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2.  ประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก�าหนดการใช้มาตรฐาน มอก.

18001:2554 ใหม่ขึ้นมาโดยสามารถใช้มาตรฐานนี้ตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2554 เป็นต้นมา

3.  สรุปได้ว่า นับต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.

18001 จะเหลือเพียงมาตรฐานเดียวคือ มอก.18001:2554 

แน่นอนครับหลายท่านอาจจะอยากทราบว่าแล้วมาตรฐาน 

มอก.18001:2554 มีรายละเอียดที่ส�าคัญๆ อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง

ไป ผู้เขียนจึงขอสรุปให้ทราบแบบย่อๆในประเด็นหลักๆ ดังนี้

ประการที ่1: หวัข้อการทบทวนสถานะเริม่ต้น (Initial Review) 

ในมาตรฐาน มอก.18001:2554 ไม่มีการก�าหนดไว้ตัดออกจาก

มาตรฐานฉบับเดิม แต่หากสถานประกอบการต้องการจะด�าเนินการ

ในกิจกรรมนี้ก็ยังสามารถด�าเนินการได้

ประการท่ี 2: การชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง ใน

มาตรฐานฉบับนี้ ได้เพิ่มเงื่อนไขการชี้บ่งอันตรายและการประเมิน

ความเสีย่งไว้ค่อนข้างละเอยีด ข้อดีคือ ท�าให้สถานประกอบการจะได้

ค้นหาแหล่งอันตรายได้แบบละเอียด เพื่อจะได้ขจัดแหล่งอันตรายที่

มอียูใ่นสถานประกอบการให้หมดไป หรอืสามารถควบคุมไม่ให้อยูใ่น

ระดับความเสี่ยงที่จะส่งผลเสียหายต่อสถานประกอบการได้ โดย

เงื่อนไขที่ระบุไว้คือ กิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าและที่ไม่เป็นประจ�า 

กิจกรรมของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการและผู้เยี่ยมชม

ในสถานที่ท�างาน พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดความสามารถและปัจจัย

อื่นๆ ของมนุษย์ การชี้บ่งอันตรายที่เกิดจากภายนอกสถานที่ท�างาน

ซึ่งสามารถท�าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อ

บุคลากรภายใต้การก�ากับดูแลขององค์กรภายในสถานที่ท�างาน 

อันตรายที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท�างานขององค์กร 

โดยเป็นงานทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักจิกรรมภายใต้การก�ากบัดแูลของ

องค์กร โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ภายในสถานที่

ท�างานทีจ่ดัเตรยีมโดยองค์กร หรอือืน่ๆ การเปลีย่นแปลง หรอืข้อเสนอ

ให้มีการเปล่ียนแปลงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน หรือ

นับ
จากวนัที ่1 กนัยายน 2554 ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออก

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่4341 (พ.ศ.2554) ซึง่ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ.2511 

เรื่องยกเลิกและก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: ข้อก�าหนด ซึ่งใน 

รายละเอียดของประกาศดังกล่าวมีรายละเอียดอยู่มาก คอลัมน์  

“SHE ภาคปฏิบัติ” ฉบับนี้จึงขอขยายความและบอกรายละเอียดใน

ฉบับนี้ ดังนี้

1.  ประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก�าหนดการใช้มาตรฐาน มอก.

18001:2542 สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ซึ่งนั้นก็

หมายความว่าหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2556 มาตรฐานฉบับนี้จะไม่

สามารถน�ามาใช้ในการวางระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยต่อไปได้

รู้หรือไม่ มอก.18001
เหลือเพียงม�ตรฐ�นฉบับเดียวแล้วในปัจจุบัน
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ซื้อจัดจ้างและข้อก�าหนดการเตือนอันตรายออกไป และน�าไปรวมไว้

ในข้อก�าหนดการควบคุมการปฏิบัติ 

ประการที ่7: มาตรฐานฉบบัใหม่เพิม่ข้อก�าหนด การประเมนิ

ผลการปฏิบัติ โดยต้องการเน้นให้มีการประเมินเรื่องกฎหมายด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้สถานประกอบการเข้มงวด

ในการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ประการที่ 8: มาตรฐานฉบับใหม่ ก�าหนดให้ผู้บริหารสูงต้อง

ประชุมทบทวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจาก

เดิมจะให้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันประชุม

ทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ทั้ง 8 ประการที่กล่าวมาเป็นประเด็นหลักๆ ท่ีมีความ

เปลีย่นแปลงไปจากมาตรฐานฉบบัเดมิ ซึง่จะท�าให้สถานประกอบ

การจดัวางระบบการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ได้กระชับมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานฉบับอื่นๆ และ 

จากนีไ้ป มาตรฐาน มอก.18001:2554 กจ็ะเหลอืเป็นมาตรฐานฉบับ

เดียวเท่าน้ันและในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทย ก็ได้ประกาศใช้

กฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน พ.ศ. 2554 โดยใน พรบ. ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดให้

สถานประกอบการต้องมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ซึ่งมาตรฐาน มอก.18001:2554 ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐาน

ที่สถานประกอบการสามารถน�าไปใช้วางระบบเพื่อให้สอดคล้อง

กับ พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

การท�างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการคุ้มค่าและประหยัดเวลาและ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของสถานประกอบการ 

กิจกรรมต่างๆ ในองค์กร การปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภยั รวมถึงการเปลีย่นแปลงชัว่คราวและมผีลกระทบ

ต่อการปฏบิตังิาน กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง การออกแบบ

พื้นที่ท�างาน กระบวนการ  การติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขั้นตอน

การด�าเนินการและการจัดการเกี่ยวกับงาน (work organization) 

ภายในองค์กร รวมถึงการประยุกต์ตามขีดความสามารถของมนุษย ์

และเมือ่การชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งต้องด�าเนนิการ

แบบละเอยีดครบตามเงือ่นไขดงักล่าวแล้ว มาตรการการควบคมุหรอื

จัดการกับความเสีย่ง มาตรฐานฉบบัใหมก่็ก�าหนดไว้คอ่นข้างชดัเจน

เรยีงตามล�าดบัไม่ใช่ด�าเนนิการตามใจชอบ โดยในมาตรฐานฉบบัใหม่

ให้เริ่มต้นจาก การก�าจัดความเสี่ยง การทดแทน หรือการเปลี่ยน การ

ควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมโดยการบริหารจัดการและสุดท้าย

ค่อยพิจารณาควบคุมโดยอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล 

ประการที่ 3: มาตรฐานฉบับใหม่น้ีก�าหนดให้ผู ้บริหาร

สนบัสนุนด้านทรัพยากรด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ในทกุๆ 

ด้าน เช่น เวลา บุคลากร เทคโนโลยีและงบประมาณ เป็นต้น

ประการที่ 4: มาตรฐานฉบับใหม่ก�าหนดให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมท้ังการเปิดโอกาส

ให้พนักงานขอรับค�าปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประการที่ 5: มาตรฐานฉบับใหม่ ได้แยกข้อก�าหนดเรื่อง

เอกสารและการควบคุมเอกสาร ออกจากกันจากเดิมข้อก�าหนดเรื่อง

เอกสารและการควบคุมเอกสารอยู่ในข้อเดียวกัน

ประการที ่6: มาตรฐานฉบบัใหม่ได้ตดัข้อก�าหนดเรือ่งการจดั
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