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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมิายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมิาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความิ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนมิิถุุนายน 2565 ที่่มิงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

ไอเอสโอที่บัที่วนแล่�ว ISO 9001 ปีี 2015 ยงัที่นัสมิยั แล่ะ

มิาตืรฐานใหมิล่่า่สดุืเพื่่�อสขุภัาพื่จติืของชีวีติืคนที่ำางาน 

STANDARD WARNING ไดื�แก ่แนะนำามิาตืรฐานใหมิ่

อปุีกรณ์ท์ี่างการแพื่ที่ย ์แล่ะมิาตืรฐานดื�านความิมิั�นคง

ปีล่อดืภััยสำาหรับังานอาคาร สุดืที่�ายน่� ขอขอบัคุณ์

สำานักงานเศรษฐกิจอุตืสาหกรรมิ ท่ี่�ให�การสนับัสนุน

งบัปีระมิาณ์ดืำาเนินการโครงการสร�างระบับัข�อม้ิล่แล่ะ

องค์ความิร้� ดื�านมิาตืรฐานระบับัการจัดืการ แล่ะการ

เตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.
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การจดัืวางระบับับัริหารงานเพื่่�อการปีระกนัคณุ์ภัาพื่ 

เป็ีนแนวคิดืสำาคัญของ ISO 9001 ที่ำาให�เชี่�อมิั�นว่า

กระบัวนการตื่างๆ ไดื�รับัการควบัคุมิแล่ะสามิารถุ

ตืรวจสอบัไดื� โดืยผู้า่นระบับัท่ี่�ระบัขุั�นตือนแล่ะวธ่ิีการ

ที่ำางาน เพื่่�อให�มิั�นใจว่าบัุคล่ากรในองค์กรร้�หน�าที่่�

ความิรบััผู้ดิืชีอบัแล่ะขั�นตือนตืา่งๆ ในการปีฏิบัิัตืงิาน 

โดืยมิก่ารฝึกึอบัรมิให�ความิร้�แล่ะทัี่กษะในการปีฏิบัิัติื

งาน มิก่ารจดืบันัที่กึข�อมิล้่ รวมิที่ั�งการตืรวจสอบัการ

ปีฏิิบััตืงิานวา่เปีน็ไปีตืามิที่่�ระบัไุว�ในระบับั  มิก่ารแก�ไข

ข�อผู้ิดืพื่ล่าดืแล่ะมิ่แนวที่างในการปี้องกันข�อผู้ิดื

พื่ล่าดืเดืิมิ

นอกจากน่� ยงัม่ิเร่�องการที่ำาความิเข�าใจกับัองค์กรแล่ะ

บัริบัที่องค์กร  ความิตื�องการแล่ะความิคาดืหวังของ

ผู้้�ม่ิส่วนไดื�ส่วนเส่ยเพื่่�อใชี�สำาหรับัการดืำาเนินการกับั

ความิเส่�ยงแล่ะโอกาส รวมิทัี่�งข�อกำาหนดือื�นๆ ซ่ึ่�งเปีน็

พื่่�นฐานหนึ�งที่่�ชีว่ยให�องค์กรสามิารถุมิุง่ส้ก่ารพื่ฒันา

อย่างยั�งยืนไดื�ตื่อไปี

เชี่นเดื่ยวกับัมิาตืรฐานไอเอสโอทีุ่กฉบัับั ISO 9001 

ผู้่านการที่บัที่วนแล่ะตืรวจสอบัอย่างเปี็นระบับัทีุ่กๆ  

5 ปีีเพื่่�อตัืดืสินใจว่ายังคงใชี�ไดื�หร่อจำาเป็ีนตื�อง

ปีรับัปีรุง เพื่่�อยันยันว่ามิาตืรฐานยังคงมิ่ความิ

เก่�ยวข�องที่ั�วโล่กแล่ะตืรงตืามิความิตื�องการของผู้้�ใชี�

อย้่เสมิอ 

ปีีที่่� 12 ฉบัับัที่่� 104 เดืือนมิิถุุนายน 2565
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สำาหรับัการที่บัที่วนในครั�งน่�  คณ์ะอนุกรรมิการที่่�รับั

ผู้ิดืชีอบัคือ คณ์ะอนุกรรมิการวิชีาการ SC 2,  

Quality systems ซ่ึ่�งดืำาเนินการภัายใตื�คณ์ะ

กรรมิการวิชีาการ  ISO/TC 176, Quality man-

agement and quality assurance ไดื�ดืำาเนิน

กิจกรรมิต่ืางๆ รวมิที่ั�งการหาร่อกับัสมิาชีิกคณ์ะ

กรรมิการแล่ะการสำารวจผู้้�ใชี� ISO 9001   ผู้ล่ล่ัพื่ธี์

คือไมิ่จำาเปี็นตื�องมิ่การแก�ไขใดืๆ แล่ะ ISO 9001: 

2015 ยังคงให�คุณ์ค่าแก่ผู้้�ใชี�มิาตืรฐานมิากพื่อๆ กับั

เมิื�อไดื�รับัการปีรับัปีรุงครั�งล่่าสุดืเมิื�อปีี 2015

การดืำาเนินงานพิื่เศษภัายใตื�คณ์ะกรรมิการวิชีาการ

ดืงักล่่าวจะยังคงม่ิการปีระเมิินแล่ะตืรวจสอบัตืล่าดืที่่�

เปีน็ไปีไดื�หรอ่การเปีล่่�ยนแปีล่งอื�น ๆ  ที่่�อาจส่งผู้ล่กระ

ที่บัตื่อมิาตืรฐาน แล่ะจะเสนอการแก�ไขเมิื�อถุึงเวล่าที่่�

จำาเปี็นตื�องดืำาเนินการ

ผู้้�ใชี�งานมิาตืรฐานไอเอสโอจ่งมิั�นใจไดื�ว่า ISO 9001: 

2015 ท่ี่�ปีระกอบัดื�วยหลั่กการบัริหารคุณ์ภัาพื่  

8 ปีระการ ยังคงเปี็นปีระโยชีน์ตื่อผู้้�ใชี�งาน มิ่ความิที่ัน

สมิัย เหมิาะสมิกับัสถุานการณ์์ปีัจจุบัันอย้่เสมิอ 

ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2685.

html
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โดืยทัี่�วไปี ชีีวิตืการที่ำางานของคนเราอาจส่งผู้ล่ 
กระที่บัอย่างม่ินัยสำาคัญตื่อความิเปี็นอย้่ที่ั�ง 
ที่างกายแล่ะจิตืใจไดื� ซึ่่�งโรคระบัาดืไวรัสโคโรนา
ที่ำาให�เรามิองเห็นผู้ล่กระที่บัที่่�มิ่อย้่มิากมิายอย่าง
ชีัดืเจน ไอเอสโอเห็นความิสำาคัญของเร่�องน่�แล่ะ
ตืระหนักดื่ว่านายจ�างมิ่ความิรับัผู้ิดืชีอบัในการ
ปีกปีอ้งทัี่�งสขุภัาพื่กายแล่ะจติืสงัคมิของพื่นกังาน
เพื่ียงใดื จ่งไดื�พื่ัฒนามิาตืรฐานการจัดืการอาชีีว
อนามิัยแล่ะความิปีล่อดืภััยที่่�ครอบัคลุ่มิสุขภัาพื่
ที่างจิตืแล่ะความิปีล่อดืภััยในที่่�ที่ำางานรวมิที่ั�ง
แนวที่างสำาหรับัการจัดืการความิเส่�ยงที่างจิตื
สังคมิดื�วย

มิาตืรฐาน ISO 45003, Occupational health 
and safety management – Psychological 
health and safety at work – Guidelines 
for managing psychosocial risks เป็ีน
มิาตืรฐานที่่�ให�คำาแนะนำาเก่�ยวกับัการจัดืการดื�าน
สุขภัาพื่จิตืแล่ะความิเส่�ยงดื�านความิปีล่อดืภััย
ภัายในระบับัการจัดืการอาชีีวอนามิัยแล่ะความิ
ปีล่อดืภััย โดืยกล่่าวถุึงปีระเดื็นตื่างๆ ที่่�อาจส่ง 
ผู้ล่กระที่บัตื่อสุขภัาพื่จิตืของพื่นักงาน ไมิ่ว่าจะ
เปีน็การสื�อสารที่่�ไมิม่ิป่ีระสทิี่ธีภิัาพื่ ความิกดืดัืนที่่�
มิากเกินไปี ความิเปี็นผู้้�นำาที่่�ไมิ่ดื่ หร่อวัฒนธีรรมิ
องค์กรที่่�ส่งผู้ล่ตื่อสุขภัาพื่จิตืของพื่นักงาน

มิาตืรฐานน่�ครอบัคล่มุิแงม่ิมุิต่ืางๆ เช่ีน วธิีก่ารระบัุ

เง่�อนไข สถุานการณ์์ แล่ะความิตื�องการใน 
สถุานท่ี่�ที่ำางานที่่�อาจส่งผู้ล่ตื่อสุขภัาพื่จิตืแล่ะ
สวสัดืภิัาพื่ของผู้้�ปีฏิบิัตัืงิาน วธ่ิีการระบัปุีจัจยัเส่�ยง
หลั่กแล่ะปีระเมิินปีัจจัยเส่�ยงเพ่ื่�อกำาหนดืการ
เปีล่่�ยนแปีล่งที่่�จำาเปี็นในการปีรับัปีรุงสภัาพื่
แวดืล่�อมิการที่ำางาน แล่ะวิธี่การระบัุแล่ะควบัคุมิ
อนัตืรายจากการที่ำางานแล่ะจดัืการความิเส่�ยงที่าง
จิตืสังคมิของระบับัการจัดืการอาชีีวอนามิัยแล่ะ
ความิปีล่อดืภััย
นอร์มิา แมิคคอร์มิิก หัวหน�าโครงการของคณ์ะ
กรรมิการวิชีาการไอเอสโอที่่�พัื่ฒนามิาตืรฐานดัืง
กล่่าว ระบัวุา่ แรงกดืดืนัตืา่งๆ เชีน่ ความิไมิแ่นน่อน 
ความิกล่ัว ความิโดืดืเด่ื�ยว แล่ะปีริมิาณ์งานที่่�
เปีล่่�ยนแปีล่ง ไดื�ที่วีความิรุนแรงมิากข่�นสำาหรับัผู้้�
ปีฏิิบััติืงานจำานวนมิากในช่ีวงเวล่าน่� แล่ะมิาตืรฐาน
น่�ไมิ่ไดื�เก่�ยวกับั COVID-19 เที่่านั�น ทีุ่กองค์กรมิ่
ความิรับัผู้ิดืชีอบัดื�านอาชีีวอนามิัยแล่ะความิ
ปีล่อดืภััย แล่ะการระบัาดืของไวรัสโคโรนาซ่ึ่�ง
ปีัจจุบัันไดื�มิ่การให�ความิสำาคัญกับับัที่บัาที่ของ
สุขภัาพื่จิตืในที่่�ที่ำางานดื�วย

นอร์มิา แมิคคอร์มิิก กล่่าวว่าในขณ์ะที่่�หล่ายคน
ร้�สึกว่าตืนเองไร�อำานาจหร่อไมิ่อาจที่ำาอะไรไดื�
เหมิือนแตื่ก่อนอันเนื�องมิาจากผู้ล่กระที่บัของ
เหตืุการณ์์โรคระบัาดื แต่ืก็มิ่หล่ายสิ�งที่่�สามิารถุ
ที่ำาไดื�เพื่่�อสร�างความิยืดืหยุน่ของพื่นักงานแล่ะส่ง
เสริมิวัฒนธีรรมิความิแข็งแกร่งให�กับัองค์กรซึ่่�ง

มาตรฐานใหม่ล่าสุดเพื่อสุขภาพจิตของชีีวิตคนทำำางานจัดการมาตรฐานใหม่ล่าสุดเพื่อสุขภาพจิตของชีีวิตคนทำำางานจัดการ

สิ�งที่่�ที่ำาไดื�น่�ปีรากฏิในมิาตืรฐานดืังกล่่าวโดืยไดื�
รวบัรวมิแนวปีฏิบิัตัืทิี่่�เปีน็เล่ศิระดืบััสากล่ในดื�านน่�
ไว�แล่�วแล่ะเก่�ยวข�องกับับัริษัที่ทุี่กปีระเภัที่แล่ะทุี่ก 
ขนาดื

นอกจากน่� ISO 45003 ยงัช่ีวยให�ผู้้�ใชี�งานสามิารถุ
ปีฏิิบััติืตืามิข�อกำาหนดืของ ISO 45001 ซ่ึ่�งเป็ีน
มิาตืรฐานสากล่ฉบับััแรกของโล่กสำาหรับัระบับัการ
จัดืการอาชีีวอนามิัยแล่ะความิปีล่อดืภััยอันเปี็น
รากฐานขององค์กรที่่�มิ่ความิยืดืหยุ่นไปีพื่ร�อมิๆ 
กับัเตื็มิไปีดื�วยพื่นักงานที่่�สมิบั้รณ์์แข็งแรง มิ่
สุขภัาพื่ดื่ แล่ะมิ่ความิสุข

มิาตืรฐานน่�ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณ์ะกรรมิการ
วิชีาการ ISO/TC 283 การจัดืการอาชีีวอนามิัย
แล่ะความิปีล่อดืภัยั ซึ่่�งมิเ่ล่ขานุการคอื BSI ซึ่่�งเป็ีน
สถุาบัันมิาตืรฐานแห่งชีาติืของปีระเที่ศสหราชี
อาณ์าจักร 

ท่ี่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2677.
html
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มิาตืรฐานใหม่ิไอเอสโอสำาหรับัอุปีกรณ์์การแพื่ที่ย์ช่ีวยล่ดืความิยุ่งยากในการ
ปีฏิิบััตืิตืามิกฎข�อบัังคับัไปีพื่ร�อมิๆ กับัชี่วยปีรับัปีรุงเร่�องความิปีล่อดืภััยแล่ะ
ปีระสิที่ธีิภัาพื่ของผู้ล่ิตืภััณ์ฑ์

สิ�งที่่�ไดื�ชี่วยชีีวิตืแล่ะยกระดืับัคุณ์ภัาพื่ชีีวิตืของผู้้�คนจำานวนมิากก็คืออุปีกรณ์์
ที่างการแพื่ที่ย์ นับัตืั�งแตื่พื่ล่าสเตือร์ยาไปีจนถุึงเคร่�องเอ็มิอาร์ไอ  บันโล่กของ
เรามิ่เที่คโนโล่ย่ที่่�เก่�ยวข�องปีระมิาณ์ 500,000 รายการอย้่แล่�ว แล่ะเนื�องจาก
มิ่ปีระชีากรส้งอายุมิากข่�น โรคเร่�อรังเพื่ิ�มิมิากข่�น ตืล่อดืจนความิก�าวหน�า
ที่างยามิากข่�นซึ่่�งตืัวเล่ขเหล่่าน่�ยังคงเพื่ิ�มิข่�นอย่างตื่อเนื�อง จ่งที่ำาให�มิ้ล่ค่าการ
ปีระมิาณ์การของอุตืสาหกรรมิอุปีกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์ที่ั�วโล่กส้งถุึง 612 พื่ัน
ล่�านดือล่ล่าร์สหรัฐภัายในปีี 2568 (ค.ศ.2025)

ไอเอสโอม่ิมิาตืรฐานสากล่แล่ะเอกสารแนวที่างปีฏิิบััตืิจำานวนมิากท่ี่�ที่ำาให�มัิ�นใจ
ว่าผู้ล่ิตืภััณ์ฑ์ที่างการแพื่ที่ย์ม่ิความิปีล่อดืภััยแล่ะม่ิปีระสิที่ธีิภัาพื่โดืยที่่�ยัง
สามิารถุตือบัสนองข�อกำาหนดืดื�านกฎระเบั่ยบัระดืับัปีระเที่ศ ระดืับัภั้มิิภัาค แล่ะ
ระดืับัระหว่างปีระเที่ศจำานวนมิากไดื�ดื�วย  ล่่าสุดื ไอเอสโอไดื�เพื่ิ�มิเตืิมิแล่ะเผู้ย
แพื่ร่มิาตืรฐานโดืยมิ่เปี้าหมิายมิุ่งไปียังผู้้�ผู้ล่ิตืโดืยเฉพื่าะ เพื่่�อให�คำาแนะนำาเก่�ยว
กับัข�อมิ้ล่ผู้ลิ่ตืภััณ์ฑ์ที่่�ถุ้กตื�องแล่ะการตืรวจสอบัอุปีกรณ์์อย่างมิ่ปีระสิที่ธีิภัาพื่
ไดื�ที่ันที่่เมิื�อจะออกวางตืล่าดื

ISO 20417, Medical devices – Information to be supplied by the 
manufacturer เปี็นมิาตืรฐานอุปีกรณ์์การแพื่ที่ย์ซึ่่�งผู้้�ผู้ล่ิตืจะจัดืหาข�อมิ้ล่
ที่่�ชี่วยล่ดืความิยุ่งยากของกระบัวนการในการปีฏิิบััตืิตืามิข�อบัังคับัของข�อมิ้ล่
ผู้ล่ิตืภััณ์ฑ์  โดืยการจัดืเตืรียมิข�อกำาหนดืที่ั�วไปีที่่�สอดืคล่�องกันในทีุ่กอุปีกรณ์์
ในทีุ่กพื่่�นที่่�ที่างภั้มิิศาสตืร์ 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

แนะนำ

มาตรฐาน

ใหม่

อุุปกรณ์์

ทางการ

แพทย์์
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มิาตืรฐานใหมิ่น่�จะที่ำาหน�าที่่�เปี็นแหล่่งข�อมิ้ล่กล่าง ซึ่่�งจะชี่วยล่ดืโอกาสในการที่ำาซึ่�ำา  ที่ำาให�มิาตืรฐานผู้ล่ิตืภััณ์ฑ์เฉพื่าะดื�านมิุ่ง
ความิสนใจไปีที่่�ความิตื�องการเฉพื่าะของตืนไดื�แมิ่นยำายิ�งข่�น
สำาหรับัรายงานที่างเที่คนิค ISO/TR 20416, Medical devices – Post-market surveillance for manufacturers 
เปี็นเอกสารที่่�ชี่วยให�มิ่การเฝึ้าระวังหล่ังการขายสำาหรับัผู้้�ผู้ล่ิตือุปีกรณ์์การแพื่ที่ย์ โดืยให�แนวที่างในการตืรวจสอบัความิ
ปีล่อดืภััย แล่ะความิสามิารถุในการใชี�งานของอุปีกรณ์์ในการใชี�งานปีระจำาวันอย่างมิ่ปีระสิที่ธีิภัาพื่ ซึ่่�งจะชี่วยให�สามิารถุ
ตืรวจพื่บัผู้ล่กระที่บัที่่�ไมิ่พื่ึงปีระสงค์ไดื�อย่างรวดืเร็ว ในขณ์ะที่่�ยังเน�นย�ำาถุึงปีระเดื็นสำาหรับัการปีรับัปีรุงดื�านความิปีล่อดืภััย 
ปีระสิที่ธีิภัาพื่ แล่ะการใชี�งานดื�วย

วิล่ วาร์กัส ผู้้�จัดืการคณ์ะกรรมิการของคณ์ะกรรมิการวิชีาการไอเอสโอที่่�พื่ัฒนามิาตืรฐานดืังกล่่าว ระบัุว่า พื่วกเขามิ่
เปี้าหมิายเพ่ื่�อช่ีวยให�ผู้้�ผู้ลิ่ตืปีรับัปีรุงผู้ลิ่ตืภััณ์ฑ์ของตืนเองแล่ะปีฏิิบััตืิตืามิกฎหมิายรวมิทัี่�งข�อบัังคับัท่ี่�จำาเป็ีนที่ั�งหมิดืไดื�
อย่างราบัร่�นแล่ะมิ่ปีระสิที่ธีิภัาพื่มิากที่่�สุดื โดืยการปีร่กษาหาร่อกับัผู้้�เชีี�ยวชีาญในอุตืสาหกรรมิจากที่ั�วโล่ก ตืล่อดืจนการ
พื่ิจารณ์ากฎระเบั่ยบัแล่ะมิาตืรฐานแล่ะคำาแนะนำาอื�นๆ ในดื�านน่� ที่ำาให�คณ์ะกรรมิการวิชีาการไดื�ดืำาเนินการรวบัรวมิข�อมิ้ล่ที่่�
เก่�ยวข�องเพื่่�อผู้้�ผู้ล่ิตือุปีกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์

ดืังนั�น เอกสารที่ั�งสองฉบัับัดืังกล่่าวจ่งไมิ่เพื่ียงแตื่รวบัรวมิแนวปีฏิิบััตืิที่่�ดื่ที่่�สุดืระดืับัสากล่เอาไว�เที่่านั�น แตื่ยังชี่วยให�ผู้้�ผู้ล่ิตื
ปีฏิิบััตืิตืามิกฎระเบั่ยบัแล่ะคำาแนะนำาระดืับัปีระเที่ศแล่ะระดืับัภั้มิิภัาค เชี่น กฎระเบั่ยบัจาก International Medical De-
vice Regulators Forum คำาสั�งของสหภัาพื่ยุโรปีเก่�ยวกับัเคร่�องมิือแพื่ที่ย์ แล่ะมิาตืรฐานสากล่อื�นๆ อ่กมิากมิาย รวมิ
ถุึงมิาตืรฐาน ISO 13485, Medical devices – Quality management systems – Requirements for regula-
tory purposes 

มิาตืรฐาน ISO 20417 แล่ะรายงานที่างวิชีาการ ISO/TR 20416 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณ์ะกรรมิการวิชีาการ ISO/TC 
210, Quality management and corresponding general aspects for medical devices โดืยมิ่เล่ขาธีิการคือ 
ANSI ซึ่่�งเปี็นสถุาบัันมิาตืรฐานแห่งชีาตืิของสหรัฐอเมิริกา  
ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/ref2534.html
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การออกแบับัอาคารของเมืิองให�น่าอย่้แล่ะ

มิค่วามิยั�งยนืมิค่วามิสำาคัญเป็ีนอย่างยิ�งตือ่

ชีมุิชีน  ชีมุิชีนุควรจะเติืบัโตือย่างมิทิ่ี่ศที่างโดืย

ผู้า่นการวางแผู้นที่่�ดื ่ อาคารแล่ะสิ�งกอ่สร�างที่่�

ไดื�รบััการวางแผู้นแล่ะออกแบับัในรายล่ะเอย่ดื

มิาเป็ีนอย่างดื ่จะที่ำาให�มิค่นทุี่กกลุ่ม่ิสามิารถุ

เข�าถุึงไดื�ในสภัาพื่แวดืล่�อมิที่่�มิ่คุณ์ภัาพื่ด่ื  

ที่ำาให�ผู้้�คนมิคุ่ณ์ภัาพื่ชีวิีตืดื ่แล่ะเมืิองมิค่วามิ

ยั�งยืน ล่่าสุดื ไอเอสโอไดื�พัื่ฒนามิาตืรฐาน

ที่่�สนับัสนุนให�สังคมิเมิืองมิ่การวางแผู้นแล่ะ

ออกแบับัอาคารที่่�มิ่ความิปีล่อดืภััย เข�าถุึง

ไดื� แล่ะเปี็นมิิตืรกับัสิ�งแวดืล่�อมิแล่�ว

ISO 23234, Buildings and civil engi-

neering works – Security – Planning 

of security measures in the built 

environment เปี็นมิาตืรฐานสำาหรับังาน

อาคารแล่ะวศิวกรรมิโยธีาในดื�านความิมิั�นคง

ปีล่อดืภัยัซึ่่�งเป็ีนการวางแผู้นมิาตืรการดื�าน

ความิมิั�นคงปีล่อดืภััยในสภัาพื่แวดืล่�อมิที่่�

สร�างข่�นโดืยมิ่รายล่ะเอ่ยดืข�อกำาหนดืแล่ะ

คำาแนะนำาเพื่่�อชี่วยให�องค์กรจัดืที่ำาแผู้นเพื่่�อ

ปีอ้งกนัการกระที่ำาที่่�ไมิพ่ื่งึปีระสงคโ์ดืยเจตืนา 

โดืยมิร่ป้ีแบับัโครงสร�างที่่�ไดื�รับัการออกแบับั

มิาเปีน็อยา่งดืเ่พื่่�อระบัขุ�อกำาหนดืแล่ะพื่ฒันา

มิาตืรการดื�านความิมิั�นคงปีล่อดืภัยัที่่�เหมิาะสมิ

เอกสารดัืงกล่า่วอธิีบัายวิธีก่ารแล่ะสิ�งที่่�ตื�อง

ดืำาเนินการเปี็นกิจวัตืรในขั�นตือนตื่างๆ ของ

โครงการอาคารหร่องานวิศวกรรมิโยธีา 

ตืล่อดืจนความิสามิารถุที่่�จำาเปีน็เพื่่�อให�บัรรลุ่

ผู้ล่ล่ัพื่ธี์ที่่�ดื่ตืามิตื�องการ

นอกจากน่� ยงัมิม่ิาตืรฐาน ISO 21542, Build-

ing construction – Accessibility and 

usability of the built environment ซึ่่�ง

เปี็นมิาตืรฐานสำาหรับัการก่อสร�างอาคาร 

ความิสามิารถุในการเข�าถุึงแล่ะการใชี�งาน

ของสภัาพื่แวดืล่�อมิที่่�สร�างข่�นมิาโดืยระบัขุ�อ

กำาหนดืแล่ะคำาแนะนำาตืา่งๆ ท่ี่�เก่�ยวข�องกบััองค์

ปีระกอบัของการกอ่สร�าง การปีระกอบัอาคาร 

สว่นปีระกอบั อปุีกรณ์ต์ือ่พื่ว่ง แล่ะผู้ล่ติืภัณั์ฑ์

ที่่�เก่�ยวข�องกับัการออกแบับัแล่ะการก่อสร�าง

ของการใชี�งานแล่ะการเข�าถึุงของอาคาร เช่ีน 

การเข�าถุงึอาคาร การหมินุเวยีนภัายในอาคาร 

ที่างออกจากอาคาร ในสภัาวะปีกตืิแล่ะการ

อพื่ยพื่ในกรณ์่เกิดือัคค่ภััย เปี็นตื�น

สำาหรับัมิาตืรฐานฉบัับัปีรับัปีรุงล่่าสุดืน่�ม่ิ

โครงสร�างเอกสารที่่�ไดื�รับัการปีรับัปีรุงเพื่่�อ

การใชี�งานท่ี่�ง่ายข่�น รวมิถึุงข�อมิ้ล่เพิื่�มิเติืมิ

เก่�ยวกับัแง่มิุมิต่ืางๆ เช่ีน การหมุินเวียนใน

แนวดืิ�ง เส่ยงแล่ะการอพื่ยพื่ฉุกเฉิน

ISO 23234 ไดื�รับัการพัื่ฒนาโดืยคณ์ะ

กรรมิการวิชีาการ ISO/TC 59, Buildings 

and civil engineering works โดืยคณ์ะ

อนุกรรมิการ SC 16, Accessibility and 

usability of the built environment 

โดืยมิ่เล่ขานุการคือ SN ซึ่่�งเปี็นสถุาบััน

มิาตืรฐานแห่งชีาตืขิองปีระเที่ศนอรเ์วย์ แล่ะ 

UNE ซึ่่�งเปี็นสถุาบัันมิาตืรฐานแห่งชีาตืิของ

ปีระเที่ศสเปีน

ที่่�มิา: https://www.iso.org/news/

ref2682.html


