการง่ายในการเรียนรู ้จากเหตุการณ์ท ี
เกิดขึนทีไม่กอ
่ ให ้เกิดการบาดเจ็บ ล ้มตาย
หรือ เกิดการบาดเจ็บเล็กน ้อย
เหตุผลทีง่ายเพราะมีอป
ุ สรรคขัดขวาง
น ้อย ไม่วา่ เรืองการดําเนินคดี ความผิด
ทางกฎหมาย ค่าเสียหาย การฟ้ องร ้อง
ทางกฎหมาย การตามหาผู ้กระทําผิด

่ ายนอก
การเกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเป็
ี นอันตราย ควรได ้รับการรายงาน และบันทึกภายใน และอาจต ้องรายงานสูภ
ทีเกียวข ้องกับการหน่วยงานบังคับใช ้กฎหมาย หรือตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว ้ตามความเหมาะสม
หน่วยงานทีบังคับใช ้กฎหมาย มีแนวโน ้มทีจะตรวจสอบเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตรายทีสําคัญและใน
สถานการณ์เหล่านี, อาจต ้องให ้ความร่วมมือเมือร ้องขอ.
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เป็ นสิงดีสําหรับเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตรายเล็กน ้อย ทีจะรายงานภายใน แม ้ว่าอย่างไม่เป็ นทางการ เพือ
ป้ องกันการเกิดซําและชว่ ยสร ้างวัฒนธรรมของความไว ้วางใจ และความร่วมมือเมือจัดการกับเหตุการณ์ท ี
ร ้ายแรงมากขึน เป็ นการง่ายในการเรียนรู ้จากเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนทีไม่กอ
่ ให ้เกิดการบาดเจ็บ ล ้มตาย หรือ
เกิดการบาดเจ็บเล็กน ้อย เหตุผลทีง่ายเพราะมีอป
ุ สรรคขัดขวางน ้อย ไม่วา่ เรืองการดําเนินคดี ความผิด
ี หาย การฟ้ องร ้องทางกฎหมาย การตามหาผู ้กระทําผิด
ทางกฎหมาย ค่าเสย

ื สวน
5 การสบ
้ ม
5.1 แนวทางใชท
ี งาน
การให ้คําปรึกษาเป็ นสิงจําเป็ นระหว่างผู ้จัดการและตัวแทนปฏิบต
ั งิ าน เพือยอมรับระดับของการสอบสวนที
จําเป็ นและเงือนไขทีกล่าวอ ้าง
้ มงาน เนืองจากจะชว่ ยให ้ทีมงานสอบสวนมีความสามารถทีเกียวข ้อง
ดังนันเมือใดก็ตามทีเป็ นไปได ้ให ้ใชที
ทังหมดทีจําเป็ น รวมถึงเป็ นการสนับสนุนให ้เกิดการเรียนรู ้เกียวกับสุขภาพและการจัดการความปลอดภัย
ื สวนสอบสวนในอนาคต
ทําให ้มีการทํางานร่วมกัน และ เพิมจํานวนผู ้มีความสามารถในการสบ
ทีมสืบสวนควรได ้รับการนํ าโดยผู ้จัดการสายงานหรือหัวหน ้างาน และ อย่างน ้อยควรประกอบด ้วย
ผู ้เชียวชาญด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัย และตัวแทนของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั เหตุการณ์ ที
สมาชิกในทีมอาจต ้องมีเพิมเติม ซึงอาจรวมถึงผู ้รับผิดชอบกระบวนการผลิต ผู ้ดําเนินการผลิต หรือ วิศวกร
บํารุงรักษา
ตามอุดมคติ สําหรับเหตุการณ์ทรี ้ายแรงและมีศักยภาพสูง ผู ้นํ าทีมควรจะเป็ นผู ้จัดการอาวุโสจากพืนทีอืน
ิ ในทีมไม่ควรเกียวข ้องใดๆ กับการวางแผนงานหรือจัดการงานทีเกียวข ้องกับ
ขององค์กร และสมาชก
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
ผู ้สอบสวน ต ้องมีความสามารถเพียงพอในเทคนิคการสอบสวนอาชวี อนามัยและความปลอดภัย และ
กิจกรรมขององค์กรทีเกียวข ้อง เพือดําเนินการในระดับความลึกของการสอบสวนตามความจําเป็ น
เป็ นสิงสําคัญสําหรับผู ้สอบสวน ทีต ้องเปิ ดใจกว ้าง และมีความเป็ นรูปธรรม และเพือหลีกเลียง การไม่
ยอมรับผลหรือการกล่าวโทษทีไม่เป็ นธรรม

5.2 ระด ับและขอบเขต
ิ ําคัญทีต ้องทํา
เมือมีข ้อตกลง ขอบเขตของการสอบสวน, การประกอบทีมเพือทําการสอบสวนเป็ นสงส
อย่างรวดเร็วทีสุด.
งานแรก ผู ้ทีสอบสวนจะดําเนินการตรวจสอบเบืองต ้น เพือยืนยันระดับและขอบเขตของการสอบสวนที
จําเป็ น (และเพือกําหนดกรอบการศึกษาใหม่, ถ ้าจําเป็ น), และกําหนดองค์ประกอบของทีม, บทบาทและ
ความรับผิดชอบ, และวิธก
ี ารทํางาน

5.3 การรวบรวมข้อมูล
ิ ําคัญทีข ้อมูลจะถูกรวบรวมและบันทึกโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะทําได ้ และอย่างปลอดภัย หลังจาก
เป็ นสงส
ั ภาษณ์พยาน
อุบต
ั ก
ิ ารณ์ทเกิ
ี ดขึน สามารถรวบรวมข ้อมูลโดยการสงั เกตการตรวจสอบเอกสาร และการสม
การสอบสวนควรอยูใ่ กล ้กับทีเกิดเหตุ และควรมีห ้องหรือพืนทีทีเตรียมเฉพาะเท่าทีควร เพือลดการรบกวน

ั
5.4 การสงเกตการณ์
การตรวจสอบพืนทีชว่ ยให ้ผู ้ตรวจสอบสามารถทําและบันทึกการสงั เกตเบืองต ้น เกียวกับสภาพร่างกายและ
ื แสง
สถานทีทังหมดของอาคารโรงงาน / อุปกรณ์สารประกอบต่างๆ สภาพอากาศ อุณหภูม ิ ความชน
ี งและกลิน รวมถึงการสุม
่ ตัวอย่างและการทดสอบ
เสย
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ื สวนทีเหมาะสมและเก็บไว ้อย่างปลอดภัย แม ้แต่
การสังเกตทังหมดควรทําและบันทึกโดยใช ้อุปกรณ์สบ
พืนทีทีไม่น่าจะถูกรบกวน ขอแนะนํ าให ้ทําบันทึกวิดโี อ / ภาพถ่ายเพือการอ ้างอิงและรวมไว ้ในรายงาน

5.5 เอกสาร
ข ้อมูลทีจําเป็ นยังสามารถหาได ้จากเอกสารเช่นนโยบาย ขันตอนและวิธก
ี ารทํางาน การประเมินความ
เสียง การสืบสวนเหตุการณ์การตรวจสอบการสํารวจ หรือรายงานการตรวจสอบ; ใบรับรองการทดสอบและ
ใบอนุญาต คําอธิบายการบํารุงรักษา; บันทึกการฝึ กอบรม, ใบอนุญาตทํางาน, แผนผังสถานประกอบการ
และแบบแปลนอุปกรณ์ เอกสารทีเกียวข ้องทังหมดควรได ้รับการเก็บรักษาหรือคัดลอกอ ้างอิงและเก็บไว ้
อย่างปลอดภัยพร ้อมกับบันทึกการตรวจสอบเอกสารทังหมด

ั
5.6 พยานและการสมภาษณ์
วัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนคือการหาสาเหตุ จึงควรมีการระบุและสัมภาษณ์พยานตังแต่เนิน ๆ
เท่าทีจะทําได ้เพราะความทรงจําของพวกเขาเกียวก ับเหตุการณ์จะทําให้เสือมลงตามกาลเวลา
หรือเปลียนไปโดยไม่เจตนา ควรให ้ความสําคัญกับการสัมภาษณ์พยานสําคัญก่อน กล่าวคือผู ้ทีเกียวข ้อง
หรือนํ าเสนอในเวลาทีเกิดเหตุการณ์ (แม ้ว่าจะต ้องล่าช ้าออกไปจนกว่าผู ้คนจะฟื นตัวอย่างเพียงพอ หาก
พวกเขาได ้รับบาดเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บทางจิตใจ) รวมถึงพยานอืน ๆ รวมถึงผู ้ทีอยูใ่ นบริเวณใกล ้เคียงที
ึ หรือข ้อมูลทีเกียวข ้อง ผู ้ทีมีความรู ้เกียวกับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล ้อม; และผู ้ที
อาจเคยเห็นได ้ยินรู ้สก
สามารถยืนยันการกระทําของผู ้อืนและ / หรือความถูกต ้องของข ้อมูลทีรวบรวม
ั
ควรอธิบายให้พยานทราบก่อนเริมการสมภาษณ์
ว่าว ัตถุประสงค์คอ
ื เพือหาสาเหตุของเหตุการณ์
และกําหนดวิธห
ี ลีกเลียงเหตุการณ์ในอนาคตและไม่ควรมีการตําหนิใดๆ การสัมภาษณ์ควรใช ้
คําถามเปิ ดในหัวข ้อต่างๆ เช่นให ้ข ้อมูลส่วนตัวประวัตค
ิ วามเป็ นมาประสบการณ์และการฝึ กอบรม และ
กิจกรรมปกติคร่าวๆ การจัดการองค์กรและระบบการทํางาน ควรขอให ้พยานอธิบายว่าเกิดอะไรขึน และสิง
ทีพวกเขาเห็น ได ้ยิน รู ้สึกหรือมีข ้อมูลจริง ผู ้สัมภาษณ์ควรจดบันทึกย่อในขณะทีพยานกําลังพูดอยู่ แม ้ว่า
จะเป็ นสิงสําคัญทีจะต ้องแน่ใจว่าการสัมภาษณ์พยานนันผ่อนคลาย และเปิ ดกว ้างทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได ้
ั ภาษณ์สองคน ทีจะ
แต่ก็มักจะเป็ นประโยชน์หากมีผู ้สม
ั คน
บันทึก ในทํานองเดียวกันพยานอาจต ้องการมีใครสก
วัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนคือ
ี ธรรม การสม
ั ภาษณ์ควร
เพือให ้การสนับสนุนทางศล
การหาสาเหตุ
ิ
ดําเนินการในพืนทีสว่ นตัว หรือในห ้องทีปราศจากสงรบกวน
หากจําเป็ นควรนํ าพยานไปที พืนทีของเหตุการณ์ทําให ้ง่าย
ขึนสําหรับพวกเขา ทีจะชีให ้เห็นสิงทีเกิดขึนและอาจสรุปได ้ในห ้องทีเงียบซึงสามารถเตรียมคําให ้การของ
พยานได ้

5.7 ไฟล์เหตุการณ์อ ันตราย
ิ จะชว่ ยให ้ผู ้ตรวจสอบด ้วย
ข ้อมูลทีเกียวข ้องทังหมดควรจัดทําและเก็บรักษาหรืออ ้างอิงในข ้อมูล สงนี
แหล่งข ้อมูลทีครอบคลุมเกียวกับเหตุการณ์ทการวิ
ี
เคราะห์สาเหตุทเี ป็ นไปได ้ ควรเก็บแฟ้ มงานให ้
ปลอดภัยแต่เข ้าถึงได ้ง่ายสําหรับผู ้ทําหน ้าทีสอบสวนและจัดทํารายงานขันสุดท ้าย

5.8 วิธก
ี ารเชงิ ระบบ
ประโยชน์ในการสอบสวนอย่างเป็ นระบบ เทคนิคทีแนะนํ าสาํ หรับชว่ ยในการจัดโครงสร ้างการสอบสวน คือ
การวิเคราะห์เหตุการณ์และปั จจัยเชงิ สาเหตุ (ECFa - Events and Causal Factors analysis )
้ ผลเชงิ อนุมานเพือกําหนดว่าเหตุการณ์ใดและ / หรือเงือนไขใด (ปั จจัยเชงิ
กระบวนการนีต ้องใชเหตุ
สาเหตุ) ทีทําให ้เกิดเหตุการณ์ทเป็
ี นอันตรายและเกียวข ้องกับการสร ้างแผนภาพลําดับ ซึงแสดงถึงปั จจัย
สนับสนุน ควรเริมต ้นแผนภูมเิ หตุการณ์และปั จจัยเชิงสาเหตุ (ECF) ทันทีทข
ี ้อเท็จจริงปรากฏขึนเกียวกับ
ปั จจัยทีเป็ นไปได ้
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สิงเหล่านีถูกระบุและจัดเป็ นเหตุการณ์หลักเหตุการณ์หรือเงือนไขรอง เช่นการวางโพสอิต ลําดับเวลาบน
่ เป็
้
ผนัง กระดานไวท์บอร์ด หรือ ฟลิปชาร์ตเพือสร ้างลําดับเหตุการณ์หรือโซท
ี นอันตรายโดยใชระเบี
ยบ
ต่อไปนี:
ี
a) เหตุการณ์ (สนับสนุนโดยหลักฐาน) อธิบายไว ้ในรูปสเหลี
ยมผืนผ ้า;
ั นิษฐาน (ไม่ได ้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน) มีการอธิบายไว ้ในสเหลี
ี
b) เหตุการณ์สน
ยมผืนผ ้า
้
เสนแบ่
ง;
c) เงือนไข (ได ้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน) ได ้รับการอธิบายในรูปวงรี
d) เงือนไขทีสันนิษฐาน (ไม่ได ้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน) มีการอธิบายไว ้ในวงรีแบบเส ้น
แตก
e) ทังเหตุการณ์และเงือนไขเชือมโยงกันด ้วยลูกศร
f) แต่ละเหตุการณ์หรือเงือนไขควรมีการอธิบาย และกําหนดปริมาณอย่างแม่นยําหากเป็ นไปได ้
เช่น “ หลังคาตกลงมา 10 เมตรจากหลังคา” แทนทีจะเป็ น“ หลังคาตกลงมาจากหลังคา” และ
สามารถรวมวันทีและเวลาได ้ด ้วย
ั เจน กิจกรรมเป็ นเหตุการณ์ทไม่
่ “ กระจก
g) เหตุการณ์และเงือนไขต่างกันอย่างชด
ี ตอ
่ เนืองเชน
หน ้ารถแตก” แทนทีจะ“ กระจกหน ้าจอแตก”;
ั ๆ ใชกั้ บหนึงวิชาและหนึงกริยาทีใชงานเช
้
่ “ หลังคาตกลงมา 10 เมตรจาก
h) ประโยคสน
น
หลังคา” แทนทีจะ“ หลังคาลงมาบนตะไคร่นําและตกลงจากหลังคา 10 เมตร”;
i) แต่ละเหตุการณ์ควรทําตามเหตุผลอย่างมีเหตุผลจากเหตุการณ์กอ
่ น; หากไม่มข
ี นตอนต่
ั
อเนือง
ตังแต่หนึงขันขึนไปอาจหายไป
j) เหตุการณ์หรือเงือนไขรองควรอยูเ่ หนือหรือใต ้ลําดับหลัก
k) เหตุการณ์ควรแสดงตามลําดับเหตุการณ์จากซ ้ายไปขวา
่ งว่าง ในเหตุการณ์เงือนไขและข ้อมูลที
แม ้ว่าจะไม่สมบูรณ์ แผนภูม ิ ECF เริมต ้นชว่ ยในการระบุชอ
่ เพือหาข ้อมูลเพิมเติม แผนภูม ิ
เกียวข ้องและสามารถเป็ นแนวทางในการตรวจสอบในทิศทางทีแน่นอนเชน
ั
จะพัฒนาในแง่ของข ้อมูลใหม่และได ้รับคําสงใหม่
ตามความเหมาะสมชว่ ยในการ:
1) ยืนยันลําดับของเหตุการณ์
2) สร ้างปั จจัยสนับสนุน;
3) โครงสร ้างรายงานการสอบสวน; และ
4) แสดงลําดับเหตุการณ์ตังแต่ต ้นจนจบให ้ความช่วยเหลือด ้านการสือสารทีมีประโยชน์ทังใน
ระหว่างและหลังการสอบสวน
เป็ นสิงสําคัญทีผู ้ตรวจสอบจะพิจารณาแต่ละเหตุการณ์ในลําดับและตัดสินว่าหากไม่ได ้เข ้าร่วมเหตุการณ์ที
เป็ นอันตรายจะยังคงเกิดขึน สิงนีจะช่วยให ้ผู ้ตรวจสอบสามารถระบุเหตุการณ์และเงือนไขทีสําคัญในลําดับ

5.9 การวิเคราะห์
ิ าเป็ น เพือสร ้างและทดสอบทฤษฎีเพือชว่ ยในการ
การสร ้างข ้อเท็จจริงและสาเหตุทเป็
ี นไปได ้นัน เป็ นสงจํ
ิ เกิดขึน แต่ยงั เป็ นสาเหตุทไม่
ระบุ ไม่เพียงแต่สงที
ี สามารถป้ องกันเหตุการณ์และเงือนไขทีสาํ คัญที
ก่อให ้เกิดเหตุการณ์ ในการพิจารณาสาเหตุทแท
ี ้จริงรายการตรวจสอบแบบง่าย สามารถใช ้เพือกระตุ ้น
ความคิดและการตรวจสอบพืนทีทีไม่ได ้รับการตรวจสอบก่อนหน ้านีและจัดประเภทประเภทของความ
ล ้มเหลวช่วยในการระบุแนวโน ้ม
ตัวอย่างรายการตรวจสอบของพืนทีทีเป็ นไปได ้ทีจะต ้องพิจารณามีดังนี:
ก) การควบคุมความเสียงทีเลือกไว ้บนพืนฐานของการประเมินความเสียงทีไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอ
b) การบังคับใช ้ การควบคุมทีไม่ดี
้
c) ความล ้มเหลวของการตรวจสอบเชงิ รุกเพือตรวจสอบการใชงานตั
วควบคุมทีไม่ดี
้ ไม่มป
ิ ธิผล
d) การควบคุมทีนํ ามาใชแต่
ี ระสท
e) ความล ้มเหลวของการตรวจสอบปฏิกริ ย
ิ าเพือตรวจจับความผิดพลาด
f) การควบคุมทีไม่ได ้ตรวจสอบหรือปรับปรุงในแง่ของข ้อมูลเชิงรุก และ / หรือการตรวจสอบ
ปฏิกริ ย
ิ า; และ
g) ไม่สามารถจัดการการเปลียนแปลงได ้อย่างมีประสิทธิผล
ควรพิจารณาถึงสาเหตุทสามารถเชื
ี
อมโยงกับปั จจัยต่อไปนีได ้
่ ความล ้มเหลวในการใชหลั
้ กการตามหลักกายรศาสตร์สร ้างปั ญหาให ้กับผู ้ใช ้
1) การออกแบบเชน
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2) เครืองมือและอุปกรณ์เช่น คุณภาพ / สภาพไม่ดห
ี รือไม่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์
่ ไม่เพียงพอ
3) การบํารุงรักษาเชน
่ ขาดหรือไม่เพียงพอทําให ้เกิดอันตรายจากการเดินทาง
4) แม่บ ้านทําความสะอาดเชน
่ แรงกดดันด ้านสงแวดล
ิ
5) ข ้อผิดพลาดในการบังคับใช ้ เชน
้อมหรืออืน ๆ
่ ไม่เพียงพอไม่พร ้อมใชงานหรื
้
6) ขันตอน เชน
อไม่ได ้ติดตาม
่ ขาดหรือไม่เพียงพอสําหรับการเพิมความสามารถ
7) การฝึ กอบรม เชน
8) การสือสาร เช่น ขาดหรือไม่เพียงพอทีองค์กร กลุม
่ หรือระดับบุคคล
9) เป้ าหมายทีเข ้ากันไม่ได ้ เช่น อัตราการผลิตมีความสําคัญมากกว่า สุขภาพและความ
ปลอดภัย.
10) องค์กร เช่นนโยบาย การจัดโครงสร ้าง และข ้อบกพร่องในทรัพยากร และการจัดการ
ุ สรรคเครืองฉีดนํ าอุปกรณ์
11) การป้ องกันเช่น ขาดสัญญาณเตือนภัยทีเพียงพอ เซ็นเซอร์อป
ป้ องกัน
้
ั ซอนมากขึ
้
สําหรับการตรวจสอบทีเจาะลึก อาจเหมาะสมทีจะใชเทคนิ
คทีซบ
น ทีเกียวข ้องกับการใช ้ ผัง
ี
่ การจัดการ หรือ ผังวิเคราะห์ผด
ึ ้องมีการฝึ กอบรมและประสบการณ์เพือ
ความเสยงเช
น
ิ พลาด (FTA) ซงต
้
ิ ธิผล
การใชงานที
มีประสท

5.10 ข้อสรุปและคําแนะนํา
ื สวนควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสงที
ิ ค ้นพบ ข ้อสรุป และข ้อเสนอแนะนั นสะท ้อนถึงหลักฐานและการ
ทีมสบ
ิ อย่างมืออาชพ
ี ในระหว่างการสอบสวน
ตัดสน
การวิเคราะห์เหตุการณ์ควรระบุสาเหตุเฉพาะหน ้า และสาเหตุทงหมด
ั
เพือให ้คําแนะนํ าและเพือแก ้ไข
สาเหตุของรากเหตุ จะมีประสิทธิผลมากทีสุดในระยะยาว
เพือปรับปรุงเรืองต่างๆ คําแนะนํ าทังหมดควรมีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสมได ้สัดส่วน จัดลําดับ
ความสําคัญและลดเวลา แม ้ไม่ได ้เป็ นส่วนหนึงของบทบาทของทีมสืบสวน ทีทําหน ้าทีระบุคา่ ใช ้จ่ายใน
ี าใชจ่้ ายทีเกียวข ้องบางอย่าง อาจเป็ นประโยชน์ตอ
การดําเนินการตามคําแนะนํ า แต่การบ่งชค่
่ สว่ นการ
จัดการต่อไป

5.11 รายงานการสอบสวน
รายงานการสอบสวนจะถูกส่งไปยังผู ้จัดการทีเริมการสอบสวน เป็ นความรับผิดชอบ ในการปฏิบต
ั ต
ิ าม
คําแนะนํ าตรวจสอบและทบทวน ผู ้จัดการอาจยอมรับแก ้ไขหรือปฏิเสธข ้อเสนอแนะ; อาจเปลียนแปลง
ระยะเวลา แต่ผู ้จัดการควรอธิบายถึงสาเหตุของการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับทีมสอบสวน ในรายงาน
้
รูปแบบอิสระผู ้ตรวจสอบสามารถใชแผนภู
มล
ิ ําดับ เพือชว่ ยจัดระเบียบข ้อมูล
นอกเหนือจากข ้อมูลพืนฐานทีระบุไว ้ก่อนหน ้ารายงาน อาจมีบทสรุปผู ้บริหารและอาจมีภาคผนวกทีมีสําเนา
ของเอกสารสําคัญรวมถึงแผนภูมล
ิ ําดับภาพร่าง; รายละเอียดของต ้นทุน รายงานทางนิตเิ วช; คําให ้การ
ของพยาน และหลักฐานอืน ๆ ของความล ้มเหลวเช่น การประเมินความเสียงขันตอนและบันทึกการ
บํารุงรักษาทีไม่เพียงพอ หากรายงานอ ้างอิงหรืออ ้างอิงข ้อสรุปเหตุการณ์ทสั
ี นนิษฐาน หรือเงือนไข (เช่น
สิงทีไม่ได ้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน) ผู ้ตรวจสอบควรแสดงเหตุผลในการรวมและการใช ้สิงเหล่านี
เป็ นสิงดีในการกระทําตามคําแนะนํ าโดยเร็วทีสุด สิงนีสําคัญเพราะการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ านันเป็ น
ั ญาณทีชด
ั เจนและชด
ั เจนว่าผู ้บริหารมีความกังวลเกียวกับอาชวี อนามัยและความปลอดภัย เพือให ้การ
สญ
ิ ธิผลพนั กงานและตัวแทนสมควรได ้รับเชญ
ิ ในการให ้คําปรึกษา ผู ้จัดการ
ปฏิบต
ั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสท
้
ระดับสูงควรตรวจสอบรายงานการสอบสวนเสมอ ควรดําเนินการเพือนํ าคําแนะนํ าไปใชรวมถึ
งการปรับปรุง
ระบบการจัดการของ OH&S

ี
6 การประเมินความเสยงหล
ังการสอบสวน
ี
6.1 การประเมินความเสยง
ี
ําหรับพืนทีหรือกิจกรรมควรดําเนินการตามผลการตรวจสอบเพือให ้แน่ใจว่ามีการ
การประเมินความเสยงส
ี
ควบคุมความเสยงอย่
างเพียงพอ ในสถานทีก่อนจบงานการสอบสวน
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่ ต่อเหตุการณ์
6.2 การสง
เมือรวบรวมข ้อมูลทีเกียวข ้องทังหมดแล ้วและปลอดภัยในการดําเนินงานตามปกติ ควรมีการสง่ งานต่อ
อย่างเป็ นทางการของเหตุการณ์จากผู ้สอบสวนไปยังผู ้จัดการสายงาน

6.3 การนําคําแนะนําไปปฏิบ ัติ
เป็ นหน ้าทีของผู ้จัดการสายงานของพืนทีหรือกิจกรรมทีได ้รับผลกระทบ ทีจะวางแผนและดําเนินการแก ้ไข
ทีตกลงกันภายในกรอบเวลาทีกําหนด
ิ ธิผลที
การดําเนินการเหล่านีควรได ้รับการตรวจสอบและติดตามเพือให ้แน่ใจว่าการปิ ดประเด็นและมีประสท
เหมาะสม คนงานและตัวแทนควรมีสว่ นร่วมในการให ้คําปรึกษา และมีสว่ นร่วมในความมุง่ มันและความ
ร่วมมือ เหตุผลสาํ หรับการเปลียนแปลงใดๆ ควรทําการอธิบายให ้กับผู ้ทีจะได ้รับผลกระทบและผู ้ทีอาจ
จําเป็ นต ้องได ้รับการฝึ กอบรมฯลฯ
การดําเนินการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการสืบสวน ควรจะรวมอยูใ่ นการตรวจสอบและทบทวนใน
ภายหลัง

6.4 บทเรียนการเรียนรู ้
เพือให ้บทเรียนฝั งตัวในองค์กร จึงควรรวมเข ้ากับนโยบาย ระบบ ขันตอนและการฝึ กอบรม
ิ ําคัญทีบทเรียนทีได ้เรียนรู ้จากเหตุการณ์ทเป็
เป็ นสงส
ี นอันตรายใด ๆ รวมถึงองค์ประกอบทีเป็ นไปด ้วยดีนัน
มีการแบ่งปั นกันอย่างกว ้างขวางทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได ้ ทัวทังองค์กรทีเกียวข ้อง
ื
และหากองค์กรเป็ นสมาชิกของสมาคมการค ้าหรือองค์กรอืน ๆ อาจทําการแบ่งปั นบทเรียน (โดยไม่ระบุชอ
หากจําเป็ น) กับผู ้ทีอยูใ่ นชุมชนทีกว ้างซึงอาจมีอน
ั ตรายทีคล ้ายกัน
สิงสําคัญคือในขณะทีการรักษาความลับของแต่ละบุคคล การค ้นพบทีสําคัญและคําแนะนํ าจากรายงาน จะ
่ โดยใชการบรรยายสรุ
้
ื
างกว ้างขวางกับทุกคนทีอาจได ้รับประโยชน์จากบทเรียน เชน
ป / การ
ถูกสอสารอย่
ื
พูดคุยในกล่องเครืองมือและอินทราเน็ ตขององค์กร การสอสารควรรวมถึ
งผู ้ทีเกียวข ้องโดยตรงหรือโดย
อ ้อมในเหตุการณ์และผู ้ทีมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีมีอน
ั ตรายทีคล ้ายคลึงกัน

6.5 การสอบสวนกรณีการเจ็บป่วยจากการทํางาน
ทันทีทปั
ี ญหาด ้านอาชวี อนามัยเกิดขึน ไม่วา่ โดยได ้รับการแจ ้งจากคนงานหรือตัวแทนของเขา หรือ พบ
เองจากการวิเคราะห์ รายงานสภาพแวดล ้อม หรือรายงานการเฝ้ าระวังสุขภาพ แนวโน ้มการขาดงาน หรือ
บันทึกของแพทย์ทเกี
ี ยวข ้อง ทีมสอบสวน ควรตรวจสอบสถานการณ์รว่ มหรือปรึกษากับผู ้เชียวชาญด ้าน
อาชีวอนามัยและ/หรือผู ้เชียวชาญอืน ๆ เช่น แพทย์พยาบาลสุขอนามัย ตามความเหมาะสม
ผู ้สอบสวนควรกําหนดว่าเงือนไขทีสงสัยว่าอะไรทําให ้สุขภาพไม่ดี ยังคงมีอยูห
่ รือไม่ และหากเป็ นเช่นนัน
ไม่วา่ บุคคลนันหรือผู ้อืนจะได ้รับผลกระทบหรือไม่ หากเป็ นกรณีนีกระบวนการอาจต ้องหยุดจนกว่าจะ
ปลอดภัย ข ้อมูลเอกสารเช่น เวชระเบียนส่วนตัวอาจไม่สามารถเข ้าถึงได ้โดยผู ้สอบสวนโดยไม่ได ้รับความ
ยินยอมเนืองจากการรักษาความลับของผู ้ป่ วย อย่างไรก็ตามควรมีบน
ั ทึกการเฝ้ าระวังสุขภาพอืน ๆ ผลการ
่ ตัวอย่างอากาศ บันทึกการบํารุงรักษาสําหรับการระบายอากาศ
สุม
่ การสูญเสย
ี การได ้ยินจากเสย
ี งรบกวน,
หมายเหตุ โรคจากการทํางานบางประเภททีมีเวลาแฝงนานเชน
ั ผัสอาจ
โรคมะเร็งจากการทํางานและ แอสเบสตอส อาจเป็ นเรืองยากทีจะตรวจสอบเนืองจากการสม
เกิดขึนเมือหลายปี ก่อนทีจะเริมมีอาการของโรค นอกจากนีเนืองจากกระบวนการทีเกียวข ้องอาจหยุด
ดําเนินการไปก่อนหน ้าแล ้ว
ในทางกลับกันหากมีผลกระทบต่อสุขภาพทีไม่ดเี กิดขึนอย่างรวดเร็วเช่น ความผิดปกติของแขนส่วนบนที
เกียวข ้องกับการทํางาน โรคหอบหืด และผิวหนั งอักเสบ
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10.2
TIS 18004

การแก้ไขและการป้องก ัน
1) หล ักการ

การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขและป้ องกันอาจพิจารณาจากผลของการตรวจประเมิน การทบทวนการจัดการด ้าน
OH&S รายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์และ/หรืออุบต
ั เิ หตุ ข ้อเสนอแนะการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเป็ นการปฏิบต
ั ห
ิ ลังจากเกิด
เหตุการณ์เพือแก ้ไขปั ญหาและให ้เกิดความแน่ใจว่าจะไม่เกิดซํา
การปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกันเป็ นการปฏิบต
ั เิ ชงิ รุก และเป็ นการปฏิบัตก
ิ อ
่ นปั ญหาจะเกิดขึน การจัดการควรจะแน่ใจ
ได ้ว่าการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขและป้ องกันได ้มีการนํ าไปใช ้ และมีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็ นระบบเพือให ้มี
ิ ธิผล
ประสท
องค์กรควรกําหนดขันตอนการดําเนินการสําหรับการสอบสวนเหตุอน
ั ตรายและการดําเนินการแก ้ไขสิงทีไม่
เป็ นไปตามข ้อกําหนด ซึงประกอบด ้วยการชีบ่งสาเหตุของสิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดกําหนดวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ี
จําเป็ นสําหรับการแก ้ไข การปรับปรุง และการปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธก
ี ารควบคุมทีจําเป็ นเพือหลีกเลียงการเกิดขึน
ซําของสิงทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด ขันตอนการดําเนินงานควรได ้รับการทบทวนและแก ้ไข
การสอบสวนเหตุอน
ั ตราย ควรคํานึงถึง
่ อุบต
่ วามเสย
ี หายร ้ายแรง
• ชนิดของเหตุการณ์ททํ
ี าการสอบสวน เชน
ั ก
ิ ารณ์ทอาจนํ
ี
าไปสูค
• การดําเนินการให ้สอดคล ้องกับแผนฉุกเฉินและขันตอนการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนฉุกเฉินตามความ
เหมาะสม
• วัตถุประสงค์ของการสอบสวน
• ระดับของการให ้ความสําคัญในการสอบสวนขึนอยูก
่ บ
ั ความรุนแรงของความเสียหายทีอาจจะ
เกิดขึนหรือทีเกิดขึนจริง
 ผู ้ทําการสอบสวน ซึงต ้องระบุอํานาจหน ้าที ความรู ้ความสามารถทีต ้องการและการฝึ กอบรมที
จําเป็ น(รวมถึงสายงานการบริหาร)
• การเตรียมการและสถานทีสําหรับการสอบถามพยานผู ้เห็นเหตุการณ์
• วิธก
ี ารทีใช ้ในทางปฏิบต
ั ิ เช่น การบันทึกภาพ การเก็บรวบรวมหลักฐาน
• การเตรียมรายงานการสอบสวน รวมถึงขันตอนการรายงานตามระเบียบขององค์กรและกฎหมาย

2) แนวทางการปฏิบ ัติ : การสอบสวนเหตุอ ันตราย

องค์กรควรพิจารณาจากข ้อมูลต่างๆ เช่น
• ข ้อมูลการติดตามตรวจสอบเชิงรับ
• ผลของการประเมินความเสียงและทางเลือกในการควบคุม
• การนํ าการควบคุมไปใช ้โดยพิจารณาจากข ้อมูลของการติดตามตรวจสอบเชิงรุก
ิ
ิ
ผู ้ทําการสอบสวนควรพิจารณาว่าเหตุอน
ั ตรายเกียวข ้องกับสงใดส
งหนึ
งหรือหลายสงิ ดังต่อไปนี
ี
ี
• การเลือกวิธก
ี ารควบคุมความเสยงที
ได ้มาจากการประเมินความเสยงที
ไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอ
• ความบกพร่องของการนํ าการควบคุมไปใช ้
• ความล ้มเหลวของการติดตามตรวจสอบเชิงรุกในการทีจะค ้นหาความบกพร่องของการนํ าการ
ควบคุมไปใช ้
• ความไม่มป
ี ระสิทธิผลของการนํ าการควบคุมไปใช ้
• ความล ้มเหลวของการติดตามตรวจสอบเชิงรับ ในการทีจะค ้นหาเหตุการณ์เกือบเกิดอุบต
ั เิ หตุซงึ
แสดงให ้เห็นว่าการควบคุมนันไม่มป
ี ระสิทธิผล
• ไม่มก
ี ารนํ าผลจากการติดตามตรวจสอบเชิงรุกและ/หรือเชิงรับ มาทําการทบทวนหรือปรับปรุง
การควบคุม
• ความล ้มเหลวในการจัดการกับความเปลียนแปลง
ึ ษาผลของการสอบสวนและการสอสาร
ื
• การศก
ิ องค์กรได ้จากการสอบสวนเหตุอน
สงที
ั ตราย ควรนํ ามา
• ชีบ่งต ้นตอของสาเหตุการเกิดปั ญหาการจัดการOH&S รวมทังการจัดการทัวไปขององค์กร
ิ ค ้นพบไปยังทุกฝ่ ายทีเกียวข ้อง
• เผยแพร่สงที
• รวบรวมสิงทีค ้นพบจากผลการสอบสวนเข ้าไว ้ในกระบวนการทบทวนระบบการจัดการOH&S
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10.2

องค์กรควรมีการติดตามตรวจสอบว่ามีการดําเนินการแก ้ไข และควบคุมปฏิบต
ั ใิ ห ้เกิดประสิทธิผล
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม

นิยาม
NA
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10.2

ANNEX-1
ื สวน ผู ้อ่านสามารถใชตั้ วอย่างรากเหตุเหล่านี เพือเป็ นแนวทางใน
เพือเป็ นแนวทาง เป็ นไอเดียเพือการสบ
การสอบสวนได ้

รากเหตุแยกตามประเด็น
1 Design Issue(ประเด็นการออกแบบ)
Design Input Issue(ประเด็นข้อมูลทีใชใ้ นการการออกแบบ)
 Design Scope Issue (ประเด็นขอบเขตข ้อมูลการออกแบบ)
 Design Input Data Issue (ประเด็นข ้อมูลทีใสเ่ ข ้าไปในการออกแบบ)
Design Output Issue (ประเด็นแบบงาน)
 Design Output Incorrect (การออกแบบมาไม่ถก
ู ต ้อง)
ั เจนและไม่สอดคล ้องต ้องกัน)
 Design Output unclear or Inconsistent (แบบทีออกมาไม่ชด
Design Review/ Verification Issue (ประเด็นการทบทวนประเด็นแบบ/ ทวนสอบ)
 No Review/Verification (ไม่มก
ี ารทบทวน/ทวนสอบ)
 Review/Verification Issue(ประเด็นการทบทวน/ทวนสอบ)
ื อของเครืองมือ)
2 Equipment Reliability Program Issue (ประเด็นความน่าเชอถื
Equipment Reliability Program Design Issue (ประเด็นแบบรายการความน่าเชือถือในการ
ติดตงเครื
ั
องมือ)
 Critical Equipment Not Identified (ไม่ได ้ระบุอป
ุ กรณ์ทมี
ี สําคัญ)
 No or Inappropriate Maintenance Selected (ไม่มก
ี ารบํารุงรักษาหรือบํารุงรักษาทีไม่
เหมาะสม)
ี
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยงที
ไม่เหมาะสม)
Periodic Maintenance Issue (ประเด็นระยะเวลาการบํารุงร ักษา)
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต)
 Frequency Specification Issue (ประเด็นสเป็ คความถี)
 Implementation Issue (ประเด็นการนํ าแผนไปดําเนินการ)
Event-based Maintenance Issue (ประเด็นการบํารุงร ักษาตามเหตุการณ์)
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต)
 Event Specification Issue (ประเด็นสเป็ คของเหตุการณ์)
 Monitoring Issue (ประเด็นการติดตาม)
 Implementation Issue(ประเด็นการนํ าแผนไปดําเนินการ)
Condition-based Maintenance Issue (ประเด็นการบํารุงร ักษาตามสภาวการณ์)
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต)
 Detection Method Issue (ประเด็นวิธต
ี รวจจับ)
 Monitoring Issue (ประเด็นการตรวจติดตาม)
 Data Interpretation Issue (ประเด็นการตีความข ้อมูล)
Fault-finding Maintenance and Inspection Issue (ประเด็นการบํารุงร ักษาตามความ
ผิดพลาดทีพบ)
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต)
 Scheduling/Frequency Issue (ประเด็นกําหนดตารางเวลา/ความถี)
 Implementation Issue (ประเด็นแผนการดําเนินการ)
Corrective Maintenance Issue (ประเด็นการแก้ไขปัญหาการบํารุงร ักษา)
 Troubleshooting/Corrective Action Issue (ประเด็นการแก ้ไขปั ญหา/การดําเนินการแก ้ไข
ปั ญหา)
่ มแซมแผนการดําเนินการ)
 Repair Implementation Issue (ประเด็นการซอ
Routine Inspection and Servicing Issue (ประเด็นการตรวจสอบประจําและการบริการ)
 Scope Issue (ประเด็นขอบเขต)
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Scheduling/Frequency Issue (ประเด็นกําหนดตารางเวลา/ความถี)
Troubleshooting/Corrective Action Issue (ประเด็นการแก ้ไขปั ญหา/การดําเนินการแก ้ไข
ปั ญหา)

3 Documentation and Records Issue (ประเด็นเอกสารและบ ันทึก)
Equipment Records and Manuals Issue (ประเด็นบ ันทึกอุปกรณ์และคูม
่ อ
ื )
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete(เนือหาเอกสารไม่ถูกต ้องหรือไม่
สมบูรณ์)
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไม่สามารถใช ้ได ้หรือขาดหายไป)
 Out-of-date Documents Used (ใช ้เอกสารล ้าสมัย)
Operational and Maintenance History Issue (ประเด็นประว ัติการปฏิบ ัติงานและการ
บํารุงร ักษา)
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่
สมบูรณ์)
้ ้หรือขาดหายไป)
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไม่สามารถใชได
 Out-of-date Documents Used (เอกสารล ้าสมัย)
Risk Assessment Records Issue (ประเด็นบ ันทึกการประเมินความเสียง)
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่
สมบูรณ์)
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไม่สามารถใช ้ได ้หรือขาดหายไป)
 Out-of-date Documents Used (เอกสารล ้าสมัย)
Personnel Records Issue (ประเด็นบ ันทึกของพน ักงาน)
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่
สมบูรณ์)
้ ้หรือขาดหายไป)
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไม่สามารถใชได
 Out-of-date Documents Used (เอกสารล ้าสมัย)
Other Document and Records Issue (ประเด็นเอกสารอืนๆและบ ันทึก)
 Documentation Content Inaccurate or Incomplete (เนือหาเอกสารไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่
สมบูรณ์)
 Documents Not Available or Missing (เอกสารไม่สามารถใช ้ได ้หรือขาดหายไป)
 Out-of-date Documents Used (เอกสารล ้าสมัย)
ิ ว
่ นและผลิตภ ัณฑ์)
4 Material/Parts and Product Issue (ประเด็นว ัสดุ/ชนส
ิ ว
่ น)
Material/Parts Issue(ประเด็นว ัสดุ/ชนส
ื
 Purchasing Specification Issue (ประเด็นรายละเอียดการจัดซอ)
 Packaging Transportation Issue (ประเด็นการขนส่งบรรจุภัณฑ์)
 Acceptance Criteria Issue (ประเด็นเกณฑ์การตรวจรับ)
 Acceptance Testing Implementation Issue(ประเด็นการดําเนินการการยอมรับผลการ
ทดสอบ)
 Handling and Storage Issue (ประเด็นการขนถ่ายและการเก็บรักษา)
ิ ค ้าคงคลัง)
 Inventory Level Issue (ประเด็นระดับของสน
Product Control and Acceptance Issue (ประเด็นการควบคุมผลิตภ ัณฑ์และการยอมร ับ)
 Product Specification Issue (ประเด็นสเป็ คของผลิตภัณฑ์)
 Product Acceptance Criteria Issue (ประเด็นเกณฑ์การยอมรับของผลิตภัณฑ์)
 Inspection Issue (ประเด็นการตรวจสอบ)
 Packaging, Handling, Transportation Issue (ประเด็นบรรจุภัณฑ์, การควบคุม, การขนส่ง)
 Storage Issue (ประเด็นการเก็บรักษา)
 Inventory Level Issue (ประเด็นระดับของสินค ้าคงคลัง)
5 Hazard/Defect Identification and Analysis Issue (จ ัดให้มก
ี ารวินจ
ิ ฉ ัยอ ันตราย/
ข้อบกพร่อง และวิเคราะห์)
Readiness Review Issue (ประเด็นการตรวจสอบความพร้อม)
 Review Not Performed (ไม่ได ้ทบทวน)

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Page 13 of 20

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ าย 7 ธันวาคม 2562

ระบบบริหารอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

10.2

 Implementation Issue (ประเด็นไม่ได ้นํ าไปปฏิบต
ั )ิ
Change Control Issue (ประเด็นการเปลียนแปลงมาตรการควบคุม)
ี งประเด็นการเปลียนแปลง)
 Change Identification Issue (ประเด็นการชบ่
 No Change Assessment Performed (ไม่ทําการประเมินการเปลียนแปลง)
 Change Assessment Issue (ประเด็นการประเมินเปลียนแปลง)
 Change Assessment Timing Issue (ประเด็นห ้วงเวลาทีทําการประเมินผลของการ
เปลียนแปลง)
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นเกณฑ์การยอมรับความเสียง)
Proactive Risk/Safety/Reliability/Quality/Security/Analysis Issue (จ ัดให้มค
ี วาม
เสียงเชิงรุก/ความปลอดภ ัย/ความน่าเชือถือ/คุณภาพ/การร ักษาความปลอดภ ัย/วิเคราะห์)
 Analysis Not Performed (ไม่ได ้ดําเนินการวิเคราะห์)
 Analysis Issue (ประเด็นการวิเคราะห์)
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวินจ
ิ ฉั ยข ้อเสนอแนะ)
 Recommendation Implementation Issue (ประเด็นการดําเนินการตามข ้อเสนอแนะ)
ี
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยง)
Reactive Risk/Safety/Reliability/Quality/Security/Analysis Issue (จ ัดให้มก
ี าร
โต้ตอบความเสียง/ความปลอดภ ัย/ความน่าเชือถือ/คุณภาพ/การร ักษาความปลอดภ ัย/
วิเคราะห์)
 Problem/Incident Reporting/Identification Issue (ประเด็นการรายงานปั ญหา/เหตุการณ์/
การวินจ
ิ ฉั ย)
 Investigation Issue (ประเด็นการสืบสวน)
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวินจ
ิ ฉั ยข ้อเสนอแนะ)
 Recommendation Implementation Issue (ประเด็นการดําเนินการตามข ้อเสนอแนะ)
ี
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสยง)
Inspection/Audit/Measurement Issue (จ ัดให้มก
ี ารตรวจสอบ/ตรวจสอบ/เกณฑ์การว ัด)
 Requirements Not Identified (ข ้อกําหนดไม่ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ย)
 Implementation Issue (ประเด็นแผนการดําเนินการ)
 Recommendation Identification Issue (ประเด็นการวินจ
ิ ฉั ยข ้อเสนอแนะ)
 Issue tracking/Implementation Issue (ประเด็นการติดตาม/การดําเนินการ)
 Risk Acceptance Issue (ประเด็นการยอมรับความเสียง)
6 Procedure Issue (ประเด็นระเบียบข้อปฏิบ ัติ)
Correct Procedure Not Used (ข้อปฏิบ ัติทถู
ี กต้องไม่ถก
ู นําไปใช)้
 No Procedure for Task/Operation (ไม่มข
ี ้อปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับงาน/การทํางาน)
 Procedure Difficult to Obtain (ข ้อปฏิบต
ั ย
ิ ากทีจะทําให ้บรรลุ)
 Procedure Use Discouraged (ข ้อปฏิบต
ั ไิ ด ้ถูกบังคับใช ้โดยจํายอม)
 Procedure Difficult to Use (ข ้อปฏิบต
ั ย
ิ ากต่อการใช ้)
 Language Issue (ประเด็นภาษา)
 Procedure Difficult to Identify (ข ้อปฏิบต
ั ย
ิ ากต่อการระบุ)
 Wrong Revision Used (ใช ้เอกสารล ้าสมัย)
Correct Procedure Used Incorrectly (ข้อปฏิบ ัติทถู
ี กต้องแต่ใชไ้ ม่ถก
ู ต้อง)
 Format Inappropriate (รูปแบบไม่เหมาะสม)
ั สน/ซบ
ั ซอน/ยากต่
้
 Confusing/Complex/Difficult to Use (สบ
อการใช)้
 More than One Action Per Step(มีมากกว่าหนึงการกระทําต่อขันตอน)
 Inadequate Checklist (รายการตรวจสอบไม่เพียงพอ)
 Graphics/Drawing Issue (ประเด็นรูปภาพ กราฟฟิ ก/การวาด)
 Language/Wording Issue (ประเด็นภาษา/การใช ้ถ ้อยคํา)
 Insufficient or Excessive References (การอ ้างอิงไม่เพียงพอหรือมากเกินไป)
 Too Much/Too Little Detail (รายละเอียดมากเกินไป/น ้อยเกินไป)
Appropriate Procedure Incorrect/Incomplete (ข้อปฏิบ ัติทเหมาะสม
ี
ไม่ถก
ู ต้อง/ไม่
สมบูรณ์)
 Wrong Action Sequence/Ordering (ลําดับการทํางานไม่ถก
ู ต ้อง)
 Facts Wrong, Requirements Incorrect, or Content Not Updated (ข ้อเท็จจริงไม่ถก
ู ต ้อง,
ข ้อกําหนดไม่ถก
ู ต ้องหรือเนือหาไม่ได ้รับการปรับปรุง)
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10.2

Inconsistent Procedural Requirement (ข ้อกําหนดข ้อปฏิบต
ั ไิ ม่สอดคล ้องกัน)
Missing steps/Content/situation Not Covered (การหายไปของขันตอน/เนือหา/สถานการณ์
ทีไม่ครอบคลุม)
้
่ งว่างระหว่างขันตอนปฏิบต
Overlap or Gaps Between Procedures (ทับซอนหรื
อมีชอ
ั )ิ

7 Human Factors Issue (ประเด็นปัจจ ัยทีมีความเกียวก ับบุคคล)
Tools/Equipment Issue (ประเด็นเครืองมือ/อุปกรณ์)
 Appropriate Tools/Equipment Not Used (เครืองมือ/อุปกรณ์ทเหมาะสมไม่
ี
ได ้ถูกใช ้)
 Tools/Equipment Not Functioning Properly (เครืองมือ/อุปกรณ์ไม่ทํางานอย่างถูกต ้อง)
Workplace Layout Issue (ประเด็นผ ังสถานทีทํางาน)
 Individual Control/Display/Alarm Issue (ประเด็นการควบคุมส่วนบุคคล/แสดงผล/การเตือน)
 Control/Display/Alarm Integration/Arrangement Issue (ประเด็นการควบคุม/แสดงผล/การ
เตือนแบบบูรณาการ/การจัดเรียง)
 Awkward/Inconvenient/Inaccessible Location of Control/Display/Alarm (อึดอัดใจ/ไม่
สะดวก/ไม่สามารถเข ้าถึงสถานทีของการควบคุม/แสดงผล/การเตือน
 Awkward/Inconvenient/Inaccessible Equipment Location (อึดอัดใจ/ไม่สะดวก/ไม่สามารถ
เข ้าถึงสถานทีตังเครืองจักร)
 Poor/Illegible Labeling of Control/Display/Alarm or Equipment (ป้ าย/ประกาศ ทีใช ้ในการ
ั เจน)
ควบคุม /แสดงผล/เตือน ไม่ชด
Work Environment Issue (ประเด็นสภาพแวดล้อมในการทํางาน)
 House Keeping Issue (การทําให ้มีความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย)
 Ambient Conditions Issue (ประเด็นสภาวะแวดล ้อมในสภาพทํางาน)
 Protective Clothing/Equipment Issue (ประเด็นชุดป้ องกัน/อุปกรณ์)
Physical Workload Issue (ประเด็นการปฏิบ ัติงานทางกายภาพ)
 Sustained High Workload/Fatigue (การปฏิบต
ั งิ านอย่างต่อเนืองไม่หยุด/ความเมือยล ้า)
 High transient Workload (การปฏิบต
ั งิ านด ้วยความรวดเร็ว)
Mental Workload Issue (ประเด็นการปฏิบ ัติงานทีเกียวก ับทางด้านจิตใจ)
 Knowledge-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏิบต
ั ต
ิ ามฐานความรู ้)
 Rule-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ)
 Skill-based Behavior Issue (ประเด็นลักษณะการปฏิบต
ั ต
ิ ามทักษะ)
 Error Mitigation Issue (ประเด็นการแก ้ไขข ้อผิดพลาด)
 Errors Not Detectable (ข ้อผิดพลาดไม่ได ้รับการตรวจพบ)
 Errors Could Not Be Corrected/Mitigated (ข ้อผิดพลาดไม่ได ้รับการแก ้ไข/คลีคลาย)
8 Training/Personnel Qualification Issue (ประเด็นการฝึ กอบรม /คุณสมบ ัติของ
พน ักงาน)
No Training (ไม่มก
ี ารฝึ กอบรม)
 Decision Not to Train (การตัดสินใจไม่ฝึกอบรม)
 Training Need Not Identified (การอบรมทีจําเป็ นไม่ถก
ู กําหนด)
 Training Requirement Not Completed (ข ้อกําหนดการฝึ กอบรมไม่ครบสมบูรณ์)
Training Implementation Issue (ประเด็นการดําเนินงานการฝึ กอบรม)
 Training Program Design/Development Issue (ประเด็นการออกแบบโครงการฝึ กอบรม/
พัฒนา)
 Classroom Training Issue (ประเด็นห ้องเรียนการฝึ กอบรม)
 Laboratory/Practical Training Issue (ประเด็นห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร/การปฏิบต
ั ิ การฝึ กอบรม)
 On-the-job Training Issue (ประเด็นการฝึ กอบรมหน ้างาน)
 Self Study and Computer-based Training Issue (ประเด็นการศึกษาด ้วยตนเองและฐการ
ฝึ กอบรมด ้วย PC)
 Continuing training Issue (ประเด็นการฝึ กอบรมต่อเนือง)
 Training Resources Issue (ประเด็นทรัพยากรทีใช ้ในการอบรม)
 Qualification Issue (ประเด็นคุณสมบัต)ิ
9 Supervision Issue (ประเด็นการควบคุมดูแล)
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10.2

Preparation Issue (ประเด็นการจ ัดเตรียม)
 Job Plan/Instructions to Workers Issue (ประเด็นแผนการทํางาน/คําแนะนํ าในการ
ปฏิบต
ั งิ าน)
ิ ธิผล)
 Ineffective Walkthrough (จัดเตรียมแบบไม่มป
ี ระสท
 Job Scheduling Issue (ประเด็นการกําหนดตารางเวลางาน)
 Personnel Selection/Assignment/Scheduling Issue (ประเด็นการคัดเลือกพนั กงาน/การ
มอบหมาย/กําหนดตารางเวลา)
 Responsibility/Authority Issue (ประเด็นความรับผิดชอบ/อํานาจหน ้าที)
Supervision during Work Issue (ประเด็นการควบคุมดูแลในระหว่างการทํางาน)
 Improper Performance Not Corrected (การปฏิบต
ั งิ านทีไม่เหมาะสมไม่ถก
ู ต ้อง)
 Teamwork/Coordination Issue (ประเด็นการทํางานเป็ นทีม/การประสานงาน)
 Too Much/Too Little Supervision (การควบคุมดูแลทีมากเกินไป/น ้อยเกินไป)
ื
10 Verbal and Informal Written Communication Issue (ประเด็นการสอสารทางวาจา
และการเขียนอย่างไม่เป็นทางการ)
No Communication or Not Timely (ไม่ได้มก
ี ารสือสารหรือไม่ท ันเวลา)
 Method Unavailable or Inadequate (ไม่มวี ธิ ก
ี ารหรือไม่เพียงพอ)
 Communication Not Timely/Not Performed (การสือสารไม่ทน
ั เวลา/ไม่ได ้ดําเนินการ)
Communication Misunderstood/Incorrect (การติดต่อสือสารไม่เป็ นทีไม่เข ้าใจ/ไม่ถก
ู ต ้อง)
 Standard Terminology Not Used (ไม่ได ้ใช ้คําศัพท์ทเป็
ี นมาตรฐาน)
 Language Translation Issue (ประเด็นการแปลภาษา)
้
ํ
 Verification/Repeat-back Not Used (ไม่ได ้ใชการตรวจสอบ/ทํ
าซา)
 Long Message (ข ้อความยาว)
ื
 Other Misunderstood Communications (การติดต่อสอสารที
ไม่เข ้าใจอืนๆ)
11 Personnel Performance Issue (ประเด็นสมรรถนะในการทํางานของบุคลากร)
Company Issue (ประเด็นระด ับองค์กร)
 Personnel Hiring Issue (ประเด็นการจ ้างงานของบุคลากร)
 Resource/Staffing Issue (ประเด็นการใช ้ทรัพยากร/พนักงาน)
 Rewards/Incentives Issue (ประเด็นรางวัล/แรงจูงใจ)
 Detection of Individual Performance Problem Issue (ประเด็นการตรวจจับสมรรถนะในการ
ทํางานรายบุคคล)
Individual Issue (รายบุคคล)
ั ผัส/ความสามารถในการรับรู ้)
 Sensory/Perceptual Abilities Issue (ประเด็นประสาทสม
 Mental Capabilities Issue (ประเด็นความสามารถทางจิตใจ)
 Physical Capabilities Issue (ประเด็นความสามารถทางกายภาพ)
 Personal Problem (ปั ญหาส่วนบุคคล)
 Prescribed Drug Interaction Issue (ประเด็นปฏิกริ ย
ิ ากับยาทีกําหนด)
 Horseplay (หยาบคาย)
 Off-the-job Rest/Sleep(Fatigue) Issue (ประเด็นส่วนทีพักนอกงาน/การนอน(ความเมือยล ้า))
 Disregard for Company Procedures/Policies (ไม่สนใจในข ้อปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัท/กฎระเบียบ)
 Drug/Alcohol Abuse (ยาเสพติด/แอลกอฮอล์ให ้โทษ)
 Internal Sabotage or Criminal Activity (การก่อวินาศกรรมภายในหรือการกระทําความผิดทาง
อาญา)
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10.2

ANNEX-2 รากเหตุแยกตามปัจจ ัย (Unsafe Act vs Unsafe Con)
1 ปัจจ ัยจากคน มีรายระเอียดย่อยหลายสาเหตุดังต่อไปนี
่
1.1 ความสามารถทางร่างกาย/สรีรวิทยาไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ เชน
1) ความสูงไม่เหมาะสม นํ าหนั กไม่เหมาะสม ขนาดไม่เหมาะสม ไม่แข็งแรง ระยะทีจับไม่เหมาะสม
เป็ นต ้น
2) ร่างกายถูกจํากัดความเคลือนไหว
3) ความสามารถในการรับนํ าหนั กของร่างกายมีจํากัด
4) ไวต่อสัมผัสหรือโรคภูมแ
ิ พ้
5) ไวต่อความรู ้สึกอย่างมาก (อุณหภูม ิ เสียง เป็ นต ้น)
6) สายตาไม่ดี
7) ความสามารถในการได ้ยินไม่ดี
ึ อืนๆ (การสม
ั ผัส ลิมรส ได ้กลิน ความสมดุล)
8) ขาดความรู ้สก
9) ระบบหายใจไม่ดี
10) ทุพพลภาพกรือพิการอย่างถาวร
11) ทุพพลภาพชัวคราว
1.2 สภาพจิตใจ อารมณ์ไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ เช่น
1) ความกลัว
2) รู ้สึกสับสนวุน
่ วาย
3) มีอาการป่ วยทางจิต
4) ระดับไหวพริบไม่เหมาะสม
5) ไม่สามารถทีจะเรียนรู ้/ทําความเข ้าใจ
ิ ใจไม่ด ี
6) การตัดสน
7) การประสานงานไม่ดี
8) ปฏิกริ ย
ิ าโต ้ตอบช ้า
9) ความสามารถในการใช ้เครืองจักร เครืองมือตํา
10) คามสามารถในการเรียนรู ้ตํา
11) ความจําไม่ด ี (ขีลืม)
่
1.3 ร่างกายได ้รับความกดดัน/ความเครียด เชน
1) บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
2) เกิดความล ้าจากการทํางานหนัก หรือระยะเวลาในการทํางานนาน
3) เกิดความล ้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
้
ั ผัสมากเกินไป
4) เกิดความล ้าจากการใชประสาทส
ม
5) การสัมผัสสิงทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
6) การสัมผัสอุณหภูมริ ้อนหรือเย็นจัด
7) ขาดหรือได ้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ
8) การเปลียนแปลงความดันบรรยากาศ
9) ถูกจํากัดการเคลือนไหว
10) นํ าตาลในเลือดไม่เพียงพอ
11) ฤทธิของยา
่
1.4 มีความเครียดทางจิตใจ เชน
้
1) ใชอารมณ์
มากเกินไป
2) เกิดความล ้าจากการตังใจทํางานหนักหรือเร่งทํางาน
3) ปริมาณงานทีจะต ้องตัดสินใจมากเกินไป
4) งานประจํา การทํางานซําๆ ทีต ้องคอยเฝ้ าระวังอย่างรอบคอบ
5) งานทีต ้องการความเอาใจใส่และความเข ้าใจเป็ นอย่างดี
6) กิจกรรมทีทําให ้เสียเวลา
ั สนกับการสงการหรื
ั
7) สบ
อความต ้องการ
ั
8) ขัดแย ้งการสงการหรื
อความต ้องการ
9) เกิดความกังวลกับปั ญหา
10) ผิดหวัง
11) มีอาการป่ วยทางจิต
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10.2

1.5 ขาดความรู ้ เช่น
1) ขาดประสบการณ์
2) การปฐมนิเทศไม่เพียงพอ
3) การฝึ กอบรมเบืองต ้นไม่เพียงพอ
4) การอบรมทบทวนไม่ทน
ั การณ์
5) ได ้รับการแนะนํ าอย่างไม่ถก
ู ต ้อง
1.6 ขาดทักษะ/ความชํานาญ เช่น
1) ข ้อแนะนํ าเบืองต ้นไม่เพียงพอ
2) การฝึ กหัดไม่เพียงพอ
ั ครัง
3) นานๆ จะปฏิบัตส
ิ ก
ี
4) ขาดผู ้ฝึ กสอน/ชแนะ
5) การทบทวนไม่เพียงพอ
่
1.7 ขาดแรงจูงใจ หรือแรงจูงใจไม่เหมาะสม เชน
1) วิธก
ี ารให ้รางวัลไม่เหมาะสม
2) ทําโทษในสิงทีไม่สมควรลงโทษ
3) ขาดแรงจูงใจ
4) มีความคับแค ้นใจมากเกินไป
5) มีความก ้าวร ้าวทีไม่เหมาะสม
6) ใช ้มาตรการทีไม่สมควรในการประหยัดเวลาและแรงงาน
7) ใชวิ้ ธก
ี ารไม่เหมาะสมเพือหลีกเลียงความไม่สะดวก
8) การด฿งดูดความสนใจด ้วยการกระทําทีไม่สมควร
9) ขาดการลงโทษทางวินัย
10) ความกดดัน
11) ตัวอย่างการปฏิบต
ั งิ านของหัวหน ้างานไม่เหมาะสม
12) การรับแจ ้งข ้อมูลจากพนักงานไม่เพียงพอ
13) การชักจูงให ้ปฏิบต
ั ใิ นสิงทีควรปฏิบต
ั ไิ ม่เพียงพอ
14) แรงจูงใจในการผลิตไม่เหมาะสม
2 ปัจจ ัยจากงาน มีรายละเอียดย่อยหลายสาเหตุดังต่อไปนี
่
2.1 ภาวะผู ้นํ าหรือการควบคุมดูแลไม่เพียงพอ เชน
ั เจนหรือเกิดความขัดแย ้งกัน
1) การรายงานผู ้เกียวข ้องไม่ชด
ั เจน หรือเกิดการขัดแย ้งกัน
2) การมอบหมายความรับผิดชอบไม่ชด
3) การมอบอํานาจไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
4) ให ้นโยบาย ขันติน วิธป
ี ฏิบัต ิ หรือคําแนะนํ าไม่เพียงพอ
5) ให ้วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือมาตรฐานทีขัดแย ้งกัน
6) การวางแผนหรือระบบการปฏิบต
ั งิ านไม่เพียงพอ
7) ข ้อแนะนํ า การปฐมนิเทศ และ/หรือการอบรมไม่เพียงพอ
8) การจัดหาเอกสารอ ้างอิงไม่เพียงพอ
9) การระบุและการประเมินความสูญเสียทีเกิดขึนไม่เพียงพอ
10) ขาดความรู ้การบริหารงาน
11) คุณวุฒไิ ม่ตรงกับงานทีได ้รับ
12) การวัดการประเมินผลการปฏิบัตไิ ม่เพียงพอ
13) การรายงานผลการปฏิบต
ั งิ านไม่เพียงพอหรือไม่ถก
ู ต ้อง
2.2 การควบคุมทางด ้านวิศวกรรมไม่เพียงพอ เช่น
1) การประเมินค่าความสูญเสียไม่เพียงพอ
2) การพิจารณาปรับสภาพการทํางานทีถูกวิธแ
ี ละสุขลักษณะไม่เพียงพอ
3) มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะและ/หรือการออกแบบไม่เพียงพอ
4) การติดตามความก ้าวหน ้าการก่อสร ้างไม่เพียงพอ
5) การประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานไม่เพียงพอ
6) การควบคุมไม่เพียงพอหรือไม่ถก
ู ต ้อง
7) การติดตามการปฏิบต
ั งิ านตังแต่เริมแรกไม่เพียงพอ
8) การประเมินความเปลียนแปลงไม่เพียงพอ
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10.2

2.3 การจัดหา จัดซือไม่เพียงพอ เช่น
1) ขาดรายละเอียดทีจําเป็ น
2) การวิจัยวัสดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
3) การกําหนดรายละเอียดให ้ผู ้ขายไม่เพียงพอ
้
ิ ธิภาพ
4) วิธก
ี ารหรือเสนทางการขนส
ง่ ไม่มป
ี ระสท
ิ ธิภาพ
5) ขาดการตรวจรับทีมีประสท
6) การสือสารข ้อมูลด ้านความปลอดภัยและสุขอนามัยไม่เพียงพอ
7) การใช ้วัสดุ/อุปกรณ์ไม่เหมาะสม
8) การจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไม่ถก
ู ต ้อง
9) การขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ไม่ถก
ู ต ้อง
ิ เป็ นอันตรายยังไม่เพียงพอ
10) การระบุสงที
11) การจัดเก็บและ/หรือการกําจัดของเสียไม่ถก
ู ต ้อง
12) การคัดเลือกผู ้รับเหมาไม่เหมาะสมเพียงพอ
่
2.4 การบํารุงรักษาไม่เพียงพอ เชน
1) การป้ องกันไม่เพียงพอ
‐ การประเมินความจําเป็ น
‐ การหล่อลืนและการบริการ
‐ การปรับแต่ง/การประกอบชินส่วน
‐ การทําความสะอาดและปรับปรุงผิวหน ้าใหม่
2) การซ่อมไม่เพียงพอ
‐ การสือสาร
‐ การกําหนดการทํางาน
‐ การตรวจสอบสว่ นต่างๆ
ิ ว่ นต่างๆ
‐ การเปลียนชนส
2.5 เครืองมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การประเมินความต ้องการและความเสียงไม่เพียงพอ
การพิจารณาปั จจัยทางการยศาสตร์เกียงกับมนุษย์ไม่เพียงพอ
มาตรฐาน หรือรายละเอียดไม่เพียงพอ
้
ไม่เพียงพอต่อการใชงาน
่ มแซม/การบํารุงรักษาไม่เพียงพอ
การปรับแต่ง/การซอ
่ มแซมให ้ใชงานได
้
การชดเชยการซอ
้ไม่เพียงพอ
ิ ว่ นไม่เหมาะสมเพียงพอ
การย ้ายการเปลียนชนส

2.6 มาตรฐานการทํางานไม่เพียงพอ เช่น
1) การพัฒนามาตรฐานไม่เพียงพอสําหรับ
‐ ทําบัญชีรายการและประเมินการสัมผัสความเสียงและความต ้องการใช ้พัสดุ
‐ การประสานงานกับการออกแบบด ้านกระบวนการผลิต
‐ การมีสว่ นร่วมของพนั กงาน
‐ ขันตอน/วิธป
ี ฏิบัต/ิ กฎระเบียบ
ื
2) การสอสารมาตรฐานไม่
เพียงพอสําหรับ
‐ ประกาศ
‐ การแจกจ่าย
‐ การสือความหมายเป็ นภาษาทีเหมาะสม
‐ การฝึ กอบรม
ี ละอืนๆ
‐ การเสริมด ้วยสัญลักษณ์เตือน สัญลักษณ์สแ
3) การบํารุงรักษามาตรฐานไม่เพียงพอสําหรับ
‐ แนวทางปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการทํางาน
‐ ปรับปรุงให ้ทันสมัย
‐ การติดตามกระบวนการ/วิธป
ี ฏิบต
ั /ิ กฎระเบียบ
4) ขาดการติดตามผลการใชบั้ งคับ
2.7 การชํารุดและสึกหรอมากเกินไป เช่น
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

10.2

การวางแผนการนํ าไปใช ้งานไม่เพียงพอ
ระยะเวลาการให ้บริการไม่ถก
ู ต ้อง
การตรวจสอบและ/หรือการติดตามผลไม่ดเี พียงพอ
้
้ างไม่ถก
การใชงานหนั
กหรือใชอย่
ู ต ้อง
การบํารุงรักษาไม่เพียงพอ
้
ใชโดยไม่
ได ้ทดสอบหรืออบรมพนักงาน
ใช ้ผิดวัตถุประสงค์

2.8 มาตรการต่อการปฏิบต
ั ห
ิ รือการใช ้ไม่ถก
ู ต ้อง เช่น
1) ยอมปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไม่ถก
ู ต ้อง
‐ โดยความตังใจ
‐ โดยไม่ตังใจ
2) ไม่ยอมปฏิบต
ั ใิ ห ้ถูกต ้อง
‐ โดยความตังใจ
‐ โดยไม่ตังใจ

-END-
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10.3

10.3 การปร ับปรุงอย่างต่อเนือง
10.3 การปร ับปรุงอย่างต่อเนือง
องค์กรต ้องปรับปรุง ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหาร OH&Sอย่าง
ต่อเนือง โดย:
a) ยกระดับสมรรถนะด ้าน OH&S
b) ส่งเสริมวัฒนธรรมเพือสนับสนุน ระบบบริหาร OH&S
c) สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม (participation)ของคนทํางาน ในการนํ ากิจกรรมเพือการปรับปรุงระบบบริหาร
OH&S
ื
่ ู ้ทํางาน(worker),และ หากมี, ตัวแทนผู ้ทํางาน(worker)
d) สอสาร
ผลการปรับปรุงอย่างต่อเนืองสูผ
e) ธํารงรักษาและรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนือง

ั
ข้อสงเกตุ
การปรับปรุงอย่างต่อเนืองในเรือง ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการจัดการ OH
&S ต ้องสามารถแสดงให ้เห็นได ้ และการปรับปรุงดังกล่าวควรจะมุง่ เน ้นการเสริมสร ้างสมรรถนะ OH&S
และวัฒนธรรมทีสนับสนุนระบบการจัดการ OH&S.
การปรับปรุงอย่างต่อเนืองสามารถทําได ้โดยวิธก
ี ารค่อยเป็ นค่อยไป เพือปรับปรุงระบบการจัดการ OH&S
และ สมรรถนะ OH&S ด ้วยวิธท
ี เหมาะสม
ี
ตัวอย่างรวมถึง:
ั ท
ิ ดี
ี ทยอมรั
ี
บ และการเปรียบเทียบเพือปรับปรุงกระบวนการ
 การนํ าและการดําเนินการของการปฏิบต
ี
และลดความเสยง;
ี อืนๆ และ
 การปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อเสนอแนะและคําแนะนํ าจากคนงานและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
 การใช ้เทคโนโลยีใหม่ วัสดุ และอืนๆ
 ความรู ้ใหม่ ความเข ้าใจในประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่
 การเพิมความรู ้และกําลังความสามารถของผู ้ทํางาน
 บรรลุการปรับปรุงสมรรถนะโดยใช ้ทรัพยากรทีคุ ้มค่ามากขึน
การปรับปรุงอย่างต่อเนืองเป็ นคุณลักษณะสําคัญของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีมี
ประสิทธิผลเพือยกระดับสมรรถนะการทํางานด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยสามารถทําให ้บรรลุ
ได ้ด ้วยการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการยกระดับระบบบริหารอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยทังหมดหรือสว่ นประกอบใด ๆ องค์กรสามารถกระตุ ้นพนักงานทุกคนให ้สนับสนุน
ความคิดในการปรับปรุง
องค์กรควรประเมินสมรรถนะการทํางานด ้านอาชวี อนามัยและความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานของ
กระบวนการระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนืองเพือหาโอกาสในการปรับปรุง
ผู ้บริหารสูงสุดควรเข ้าไปมีสว่ นร่วมโดยตรงในการประเมินนีผ่านกระบวนการทบทวนของฝ่ ายบริหาร
การบ่งชีข ้อบกพร่องของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยังให ้โอกาสสําคัญสําหรับการ
ปรับปรุง เพือตระหนั กถึงการปรับปรุงดังกล่าว องค์กรควรรู ้สิงบกพร่องอะไรทียังคงอยูแ
่ ละเข ้าใจสาเหตุท ี
ยังคงอยูโ่ ดยสามารถทําให ้บรรลุได ้ด ้วยการวิเคราะห์สาเหตุทแท
ี ้จริงของข ้อบกพร่องในระบบบริหารอาช ี
วอนามัยและความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลทีมีประโยชน์สําหร ับการปร ับปรุงอย่างต่อเนืองจะรวม
การปรับปรุง เริมต ้นจากอะไรทีควรปรับ อะไรทีควรปรุง เพือให ้ระบบและสมรรถนะ OH&S ดีขน
ึ
ดังนันแหล่งทีมาของความคิด ไอเดียเพือการปรับปรุงมีความสําคัญยิง
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10.3

องค์กรควรทําการศึกษาค ้นหา สิงทีควรนํ ามาปรับปรุงสําหรับองค์กรท่าน ซึงท่านสามารถหาได ้จาก
ประสบการณ์ทได
ี ้รับจากข ้อบกพร่องและปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีเกียวข ้อง
การเปรียบเทียบภายนอกในด ้านการปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี
สมาคมการค ้า
กฎหมายใหม่หรือการเปลียนแปลงทีนํ าเสนอสําหรับข ้อบังคับทีมีอยู่
ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัยและผลการตรวจติดตามอืนๆ
การประเมินและการวิเคราะห์ผลจากการสงั เกตการณ์และการวัดผล
บทความด ้านความทันสมัยของเทคโนโลยี
ี โดยรวมพนักงาน ลูกค ้าและผู ้จัดหา (ซพ
ั พลายเออร์)
มุมมองของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย










การดําเนินการปร ับปรุงอย่างต่อเนือง
ิ ว่า อะไรทีควรดําเนินการปรับปรุง
เมือพบโอกาสในการปรับปรุง ควรมีกระบวนการประเมินเพือตัดสน
รวมถึง อะไรควรดําเนินการเปลียนแปลง ระบบบริหารอาชวี อนามัยและความปลอดภัย
การปรับปรุงต่าง ๆ ไม่จําเป็ นต ้องดําเนินการในทุกพืนทีพร ้อมกัน
การปรับปรุงอย่างต่อเนืองของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถกลายเป็ นความยาก
ต่อการทําให ้บรรลุ หากกําหนดให ้ต ้องปรับปรุงทุกพืนที ทีซึงจะยากมากหรือไม่คุ ้มค ้าใช ้จ่ายเมือสมรรถนะ
ใกล ้เคียงขีดสุดหรือเกินความจําเป็ น
TIP
NA

นิยาม
3.15
นโยบายอาชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย
นโยบาย OH&S
นโยบาย (3.14) ทีปกป้ องการได ้รับบาดเจ็บจากการทํางานและภาวะทุกขภาพ (ill health)(3.18) ให ้ผู ้ทํา
งาน(worker) (3.3) และให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (Healthy Workplace)(3.6)
3.17
ว ัตถุประสงค์ดา้ น อาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ว ัตถุประสงค์ OH&S
วัตถุประสงค์ (3.16) ทีองค์กรตัง (3.1) เพือบรรลุผลลัพธ์เฉพาะทีสอดคล ้องกับนโยบายด ้าน
OH&S(3.15)
3.27
สมรรถนะ
ผลลัพธ์ทวัี ดผลได ้

หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: สมรรถนะสามารถเกียวกับผลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์สามารถใช ้พิจารณาและ
ประเมินได ้ด ้วยวิธเี ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: สมรรถนะสามารถเกียวกับการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ, กระบวนการต่าง ๆ (3.25), ผลิตภัณฑ์
(รวมถึงบริการ) ระบบหรือองค์กร (3.1).
หมายเหตุ 3 : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex SL รวมถึง ISO/IEC
Directives ส่วนที 1 หมายเหตุ1 ได้มีการปรับเพื่อขยาย ชนิดของวิธีที่ซ่ ึงใช้ในการพิจารณาและประเมินผล

3.28
สมรรถนะด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย
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10.3

สมรรถนะOH&S
ิ ธิผล (3.13) ในการป้ องกันการได ้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพ(3.18)
สมรรถนะ (3.27) เกียวกับประสท
แก่ผู ้ทํางาน(worker) (3.3) และ การให ้สถานทีทํางานทีปลอดภัยและน่าอยูน
่ ่าทํางาน (3.6)
3.37
การปร ับปรุงอย่างต่อเนือง
การเกิดกิจกรรมซําเพือยกระดับสมรรถนะการทํางาน (3.27)
หมายเหตุ 1 ข ้อมูล: การยกระดับสมรรถนะการทํางานต ้องเกียวข ้องกับการใช ้ระบบบริหาร
OH&S(3.11) เพือบรรลุการปรับปรุงสมรรถนะด ้าน OH&Sโดยรวม (3.28) ทีสอดคล ้องกับนโยบายด ้าน
OH&S (3.15) และวัตถุประสงค์ด ้าน OH&S (3.17).
หมายเหตุ 2 ข ้อมูล: ต่อเนืองมิได ้หมายถึงไม่หยุด ดังนันกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืองไม่จําเป็ นต ้อง
ทําให ้เกิดขึนในทุกพืนทีเท่ากัน
หมายเหตุ 3 ข ้อมูล : ได ้มาจากคําศัพท์และคําจํากัดพืนฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ ISO annex
SL รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที 1 . นิยาม 1 และ 2 เพือเพิม หมายเหตุ 1 เพือขยายความ
ความหมายของคําว่า”สมรรถนะ” ในบริบทของ ระบบการบริหาร OH&S และหมายเหตุ2 สําหรับขยาย
ความคําว่า “ต่อเนือง”

-END-
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