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มาตร
ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.

18001:2554) ได้ถูกประกาศใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4341 (พ.ศ.2554) นับจากวันที่มีการประกาศใน

ราชกิจานุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 นั่นก็

หมายความว่า มอก.18001:2554 มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2554 และในประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก�าหนดให้ มอก.

18001:2542 ถูกยกเลิกอีก 24 เดือนนับจากวันที่ประกาศในราชกิจา

นุเบกษา คือ สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 นั่นเอง ส�าหรับมาตรฐาน 

มอก.18001:2554 นั้นมีรายละเอียดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหลาย

ประเด็น โดยขอสรุปสาระส�าคัญให้ทราบดังนี้

1)	 ขอบข่าย: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรที่ต้องการ โดย (1) จัดท�าระบบการ

จัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยเพือ่ก�าจัด หรอืลดความเสีย่ง

ต่อลูกจ้างและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มีโอกาสประสบกับอันตรายที่เกี่ยว

กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ

ฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว ตอนที่ 1

ข้อกำ�หนด

มอก.18001:2554
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บุคคลอื่นๆ ในสถานที่ท�างาน หมายเหตุ องค์กรต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานท้ังในและ

นอกสถานที่ท�างานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร หรือผู้ที่สัมผัส

กับกิจกรรมการท�างาน 

ผู้มีส่วนได้เสีย (interested party) หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลทั้งที่อยู่ภายใน หรือภายนอกสถานที่ท�างานที่เกี่ยวข้อง หรือได้

รับผลกระทบจากผลการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยองค์กร 

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S policy) 

หมายถึง เจตนารมณ์และทิศทางทั้งหมดขององค์กรเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององค์กรทีก่�าหนด

โดยผู้บริหารระดับสูง

วัตถุประสงค์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S 

objective) หมายถงึ จดุมุง่หมายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย

ทีต้่องการบรรล ุซ่ึงก�าหนดขึน้โดยองค์กรในเชิงของผลการด�าเนนิการ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เอกสาร (document) หมายถึง ข้อมูลและสื่อสนับสนุน 

หมายเหตุ สื่อดังกล่าวอาจเป็นกระดาษ แผ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ

แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ หรือแสง (magnetic, electronics หรือ opti-

cal computer disc) ภาพถ่าย หรอืตัวอย่างต้นแบบ หรอืทีผ่สมผสาน

กันของสิ่งเหล่านี้

ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน (procedure) หมายถงึ วธิกีารทีก่�าหนด

ในการด�าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ

บันทึก (record) หมายถึง เอกสารซ่ึงแสดงผล หรือเป็น 

หลักฐานการด�าเนินการของกิจกรรม

องค์กร (2) น�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไป

ปฏิบัติ รักษาไว้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (3) ให้หลักประกัน

ว่าองค์กรสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยที่ประกาศไว้ (4) แสดงความสอดคล้องกับข้อ

ก�าหนดของมาตรฐานนี้ โดยพิจารณาตนเอง (self-determination) 

และการประกาศรับรองตนเอง (self-declaration) รับการยืนยันถึง

ความสอดคล้องกับข้อก�าหนดจากผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร รับการ

ยนืยนัถงึการประกาศรบัรองตนเองจากหน่วยงานภายนอก การขอรบั

การรบัรอง (certification/registration) ระบบการจดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภยัจากหน่วยตรวจสอบและรับรอง (conformity as-

sessment body) โดยจุดที่ชัดเจนเพ่ิมเข้ามาคือ การใช้มาตรฐาน

ฉบบันีป้ระกาศรบัรองตนเองและการให้หน่วยงานภายนอกยนืยนัการ

ประกาศการรับรองตนเองและการยืนยันความสอดคล้องจากผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยี นับว่าเป็นการเปิดกว้างในการน�ามาตรฐานฉบับนีม้า

ใช้ในทางการปฏิบัติจริงที่ดีมาก

2)		 การน�าไปใช้: ข้อก�าหนดของมาตรฐานนี ้ใช้กรอบแนวคดิ

ตามรูปแบบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประกอบไปด้วย นโยบาย การวางแผน การน�าไปปฏิบตั ิการตรวจสอบ

และการแก้ไขและการทบทวนการจดัการ โดยมกีารปรบัปรงุอย่างต่อ

เนื่อง เป็นการก�าหนดโครงสร้างการน�าไปใช้ชัดเจนขึ้นเน้น P-D-C-A

3)		ค�าจ�ากัดความ: ในมาตรฐานฉบับใหม่นี้มีค�าจ�ากัดความ

ทีแ่ตกต่างจากเดมิหลายค�า โดยจะน�าเสนอเฉพาะทีแ่ตกต่างจากเดิม 

เช่น 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and 

Safety : OH&S) หมายถงึ สภาพและปัจจยัทีม่ ีหรอือาจมผีลต่อสขุภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง หรือคนงานอื่นๆ 

(รวมถึงคนงานชั่วคราวและคนงานของผู้รับเหมา) ผู้เยี่ยมชม หรือ



24 TPA news

SHE ภาคปฎิบัติ

No. 183 ●  March 2012

ผลการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(OH&S performance) หมายถึง ผลการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยขององค์กรที่สามารถวัดได้ (หมายเหตุ 1 

การวัดการด�าเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมของ

องค์กร, หมายเหตุ 2 ผลการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยที่สามารถวัดได้ โดยน�าไปเปรียบเทียบกับนโยบายและ

วตัถปุระสงค์ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและข้อก�าหนดอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง)

สถานที่ท�างาน (workplace) หมายถึง บริเวณที่มีการปฏิบัติ

งาน หรือท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ด�าเนินการภายใต้การก�ากับ

ดูแลขององค์กร (หมายเหตุ การพิจารณาองค์ประกอบของสถานที่

ท�างาน ให้รวมถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ

บุคคลทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิาน เช่น ระหว่างการเดนิทาง การขบัขี่

ยวดยานพาหนะ  การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท�างานของนายจ้าง หรือ

ลูกค้า หรือการน�างานไปปฏิบัติที่บ้าน)

อบุตักิารณ์ (incident) หมายถงึ เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ

ท�างานซึ้งท�าให้เกิด หรืออาจเกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจาก

การท�างาน หรอืการเสยีชวีติ (หมายเหต ุ1 อุบตัเิหต ุ(accident) หมาย

ถึง อุบัติการณ์ที่มีผลท�าให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการ

ท�างาน หรือการเสียชีวิต, หมายเหตุ 2 อุบัติการณ์ที่ไม่มีผลถึงการ 

บาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการท�างาน หรือการเสียชีวิต อาจเรียกว่า 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (near miss, near hit, close call หรือ 

dangerous occurrence), หมายเหตุ 3 ภาวะฉุกเฉิน (ดูข้อก�าหนด 

4.4.7) จัดเป็นอุบัติการณ์ประเภทหนึ่ง)

เกณฑ์การตรวจประเมิน หมายถึง บรรทัดฐานที่ใช้ในการ

พิจารณาซึ่งอาจอยู่ในรูปของนโยบาย ขั้นตอนการด�าเนินการ หรือ 

ข้อก�าหนดต่างๆ (หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจประเมินน�ามาใช้อ้างอิง

โดยเปรียบเทียบกับหลักฐานการตรวจประเมิน (audit evidence))

หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึง บันทึกถ้อยค�าที่แสดง

ความจริง หรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตรวจ

ประเมินและสามารถทวนสอบได้ (หมายเหตุ หลักฐานการตรวจ

ประเมินเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

ทัง้12 ค�าจ�ากดัความทีก่ล่าวมานัน้เป็นค�าทีม่กีารเปลีย่นแปลง

และก�าหนดเพิม่ขึน้มาเพือ่ให้การน�ามาตรฐานฉบบัใหม่ไปใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น        

ส�าหรับข้อ 4 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการของ

มาตรฐานฉบบัใหม่นีม้กีารเปลีย่นแปลงหลายจดุด้วยกนัฉบบัหน้าจะ

น�ามาเสนอโดยละเอียดต่อไปอย่าพลาดในการอ่านครับ TPA
news


