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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่� น่าสนใจประจำาเดืีอนมกราคม 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอปรับปรุงแล่�ว “ISO 14065” แล่ะค่้มือความ

ปล่อดีภััยแล่ะอาชีีวอนามัยฉบับใหม่สำาหรับ SMEs 

STANDARD WARNING ไอเอสโอแนะนำามาตืรฐาน

ใหม่เพ่ื่�อบุคล่ากรฝึึกหัดีท่างการแพื่ท่ย์ แล่ะISO 31800 

ช่ีวยบำาบัดีของเสียจากมนุษย์

สดุีท่�ายนี ้ขอขอบคุณสำานักงานเศรษฐกจิอตุืสาหกรรม 

ท่ี�ให�การสนบัสนนุงบประมาณดีำาเนนิการโครงการสร�าง

ระบบข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� ดี�านมาตืรฐานระบบการ

จัดีการ แล่ะการเตืือนภััย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ไอเอสโอ

ปรับปรุง

แล้้ว 

“ISO 

14065”

การล่ดีผู้ล่กระท่บของกิจกรรมมนุษย์ ต่ือ               

สิ�งแวดีล่�อมเริ�มข้้นเมื�อมีการวัดีว่าอะไรคือสิ�งที่�มี

ผู้ล่กระท่บจริงๆ  ซ้ึ่�ง ISO 14065 เป็นมาตืรฐาน

ฉบับหน่�งที่�มีความสำาคัญเป็นอย่างมากแล่ะอย่้ใน

ชุีดีมาตืรฐานของไอเอสโอสำาหรับการประเมนิแล่ะ

การท่วนสอบข�อม้ล่ดี�านสิ�งแวดีล่�อมก็เพ่ื่�งจะไดี�รับ

การปรับปรุงเมื�อเร็วๆ น้ี

อง ค์กร ส่วน ใหญ่กำา ลั่ ง เป ลี่� ยนข� อ ม้ล่ดี� าน                 

สิ�งแวดีล่�อมให�เป็นสิ�งที่�ชี่วยให�แนวท่างในการการ

ตัืดีสินใจแล่ะตือบสนองต่ือกฎระเบียบระดัีบ

ประเท่ศหร่อโครงการดี�านการให�แรงจ้งใจ อยา่งไร

ก็ตืาม ข�อม้ล่จำาเป็นตื�องไดี�รับการท่วนสอบแล่ะเช่ี�อ

ถืือไดี�ในทุ่กกรณี

ดี�วยเหตุืน้ี ไอเอสโอจ้งไดี�พัื่ฒนามาตืรฐาน ISO 

14065, General principles and require-

ments for bodies validating and verifying 

environmental information ข้้นมาเพ่ื่�อระบุ

หลั่กการแล่ะข�อกำาหนดีสำาหรับองค์กรที่�ท่ำาดี�าน

การตืรวจสอบแล่ะการท่วนสอบ (Validation 

and Verification) การกล่่าวถ่ืงข�อม้ล่ดี�าน        

สิ�งแวดีล่�อม

ก่อนหน�าน้ี มาตืรฐานน้ีไดี�ให�ความสำาคัญกับเร่�อง

ของการปล่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกเป็นอันดัีบแรก 

ปัจจุบัน มาตืรฐาน ISO 14065 ไดี�รับการปรับปรุง

ให�ท่ันสมัยแล่ะครอบคลุ่มร้ปแบบทุ่กร้ปแบบของ

ข�อม้ล่ดี�านสิ�งแวดีล่�อม รวมทั่�งการกล่่าวถ่ืงก๊าซึ่

เร่อนกระจก คาร์บอนฟุุตืพื่ร้ินท์่ แล่ะวอเตือร์      

ปีที่� 10 ฉบับที่� 95 เดืีอนมิถุืนายน 2564

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

ฟุุตืพื่ร้ินท์่  การอ�างการตืดิีฉล่ากสิ�งแวดีล่�อม การ

รายงานดี�านความยั�งยืน ข�อม้ล่ที่�เกี�ยวข�องกับ

พัื่นธบัตืรสีเขียว แล่ะเคร่�องมือท่างการเงินอื�นๆ 

เป็นตื�น 

มาตืรฐานดัีงกล่่าวเป็นการนำาเอา ISO/IEC 

17029, Conformity assessment –            

General principles and requirements for 

validation and verification bodies ไปปรับ

ใชี�แล่ะจัดีเตืรียมโครงการให�กับเจ�าของ ผู้้�ควบคุม

กฎ แล่ะหน่วยรับรองระบบงานที่�มีพ่ื่�นฐานของการ

ประเมินแล่ะการยอมรับดี�านความสามารถืของ

องค์กรที่�ท่ำาหน�าที่�ท่วนสอบ มาตืรฐานน้ีประกอบ

ดี�วยหลั่กการทั่�วไปแล่ะข�อกำาหนดีสำาหรับความ

สามารถื การปฏิิบัติืการที่�สมำ�าเสมอ แล่ะความ

เป็นกล่างขององค์กรที่�ท่ำาหน�าที่�ท่วนสอบอย่าง

กิจกรรมการประเมินความสอดีคล่�อง

มาตืรฐาน 14065  ไดี�รับการพัื่ฒนาแล่ะปรับปรุง

โดียคณะกรรมการวิชีาการ ISO/TC 207,           

Environmental management คณะ

อนุกรรมการวิชีาการ SC 7, Greenhouse gas 

management and related activities โดียมี

เล่ขาธิการคือ SCC ซ้ึ่�งเป็นสถืาบันมาตืรฐานแห่ง

ชีาติืของประเท่ศแคนาดีา

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2600.

html
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เร่�องของสุขภัาพื่แล่ะความปล่อดีภััยในที่�ท่ำางาน

ไม่เพีื่ยงแตื่ชี่วยรักษาชีีวิตืของผู้้�ปฏิิบัตืิงาน

เท่่านั�น แตื่ยังเป็นส่วนสำาคัญตื่อสมรรถืนะใน

การการดีำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิท่ธิภัาพื่ดี�วย  

ดีังนั�น ไอเอสโอจ้งไดี�พื่ัฒนามาตืรฐาน ISO 

45001 ระบบการจัดีการความปล่อดีภััยแล่ะ

อาชีีวอนามัย (OH&S) ข้้นมาเป็นฉบับแรกแล่ะ

ฉบับเดีียวของโล่กซึ่้�งเป็นผู้ล่มาจากแนวปฏิิบัตืิ

ท่ี�ดีีซึ่้�งท่ั�วโล่กตืกล่งร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังไดี�

จัดีท่ำาค้่มือฉบับใหม่เพื่่�อชี่วยให�องค์กรขนาดี

เล่็กสามารถืนำาไปใชี�งานแล่ะไดี�รับประโยชีน์

ส้งสุดีดี�วย

องค์การแรงงานระหว่างประเท่ศไดี�กล่่าวไว�

ว่า งานท่ี�ดีีคืองานท่ี�ปล่อดีภััยซึ่้�งอาจมีคนไม่

เห็นดี�วย อย่างไรก็ตืาม ทุ่กๆ ปี โล่กของเรามี

คนเสียชีีวิตืถื่ง 2.78 ล่�านคนจากโรคภััยหร่อ

อุบัตืิเหตืุจากการท่ำางาน นอกจากนี้ ยังมีอีก

หล่ายร�อยล่�านคนที่�มีปัญหาท่างดี�านสุขภัาพื่

แล่ะอุบัตืิเหตืุท่ี�ไม่ร�ายแรง ท่ำาให�เห็นไดี�ชีัดีว่า

เร่�องนี้เป็นตื�นทุ่นท่างสังคมแล่ะเศรษฐกิจท่ี�มี

ความสำาคัญเป็นอย่างมาก

มาตืรฐาน ISO 45001, Occupational 

health and safety management sys-

tems – Requirements with guidance 

for use มีจุดีมุ่งหมายเพื่่�อล่ดีสถืิตืิในเร่�อง

โรคภััยหร่ออุบัติืเหตุืจากการท่ำางานโดียมีผู้้�

เชีี�ยวชีาญจากทั่�วโล่กมาจัดีท่ำากรอบร่วมกัน 

เพื่่�อล่ดีความเสี�ยงในสถืานท่ี�ท่ำางาน เสริมสร�าง

สุขภัาพื่ เพื่่�มความปล่อดีภััย แล่ะส่งเสริมความ

เป็นอย้่ท่ี�ดีีในท่ี�ท่ำางาน

สำาหรับค้่มือฉบับใหม่เป็นการเผู้ยแพื่ร่ร่วมกัน

ระหว่างไอเอสโอแล่ะย้นิโดีหร่อองค์การพัื่ฒนา

อุตืสาหกรรมแห่งสหประชีาชีาตืิ  (United Na-

tions Industrial Development Organi-

zation: UNIDO) ซึ่้�งให�แนวท่างเพื่่�มเตืิมโดีย

เฉพื่าะสำาหรับองค์กรขนาดีเล่็กรวมท่ั�ง SMEs 

ในการนำา ISO 45001 ไปประยุกตื์ใชี�

ค้่มือฉบับใหม่ ISO 45001:2018 – Occupa-

tional health and safety management 

systems – A practical guide for small 

organizations จัดีท่ำาโดียคณะผู้้�เชีี�ยวชีาญ 

ซึ่้�งไดี�ให�ภัาพื่รวมข�อกำาหนดีของ ISO 45001 

คู่่่มือคู่วามปล้อดภัยแล้ะอาชีีวอนามัยฉบับใหม่สำาหรับ SMEs

แล่ะแนวท่างท่ี�องค์กรขนาดีเล่็กสามารถืจัดี

ท่ำาระบบการจัดีการอาชีีวอนามัยแล่ะความ

ปล่อดีภััยไดี� โดียคำาน่งถื่งความท่�าท่ายแล่ะ

ความตื�องการเฉพื่าะของพื่วกเขา

ประโยชีน์ท่ี�จะไดี�รับจากระบบน้ีมีหล่ายประการ 

รวมถื่งการล่ดีความเสี�ยงตื่อสุขภัาพื่ท่ี�ไม่ดีี

แล่ะการบาดีเจ็บจากการท่ำางาน การปกป้องผู้้�

ท่ี�ท่ำางานให�กับองค์กร  การมีวัฒนธรรมของ

บริษัท่ในเชีิงบวกมากชี้้น แล่ะการท่ำาให�มีชี่�อ

เสียงท่ี�ดีียิ�งข้้นสำาหรับล่้กค�า ซึ่ัพื่พื่ล่ายเออร์ 

แล่ะชีุมชีน

ท่ี� มา :ht tps://www.iso.org/news/

ref2552.html
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ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีีพื่อะไร  “ประสบการณ์” เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการปฏิิบัติืหน�าที่�

ของเราอย่างมีประสิท่ธิผู้ล่แล่ะมีคุณค่ามากข้้น โดียเฉพื่าะอย่างยิ�ง ประสบการณ์ในสาขาการ

แพื่ท่ย์ เนื�องจากปัจจุบัน โล่กของเราขาดีแคล่นบุคล่ากรที่�อย่้ในวิชีาชีีพื่การแพื่ท่ย์  แล่ะการที่�

ผู้้�คนต่ืางถิื�นอพื่ยพื่เคลื่�อนย�ายไปมา ท่ำาให�ยิ�งจำาเป็นตื�องมีความร้�แล่ะประสบการณ์อย่างกว�าง

ขวางมากข้้นเพ่ื่�อให�ครอบคลุ่มสภัาพื่แวดีล่�อมต่ืางๆ ที่�บุคล่ากรจำาเป็นตื�องร้�เพ่ื่�อใชี�ในการ

ประกอบอาชีีพื่ 

นอกจากน้ี โล่กของเรายังตืกอย่้ในภัาวะโรคระบาดี COVID-19 ที่�ยังไม่หยุดีนิ�ง ท่ำาให�บุคล่ากร

ฝึึกหัดีท่างการแพื่ท่ย์ซ้ึ่�งอาจประสบภัาวะต่ืงเครียดีร่วมกับผู้้�รับบริการ จำาเป็นตื�องปรับตัืวมาก

ข้้นดี�วย

ไอเอสโอตืระหนักถ่ืงความสำาคัญของเร่�องดัีงกล่่าว จ้งไดี�พัื่ฒนาเอกสารข้้นมาฉบับหน่�ง เรียก

ว่า IWA 35, Quality of learning environments for students in healthcare profes-

sions – Requirements for healthcare education providers in care settings 

(IWA: International Workshop Agreement) ซึ่้�งเป็นเอกสารที่�ให�แนวท่างสำาหรับผู้้�ฝึึกหัดี

อาชีีพื่ท่างการแพื่ท่ย์ทั่�วโล่กในการเรียนร้�ประสบการณ์ดี�านคุณภัาพื่

แนวท่างของเอกสาร IWA 35 ซ้ึ่�งไดี�รับการยอมรับในระดัีบสากล่ท่ำาให�บุคล่ากรฝึึกหัดีท่างการ

แพื่ท่ย์สามารถืประเมินแล่ะตือบสนองมาตืรฐานขั�นตืำ�าในดี�านคุณภัาพื่แล่ะเร่�องที่�เกี�ยวข�องไดี� 

รวมทั่�งสามารถืสนับสนุนสถืาบันท่างการแพื่ท่ย์หร่อสถืานศ่กษาที่�ตื�องให�การด้ีแล่รักษา แล่ะ

ยังตื�องช้ีีนำาโอกาสท่างการเรียนร้�อย่างมีคุณภัาพื่ในระดัีบส้งรวมทั่�งท่ำาให�กระบวนการที่�

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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เกี�ยวข�องในการจัดีการกับนักศ่กษาหร่อผู้้�ฝึึกหัดีอาชีีพื่ท่างการแพื่ท่ย์สามารถืเป็นไปไดี�ง่ายข้้น

เอกสารดัีงกล่่าวครอบคลุ่มการให�คำาปร้กษา ความสอดีสอดีคล่�องกับข�อกำาหนดีแล่ะกฎระเบียบต่ืางๆ การจัดีการความเสี�ยง การบริหารจัดีการ

ความไม่สอดีคล่�องแล่ะอุบัติืการณ์ที่�เกิดีข้้น ความเป็นหุ�นส่วนระหว่างองค์กรดี�านการศ่กษาแล่ะสถืานที่�ด้ีแล่รักษา การกำาหนดีข�อกำาหนดีสำาหรับ

บุคล่ากรฝึึกหัดี  การประเมินการฝึึกอาชีีพื่ สิ�งแวดีล่�อมในการเรียนร้�  แล่ะการประเมินการเรียนร้� เป็นตื�น

ปกติืแล่�ว การศ่กษาท่างการแพื่ท่ย์รวมทั่�งกฎระเบียบที่�เกี�ยวข�องนั�น การเรียนร้�ของบุคล่ากรฝึึกหัดีในสถืานที่�ด้ีแล่รักษาเป็นส่วนหน่�งที่�จำาเป็น

อย่างยิ�งของหลั่กส้ตืรการเรียนการสอน  การศ่กษาเช่ีนน้ีจะเกิดีข้้นไดี�เมื�อองค์กรไดี�จัดีเตืรียมการเรียนการสอนแบบมีโครงสร�าง เช่ีน ความ

สัมพัื่นธ์หร่อปฏิิสัมพัื่นธ์ระหว่างผู้้�เรียนแล่ะผู้้�สอน หลั่กส้ตืรจะตื�องไดี�รับการออกแบบจากบริการท่างการแพื่ท่ย์ในระดัีบประเท่ศ แล่ะเมื�อสำาเร็จ

การศ่กษา ผู้้�เรียนจะตื�องมีความร้�แล่ะประสบการณ์อย่างเพีื่ยงพื่อสำาหรับการปฏิิบัติืงานจริงอย่างมีอิสระในอาชีีพื่ของตืนเอง

เอกสาร IWA 35 จ้งเป็นเอกสารที่�สำาคัญแล่ะเป็นประโยชีน์อย่างยิ�งสำาหรับบุคล่ากรฝึึกหัดีท่างการแพื่ท่ย์ซ้ึ่�งสามารถืนำาไปใชี�สนับสนุนสถืาบัน

ท่างการแพื่ท่ยแ์ล่ะการด้ีแล่รักษาเพ่ื่�อให�มีโอกาสในการเรยีนร้�อย่างมีคุณภัาพื่แล่ะท่ำาให�กระบวนการตืา่งๆ ที่�เกี�ยวข�องกับบุคล่ากรฝึึกหัดีท่างการ

แพื่ท่ย์เป็นไปไดี�ง่ายข้้น

เอกสารดีังกล่่าวจัดีท่ำาข้้นจากการประชีุมเชิีงปฏิิบัติืการหล่ายครั�งโดีย BSI ซึ่้�งเป็นสถืาบันมาตืรฐานแห่งชีาติืของประเท่ศอังกฤษรวมกับ

มหาวิท่ยาลั่ยนอตืติื�งแฮม แล่ะศ้นย์นวัตืกรรมองค์ความร้�ของประเท่ศมอล่ตื�า ซ้ึ่�งจัดีข้้นผู่้านการประชุีมท่างไกล่ระหว่างเดืีอนมิถุืนายนถ่ืงเดืีอน

สิงหาคม 2563

ที่�มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2601.html

        2. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:iwa:35:ed-1:v1:en
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ความปล่อดีภััยแล่ะความสะอาดีเป็นสิท่ธิมนุษย

ชีนที่�สำาคัญอย่างหน่�ง แต่ืประชีากรมากกว่าคร้�ง

หน่�งของโล่กไม่สามารถืเข�าถ่ืงแหล่่งนำ้าที่�สะอาดี

แล่ะปล่อดีภััยไดี� ซ้ึ่�งหมายความว่าประชีากรโล่ก

กำาลั่งตืกอย่้ในภัาวะที่�เสี�ยงต่ืออันตืรายจากการ

เจ็บป่วยอย่้ทุ่กวัน อย่างไรก็ตืาม เท่คโนโล่ยีที่�เกิดี

ข้้นเพ่ื่�อบำาบัดีของเสียในระบบจะช่ีวยให�นำาของเสีย

กลั่บมาท่ำาเปน็นำ้าสะอาดีอกีครั�งหน่�ง  ซ้ึ่�งมาตืรฐาน

สากล่ที่�ช่ีวยในเร่�องน้ีไดี�รับการเผู้ยแพื่ร่เมื�อเดืีอน

สิงหาคม 2563 แล่�ว  

มาตืรฐาน ISO 31800, Faecal sludge treatment 

units – Energy independent, prefabricated, 

community-scale, resource recovery units 

– Safety and performance requirements 

เป็นมาตืรฐานที่�ระบุข�อกำาหนดีแล่ะวิธีท่ดีสอบ

เพ่ื่�อให�มั�นใจในสมรรถืนะแล่ะความปล่อดีภััยของ

หน่วยบำาบัดีของเสียที่�สามารถืรองรับของเสียของ

มนุษย์ไดี�นับพัื่นคน  ซ้ึ่�งไดี�รับการพื่ฒันาโดียคณะ

กรรมการวิชีาการไอเอสโอ แล่ะช่ีวยส่งเสริมความ

เช่ี�อถืือสำาหรับผู้้�ที่�อย่้ในอุตืสาหกรรมน้ี ช่ีวยด่ีงด้ีดี

นักล่งท่นุเข�ามามากข้น้ แล่ะท่ำาให�มีการใชี�งานระบบ

บำาบัดีของเสียมากข้้นอย่างกว�างขวาง

ซึ่ัน คิม ประธานแล่ะผู้้�ประสานงานของกลุ่่มงาน

คณะกรรมการที่�พื่ัฒนามาตืรฐานดัีงกล่่าวระบุ

ว่ามาตืรฐาน ISO 31800 จะชี่วยให�ตืล่าดีมีการ

เติืบโตืแล่ะชี่วยพื่ัฒนาความเป็นอย้่แล่ะสุขภัาพื่

ของคนจำานวนมาก

ในบรรดีาประเท่ศกำาล่ังพื่ัฒนา ยังมีบางประเท่ศท่ี�

ไม่มีระบบระบายนำา้หลั่กที่�มกีารบำาบดัีอย่างปล่อดีภััย

แล่ะช่ีวยกำาจดัีของเสยีของมนษุย์ แล่ะไม่ไดี�ใชี�หล่กั

การท่ำางานอย่างประหยัดี

หน่วยบำาบัดีที่�ท่ำาหน�าที่�แยกส่วนกันน้ีอาจเป็นอีก

ท่างเลื่อกหน่�งที่�นำาไปใชี�ปฏิิบัติืไดี�จริง ยิ�งไปกว่า

นั�น ไม่เพีื่ยงแต่ืมันจะท่ำาให�มีการบำาบัดีของเสีย

อย่างปล่อดีภััยเท่่านั�น แต่ืยังนำากลั่บไปเปลี่�ยนเป็น

ท่รัพื่ยากรอันมีค่าอย่างนำ้าสะอาดีอีกดี�วย 

แนวท่างที่�ไดี�รับความเหน็พื่�องตื�องกนัในเร่�องความ

ปล่อดีภััย คุณภัาพื่ แล่ะสมรรถืนะจะชีว่ยสนับสนุน

การพัื่ฒนาต่ือไปอีกแล่ะใชี�เท่คโนโล่ยีน้ีในการจัดี

เตืรียมเปรียบเที่ยบแล่ะยืนยันความมั�นใจในรัฐบาล่ 

ผู้้�ปฏิิบัติืงานแล่ะนักล่งทุ่น

มาตืรฐาน ISO 31800 มีส่วนสำาคัญโดียตืรงใน

การท่ำาให�เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน ข�อ 

6 นำ้าสะอาดีแล่ะการสุขาภิับาล่ (Clean water 

and sanitation) ขององค์การสหประชีาชีาตืิ

ประสบความสำาเร็จ

มาตืรฐานดัีงกล่่าวไดี�รับการพัื่ฒนาโดียคณะ

กรรมการโครงการไอเอสโอ ISO/PC 318, Com-

munity scale resource-oriented sanitation 

treatment systems ซ้ึ่�งมีเล่ขานุการ คือ ANSI 

ซ้ึ่�งเป็นสถืาบันมาตืรฐานแห่งชีาติืของประเท่ศ

สหรัฐอเมริกาแล่ะ ASN ซ้ึ่�งเป็นสถืาบันมาตืรฐาน

แห่งชีาติืของประเท่ศเซึ่เนกัล่ 

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2542.html


