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บทที่ 1  
บทน า 

 

มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในกำร
พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร เช่น ลดค่ำใช้ ลดควำมยุ่งยำกและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภำพ ลดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน และช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพ ชื่อเสียง และ
ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร เป็นต้น และอีกมุมหนึ่งถือเป็นเครื่องมีในกำรกีดกันทำงกำรค้ำของผู้น ำเข้ำประเทศ
ต่ำงๆ หรือกลุ่มธุรกิจบำงกลุ่ม ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปัจจุบันมำตรฐำนที่พัฒนำและมีผู้น ำไปประยุกต์ใช้จ ำนวนมำก  

1. สถิติภาพรวมของจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 

สถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรหรือกฎระเบียบ
กำรค้ำเชิงเทคนิคส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึง
ข้อมูลจ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรรับรองจ ำนวนมำก (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลผู้ที่ได้รับกำรรับรองของโครงกำรฯ) โดยมี
ข้อมูลเบื้องต้น ดังในตำรำงที่ 1 

ตารางท่ี 1 สถำนะของมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรที่ส ำคัญและจ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรรับรอง ณ มิถุนำยน 2562  

มาตรฐานระบบการจัดการ มาตรฐาน 
ฉบับล่าสุด  
(ณ มิ.ย.62) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
การรับรอง (ราย) 

(ณ มิ.ย.62) 

- ISO 9001 : ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ค.ศ.2015 5,556 
- ISO 14001 : ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ค.ศ.2015 910 
- ISO 45001 : ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ค.ศ.2018 389 
- OHSAS 18001 : ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
- มอก. 18001 : ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

(ใบรับรอง OHSAS/มอก. 18001 มีอำยุถึง 11/03/2021) 

ค.ศ.2007 
พ.ศ.2554 

- HACCP : ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกำร
ผลิตอำหำร 

- มอก.7000 : ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในกำร
ผลิตอำหำร  

ค.ศ.2003 
พ.ศ.2549 

212 
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มาตรฐานระบบการจัดการ มาตรฐาน 
ฉบับล่าสุด  
(ณ มิ.ย.62) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
การรับรอง (ราย) 

(ณ มิ.ย.62) 

- GMP : ระบบกำรจัดกำรสุขลักษณะที่ดีในสถำนประกอบกำร 
- มอก.34: ข้อปฏิบัติแนะน ำระหว่ำงประเทศ : หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับ

สุขลักษณะอำหำร 

ค.ศ.2003 
พ.ศ.2549 

137 

- ISO 22000 : ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร  
- มอก.22000 : ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร 

(ใ บ รั บ ร อ ง  ISO 22000: 2005 แ ล ะ  ม อก .22000-2548 มี อ ำ ยุ ถึ ง 
29/06/2021) 

ค.ศ.2018 
พ.ศ.2548 

16 

- IATF 16949: ระบบบริหำรงำนคุณภำพส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ 

- ISO/TS 16949 : ระบบบริหำรงำนคุณภำพส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ (ยกเลิกแล้ว เมื่อ 01/12/2016 – ใบรับรองมีอำยุถึง 
15/09/2018) 

ค.ศ.2016 
ค.ศ.2009 

131 

- ISO/IEC 27001 : ระบบกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ ค.ศ.2013 74 
- ISO 13485 : ระบบบริหำรงำนคุณภำพส ำหรับกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ค.ศ.2016 26 
- ISO 50001 : ระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
- มอก. 50001-2555 ระบบกำรจัดกำรพลังงำน 

(ใ บ รั บ ร อ ง  ISO 50001:2011 แ ล ะ  ม อก . 50001-2555 มี อ ำ ยุ ถึ ง 
29/06/2021) 

ค.ศ.2018 71 

- ISO 22301 : ระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ค.ศ.2012 12 
หมำยเหตุ * ISO 45001 เป็นมำตรฐำนที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้ทดแทน OHSAS 18001 / มอก. 18001  

จำกข้อมูลในตำรำงที่ 1 พบว่ำ มำตรฐำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและยังอยู่ในช่วงอยู่ระหว่ำงช่วง
ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนถ่ำยจำกมำตรฐำนฉบับเดิมไปสู่มำตรฐำนฉบับใหม่ (Transition Period) มี 3 
มำตรฐำน ได้แก่ ISO 45001:2018, ISO 22000:2018 และ ISO 50001:2018   

ทั้ ง นี้  ม ำ ต ร ฐ ำน  ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management 
Systems หรือมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เป็นมำตรฐำนที่เพ่ิงประกำศใช้เมื่อ 
ค.ศ.2018 และอยู่ระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรโอนย้ำยจำกมำตรฐำนฉบับเดิมไปสู่มำตรฐำนฉบับใหม่ 
(Migration Period) โดยเป็นมำตรฐำนที่พัฒนำขึ้นเพ่ือให้ทดแทนมำตรฐำน OHSAS 18001 Occupational 
Health and Safety Management Systems / มอก. 18001 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและเนื้อหำของมำตรฐำนค่อนข้ำงมำก ท ำให้ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง 
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OHSAS 18001 / มอก. 18001 และต้องกำรปรับตัวเข้ำสู่มำตรฐำน ISO 45001 จะต้องมีกำรศึกษำข้อมูลและ
ด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรในองค์กรค่อนข้ำงมำก อีกท้ังยังเป็นกลุ่มมำตรฐำนที่มีจ ำนวนผู้
ที่ได้รับกำรรับรองสูงเป็นอันดับ 3 จำกฐำนข้อมูลของโครงกำรฯ  
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บทที่ 2 
มาตรฐานระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 ควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงำน เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
ยิ่งส ำหรับองค์กร เพรำะมนุษย์เป็นเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดขององค์กรอีกทั้งในปัจจุบันกระบวนกำรผลิตมี
ควำมสลับซับซ้อนมำกข้ึนและอันตรำยหลำยอย่ำงมองเห็นได้ยำก และเป็นปัจจัยในกำรบั่นทอน สมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย อย่ำงมีระบบและมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องโดย
มีกำรสอดคล้องเชื่อมโยงกับทุกกระบวนกำร (Process) ในระบบงำน (Work system) เป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งเพรำะในกำรเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จะน ำมำซึ่งควำมสูญเสียทั้งด้ำนคน (People loss) ด้ำนทรัพย์สิน 
(Property loss) และกระบวนกำรผลิต ( Process loss ) ซึ่งหำกประเมินเป็นมูลค่ำแล้วนับว่ำเป็นตัวเลข
มหำศำลและยังมีควำมสูญเสียอีกหลำยประกำรที่ยำกจะประเมินเป็นตัวเงินได้ เช่น ภำพลักษณ์ขององค์กร 
โอกำสในกำรแข่งขันในอนำคตขององค์กร เป็นต้น ซึ่งมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยมี
หลำยมำตรฐำน อำท ิ

- ISO 45001: 2018:  Occupational Health and Safety Management Systems  

- OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System  

- มอก.18001-2542 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ISO 45001: 2018:  Occupational Health and Safety Management Systems หรือมำตรฐำน 
ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เป็นมำตรฐำนสำกลที่พัฒนำขึ้น ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) 
ส่วนประเทศไทยก็มีกำรประกำศใช้ มอก.18001-2554 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย ที่ประยุกต์มำจำกมำตรฐำนสำกลนั่นเอง 
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ทั้งนี้ ISO 45001: 2018 ถูกประกำศใช้เพ่ือทดแทน OHSAS 18001: 2007 ซึ่งจะยกเลิกในวันที่ 12 
มีนำคม 2021 จะมีผลท ำให้ผู้ที่ต้องกำรรับรองต้องปรับตัวเพ่ือขอกำรรับรอง ISO 45001 แทน โดยมีระยะเวลำ 
ดังนี้  

- กำรตรวจรับรอง OHSAS 18001: 2007 สำมำรถตรวจรับรองได้จนถึงวันที่ 11 มีนำคม 2020 
- ใบรับรอง OHSAS 18001: 2007 มีอำยุถึง 11 มีนำคม 2021  

 มาตรฐาน ISO 45001: 2018 

ISO 45001: 2018:  Occupational Health and Safety Management Systems หรือมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย เป็นของ The International Organization for Standardization (องค์กำรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน) โดยประกำศใช้ไปเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2018  

ISO 45001 เป็นมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร สำมำรถขอกำรรับรองจำกหน่วยรับรองระบบ (Certification 
Body) ที่ให้บริกำรได้ โดยขอบข่ำยกำรน ำไปใช้ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนำด 
โดยมุ่งหวังให้มีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยขององค์กร โดยเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของธุรกิจให้เกิด
ควำมปลอดภัย และส่งเสริมภำพพจน์ด้ำนควำมรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงำนและสังคม และสำมำรถ
บูรณำกำรกับระบบกำรจัดกำรอ่ืนๆ ได ้

สาระส าคัญของมาตรฐาน 

ควำมตั้งใจของมำตรฐำน ISO 45001 เพ่ือให้องค์กรสำมำรถปรับปรุงสมรรถนะเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ 
และควำมเจ็บป่วยต่อคนงำนและจัดเตรียมสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขลักษณะที่ดี 

โครงสร้ำงของมำตรฐำนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อก ำหนดที่เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ค ำน ำ 
บทน ำ ข้อ 1 ขอบข่ำย ข้อ 2 เอกสำรอ้ำงอิง ข้อ 3 ค ำจ ำกัดควำมและค ำศัพท์ และข้อก ำหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ 
ต้ังแต่ข้อ 4 – ข้อ 10  โดยมีองค์ประกอบด้งนี้  

ข้อก าหนดที่เป็นข้อมูลทั่วไป ข้อก าหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ 
ข้อ 1 ขอบข่ำย  
ข้อ 2 เอกสำรอ้ำงอิง  
ข้อ 3 ค ำจ ำกัดควำมและค ำศัพท์ 

ข้อ 4 บริบทองค์กร 
ข้อ 5 ควำมเป็นผู้น ำและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน  
ข้อ 6 กำรวำงแผน  
ข้อ 7 กำรสนับสนุน   
ข้อ 8 กำรด ำเนินงำน  
ข้อ 9 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ 10 กำรปรับปรุง  
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ประโยชน์ในการน ามาตรฐานไปปฏิบัติ 

1) เพ่ิมสมรรถนะด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

2) ส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กรในกำรเป็นสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัย และสำมำรถเกิดประโยชน์โดยตรง 
เช่น  
- สำมำรถปฏิบัติได้สอดคล้องตำมกฎหมำย 
- ลดต้นทุนที่เกิดจำกอุบัติกำรณ์ เวลำที่เสียไปเพรำะต้องหยุดกระบวนกำร ค่ำประกันภัย 
- ลดอัตรำกำรขำดงำนและกำรลำออกของลูกจ้ำง 

3) สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร และได้รับกำรยอมรับจำกภำยในและภำยนอกองค์กร  

4) มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกันกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรจัดกำร 
กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบรวมถึงกำรแก้ไขข้อบกพร่องและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนมำกขึ้น 

5) ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
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บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนด 
มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 

 

องค์ประกอบของมำตรฐำน ISO 45001: 2018 แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อก ำหนดที่เป็นข้อมูล
ทั่วไป ประกอบด้วย ค ำน ำ บทน ำ ข้อ 1 ขอบข่ำย ข้อ 2 เอกสำรอ้ำงอิง ข้อ 3 ค ำจ ำกัดควำมและค ำศัพท์ และ
ข้อก ำหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ ตั้งแต่ข้อ 4 – ข้อ 10 โดยมีรำยละเอียดข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด ดังนี้  

 

ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดทั่วไป 

บทน า (Introduction)  

0.1 ความเป็นมา กล่ำวถึง บทบำทหน้ำที่ขององค์กรที่น ำมำตรฐำนไปใช้ซึ่งต้องมีควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมขององค์กร  

0.2  เป้าหมายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMS) เพ่ือจัดเตรียม
แผนงำนส ำหรับกำรจัดกำรโอกำสและควำมเสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  (OH&S) โดยป้องกัน
กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงำน และจัดให้มีสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขภำวะที่ดี โดย
ต้องก ำจัดอันตรำยและควำมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด   

0.3 ปัจจัยความส าเร็จ กล่ำวถึง ปัจจัยที่ท ำให้กำรน ำ OH&SMS ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ขององค์กร โดยมีปัจจัยหลำกหลำย เช่น  

a) ภำวะผู้น ำ ควำมมุ่งม่ัน ควำมรับผิดชอบ และส ำนึกควำมรับผิดชอบ (accountability) 
b) กำรพัฒนำ กำรเป็นผู้น ำและกำรส่งเสริมวัฒนธรรมภำยใน 
c) กำรสื่อสำร 
d) กำรให้ค ำปรึกษำและกำรมีส่วนร่วมของคนงำน 
e) กำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
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f) นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์และทิศทำง
ขององค์กร 

g) กระบวนกำรชี้บ่งอันตรำย กำรควบคุมของควำมเสี่ยงด้ำน OH&S และกำรใช้ประโยชน์ของโอกำส
ด้ำน OH&S 

h) กำรเฝ้ำระวังและกำรประเมินสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง 
i) บูรณำกำร OH&S MS ในกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กร 
j) วัตถุประสงค์ OH&S อยู่ในแนวทำงเดียวกันกับนโยบำยOH&S และค ำนึงถึงอันตรำยขององค์กร 

และโอกำสและควำมเสี่ยงของ OH&S 
k) ควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

0.4 วงจร Plan-Do-Check-Action กล่ำวถึง องค์ประกอบของแบบจ ำลอง PDCA ตำมมำตรฐำน 
OH&SMS 

 

 
ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างวงจร Plan-Do-Check-Action กับข้อก าหนด ISO 45001 

 
ข้อ 1 ขอบข่าย 
มำตรฐำนนี้ประกอบด้วยข้อก ำหนดส ำหรับระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยและแนว

ทำงกำรน ำไปใช้ ที่จะช่วยให้องค์กรมีกำรจัดเตรียม/จัดหำสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขภำวะที่ดี โดยกำร
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ป้องกำรบำดเจ็บและควำมเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน กำรปรับปรุงสมรรถนะด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยขององค์กรเชิงรุก  

มำตรฐำนนี้ช่วยให้องค์กรบรรลุผลส ำเร็จที่ตั้งใจไว้ (Intended outcomes) ของระบบกำรจัดกำรอำชีว  
อนำมัยและควำมปลอดภัย (OH&S-MS) รวมถึง 

- กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนด้ำน OH&S 
- กำรเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืนๆ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
- กำรบรรลุผลส ำเร็จของวัตถุประสงค์ OH&S 

สำมำรถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกขนำด ทุกประเภท และทุกกิจกรรมและใช้ได้กับควำมเสี่ยงด้ำน OH&S ที่
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กร 

ข้อ 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative Reference) 

ไม่มีกำรอ้ำงอิง 

ข้อ 3 ค าศัพท์และบทนิยาม (Terms and definitions) 

มำตรฐำนนี้มีค ำศัพท์และบทนิยำม 37 ค ำศัพท์ โดยมีตัวอย่ำงค ำศัพท์ที่ส ำคัญ เช่น 

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย (interested Party) หรือ (stakeholder) หมำยถึง บุคคลหรือองค์กร ที่สำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบหรือได้รับผลกระทบหรือมองเห็นว่ำตนเองได้รับผลกระทบจำกกำรตัดสินใจหรือกิจกรรม  

3.3 คนงำน (worker) หมำยถึง บุคคลที่ท ำงำนหรือท ำกิจกรรมที่เกี่ยวกับงำนภำยใต้กำรควบคุมของ
องค์กร 

3.5 กำรปรึกษำ (consultation) หมำยถึง กำรพยำยำมให้ได้มำซึ่งมุมมองก่อนทำกำรตัดสินใจ 

3.7 ผู้รับเหมำ (contractor) หมำยถึง องค์กรภำยนอกที่ให้บริกำรต่อองค์กร ตำมคุณลักษณะ ช่วงเวลำ 
และเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 

3.11 Occupational health and safety management system : OH&S management system  
หมำยถึง ระบบกำรจัดกำร หรือส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดกำรที่ใช้เพ่ือบรรลุนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

3.18 กำรบำดเจ็บ และเจ็บป่วย (injury and ill health) หมำยถึง ผลเสียที่ตำมมำทำงกำยภำพ จิตใจ 
หรือสภำพกำรรับรู้ของบุคคล 

3.19 อันตรำย (hazard) หมำยถึง แหล่งที่อำจจะเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วย 

3.20 ควำมเสี่ยง (risk) หมำยถึง ผลกระทบ (effect) ของควำมไม่แน่นอน 
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3.21 ควำมเสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OH&S risk) หมำยถึง ผลรวมของโอกำสกำรเกิด
ของเหตุกำรณ์หรือกำรสัมผัสกับอันตรำยที่เกี่ยวข้องกับงำน กับ ควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ และเจ็บป่วย ซึ่ง
เป็นเหตุมำจำกเหตุกำรณ์หรือสิ่งที่สัมผัส 

3.22 โอกำสด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OH&S opportunity) หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือ ชุด
ของสภำวกำรณ์ (circumstance or set of circumstances) ซึ่งสำมำรถนำไปสู่กำรปรับปรุงสมรรถนะด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

3.29 ผู้รับเหมำ (contractor) หมำยถึง องค์กรภำยนอกที่ให้บริกำรต่อองค์กร ตำมคุณลักษณะ ช่วงเวลำ 
และเงือ่นไขที่ตกลงไว้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดที่เป็นข้อปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 องค์กรต้องศึกษาและท าความเข้าใจเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น 
- กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หน้าที่ งาน บริการ/ผลิตภัณฑ์ หุ้นส่วน ห่วงโซ่อุปทาน 

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และแนวโน้มของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ท่ีท าให้
เกิดการหยุดชะงัก 

- ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (OH&S) และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และนโยบายอ่ืนๆ รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยรวม 

 องค์กรต้องท าความเข้าใจบริบทขององค์กร โดยระบุปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์และการด าเนินการขององค์กร โดย 
- การสืบค้นและระบุบริบทภายนอกควรครอบคลุมถึงปัจจัยด้านสังคม เทคโนโลยี การเงิน 

เศรษฐกิจ การแข่งขัน โซ่อุปทานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิ่งแวดล้อม การเมือง และ
กฎระเบียบ  

- การสืบค้นและระบุบริบทภายในควรครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรม 
ทรัพยากร  ขีดความสามารถขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร นโยบายและ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ โอกาสทางธุรกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงโครงสร้างการ
บริหารงาน เป็นต้น 

-  
  

ข้อก าหนด ข้อ 4 บริบทองค์กร 
4.1 ควำมเข้ำใจในองค์กรและบริบทขององค์กร  

องค์กรต้องพิจำรณำปัจจัยภำยนอกและภำยในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร และมีผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถขององค์กรในกำรบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ (Intended outcome(s)) 

Tips:  
หลักฐำนกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  กำรน ำ
ผลกำรวิจัยหรือข้อมูลด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องมำหำรือในที่ประชุมต่ำงๆ เป็นต้น รวมถึงกำรก ำหนด 
ติดตำมและทบทวนในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วย 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างประเด็นการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 องค์กรต้องพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ OH&S และชี้บ่ง
ข้อก าหนดของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้  (เช่น ความต้องการและความคาดหวังทั้งที่ระบุไว้ เป็นที่
เข้าใจโดยทั่วไป และท่ีไม่ได้ระบุไว้ หรือเป็นพันธะสัญญา) 

 การก าหนดผู้มีส่วนได้เสียและการชี้บ่งความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียควร
ครอบคลุมถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น ผู้บริหาร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น 
ชุมชน ผู้ส่งมอบ ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ สื่อ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ ซึ่งกระบวนการในการชี้บ่ง การเข้าถึง และประเมิน
ข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

 องค์กรควรมีทะเบียนรายชื่อ (Master list) ข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และ
เอกสารข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏในทะเบียนฯ เพ่ือทวนสอบถึงความ
เป็นปัจจุบัน (Update) ของข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 องค์กรควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนด
กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจใช้วิธีการก าหนดการทบทวนและ
ติดตามการออกกฎหมายใหม่/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายฯ ตามความถ่ีที่เหมาะสม  

 การก าหนดช่องทางการสื่อสารและการแจกจ่ายข้อก าหนดกฎหมายฯ เมื่อมีการออกใหม่หรือมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปยังหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

  

ข้อก าหนด ข้อ 4 บริบทองค์กร 
4.2 เข้ำใจถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของคนงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

องค์กรต้องพิจำรณำถึง 

 ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำร OH&S และชี้บ่งข้อก ำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่องค์กรรับมำท ำเป็นกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 พิจารณาขอบเขตที่จะน ามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมา
ประยุกต์  เช่น พ้ืนที่ส่วนผลิต พ้ืนที่ส่วนส านักงานหรือส านักงานใหญ่ พ้ืนที่บ้านพักพนักงาน 
เป็นต้น 

 การก าหนดขอบข่ายต้อง 
- พิจารณาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตามข้อ 4.1  
- ค านึงถึงข้อก าหนดทีอ้่างถึงในข้อ 4.2  
- ค านึงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท างานตามแผนหรือด าเนินการ 

 การก าหนดขอบข่ายต้องพิจารณาครอบคลุมถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์/บริการที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์กรหรือหรือการมีอิทธิพลขององค์กรที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานด้าน OH&S ขององค์กร 

 ขอบข่ายที่ก าหนดต้องมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมักระบุในคู่มือระบบการจัดการ 
ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  

  

ข้อก าหนด ข้อ 4 บริบทองค์กร 
4.3 ก ำหนดขอบเขตของกำรน ำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยไปประยุกต์ใช้  

องค์กรต้องพิจำรณำถึงบริบทองค์กร และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
กำรท ำงำนตำมแผนหรือด ำเนินกำร โดยพิจำรณำถึงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ข้อก ำหนดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
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แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 องค์กรควรพิจารณากระบวนการที่จ าเป็นส าหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอด

ภัยและความเชื่อมโยงของกระบวนการเหล่านั้น โดยอาจน าเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ
มาทบทวนความจ าเป็น  

 องค์กรควรจัดท าคู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเอกสาร
อ่ืนๆ ตามท่ีมาตรฐานก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนด  

 เอกสารที่องค์กรต้องจัดท าตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่มีนัยส าคัญ เช่น  
- บริบทขององค์กร 

- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักฐานแสดงความสอดคล้อง 

- ขอบข่ายของการน าระบบ OH&S  ไปประยุกต์ใช้และการละเว้นข้อก าหนด/กิจกรรม 
- นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- วัตถุประสงค์การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- การก าหนดความสามารถของพนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง 

- การตรวจติดตามภายใน 

- การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

- ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข 

 การจัดท าตารางแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดกับเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 การจัดเก็บและแสดงหลักฐานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินการที่สอดคล้ องตาม

ข้อก าหนดตั้งแต่ข้อก าหนดข้อ 4 ถึงข้อก าหนดข้อ 10 ที่ครบถ้วน อาทิ เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และบันทึกต่างๆ   

  

ข้อก าหนด ข้อ 4 บริบทองค์กร 
4.4 ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

องค์กรต้องต้องจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ คงไว้ซึ่งและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมถึงกระบวนกำรที่จ ำเป็นและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนฉบับนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารทุกระดับในองค์กรควรแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของความมุ่งมั่น การมี

ส่วนร่วม และภาวะผู้น าในการน านโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไป
ปฏิบัติ ซึ่งอาจแสดงได้โดยการสร้างแรงจูงใจ และการมอบอ านาจให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อระบบ OH&SMS 

  

ข้อก าหนด ข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
5.1 ควำมเป็นผู้น ำและควำมมุ่งมั่น 

ผู้บริหำรต้องแสดงภำวะผู้ น ำและมีควำมมุ่ งมั่นต่อกำรด ำ เนินงำนของ ระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดย 

a) พร้อมรับผิดชอบ (accountability) ต่อกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยในงำน และกำรจัดให้
มีสถำนที่ทำงำนและกิจกรรมที่ปลอดภัยและมีสุขลักษณะที่ดี 

b) มั่นใจว่ำนโยบำยและวัตถุประสงค์มีควำมสอดคล้องรับกับทิศทำงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
c) มั่นใจว่ำข้อก ำหนดด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย บูรณำกำรเข้ำกับธุรกิจขององค์กร 
d) มั่นใจว่ำทรัพยำกรมีใช้อย่ำงเพียงพอ 
e) สื่อสำรควำมส ำคัญของประสิทธิผลและควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนด 
f) มั่นใจว่ำ OH&S MS บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ 
g) ก ำหนดทิศทำง และสนับสนุนบุคลำกรให้มีส่วนร่วม 
h) ส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
i) สนับสนุนผู้บริหำรต่ำงๆ ได้แสดงควำมเป็นผู้น ำและควำมมุ่งมั่นในกำรประยุกต์มำตรฐำน 
j) กำรพัฒนำ กำรน ำ และกำรส่งเสริมวัฒนธรรม 
k) ปกป้องคนงำนจำกกำรกล่ำวโทษ (reprisals) เมื่อรำยงำนอุบัติกำรณ์ อันตรำย ควำมเสี่ยงและ

โอกำส 
l) มั่นใจว่ำองค์กรจัดทำและนำปฏิบัติของกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำและกำรมีส่วนร่วมของปฏิบัติ 
m) สนับสนุนกำรจัดตั้งและกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสุขภำพและควำมปลอดภัย 

 



รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบตัติำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั : ISO 45001: 2018  
โครงกำรสร้ำงระบบองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกำรเตือนภัย ปีพ.ศ.2562 

- 21 - 

แนวทางการปฏิบัติข้อก าหนด 

 ผู้บริหารต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น เช่น 
- การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ  

กลยุทธ์องค์กร  
- การก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ

ส าหรับระบบ OH&SMS และการเป็นผู้น าในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร   
 ผู้บริหารควรเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ รวมไปถึงการบรรจุวาระเรื่องการการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  

 การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 การสื่อสารให้เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล 
และความสอดคล้องตามข้อก าหนดระบบ OH&SMS 

 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การจัดท าเอกสารที่แสดงถึงโครงสร้างองค์กร และเอกสารที่ระบุบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และอ านาจการด าเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุตามนโยบาย และ
วัตถุประสงค์การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งอาจระบุรวมเข้าไปในค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ที่มีอยู่  

 การจัดท าหลักฐานการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการด าเนินการให้แก่
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 การจัดท าค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งระบุอ านาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ข้อก าหนดข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
5.2 นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

ผู้บริหำรต้องก ำหนดนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย น ำไปปฏิบัติ และรักษำไว้  
 

ข้อก าหนดข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
5.3 บทบำท ควำมรับผิดชอบ และอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 

ผู้บริหำรต้องก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน  
 



รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบตัติำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั : ISO 45001: 2018  
โครงกำรสร้ำงระบบองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกำรเตือนภัย ปีพ.ศ.2562 

- 22 - 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 การจัดให้มีกลไกในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น เช่น การสื่อสารผ่านตัวแทนลูกจ้าง การ

จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีทั้งพนักงานระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ และการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

 การก าหนดกระบวนการที่สามารถท าให้คนงานได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น กล่องรับความเห็น OH&S  การให้ค าปรึกษาใน
กระบวนการตรวจสอบโดยท าให้พนักงานมีโอกาสแสดงความเห็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
การส ารวจความคิดเห็นของคนงานเพ่ือท าความเข้าใจทัศนคติที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

 การก าหนดให้กระบวนการปฐมนิเทศมีการให้รายละเอียดการสื่อสารและขั้นตอนการให้
ค าปรึกษาแก่คนงานใหม่ทุกคน 

  

ข้อก าหนด ข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
5.4 กำรให้ค ำปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วมของคนงำน  

องค์กรต้องจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และคงไว้ ซ่ึงกระบวนกำรส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำและกำรมีส่วนร่วม
ของคนงำนในทุกระดับและหน้ำที่ ในกำรพัฒนำ วำงแผน น ำไปปฏิบัติ ประเมินสมรรถนะและกำรปรับปรุง
ระบบ OH&S-MS 

a) จัดให้มีกลไก เวลำ กำรฝึกอบรมและทรัพยำกรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปรึกษำและกำรมีส่วนร่วม 

b) จัดเตรียมกำรเขำ้ถึงข้อมูลทีช่ัดเจน สำมำรถเข้ำใจไดแ้ละสำรสนเทศเก่ียวกับ OH&S-MS 

c) ก ำหนดและขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันต่อกำรมีส่วนร่วมและลดให้เหลือน้อยที่สุด 

d) ให้ควำมส ำคัญกำรให้ค ำปรึกษำของคนงำนที่ไม่ใช่ระดับบริหำร 

e) ให้ควำมส ำคัญกำรให้ค ำปรึกษำของผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ใช่ระดับบริหำร 
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ที่มำ : วีรศักดิ์ เพ้งหล้ง ส ำนักงำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม 

ภาพที่ 3 กระบวนการวางแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การวางแผนระบบ OH&S ต้องค านึงถึงบริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบข่ายของระบบ 
ระบบ OH&S และระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 

 การระบุระบุความเสี่ยงและโอกาสต้องครอบคลุม อันตราย (เช่น อันตรายที่จะเกิดกับคนงานและ
มีผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ความเสี่ยงด้าน OH&S และความเสี่ยงอ่ืนๆ โอกาสด้าน OH&S 
และโอกาสอ่ืนๆ และกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ และระบบการจัดการด้วย 

 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส โดยเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นเชิงรุก โดยค านึงถึง 

ข้อก าหนด ข้อ 6 การวางแผน  
6.1  กำรระบุควำมเสี่ยงและโอกำส  

กำรระบุควำมเสี่ยงและโอกำสที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรและระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรชี้บ่งและติดตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงทันสมัย  
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- วิธีการจัดการงาน ปัจจัยด้านสังคม (รวมถึง ภาระงาน ชั่วโมงการท างาน การกลั่นแกล้ง การ
ก่อกวน การข่มขู่) ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมขององค์กร 

- กิจกรรมและสถานการณ์ประจ าและไม่ประจ า 
- อุบัติการณ์ในอดีต ภายใน ภายนอกที่มีต่อองค์กร รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนได ้
- บุคคลที่เข้าถึงสถานที่ท างานและกิจกรมของคนในองค์กร รวมถึง คนงาน ผู้รับเหมาย ผู้มา

ติดต่อ และบุคคลอ่ืนๆ ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ท างานที่อาจได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมขององค์กร และคนงานที่อยู่ในสถานที่ท่ีไม่อยู่ในการควบคุมโดยตรงขององค์กร    

- ประเด็นอ่ืนๆ เช่น การออกแบบสถานที่ท างาน กระบวนการ การติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร/
อุปกรณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการปรับให้เข้ากับคนงาน รวมถึง สถานการณ์ที่เกิดใกล้
กับสถานที่ท างานที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร และสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ
องค์กรและเกิดในสถานที่ท างานซึ่งมีผลต่อความเจ็บป่วยต่อบุคคลในสถานที่ท างาน 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงหรือท่ีเตรียมการไว้ในองค์กร ได้แก่ การด าเนินการ กระบวนการ 
กิจกรรมและระบบ OH&S 

- การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 
 การประเมินความเสี่ยงด้าน OH&S  โดยการชี้บ่งอันตรายโดยค านึงถึงประสิทธิผลของการควบคุม

ที่มีอยู่ ตามวิธีการและเกณฑ์ที่องค์กรก าหนดส าหรับการประเมินความเสี่ยงด้าน OH&S และ
ก าหนดและประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การด าเนินงาน 
และการบ ารุงรักษาของ OH&S MS  

 การประเมินโอกาสของ OH&S และความเสี่ยงอ่ืนต่อระบบ OH&S ที่มีผลต่อการยกระดับและ
ปรับปรุง OH&S และระบบ OH&S 

 องค์กรควรมีทะเบียนรายชื่อ (Master list) ข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และ
เอกสารข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่ปรากฏในทะเบียนฯ เพ่ือทวนสอบถึงความ
เป็นปัจจุบัน (Update) ของข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 การวางแผนงาน OH&S ซึ่งควรประกอบด้วย กระบวนการด าเนินงาน แผนงาน ผู้รับผิดชอบ การ
ติดตามและประเมิน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติต่อความเสี่ยงและโอกาส กฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  และการเตรียมพร้อม และตอบสนอง ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ด าเนินการและประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

 การจัดท าและจัดเก็บเอกสารตามข้อก าหนด ได้แก่ การระบุและประเมินความเสี่ยงและโอกาส 
และกระบวนการ (processes) และการปฏิบัติการ (actions) ที่จ าเป็นต่อการก าหนดและระบุ
ความเสี่ยงและโอกาส แนวทางการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และทะเบียนรายชื่อ (Master 
list) ข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การก าหนดวัตถุประสงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ต้องสามารถวัดผลได้ และสอดคล้อง
กับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 วัตถุประสงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องที่องค์กรน ามา
ประยุกต์ใช้ ผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาส และผลการให้ค าปรึกษากับคนงาน  

 การก าหนดวิธีการในการสื่อสารวัตถุประสงค์และแผนงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 การทบทวน และปรับวัตถุประสงค์ให้ทันสมัยตามความเหมาะสม 
 การก าหนดแผนงานต้องระบุวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่จ าเป็น กรอบเวลา ในการ

ด าเนินการ และวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมถึงค านึงถึงการด าเนินการทางธุรกิจ 
 

  

ข้อก าหนด ข้อ 6 การวางแผน  
6.2  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และแผนงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

องค์กรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ ที่สัมพันธ์กับหน้ำที่และระดับที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรคงไว้และกำร
ปรับปรุงระบบ OH&S และกำรบรรลุสมรรถนะของ OH&S อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรวำงแผนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การชี้บ่งและจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบ OH&S  ซึ่งต้อง ครอบคลุมถึง 
- ทรัพยากรบุคคลและที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก 

การให้เวลาในการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระบบ BCMS 
- สิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งสถานที่ท างานและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- งบประมาณ 

 การก าหนดให้มีการทบทวนการจัดสรรทรัพยากรตามรอบระยะเวลาเพ่ือมั่นใจว่าทรัพยากรที่
จ าเป็นมีความเพียงพอ 
 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การก าหนดความสามารถของบุคลากรให้พิจารณาถึงการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร สามารถด าเนินการได้โดย   

- การฝึกอบรม  
- การเป็นพ่ีเลี้ยง 

ข้อก าหนด ข้อ 7 การสนับสนุน 
องค์กรต้องกำรก ำหนดและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำระบบ กำรน ำไปปฏิบัติ กำรรักษำไว้ 

และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของระบบ OH&S ซึ่งครอบคลุมถึงควำมสำมำรถที่จ ำเป็น และกำรสื่อสำรที่

ต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรก ำหนดระบบกำร

จัดกำรเอกสำรสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของระบบ 

7.1 ทรัพยำกร  
องค์กรต้องกำรก ำหนดและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำระบบ กำรน ำไปปฏิบัติ กำรรักษำไว้ 

และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของระบบ OH&S 

 

ข้อก าหนด ข้อ 7 การสนับสนุน 
7.2  ควำมสำมำรถ (Competence)  

องค์กรต้องก ำหนดควำมสำมำรถที่จ ำเป็นของคนงำนที่มีผลต่อผลด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย ต้องมั่นใจว่ำคนงำนมีควำมสำมำรถ (รวมถึงควำมสำมมำรถในกำรระบุอันตรำย) บน
พ้ืนฐำนควำมเหมำะสมของกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม หรือประสบกำรณ์ และปฏิบัติเท่ำท่ีท ำได้ เพ่ือได้มำและ
คงไว้ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็น และประเมินประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรนั้น 
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- การมอบหมายงานให้กับบุคลากร 
- การว่าจ้างหรือการท าสัญญากับบุคลากรที่มีความสามารถ 

 การก าหนดหัวข้อการพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบทบาทหน้าที่ในการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
 

 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 แนวทางการสร้างความตระหนัก ประกอบด้วย กระบวนการปรึกษาหารือกับพนักงานเกี่ยวกับ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสื่อสารประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ขององค์กรหรือในการประชุมพนักงาน การรายงานข่าวอุบัติการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสู่สาธารณะภายหลังเกิดเหตุ การจัดประชุมร่วมกับผู้ส่งมอบหลักเกี่ยวกับการ
เตรียมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอาชีอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น 
 
 
 
 

Tips 
ต้องจัดเก็บเอกสำรสำรสนเทศที่แสดงถึงควำมสำมำรถของบุคคล เช่น ประวัติกำรอบรม เอกสำรแสดง
ประสบกำรณ์ท ำงำน เป็นต้น  

ข้อก าหนด ข้อ 7 การสนับสนุน 
7.3 ควำมตระหนัก  

คนงำนตอ้งต้องมีควำมตระหนักเกี่ยวกับ 
a) นโยบำยและวัตถุประสงค์ OH&S  
b) กำรให้กำรสนับสนุนต่อประสิทธิผลของระบบ และประโยชน์ของกำรปรับปรุงสมรรถนะ 
c) ผลกระทบหำกไม่สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรด้ำน OH&S 
d) อุบัติกำรณ์และผลลัพธ์ (outcome) ของกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ (incidents) 
e) อันตรำยและควำมเสี่ยง 
f) ควำมสำมำรถในกำรนำตัวเองออกจำกสถำนกำรณ์สำมำรถทำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงได้ 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

การสื่อสารภายใน 

 ก าหนดหัวข้อที่จะท าการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ วิธีการหรือรูปแบบของการสื่อสาร 
ความถี่ของการสื่อสาร ผู้รับสาร และผู้รับผิดชอบท าหน้าที่สื่อสารให้ชัดเจน 

 การจัดท าแผนงานการสื่อสารภายในประจ าปี เพ่ือให้เห็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบ มีความ
ชัดเจน สะดวกและง่ายในการติดตามการสื่อสารและผลลัพธ์ของการสื่อสารขององค์กรไปยัง
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

 ตัวอย่างช่องทางและวิธีการสื่อสารภายใน: 
- การประชุมฝ่าย/หน่วยงาน หรือ Morning talk/Lunch talk 
- ระบบ E-mail/Intranet 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าวภายในองค์กร 
- กล่องรับฟังความคิดเห็น 
- เสียงตามสาย 

 

การสื่อสารภายนอก 

 การสื่อสารภายนอกควรครอบคลุม การสื่อสารกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
รวมถึงสื่อมวลชน เพ่ือให้มั่นใจว่าช่องทางการสื่อสารมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อ
การหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ  

 การจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ประจ าปี ส าหรับการก าหนดกิจกรรมและหัวข้อที่องค์กร
ต้องการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในการด าเนินการ  ซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องขององค์กร เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น โดยระบบการสื่อสารภายนอกมีหลักการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับระบบการสื่อสารภายใน โดยมีการระบุผู้ตัดสินใจที่ชัดเจน และระบบการ

ข้อก าหนด ข้อ 7 การสนับสนุน 
7.4 กำรสื่อสำร  

องค์กรต้องมีกำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำร
สื่อสำร ช่วงเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย และวิธีกำรสื่อสำร โดยต้องค ำนึงถึงประเด็นควำมหลำกหลำย (เช่น เพศ 
ภำษำ วัฒนธรรม ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน ควำมทุพพลภำพ) ควำมจ ำเป็นในกำรสื่อสำร และ
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  
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สื่อสารภายนอกจะเพ่ิมกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย คือ 
การตอบสนองต่อการสื่อสารภายนอก อาทิ การด าเนินการแก้ไขจัดการต่อข้อร้องเรียน การแจ้ง
ผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น หรือการชี้แจงในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร เป็นต้น  

 องค์กรอาจเชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยดับเพลิง ต ารวจ สาธารณสุข ผู้ส่งมอบ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 ระบุเอกสารสารสนเทศที่จ าเป็นตามข้อก าหนดระบบ OH&S ซึ่งประกอบด้วย: 
- บริบทขององค์กร 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักฐานความสอดคล้อง 
- ขอบข่ายของระบบ OH&S และการละเว้นข้อก าหนด/กิจกรรม 
- นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- วัตถุประสงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง 
- กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- การตรวจติดตามภายใน 
- การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
- ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข 

 ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศของแต่ละองค์กรสามารถแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร 
และชนิดของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ความซับซ้อนของกิจกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และความสามารถของคนงาน  

Tips 
ต้องจัดเก็บเอกสำรสำรสนเทศ/หลักฐำนกำรสื่อสำร 

ข้อก าหนด ข้อ 7 การสนับสนุน 
7.5 เอกสำรสำรสนเทศ (Documented information)  

องค์กรต้องกำรจัดท ำและควบคุมเอกสำรสนเทศที่จ ำเป็นสอดคล้องตำมมำตรฐำน ก ำหนด รวมถึง

เอกสำรสำรสนเทศท่ีองค์กรจัดท ำเพิ่มเติมเนื่องจำกพิจำรณำแล้วว่ำจ ำเป็นต่อประสิทธิผลของระบบ OH&S 
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 การจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสารสารสนเทศ โดยระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับ: 
- การก าหนดระดับของเอกสารสารสนเทศ โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 

คู่มือระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Manual) ระดับที่ 2 เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) ระดับที่ 3 วิธีการท างาน  (Work Instruction) และระดับที่  4 
เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) เช่น แบบฟอร์ม เอกสารภายนอก เป็นต้น  

- การจัดท าเอกสารและปรับปรุงให้ทันสมัยต้องมีการชี้บ่งและรายละเอียด (เช่น หัวข้อวันที่ ผู้
แต่ง หรือหมายเลขอ้างอิง) ก าหนดรูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นของซอฟต์แวร์ กราฟิก) และสื่อ
(เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์) และมีการทบทวนและอนุมัติใช้ 

- การจัดท าและควบคุมเอกสารสารสนเทศควรประกอบด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้: 
o การทบทวนและอนุมัติเอกสารก่อนการน าไปใช้ 
o การแสดงสถานะความเป็นปัจจุบันของเอกสาร เช่น การจัดท าทะเบียนแม่บทเอกสาร 

การแสดงสถานการณ์แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
o การมีเอกสารที่จ าเป็น และเป็นปัจจุบัน ณ จุดปฏิบัติงาน  
o เอกสารสามารถอ่านได้ง่ายและน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการใช้งาน  
o การมีระบบป้องกันการน าเอกสารล้าสมัยหรือเป็นความลับมาใช้งาน 
o เอกสารที่รับมาจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ OH&S ต้องได้รับการควบคุมให้มั่นใจ

ว่ามีการใช้งานฉบับที่เป็นปัจจุบัน 
o เอกสารสารสนเทศที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการส ารองข้อมูลและควบคุมอย่าง

เพียงพอ 
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แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 การก าหนดเกณฑ์การควบคุมส าหรับแต่ละกระบวนการ น าไปปฏิบัติ และจัดเก็บเอกสาร
สารสนเทศที่แสดงถึงความสอดคล้องของการปฏิบัติ และปรับงานให้เหมาะกับคนงาน ซึ่ง
กระบวนการที่ได้รับการควบคุมต้องรวมถึงกระบวนการที่มีการมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsourced processes)  

ตัวอย่างการควบคุมการปฏิบัติ  
- การใช้ขั้นตอนการด าเนินงานหรือระบบการท างาน 
- ความรู้ความสามารถของคนงาน 
- การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน หรือการตรวจสอบ 
- ก าหนดคุณลักษณะในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
- การน ากฎหมาย ข้อก าหนดอื่นๆ หรือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มาประยุกต ์
- การควบคุมทางวิศวกรรมและการจัดการ 
- การปรับงานให้เหมาะกับคนงาน เช่น โครงสร้างการท างาน การให้ค าแนะน าพนักงานใหม่ การ

ปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน และการน าหลักการเออร์โกโนมิคมาใช้ เป็นต้น  

 การจัดท ากระบวนการ น าไปปฏิบัติและคงไว้ เกี่ยวกับการขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน
OH&S ควรใช้หลักการควบคุมตามล าดับขั้น (Hierarchy of Controls)  
 

ข้อก าหนด ข้อ 8 การด าเนินงาน  
8.1 กำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน 

องค์กรต้องวำงแผน น ำไปปฏิบัติ ควบคุมและคงไว้ซึ่งกระบวนกำรที่จ ำเป็น เพ่ือบรรลุตำมข้อก ำหนด

ของ OH&SMS และน ำไปปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ภาพที่ 4 หลักการควบคุมตามล าดับขั้น (Hierarchy of Controls) 

 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีการวางแผนไว้ และเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจให้มีการควบคุมการ

ด าเนินงานให้สอดคล้อง มีการทบทวนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 การจัดท ากระบวนการ น าไปปฏิบัติ และคงไว้ ส าหรับกระบวนการควบคุมการการจัดซื้อและจัด

จ้างผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ควรพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในระบบ OH&S และมี
แนวทางด าเนินการ ดังนี้  
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการในการควบคุมทั้งการจัดซื่อ และ จัดจ้างผลิตภัณฑ์

และการบริการ ขององค์กร ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระบบ OH&S หรือไม่ 
- ทวนสอบผู้รับเหมาท่ีเข้าปฏิบัติในสถานที่ท างานหรือใกล้เคียงสถานที่ท างาน เช่น พ้ืนที่ผลิต

ซ่อมบ ารุง การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหญ่ งานพิเศษอ่ืนๆ) ได้ถูก
จัดการควบคุมตามโปรแกรมความปลอดภัย 

- ท าการทวนสอบระหว่าง “ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของระบบบริหาร OH&S” กับ มาตรการที่ใช้ใน
การควบคุม outsource ในปัจจุบัน 

  

กำรขจัดแหล่งอันตรำย 
(Eliminate the harzard)

กำรทดแทน 
(Substitute)

กำรควบคุมเชิงวิศวกรรม
(Engineering control)

กำรจัดกำร
(Administrative 

controls)
อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

(Personal protective equipment: PPE) 

มีประสิทธิผลสูงสุด 

มีประสิทธิผลน้อยสุด 
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แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนด 

- การขจัดท าแผนตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมการปฐมพยาบาล 
- การฝึกอบรมส าหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่วางแผนไว้ 
- การทดสอบและฝึกซอ้มความสามารถการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นระยะๆ 
- การประเมินสมรรถนะและปรับแก้กระบวนการและแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ โดยเฉพาะหลัง

การเกิดเหตุ หรือการทดสอบ  
- การสื่อสารและจัดเตรียมข้อมูลที่สัมพันธ์กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคนงานทั้งหมด 
- การสื่อสารข้อมูลต่อผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หน่วยบริการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานของรัฐ และ

ชุมชน อย่างเหมาะสม 
- ค านึงถึงความจ าเป็นและความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

แผนการตอบสนอง อย่างเหมาะสม 

 

  

ข้อก าหนด ข้อ 8 การด าเนินงาน  
8.2 กำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

องค์กรต้องจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และคงรักษำไว้ซึ่ง กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม และตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินอำจเกิดข้ึน 
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 การจัดท ากระบวนการการเฝ้าระวัง การวัด และการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยต้องค านึงถึง
ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและวัดผล ได้แก่ 
- การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมและการด าเนินการที่เกีย่วกับการชี้บ่งอันตราย และความเสี่ยงและโอกาส 
- ความกา้วหนา้ในการบรรลุตามวัตถุประสงค ์OH&S 
- ประสิทธิผลของการด าเนินการและการควบคุมอ่ืนๆ 

 ควรก าหนดวิธีการในการเฝ้าระวัง การวัด และการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ประเมินสมรรถนะ 
ช่วงเวลาในการเฝ้าระวังและวัดผล และความถี่ และช่วงเวลาในการน าผลจากการเฝ้าระวังและ
วัดผลไปวิเคราะห์และประเมินผล และการสื่อสาร 

 ควรดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและวัดผล  ให้ได้รับการสอบเทียบหรือการ
ทวนสอบ เท่าท่ีสามารถประยุกต์ได้ และน าไปใช้งานและคงรักษาไว้ อย่างเหมาะสม 

 ควรจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ/หลักฐาน การเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมินผล และ 
การบ ารุงรักษา การสอบเทียบ และการทวนสอบอุปกรณ์  

 ควรก าหนดความถี่ และวิธีการในการประเมิน ประเมินความสอดคล้องและปฏิบัติการ (ถ้า
จ าเป็น) และคงไว้ซึ่งองค์ความรู้และความเข้าใจของสถานะความสอดคล้อง 

  

ข้อก าหนด ข้อ 9 การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.1 กำรเฝ้ำระวัง กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน  

องค์กรต้องจัดท ำ  น ำไปปฏิบัติ  และคงไว้ซึ่งกระบวนกำรส ำหรับ  เฝ้ำระวัง  วัดผล  วิเครำะห์  และ
ประเมินผลสมรรถนะ 
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 จัดท ากระบวนการการตรวจประเมินภายใน ซึ่งควรครอบคลุมถึง การก าหนดขอบเขตและวิธีการ

ตรวจประเมินภายใน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินภายในที่องค์กร
ประกาศแต่งตั้ง การวางแผนและด าเนินการตรวจประเมินภายใน         การรายงานผลการตรวจ
ติดตามภายในและบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 

 การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายใน และต้องไม่มอบหมายให้
ผู้ตรวจประเมินภายในตรวจหน่วยงาน/กิจกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง 

 องค์กรต้องทวนสอบและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง  เช่น การ
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น 

 การจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน ควรพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนด ISO 45001 และหน่วยงานภายในที่จะตรวจประเมิน 
- กิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงด าเนินการแทนองค์กร 
- ผลการตรวจประเมินภายในครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน (ถ้ามี) 
- ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินภายในครั้งก่อน  พบว่าบางหน่วยงานมีจ านวนความไม่

สอดคล้องเป็นจ านวนมาก องค์กรควรปรับโปรแกรมหรือแผนการตรวจประเมินภายใน โดย
ให้ความส าคัญกับหน่วยงานนั้นๆ เป็นพิเศษ โดยอาจเพ่ิมความถ่ี หรือเพ่ิมจ านวนวัน หรือเพ่ิม
จ านวนผู้ตรวจประเมิน 

  จัดท าบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน ตัวอย่างเช่น: 
- โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน/ ก าหนดการตรวจประเมินภายใน 
- ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายใน 
- รายการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนด หน่วยงานที่รับการตรวจ และ/หรือระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Matrix of Requirements) 
- รายการตรวจประเมินภายใน (Checklist) 
- รายงานผลการตรวจประเมินภายใน 
- รายงานการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 
- และอ่ืนๆ 

ข้อก าหนด ข้อ 9 การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.2 กำรตรวจประเมินภำยใน 

องค์กรต้องวำงแผนและกำรตรวจติดตำมภำยใน เพ่ือประเมินถึงควำมสอดคล้องของระบบ OH&S ตำม
ข้อก ำหนด ประสิทธิผลของระบบ และกำรรักษำระบบ 
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 จัดท าแผนและการก าหนดความถี่ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการขององค์กร 

 ข้อมูลที่ต้องน าเข้าในการทบทวนของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้พิจารณาและมี  อย่างน้อยควร
ประกอบด้วย  
- สถานะของการด าเนินการจากการทบทวนครั้งก่อน 
- การเปลี่ยนแปลงในประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบ OH&S ซึ่งรวมถึงความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ และความเสี่ยง
และโอกาส 

 ขอบเขตของนโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน OH&S ที่บรรลุผลส าเร็จ  
 ข้อมูลสมรรถนะด้าน OH&S รวมทั้งแนวโน้มของ 

- สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข 
- ผลลัพธ์การเฝ้าระวังและการวัดผล 
- ผลลัพธ์ของการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
- ผลลัพธ์การตรวจประเมิน 
- การปรึกษาและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
- ความเสี่ยงและโอกาส 

 ความเพียงพอของทรัพยากร 
 การสื่อสารที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 จัดท ารายงานหรือบันทึกการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าในการทบทวน

และการมีส่วนร่วมในการทบทวนของผู้บริหารระดับสูง เช่น มติจากที่ประชุมในการด าเนินการ
ตามแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ  เป็นต้น 

ข้อก าหนด ข้อ 9 การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.2 กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร 

ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต้องทบทวนระบบ OH&S ก ำหนดควำมถ่ีในกำรติดตำมระบบ OH&S เพ่ือ
พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมพอเพียง และประสิทธิผลของระบบ  
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 จัดท ากระบวนการการจัดการอุบัติการณ์ สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และการด าเนินการ
แก้ไข ซึ่งควรครอบคลุม 
- การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามตามข้อก าหนด 
- การประเมินการมีส่วนร่วม (participation) ของคนงาน และการมีส่วนร่วม (involvement) 

ของผู้มีส่วนได้เสีย ความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติการแก้ไข (corrective action) ในการก าจัด
ต้นเหตุในการเกิดของอุบัติการณ์ หรือความไม่สอดคล้อง เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ าหรือเกิดขึ้นที่อ่ืน 

- ทบทวนการประเมินที่มีอยู่ของความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความเสี่ยงอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  
- ก าหนดและน าไปปฏิบัติสิ่งที่จ าเป็นไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขที่เปน็ไปตามหลักการควบคุม

ตามล าดับขั้น (Hierarchy of Controls) และ การปฏิบัติและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผนไว้ (Management of change)  

- ประเมินความเสี่ยงด้าน OH&S ที่เก่ียวข้องกับอันตรายใหม่ๆหรือที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่จะปฏิบัติ 
- ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติการแก้ไข 
- ท าการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หาแกจ าเป็น 

 จัดท ากระบวนการ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข โดยมีการก าหนด
ประเภทของความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ชัดเจน เช่น 
- การไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- การไม่ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ได้จัดท าไว้ 
- การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 45001 
- การด าเนินงานที่ไม่บรรลุตามแผนงาน/เกณฑ์ที่ก าหนด 
- ผลการตรวจวัดและการตรวจสอบไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายระบุ 

ข้อก าหนด ข้อ 10 การปรับปรุง  
10.1 ข้อก ำหนดทั่วไป  

องค์กรต้องก ำหนดโอกำสส ำหรับกำรปรับปรุง และกำรน ำกำรปฏิบัติกำรที่จ ำเป็นไปปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ของ OH&S MS 
10.2 อุบัติกำรณ์ (incidents) สิ่งที่ไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนด (nonconformities) และกำรด ำเนินกำร
แก้ไข 

องค์กรต้องจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนกำร ซึ่งรวมถึง กำรรำยงำน กำรสอบสวน และกำร
ปฏิบัติ กำร  เ พ่ือก ำหนดและจัดกำร อุบัติ กำรณ์  (incidents) สิ่ งที่ ไม่ สอดคล้องตำมข้อก ำหนด 
(nonconformities) และกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
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 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนได้โดยนโยบายและวัตถุประสงค์ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ผลการตรวจติดตาม การวิเคราะห์อุบัติการณ์ การปฏิบัติการแก้ไข และการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยยกระดับสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริม
วัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนระบบ OH&S ประเด็นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจเกี่ยวข้องกับ 
เทคโนโลยีใหม่ แนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งภายนอกและภายในองค์กร ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้องต้องน าไปปรับปรุง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจประเด็น OH&S วัตถุดิบใหม่หรือการ
ปรับปรุงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงความสามารถและสมรรถนะของคนงาน และความส าเร็จ
ของการปรับปรุงการด าเนินงานด้วยทรัพยากรที่ลดลง 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสาร
ผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตอ้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทราบ 

 จัดท าและเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

  

ข้อก าหนด ข้อ 10 การปรับปรุง  

10.3 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

 องค์กรต้องปรับปรุงระบบ OH&S ให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิผล  
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บทที่ 4  
กรณีศึกษาและเครื่องมือสนับสนุน 

การด าเนินการตามมาตรฐาน 
 

1. กรณีศึกษา : Antaris Consulting 

Antaris Consulting เป็นบริษัทที่ ได้ รับกำรรับรอง ISO 

45001:2018 เป็นรำยแรกของไอร์แลนด์ และเป็นบริษัทที่ให้บริกำร

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำรำยแรกที่ได้รับกำรรับรอง ISO 9001: 2015 

(ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ) และ ISO 14001: 2015 (ระบบกำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อม) ซึ่งส่งเสริมเป้ำหมำยของบริษัทในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำร

ให้บริกำรปรึกษำแนะน ำด้ำนระบบกำรจัดกำร และกำรแสดงควำม

มุ่งม่ันอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือควำมเป็นเลิศของบริษัท  

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน OHSAS 18001 มำแล้ว 

และมีควำมมุ่งมันที่จะโอนย้ำยไปสู่มำตรฐำนใหม่ คือ ISO 45001: 

2018 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด ดังนี้  

ข้อ 4 บริบทองค์กร 

 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร 
บริษัทด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร โดย 
- ทบทวนวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยก ำหนดภำรกิจวิสัยทัศน์และควำมมุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ  
- วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจเพ่ือระบุปัญหำหรือ

เงื่อนไขภำยในหรือภำยนอกซึ่งอำจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำ
กำร (ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001) 

- วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก โดยใช้แนวคิด PESTEL ในกำรติดตำมและวิเครำะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อองค์กร ประกอบด้วย P= Political : ด้ำนกำรเมือง, E(c) = Economic : ด้ำน
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เศรษฐกิจ, S = Social : ด้ำนสังคม วัฒนธรรม, T = ด้ำนเทคโนโลยี, E(n) = Environment: 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ L = Legal : ด้ำนกฎหมำย/ข้อบังคับ  

 เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของคนงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

บริษัทบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกับระบบกำรจัดกำรอ่ืน คือ มำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 

14001 ซึ่งมีข้อก ำหนดนี้ที่คล้ำยคลึงกัน ที่จัดท ำเป็นทะเบียนกำรวิเครำะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Context and Stakeholder Analysis Register) โดยด ำเนินกำรทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบ OH&S 

โดยจ ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 7 กลุ่ม  

จำกนั้น วิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่เป็นไปตำม

กฎหมำยและ / หรือข้อก ำหนดอ่ืนๆ  

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนเสีย 

 

ข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 

 กำรให้ค ำปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วมของคนงำน  

บริษัทด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรให้ค ำปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วมของคนงำน 

เพ่ือให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดย   
- จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ประกอบด้วย พนักงำนระดับผู้จัดกำรและระดับ

ปฏิบัติกำร 
- ใช้กล่องค ำแนะน ำเพื่อควำมปลอดภัย 
- พัฒนำวิธีกำรให้ค ำปรึกษำในกระบวนกำรตรวจสอบส ำนักงำน ท ำให้พนักงำนทุกคนมีโอกำส

แสดงควำมคิดเห็นประเด็นด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย 



รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงปฏิบตัติำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร  
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั : ISO 45001: 2018  
โครงกำรสร้ำงระบบองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรและกำรเตือนภัย ปีพ.ศ.2562 

- 41 - 

- ส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนเพ่ือท ำควำมเข้ำใจทัศนคติของพนักงำนที่มีต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภัย 

- ประชุมระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ( Integrated Management System : IMS) ทุก
เดือน นอกเหนือจำกกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรประจ ำปี 

- เพ่ิมประเด็นด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยเป็นประเด็นส ำคัญในกำรประชุมกำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ประจ ำปี 

- ปรับปรุงกระบวนกำรปฐมนิเทศเพ่ือให้รำยละเอียดกำรสื่อสำรและขั้นตอนกำรให้ค ำปรึกษำ
แก่พนักงำนใหม่ทุกคน 

ข้อก าหนด ข้อ 6 การวางแผน  

 กำรระบุควำมเสี่ยงและโอกำส  

บริษัทด ำเนินกำรระบุอันตรำยจำก OH&S ซึ่งน่ำจะมีผลกระทบที่ส ำคัญที่สุดต่อควำมปลอดภัย

ของพนักงำนและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (เช่นกำรขับรถไปท ำงำนและไฟไหม้ / สูญเสียสถำนที่) โดยอันตรำย

จำก OH&S เหล่ำนี้ได้รับกำรบันทึกและประเมิน (เช่น เพ่ือก ำหนดระดับควำมเสี่ยง) ในทะเบียนควำมเสี่ยงและ

โอกำส (Risks and Opportunities Register) ที่มีอยู่ซึ่งได้เตรียมไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดกำรคุณภำพ

และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่  หลังจำกนั้นมีกำรวำงแผนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่เหมำะสมตำมข้อ 6.2 

(วัตถุประสงค์และกำรวำงแผนของ OH&S เพ่ือให้บรรลุ) เพ่ือลดกำรจัดอันดับควำมเสี่ยงของอันตรำยจำก 

OH&S ที่ระบุ  

ข้อก าหนด ข้อ 8 การด าเนินงาน  

 กำรจัดซื้อ  

บริษัทมีกระบวนกำรควบคุม กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนั้น

สอดคล้องตำม OH&S ดังนี้  

- ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ OH&S และ

ก ำหนดหลักกำรปฏิบัติ (Code of Practice) ส ำหรับผู้รับเหมำ ซึ่งจะสื่อสำรกับผู้รับเหมำ

ก่อนที่จะเข้ำท ำงำนในพ้ืนที่ของบริษัท รวมถึงก ำหนดเกณฑ์ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้รับเหมำช่วง

เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรควบคุมกำรท ำงำนและกระบวนกำรภำยนอก และกำรบริหำรจัดกำรตำม 

OH&S เช่น ระดับควำมคุ้มครองประกันภัย กำรส่งเอกสำรด้ำนควำมปลอดภัย เช่น ประกำศ

ควำมปลอดภัย / คู่มือ / นโยบำย กำรรับรองมำตรฐำน ISO ที่เกี่ยวข้อง กำรอ้ำงอิง กำรเป็น

สมำชิกองค์กรทำงกำรค้ำ/วิชำชีพ  
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- ตรวจสอบผู้รับเหมำว่ำได้รับข้อมูลควำมปลอดภัยที่จ ำเป็น เช่น ส ำเนำค ำแถลงควำมปลอดภัย 

กำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและข้ันตอนกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน  

- ขยำยกำรประเมินควำมเสี่ยงล่วงหน้ำไปยังผู้รับเหมำช่วงทั้งหมดเพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้รับเหมำช่ำง

มีกำรประเมินแต่ละไซต์ก่อนเดินทำงมำถึง  

- ทบทวนประเด็นด้ำนประสิทธิภำพของผู้รับเหมำช่วงในกำรประชุมระบบกำรจัดกำรแบบ

บูรณำกำร (Integrated Management System : IMS) ทุกเดือน และกำรประชุมทบทวน

กำรจัดกำรประจ ำปี  

 

   
ภาพที ่6 แนวคิดการน ามาตรฐาน ISO 45001: 2018 ไปประยุกต์ใช้ ของ Antaris Consulting 
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2. เครื่องมือสนับสนุนการด าเนนิการตามมาตรฐาน 

2.1 การก าหนดและประเมินบริบทองค์กร  

กำรก ำหนดและประเมินบริบทองค์กร ถือเป็นกระบวนกำรแรกและมีควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร

องค์กร และสำมำรถน ำไปประยุกต์ในกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรขององค์กร อำทิ ระบบกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เป็นต้น ซึ่ง

องค์กรต้องก ำหนดตัวแปรภำยในและภำยนอกที่จะต้องน ำมำพิจำรณำในกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำร 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

การก าหนดและวิเคราะห์บริบทภายนอก คือกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต รวมถึงปัจจัยหลักและแนวโน้มในอนำคตที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และควำมส ำเร็จขององค์กร 
กำรท ำควำมเข้ำใจบริบทภำยนอกจะท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำในกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยงได้มีกำรพิจำรณำ
ถึงวัตถุประสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกด้วย ซ่ึงบริบทภำยนอก อำทิ 

- สังคมและวัฒนธรรม กำรเมือง กฎหมำย กฎระเบียบ กำรเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภำพกำร
แข่งขัน ระดับชำติ ภูมิภำค หรือ ท้องถิ่น 

- ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) และแนวโน้ม (Trends) ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 
- กำรยอมรับ คุณค่ำ และควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกสำมำรถใช้แนวทำง PESTEL Analysis ซึ่งประกอบด้วย 
(Politic:กำรเมือง  Economic:เศรษฐกิจ  Social:สังคม  Technology:เทคโนโลยี  Environment:สิ่งแวดล้อม
Legal: กฎหมำย กฎระเบียบ) ซึ่งองค์กรควรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในปัจจุบันและอนำคต ทั้งในระดับ
อุตสำหกรรม (Industry) และระดับโลก (Global) 

การก าหนดและวิเคราะห์บริบทภายใน คือกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรซึ่งสำมำรถ
ส่งผลต่อกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยองค์กรต้องมีควำมเข้ำใจในประเด็นต่อไปนี้ 

- โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำน บทบำท และภำระควำมรับผิดชอบ 
- นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
- ขีดควำมสำมำรถขององค์กรในด้ำนทรัพยำกรและองค์ควำมรู้  
- กำรยอมรับ คุณค่ำ และควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
- วัฒนธรรมองค์กร 
- ระบบสำรสนเทศ และกระบวนกำรตัดสินใจ 
- มำตรฐำน แนวทำง และรูปแบบที่องค์กรน ำไปประยุกต์ใช้ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในสำมำรถท ำได้โดยกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain 
Analysis) ขององค์กรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น กำรก ำกับดูแลองค์กร บทบำท ภำระรับผิดชอบ 
นโยบำย วัตถุประสงค์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ หลังจำกประเมินบริบทองค์กรแล้ว ควรประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของ
องค์กร และประเด็นที่มีจะมีผลกระทบต่อ OH & S เพ่ือน ำไปใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
และแผนงำนในล ำดับต่อไป   
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ตัวอย่างของการวิเคราะห์บริบทภายนอก 

เหตุกำรณ์/ 
แนวโน้มควำมไม่

แน่นอน 
(Scanning 
Events) 

ภัยคุกคำม 
(Threat) 

ผลกระทบที่อำจ
เกิดข้ึน 

ประเภทภัยคุกคำมและบริบท แหล่งที่มำ
ของข้อมูล ประเภท ภำยใน ภำยนอ

ก 

ประชำกรส่วน
ใหญ่มีค่ำนิยมให้มี
ระดับกำรศึกษำที่
สูงขึ้น  (ป.ตรี เป็น
อย่ำงน้อย) จึงท ำ
ให้แรงงำนขำด
แคลน 
 

ขำดแคลน
บุคลำกร 

- ขำดบุคลำกรด้ำน
แรงงำนที่มำ
สนับสนุนกำรผลิต 
(ระดับอำชีวศึกษำ 
หรือกำรศึกษำภำค
บังคับ)  
- กำรแย่งแรงงำนใน

อุตสำหกรรม
เดียวกัน 
- เด็กรุ่นใหม่เลือก

ท ำงำนที่ง่ำยกว่ำ 

สังคม 
(Social) 

  หนังสือพิมพ์
, website 

กำรโจรกรรม
ข้อมูลข่ำวสำรใน
กำรผลิต 

ข้อมูลกำรผลิต
รั่วไหล 

สูญเสียยอดขำยให้กับ
คู่แข่งขัน 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

  หนังสือพิมพ์ 

ค่ำครองชีพสูงขึ้น ต้นทุนกำรจ้ำง
งำนและ
ค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น 

ผลก ำไรน้อยลง เศรษฐกิจ 
(Economic) 

  หนังสือพิมพ์
, website 

พำยุฝน น้ ำท่วม - น้ ำท่วมโรงงำน 
- ทรัพย์สินเสียหำย 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

  กรมอุตุ
นิยมฯ, ข่ำว, 

กำรประท้วงของ
กลุ่มทำงกำรเมือง 

กำรปิดเส้นทำง
กำรจรำจรและ
กำรขนส่ง รวมถึง
ปิดหน่วยงำน
รำชกำร 

- พนักงำนไม่สำมำรถ
มำท ำงำนได้ 
- กำรขนส่งวัตถุดิบ

เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ 
หรือไม่สำมำรถ
ขนส่งได้ 
- กำรผลิตหยุดชะงัก 

บริษัทขำดทุนหรือ
ต้องปิดตัว 

กำรเมือง 
(Politic) 

  ข่ำวสำร
ทำงสื่อ
ต่ำงๆ 

website 
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การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  

เกณฑ์ควำมเสี่ยง คือ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินเพ่ือหำควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ ซึ่งแต่ละองค์กรต้อง

ก ำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยงขึ้นมำ โดยเกณฑ์ต้องสำมำรถสะท้อนถึงคุณค่ำ วัตถุประสงค์ และทรัพยำกรของ

องค์กรได้ ส่วนหนึ่งของเกณฑ์อำจได้มำจำกข้อก ำหนดกฎหมำยและระเบียบ และข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเป็น

สมำชิก และต้องสอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร และควรมีกำรทบทวนเกณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง

ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ กำรชี้บ่งควำมเสี่ยง  (Risk 

Identification) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) และกำรประเมินผลควำมเสี่ยง (Risk Evaluation) 

1) การชี้บ่งความเสี่ยง มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือรวบรวมรำยกำรควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรชี้บ่งแหล่งควำมเสี่ยง พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เหตุกำรณ์และ
สำเหตุ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนตำมมำ  

ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่ต้องชี้บ่งจะรวมถึงควำมเสี่ยงที่ไม่มีแหล่งก ำเนิดอยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กรด้วย 

ถึงแม้ว่ำแหล่งควำมเสี่ยงหรือสำเหตุของมันอำจไม่มีเป็นหลักฐำนชัดเจน องค์กรควรประยุกต์ใช้เครื่องมือและ

เทคนิคในกำรชี้บ่งควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และขีดควำมสำมำรถ  

แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กำรชี้บ่งควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรในกำรหำ กำรรับรู้ และบันทึกควำมเสี่ยง วิธีกำรชี้บ่งควำมเสี่ยง

สำมำรถท ำได้โดย 

- วิธีกำรเชิงประจักษ์ เช่น กำรจัดท ำรำยกำรตรวจ (Check-lists) และกำรทบทวนข้อมูลในอดีต 
- กระบวนกำรเชิงระบบ โดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชำญในกำรชี้บ่งควำมเสี่ยงตำมขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ 
- เทคนิคกำรเปรียบเทียบเชิงเหตุผล เช่น HAZOP (Hazard and operability studies) 
- เทคนิคสนับสนุนอ่ืนๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือเพ่ิมควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ในกำรชี้บ่งควำม

เสี่ยง เช่น กำรระดมสมอง  วิธีเดลฟำย (Delphi) เป็นต้น 

ข้อควรระวัง: กำรชี้บ่งควำมเสี่ยงถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกควำมเสี่ยงที่

ไม่ถูกชี้บ่งในขั้นตอนนี้จะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำวิเครำะห์ในขั้นตอนต่อไป 
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กำรชี้บ่งควำมเสี่ยงต้องอำศัยข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลในอดีตที่

เหมำะสม และด ำเนินกำรโดยบุคคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเพียงพอ 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นกำรวิเครำะห์โดยพิจำรณำสำเหตุและแหล่งของควำมเสี่ยง ผลกระทบที่
ตำมมำทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ โอกำสที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบที่ตำมมำและโอกำสที่
จะเกิด มำตรกำรควบคุม และประสิทธิผลและประสิทธิภำพของมำตรกำรควบคุมที่มีอยู่ 

โดยทั่วไปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะรวมถึงกำรประมำณกำรขอบเขตของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ และควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือวัดระดับของควำมเสี่ยง ซึ่งนับเป็นข้อมูลน ำเข้ำ

ส ำหรับกำรประเมินผลควำมเสี่ยงและตัดสินใจว่ำจ ำเป็นต้องจัดกำรกับควำมเสี่ยงหรือไม่ กำรเลือกกลยุทธ์และ

วิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และยังให้ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจด ำเนินกำรกับควำมเสี่ยงในแต่ละ

ระดับ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 

วิธีกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้ทั้งเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ หรือ กึ่งปริมำณ ระดับ

ของข้อมูลที่จ ำเป็นขึ้นอยู่กับกำรน ำไปประยุกต์ใช้ 

- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเชิงคุณภำพ จะให้นิยำมของผลที่ตำมมำ โอกำส และระดับควำมเสี่ยงโดย
ใช้ระดับนัยส ำคัญ เช่น สูง ปำนกลำง ต่ ำ และประเมินระดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำผลที่ตำมมำร่วมกับโอกำส 
เทียบกับเกณฑ์เชิงคุณภำพเช่นกัน 

- กำรวิเครำะห์กึ่งปริมำณ จะให้คะแนนของผลที่ตำมมำและโอกำสเป็นตัวเลข และประเมินระดับ
ควำมเสี่ยงโดยใช้สูตรทำงคณิตศำสตร์ 

- กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ จะประเมินค่ำของผลที่ตำมมำและโอกำสจำกข้อมูลจริง เพ่ือค ำนวณ
ระดับควำมเสี่ยงออกมำ ซึ่งกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณอย่ำงเต็มรูปแบบอำจเป็นไปได้ยำกเนื่องจำกข้อมูลไม่
เพียงพอ ขำดข้อมูล หรือมีปัจจัยอ่ืนมำกระทบ เช่น ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ซึ่งกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงแบบเชิง
คุณภำพ หรือก่ึงปริมำณโดยผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เก่ียวข้องก็นับว่ำมีประสิทธิผลเพียงพอ 

กำรประเมินมำตรกำรควบคุม (Control Assessment) เนื่องจำกระดับของควำมเสี่ยงขึ้นกับควำม

เพียงพอและประสิทธิผลของมำตรกำรควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งในทำงปฏิบัติระดับของประสิทธิผลส ำหรับมำตรกำร

ควบคุมอำจแสดงทั้งในเชิงปริมำณ กึ่งปริมำณ หรือเชิงคุณภำพได้เช่นเดียวกัน 

กำรประเมินผลกระทบที่ตำมมำ (Consequence Analysis) เป็นกำรก ำหนดธรรมชำติ และประเภท

ของผลกระทบที่สำมำรถเกิดขึ้นได้จำกกำรเกิดเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์เฉพำะใดๆ ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจ

ก่อให้เกิดช่วงของผลกระทบที่มีขนำดแตกต่ำงกันตำมระยะเวลำของกำรเกิดเหตุกำรณ์ เช่น ระยะเวลำของกำร
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หยุดงำนของพนักงำน และระยะเวลำที่ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำหรือจัดส่งสินค้ำได้ เป็นต้น อีกทั้งกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่ำงกัน ซึ่งประเภทของผลกระทบที่ตำมมำจะต้องก ำหนดขึ้นตั้งแต่

ขั้นตอนกำรจัดท ำบริบทขององค์กร ทั้งนี้กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่ตำมมำต้องค ำนึงถึง 

 1) มำตรกำรควบคุมที่มีอยู่ร่วมกับปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ 

 2) ควำมสัมพันธ์ของผลกระทบที่ตำมมำของควำมเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ 

 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและผลที่อำจเกิดขึ้นเมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่ง  

 4) ผลกระทบทำงอ้อม เช่น กระทบต่อระบบ กิจกรรม เครื่องมือ หรือองค์กร  

กำรวิเครำะห์โอกำส (Likelihood Analysis) แนวทำงที่ได้รับควำมนิยมในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ 3 

แนวทำง ได้แก่ 

1) กำรใช้ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้บ่งเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตมำประเมิน
ควำมเป็นไปได้ของกำรเกิดในอนำคต 

2) กำรพยำกรณ์ควำมเป็นไปได้โดยใช้เทคนิคต่ำงๆ เช่น Fault Tree Analysis, Event Tree 
Analysis ซึ่งแนวทำงนี้เหมำะส ำหรับกรณีที่ไม่มีข้อมูลในอดีตหรือมีแต่ไม่เพียงพอ 

3) กำรใช้ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ โดยควรที่จะตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จ ำเป็น เช่น ข้อมูลในอดีต ระบบ กำรทดลอง กำรออกแบบ เป็นต้น 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเบื้องต้น  (Preliminary Analysis) เป็นกำรประเมินในขั้นแรกเพ่ือชี้บ่งว่ำควำม

เสี่ยงใดมีนัยส ำคัญที่สุด และเพ่ือเป็นกำรตัดควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญต่ ำออกจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ตัวอย่างเกณฑ์โอกาส 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ระดับ 1 (Level1) มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นน้อยมำก ประมำณ 5 ปีต่อครั้ง 
ระดับ 2 (Level2) มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นน้อย ประมำณ 2-3 ปีต่อครั้ง 
ระดับ 3 (Level3) มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นปำนกลำง ประมำณ 1 ปีต่อครั้ง 
ระดับ 4 (Level4) มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นสูง ประมำณ 2-3 เดือนต่อครั้ง 
ระดับ 5 (Level5) มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นสูงมำก ประมำณ 1 เดือนต่อครั้ง 

หมำยเหตุ เกณฑ์ข้ำงต้นสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับธรรมชำติ และบริบทของแต่ละองค์กรได้ 
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ตัวอย่างผลกระทบ 

ผลกระทบ (Consequence) 

ระดับ 1 (Level1) มีผลกระทบที่ตำมมำน้อยมำก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจำกภำยนอก แต่ไม่มีนัยส ำคัญ 
- พนักงำนได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นหยุดงำน 
- มีมูลค่ำควำมเสียหำย น้อยกว่ำ 3% ของเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน 

ระดับ 2 (Level2) มีผลกระทบที่ตำมมำน้อย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจ แต่สำมำรถควบคุมได้ 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจำกภำยนอก ที่มีกำรรับรู้จ ำกัดภำยในองค์กร 
- พนักงำนได้รับบำดเจ็บ หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน 
- มีมูลค่ำควำมเสียหำย ประมำณ 5-10% ของเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน 

ระดับ 3 (Level3) มีผลกระทบที่ตำมมำปำนกลำง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่ยังสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจำกภำยนอก ที่มีกำรรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำงใน

กลุ่มธุรกิจ แต่ยังไม่ออกสื่อ 
- พนักงำนต้องหยุดงำนมำกกว่ำ 3 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน 
- มีมูลค่ำควำมเสียหำย ประมำณ 10-15% ของเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน 

ระดับ 4 (Level4) มีผลกระทบที่ตำมมำรุนแรง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ และท ำให้ต้องหยุดกิจกำรชั่วครำว 
- มีควำมเสื่อมเสียด้ำนภำพลักษณ์ในระดับประเทศ 
- พนักงำนหรือบุคคลอื่นต้องหยุดงำนมำกกว่ำ 1 เดือน 
- มีมูลค่ำควำมเสียหำย ประมำณ 15-25% ของเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน 

ระดับ 5 (Level5) มีผลกระทบที่ตำมมำน้อยมำก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ และท ำให้ต้องปิดกิจกำร 
- มีควำมเสื่อมเสียภำพลักษณ์ในระดับสำกล 
- พนักงำนหรือบุคคลอ่ืนได้รับอันตรำยถึงชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพ 
- มีมูลค่ำควำมเสียหำย มำกกว่ำ 25% ของเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน 

หมำยเหตุ เกณฑ์ข้ำงต้นสำมำรถปรับเปลี่ยนระดับและรำยละเอียดของผลกระทบให้เหมำะสมกับลักษณะ และ

บริบทของแต่ละองค์กรได ้
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ข้อควรระวัง:  

- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ ควรมีกำรอธิบำยค ำนิยำมที่ชัดเจน รวมถึงบันทึกวิธีกำรที่ใช้
ส ำหรับแต่ละเกณฑ ์

- ผลกระทบที่ตำมมำสำมำรถแสดงได้ทั้งในรูปของผลกระทบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 

3) การประเมินผลความเสี่ยง เป็นกำรเปรียบเทียบระดับของควำมเสี่ยงที่ประมำณกำรได้กับเกณฑ์
ควำมเสี่ยงที่ก ำหนด เพ่ือประเมินนัยส ำคัญของระดับและประเภทของควำมเสี่ยง และพิจำรณำตัดสินใจ
ด ำเนินกำรกับควำมเสี่ยงต่อไป ซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรตัดสินใจต้องก ำหนดชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนกำรประเมินบริบท
ขององค์กร  

โดยทั่วไป ควำมเสี่ยงสำมำรถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) ควำมเสี่ยงระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ (พ้ืนที่สีด ำ) ซึ่งกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเป็นสิ่งที่
จ ำเป็น 

2) ควำมเสี่ยงระดับกลำง (พ้ืนที่สีเทำ) เป็นควำมเสี่ยงที่ต้องมีกำรพิจำรณำต้นทุนในกำรจัดกำร
กับควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งต้องค ำนึงถึงสมดุลระหว่ำงโอกำสกับผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนตำมมำ 

3) ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (พ้ืนที่สีขำว) ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรใดๆในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงควรชี้บ่งปัจจัยและบริบทที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำ ซึ่งควรมี

กำรเฝ้ำระวังและทบทวนปัจจัยดังกล่ำวเป็นระยะ เพ่ือน ำมำปรับปรุงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงให้มีควำมเป็น

ปัจจุบัน                    
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ตัวอย่างการจัดระดับความเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการ 

  โอกำส (Likelihood) 

 ระดับ 1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บท

ี่ตำ
มม

ำ (
Co

ns
eq

ue
nc

e)
 

1 A A A A B 

2 A A A B B 

3 A A B B C 

4 A B C C C 

5 C C C C C 

 

ตารางระดับความเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการ 

A 
ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ ำ (Low Risk) สำมำรถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม 

B 
ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (Medium Risk) สำมำรถยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรติดตำม
เฝ้ำระวังเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ำยไปสู่ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ 

C 
ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (High Risk) ไม่สำมำรถยอมรับได้ ต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptance Level) 
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง 

 

 
  

พื้นที่/

กระบวนการ/

กิจกรรม/

ขั้นตอน 

ภัยคุกคาม 

(Security threat) 

ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 

วิธีการควบคุมใน

ปัจจุบัน 

 

การประเมินความเสี่ยง 

ความ

รุนแรง 

โอกา

ส 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

แผนก

คลังสินค้า        

กิจกรรม:  

กำรจัดเก็บ

สินค้ำ 

รถโฟคลิฟท์ชนกันใน

คลังสินค้ำ 
- สินค้ำเสียหำย 
- ไม่มีสินค้ำส่ง
ลูกค้ำ 
- พนักงำน
บำดเจ็บ 

- ส ำรวจสำเหตุของ
กำรชนกัน 
- ก ำหนดเส้นทำง
กำรเดินรถโฟคลิฟท์  
- ก ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขับ 

5 2 กลำง      

(B) 

แผนกบุคคล 
กิจกรรม:  
กำรดูแล
สวัสดิกำร
พนักงำน 
 

อุบัติเหตุรถรับ - ส่ง
พนักงำน 
   

- พนักงำน
บำดเจ็บ / 
เสียชีวิตหลำยคน 
- กำรผลิตหยุด 
ชะงักบำงส่วน ไม่
เกิน  1 วัน 

- มีสัญญำกับผู้
บริกำร รถรับ-ส่ง   
-  มีประกันชีวิตหมู่  
-  มีมำตรกำรตรวจ
สภำพรถประจ ำวัน   

5 
  

3 
  

สูง 
(C) 
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แหล่งข้อมูล 

- เอกสำรกำรบรรยำย ISO 45001:2018 โดย นำยวีรศักดิ์ เพ้งหล้ง ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม , 25 
ธันวำคม 2561  

- https://www.iso.org/standard/63787.html 
- https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100427.pdf 
- www.tisi.go.th/iso45001   
- https://www.isotoyou2.com/index.php/323-audit-guideline-iso45001-procurement 
- http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=956:-iso-45001&catid=67:-

m-m-s&Itemid=207  
- http://www.asew-

expo.com/Portals/0/2018/GH%20203%20_%2013.00PPT_ISO_45001_DIW_7June18_handout.pdf  
- https://bsc-icc.com/pdf/MIGRATION_POLICY_45001.pdf  
- https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/476-iso-45001-2018 
- https://antarisconsulting.wordpress.com/2018/03/15/implementing-iso-450012018/ 

https://www.iso.org/standard/63787.html
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100427.pdf
http://pr.tisi.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-new-standards%C2%A0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://www.isotoyou2.com/index.php/323-audit-guideline-iso45001-procurement
http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=956:-iso-45001&catid=67:-m-m-s&Itemid=207
http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=956:-iso-45001&catid=67:-m-m-s&Itemid=207
http://www.asew-expo.com/Portals/0/2018/GH%20203%20_%2013.00PPT_ISO_45001_DIW_7June18_handout.pdf
http://www.asew-expo.com/Portals/0/2018/GH%20203%20_%2013.00PPT_ISO_45001_DIW_7June18_handout.pdf
https://bsc-icc.com/pdf/MIGRATION_POLICY_45001.pdf
https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/476-iso-45001-2018
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